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 ՀԵ ՂԻ ՆԱ ԿԻ ԿՈՂ ՄԻՑ

 Թերևս դժ վար է գտ նել մե կին, ում լի ո վին բա վա րա
րում է գո յու թյուն ունե ցող աշ խար հը: Բո լորն էլ հա մակ

վում են մի զգա ցո ղու թյամբ, որ ի նչոր բան այն չէ` ան կախ 
հա սա րա կա կան դիր քից, բա րե կե ցու թյու նից: Ը նդ ո րում, այդ 
զգա ցո ղու թյունն ի հայտ է գա լիս դեռ ման կու թյու նից: Ե րե խա
նե րը չեն հաս կա նում` ին չու են մե ծե րը հա ճախ ար գե լում անել 
բա ներ, ո րոնք ի րենք անում են միշտ, առանց խղ ճի խայ թի: 
Ե րե խա նե րին խրա տում են, որ սու տը չա րիք է, բայց տեղ նու
տե ղը ակնհայտ է դառ նում, որ եր բեմն, ո րոշ դեպ քե րում, հա
նուն ի նչոր նպա տակ նե րի, մտե րիմ մե կի շա հե րից ել նե լով` 
կա րե լի է նաև ստել: Այս հա կա սու թյան բա ցատ րու թյու նը կամ 
մշու շոտ և ան հա մո զիչ է լի նում, կամ ը նդ հան րա պեսչի լի նում: 
Եվ ա հա ար դեն դպ րո ցում` ֆի զի կայի դա սին, աշա կեր տը 
լսում է, որ լույ սը մի ա ժա մա նակ և՛ ալիք է, և՛ մաս նիկ: Մի՞ թե դա 
հնա րա վոր է: Ուսու ցի չը, ո րը պի տի բա ցատ րեր, նույն պես չի 
հաս կա նում. ըն դա մենն առար կու թյուն չըն դու նող տո նով խո
սում է այդ մա սին: Ա շա կեր տը ո չինչ չի հաս կա նում, սա կայն 
ստիպ ված է պա տաս խա նել այն պես, ի նչ պես դա սագր քում է. 
նա պի տի բարձր գնա հա տա կան ստա նա: Այս ամե նը տա րի
նե րի ըն թաց քում սկ սում է տա րօ րի նակ թվալ. պա տաս խան մի՛ 
փնտ րիր, որ պես զի խն դիր չու նե նաս, ստի՛ր, նույ նիսկ ե թե այլ 
կերպ ես մտա ծում: Սպի տա կը, պարզ վում է, ոչ միշտ է սպի
տակ, ի սկ մտ քի ճշ մար տա ցի ու թյու նը կախ ված է այն բա նից, թե 
ով է այն հայտ նել: Ծա գող հար ցերն ու կաս կած նե րը բախ վում 
են անուն նե րի մե ծու թյա նը` Մարքս, Էն գելս, Լե նին, Մաքս վել, 
Էյնշ տեյն, Դար վին, Ֆրոյդ… Ի սկ մե ծե րը, ի նչ պես գի տենք, չեն 
սխալ վում: Սա կայն բա ցի գի տու թյան հե ղի նա կու թյուն նե րից, 
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անակն կալ ներ մա տու ցում է հենց ին քը կյան քը. մարդ արա րա
ծի հա մար դյու րին չէ հաս կա նալ, թե ին չու է ի նքն ըն դա մե նը 
1020 տո կո սով ավե լի շատ վաս տա կում` աշ խա տե լով 10 ան
գամ ավե լի շատ և ավե լի լավ: Նրան հաս կա նա լի չէ` ին չու է 
պե տու թյունն ի րեն պա տե րազ մե լու ուղար կում հե ռա վոր եր կիր 
չգի տես` ում դեմ, չգի տես` հա նուն ին չի, սա կայն ան պայ ման 
հայ րե նա սի րա կան կո չե րի ներ քո: Եվ նա չի կա րող բա ցատ
րու թյուն գտ նել` ին չու ֆիլ մե րում հան գիստ և առանց խղ ճի 
խայ թի ցու ցադր վում են սպա նու թյան արյու նոտ տե սա րան ներ, 
բայց այդ նույն ֆիլ մե րում մար դու սե ռա կան օր գան նե րի ցու
ցադ րու մը հա մար վում է ան պար կեշ տու թյան գա գաթ նա կետ և 
են թարկ վում խիստ գրաքն նու թյան: Կյան քի ըն թաց քում մարդն 
ակա նա տես է լի նում բա զում պա րա դոքս նե րի, հա կա սու թյուն
նե րի, ան հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րի և բա ցա հայտ ստի: 
Սա կայն այս ամե նով հան դերձ` նա պետք է դրամ վաս տա կի, 
ըն տա նիք պա հի, առաջ խա ղա ցում ունե նա կա րի ե րա յում: Այդ 
պատ ճա ռով այս բո լոր եր կա կի ստան դարտ նե րի, բա ցա սա
կան զգա ցո ղու թյուն նե րի մա սին մտ քե րը, ո րոնք առա ջա նում 
են կյան քում և վեր քեր թող նում հո գու վրա, մի կողմ են դր վում. 
կյան քի հոր ձա նու տում մար դը դրա ժա մա նա կը չու նի: Եվ մի
այն այն ժամ, ե րբ ար դեն եր կար տա րի ներ են հետ ևում մնա
ցել և ո րո շա կի փորձ է կու տակ վել, ու ե րբ վեր ջա պես ազատ 
ժա մա նակ կա, ո մանք, այ նուա մե նայ նիվ, վե րա դառ նում են 
հի շո ղու թյա նը պահ տված այդ մտո րում նե րին: Նմա նա տիպ 
դա տո ղու թյուն նե րը մաս նա վո րի մա սին եր բեմն հան գեց նում 
են ը նդ հա նուր բնույ թի եզ րա հան գում նե րի, աշ խար հի ո րո շա կի 
ամ բող ջա կան տես լա կա նի: Տես նե լով` ի նչ պես է Ա րա րի չը (լի
նի բնու թյուն, թե Ա ստ ված) հան ճա րե ղո րեն նա խագ ծել կեն
դա նի բջի ջը` փո խազ դե ցու թյան իր բար դա գույն մե խա նիզմ
նե րով, հա վատդ չի գա լիս, որ Ա րա րի չը կա րող էր այդ չափ 
շատ սխալ վել մար դու հար ցում: Բջի ջում բա ցառ ված է ի նչոր 
ռի բո սո մի ըմ բոս տա ցումն իր ի սկ տե ղի և դե րի դեմ ը նդ հա նուր 
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կա ռուց ված քում. այն տեղ ամեն ի նչ ներ դաշ նակ է գոր ծում: 
Ի սկ մարդ կանց աշ խար հում շուրջ բո լո րը հա մընդ հա նուր 
մաս նատ վա ծու թյուն ու հա կա սու թյուն ներ են: Փաս տը, որ 
դա ոչ թե տե ղային բնույթ է կրում, այլ ամե նու րեք է, հան գեց
նում է այն մտ քին, որ այս ամենն ունի ը նդ հան րա կան հիմք և 
ի նչոր ը նդ հա նուր պատ ճառ: Այո՛, սկզ բում թվում է, թե ամեն 
ին չը տար բեր պատ ճառ ներ ունի: Բայց հե տո հան գում ես այն 
մտքին, որ տար բեր են մի այն ան հա մա պա տաս խա նու թյուն
նե րի նկա րագր ման լե զու նե րը, ի սկ նրանց առա ջաց ման գոր
ծըն թաց ներն ու պատ ճառ ներն ը նդ հա նուր են: Եվ ե րբ հան գում 
ես այդ մտ քին ու մի օր ի նք նու րույն բա ցա հայ տում տե ղի ունե
ցո ղի գլխա  վոր պատ ճառն ու ներ քին կա պե րը, սկ սում է թվալ, 
որ ամեն ի նչ մի ան գա մայն պարզ է: Բայց ե թե ամեն ի նչ այդ
քան պարզ և ակն հայտ է, նշա նա կում է` դա պետք է շա տե րը 
հաս կա նային: Քա նի որ այ սօր մենք ապ րում ե նք հե ռուս տա
տե սու թյու նում, ռա դի ո յում, ին տեր նե տում և հա մա տա րած խո
սակ ցու թյուն նե րի դա րաշր ջա նում, ապա, թվում է, վաղ թե ուշ 
կգտն վեն ճիշտ խո սող մար դիկ, ո րոնք կհան գեն նույն եզ րա
կա ցու թյուն նե րին: Ի հար կե, քիչ չեն խե լա ցի մար դիկ, նոր մալ 
փոր ձա գետ ներ, ո րոնք հա ճախ ճիշտ բա ներ են խո սում, սա
կայն հիմ նա կա նում` մեծ խճան կա րի առան ձին հատ ված նե րի 
մա սին: Ի սկ ահա ամ բող ջի մա սին չի խո սում ոչ ոք: Եվ հենց 
այդ պա հին մտ քե րը թղ թին հանձ նե լու ան հաղ թա հա րե լի ցան
կու թյուն է առա ջա նում, որ պես զի ուրիշ ներն էլ դրանք տես
նեն և կար դան, որ պես զի ի րա վի ճակն առաջ շարժ վի մե ռյալ 
կե տից: Սա կայն պարզ վում է, որ ի նչոր կար ևոր ի մաստ ներ 
հաս կա նալն ու այդ մա սին պատ մե լը տար բեր բա ներ են: Մեր 
գա ղա փա րը` այն, ի նչ կու տակ վում և ձևա վոր վում է մար դու 
մեջ տա րի ներ շա րու նակ, մեր մեջ ապ րում է որ պես զու գա
հեռ կեր պար: Այդ կեր պա րը ստեղծ վում է ներ քին վիր տուալ 
զրու ցակ ցի հետ վե ճե րի և մտո րում նե րի շնոր հիվ: Բայց բանն 
այն է, որ այդ վիր տուալ զրու ցա կի ցը հենց մենք ի նք ներս ե նք. 
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նա մեզ նից քիչ է տար բեր վում, նույն կերպ է մտա ծում, ամեն 
ի նչ տես նում է մեր ասա ծից ավե լի վաղ, հարկ չկա նրան ամեն 
ի նչ սպա ռիչ բա ցատ րե լու. նա հեշտ է հա մա ձայ նում: Բայց ե րբ 
ցան կա նում ես ըն թեր ցո ղի դա տին հանձ նել հա յացք նե րիդ 
բարդ հա մա կար գը, որ տեղ ամեն ի նչ փոխ կա պակց ված է, այդ 
դեպ քում զու գա հեռ կեր պա րը բա նի պետք չէ: Ան պատ րաստ 
մար դու հա մար մի ակն թար թում հնա րա վոր չէ որ սալ և ըն կա
լել այդ պի սի բարդ պատ կեր. պետք է ստեղ ծել հետ ևո ղա կան 
կեր պար, պետք է ի նչոր տրա մա բա նա կան հետ ևո ղա կա նու
թյամբ շա րադ րել սե փա կան գա ղա փա րը, որ պես զի այն հաս
կաց վի և ար ձա գանք գտ նի ըն թեր ցո ղի կող մից, ճիշտ ըն կալ վի: 
Այս տեղ է, որ պետք է հա ջո ղել, պետք է հան դի պել մե կին` 
ի րա կան զրու ցակ ցին, ո րի հետ կա րե լի է քն նար կել, բա նա վի
ճել, և ար դյուն քում ե ղա ծը զու գա հեռ կեր պա րից փո խադ րել 
տա ռե րի, բա ռե րի, մտ քե րի հեր թա գա յու թյան: Աշ խա տան քի 
ըն թաց քում շատ կար ևոր է այդ պի սի ի րա կան զրու ցակ ցի գո
յու թյու նը, ո րը կյան քի մեկ այլ ուղի է ան ցել, այլ փորձ ունի, ին
չի շնոր հիվ զրույ ցի ժա մա նակ հն չեց ված յու րա քան չյուր դրույթ 
պա հան ջում է առա վել ման րակր կիտ, լուրջ հիմ նա վո րում և 
լրա ցու ցիչ փաս տարկ ներ: Այս առու մով Է դուարդ Ա յա նյա նը, 
ո րի հետ մենք աշ խա տել ե նք գր քի վրա, դար ձավ ոչ մի այն 
բնագ րի խմ բա գի րը, այլև հան դես ե կավ այն պի սի քն նա դատ
զ րու ցակ ցի դե րում, ո րն է ա պես բա րե լա վեց ար տա հայտ ված 
գա ղա փար նե րի փաս տարկ ման, ի նչ պես նաև ձևա կեր պում նե
րի ո րա կը, ի սկ ո րոշ օ րի նակ ներ, ո րոնք դի պուկ լու սա բա նում 
է ին աշ խա տան քի հիմ նա կան դրույթ նե րը, հենց նա է գտել: 
Մի քա նի ամիս նե րի ըն թաց քում զրույց նե րի, քն նար կում նե րի 
և պար զա պես ըն կե րա կան շփ ման շնոր հիվ ծն վեց այս գիր քը, 
որ տեղ մտ քերն ու գա ղա փար նե րը վե րած վե ցին կուռ ու կա
պակց ված տեքս տի:

Գր քի մա սին լա վա գույնս խո սում է ան վա նու մը` « Ընդ 
հանուր» (դեպի ամբողջը). սա բա վա կա նին սեղմ և ի նչոր տեղ 
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լա կո նիկ փորձ է շա րադ րե լու մի գա ղա փար, ո րը բա ցատ րում և 
փոխ կա պակ ցում է մեր շուր ջը ե ղած շատ կար ևոր բա ներ: Բնա
կա նա բար, մեր ժա մա նակ նե րում կյան քի և աշ խար հի ի մաս տի 
մա սին հար ցե րը շա տե րին են հու զում, և աշ խար հի պատ կե րը 
յու րո վի նկա րագ րե լու, նրա նում մի աս նա կան ի մաստ տես նե լու 
ի նչոր փոր ձեր ար վում են: Բայց այդ տե սու թյուն նե րի հիմ նա
կան խն դի րը գաղտ նա գի տու թյամբ (է զո թե րի կայով) հրա
պուր վելն է: Նրանց հե ղի նակ նե րը խախ տում են Օ կա մի հայտ
նի սկզ բուն քը. ստեղ ծում են գոյ, ո րի ան հրա ժեշ տու թյու նը չկա: 
Ար դյուն քում ի հայտ են գա լիս բա զում հաս կա ցու թյուն ներ, 
ո րոնց նմա նօ րի նա կը մար դը չի կա րող գտ նել: Ը նդ ո րում, 
այդ հաս կա ցու թյուն նե րը, այդ նոր` հո րին ված է ու թյուն նե րը 
դա սա վոր վում են ի նչոր տրա մա բա նա կան շղ թա նե րով ու 
հա մա կար գե րով` փոխ գոր ծակ ցե լով՝ ը ստ ի նչոր մտա ցա ծին 
օ րենք նե րի և սկզ բունք նե րի, ո րոնք հնա րա վոր չէ ո ՛չ ժխ տել, ո ՛չ 
հաս տա տել: Հե ղի նակ նե րը ստեղ ծում են մեզ ծա նոթ կյան քից 
հե ռու եր ևա կա յա կան աշ խարհ ներ և է ու թյուն ներ` փոր ձե լով 
դրանց մի ջո ցով ձևա կեր պել ի նչոր ճշ մար տու թյուն ներ մեր 
կող մից դի տարկ վող աշ խար հի հա մար: Ը նդ ո րում, այդ տե սու
թյուն նե րում քիչ չեն ճիշտն ու հե տաքրք րա կա նը: Բայց լր ջա
գույն խն դի րը հենց կի րառ վող մե թո դա բա նու թյունն է, որ տեղ 
կան հա կա սու թյուն ներ՝ ան դրա դարձ հաս կա ցու թյուն նե րի, 
գոր ծըն թաց նե րի և եր ևույթ նե րի, ո րոնց գո յու թյունն ան հնար է 
ստու գել: Ի սկ այն տե սու թյուն նե րի ար ժեքն ու կի րա ռե լի ու թյու
նը, ո րոնք հիմն ված են սկզ բուն քո րեն ան ստու գե լի փաս տե
րի վրա, խնդ րա հա րույց են: Ի նչ վե րա բե րում է տվյալ գր քին, 
ապա այս տեղ չկան հո րին ված պն դում ներ, խոսքն այն պի սի 
բա նե րի մա սին է, ո րոնք հան գիստ կա րե լի է ստու գել, և ո րոնց 
մա սին հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ շատ կան: Պարզ ասած` 
սա փորձ է աշ խար հի պատկերը կա ռու ցե լու ձեռ քի տակ ե ղած 
մի ջոց նե րով: Կար ևոր է, որ գր քում ուշադ րու թյու նը գի տակ ցա
բար չի սևեռ վում առան ձին փաս տե րի և խն դիր նե րի վրա, չկա 



դրանց խոր և ման րազ նին քն նար կում: Ա ռա վել կար ևոր է ե ղել 
տես նել և նկա րագ րել ը նդ հա նուր պատ կե րը: « Ընդ հանուր»ը 
գի տա կան աշ խա տանք չէ, այլ մի փորձ հան րա մատ չե լի, հա
սա նե լի կեր պով շա րադ րե լու տա րի նե րի ըն թաց քում ձևա
վոր ված գա ղա փար ներն ու վար կած նե րը, որ պես զի նրանց 
հե տա գա քն նարկ ման և զար գաց ման մեջ ներգ րավ վեն հա մա
խոհ ներ` մտա ծե լու գոր ծում հա մար ձակ մար դիկ: Ի սկ այդ պի
սիք, վս տահ եմ, մեր մեջ կան: 
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ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

«Нет, ребята, все не так,  
все не так, ребята…» 

Վ. Վիսոցկի

 

Որ քան էլ մենք զբաղ ված լի նենք սե փա կան կյան քով և 
ան ձնա կան խն դիր նե րի լուծ մամբ, ժա մա նակ առ ժա

մա նակ մե զա նից շա տե րը գեթ մի ակն թարթ մտա հոգ վում են 
մեր շուր ջը, ը նդ հան րա պես աշ խար հում տի րող ի րա վի ճա կով: 
Եվ ա վե լի ու ավե լի հա ճախ ան դրա դառ նա լով աշ խար հի ը նդ
հա նուր պատ կե րին, մենք նկա տում ե նք տա րօ րի նակ մի բան. 
չնա յած մարդ կու թյան թվա ցյալ զար գաց մա նը, սրըն թաց գի
տա տեխ նի կա կան պրոգ րե սին, հա մընդ հա նուր խն դիր ներն ու 
չլուծ ված հար ցե րը մի այն բազ մա պատկ վում են` առա վել լուրջ 
բնույթ ստա նա լով: Այ սօր վա խն դիր ներն իս կա պես հա մընդ
հա նուր են` կյան քի որ ո լոր տին էլ վե րա բե րեն` բնա պահ պա
նու թյուն, աշ խար հա քա ղա քա կա նու թյուն, սո ցի ա լա կան հար
ցեր, գի տու թյուն, կր թու թյուն: Ը նդ ո րում, հո րի զո նի վրա ար դեն 
ուր վագծ վում է մեր ը նդ հա նուր ապա գայի մշու շոտ պատ կե րը՝ 
առա ջաց նե լով ի նչոր աղոտ զգա ցում առ այն, որ մեր մո լո
րա կի վրա ի նչոր բան այն չէ… Տն տե սա կան ճգ նա ժա մեր, 
ո րոնք սնան կաց նում են աղ քատ նե րին ու հարս տաց նում հա
րուստ նե րին, ան հա մո զիչ նպա տակ նե րով շա րու նա կա կան 
պա տե րազմ ներ, ո րոնք սպա նում են ան մեղ մարդ կանց, դե ղեր, 
ո րոնք չեն բու ժում, ֆի զի կայի օ րենք ներ, ո րոնք հա կա սում են 
ֆի զի կայի մյուս օ րենք նե րին, բա զում հա կա մար տող կրոն ներ, 
ո րոնք պն դում են, որ Ա ստ ված մի ակն է, առ Ա ստ ված հա վա տի 
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խոս տո վա նու թյուն` գր ված թղ թադ րա մի վրա, ար վեստ` 
զզվանք հա րու ցե լու նպա տա կով, ծխե լու վտան գի մա սին զգու
շաց նող ֆիլ մեր, որ տեղ մարդ կանց զանգ վա ծա բար սպա նում 
են: Մեզ հետ` մեր այ ժմյան մարդ կային քա ղա քակր թու թյան 
հետ, ի րոք, ի նչոր բան այն չէ: Եվ շա տերն են ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ խոր հում այս մա սին. ի ՞նչն է պատ ճա ռը: Ի ՞նչ է մեզ 
հետ կա տար վում: Տար բեր հե տա զո տող ներ և վեր լու ծա բան
ներ խնդ րի բա զում ձևա կեր պում ներ են առա ջար կում` կենտ
րո նա նա լով մերթ տն տե սու թյան խն դիր նե րի, մերթ բա րո յա կա
նու թյան ճգ նա ժա մի, մերթ կյան քի այլ բնա գա վառ նե րի վրա: 
Սա կայն ազ նիվ պա տաս խանն ավե լի պարզ է ու խիստ: Եվ դա 
հա մա պար փակ վեր լու ծու թյան հետ ևանքն է այն ամե նի, ին չով 
մենք ապ րում ե նք, և ոչ թե ի նչոր առան ձին վերց րած ո լոր տի: 
Հնա րա վոր է և հա վա նա կան, որ այս ը մբռ նու մը շա տերն ունեն: 
Բայց ո մանց ը մբռ նու մը հիմ նա վոր ված չէ հա մո զիչ փաս
տարկ նե րով, մյուս նե րը ցան կու թյուն չու նեն ի րենց ժա մա նակն 
ու ջան քե րը ծախ սե լու այս խնդ րի վրա, ի սկ մեկ ուրի շը չի ցան
կա նում այս մա սին խո սել, որ պես զի չխոս տո վա նի սե փա կան 
ան կա րո ղու թյու նը: Ճշ մար տու թյունն այն է, որ մեր ներ կայիս 
քա ղա քակր թու թյունն ար դեն մե ռած է: Ի հար կե, նման ձևա
կեր պու մը շա տե րի մեջ ան խու սա փե լի ո րեն ներ քին բո ղոք և 
հա զա րա վոր հար ցեր է առա ջաց նում: Այ սինքն` ի նչ պե՞ս թե 
մե ռած է: Շուր ջը, թվում է, կյան քը ե ռում է. արա գա ցող գի տա
տեխ նի կա կան առա ջըն թա ցը նոր ու բա ցա ռիկ հնա րա վո րու
թյուն ներ է ըն ձե ռում, մարդ կու թյու նը պատ րաստ վում է Մարս 
թռ չել, ի հայտ են գա լիս բիզ նե սի նոր տե սակ ներ և մոդել ներ, 
ի սկ մատ չե լի տեխ նո լո գի ա նե րը հնա րա վոր են դարձ նում 
այն, ին չը մինչև վեր ջերս ֆան տաս տիկ էր հա մար վում: Այո՛, 
հի րա վի, մեր քա ղա քակր թու թյան զար կե րա կը դեռ բա բա
խում է, արյու նը՝ դեռ շր ջա նառ վում, և դեռ գոր ծում են օր գան
նե րը: Բայց ահա թե ո րն է դա ժան ճշ մար տու թյու նը. այդ քա ղա
քա կրթու թյան գլ խու ղե ղի մահն ար դեն տե ղի է ունե ցել: Եվ այս 
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հա մա պատ կե րում մեր` ար դեն մարդ կային մահ վան վտան գը 
չա փա զանց ի րա կան է դար ձել: Քա ղա քակր թու թյան մա հը 
սադ րիչ ար տա հայ տու թյուն չէ և ոչ էլ սկան դա լային մեր կա
պա րա նոց հայ տա րա րու թյուն: Այն մի եզ րա կա ցու թյուն է, ո րն 
առա ջա նում է յու րա քան չյուր մար դու մեջ, ո րն ըն դու նակ է հան
գիստ ու հս տակ վեր լու ծե լու, թե ի նչ ճա նա պարհ ե նք մենք ան
ցել վեր ջին հա զա րա մյակ նե րում, ի նչ պես ե նք մտա ծել, ի նչ պես 
ե նք գոր ծել և ի նչ ար դյունք ունենք այ սօր: Կար ևոր է նշել, որ 
ներ կայիս քա ղա քակր թու թյան մահն ի նչոր հա մաշ խար հային 
ան դր կու լի սային դա վադ րու թյան հետ ևանք չէ (թեև նրա գո յու
թյու նը լի ո վին հնա րա վոր է), այլ մեր քա ղա քակր թու թյան հիմ
քում դր ված լուրջ հա կա սու թյուն նե րի տևա կան զար գաց ման 
ար դյունք: Ը նդ ո րում, ար ձա նագ րել քա ղա քակր թու թյան մա հը 
բնավ չի նշա նա կում հայ տա րա րել սե փա կան մահ վան մա սին, 
առա վել ևս չի նշա նա կում հա մա ձայ նել դրա հետ և ըն դու նել 
այն որ պես ի րո ղու թյուն: Տես նե լով մո տա լուտ աղե տը` մար դը 
միշտ ե լք է փնտ րե լու: Բայց նախ քան այդ աղե տը պետք է տես
նել և գի տակ ցել, ի սկ գի տակց ման ըն թաց քում առանձ նաց նել 
գլ խա վոր հար ցե րը, օ րի նա չա փու թյուն նե րը և տես նել կա պը 
նրանց միջև: Ը նդ ո րում, դի տար կե լով մարդ կու թյան խն դիր նե
րը` նաև ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ, որ մենք ան քակ տե լի մասն 
ե նք Տի ե զեր քի, որ տեղ գոր ծում են հս տակ ը նդ հա նուր օ րենք
ներ և որ տեղ կան ո րո շա կի օ րի նա չա փու թյուն ներ: Այ սօր մեր 
քա ղա քակր թու թյու նը հան գել է Տի ե զեր քի հետ ևյալ հիմ նա րար 
օ րենք նե րի և սկզ բունք նե րի ը մբռն մա նը. 
• պատ ճա ռա կա նու թյան սկզ բունք. մի դեպքն ազ դում է մյու

սի` ավե լի ուշ կա տար վա ծի վրա (ցան կա ցած դեպք ունի 
ի րեն նա խոր դող պատ ճառ),

•  պահ պան ման օ րենք ներ՝ է ներ գի այի, իմ պուլ սի, զանգ վա ծի 
և այլ նի, 

• էնտ րո պի այի (քաո սի) չն վազ ման օ րենք: 
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Խո սե լով այն մա սին, որ մենք մեծ և մի աս նա կան ամ բող ջի 
փոքր մասն ե նք` ար ժե հի շեց նել, որ այդ մեկ ամ բող ջու թյան 
մեջ եր կու տե սա նե լի վի ճակ կա, ո րոնք կա րե լի է տար բեր 
կերպ կո չել` կար գու կա նուն և քաոս, արա րում և կոր ծա նում, 
կա ռու ցո ղա կա նու թյուն և ապա կա ռու ցո ղա կա նու թյուն: Իր տե
ղում մենք ման րա մասն կդի տար կենք քաո սի է ներ գի այի (է նտ
րո պի այի) և նրան հա կազ դե լու հար ցը: Ի սկ առայժմ պար
զա պես հի շեց նենք, որ է նտ րո պի այի չն վազ ման հիմ նա կան 
օ րեն քի հա մա ձայն՝ է նտ րո պի ան (քաո սի, չկար գա վոր վա ծու
թյան է ներ գի ան) բնա կա նո րեն ձգ տում է աճ ման և ամե նա քի չը 
չի կա րող նվա զել առանց ար տա քին ազ դե ցու թյան: Այլ կերպ 
ասած՝ ե թե ո չինչ չա նենք, ապա կա ռուց վածք նե րի քայ քա յու
մը տե ղի կու նե նա ի նք նըս տին քյան. դրա հա մար ո չինչ պետք 
չէ: Եվ ը նդ հա կա ռա կը, ի նչոր կա ռուց վածք ստեղ ծե լու հա մար 
շատ բան է պետք` մա տե րի ա, ո րից բաղ կա ցած է այդ կա ռուց
ված քը, է ներ գի ա, ո րը պետք է ծախ սել նրա ստեղծ ման վրա, և 
ին ֆոր մա ցի ա, ո րը բնու թագ րում է այդ կա ռուց ված քը: Այս ե րեք 
մե ծու թյուն նե րի` ե րեք է ու թյուն նե րի (մա տե րի ա, է ներ գի ա, ին
ֆոր մա ցի ա) ավե լա ցումն էլ (մե ծա ցու մը) հենց ստեղ ծում է ո ղջ 
գո յու թյուն ունե ցո ղը` այս աշ խար հում մեզ շր ջա պա տող բո լոր 
կա ռուց վածք նե րը: Ը նդ ո րում, մար դը նույն պես գոյ է, նույն պես 
կա ռուց վածք է: Այդ պատ ճա ռով, դի տար կե լով մեր քա ղա
քակր թու թյան հար ցերն ու խն դիր նե րը, ան հրա ժեշտ է հի շել 
ի նչ պես գոյի այդ ե րեք բաղ կա ցու ցիչ մա սե րի, այն պես էլ աշ
խար հի հիմ նա կան օ րենք նե րի մա սին: Սա կայն ամե նի մա սին՝ 
ը ստ հեր թա կա նու թյան: Սկզ բում փոր ձենք գլուխ հա նել հետ
ևյալ հար ցե րից.
• ի՞նչ է մեզ հետ կա տար վում,
• որո՞նք են կա տար վա ծի պատ ճառ նե րը: 
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Սկզ բում վեր լու ծենք քա ղա քակր թու թյու նը՝ որ պես հաս
կա ցու թյուն: Բա ռա րան նե րը սահ մա նում են, որ քա ղա

քակր թու թյու նը « մա տե րի այի շարժ ման սո ցի ա լա կան ձև է, 
ո րն ապա հո վում է նրա կա յու նու թյունն ու ի նք նա զար գաց ման 
կա րո ղու թյու նը շր ջա կա մի ջա վայ րի հետ ի նք նա կար գա վոր
վող փո խա նակ ման ճա նա պար հով»: Ձևա կեր պու մը մի փոքր 
բարդ է ըն կալ ման հա մար: Ե թե ավե լի պարզ ասենք, ապա 
քա ղա քակր թու թյու նը հա յացք նե րի և մե թո դա բա նու թյուն նե րի 
մի հա մա կարգ է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հա մար ժեք 
պա տաս խան տա լու ցան կա ցած մար տահ րա վե րի: Քան զի ե թե 
չլի նեն հա մար ժեք պա տաս խան ներ, ան պայ ման ի հայտ կգան 
խն դիր ներ, ի սկ ե թե լի նեն ան լու ծե լի խն դիր ներ, դրանց կհետ
ևեն կոր ծա նում ու մահ: Բայց ի նչ պես էլ քա ղա քակր թու թյու նը 
սահ մա նեն բա ռա րան ներն ու փի լի սո փա նե րը, այն ամեն դեպ
քում ին քը կյանքն է: Եվ կյան քի ավար տը` որ պես վերջ նա նպա
տակ, պար զա պես չի էլ դի տարկ վում: 

Ա ռաջ ը նկ նե լով նշենք, որ ներ կա յումս մեր կյան քի գրե թե 
բո լոր ո լորտ նե րում չա փա զանց շատ հար ցեր են կու տակ վել, 
ո րոնց մեր այ սօր վա հա յացք նե րի և մե թո դա բա նու թյուն նե
րի հա մա կար գը հա մար ժեք և հս տակ պա տաս խա նել չի կա
րող: Այդ խն դիր ներն է կո նո մի կայի, հիմ նա րար գի տու թյան, 
կրթու թյան, բժշ կու թյան, բնա պահ պա նու թյան, սո ցի ո լո գի այի, 
աստ վա ծա բա նու թյան և նույ նիսկ ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ են: 
Մենք փա կու ղի ե նք մտել և չենք կա րո ղա նում հաս կա նալ, բա
ցատ րել կա տար վա ծը, չենք կա րո ղա նում լու ծում գտ նել` դե պի 
ուր շարժ վել, չենք կա րո ղա նում ի նք ներս մեզ` որ պես տե սա կի 
պաշտ պա նել:
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Որ պես զի առա վել ակ նա ռու դարձ նենք այ սօր վա ի րա վի ճա կը, 
պատ կե րաց նենք, որ մեր ձեռ քի տակ քրե ա կան օ րենս գիրքն է, 
ո րը պետք է հս տակ դա սա կար գի հան ցա գոր ծու թյան տար բեր 
տե սակ նե րը և հա մա պա տաս խան պա տիժ ներ սահ մա նի: Այն 
հրա շա լի օ րենս գիրք է` գր ված այդ ո լոր տի հե ղի նա կա վոր 
մաս նա գետ նե րի կող մից, զերծ է ուղ ղագ րա կան սխալ նե րից, 
տպագր ված է բարձ րո րակ թղ թի վրա և հրա տա րակ ված վայե
լուչ կազ մով: Այդ քրե ա կան օ րենս գիրքն ամեն ին չով լավն է, 
բայց մի լուրջ թե րու թյուն ունի. հենց փոր ձում ե նք այն կի րա
ռել, պարզ վում է, որ գործ նա կա նում ամեն ի նչ եր կա կի է մեկ
նա բա նում, հան ցա գոր ծու թյան շատ տե սակ ներ հո րին ված 
են, ի սկ շա տերն էլ ը նդ հան րա պես բա ցա կա յում են, ը նդ ո րում, 
հոդ ված նե րը հա կա սում են մի մյանց և ի րենք ի րենց: Այ սինքն, 
ունենք մի քրե ա կան օ րենս գիրք, ո րը հնա րա վոր չէ հա ջո ղու
թյամբ օգ տա գոր ծել դա տա կան պրակ տի կա յում: Այն ասես այ
գե գոր ծի հաս տա փոր տե ղե կա տու լի նի, ո րը չի օգ նում ծա ռե րը 
խնա մե լիս։ Կամ կա հույք հա վա քե լու ձեռ նարկ, ո րին հետ ևե
լով՝ չես կա րող այդ կա հույ քը կար գին հա վա քել: Ո ՞ւմ է պետք 
գե ղե ցիկ ավ տո մե քե նան, ո րը հար մա րա վետ և հա ճե լի է նստե
լու հա մար, բայց ո րով հնա րա վոր չէ ե րթ ևե կել: Ո ՞ւմ է պետք 
էր գո նո միկ փո շե կու լը, ո րն ի վի ճա կի չէ փո շին հա վա քել: 
Եվ որ քա նո՞վ է կեն սա կան հա յացք նե րի և մե թոդ նե րի այս պի սի 
հա մա կար գը (ի մա` քա ղա քակր թու թյու նը), ո րը, պարզ վում է, 
ի վի ճա կի չէ հա մար ժեք պա տաս խան տալ մեր կյան քի կար
ևո րա գույն հար ցե րին ու մար տահ րա վեր նե րին, և ո րն ի վեր ջո 
մեզ մահ վան է հասց նե լու: Ուրեմն, ի ՞նչ հիմ նա կան մար տահ
րա վեր ներ են այ սօր ծա ռա ցած մեր առջև: Ի ՞նչ հա մար ժեք 
պա տաս խան ներ է առա ջար կում ժա մա նա կա կից քա ղա քակր
թու թյու նը: Եվ ա րդյոք առա ջար կո՞ւմ է: 
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Այ սօր մարդ կու թյան առջև ծա ռա ցած գլ խա վոր մար տահ րա
վեր նե րից մե կը կյան քի ներ կայիս տեխ նո լո գի ա նե րի ան հա
մա պա տաս խա նու թյունն է գո յու թյուն ունե ցող ռե սուրս նե րին: 
Մենք ապ րում ե նք կոնկ րետ հաս ցե ում` Եր կիր մո լո րակ: Եվ Եր
կիր մո լո րա կի ռե սուրս ներն ան սահ մա նա փակ, ան սպառ չեն: 
Օգ տա կար հա նա ծո նե րի, ջրի, հո ղի, փայ տա նյու թի, օ դի քա
նա կը սահ մա նա փակ է: Մենք չենք կա րող ավե լի շատ քա րա
ծուխ, գազ, նավթ այ րել, քան կա Ե րկ րի ըն դեր քում: Ա նհ նար է 
ցո րե նի ավե լի շատ դաշ տեր ցա նել, քան կան: Ան կա րե լի է ան
վերջ մե ծաց նել հա ցա հա տի կի բեր քատ վու թյու նը, առանց հո
ղը սնան կաց նե լու: Ի սկ պա շար նե րի վե րա կանգ նումն այն քան 
եր կա րատև գոր ծըն թաց է, որ ար դյուն քը վի ճակ ված չէ տես նել 
դեռ բա զում սե րունդ նե րի: Պարզ վում է, որ կյան քի մեր տեխ
նո լո գի ա նե րը, կյան քի մեր այ սօր վա ստան դարտ ներն պար
զա պես ան հա մա տե ղե լի են մո լո րա կի հնա րա վո րու թյուն նե րի 
հետ: Ե թե կյան քի ստան դարտ ներն այլ լի նե ին, ապա, թերևս, 
մո լո րա կը կդի մա նար ծան րա բեռն վա ծու թյա նը: Թեև այդ դեպ
քում, հնա րա վոր է, մենք Ե րկ րի վրա ոչ թե 7 մլրդ կլի նե ինք, այլ 
շատ ավե լի քիչ: Ե թե ամեն մի քա նի տա րին մեկ դեն չնե տե ինք 
ավ տո մե քե նա ներն ու ամեն տա րի` բջ ջային հե ռա խոս նե րը, 
ե թե բո լորն ուտե ին այն քան, որ քան պետք է, և ոչ թե այն քան, 
որ քան պա հան ջում է ան կշ տու թյու նը, ապա մո լո րա կի պա շար
ներն ակն հայ տո րեն շատ ավե լի եր կար կհե րի քե ին: Սա կայն 
այսօր մենք ստեղ ծել են մի ի րա վի ճակ, ո րը լա վա գույնս բնո րո
շում է «ինձ նից հե տո` թե կուզ ջր հե ղեղ» ար տա հայ տու թյու նը: 
Մենք չենք ուզում հի շել, որ մեր տանն ուտե լի քի, ջրի, է ներ գա
կիր նե րի, հում քի քա նա կը սահ մա նա փակ է: Չենք ուզում մտա
ծել, թե ի նչ կպա տա հի, ե րբ այդ ամե նը վեր ջա նա: Մենք պար
զա պես չենք ուզում դի տար կել կյան քի վա տա գույն սցե նա րը: 
Այդ ամե նի պատ ճա ռով ան տե սում ե նք գլո բալ խն դիր նե րը, 
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խու սա փում ե նք գլ խա վոր հար ցե րից, թաքն վում նրան ցից մեր 
ան ձնա կան փոք րիկ աշ խար հում իր փոք րիկ խն դիր նե րով` ղե
կա վար վե լով «ինձ կբա վա կա նաց նի» բա նաձ ևով: Ը նդ ո րում, 
մո ռա նում ե նք վա ղուց հան րա հայտ դար ձած ճշ մար տու թյուն
նե րը: « Հայ րե նիքն այն չէ, ին չը մենք որ պես ժա ռան գու թյուն 
ստա ցել ե նք մեր ծնող նե րից, այլ այն, ին չը մենք փոխ ե նք 
առել մեր զա վակ նե րից»: Հյու սի սա մե րի կյան հնդ կա ցի նե րի 
այս պարզ ի մաս տու թյու նը կի րա ռե լի է և մեր մեծ Հայ րե նի քի` 
Եր կիր մո լո րա կի նկատ մամբ: Սա կայն մենք չենք ցան կա նում 
տես նել վաղ վա օ րը, քա նի որ այն մեզ վա խեց նում է, և շա րու
նա կում ե նք ապ րել ի նչոր տա րօ րի նակ կա նոն նե րով, ո րոնք 
մեզ տա նում են դե պի ան խու սա փե լի վախ ճա նի: Ռե սուրս նե րը 
կվեր ջա նան: Ի սկ մո լո րա կի ռե սուրս նե րի սպա ռու մը գլո բալ 
կո լապս է, հա մաշ խար հային պա տե րազմ և այլ` մարդ կու թյան 
հա մար տհաճ հետ ևանք ներ, այդ թվում՝ նաև նրա ամ բող ջա
կան ո չն չա ցում: Ի սկ ի ՞նչն այն չէ կյան քի ներ կայիս տեխ նո լո
գի ա նե րի հետ: Դրանք ստեղծ վել են առա ջըն թա ցի՞ շնոր հիվ, 
թե՞ պար տադր վել են մեզ: Բանն այն է, որ կյան քի` գո յու թյուն 
ունե ցող տեխ նո լո գի ա նե րը Ե րկ րում իշ խող ո րո շա կի տն տե
սա կան մո դե լի ուղ ղա կի և բնա կան հետ ևանքն են: Հենց այ սօր 
գոր ծող տն տե սա կան մո դելն ամե նա վառ կեր պով ի ցույց է 
դնում ներ կա քա ղա քակր թու թյան բո լոր հի վան դու թյուն նե րը: 
Եվ հենց նա է շատ դժ բախ տու թյուն նե րի պատ ճա ռը:

 ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅ ՆԻ Ա ՌԱ ՎԵ ԼԱ ԳՈՒՅՆ ՔԱ ՆԱ ԿԸ

Հ նուց ան տի մշ տա պես գի տակց վել է առ կա աշ խար հա կար գի 
ան կա տա րու թյու նը, և ժա մա նակ առ ժա մա նակ հա սա րա կու
թյա նը սո ցի ա լա կան մի նոր գա ղա փար առա ջար կե լու փոր ձեր 
են ար վել: Այ դօ րի նակ ամե նա խո շոր նա խա գի ծը Խորհր դային 
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Մի ու թյունն էր, ո րի նպա տա կադ րումն էր սո ցի ա լա կան և 
տնտե սա կան այլ կար գի օ րենք նե րով ապ րող այ լընտ րան
քային հա սա րա կու թյան ստեղ ծու մը: Սա կայն ԽՍՀՄը քա
ղա քա կան քար տե զում հայտն վեց ու ան հե տա ցավ XX դա րում` 
դառ նա լով պատ մու թյուն և սե րունդ նե րի հա մար հա րուստ 
նյութ այդ փոր ձի ձա խող ման պատ ճառ նե րի վեր լու ծու թյան 
հա մար: ԽՍՀՄի փլու զու մից հե տո աշ խար հում գե րիշ խում է 
լոկ մեկ տն տե սա կան մո դել` կա պի տա լիս տա կա նը: Ը նդս մին, 
ար ժե եր կու խոս քով հի շել կա պի տա լիզ մի բուն է ու թյու նը՝ 
հաս կա նա լու, թե ին չը նրա նում այն չէ, և ի նչ պես է այն ազ դում 
մարդ կու թյան վրա: Կար ևոր է նաև հի շել, թե կա պի տա լիզմն 
առ հա սա րակ ե րբ և ի նչ պես է լույս աշ խարհ ե կել: 

Շատ վա ղուց` մինչ կա պի տա լիս տա կան դա րաշր ջա նում, 
գո յու թյուն ուներ խիստ հի ե րար խի ա՝ Ա ստ ված, իշ խա նու թյուն, 
փող: Ա ստ ված ամե նա վե րին տե ղում էր, ի սկ փո ղը` ստո
րին աս տի ճա նին: Իշ խա նու թյունն Ա ստ ծունն էր և նրա նից 
պատ վի րակ վում էր ե կե ղե ցուն ու մի ա պե տին. իշխա նու թյու
նը կա րե լի էր փո խար կել փո ղի, բայց հա կա ռակն ան հնա րին 
էր: Իշ խա նու թյու նը փող ուներ, սա կայն փողն իշ խա նու թյուն 
չու ներ: Փո ղով չէ իր գնի ար քա յա կան գահ կամ ազն վա կա նա
կան տիտ ղոս: Փո ղը քա ղա քա կա նու թյան, օ րենք ներ ընդու
նե լու, իշ խա նու թյան ի նս տի տուտ նե րի մուտ քի ի րա վունք չէր 
տա լիս: Այն սոսկ ատ րի բուտ էր, գոր ծիք մի ա պե տա կան և 
ֆե ո դա լա կան իշ խա նու թյան ձեռ քում: Ը նդ ո րում, դա սա կար
գային խիստ սահ մա նա զա տում նե րը սահ մա նա փա կում է ին 
հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը, իղձերն 
ու պա հանջ մունք նե րը: Եվ այդ պես էր բա վա կան եր կար ժա
մա նակ: Սա կայն մո տա վո րա պես 500 տա րի առաջ Վե նե տի
կում և Ջե նո վա յում, Հո լան դի ա յում, Ա նգ լի ա յում սկս վե ցին 
լուրջ գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք ամ բողջ աշ խար հում հա րու ցե ցին 
ար մա տա կան փո փո խու թյուն ներ. Ա ստ ված զրկ վեց գե րա
կա դիր քից, ի սկ հի ե րար խիկ բուր գի գա հին բազ մե ցին փողն 
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ու իշ խա նու թյու նը՝ ը նդ ո րում, դառ նա լով փո խար կե լի հաս
կա ցու թյուն ներ: Այդ պես ե ղավ, ո րով հետև փոխ վեց (ա վե լի 
ճիշտ` փո փո խու թյան են թարկ վեց) հա սա րա կար գը. է ա պես 
խարխլ վե ցին դա սե րի միջև պատ նեշ նե րը: Ար դեն հնա րա վոր 
դար ձավ այն, որ իշ խա նու թյունն ը նկ ներ այն պի սի մարդ կանց 
ձեռ քը, ո րոնց մի ակ ար ժա նի քը փողն էր: Եվ ան մի ջա պես ծա
ռա ցավ հար ցը՝ ե թե փող ունե նա լու դեպ քում ո մանց դա ար
տոն ված է, ապա ին չո՞ւ նույ նը չեն կա րող ցան կա նալ մյուս նե րը 
կամ թե կուզ բո լո րը: Այս պես սկիզբ առավ մի գոր ծըն թաց, ո րի 
հետ ևանք նե րը մենք տես նում ե նք այ սօր: Ա ստ վա ծային օ րենք
նե րը տե ղը զի ջե ցին սահ մա նա դ րու թյուն նե րին, ի սկ իշ խա նու
թյան սրբա զան լի նե լը կաս կա ծի տակ դր վեց տա կա վին 500 
տա րի առաջ՝ վերջ նա կա նա պես և ամ բող ջո վին վե րաց վե լով 
XX դա րասկզ բի Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի հետ ևան քով, ե րբ 
ան հե տա ցան վեր ջին կայս րու թյուն ներն ու մի ա պե տու թյուն նե
րը, ի սկ քա ղա քա կան իշ խա նու թյունն ամե նուր դար ձավ ը նտ
րո վի: Այս տեղ հարկ է նշել, որ XVII դա րում հա սա րա կու թյան 
ին դուստ րաց մա նը սկիզբ դրած ան գլի ա կան ար դյու նա բե
րա կան հե ղա փո խու թյու նը ոչ թե կա պի տա լիս տա կան գա ղա
փա րա խո սու թյան տա րած ման պատ ճառն էր, այլ հե տևան քը. 
տեխ նո լո գի ա ներն ստեղծ վե լու հա մար նախ պետք է պա հանջ
ված լի նե ին: Չէ՞ որ այն պի սի աշ խար հում, ո րը կա ռուց ված է 
վե րին ե րկ նային իշ խա նու թյու նից մինչև մի ա պե տի իշ խա նու
թյունն ու այդ պես շա րու նակ դե պի ներքև, տեխ նո լո գի ա նե րի 
մեծ պա հան ջարկ չկա: Այդ պի սի աշ խար հում անի մաստ է 
մշ տա պես մե ծաց նել սպա ռու մը: Քա նի որ դա սային հի ե րար
խի այի գո յու թյու նը հս տակ սահ մա նա զա տում էր պա հանջ
մունք նե րը․ հա սա րակ խա վը չէր ձգ տում հագն վել վեր նա
խա վի նման և ոս կե գո տի ով ծի րա նա գույն թիկ նոց կրել, ի սկ 
գեղ ջու կը չէր զին վում աս պե տի պես և փոք րիկ կոմ սու թյան ար
ժո ղու թյամբ զեն քուզ րահ չէր պատ վի րում: Մարդն իր կյան քի 
ո րա կը դի տար կում էր հա սա րա կու թյան մեջ իր` բա վա կա նին 
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հս տակ սահ ման ված դիր քի շր ջա նակ նե րում: Սո ցի ա լա կան 
կար գա վի ճա կով էլ հենց ո րոշ վում և սահ մա նա փակ վում է ին 
նրա պա հանջ մունք նե րը: Սա կայն դա սային շր ջա նակ նե րի 
թու լաց մամբ, ի սկ հե տո նաև վե րաց մամբ առա ջին պլան մղ վեց 
փո ղը, ո րը հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ է ըն ձե ռում բո լոր 
նրանց, ում ձեռ քում հայտն վում է: Այդ « հա մա հար թեց ման» 
հետևան քով ահ ռե լի թվով մարդ կանց պա հանջ մունք նե րը 
կարճ ժա մա նա կում կտ րուկ աճե ցին. ամեն մեկն սկ սեց ձգ տել 
առա վե լա գույ նին, ցան կալ ավե լի ու ավե լի շատ: Ա ռա ջա
ցավ սպա ռո ղա կան մաք սի մա լիզմ` ի նք նին դա տա պարտ ված 
ան վերջ և ապար դյուն մր ցա վազք լա վա գույ նի հա մար, ո րն 
օ րե ցօր փո փոխ վում է: Կա պի տա լիզ մի կողմ նա կից նե րը բուր
ժուա կան հե ղա փո խու թյուն նե րի և ար մա տա կան ռե ֆորմ նե րի 
մի ջո ցով ակ տի վո րեն քա ջա լե րում է ին դա սային շր ջա նակ նե րի 
ո չն չա ցու մը տար բեր ե րկր նե րում` հռ չա կե լով « հա վա սար հնա
րա վո րու թյուն նե րի», ի սկ ի րա կա նում հա վա սար, ո չն չով չսահ
մա նա փակ ված պա հանջ մունք նե րի հա սա րա կու թյան ստեղծ
ման մա սին: Քան զի մի այն այդ պի սի վիթ խա րի, անընդ հատ 
աճող պա հան ջար կի դեպ քում կա րող է գո յու թյուն ունե նալ 
կա պի տա լիզ մը: Այ սօր հա մաշ խար հային տն տե սու թյան գլո
բա լաց ման պայ ման նե րում այլևս ան հնար է կանգ նեց նել, սահ
մա նա փա կել շար քային մար դու ցան կու թյուն նե րը: Ծնն դյան 
օր վա նից նա շարժ վում է դե պի «ս պա ռո ղա կան ե րա զան քը»` 
դե պի առա վե լա գույն քա նա կով լա վա գույ նին տի րա պե տե լը: 
Սա կայն մարդ կու թյան ան սահ մա նա փակ պա հանջ մունք նե րը 
վաղ թե ուշ պետք է բախ վեն ռե սուրս նե րի սահ մա նա փակ լի նե
լուն. հենց դրան ե նք մենք այ սօր ար դեն հա սել: 

Ցան կա ցած սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան մո դել պար
տա դիր ունի իր գա ղա փա րա խո սա կան աս տառն՝ ի նչոր 
գա ղա փա րա խո սա կան հիմք: Բնա կա նա բար, կա պի տա լիզ
մը նույն պես ունի իր « բա րո յա կան օ րենս գիր քը»: Գլ խա վոր 
բա ռը, որ գոր ծարկ վում է այս գա ղա փա րա խո սու թյան մեջ, 
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«ա զա տու թյունն» է: Շա տե րի հա մար հրա պու րիչ ու գրա վիչ 
այս բա ռի մաս տը պար տա դիր կրում է հրա ժա րում ի նչոր բա
նից` ազա տու թյուն ի նչոր բա նից… Կա պի տա լիզ մի հռ չա կած 
«ազատ շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն ներն» ամեն ին չից զատ, 
նշա նա կում է ին հրա ժա րում բա րո յա կան և կրո նա կան տա բու
նե րից, ար գելք նե րից և կա յա ցած նոր մե րից: Ա մե նասկզ բից 
կա պի տա լիզ մը ազա տու թյուն տվեց մարդ կային գրե թե բո լոր 
արատ նե րին, որ պես զի դրանք, ամուր փոխ կա պակց ված լի նե
լով, իր հա մար ապա հո վե ին կյան քի ան հրա ժեշտ պայ ման ներ, 
դառ նային ի րեն սնու ցող մի ջա վայ րը: Ո րկ րա մո լու թյուն, նա
խանձ, վա վա շո տու թյուն, գո ռո զամ տու թյուն, ագա հու թյուն… 
Ա զա տու թյուն ստա ցած գո ռո զամ տու թյու նը սկ սեց ղե կա վա րել 
մարդ կանց արարք ներն ու ցան կու թյուն նե րը: Սե փա կան բա
ցա ռի կու թյունն ը նդ գծե լու հի վան դա գին ձգ տու մը, ամեն գնով 
առանձ նա նա լու, ուրիշ նե րից հետ չմնա լու, հան րու թյան մեջ 
իր հա տուկ տեղն ու կար ևո րու թյունն ը նդ գծե լու ցան կու թյու նը 
մղում են մարդ կանց չար դա րաց ված թանկ ի րե րի և ծա ռա յու
թյուն նե րի անի մաստ գնում նե րի: Գո ռո զամ տու թյու նը թույլ չի 
տա լիս մար դուն գո հա նալ ան հրա ժեշ տով ու գործ նա կա նով, 
ապ րել՝ ը ստ իր ունե ցած մի ջոց նե րի: Հենց գո ռո զամ տու թյան 
բա վա րար ման հա մար ի հայտ ե կավ մի այն պի սի հաս կա ցու
թյուն, ի նչ պի սին ծա ռա յու թյուն նե րի և ապ րանք նե րի պրե մի
ում սեգ մենտն է: Մար դը չի ուզում լի նել մյուս նե րի նման: Նա 
պատ րաստ է գնել իր բա ցա ռի կու թյու նը: Եվ հետ ևանքն այն է, 
որ մեզ վա ճա ռում են ոչ թե ապ րան քը, այլ ոչ բո լո րին հա սա
նե լի գե ղե ցիկ առաս պե լը: Չի կա րող սո վո րա կան խմե լու ջրի 
շիշն ար ժե նալ 50 դո լար մի այն այն պատ ճա ռով, որ այն, տե
սե՛քտե սե՛ք, ձեռք է բեր վում կա նա դա կան սառ ցա դաշ տից 
(«10 Thousand BC»): Եվ ա ռա վել ևս, չի՛ կա րող 1.25 լիտր 
տա րո ղու թյամբ ջրի շիշն ար ժե նալ… 60 000 դո լար: Բայց 
այդ պի սի ջուր կա` «Acua di Cristallo Tributo a Modigliani»: 
Շշե րը, բնա կա նա բար, զար դար ված են ոս կով, ձևա վո րու մը 
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ամե նա թան կար ժեք դի զայ նե րինն է (չենք էլ կաս կա ծում), 
բայց և այն պես ներ սում պար զա պես ջո՛ւր է: Հենց գո ռո զամ
տու թյունն է նրա սպա ռո ղը: Հենց գո ռո զամ տու թյունն է կյան
քում առաջ նա հերթ դարձ նում ձևը` ե րկ րորդ պլան մղե լով 
բո վան դա կու թյու նը, ջն ջե լով ի մաս տը: Եվ ան գամ ե րբ խոս քը 
սո վո րա կան ի րե րի մա սին է, ապ րանքն ար տադ րո ղը հենց 
մար դու գո ռո զամ տու թյանն է դի մում. ձգ տե լով բարձ րաց նել 
նրան, մի ա ժա մա նակ նսե մաց նե լով մյուս նե րին` նրա բա ցա ռի
կու թյան պատ րանքն է կեր տում. « Ձեր ե րե խային ցան կա ցած 
շամ պուն հար մար է, ի սկ իմ փոք րի կին` ոչ»: Են թադր վում է, որ 
մյուս նե րի ե րե խա նե րը կա րող են լո ղա նալ ցան կա ցած զզ վե
լի շամ պու նով, ի սկ ահա Ձեր ե րե խան յու րա հա տուկ է: Եվ այս 
ամե նը զո րաց վում է նա խան ձով: Այն իր հեր թին ստի պում է հի
վան դա գին կր քով տեն չալ այն ամե նը, ի նչն ունի մեր ձա վորդ 
և նո րից գնել, ծախ սել, չմ տա ծել գնում նե րի և ծախ սե րի ան
հրա ժեշ տու թյան աս տի ճա նի մա սին. «Ուզում եմ նրա ունե
ցա ծից, նրանց ունե ցա ծից: Բո լորն ունեն, ես էլ եմ ուզում: Ես 
ին չո՞վ եմ պա կաս»: Ի սկ այդ նա խան ձը բոր բոք վում է այս գո
վազ դային տո ղով. « Չէ՞ որ դու դրան ար ժա նի ես»: Ի սկ ի ՞նչ է 
ան սահ մա նա փակ սպառ ման կիր քը, ե թե ոչ ո րկ րա մո լու թյուն: 
Չէ՞ որ խոս քը մի այն ուտե լի քի մա սին չէ: Ոչ ան հրա ժեշտ հա
գուս տի, աք սե սուար նե րի, կեն ցա ղային ի րե րի անի մաստ 
գնում նե րի քա նա կը պար զա պես ահ ռե լի է: Բա վա կան է մի այն 
նայել մե գա հան րա հայտ չի նա կան հա մա ցան ցային խա նու
թի «ապ րանք նե րի» ցան կին: Մեր ան կուշտ ո րո վայ նը պա
հան ջում է հա գուրդ տալ նո րա նոր ցան կու թյուն նե րի, առանց 
ո րոնց դեռ ե րեկ կյան քը լի ո վին հար մա րա վետ էր: Սա կայն, 
թերևս, ամե նագլ խա վոր և ազ դե ցիկ արա տը, ո րի վրա հեն
վում է կա պի տա լիզ մը, ագա հու թյունն է: Պա րա դոքսն այն է, 
որ կա պի տա լիզմն ան սահ ման ազա տու թյուն տվեց ագա հու
թյա նը բա րի նպա տա կով` բո լո րին հագց նել, կե րակ րել, զվար
ճաց նել: Չէ՞ որ ագա հու թյան բնույթն այն պի սին է, որ նա ի նքն 
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ամեն ի նչ կա նի` հարս տաց ման ճա նա պար հին ստեղ ծե լով 
նյու թա կան բա րիք ներ, ապ րանք ներ և տեխ նո լո գի ա ներ: Շա
հի ծա րավն արա գաց նում է գոր ծըն թաց նե րը, ակ տի վաց նում, 
խթա նում դրանք: Բայց ամեն ի նչ ունի սահ ման: Կա պի տա
լիզ մի հիմ քում ըն կած ան սահ մա նա փակ ագա հու թյու նը տա
նում է կա պի տա լի ը նդ լայն ված վե րար տադ րու թյա նը: Կա
պի տա լիզ մը մշ տա կան աճ և ը նդ լայ նում է: Դա նրա է ու թյունն 
է: Սա աք սի ոմ է: Հա կա ռակ դեպ քում տն տե սա կան սխե ման 
դա դա րում է գոր ծել: Եվ կա պի տա լիզ մի ամ բողջ պատ մու թյու
նը պատ մու թյունն է այն բա նի, թե ժա մա նա կի տար բեր շր ջա
փու լե րում ի նչ պես և ում հաշ վին է ի րա կա նաց վել կա պի տա լի 
ը նդ լայն ված վե րար տադ րու թյու նը: Կա պի տա լիզ մի ի հայտ 
գա լու նախ նա կան շր ջա նում կա պի տա լի ը նդ լայն ված վե րար
տադ րու թյունն ու հարս տա ցու մը ի րա կա նաց վում էր սե փա կան 
ե րկր նե րի հպա տակ նե րի, նրանց շա հա գործ ման հաշ վին: 
Սա կայն ի նչ պես պրակ տի կան ցույց տվեց, դա հղի էր սո ցի
ա լա կան լուրջ ցնցում նե րով և հե ղա փո խու թյուն նե րով, ի սկ մի 
ան գամ էլ առան ձին վերց րած ե րկ րում հե ղա փո խու թյունն ը նդ
հան րա պես դուրս նե տեց կա պի տա լիզմն իր սահ ման նե րից մի 
քա նի տաս նա մյա կով: Եվ այդ ժամ կա պի տա լիզ մի մար տա
վա րու թյու նը փոխ վեց. պարզ դար ձավ, որ ավե լի շա հա վետ և 
ան վտանգ է հարս տա նալ ոչ թե յու րային նե րի, այլ օ տար նե րի` 
եր րորդ աշ խար հի ցան կա ցած այլ ե րկ րի հաշվին: Մար տա վա
րու թյու նը փոխ վեց, սա կայն է ու թյու նը մնաց նույ նը:

 Խո սե լով կա պի տա լիզ մի` որ պես տն տե սա կան մո դե լի 
մա սին՝ միշտ պետք է հի շել, որ այն ի սկզ բա նե ի նք նա բավ չէ: 
Կա պի տա լիզ մի բա նաձ ևը` փող – ապ րանք – փող+, ար տա
ցո լում է այդ ոչ ի նք նա բավ լի նե լը։ Ար տադր ված ապ րանք նե րի 
և ծա ռա յու թյուն նե րի շու կա յա կան գի նը միշտ ավե լի բարձր է, 
քան աշ խա տա վար ձը, ո րը վճար վում է դրանց ար տադ րու թյան 
հա մար: Մեկ զույգ կո շիկ կա րե լու և այն գնոր դին հասց նե
լու հա մար պետք է ծախ սել 100 պ. մ.: Մինչ դեռ գի նը գնոր դի 
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հա մար կազ մում է 140 պ. մ.: Հարց` որ տե ղի՞ց վերցնել պա
կա սող 40 պ. մ.` ար տադր վա ծը գնե լու հա մար: Չէ՞ որ ե թե ար
տադր ված ապ րանք ներն ու ծա ռա յու թյուն նե րը չգ նեն, ապա 
հա մա կար գը պար զա պես կանգ կառ նի և կփ լուզ վի: Նման 
ի րա վի ճա կում փո ղը պետք է ի նչոր ձևով « հասց նել» սպա
ռող նե րին: Այս հար ցին եր կու մո տե ցում կա. պայ մա նա կա նո
րեն դրանք կա րե լի է կո չել ամե րի կյան և եվ րո պա կան: Ա մե
րի կյա նը փո ղի բա ժա նումն է սպա ռող նե րին ան թիվ վար կե րի 
տես քով: Հա սա րա կու թյու նը բան կե րից պարտք է վերց նում, 
որ պես զի գնի այն, ին չին փո ղը չի հե րի քում: Բայց և գու մա
րը բան կե րին նա պար տա վոր է վե րա դարձ նել ավե լի ով, այ
սինքն` տո կոս նե րով: Ի սկ որ տե ղի՞ց պի տի հայտն վեն այդ 
հա վե լյալ տո կոս նե րը: Նշա նա կում է` նո րից պետք է վարկ 
վերց նել: Բնա կա նա բար, սպա ռո ղը չի կա րող ան վերջ մե ծաց
նել պարտ քը բան կում. վար կային պղպ ջակ ներն ի նչոր պա հի 
պայ թում են` ծանր հետ ևանք ներ ունե նա լով ի նչ պես քա ղա
քա ցի նե րի, այն պես էլ բիզ նե սի հա մար: Սրան հա վե լենք, որ 
Ա ՄՆում փո ղի տպագ րու թյունն ի նք նին նույն պես վար կային 
պղպ ջակ է. յու րա քան չյուր դո լար` տպ ված Ա ՄՆի Դաշ
նային պա հուս տային հա մա կար գի կող մից (մաս նա վոր կազ
մա կեր պու թյուն), Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյան վրա մեկ դո լա րից 
թանկ է նս տում: Այ սինքն, շր ջա նա ռու թյան մեջ գտն վող դո
լար նե րը միշտ ավե լի քիչ են, քան այն դո լար նե րը, ո րոնք Ա ՄՆ 
կա ռա վա րու թյու նը պարտք է ԴՊՀին: Այս ամե նը վար կային 
քա ղա քա կա նու թյան հետ մեկ տեղ պար բե րա բար հան գեց
նում է դա ժա նա գույն ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մե րի և շու կայի 
փլուզ ման: Ի սկ հե տո շր ջա փու լե րը կրկն վում են:

Ինչ վե րա բե րում է եվ րո պա կան մո տեց մա նը, ապա այս տեղ 
սխե ման հետ ևյալն է. ար տադր ված ապ րանք նե րի մի մա սը 
վա ճա ռել ար տա սահ մա նում բարձր գնե րով, դրա նից գեր շա
հույթ ստա նալ, ո րի մի մա սը բա ժա նել բնակ չու թյա նը տար բեր 
լրավ ճար նե րի (դո տա ցի ա նե րի) տես քով սո ցի ա լա կան կամ 
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առող ջա պա հու թյան ո լոր տում, գյու ղատն տե սու թյան մեջ և 
այլն: Փաս տա ցի այ սօր վա եվ րո պա ցու բա րե կե ցու թյան հա մար 
վճա րում է մնա ցյալ աշ խար հը, ի նչոր այլ ե րկր ներ: Ա ռա ջա
նում է յու րօ րի նակ «սնն դային շղ թա», որ տեղ ուժեղ ե րկր ներն 
ապ րում են թույ լե րի հաշ վին, ի սկ կա պի տա լի ը նդ լայն ված 
վե րար տադ րու թյու նը տե ղի է ունե նում նո րա նոր շու կա նե րի 
նվաճ ման հաշ վին: Ը նդ ո րում, այդ պի սի «սնն դային շղ թա նե
րի» տրա մադր ման հնա րա վո րու թյուն ներն ան կա սե լի ո րեն 
կր ճատ վում են: Սո ցի ա լիս տա կան աշ խար հի գո յու թյու նը սահ
մա նա փա կում էր մուտ քը բա զում մեծ շու կա ներ: Այ սօր այդ 
սահ մա նա փա կում նե րը չկան. գործ նա կա նում աշ խար հի բո
լոր ե րկր ներն են ըն թա նում կա պի տա լիս տա կան ուղով (այդ 
թվում՝ Չի նաս տանն ու Հնդկաս տա նը), սա կայն «սնն դային 
շթ ղա նե րը», միև նույնն է, կր ճատ վում են, ը նդ հատ վում ար դեն 
բնա կան պատ ճառ նե րով. պար զա պես սպա ռող ներն են քիչ: 
Մենք քիչ ե նք, նշա նա կում է` մեզ նից յու րա քան չյու րի վրա 
պետք է ավե լի ու ավե լի շատ թվով ապ րանք վա ճա ռել: Բայց 
ի նչ պե՞ս: Չէ՞ որ մար դու բնա կան, նոր մալ պա հանջ մունք ներն 
այն քան էլ մեծ չեն: Այդ պատ ճա ռով կա պի տա լի ը նդ լայն ված 
վե րար տադ րու թյան հա մար անընդ հատ ան հրա ժեշտ է նո րա
նոր պա հանջ մունք ներ հո րի նել, ար հես տա կա նո րեն ստեղ ծել 
դրանք: « Նո րը»ը հա մար ժեք է դար ձել «անհ րա ժեշտ»ին: 
Եվ այդ ժամ մենք ստա նում ե նք մի ի րա վի ճակ, ե րբ նոր բջջային 
հե ռա խո սը մի ակն է, որ հա մա պա տաս խա նում է ժա մա նա
կա կից պա հանջ նե րին, քա նի որ մի այն նրա՛ հետ են հա մա
տե ղե լի նոր ծրագ րերն ու հա վել ված նե րը, մի այն նա՛ է մուտք 
ապա հո վում դե պի նոր ֆունկ ցի ա ներ, առանց ո րոնց կյանքն 
ան հե տաքր քիր է: Պարզ վում է` սափր վե լու նոր գոր ծի քը մի
ակն է, որ ճիշտ է սափ րում և ապա հո վում « նոր մո տե ցում ձեր 
մաշ կին»: Նոր դե ղի ար տադ րողն ը նդ հան րա պես չի պատ կե
րաց նում` ի նչ պես ե նք մենք գո յատ ևել` օգ տա գոր ծե լով հին 
դե ղա մի ջոց նե րը: Գո վազ դը մար դուն հա մո զում է, որ նրան դա 
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խիստ ան հրա ժեշտ է, նրան պետք է ամե նա նո րը, որ առողջ, 
գե ղե ցիկ, հա ջո ղակ, ի նք նավս տահ լի նի, ի սկ ամե նագլ խա
վո րը` բո լո րից առաջ ան ցնի: Եվ այս ամե նը՝ մինչև հա ջորդ 
տա րի, ե րբ կպարզ վի, որ ըն դա մե նը ե րեկ ձեռք բեր վածն ար
դեն անո րակ է, հնա ցած, ոչ ար դի ա կան, ան հար գի, և ար դեն 
հի մա կեն սա կա նո րեն ան հրա ժեշտ է ունե նալ ավե լի նոր մի 
բան: Ի սկ ե թե մի ան գա մից ե րե քը վերց նեք, ապա լավ զեղ չեր 
կար վեն: Եվ մար դիկ գնում են հինգ հա վեր ժա կան թա վա
ներ եր կու սի գնով (թեև մի այն մեկն էր պետք` սո վո րա կա նը), 
հա վա քա ծու` 10 սու պեր դա նակ նե րից, ո րոնք հեշ տու թյամբ 
կկտրեն ավո կա դոն (թեև տա նը լի քը դա նակ կա, ի սկ ավո կա
դո եր կիր չի ներ մուծ վում), գիրք կար դա լու գե ղե ցիկ լապ տեր, 
ո րն աշ խա տում է USBով (թե պետ լապ տե րի տե րը թղ թե գիրք 
վեր ջին ան գամ կար դա ցել է 20 տա րի առաջ): Բայց և նոր պա
հան ջարկ ներ ստեղ ծող եր ևա կա յու թյու նը հետզ հե տե ի նքն 
ի րեն սպա ռում է: Տներ, ավ տո մե քե նա ներ, հա մա կար գիչ ներ, 
բջ ջային հե ռա խոս ներ, գա ջետ ներ… Ի սկ հե տո՞: Ե րբ 2008 
թվա կա նին հայտն վե ցին սեն սո րային էկ րա նով և ին տեր նետ 
կա պով առա ջին սմարթ ֆոն նե րը, նրանք իս կա կան հե ղա փո
խու թյուն արե ցին` լի նե լով սզ բուն քո րեն նոր բան: Բայց ի ՞ն չը 
պետք է այ սօր մար դուն ստի պի ամեն տա րի սմարթ ֆոն գնել, 
ե թե « հի նը» հրա շա լի աշ խա տում է: Ե թե շու տով չհայտն վեն 
«անհ րա ժեշ տի» հե ղա փո խա կան առա ջարկ ներ, ապա տն տե
սա կան կո լապս հնա րա վոր է ար դեն այ սօր: Որ քան էլ ձգ տեն 
մեզ պար տադ րել մեր ունե ցա ծի ամե նա մյա, ամե նամ սյա նո
րա ցու մը, այդ գոր ծըն թացն ան վերջ չէ: Վաղ թե ուշ ան հնար 
կլի նի ի նչոր մե կի հաշ վին փող վաս տա կե լը. մարդ կանց 
քա նա կը ե րկ րագն դի վրա սահ մա նա փակ է, ի սկ նրանց մեծ 
մա սը՝ ան վճա րու նակ: Սպառ ման նոր շու կա ներ չկան: Ի սկ 
ի նչ պես գի տենք, կա պի տա լիզ մը չի կա րող գո յատ ևել առանց 
պա հան ջար կի մե ծաց ման, առանց նոր շու կա նե րի նվաճ ման, 
կա պի տա լիզ մը չի կա րող չընդ լայն վել, ի սկ դա նշա նա կում է` 
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նա դա տա պարտ ված է: Պետք է ասել, որ դա սա կան կա պի
տա լիզ մի վեր ջը շա տերն են կան խա տե սել և կան խա տե սում 
են ցայ սօր, սա կայն հիմ նա կա նում խոս քը նրա փո խա կերպ
ման և նոր ի րո ղու թյուն նե րին հար մար վե լու, սե փա կա նու թյան 
նոր ձևե րի և ար տադ րու թյան նոր մի ջոց նե րի մա սին է (դ րանց 
հի մա վե րագ րում են և՛ փողն ի նք նին, և՛ նույ նիսկ մարդ կանց): 
Խն դի րը հա մա րում են մար տա վա րա կան` այն հան գեց նե
լով կա պի տա լիզ մի նոր` «պ րոգ րե սիվ» ձևե րի ո րոն մա նը: 
Ի սկ ի րա կա նում խն դիրն առա վել խորն է և պա հան ջում է ոչ 
թե փո փո խու թյուն ներ, այլ մի ան գա մայն այլ բան` հիմն ված 
սկզ բուն քո րեն այլ գա ղա փա րա խո սու թյան վրա: Մենք այ սօր 
ը նդ հուպ մո տե ցել ե նք այդ նո րի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու
թյա նը: Ի սկ առայժմ, չնա յած կա պի տա լիզ մի խն դիր նե րի 
ակն հայ տու թյա նը, դեռ շա րու նա կում ե նք ապ րել ը ստ այդ 
տն տե սա կան մո դե լի` շա րու նա կե լով առաջ նորդ վել նրա գա
ղա փա րա խո սու թյամբ և փի լի սո փա յու թյամբ, ի սկ փաս տա ցի` 
կրո նով: Այո՛, որ քան էլ տա րօ րի նակ է, կա պի տա լիզ մը ո րո
շա կի կրո նա կան հա յացք նե րի և դրույթ նե րի հաղ թա նա կի ար
դյունք է: Չէ՞ որ մենք չենք կար ծում, որ աշ խար հում որ ևէ բան 
կա րող է առանց պատ ճա ռի լի նել:

 Նա խա մար դը դեռ շատ բան չու ներ և շատ բան անել չէր 
կա րող, բայց նրա մեջ զար գա ցած էր մի խիստ կար ևոր ունա
կու թյուն` մտա ծե լու կա րո ղու թյու նը: Ժա մա նա կի ըն թաց քում 
նա էմ պի րիկ կեր պով, շնոր հիվ սե փա կան փոր ձի, պար զեց 
կյան քի ե րեք կար ևոր սկզ բունք նե րից եր կու սը` է նտ րո պի այի 
(քաո սի) չն վա զելն ու պատ ճա ռա կա նու թյան սկզ բուն քը: Բնա
կա նա բար, այս պի սի բարդ տեր մի նա բա նու թյան մար դը դեռ 
չէր տի րա պե տում, բայց տես նում էր, որ իր հյու ղա կը, նի զա կը 
կամ կա ցի նը ի րենք ի րենց չեն հայտն վել, այլ հե ղի նակ, ստեղ
ծող են ունե ցել. դա հենց ի նքն էր: Ը նդ ո րում, ամ բողջ ստեղծ
վա ծը ժա մա նա կի հետ փչա նում ու կոր ծան վում էր: Հետ ևա
բար, խիստ տրա մա բա նա կան էր են թադ րել, որ այն ամե նը, ի նչ 
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շր ջա պա տում է մար դուն, նույն պես հե ղի նակ և արա րիչ ունի: 
Եվ հենց ին քը՝ մար դը, նույն պես ի նչոր մե կի ստեղ ծա գոր ծու
թյունն է: Նման տրա մա բա նա կան դա տո ղու թյուն նե րի ար
դյուն քը ե ղավ մար դու կող մից Ա ստ ծու` այս աշ խար հի արար չի 
հայե ցա կար գի ստեղ ծու մը: Ի սկ ե թե արա րիչ է ե ղել, հա մա պա
տաս խա նա բար, պետք է լի նե ին և այդ արար չի կող մից սահ
ման ված ի նչոր կա նոն ներ: Մար դը` որ պես հա սա րա կա կան 
է ակ, միշտ հան րու թյան մեջ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո
րող ի նչոր գա ղա փա րա խո սա կան, բա րո յա կան դրույթ նե րի, 
հա մա կար գե րի կա րիք է ունե ցել: Եվ այդ պի սի առա ջին օ րենք
նե րը ձևա կերպ վե ցին կրո նի մի ջո ցով. դրանք կյան քի ո րո շա կի 
չգր ված կա նոն ներ է ին` աշ խար հի արար չից:

Գլ խա վեր ևում ան ծայ րա ծիր տի ե զեր քը մար դուն ո րո շա
կի պատ կե րա ցում էր տա լիս իր վիթ խա րի չա փե րի մա սին, և 
հենց այն տեղ՝ վեր ևում, մար դը փնտ րում էր իր Ա ստ ծուն (կամ 
աստ ված նե րին): Ի րենց կա պը տի ե զեր քի հետ մար դիկ գի
տակ ցել են միշտ և հենց այն տեղ են տե սել ի րենց արա րիչ նե
րին, առաջ նորդ նե րին, նա խա հայ րե րին, ուսու ցիչ նե րին և այլն: 
Բո լոր աստ ված նե րը մարդ կանց մոտ իջ նում է ին ե րկն քից, 
աստ ղե րից: Եվ լի ո վին տրա մա բա նա կան է ին փոր ձերն աստ
ված նե րի պան թե ոն նե րում (շու մե րա կան, փոք րա սի ա կան, 
հի նե գիպ տա կան, հու նա կան, հռո մե ա կան և այլն) ար տա ցո լել 
տի ե զեր քի կամ Ա րե գակ նային հա մա կար գի կա ռուց ված քը: 
Սա կայն այն, ին չի հետ գործ ունի այ սօր մեր քա ղա քակր թու
թյու նը, այլ ծա գում ունի: Որ քան էլ տա րօ րի նակ հն չի, բայց 
կա պի տա լիզ մի գա ղա փա րա խո սա կան ակունք ներն ըն կած են 
դեռևս Հին Կտա կա րա նի դրույթ նե րում. Աբ րա հա մին առա քի
նի կյան քի հա մար խոս տաց ված է ին ոչ թե հոգ ևոր, այլ նյու թա
կան բա րիք ներ` լա վա գույն արո տա վայ րեր, պա րարտ հո տեր: 
Կյան քի ամ բողջ ի մաս տը նյու թա կան բա րիք նե րի, հարս տու
թյան ապա հո վումն էր, ին չը հատ կան շա կան է պար զու նակ, 
մի ա չափ կե ցու թյան հա մար: Նկա տենք, որ նյու թա կան բա րիքն 
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ի նք նին դա տա պար տե լի չէ: Կա րո ղու թյուն և ունեց վածք նշա
նա կող « բա րիք» բա ռը բո լոր լե զու նե րում դրա կան ե րան գա
վո րում ունի: Խն դիրն այն էր, որ զար գաց ման այդ փու լում 
նյու թա կա նը, ը ստ է ու թյան, մի ակ և գլ խա վոր նպա տակն էր: 
Եվ այդ նպա տա կին հաս նե լու ճա նա պար հին մար դուց պա
հանջ վում էր մի այն ան խոս հպա տա կու թյուն և խո նար հում 
Ա ստ ծուն, աղոթք ներ, ի նչ պես նաև` զո հա բե րու թյուն: Որ քան 
էլ տա րօ րի նակ է, բայց գրե թե ե րեք հա զար տա րի ան ց ո չինչ չի 
փոխ վել: Պար զա պես հին ծե սե րը տե ղա փոխ վել են նոր ի րա
կա նու թյուն: Մար դիկ առաջ վա պես ակ տի վո րեն խո նարհ վում 
և աղո թում են, բայց այլ աստ վա ծու թյուն նե րի` տեխ նո լո գի
ա կան աշ խար հի ար գա սիք նե րի, բրենդ նե րի: Եվ զոհ մա տու
ցե լը նույն պես ոչ մի տեղ չի ան հե տա ցել: Մի այն թե ան մեղ 
գա ռի արյան փո խա րեն զո հա սե ղա նին հայտն վում է ան գին 
մի բան` սե փա կան հո գին, մար դու ան կրկ նե լի ան հա տա կա
նու թյու նը: Եվ այս ամե նը՝ նյու թա կան բա րիք ներ ստա նա լու, 
իր աճող պա հանջ մունք նե րը բա վա րա րե լու հույ սով: Մենք 
ապ րում ե նք մի ժա մա նա կաշր ջա նում, ե րբ մար դը ստիպ ված է 
դառ նալ ան դեմ` ո չն չի մա սին չխոր հող մե ծա մաս նու թյան մա
սը, և սար սա փե լի, ան բնա կան բան անել` հրա ժար վել իր է ու
թյու նից՝ հա նուն ոչ պար տա դիր ցան կու թյուն նե րի: Ան հա տի 
բա ցա ռի կու թյունն ու կամ քի ազա տու թյու նը մար դու գլ խա վոր 
ար ժեք ներն են, որ նրան տր ված են ի ծնե: Սա կայն այժ մյան 
քա ղա քակր թա կան մո դելն ստի պում է զո հել այդ ար ժեք նե
րը` դրանք տա լով խմ բին, մե ծա մաս նու թյա նը, ի սկ ի րա կա
նում` ո չն չաց նե լով և տար րա լու ծե լով: Այդ պի սին է մեր կյան
քի այսօր վա փի լի սո փա յու թյան է ու թյու նը: Ի նչ պես տես նում 
ե նք, տն տե սու թյունն ու բա րո յա կան ար ժեք նե րի հա մա կարգն 
ամուր կա պակց ված են:
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ՃԱ ՆԱ ՊԱՐՀ, Ո ՐՆ ԱՅ ԼԵՎՍ ՉԻ ՏԱ ՆՈՒՄ ԴԵ ՊԻ 
ՏԱ ՃԱՐ 

Դի տար կե լով ժա մա նա կա կից արևմ տյան քա ղա քակր թու թյան 
ճգ նա ժա մը (ի սկ վեր ջին հաշ վով հենց արևմ տյան քա ղա քա
կրթու թյունն է հաս տա տել իր կա նոն նե րը Ե րկ րի վրա)` մենք 
չենք կա րող չանդ րա դառ նալ ե կե ղե ցու և ը նդ հան րա պես կրո
նի խո րա գույն ճգ նա ժա մին: Չէ՞ որ այն ներ կա քա ղա քակր թու
թյան բաղ կա ցու ցիչ և ան բա ժա նե լի մա սե րից է: Ցան կա ցած 
հա մա կար գի մա հը վկա յում է նրա ան կեն սու նա կու թյան, լուրջ, 
չլուծ ված ներ քին խն դիր նե րի մա սին: Կա րո՞ղ ե նք մենք արդյոք 
խո սել ե կե ղե ցու` որ պես ի նս տի տու տի մահ վան մա սին: Այդ 
հար ցին հեշտ է պա տաս խա նել` դի տե լով, թե ի նչ էր ե կե ղե
ցին նախ կի նում և ին չի է հա սել այ սօր: Ի սկզ բա նե ե կե ղե ցին 
ի րեն դիր քա վո րում էր որ պես քա ղա քա կան իշ խա նու թյան մի 
ճյուղ, ի սկ ի րա կա նում հենց ի նքն իշ խա նու թյունն էր: Ե կե ղե
ցու` որ պես ի նս տի տու տի սր բազ նու թյու նը մի այն ար տա քուստ 
էր: Մինչ դեռ բո վան դա կու թյամբ այն մարդ կանց ղե կա վա րե լու 
հզոր մի ջոց էր, և նրա ազ դե ցու թյու նը մար դու կյան քի վրա վիթ
խա րի էր: Ա ստ ծու օ րեն քը հա սա րա կու թյան հիմ նա կան օ րենքն 
էր, և ոչ մի կա րևոր հարց հա սա րա կու թյան մեջ չէր կա րող լուծ
վել առանց ե կե ղե ցու ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ան մի ջա կան մաս
նակ ցու թյան և օ րհ նու թյան: Սա կայն այ սօր ե կե ղե ցին գրե թե 
ամ բող ջու թյամբ կորց րել է իր դե րը, այլևս քա ղա քա կան իշ խա
նու թյուն չէ և մարդ կու թյա նը կա ռա վա րե լու գոր ծե րին ի րա պես 
խառն վել չի կա րող: Ստի պե լով նա հան ջել Ա ստ ծուն` կա պի
տա լիզ մը նաև ե կե ղե ցու ի նս տի տու տին ստի պեց նա հան ջել: 
Սկս վեց նրա այ լա սեր ման աս տի ճա նա կան գոր ծըն թա ցը, ո րն 
ի վեր ջո հան գեց րեց ծի սա կա նաց մա նը. այ սօր ե կե ղե ցին ոչ 
թե ի մաստ նե րի կրող է, այլ հիմ նա կա նում ծե սեր է ապա հո
վում: Կտ րուկ նվա զում է ե կե ղե ցի հա ճա խող նե րի թի վը, ե կե
ղե ցա կան շի նու թյուն նե րը զանգ վա ծա բար վա ճառ վում կամ 
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վար ձով են տր վում առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րին: 
Ե կե ղե ցին փուլ առ փուլ հե ռա նում է իր սկզ բունք նե րից և իր 
ի սկ բա րո յա կա նու թյու նից: Հա զա րա մյակ նե րի սահ մա նա գծին 
Հով հան նես Պո ղոս IIի զղ ջու մը` կա թո լիկ ե կե ղե ցու` բա զում 
դա րե րի ըն թաց քում գոր ծած սխալ նե րի և մեղ քե րի հա մար հա
վա տա ցյալ նե րին ե կե ղե ցու ի նս տի տու տի ար դի ա կա նա ցան և 
նո րաց ման, նրան ի րա կան կյան քին, ժա մա նա կա կից մար դու 
հե տաքրք րու թյուն նե րին և ձեռք բե րում նե րին մո տեց նե լու հույս 
տվեց: Սա կայն հե տա գա գոր ծըն թաց նե րը ցույց տվե ցին, որ 
ճգ նա ժա մը շատ ավե լի խորն է, և նույ նիսկ ան ցյա լի սխալ նե
րի մա սին ազն վո րեն խո սե լը չի կա րող փո խել ի րո ղու թյու նը. 
ե կե ղե ցու եր բեմ նի հզոր և ան սա սան կա ռույ ցը կոր ծան վում է: 
Կյան քի` արա գու թյուն հա վա քող գնաց քից հետ չմ նա լու փոր
ձե րում ե կե ղե ցին գա ղա փա րա խո սու թյան առու մով ապա
կողմ նո րոշ ված վի ճա կում հայտն վեց. Եվ րո պայի ո րոշ լյու թե
րա կան և ավե տա րան չա կան ե կե ղե ցի նե րում մի ա սե ռա կան 
ամուս նու թյուն նե րի գրան ցումն ամե նաար տա ռոց ու հա կատ
րա մա բա նա կան օ րի նա կը չէ: Ի սկ ներ կայիս պոն տի ֆի կո սի 
2020 թվա կա նի նա խօ րե ին հրա պա րակ ված սուրբծնն դյան 
ուղեր ձը, թե Եվ րո պան ար դեն դա դա րել է քրիս տո նե ա կան լի
նել, ավե լի շատ նման էր դա տավճ ռի:

Կ րո նի ճգ նա ժա մի պատ ճառ նե րը հաս կա նա լու հա մար ար
ժե նախ և առաջ հա յացք նե տել հիմ քե րին, փաս տաթղ թե րին, 
ո րոնք նրա « հիմ նա կան օ րենքն» են: Մենք կխո սենք մի այն 
կա նո նա կան տեքս տե րի մա սին, քա նի որ հենց նրանք են ըն
կած հիմ քում, հենց նրանք են մեկ նա կե տը: Եվ ու սում նա սի րե
լով դրանք` կտես նենք, որ ար դեն աբ րա հա մա կան կրոն նե րի 
հիմ քում բա զում լուրջ հա կա սու թյուն ներ կան: Ը ստ Սուրբ 
Գրքի` Սուրբ Հո գին քաո սից ստեղ ծեց կա ռուց վածք ներ, ամեն 
ի նչ` նե րա ռյալ մար դուն: Եվ տե սավ, որ դա բա րի էր: Ի դեմս 
Սուրբ Հո գու` մենք տես նում ե նք ակն հայտ կա ռու ցա վո րո ղի` 
նրան, ով արա րում է` արա րու մը հա կադ րե լով կոր ծան մա նը, 
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քաո սին: Մարդն ստեղծ վել էր ոչ այլ կերպ, քան Ա րար չի կեր
պա րան քով ու նմա նու թյամբ (կամ արա րիչ նե րի, է ա կան չէ), 
այ սինքն` ը ստ հա ման մա նու թյան հենց ի րեն` Ստեղ ծո ղին, 
կա ռու ցաս տեղ ծին: Ի սկ ահա ավե լի ուշ ի հայտ են գա լիս 
տա րօ րի նա կու թյուն նե րը: Ի նչոր մե կը, ով ի րեն Ա ստ ված է կո
չում, տա րօ րի նակ կեր պով ար գե լում է Ա դա մին ուտել չա րի և 
բա րու ի մա ցու թյան ծա ռի պտու ղը, որ պես զի նա չդառ նա այն
պի սին, ի նչ պի սին ի նքն է (ի նչ պես աստ ված ներն են): Ին չո՞ւ 
էր, ուրեմն, Ա դամն ստեղծ վել բա նա կան և ազատ կամ քով, 
ե թե հե տո նրան պետք է ար գել վեր գոր ծել այդ բա նա կա նու
թյամբ և ազատ կամ քով: Նա, ով ստեղ ծել էր Ա դա մին, ո րո շա
կի ծրագ րեր ուներ նրա վե րա բե րյալ, օ րի նակ` կեն դա նի նե րին 
անուն ներ տա լը: Դա մա քուր ստեղ ծա գոր ծու թյուն էր, ազատ 
բա նա կա նու թյան աշ խա տանք: Եվ այս տեղ ի հայտ է գա լիս 
մեկ այլ ուժ, ո րը բա նա կա նու թյան այդ գոր ծա ծու մը սահ մա
նա փա կում է: Ը նդ հան րա պես, ին չո՞ւ Դրախ տի պար տե զում, 
որ տեղ բնա կեց րել է ին Ա դա մին, մի ծառ կա, ո րից չի կա րե լի 
ուտել: Ի սկ ո ՞վ պետք է ուտեր այդ պտուղ նե րը: Ի րենք` աստ
ված նե՞ րը: Վեր ջի վեր ջո այդ ծա ռը կա րե լի էր պար զա պես 
չտն կել Դրախ տի այ գում կամ առանձ նաց նել մար դուց: Ա րա
րիչն ստեղ ծեց Ա դա մին իր կեր պա րան քով և նմա նու թյամբ: 
Ի սկ ար գել քը նպա տակ էր հե տապն դում, որ Ա դա մը չդառ նա 
Ա ստ ծու նման` ուտե լով այդ պտու ղը: Աբ սո՞ւրդ է: Բա ցի այդ, 
այն տեղ` Սուրբ Գր քում, մենք տես նում ե նք առա ջին սու տը՝ 
կմեռ նես, ե թե ուտես այդ ծա ռի պտ ղից: Ա դա մը կե րավ և չմե
ռավ: Եվ ո ՞վ է այդ դեպ քում « գայ թակ ղող օ ձը», ո րը բա ցա հայ
տեց այդ խա բե ու թյու նը: Ի սկ չէ՞ որ նա բա ցար ձակ ճշ մար տու
թյունն էր ասում և՛ պտ ղի ի րա կան հատ կու թյուն նե րի, և՛ պտ ղի 
ար գել ված լի նե լու պատ ճառ նե րի մա սին: Գու ցե նա պատ գա
մա բե՞րն էր Ա րար չի, ո րն այդ պա հին բա ցա կա յում էր: Ի նչ որ է. 
Ա ստ ված նրան պատ ժեց: Պատ ժեց ճշ մար տու թյան հա մար: 
Ի սկ մարդ կանց ոչ մի այն պատ ժեց` վտա րե լով Դրախ տի 
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պար տե զից, այլև անի ծեց՝ ճա կա տի քր տին քով կվաս տա կեք 
ձեր հա ցը, եր կուն քի ցա վե րով կծ նեք ձեր զա վակ նե րին: Ո ղջ 
բիբ լի ա կան պատ մու թյունն սկս վում է տա րօ րի նակ դեպ քե րից` 
Ա ստ ծու խա բե ու թյու նից, ճշ մար տու թյան հա մար պատ ժից, 
ճա նա չո ղու թյան ձգտ ման հա մար պատ ժից, մար դուն տր ված 
անեծ քից: Եվ հե տո ևս տա րօ րի նա կու թյուն նե րը շա րու նակ վում 
են: Ա դա մի ու Ե վայի որ դին սպա նում է իր եղ բայր Ա բե լին: Գո
ռո զամ տու թյու նից, նա խան ձից, Ա ստ ծու բա րե հա ճու թյու նը շա
հե լու ցան կու թյու նից: Մենք գործ ունենք բա ցար ձակ չա րի քի 
դրս ևոր ման հետ: Ի սկ ի նչ պե՞ս վար վեց չա րի քի այդ աղ բյու րի 
հետ ար դա րա դատ Ա ստ ված: Հան դի մա նեց: Եվ պար զա պես 
ուղար կեց նրան հե ռու՝ այլ ե րկր ներ: Դա էլ քիչ էր` նա Կայե նին 
ու նրա սե րունդ նե րին ան ձեռնմ խե լի հայ տա րա րեց: Ի սկ հե տո 
պար բե րա բար խիստ բար կա նում էր, որ մար դիկ (ի մա՝ Կայե նի 
սե րունդ նե րը) ի րենց պատ շաճ չեն պա հում: Ա ստ վա ծաշն չի 
հե տա գա դեպ քե րը մեզ ցույց են տա լիս մի Ա ստ ծու, ո րն ավե
լի շատ ի նչոր հա վա տաքն նի չի և վե րա կա ցուի դե րում է: Ի սկ 
ահա Սուրբ Հո գու և նրա գոր ծե րի մա սին մենք հե տա գա յում 
չենք լսում: Այն պի սի զգա ցո ղու թյուն է առա ջա նում, որ Ե րկ րի 
վրա հաս տատ վել է ի նչոր կու սա կա լի իշ խա նու թյուն, ո րը կա
ռա վա րում էր աշ խար հը շատ յու րօ րի նակ ձևով` հիմ նա կա նում 
դա ժա նո րեն պատ ժե լով ցան կա ցած մե ղանչ ման և չեն թարկ
վե լու հա մար: Հա մաշ խար հային ջր հե ղե ղը ամ բողջ կեն դա
նա կա նի ո չն չաց ման` օմ նի ցի դի փորձ է: Դա զայ րույ թի մեջ 
դա ժան լի նե լու վառ օ րի նակ է: Չէ՞ որ մենք հաս կա նում ե նք, որ 
ե թե ջր հե ղեղ է ար վել, ապա Ե րկ րի վրա մա հա ցել են, օ րի նակ, 
մեծ թվով ե րե խա ներ, ո րոնք ը նդ հան րա պես կապ չու նե ին այդ 
ամե նի հետ: Հա, և դժ վար թե բո լոր մե ծա հա սակ նե րը, բա ցի 
Նոյից, դժոխ քի ծնունդ է ին: Բայց սպա սե՛ք, բա ցի իր պահ
ված քով մե ղան չած մարդ կու թյու նից, ո չն չա ցան և մեծ թվով 
կեն դա նի ներ: Եվ ա կն հայ տո րեն նրանց ոչ բո լոր տե սակ նե րը 
փրկ վե ցին Նոյյան տա պա նում: Ի նչոր ժա մա նակ Ա դա մին 
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որ պես սնունդ տր ված է ին մի այն պտուղ ներ և սեր մեր. միս նա 
չէր ուտում, ի սկ Կայենն անաս նա պա հու թյամբ էր զբաղ վում 
լոկ կեն դա նի նե րին զոհ մա տու ցե լու, և, հնա րա վոր է, կա թի և 
բր դի հա մար: Ո ՞րն էր, ը նդ հան րա պես, կեն դա նի նե րին Ա ստ
ծուն զո հա բե րե լու ի մաս տը: Ի ՞նչ մի հրա շա լի բան էր տես նում 
Ա ստ ված գա ռա նը կամ ուլին իր հա մար մոր թե լու մեջ: Չէ՞ որ 
նա հա ճույ քով էր ըն դու նում այդ զո հե րը: Հե ղե ղից հե տո 8 կեն
դա նի մնա ցած մարդ կանց (Նոյին և իր ըն տա նի քին) և նրանց 
դեռ շատ սե րունդ նե րի կյան քի հա մար հան գիստ կհե րի քե ին 
պտուղ ներն ու բույ սե րը, բայց Ա ստ ծու հա տուկ ուղեր ձով այ
դու հետ մար դուն թույ լատր վեց միս ուտել, այ սինքն` անել այն, 
ի նչ մինչև ջր հե ղե ղը ահա վոր մի բան էր: Ջր հե ղե ղը, թվում էր, 
պետք է մի ա վո րեր մի նա վում փրկ ված մարդ կանց ու կեն դա
նի նե րին: Բայց մենք տես նում ե նք այդ ուր վագծ վող ներ դաշ
նա կու թյան խախ տումն ու փլու զու մը:

 Զայ րույթն է, որ բնու թագ րում է Ա ստ ծուն բիբ լի ա կան պատ
մու թյան ամ բողջ ըն թաց քում: Զայ րույ թի մեջ նա ջր հե ղեղ 
արեց: Հե տո Նոյին հայտ նեց, թե ահա, այդ պես ստաց վեց, բայց 
այլևս այդ պես չի անի. ապ րե ցե՜ք: Խա բե ու թյուն էր: Քան զի թեև 
ոչ ամ բողջ Ե րկ րի մասշ տա բով, բայց նման պատ ժիչ գոր ծո
ղու թյուն ներ նա, այ նուա մե նայ նիվ, կազ մա կեր պեց: Եվ նո րից 
զայ րույ թով, քան զի Սո դոմն ու Գո մո րը թաղ վել է ին մեղ քի 
մեջ: Եվ նո րից ավե լորդ է խո սել այն մա սին, որ այդ քա ղաք նե
րում չէ ին կա րող ապ րել մի այն մո լա գար ներ, բռ նա բա րող ներ 
և այ լա սեր ված ներ: Այն տեղ նաև բա զում ե րե խա ներ կային, և 
ակն հայ տո րեն` նոր մալ մար դիկ. նրանց ին չո՞ւ այ րել այդ բիբ
լի ա կան Հի րո սի մայի և Նա գա սա կի ի կրակ նե րի մեջ: Եվ ին չո՞ւ 
հան կարծ կր կին ո րոշ վեց փր կել մի այն մեկ կոնկ րետ ըն տա
նի քի: Ին չո՞ւ նա փր կեց Ղով տին: Հրեշ տակ նե րին տր ված 
հա ցի և գի շե րե լու տե ղի հա մար, նրա հա մար, որ Ղով տը թույլ 
չտ վեց ամ բո խին նրանց բռ նա բա րել` փո խա րե նը խա ժա մու
ժին առա ջար կե լով իր դուստ րե րին: Այ սինքն, կար կա շառք ու 
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հո վա նա վոր չու թյուն: Նաև Ղով տը փրկ վեց, ո րով հետև նրա հա
մար բա րե խո սել էր հա րա զատ քե ռին` Աբ րա հա մը: Սա ար դեն 
սո վո րա կան քա վոր սա նի կու թյուն է: Այս ամե նով հան դերձ` 
Ա ստ ված Ղով տի կնո ջը, չգի տես ին չու, աղի սյուն դարձ րեց լոկ 
այն պատ ճա ռով, որ նա չհ նա զանդ վեց և հետ նայեց: Ա ստ ված 
դա արեց զայ րույ թի մեջ, ին չը դժ վար չէ կռա հել: Տա րօ րի նակ 
և անի մաստ դա ժա նու թյուն, պա տիժ` հրա մա նը չկա տա րե լու, 
չեն թարկ վե լու հա մար: Այո՛, Աբ րա հա մի մա սին պատ մու թյան 
մեջ Ա ստ ված ուղար կեց հրեշ տա կին, որ պես զի նա չս պա նի 
իր որ դուն: Բայց չէ՞ որ սկզ բում հենց Ա ստ ված էր նրան մղել 
այդ քայ լին` սե փա կան որ դու սպա նու թյանն ի նշան հա վա
տի: Հե տո Ա ստ ված դույզնի նչ չի վր դով վում, որ Աբ րա հա մը 
խա բում է փա րա վո նին և իր կնո ջը նրան կնու թյան տա լիս` 
նրա հա մար մեծ փր կա գին ստա նա լով և փաս տա ցի կա վատ 
դառ նա լով: Ա ստ ված Կար միր ծո վում խոր տա կեց ե գիպ տա
ցի նե րի բա նակն այն բա նի հա մար, որ նրանք վր դով ված է ին 
ոս կու կո ղո պու տից, ին չին Ա ստ ված ի նքն էր մղել Մով սե սին 
և նրա տոհ մա կից նե րին: Այս պի սի գոր ծե րից հե տո Ա ստ ված 
մարդ կանց տվեց տա սը պատ վի րան` ի նչ պես պետք է (կամ 
ի նչ պես պետք չէ) ապ րել, ո րոնք հենց ի նքն էլ անընդ հատ 
ցու ցադ րա բար խախ տում էր: Եվ ան մի ջա պես դրա նից հե տո 
ծա վալ վում է ոս կե հոր թի պատ մու թյու նը, ո րում առա ջին պատ
վի րա նի կա տա րումն ամե նա կար ևորն է, ավե լի կար ևոր, քան 
մարդ կային կյան քը: Ի նչ պե՞ս ար ձա գան քեց Մով սե սը ոս կուց 
ձուլ ված հոր թին: «Այդ ժա մա նակ Մով սե սը կանգ նեց ճամ բա
րի մուտ քի մոտ ու ասաց. «Ո՞վ է Ե հո վայի կող մը։ Ի նձ մո՛տ թող 
գա»։ Եվ Ղևի ի բո լոր որ դի նե րը հա վաք վե ցին նրա մոտ։  Նա 
ասաց նրանց. «Այս պես է ասում Ե հո վան՝ Իս րայե լի Ա ստ վա
ծը. « Ձեզ նից ամեն մե կը թող իր սու րը իր կող քին կա պի։ Ան ցե՛ք 
ճամ բա րի մի ջով, մի մուտ քից մյու սը գնա ցեք ե կեք, և ամեն 
մեկն իր եղ բո րը, ամեն մեկն իր մեր ձա վո րին և ամեն մեկն իր 
ըն կե րո ջը թող սպա նի»»։ Ղևի ի որ դի ներն արե ցին այն պես, 
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ի նչ պես Մով սեսն ասել էր, և այդ օ րը ժո ղովր դից մոտ ե րեք 
հա զար մարդ ըն կավ» (Ե լք 32. 2628): Ո րով հետև գլ խա վորն 
Ա ստ ծու իշ խա նու թյունն էր և նրան են թարկ վե լը, ի սկ ոս կին 
մարդ կանց բա ժինն է: Խո նար հու մը ոս կուն մար տահ րա վեր էր 
Ա ստ ծու մի անձ նյա իշ խա նու թյա նը և այդ պատ ճա ռով պետք է 
դա ժա նո րեն պատժ վեր: Ա ստ ված մի ակն է, մնա ցյա լը են թա
կա էր ո չն չաց ման, այդ թվում և մար դիկ, ո րոնք ե րկմ տել է ին 
դրա նում: 10 պատ վի րան նե րի հայտն վե լուց հե տո մար դիկ և 
տի րա կալ ներն ի րենց պահ ված քում գեթ ան նշան չփոխ վե ցին: 
Օ րի նակ, սպա նե լով մար տում մա հա ցու վի րա վոր ված թա
գա վո րին` Սա վու ղին, նրա ի սկ խնդ րան քով, որ պես զի չտան
ջվի, ամա ղե կա ցին նրա թա գը բե րում է Դա վիթ թա գա վո րին, 
պատ մում պա տա հա ծի մա սին և խո նարհ վում նրա առջև, ին չի 
հա մար ան մի ջա պես… սպան վում է Դավ թի հրա մա նով (Թա
գա վո րու թյուն ներ Բ. 1. 116): Ա հա ի նչ պես էր այդ նույն Դա վիթ 
թա գա վո րը պահ պա նում 10 պատ վի րան նե րը` նվա ճե լով ամ
մո նա ցի նե րի Ռա բաթ քա ղա քը. « Նա դուրս հա նեց այդ տե ղի 
ժո ղովր դին և դրեց սղո ցի և եր կա թե կամ նա սայ լե րի և եր կա
թե տա պար նե րի տակ և նրանց աղյու սի փու ռով ան ցկաց րեց։ 
Եվ այս պես վար վեց ամ մո նա ցի նե րի բո լոր քա ղաք նե րում»։ 
(Թա գա վո րու թյուն ներ, Բ. 12. 31): Եվ ի հար կե, նոր մալ էր, որ 
աստ վա ծաշն չյան մար գա րե նե րը մարդ կանց է ին սպա նում: 
Ե ղի ան սե փա կան ձեռ քե րով սրի է քա շում այլ պաշ տա մուն
քի` Բաա լի 450 սպա սա վոր նե րի, ի սկ նրա աշա կերտ Ե ղի սեն 
դա անում է Ա ստ ծու խոս քով. իր ճա ղա տը ծաղ րե լու հա մար 
անի ծում է 42 ե րե խայի, և եր կու արջ նրանց պա տա ռո տում են 
(Թա գա վո րու թյուն ներ Դ. 2. 2324): Ամ բողջ հինկ տա կա րա
նային գա ղա փա րա խո սու թյան մեջ գլ խա վո րը Ա ստ ծուն ան
խոս են թարկ վելն էր: Վախն ու հնա զան դու թյու նը մար դու վրա 
նե րազ դե լու այն կարգն է ին, ո րն ուր վագծ վում է Հին Կտա
կա րա նում՝ ը ստ Ա ստ ծու գոր ծե րի: Եվ բա զում, ան թիվան հա
մար պա տիժ ներ: Բայց ե թե Ա ստ ված ամեն ժամ մեզ ի նչոր 
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բա նի հա մար պատ ժում է, ապա մենք մի այն դա ե նք սո վո րում: 
Ուրեմն ին չո՞ւ զար մա նալ մարդ կային դա ժա նու թյան վրա. 
մար դիկ գի տեն` ումից օ րի նակ վերց նել: Մի հե տաքրք րա սեր 
հե տա զո տող հաշ վել է, որ Սուրբ Գր քում բա ցա սա կան ի մաստ 
ունե ցող բա ռե րը մո տա վո րա պես 6 ան գամ ավե լի շատ են, 
քան դրա կան նե րը: Սա մի գդալ կուպր չէ մեղ րի տա կա ռում: 
Սա կուպ րի նոր մալ տա կառ է: Ա սենք, սի րուն վե րա բե րող խոս
քեր Ա ստ վա ծաշն չում հան դի պում են 537 ան գամ: Ը նդ ո րում, 
ստ րուկ նե րի մա սին խոս վում է 1094 ան գամ, ի սկ արյան, մահ
վան, վա խի, սպա նու թյուն նե րի և սար սա փի մա սին՝ 5348 ան
գամ: Սուրբ Գր քում ամե նա տա րած ված բա ռը « զոհ»ն է (1279 
ան գամ), «ոս կի»ն հան դի պում է 606 ան գամ, «ար ծաթ»ը` 
526, այն դեպ քում, ե րբ « խիղճ»ը գոր ծած վում է ըն դա մե նը 32 
ան գամ: Խոս քերն այս տեղ, ի րոք, ավե լորդ են: Եվ այս ամե նից 
հե տո մի՞ թե զար մա նա լի է, որ մար դու վե րա բեր մունքն Ա ստ ծու 
և տի ե զեր քի հան դեպ, մեղմ ասած, տա րօ րի նակ է: Մի՞ թե զար
մա նա լի է, որ մար դու մա սին խո սե լիս գոր ծած վում է «Աստ ծու 
ծա ռա» ար տա հայ տու թյու նը: Ծա ռա: Այ սօր կրո նը մեզ ներ
շնչում է, որ մենք ի նչոր նա խաս տեղծ մեղ քի ժա ռան գորդ ե նք, 
ո րը 6 հա զար տա րի առաջ մեկ ուրիշն է գոր ծել: Մեզ փոր ձում 
են հա մո զել, որ մենք սխալ մունք ե նք: Ո ղջ հա մա կար գը նպա
տակ է դրել ներշն չե լու մար դուն` ծն վածդ օ րից մե ղան չա կան 
ես և մե ղա վոր, այ սինքն, կա ռա վա րե լի ես: Պատ վի րան ներն 
ի րենց ձևով և բո վան դա կու թյամբ ար գե լակ ներ են. պետք չէ 
անել այս կամ այն: Ի սկ ի ՞նչ է պետք անել: Այս մա սին ը նդ
հան րա պես ոչ մի խոսք չկա: Թեև ո րո շա կի ակ նարկ ներ կան 
և դրանք խտ րա կան բնույթ են կրում յու րային նե րի և մնա ցյա
լի հա մար, ո րոնց հետ ի նչ պես ուզեն, կա րող են վար վել. « Քո 
եղ բո րից շահ չառ նես՝ փո ղի շահ կամ ուտե լի քի շահ և կամ 
որևի ցե բա նի, որ շա հով տր վում է։ Օ տա րա կա նից շահ առ, 
բայց քո եղ բո րից շահ չառ նես, որ քո Ե հո վա Ա ստ վա ծը քո 
ամեն ձեռ նար կած գոր ծում քեզ օ րհ նի այն ե րկ րում, ուր դու 
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մտ նե լու ես այն ժա ռան գե լու հա մար» (Բ. Օ րենք 23. 19): Նկա
տենք, որ բո լոր սահ մա նա փա կող, ար գե լող պատ վի րան նե րի 
ան խոս պահ պա նու մը ո չն չով չի մղում մար դուն արար ման: 
Ի սկ չէ՞ որ մար դու կյան քի ի մաս տը նախ ևա ռաջ արա րումն է: 
Այ նինչ նրա առա ջին ստեղ ծա գոր ծա կան հանձ նա ռու թյու նը 
Ե րկ րի վրա՝ ան վա նում ներ տալ կեն դա նի բնու թյա նը, այդ պես 
էլ մնաց մի ա կը: 

Ե թե մի պահ հետ կանգ նենք ըն դուն ված մեկ նու թյուն նե րից 
և լոկ Սուրբ Գր քի մեզ առա ջար կած փաս տե րը գոր ծար կենք, 
ապա ի սկզ բա նե Ա ստ վա ծաշն չում կն կա տենք եր կու հիմ նա
դրույթ նե րի` կա ռու ցո ղա կա նի և ապա կա ռու ցո ղա կա նի, արա
րո ղի և կոր ծա նո ղի հա կա մար տու թյուն: Ստաց վում է, որ Հայր 
Ա ստ վածն ու Սուրբ Հո գին ան հաշտ ախո յան ներ են: Դի ա լեկ
տի կա կան հա կա սու թյու նը, բա խու մը Հայր Ա ստ ծու և Սուրբ 
Հո գու միջև եր ևի պետք է լու ծեր Հի սու սը, ո րը ե կել էր նոր փի
լի սո փա յու թյամբ: Ներ կայիս ե կե ղե ցին Սուրբ Եր րոր դու թյու նը 
(Հայր, Որ դի և Սուրբ Հո գի) հա մա րում է մի աս նա կան մի բան: 
Բայց նրանց գոր ծերն այլ բան են ասում: Օ րի նակ, Քրիս տո սի 
առա կը սերմ նա ցա նի մա սին ուղ ղա կի հա կա սում է Հայր Ա ստ
ծու արարք նե րին` Հա մաշ խար հային ջր հե ղե ղին, Սո դոմԳո
մո րի պատ մու թյա նը: Հի սու սը փոր ձեց նոր ի մաստ հա ղոր դել 
մար դու կյան քին, նոր կա նոն ներ առա ջար կել, նյու թա կա նը 
են թար կել հոգ ևո րին, հաս տա տել հո գու առաջ նու թյու նը մարմ
նի ցան կու թյուն նե րի նկատ մամբ: Սա կայն Քրիս տո սի գա ղա
փար նե րը շատ կարճ դի մա ցան, ստույգ մինչև այն պա հը, ե րբ 
քրիս տո նե ու թյու նը դիտ մամբ ան քակ տե լի ո րեն ամ րակց վեց 
Հին Կտա կա րա նին մի աս նա կան Ա ստ վա ծաշն չի ձևա չա փով` 
դառ նա լով ան հա մա տե ղե լի հա մա ձուլ վածք: Մենք հազ վա
դեպ ե նք խոր հում Սուրբ Գր քի պա րա դոք սա լու թյան մա սին, 
ո րը բաղ կա ցած է այդ քան տար բեր և ը ստ է ու թյան մի մյանց 
հա կա սող գր քե րից` Հն գա մա տյա նից և Ա վե տա րա նից: Ի սկ 
ե թե մտո րում ե նք, ապա ստա նում ե նք աստ վա ծա բան նե րի 
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մեկ նու թյուն նե րը` առա վել շատ հա կա սու թյուն նե րով և պա
րա դոքս նե րով լի: Ժա մա նա կի ըն թաց քում քրիս տո նե ա կան 
ձևը դուրս է մղել քրիս տո նե ա կան բո վան դա կու թյու նը: Դա 
տե ղի է ունե ցել ոչ մի ան գա մից. վաղ միջ նա դա րում շա տե
րը դեռ հաս կա նում է ին նոր ուս մուն քի խո րունկ է ու թյու նը: 
Հայտ նի է, օ րի նակ, որ հայ աստ վա ծա բան նե րը քրիս տո նե ու
թյու նը դի տար կել են որ պես վե րած նունդ, որ պես վե րա դարձ 
մարդ կու թյան ի նչոր կար ևոր ար մատ նե րի, նրա է ու թյա նը: 
Քրիս տո նե ու թյան նյու թա կա նաց ման և «երկ րայի նու թյան» 
հետ ան հա մա ձայ նու թյու նը բազ մա թիվ աղանդ ներ ծնեց, ի սկ 
ժա մա նա կի ըն թաց քում հան գեց րեց քրիս տո նե ա կան նոր դա
վա նա բա նու թյուն նե րի, ո րոնք դար ձան հռո մե ա կան ե կե ղե ցու 
ո խե րիմ թշ նա մի նե րը և դա ժա նո րեն հե տապնդ վե ցին: Այ սօր 
մենք ստիպ ված ե նք ըն դու նել, որ մի քա նի դա րի հա կա մար
տու թյու նից հե տո քրիս տո նե ու թյան մեջ վերջ նա կա նա պես 
հաղ թա նա կեց Հին Կտա կա րա նի նյու թա կա նու թյու նը: Եվ ին չի՞ 
այն հան գեց րեց:

 Մենք խո սակ ցու թյու նը սկ սե ցինք նրա նից, որ ներ կայիս 
արևմ տյան փի լի սո փա յու թյունն ուղիղ ժա ռան գորդն է հին
կտա կա րա նային դրույթ նե րի. չէ՞ որ հենց այն տեղ ե նք մենք 
գտ նում կա պի տա լիզ մի գա ղա փա րա կան հեն քը` կողմ նո րո
շում առ նյու թա կան բա րիք նե րը` որ պես վերջ նան պա տակ: 
Ը նդ ո րում, այդ նույն Հին Կտա կա րա նում մենք պայ մա նա
գիր ունենք` կնք ված մար դու և Ա ստ ծու միջև, ո րը պա հան
ջում է չխախ տել 10 հիմ նա կան սկզ բունք նե րը` պատ վի րան
նե րը, բար գա վաճ ման և բա րե կե ցու թյան ճա նա պար հին: Բայց 
ահա, գործ նա կա նում պարզ վում է, որ հենց այդ տա բու նե
րից հրա ժա րումն է մար դուն արագ մո տեց նում նյու թա կան 
հարստու թյան: Ստաց վում է, որ այդ պի սի օ րենք ներ առա ջար
կե լով` Ա ստ ված խա բել է մարդ կանց, քա նի որ այդ օ րենք նե
րի պահ պա նու մը չէր կա րող և չի կա րող մար դուն հարս տու
թյուն պարգ ևել: Այս ամե նից հե տո այն քան էլ զար մա նա լի չէ, 
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որ մարդն ի րեն խաբ ված զգաց: Փոր ձով հայտ նա բե րեց, որ 
առա ջարկ վող մի ջոց ներն ի րեն չէ ին հասց նում հայ տա րար
ված նպա տա կին: Եվ գործ նա կա նում բո լոր պատ վի րան նե րի 
ժխտու մը դար ձավ այ սօր վա գոր ծըն թաց նե րի շար ժիչ ուժը: 
Ե թե որ ևէ մե կի խոս քե րը մեզ հա մար ար ժեզրկ ված են, ապա 
այդ խոս քե րի հե ղի նա կը ևս մեզ հա մար շատ բան չար ժե: 
Ե թե մենք ժխ տում ե նք Ա ստ ծու ասա ծը, ապա վեր ջին հաշ վով 
ժխտում ե նք և ի րեն: Հենց այս տեղ գոր ծում է և հա կա ռա կը. ե թե 
մենք առանց Ա ստ ծու գլուխ ե նք հա նում, ապա նրա ասա ծը ևս 
մեզ հա մար կար ևոր չէ: Այ սօր մենք մեր գոր ծո ղու թյուն նե րը 
Սուրբ Գր քով չենք չա փում: Ե կե ղե ցու հիմ քից մի հս կա քար 
են հա նել: Ար ժե՞ արդյոք զար մա նալ, որ այդ շեն քը թեք վել է և 
ցան կա ցած պա հի սպառ նում է փլուզ վել: 

Կ ՐՈ ՆԻ ՃԳ ՆԱ ԺԱ ՄԻՑ՝ ՀԱ ՎԱ ՏԻ ՃԳ ՆԱ ԺԱՄ

 Խո սե լով ժա մա նա կին արևմ տյան քա ղա քակր թու թյան գա
ղա փա րա կան առանց քը դար ձած քրիս տո նե ա կան ե կե ղե
ցու ճգ նա ժա մի մա սին` մենք չպետք է մո ռա նանք, որ այ սօր 
ճգնա ժամ են ապ րում և մյուս կրոն նե րը: Ազ գայ նա մո լա կան և 
ահա բեկ չա կան ար մա տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք 
ղե կա վար վում են Ղու րա նով (ի սկ ի րա կա նում` քո ղարկ վում 
նրա նով) ըն դա մե նը հենց իր` ճգ նա ժամ ապ րող իս լա մի դրս
ևո րում նե րից են, ո րն ի նք նին դա ժա նու թյուն և ան հան դուր ժո
ղա կա նու թյուն չի քա րո զում: Բա վա կան է հի շել, որ սկզ բում` 
Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյան ժա մա նակ նե րում, մահ մե դա կան 
աշ խարհն առա ջըն թաց ապ րող աշ խարհ էր. ծաղ կում և բար
գա վա ճում էր գի տու թյու նը, բժշ կու թյու նը, գրա կա նու թյու նը, 
փի լի սո փա յու թյու նը, ճար տա րա պե տու թյու նը: Սա կայն այ սօր 
մենք գործ ունենք կրոն նե րի ը նդ հա նուր ար ժեզրկ ման հետ: 
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Ար ևե լյան աշ խար հը բո լո րո վին այլ փի լի սո փա յա կան ավան
դույթ նե րի և կրոն նե րի ժա ռան գորդ է, այլ գա ղա փա րա խո սու
թյուն է և բա րո յա կան ար ժեք նե րի բո լո րո վին այլ հա մա կարգ: 
Բայց, այ նուա մե նայ նիվ, այն ներ քաշ ված է ը նդ հա նուր տն տե
սա կան գոր ծըն թաց նե րի, կա պի տա լիզ մի հա մաշ խար հային 
հա մա կար գի մեջ: Ա րևմ տյան քա ղա քակր թու թյամբ ստեղծ
ված գլո բալ տն տե սու թյու նը` հիմն ված հինկ տա կա րա նային 
դրույթ նե րի վրա, կրո նա կան տե ղային առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը մղել է հե տին պլան. է կո նո մի կան է ամեն ի նչ ղե կա
վա րում: Ի սկ է կո նո մի կայի հետ մեկ տեղ աշ խար հում ամե նուր 
տա րած վել են նաև արևմ տյան քա ղա քակր թու թյան բո լոր 
խն դիր նե րը, այդ թվում` հա վա տի հար ցե րում: Այ սօր կրոն նե
րը սնանկ են, քա նի որ ոչ մե կին ոչ մի բան չեն կա րո ղա նում 
հա մո զել: Նրանք ծե սի են վե րած վել: Գրե թե ամեն ի նչ, որ 
առաջ կրոն ներն է ին տա լիս (մար դու և աշ խար հի կա ռուց ված
քի մա սին մեկ նու թյուն ներ, կյան քի օ րենք ներ ու կա նոն ներ), 
այ սօր գի տու թյունն է առա ջար կում, ի սկ պատ վի րան նե րի և 
կրո նա կան դոգ մա նե րի փո խա րեն գոր ծում են սահ մա նադ րու
թյուն ներն ու քրե ա կան օ րենսգր քե րը: Մի ակ բա նը, որ այ սօր 
մնա ցել է որ պես կրո նի առանձ նաշ նորհ, Չա րի և Բա րու հաս
կա ցու թյուն նե րին դի մելն է, այ սինքն` այն հաս կա ցու թյուն նե
րին, ո րոնք գի տու թյու նը պար զա պես չի էլ գոր ծար կում: Ը նդ 
ո րում, կրոն նե րի առա ջար կած Չա րի և Բա րու մեկ նու թյուն նե
րը մե ծա մաս նու թյան հա մար այդ պես էլ հա մո զիչ չդար ձան: 
Հա կա սու թյուն նե րի և չաս վա ծու թյան մեծ քա նա կը հետզ հե
տե տրա մա բա նո րեն հան գեց րեց կրոն նե րի ճգ նա ժա մի, ո րն 
էլ իր հեր թին հան գեց րեց առա վել լուրջ խնդ րի` հա վա տի 
ճգ նա ժա մի:

 Հա վա տը մար դուն պետք է ցան կա ցած պա րա գա յում. 
առանց դրա նա չի կա րող: Չէ՞ որ 90 տո կոս դեպ քե րում մար
դը գոր ծում է ի նք նա բե րա բար` ղե կա վար վե լով հա վա տով, 
ի մա նա լով` ի նչն են լավն ու վա տը, Չարն ու Բա րին: Հա վատն 
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օգ նում է այս կամ այն ի րա վի ճա կում ամեն ան գամ ո րո շում 
չկա յաց նել, այլ պար զա պես գոր ծել` չգի տես ին չու ի մա նա
լով, որ դա ճիշտ է, որ դա լավ է: Հա վա տը գա լիս է են թա գի
տակ ցու թյու նից, ո րը դի մում է նա խորդ սե րունդ նե րի, նա խորդ 
փոր ձով կու տակ ված չձ ևա կերպ ված ճշ մար տու թյուն նե րին: 
Մենք ո րո շում ներ ե նք կա յաց նում են թա գի տակ ցո րեն և հե տո 
մի այն գի տակ ցու թյան օգ նու թյամբ դրանք հիմ նա վո րում կամ 
ար դա րաց նում: Մեր ո րո շում ներն ակն թար թային են, մենք 
ամեն մի արար քից առաջ առանձ նա պես չենք դա տում: Մեր 
ը նտ րու թյունն ավե լի շուտ է ար վում, քան մենք հո րի նում ե նք 
նրա հիմ նա վո րումն ու վեր լու ծում գի տակ ցու թյամբ: Հա մա
դրու մը կա տար վում է մարդ կային են թա գի տակ ցու թյան, ի սկ 
վեր լու ծու թյու նը` գի տակ ցու թյան մեջ: Օ րի նակ, մենք չու նենք 
շենք կա ռու ցե լու հա մա կող մա նի բա նաձև, որ տեղ պար զա պես 
պետք է տվյալ ներ ներ մու ծել ու պատ րաս տի լու ծում ստա նալ: 
Սկզ բում մենք նա խագ ծում ե նք շի նու թյու նը, ի սկ հե տո վեր
լու ծում` արդյոք ճի՞շտ ե նք գծագ րել, կա՞ն արդյոք սխալ ներ: 
Ե րբ նա խագ ծում ե նք, ղե կա վար վում ե նք հա վա տով: Եվ ա մեն 
ի նչն է այդ պես: Հա վատն ան հրա ժեշտ է մար դուն: Ին չի նկատ
մամբ ուզում է լի նի, մի այն թե են թա գի տակ ցու թյան մեջ լի նեն 
այն հեն ման կե տե րը, ո րոնք գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս: Մինչ դեռ կրո նի ճգ նա ժա մը խիստ խարխ լեց հա վատն 
առ Ա ստ ված, առ վե րին ուժե րը, ի սկ շա տե րին պար զա պես 
զր կեց այդ հա վա տից: Ի սկ ե թե մարդն ար դեն կորցրել է հա
վատն առ Ա ստ ված, ապա ան պայ ման ի նչոր նոր բան դրան 
կփո խա րի նի: Այն, ի նչ, ը ստ մար դու, գլ խա վորն է: Այ սօր ոչ 
ան հրա ժեշտ նյու թա կան ար ժեք նե րի ձեռք բեր ման կր քով 
տար ված ժա մա նա կա կից արևմ տյան մար դու հա մար այդ տե
ղը զբա ղեց րել է հա վատն առ առա ջըն թաց (կամ առ այն, ին չը 
նա առա ջըն թաց է ան վա նում): Առ Ա ստ ված հա վա տին գի տա
տեխ նի կա կան առա ջըն թա ցի հան դեպ հա վա տով փո խա րի
նել է այն նույն «ն կա րագ րո ղա կան» գի տու թյու նը, ո րը ե կել է 
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փո խա րի նե լու կրո նին: Եվ այս տեղ է, որ գործ ունենք կա զու սի 
հետ: Գի տու թյու նը, ո րը մեր կյանք է մտել, որ պես զի փո խա րի
նի կրո նին, վեր ջին հաշ վով հենց ի նքն է կրո նի վե րած վել:

 ԳԻ ՏՈՒԹՅԱՆ ՃԳ ՆԱ ԺԱՄ

 Ընդ հան րա պես, գի տու թյան և կրո նի մի ա ժա մա նա կյա գո
յու թյունն ան հե թե թու թյուն է: Չէ՞ որ գի տու թյու նը հայտն վեց, 
որ պես զի իր մե թոդ նե րով մար դուն ներ կա յաց նի աշ խար հի 
ի րա կան պատ կե րը, ո րը կրո նը դա րե րով մա տու ցել է մկ րատ
ված ու խե ղա թյուր ված, ներ կա յաց նի` ձեռ քի տակ ունե նա լով 
հա մո զիչ ապա ցույց ներ, ո րոնք կաս կա ծի տե ղիք չեն տա լիս, 
բա ցա ռում են եր կա կի մեկ նու թյուն ներն ու անո րո շու թյուն նե
րը: Այ դու հան դերձ, գի տու թյունն ու կրո նը դեռևս գո յու թյուն 
ունեն կողք կող քի, և դրա պատ ճա ռը ի նչ պես կրո նի ան կա րո
ղու թյունն է, այն պես էլ գի տու թյան անօգ նա կա նու թյու նը. մեր 
կյան քի հիմ նա կան հար ցերն առաջ վա պես մնում են առանց 
պար զո րոշ պա տաս խա նի:

 Շատ գիտ նա կան ներ և հե տա զո տող ներ հա վա տում են 
Ա րա րիչ Ա ստ ծուն, հա վա տում են աշ խար հաս տեղծ ման ծրա
գրին` հետ ևե լով պատ ճա ռա կա նու թյան սկզ բուն քին՝ հաս
կա նա լով, որ է նտ րո պի այի չն վազ ման օ րեն քը չի են թա դրում 
հա մա կար գե րի կա մա յա կան առա ջա ցում, որ կա ռու ցա վո րու
մը պա հան ջում է ի մաս տա լից, կար գա վոր ված գոր ծո ղու թյուն
ներ: Մեկ ան գամ ևս դի մենք է նտ րո պի այի (քաո սի, ան կար
գու թյան է ներ գի այի) չն վազ ման օ րեն քին. ե թե ո րո շա կի պա հի 
փակ հա մա կար գի է նտ րո պի ան տար բեր է առա վե լա գույ նից, 
ապա հա ջորդ պա հե րին այն չի նվա զում, աճում է կամ, ծայ
րա հեղ դեպ քում, հաս տա տուն մնում: Ա վե լի մեծ է նտ րո պի այի 
վի ճա կի ան ցման հա վա նա կա նու թյու նը շատ ավե լի մեծ է` 
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հա մե մա տած նրա նվազ ման հա վա նա կա նու թյան հետ։ Վեր
ջինս փաս տա ցի եր բեք չի կա րող դիտ վել բնու թյան մեջ: Այլ 
կերպ ասած` բնու թյան մեջ ամեն ի նչ ո չնչաց ման մի տում ունի, 
և ո չինչ ի նք նա կամ, առանց որ ևէ ազ դե ցու թյան չի կա րող հա
մա կարգ վել, կա ռու ցա վոր վել:

 Բայց ի ՞նչ ունենք փաս տա ցի: Բո լո րի կող մից ըն դուն ված 
Դար վի նի է վո լյու ցի այի տե սու թյու նը, ո րն ըն դու նում է կյան քի 
ծա գու մը, ան դա դար զար գա ցումն ու կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի 
(բար դա գույն հա մա կար գե րի) նոր տե սակ նե րի ի հայտ գալն 
առանց որ ևէ հա մա կարգ ված ազ դե ցու թյան` պա տա հա կա նու
թյուն նե րի շղ թայի շնոր հիվ: Մա թե մա տի կան այդ պի սի պա
տա հա կա նու թյուն նե րի հա վա նա կա նու թյու նը գնա հա տում է 
այն պես, ի նչ պես ե թե տպագ րա տան պայ թյու նի հետ ևան քով 
հան կարծ բա ռա րան առա ջա նար:

Ինչ վե րա բե րում է մեր կյան քին և Տի ե զեր քին, ապա չենք 
կա րող չն կա տել և չար ձա նագ րել գո յու թյուն ունե ցող ո րո շա կի 
օ րի նա չա փու թյուն ներ: Դի տե լով, թե ի նչ է կա տար վում այս տեղ 
և հի մա, ի րա վամբ, կա րող ե նք են թադ րել` ի նչ պես են նմա
նա տիպ գոր ծըն թաց նե րը տե ղի ունե ցել ի նչոր տեղ և ի նչոր 
ժա մա նակ: Ե թե այս տեղ և հի մա չկա տե սակ նե րի առա ջա ցում 
բնա կան ը նտ րու թյան ճա նա պար հով, նշա նա կում է` ի նչոր 
տեղ և ի նչոր ժա մա նակ այդ պի սի գոր ծըն թաց նույն պես տե
ղի չի ունե ցել: Չէ՞ որ ե րբ ևէ չենք տե սել, որ ման րէն վե րած վի 
մո ծա կի կամ ի նչոր այլ բա նի, փո խի իր է ու թյու նը, թե պետ 
նրա բազ մաց ման արա գու թյու նը մի լի ոն ան գամ բարձր է այլ 
տե սակ նե րի բազ մաց ման արա գու թյու նից: Փո խա րե նը տե
սել ե նք` ի նչ պես է ման րէն մու տա ցի այի են թարկ վում, վե րած
վում իր մեկ այլ տար բե րա կի: Այ սօր պն դում են, որ 500 մի լի
ոն տար վա ըն թաց քում է վո լյու ցի այի և բնա կան ը նտ րու թյան 
շնոր հիվ ամ բողջ բի ո մը փոխ վել է: Այ սինքն, խոս քը կեն դա նի 
օր գա նիզմ նե րի մոտ 15 մի լի ոն սերն դի մա սին է: Գի տու թյունն 
այ սօր պն դում է, որ այդ ժա մա նա կի ըն թաց քում աշ խարհ են 
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ե կել ան հա վա տա լի թվով կաթ նա սուն նե րի, թռչուն նե րի, ձկնե
րի, մի ջատ նե րի զա նա զան նոր տե սակ ներ: Բայց, օ րի նակ, 15 
մի լի ոն սե րուն դը ման րէ նե րի հա մար չն չին ժա մա նակ է պատ
մու թյան տե սա կե տից: Ման րէ նե րը բազ մա նում են ամեն 1020 
 րո պեն մեկ: Եվ ստաց վում է, որ ներ կա քա ղա քակր թու թյան ըն
դա մե նը 500600 տար վա ըն թաց քում մենք պետք է տես նե ինք 
ան հա վա նա կան քա նա կու թյամբ նո րա նոր կեն դա նի տե սակ
ներ, ո րոնք ման րէ նե րից առա ջա ցած կլի նե ին: Սա կայն մեր 
ամ բողջ ժա մա նա կա շրջա նի ըն թաց քում որ ևէ սկզ բուն քային 
փո փո խու թյուն նույ նիսկ ման րէն նե րի հետ տե ղի չի ունե ցել: 
Եվ այ նուա մե նայ նիվ, այդ պի սի ակն հայտ հա կա սու թյուն նե
րով հան դերձ` մենք հա վա տում ե նք է վո լյու ցի այի տե սու թյա նը 
ճիշտ այն պես, ի նչ պես հա վա տում ե նք բա զում այլ տե սու թյուն
նե րի` ի նք ներս մեզ չծան րա բեռ նե լով ավե լորդ հար ցե րով: Ի սկ 
հար ցե րը պետք է որ չա փա զա՛նց շատ լի նեն: Գի տու թյունն 
առաջ վա պես չի կա րո ղա նում բա ցատ րել` ի նչ պես է առա ջա
ցել Տի ե զեր քը, ի նչ պես են առա ջա ցել աստ ղե րը, ի նչ պես է ծա
գել կյան քը, ի նչ պես է առա ջա ցել մար դը: Բայց չէ՞ որ սրանք 
կար ևո րա գույն, սկզ բուն քային հար ցեր են: Այո՛, բազ մա զան 
տե սու թյուն ներ, վար կած ներ և են թադ րու թյուն ներ կան, սա
կայն այդ եր ևույթ նե րի հս տակ և ոչ հա կա սա կան բա ցատ րու
թյու նը չկա և չի ե ղել:

 Պատ ճառ նե րից մեկն ակն հայտ է. գի տու թյունն ան քակ տե
լի ո րեն կապ ված է աշ խար հում տի րող տն տե սա կան մո դե
լի` կա պի տա լիզ մի հետ, ին տեգր ված է նրան: Բայց սա ևս իր 
պա րա դոքս ներն ունի: Հարս տա նա լու ձգ տու մը բնա կա նո րեն 
ակ տի վաց նում է նոր տեխ նո լո գի ա ներ ստեղ ծե լու, նվա զա
գույն ժամ կետ նե րում դրանք մշա կե լու պա հան ջը: Մինչ դեռ 
տեխ նո լո գի ա նե րի մշա կու մը հնա րա վոր է, ե թե հա մա պա տաս
խան հենք կա՝ հիմ նա րար, տե սա կան հե տա զո տու թյուն ներ: 
Այս պի սով, կա պի տա լը, թվում է, հան դես է գա լիս գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյան խթա նի չի դե րում: Նույ նիսկ Ար քի մեդն իր 
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օ րենք նե րից մե կը բա ցա հայ տել է, քա նի որ ար քան ցան կա
նում էր ի մա նալ` արդյոք ի րեն չի՞ խա բել ոս կե հուռ թագ պատ
րաս տած ոս կե րի չը: Բայց ո ղջ խն դի րը հենց այն է, որ կա պի
տա լին հե տաքրք րում է գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի 
մի այն կի րա ռա կան օգ տա գոր ծու մը: Ո ՞ւմ է պետք ռա դի ոա լի
քի հայտ նա գոր ծու մը, ե թե հե տո հնա րա վոր չի լի նե լու մի լի ո
նա վոր ռա դի ոըն դու նիչ ներ վա ճա ռել: Մար դիկ դա րե րով տե
սել են է լեկտ րա կա նու թյու նը կայ ծա կի, սա թի և բր դի շփու մից 
առա ջա ցած կայ ծե րի տես քով, այն դի տել են ձկ նե րի մոտ: Զա
նա զան հե տա զո տող ներ տար բեր ժա մա նակ նե րում փոր ձել են 
բա ցատ րել է լեկտ րա կա նու թյան բնույ թը: Սա կայն ի րա կան հե
տաքրք րու թյու նը նրա նկատ մամբ հայտն վեց մի այն հա րյու րա
վոր տա րի ներ ան ց, ե րբ հնա րա վո րու թյուն ստեղծ վեց է լեկտ
րա կա նու թյան մի ջո ցով մեծ գու մար ներ վաս տա կե լու: Ը նդ 
ո րում, այդ հե տաքրք րու թյու նը, միև նույնն է, խիստ սահ մա նա
փա կում ներ ուներ. հե տաքր քում էր մի այն այն, ին չը կա րող էր 
շա հույթ բե րել: Նի կո լա Տես լայի հե տա զո տու թյուն ներն է լեկտ
րաէ ներ գի այի ան լար փո խանց ման ո լոր տում և նրա կա ռու ցած 
հայտ նի Վոր դենկ լի ֆի աշ տա րա կը զրկ վե ցին Ջոն Պիր պոնտ 
Մոր գա նի ֆի նան սա վո րու մից մի պարզ պատ ճա ռով. պարզ
վեց, որ ծրագ րի հա ջո ղու թյան դեպ քում է լեկտ րա կա նու թյու նը, 
հե ռա խո սա կապն ու ռա դի ո կա պը կա րող է ին հա սա նե լի, ան
սահ մա նա փակ և ան վճար դառ նալ Ե րկ րի բո լոր բնա կիչ նե րի 
հա մար: Ի սկ դա ոչ մի կերպ չէր հա մընկ նում նրանց շա հե րին, 
ով քեր « ֆի նան սա վո րում է ին գի տու թյու նը». այդ մարդ կանց 
հե տաքրք րու թյու նը մի այն շա հույ թի նոր աղ բյուր նե րի ստեղծ
մանն էր վե րա բե րում: Այդ ամե նի հետ ևան քով մենք է լեկ
տրաէ ներ գի այի ան լար փո խանց ման հե տա զո տու թյուն նե րում 
ավե լի քան հա րյուր տա րով հետ նետ վե ցինք: Եվ այս ի րա վի
ճա կը գի տու թյան մեջ ամե նու րեք է: Նյու տո նի օ րենք նե րը բա
նաձ ևե րի օգ նու թյամբ մեզ պատ մում են, թե ի նչ է կա տար վում 
զանգ վա ծի, գրա վի տա ցի այի հետ: Մինչ դեռ մենք չգի տենք` 
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ի նչ են զանգ վածն ու գրա վի տա ցի ան: Ը ստ է ու թյան, դա աշ
խար հի ճա նա չում չէ, այլ «ն կա րագ րո ղա կան» գի տու թյուն, 
ո րը գե րա զան ցա պես կի րա ռա կան գոր ծար կում ունի: Մենք 
դա դա րել ե նք փնտ րել Տի ե զեր քին վե րա բե րող հար ցե րի պա
տաս խան նե րը, պա տաս խան չենք փնտ րում գրա վի տա ցի ային, 
է լեկտ րա կա նու թյան է ու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րին: Ը նդ
հան րա պես, չենք էլ հաս կա նում` դա ի նչ է: Այ սօր գրե թե ո ղջ 
գի տու թյու նը դար ձել է կի րա ռա կան: Նրան չի հու զում կյան քի 
ու մար դու գո յու թյան ի մաս տը: Ա վե լին, նրան ը նդ հան րա պես 
չի հե տաքրք րում` ի նչ է է լեկտ րա կա նու թյու նը, գրա վի տա ցի
ան, ռա դի ոակ տի վու թյու նը: Կի րա ռա կան գի տու թյու նը պար
զա պես օգ տա գոր ծում, շա հա գոր ծում է է լեկտ րա կա նու թյու նը, 
գրա վի տա ցի ան ու ռա դի ոակ տի վու թյու նը: Եվ, բնա կա նա բար, 
մի այն նյու թա կան բա րիք ներ ստա նա լու նպա տա կով: Ա րդյոք 
սա չի՞ հի շեց նում Հին Կտա կա րա նը: Որ քան էլ ան հե թեթ է, 
բայց ան ցյա լի կրո նա կան դրույթ նե րը դար ձել են գի տու թյան 
գլ խա վոր շար ժիչ ուժն ու գլ խա վոր խն դի րը:

 Խո սե լով ժա մա նա կա կից ֆուն դա մեն տալ գի տու թյան 
ճգ նա ժա մի մա սին` պետք է առանձ նաց նել ևս մեկ խն դիր` 
ճա նաչ ման նպա տակ նե րի փո փո խու թյունն ու ձևա փո խու մը: 
Հնում գիտ նա կան նե րին առա ջին հեր թին հե տաքրք րում է ին 
ի մաստ նե րը: Սկզ բում բնա գի տու թյու նը փոր ձում էր հաս կա
նալ` ին չու, ի նչ պատ ճա ռով է ամեն ի նչ այն պես, ի նչ պես կա: 
«Ինչ պե՞ս» հար ցը մի ջան կյալ էր: Պա տա հա կան չէ, որ փի լի
սո փա յու թյունն ան ցյա լի գի տու թյան ան բա ժա նե լի մասն էր: 
Մա թե մա տի կոս նե րը, աստ ղա բան նե րը, բժիշկ նե րը նաև փի լի
սո փա ներ է ին: Սա կայն Տի ե զեր քի ի մաս տի ո րո նու մը դյու րին 
խն դիր չէ: Ստեղ ծե լով մե խա նի կայի օ րենք նե րը` Նյու տո նը 
նույն պես պատ ճա ռա կա նու թյան հար ցեր էր առա ջադ րում և 
ի մաստ ներ փնտ րում Տի ե զեր քում, բայց պա տաս խան չգ տավ 
և հանձն վեց` ասե լով, թե մենք վար կած ներ չենք հո րի նում: 
Հե տա գա յում էլ «ին չո՞ւ» հար ցի պա տաս խա նը չփնտ րե լու 
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մի տու մը մի այն ամ րա ցավ: Գի տու թյունն ի նքն ի րեն սահ մա
նա փա կեց «ինչ պե՞ս» հար ցի պա տաս խան նե րի ո րոն մամբ, այ
սինքն` քա նա կա կան հա րա բե րակ ցու թյուն նե րի, բա նաձ ևե րի 
բա ցա հայտ մամբ` հույ սով, որ դա ի նչոր կերպ կօգ նի պա տաս
խա նե լու «ին չո՞ւ» և «ին չի՞ հա մար» հար ցե րին: Վեր ջին մի քա
նի դա րե րում գիտ նա կան ներն ըն թա ցան այդ ճա նա պար հով: 
Գա լի լեյը, Ֆա րա դեյը, Ամ պե րը և ուրիշ ներ փոր ձեր է ին դնում, 
հե տա զո տում եր ևույթ ներ, չա փում ներ է ին անում և հան գում 
եզ րա կա ցու թյուն նե րի՝ այ սա այս պես է կա ռուց ված: Ին չու հենց 
այս պես` դեռևս ան հաս կա նա լի էր: Կու լո նի օ րեն քը, Ամ պե րի 
օ րեն քը, Ֆա րա դեյի օ րենք նե րը բնա գի տու թյուն է ին` հիմն ված 
փոր ձի և դի տար կում նե րի վրա: Հե տա զո տող նե րի բո լոր եզ
րա հան գում ներն ան մի ջա կան առն չու թյուն ունե ին դի տարկ
վող գոր ծըն թաց նե րին, ար տա ցո լում է ին կյան քի ի րա կան 
պատ կե րը: Սա կայն ի նչոր պա հի բնա գի տու թյու նը վեր ջա
ցավ: Կա տար վեց դա, որ քան էլ տա րօ րի նակ հն չի, Էյնշ տեյ նի 
թեթև ձեռ քով, ո րը, ստեղ ծե լով իր հա րա բե րա կա նու թյան տե
սու թյու նը, գի տու թյան հա մար ան թույ լատ րե լի մի բան արեց` 
կա մա յա կա նո րեն ձևա փո խեց մե թո դա բա նու թյան կա նոն նե րը: 

Էյնշ տեյ նը հիմն վեց այն կան խադ րույ թի վրա, որ հա մաշ
խար հային ե թեր գո յու թյուն չու նի: Ը նդ ո րում, այդ կան խադ
րույ թի հիմ նա վո րու մը բա վա կան տա րօ րի նակ էր: Ե թե րի 
հա մե մատ Ե րկ րի շարժ ման արա գու թյան չափ ման` Մայ քել
սոնՄոր լի ի փոր ձի ար դյունք նե րը տվե ցին ոչ թե վայր կյա
նում 30 կմ (Ե րկ րի ուղեծ րային արա գու թյու նը), այլ ավե լի 
քիչ, բայց ոչ զրո: Դա նշա նա կում էր, որ ան շարժ ե թեր չկա, 
հնա րա վոր է, որ այն քաշ վումտար վում է նյու թով: Բայց որ
պես զի իր կյան քը չբար դաց նի նյու թով մաս նա կի ո րեն քաշ
վողտար վող ե թե րի խր թին հաշ վարկ նե րով, ավե լի հար
մար էր կար ծել, որ ե թեր ը նդ հան րա պես գո յու թյուն չու նի: 
Դա բնա գի տա կան փոր ձից չբ խող բա ցար ձակ կա մա յա
կան միտք էր և հար մար էր մի այն այն պատ ճա ռով, որ չկար 
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այն պի սի մա թե մա տի կա կան գոր ծի քա կազմ, ո րը կբ նու թագ
րեր մաս նա կի ո րեն քաշ վողտար վող ե թե րը: Հե տա գա յում Էյն
շտեյ նը փոխ առավ մա թե մա տի կոս Պուան կա րե ի և ֆի զի կոս 
Լո րեն ցի գա ղա փար նե րը։ Վեր ջինս իր բա նաձ ևե րը ե թե րային 
տե սու թյան հա մար էր ստա ցել, այ սինքն` ե թե րի գո յու թյան 
պայ ման նե րի հա մար: Ստաց վում է, որ Լո րեն ցի՝ ե թե րի գո յու
թյան պայ ման նե րի հա մար ստեղծ ված բա նաձ ևերն Էյնշ տեյ նը 
կի րա ռեց ե թե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րի հա մար: Ար
դյուն քում ի հայտ ե կավ հա րա բե րա կա նու թյան տե սու թյու նը, 
ո րը նկա րագրում էր շար ժու մը, մե խա նի կայի օ րենք նե րը և 
տա րա ծա ժա մա նա կային հա րա բե րու թյուն նե րը մեծ արա գու
թյուն նե րի, այդ թվում՝ նաև լույ սի արա գու թյա նը մոտ արա գու
թյուն նե րի դեպ քում: Այդ տե սու թյան հիմ նա կան տար բե րու
թյու նը դա սա կան մե խա նի կայից դի տարկ վող տա րա ծա կան 
և ժա մա նա կային բնու թագ րե րի կախ վա ծու թյունն էր արա գու
թյու նից: Եվ Էյնշ տեյ նի տե սու թյան հայտն վե լուն պես ծա գե
ցին մի քա նի տաս նյակ մտա ծա կան փոր ձեր` կապ ված լույ սի 
արա գու թյամբ կա տար վող գոր ծըն թաց նե րի հետ: Դրանք կոչ
վե ցին պա րա դոքս ներ: Ե րկ վո րյակ նե րի պա րա դոքս, քա նո նի 
պա րա դոքս, հա մա ժա մա նա կյա դեպ քե րի հա րա բե րա կա նու
թյան պա րա դոքս և այլն: Նրանք առա ջադ րում է ին հար ցեր, 
ո րոնց մի ան շա նակ պա տաս խան ներ հա րա բե րա կա նու թյան 
տե սու թյու նը չէր կա րող տալ, և վկա յում է ին տե սու թյան մեջ 
առ կա լուրջ ներ քին հա կա սու թյուն նե րի մա սին: Այս ամե նը 
պա հան ջում էր բա ցատ րու թյուն ներ, ակն կա լում լու ծում ներ: 
Էյնշ տեյ նի տե սու թյան վրա թափ վեց հիմ նա վոր ված քն նա դա
տու թյան տե ղա տա րա փը: Գիտ նա կան նե րը պետք է որ թող նե
ին բո լոր մյուս գոր ծե րը, գի տու թյուն նե րի ակա դե մի ա նե րում 
հանձ նա ժո ղով ներ ստեղ ծե ին և պա տաս խան ներ փնտ րե ին: 
Սա կայն Էյնշ տեյ նին այդ հա կա սու թյուն նե րի լու ծումն ը նդ
հան րա պես չէր հե տաքրք րում: Չէր հե տաքրք րում և հա մաշ
խար հային հան րու թյա նը: Բո լորն է ին տես նում, որ տե սու թյան 
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մեջ ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ներ և հա կա սու թյուն ներ 
կան: Եվ, այ դու հան դերձ, տե սու թյունն ըն դու նե ցին որ պես 
ճշմար տու թյուն: Ա վե լին, ար գե լե ցին նրա նից շեղ վել: 1922 
թվա կա նին գեր մա նա կան գի տա կան հան րու թյու նը ո րո շում 
կա յաց րեց բա ցա ռե լու հա րա բե րա կա նու թյան տե սու թյան 
քննա դա տու թյունն ակա դե մի ա կան պաշ տո նա կան մի ջա վայ
րում: Ի հե տևանք` Գեր մա նի ա յում` ակա դե մի ա կան մա մու լում 
և կր թա կան գոր ծըն թա ցում, ար գելք դր վեց ռե լյա տի վիզ մի 
(հա րա բե րա կա նու թյան տե սու թյան) քն նա դա տու թյան վրա: 
Այդ ար գել քը գոր ծում է մինչ օ րս: Պարզ վեց` Խորհր դային 
Ռու սաս տա նի աջակ ցու թյունն ստա նա լու հա մար բա վա կան 
էր, որ 1919 թվա կա նին Էյնշ տեյ նը Գեր մա նի այի կոմ կու սի 
ան դամ դառ նար: 1922 թվա կա նին նա դար ձավ Ռու սաս
տա նի գի տու թյուն նե րի ակա դե մի այի թղ թա կից ան դամ, ի սկ 
1926 թվա կա նից` ԽՍՀՄ Գի տու թյուն նե րի ակա դե մի այի 
ար տա սահ մա նյան պատ վա վոր ան դամ: Զար մա նա լի չէ, որ 
ԽՍՀՄում 1934 թվա կա նին ռե լյա տի վիզ մի շուրջ քննար կում
նե րի առ թիվ ըն դուն վեց ՀԿԿ(բ) Կենտ կո մի հա տուկ ո րո շու մը, 
ը ստ ո րի` հա րա բե րա կա նու թյան տե սու թյան բո լոր հա կա ռա
կորդ նե րը դաս վե ցին կամ «աջ ուկ լո նիստ նե րի», կամ « մենշ ևի
կյան ի դե ա լիստ նե րի» շար քին: 1938 թվա կա նից ԽՍՀՄ ԳԱն 
չէր ֆի նան սա վո րում որ ևէ գի տա կան աշ խա տանք, ո րը թե կուզ 
փոքրի նչ հա կա սում էր հա րա բե րա կա նու թյան տե սու թյա նը: 
Եվ որ պես կուլ մի նա ցի ա` 1964 թվա կա նին ԽՍՀՄ ԳԱ նա խա
գա հու թյու նը փակ ո րո շում կա յաց րեց, ո րը բո լոր գի տա կան 
ամ բի ոն նե րին, խոր հուրդ նե րին, հան դես նե րին ար գե լում էր 
ըն դու նել, դի տար կել, քն նար կել և հրա պա րա կել Էյնշ տեյ նի 
տե սու թյու նը քն նա դա տող աշ խա տանք ներ: Ա ՄՆում այս տե
սու թյան սր բա ցումն ավե լի վաղ էր տե ղի ունե ցել: Ե րկ րորդ 
հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ավար տից հե տո ժա մա նա
կա կից Գեր մա նի ա յում հո լո քոս տի մա սին հի շե ցու մը « փաս
տարկ» դար ձավ ը նդ դեմ հա րա բե րա կա նու թյան տե սու թյան 
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ցան կա ցած քն նա դա տու թյան։ Այն պես, ի նչ պես Ա ՄՆում 
այդ պի սի « փաս տարկ» է ին դար ձել « հա կա սե մա կա նու թյան» 
մեջ մե ղադ րանք նե րը: Բայց ամե նաաբ սուր դայինն այս պատ
մու թյան մեջ թերևս այն է, որ Էյնշ տեյնն ին քը հա րա բե րա կա
նու թյան տե սու թյան քննա դա տու թյու նը կո չեց « հա կա սե մա կա
նու թյան յու րա հա տուկ ձև»: Հա րա բե րա կա նու թյան տե սու թյան 
հայտն վե լու և հաս տատ վե լու պատ մու թյունն ակ ներև ցույց է 
տա լիս, թե ին պես կա րե լի է օ դից վերց ված պատ մու թյու նը վե
րա ծել գի տա կան դոգ մայի` գոր ծի դնե լով քա ղա քա կան և այլ 
տի պի փի ար: 

 Հին ժա մա նակ նե րում բո լոր գիտ նա կան նե րը գլուխ է ին 
կոտ րում շարժ ման վե րա բե րյալ Զե նո նի ապո րի ա նե րի վրա 
(Զե նոն է լե ա ցի, մ. թ. ա. V դար): Այդ ապո րի ա նե րը լու ծում 
ստա ցան, ե րբ բա ցա հայտ վեց դի ֆե րեն ցի ալ հա շի վը: Զե նո
նի հար ցադ րում ներն Ա քի լե սի մա սին, ո րը չի կա րող հաս նել 
քայ լող կրի ային, կամ թռ չող նե տի մա սին, ո րը ժա մա նա կի 
ամեն պա հին ան շարժ է, ին չը նշա նա կում է՝ ը նդ հան րա պես 
ան շարժ է, ստի պում է ին գիտ նա կան նե րին ջանք թա փել 
դրանց լուծ ման հա մար, փնտ րել պա տաս խա նը: Եվ քան զի 
փնտ րում է ին, գտան: Բայց այ սօր մենք հան գել ե նք մի տարօ
րի նակ ի րա վի ճա կի. խն դիրն այն չէ, որ հա կա սու թյուն ներ և 
պա րա դոքս ներ կան գի տա կան տե սու թյուն նե րում, այլ այն, 
որ գի տու թյու նը դրանք ան տե սում է: Ե րբ խնդ րի լու ծու մը չեն 
փնտ րում, քն նար կու մը չի հա ջո ղում, գի տու թյու նը վե րած վում է 
դոգ մայի, դառ նում կրոն, ո րը զբաղ վում է ոչ թե ճշ մար տու թյան 
ո րո նում նե րով, այլ ի նքն իր վե րար տադ րու թյամբ: Պա տա հա
կան չէ վեր ջերս ռուս գիտ նա կան նե րից մե կը գի տու թյուն նե րի 
հա րա զատ ակա դե մի ան հա մե մա տել « ֆե ո դա լա կան քա րա
ցած կա ռույ ցի» հետ: Գիտ նա կան նե րը ճշ մար տու թյուն չեն 
փնտ րում, նրանք հա վա տում և խո նարհ վում են: Հա վա տում 
են ավե լի վաղ ստեղծ ված օ րենք նե րի ճշ մար տա ցի ու թյա նը և 
խո նարհ վում հե ղի նա կու թյուն նե րի առջև: Օ րի նակ, Էյնշ տեյ նի 
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կող մից ձևա կերպ ված հի մա րու թյու նը չի կա րող հի մա րու թյուն 
լի նել զուտ այն պատ ճա ռով, որ նա Ալ բերտ Էյնշ տեյնն է: Սրա 
հա կա ռակն էլ կա. ձեր նոր վար կած նե րը, տե սու թյուն նե րը, բա
նաձ ևե րը, ո րոնք չեն հա մընկ նում բո լո րի կող մից ըն դուն ված 
և դա սագր քում տեղ գտած նե րի հետ, չեն ըն դուն վի և նույ նիսկ 
չեն դի տարկ վի « գի տա կան հան րու թյան» կող մից, ե թե դուք 
այդ հան րու թյան ան դամ չեք, « գիտ նա կան» չեք: Ի սկ « գիտ
նա կան» (գի տա կան աս տի ճան ունե ցող) կա րող եք դառ նալ, 
ե րբ պաշտ պա նեք ատե նա խո սու թյուն: Բայց դա սկզ բուն քո րեն 
հնա րա վոր չէ, քան զի դուք առաջ եք քա շում գա ղա փար ներ, 
ո րոնք հա կա սում են դա սագր քե րին: Ի սկ այդ դա սագր քե րով 
էլ հենց ձևա վոր վել է սույն « գի տա կան հան րու թյու նը»: Նրա 
ան դամ ներն այդ դա սագր քե րի հա մա հե ղի նակ ներն են, փող 
են ստա նում, շքան շան ներ և կո չում ներ ունեն, և ոչ ոք պատ
րաստ չէ հրա ժար վել դրան ցից մի այն հա նուն ճշ մար տու թյան 
ճա նաչ ման: Սա ամեն նո րին ը նդ դի մա ցող փակ շր ջան է: Նո րը 
կա րող է իր ճշ մար տու թյամբ խարխ լել հնի հիմ քե րը, ո րի վրա 
կա ռուց ված է ո ղջ հա մա կար գը, կա րող է զր կել նյու թա կան բա
րիք նե րից և հար գան քից:

Գի տու թյունն սկս վեց «ին չո՞ւ» հար ցից, հե տո փոր ձեց 
պա տաս խա նել «ինչ պե՞ս» հար ցին, ի սկ Էյնշ տեյ նից սկ սած՝ 
բնա գի տու թյու նը հար ցը սկ սեց ձևա կեր պել խիստ տա րօ րի
նակ կեր պով. «Ի՞նչ կա րող էր լի նել»: Ի ՞նչ կա րող էր լի նել 
ի րա կա նու թյու նը, ե թե… Եվ այս տեղ է, որ գոր ծի է դր վում եր
ևա կա յու թյու նը: Տե սու թյուն նե րի հե ղի նակ ներն սկ սե ցին հո
րի նել ի րա կա նու թյուն, ո րը փոր ձե րի ար դյունք նե րի հետ հա
մընկ նում է գո նե մեկեր կու գոր ծո նով (ը նդ ո րում, տաս նյակ 
գոր ծոն ներ չեն հա մընկ նում): Այ սինքն, ը ստ նոր տե սու թյու նը 
հաս տա տող մեկեր կու օ րի նա կի` հայ տա րար վում է, որ այն 
գո յու թյան ի րա վունք ունի: Ի վեր ջո, ժա մա նա կա կից հիմ նա
րար գի տու թյան մեջ կոնֆ լիկտ հա սու նա ցավ «ինչոր տեղ 
ի նչոր ժա մա նակ»ի և «այս տեղ ու հի մա»ի միջև: «Այս տեղ ու 
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հի մա»ի վե րա բե րյալ ո րո շա կի կա ռու ցիկ գի տա կան տե սու
թյուն ունենք: Թվում է, թե «ինչոր տեղ ի նչոր ժա մա նակ»ն 
ի նչ ասես կա րող է լի նել: Եվ, այ նուա մե նայ նիվ, Տի ե զեր քը մի
ա կերպ է կա ռուց ված: Մշ տա կան մի բան ե նք տես նում մնա
ցոր դային ճա ռա գայ թու մը դի տե լիս, հե ռա վոր աստ ղե րին 
նայե լիս մենք ամե նու րեք տես նում ե նք նուրբ կա ռուց ված քի 
հաս տա տու նը: Փաս տո րեն, Տի ե զեր քի մեր դի տար կում նե րում 
մենք որ ևէ օ րի նակ չու նենք, որ ի նչոր տեղ և ի նչոր ժա մա նակ 
ամեն ի նչ կա րող էր այլ կերպ լի նել՝ ոչ այն պես, ի նչ պես հի
մա այս տեղ է: Ա մե նու րեք նույն օ րենք ներն են: Եվ մեզ մի այն 
են թադ րու թյուն ներ են մնում: Վատն այն է, որ ճշ մար տու թյան 
ո րոն ման փո խա րեն այդ են թադ րու թյուն նե րը սր բաց վում, կա
նո նաց վում են: Ա ՄՆի նա խա գահ Օ բա ման հրա պա րա կային 
ե լույ թի ժա մա նակ այն միտ քը հայտ նեց, որ Տի ե զեր քը են թա
դ րա բար առա ջա ցել է մեծ պայ թյու նից: «Են թադ րա բար»ը 
վր դով մուն քի այն պի սի փո թո րիկ առա ջաց րեց գի տա կան հան
րու թյան մեջ, որ Օ բա ման ստիպ ված ե ղավ նե րում հայ ցել դրա 
հա մար: Ար դյուն քում ը նդ հա նուր առ մամբ ճիշտ ձևա կեր պու
մը մերժ վեց և փո խա րին վեց պար տադ րողհ րա մա յա կա նով` 
ամեն ի նչ հենց այդ պես է ե ղել, առանց «են թադ րա բար»ի: Թե
պետ մեծ պայ թյու նի տե սու թյունն ըն դա մե նը են թադ րու թյուն է, 
քա նի որ մնա ցոր դային ճա ռա գայ թու մից ան դին սկզբուն քո րեն 
հնա րա վոր չէ ո չինչ տես նել: Այ սինքն, հնա րա վոր չէ ստու
գել բա նաձ ևե րի ար դա րա ցի ու թյու նը, ո րոնք նկա րա գրում 
են մնա ցոր դային ճա ռա գայթ մա նը նա խոր դած ժա մա նա
կաշր ջա նը: Այ դու հան դերձ, այն, ի նչ հնա րա վոր չէ ստու գել, 
դար ձել է գե րա գույն ճշ մար տու թյուն: Հենց սա է գի տու թյան 
սր բա ցու մը, վե րա ծու մը կրո նի: Եվ հա նուն օբյեկ տի վու թյան 
պետք է ասել, որ այս գոր ծըն թա ցը միշտ է նրան սպառ նա ցել, 
գի տու թյու նը պար բե րա բար բախ վել է իր ի սկ քա րաց մա նը: 
Բայց ե թե նախ կի նում ի րա վի ճակն ի նչոր կերպ ար դա րաց
նում էր այլընտ րան քային ին ֆոր մա ցի այի պա կա սը կամ դրա 
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ան հա սա նե լի ու թյու նը, ապա այ սօր այդ պի սի խնդիր չկա. փո
խա րե նը կա մեծ քա նա կու թյամբ կա ռու ցո ղա կան և հիմ նա վոր 
քն նա դա տու թյուն, սա կայն այն պար զա պես ան տես վում է: Գի
տու թյան հա մար մեկ ուրիշ խն դիր դար ձան նոր տե սու թյուն ներ 
ստեղ ծե լու փոր ձե րը, ո րոնք հեն վում է ին ո չն չով չհիմ նա վոր
ված են թադ րու թյուն նե րի վրա: Այ սօր գիտ նա կանտի ե զե րա
գետ նե րը հայ տա րա րում են, որ տի ե զե րա գի տու թյան մեջ չկան 
պահ պան ման օ րենք ներ: Հայ տա րա րում են անա ռար կե լի 
տո նով և առանց որ ևէ փաս տար կի: Բայց, նե րե ցե՛ք, չէ՞ որ ոչ մի 
հիմք չկա կար ծե լու, որ Տի ե զեր քի ծնն դյան պա հին պայ ման
ներն այլ են ե ղել: Ուրեմն, որ տե՞ ղից են այդ են թադ րու թյուն նե
րը: Կա՞ն ի նչոր չա փում ներ կամ դի տար կում ներ: Չկան: Կա 
կան խադ րույթ: Ի սկ որ տե ղի՞ց է վերց վում այդ կան խադ րույ թը: 
Ոչ մի տե ղից: Ժա մա նա կին Մեն դե լե ևը նկա տեց, որ ո րոշ քի
մի ա կան տար րե րի հատ կու թյուն ներ կրկնվում են, և դրա նում 
օ րի նա չա փու թյուն տե սավ: Նա են թադ րեց, որ պար բե րա կան 
օ րենք գո յու թյուն ունի և ձևա կեր պեց այն: Այդ են թադ րու թյու նը 
հե տա գա յում հաս տատ վեց: Են թադ րու թյան հիմ քում ի րա կան 
փաս տեր ու դի տար կում ներ է ին: Այ սինքն, այն հիմ նա վոր ված 
էր: Ի սկ ին չո՞վ էր հիմ նա վոր ված այն պնդու մը, որ Տի ե զեր քի 
ծագ ման ժա մա նակ պահ պան ման օ րենք նե րը չեն գոր ծում, 
որ չեն գոր ծում է նտ րո պի այի չն վազ ման օ րեն քը, պատ ճա ռա
կա նու թյան սկզ բուն քը: Դրա հա մար պետք էր, օ րի նակ, ի նչոր 
տեղ Տի ե զեր քում տես նել մի գա լակ տի կա, ո րի հատ կա նիշ նե
րը տար բեր վում են մե րից: Բայց նման օ րի նակ ներ ոչ մի այն 
չգտն վե ցին, այլ, ը նդ հա կա ռա կը, պարզ վեց, որ մի լի ար դա վոր 
լու սային տա րի հե ռա վո րու թյան վրա գա լակ տի կա նե րը ճիշտ 
այն պի սին են, ի նչ պի սին մերն է: Փաս տա ցի մենք ունե ցանք 
չհիմ նա վոր ված գի տա կան տե սու թյուն, ո րի ամ րապնդ ման 
հա մար ձևա կերպ վում է մի կան խադ րույթ, ո րն ի նքն էլ ո չնչով 
հիմ նա վոր ված չէ: Ար դյուն քում ստա նում ե նք «այն, ի նչ կա
րող էր լի նել»ի տե սու թյու նը: Ի սկ ե րբ այն հա կա սու թյան 
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մեջ է մտնում փաս տե րի հետ, ապա այդ պի սի տե սու թյան հե
ղի նակ ներն ու հետ ևորդ նե րը հայ տա րա րում են. «Ա վե լի վատ՝ 
փաս տե րի հա մար»: Գա լի լեյն ազն վո րեն փոր ձեր էր դնում 
վա կուու մում, Ֆա րա դեյը մի աց նում էր է լեկտ րա կա նու թյու նը և 
չա փում է լեկտ րա մագ նի սա կան դաշ տը. բնա գի տու թյու նը հենց 
սա է, որ կա: Ցան կա ցած տե սու թյան հա մար չա փե լի, դի տար
կե լի հաս տա տում ներ են պետք: Այ սօր, սա կայն, տե սու թյուն
նե րի հաս տա տում չի պա հանջ վում: Այ սօր վա մե թո դա բա նու
թյու նը գի տու թյու նը տա նում է փա կու ղի:

Եվ վեր ջա պես, գի տու թյան մա սին խո սե լիս պետք է ևս մեկ 
կար ևոր բա նի` աշ խար հի ճա նաչ ման մե թո դի մա սին նշել: 
Խոս քը ճա նաչ ման վեր լու ծա կան (ա նա լի տիկ) մե թո դի մա
սին է, ո րի է ու թյու նը մեծ և բարդ ամ բող ջը բաղ կա ցու ցիչ նե րի, 
առա վել պարզ մա սե րի բա ժա նելն է: Այս մո տե ցու մը մենք 
գործ նա կա նում կի րա ռում ե նք ամե նուր: Պարզ է, որ մարդ
կային գի տակ ցու թյունն ի վի ճա կի չէ մի ա ժա մա նակ ըն կա լել 
բարդ, փոխ կա պակց ված ին ֆոր մա ցի այի ամ բողջ ծա վա լը: Այդ 
պատ ճա ռով բար դը պարզ բա ղադ րիչ նե րի վե րա ծե լու ձգ տու
մը խիստ բնա կան է: Սա կայն խն դիրն այն է, որ վեր լու ծու թյա նը 
(ա նա լիզ) պետք է հա ջոր դի հա մա դրու մը (սին թեզ), այ սինքն, 
բո լոր բա ղադ րիչ նե րը կր կին մեկ ամ բող ջու թյան մեջ հա վա քե
լը: Յու րա քան չյուր նկա րիչ, քան դա կա գործ, ստեղ ծա գոր ծող 
մարդ գի տի այդ չգր ված ճշ մար տու թյու նը. աշ խա տան քի ըն
թաց քում պար բե րա բար ը նդ հա նու րից գնալ մաս նա վո րին և 
մաս նա վո րից` ը նդ հա նու րին: Բայց հենց այս տեղ է, որ գի տու
թյան մեջ խն դիր ներ են ծա գում: Ի սկ ի ՞նչ է գի տու թյու նը, ե թե ոչ 
գի տե լիք նե րի հա մա կարգ ի րա կա նու թյան մա սին` աշ խար հի, 
բնու թյան, հա սա րա կու թան զար գաց ման օ րի նա չա փու թյուն
նե րի: Աշխար հը մի մեծ հա մա կարգ է: Եր կի րը գո յու թյուն չու
նի Տի ե զեր քից առան ձին, մար դը, կեն դա նի ներն ու բույ սե րը 
գո յու թյուն չու նեն Ե րկ րից առան ձին: Փոր ձե լով ճա նա չել մեծ 
և բարդ աշ խար հը` մենք աս տի ճա նա բար բա ժա նում է ինք 
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այն բաղ կա ցու ցիչ մա սե րի: Ա ռա ջա ցան աստ ղա գի տու թյու
նը, կեն սա բա նու թյու նը, ֆի զի կան, քի մի ան, մա թե մա տի կան, 
տրա մա բա նու թյու նը, հո գե բա նու թյու նը, սո ցի ո լո գի ան: Հե տո 
նաև այս բաղ կա ցու ցիչ մա սե րը սկ սե ցինք բա ժա նել առա վել 
մանր մա սե րի. առա ջա ցան ֆի զի կայի բա ժին նե րը, հե տո նրա 
տե սակ նե րը՝ ի րենց մոտ 40 են թա տե սակ նե րով` չհաշ ված ֆի
զի կայի ևս 30 բա ժին նե րը, ո րոնք այլ գի տու թյուն նե րի սահ մա
նագ ծին են: Մյուս գի տու թյուն ներն էլ նա խան ձե լի վի ճա կում 
չեն: Մի կող մից` նեղ մաս նա գի տա ցու մը թույլ է տվել ավե լի 
խոր թա փան ցել տե ղի ունե ցող գոր ծըն թաց նե րի մեջ` կենտ րո
նա նա լով մի այն լո կալ, շատ կոնկ րետ խն դիր նե րի վրա, մյուս 
կող մից` որ քան ավե լի խորն են գիտ նա կան նե րը խո րա սուզ
վում գի տու թյան ի րենց սե փա կան ո լորտ նե րի մեջ, այն քան 
ավե լի է կոր չում կա պը ամ բող ջի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րի միջև, և 
այն քան ավե լի դժ վար է գի տակ ցել և հա վա քել այդ ամ բող ջը: 
Այդ պի սի կա պի բա ցա կա յու թյան դեպ քում գի տու թյան ամեն 
մի տե սակ սկ սում է ապ րել իր կյան քով` կու տա կե լով ոչ մի այն 
ձեռք բե րում ներ, այլև սխալ ներ: Հա կա սու թյուն ներն սկ սում են 
աճել նույ նիսկ գի տու թյան մեկ բաժ նի շր ջա նակ նե րում: Այ
սօր 70 տար բեր ֆի զի կոս ներ ար դեն չեն կա րո ղա նա առանց 
կոնֆ լիկտ նե րի մի ա վո րել ի րենց գի տե լիք նե րը մեկ ամ բող
ջու թյան, մեկ ֆի զի կայի մեջ: Ա վե լին, չկա հա ղոր դակցման 
լե զու, ո րը թույլ կտար կա տա րել այդ հա մադ րու մը. չէ՞ որ ֆի
զի կայի յու րա քան չյուր ո լորտ հա գե ցել է իր յու րա հա տուկ 
տեր մի նա բա նու թյամբ, ձևա վո րել իր գի տա լե զուն: Բայց չէ՞ 
որ հա մադր ման այդ  ար դյուն քը, այդ ը նդ հա նուր ֆի զի կան 
պետք է ներ դաշ նա կո րեն մի ա վոր վի նաև մյուս գի տու թյուն նե
րի հետ, ո րոնք նույն պես ունեն բազ մա թիվ սե փա կան են թա
բա ժին ներ ու լե զու ներ: Այս ամե նի հե տևանքն այն է, որ մենք 
չու նենք ամ բող ջա կան պատ կեր, այ սօր ան հնար է խճա նա կա
րը դա սա վո րել, ան հնար է ո րո շել` նրա որ հատ ված ներն են 
ան պետք, և ո րոնք են պար զա պես բա ցա կա յում: Դե տալ նե րի և 
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ման րա մաս նե րի հետ ևից ըն կած՝ մենք ան նկատ կորց նում ե նք 
ը նդ հա նուր, գլխա վոր ի մաստ նե րը: Այս առու մով հան րա հաշ
վից բազ մու թյուն նե րին վե րա բե րող մի լավ օ րի նակ հի շենք: 
Բազ մու թյու նը են թա բազ մու թյուն նե րի բա ժա նե լիս նրանց 
կր կին մի ա վո րու մը մի աս նա կան բազ մու թյան մեջ կո րուստ
նե րից հե տո հնա րա վոր է մի այն այն դեպ քում, ե թե այդ են թա
բազ մու թյուն նե րը գծայ նո րեն ան կախ են: Մեր ի րա կա նու թյան 
մեջ մենք գի տու թյու նը բա ժա նել ե նք մանր մա սե րի և տար բեր 
մա նի պու լյա ցի ա ներ ե նք սկ սել այդ մա սե րի հետ` մո ռա նա լով 
նրանց կախ վա ծու թյու նը մեկ հա մա կար գից, մեկ ը նդ հա նուր 
աշ խար հից: Այ սօր կի րառ վող ճա նաչ ման մե թո դը մեզ հան
գեց րեց աշ խար հի հա կա սա կան և ան հա մո զիչ նկա րագ րու
թյա նը, մի ի րա վի ճա կի, ե րբ կա վիթ խա րի թվով ին ֆոր մա ցի ա և 
հա կա սա կան օ րենք ներ, ո րոնք չեն կապ վում և դառ նում մի աս
նա կան հա մա կարգ: Իր դե րը խա ղաց նաև գիտ նա կան նե րի և 
հե տա զո տող նե րի նեղ մաս նա գի տա ցու մը: Որ ևէ հար ցի հա մա
կող մա նի ճա նա չումն ու հե տա զո տու մը նման է ուղ ղա հա յաց 
պա տե րով խո րունկ ջր հո րի, որ տեղ, հնա րա վոր է, թաքց ված է 
ճշ մար տու թյու նը` պարգ ևը` հե տա զո տո ղի ջան քե րի հա մար: 
Բայց այդ ջր հո րի խոր քե րից տե սա նե լի չէ աշ խար հի ը նդ հա
նուր պատ կե րը. գլ խա վեր ևում տե սա նե լի է մի այն ե րկն քի մի 
կտոր: Խո սե լով հա մադ րա կան (սին թե տիկ) մտա ծո ղու թյան 
մա սին` մենք խո սում ե նք ե րկ րի մա կեր ևույ թին գտն վող այն
պի սի մարդ կանց ան հրա ժեշ տու թյան մա սին, ով քեր տես նում 
են այդ բո լոր «ջր հոր նե րը», տես նում են աշ խար հի ամ բող ջա
կան պատ կե րը, կա րող են այդ ամե նը հա մադ րել մեկ ամ բող
ջու թյան մեջ: Հա մադ րա կան մտա ծո ղու թյու նը չի ժխ տում դի
ֆե րեն ցի ա լը, այլ լրաց նում է այն: «Ջր հոր» փո րող նե րը պետք է 
շա րու նա կեն փո րել. խո րու թյուն նե րի հե տա զո տու մը ոչ ոք չի 
չե ղար կել: Բայց այ սօր պետք են մար դիկ, ո րոնք հաս կա նում 
են այն ամե նի ի մաս տը, ի նչ ստեղ ծել է մարդ արա րա ծը: Պետք 
են մար դիկ, ով քեր կտա րա ծեն այդ ի մաստ նե րը: Մինչ դեռ 
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փի լի սո փա յու թյու նը, ո րը պետք է զբաղ վեր ի մաստ նե րով, ի նքն 
էլ է իր հա մար այդ պի սի «ջր հոր» փո րել: 200 տա րի առաջ փի
լի սո փա յու թյա նը դեռ հե տաքրք րում է ին ը նդ հա նուր ի մաստ նե
րը. նա զբաղ վում էր դրան ցով, բայց այ սօր այն փակ վել է իր սե
փա կան «ջր հո րում»` իր հա տուկ մի ջա վայ րում, սկ սել կորց նել 
կա պը հա սա րա կու թյան հետ: Հա մադ րա կան մտա ծո ղու թյունն 
այ սօր ճնշ ված է: Մտա ծո ղու թյան դի ֆե րեն ցի ալ մե թո դի գե
րիշ խու մը հան գեց րեց ի մաստ նե րի կորս տի: Եվ ե թե կող քից 
դի տենք ներ կայիս գի տու թյու նը, ապա մենք այժմ ի նչոր ֆիբ
րի լյա ցի այի վի ճա կում ե նք. ամեն ի նչ աշ խա տում է, բայց ոչ հա
մա ժա մա նա կյա: Մենք պետք է ի մաստ հա ղոր դենք մկան նե րի 
այդ աշ խա տան քին: 

 Ինչ պես վերն ար դեն նշել ե նք, այ սօր մարդ կու թյունն իր 
նպա տա կը տես նում է մի այն գի տա տեխ նի կա կան առա ջըն թա
ցում, հա վա տում նրան: Ի սկ առա ջըն թա ցը գի տու թյան գոր ծու
նե ու թյան ար դյունքն է: Եվ գի տու թյան ներ կայիս վի ճա կը, նրա 
վե րա ծու մը կրո նի մեզ հետ է մղում կամ տա նում է սխալ ճա նա
պար հով: Ճշ մար տու թյունն այն է, որ մենք ար դեն վա ղուց ոչ մի 
գյուտ չենք անում, ո չինչ չենք հայտ նա գոր ծում, այլ պար զա
պես կա տա րե լա գոր ծում ե նք ան ցյա լի հայտ նա գոր ծու թյուն նե
րը: Հր թի ռային շար ժու մը, ռա դի ո կա պը, ատո մային է ներ գի ան 
ու ռա դի ոակ տի վու թյու նը, կի սա հա ղոր դիչ ներն ու օպ տի կա
կան է ֆեկտ նե րը վա ղուց հայտ նա գործ ված են: Մենք ար դեն 
եր կար ժա մա նակ է` ըն դա մե նը վե րամ շա կում ե նք հայտ նա
գոր ծա ծը կամ փնտ րում նրա հա մար նոր կի րա ռում: Պոռթ կում 
չկա գի տու թյան մեջ, ի նչ պես չկան նոր հո րի զոն ներ: Ի հար կե, 
պատ մու թյան մեջ նման ի րա վի ճա կը նո րու թյուն չէ: Ժա մա նա
կին միջ նա դա րում կրո նի դոգ մա տա ցու մը, նրա ձևայ նա ցումն 
ու նյու թա կան աշ խար հի ան տե սու մը հան գեց րին լճաց մա նը, 
ո րը հան գու ցա լուծ վեց ան ցու մով կա պի տա լիզ մին, բնա կան 
գի տու թյուն նե րի բուռն զար գաց մամբ: Գի տու թյու նը ե կավ 
փո խա րի նե լու կրո նին և ակ տի վո րեն զբաղ վեց նյու թա կան 
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աշ խար հի հե տա զո տու թյամբ` այս ան գամ ան տե սե լով հոգ
ևո րը: Ի սկ այ սօր մենք ար դեն ունենք մի ի րա վի ճակ, ե րբ դոգ
մա տաց վում է ար դեն գի տու թյու նը: Բայց չէ՞ որ առա ջըն թա ցի 
հա մար պա տաս խաս խա նատ վու թյու նը հենց նրա՛ ուսե րին է 
դր ված: Ի սկ փա կու ղի մտած գի տու թյու նը հա սա րա կու թյա նը 
փաս տո րեն զր կում է շարժ ման վեկ տո րից: Աշ խար հի ուսում
նա սի րու թյունն ան հա պաղ նոր մո տե ցում ներ է պա հան ջում` 
բնա գի տու թյան նոր փի լի սո փա յու թյուն, մտա ծո ղու թյան նոր 
մե թոդ ներ:

ԲԺՇ ԿՈՒԹՅԱՆ ՃԳ ՆԱ ԺԱՄ

 Վե րը նշ ված խն դիր ներն այ սօր վառ ար տա հայտ վում են 
բժշկու  թյան մեջ, ո րից մարդն առանձ նա հա տուկ կա խում ունի: 
Մի կող մից` թվում է, որ ժա մա նա կա կից բժշ կու թյու նը դե պի 
լավն է փո խել մար դու կյան քը. նա խորդ դա րե րի հա մե մատ 
զգա լի ո րեն աճել է կյան քի տևո ղու թյու նը, մենք սո վո րել են 
պայ քա րել բա զում հի վան դու թյուն նե րի դեմ, փոխ պատ վաս
տել օր գան ներ և դրանք փո խա րի նել ար հես տա կան նե րով, գի
տենք ման րէ նե րի և վի րուս նե րի աշ խար հի գո յու թյան մա սին, 
շատ բան ե նք բա ցա հայ տել օր գա նիզ մի կա ռուց ված քի, նրա 
գոր ծու նե ու թյան մե խա նիզմ նե րի մա սին: Սա կայն ճա նաչ ման 
ըն թաց քում մենք այս տեղ ևս ըն թա ցանք մի աս նա կա նը բա
ղադ րիչ նե րի բա ժա նե լու ճա նա պար հով: Ան ցյա լում մնա ցին 
ըն տա նե կան բժիշկ նե րը, ո րոնք ամ բողջ կյան քում զբաղ վում 
է ին տվյալ մար դու բո լոր հի վան դու թյուն նե րի բուժ մամբ: Նեղ 
մաս նա գի տա ցու մը հան գեց րեց այն պի սի բժիշկ նե րի ի հայտ 
գա լուն, ո րոնք ման րա մասն տի րա պե տում են սր տի աշ խա
տան քի մե խա նիզ մին, բայց բա ցար ձակ չեն հաս կա նում մյուս 
օր գան նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: Այս ամե նի հետ ևանքն այն 
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ե ղավ, որ մենք բու ժում ե նք օր գան ներ և մարմ նի մա սեր` չփոր
ձե լով բու ժել ամ բող ջը: Մի ջին ական ջի մաս նա գե տը մարդ
կային օր գա նիզ մի ոչ մի այլ հատ վա ծի մա սին ո չինչ չգի տի: 
Ի նչ պես նաև մաշ կա բա նը կամ գաստ րոէն տե րո լո գը:

 Մար դու օր գա նիզ մը հա րյուր տո կո սա նոց փոխ կա պակց
ված հա մա կարգ է, ո րը կա ռա վար վում է ուղե ղով: Նրա գոր
ծու նե ու թյու նը մինչև այժմ մեծ հա նե լուկ է գիտ նա կան նե րի 
հա մար: Այ սինքն, մենք տես նում ե նք ուղե ղի գոր ծու նե ու թյան 
մի այն վերջ նա կան ար դյուն քը` չհաս կա նա լով` նա ի նչ պես և 
ին չու է դա անում: Չէ՞ որ մենք չենք մեր գի տակ ցու թյամբ կա
ռա վա րում օր գա նիզ մի գոր ծըն թաց նե րը, մենք չենք հանձ նա
րա րա կան տա լիս սր տին աշ խա տել ո րո շա կի ռիթ մով, ի սկ 
լյար դին` մաք րել արյու նը: Մենք կա րող ե նք խո սել այն մա
սին, որ նյար դերն է լեկտ րա կան ազ դակ ներ են փո խան ցում և 
հան գեց նում են մկան նե րի կծկ ման, որ ռե ցեպ տոր ներն ուղե
ղին ին ֆոր մա ցի ա են տա լիս, ո րին նա ար ձա գան քում է, որ 
ուղե ղի կը կար գա վո րում է մեր հա վա սա րակշ ռու թյու նը: Բայց 
մենք, միև նույնն է, չենք հաս կա նում` ի նչ պես են այդ գոր ծըն
թաց նե րը կազ մա կերպ ված որ պես հա մա կարգ: Ի սկ դա նշա
նա կում է` մենք չենք հաս կա նում մեր օր գա նիզ մը: Եվ չենք 
բու ժում հի վան դու թյուն նե րը, այլ ձգ տում ե նք հե ռաց նել խան
գա րող ախ տա նի շե րը: Դի ցուք, ի նչոր բան է պա տա հել մար
դու ե րի կա մին, և նա դա դա րել է մաք րել ազո տային մի ա ցու
թյուն ներն այն պես, ի նչ պես հարկն է: Ե րի կա մը խնդ րի մա սին 
ազ դան շան է ուղար կում ուղե ղին, ի սկ ուղեղն ի պա տաս խան՝ 
մե ծաց նում է արյան ճն շու մը: Բայց ե րբ մար դու ճն շու մը 
բարձ րա նում է, նա ան մի ջա պես դի մում է սր տա բա նին, ի սկ 
վեր ջինս հա բե րով այդ ճն շումն ի ջեց նում է: Չէ՞ որ դա իր մաս
նա գի տա ցումն է: Չէ՞ որ նա գի տի, որ արյան բարձր ճն շու մը 
վտան գա վոր է: Ի սկ այդ ըն թաց քում ե րի կա մը, միև նույնն է, չի 
կա րո ղա նում աշ խա տել. նրան պետք էր ճն շու մը բարձ րաց
նել, որ պես զի ծան րա բեռնվա ծու թյա նը դի մա նար, ի սկ այն 
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չբարձ րաց րե ցին: Ա զո տային մի ա ցու թյուն նե րը ոչ մի տեղ 
չան հե տա ցան, և ե րի կա մը դրանք նե տեց միջբջ ջային տա րա
ծու թյուն: Մարմ նով ճա նա պար հոր դե լու ար դյուն քում նրանք 
կու տակ վում են հո դե րում: Եվ սկ սում են ցա վել ծնկ նե րը, ող
նա շա րը: Ո ՞ւմ դի մել: Ի հար կե ո սկ րա բա նին: Չէ՞ որ դա ար
դեն նրա մաս նա գի տա ցումն է: Ո սկ րա բա նը ծնկ նե րի ցա վի 
հա մար շատ գոր ծուն դե ղա մի ջոց է նշա նա կում, ո րն առա ջին 
հեր թին… ե րի կամ նե րին է հար վա ծում: Ե րի կամն ար դեն հու
սա հատ SOS ազ դան շանն է տա լիս: Ուղե ղը նո րից ճն շումն է 
բարձ րաց նում: Ի սկ սր տա բա նը, ի պա տաս խան, նշա նա կում է 
նոր` գերհ զոր դե ղա մի ջոց, քա նի որ հի նը չէր օգ նել: Այդ ամե
նի հետ ևան քը կա րող է կաթ վա ծը լի նել` ե րի կա մը բու ժե լու փո
խա րեն: Քա նի որ սր տա բանն զբաղ վում է արյու նա տար անոթ
նե րով և սր տով, ո սկ րա բա նը` ո սկ րե րով, ի սկ ը նդ հա նուր մարդ 
արա րա ծով ոչ ոք չի զբաղ վում:

Բժշ կա կան նեղ մաս նա գի տա կան մո տե ցու մը մար դուն միկ
րոօր գա նիզմ նե րի աշ խար հին հա կադ րե լու պատ ճառ նե րից 
մե կը դար ձավ: Ե րբ պարզ վե ցին կոնկ րետ հի վան դու թյուն նե րի 
պատ ճառ նե րը` ման րէ նե րը, հա մա պա տաս խան բժիշկ նե րը 
դրանց սպա նե լու, ո չն չաց ման մի ջոց ներ մշա կե լու առա ջադ
րանք ստա ցան: Մենք կր կին հայտն վե ցինք մի ի րա վի ճա կում, 
որ տեղ լո կալ հարցն ան ջատ վեց հա մա կար գից, և նրա լո կալ 
լուծ ման փոր ձե րը հան գեց րե ցին վիթ խա րի խնդրի: Մենք 
մո ռա նում ե նք, որ ման րէ նե րը Ե րկ րի վրա մի լի արդ ան գամ 
ավե լի շատ են, քան մար դիկ: Ա վե լին, նրանց բի ո զանգ վա ծը 
գե րա զան ցում է ե րկ րա գնդի բո լոր կեն դա նի նե րի և բույ սե րի 
մի ա գու մար բի ո զանգ վա ծին: Նրանք մարդ կան ցից առա վել 
լավ են գո յատ ևում ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում և հար
մար վում դրանց: Սո վո րա կան պայ ման նե րում մար դիկ և 
ման րէ ներն ապ րում են հա մա կե ցու թյամբ, ո րո շա կի հա վա սա
րակշ ռու թյան մեջ: Եվ այդ հա վա սա րակշ ռու թյան խախ տու մը 
հղի է հետ ևանք նե րով: Օ րի նակ, մար դու մարմ նում ապ րում 
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են ման րէ ներ, ո րոնք սն վում են մեր մե ռած մաշ կով: Այդ ման
րէ նե րը պաշտ պա նում են մար դուն այլ հի վան դու թյուն նե րից, 
ո րոնք փո խանց վում են մաշ կից: Ֆոր մալ առու մով ման րէ նե
րը մեզ ուտում են և մի ա ժա մա նակ պաշտ պա նում: Սա է հենց 
սիմ բի ո տիկ (հա մա կե ցային) հա վա սա րակշ ռու թյու նը: Մարդն 
ու ման րէ նե րը չեն կա րող առանց մեկ մե կու: Եվ նրան ցից ոչ 
ոք ժա մա նա կից շուտ չպետք է հաղ թի: Սա կայն մենք ո չն չաց
նում ե նք այդ հա վա սա րակշ ռու թյու նը` ար տադ րե լով և մեծ 
քա նա կու թյամբ գոր ծա ծե լով նո րա նոր ան տի բի ո տիկ ներ (հա
կա ման րէ ներ): Ման րէ ներն ի մու նի տետ են ձեռք բե րում այդ 
դե ղա մի ջոց նե րի նկատ մամբ, դառ նում ավե լի ու ավե լի վտան
գա վոր, ավե լի ու ավե լի հզոր: Ի սկ մար դը, ը նդ հա կա ռա կը, 
այդ պայ քա րում թու լա նում է: Եվ տե սա նե լի ապա գա յում մենք 
կբախ վենք ծանր խն դիր նե րի. այլևս չենք ունե նա միկ րոօր գա
նիզմ նե րի դեմ պայ քա րի ար դյու նա վետ մի ջոց ներ: Ար դեն այ
սօր լուրջ խն դիր կա ոս կե գույն ստա ֆի լո կո կի դեմ պայ քա րում, 
ո րը բժշ կա կան հաս տա տու թյուն ներ է գրա վում. հա կա ման
րէ ային դե ղա մի ջոց նե րի մշ տա կան ըն դուն ման պատ ճա ռով 
հենց հի վան դա նոց նե րում է ձևա վոր վել մի մի ջա վայր, որ տեղ 
ման րէ նե րը հար մար վել ու առա վել կա յուն ու վտան գա վոր են 
դար ձել: Մար դը` որ պես տե սակ, կա րող է ո չն չաց ման վտան
գի տակ հայտն վել ման րէ նե րի դեմ իր չմ տած ված և ան հե ռան
կա րային պա տե րազ մի հետ ևան քով: 

 Պա տա հա կա՞ն են արդյոք այդ գոր ծըն թաց նե րը: Ո ՛չ, ե թե 
հի շենք տն տե սա կան այն հա մա կար գի մա սին, ո րի շրջա  
նակ նե րում գոր ծում է այ սօր վա առող ջա պա հու թյու նը: Մար
դու առող ջու թյան, նրա բուժ ման ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի 
մա սին խո սե լը կա մա թե ակա մա մի տա րօ րի նակ հարց է առա
ջադ րում. ի սկ բժշ կու թյունն ը նդ հան րա պես կա րո՞ղ է ապա
հո վել մար դու ի րա կան առող ջու թյու նը, ե թե այդ առող ջու
թյու նը պար զա պես ձեռն տու չէ: Չէ՞ որ այ սօր վա բժշ կու թյու նը 
սեր տո րեն կապ ված է դե ղա գոր ծա կան ին դուստ րի այի հետ: 
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Դե ղա գոր ծա կան ըն կե րու թյուն ներն աշ խար հի ամե նա հա
րուստ կազ մա կեր պու թյուն նե րից են. դե ղա տոմ սային դե ղա
մի ջոց նե րի շու կայի ը նդ հա նուր ծա վալն աշ խար հում կազ
մում է տա րե կան ավե լի քան 800 մլրդ դո լար, ի սկ ո լոր տի 
առա ջա տար նե րի վա ճառ քի ծա վալ նե րը հաս նում են տա րե
կան 4445 մլրդ դո լա րի: Ա մե նա մեծ շա հույթն ապա հո վում են 
հա կա քաղց կե ղային դե ղա մի ջոց նե րը, պատ վաս տա նյու թե րը, 
ծանր հի վան դու թյուն նե րի դեմ դե ղո րայ քը… Եվ դժո խային 
տրա մա բա նու թյուն է ուր վագծ վում. որ քան եր կար հի վանդ 
լի նենք, այն քան շատ դե ղա մի ջոց մեզ կա րող են վա ճա ռել 
և այն քան շատ փող վաս տա կել: Դե ղա գոր ծա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րի այդ պի սի գեր շա հույթ նե րի դեպ քում ոչ մի 
նա խադ րյալ չկա, որ նրանք կա րող են հե տաքրքր ված լի նել 
քաղց կե ղի, ցր ված սկ լե րո զի և այլ ծանր հի վան դու թյուն
նե րի բուժ մամբ: Ի սկ ահա նոր դե ղա հա բե րի վա ճառ քի և 
դրանց նո րա նոր տե սակ նե րի թո ղարկ ման հար ցում` խնդ րե՛մ: 
Նույն ի րա վի ճակն է պատ վաս տում նե րի դեպ քում: Թվում է` 
պատ վաս տու մը կար ևոր կան խար գե լիչ մի ջոց է մարդ կանց 
առող ջու թյունն ապա հո վե լու հա մար: Ա վե լին, բնակ չու թյու
նը պատ վաս տում նե րի հա մար չի վճա րում. ամեն ի նչ շատ 
ազ նիվ է. կա տար վում են հա մընդ հա նուր ան վճար պատ վաս
տում ներ: Սա կայն պատ վաս տա նյու թերն ապ րանք են, փող 
ար ժեն և ար տադր վում են մի լի ար դա վոր չա փա բա ժին նե րով: 
Նրանք պետք է գնորդ ունե նան: Եվ ար տադ րո ղը խո րա պես 
հե տաքրքր ված է, որ դրանք գն վեն մշ տա պես և ավե լի ու ավե
լի շատ: Ուրեմն, ո ՞վ է դրա հա մար վճա րում: Ֆոր մալ` Ա ռող
ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյու նը: Ի սկ 
փաս տա ցի` այն ե րկր նե րը, ո րոնք ը ստ Ա ՀԿի հանձ նա րա
րու թյան և պա հան ջի՝ ան ցնում են այդ պատ վաս տա նյու թին և 
ձեռք են բե րում այն ի րենց քա ղա քա ցի նե րի հա մար: Ներ կայիս 
բժշ կու թյան մեջ կողք կող քի հայտն վե ցին սկզ բուն քո րեն եր կու 
ան հա մա տե ղե լի հաս կա ցու թյուն ներ` մար դու առող ջու թյան 
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մա սին հո գա ցո ղու թյունն ու դե ղա մի ջոց նե րի վա ճառ քից առա
ջա ցած գեր շա հույ թը, ֆի նան սա կան շա հագրգռ վա ծու թյու նը` 
մարդ կանց եր կա րատև բուժ ման մեջ: Բնա կան է, որ այդ պի սի 
ի րա վի ճա կում մարդ կային առող ջու թյան նկատ մամբ ի րա կան 
հո գա տա րու թյու նը միշտ կպարտ վի ագա հու թյա նը. չկա այն
պի սի հան ցա գոր ծու թյուն, ո րին բիզ նե սը չէր գնա` ունե նա լով 
գեր շա հույթ ստա նա լու հե ռան կար: Ի նչ պես տես նում ե նք, 
բժշկու  թյան մեջ նույն պես, չնա յած բա զում հա րյու րա մյակ նե
րի ըն թաց քում կու տակ ված վիթ խա րի գի տե լիք նե րի ծա վա լին, 
ստեղծ վել է մի ի րա վի ճակ, ո րը լուրջ, սկզբուն քային փո փո խու
թյուն ներ է պա հան ջում, ո րոնց շնոր հիվ կբու ժեն մար դուն և ոչ 
թե առան ձին հի վան դու թյուն ներն ու դրանց ախ տա նի շե րը, 
ի սկ մար դու առող ջու թյու նը կդա դա րի չա րա շահ ման առար կա 
լի նե լուց: 

 ՓՈՐ ՁՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈ ՑԻ ՈՒ ՄԻ ՀԱ ՄԱՐ  

Ինչ պես հայտ նի է` մար դը հա սա րա կա կան է ակ է: Եվ այս 
առու մով նա շատ նման է կեն դա նա կան աշ խար հի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րին: Կեն դա նի արա րած նե րի զա նա զան տե սակ
ներ Ե րկ րի վրա ապ րում են հան րույթ նե րով` նա խիր նե րով, 
փրայդ նե րով, գա ղութ նե րով: Ին չո՞ւ են կեն դա նի նե րը նման 
հան րույթ ներ ստեղ ծում: Սնուն դը, ան վտան գու թյունն ու վեր
ար տադ րու թյունն այն հիմ նա կան խն դիր ներն են, ո րոնց կեն
դա նի արա րած նե րը ձգ տում են ար դյու նա վետ լու ծում գտ նել` 
նմա նա տիպ հան րու թյուն ներ ստեղ ծե լով, սո ցի ա լա պես կազ
մա կերպ վե լով: Բնու թյան մեջ սո ցի ա լա կան կազ մա վո րում նե
րի բազ մա թիվ մո դել ներ կան` գա զան նե րի նը, թռ չուն նե րի նը, 
ձկ նե րի նը, մի ջատ նե րի նը: Դա կա րող է մա քուր հի ե րար խիկ 
հա մա կարգ լի նել, օ րի նակ` ոհ մակ իր առաջ նոր դով (և նրա 
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շքախմ բով), ին չի շնոր հիվ ը նդ հա նուր սնունդն ու ան վտան
գու թյունն ապա հով վում է խիստ հի ե րար խիկ կախ վա ծու թյան 
մեջ (ու ժե ղը ստա նում է ավե լի շատ): Ը նդ ո րում, լի դեր նե
րի գոր ծո ղու թյուն նե րը ի ցույց են դնում ի րենց լա վա գույն 
ո րակ նե րը: Ա ռաջ նոր դը լա վա գույն որ սորդն է, լա վա գույն 
մար տի կը: Խմ բի մյուս ան դամ նե րը ե րկ րոր դա կան գոր
ծա ռույթ ներ են ի րա կա նաց նում (ն րանց խն դիրն առաջ
նոր դի ո րակ նե րը քա նա կով զո րաց նելն է): Ի սկ օ րի նակ,  
մր ջյուն նե րի և մե ղու նե րի դեպ քում հան րույ թի գլ խա վոր  
խն դի րը վե րար տադ րու թյունն է. այդ գոր ծա ռույ թի կրո ղը 
մայրն է` լա վա գույն վե րար տադ րո ղը, ի սկ ամ բողջ սո ցի ա լա
կան հա մա կարգն այն պես է կա ռուց ված, որ ապա հո վի այդ 
առա քե լու թյունն ի րա գոր ծո ղի ան վտան գու թյունն ու սնուն
դը: Տվյալ դեպ քում գործ ունենք գոր ծա ռույթ նե րի հի ե րար
խիկ դա սա վո րու թյան հետ (յու րա քան չյուր ստո րա բա ժա նում 
զբաղ վում է գոր ծու նե ու թյան իր տե սա կով, ստո րա բա ժա նում
նե րը մի մյանց են թա կա չեն, սա կայն են թա կա են ը նդ հա նուր 
նպա տա կին): Կեն դա նա կան աշ խար հում կան նաև մո դել ներ, 
որ տեղ գլ խա վոր առա քե լու թյան կրող նե րը ոչ թե առան ձին 
ան հատ ներն են, այլ հան րույ թի բո լոր ան դամ նե րը հա վա սա
րա պես: Օ րի նակ` ձկնե րի վտառ նե րը կամ մանր թռ չուն նե րի 
ե րամ նե րը, ո րոն ցում ան հատ նե րի հի ե րար խի ա չկա, այլ կա 
ան հաս կա նա լի կեր պով ապա հով վող սինք րո նաց ված գոր
ծու նե ու թյուն` բո լո րը բո լո րի հա մար: Ը նդ ո րում, հան րույ թի 
ցան կա ցած մո դե լում կա գլ խա վոր նպա տակ, գերխն դիր, 
ինչի շուրջ այն հա մախմբ ված է: Չկա այն պի սի սո ցի ում, ո րը 
չու նե նա կենտ րո նա կան գա ղա փար: 

 Ե թե հան րույ թի կազ մա կերպ ման մո դե լը կեն դա նի նե
րի ամեն մի կոնկ րետ տե սա կի հա մար մշ տա կան և ան փո
փոխ է, ապա մարդ կային սո ցի ու մի կազ մա կերպ ման մո դե լը 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ ձևա փոխ վել է: Այդ փաս տը վկա
յում է մար դու հետ կա տար վող ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի 
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և հան րույ թի ան դամ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա այդ 
փո փո խու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան մա սին: Ի սկ ի ՞նչն էր փոխ
վում այս ընթացքում:

 Մարդ կային ի րա կան հան րույ թը ձևա վոր վեց, ե րբ տե ղի 
ունե ցավ կոգ նի տիվ հե ղա փո խու թյուն. մար դը սկ սեց վե րա
ցա կան մտա ծել: Մարդ կային հա սա րա կու թյան պար զու նակ 
մո դե լը քիչ էր տար բեր վում կեն դա նա կան աշ խար հի հա մա
նման հան րույթ նե րից: Մար դիկ ապ րում է ին խմ բե րով, ցե ղե
րով: Դա ար տա քին մար տահ րա վեր նե րին ը նդ դի մա նա լու ձև 
էր. սնն դի հայ թայ թումն ու ար տա քին վտանգ նե րից պաշտ
պա նու թյու նը խմ բում ավե լի լավ է ին ապա հով վում` պայ ման
ներ ստեղ ծե լով բա րե հա ջող վե րար տադ րու թյան հա մար: 
Կու տակ ված փորձն ու ին ֆոր մա ցի ան հու շում է ին, որ տա սը 
հո գով կա րե լի է ավե լի հա ջող ո րս անել, քան մի այ նակ, բա ցի 
այդ, տա սը հո գին կա րող են հա ջո ղու թյամբ պաշտ պան վել 
գի շա տիչ նե րից, ի սկ մի այ նակ դա դժ վար կլի նի անել: 

Գլ խա վո րը ցե ղախմ բում « մեծ որ սորդն» էր, ո րն ամե նաու
ժեղն ու ճար պիկն էր: Կար հան րույ թում նաև ամեն ի նչ ի մա ցո
ղը` « մեծ ի մաս տու նը», հե քի մը: Նրա գոր ծա ռույթ նե րը նույն
պես կար ևոր է ին` գտ նել կե ցու թյան լա վա գույն պայ ման ներն ու 
լա վա գույն որ սի վայ րը, գու շա կել ե ղա նա կը, բու ժել: Բա ցի այդ, 
հան րույթն ուներ և գլ խա վոր կազ մա կեր պիչ` « մեծ մե նե ջեր», 
սա կայն նրա դե րը պրի մի տիվ հա սար կու թյան մեջ այն քան էլ 
նկա տե լի չէր: Նրա գոր ծա ռույթ նե րը սահ մա նա փակ վում է ին 
հան րույ թի ներ սում պար զա գույն հա րա բե րու թյուն նե րի կար
գա վոր մամբ, սնն դի բաշխ մամբ: Ի սկ խմ բի գլ խա վոր խն դի րը 
սնն դի ապա հո վումն էր: Այ սինքն, կենտ րո նում մեծ որ սորդն էր, 
ո րից կախ ված էր սնն դի ապա հո վու մը: Այդ պի սի ցե ղը բնակ
վում էր մեկեր կու օր վա ոտ քի ճա նա պարհ ը նդ գր կող տա րած
քում (մի քա նի տաս նյակ կի լո մետր շա ռավ ղով): Ո րոշ ժա մա
նակ բնա կու թյան այդ տա րած քը կա րող էր կե րակ րել ցե ղին: 
Սա կայն ցե ղի աճի հետ տվյալ արե ա լում ան խու սա փե լի էր 
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դառ նում սնն դի պա կա սը, դե ֆի ցի տը: Հետ ևան քը լար վա ծու
թյունն էր, հա սա րա կու թյան ներ քին կոնֆ լիկ տը, քա նի որ ուտե
լի քը ոչ բո լո րին կա րող էր հե րի քել, կամ ոչ բո լո րին կա րող էր 
դուր գալ ուտե լի քի բա ժան ման ե ղա նա կը: Կոնֆ լիկ տը լուծ
վում էր ցե ղի մի մա սի վե րաբ նա կեց մամբ դե պի այլ տա րածք, 
ո րը բա վա կան հե ռու պի տի լի ներ հին տե ղից` նախ կին ցե ղա
կից նե րին չհան դի պե լու հա մար: Հաշ վի առ նե լով ունեց ված
քով ծան րա բեռն ված չլի նե լը` այդ պի սի ֆի զի կա կան հե ռա ցու
մը և ցե ղի մի մա սի ի նք նա վա րա ցու մը բարդ չէ ին: Դա շա հե րի 
բա խու մից ծա գած ներ քին կոնֆ լիկ տի լուծ ման օպ տի մալ և 
ամե նաան ցավ տար բե րակն էր. հա կա ռա կորդ կող մե րը պար
զա պես հե ռա նում է ին մի մյան ցից: 

 Սա կայն ցե ղե րը գնա լով շա տա նում է ին, և ան խու սա փե
լի ո րեն գա լիս էր այն պա հը, ե րբ լավ և հար մա րա վետ ազատ 
տա րածք ներ վե րաբ նա կեց ման հա մար այլևս չկային: Բնա
կա նա բար, ստիպ ված շփում ներ սկս վե ցին մյուս ցե ղե րի հետ, 
ո րին հա ջոր դեց միջ ցե ղային շա հե րի բա խու մը: Լա վա գույն 
տա րած քը կամ պետք է կիս վեր (ս տեղծ վեր ցե ղային մի ու
թյուն), կամ հար ցը պետք է լուծ վեր ուժի օգ նու թյամբ (պա տե
րազմ` տա րածք նվա ճե լու կամ հա կա ռա կոր դին կո ղոպ տե
լու նպա տա կով): Այդ պի սով, հնա րա վո րու թյուն ստեղծ վեց 
սնունդ հայ թայ թել ոչ մի այն որ սի և հա վաք չու թյան մի ջո ցով, 
այլև ուրի շից խլե լու ճա նա պար հով: Եվ, բնա կա նա բար, վտանգ 
կար, որ մի օր նաև քեզ նից կա րող են խլել. ան հրա ժեշտ էր ցե
ղի պաշտ պա նու թյունն իր նման նե րից: Բա ցի որ սորդ նե րից 
և հա վա քորդ նե րից, հայտն վե ցին մար տիկ ներ, ո րոնք կա րող 
է ին խլել մյուս նե րից և պաշտ պա նել յու րային նե րին, ի սկ ներ
քին կոնֆ լիկտ նե րից զատ` կա րիք ե ղավ նաև լու ծե լու ար տա
քին աշ խար հի հետ շփում նե րի հար ցը: Այս ի րա կա նու թյան 
մեջ « մեծ որ սորդն» առաջ վա պես ան հրա ժեշտ էր և կար ևոր, 
բայց ար դեն կորց րել էր սնունդ հայ թայ թե լու մե նաշ նոր հը. փո
խա րե նը կտ րուկ աճել էր « մեծ մե նե ջե րի» դե րը. ցե ղի կյան քը 
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բար դա ցել էր, և այս բո լոր գոր ծըն թաց նե րին լավ կազ մա կեր
պիչ էր պետք: « Մեծ ի մաս տու նի» կար ևո րու թյու նը նույն պես 
ո րոշ չա փով աճել էր. ը նդ լայն վել էր կու տակ ված գի տե լիք
ներն ու ին ֆոր մա ցի ան կի րա ռե լու ո լոր տը: Սա կայն այդ գի
տե լիք նե րի և ին ֆոր մա ցի այի գոր ծա ծու մը հե տապն դում էր 
խիստ նյու թա կան նպա տակ ներ` սնունդ և ան վտան գու թյուն: 
Մարդ կային հա սա րա կու թյան զար գաց ման այդ փու լում 
մենք գործ ունենք մի ա չափ հա սա րա կու թյան հետ` նյու թա
կա նի առաջ նայ նու թյամբ: Նրա ամ բողջ կա ռուց ված քը թե լա
դրված էր գո յատև ման խնդ րով:

 Գյու ղատն տե սու թյան ստեղ ծու մը շր ջա դար ձային ե ղավ 
պատ մու թյան մեջ և փո խեց մարդ կային հա սա րա կու թյու նը: 
Ա ռա ջա ցան սնն դի ար տադ րու թյան տեխ նո լո գի ա ներ (նույն
պես փոր ձի և գի տե լի քի կու տակ ման շնոր հիվ), ո րոնք ար դեն 
ոչ թե բա ցա ռիկ ան հա տա կան ունա կու թյուն ներ է ին պա հան
ջում, այլ լոկ տեխ նո լո գի ա նե րի տի րա պե տում, ո րոնց կրողն էր 
« մեծ ի մաս տու նը» (գի տե լիքն ու ին ֆոր մա ցի ան ավե լի կար
ևոր գոր ծոն ներ դար ձան): Ար տադ րու թյունն ու սնն դի ձեռք
բե րու մը հրաշ քից վե րած վեց սո վո րա կան աշ խա տան քի, ո րի 
հա մար բա ցա ռիկ ուժ և ճարպ կու թյուն պետք չէր: Պետք էր 
ըն դա մե նը հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի միջև ճիշտ բա ժա
նել սնունդ ար տադ րե լու գոր ծա ռույթ նե րը: Այդ պայ ման նե
րում մեծ որ սոր դի դերն ավե լի նվա զեց: Ի սկ ան վտան գու թյան 
ապա հով ման և մյուս նե րից սնունդ խլե լու պա հան ջը մնաց: 
« Մեծ մե նե ջե րը» հան րույ թում վերջ նա կա նա պես և ան շր ջե
լի ո րեն դար ձավ գլխա վո րը: Այդ պի սի հա սա րա կու թյու նը, 
որ տեղ առա ջին պլա նում ղե կա վար ման և կազ մա կերպ ման 
հար ցերն է ին, պահ պան վեց շատ եր կար: Ը նդ ո րում, ի սկզբա
նե գո յու թյուն ուներ այն պի սի կար ևոր գոր ծոն, ի նչ պի սին 
մար դու՝ կու տա կե լու բնա կան ձգ տումն էր: « Մեծ մե նե ջե րը»` 
նույն ին քը առաջ նոր դը, սկ սեց մտա ծել իր ազ դե ցու թյունն ու 
հարս տու թյունն իր որ դուն, իր տոհ մին փո խան ցե լու մա սին: 
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Նաև պետք էր դա ապա հո վել որ ևէ տե սա կան հիմ քով, ի նչոր 
կերպ հիմ նա վո րել նման ցան կու թյուն նե րը: Տե սու թյուն ներ 
է ին պետք, ո րոնք կհաս տա տե ին « մեծ մե նե ջե րի»` իշ խա նու
թյան բա ցա ռիկ ի րա վուն քը, նրա առանձ նա հա տուկ, ը նտ րյալ 
լի նե լը: Դա կհեշ տաց ներ իշ խա նու թյան փո խան ցումն իր սե
րունդ նե րին ու մի ա ժա մա նակ կթեթ ևաց ներ հա սա րա կու թյան 
կա ռա վա րու մը, կլու ծեր իշ խա նու թյա նը են թարկ վե լու հար ցե
րը: Քա նի որ այդ պի սի տե սու թյուն նե րի պա հան ջարկ կար, 
դրանք, բնա կա նա բար, սկ սե ցին ի հայտ գալ: Նրանք ստեղծ
վում է ին իշ խա նու թյուն նե րի` շա ման նե րին, կա խարդ նե րին 
և « մեծ ի մաս տուն նե րին» տր ված հանձ նա րա րա կան նե րով: 
Այդ պես ծա գե ցին առա ջին պաշ տա մունք ներն ու կրոն նե րը: 
Աս վեց, որ « մեծ մե նե ջե րը» հա սա րա կու թյան հի ե րար խի այի 
վե րին աս տի ճա նը զբա ղեց նում է ոչ հենց այն պես, այլ նշա
նակ ված է ի նչոր աստ ված նե րի կող մից (կամ աստ ված նե րի 
ան մի ջա կան սե րունդն է): Կրո նը ձեռք բե րեց նոր կի րա ռա
կան գոր ծա ռույթ. սկս վեց իշ խա նու թյան սրբա ցու մը: Այդ 
գոր ծըն թա ցը տևեց եր կար դա րեր և ուղեկց վեց զա նա զան 
կրոն նե րի ստեղծ մամբ: Ար դյուն քում ձևա վոր վեց մի հա սա
րա կու թյուն, որ տեղ գլ խա վո րը հենց իշ խա նու թյունն էր: Այդ 
հի ե րար խիկ հա սա րա կու թյու նը նույն պես մի ա չափ էր, բայց 
ար դեն է ներ գի այի առաջ նա հեր թու թյամբ. գլ խա վո րը իշ խա
նու թյունն էր, ին չի շուրջ էլ կա ռուց ված էր ո ղջ հան րույ թը: 
 Պետք է նշել, որ սո ցի ու մի կա ռուց ման և ձևա փոխ ման ըն
թաց քում եր ևում է մար դու և կեն դա նու հիմ նա կան տար բե րու
թյուն նե րից մե կը. դա մար դու` նյու թա կան բա րիք ներ, իշ խա
նու թյուն և ին ֆոր մա ցի ա կու տա կե լու և հա ջորդ սե րունդ նե րին 
փո խան ցե լու կա րո ղու թյունն է: Հայտ նա գոր ծու թյուն ներ անե
լու, ին ֆոր մա ցի ա կու տա կե լու և փո խան ցե լու կա րո ղու թյու
նը նպաս տեց կյան քի նոր տեխ նո լո գի ա նե րի առա ջաց մա նը 
(կեն դա նի նե րի մոտ դրանք ան փո փոխ են): Ի սկ մար դու՝ 
նյու թա կան բա րիք ներն ու իշ խա նու թյու նը կու տա կե լու և 
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փո խան ցե լու ձգ տու մը ժա մա նա կի ըն թաց քում հան գեց րեց 
հա սա րա կա կան կա ռուց ված քի ձևա փո խու թյուն նե րի: Հենց 
կու տակ ման և փո խանց ման ձգ տու մը կան խո րո շեց նոր, 
սկզբուն քո րեն այլ հա սա րա կու թյան ձևա վո րու մը. դա եր կա
րատև գոր ծըն թաց էր, ո րն սկս վեց այն պա հից, ե րբ հայտ նա
գործ վեց փո ղը: Մարդ կային հան րույ թի հա մար փո ղի ի հայտ 
գա լը շր ջա դար ձային ե ղավ: Հա սա րա կու թյան հի ե րար խիկ 
կա ռուց ված քի ներք ևում գտն վող մարդն ազ դե ցու թյուն և իշ
խա նու թյուն չու ներ, բայց փո ղի շնոր հիվ անա նուն հարս տու
թյուն` մաս նա վոր կա պի տալ դի զե լու հնա րա վո րու թյուն ստա
ցավ հա սա րա կու թյան աչ քից հե ռու: Նրա տու նը, ունեց ված քը, 
սնն դի կամ ապ րան քի պա շար նե րը միշտ աչ քի առաջ է ին 
և կա րող է ին խլ վել իշ խա նու թյուն նե րի կամ չա րա կամ նե րի 
կող մից: Ի սկ ահա կու տակ ված փո ղի մա սին ոչ ոք չէր ի մա
նա. այն թաքց նե լը հեշտ էր: Փո ղը հար մար էր մար դու կու
տակ ման կիր քը բա վա րա րե լու, ին պես նաև առանց ավե լորդ 
ուշադ րու թյուն գրա վե լու ժա ռանգ նե րին փո խան ցե լու հա մար: 
Ժա մա նա կի ըն թաց քում հայտն վե ցին մար դիկ, ո րոնք սո վո
րե ցին փողն ավե լի լավ տնօ րի նել. դրանք առևտ րա կան ներն 
է ին, վա ճա ռա կան նե րը, ի սկ ավե լի ուշ՝ նաև վաշ խա ռու ներն 
ու առա ջին բան կիր նե րը: Փո ղը սկ սեց կու տակ վել ակ տիվ և 
ձեռ նե րեց մարդ կանց գրպա նում: Դրա մի կու տակ ման գոր
ծըն թա ցը հա սա րա կու թյան` իշ խա նու թյուն չու նե ցող ան դամ
նե րի ձեռ քում զո րա նում էր, բայց դա րեր շա րու նակ ե րկ րորդ 
պլա նում էր, քա նի որ առա ջի նում նախ կի նի պես սր բա զան 
իշ խա նու թյունն էր` մի ա պե տերն ու հոգ ևո րա կան նե րը, ո րոնց 
դիր քերն ան հնար էր սա սա նել: Ա վե լին, իշ խա նու թյունն 
ուժե ղի ի րա վուն քով միշտ կա րող էր խլել հարս տու թյունն իր 
տե րե րից: Աս վա ծի վառ օ րի նա կը տամպ լի եր նե րի աս պե
տա կան մի ա բա նու թյունն էր, ո րի կու տա կած հարս տու թյու նը 
բարդ հա րա բե րու թյուն նե րի պատ ճառ դար ձավ եվ րո պա կան 
մի ա պե տե րի և Հռո մի պա պի հետ: Այդ ամե նի հետ ևան քով 
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մի ա բա նու թյու նը լու ծար վեց, մի ա բա նու թյան ան դամ նե րը 
գլ խատ վե ցին, ի սկ ունեց ված քը մի ա պե տերն ու ե կե ղե ցին 
բա ժա նե ցին մի մյանց միջև: Փո ղը, ում մոտ էլ որ այն կու տակ
ված լի նի, հա սա րա կու թյան վեր նա խա վից զատ, ի րա կան 
վտանգ էր ներ կա յաց նում իշ խա նու թյա նը, և իշ խա նու թյունն 
այդ հար ցում ավե լորդ նր բան կա տու թյուն չէր ցու ցա բե րում: 
Սա կայն հա սա րա կու թյան մեջ եր կու ծան րու թյան կենտ րոն
նե րի` իշ խա նու թյուն չու նե ցող հա րուստ դա սի և ապ րի ո րի 
անա ռար կե լի իշ խա նու թյան ձևա վոր վու մը չէր կա րող կոնֆ
լիկտ չա ռա ջաց նել: Այդ կենտ րոն նե րի խա ղաղ հա մա գո յա
կցումն ան հնար էր: Փո ղի զգա լի կու տա կու մը պա հան ջում էր 
դրա փո խար կումն առա վել է ա կան մի բա նի: Եվ ար դյուն քում, 
ի նչ պես վեր ևում ար դեն նշել ե նք, նախ թու լա ցան, ի սկ հե տո 
ը նդ հան րա պես վե րա ցան դա սա կար գային շր ջա նակ նե րը` 
ազա տու թյուն տա լով փո ղի կի րա ռու թյա նը: Ա ռա ջա ցավ կա
պի տա լիզմ, փողն ու իշ խա նու թյու նը դար ձան հա վա սար  ար
ժեք և փո խար կե լի հաս կա ցու թյուն ներ: Փաս տա ցի ձևա վոր
վեց հա սա րա կու թյան սկզ բուն քո րեն նոր` եր րորդ տի պը: Ե թե 
առա ջին եր կու սը մի ա չափ է ին` սկզ բում նյու թա կա նի, ի սկ 
հե տո` իշ խա նու թյան առաջ նայ նու թյամբ, ապա հի մա հա
սա րա կու թյու նը դար ձավ ե րկ չափ` ունե նա լով զար գաց ման 
եր կու հա վա սա րար ժեք վեկ տոր` է ներ գի ա (իշ խա նու թյուն) 
և մա տե րի ա (փող): Սա հա սա րա կու թյան այն տե սակն է, որ
տեղ մենք ապ րում ե նք վեր ջին մի քա նի դա րում: 

 Իսկ ո ՞րն էր « մեծ ի մաս տուն նե րի» և հե քիմ նե րի դերն այդ 
ե րկ չափ հա սա րա կու թյան մեջ: Ի նչ պե՞ս փո փոխ վեց ին ֆոր
մա ցի այի դե րը հան րույ թում: Ի հար կե, ին ֆոր մա ցի ան կար ևոր 
գոր ծոն էր, ո րն ազ դե ցու թյուն ուներ և՛ ի շա նու թյան, և՛ փո ղի 
վրա: Սա կայն դրա ստաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, ի նչ
պես նաև օ գու տը դրա նից սահ մա նա փակ է ին: Նա, ով փող 
և իշ խա նու թյուն ուներ, կա րող էր հարս տա նալ ին ֆոր մա ցի
այի մի ջո ցով, ի սկ ին ֆոր մա ցի այի աղ բյու րը և ին ֆոր մա ցի ա 
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տրա մադ րո ղը` ոչ: Ին ֆոր մա ցի ան օգ նում էր մա նի պու լյա ցի
այի են թար կել հա սա րա կու թյան գի տակ ցու թյու նը` հեշ տաց
նե լով մարդ կանց կա ռա վա րու մը և օգ նե լով նրանց հարս տա
նալ: Զու գա հե ռա բար նոր գի տե լիք ներն ու տեխ նո լո գի ա ներն 
ապա հո վում է ին լավ սնունդ, առող ջու թյուն, ան վտան գու թյուն 
և հար մա րա վե տու թյուն: Նոր ին ֆոր մա ցի այի ստեղ ծումն ու 
նյու թա կա նա ցու մը, նոր տեխ նո լո գի ա նե րի առա ջա ցու մը պա
հանջ ված է ին դառ նում մեծ փո ղե րի և մեծ իշ խա նու թյան կող
մից: Սա կայն շա հույ թի հետ ևից ըն կած կա պի տալն ան  շրջե լի 
գոր ծըն թաց սկ սեց, ո րը կան խո րո շեց մարդ կային հա սա րա
կու թյան նոր` ավե լի լուրջ ձևա փո խու թյուն: Մարդ կանց լայն 
զանգ ված նե րին վա ճառ ված նոր տեխ նո լո գի ա նե րի մեջ կային 
նաև ին ֆոր մա ցի այի ար տադր ման և տա րած ման մի ջոց ներ: 
Տպագ րա կան դազ գա հի գյու տը և թեր թե րի ու գր քե րի տա րա
ծու մը առա ջին փոք րիկ քայլն էր դե պի ին ֆոր մա ցի ոն հե ղա
փո խու թյուն. ին ֆոր մա ցի ա սպա ռող նե րի լսա րա նը մի ան գա
մից զգա լի ո րեն մե ծա ցավ: Ռա դի ոյի և հե ռուս տա տե սու թյան 
հայտն վե լը վիթ խա րի թռիչք էր, քա նի որ ին ֆոր մա ցի ոն հոս քե
րի մեջ հնա րա վոր ե ղավ ներգ րա վել գրե թե բո լո րին: Սա կայն 
նույ նիսկ հս կա յա կան լսա րա նը լոկ պա սիվ սպա ռող էր: Մինչ 
այն պա հը, ե րբ հայտն վեց հա մա ցան ցը: Այն յու րա քան չյու րին 
հնա րա վո րու թյուն տվեց ոչ մի այն սպա ռել, այլև ար տադ րել 
ու տա րա ծել ին ֆոր մա ցի ան, ը նդ ո րում` ան սահ մա նա փակ 
քա նա կու թյամբ: Հետ ևան քը հա մաշ խար հային ին ֆոր մա ցի
ոն ցան ցի ան կա ռա վա րե լի լայ նա ցումն ու տա րա ծումն էր: 
Ին ֆոր մա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րի ո լոր տում տե ղի ունե ցած 
հե ղա փո խու թյու նը վիթ խա րի փո փո խու թյուն ներ առա ջաց րեց 
հա սա րա կու թյան մեջ, ո րը նոր տե սա կի հան րույ թի նա խա կա
րա պետն էր.
• շ նոր հիվ մատ չե լի տեխ նո լո գի ա նե րի մար դիկ ներ քաշ

վե ցին ին ֆոր մա ցի այի հոս քի մեջ ամե նու րեք և շուր ջօ րյա 
ռե ժի մով,
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•  բա ցա ռա պես բո լո րը դար ձան ցան կա ցած բո վան դա կու
թյան ին ֆոր մա ցի այի ստեղ ծող և տա րա ծող,

•  ցան կա ցած կար գի ար տադր վող և սպառ վող ին ֆոր մա ցի
այի քա նա կը մե ծա պես աճեց: 

Մի պահ այդ գոր ծըն թաց նե րը բե րե ցին օ րի նա չափ ար դյուն քի. 
քա նակն ան նկա տե լի ո րեն դար ձավ ո րակ: Ի ՞նչ տե ղի ունե
ցավ: Նախ և առաջ հե ղաշր ջում կա տար վեց հա սա րա կա կան 
ար ժեք նե րի հի ե րար խի ա յում: Ին ֆոր մա ցի ան իշ խա նու թյան և 
փո ղի սպա սա վո րից վե րած վեց մի բա նի, ո րն ի նքն է ազ դում 
թե՛ իշ խա նու թյան, թե՛ փո ղի վրա: Նախ կի նում իշ խա նու թյունն 
ու կա պի տալն օգ տա գոր ծում է ին ին ֆոր մա ցի ան հա սա րա կա
կան կար ծիք ձևա վո րե լու հա մար, ո րը կամ րապն դեր այդ իշ
խա նու թյունն ու կա պի տա լը: Այսօր հա սա րա կա կան կար ծի քը 
կա րող է ձևա վոր վել ի նք նին, առանց որ ևէ կա ռույ ցի մաս նակ
ցու թյան. հա սա րա կու թյան յու րա քան չյուր ան դամ մաս նակ
ցում է նրա ձևա վոր մանն ու տա րած մա նը: Եվ իշ խա նու թյունն 
ու փողն այլևս չեն կա րող հաշ վի չնս տել դրա հետ: Նախ կի նում 
ցան կա ցած ին ֆոր մա ցի ոն մեծ սկան դա լի հետ ևում իշ խա նա
կան կա ռույց նե րը կամ խո շոր կա պի տա լի շա հերն է ին: Պարզ 
էր, որ յու րա քան չյուր զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց ուներ սե
փա կա նա տեր, ի սկ սե փա կա նա տե րը` շա հեր, ո րոնք պետք էր 
պահ պա նել: Այդ պատ ճա ռով ե թե որ ևէ մե կը են թարկ վում էր 
ին ֆոր մա ցի ոն հար ձակ ման, ապա դա ար վում էր իշ խա նու
թյան և մեծ փո ղե րի հա մա ձայ նու թյամբ և մաս նակ ցու թյամբ։ 
Ի սկ այ սօր ներք ևից հրահր վող և սա տար վող ին ֆոր մա ցի ոն 
սկան դա լի հետ ևան քով հա սա րա կու թյու նը կա րող է տա պա
լել հե ղի նա կա վոր, կա յա ցած, հա րուստ ան հատ նե րի, ո րոնք 
լի ո վին բա վա րա րում են թե՛ իշ խա նու թյա նը, թե՛ կա պի տա լին: 
Ներքև ներն այ սօր կա րող են ազ դել վերև նե րի վրա ին ֆոր
մա ցի այի մի ջո ցով: Սա լրիվ նոր ի րա կա նու թյուն է, ո րն արագ 
դառ նում է նոր մա: 
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 Սա կայն ամեն ի նչն ունի իր հա կա ռակ կող մը: Ին ֆոր մա
ցի այի ստա ցու մը մար դու հա մար միշտ որ ևէ գոր ծո ղու թյան 
խթան է: Հա մա պա տաս խա նա բար, մար դու գոր ծո ղու թյուն
նե րի կա ռու ցո ղա կա նու թյու նը կամ ապա կա ռու ցո ղա կա նու
թյունն ուղ ղա կի ո րեն կախ ված են նրա կող մից ըն կալ ված ին
ֆոր մա ցի այից: Այ սօր եվ րո պա կան ե րկ րի վար չա պե տը կամ 
Ա ՄՆ նա խա գա հը կա րող են հրա պա րա կավ վեր լու ծել լուրջ 
աշ խար հա քա ղա քա կան խն դիր ներ` հիմն վե լով ոչ կոմ պե
տենտ մարդ կանց հա մա ցան ցային հրա պա րա կում նե րի վրա: 
Եվ այս տեղ մենք գործ ունենք լուրջ խնդ րի հետ, ո րին մարդ
կու թյու նը բախ վել է XXI դա րում։ Դա ճշ մար տու թյան տար րա
լու ծումն է ստի, մո լո րու թյան և հի մա րու թյան ջրե րում: Բո լոր 
ժա մա նակ նե րում մար դու ստա ցած ին ֆոր մա ցի այի ծա վա
լում առ կա էր նաև խե ղա թյուր ված ին ֆոր մա ցի այի, ապա տե
ղե կատ վու թյան, ստի և մո լո րու թյան մի ո րոշ չա փա բա ժին: 
Ին ֆոր մա ցի այի տա րած ման աղ բյուր նե րը միշտ ե ղել են 
կոնկ րետ ձեռ քե րում (քր մեր, մի ա պե տեր, ե կե ղե ցի, առևտ րա
կան ներ, կա պի տա լիստ ներ և այլն) և սպա սար կել են սե փա
կա նա տե րե րի շա հե րը: Ել նե լով այդ շա հե րից` սահ ման վում 
է ին սե փա կան սահ մա նա փա կում ներն ու ֆիլտ րե րը, ցեն զու
րան, ի սկ ին ֆոր մա ցի ան չա փա վոր ված և հա մա կարգ ված 
էր: Սե փա կան գա ղա փար նե րի և մտ քե րի տա րած ման ու հեռ
ար ձակ ման հնա րա վո րու թյուն հիմ նա կա նում ստա նում է ին 
նրանք, ով քեր կրթ ված է ին և խե լա միտ: Նրան ցից ոչ բո լորն 
է ին ճշ մար տու թյան կրող ներ, և ոչ բո լո րը` ազ նիվ: Սա կայն 
ին ֆոր մա ցի ոն աղ բյուր նե րի ո րո շա կի զտում միա ն շա նակ գո
յու թյուն ուներ: Կային զտ ված ին ֆոր մա ցի ոն հոս քեր, ո րոնք 
շր ջան ցում է ին ին ֆոր մա ցի այի տա րած ման ալիք նե րի սե
փա կա նա տե րե րի հա մար ան հար մար հար ցերն ու թե մա նե րը: 
Ին ֆոր մա ցի ոն տա րած քը կա նո նա կարգ ված և կա ռու ցա վոր
ված էր ո րո շա կի նպա տա կով: Ի սկ ին ֆոր մա ցի այի շար քային 
սպա ռո ղը, այն ստա նա լով, կամ ձգ տում էր իր զար գաց մամբ 
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հաս նել այդ մա կար դա կին կր թու թյամբ, մաս նա գի տա կան 
ո րակ նե րի կա տա րե լա գործ մամբ, կամ հան գիստ ըն դու նում էր 
իր հա մեստ տեղն ու դե րը հա սա րա կու թյան մեջ («Ես հա սա
րակ հյուսն եմ, փայտ եմ մշա կում. դա հաս կա նալն ի նձ հա մար 
դժ վար է»): Կային խա ղի ո րո շա կի կա նոն ներ և հա վա սա
րակշ ռու թյուն: Մի կող մից` մար դիկ զրկ ված է ին այ լընտ րան
քային ին ֆոր մա ցի այից, ո րը վեր լու ծու թյան և ճշ մար տու թյու նը 
պար զե լու հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս: Եվ դա վատ էր: Բայց 
դրա հետ մեկ տեղ՝ ցեն զու րայի և խմ բագր ման գո յու թյու նը են
թադ րում էր նաև բա ցա հայտ աղ բի, հի մա րու թյան և ան հե թե
թու թյան զտում: Դա լավ էր: Դժ վար թե XX դա րի ամ սա գիրն իր 
է ջե րը կտ րա մադ րեր այն պի սի հե ղի նակ նե րի, ո րոնք պն դում 
է ին, թե Եր կի րը տա փակ է, որ Նա պո լե ո նի հետ պա տե րազ մում 
մի ջու կային զենք է գոր ծած վել, և որ Մոսկ վան ի րա կա նում 
հենց Հռոմն է, որ կա: Ի սկ ե րբ հի մա րու թյու նը չի տա րած վում, 
ապա չի էլ բազ մա պատկ վում: Այդ պայ ման նե րում հի մա րու
թյու նը զրկ ված էր սե փա կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վուն քից: 
Բա ցի այդ, հի մա րը չգի տեր, որ իր նման նե րը շատ են (ի սկ 
նրանք միշտ են շատ): Սա կայն ին ֆոր մա ցի այի տա րած ման 
մի ջոց նե րի քա նա կի կտ րուկ աճը և նրանց մատ չե լի ու թյունն 
ին ֆոր մա ցի ոն կապ ստեղ ծե ցին հան րույ թի գրե թե բո լոր ան
դամ նե րի միջև: Մար դը սկ սեց հա մա խոհ ներ գտ նել. այժմ նա 
մի այ նակ չէր իր դա տո ղու թյուն նե րում և հա յացք նե րում: Նա 
հա մար ձակ դար ձավ: Եվ դա նրան հիմք տվեց ավե լի ակ տիվ 
գոր ծե լու, հայ տա րա րե լու իր մա սին: Թվում էր, թե ամեն ի նչ 
լավ է: Չէ՞ որ գիտ նա կան ներն ու հե տա զո տող ներն սկ սե ցին 
հա մա խոհ ներ գտ նել, նրանց հետ քննար կել հա նա պա զօ րյա 
հար ցեր և խն դիր ներ, աշ խա տել ին ֆոր մա ցի այի նոր աղ բյուր
նե րի հետ: Այո՛, նոր պայ ման նե րում ար դեն դժ վար էր խն դիր
նե րը թաքց նելն ու լռու թյան մատ նե լը: Բայց բանն այն է, որ 
հի մա րու թյու նը նույն պես շանս ստա ցավ. մեծ թվով հա մա խոհ
նե րի գո յու թյու նը հա մո զում է հի մա րին իր ճշ մար տա ցի ու թյան 
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մեջ (« Մի այն ես չէ, որ հա վա տում եմ, որ Եր կի րը տա փակ է»): 
Եվ այդ ժամ սկս վում է հի մա րու թյան զանգ վա ծային և ակ տիվ 
տա րա ծու մը. դրա հա մար ար դեն կան բո լոր տեխ նի կա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րը:

Ն շենք մի կար ևոր նր բու թյուն. ճշ մար տու թյուն նե րը (ճշմա
րիտ ին ֆոր մա ցի ան) ըն դա մե նը մի քա նիսն են, բայց ահա 
սուտն ու ապա տե ղե կատ վու թյու նը, մո լո րու թյունն ու սխալ
ներն այդ նույն թե մայով ան թիվ են: Եվ ե թե շատ կտ րուկ մե
ծաց նենք մարդ կանց ստեղ ծած ին ֆոր մա ցի այի հոս քե րը, 
միև նույնն է, նոր ճշ մար տու թյուն չի ավե լա նա, ի սկ ահա հի
մա րու թյունն ու սու տը կա ճեն ե րկ րա չա փա կան պրոգ րե սի
այով և ամ բող ջո վին կլց նեն ին ֆոր մա ցի ոն դաշ տը: Քա նա կա
կան առու մով ճշ մար տու թյու նը կսկ սի լր ջո րեն տա նուլ տալ, 
տար րա լուծ վել ին ֆոր մա ցի ոն աղ մու կի հոս քե րի մեջ: Եվ մեծ 
թվով մարդ կանց գոր ծո ղու թյուն նե րը` հիմն ված մեծ քա նա
կու թյամբ ստի և ապա տե ղե կատ վու թյան վրա, մի ան գա մից 
սպառ նա լից չա փեր կըն դու նեն: Այ սօր խե լա ցի և տա ղան
դա վոր մարդ կանց տո կո սը հա սա րա կու թյու նում ան ցյա լի 
հա մե մատ չի աճել: Թերևս, չի էլ նվա զել: Փո խա րե նը շատ 
կտ րուկ աճել է ոչ կոմ պե տենտ, թե րուս և պար զա պես հի մար 
մարդ կանց թի վը, ո րոնք շանս են ստա ցել աշ խար հը լց նել 
ան պետք, ո չինչ չտ վող, ապա կա ռու ցո ղա կան ին ֆոր մա ցի
այով: Յու րա քան չյուր ոք դար ձել է ին ֆոր մա ցի ա ար տադ րող: 
Դրա սպա ռո ղը, հա մա պա տաս խա նա բար, նույն պես շա տա
ցել է: Եվ մե ծա մաս նու թյու նը բնավ էլ նո բե լյան մր ցա նա կա
կիր չէ: Սի լի կո նե կրծ քե րով ի նչոր բլո գեր XVII դա րում մեծ 
ի րա րան ցում և հե տաքրք րու թյուն կա ռա ջաց ներ ամե նա շա
տը 100200 մար դու շր ջա նա կում, և դրա նով նրա ան պետք 
պատ մու թյունն ան փա ռու նակ ավարտ կգտ ներ: Մինչ դեռ 
այ սօր նրա կաս կա ծե լի ար ժեք ունե ցող լու սան կար նե րին 
հա մա ցան ցում հա րյուր մի լի ոն մարդ է հետ ևում: Ա նի մաստն 
ու ոչ պի տա նին ձեռք են բե րել պրի մի տիվ, բայց մեծ լսա րան 
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և այդ հե տաքրք րու թյու նը փո խար կել փո ղի և փառ քի: Ի սկ 
պրի մի տիվ, սա կայն բազ մա մարդ լսա րա նը սկ սել է պա հան
ջել անի մաս տի և ան պետ քի ավե լի մեծ քա նակ: Ձևա վոր վել է 
փակ շղ թա: Մենք սկ սել ե նք ակ տի վո րեն ին ֆոր մա ցի ոն աղբ 
պա հան ջել: Այդ աղբն ու ան պետք ին ֆոր մա ցի ան ստեղծ վում 
և տա րած վում են ը ստ շար քային մար դու` հան րույ թի աչ քում 
սե փա կան նշա նա կա լի ու թյունն ը նդ գծե լու ձգտ ման: Կա պի
տա լիզ մի շնոր հիվ ազա տու թյուն ստա ցած ան սահ մա նա փակ 
նյու թա կան պա հանջ մունք նե րը մար դու մեջ տրա մա բա նո րեն 
արթ նաց րե ցին նաև սե փա կան նշա նա կա լի ու թյան, իշ խա նու
թյան, ամ բողջ մարդ կու թյան վրա ազ դե ցու թյուն ունե նա լու 
նույն քան ան սահ մա նա փակ ձգ տում: Հան րույ թի շար քային 
ան դա մը հա մա ձայն չէ շար քային լի նել: Բո լորն ուզում են 
առա ջի նը լի նել, գլ խա վո րը լի նել, ամե նա լա վը լի նել: Բո
լո րը ձգ տում են լի նել ամե նա խե լա ցին, ամե նա գե ղե ցի կը, 
ամե նա պա հանջ վածն ու ամե նա կար ևո րը: Սա ամ բի ցի ա նե
րի և գո ռո զամ տու թյան մր ցա վազք է: Այս ամենն ին ֆոր մա
ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րի մատ չե լի ու թյան հետ մեկ տեղ մեծ 
թվով մարդ կանց մղում է հրա պա րա կել և տա րա ծել ամեն 
տե սա կի աղբ` սկ սած « բա դիկ» շր թունք նե րով սել ֆի նե րից 
և վեր ջաց րած կեղծ գի տա կան գա ղա փար նե րով, քա ղա քա
կա նու թյան վե րա բե րյալ դի լե տանտ դա տո ղու թյուն նե րով:  
Ո՞րն է այդ պի սի քաո սի վտան գը հան րույ թի հա մար: Այն, 
որ խե ղա թյուր ված և սուտ ին ֆոր մա ցի այի հզոր հոս քե րի 
հետ ևան քով ուժե ղա ցավ արար մա նը խան գա րող ապա կա
ռու ցո ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը: Լի նե լով ան վե րահս կե լի և 
ան վերջ տա րած վող` ապա կա ռու ցո ղա կան ին ֆոր մա ցի ան 
կա րող է կոր ծա նել ցան կա ցած կա ռու ցո ղա կան մտահ ղա
ցում: Այ սօր դժ վար է հրա պա րա կավ քն նար կել որ ևէ մաս նա
գի տա կան գա ղա փար կամ նա խա գիծ, քա նի որ մե ծա մաս
նու թյու նը չի տի րա պե տում թե մային, չու նի պրո ֆե սի ո նալ 
պատ րաստ վա ծու թյուն: Փո խա րենն այդ մե ծա մաս նու թյա նը 
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հա սա նե լի է զա նա զան տե սա կի կաս կա ծե լի ին ֆոր մա ցի ա, և 
որ պես հե տևանք՝ այն կա րող է առաջ քա շել հս կա յա կան քա
նա կի կեղծ ժխ տում ներ և ապա կա ռու ցո ղա կան քն նա դա տու
թյուն, որ տեղ սկզբ նա կան գա ղա փա րը պար զա պես կխեղդ վի: 
Այ սօր կա ռու ցո ղա կան և օգ տա կար գա ղա փա րը կա րող է կոր
ծան վել և ո չն չաց վել դեռևս ծագ ման փու լում: 

 Բա ցի այդ, պետք է հաս կա նալ, որ մար դը ո րո շա կի ժա մա
նակ և է ներ գի ա է ծախ սում ին ֆոր մա ցի այի մշակ ման հա մար: 
Ե թե ին ֆոր մա ցի ան չա փա զանց շատ է, ապա նա պար զա պես 
չի հասց նում այն վեր լու ծել: Թեև փոր ձում է. չէ՞ որ մի այն վեր
լուծ ման փորձն է ո րո շում` հատ կա պես ի նչ ին ֆոր մա ցի այի 
հետ է մար դը առնչ վել: Մի այն ո րո շա կի ժա մա նակ տրա մադ
րե լով` կա րող ե նք հաս կա նալ, որ մեր առջև խե լա ցի մտ քեր 
են, հա վաս տի տե ղե կու թյուն, և ոչ թե՝ հի մա րու թյուն, սադ րանք 
կամ սուտ: Ի սկ քա նի որ ը նդ հա նուր ծա վա լում մեծ տեղ է գրա
վում ին ֆոր մա ցի ոն աղ բը, ապա փաս տա ցի մար դիկ ծախ սում 
են ի րենց ստեղ ծա գոր ծա կան է ներ գի այի մեծ մա սը, փար ձե լով 
մշա կել ոչ պետ քա կա նը: Ա րա րե լու փո խա րեն զուր աշ խա
տանք ե նք կա տա րում: Օգ տա կար ին ֆոր մա ցի ան կու տա կե
լու և մշա կե լու փո խա րեն այն տար րա լու ծում ե նք մո լո րու թյան 
և ստի ջրե րում: Ի վեր ջո, ունե նում ե նք մի ի րա վի ճակ, ե րբ 
առան ձին ան հա տը չի կա րող հա սա րա կու թյան մեջ պահ
ված քի ճիշտ վեկ տոր (ուղղ վա ծու թյուն) մշա կել, չի կա րող 
զա տել գլ խա վո րը ե րկ րոր դա կա նից, ճիշ տը` ստից, չի կա րող 
ճիշտ ո րո շում ներ կա յաց նել, քա նի որ գտն վում է մեծ քա նա
կու թյամբ հա կա սա կան ին ֆոր մա ցի այի ճնշ ման տակ: Պաշտ
պա նա կան ար ձա գան քը փոք րիկ հան րույթ նե րի ստեղ ծումն է, 
ի նչոր փոք րիկ խմ բե րում պար փակ վե լը, որ տեղ ին ֆոր մա ցի
ան զտված է ո րո շա կի սկզ բուն քով և բա վա րա րում է խմ բի ան
դամ նե րին: Այդ պի սի մարդ կանց հա մար ձևա վոր վում է աղա
վաղ ված ին ֆոր մա ցի ոն ի րա կա նու թյուն, որ տեղ հար մար է 
լի նե լը, բայց ո րը ոչ մի կերպ չի ար տա ցո լում ի րա կան կյան քը: 



80

Ի րա կան հա սա րա կու թյա նը զու գա հեռ այժմ ունենք նաև գլո
բալ ին ֆոր մա ցի ոն հան րույթ, որ տեղ չկա մի աս նա կան գա
ղա փար կամ որ ևէ կա նոն: Եվ այդ ին ֆոր մա ցի ոն հան րույ թի 
մո դելն սկ սում է մարմ նա վոր վել ի րա կան կյան քում: Ար դյուն
քում առա ջա նում են ամեն տե սա կի են թամ շա կույթ ներ, հա
սա րա կու թյու նը խմ բե րի է բա ժան վում կեղծ և հո րին ված 
ար ժե քային կենտ րոն նե րի` կեղծ գա ղա փար նե րի, կեղծ բա
րո յա կա նու թյան, կեղծ գի տու թյան, կեղծ ստեղ ծա գոր ծու թյան 
և այլ նի շուրջ: Բո լոր այս խմ բե րը հա կա մար տու թյան մեջ են, 
մարտն չում են մի մյանց դեմ, լա վա գույն դեպ քում ար հա մար
հում են մի մյանց` չըն դու նե լով ոչ մի ճշ մար տու թյուն, սե փա
կա նից բա ցի: Ին ֆոր մա ցի ոն քաոսն ան հնա րին է դար ձնում 
հա սա րա կու թյան, մարդ կու թյան հա մախմ բումն իս կա պես 
կար ևոր և նշա նա կա լից գա ղա փար նե րի շուրջ: Ի սկ կենտ
րո նա կան գա ղա փա րի (գա ղա փար նե րի) բա ցա կա յու թյու նը 
հան րույ թին մաս նա տում է բազ մա թիվ ֆրակ ցի ա նե րի, ատո մի
զաց նում այն: Եվ սա մի վի ճակ է, ո րը պետք է մեկ նա կետ դառ
նա հա սա րա կա կան նոր կա ռուց ված քի ձևա վոր ման հա մար:  
Մարդ կային հա սա րա կու թյու նը եր կար ճա նա պարհ է ան ցել. 
իր պատ մու թյան ըն թաց քում այն քա ռա կի վե րաձ ևա վոր վել է: 
Ա ռա ջին եր կու մո դել նե րը մի ա չափ է ին (մա տե րի այի առաջ
նայ նու թյուն և է ներ գի այի առաջ նայ նու թյուն), եր րոր դը (կա պի
տա լիս տա կա նը) ե րկ չափ հան րույթ էր (փո խա դարձ փո խարկ
վող է ներ գի այի և մա տե րի այի առաջ նայ նու թյուն): Այսօր մեր 
աչ քի առաջ ծն վում է ե ռա չափ քա ղա քակր թու թյու նը: Ձևա վոր
վում է հան րույ թի նոր մո դե լը, որ պի սին մինչ օ րս գո յու թյուն չի 
ունե ցել: Այդ նոր` ե ռա չափ մո դե լում ին ֆոր մա ցի ան հա մե մա
տե լի է է ներ գի այի և մա տե րի այի հետ: Այ սօր ար դեն պայ քա րը 
հա րուստ նե րի կլան նե րի կամ մի ա պե տե րի դի նաս տի ա նե րի 
միջև չէ: Այ սօր ճա ղե րի հետ ևում ոչ թե ան հա մար հարս տու
թյուն կու տա կած տամպ լի եր ներն են, ոչ թե ի րենց ձեռ քե րում 
ան սահ ման իշ խա նու թյուն կենտ րո նաց րած դիկ տա տոր ներ, 
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այլ Ջու լի ան Ա սան ժը` հա սա րա կու թյան նոր մո դե լի ներ կա յա
ցու ցի չը, ո րը տի րա պե տում է նոր ժա մա նակ նե րի ամե նա կոր
ծա նա րար զեն քին` ին ֆոր մա ցի այի վիթ խա րի պա շար նե րի: 
Հա սա րա կա կան հին մո դելն առայժմ ակ տի վո րեն ը նդ դի
մա նում է: Դա ժան պայ քար է ըն թա նում հնի և նո րի միջև, ի սկ 
ան կա ռա վա րե լի ին ֆոր մա ցի ոն հոս քե րի ազ դե ցու թյան տակ 
տե ղի ունե ցող գոր ծըն թաց նե րը ոչ թե լա վա տե սու թյուն, այլ 
թշ նա մանք և ան բա րյա ցա կա մու թյուն են առա ջաց նում: Դեռ 
ե րեկ հա ջո ղակ և ճա նաչ ված մարդ կանց ճա կա տագ րե րը մի 
ակն թար թում կոտր վում են` հայտն վե լով ին ֆոր մա ցի ոն հե ղե
ղի հար վա ծի տակ: Վտանգն սկ սել է դա րա նա կա լել մար դուն 
ամեն քայ լա փո խի, նույ նիսկ ան ցյա լից: Ցան կա ցած, նույ նիսկ` 
ան նշան դր վագ կամ պա տա հար հնա րա վոր է դար ձել ուռ
ճաց նել մինչև գլո բալ խնդ րի մասշ տաբ նե րի, ին ֆոր մա ցի ոն 
հար ված նե րի տակ կա րե լի է թա ղել մար դուն, նրա գա ղա փար
նե րը, նա խագ ծե րը, նա խա ձեռ նու թյուն նե րը: Այո՛, այ սօր մենք 
գործ ունենք խիստ ան հանգս տաց նող և ոչ հա ճե լի ի րա կա
նու թյան հետ: Բայց մի՞ թե այն ամե նը, ի նչ ստեղծ վել է մար դու 
կող մից և այ սօր ար ժա նա պա տիվ է հա մար վում, չի ունե ցել 
նող կա լի սկիզբ: Քրիս տո նե ու թյան տա րած ման պատ մու թյու
նը, Ա մե րի կայի նվա ճու մը, հե ղա փո խու թյուն ներն ու ռե ֆորմ նե
րը` այս ամե նը եր կար ճա նա պարհ է ան ցել դա ժա նու թյու նից և 
անօ րե նու թյու նից մինչև կար գու կա նո նի և ներ դաշ նա կու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյան գի տակ ցու մը: Նոր մե թոդ նե րը միշտ ավե
լի վաղ են հայտն վում, քան դրան ցից օ գտ վե լու հմ տու թյու նը: 
Ին ֆոր մա ցի ոն դա րը նորնոր է սկս վել, մարդ կու թյու նը նոր
նոր է նրա նում հայտն վել և դեռևս չի կա րո ղա նում ապ րել մի 
աշ խար հում, որ տեղ ին ֆոր մա ցի ան ազատ շր ջա նառ վում է: 
Այսօր մեր հա սա րա կու թյան մեջ դեռևս չկա նոր ի րա կա նու
թյան գի տակ ցումն ու ի մաս տա վո րու մը: Այդ պատ ճա ռով ներ
կայիս բա զում գոր ծըն թաց ներ շատ առում նե րով ապա կա ռու
ցո ղա կան և վա նող են: 
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 Վեր լու ծե լով մարդ կային հա սա րա կու թյան զար գա ցու մը` 
մենք կա րող ե նք ար ձա նագ րել, որ ի սկզ բա նե մարդ կու թյու
նը մար դու օգ տա գործ ման ձեռ նարկ չի ստա ցել: Ը նտ րում է 
ի նք նա բուխ նպա տակ ներ, գոր ծում փոր ձե րի և սխալ նե րի մե
թո դով: Եվ այ դու հան դերձ այդ փոր ձե րի և սխալ նե րի մե թո դը 
մեզ առաջ է մղել, մո տեց րել ե ռա չափ հան րույ թի ստեղծ մա
նը: Հան րույ թի ե ռա չափ հա մա կարգն առա վել ներ դաշ նակ է 
բնու թյան հետ, առա վել մոտ նրան, քա նի որ նրա նում առ կա են 
ո ղջ գո յու թյուն ունե ցո ղի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րը` է ներ գի
ան, մա տե րի ան և ին ֆոր մա ցի ան: Այ սինքն, վեր լու ծե լով հան
րույ թի փո փո խու թյուն նե րը պատ մու թյան ըն թաց քում` մենք, 
այ նուա մե նայ նիվ, մարդ կու թյան առա ջըն թաց զար գա ցում 
ե նք նկա տում: Չնա յած բո լոր խն դիր նե րին: Բա ցի այդ, նաև 
նկատ վում է գոր ծըն թաց նե րի ակն հայտ արա գա ցում: Ե թե 
պար զու նակ մի ա չափ նյու թա կան հան րույ թում մարդն ապ րել է 
գրե թե 200 հա զար տա րի, ի սկ մի ա չափ է ներ գե տիկ հան րույ
թում՝ 1012 հա զար տա րի, ապա ե րկ չափ հան րույ թի կազ մա
վոր ման հա մար պետք ե ղավ ըն դա մե նը մոտ 500 տա րի: Ի սկ 
ան ցու մը նոր` ե ռա չափ հա սա րա կու թյանն ավե լի արագ տե ղի 
կու նե նա: Վաղ թե ուշ ճիշտ հար ցադր ման դեպ քում մար դիկ 
կսկ սեն գի տակ ցել ձեռք բե րած նոր ին ֆոր մա ցի ոն գոր ծի քա
կազ մը, ին չը պետք է հան գեց նի դրա կան փո փո խու թյուն նե րի 
և ե ռա չափ հա սա րա կու թյան մեջ հան րույ թի նոր տե սակ նե րի 
ձևա վոր մա նը: 

ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ՃԳ ՆԱ ԺԱՄ

Կր թու թյու նը քա ղա քակր թա կան հա մա կար գի կար ևո րա
գույն մասն է, ո րը ապա գայի հիմ նա քարն է: Եվ մե ծա պես 
նրա նից է կախ ված, թե ով քեր և ի նչ ար ժե հա մա կար գով ու 
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գի տե լիք նե րով կնա խագ ծեն ու կս տեղ ծեն ապա գան: Կր թա
կան ամ բողջ հա մա կար գը սկիզբ է առ նում մար դու ծնն դյան 
օր վա նից: Դեռ ըն տա նի քում նրան փո խանց վում են ո րոշ 
խնդիր նե րի լուծ ման մե թոդ ներ՝ ի նչ պես բռ նել գդա լը, ի նչ
պես կա պել կո շիկ նե րը, ի նչ պես ար տա սա նել բա ռե րը: Հե տո 
այդ գոր ծըն թա ցը շա րու նակ վում է դպ րո ցում. մար դուն սո
վո րեց նում են բազ մա պատ կել ու գու մա րել, սո վո րեց նում են, 
թե ի նչ կա ռուց վածք ունի մար դը, ծա ռը, մո լո րա կը: Խոսքն 
այն խն դիր նե րի մա սին է, որ նա խորդ սե րունդ ներն այս կամ 
այն կերպ լու ծել են, ու հի մա ո րոշ խն դիր նե րի լուծ ման մե
թոդ նե րը կր թու թյան հա մա կար գում ներ կա յաց նում են ե րե
խա նե րին: Սա կայն, ապ րե լով ան սահ ման Տի ե զեր քում, ար ժե 
են թադ րել, որ լու ծե լիք խն դիր նե րը խիստ բազ մա զան են: 
Որ քան էլ հա րուստ լի նի մար դու եր ևա կա յու թյու նը, միշտ կա 
հա վա նա կա նու թյուն, որ նա կա րող է բախ վել այն պի սի խն
դիր նե րի, ո րոնց գո յու թյու նը նախ կի նում ոչ ոք չի են թադ րել: 
Եվ ե րբ մենք իս կա պես բախ վում ե նք այդ պի սի խնդ րի, պարզ
վում է, որ լավ կր թու թյու նը մեզ մի այն խան գա րում է, դառ նում 
ար գե լակ, ե թե չենք զար գաց նում մեր կոգ նի տիվ ունա կու
թյուն ներն ու տա ղան դը: Պատ ճառն այն է, որ լավ կր թու թյուն 
ստա ցած մար դը հա մա րում է, թե գի տի բա ցար ձա կա պես 
բո լոր հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման բո լոր ե ղա նակ նե րը: Նա 
կան խա պես չգի տի, որ այդ խն դիրն ի րեն ծա նոթ ցան կից չէ, 
և սկ սում է ապար դյուն մտա բե րել հիմ նախնդ րի լուծ ման ի րեն 
հայտ նի մե թոդ նե րը: Դրանց ի մա ցու թյան մեծ ծա վա լը մար
դուն թույլ չի տա լիս հայտ նա գոր ծել նոր մե թոդ ներ: Եվ հա
կա ռա կը, այդ հայտ նի մե թոդ նե րին ան ծա նոթ մար դը փոր
ձում է ը ստ է ու թյան լու ծել հիմ նախն դի րը: Եվ այդ ժամ խնդ րի 
լուծ ման նոր մե թոդ է հայտ նա գոր ծում: Պա րա դոքս է, բայց 
հան ճա րեղ մար դուն կր թու թյուն պետք չէ: Պա տա հա կան չէ, 
որ պատ մու թյան ըն թաց քում գի տու թյան ու ար վես տի բնա գա
վառ նե րում բո լոր մեծ հայտ նա գոր ծու թյուն ներն ու խոր քային 
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տե ղա շար ժե րը կա տա րել են մաս նա գի տա կան հա տուկ 
կր թու թյուն չու նե ցող մար դիկ: Թո մաս Է դի սոն, Մայքլ Ֆա
րա դեյ, Նի կո լա Տես լա՝ նրանք հս կա յա կան ազ դե ցու թյուն 
են ունե ցել մարդ կու թյան զար գաց ման վրա և խո րաց ված 
կրթու թյուն չեն ստա ցել այն ո լորտ նե րում, որ տեղ կա տա րել 
են հայտ նա գոր ծու թյուն ներ: Մաս նա գի տաց ված կր թու թյու նը 
չէ, որ աշ խար հին տվել է նաև Դոս տոևս կի ու Տոլս տոյ: Լավ 
գրող ներ են դառ նում բժիշկ նե րը, ին ժե ներ նե րը: Բայց շատ 
քչերն են ըն դու նակ հայտ նա գոր ծու թյուն ներ անե լու, ճա նաչ
ման նոր մե թոդ ներ հայտ նա գոր ծե լու. պայ մա նա կա նո րեն՝ 
մարդ կանց 1 տո կո սը: Ի սկ ի ՞նչ պետք է անի մնա ցած 99 տո
կո սը: Չէ՞ որ նրանք նույն պես ցան կա նում են օգ տա կար լի նել 
հա սա րա կու թյա նը: Այ հենց նրանց էլ ան հրա ժեշտ է կրթու
թյու նը: Լայն առու մով այն հա սա րա կու թյա նը տա լիս է ոչ թե 
գիտ նա կան ներ ու հան ճար ներ, այլ շար քային կա տա րող ներ: 
Ի սկ ի նչ պե՞ս է կա ռուց ված մարդ կանց հիմ նա կան զանգ վա
ծին կր թող հա մա կար գը: 

Այդ հա մա տեքս տում ար ժե հի շել, որ կր թու թյան հա մա
կար գում գո յու թյուն են ունե ցել եր կու տար բեր մո տե ցում ներ՝ 
այս պես կոչ ված խորհր դային և արևմ տյան հայե ցա կար գե րը, 
և դրանց վեր լու ծու թյունն օգ նում է տես նել խնդ րի լուծ ման 
տար բեր մո տե ցում նե րի դրա կան ու բա ցա սա կան կող մե րը, 
ի նչ պես նաև բուն խն դիր նե րի տար բե րու թյու նը: Խորհր
դային հա մա կար գը խն դիր ուներ բա ցատ րե լու ոչ մի այն  
«ինչ պես»ը, այլև «ին չու դա հատ կա պես այդ պես պի տի ար
վի» (բ նա կա նա բար, հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում): 
Այն հա մա պա տաս խա նա բար հաշ վարկ ված էր սո վո րո ղի 
ո րո շա կի կոգ նի տիվ ունա կու թյուն նե րի հա մար: Կր թու թյան 
արևմ տյան (ա նգ լոսաք սո նա կան) հա մա կար գը նա խա
տես ված է ավե լի լայն շր ջա նա կի, այդ թվում՝ նաև ոչ շատ 
ըն դու նակ մարդ կանց հա մար: Ա րևմ տյան հա մա կար գը ել
նում է նրա նից, որ ցան կա ցած մա կար դա կի ին տե լեկ տով 
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օ ժտ ված մաս նա գե տը կա րող է օգ տա կար լի նել գոր ծի մեջ: 
Այդ հա մա կար գը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս, որ պես զի 
հա սա րա կու թյանն օգ տա կար լի նեն բո լո րը, այլ ոչ մի այն 
տա ղան դա վոր ներն ու շնոր հա լի նե րը: Մարդն ըն դա մե նը 
պետք է կա րո ղա նա օգ տա գոր ծել ին ֆոր մա ցի ան ու տա րա
տե սակ ձեռ նարկ նե րը: Ի սկ խորհր դային ե ղա նակն այլ է ր՝ 
բա ցատ րել, թե ին չու պետք է անել այն պես, որ մար դը կա րո
ղա նա ի նք նու րույն ստա նալ պա հանջ վող ար դյուն քը:

 Այդ եր կու մո տե ցում նե րի տար բե րու թյու նը կա րե լի է տես
նել է լեկտ րա կան հա մա կար գի մո տա ժի հա մար է լեկտ րա
լա րի ը նտ րու թյան օ րի նա կով: Խորհր դային հա մա կար գում 
պետք էր վերց նել բա նաձ ևը, նրա մեջ տե ղադ րել ո րո շա կի 
տվյալ ներ (հ զո րու թյուն, էլեկտրական լա րում, նյութ, է լեկտ
րա լա րի եր կա րու թյուն) ու ստա նալ պա հանջ վող լա րի ան
հրա ժեշտ հատ ված քը: Ա րևմ տյան հա մա կար գում է լեկտ րա
լա րի ը նտ րու թյու նը կա տար վում է ոչ թե հատ ված քով ու դրա 
հաշ վար կով ըստ բանաձևի, այլ ստան դարտ մակն շու մով՝ 
ը ստ պատ րաս տի աղյու սակ նե րի: Դուք չգի տեք լա րի հատ
ված քը, պար զա պես հայտ նի է, որ այդ պայ ման նե րի հա մար 
ան հրա ժեշտ է վերց նել այ սինչ հա մա րի լար: Կր թու թյան 
արևմ տյան հա մա կար գը կի րա ռա կան խն դիր է լու ծում՝ մարդ
կանց մեծ մա սից ստա նալ գրա գետ օգ տա գոր ծող ներ՝ տա լով 
պատ րաս տի լու ծում ներ ու մե թոդ ներ: Ի սկ ԽՍՀՄ կր թա կան 
հա մա կար գը մոտ էր օպ տի մա լին: Այն ոչ մի այն խն դիր նե րի 
լուծ ման մե թոդ ներն էր առա ջար կում, այլև այդ մե թոդ նե րի 
կա ռուց ման մե թո դը, ին չին նպաս տում է ին խոր հիմ նա րար 
գի տե լիք նե րը: Պայ մա նա կա նո րեն ասած՝ խորհր դային հա
մա կար գը խն դիր ուներ դպ րոց ե կած բո լոր ե րե խա նե րին 
դարձ նե լու նո բե լյան դափ նե կիր ներ, վե րա ծե լու հան ճար նե
րի: Ը նդ հա նուր կր թու թյան մա կար դակն այդ պի սի հա մա կար
գում շատ բարձր էր, բայց առանձ նա հա տուկ ունա կու թյուն
նե րով չօժտ ված մար դիկ ար դյուն քում դառ նում է ին մի ջակ 
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մաս նա գետ ներ: Ա ՄՆում հա կա ռակն էր. հա սա րա կու թյան 
շար քային ան դամ նե րին ավե լի պրո ֆե սի ո նալ ե ղա նա կով 
է ին պատ րաս տում: 

Կր թու թյան հիմ նա կան խն դիր նե րից մե կը մար դուն հա սա
րա կու թյան մեջ օգ տա կար դե րի, ո րո շա կի գոր ծա ռույթ նե րի 
նա խա պատ րաս տելն է: Այդ գոր ծա ռույթ նե րի ցան կը հայտ
նի է. դա մաս նա գի տու թյուն նե րի ցու ցակն է: Եվ մենք տե սանք, 
որ կր թու թյան արևմ տյան հա մա կարգն ավե լի հա ջող է լու ծում 
այդ գոր ծա ռույթ նե րին նա խա պատ րաս տե լու խն դի րը: Բայց 
ամե նա մեծ ծու ղա կը հենց այս տեղ է: Ե րբ ամ բողջ ուժով սեղ
մում ե նք առա ջըն թա ցի ոտ նա կը, հա սա րա կու թյան հա մար 
օգ տա կար գոր ծու նե ու թյան սահ մա նու մը սկ սում է փոխ վել 
մեծ արա գու թյամբ: Քա նի որ կր թու թյու նը տևում է 1417 տա րի 
(դպ րոցն ու բու հը), այդ ըն թաց քում հան րային օգ տա կա րու
թյան (այ սինքն՝ մաս նա գի տու թյան) մա սին պատ կե րա ցումն 
էլ է փոխ վում: Ի հայտ են գա լիս նոր մաս նա գի տու թյուն ներ, 
ի սկ հնե րը կամ ան հե տա նում են, կամ էլ լուրջ փո փո խու թյուն
նե րի են թարկ վում: Այ սինքն, ստաց վում է, որ մենք սո վո րեց
նում ե նք այն, ին չը պետք էր ե րեկ: Նախ կի նում այդ ի րա վի ճա
կը լուրջ խն դիր ներ չէր հա րու ցում: XX դա րի սկզ բին մեծ թռիչք 
ար ձա գանք վեց գի տու թյան մեջ, բայց, ամեն դեպ քում, առա
ջըն թա ցի արա գու թյունն ավե լի ցածր էր, քան այ սօր: Տաս
նա մյակ նե րի միջև տար բե րու թյու նը հա մե մա տա բար մեծ չէր, 
1520 տար վա ըն թաց քում հա սա րա կու թյան մեջ քիչ բան էր 
փոխ վում, ի սկ կր թա կան նյութն ու մե թո դի կա նե րը պա հանջ
ված է ին տևա կան ժա մա նակ: Ի սկ այ սօր փո փո խու թյուն նե րը 
կյան քում ահ ռե լի են ու կա տար վում են սրըն թաց: Դպ րո ցա
կա նը, ո րին տա սը տա րուց ավե լի պատ րաս տում են հա սուն 
կյանք մտ նե լու, ուսում նա ռու թյան վեր ջում հաս կա նում է, որ 
աշ խար հը, ո րին ի րեն պատ րաս տում է ին, այլևս գո յու թյուն 
չու նի. հի մա այն մի ան գա մայն այլ է: Բա ցի այդ, կր թու թյունն 
ուսու ցիչ ներն են: Ի սկ դրանք հա սուն մար դիկ են, ո րոն ցից 
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շա տե րը գի տեն այն, ի նչն ար դեն չկա, ին չը ե ղել է ե րեկ, լա
վա գույն դեպ քում՝ ին չը կա այ սօր: Կա տա րյալն այն կլի նի, ե թե 
ուսու ցիչն ի զո րու լի նի գի տե լիք ներ տալ այն մա սին, ին չը կլի
նի տա սըք սան տա րի ան ց: Հա սա րա կու թյան և կյան քի սրըն
թաց փո փո խու թյուն նե րի ֆո նին կր թու թյունն ան հու սա լի ո րեն 
հետ է մնում. նոր խն դիր ներն ավե լի արագ են ի հայտ գա լիս, 
քան մեզ սո վո րեց նում են դրանք լու ծել: Փաս տո րեն, մենք 
պատ րաս տում ե նք ե րեկ վա մաս նա գետ ներ: 

 Ներ կա յումս գե րիշ խող կր թու թյան արևմ տյան հա մա կար գը 
եր կար ժա մա նակ ակ տի վո րեն լու ծում էր կի րա ռա կան խն դիր
ներ՝ շեշ տը չդ նե լով խոր քային գի տե լիք նե րի վրա: Եվ այ սօր 
ար դեն մենք տես նում ե նք մի ամ բողջ սե րունդ, ո րը ծա նոթ չէ 
սո վո րա կան դպ րո ցի 4րդ դա սա րա նի ծրագ րում նե րառ ված 
ֆի զի կայի տար րա կան օ րենք նե րին և պար զա գույն բա նա
ձևե րին: Մի այդ պի սի խորհր դան շա կան պատ մու թյուն ե ղավ, 
ե րբ գո վազ դային հո լո վա կի սցե նար էր գր վել Եվ րո պայի խո
շո րա գույն գո վազ դային գոր ծա կա լու թյան հա մար: Ճա նա
պար հային ե րթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան մա սին հո լո վա կի 
սցե նա րում վա րոր դի շարժ ման արա գու թյու նը նրա կյան քի 
տևո ղու թյան ե րաշ խիքն էր (դա հղում է արա գու թյան բա նա
ձևին՝ V=S/t): Ըն կե րու թյան ղե կա վար նե րը մեր ժել է ին սցե
նա րը հա ման մա նու թյու նը չհաս կա նա լու պատ ճա ռով, ի սկ ե րբ 
նրանց բա ցատր վել էր, հայ տա րա րել է ին, թե դա « չա փա զանց 
բարդ բա նաձև է՝ հաս կա նա լի մի այն մաս նա գետ նե րին, ֆի զի
կոս նե րին»: Մարդ կանց մտա ծո ղու թյան և ունա կու թյուն նե րի 
փո փո խու թյուն նե րը կա տար վում են բա վա կան արագ և բնավ 
չու նեն դրա կան դի նա մի կա: Ա ռաջ ամեն ե րկ րորդ դպ րո ցա
կան կա րող էր դե տեկ տո րային ռա դի ոըն դու նիչ հա վա քել, գի
տեր հե ռա խո սի կա ռուց վածքն ու նույ նիսկ կա րող էր նո րո գել 
սար քը: Շա տե րը գի տե ին հե ռուս տա ցույ ցի, այլ կեն ցա ղային 
տեխ նի կայի կա ռուց ված քը, ի սկ վա րոր դա կան ի րա վուն քի 
վկա յա կան ստա նա լիս պետք էր ի մա նալ և՛ ավ տո մե քե նայի, և՛ 
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շար ժի չի կա ռուց ված քը: Ի սկ այ սօր ոչ ոք չգի տի ու չի հաս կա
նում, թե ի նչ պես է կա ռուց ված, օ րի նակ, բջ ջային հե ռա խո սը: 
Այ սօր մենք ըն դա մե նը կա րող ե նք օգ տա գոր ծել այն: Եվ դա 
մի այն սո վո րա կան մարդ կանց չի վե րա բե րում: Այ սօր նույ նիսկ 
ին ժե ներն է վե րած վում « գի տու նիկ» սպա ռո ղի, ո րը բա ցար ձա
կա պես չի հաս կա նում ավ տո մատ նա խագծ ման հա մա կար գը: 
Նա պար զա պես օգ տա գոր ծում է տվյալ նե րը, օ գտ վում հա մա
կար գից, ուրի շի գի տե լիք նե րից, ո րոնց հի ման վրա ստեղծ վել 
են ծրագ րային և այլ գոր ծիք ներ: Բայց ե թե հե ռաց նենք այն 
քչե րին, ո րոնք իս կա պես հաս կա նում են գոր ծըն թաց նե րի է ու
թյու նը և ի վի ճա կի են զբաղ վե լու մշա կում նե րով, ապա սպա
ռող նե րի ամ բողջ բուր գը մի ան գա մից փուլ կգա: 

Կր թու թյան ժա մա նա կա կից հա մա կար գի խն դիր նե րից 
մեկն էլ դոգ մա տիկ լի նելն է. կր թա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր փու
լե րում մեր բազ մա թիվ հար ցե րին տա լիս են պատ րաս տի պա
տաս խան ներ: Վոլ գան թափ վում է Կաս պից ծով: Պա տե րազմն 
սկս վել է այ սինչ թվա կա նին: Մեր գլուխն են մտց նում բազ մա
թիվ փաս տեր՝ ի նչոր մեկ նա բա նու թյամբ: Եվ մենք կորց նում 
ե նք մտա ծե լու և հե տա զո տե լու ունա կու թյու նը: Ի սկ ի րա կա
նում ե ՞րբ է սկս վել Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մը: 
1939 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 1ի ն՝ Լե հաս տա նո՞ւմ: 1938 թվա
կա նին՝ Չե խի այո՞ւմ: Չի նաս տա նո՞ւմ՝ 1935 թվա կա նին: Բայց 
չէ՞ որ Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազմն, ը ստ է ու թյան, 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի շա րու նա կու թյունն 
է: Եվ այդ տե սան կյու նից պա տե րազ մի ըն կա լու մը մի ան գա
մայն այլ է դառ նում, ի նչ պես նաև նրա սկս վե լու պատ ճառ նե րը: 
Կր թու թյան դոգ մա նե րը բազ մա թիվ են և ունեն ի րենց օ գուտն 
ու վնա սը: Մի կող մից՝ դրանք օգ տա կար են, քան զի մար դուն 
թույլ են տա լիս ի նչոր հենք ունե նալ ստեղ ծա գոր ծա բար 
մտա ծե լու, խոր հե լու հա մար: Բայց մյուս կող մից՝ կաս կա ծե
լի է ներ կա յաց վող բա զում փաս տե րի հա վաս տի ու թյու նը: 
Դոգ մա նե րը կա րող են կեղծ լի նել, և պատ մու թյու նը բազ միցս 
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ապա ցու ցել է դա: Կրթու թյան, ի նչ պես և գի տու թյան դոգ մա
տա ցու մը զար գաց ման դա դար է, ո րով հետև մար դուն զրկում է 
հար ցեր տա լու և դրանց պա տաս խան նե րը փնտրե լու, հե տա
զո տա կան գոր ծու նե ու թյամբ, ճա նա չո ղու թյամբ զբաղ վե լու 
հնա րա վո րու թյու նից:

Կր թու թյու նը ներ կայիս տես քով հա սա րա կու թյան սա հուն 
զար գաց ման փու լե րում դրա կան դեր է կա տա րում. գի տե լիք
նե րի անընդ մեջ ճշգրտ ման գոր ծըն թաց է ըն թա նում: Սա կայն 
բի ֆուր կա ցի այի կե տե րում հա սա րա կու թյան հե ղա փո խա կան 
վե րա փո խու թյուն նե րի պա հե րին կր թու թյունն սկ սում է վնա սել, 
հա կազ դել զար գաց մա նը: Բի ֆուր կա ցի այի այդ պի սի կետ է 
դի տարկ վում նաև այ սօր, ո րով հետև ձևա վոր վում է մի ի րա կա
նու թյուն, ո րը նախ կի նում եր բեք գո յու թյուն չի ունե ցել: Եվ լավ 
կր թու թյուն ստա ցած, լա վա գույն բու հե րում ուսում նա ռու թյուն 
ան ցած մար դիկ այ սօր հետ են մնում գոր ծըն թաց նե րից, ի սկ 
նրանց պահ վածքն ու ո րո շում նե րը հա մար ժեք չեն առ կա ի րա
վի ճա կին: Այ սօր մենք նոր տի պի սո ցի ու մի ստեղծ ման շե մին 
ե նք, ո րի սպա սարկ ման հա մար ան հրա ժեշտ է կր թու թյան այլ 
հա մա կարգ: Ամ բողջ հա մա կար գը պետք է վե րաի մաս տա
վո րել ու վե րա նա խագ ծել: Բայց ո ՞վ պետք է դա անի: Չէ՞ որ 
ե րեկ վա հան րույ թի մար դիկ չեն կա րող ստեղ ծել ապա գայի 
հան րույ թի կր թա կան բա զան ու հան րա գի տա րա նը, նրանք 
ի ներ ցի այով փոր ձե լու են նո րի մեջ առ նել հնի տար րե րը, 
հետ ևա բար՝ հա կազ դել նո րին: Այ սօր կր թու թյան նոր հայե
ցա կարգ է հար կա վոր, ո րը չի խո չըն դո տի զար գաց մա նը: Ի սկ 
ի նչ պի սի՞ն պի տի լի նի ապագայի կր թու թյու նը: Այն պետք է  
լու ծի ե րեք խն դիր.
1. Ա շա կեր տի ունա կու թյուն նե րի զարգա ցում՝ հի շո ղու թյան 

բա րե լա վում, տրա մա բա նո րեն մտա ծե լու, կան խա տե սե լու, 
դեռևս չե ղա ծը տես նե լու, կամ քի և այլ կոգ նի տիվ ունա կու
թյուն նե րի զար գա ցում:

2. Գի տե լիք նե րով, տե ղե կատ վու թյամբ հագեցում:
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3. Հո գե կան դաս տի ա րա կու թյուն՝ Բա րու և Չա րի հաս կա ցու
թյուն նե րի տա րան ջա տում, Տի ե զեր քում մար դու տե ղի, նրա 
գո յու թյան ի մաս տի սահ մա նում: 

Ան ցյա լի մեծ ման կա վարժ ներն այս ե րեք խն դի րը լու ծում է ին 
մեկ ուսուց չի, մե ծա տա ռով Ուսուց չի մի ջո ցով: Դրանք վար պե
տաց դպ րոց ներ է ին: Օ րի նակ, Ա րիս տո տելն իր ակա դե մի ան 
կա ռու ցել էր իր շուր ջը: Եվ այդ պի սի կր թա կան հա մա կար գը 
ճկուն էր այն քա նով, որ քան կա րող էր փոխ վել ման կա վարժն 
ին քը: Այդ պի սի մո տեց ման ար ձա գան քը պահ պան վել է ստեղ
ծա գոր ծա կան մաս նա գի տու թյուն նե րում: Ստեղ ծա գոր ծա կան 
բու հե րում մինչ օ րս գոր ծում է այդ պի սի կր թա կան հա մա կարգ՝ 
ի նչոր մե կի ար վես տա նո ցը: Հե տաքր քիր է, որ հայ ավան
դա կան կր թու թյան մեջ նույն պես առ կա է ին վե րը նշ ված ե րեք 
կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րը. ուսում նա կան գոր ծըն թա ցին 
պար տա դիր մաս նակ ցում է ին ե րեք մանկավարժ՝ վար ժա պե
տը (պա տաս խա նա տու էր շնորհ նե րի զար գաց ման հա մար), 
վար դա պե տը (պա տաս խա նա տու էր հոգ ևոր զար գաց ման 
հա մար) և ուսու ցի չը (պա տաս խա նա տու էր գի տե լիք նե րի հա
մար): Այդ պի սով, ապա հով վում էր ին ֆոր մա ցի այի, է ներ գի այի 
և մա տե րի այի ե ռա մի աս նու թյու նը: Եվ, բնա կա նա բար, այդ բո
լոր ե րեք վեկ տոր ներն ան հրա ժեշտ էր մար դու մեջ զար գաց նել 
մի ա ժա մա նակ, զու գա հեռ: Բայց այ սօր վա կր թա կան հա մա
կար գում այդ ե րե քից առ կա է մի այն մե կը՝ հնա րա վո րինս շատ 
ին ֆոր մա ցի ա տա լը սո վո րո ղին: Ժա մա նա կին պար տա դիր 
առար կա նե րի ցան կից ան հե տա ցել են, օ րի նակ, տրա մա բա նու
թյունն ու հռե տո րա բա նու թյու նը՝ հե տա զո տու թյան գոր ծիք նե
րը: Այ սօր վա կր թու թյունն ուղղ ված չէ հե տա զո տու թյան հմ տու
թյուն նե րի սեր ման մա նը: Ի հար կե, ին ֆոր մա ցի ան յու րաց նե լիս 
զու գա հեռ զար գա նում է նաև տրա մա բա նու թյու նը, բայց ի ներ
ցի այով, ի նքնս տին քյան: Ե թե աշա կեր տին հանձ նա րա րեք 
ըն թեր ցել և պատ մել Դոս տոևս կու ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից, 
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ակա մայից նրա մեջ նաև բա րո յա կան հաս կա ցու թյուն ներ 
կձևա վոր վեն (հա մե նայն դեպս, կա րող են ձևա վոր վել): Բայց 
փաստն այն է, որ դպ րոցն ու բուհն այ սօր մար դու ունա կու
թյուն նե րը զար գաց նե լու կամ նրա հոգ ևոր աճով զբաղ վե լու 
խն դիր չեն դնում: Այ սօր ձևա վոր վող հա սա րա կու թյան կր թա
կան հայե ցա կար գը պետք է վե րա դառ նա ե ռա մի աս նու թյան 
սկզ բուն քին. այն ի զո րու է իս կա պես ապա հո վել մար դու ներ
դաշ նակ զար գա ցու մը:

Ս ՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾՈՒԹՅԱՆ ՃԳ ՆԱ ԺԱՄ 

Ներ կայիս քա ղա քակր թու թյան հիմ նախն դիր նե րի մա սին 
խո սե լիս ան հնար է շր ջան ցել այն հար ցե րը, ո րոնք վե րա բե
րում են մար դու անօ տա րե լի, առանձ նա հա տուկ հատ կու թյա
նը՝ արա րե լու ունա կու թյա նը: Ստեղ ծա գոր ծու թյունն ինք նին 
արար չու թյուն է՝ ը ստ կերպարանքի ու նմա նու թյան: Ժա մա
նակ նե րի սկզ բում Սուրբ հո գին՝ արա րի չը, կա ռու ցա վո րո ղը, 
հենց այդ պես է ստեղ ծել աշ խար հը՝ որ պես մի ներ դաշ նակ 
կա ռուց վածք: Ը ստ կերպարանքի ու նմա նու թյան ստեղծ ված 
ներ դաշ նակ կա ռուց վածք էր նաև մար դը՝ նույն պես ստեղ ծող 
ու կա ռու ցա վո րող: Մեկ ան գամ ևս հի շենք մար դու առա ջին 
առա ջադ րան քը, ո րն ստա ցել էր Ա րար չից՝ անուն տալ կեն դա
նի նե րի բո լոր տե սակ նե րին: Այդ խն դիրն իս կա պես ստեղ ծա
գոր ծա կան էր: Ը նդ ո րում, բարձ ր  կարգի ստեղ ծա գոր ծու թյուն 
էր, ո րը չու ներ մեկ նա կետ, չէր հիմն վում նա խորդ նե րի աշ խա
տան քի ար դյունք նե րի վրա: Ստեղ ծա գոր ծու թյուն զրոյից, 
բա ցար ձա՛կ ստեղ ծա գոր ծու թյուն: Ա ստ ծու նմա նակ, Ա ստ ծու 
մաս նիկ, Ա ստ ծու մո դել. այս բո լորն աս ված են մարդա րար
չի մա սին: Եվ ի զուր չէ, որ այդ պի սի մար դու մա սին ասում ե ն՝ 
Ա ստ ծու շնորհն ունի:
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 Ե թե կրո նը, գի տու թյունն ու ար վես տը դի տար կենք որ պես 
զու գա հեռ զար գա ցող կեն սո լորտ ներ, ապա ար վես տը շատ 
ավե լի վաղ է ան կում ապ րել, քան մյուս նե րը: Հա վա նա բար 
պատ ճառն այն է, որ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը միշտ ո րո շա կի 
մար տահ րա վեր է ի րա կա նու թյա նը: Այդ թվում` նաև ան կ
մանն ու քայ քայ մա նը: Հա սա րա կու թյան մեջ ծնունդ առ նող 
հա կա սու թյուն նե րը միշտ ար տա ցոլ վում և ի մաս տա վոր վում 
են հենց ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ: Այդ պես էր Վե րածնն դի 
շրջա նում, նման բան տես նում ե նք նաև դարաշրջանների 
սահ մա նա գ ծին, հին հա սա րա կա կան ֆոր մա ցի այի հա
մա տա րած փլուզ ման պայ ման նե րում XX հա րյու րա մյա կի 
սկզբին: Հենց այդ ժա մա նակ օ դում կախ ված է ին ար վես
տում վրա հաս նող լուրջ ճգ նա ժա մի կան խազ գա ցումն ու ըն
կա լու մը: Կա զի միր Մալ ևիչն իր «Սև քա ռա կու սի ով» ար դեն 
այն ժա մա նակ ցույց տվեց, որ ստեղ ծա գոր ծու թյունն ի մաս
տազրկ վում է, ձևն սկ սում է հաղ թել բո վան դա կու թյա նը և 
դուրս գա լիս առա ջին պլան: Պա տա հա կան չէ, որ նրա «Սև 
քա ռա կու սին» ցու ցա հան դե սում ներ կա յաց ված էր ան կյու
նում, որ տեղ միշտ սրբա պատ կեր ներն են կա խում: Դա պարզ 
ուղերձ էր. ձևը գլ խա վոր է դառ նում, հենց նրա առջև են խո
նարհ վե լու: Բայց նույ նիսկ Մալ ևի չից հե տո մենք տես նում 
ե նք լի ար ժեք ստեղ ծա գոր ծու թյան վառ օ րի նակ ներ: Ան
ցյալ դա րը հա րուստ էր ստեղ ծա գոր ծա կան հան ճար նե րով՝ 
ե րաժշ տու թյան, գրա կա նու թյան մեջ, ար վես տի գրե թե բո լոր 
ո լորտ նե րում: Բայցև   այնպես ստեղ ծա գոր ծու թյու նը մեծ հաշ
վով ավարտ վեց XX դա րի վեր ջին. այ սօր դժ վար է թվել հա
մաշ խար հային մասշ տա բի այն պի սի ակա նա վոր գրող նե րի 
կամ կոմ պո զի տոր նե րի, ո րոնք ազ դե ցու թյուն ունեն մարդ կու
թյան վրա: Ի սկ ստեղ ծա գոր ծու թյան ար գա սիք նե րի առու մով 
կա րե լի է ասել, որ մենք ապ րում ե նք բո վան դա կու թյան հան
դեպ ձևի վերջ նա կան հաղ թա նա կի դա րաշր ջա նում: Այ սօր
վա ստեղ ծա գոր ծա կան ին ֆոր մա ցի այի մեծ մա սը ձև է: 
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 Ցան կա ցած ստեղ ծա գոր ծու թյուն, ի հար կե, յու րօ րի նա կու
թյուն է: Այ սինքն՝ որ ևէ նոր, ցայսօր չե ղած բան ստեղ ծե լու 
ձգ տում: Ա րա րո ղի ճա նա պար հը դե պի սո վո րա կան մար դը, 
դե պի այդ մար դու ըն կա լումն ան ցնում է նրա տպա վո րու
թյուն նե րի, են թա գի տակ ցու թյան մի ջով: Եվ նո րը ստեղ ծա
գոր ծու թյան պար տա դիր բա ղադ րիչն է: Չէ՞ որ հենց նորն է 
մար դուն հա նում հու զա կան ան շար ժու թյու նից, նրան ավե լի 
ըն կա լու նակ ու զգա յուն դարձ նում:

 Սա կայն յուրօրինակության ո րո նու մից բա ցի, ստեղ ծա
գոր ծու թյու նը նաև մի գոր ծըն թաց է, ե րբ արա րո ղը տես նում է 
կար ևորն ապա գա յում, գտ նում է զար մա նա լին ու նշա նա կա
լին ներ կա յում և ան ցյա լում: Մարդ կանց մեծ մա սը չի տես
նում` ի նչ է կա տար վում շուր ջը: Նրանք պար զա պես չեն նկա
տում, որ ի րենց կյան քը լե ցուն է ի րա դար ձու թյուն նե րով: Ի սկ 
ստեղ ծա գոր ծող մար դը նկա տում է այդ ի րա դար ձու թյուն ներն 
ու ման րա մաս նե րը, տես նում դրանց միջև կա պե րը, ի մաստ
նե րը: Ստեղ ծա գոր ծողն ի նչոր առու մով ի մաստ նե րի վեր լու
ծա բան ու կոնստ րուկ տոր է: Նա ներ դաշ նակ կա ռույց է ստեղ
ծում` լի նի վեպ, պի ես, կի նոն կար, ե րաժշ տու թյուն, կտավ 
կամ քան դակ: Եվ ար դյուն քում ծնվում է նոր ի մաստ, կամ էլ 
վե րաի մաս տա վո վրում են գո յու թյուն ունե ցող ճշ մար տու
թյուն նե րը՝ ի նք նա տիպ ստեղ ծա գոր ծա կան լուծ ման շնոր հիվ: 
Կա տա րյալն այս դեպ քում ի նք նա տիպ ձևի և ի նք նա տիպ բո
վան դա կու թյան մի ու թյունն է: Ը նդս մին, բո վան դա կու թյու նը, 
ի նչ պես նաև ին ֆոր մա ցի ան, միշտ առաջ նային է: Ա րա րո ղի 
ստեղ ծա ծի մեջ պար տա դիր առ կա է մի բան, ո րը նա ցան կա
նում է ասել բո լո րին: Ստեղ ծա գոր ծու թյու նը խիստ կա նոն
նե րի ու շր ջա նակ նե րի բա ցա կա յու թյան շնոր հիվ թույլ է տա
լիս տես նել այն, ին չը թաքց ված է մեր աչ քից, թույլ է տա լիս 
ստեղ ծել ու նկա րագ րել այ լընտ րան քային ի րա կա նու թյուն, 
դի տար կել կյան քի ի նչի նչ սցե նար ներ, ո րոնք կա րող է ին լի
նել ապա գա յում, ներ կա յում կամ ան ցյա լում: Եվ վեր ջա պես, 
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ստեղ ծա գոր ծու թյու նը խորհր դա ծե լու առիթ է: Ը նդ ո րում, 
ի նչ պես ար դեն աս վել է, ստեղ ծա գոր ծու թյանն ար ձա գան
քում է մար դու են թա գի տակ ցու թյու նը՝ առա ջաց նե լով հույ զեր, 
վե րա բեր մունք, ապ րում ներ: Ի սկ ապ րում նե րի հետ ևանք են 
մտո րում նե րը, եզ րա կա ցու թյուն նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը: 
Մի այն ապ րու մակ ցող մարդն է ունակ ամ բողջ խո րու թյամբ 
ըն կա լե լու ին ֆոր մա ցի ան: Հայտ նի ամե րիկ յան ֆիլ մում, որ
տեղ ներ կա յաց ված են կի նոար տադ րու թյան ստեղ ծա գոր
ծա կան գոր ծըն թա ցի ման րա մաս նե րը, ռե ժի սո րը սցե նա
րիս տին բա ցատ րում է, որ պար զա գույն ճշ մար տու թյուն ներ 
հանդիսատեսին ուղ ղա կի ո րեն հայտ նելու փոխարեն պետք է 
այլ ուղի փնտ րել. « Մենք սո վո րեց նում ե նք նրանց, ի սկ մար
դիկ դա չեն սի րում: Ե թե ասե լու բան ունենք, պի տի հասց նենք 
դա ասել, քա նի դեռ մարդը լա լիս է, ծի ծա ղում, վր դով վում»: 
Հենց դա է «ստեղծագործության մեխանիկան»։ Կար ծես 
ամեն ի նչ հաս կա նա լի է: Բայց մի այն այն դեպ քում, ե թե իս
կա պես «ա սե լու բան ունենք»: Իսկ այդ հար ցում այսօր լուրջ 
խն դիր ներ են ծա գել:

 Ի ՞նչն է ո գեշն չում ստեղ ծա գոր ծո ղին: Սո վո րա կան կյան քը, 
մար դիկ, ո րոնց հան դի պում է, բնու թյու նը, ո րով հի ա նում է: 
Ի սկ ին չո՞վ կա րող է ո գեշնչ վել, օ րի նակ, նա, ով մե ծա ցել ու 
ապ րում է բա ցար ձակ մի այ նու թյան մեջ` ան լու սա մուտ, գորշ 
պա տե րով սե նյա կում փակ ված: Նա, ով չի տե սել մարդ կային 
հա րա բե րու թյուն ներ, բնու թյուն, տա րերք, և, ի վեր ջո, գիրք չի 
կար դա ցել, ե րաժշ տու թյուն չի լսել, նկար չի տե սել: Սա, ի հար
կե, չա փա զան ցու թյուն է: Բայց թույլ է տա լիս տե սա նե լի 
դարձնել մար դու կախ վա ծու թյու նը մի ջա վայ րից: Այո՛, մար դը 
ձգ տում է հայտ նա գոր ծել ու ստեղ ծել: Բայց նա պետք է ստեղ
ծի իր մեջ ու իր շուր ջը ե ղա ծի կերպարանքով ու նմա նու թյամբ: 
Եվ ստաց վում է, որ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը կախ ված է ի րա կան 
կյան քից: Ստեղ ծո ղը պետք է ներ քուստ ի մա նա, թե ի նչն է բա
րին, որ պես զի Ա րար չի նման ի նչոր բան ստեղ ծի ու տես նի, որ 
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բա րի է: Ի սկ այ սօր սրըն թաց ձևա վոր վող ի րա կա նու թյու նը 
տար րա լու ծում է հաս կա ցու թյուն ներն ու ճշ մար տու թյուն նե րը, 
ջն ջում Բա րու և Չա րի, Լա վի ու Վա տի սահ ման նե րը: Ստեղ
ծա գոր ծու թյան հա մար ավե լի ու ավե լի դժ վար է դառ նում գա
ղա փա րա խո սա կան հե նա կե տեր գտ նե լը: Եվ այդ ժա մա նակ 
մտ քի հս տա կու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում նո րը 
սկ սում են փնտ րել ու գտ նել զուտ ձևի, ը նդ ո րում՝ ամե նա
տարօրինակ ձևի մեջ: Ի նս տա լյա ցի ա ներն ու պեր ֆոր մանս
նե րը փո խա րի նել են բո վան դա կային ստեղ ծա գոր ծու թյա նը, 
դրանց նշա նա բանն են դար ձել «Գլ խա վորն այն է, որ առ այ
սօր ոչ ոք այս պե՛ս չի արել»ը, «Որ քան սկան դա լային, այն քան 
լավ»ը և այլն: Ի սկ բո վան դա կությո՞ւ նը: Սուրբ Հո գին, ստեղ
ծե լով աշ խար հը՝ Եր կի րը, աստ ղե րը, կեն դա նի նե րին, բույ սե
րը, ժա մա նակ առ ժա մա նակ դա դար էր առ նում, որ նայի իր 
ստեղ ծա ծին ու տես նի, որ բա րի է: Մարդն էլ որ ևէ բան ստեղ
ծե լիս միշտ ձգտում է, որ այն դուր գա և՛ ի րեն, և՛ նրանց, ով քեր 
կտես նեն կամ կլ սեն ստեղ ծա ծը: Ստեղ ծա գոր ծու թյան ի մաս
տը հենց ներ դաշ նա կը ստա նալն է: Եվ տես նելը, որ դա բա րի 
է: Բայց ցու ցաս րահ ներ ներ խու ժած անի մաստ ի նս տա լյա ցի ա
ներն ու պեր ֆոր մանս նե րը ճշ մա րիտ ստեղ ծա գոր ծա կան աշ
խա տան քի ու բո վան դա կու թյան բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով 
դժ վա րու թյամբ են ար ձա գանք գտ նում մար դու են թա գի տակ
ցու թյան մեջ: Եվ մա նա վանդ մար դու հա մար դժ վար է զգալ 
« բա րին», ե րբ այն պարզապես չկա: 2011 թվա կա նի նոյեմ բե
րին Դորտ մուն դի թան գա րա նում հա վա քա րա րը ո չնչաց րեց 
ժա մա նա կա կից ար վես տի՝ 800 հա զար եվ րոյով ապա հո վա
գրված մի ստեղ ծա գոր ծու թյուն: Այն կոչ վում էր «Երբ սկ սում է 
կա թել առաս տա ղից»: Ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծու թյունն ի բր 
առաս տա ղից կա թա ցած պղ տոր ջրով մի թաս էր: Հա վա քա
րա րը լվա ցել էր թա սը՝ ո չն չաց նե լով գլուխ գոր ծո ցը: 2014 թվա
կա նի փետր վա րին ի տա լա կան Բա րի քա ղա քի թան գա րա նում 
մեկ այլ հա վա քա րար սե ղա նից մաք րեց թխ ված քի փշ րանքն 
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ու դեն նե տեց մի քա նի ճմռթ ված ան ձե ռո ցիկ: Ար վես տը նո րից 
ծանր կո րուստ կրեց. փշ րանք ներն ու ան ձե ռո ցիկ նե րը 10 հա
զար եվ րո ար ժո ղու թյամբ ի նս տա լյա ցի այի մասն է ին: 2015 
թվա կա նի հոկ տեմ բե րին ի տա լա կան Բոլ ցա նո յում հա վա քա
րարն ամ բող ջո վին ո չն չաց րեց «Որ տե՞ղ ե նք պա րե լու այս ե րե
կո» ի նս տա լյա ցի ան՝ գետ նին թափ ված շամ պայ նի շշեր, 
ծխուկ ներ ու կոն ֆե տի: Բայց ի նս տա լա ցի այի հե ղի նակ նե րը 
մեծ վար պե տու թյամբ ըն դա մե նը տա սը րո պե ում վե րա կանգ
նե ցին գլուխ գոր ծո ցը: Ա նի մաստն այ սօր ար վես տի գոր ծի 
կար գա վի ճակ է ձեռք բե րում: Ճիշտ այն պես, ի նչ պես անի
մաստն ստա նում է ին ֆոր մա ցի ոն հա ղոր դագ րու թյան, հոդ վա
ծի, ռե պոր տա ժի կար գա վի ճակ: Ե վս մեկ գոր ծոն, ո րի ի հայտ 
գա լը հս կա յա կան ազ դե ցու թյուն է ունե ցել ժա մա նա կա կից 
ար վես տի վրա․ դա այս պես կոչ ված մասսայական ար վեստն 
է: Դա րեր շա րու նակ ստեղ ծա գոր ծու թյան ար դյուն քը բա ցա
ռիկ, ե զա կի նմուշ էր: Օ րի նակ, նկար չի կտա վը հա սա նե լի էր 
մարդ կանց սահ մա նա փակ շր ջա նա կի, ո րոնք, հիմ նա կա նում, 
ի նչոր բան հաս կա նում է ին կեր պար վես տից (հենց նրանց հա
մար էլ այդ կտավ նե րը ստեղծ վում է ին): Այդ մար դիկ և՛ պատ
վի րա տու ներ է ին, և՛ ար վես տի քն նա դատ ներ: Հա զիվ թե Լե ո
նար դոն կամ Մի քե լան ջե լոն առաջ նորդ վե լիս լի նե ին ամ բո խի 
ճա շա կով կամ շու կայի առևտ րա կան նե րի ու գյու ղա ցի նե րի 
պա հանջ մունք նե րով: Նրանց առա քե լու թյունն այլ էր: Յու րա
քան չյու րը փնտ րում էր մար դու են թա գի տակ ցու թյա նը դի մե լու 
իր լե զուն: Եվ յու րա քան չյուրն ասե լու, տա լու բան ուներ, կամ 
ի նչոր բա նի մա սին ուզում էր զգու շաց նել։ Նրանց ստեղ ծա
գոր ծու թյան մեջ առ կա էր փի լի սո փա յա կան բա ղա դրի չը: Աշ
խա տան քի հա մար նրանց պետք չէ ին տաս նյակ ու հա րյուր 
հա զա րա վոր ե րկր պա գու ներ: Բա վա րար էր մի այն, որ Մե դի
չի նե րը գլուխ է ին հա նում ար վես տից և ստեղ ծա գոր ծու թյան 
պատ վի րա տու ներն է ին: Մո տա վո րա պես այդ պի սի ի րա վի
ճակ էր նաև գրա կա նու թյան, ե րաժշ տու թյան ո լոր տում: 
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Օ րի նակ, Բա խի ե րաժշ տու թյունն ուղղ ված չէ ժո ղովր դա կան 
զանգ ված նե րի ցան կու թյուն նե րի բա վա րար մա նը: Դա մարդ
ա րար չի և աշ խար հի արար չի միջև կապ հաս տա տե լու հրա
շա լի օ րի նակ է ե րաժշ տու թյան ներ դաշ նա կու թյան մի ջո ցով: 
Դա մար դու և Ա րար չի հա ղոր դակ ցու թյան լեզ վի ո րո նում է: 
Ար վեստն իր լա վա գույն ար տա հայ տում նե րում միշտ առաջ է 
ըն կել հա սա րա կու թյու նից, առաջարկել է շարժման վեկ տոր
ներ, կողմ նո րո շիչ ներ, ի նք նա տիպ ստեղ ծա գոր ծա կան լու
ծում նե րի մի ջո ցով ձևա կեր պել բա րո յա կան ու վար քագ ծային 
հիմ նադ րույթ ներ: Բայց ստեղ ծա գոր ծու թյան այդ առա քե
լությունը մեծ հար ցա կա նի տակ դրվեց ժա մա նա կա կից տեխ
նո լո գի ա նե րի զար գաց ման հետ ևան քով: Նոր ի րա կա նու թյու
նը ծնեց այս պես կոչ ված մասսայական մշա կույթ, և ամեն ի նչ 
գլ խի վայր շրջ վեց: Տպագ րա կան հաս տո ցը, ձայ նագ րու թյու նը, 
կի նե մա տոգ րա ֆը, ռա դի ոն, հե ռուս տա տե սու թյու նը, ին տեր նե
տը հան գեց րին ար վես տի ցան կա ցած գոր ծի հա մաընդ հա նուր 
մատ չե լի ու թյան: Ա ռա ջին հա յաց քից՝ հրա շա լի է: Հնա րա վոր 
դար ձավ տես նել ու լսել այն ամե նը, ին չի մա սին մար դիկ նախ
կի նում մի այն ե րա զում էին: Բայց, ի նչ պես ար դեն ասել ե նք, 
ար վես տից առանձ նա պես գլուխ չհա նող լսա րա նը տեխ նո լո
գիաների մատչելիության պատճառով սրըն թաց ը նդ լայն վեց: 
Այդ լսա րա նի հետ հե տա դարձ կապ հաս տատ վեց. բա ցար ձա
կա պես բո լո րը հնա րա վո րու թյուն ստա ցան գնա հա տե լու 
ստեղ ծա գոր ծու թյան ար դյուն քը: Մենք ոչ մի այն մի լի ո նա վոր 
ըն թեր ցող ներ, հան դի սա տես ներ և ունկն դիր ներ ունե ցանք, 
այլև նույն քա նա կի քն նա դատ ներ: Նրանց վե րա բեր մուն քը 
ար վես տին սկ սեց նշա նա կու թյուն ունե նալ։ Ը նդ ո րում, լսա րա
նը ոչ մի այն հու զա կան (դուր է գա լիս/դուր չի գա լիս), այլև 
նյու թա կան  (կգնեմ/ չեմ գնի) ար ձա գան քի հնա րա վո րու թյուն 
ստա ցավ: Կա պի տա լիզ մի և ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա
կան տեխ նո լո գի ա նե րի պայ ման նե րում ար վեստն արա գո րեն 
կախ ման մեջ ըն կավ լայն զանգ ված նե րի վերաբերմունքից: 
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Ե թե նախ կի նում ազն վա կա նը կամ մե կե նասն ար վես տի ի նչ
որ գործ է ին պատ վի րում սե փա կան է գոն բա վա րա րե լու նպա
տա կով, ապա այ սօր նրանց փո խա րի նե լու են ե կել մար դիկ, 
ո րոնց նպա տա կը ար վես տի հաշ վին փող աշ խա տելն է: «Դ րա
մով քվե ար կող» հան դի սա տես. սա ժա մա նակա կից կի նոյի ու 
թատ րո նի եզ րույթ է: Լա վա գույն կի նո ռե ժի սոր նե րի վար կա նի
շի հիմ քում ոչ թե տա ղանդն է, այլ ֆիլ մի ցու ցադ րու մից ստաց
ված գու մա րը: Շա հու թա բե րու թյու նը դար ձել է ար վես տի հա
ջո ղա կու թյան գլ խա վոր չա փա նիշ: Ի սկ մենք հի շում ե նք, որ 
մարդ կանց լայն զանգ ված ներն այդ նույն ժա մա նակ ներ քաշ
ված են ահ ռե լի ին ֆոր մա ցի ոն հոս քե րի մեջ, որ տեղ ապա կա
ռու ցո ղա կան ու ան պետք ին ֆոր մա ցի ան շատ մեծ տո կոս 
ունի: Եվ նույն մար դիկ այդ հոս քե րի ազ դե ցու թյամբ ար վես տի 
պա հան ջարկ են ձևա վո րում: Դժ վար չէ պատ կե րաց նել, թե 
ի նչ պի սին կլի նի այդ մի ջին թվա բա նա կան պա հան ջար կը: 
Զանգ ված նե րը մա կե րե սային զվար ճանք են պա հան ջում, ի սկ 
նրանք, ով քեր պա տաս խա նա տու են ար վես տի հա մար, խրա
խու սում են դա՝ ի րենց կեղծ ար վեստն ար դա րաց նե լով հան դի
սա տե սի պա հան ջար կով: Եվ այս փակ շր ջա նից դուրս պրծ
նելն ավե լի ու ավե լի դժ վար է դառ նում, ո րով հետև ար վես տին 
փող գործ նա կա նում տա լիս են այդ նույն շար քային հան դի
սա տես նե րը: Այո՛, իս կա կան արա րո ղը ճշ մա րիտ ար վեստ է 
ստեղ ծում, ան կախ ի րա կա նու թյու նից և ի հե ճուկս դրան: Բայց 
այդ քաո սի դեմ պայ քա րը սահ մա նա փակ ռե սուրս ունի: 
Ա սենք, լավ հե ղի նա կը կա րող է հան ճա րեղ ֆիլ մի սցե նար 
գրել: Բայց ֆիլ մար տադ րու թյու նը թանկ հա ճույք է: Ի սկ որ տե
ղի՞ց այդ փո ղը: Կի նոըն կե րու թյուն ներն ու պրո դյու սեր նե րը 
ֆի նան սա վո րում են մի այն այն, ին չը ե կա մուտ է խոս տա նում: 
Ի սկ ե կամ տա բե րու թյու նը շատ վատ չա փո րո շիչ է ար վես
տում: Ար դյուն քում լուրջն ու ար ժե քա վո րը մերժ վում են դեռ 
մտահղացման փու լում. « Ձեր պատ մու թյու նը 4 մի լի ոն տնային 
տն տե սու հի նե րին չի ստի պի սու պեր մար կե տից գնում ներ 
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անե լուց հետո մտ նել կի նո թատ րոն ու տոմս գնել»: Ե րաժշտու
թյու նը մար զա դաշ տեր պի տի լց նի, ֆիլ մը` կի նո դահ լիճ ներ 
աշ խար հով մեկ, գիր քը պետք է գնեն մի լի ո նա վոր տպա քա նա
կով, հե ռուս տած րա գի րը պետք է բարձր վար կա նիշ ունե նա, 
ի սկ նկա րիչն իր գոր ծե րը պետք է ցու ցադ րի ամե նա հե ղի նա
կա վոր (ի մա` թանկ) պատ կե րաս րահ նե րում: Շա հի հետ ևից 
ը նկ նե լը հան գեց րել է ֆիլ մե րի, ե րաժշտու թյան, գրա կա նու
թյան հա րա հոս ար տադ րու թյա  նը, ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
« կո մեր ցի ոն հա ջո ղա կու թյան» շաբ լոն նե րի ստեղծ մա նը: 
Դրան ցում ման րա մասն նշ ված է, թե ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ 
հատ կա պես քա նի տո կոս պետք է կազ մի հու մո րը, սեք սը, սար
սա փի և արյու նոտ տե սա րան նե րը, ի նչ կեր պար ներ են ան
հրա ժեշտ և այլն: Շաբ լո նով գիրք գրելն ու ֆիլմեր նկա րե լը 
շատ ավե լի հեշտ է, քան ի նք նա տիպ գրա կա նու թյուն ու իս կա
կան կի նո ստեղ ծե լը: Կի նո են նկա րա հա նում ը ստ ուղե ցույց
նե րի, սխե մա նե րի, ո րոն ցում ֆիքսված են զանգ վա ծային հան
դի սա տե սի վար քա կա նոն նե րը: Եվ ար դյուն քում ունենք 
զանգ վա ծային ար վես տի նմուշ նե րի զանգ վա ծային ար տադ
րու թյուն զանգ ված ների հա մար: 

 Բայց նույ նիսկ ար վես տի ե զա կի հանճարեղ գոր ծերն 
այսօր ստեղծ վում են այլ պայ ման նե րում և այլ նպա տակ նե
րով: Ար վես տի մե կե նաս նե րը մե ռյալ դաս են: Նրանց փո
խա րի նել են ար վես տում ֆի նան սա կան սպե կու լյա ցի ա նե
րով զբաղ վողները. նրանք կտավ ներ են գնում հե տա գա յում 
բարձր գնով վե րա վա ճա ռե լու հա մար: Տա ղան դա վոր նկա
րիչ նե րի հար ցում ամեն ի նչ հաս կա նա լի է. իս կա կան տա ղան
դը, միև նույնն է, կգ նա հա տեն, և այն միշտ պա հանջ ված կլի նի: 
Ի սկ ի նչ պե՞ս վար վել ար վես տի « սու ռո գա տի» հետ: Ի նչ պե՞ս 
վար վել կտա վին նե տած ցայ տե րի, աբստ րակտ ներ կաբ ծե
րի, բազ մա գույն անի մաստ գծե րի հետ: Հա նուն վա ճառ քի 
լե գենդ ներ են հյուս վում դրանց շուր ջը: Եվ փի ա րը ո չն չու թյա
նը դարձ նում է խորհր դա վոր հան ճար` ամե նա ցու ցադր վող, 
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ամե նա պա հանջ ված, ամե նաս կան դա լային, ամե նաէ պա
տա ժային և այլն: « Մո դաիկ նկա րիչ». սա այ սօր վա բա ռա
պա շա րից է: Ոչ թե տա ղան դա վոր, հան ճա րեղ կամ խոր, այլ 
հենց մո դաիկ: Բնա կա նա բար, նույ նիսկ այ սօր անհրաժեշտ է 
ի նչոր նոր, հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նող գործեր ստեղ ծել: 
Եվ տա ղան դի (հե տա բար՝ մտ քի ու բո վան դա կու թյան) բա
ցա կա յու թյան պայ ման նե րում առա ջին պլան է գա լիս ձևը. 
պատ կեր ստեղ ծե լու ե ղա նակ նե րը, ներկ ստա նա լու տեխ
նո լո գի ա նե րը, բուն նյու թը, ո րով նկար վում է կտա վը, ավե լի  
կար ևոր են, քան այն, ի նչ պատ կեր վում է: Նոր բո վան դա
կու թյուն գտ նե լը դժ վար է, ոչ բո լո րին հա սու: Ի սկ ահա ար
տա քուստ աչ քի ը նկ նելն ավե լի դյու րին է: Մա զե րը կա նաչ 
ներ կելն ավե լի հեշտ է, քան թե կուզ մեկ խե լա ցի միտք ար
տա հայ տե լը: Ներ կը կտա վի վրա թա փե լը, վր ձի նը փղին կամ  
կա պի կին հանձնելը ավե լի հեշտ է, քան ի րա կան գլուխ
գոր ծոց ստեղ ծե լը: Այդ պի սի սխե ման ահ ռե լի թվով ան տա
ղանդ, ան պի տան մարդ կանց հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ստեղ ծա գոր ծող կամ ար վես տի գործիչ կոչ վել: Նրանց օ րի
նա կը ոգ ևո րում է նաև այ լոց, և ապաշ նորհ նե րի թի վը բազ
մա պատկ վում է ե րկ րա չա փա կան պրոգ րե սի այով: Նոր մալ 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ո չն չա նում է այդ հե ղե ղի մեջ՝ չկա րո
ղա նա լով դուրս գալ ջրի ե րես: 

 Մենք ապ րում ե նք բո վան դա կու թյան հանդեպ ձևի հաղ
թա նա կի դա րաշր ջա նում: Այ սօր վա ստեղ ծա գոր ծա կան 
ին ֆոր մա ցի այի մեծ մա սը ձև է: Նոր ձևի հետ ևից ը նկ նե լը 
բխում է հա սա րա կու թյան տն տե սա կան ու սո ցի ա լա կան մո դե
լից: Բայց ևայն պես ին չո՞ւ է դրան զու գա հեռ բո վան դա կու թյու
նը արագ վե րա նում ստեղ ծա գոր ծու թյու նից: Մի՞ թե մե կը մյու
սին խան գա րում է: Պա տաս խա նը շատ պարզ է. ահագ նա ցող 
ին ֆոր մա ցի ոն քաո սի հետ ևան քով բո վան դա կու թյու նը մեր 
կյան քից է ան հե տա նում: Մենք ամե նուր տես նում ե նք ի մաստ
ների ու բո վան դա կու թյոան վե րա ցում: Ա նի մաս տու թյու նը 
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դառ նում է թրենդ: Ի սկ ը ստ կերպարանքի ու նմա նու թյան 
ստեղ ծելն ան հնար է, ե թե այդ կերպարանքը չկա:

 Ար դար կլի նի ասել, որ ի մաստ նե րի կորս տի խն դի րը վա
ղուց է ծա գել` որ պես սո ցի ու մի ան հա վա սա րակշռ վա ծու թյան, 
նրա մի ա չափե րկ չափ մո դել նե րի ան կա տա րու թյան հետ
ևանք: Մար դը միշտ ցան կա ցել է ճա նա չել աշ խար հը. դա նրա 
բնա կան ձգ տումն է: Եվ ժա մա նա կի ըն թաց քում կրո նի, գի
տու թյան ու ար վես տի ի հայտ գալն այդ ձգտ ման հետ ևանքն 
էր: Դրանց ծա գու մը պայ մա նա վոր ված էր ո րոշ հար ցե րին 
պա տաս խա նե լու ցան կու թյամբ՝ ի նչ կա մեր շուր ջը, ի նչ պես է 
դա կազ մա կերպ ված, ին չու է այդ պես: Սա կայն պատ մու թյան 
ըն թաց քում և՛ կրո նը, և՛ գի տու թյու նը, և՛ ար վես տը դա դա րե ցին 
հե տաքրքր վել այդ հիմ նա րար հար ցե րով ու սկ սե ցին զբաղ
վել կի րա ռա կան խն դիր նե րով. ի մաստ նե րը սկսե ցին նա հան
ջել ե րկ րորդ պլան: Եվ ար դյուն քում ամեն ի նչ կի րա ռա կան 
դար ձավ։ Կրո նը հոգ ևոր խն դիր նե րից ան ցավ մարդ կանց 
կա ռա վար մանն ու հնա զան դեց մա նը՝ ստեղ ծե լով ե կե ղե ցու 
ի նս տի տու տը, գի տու թյունն աշ խար հի բնույ թի և կա ռուց ված քի 
հար ցե րից ան ցավ կի րա ռա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ստեղծ մա
նը, ի սկ ար վեստն աշ խար հա ճա նաչ մանն ու մար դու ճա նաչ
մանն ուղղ ված ճշ մա րիտ ստեղ ծա գոր ծու թյու նից ու արա րու
մից ան ցավ ամ բո խին զվար ճաց նե լուն՝ ստեղ ծե լով փոփա րտն 
ու մասսայական մշա կույ թը:

 ՆԵՐ ԿԱՅԻՍ ՔԱ ՂԱ ՔԱԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ 
ՊԱՏ ԿԵ ՐԸ

 Մեր կյան քի տար բեր բնա գա վառ նե րում կու տակ ված հիմ
նախն դիր նե րի ու հա կա սու թյուն նե րի՝ վե րը բեր ված դի
տար կու մը մեզ հան գեց նում է հետ ևյալ ը նդ հան րաց ված 
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եզ րա կա ցու թյուն նե րին: Կյան քի ներ կայիս տեխ նո լո գի ա նե
րը մարդ կու թյա նը հասց րել են նրան, որ ար դեն տե սա նե լի 
ապա գա յում կս պառ վեն գո յու թյան ու բնա կա նոն կեն սա գոր
ծու նե ու թյան հա մար ան հրա ժեշտ մո լո րա կի ռեսուրսները: 
Կյան քի այդ տեխ նո լո գի ա ներն ու ստան դարտ նե րը կոչ ված 
են բա վա րա րե լու մե ծա մաս նու թյան ար հես տա ծին, ան սահ
մա նա փակ պա հանջ նե րը և պայ մա նա վոր ված են հա սա րա
կու թյան սո ցի ա լա կան մո դե լով, ո րի հիմ քում ագահությունից 
դրդված  և ամեն գնով նյու թա կան շահ ստա նա լուն միտ ված 
կա պի տա լիս տա կան տն տե սու թյունն է: Այդ տն տե սա կան 
մո դե լը, ո րը պար տա դիր պա հան ջում է կա պի տա լի ը նդ լայն
ված վերար տադ րու թյուն, ը նդ հուպ մո տե ցել է մո լո րա կի 
պա շար նե րի սպառ մա նը, նոր շու կա նե րի բա ցա կա յու թյանն 
ու հե տա գա ը նդ լայն ման ան հնա րի նու թյա նը, հետ ևա բար՝ 
կոր ծան մա նը: Ը նդս մին, կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում  
ե կամ տա բե րու թյու նից ու շա հու թա բե րու թյու նից խիստ կախ
վա ծու թյու նը հան գեց րեց հա սա րա կու թյան գի տակ ցու թյան 
լուրջ դե ֆոր մա ցի այի և ի մաստ նե րի աս տի ճա նա կան կորս տի: 
Գի տու թյան մեջ սկսել է գե րակշ ռել կի րա ռա կան ուղ ղու թյուն
նե րի զար գա ցու մը՝ ի վնաս հիմ նա րար հե տա զո տու թյուն նե րի. 
այ սօր վա գիտ նա կան նե րի աշ խա տանքն ավե լի շատ վա ղուց 
ստեղծ վա ծի կի րառ ման, շա հու թա բե րու թյուն խոս տա ցող 
տար բե րակ նե րի փնտր տուք է, քան հե ղա փո խա կան հայտ նա
գոր ծու թյուն նե րի ո րո նում:

Ա ռող ջա պա հու թյան մեջ առա ջին պլան է մղ վել դե ղա
գոր ծու թյու նը՝ որ պես հետ ևանք հատ վա ծա կան մո տեց ման 
(բու ժել ոչ թե մար դուն, այլ առան ձին օր գան ներ ու ախ տա
ն շան ներ), ի նչ պես նաև գեր շա հույթ ստա նա լու ձգտ ման (հի
վանդ մարդ կանց հաշ վին, ո րոնք պատ րաստ են դե ղա մի ջոց
ներ գնել): Մար դու առող ջու թյան մա սին հո գա տա րու թյունն 
այսօր հա կա սու թյան մեջ է դե ղա գոր ծա կան ըն կե րու թյուն
նե րի և առող ջա պա հու թյան ներ կայիս ամ բողջ հա մա կար գի 
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ֆի նան սա կան շա հե րի հետ` ստեղ ծե լով ի րա կան սպառ նա
լիք մարդ կու թյան գո յատև ման հա մար: Ֆի նան սա կան շա
հե րի գե րա կա յու թյունն ար տա հայտ վում է նաև մշա կույ թի և 
ար վես տի ո լոր տի ակնհայտ ճգ նա ժա մով, որ տեղ ձևը վերջ
նա կա նա պես հաղ թել է բո վան դա կու թյա նը՝ ի հա ճույս հա սա
րա կու թյան բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյան կաս կա ծե լի ճա
շա կի և պա հանջ մունք նե րի, ո րոնք ֆի նան սա պես ազ դում են 
ստեղ ծա գոր ծա կան նա խագ ծե րի ու նա խա ձեռ նու թյուն նե րի 
ճա կա տագ րի վրա: 

 Կա պի տա լիզ մի գա ղա փա րա խո սա կան հիմ քը Հին կտա
կա րա նի բազ մա թիվ դրույթ ներն են, որ տեղ նյու թա կան բա
րիք նե րը հռ չակ վում են կյան քի գերն պա տակ, ո րին հաս նե լու 
հա մար ըն դու նե լի են բո լոր մի ջոց նե րը: Միև նույն ժա մա նակ 
հինկ տա կա րա նային գա ղա փա րա խո սու թյունն ու փի լի սո
փա յու թյունն արար չա կան ի մաստ ներ չեն կրում, այլ, ը նդ հա
նուր առ մամբ, ար գելք նե րի հա մա կար գ են, ո րի հիմ նա կան 
նպա տա կը մար դու ան մռունչ հնա զան դե ցումն է Ա ստ ծու 
կամ քին: Այդ գա ղա փա րա խո սու թյու նը, ար հես տա կա նո րեն 
մի աց վե լով քրիս տո նե ու թյա նը, ներ քին լուրջ կրո նա կան հա
կա սու թյուն ներ առա ջաց րեց, ո րոնք աս տի ճա նա բար բե րե ցին 
հա սա րա կու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան կորս տին: 
Հինկ տա կա րա նային դրույթ նե րը, ո րոնք ուղղ ված է ին մար
դու առա վել ե րկ րային ձգ տում նե րին, հաղ թե ցին քրիս տո նե
ա կան բա րո յա կա նու թյանն ու 500 տա րի առաջ դար ձան նոր 
հա սա րա կու թյան ձևա վոր ման հիմ քը: Այդ հա սա րա կու թյան 
մեջ փո ղը բարձ րաց վեց ու նույն աս տի ճա նին դր վեց իշ խա
նու թյան հետ: Միև նույն ժա մա նակ իշ խա նու թյու նը կորց րեց 
սր բա զա նու թյունն ու ի ջեց վեց, որ պես զի փո ղի հետ նույն 
մա կար դա կի լի նե լը սկզ բուն քո րեն հնա րա վոր դառ նա: Այս
պի սով, կա պի տա լիս տա կան հա մա կար գը ձևա վո րեց ու հաս
տա տեց մարդ կային հա սա րա կու թյան նոր, ե րկ չափ սո ցի
ա լա կան մո դել՝ կա ռուց ված եր կու փո խար կե լի ար ժեք նե րի՝ 



104

իշ խա նու թյան ու փո ղի (է ներ գի այի և մա տե րի այի) շուրջ: 
Ան ցումն այդ ե րկ չափ մո դե լին նշա նա վոր վեց կյան քի բո լոր 
ո լորտ նե րում ար մա տա կան փո փո խու թյուն նե րով: Ժա մա նա
կին մարդ կու թյու նը որ պես հիմք ըն դու նել էր աստ վա ծային 
(այ սինքն տի ե զե րա կան) օ րենք նե րը, ո րոնց պետք է են թարկ
վեր կյան քը Ե րկ րի վրա՝ որ պես Տի ե զեր քի մի մա սի: Մարդ
կու թյու նը եր կար ժա մա նակ ջա նում էր գտ նել այդ օ րենք նե րը, 
ձևա կեր պել դրանք: Սա կայն հա կա սու թյուն նե րով լի, ի նչ պես 
նաև ան հա մա տե ղե լի տար րե րի մի ակ ցու մով կա ռուց ված 
կրո նը չկա րո ղա ցավ հա մար ժեք պա տաս խա նել կյան քի կա
րևոր հար ցե րին, բա ցատ րել աշ խար հի կա ռուց ված քը, ըն կա
լե լի սահ մա նել Բա րու և Չա րի հաս կա ցու թյուն նե րը, դրանց 
ի հայտ գա լու պատ ճառ նե րը, մար դու գո յու թյան բուն ի մաս
տը: Երկչափ քաղաքակրթության մեջ կրոնին փոխարինելու 
եկավ գիտությունը՝ առ Աստված հավատի փախարեն 
առաջ բերելով գիտատեխնիկական առաջընթացի հանդեպ 
հավատը։ Հա սա րա կու թյան մի ա չափ (այ սինքն՝ մի այն իշ
խա նու թյան շուրջ կա ռուց ված) մո դե լից ե րկ չափ մո դե լին 
ան ցնե լով՝ մարդ կու թյու նը խզեց կա պը տրանս ցեն դեն տի հետ 
ու ո րո շեց, որ Տի ե զեր քում մար դուց վեր ո չինչ չկա: Սո ցի ու մի 
նպա տակ նե րը սահ մա նա փակ վե ցին իշ խա նու թյամբ ու հարս
տու  թյամբ, ի սկ հոգևոր կյանքն ու մարդ կային ան հա տա
կա նու թյան զար գա ցու մը մղ վե ցին հե տին պլան: Գլխա վոր 
օ րենք դար ձան սահ մա նադ րու թյուն նե րը, որ գրել է ին մար
դիկ՝ հա մընդ հա նուր հա վա սա րու թյան և ցան կա ցած մար դու՝ 
փառ քի ու հարս տու թյան հաս նե լու պատ րանք նե րից:

XX դա րի սկզ բին ստեղծ վե ցին ու ամ րապնդ վե ցին գի տա
կան տե սու թյուն ներ, ո րոնք սպա սար կում է ին այդ հա մաշ
խար հային կար գը՝ ե րկ չափ հա մա կար գը: Դա օ րի նա չափ էր, 
ան հրա ժեշտ է ին գի տու թյան ֆուն դա մեն տալ տե սու թյուն
ներ այդ կար գը հիմ նա վո րե լու հա մար: Այդ տե սու թյուն նե րը 
ստեղծ վե ցին ժա մա նա կի հրա մա յա կա նով, նույ նիսկ գու ցե 
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են թա գի տակ ցո րեն: Իշ խա նու թյան աշ խար հա կա նաց ման 
հա մար պետք էր ո չն չաց նել նրա սր բա զան բնույ թը: Չէ՞ որ 
ե րկ չափ աշ խարհն ան հնար է, ե թե ամ բողջ իշ խա նու թյու նը 
պատ կա նում է Ա ստ ծուն: Եվ մար դիկ, գիտ նա կան նե րը են թա
գի տակ ցո րեն սկ սե ցին նկա րագ րել հենց ե րկ չափ աշ խար հը: 
Կա պի տա լիզ մը ե րկ չափ աշ խար հի դա սա կան տն տե սա
կան հա մա կարգն է: Բայց նույ նիսկ Կառլ Մարք սի ուս մուն
քը, ո րը կա պի տա լիզ մը չա րիք հռ չա կեց ու մար տահ րա վեր 
նե տեց նրան, ե րկ չափ աշ խար հի ծնունդ էր: Մարք սիզմն 
առա ջար կեց հա վե լյալ ար ժե քի ուս մուն քը, պատ մու թյան մա
տե րի ա լիս տա կան ըն կա լու մը և դա սա կար գային պայ քա րի 
տե սու թյու նը: Մարք սը կտ րա կա նա պես բա ցա ռում էր տրանս
ցեն դեն տը մար դու կյան քում, ի սկ կրո նը կո չում էր « հա շիշ ժո
ղովր դի հա մար»:

Բ նա գի տու թյան մեջ ըն դուն վեց մար դու ծագ ման դար
վի նյան տե սու թյու նը, ո րը կյան քի ծա գումն ու կեն դա նի տե
սակ նե րի բազ մա զա նու թյու նը Ե րկ րի վրա հան գա մանք նե րի 
պա տա հա կան զու գա դի պու թյան ար դյունք հայ տա րա րեց: 
Մար դու ծնուն դը նույն պես հռ չակ վեց պա տա հա կան ի րա
դար ձու թյուն նե րի ար դյունք, ի սկ կյան քի արար ման մեջ որևէ 
մտահ ղաց ման ու նախագծի գոյությունն ը նդ հան րա պես 
մերժ վեց: Դար վի նի տե սու թյունն, ը ստ է ու թյան, բա ցա ռում էր 
Տի ե զեր քի ի մաս տա լից լի նե լը, ին ֆոր մա ցի ոն սկզ բի առ կա
յու թյու նը: Դա ուղիղ նպաս տում էր իշ խա նու թյան աշ խար հա
կա նաց մա նը. ե թե նախ կի նում կայսրն ի վե րուստ տր ված ան ձ 
էր, Ա ստ ծու օ ծյալ, ապա հի մա արդեն ե րկն քից չէր ծա գում, 
այլ՝ ճահ ճաջ րից, ո րից ի բր առա ջա ցել է ին բո լոր կեն դա նի նե
րը, ի սկ ար դյուն քում՝ նաև մար դը:

Ֆ րոյ դիզ մը դար ձավ այն ուս մուն քը, ո րը հաս տա տում 
էր, թե մար դու բա նա կա նա նու թյու նը բա ցա ռա պես նրա կեն
սա գոր ծու նե ու թյան ար դյունքն է: Մեր ամ բողջ վար քա գի ծը 
կապ վում էր ֆի զի ո լո գի այի հետ՝ սեքս, ուտե լիք ու դրանց 
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հետ առնչ վող խն դիր ներ: Տե սու թյու նը պն դում էր, որ մար դը 
զուրկ է աստ վա ծայի նից, տրանս ցեն դեն տի հետ որ ևէ առնչու
թյու նից: Եվ այդ տեսանկյունից մարդն ըն դա մե նը կեն դա նա
կան աշ խար հի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մեկն է ր։

 Վատն այն էր, որ այդ տե սու թյուն ներն ամ բող ջո վին կեղծ  
չէ ին, կի սաճշ մար տու թյուն է ին, մա նի պու լյա ցի ա: Խե լա ցի 
սու տը պի տի ճշ մար տու թյան տար րեր ունե նա: Ի սկ ճշ մար
տու թյունն այն էր, որ ֆի զի ո լո գի ան իս կա պես զգա լի ազ դե
ցու թյուն ունի մար դու կյան քի ու վար քագ ծի վրա: Բայց ֆրոյ
դիզ մը չէր դի տար կում այն փաս տը, որ ֆի զի ո լո գի այից բա ցի, 
մար դու վրա է լի ի նչոր բա ներ են ազ դում: Սու տը հենց դա 
լռու թյան մատ նե լու մեջ էր: Դար վի նիզ մի ճշ մար տա ցի ու թյու
նը նրա նում է, որ տե սակ նե րի բազ մա զա նու թյունն իս կա պես 
կա րող է ծա գած լի նել ը նդ հա նուր կեն սա բա նա կան նախ նուց: 
Ի սկ սուտն այն էր, որ այդ պի սով մե խա նի կո րեն կապ էր հաս
տատ վում մար դու և պրի մատ նե րի միջև՝ ան տե սե լով մար դու 
ո րա կա կան տար բե րու թյու նը ցան կա ցած կեն դա նուց՝ վե րա
ցարկ ված մտա ծե լու և ստեղծ ված ին ֆոր մա ցի ան նյու թա
կա նաց նե լու ունա կու թյու նը: Ի սկ ամե նա կոր ծա նա րա րը գի
տու թյան հա մար դար ձավ ան կեն դա նից կյան քի ի նք նա բեր 
ծագ ման վար կա ծը: 

Երկ չափ հա սա րա կու թյան գա ղա փա րա խո սու թյան տե
սա կան հիմքն ավար տուն տես քի բե րեց ֆի զի կան. Էյնշ տեյ նի 
հա րա բե րա կա նու թյան տե սու թյու նը մեր ժում էր ե թե րի գո
յու թյու նը, ին չը նույն պես տրանս ցեն դեն տի, ին ֆոր մա ցի ոն 
սկզ բի առ կա յու թյան, Տի ե զեր քի տրա մա բա նու թյան և ի մաս
տա լից լի նե լու ժխ տումն էր: Դրա նով ի սկ Տի ե զեր քը ներ կա
յաց վում էր որ պես մի հս կա անի մաստ քաոս, որ տեղ ար դեն 
մի ան գա մայն բնա կան էր դիտ վում կյան քի անի մաստ ու պա
տա հա կան ծա գու մը: Ի սկ գի տու թյան մեջ ըն դուն ված մե թոդ
ներն ու փոր ձը հան գեց րին նրան, որ գի տու թյունն ին քը շատ 
արագ վե րած վեց կրո նի, որ տեղ քն նա դա տա կան մո տե ցումն 
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ու աշ խար հա ճա նաչ ման ձգ տու մը փո խա րին վել են կույր 
հա վա տով առ հե ղի նա կու թյուն նե րի ան սխա լա կա նու թյու նը: 
Գի տու թյան հա մար լուրջ խն դիր դար ձավ նաև ճա նա չման 
անա լի տիկ մե թո դը, ո րը ժա մա նա կի ըն թաց քում հան գեց րեց 
գիտ նա կան նե րի նեղ մաս նա գի տաց մա նը, ահ ռե լի թվով գի
տա կան մաս նա գի տու թյուն նե րի ի հայտ գա լուն և դրանց միջև 
տրա մա բա նա կան կա պի ո չն չաց մա նը, ը նդ հա նուր պատ կե րի 
ընկալման կորս տին: Ը նդ ո րում, այ սօր առաջ վա պես հա մո
զիչ պա տաս խան չու նեն աշ խար հաս տեղծ ման կար ևո րա
գույն հար ցե րը.
• ինչ պե՞ս է ծնունդ առել Տի ե զեր քը,
• ինչ պե՞ս են ծնունդ առել աստ ղե րը,
• ինչ պե՞ս է ծա գել կյան քը Ե րկ րի վրա,
• ինչ պե՞ս է հայտն վել մար դը:

 Կա պի տա լիզ մը սպա ռող նե րի քա նա կի անընդ հատ և ան
սահ մա նա փակ աճի հաշ վին արագ հարս տաց ման իր ձգ տու
մով ակա մա ծնեց նաև իր գե րեզ մա նա փո րին՝ ին ֆոր մա ցի այի 
ար տադր ման ու տա րած ման մատչելի տեխ նո լո գի ա նե րը, 
ո րոնք ի րենց հեր թին ան շր ջե լի փո փո խու թյուն ներ առաջ բե
րե ցին հա սա րա կու թյան մեջ ու մար դու վար քագ ծում: Ա մե նա
տար բեր ին ֆոր մա ցի այի ահ ռե լի քա նա կի բուռն տա րա ծումն 
ու սպա ռու մը մարդ կու թյա նը կանգ նեց րել է նոր ի րո ղու թյան 
առաջ՝ նոր, ե ռա չափ հա սա րա կու թյան ծնն դյան, որ տեղ փո ղի 
և իշ խա նու թյան հետ մեկ տեղ զար գաց ման հա մար ժեք վեկ
տոր ու ի նք նու րույն ար ժեք է դար ձել ին ֆոր մա ցի ան: Բայց 
պարզ վեց, որ մարդ կու թյու նը պատ րաստ չէ այդ ե ռա չափ 
ի րա կա նու թյան մեջ ապ րել. մարդ կու թյունն առայժմ չգի տե` 
ի նչ պես վար վել ին ֆոր մա ցի այի հս կա յա կան հոս քե րի հետ, 
ի նչ պես կար գա վո րել, զտել դրանք ու թույլ չտալ, որ ին ֆոր
մա ցի ան ապա կա ռու ցո ղա կան, կոր ծա նա րար ազ դե ցու թյուն 
ունե նա կյան քի վրա:



108

 Վե րը բեր ված եզ րա կա ցու թյուն ներն ը նդ հան րաց նե
լով՝ կա րե լի է ավե լաց նել նաև այ սօր վա հետ ևյալ լուրջ  
խն դիր նե րը.
•  հա կա սու թյուն նե րի ու պա րա դոքս նե րի ան տե սում գոր ծու

նե ու թյան բո լոր ո լորտ նե րում, կրկ նա կի ստան դարտ նե րի 
քա ղա քա կա նու թյուն և այլն,

•  ճա նա չման վեր լու ծա կան, անալիտիկ մե թոդ, հե տա զոտ
վող նյու թի խոր հատ վա ծա կա նա ցում, մար դու զար գաց
ման տար բեր ուղ ղու թյու նե րի միջև կա պե րի խզում, ը նդ
հա նուր պատ կե րը նկա րագ րող սին թե տիկ մո տեց ման 
բա ցա կա յու թյուն, 

• պատ րաստ չլի նե լը նոր ին ֆոր մա ցի ոն ի րա կա նու թյա նը, 
ո րն սկ սում է ձևավորել հա սա րա կու թյան սկզ բուն քո րեն 
նոր մո դե լ: 

Ընդ ո րում, կա րե լի է նկա տել, որ այս բո լոր կե տե րը փոխ կա
պակց ված են, և դրանց միջև առկա է պատ ճա ռա հետ ևան
քային կապ: 

Աս վածն ը նդ հան րաց նե լով՝ աշ խար հի ներ կայիս վի ճա կը 
կա րե լի է գնա հա տել որ պես հա մա կար գային ճգ նա ժամ. չնա
յած թվա ցյալ զար գաց մանն ու առա ջըն թա ցին, չի հա ջող վում 
գտ նել որ ևէ հիմ նախնդ րի լու ծում մարդ կու թյան գոր ծու նե ու
թյան որ ևէ ուղ ղու թյամբ. նույ նիսկ հա կա ռա կը՝ առա ջըն թա
ցին զու գա հեռ հիմ նախն դիր ներն ավե լա նում են: Այ սօր չկան 
մարդ կու թյա նը մի ա վո րող գա ղա փար ներ, չկան այն պի սի 
ձևա կերպ ված ի մաստ ներ, ո րոնք ուղե նիշ կդառ նային Ե րկ
րի վրա մար դու կյան քի հա մար: Մարդ կանց թվա քա նա կի 
կտ րուկ աճը, մո լո րա կի ռեսուրսների սահ մա նա փակ լի նե լը, 
իշխող սո ցի ալտն տե սա կան հա մա կարգն ու բո լոր գոր ծըն
թաց նե րի գլո բա լա ցու մը մեր քա ղա քակր թու թյու նը հասց րել 
են ճգ նա ժա մի, ո րից ան կո րուստ ե լք այ սօր չի եր ևում:
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 ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԸ՝ ՈՐ ՊԵՍ ՃԳ ՆԱ ԺԱ ՄԵ ՐԻ ԼՈՒԾ ՄԱՆ 
ՄԵ ԹՈԴ

 Մեր քա ղա քակր թու թյու նը պատ մա կա նո րեն իր մանր ճգնա 
ժա մե րը լու ծել է պա տե րազմ նե րի մի ջո ցով, ո րոնք բե րել են 
ժա մա նա կա վոր հա վա սա րակշ ռու թյան՝ բնակ չու թյան մի 
մա սի, հիմ նա կա նում՝ տղա մարդ կանց զոհ վե լու գնով: Պա
տե րազ մից հե տո վրա էր հաս նում կա տար սի սը, վե րաի մաս
տա վո րումն ու վե րած նուն դը: Ա ռան ձին կայս րու թյուն նե րի 
ճգ նա ժա մե րը քիչ ազ դե ցու թյուն ունե ին այլ ե րկր նե րի և ը նդ
հան րա պես Եր կիր մո լո րա կի կյան քի վրա: Եր րորդ աշ խարհն 
ը նդ հան րա պես չէր նկա տում կայս րու թյուն նե րի ճգ նա ժա մե րը: 
Բայց ժա մա նա կի ըն թաց քում Եր կիր մո լո րա կը ին ֆոր մա ցի ոն 
առու մով փոք րա ցավ: Ա մեն ի նչ դար ձավ փոխ կա պակց ված, 
դար ձավ մի աս նա կան հա մա կարգ: Աշ խար հում այլևս չկա մի 
ան կյուն, որ տեղ հա սա րա կու թյան կյան քը հնա րա վոր լի նի այլ՝ 
հա մաշ խար հային կար գից կտր ված սկզ բունք նե րով: Ուս տի, 
ներ կայիս ճգնա ժամն իր մեջ ահ ռե լի վտանգ է կրում. հնա
րա վոր տն տե սա կան կո լապ սը կազ դի Եր կիր մո լո րա կի յու
րա քան չյուր բնակ չի վրա, ին ֆեկ ցի ոն հի վան դու թյան ցան կա
ցած բռն կում կա րող է վե րած վել հա մա վա րա կի՝ հս կա յա կան 
զո հե րով ու, բնա կա նա բար, հա մաշ խար հային տն տե սու թյան 
սրըն թաց փլուզ մամբ, ի սկ նոր հա մաշ խար հային պա տե րազ մը 
կա րող է ո չն չաց նել ը նդ հան րա պես ո ղջ մարդ կու թյու նը: 

 Սա կայն պա տե րազ մի մա սին խո սե լիս պետք է հաս կա
նանք, որ չի կա րե լի նկա տի ունե նալ մի այն նախ կին, դա սա կան 
պա տե րազ մների մո դել նե րը: Գնա հա տե լով ցան կա ցած ապա
գա պա տե րազ մի հնա րա վո րու թյունն ու նա խա պատ րաստ
վե լով դրան՝ բո լո րը սո վո րա բար դա տում են ան ցած պա տե
րազ մի կա տե գո րի ա նե րով ու կա նոն նե րով: Եվ պատ մու թյունն 
ամեն ան գամ մեզ մատ նա ցույց է անում այդ մո տեց ման սխալ 
լի նե լը: Ա մեն նոր պա տե րազմ վա րում են նոր ե ղա նակ նե րով, 
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ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են նոր ի րո ղու թյուն նե րին: Բայց 
հարց տանք մեզ՝ ի սկ ի ՞նչ է պա տե րազ մը: 

Ընդ հան րա պես, գո յու թյուն ունի պե տու թյուն նե րի փոխ
գոր ծակ ցու թյան չորս տե սակ.
•  սի ներ գի ա,
•  պարզ հա մա գոր ծակ ցու թյուն,
•  դի մա կա յու թյուն,
•  պա տե րազմ: 

Ե թե սի ներ գի այի ու հա մա գոր ծակ ցու թյան հար ցում ամեն 
ի նչ պարզ է (դրանք փոխ շա հա վետ գո յակ ցու թյան ձևեր են), 
ապա փոխ գոր ծակ ցու թյան մյուս եր կու տե սակ ներն ար ժե 
ման րա մաս նել:

 Պե տու թյուն նե րի դի մա կա յու թյու նը մր ցակ ցու թյան տե
սակ է, ո րի դեպ քում դի մա կայող կող մը հա մա ձայն է գոյի 
աճի ժա մա նա կա վոր նվազ ման (բայց ոչ աճի դա դա րեց ման) 
այն պայ մա նով, որ այն կա ճի հե տա գա յում: Եվ կա ճի մր ցակ
ցի, հա կա ռա կոր դի հաշ վին: Նպա տա կը հա կա ռա կոր դից 
ավե լին ստա նալն է: Պայ մա նա կա նո րեն խա ղաղ ժա մա նա
կա հատ վա ծում դի մա կայող կող մե րից մե կը հա մա ձայն է  
որ ևէ ո լոր տում իր աճի ան նշան նվազ մա նը, ե թե հա կա ռա
կոր դի հա մա պա տաս խան ոլորտըում աճի նվա զումն ավե լի 
շո շա փե լի լի նի:

Իսկ ի ՞նչ է պա տե րազ մը: Պա տե րազմն այն վի ճակն է, ե րբ 
կող մե րը հա մա ձայն են նույ նիսկ ավե լի մեծ կո րուստ նե րի, 
ի րենց գոյի զգա լի նվա զեց մա նը, բայց այն պայ մա նով, որ 
հա կա ռա կոր դի այդ կո րուստն ու գոյի նվա զու մը կրկ նա կի 
լի նի՝ մարդ կային կո րուստ ներ, նյու թա կան վնաս և այլն: Պա
տե րազ մի ար դյունք պի տի դառ նա նյու թա կան կո րուստ նե րի 
փոխ հա տու ցու մը պարտ վա ծի հաշ վին: Պա տե րազ մը տն տե
սա կան ու քա ղա քա կան գե րիշ խա նու թյան հաս նե լու մե թոդ է, 
հա կա ռա կոր դի ռեսուրսներին տի րե լու ձգ տում: Դրա հա մար 



111

պետք է կաթ վա ծա հար անել հա կա ռա կոր դին, ճն շել նրան և 
նրա տի րա կալ նե րի կամ քը: Մինչև XX դա րի կե սը հա կա ռա
կոր դի կամ քը ճն շե լու հիմ նա կան մի ջո ցը թշ նա մու բա նա կի 
հնա րա վո րինս շատ զին վոր սպա նելն էր, որ պես զի հա կա ռակ 
կող մի ղե կա վա րու թյան դի մադ րու թյան կամ քը կոտր վեր: 
Կար ևորն այն է, որ նպա տա կը հենց կամ քը կոտ րելն էր, ի սկ 
մարդ կանց ո չն չաց նե լը ե րկ րոր դա կան հարց էր. նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար կա րե լի էր և չս պա նել, այլ գե րի վերց նել 
կամ պար զա պես կազ մա լու ծել ու փա խուս տի  մատ նել հա
կա ռա կոր դի բա նա կը: Հատ կան շա կան է, որ պա տե րազ մի 
ավար տից ան մի ջա պես հե տո պա տե րազ մող կող մերն արագ 
ան ցնում է ին սո վո րա կան կյան քի և հա ճախ լուրջ խն դիր ներ 
չէ ին ունե նում մի մյանց հետ հա ղոր դակց վե լու հար ցում: Պա
տե րազ մը կար ծես թե առ ժա մա նակ (սո վո րա բար մի քա նի 
տա րով) փո խում էր հա ղոր դակց ման կա նոն նե րը, հե տո ամեն 
ի նչ վե րա դառ նում էր ի շր ջանս յուր:

 Բայց XX դա րում պարզ վեց, որ զգա լի վնաս պատ ճա ռելն 
ու հս կա յա կան թվով կո րուստ նե րը ոչ բո լոր դեպ քե րում են 
կոտ րում հա կա ռա կոր դի կամ քը: Դրա առա ջին օ րի նակ նե
րից մե կը Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազմն էր, ո րի ըն թաց
քում Խորհր դային Մի ու թյան կամ քը չկոտր վեց, չնա յած 
պա տե րազ մի առա ջին տա րի նե րի ահ ռե լի թվով զո հե րին 
ու հս կա յա կան նյու թա կան կո րուստ նե րին: Ի սկ Վի ետ նա մի 
պա տե րազ մը պար զա պես աղե տա լի ե ղավ ամե րի կա ցի նե
րի հա մար, ո րոնք հույս ունե ին հա կա ռա կոր դին ջն ջել ե րկ րի 
ե րե սից զանգ վա ծային ռմ բա կո ծու թյուն նե րով, նա պալ մով, 
բնակ չու թյան դեմ հաշ վե հար դար նե րով, հեր բի ցիդ ներ ցրե
լով ու ան տառ ներ ո չն չաց նե լով: Նույ նիսկ մե ծա գույն զո հե րի 
գնով չհա ջող վեց կոտ րել տե ղա ցի նե րի կամ քը, ի սկ ամե րի
կա ցի նե րը ջախ ջա խիչ պար տու թյուն կրե ցին պա տե րազ մում: 
Աս տի ճա նա բար ե կավ այն գի տակ ցու մը, որ ժա մա նա կա կից 
աշ խար հում հա կա ռա կոր դի կամ քը կաթ վա ծա հար անե լու 



112

հա մար կան նաև այլ մե թոդ ներ՝ ոչ ուժային, բայց ոչ պա կաս 
ար դյու նա վետ:

Եվ հի մա այդ մե թոդ ներն ամ բողջ ուժով կի րառ վում են 
ամե նու րեք: Նոր, ե ռա չափ ի րա կա նու թյան պայ ման նե րում 
ին ֆոր մա ցի ան դար ձել է զանգ վա ծային ո չն չաց ման հզո
րա գույն զենք, ո րը կա րող է ճն շել ու կաթ վա ծա հար անել 
հա կա ռա կոր դի կամ քը: Փո փո խել հա կա ռա կոր դի գի տակ
ցու թյու նը, նրա ար ժե հա մա կար գը, սե փա կան պատ մու թյան 
ու պե տու թյան ըն կա լու մը, նրա գի տակ ցու թյան մեջ ներդնել 
կեղծ տե ղե կու թյուն ներ, կեղծ հիմ նադ րույթ ներ. ահա թե ի նչ 
նպա տակ ներ են այսօր դր վում ին ֆոր մա ցի այի առջև: Օ րի
նակ, ամե րի կա ցի նե րը Ռու սաս տա նի հետ չեն պա տե րազ
մում տան կե րով ու հրթիռ նե րով (չ նա յած դրանց թվա քա
նա կը փոքր չէ): Փո խա րենն անընդ հատ նկա րա հա նում ու 
տա րա ծում են գե ղար վես տա կան ու վա վե րագ րա կան ֆիլ մեր 
Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մում տա րած հաղ թա
նա կում Ա ՄՆի բա ցա ռիկ դե րի, ԽՍՀՄում կո լեկ տի վաց ման 
տա րի նե րի սար սափ նե րի, բռ նաճն շում նե րի, ի նչ պես նաև 
ամե րի կյան ժո ղովր դա վա րու թյան՝ որ պես մարդ կային հա սա
րա կու թյան ի դե ա լի՝ արևմ տյան մտա ծո ղու թյան ու կեն սա կեր
պի հաղ թա նա կի մա սին և այլն: Ե րկր նե րը հա կա ռա կորդ նե րի 
հետ պա տե րազ մում են ԶԼՄնե րի է ջե րում, հե ռուս տա տե
սու թյամբ, գլո բալ սո ցի ա լա կան նա խագ ծե րի ու ծրագ րե րի, 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով, ո րոնք 
հա կա ռա կոր դի հա սա րա կու թյու նը քայ քայող ու ավե րող 
ար ժեք ներ են տա րա ծում: Պետք է ըն դու նենք, որ այ սօր աշ
խար հում եր րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազմ է, մի այն թե 
նոր, անա րյուն՝ տն տե  սա կան ու ին ֆոր մա ցի ոն մե թոդ նե րով, 
ո րոնց նպա տա կը, սա կայն, նույնն է՝ ուրի շի սե փա կա նու թյու
նը խլելն ու գե րիշ խու մը: Այ սօր բո լոր խո շոր քա ղա քա կան 
խա ղա ցող նե րը պա տե րազ մում են ի րար դեմ՝ հա մա ձայ նե
լով զգա լի կո րուստ նե րին և նույ նիսկ զո հե րին՝ հու սա լով խլել 
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հա կա ռա կոր դի ռեսուրսներն  ու առա վե լա գույնս թու լաց
նել նրան: Այդ պես են վա րում, օ րի նակ, նավ թային պա տե
րազմնե րը, ե րբ նավ թի գնե րի ար հես տա կան ան կու մը կազ
մա կերպ վում է հա կա ռա կոր դին սնան կաց նե լու նպա տա կով 
(ը նդ ո րում, ըն դու նե լով, որ սե փա կան տն տե սու թյու նը նույն
պես ահ ռե լի կո րուստ ներ է կրե լու): Ի սկ հա կա ռա կոր դի տն
տե սա կան կոր ծան ման ար դյուն քը պետք է լի նի սո ցի ա լա կան 
պայ թյունն ու քա ղա քա կան իշ խա նու թյան փո փո խու թյու նը: 
Այս պի սի ե ղա նակ նե րով են մղ վում ժա մա նա կա կից պա տե
րազմ նե րը: Մի այն թե անա րյուն պա տե րազ մի դեպ քում չի 
լի նի կա տար սիս, չեն լի նի աղե տի վե րաի մաս տա վո րում և 
կյան քի ար մա տա կան փո փո խու թյուն ներ, մա հը կլի նի դան
դաղ ու ան նկատ: Պա տե րազ մե լու նոր մե թոդ նե րը բե րում են 
նրան, որ հա սա րա կու թյու նը չի կա րո ղա նում մո բի լի զաց վել, 
քանի որ չի տես նում կոնկ րետ թշ նա մուն. այն նյու թա կան ու 
շո շա փե լի չէ:

 Ժա մա նա կին Ա դոլֆ Հիտ լե րը ցան կա նում էր Եր րորդ 
ռայխն առաջ նորդ կար գել Եվ րո պայի վրա՝ ի րեն են թար
կե լով մյուս պե տու թյուն նե րը: Այդ նպա տա կին հաս նե լու 
մե թո դը կո պիտ ուժն ու նա ցիս տա կան մար դա տյաց գա ղա
փա րա խո սու թյամբ հռ չակ ված՝ ազ գե րի ու ռա սա նե րի խտ րա
կա նու թյունն էր: Այ սօր վա Գեր մա նի ան դե ֆակ տո դար ձել է 
Եվ րո պայի գլ խա վոր եր կի րը, նրա քա ղա քա կան ու տն տե սա
կան ծան րու թյան կենտ րո նը, ազ դե ցու թյան կենտ րո նը: Բայց 
դրա հա մար հարկ չե ղավ տան կեր հա նել ռազ մա դաշտ կամ 
ռմ բա կո ծել եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի մայ րա քա ղաք նե
րը: Դրա փո խա րեն կի րառ վե ցին ու կի րառ վում են պա տե
րազ մի ժա մա նա կա կից, անա րյուն մե թոդ ներ: Այս ամե նով 
հան դերձ, հարկ է նկա տել, որ հա մաշ խար հային մասշ տա բի 
ավան դա կան պա տե րազ մի սան ձա զերծ ման սպառ նա լի
քը՝ ավան դա կան զի նա տե սակ նե րի կի րառ մամբ, բո լո րո վին 
էլ չի վե րա ցել: Հա կա ռա կը, այն խիստ հրա տապ է՝ նկա տի 
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ունե նա լով ո րո շում ներ կա յաց նող կենտ րոն նե րի թվի աճն աշ
խար հում: Ե րկբ ևեռ աշ խար հի փո խա րեն, ե րբ « սա ռը պա տե
րազ մի» պայ ման նե րում ակ տի վու թյուն կա րող էր դրս ևո րել 
եր կու հա մաշ խար հային խա ղա ցող նե րից որ ևէ մե կը, այ սօր 
այդ պի սի խա ղա ցող նե րի թի վը զգա լի ո րեն մե ծա ցել է: Ա վե
լին, պար տա դիր չէ, որ ո րո շում ներ կա յաց նող կենտ րոն նե րը 
պե տու թյուն ներ լի նեն: Այ սօր մի ջու կային պա տե րազմ կա րող 
են հրահ րել վե րա հս կո ղու թյու նից դուրս ե կած հա քեր նե րը 
կամ կրո նա կան մո լե ռանդ նե րը: Խն դիրն այն է, որ գլո բալ 
ին ֆոր մա ցի ոն ցան ցի պայ ման նե րում փաս տո րեն ամեն ոք 
կա րող է մաս նա կից լի նել հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
սան ձա զերծ մա նը: Գլո բա լա ցու մը ներ կայիս պայ ման նե րում 
ի նք նին լուրջ սպառ նա լիք է մարդ կու թյան ան վտան գու թյա նը:
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 Դի տար կե լով մեր քա ղա քակր թու թյան հիմ նախն դիր ներն 
ու պար զե լով դրանց խոր քային պատ ճառ նե րը՝ մենք 

փոր ձե ցինք պա տաս խա նել առա ջին մա սի սկզ բում տր ված 
հար ցե րին.
• ի՞նչ է մեզ հետ կա տար վում, 
• որո՞նք են կա տար վա ծի պատ ճառ նե րը:

Բ նա կա նա բար, հա ջորդ հար ցը, որ ծա գում է.
• ի՞նչ անել:

 Բայց մինչև կո րո շար կենք քա ղա քակր թու թյան ապա  գա մո
դե լի սահ մա նային պայ ման նե րը, որ տեղ մարդ կու թյու նը 
թո թափ ված կլի նի վե րը նկա րա գր ված խն դիր նե րից ու հա
կա սու թյուն նե րից, ան հրա ժեշտ է վե րա դառ նալ կար ևո րա
գույն հար ցին՝ մար դու տե ղը Տի ե զեր քում ու կա պը նրա հետ: 
Պետք է մի ա ն շա նակ ար ձա նագ րել, որ մար դը չի ապ րում 
ի նչոր մե կու սաց ված հա մա կար գում բա ցա ռիկ, զուտ այդ 
համակարգի հա մար ար դա րա ցի կա նոն նե րով: Մարդն ապ
րում է Տի ե զեր քում՝ նրա գա լակ տի կա նե րից մե կում, գա լակ
տի կա կան աստ ղային հա մա կար գե րից մե կում, մո լո րակ նե
րից մե կի վրա: Եվ դա ան վի ճե լի փաստ է: Գա լակ տի կա նե րը, 
աստ ղային հա մա կար գե րը, մո լո րակ նե րը, կեն դա նի օր գա
նիզմ ներն ու մար դը Տի ե զեր քի ան քակ տե լի մա սերն են: Ի սկ 
Տի ե զեր քում, ի նչ պես գի տենք, գոր ծում են ո րո շա կի հիմ նա
րար օ րենք ներ ու կա նոն ներ: Եվ մարդ կու թյան հա մար որ ևէ 
վար քա կա նոն դի տար կե լիս նախ պետք է ան պայ ման խո րա
մուխ լի նել ամբողջի օրենքնե րի մեջ, հաս կա նալ այդ գլո բալ 
տի ե զե րա կան հա մա կար գը, ո րի մասն է մար դը: Նայենք 
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մեր շուր ջը, ավե լի ուշադիր դի տար կենք այդ տի ե զե րա կան 
օ րենք ներն ու սկզ բունք նե րը, ի նչ պես և փոր ձենք նկա րա
գ րել առ կա օ րի նա չա փու թյուն նե րը, ձևա կեր պել որոշակի 
կան խադ րույթ ներ, ո րոնց վրա հիմն վե լով՝ հնա րա վոր կլի նի 
կա ռու ցել մարդ կային սո ցի ու մի ապա գան:

 ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՍՑԵ ՆԱՐ ԵՎ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ 
ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ

 Ցան կա ցած հա մա կարգ պետք է ունե նա որ ևէ հիմք: Հեն ման 
կե տե րի, ո րո շա կի հիմ քի առ կա յու թյունն ան հրա ժեշտ է ցան
կա ցած կա ռուց ված քի, ցան կա ցած տե սու թյան հա մար: Մեր 
դեպ քում հե տա գա բո լոր մտար կում նե րի հիմ քում ըն կած 
կլի նեն Տի ե զեր քի այդ նույն հիմ նա կան օ րենք նե րը, ո րոնք 
այ սօր ձևա կերպ ված են, և ո րոնց ի րա վա ցի ու թյու նը հաս
տատ վում է մար դու կող մից Տի ե զեր քի դի տարկ ման ո ղջ ըն
թաց քում: Մենք վերն ար դեն հիշատակել ե նք այդ հիմ նա կան 
օ րենք ներն ու սկզ բունք նե րը. 
• պատ ճա ռա կա նու թյան սկզ բունք. մի դեպքն ազ դում է մյու

սի` ավե լի ուշ կա տար վա ծի վրա (ցան կա ցած դեպք ունի 
ի րեն նա խոր դող պատ ճառ),

• պահ պան ման օ րենք ներ. է ներ գի այի, իմ պուլ սի, զանգ վա ծի 
և այլն,

• է նտ րո պի այի (քաո սի) չն վազ ման օ րենք: 

Հե տա գա բո լոր մտար կում նե րում ար դա րա ցի կլի նի պա հան
ջել, որ ցան կա ցած առա ջադր վող գա ղա փար ու են թադ րու
թյուն չհա կա սեն այս օ րենք նե րին:
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 Ե ՐԵՔ Է ՈՒԹՅՈՒՆ 

Ա ռա ջին են թադ րու թյու նը, ո րն ար դեն հի շա տա կել ե նք 
սկզբում, ե րեք է ու թյուն նե րի (ին ֆոր մա ցի այի, մա տե րի այի 
և է ներ գի այի) պար տա դիր առ կա յու թյունն է ան կար գու թյա
նը, քաո սին դի մադ րող ցան կա ցած հա մա կար գում, ցան կա
ցած գոյի մեջ: Գոյը պար տա դիր բաղ կա ցած է մա տե րի այից, 
օ ժտ ված է է ներ գի այով ու նկա րագր վում է ին ֆոր մա ցի այով: 
Եվ այդ կա նո նը գոր ծում է Տի ե զեր քի բո լոր ան կյուն նե րում: 
Օ րի նակ, դի տար կե լով հիմ նա րար մաս նիկ նե րի մա կար դա կը, 
մենք ի մա նում ե նք քվարկ նե րի ու գլյուոն նե րի գո յու թյան մա
սին: Տվյալ դեպ քում մա տե րի ան քվարկ ներն են (հիմ նա րար 
մաս նիկ նե րը), է ներ գի ան՝ գլյուոն նե րը (փո խազ դե ցու թյան 
տե ղա փո խող նե րը, վեկ տո րային դաշ տի քվանտ նե րը): Ի սկ 
ին ֆոր մա ցի ան այն խիստ կա նոն ներն են, ո րոնց հա մա ձայն՝ 
քվարկ նե րը, գլյուոն նե րի օգ նու թյամբ մի ա նա լով, կազմում են 
պրո տոն նե ր ու նեյտ րոն նե ր:

 Ցան կա ցած բար դու թյան բո լոր հա մա կար գե րում պատ
կե րը նույնն է՝ ե րեք է ու թյուն նե րի պար տա դիր առ կա յու թյուն. 
քի մի ա կան մի ա ցու թյուն նե րի աշ խար հում մա տե րի ան ատոմ
ներն են, ի սկ է ներ գի ան՝ դրանք կա պող դաշ տե րը: Եվ այս
տեղ նույն պես գո յու թյուն ունի սե փա կան ին ֆոր մա ցի ան, ո րը, 
խս տո րեն կա նո նա կար գե լով, ո րո շար կում է այդ կա պերն ու 
փո խազ դե ցու թյուն նե րը: Որ տե սան կյու նից էլ դի տենք գոյը, 
նկա տում ե նք այս ե րեք բա ղադ րիչ նե րը: Օ րի նակ, մար դու 
մար մի նը մա տե րի ա է, այդ մա տե րի այի կա ռուց ված քի մա
սին ին ֆոր մա ցի ան ար ձա նագր ված է ԴՆԹում, և նրա ֆի
զի կա կան մար մի նը, բնա կա նա բար, օ ժտ ված է է ներ գի այով: 
Միև նույն ժա մա նակ մար դու գոր ծու նե ու թյու նը նույն պես 
ե ռա վեկ տոր է. ֆիզիկական մարմինը (մա տե րի ան) օ ժտ ված է 
գի տակ ցու թյամբ (ին ֆոր մա ցի ա), ո գով ու կամ քով (է ներ գի ա): 
Հե տաքր քիր է, որ այդ ե ռա վեկ տո րու թյու նը հա տուկ է ոչ մի այն 
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առան ձին օբյեկտ նե րի, այլև հա մա կար գե րի, ո րոնց մեջ այդ 
օբյեկտ նե րը փոխ գոր ծակ ցում են: Օ րի նակ, ի նչ պես ար դեն 
հա մոզ վել ե նք սո ցի ու մի հիմ նախն դիր նե րը դի տար կե լիս, այդ 
ե րեք է ու թյուն ներն առ կա են մարդ կային հա սա րա կու թյան մեջ. 
մա տե րի ան փողն է, է ներ գի ան՝ իշ խա նու թյու նը, ի սկ ին ֆոր մա
ցի ան հենց ին ֆոր մա ցի ան է՝ մա քուր տես քով: Այդ առու մով 
ավե լորդ չի լի նի ճշ տել, որ գոյի ե րեք է ու թյուն նե րի (ին ֆոր
մա ցի այի, մա տե րի այի և է ներ գի այի) մա սին խո սե լիս մենք 
խո սում ե նք ը նդ հան րաց ված մա տե րի այի, ը նդ հան րաց ված 
է ներ գի այի և ը նդ հան րաց ված ին ֆոր մա ցի այի մա սին: 

Եվ այս պես, մենք են թադ րում ե նք` Տի ե զեր քը կա ռուց ված է 
ե րե քա կան սկզ բուն քով ու ե ռա վեկ տոր է: Ե ռա վեկ տո րու թյու նը 
դիտ վում է ամե նուր՝ սկ սած տա րա ծու թյու նից: Չոր րորդ վեկ
տո րը ոչ մի տեղ ի հայտ չի գա լիս, և դա բնավ պա տա հա կան չէ: 
Ին ֆոր մա ցի այի տե սու թյունն ասում է՝ ե թե գոյը ներկայացնենք 
նի շե րի նվա զա գույն քա նա կով, ապա այդ պի սի «այ բու բե
նը» պետք է բաղ կա ցած լի նի 2,7 նի շե րից (դա ի ռա ցի ո նալ 
e թիվն է): Քա նի որ մենք խո սում ե նք դիսկ րետ եր ևույթ նե րի 
մա սին, ապա eին առա վել մոտ ամ բող ջա կան թի վը ե րեքն է: 
Այդ պատճառով էլ ե րե քա կա նու թյուն ե նք տես նում: Չոր րոր
դը պար զա պես ավե լորդ է: Փաս տո րեն, ե րեք ը նդ հան րաց ված 
վեկտորները գոյի շա րադր ման, ներկայացնման առա վել կոմ
պակտ մե թո դն են: Չոր րորդ է ու թյան բա ցա կա յու թյան խիստ 
ապա ցույց, թերևս, չկա: Բայց տրա մա բա նու թյու նը հու շում է, որ 
ե րե քա կա նու թյունն ար դա րա ցի է: Ի սկ ի նչ պե՞ս են ի րար հետ 
կապված այդ ե րեք հիմ նա կան է ու թյուն նե րը՝ ին ֆոր մա ցի ան, 
մա տե րի ան և է ներ գի ան: 

Ալ գո րիթ մը բա վա կան պարզ է: Ին ֆոր մա ցի ան առաջ նային 
է: Ա ռանց ին ֆոր մա ցի այի մա տե րի ան ան հնար է. չէ՞ որ ին ֆոր
մա ցի ան պետք է նա խոր դի իր նյու թա կա նաց մա նը: Մա տե
րի ան ար դեն ին ֆոր մա ցի այի նյու թա կա նաց ման ար դյունքն 
է: Մա տե րի ան օ ժտ ված է այն պի սի հատ կա նի շով, ի նչ պի սին 
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է ներ գի ան է՝ կի նե տիկ (շարժ վող մա տե րի այի հա մար), պո
տեն ցի ալ (ներ քին) և այլ: Օ րի նակ, է լեկտ րոնն ունի զանգ ված 
ու լիցք: Բայց զանգ վա ծի ու լից քի մա սին պատ կե րա ցու մը (այ
սինքն` դրա մա սին ին ֆոր մա ցի ան) գո յու թյուն ունի նախ քան 
է լեկտ րո նը, նրա նից ան կախ: Է ներ գի ան նույն պես չի կա րող 
գո յու թյուն ունե նալ առանց մա տե րի այի. մա տե րի այի ծագ ման 
պա հին նրա շուր ջը հայտն վում են է ներ գե տիկ դաշ տեր: Ին
ֆոր մա ցի ան իր հեր թին չի կա րող արտադրվել առանց է ներ
գի այի: Չնա յած ին ֆոր մա ցի այի ստեղծման հա մար ծախս ված 
է ներ գի ան չա փա զանց քիչ է (մո տա վո րա պես 1027 ջ/ բիտ), 
բայց միշտ առ կա է: Այս պի սով, շղ թան փակ վում է, և առա ջա
նում է ե րեք է ու թյուն նե րի (ին ֆոր մա ցի ա – մա տե րի ա – է ներ
գի ա) մր րիկ, ձա գար, ո րն անընդ հատ ըն դար ձակ վում է: Ի րար 
հետ կապ ված ե րեք է ու թյուն նե րի այդ մր րի կում առաջ նային 
պետք է լի նի ին ֆոր մա ցի ան, ո րն ավե լի քիչ ջանք է պա հան
ջում ստեղծ ման հա մար: Ե թե այդ մր րիկն ուժգ նա նում է, ապա 
նրա սկզբ նա կան ազ դակն ին ֆոր մա ցի ոն պի տի լի նի:

 Կար ևոր է նկա տել, որ ճիշ տը փո խազ դող է ու թյուն նե րի 
հենց նշ ված հա ջոր դա կա նու թյունն է, ո րով հետև է ներ գի
ան մա տե րի ա չի ծնում: Օ րի նակ, ոչ մի, նույ նիսկ գե րու ժեղ 
դաշտ չի կա րող պրո տոն կամ հե լի ու մի ատոմ ստեղ ծել: 
Մա տե րի այի նախ նա կան մաս նի կը, թե կուզ չն չին, պետք է գո
յու թյուն ունե նա: Մեծ պայ թյու նից հե տո տա րա ծու թյան մեջ 
կա չկա ռու ցա վոր ված, չհա մա կարգ ված մա տե րի ա։ Այն կա
ռու ցա վո րե լիս է ներ գի ան ոչ թե ծախս վում, այլ ազատ վում 
է: Օ րի նակ, եր կու պրո տոն նե րի մի աց ման պա հին տե ղի է 
ունե նում ջեր մա մի ջու կային պայ թյուն: Է ներ գի ան ու գրա վի
տա ցի ան մո տեց նում են կա ռուց վածք նե րը (պ րո տոն նե րը), 
ին չի հետ ևան քով ազատ վում է է ներ գի ա, ո րը ծախս վում է 
նոր կա ռուց վածք նե րի ստեղծ ման հա մար, և այս պես՝ փուլ առ 
փուլ: Ը նդս մին, կր կին ը նդ գծենք, որ այդ գոր ծըն թա ցի հա
մար ան հրա ժեշտ ամ բողջ ին ֆոր մա ցի ան գո յու թյուն ուներ ի 
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սկզ բա նե, մինչ այդ ամե նը: Չենք կա րող ասել, թե որ տե ղից են 
հայտն վել այդ նախ նա կան ին ֆոր մա ցի ան ու նախ նա կան մա
տե րի ան, բայց մենք տես նում ե նք այդ ե րեք է ու թյուն նե րի մր
րի կը։ Եվ դա փաստ է, ի նչ պես փաստ է այն, որ ին ֆոր մա ցի ան 
ան պայ ման առաջ նային է: Մենք դրա ար ձա գան քը գտ նում 
ե նք Հով հան նե սի Ա վե տա րա նի առա ջին տո ղում՝ «Ի սկզ բա
նե էր Բանն» (ի դեպ, Հին կտա կա րա նում չի աս վում՝ որ ևէ բան 
ե ղե՞լ է սկզ բում, այն տեղ պատ մու թյունն սկսվում է նրա նից, 
որ Ա ստ ված ի նչոր բան է արա րել): Օ րի նակ, դի տար կե լով 
քվարկ նե րը, ասում ե նք, որ գո յու թյուն ունեն դրանց փո խազ
դե ցու թյան կա նոն ներ: Չէ՞ որ ամեն քվարկ չէ, որ մյու սի հետ 
փոխ գոր ծակ ցում է: Բայց նախ կա նոնն է, և հե տո մի այն՝ դրա 
կա տա րու մը: Մարդ կու թյու նը դա րեր շա րու նակ բա ցա հայ
տում է բնու թյան օ րենք նե րը: Եվ հարց է ծա գում՝ ի սկ որ տե՞ղ 
են գր ված այդ օ րենք նե րը: Տի ե զեր քում բո լոր մաս նիկ նե րը 
են թարկ վում են բնու թյան օ րենք նե րին: Ի սկ ի նչ պե՞ս են մաս
նիկ ներն ի մա նում, որ կա նոն նե րը հենց այդ պի սին են: Իս կա
պես, կան հա մընդ հա նուր փոխ գոր ծակց ման կա նոն ներ, կան 
հաս տա տուն ներ: Օ րի նակ, π թի վը ե ղել է միշտ: Մենք այն 
չէ ինք կա րող հո րի նել, մի այն կա րող է ինք գտ նել, որ կապ կա 
շր ջա նագ ծի եր կա րու թյան ու տրա մագ ծի միջև, և այն հաս
տա տուն է: Ի սկ որ տե՞ղ էր գտն վում այդ π թի վը: Որ տե՞ղ է ին 
մյուս հաս տա տուն մե ծու թյուն նե րը, փո խազ դե ցու թյան, կա
ռու ցա կարգ ման օ րենք նե րը: 

 Հա մաշ խար հային ե թե րի՝ որ պես ին ֆոր մա ցի այի պահ
պան ման ու փո խանց ման մի ջա վայ րի մա սին վար կա ծը կկա
րո ղա նար բա ցատ րել տի ե զե րա կան շատ մե խա նիզմ ներ: Ի սկ 
ե թե ե թե րը կա րող է պահ պա նել ին ֆոր մա ցի ան, ապա տե սա
կա նո րեն կա րող է և ար տադ րել այն (ի նչ պես, օ րի նակ, ուղե
ղը): Այդ դեպ քում Տի ե զեր քը կներ կա յա նա որ պես բա նա կան, 
գի տակ ցու թյամբ օ ժտ ված հա մա կարգ: Բայց ժա մա նա կա կից 
գի տու թյու նը կտ րա կա նա պես մեր ժում է ե թե րի գո յու թյու նը, և 
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բա նա կան Տի ե զեր քի հարցն առայժմ բաց է մնում: Տի ե զեր քում 
ին ֆոր մա ցի այի կար ևո րու թյան և մար դու կյան քում ու զար
գաց ման մեջ նրա դե րի մա սին կխո սենք հե տո, ի սկ առայժմ 
ձևա կեր պենք մեր առա ջին կան խադ րույ թը: 

Էնտ րո պի ային դի մա կայող ցան կա ցած գոյ բաղ կա
ցած է ե րեք է ու թյու նից՝ ին ֆոր մա ցի ա, մա տե րի ա և 
է ներ գի ա:

 ԱՇ ԽԱՐՀ ՆԵ ՐԻ ՀԵ ՏԱ ԳԻ ԾԸ ՏԻ Ե ԶԵՐ ՔՈՒՄ 

Եվ այս պես, մենք խո սում ե նք գոյի մա սին՝ իր բազ մա զա նու
թյամբ ու ե ռա վեկ տո րու թյամբ: Ժա մա նակն է հարց նել՝ ի սկ 
ի նչ պի սի՞ն է այդ գոյը, որ Տի ե զեր քում շր ջա պա տում է մեզ: 
Ը նդ հան րա պես ի ՞նչ է այն: Այդ մա սին խո սե լիս և փոր ձե լով 
ներ կա յաց նել դի տարկ վող աշ խար հի օբյեկ տիվ պատ կե րը, 
բնա կա նա բար, պետք է վե րա պա հում անենք. մենք տես նում 
ե նք Տի ե զեր քի մի այն ո րո շա կի հատ վա ծը, նրա մի մա սը: Մենք 
հաս կա նում ե նք, որ հնա րա վոր է` աշ խար հը շատ ավե լի մեծ 
ու բարդ է, բայց գի տե լիք ներն ու ին ֆոր մա ցի ան, ո րոնց այ սօր 
տի րա պե տում է մարդ կու թյու նը, թույլ են տա լիս խո սել մի այն 
դի տարկ վող աշ խար հի մա սին: Եվ գոյի այդ դի տարկ վող աշ
խար հը կա րե լի է բա ժա նել վեց պայ մա նա կան հի ե րար խիկ 
մա կար դակ նե րի (աշ խարհ նե րի): Ա հա այդ աշ խարհ նե րը՝ 
ը ստ աճ ման կար գի։
• Հիմ նա րար մաս նիկ նե րի աշ խարհ (ք վարկ ներ, գլյուոն

ներ և այլն): Քվար կը հիմ նա րար մաս նիկ է: Ներ կայիս 
դրու թյամբ հայտ նի է քվարկ նե րի վեց տե սակ տար բեր 
զանգ ված նե րով (մոտ. 1,67х1027 կգ), ի սկ քվարկ նե րի չա
փը 1016 սմից ոչ ավե լի է: Քվար կը նյու թի տեսակ է, ո րի 
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փո խազդ ման տե ղա փո խո ղը գլյուոն ներն ե ն՝ ան զանգ ված 
մաս նիկ նե րը, վեկ տո րային դաշ տի քվանտ նե րը: Ար դեն 
այս մա կար դա կում մենք տես նում ե նք վե րո հի շյալ ե րեք 
է ու թյուն նե րը. մա տե րի ա` քվարկ ներ, է ներ գի ա` գլյուոն ներ, 
և ին ֆոր մա ցի ա, ո րը նկա րագ րում է դրանց պահ ված քի ու 
փո խազ դե ցու թյան կա նոն նե րը:

•  Տար րա կան մաս նիկ նե րի աշ խարհ (պ րո տոն ներ, նեյտ
րոն ներ և այլն): Պրո տո նը բաղ կա ցած է ե րեք քվար կից, 
մոտ 20.000 ան գամ մեծ ու բազ մա կի ծանր է քվար կից: Պրո
տոն նե րը մաս նակ ցում են ջեր մա մի ջու կային ռե ակ ցի ա նե
րին, ո րոնք աստ ղե րի գե նե րաց վող է ներ գի այի հիմ նա կան 
աղ բյուրն են: 

• Ա տո մային աշ խարհ (քի մի ա կան տար րե րի 118 ատոմ
ներ): Քի մի ա կան տար րե րի ատոմ ներն այն շի նա նյութն են, 
ո րով Տի ե զեր քում կա ռուց ված է մա տե րի ան: Դրանք աստ
ղե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյունքն են և ի րենց հեր թին կազ
մված են պրո տոն նե րից, նեյտ րոն նե րից ու է լեկտ րոն նե րից:

• Քի մի ա կան աշ խարհ. մո լե կուլ ներն ու դրանց մի ա ցու
թյուն նե րը: Մո լե կու լային կա ռուց վածք նե րը քի մի ա կան 
տար րե րի ատոմ նե րի ի նչ պես պարզ, այն պես էլ բարդ մի
ա ցու թյուն նե րն ե ն։ Նրանք են թարկ վում են ո րո շա կի օ րենք
նե րի. բո լոր ատոմ նե րը չէ, որ կա րող են մի ա նալ ի րար ու 
մո լե կուլ ներ կազ մել, ի սկ մի ա նում են մի այն ո րո շա կի կա
նոն նե րի հա մա ձայն: Տի ե զեր քում մեզ շր ջա պա տող բո լոր 
նյու թերն էլ հենց կազ մում են քի մի ա կան աշ խար հը:

• Կյանք՝ կեն սա բա նա կան աշ խարհ: Կյան քը մա տե րի այի 
գո յու թյան ակ տիվ ձևն է: Դրա հիմ քում կեն դա նի բջիջ
ներն են, ո րոնց կա ռուց ված քը են թարկ վում է մի աս նա կան 
սկզ բունք նե րի: Բջիջ ներն օ ժտ ված են գե նե տիկ ին ֆոր
մա ցի այով և ունակ են վե րար տադ րու թյան: Բջիջ նե րը 
կա ռուց ված են բարդ մո լե կուլ նե րից, գո յու թյուն ունեն այդ 
մո լե կուլ նե րի նր բո րեն հա վա սա րակշռ ված քի մի ա կան ու ոչ 
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քի մի ա կան փո խազ դե ցու թյան ար դյուն քում, ի սկ դրանց գե
նե տիկ ին ֆոր մա ցի ան նույն պես գրանց ված է մո լե կու լում` 
ԴՆԹում: Ե րկ րի վրա կեն դա նի ամեն ի նչ բաղ կա ցած է 
բջիջ նե րից, այդ թվում` նաև մար դը:

•  Մարդ կային բա նա կա նու թյան աշ խարհ: Մար դը՝ որ պես 
տե սակ, պատ կա նում է կեն սա բա նա կան աշ խար հին, բայց 
առան ձին դիրք է գրա վում, ո րով հետև մեզ հայտ նի մի ակ 
արա րածն է, ո րն օ ժտ ված է բա նա կա նու թյամբ, գի տակ ցու
թյամբ և տա րա տե սակ ին ֆոր մա ցի ա ստեղ ծե լու ու նյու թա
կա նաց նե լու ունա կու թյամբ: Բա նա կա նու թյու  նը մար դու 
հատ կու թյունն է, նրա հայ տանիշն է: 

Եվ այս պես, ի ՞նչ ե նք տես նում դի տարկ վող աշ խար հի բո լոր 
այդ հի ե րար խիկ մա կար դակ նե րում: Տես նում ե նք շատ հե
տաքր քիր օ րի նա չա փու թյուն ներ, հս տակ տրա մա բա նա կան 
շղ թա: Քվար կի ի նք նու րույն « կյանքն» ավարտ վում է պրո
տոն նե րի, նեյտ րոն նե րի, մե զոն նե րի ստեղծ մամբ. դա նրա 
գոր ծու նե ու թյան տրա մա բա նա կան ար դյունքն է: Հե տո պրո
տոն նե րը ստեղ ծում են աստ ղեր. այդ մա կար դա կում պրո
տո նի ի նք նու րույն « կյանքն» ավարտ վում է այն պա հին, ե րբ 
աստ ղը պայ թում է, այ սինքն, մի ջուկ նե րը հարս տա նում են, 
վե րած վում քի մի ա կան տար րե րի ատոմ նե րի, ո րոնք էլ ար
ձակ վում են տա րա ծու թյան մեջ: Հա ջորդ մա կար դա կում 
ատո մի մի ջուկ նե րից ձևա վոր վում են մո լե կուլ ներ. ստեղծ
վում է քի մի ա կան աշ խար հը: Մո լե կու լային մի ա ցու թյուն նե րը 
շի նա նյութ են դառ նում կեն դա նի բջիջ նե րի, ամ բողջ կեն սա
բա նա կան աշ խար հի հա մար: Ա կն հայտ է տար բեր մա կար
դակ նե րում տար բեր «ար դյունք նե րի» ստեղ ծու մը և դրանց 
փո խան ցու մը հա ջորդ աշ խար հին: Մար դու ար տադ րած ու 
նյու թա կա նաց րած ին ֆոր մա ցի այի հս կա քա նա կը վեր ջինն է, 
որ դի տար կում ե նք աշ խարհ նե րի տվյալ տրա մա բա նա կան 
շղ թա յում: Այդու հան դերձ, մենք չենք կա րող պա տաս խա նել 
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այն հար ցին, թե դե պի ուր է ան ցում կա տար վում մարդ կային 
բա նա կա նու թյան աշ խար հում, և չգի տենք՝ ին չի հաշ վին է կա
տար վում այդ ան ցու մը:

Ն կա տենք, որ այդ աշ խարհ նե րից յու րա քան չյու րի զար գա
ցումն ան սահ ման չէ, յու րա քան չյուր հի ե րար խիկ մա կար դակ 
ունի իր տրա մա բա նա կան ավար տը: Դի տար կե լով ը նդ հա նուր 
պատ կե րը՝ մենք տես նում ե նք հի ե րար խիկ մա կար դակ նե րի 
հետ ևո ղա կան շղ թան՝ պար զից դե պի բար դը: Այդ աշ խարհ
նե րից յու րա քան չյու րը ստեղծ ված է նա խոր դի հիմ քի վրա, 
նա խոր դի գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում: Փաս տո րեն, մենք 
տես նում ե նք ո րո շա կի հե տա գիծ, սահ ման ված ուղի: Եվ այս
տեղ էլ ակն հայտ են պատ ճա ռա կա նու թյան սկզբունքն ու պահ
պան ման օ րենք նե րը: 

 Հետ ևե լով այդ ուղուն, այդ հե տագ ծին՝ նկա տում ե նք ևս մեկ 
հե տաքր քիր օ րի նա չա փու թյուն. ավե լի բարձր հի ե րար խիկ մա
կար դա կի ան ցնե լուն զու գա հեռ տե ղի է ունե նում գոյի տե սակ
նե րի ու ձևե րի աճ: Ա սենք, կա ըն դա մե նը մի քա նի տար րա կան 
մաս նիկ՝ մեկ տաս նյա կի սահ ման նե րում: Բայց հա ջորդ մա
կար դա կում այդ մի քա նի տար րա կան մաս նիկ նե րից ստա նում 
ե նք քի մի ա կան տար րե րի հա րյու րից ավե լի ատոմ ներ: Այդ 118 
ատոմ նե րը տա լիս են հս կա յա կան թվով մո լե կուլ ներ, ո րոնք 
ար դեն դժ վար է հաշ վել: Ի սկ կեն սա բա նա կան աշ խար հի բազ
մա զա նու թյու նը պար զա պես ան հնար է նկա րագ րել: Պետք է 
նկա տել, որ «ար դյունք նե րի» (տե սակ նե րի) թի վը յու րա քան
չյուր հի ե րար խիկ մա կար դա կում խիստ սահ մա նա փակ է: Յու
րա քան չյուր հա ջորդ հի ե րար խիկ մա կար դա կում կոմ բի նա ցի
ա նե րի թի վը կտ րուկ աճում է, բայց, միև նույնն է, այն վեր ջա վոր 
է: Ը նդս մին, սկ սած բջի ջից, կեն սա բա նա կան աշ խար հում (որ
տեղ նույն պես կա սե փա կան ներ քին հի ե րար խի ա) աճում է ոչ 
մի այն տե սակ նե րի թի վը, այլև ավե լա նում են ներ տե սա կային 
տար բե րու թյուն նե րը: Ա սենք, ե թե նույն տե սա կի բջիջ ներն ու 
բակ տե րի ա նե րը գործ նա կա նում ան տար բե րա կե լի են, ապա 
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ար դեն եր կու ջրի մուռ կամ եր կու մլակ ի նչոր բա նով կտար
բեր վեն: Այդ տար բե րու թյուն նե րը շա տա նում են ավե լի բարձր 
մա կար դա կի ան ցնե լուն զու գա հեռ, ի սկ ամե նից ակն հայտ ներ
տե սա կային տար բե րու թյուն ներն ի հայտ են գա լիս այդ կեն
սա բա նա կան շղ թայի վեր ջում՝ մար դու մոտ: Ի րա կա նում նույն 
տե սա կի ձկ նե րի, սո ղուն նե րի, թռ չուն նե րի, կաթ նա սուն նե րի 
տար բե րու թյուն ներն ան նշան են: Նույն ցեղատե սա կի շնե րը 
կամ կա տու նե րը շատ նման են ի րար: Ի նչ վե րա բե րում է մարդ
կանց, ապա մարդ կային եր կու առանձ նյակ նե րի ար տա քին և 
ամե նա կար ևո րը՝ մեն թալ տար բե րու թյուն նե րը հս կա յա կան են 
նույ նիսկ մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի դեպ քում: Կա ռուց վածք
նե րի բար դա ցու մը հան գեց նում է նրանց միջև տար բե րու թյուն
նե րի ավե լաց մա նը: Այ սինքն, մենք տես նում ե նք, որ ստո րին 
հի ե րար խիկ մա կար դա կից բարձ րին ան ցնե լուն զու գա հեռ 
տեղի է ունենում տար բեր տե սակ ներն ու ձևե րը նկա րագ րող 
ին ֆոր մա ցի այի քա նա կի աճ:

 Իսկ ի ՞նչ է կա տար վում այդ ըն թաց քում մա տե րի այի և է ներ
գի այի հետ: Այս տեղ ամեն ի նչ հա կա ռակն է. նրանց քա նակն 
ավե լի բարձր մա կար դա կի ան ցնե լուն զու գա հեռ է ա պես 
նվա զում է: Տի ե զեր քի մա տե րի այի 99 տո կո սից ավե լին բա
ժին է ը նկ նում հե լի ու մից ու ջրած նից բաղ կա ցած աստ ղե րին. 
դա զանգ վա ծի և է ներ գի այի ահ ռե լի քա նակ է: Մեկ տո կո սից 
պա կաս են կեն սա բա նա կան աշ խարհ ունե ցող մո լո րակ նե րը, 
աստ ղա կեր պե րը, գի սաստ ղերն ու տի ե զեր քի այլ «բ նա կիչ նե
րը»: Ի նչ վե րա բե րում է կեն դա նա կան աշ խար հին, ապա նրա 
մաս նա բա ժի նը Տի ե զեր քում ձգ տում է ան սահ ման փոքր մե ծու
թյան, ի սկ, օ րի նակ, մարդ կու թյան բաժ նե չափն ար դեն անո մալ 
փոքր թիվ է, ո րը նկա րագ րե լու հա մար նույ նիսկ դժ վար է գտ նել 
մա թե մա տի կա կան մե ծու թյուն: Կեն դա նի աշ խար հի թա գա վո
րու թյու նում ամեն ի նչ բաշխ վում է նույն տրա մա բա նու թյամբ. 
Եր կիր մո լո րա կի վրա բո լոր մարդ կանց զանգ վածն ամ բողջ 
կեն դա նի զանգ վա ծի 0,01 %ն է կազ մում (դ րա հետ մեկ տեղ, 
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օ րի նակ, Ե րկ րի վրա սն կե րի կեն սա բա նա կան զանգ վա ծը  200 
ան գամ ավե լի է մարդ կանց զանգ վա ծից, ի սկ բակ տե րի ա նե րի
նը՝ ար դեն 6000 ան գամ): 

Եվ այս պես, մենք տես նում ե նք ակն հայտ օ րի նա չա փու
թյուն ներ: Տի ե զեր քը ներ կա յա նում է որ պես մի հա մա կարգ, 
որ տեղ դիտ վում է գոր ծըն թաց նե րի հետ ևո ղա կա նու թյան ո րո
շա կի տրա մա բա նու թյուն՝ քվար կից, պրո տո նից ու նեյտ րո նից 
մինչև մարդ, ո րն օ ժտ ված է բա նա կա նու թյամբ, գի տակ ցու
թյամբ: Այդ տի ե զե րա կան հա մա կար գի է ու թյունն ու նշա նա
կու թյունն ար դեն բա ցատ րել չենք կա րող. մեր մարդ կային 
աշ խար հըն կա լու մը չա փա զանց նեղ է, բայց Տի ե զեր քի պահ
ված քի մեջ մենք տես նում ե նք շարժ ման ո րո շա կի հե տա գիծ, և 
դա ան հնար է ժխ տել: Մենք տես նում ե նք Տի ե զեր քի տրա մա
բա նու թյու նը, ը նդ ո րում, նրա պահ ված քում նկատ վում են հե
տևյալ օ րի նա չա փու թյուն նե րը.
•  մա տե րի այի (նյու թի) և է ներ գի այի քա նա կի նվա զում ավե լի 

բարձր հի ե րար խիկ մա կար դա կի ան ցնե լիս,
•  կա ռուց վածք նե րի թվի աճ ու բար դա ցում, նյու թա կա նա ցած 

ին ֆոր մա ցի այի քա նա կի մե ծա ցում՝ ավե լի բարձր հի ե րար
խիկ մա կար դա կի ան ցնե լիս, 

• ան հա տա կան տար բե րու թյուն նե րի աճ կեն դա նի աշ խար հի 
ավե լի բարձր հի ե րար խիկ մա կար դակ նե րում: 

Աս վա ծի հի ման վրա ձևա կեր պենք ևս մեկ կան խադ րույթ:

 Հի ե րար խիկ մա կար դակ նե րի աճին զու գա հեռ՝ մա
տե րի ան ու է ներ գի ան քվա զի ան սահ մա նու թյու նից 
ձգ տում են չն չին քա նա կի, ի սկ ին ֆոր մա ցի ան՝ չն չին 
քա նա կից՝ քվա զի ան սահ մա նու թյան:
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 ԿԱ ՌՈՒ ՑԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԻ ՎԵՐ ՋԱ ՎՈՐ 
ԼԻ ՆԵ ԼԸ 

Ար դեն նշել ե նք Տի ե զեր քի դի տարկ վող օ րի նա չա փու թյուն
ներն ու ո րո շա կի տրա մա բա նու թյու նը, հի ե րար խիկ աշ խարհ
նե րի, դրանց կա ռուց վածք նե րի միջև կա պը: Ի հար կե, չենք կա
րող ասել, թե ե րբ, ում կող մից և ի նչ պատ ճա ռով է կա տար վել 
կամ կա տար վում այդ պի սի կա ռու ցա վո րու մը, բայց կա րող ե նք 
դի տար կել կա ռու ցա վոր ման մե թոդ ներն ու վեր լու ծել դրանք:

Սկ սենք նրա նից, թե զուտ մե խա նի կո րեն ի նչ պես են 
կազմակերպված այդ կա ռուց վածք նե րը: Պարզ վում է՝ որ մա
կար դա կում էլ դի տար կե լու լի նենք կա ռուց վածք նե րը, դրանք 
կա ռուց ված են եր կու սկզ բունք նե րից մե կով՝ պտ տա կան կամ 
պար բե րա կան: Սե փա կան առանց քի շուր ջը պտույ տը կա ռու
ցա վոր ման գլ խա վոր և ունի վեր սալ մե թոդ նե րից է: Մրրկա յին, 
պտ տա կան կա ռու ցա վո րու մը նա խասկզբ նա կանն է, հիմ նայի
նը: Մենք գի տենք, որ բո լոր մաս նիկ ներն ունեն սպին՝ իմ պուլ սի 
մոմենտ, ո րով բնու թագր վում է պտ տա կան շարժ ման քա նակն 
ու ուղ ղու թյու նը: Ա նհ նար է գտ նել որ ևէ մաս նիկ (ֆեր մի
ոն) առանց սպի նի: Հիմ նա րար մաս նիկ նե րի մա կար դա կում 
քվարկ նե րը, ո րոնք դի տար կում ե նք որ պես նյու թա կան աշ
խար հի մեկ նա կետ, նույն պես սպին ունեն: Ոչ ոք քվար կին չի 
հրել, որ այն պտտվի. այդ պտ ույտը պար զա պես գո յու թյուն 
ունի: Պտույ տը շարժ ման բա ցար ձակ տե սակ է, մի ակ շար ժու
մը, ո րը կա տար վում է ոչ թե ի նչոր այլ բա նի նկատմամբ, այլ 
ի նքն իր մեջ: Պտույ տն ունի մի այն ուղ ղու թյուն՝ աջ կամ ձախ: 
Գա լակ տի կա նե րը, ցիկ լոն ներն ու հա կա ցիկ լոն նե րը, մո լո րա
կային հա մա կար գե րը, ատոմ նե րը պտ տա կան հա մա կար գի 
օ րի նակ ներ են: Պտույ տի դեպ քում ան պայ ման առ կա է ձգո ղա 
կա նու թյան որ ևէ կենտ րոն. փխ րուն պերիֆերիան պտտ վում  
է խիտ կենտ րո նի շուր ջը (խիտ չի նշա նա կում ծանր, այլ 
ի նչոր բա նի խտա ցում. դա հա մա կար գի ձգո ղա կա նու թյան 
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կենտ րոնն է): Եվ այդ կենտ րո նը ե րկ րա չա փա կան առու մով 
զգա լի փոքր է ո ղջ հա մա կար գից: Այդ պի սի բան տես նում ե նք, 
օ րի նակ, ատո մի մեջ՝ փոք րիկ, ան նշան, բայց ծանր մի ջուկ, ո րը 
մոտ 10 000 ան գամ փոքր է ո ղջ ատո մի չա փից, ի սկ մի ջու կի 
շուր ջը` հս կա փխ րուն է լեկտ րո նային թա ղանթ: Ճիշտ այդ
պի սի պատ կեր ե նք տես նում նաև Ա րե գակ նային հա մա կար
գում՝ Ար ևի տրա մա գի ծը նույն պես մոտ տա սը հա զար ան գամ 
փոքր է ո ղջ հա մա կար գի տրա մագ ծից, և դա այն դեպ քում, 
ե րբ հա մա կար գի զանգ վա ծի ավե լի քան 99 տո կոսն ամ փոփ
ված է հենց Ար ևի մեջ: Գա լակ տի կա կան կենտ րո նը նույն պես 
մի քա նի տաս նյակ ան գամ փոքր է ամ բողջ գա լակ տի կայի 
տրա մագ ծից: Այդ բոլորը պտ տա կան կա ռուց վածքներ են: 
Նման պատ կեր ե նք դի տար կում նաև սո ցի ու մում. այն պտտ
վում է ուժեղ ղե կա վա րի, առաջ նոր դի ու նրա զի նա կից նե րի 
շուր ջը, ո րոնք ի նչոր կենտ րո նա կան գա ղա փա րի կրող ներն 
են, նրա հե տևորդ նե րը: Բայց դա հնա րա վոր է, ե թե առաջ
նորդն իս կա պես շատ մեծ նե ր ուժ ունի: Կա ռու ցա վոր ման 
այդ պի սի տեսակը (պտ տա կան) ի հայտ է գա լիս, ե թե կա
ռուց ված քի բա ղադ րիչ նե րը, տար րե րը տար բեր տե սա կի են: 
 Իսկ ե թե կա ռուց ված քի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րը մի ա տե սակ են 
(քիչ թե շատ նույ նա կան է ներ գե տիկ չա փո րո շիչ ներ ունեն), 
ապա կա տար վում է այլ տե սա կի կա ռու ցա վո րում: Ա ռա ջա նում 
են պար բե րա կան, կենտ րոն չու նե ցող, օ րի նակ՝ բյու րեղ նե րի 
կար գի կա ռուց վածք ներ: Տար րե րի փոքր ու մո տա վո րա պես 
նույ նա կան պո տեն ցի ա լի դեպ քում կա ռուց վածք նե րը պար բե
րա կան են: Այդ պի սի պատ կեր ե նք տես նում նաև բյու րե ղա գի
տու թյան մեջ. ե րբ դան դաղ սա ռեց նում ե նք ձուլ ված քը, որ պես զի 
նրա բո լոր ատոմ ներն ունե նան նույն ջեր մաս տի ճա նը, ապա 
ար դյուն քում ստա նում ե նք բյու րե ղային հա մա կարգ: Ի սկ ահա 
ջեր մաս տի ճա նի կտ րուկ նվա զեց ման դեպ քում կս տա նանք ոչ 
թե բյու րեղ, այլ կենտ րո նա սի մետ րիկ ի նչոր բան: Այ սինքն, 
պար բե րա կան հա մա կար գե րը ստեղծ վում են հա վասարակ շիռ 
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ի րա վի ճակ նե րում: Իսկ ե թե մաս նիկ նե րի է ներ գի ան  
կտ րուկ տար բեր վում է ի րա րից, ստաց վում են մրր կային կա
ռուցվածք ներ: Օ րի նակ, տոր նա դո ներ ու ցիկ լոն ներ առա ջա նում 
են, ե րբ տաք ու սա ռը օ դի զանգ ված նե րը սկ սում են փոխ գոր
ծակ ցել ջեր մաս տի ճա նի տար բե րու թյան հետ ևան քով շարժ ման 
ար դյուն քում:

 Այ սինքն, մեր շուր ջը՝ ամ բողջ Տի ե զեր քում, տես նում ե նք 
պար բե րա կան ու պտ տա կան (մրր կային) կա ռուց վածք ներ: 
Դի ա լեկ տի կան ասում է, որ շար ժու մը մա տե րի այի գո յու թյան 
եղանակն է: Մա տե րի այի գո յու թյան հա մար պտ տա կան շար
ժումն ան հրա ժեշտ է: Նույ նիսկ բյու րե ղի ներ սում, ատո մների 
մի ջուկ նե րի մա կար դա կում առ կա է պտ տա կան շար ժում, ի սկ 
ար դեն մի ջա տո մային կա պե րի մա կար դա կում մաս նիկ նե րը 
պար բե րա կան են շարված: Այս պի սին է կա ռու ցա վոր ման մե
խա նի կա կան մե թոդ նե րի մեզ հայտ նի պատ կե րը: 

 Սա կայն դի տար կե լով այդ ունի վեր սալ մե թոդ նե րը՝ 
հաս կա նում ե նք, որ դրանք նաև մի աս նա կան ին ֆոր մա ցի
ոն բա ղադ րիչ ունեն: Դրանք հս տակ մա թե մա տի կա կան 
սկզբունք ներ են, ո րոնք օգ տա գործ վում են կա ռու ցա վոր ման 
մեջ: Օ րի նակ, մենք տես նում ե նք Ֆի բո նա չի ի հա ջոր դա
կա նու թյու նը և դրա հետ կապ ված ոս կե հա տու մը տար բեր 
մրր կային կա ռուց վածք նե րում՝ մթ նո լոր տում ու տի ե զեր քում, 
կեն դա նի հա մա կար գե րում՝ մարմ նի հա մա չա փու թյուն ներ, 
կակ ղա մոր թե րի պարու րաձև կա ռուց վածք ներ, կեն սա ռիթ մե
րի պարամետրեր և այլն: Ե ՛վ ե րկ րային խխուն ջը, և՛ տի ե զե
րա կան գա լակ տի կան կա ռուց ված են Ֆի բո նա չի ի թվե րի կի
րառ մամբ: Ծա ղիկ նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյունն ունի 
5, 8, 13 ծաղ կա թերթ: Ար ևա ծաղ կի մեջ, բույ սե րի ցո ղուն նե
րին, ամ պե րի գա լա րապ տույ տում, ջրապ տույտ նե րում և նույ
նիսկ տարադրամի փախարժեքի փո փո խու թյան գրա ֆիկ նե
րում՝ ամե նուր, աշ խա տում են Ֆի բո նա չի ի թվե րը. դա թվե րի 
հա ջոր դա կա նու թյուն է, որ տեղ յու րա քան չյուր թիվ նա խորդ 
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եր կու սի գու մարն է: Ը նդ ո րում, յու րա քան չյուր թվի հա րա բե
րակ ցու թյու նը նա խոր դի հետ մշ տա կան է՝ մոտ 1,618: Մենք 
գործ ունենք մի աս նա կան մա թե մա տի կա կան սկզ բունք նե րի 
հետ: Հարկ է նկա տել, որ մա թե մա տի կան տրանս ցեն դենտ է 
ֆի զի կայի նկատ մամբ, գո յու թյուն ունի ի նք նին և ան կախ նրա
նից՝ նյութ կա՞, թե ոչ:

 Եվ վեր ջա պես, խո սե լով կա ռու ցա վոր ման մեզ հայտ նի 
մե թոդ նե րի մա սին, չենք կա րող չհի շել նաև դի ա լեկ տի կայի 
օ րենք նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են հա մա կար գե րի և կա ռուց
վածք նե րի զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րին.
•  հա կադ րու թյուն նե րի մի աս նու թյան ու պայ քա րի օ րեն քը,
•  քա նա կա կան փո փո խու թյուն նե րից ո րա կա կա նի ան ցման 

օ րեն քը,
•  բա ցաս ման բա ցա սու մի օ րեն քը։ 

Ցան կա ցած օբյեկտի փո փո խու թյան ու զար գաց ման աղ բյուրն 
իր մեջ է, ե թե ար տա քին ուժի մի ջամ տու թյուն չկա: Հա կա դիր 
կող մե րի, ուժե րի, հատ կու թյուն նե րի կա պի (պայ քա րի) մի ջո
ցով զար գա նում են  բո լոր օբյեկտ նե րը, այդ թվում և սո ցի ա
լա կան հա մա կար գե րը: Օբյեկ տը զար գա նում է քա նա կա կան 
փո փո խու թյուն նե րի ճա նա պար հով, ո րոնք կու տակ վում են, 
գե րա զան ցում ո րո շա կի չափն ու առաջ բե րում ո րա կա կան 
փո փո խու թյուն ներ, ի սկ դրանք ի րենց հեր թին քա նա կա կան 
փո փո խու թյուն նե րի նոր հնա րա վո րու թյուն ներ են ծնում: Զար
գա ցու մը ե լք է դե պի նոր ո րա կա կան մա կար դակ. հա կա ռակ 
դեպ քում դա զար գա ցում չէ, այլ օբյեկ տի հատ կու թյուն նե րի 
քա նա կա կան փո փո խու թյուն: Զար գա ցու մը տե ղի է ունե նում 
օբյեկ տի նոր վի ճա կի կող մից հին վի ճա կի ժխտ մամբ, նո րա
գույ նի կող մից` նո րի ժխտ մամբ, ին չի ար դյուն քում զար գա ցու
մը հա մադ րում է ժա ռան գա կա նու թյունն ու ցիկլայ նու թյու նը: 
Ե թե զար գա ցում չկա, փո փո խու թյունն ըն թա նում է շր ջա նաձև: 
Վե րըն թաց շարժ ման դեպ քում օբյեկ տը վե րա դառ նում է ել ման 
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վի ճա կին, բայց նոր, ավե լի բարձր մա կար դա կում: Ուս տի, 
դի ա լեկ տի կա կան զար գա ցու մը բնու թագ րում են որ պես պա
րու րաձև շար ժում: Այն ամե նը, որ տես նում ե նք աշ խար հի կա
ռուց ված քի, նրա կա ռու ցա վոր ման մեջ, են թարկ վում է դի ա լեկ
տի կայի օ րենք նե րին: 

Ընդ հան րաց նե լով՝ կա րող ե նք ասել, որ քվա զի ան սահ ման 
Տի ե զեր քում կա ռու ցա վոր ման, ձևաս տեղծ ման մե թոդ նե րը 
քվա զի ան սահ ման չեն: Այդ մե թոդ նե րի թի վը վեր ջա վոր է, և 
դրանք տար բեր մա կար դակ նե րում կրկն վում, հար և նման են:
•  Մենք տես նում ե նք մա թե մա տի կա կան օ րի նա չա փու թյուն

նե րի կրկ նո ղու թյու նը Ֆի բո նա չի ի շար քե րի ու ոս կե հատ
ման տես քով:

•  Մենք տես նում ե նք դի ա լեկ տի կայի օ րենք նե րի կրկ նո ղու
թյու նը բո լոր մա կար դակ նե րում:

•  Մենք տես նում ե նք, որ մե խա նի կա կան կա ռուց վածք նե րը 
կա ռուց ված են նույն մե թո դով՝ պտտական կամ պար բե րա
կան կա ռու ցա վոր մամբ:

Դ րա նից էլ կա րող ե նք ար տա ծել մեր եր րորդ կան  խա դ րույ թը:

 Կա ռու ցա վոր ման մե թոդ նե րի քա նա կը վեր ջա վոր է, 
և այդ մե թոդ նե րը կրկն վում են տար բեր հի ե րար խիկ 
մա կար դակ նե րում:

 Դա նշա նա կում է, որ հի ե րար խիկ ուղ ղա հա յա ցում աշ խար հը 
ֆրակ տալ է, հատ վա ծա կան: Ե թե մենք ի նչոր օ րի նա չա փու
թյուն ներ ե նք տես նում այս պա հին ու այս տեղ, ապա դրանք 
կա րող ե նք վս տա հա բար տա րա ծել նաև կյան քի այլ փու լե րի 
վրա: Բայց ե թե այս պա հին և այս տեղ այդ պի սի օ րի նա չա փու
թյուն ներ չենք դի տար կում, ապա որ ևէ բան հո րի նե լու հիմ քեր 
չկան: Այ սինքն, ե թե տվյալ կան խադ րույ թը ճիշտ է, ապա մեծ 
հա վա նա կա նու թյամբ կա րե լի է խո սել այն մա սին, թե ի նչ է 
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ե ղել և ինչ կլի նի ի նչոր տեղ ու ե րբ ևէ՝ ել նե լով հենց նրա նից, թե 
ի նչ ե նք դի տար կում այս տեղ ու այս պա հին:

ԱՄԲՈՂՋԻ ՈՒ ՆՐԱ ՄԱ ՍԻ ՀԵ ՏԱԳ ԾԵ ՐԻ 
ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԵՑ ՎԱ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

Ար դեն նշել ե նք, որ մար դուն չի կա րե լի դի տար կել առան
ձին ը նդ հա նու րից, Տի ե զեր քից, որ տեղ նա ապ րում է, և ո րի 
մասն է հանդիսանում: Դի տար կե լով հի ե րար խիկ մա կար
դակ նե րը՝ մենք տե սանք տրա մա բա նու թյուն, շարժ ման ո րո
շա կի հե տա գիծ: Քաո սի և ան կար գու թյան մեջ այդ քաո սի 
մաս նիկ նե րը որ ևէ ը նդ հա նուր կա նոններ չու նեն և կա րող են 
ի րենց պա հել` ի նչ պես ուզում են, բայց ե թե դի տարկ վում է 
ամ բող ջի տրա մա բա նու թյու նը, ապա այն պետք է տա րած վի 
նաև նրա մա սե րի վրա:

 Եվ այս պես, ե թե ամբողջը տրա մա բա նու թյուն ունի, ապա 
նրա մա սե րը չպետք է հա կա սեն այդ տրա մա բա նու թյա նը, 
շարժ ման այդ ը նդ հա նուր հե տագ ծին: Կար ևոր է, որ մենք 
չենք խո սում հե տագ ծի բա ցար ձակ հա մընկն ման, վար քի ու 
կա նոն նե րի պատ ճեն ման մա սին: Դի տար կե լով աշ խար հը՝ 
մենք տար բեր հի ե րար խիկ մա կար դակ նե րում տես նում ե նք 
հար և նման, բայց ոչ նույ նա կան օ րենք ներ: Ամ բող ջի բաղ կա
ցու ցիչ մա սե րը միշտ ո րո շա կի տար բե րակ վա ծու թյուն ունեն, 
բայց դրա հետ մեկ տեղ գո յու թյուն ունի շարժ ման ը նդ հա նուր 
մի տում, ը նդ հա նուր վեկ տոր: Օ րի նակ, ե րբ գա զը հո սում է խո
ղո վա կով, ապա այդ հոս քի մեջ գա զի բո լոր մո լե կուլ նե րը չէ, որ 
ունեն շարժ ման նույն ուղ ղու թյու նը. կան նաև ո րո շա կի շե ղում
ներ, ո րո շա կի քաո սային շար ժում: Բայց ե րբ գա զը դի տար
կում ե նք ը նդ հա նուր, ապա նրա բո լոր մո լե կուլ նե րը մի ա սին 
ձևա վո րում են ուղ ղորդ ված հոսք: Նման բան տես նում ե նք 
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ցան կա ցած հոս քի մեջ՝ գետ, ձնա հոսք, հրաբ խային լա վա, թռ
չուն նե րի ե րամ և այլն: Նույ նը ներ հա տուկ է նաև մարդ կային 
հա սա րա կու թյա նը: Նրա բաղ կա ցու ցիչ մա սե րի շար ժու մը 
ոչ թե պար տադ րա բար հա մա ձայ նեց ված է, այլ ը նտ րու թյան 
ո րո շա կի ազա տու թյուն ունի: Այդ ը նդ հա նուր հե տագ ծից շե
ղում ներ կա րող են լի նել, բայց ը նդ հա նու րին չպետք է խո չըն
դո տեն: Ար դյուն քում՝ այդ պի սի հա սա րա կու թյունն ը նդ հա նուր 
առ մամբ շարժ վում ու զար գա նում է ան հրա ժեշտ ուղ ղու թյամբ: 
Ի սկ մեռ նող քա ղա քակր թու թյան մեջ առան ձին մա սե րի շար
ժումն սկ սում է հա կա սել ը նդ հա նուր տրա մա բա նու թյա նը, 
ը նդ հա նուր առ մամբ՝ մարդ կու թյա նը, սկ սում է ար գե լա կել 
Տի ե զեր քի հե տագ ծի հետ հա մա ձայ նեց ված նրա ը նդ հա նուր 
շար ժու մը: Ը նդ հա նուր հե տագ ծի այդ ար գե լակ ման ու հա կա
սու թյան առ կա յու թյու նը քա ղա քակր թու թյան հի վան դու թյան 
նշան նե րից է: Ա ռողջ սո ցի ու մի հա մար պար տա դիր է մա սե րի 
հե տագ ծի ներ դաշ նակ, բայց չդե տեր մի նաց ված հա մադ րու մը 
ամ բող ջի շարժ ման հե տագ ծի հետ:

 Եվ այս պես, կա րող ե նք ձևա կեր պել մեր չոր րորդ կան  
   խադ րույ թը:

 Մա սի շարժ ման հե տա գի ծը ժա մա նա կի մեջ ը նդ հա
նուր առ մամբ չի կա րող հա կա սել ամ բող ջի շարժ ման 
հե տագ ծին:

 ՊԱՅ ՔԱՐ ՔԱՈ ՍԻ ԴԵՄ

 Տի ե զեր քում կա տար վող գոր ծըն թաց ներն ու նրա հիմ նա
կան օ րենք նե րը դի տար կե լիս պետք է ավե լի ման րա մասն 
կանգ առ նել է նտ րո պի այի խնդ րի վրա: Է նտ րո պի այի չնվազ
ման օ րեն քը հիմ նա րար օ րենք նե րից մեկն է, ո րը ոչ ոք չի 
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վի ճար կում, և ո րը հաս տատ վում է անընդ հատ: Ի նչ պես ար դեն 
ասել ե նք, էնտրոպիան քաո սի, ան կար գու թյան չափն է: Դա 
այն տի ե զե րա կան ուժն է, ո րը ժա մա նա կի ըն թաց քում ան խնա 
ավե րում է բո լոր կա ռուց վածք նե րը: Է նտ րո պի ան կապ ված է 
ժա մա նա կի հետ, այն բա նի հետ, որ ժա մա նա կը հո սում է մեկ 
ուղ ղու թյամբ: Եվ ավե րում է ամեն ի նչ: Ա ղյու սը վաղ թե ուշ փո
շի է դառ նում: Ա ստ ղը վաղ թե ուշ մեռ նում է: Ցան կա ցած կեն
դա նի օր գա նիզմ վաղ թե ուշ մա հա նում է: Ցան կա ցած կա ռուց
վածք, ե թե նրան հան գիստ թող նենք, քանդվում է: Հենց դա էլ 
ֆի զի կոս նե րին քաջ հայտ նի է նտ րո պի այի չն վազ ման օ րենքն 
է: Բայց ե թե դա տի ե զե րա կան օ րենք է, ապա Տի ե զեր քի 14 մի
լի արդ տա րի նե րի գո յու թյան ըն թաց քում է նտ րո պի ան պետք է 
ամեն ի նչ ո չն չաց րած լի ներ: Այդ ժա մա նա կը բա վա րար էր, որ
պես զի մեր շուր ջը մի այն քաոս ու ան կար գու թյուն, որ ևէ հա մա
կար գի ու կա ռուց ված քի բա ցա կա յու թյուն տես նե ինք: Բայց մեր 
շուր ջը տես նում ե նք կա ռուց վածք ներ, ան վերջ կա ռուց վածք
ներ՝ գա լակ տի կա ներ, աստ ղային հա մա կար գեր, կեն դա նի օր
գա նիզմ ներ, մար դիկ: Ի սկ դա նշա նա կում է, որ բնու թյան մեջ 
գո յու թյուն ունեն է նտ րո պի այի կլա նիչ ներ, ի նչոր առանձ նա
հա տուկ տար րեր, ժա մա նա կի ու տա րա ծու թյան մեջ հա տուկ 
կե տեր, ո րոնք այս պես թե այն պես դի մադ րում են ավեր մա նը, 
դի մադ րում են ո չն չաց մա նը: Է նտ րո պի այի կլան ման այդ կե
տե րը տես նում ե նք բո լոր մա կար դակ նե րում: Ժա մա նա կին 
Տի ե զեր քում նախ նա կան գա զից չգի տես ին չու աստ ղեր են 
ծնվել, չնա յած մեզ հայտ նի ֆի զի կայի օ րենք նե րը պա հան ջում 
են, որ գա զը պետք է ոչ թե կու տակ վի՝ թանձ րուկ դառ նա լով, 
այլ պար զա պես հա մա չափ ըն դար ձակ վի: Բայց ևայն պես ի նչ
որ կերպ ստեղծ վել են աստ ղերն ու հա մաս տե ղու թյուն նե րը՝ 
մե գաաշ խար հը: Մեր շուր ջը, մեր մո լո րա կի վրա նույն պես 
տես նում ե նք ան հա մար կա ռուց վածք ներ՝ կեն դա նի օր գա
նիզմ նե րի ու բա նա կան աշ խար հի տես քով՝ մակ րոաշ խար հը: 
Նույ նը տես նում ե նք նաև նա նոաշ խար հում, որ տեղ ի նչոր 
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քվարկ նե րից չգի տես ին չու ծն վում են պրո տոն ներ, նեյտ րոն
ներ և ավե լի բարդ կա ռուց վածք ներ, ո րոնք են թարկ վում են 
խիստ կա նոն նե րի: Մենք ամե նուր կա ռու ցա վո րում ե նք տես
նում, չնա յած տե սա կա նո րեն ամե նու րեք պետք է իշ խեր քաո
սը. հենց դա է պա հան ջում է նտ րո պի այի չն վազ ման օ րեն քը: 
Բազ մա թիվ կա ռուց վածք նե րի գո յու թյունն ուղ ղա կի վկա յում է, 
որ կան է նտ րո պի այի կլա նիչ ներ, այ սինքն` ավեր մա նը դի մադ
րե լու կե տեր: Դրա ամե նա վառ օ րի նա կը կեն դա նի օր գա նիզմ
ներն ե ն՝ բազ մաց ման ի րենց ունա կու թյամբ: Կա րե լի է պն դել, 
որ ցան կա ցած օր գա նիզ մի ծնունդ է նտ րո պի այի կլան ման 
գոր ծըն թաց է, ի սկ օր գա նիզ մի կյան քը՝ պայ քար իր ո չն չաց ման 
դեմ, այ սինքն՝ պայ քար է նտ րո պի այի ըն դար ձակ ման դեմ: Ի նչ
պե՞ս է դա ար վում: Գե նե տիկ ին ֆոր մա ցի ան հա ջորդ սե րունդ
նե րին հասց նե լու, ին ֆոր մա ցի ան ժա մա նա կի մեջ փո խան ցե լու 
մի ջո ցով: Դա գո յատև ման, տե սա կի պահ պան ման պայ քար է: 
Տեխ նի կա յում դա կոչ վում է ին ֆոր մա ցի այի փո խան ցում վե րա
կանգն ման մի ջան կյալ կե տե րի մի ջո ցով: Ի սկ ի ՞նչ ին ֆոր մա
ցի ա է փո խանց վում սերն դե սե րունդ կեն սա բա նա կան աշ խար
հում: Ի նչոր նա խասկզբ նա կան, հիմ նա րար ին ֆոր մա ցի ա, 
ո րն ապա հո վում է պարզ վե րար տադ րու թյուն ու գո յատև ման 
պար զա գույն մե խա նիզմ ներ: Եվ այդ ին ֆոր մա ցի ան շատ քիչ է 
փո փոխ վում. փո փո խու թյուն նե րը կա տար վում են մի այն է վո
լյու ցի այի, շր ջա կա մի ջա վայ րի պայ ման նե րին հար մար վե լու 
տե սան կյու նից. դրանք ան նշան հար մար վո ղա կան փո փո խու
թյուն ներ են (և ոչ մի դեպ քում՝ սկզ բուն քային. ձկան օր գա նիզ
մը հա ջորդ սերն դին չի կա րող փո խան ցել ին ֆոր մա ցի ա, որ 
նա թռ չուն պի տի դառ նա): Գե նե տի կան այ սօր գտ նում է, որ 
գե նե րի մի ջո ցով ին ֆոր մա ցի ա է փո խանց վում օր գա նիզ մի կա
ռուց ված քի մա սին, սա կայն բա ցառ ված չէ, որ կա ռուց ված քի 
մա սին ին ֆոր մա ցի ան զուտ բազային է, և կա նաև ի նչոր ուրիշ, 
ավե լի նուրբ ին ֆոր մա ցի ա՝ գրանց ված այս պես կոչ ված « դա
տարկ» գե նե րում, ո րոնք ոչ մի կերպ չեն ազ դում օր գա նիզ մի 
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ձևա վոր ման վրա: Ա մեն դեպ քում, պետք է ըն դու նել այն փաս
տը, որ օր գա նիզմ նե րը գո յատ ևում են մի լի ո նա վոր ու մի լի
ար դա վոր տա րի ներ, ուրեմն սերն դե սե րունդ անընդ հատ ին
ֆոր մա ցի ա է փո խանց վում, ո րը հա ջո ղու թյամբ պայ քա րում է 
է նտ րո պի այի ըն դար ձակ ման դեմ: Սա այն գլ խա վորն է, ո րը 
կեն դա նի օր գա նիզմ նե րին տար բե րում է ան կեն դան նե րից. 
ան կեն դան նե րը չեն վերս տեղ ծում ի րենք ի րենց, նրանք չու նեն 
ժա մա նա կի մեջ ին ֆոր մա ցի ա փո խան ցե լու այդ հա մա կար գը: 
Ան կեն դան նե րը (օ րի նակ՝ քա րե րը) նույն պես կա ռուց ված քի 
ու ձևի մա սին ին ֆոր մա ցի ա կրող ներ են, բայց մի այն կեն դա
նի օր գա նիզմ ներն են դի մադ րում ավեր մանն ու ո չն չաց մա նը: 
Քարն սկսում է « մեռ նել» իր կազ մա վոր ման պա հից. այդ վայր
կյա նից սկս վում է նրա քայ քայ ման ան շր ջե լի գոր ծըն թա ցը:

 Բայց հարկ է նկա տել, որ ցան կա ցած կեն դա նի օր գա նիզմ, 
մար դուց բա ցի, որ պես է նտ րո պի այի կլա նիչ՝ սահ մա նա փակ
ված է ավեր մա նը դի մադ րե լու գոր ծում: Նրա պաշտ պա նու
թյու նը պա սիվ է, և այն ավե լի շատ պա շար ված ամ րոց է հի
շեց նում, ո րի մի ակ հույ սը ռազ մա վա րա կան պա շար ներն են. 
կհե րի քե՞ն, թե՞ ոչ: Դա պա սիվ դի մադ րու թյուն է ռեսուրսների 
հաշ վին: Պարզ ասած՝ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րի կյանքը մի 
ծրա գիր է, ո րի գլ խա վոր նպա տա կը մի այն կեն սա բա նո րեն 
ի րեն պահ պա նելն է, գո յատ ևե լը: Կեն դա նի օր գա նիզ մը զբաղ
ված է մի այն հիմ նա րար ին ֆոր մա ցի այի վե րար տադ րու թյամբ 
ու հա ջորդ սերն դին ան կո րուստ փո խանց մամբ: Ը նդ ո րում, 
այդ նպա տա կին միշտ չէ, որ հաս նում է. ար տա քին գոր ծոն նե
րի ավե րիչ ազ դե ցու թյու նը կա րող է ո չն չաց նել ամ բողջ կեն դա
նի տե սակ ներ. նրանք դի մադ րե լու մի ջոց ներ չու նեն: Կլի մայի, 
օ դի, կեն սա պայ ման նե րի ու սննդի կտ րուկ փո փո խու թյուներն 
այն գոր ծոն ներն են, ո րոնց դեմ կեն դա նի օր գա նիզմ նե րը 
դժվար են պայ քա րում: Է նտ րո պի այի դեմ կեն դա նի օր գա
նիզմ նե րի պայ քա րը սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ 
ունի: Ո րոշ տե սակ ներ հաղ թում են այդ ճա կա տա մար տում, 
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մյուս նե րը, նոր մար տահ րա վեր նե րը չհաղ թա հա րե լով, պարտ
վում են: Հաղ թած օր գա նիզմ նե րը կու տա կում են ո րոշակի 
ին ֆոր մա ցի ա, փո փոխ վող ար տա քին պայ ման նե րի դեմ պայ
քա րի փորձ, ի նչի նչ գի տե լիք ներ: Եվ ոչ մի այն կու տա կում, 
այլև կա րո ղա նում են փո խան ցել հա ջորդ սերն դին, ո րն այդ 
ին ֆոր մա ցի ան ամ րագ րում է: Օ րի նակ, ջրի բարձր թթ վայ նու
թյան պայ ման նե րում փոխ վել է ի նչոր բակ տե րի այի գե նե տիկ 
կո դը, տե ղի է ունե ցել մու տա ցի ա: Մնա ցած առանձ նյակ նե րը 
զոհ վել են, ի սկ մու տա ցի այի են թարկ վա ծից ու վե րապ րա ծից 
սկիզբ են առ նում բակ տե րի ա նե րի նոր սե րունդ ներ, ո րոնց մեջ 
մու տա ցի ան ամ րա կայ վել է: Այ սինքն, բակ տե րի ան կու տա
կել է ի նչոր ին ֆոր մա ցի ա այն մա սին, թե ի նչ պես պայ քա րել 
փո փոխ ված մի ջա վայ րի դեմ, և նրան հա ջող վել է այդ ին ֆոր
մա ցի ան փո խան ցել հա ջորդ սերն դին: Ֆե նո տիպն ազ դում է 
գե նո տի պի վրա: Փոր ձը փո խանց վում ու ամ րա կայ վում է: Այդ  
մե խա նիզմ ները բարդ են, բայց միանշանակ գո յու թյուն ունեն: 
Այս տեղ կար ևոր է մեկ ան գամ ևս նկա տել, որ նույ նիսկ է նտ
րո պի այի ազ դե ցու թյան ներքո փո փոխ վե լու պա րա գա յում 
ո րո շա կի տե սա կի օր գա նիզ մը չի վե րած վում սկզ բուն քո րեն 
այլ օր գա նիզ մի: Փո փո խու թյուն նե րը սահ մա նա փակ ված են 
որոշակի ծավալով, տվյալ տե սա կի ը նդ գրկ ման շր ջա նա կով: 
Կա ղամ բը ծառ չի դառ նա, նա պաս տա կը թռ չուն չի դառ նա, 
ի սկ մա մոն տը չի վե րած վի մար դու: Եվ դա է ներ կա յումս իշ
խող տե սակ նե րի ծագ ման դար վի նյան տե սու թյան հիմ նա
կան խն դի րը: 

Ո ՞րն է եզ րա կա ցու թյու նը: Ըն դու նե լով է նտ րո պի այի չն վազ
ման օ րեն քի ի րա վա ցի ու թյու նը և զու գա հա ռե բար շուրջ բո լո րը 
դի տար կե լով ո չն չաց մա նը դի մադ րող բա զում կեն դա նի կա
ռուց վածք ներ՝ կա րող ե նք խո սել է նտ րո պի այի կլա նիչ նե րի  
առկայության մա սին: Եվ ո չնչաց մանն ու քաո սին այդ պի սի 
դի մադ րու թյան ամե նա վառ օ րի նա կը մարդն է: 
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 ՄԱՐ ԴՈՒ ԿՈՂ ՄԻՑ ԻՆ ՖՈՐ ՄԱ ՑԻ ԱՅԻ 
ՍՏԵՂԾՄԱՆ, ԿՈՒ ՏԱԿ ՄԱՆ ՈՒ ՓՈ ԽԱՆՑ ՄԱՆ 
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

Ինչ պես ար դեն նշել ե նք, կեն դա նի աշ խար հում ան գամ ին
ֆոր մա ցի ան մի առանձ նյա կից մյու սին փո խանց ե լիս տե
սա կի պահ պան ման ե րաշ խիքներ չկան: Այդ ին ֆոր մա ցի ան 
աճի մի տում չու նի, և նոր մար տահ րա վեր նե րի ի հայտ գա լը 
կա րող է բե րել տե սա կի ո չն չաց ման, ան հե տաց ման: Այն, 
ին չին կեն դա նի նե րը սո վո րեց նում են ի րենց ձա գե րին, գո
յատև ման գոր ծա ռույթ նե րի հիմ նային հա վա քա ծու է. ի նչ պես 
թռ չել, ի նչ պես ցատ կել, ի նչ պես ո րս անել, ի նչ պես սն վել, ի նչ
պես թաքն վել և այլն: Հե տո նրանք այդ հիմ նային ին ֆոր մա
ցի ան փո խան ցում են հա ջորդ սերն դին: Սկզ բուն քո րեն նոր 
ո չինչ չի ավելացվում: Ի սկ ե թե կեն դա նին իր կյան քի ըն թաց
քում հայտնվում է բարդ պայ ման նե րում, ո րոնք պա հան ջում 
են հար մար վել, ապա ո րոշ առանձ նյակ ներ, հնա րա վոր է, 
կա րո ղա նան մշա կել նոր հմ տու թյուն ներ ու գո յատ ևել: Բայց 
հար մար վե լու մի ջոց գտ նելն ու այն սե րունդ նե րին փո խան
ցե լը տար բեր գործընթացներ են: Եվ հիմ նա կան խնդիրը այդ 
ին ֆոր մա ցի այի փո խանց ման ուղու թո ղու նա կու թյունն է, ո րը 
պայ մա նա կա նո րեն կա րող ե նք չա փել գի գա բայթ/ սե րունդ
ով: Ե թե ին ֆոր մա ցի այի փո խանց ման ուղին նեղ է և փո
խանց վող ին ֆոր մա ցի ան՝ ավե լի քիչ, քան է նտ րո պի այի ազ
դե ցու թյան տակ ո չն չաց վող ին ֆոր մա ցի այի քա նա կը, ապա 
զար գա ցու մը մա րում է: Կա պի կը գու ցե և մտա ծի, թե ի նչ պես 
օգտագործել փայտը ծա ռից բա նա նը գցե լու հա մար, բայց 
ին ֆոր մա ցի այի փո խանց ման ուղու ցածր թո ղու նա կու թյան 
պատ ճա ռով այդ հմ տու թյունն ապա գա յում կան հե տա նա, և 
հա ջորդ կա պի կը ստիպ ված կլի նի պա տա հա կա նո րեն սո վո
րել դա կամ էլ չի սո վո րի ը նդ հան րա պես. դրա նա խադրյալ
նե րը չկան: Կա պիկ նե րին հա ղոր դակց վել սո վո րեց նե լու 
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բազ մա թիվ փոր ձեր ո րոշ ար դյունք են տվել. կա պիկ նե րը յու
րաց նում է ին ժես տե րի լե զուն և ը նդ հա նուր առ մամբ ըն կա լում 
մարդ կային խոս քը: Այդ ուղ ղու թյամբ հա ջո ղու թյան է ին հա
սել հատ կա պես հո գե բան ներ Ա լեն և Բե ատ րիս Գարդ ներ նե
րը, պրի մա տա բան և հո գե բան Սյու ՍևեջՌամ բոն: Սա կայն 
փոր ձե րի ըն թաց քում կա պիկ նե րի ձեռք բեր ված հմ տու թյուն
նե րը շատ ժա մա նակ ու հս կա յա կան ջան քեր պա հան ջե ցին 
և ար դյուն քում բա վա րար չա փով չզար գա ցան: Ա ռա վել ևս, 
ուսու ցան վող պրի մատ ներն այդ հմ տու թյուն նե րը չէ ին կա
րող փո խան ցել հա ջորդ սե րունդ նե րին: Ե թե ժա մա նա կի մեջ 
փո խանց վող ին ֆոր մա ցի այի քա նակն ավե լի մեծ է, քան է նտ
րո պի այի ազ դե ցու թյան տակ ո չն չաց վող ին ֆոր մա ցի այի քա
նա կը, տե ղի է ունե նում ին ֆոր մա ցի այի աճ, կու տա կում: Այդ 
դեպ քում կա պի կը զուտ տե սա կա նո րեն կա րող է հմ տու թյուն
ներ կու տա կել, զար գա նալ ու մի օր նույ նիսկ վե րած վել ե թե 
ոչ homo sapiensի (դա, հա մե նայն դեպս, մարդ է), ապա գո նե 
կա պիկ sapiensի:

 Ար դի գի տու թյունը homo sapiensի պատ մու թյու նը հաշ վար
կում է այն պա հից, ե րբ մարդն սկ սեց վե րա ցա կան մտա ծել: 
Բայց բա նա կան մար դու դա րաշր ջա նի սկիզբն ավե լի շուտ 
այն պահն է, ե րբ մար դու՝ ին ֆոր մա ցի այի փո խանց ման ուղու 
թո ղու նա կու թյունն ըն դար ձակ վեց: Այ սինքն, ե րբ կու տակ ված 
ին ֆոր մա ցի ան սկ սեց չան հե տա նալ, չկոր չել: Ին ֆոր մա ցի այի 
(որ պես գոյի մաս) բազ մա թիվ սե րունդ նե րում կու տակ ման 
գոր ծըն թա ցը հան գեց րել է զար գաց ման, և ար դյուն քում՝ նաև 
ոչ կեն սա բա նա կան ճա նա պար հով ին ֆոր մա ցի այի փո խանց
ման ե ղա նակ նե րի ստեղծ մա նը: Մար դը ստեղ ծել է ին ֆոր
մա ցի այի փո խանց ման սե փա կան մե խա նիզմ նե րը (լե զու, 
գիր, դպ րոց) հենց ին ֆոր մա ցի այի կու տակ ման ըն թաց քում, 
քա նա կից ո րա կի ան ցնե լու ար դյուն քում: Եվ այդ կու տա կումն 
այ սօր շա րու նա կում է ստեղ ծել ին ֆոր մա ցի այի փո խանց ման 
նոր ե ղա նակ ներ՝ ավե լի ու ավելի մեծ ծա վալ նե րով: Ուս տի, 
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ար դա րա ցի կլի ներ մար դուն կո չել homo collectius sapiens՝ « բա
նա կան, կու տա կող մարդ»:

 Կար ևոր է նկա տել, որ մենք խո սում ե նք ը նդ հան րա պես 
մար դու, մարդ կային տե սա կի մա սին: Բայց մար դիկ մի ա նման 
չեն. սո ցի ու մում առ կա է ո րո շա կի շեր տա վո րում, ե թե այն դի
տար կենք ին ֆոր մա ցի այի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
տե սան կյու նից: Այդ առու մով ժա մա նա կա կից սո ցի ու մում կա 
մարդ կանց մի քա նի կա տե գո րի ա.
• ն րանք, որ ունակ են ստեղ ծե լու, նյու թա կա նաց նե լու և փո

խան ցե լու ին ֆոր մա ցի ան,
• ն րանք, որ ունակ են նյու թա կա նաց նե լու և փո խան ցե լու 

ին ֆոր մա ցի ան,
• ն րանք, որ ունակ են փո խան ցե լու ին ֆոր մա ցի ան,
• ն րանք, որ ունակ են մի այն սպա ռե լու ին ֆոր մա ցի ան՝ նյու

թա կա նա ցած տես քով: 

Ընդս մին, ին ֆոր մա ցի ա սպա ռում են առանց բա ցա ռու թյան 
բո լո րը: Նշված կա տե գո րի ա ներն առանձ նա նում են նրան
ցից հե տո մնա ցող ին ֆոր մա ցի այի քա նա կով ու ո րա կով, այ
սինքն՝ կու տակ ման հատ կու թյամբ: Վեր ջին կա տե գո րի այի 
այդ հատ կու թյու նը զգա լի ո րեն թու լա ցած է և ձգ տում է զրոյի: 
Բայց ը նդ հա նուր առ մամբ կա րող ե նք պն դել, որ մար դը զբաղ
ված է ին ֆոր մա ցի ա ար տադ րե լով, այն նյու թա կա նաց նե լով ու 
կու տա կե լով: Մար դը մի ակ հայտ նի արա րածն է, ո րն ունակ է 
ան սահ մա նա փակ քա նա կով վե րա ցա կան ին ֆոր մա ցի ա ար
տադ րել: Մարդն այն մա սամբ նյու թա կա նաց նում է՝ ստեղ ծե լով 
նոր կա ռուց վածք ներ, բայց շատ բան պար զա պես մնում է նրա 
մտ քում: Գլ խա վորն այն է, որ մար դու գա ղա փար նե րի քա նա կը 
սահ մա նա փակ ված չէ. բա նա կա նու թյունը կարող է արտադրել 
դրանք ան սահ մա նա փակ քանակությամբ: Բնա կա նա
բար, մենք պետք է հնա րա վոր հա մա րենք Տի ե զեր քում նաև 
այլ բա նա կա նու թյուն նե րի (վե րա ցա կան ին ֆոր մա ցի ա 
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ար տադ րող նե րի), ի նչ պես նաև ավե լի բարձր հի ե րար խիկ 
մա կար դակ նե րի գո յու թյու նը: Բայց փաստ է, որ մեր կող մից 
դի տարկ վող բա նա կան արա րած նե րից հի ե րար խիկ ամե նա
բարձր աս տի ճա նին կանգ նած է մար դը: 

 ՏԻ Ե ԶԵՐ ՔԻ ԿԱ ՊԱԿՑ ՎԱ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

Ժա մա նա կա կից գի տու թյու նը կյան քի և մար դու ծնուն դը հա
մա րում է պա տա հա կա նու թյուն, դրանց հայտն վե լը փոր ձում 
բա ցատ րել ի նչոր «ինք նած նու թյամբ», այ սինքն, ժխ տում է 
մտահ ղաց ման, ին ֆոր մա ցի ոն սկզ բի առ կա յու թյու նը: Սա կայն 
Տի ե զեր քի դի տարկ վող տրա մա բա նու թյու նը, նրա շարժ ման 
վեկ տո րը (հիմ նա րար մաս նիկ նե րից դե պի բա նա կա նու թյուն ու 
գի տակ ցու թյուն) հու շում են, որ մար դու գո յու թյու նը պա տա հա
կա նու թյուն չէ. այն կան խո րոշ ված է Տի ե զեր քով ու նրա զար
գաց ման օ րի նա չա փու թյուն նե րով: Մար դը տի ե զե րա կան է կո
հա մա կար գի հա մա ձայ նեց ված, օր գա նա կան մասն է: Եվ ե թե 
այդ պես է, ապա մարդ կու թյան շարժ ման վեկ տո րը պետք է 
հա մա պա տաս խա նի կամ առն վազն չհա կա սի Տի ե զեր քի, այ
սինքն՝ ամ բող ջի շարժ ման վեկ տո րին:

 Տի ե զեր քի շարժ ման վեկ տո րի, տրա մա բա նու թյան և ի մաս
տի մա սին խո սե լիս ան խու սա փե լի ո րեն ծա գում է կա պակց
վա ծու թյան հար ցը. հնա րա վո՞ր է արդյոք, որ նրա տար րե րը՝ 
աստ ղե րը, մո լո րակ նե րը, կեն դա նի աշ խար հը և այլն, ի րար ին
ֆոր մա ցի ա փո խան ցեն և ար ձա գան քեն այդ ին ֆոր մա ցի ային: 
Ար դի գի տու թյու նը ժխ տում է Տի ե զեր քի կա պակց վա ծու թյու նը: 
Եվ դա կապված է նրա հետ, թե ժամանակակից գի տու թյունն 
ը նդ հան րա պես ի նչ պես է նկա րագ րում Տի ե զեր քի ծնուն դը: Այդ 
նկա րագ րու թյան մեջ քիչ չէ ան հաս կա նա լին և ան բա ցատ րե
լին: Ի սկ ի նչ պի սի՞ն է Տի ե զեր քի ծնն դի ըն դուն ված վար կա ծը:
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 Ֆի զի կոս նե րը պն դում են, որ սկզ բում ե ղել է Ո չին չը, ո րն 
ի նչոր պա հի վե րած վել է Ի նչոր Բա նի: Այդ պա հին ծա
գել է ժա մա նա կը: Եվ ա հա Ի նչոր Բա նը սկ սել է ըն դար ձակ
վել գեր լու սային արա գու թյամբ. 1030 վայր կյա նում աճե լով 
մոտ 1030 ան գամ: Ըն դար ձակ ման ըն թաց քում այն սկ սեց 
լցվել մա տե րի այով, հե տո (չ գի տես ին չու) տա քա ցավ մինչև 
1028 աս տի ճան, ապա հա րյու րե րորդ միկ րո վայր կյա նում 
վեր ած վեց տաք Տի ե զեր քի՝ ոչ մեծ գն դի՝ բաղ կա ցած քվարկ
նե րից ու գլյուոն նե րից: Այ սինքն, Ի նչոր Բա նը վե րած վեց 
Ա մեն Ին չի: Հե տո այդ Ա մեն Ինչն սկ սեց հան գիստ ըն դար
ձակ վել ու պա ղել: Սա կայն պարզ չէ, թե ին չու այդ Ա մեն Ին
չը, ո րն ունի ահ ռե լի, աներ ևա կայե լի խտու թյուն, ար դյուն քում 
չսեղմ վեց՝ վե րած վե լով սև խո ռո չի: Ը ստ եր ևույ թին, ի նչոր 
բան դի մա կայել է դրան:

 Բայց ե թե Տի ե զեր քի ծնն դին կար գեր լու սային արա գու
թյամբ շար ժում (հա մե նայն դեպս ժա մա նա կա կից ֆի զի կան 
այդ պես է պն դում), ապա, ել նե լով պար զա գույն մա թե մա
տի կայից, Տի ե զեր քի եր կու կե տե րի միջև ոչ մի կապ լի նել չի 
կա րող: Չէ՞ որ աստ ղա ֆի զի կոս նե րը պն դում են, որ Տի ե զեր
քի դի ա մետ րը կազ մում է մոտ 96 մլրդ լու սա տա րի: Բայց Տի
ե զեր քը գո յու թյուն ունի ըն դա մե նը 14 մի լի արդ տա րի: Դա 
նշա նա կում է, որ Տի ե զեր քի մի ծայ րից ար ձակ ված լույ սը եր
բեք չի հաս նի մյուս ծայ րին, ո րով հետև պետք է մոտ 7 ան գամ 
ավե լի ճա նա պարհ ան ցնի, քան թույլ է տա լիս նրա գո յու թյան 
ժա մա նա կը: Ի սկ դա նշա նա կում է, որ Տի ե զեր քի կա պակց վա
ծու թյունն ան հնար է: Բայց ե րբ նույն ֆի զի կոս նե րը հե տա զո
տում են մնա ցոր դային ճա ռա գայ թումն ու հե ռա վոր աստ ղե րը, 
այդ կա պակց վա ծու թյու նը գտ նում են: Կել վի նի 27 աս տի ճա նը 
մնա ցոր դային ճա ռա գայթ ման ջեր մաս տի ճանն է: Այդ մե ծու
թյու նը պահ պան վում է 105 ճշգր տու թյամբ: Ի նչ պե՞ս է նման 
բան հնա րա վոր, ե թե այդ հե ռա կա յուն օբյեկտ նե րը Տի ե զեր
քում կա պակց ված չեն:
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Խն դիրն այն է, որ ժա մա նա կա կից ֆի զի կան պն դում է, թե 
ին ֆոր մա ցի ան կա րող է փո խանց վել մի այն լույ սի արա գու
թյամբ: Ին չը հետ ևանք է ևս մեկ պնդ ման. ին ֆոր մա ցի այի կրող 
կա րող է լի նել մի այն նյու թա կան օբյեկ տը: Բայց այդ պե՞ս է 
արդյոք: Կա րո՞ղ է արդյոք ին ֆոր մա ցի ան գո յու թյուն ունե նալ 
մա տե րի այից ան կախ: Օ րի նակ, է ներ գի ան ի նք նու րույն տարր 
չէ. նյու թի հատ կա նիշ է: Ա ռանց նյու թի է ներ գի ա չկա: Ա մե նից 
եր ևու թա կան նյու թը ֆո տոնն է, բայց նույ նիսկ ֆոտոնն ունի 
իմ պուլս ու զանգ ված (ը նդ ո րում, ոչ հանգս տի զանգ ված, հան
գստի վի ճա կում ֆո տոն ոչ ոք չի տե սել): Ի սկ ո ՞ւր մնաց ին ֆոր
մա ցի ան: Ժա մա նա կա կից ֆի զի կան մեր ժում է ե թե րը՝ որ պես 
մի ջա վայ ր, ո րն ունակ է պահ պա նել և ակն թար թո րեն տա րա
ծել ին ֆոր մա ցի ան: Սա կայն հայտնի են բազ մա թիվ ֆի զի կա
կան փոր ձեր, ո րոնք ցույց են տա լիս ին ֆոր մա ցի այի ակն թար
թային տա րած ման հնա րա վո րու թյու նը (լույ սի արա գու թյու նից 
բարձր), ի նչ պես և օբյեկտ նե րի կա պակց վա ծու թյու նը: Հի շեց
նենք դրան ցից մի քա նի սը:

Ք վան տային հե ռա տե ղա փո խու թյուն
Չ նա յած ան վան մա նը, այդ փորձն ը նդ հա նուր ո չինչ չու նի 
օբյեկտ նե րի տե ղա շարժ ման հետ: Խոս քը ո ՛չ մա տե րի այի, ո ՛չ էլ 
է ներ գի այի, այլ օբյեկ տի վի ճա կի՝ հս կա յա կան տա րա ծու թյուն
նե րի վրա տե ղա փո խու թյան մա սին է: Պար զու թյան հա մար խո
սենք մաս նի կի սպի նի (իմ պուլ սի սե փա կան մո մեն տի) վի ճա կի 
մա սին: Սպի նը կա րող է լի նել եր կու պայ մա նա կան վի ճակ նե
րում՝ սպին դե պի վեր և սպին դե պի վար: Կա պակց ված ֆո
տոն նե րի զույ գը կա ռուց ված է այն պես, որ նրանց մի ա գու մար 
սպի նը հա վա սար է զրոյի: Այ սինքն, մի ֆո տո նի սպի նը դե պի 
վեր է, մյու սի նը՝ վար: Ը նդ ո րում, ոչ մի այն մենք չգի տենք, թե ֆո
տոն նե րը որ կողմ են նա յում, այլև ֆո տոն ներն ի րենք չգիտեն՝ 
որ կողմ են ուղղ ված ի րենց սպին նե րը: Դրանք անո րոշ վի ճա
կում են, մինչև չկա տար վի չափ ման գոր ծո ղու թյուն: Բայց մենք 
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հաս տատ գի տենք, որ ե թե չա փում ե նք մի սպի նը, և այն նա յում է 
վեր, ապա մյուս ֆո տո նի սպի նը նա յում է վար: Վերց նում են եր
կու այդ պի սի ֆո տոն ու տե ղա փո խում մեծ հե ռա վո րու թյան վրա 
(օ րի նակ, մեկ կի լո մետր): Չա փում են ֆո տոն նե րից մե կի վի ճա
կը: Եվ այն պա հին, ե րբ ո րոշ վում է, որ նրա սպի նը դե պի վեր է, 
մեկ կի լո մետր տա րա ծու թյան վրա գտն վող մյուս խա ռը ֆո տո
նի սպինն ան ցնում է դե պի վար վի ճա կի մի արա գու թյամբ, ո րը 
գե րա զան ցում է լույ սի արա գու թյա նը: Այս պի սով, մի ֆո տո նի 
չափ ման գոր ծո ղու թյու նը փո փո խում է մյուս ֆո տո նի վի ճա կը: 
Փաս տո րեն այդ պա հին տե ղի է ունե նում տա րա ծու թյան մեջ ին
ֆոր մա ցի այի քվա զի ակն թար թային փո խան ցում:

Յուն գի գի տա փոր ձը 
Անգ լի ա ցի գիտ նա կան Թո մաս Յուն գի գի տա փոր ձի է ու թյունն 
այն է, որ լույ սի փունջ են ուղ ղում եր կու զու գա հեռ հատ վածք
նե րով ան թա փանց էկ րա նի վրա, ո րի հետ ևում դր ված է մեկ 
այլ էկ րան: Ան թա փանց էկ րա նի հատ վածք նե րի լայ նու թյու
նը մո տա վո րա պես հա վա սար է ճա ռա գայթ վող լույ սի ալի քի 
եր կա րու թյա նը: Տ րա մա բա նա կան կլի ներ են թադ րել, որ ֆո
տոն նե րը պետք է ան ցնեն եր կու հատ վածք նե րի մի ջով՝ հետ ևի 
էկ րա նի վրա ստեղ ծե լով լույ սի եր կու զու գա հեռ գծեր: Բայց 
դրա փո խա րեն լույ սը տա րած վում է այն պի սի գծե րի տես քով, 
ո րոնց մեջ հեր թա գա յում են լույ սի ու մու թի հատ ված նե րը, այ
սինքն, լույսն ի րեն պա հում է որ պես ալիք: Հատ վածք նե րից 
մի այն մե կով ան ցնե լիս է լեկտ րոն ներն էկ րա նին, հատ ված քի 
դի մաց թող նում են մեկ գիծ, այ սինքն, ի րենց պա հում են որ
պես մաս նիկ ներ, ե թե մար դը հետ ևում է դրան: Եվ այդ նույն 
է լեկտ րոն ներն ի րենց պա հում են որ պես ալիք, ե թե մենք չհե
տևենք, թե հատ կա պես որ ճեղ քով է ան ցել ամեն է լեկտ րո նը: 
Ստաց վում է, որ է լեկտ րո նի վար քը կախ ված է նրա նից՝ մար դը 
հետ ևե՞լ է նրան, թե՞ ոչ: Այ սինքն, մար դու կող մից ին ֆոր մա
ցի ա ստանալն ազ դում է է լեկտ րո նի վար քի վրա: Հարկ է նշել, 
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որ ֆո տոն նե րի քվան տաա լի քային ե րկ վու թյան հետ կապ
ված գի տա փորձն աշ խա տում է և՛ օ դում, և՛ վա կուու մում: Բայց 
ե րբ ան ցնում ե նք մաս նիկ նե րի ավե լի խո շոր չափ սի, օ րի նակ՝ 
ած խած նի 60 ատոմ նե րից բաղ կա ցած մո լե կու լի (ֆուլ լե րեն), 
ապա այդ գի տա փորձն ար դեն աշ խա տում է մի այն վա կուու
մում: Ի սկ ահա օ դի առ կա յու թյան դեպ քում նման բան չի 
դիտ վում: Բայց ի ՞նչ է կա տար վում օ դում: Կա տար վում է այն, 
որ հե տա զոտ վող մաս նի կը բախ վում է գա զի ատոմ նե րին: 
Եվ բախ ման ժա մա նակ մաս նի կի մա սին ին ֆոր մա ցի ան այդ 
կոնկ րետ կե տում փո խանց վում է գա զի ատո մին: Ֆուլ լե րե նի 
մո լե կու լի և օ դում առ կա գա զե րից մե կի ատո մի փոխ գոր
ծակ ցու թյան ար դյուն քում տե ղի է ունե նում ին ֆոր մա ցի այի 
փո խան ցում մաս նի կից մի ջա վայ րին: Եվ հենց այդ ին ֆոր մա
ցի ան փո խանց վում է, նույն պահին ալի քային է ֆեկտն ան հե
տա նում է. մաս նի կի մա սին ին ֆոր մա ցի ան ար դեն փո խանց
ված է: Այ սինքն, սկզ բուն քո րեն կար ևոր չէ՝ ին ֆոր մա ցի ան 
մար դուն է փո խանց վել, թե գա զի ատո մին: Հենց ին ֆոր մա
ցի ան փո խանց վում է, հե տա զոտ վող օբյեկտն սկ սում է ի րեն 
պա հել որ պես մաս նիկ: Մենք տես նում ե նք, որ ին ֆոր մա ցի ան 
ու նրա փո խան ցումն ազ դում են գոր ծըն թաց նե րի է ու թյան 
վրա: Չփո խանց ված ին ֆոր մա ցի ան մա տե րի այի ան քակ տե լի 
մասն է և կա րող է ո րո շա կի ո րեն ազ դել նրա վրա: Եվ տվյալ 
դեպ քում մենք կր կին նկատում ենք զու գա հե ռներ մար դու 
հետ: Ի զուր չէ, որ խոր հուրդ են տա լիս չբարձ րա ձայ նել ապա
գա ծրագ րե րի մա սին, ի զուր չեն հա մա րում, որ պլան նե րի ու 
նպա տակ նե րի մա սին խո սե լիս մար դը թու լաց նում է ի րեն, 
նվա զեց նում դրանց ի րա գործ ման հա վա նա կա նու թյու նը, 
քան զի ին ֆոր մա ցի ան « վերց վում» է, ի նչն էլ ո րո շա կի ազ դե
ցու թյուն է թող նում գոր ծըն թաց նե րի վրա: Եվ չի բա ցառ վում, 
որ «Ե թե ուզում եք ծի ծա ղեց նել Ա ստ ծուն, պատ մեք նրան ձեր 
ծրագ րե րի մա սին» ար տա հայ տու թյունը հենց այս երևույթի 
արտացոլումն է:
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 Կո զիր ևի գի տա փոր ձը
 Խորհր դային աստ ղա ֆի զի կոս Նի կո լայ Կո զիրևն իր տե
սու թյան մեջ պն դում էր, որ ժա մա նա կը չի տա րած վում, այլ 
ակնթար թո րեն հայտն վում է ամ բողջ Տի ե զեր քում: Ժա մա նա
կի հա մար չկա տա րա ծու թյուն, այն գո յու թյուն ունի մի ան գա
մից ամե նուր: Իր հի պո թե զը հաս տա տե լու հա մար գիտ նա
կա նը կա տա րել է մի շարք աստ ղա գի տա կան փոր ձեր:

 Լույ սի տա րած ման արա գու թյան վեր ջա վոր լի նե լու 
պատ ճա ռով մենք միշտ աստ ղը տես նում ե նք ան ցյա լում: 
Մինչև նրա լույ սը հաս նում է մեզ, աստ ղը սե փա կան շարժ
ման շնոր հիվ հասց նում է տե ղա շարժ վել: Կո զիր ևը գի տա
փորձ էր դրել, ո րը նպա տակ ուներ ար ձա նագ րել աստ ղի 
ազ դան շա նը ոչ մի այն տե սա նե լի, այլև տա րա ծու թյան մեջ 
ի րա կան դիր քից, այ սինքն` աստ ղա գի տա կան օբյեկտ նե րի 
ոչ լու սային ճա ռա գայ թու մը: Ա ստ ղա դի տակն ուղ ղում է ին 
տար բեր աստ ղե րի, մաս նա վո րա պես այն պի սի վառ աստ ղի, 
ի նչ պի սին Սի րի ուսն է (տա րա ծու թյու նը՝ 8,6 լու սա տա րի)։ 
Եվ ա մեն ան գամ աստ ղա դի տա կին մի աց ված պտ տա կան 
կշեռքն ար ձա նագ րում էր աստ ղե րի ոչ թե եր կու, այլ նույ
նիսկ ե րեք դիր քե րի ազ դան շան նե րը: Նախ` դա տե սա նե
լի դիրքն է, այ սինքն՝ աստ ղի դիրքն ան ցյա լում: Ե րկ րորդ՝ 
ի րա կան, բայց ան տե սա նե լի դիրքն՝ այն տեղ, որ տեղ աստ ղը 
գտն վում է ներ կա ժա մա նա կում: Եվ եր րորդ, ին չը մի ան գա
մայն ան սպա սե լի էր, գրանց վեց ևս մեկ ազ դան շան՝ ապա
գայից, այն տե ղից, որ տեղ կլի ներ աստ ղը, ե թե նրան հաս ներ 
Ե րկ րից ուղարկ ված լու սային ազ դան շա նը: Պետք է նշել, որ 
եր կու ազ դան շան նե րը՝ ներ կայից և ապա գայից, տե սա նե լի 
դիր քից (ան ցյա լից) տե ղա շարժ ված է ին ճշգ րիտ չա փով: 
Ա ստ ղե րի լույ սի հոս քը աստ ղա դի տա կում ծած կում էր ան
թա փանց էկ րա նը, ին չը վկա յում է ստաց վող ազ դան շա նի 
առանձ նա հա տուկ բնույ թի մասին: Կո զիրևն աստ ղա գի տա
կան գի տա փոր ձեր է կա տա րել նաև Ար ևի խա վա րում նե րի 
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ժա մա նակ: Լուս նի` Ա րե գա կի սկա վա ռա կին դիպ չե լուց 8 
րո պե առաջ Կո զիր ևի զգա յուն սար քե րը գրան ցում է ին ազ
դան շա նի կտ րուկ փո փո խու թյուն: Քա նի որ Ա րե գա կի լույ սը 
Եր կիր հաս նում է հենց 8 րո պե ում, այդ է ֆեկ տը մեկ նա բան
վեց որ պես Ար ևի ոչ թե տե սա նե լի, այլ ի րա կան դիր քից ազ
դան շա նի գրան ցում: 

Այս օ րի նակ նե րը ցույց են տա լիս, որ կամ ին ֆոր մա ցի
ան է ի նք նա բավ, կամ էլ կան այլ, ոչ նյու թա կան մի ջա վայ
րեր, ո րոնք կա րող են փո խան ցել ին ֆոր մա ցի ան այն պի սի 
արա գու թյամբ, ո րը զգա լի ո րեն գե րա զան ցում է լույ սի արա
գու թյու նը: Եվ ե թե ին ֆոր մա ցի այի այդ պի սի փո խան ցում 
հնա րա վոր է, ապա կա րող ե նք են թադ րել, որ Տի ե զեր քի 
96 մլրդ լու սա տա րի տա րա ծու թյու նում բա ցար ձա կա պես 
ամեն ի նչ կա րող է կա պակց ված լի նել, այ սինքն, տա րա ծու
թյան մեջ կա րող է գո յու թյուն ունե նալ ի նչոր ին ֆոր մա ցի ոն 
դաշտ: Նման ին ֆոր մա ցի ոն կա պե րի առ կա յու թյու նը են թադ
րում է Տի ե զեր քի ո րո շա կի կար գի գո յու թյան, ի մաս տա վոր
վա ծու թյան հնա րա վո րու թյուն: Եվ այդ ժա մա նակ ին ֆոր մա
ցի ոն կա պե րը հնա րա վոր են Տի ե զեր քի բո լոր օբյեկտ նե րի 
միջև, ո րոնց թվում նաև մարդն է: Նա կա րող է ին ֆոր մա ցի ոն 
առու մով կապ ված լի նել մո լո րակ նե րի, աստ ղե րի, գա լակ տի
կա նե րի հետ: Դա այն է, ին չի մա սին է զո թե րիկ ներն ու աստ
ղա բան նե րը խո սում են հա զա րա վոր տա րի ներ, բայց չեն 
կա րո ղա նում փաս տար կել ի րենց դիր քո րո շու մը գի տա կան 
տե սան կյու նից: Ըն դու նե լով Տի ե զեր քի կա պակց վա ծու թյու նը՝ 
մենք կա րող ե նք են թադ րել, որ այն ունի ոչ մի այն իր տրա մա
բա նու թյունն ու հե տա գի ծը (ի նչ պես վե րը պարզել ե նք), այլև 
ո րո շա կի ի մաստ ներ, ո րոնք պետք է տա րած վեն նաև մար դու՝ 
որ պես ը նդ հա նուր հա մա կար գի մի մա սի վրա: Եվ բնա կան է, 
որ մար դու գո յու թյան ի մաս տը չի կա րող հա կա սել Տի ե զեր քի 
գո յու թյան ի մաս տին:
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 ՉՈՐՍ ԿԱՆ ԽԱԴ ՐՈՒՅԹ ՆԵՐՆ ՈՒ ՏԻ Ե ԶԵՐ ՔԻ 
Ե ՐԵՔ Օ ՐԵՆՔ ՆԵ ՐԸ

 Մենք ձևա կեր պե ցինք չորս կան խադ րույթ նե րը, ո րոնք Տի ե
զեր քի ե րեք հիմ նա կան օ րենք նե րի հետ պետք է հիմք դառ նան 
նոր սկզ բունք նե րի ար տած ման հա մար, ո րոնց հի ման վրա էլ 
կկա ռուց վի ապա գայի հա սա րա կու թյու նը. 
1. Է նտ րո պի ային դի մա կայող ցան կա ցած գոյ բաղ կա ցած է 

ե րեք է ու թյուն նե րից՝ ին ֆոր մա ցի ա, մա տե րի ա և է ներ գի ա:
2. Հի ե րար խիկ մա կար դակ նե րի աճին զու գա հեռ՝ մա տե րի ան 

ու է ներ գի ան քվա զի ան սահ մա նու թյու նից ձգ տում են չն չին 
քա նա կի, ի սկ ին ֆոր մա ցի ան՝ չն չին քա նա կից՝ քվա զի ան
սահ մա նու թյան:

3. Տի ե զեր քում կա ռու ցա վոր ման մե թոդ նե րի քա նա կը վեր ջա
վոր է, և այդ մե թոդ նե րը կրկն վում են տար բեր հի ե րար խիկ 
մա կար դակ նե րում:

4. Մա սի շարժ ման հե տա գի ծը ժա մա նա կի մեջ ը նդ հա  
 նուր առ մամբ չի կա րող հա կա սել ամ բող ջի շարժ ման հե
տագծին:

 Նոր մարդ կային հա սա րա կու թյան, նոր քա ղաքակր թու թյան 
կա ռուց ման սահ մա նային սկզ բունք ների ձևա կեր պու մը ոչ 
այլ ինչ է, քան մտար կում նե րի ար դյուն քում ճշ մար տու թյուն
նե րի հայտ նա բե րում: Բնա կա նա բար, սույն գրքի շրջա
նակ  նե րում այդ մտար կում նե րը չեն կա րող լի ա կա տար ու 
հա մընդգրկուն լի նել: Ա ռա վել ևս, մենք դեռ չենք կա րող 
քննարկմանն առաջար կել ապա գայի պատ րաս տի նա խա
գիծ: Բայց, հիմնվե լով Տի ե զեր քի ե րեք հիմ նա րար օ րենք նե րի 
ու նա խորդ գլուխ նե րում ար տած ված չորս կան խադ րույթ նե րի 
վրա, կփոր ձենք ձևա կեր պել ո րո շա կի հիմ նա րար սկզ բունք
ներ, ո րոնց պետք է հա մա պա տաս խա նի նոր քա ղա քակր թա
կան մո դե լը:
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 ՀԱ ՄԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ Է ԿՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔԸ

Զրույց ծավալելով ապա գա հա սա րա կու թյան և դրա ի մաստ
նե րի մա սին՝ կր կին հի շենք Տի ե զեր քը, ո րի հե տագ ծի հետ 
մենք պետք է հա կա սու թյան մեջ չլի նենք։ Ե թե Տի ե զերքն ունի 
խոր քային ի մաստ ներ, ապա ո րո՞նք են դրանք: Հետ ևե լով Տի
ե զեր քի բարդ գոր ծըն թաց նե րին` մենք առայժմ չենք կա րող 
գու շա կել դրանց է ու թյու նը: Բայց դրանց տրա մա բա նու թյու նը 
(հի ե րար խիկ մա կար դակ նե րի հետ ևո ղա կա նու թյու նը՝ առա
վել բարձր մա կար դակ նե րում տե սակ նե րի քանակի աճով) 
մեզ հու շում է Տի ե զեր քի ի մաստ նե րից առն վազն մե կը. նրա 
շարժ ման հե տա գի ծը չի տա նում տե սակ նե րի ո չնչաց ման: 
Հա կա ռա կը, տես նում ե նք տե սակ նե րի բազ մա զա նու թյան աճ, 
ի սկ ամեն կեն դա նի բան վե րար տադ րու թյան մե խա նիզմ նե
րի շնոր հիվ ակ տի վո րեն դի մադ րում է է նտ րո պի ային: Տի ե
զեր քում դի տարկ վող գոր ծըն թաց նե րի տրա մա բա նու թյու նը 
հու շում է մի սկզ բունք, ո րը կա րե լի է է կո լո գի ա կան կո չել. 
է վո լյու ցի այի ըն թաց քում ծա գած բո լոր բնա կան տե սակ նե րը 
(այդ թվում՝ նաև մար դը) պետք է պահ պան վեն մար դու կող
մից, ի սկ նրա գոր ծու նե ու թյու նը պետք է ուղղված լի նի դրան 
և առնվազն չն պաս տի այդ տեսակների ո չն չաց մա նը: Մենք 
ի րա վունք չու նենք ավե րե լու ու ո չն չաց նե լու այն, ինչ մենք 
չենք ստեղ ծել՝ ո ՛չ մեզ շր ջա պա տող աշ խար հը, ո ՛չ ինքներս 
մեզ՝ որ պես տե սա կի: Դա տի ե զե րա կան է կո լո գի այի ը նդ հան
րաց ված օ րենքն է: Հա կաբ նա կան է նաև առան ձին մար դու 
ի նք նաոչն չա ցու մը, ուս տի, եկեղեցու կող մից ի նք նաս պա նու
թյան ըն կա լու մը՝ որ պես ծան րա գույն մեղք և աստ վա ծային 
մտահ ղաց մա նը նետ ված մար տահ րա վեր, գու ցե աս վա ծի 
ար ձա գանք նե րից է: Այս պի սով, կա րե լի է ասել, որ ապա գա 
հա սա րա կու թյան մո դե լում բնա կան տե սակ նե րի ո չն չա ցու մը 
կամ դրանց ո չնչաց մա նը նպաս տե լը պետք է բա ցառ վեն: Այդ 
է կո լո գի ա կան սկզ բուն քը պետք է կի րա ռել ոչ մի այն կեն դա նի 
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օր գա նիզմ նե րի, այլև մարդ կային հա սա րա կու թյան, նրա օր
գա նա կան բա ղադ րիչ նե րի նկատմամբ: Այ սինքն, պետք է 
պահ պան վի նաև սո ցի ա լա կան է կո լո գի ան: Օ րի նակ, ըն տա
նի քը՝ որ պես կա ռույց, ստեղծ վել է մար դու կամ քից ան կախ. 
դա բնա կան կա ռուց վածք է: Մենք չգի տենք՝ ով է այդ կա
ռուցվածքի հե ղի նա կը, բայց ըն տա նի քը մար դու հղա ցու մը չէ: 
Ազ գերն ու ցե ղե րը (դ րանց մեծ մա սը) նույն պես ձևա վոր վել 
են բնա կան ճա նա պար հով, ան կախ մար դու կամ քից: Մարդ
կային հա սա րա կու թյուն նե րի այ սօ րի նակ և այլ բնա կան տե
սակ նե րը ևս պետք է պահ պան վեն, հետ ևա բար, մար դու գոր
ծու նե ու թյու նը չպետք է ուղղ ված լի նի դրանց ո չն չաց մա նը: 
Մարդ կային կամ քի ազա տու թյամբ ըն տա նի քի, որ ևէ ազ գի 
կամ ժո ղովր դի ո չն չա ցու մը նույն քան է հա կա սում Տի ե զեր
քի ի մաս տին, որ քան կեն սա բա նա կան ցան կա ցած տե սա կի 
ո չն չա ցու մը: Ա նհ րա ժեշտ է կար գա վո րել մար դու կամ քի 
ազա տու թյու նը, քանզի այն ունակ է ի նչ պես արար ման, այն
պես էլ ավեր ման: Տի ե զեր քում մա տե րի այի զար գա ցումն ու 
կա ռու ցա վո րու մը միշտ կա տար վել է ար տա քին կա ռա վար
մամբ (ա մե նայն գոյի մա սին ին ֆոր մա ցի ան կար նա խա պես): 
Բայց հի մա դրան մա սամբ մաս նակ ցում է նաև մար դը. նա 
ար տադ րում ու նյու թա կա նաց նում է մե ծ  քա նակի տա րա
տե սակ ին ֆոր մա ցի ա և դրա նով հան դերձ՝ օ ժտ ված է կամ
քի հս կա յա կան ազա տու թյամբ: Մի այն մար դուն է հա տուկ 
ան դրա դառ նալ իր գոր ծու նե ու թյանն ու վեր լու ծել այն: Ը նդ 
ո րում, մար դու կամ քի ազա տու թյու նը գործ նա կա նում ո չն չով  
սահ մա նա փակ ված չէ: Օ րի նակ, նույ նիսկ կեն դա նի նե րի ներ
տե սա կային խիստ մր ցակ ցու թյու նը չի հան գեց նում ի րար 
կո տո րե լուն: Նրանք պար զա պես չու նեն այդ պի սի նպա տակ. 
բա վա կան է վնաս հասց նել հա կա ռա կոր դին կամ դուրս մղել 
նրան տա րած քից, մատ նել փա խուս տի, և հար ցը լուծ ված է: 
Բնու թյան մեջ գոր ծում է ան հրա ժեշտ բա վա րա րի սկզ բուն քը, 
ճիշտ՝ ի նչ պես ան ցյա լի դա սա կան պա տե րազմ նե րում, ո րոնց 
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նպա տա կը ոչ թե հա կա ռա կոր դի ո չն չա ցումն էր, այլ նրա 
կամ քը ճն շե լը: Բայց մար դը՝ որ պես տե սակ, կա րող է հա տել 
կար միր գիծն ու ոչ մի այն ավե րել առանց բա վա րար պատ ճա
ռի, այլև սպա նել իր նմա նին՝ հենց կամ քի ան սահ մա նա փակ 
ազա տու թյան պատ ճա ռով: Ուստի, է կո լո գի ա կան սկզ բուն քը 
պետք է սահ մա նա փա կի հենց մար դու կամ քի ազա տու թյու նը: 
Ե թե մենք ունե նայինք շր ջա կա մի ջա վայ րի նկատ մամբ մեր 
գի տակ ցու թյան, մեր կամ քի կի րառ ման ձեռ նարկ, հնա րա
վոր է, որ ի նչինչ բա նե րից հրա ժար վե ինք: Բայց մենք այդ պի
սի ձեռ նարկ չու նենք: Եվ քա նի որ մենք չգի տենք՝ ի նչ պես, ին
չու և ով է ամեն ի նչ այս պես կազ մա կեր պել մեր շուր ջը, ուս տի, 
« մի՛ վնա սիր ու մի՛ ավե րիր» սկզ բունքն ար դա րա ցի է: 

Ոչ մի բնա կան տե սակ մո լո րա կի վրա չպետք է ո չնչաց
վի մեր կամ քի ազա տու թյամբ:

ԵՐ ՋԱՆ ԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱ ՆԱ ՁԵ ՎԸ. ԹՎԱՑՅԱԼ ԴՐԱԽՏ 
ՈՒ ԹԱՔՆ ՎԱԾ ՍՊԱՌ ՆԱ ԼԻՔ 

Ինչ պի սին էլ լի նի ապա գա հա սա րա կու թյան մո դե լը, բո լորն 
էլ կհա մա ձայ նեն՝ այն պետք է այն պի սին լի նի, որ մարդ կանց 
մե ծա մաս նու թյու նը եր ջա նիկ լի նի: Եր ջան կու թյու նը սո ցի ա լա
կան մո դե լի ար դյու նա վե տու թյան կար ևո րա գույն չա փո րո շիչն 
է: Չէ՞ որ իրականում մար դու ամ բողջ կյան քը նվիր ված է հենց 
եր ջան կու թյան կա ռուց մա նը` դրա այս կամ այն մեկ նա բա
նու թյամբ: Ի հար կե, մար դիկ եր ջան կու թյան մա սին տար բեր 
պատ կե րա ցում ներ ունեն, և դա հա ճախ հետ ևանք է խոր մո լո
րու թյուն նե րի, ի րա կա նու թյան աղա վաղ ման, կյան քի ի մաստ
նե րի ձևա խեղ ման: Բայց օ րի նա չափ է, որ կյան քի ո րո շա կի 
փու լում (հա սուն տա րի քում ու տա րեց հա սա կում) մարդ կանց 
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մեծ մա սի այդ չա փո րո շիչ նե րը նման վում են ի րար: Բայց ևայն
պես, այ սօր եր ջան կու թյան բուն սահ մա նումն ի սկ աղոտ է, թե
կուզև այն պար բե րա բար փոր ձում են արտածել բազ մա թիվ 
գոր ծոն նե րի ամ բող ջու թյու նից: Օ րի նակ, հա մա ձայն ՄԱԿի 
եր ջան կու թյան հա մաշ խար հային ին դեք սի՝ Ֆին լան դի ան աշ
խար հում առա ջին տե ղում է: Սա կայն ուշագ րավ է, որ Ֆին
լան դի ա յում ար ձա նագր ված է նաև ի նք նաս պա նու թյուն նե րի 
շատ բարձր տո կոս: Ա կն հայտ է, որ այս եր կու ցու ցա նիշ նե րը 
չեն հա մա պա տաս խա նում ի րար. եր ջա նիկ մար դիկ կյանքն 
ի նք նա ս պա նու թյամբ չեն ավար տում: Այ սինքն, երջանկության 
ներ կայիս չա փո րո շիչ նե րը, ՄԱԿի եր ջան կու թյան բա նաձ ևը 
կո ռեկտ չեն, ի նչ պես և տար բեր պե տու թյուն նե րում եր ջան կու
թյան գոր ծա կի ցը չա փե լու և հաշ վե լու բազ մա թիվ այլ փոր ձե
րը՝ այլ բա նաձ ևե րի հի ման վրա: Պարզ է նաև, որ եր ջան կու
թյունն ուղ ղա կիորեն կապված չէ նյու թա կան բա րե կե ցու թյան 
հետ. մենք տես նում ե նք հս կա յա կան թվով եր ջա նիկ մարդ կանց 
աննախանձելի տնտեսական իրավի ճա կում գտն վող ե րկր նե
րում, որ տեղ մար դիկ չն չին աշ խա տա վար ձեր ու բազ մա թիվ 
չլուծ ված խն դիր ներ ունեն: Նշա նա կում է` եր ջան կու թյան բա
նաձևն այ սօր հս տակ չէ և ի մաս տա վոր ման կա րիք ունի: Ի սկ 
գլ խա վոր խն դիրն այն է, որ եր ջան կու թյան մեր գնա հա տա
կան նե րում ել նում ե նք հա սա րա կու թյան ե րկ չափ մո դե լից, ո րի 
մեջ հի մա ապ րում ե նք: Մենք դի տար կում ե նք այն աշ խար հը, 
որ տեղ գլ խա վորը նյու թա կան բա րե կե ցու թյու նն է, իշ խա նու
թյունն ու սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կը: Եվ ա ռա վել հա ճախ 
դա բա վա րար պայ ման ե նք հա մա րում ամ բողջ սո ցի ու մի եր
ջան կու թյան կա ռուց ման և դրա բարգավաճման հա մար: Այդ 
առն չու թյամբ չի կա րե լի չհի շել հայտ նի « Տի ե զերք25» փոր ձի 
մա սին, ո րն ան ցկաց րել է գիտ նա կանէ թո լոգ Ջոն Քել հու նը՝ 
դի տար կե լով մկ նե րի գա ղութ նե րը: Փորձն այն քան ին ֆոր մա
տիվ ու ակ նա ռու էր և այն քան նյութ տվեց խոր հե լու, որ ար ժե 
ավե լի ման րա մասն պատմել այդ մա սին:
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 Փոր ձի շր ջա նակ նե րում մկ նե րի հա մար իս կա կան 
դրախտ էր ստեղծվել լա բո րա տո րի այի պայ ման նե րում: Դա 
եր կու սը եր կու սի վրա ու մե կու կես մետր բարձ րու թյամբ բաք 
էր, որ տե ղից փոր ձակենդանի նե րը դուրս գալ չէ ին կա րող: 
Բա քի ներ սում պահ պան վում էր մշ տա կան, մկ նե րի հա մար 
հար մար ջեր մաս տի ճան, առատ էր կերն ու ջու րը, ստեղծ վել 
է ին բազ մա թիվ բներ է գե րի հա մար: Բա քը միշտ մա քուր էր 
պահ վում, բա ցառ վում էր գի շա տիչ նե րի հայտն վե լը կամ վա
րա կի բռնկու մը, են թա փոր ձային մկ ներն անաս նա բույժ նե րի 
մշ տա կան հս կո ղու թյան տակ է ին: Կե րի ու ջրի ապա հով ման 
հա մա կար գը թույլ էր տա լիս 9500 մկ նե րի միա ժա մա նա կյա 
կե րակ րում՝ առանց որ ևէ ան հար մա րու թյան: Տա րա ծու թյունն 
ավե լի քան բա վա րար էր, պատս պա րա նի բա ցա կա յու թյան 
հետ կապ ված առա ջին խն դիր նե րը կա րող է ին ի հայտ գալ 
մի այն  պո պու լյա ցի այի` 3840ը գե րա զան ցե լու դեպ քում: Սա
կայն կենդանիների առա վե լա գույն թվա քա նակ գրանց վեց 
ընդամենը 2200 մկ նե րի մա կար դա կում: 

Սկզ բում բա քում տե ղա վո րե ցին առողջ մկ նե րի չորս զույ
գի, ո րոնց հա մար շատ ժա մա նակ չպա հանջ վեց, որ հար մար
վեն, հաս կա նան, թե ի նչ մկ նային հե քի ա թում են հայտն վել. 
դա առա ջին փուլն է ր՝ յու րա ցու մը: Ա ռա ջին ձա գե րի ծն վե լու 
պա հից սկս վեց ե րկ րորդ փու լը: Ի դե ա լա կան պայ ման նե րում 
սկսվեց պո պու լյա ցի այի թվա քա նա կի է քս պո նեն տալ աճ.  
մկ նե րի թի վը կրկ նա պատկ վում էր յու րա քան չյուր 55 օ րը մեկ: 
Բայց սկ սած 315րդ օ րից պո պու լյա ցի այի աճի արա գու թյունն 
զգա լի ո րեն նվազեց. հի մա ար դեն թվա քա նա կը կրկ նա պատ
վում էր ամեն 145 օ րը մեկ: Դա նշա նա վո րեց մուտ քը եր րորդ 
փուլ: Այդ պա հին բա քում մոտ 600 մուկ էր ապրում, ձևա վոր
վել էր ո րո շա կի հի ե րար խի ա, ո րո շա կի սո ցի ա լա կան կյանք: 
Ֆի զի կա պես ավե լի քիչ ազատ տեղ կար, քան առաջ: 

Մկ նե րի մեջ հայտն վեց « մերժ ված նե րի» կա տե գո րի ան, 
ո րոնց վտա րում է ին բա քի կենտ րոն. շա տերն ագ րե սի այի զոհ 
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է ին դառ նում: Դրանք հիմ նա կա նում ե րի տա սարդ առանձ
նյակ ներ է ին, ո րոնք ի րենց տեղը չէ ին գտել մկ նային հի ե րար
խի ա յում: Խնդ իրների պատճառն այն էր, որ մկ նե րը եր կար 
է ին ապ րել ի դե ա լա կան պայ ման նե րում, ծե րա ցող նե րը տեղ 
չէ ին ազա տում ե րի տա սարդ նե րի հա մար: Ուս տի, ագ րե սի
ան հա ճախ ուղղ ված էր առանձ նյակ նե րի նոր սե րունդ նե րին: 
Ար տաք սու մից հե տո արու նե րը հո գե բա նո րեն կոտր վում է ին, 
չէ ին ցան կա նում պաշտ պա նել ի րենց հղի է գե րին և կա տա
րել որ ևէ սո ցի ա լա կան դեր: Չնա յած նրանք պար բե րա բար 
հար ձակ վում է ին կամ « մերժ ված նե րի» հա սա րա կու թյան 
այլ առանձ նյակ նե րի, կամ ցան կա ցած այլ մկ նե րի վրա: 
Է գե րը, ձա գե րի ծնն դին պատ րաստ վե լով, ավե լի ու ավե լի 
նյար դային է ին դառ նում, քա նի որ արու նե րի շր ջա նում պա
սի վու թյան աճի հետ ևան քով պա կաս պաշտ պան ված է ին 
պա տա հա կան հար ձա կում նե րից: Ար դյուն քում է գերն սկ սե
ցին ագ րե սի ա դրս ևո րել, հա ճախ կռ վի բռն վել՝ պաշտ պա
նե լով ի րենց սե րուն դը: Բայց ագ րե սի ան զար մա նա լի ո րեն 
ուղղված էր ոչ մի այն շր ջա պա տին. ոչ պա կաս ագ րե սի ա էր 
ցու ցա բեր վում սե փա կան զավակների հան դեպ: Է գե րը հա
ճախ սպա նում է ին ի րենց ձա գե րին և տե ղա փոխ վում վերևի 
բնե րը, դառ նում ագ րե սիվ ճգ նա վոր ներ ու հրա ժար վում 
բազմանալուց: Ար դյուն քում ծնե լի ու թյու նը կտ րուկ նվա զեց, 
ի սկ ե րի տա սարդ առանձ նյակ նե րի մա հա ցու թյու նը հա սավ 
զգա լի աս տի ճա նի: 

 Շու տով սկս վեց մկ նային դրախ տի գո յու թյան վեր ջին` 
մահ վան փու լը: Այդ փու լում խորհր դա նշական դար ձավ  
մկ նե րի նոր խմ բի ի հայտ գա լը, ո րն ստա ցավ « գե ղե ցիկ ներ» 
ան վա նու մը: Դրանց թվին է ին դաս վում արու նե րը, ո րոնք, հրա
ժար վե լով կռվել ու մարտն չել է գե րի ու տա րած քի հա մար, 
տե սա կին ոչ բնո րոշ վար քա գիծ է ին դրս ևո րում. հակ ված է ին 
պա սիվ կյան քի: « Գե ղե ցիկ նե րը» մի այն ուտում է ին, խմում, 
քնում, մաք րում ի րենց մոր թին՝ խու սա փե լով կոնֆ լիկտ նե րից 
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ու ցան կա ցած սո ցի ա լա կան գոր ծա ռույթ կա տա րե լուց: Ապ շե
ցու ցիչ էր նաև « գե ղե ցիկ նե րի» զու գա վոր վե լու և բազ մա նա լու 
ցան կու թյան բա ցա կա յու թյու նը: Ծնունդ նե րի վեր ջին ալի քում 
բազ մա նա լուց հրա ժար վող « գե ղե ցիկ ներն» ու մի այ նակ է գե րը 
մե ծա մաս նու թյուն դար ձան: 

«Մկ նային դրախ տի» գո յու թյան վեր ջին փու լում մկ նե րի 
կյան քի մի ջին տևո ղու թյու նը 776 օր էր, ին չը 200 օ րով գե րա
զան ցում է վե րար տադ րո ղա կան տա րի քի վե րին սահ մա նը: 
Ե րի տա սարդ առանձ նյակ նե րի մա հա ցու թյու նը կազ մում էր 
100 %, հղի ու թյուն նե րի քա նակն ան նշան էր ու շու տով հա սավ 
0ի: Մկ նե րը հակ ված է ին հո մո սեք սուա լիզ մի, իսկ կեն սա
կա նո րեն ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րի առա տու թյան պայ ման
նե րում դրսևորում էին շեղ ված և ան բա ցատ րե լի ագ րե սիվ 
պահ ված ք: Կե րի առա տու թյան պայ ման նե րում ծաղ կում էր 
կա նի բա լիզ մը։ Է գե րը հրա ժար վում է ին դաս տի ա րա կել ձա
գե րին ու սպա նում է ին նրանց: Մկ ներն արագ մա հա նում է ին, 
և գի տա փոր ձի 1780րդ օ րը մե ռավ «մկ նային դրախ տի» վեր
ջին բնա կի չը: 

 Հե տաքր քիր է, որ վեր ջին, մահ վան փու լում բա քից դուրս 
բե րե ցին մկ նե րի մի քա նի փոք րիկ խմ բեր ու տե ղա վո րե ցին 
նույն քան ի դե ա լա կան պայ ման նե րում՝ նվա զա գույն բնա կեց
վա ծու թյան ու ան սահ մա նա փակ ազատ տա րա ծու թյան պայ
ման նե րում: Ը ստ է ու թյան, « գե ղե ցիկ նե րի» և մի այ նակ է գե րի 
հա մար վերս տեղծ վե ցին այն պայ ման նե րը, որ տեղ մկ նե րի 
առա ջին չորս զույ գերն արա գո րեն բազ մա նում և սո ցի ա լա կան 
հա մա կարգ է ին ստեղ ծում: Բայց ի զար մանս գիտ նա կան նե րի` 
« գե ղե ցիկ ներն» ու մի այ նակ է գերն ի րենց վար քը չփո խե ցին, 
հրա ժար վե ցին զու գա վոր վել, բազ մա նալ ու կա տա րել վե րար
տադ րու թյան հետ կապ ված ի րենց սո ցի ա լա կան գոր ծա ռույթ
նե րը: Ար դյուն քում նոր հղի ու թյուն ներ չե ղան, և մկ նե րը մա հա
ցան ծե րու թյու նից: Են թա փոր ձային բո լոր մկ նե րը մա հա ցան 
ի դե ա լա կան պայ ման նե րում:
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Մկ նային հա սա րա կու թյու նը եր կու մահ ապ րեց: Ա ռա
ջի նը ո գու մահն էր: Ե րբ նոր առանձ նյակ նե րի հա մար տեղ 
չգտնվեց «մկ նային դրախ տի» սո ցի ա լա կան հի ե րար խի այում, 
բա ցա հայտ դի մա կա յու թյուն ծա գեց հա սուն ու ե րի տա սարդ 
կենդանիների միջև, աճեց չհիմ նա վոր ված ագ րե սի այի աս
տի ճա նը: Պո պու լյա ցի այի աճող թի վը, կիտվածության աճը, 
ֆի զի կա կան կոնտակտների ին տեն սի վա ցու մը հան գեց րին 
մի այն պար զա գույն վար քագ ծի ըն դու նակ առանձ նյակ նե րի ի 
հայտ գա լուն: Ի դե ա լա կան աշ խար հի պայ ման նե րում, կե րի ու 
ջրի առա տու թյան, գի շա տիչ նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե
րում կրծողների մեծ մա սը ուտում, խմում, քնում, խնա մում էր 
ի րեն: Մու կը պար զու նակ կեն դա նի է. նրա ամե նա բարդ վար
քագ ծային մո դել ներն ե ն՝ է գի հա մար հոգ տա նե լը, բազ մա
ցումն ու սերն դի խնամ քը, տա րած քի ու ձա գե րի պաշտ պա նու
թյու նը, մաս նակ ցու թյու նը հի ե րար խիկ սո ցի ա լա կան խմ բե րին: 
Հո գե բա նո րեն կոտր ված մկ նե րը վերն աս ված բո լոր գոր ծա
ռույթ նե րից հրա ժար վե ցին:

Ո գու մա հից հե տո վրա հա սած ֆի զի կա կան մահն ան խու
սա փե լի էր և ըն դա մե նը ժա մա նա կի հարց էր: Պո պու լյա ցի այի 
զգա լի մա սի ո գու մահ վան ար դյուն քում ո ղջ գա ղու թը դա տա
պարտ ված էր մահ վան նույ նիսկ «դ րախ տի» պայ ման նե րում: 
Ը նդ հան րա պես, ին չո՞ւ հայտն վեց « գե ղե ցիկ նե րի» խում բը: 
Պայ քա րից հրա ժար ված, կեն ցա ղի ան տա նե լի թեթ ևու թյունն 
ը նտր ած մկ նե րը վե րած վե ցին աու տիկ « գե ղե ցիկ նե րի», 
ո րոնք ըն դու նակ են մի այն ուտե լու ու քնե լու ամե նա պար
զու նակ գոր ծա ռույթ նե րի: « Գե ղե ցիկ նե րը» հրա ժար վե ցին 
ամե նայն բար դից ու լա րում պա հան ջո ղից և, ը ստ է ու թյան, 
անըն դու նակ դար ձան ուժեղ ու բարդ վար քագ ծի: Այ սօր վա 
շատ տղա մար դիկ նույն պես ըն դու նակ են մի այն ամե նա
սո վո րա կան, առօ րյա գոր ծո ղու թյուն նե րի ֆի զի ո լո գի ա կան 
կյան քը պահ պա նե լու հա մար, բայց ար դեն՝ մե ռած ո գով: 
Ինչն արտահայտվում է ստեղ ծա րա րու թյան, հաղ թա հա րե լու 
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և, ամե նագլ խա վո րը, ճնշ ման տակ գտն վե լու ունա կու թյան 
կո րստով: Բազ մա թիվ մար տահ րա վեր ներն ըն դու նե լուց հրա
ժար վե լը, փա խուս տը լար վա ծու թյու նից, պայ քա րից ու հաղ թա
հա րու մից՝ մահն է ո գու, ին չին ան խու սա փե լի ո րեն հա ջոր դում է 
մարմ նի մա հը: Ի դեպ, գի տա փոր ձը կոչ վում էր « Տի ե զերք25», 
քանի որ դա գիտ նա կա նի` մկ նե րի դրախտ ստեղ ծե լու քսան
հին գե րորդ փորձն էր. նա խորդ բո լոր նույ նան ման փոր ձերն 
ավարտ վել է ին են թա փոր ձային մկների մա հով:

 Եվ ի ՞նչ պարզ վեց: Պարզ վեց, որ կուշտ կյանքն ու սպառ
նա լիք նե րի բա ցա կա յու թյու նը պո պու լյա ցի այի մեծ խտու թյան 
պայ ման նե րում բե րե ցին մկ նային հա սա րա կու թյան քայ քայ
ման ու մահ վան: Պարզ վեց, որ թու լա ցած, ուժե րի որ ևէ լա րում 
չպա հան ջող կյանքն ուղիղ ճա նա պարհ է դե պի կոր ծա նում, 
ի սկ դի մադ րու թյունն ու հաղ թա հա րու մը կեն սա կա նո րեն ան
հրա ժեշտ են: Եվ դա ար դա րա ցի է ոչ մի այն գի տակ ցու թյան 
մա կար դա կում: Դիտարկենք թե կուզ մի այն պի սի եր ևույթ, 
ի նչ պի սին գրա վի տա ցի ան է: Այն մեր օր գա նիզ մին ստի
պում է ամ բողջ կյան քում կրել հս կա յա կան ծան րու թյուն՝ մեր 
սե փա կան քա շը: Մենք այն դժ վա րու թյամբ ե նք բարձ րաց նում 
առա վո տյան, հոգ նում ե նք, ե րբ քայ լում, վա զում կամ սարն 
ե նք բարձ րա նում: Թվում է` այդ բե ռից ազատ վե լը պետք է որ 
թեթևաց նի մեր կյան քը, փրկի ող նա շա րի դե ֆոր մա ցի այից և 
հո դային խն դիր նե րից և ը նդ հան րա պես, եր կա րաց նի կյան քը: 
Բայց այդ ի դե ա լա կան, տի ե զե րա կան ան կշ ռե լի ու թյան պայ
ման նե րում հայտն վե լով՝ մար դը կա րող է արագ մա հա նալ 
մկան նե րի ու սր տի ապա ճու մից: Հենց այդ պատ ճա ռով տի ե
զե րագ նաց նե րը ստիպ ված են տի ե զեր քում ամեն օր բա զում 
ժա մեր մարզ վել հա տուկ մար զա սար քե րով և ար հես տա կա
նո րեն ծան րա բեռ նել մկան նե րը: Պա րա դոքս է. օր գա նիզ մի 
նկատ մամբ ո րո շա կի բռ նու թյունն ապա հո վում է նրա դի
մաց կու նու թյու նը, տո կու նու թյու նը և բուն կյան քը: Ճիշտ նույն 
կերպ ո րո շա կի բռ նու թյուն պի տի գոր ծադր վի գի տակ ցու թյան 
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նկատմամբ, սահ մա նա փակ վի բա ցար ձակ ազա տու թյու նը: 
Օ րի նակ, այդ պի սի դեր կա տա րում է ցեն զու րան: ԽՍՀՄում 
գրաքն նու թյան առ կա յու թյան պայ ման նե րում տա ղան դա վոր 
մար դիկ, այ նուա մե նայ նիվ, կա րո ղա նում է ին բարձր ար վեստ 
ստեղ ծել, քան զի ակ տի վո րեն մտար կում է ին, թե մտահ ղա
ցումն ի նչ պես ի րաց նել սահ մա նա փա կում նե րի պայ ման նե
րում: Եվ այդ գոր ծըն թա ցը բե րում էր բո վան դա կու թյան բյու
րե ղաց ման, մո տե ցում նե րի ճշտա կա տա րու թյան: Բայց այն 
օ րը, ե րբ ցեն զու րան չե ղարկ վեց, եր բեմ նի շատ տա ղանդ ներ 
մի ակն թար թում վե րած վե ցին կո նյունկ տու րայի գռե հիկ ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի. սկ սե ցին բա ցար ձա կա պես ան տա ղանդ 
գոր ծեր ստեղ ծել: Ար վես տա գե տը նույն պես պի տի հաղ թա
հա րի. այդ ըն թաց քում է ստեղծ վում իս կա կան ար ժե քը: 

 Հա սա րա կու թյան պա րա գա յում էլ նման պատ կեր է նկատ 
վում: Տեխ նո լո գի ա կան առա ջըն թա ցը հան գեց նում է աշ խա
տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան մշ տա կան աճի, գոր ծըն թաց
նե րի մե խա նի զաց ման ու ավ տո մա տաց ման: Ապագայում 
մար դիկ պետք չեն լի նի նույ նիսկ սնունդ ար տադ րելու համար. 
նրանց փո խա րեն ամեն ի նչ կա նեն ռո բոտ ներն ու ար հես տա
կան ին տե լեկ տը: Մար դը սո ցի ու մում ունի եր կու գոր ծա ռույթ՝ 
ար տադ րո ղի և սպա ռո ղի: Բայց ե թե ար տադ րո ղի գոր ծա
ռույթն ան հե տա նա, ապա ի ՞նչ է անե լու մար դը, ին չո՞վ է զբաղ
վե լու, ի ՞նչ հան րու թյուն կս տա նանք ար դյուն քում: Մենք  
կս տա նանք մկ նային դրախտ: Զար գա ցած ե րկր նե րի ժա մա
նա կա կից հա սա րա կու թյան մի մասն ար դեն հա սել է այն վի
ճա կին, ե րբ կա րե լի է սնունդն ու մնա ցած ամեն բանն ստա նալ 
առանց լար վե լու: Այդ մարդ կանց մեջ ան ջատ ված է գո յու թյան 
պայ քա րը՝ բ նա կան մե խա նիզմ նե րից մե կը: Նրանց ո գու մահն 
ար դեն վրա է հա սել: Դա վառ ար տա հայտ վում է, օ րինակ, ժա
մա նա կա կից եվ րո պա կան ար վես տում՝ շե ղում, տա րօ րի նա կու
թյուն, գա ղա փար նե րի այ լա սեր վա ծու թյուն, ձև՝ բո վան դա կու
թյան փո խա րեն: Այ լա  սեր  վա ծու թյու նը միշտ հայտն վում է 
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հա գե ցա ծու թյան, սո վո րա կան կյան քի նկատ մամբ ան տար բե
րու թյան ֆո նին: Այ լա սե րումն ար հես տա կան նպա տակ ներ հո
րի նելն է ի րա կան նպա տակ նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա
ռով: Մյուս կող մից՝ սո վո րա կան, աշ խա տող հասարա 
կությունում մարդ կանց մե ծա մաս նու թյունն այ սօր ե րա զում է 
ե կա մուտ ներ ստա նալ՝ ո չինչ չա նե լով, բարձր պաշ տոն զբա
ղեց նե լով կամ ուղ ղա կի տե ղից չշարժ վե լով: Փո ղը պետք է 
բե րի կար գա վի ճակ, ի սկ աշ խա տան քը պի տի ուրիշ ներն 
անեն: Մար դիկ ցան կա նում են «ա նաշ խատ» ե կա մուտ ներ 
ստա նալ: Այ սօր նրանք ստիպ ված են աշ խա տել փո ղի հա
մար ու հա ճախ ի րենց դժ բախտ են զգում հենց աշ խա տե լու 
պատճառով: Բայց չէ՞ որ կան նաև այն պի սիք, ով քեր ո րո շա
կի ե կա մուտ ներ ունեն՝ ը նդ հան րա պես չաշ խա տե լով. 
Ա ՄՆում կա ռա վա րու թյու նը եր կար ժա մա նակ նպաստ նե
րով կե րակ րում էր ան  օթևան նե րին ու ան բան նե րին: Զար
մա նա լի չէ, որ նպաս տով ապ րող նե րը դար ձան հա սա րա
կու թյան ամե նաք րե ա ծին մա սը, և նրանց մեջ ար դեն 
մե ծա ցել է մի քա նի սե րունդ, ո րոնք սո վո րել են ը նդ հան րա
պես չաշ խա տել: « Հենց այն պես» փող ստա նա լու ցան կու
թյու նը բա վա կան տա րած ված է, և ար դեն այ սօր Եվ րո պա
յում բնակ չու թյա նը բա զային ե կա մուտ բա ժա նե լու փոր ձեր 
են ար վում. հա սա րա կու թյան ապա գայի հա մար հիմ նա վոր
ված ան հանգս տու թյան պատ ճա ռով այդ նա խա ձեռ նու
թյունն ամեն տեղ չէ, որ ըն դուն վեց, բայց գա ղա փա րը դեռ 
ապ րում է և ակ տի վո րեն առաջ քաշ վում: 

Մկ նային դրախ տը գի տա փորձ էր տի պիկ ե րկ չափ աշ
խար հի պայ ման նե րում: Խիտ բնա կեց ված տա րա ծու թյան 
մեջ, պար տա դիր շփում նե րի և սո ցի ա լա կան հի ե րար խի այի 
պայ ման նե րում մկ նե րը չգ տան կյան քի ի մաստն առա տու
թյան մեջ: Ե թե մարդ կու թյունն ապ րե լու է այդ պի սի աշ խար
հում, ձգ տե լով մի այն նյու թա կան բա րե կե ցու թյան և առա տու
թյան, մենք կստա նանք նույն ար դյուն քը՝ մահ: Ո ՞րն է ել քը: 
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Մե խա նի կա կան լու ծու մը հիմ նա վոր դե պո պու լյա ցի ան է, ո րը 
կա րող է շատ արագ տե ղի ունե նալ գլո բալ պա տե րազ մի 
կամ գլո բալ հա մա ճա րա կի հետ ևան քով ու կեն սա կան տա
րա ծու թյուն ազա տել: Ոչ ավան դա կան սե ռա կան կողմ նո
րոշ ման տա րա ծումն ու քա րո զը նույն պես դե պո պու լյա ցի այի 
ե ղա նակ է, թե կուզև ավե լի շատ ժա մա նակ է պա հան ջում. դա 
կլի նի բազ մաց ման անըն դու նակ, բազ մաց ման չձգ տող հա
սա րա կու թյուն: Բայց դե պո պու լյա ցի այի հաշ վին կեն սա կան 
տա րա ծու թյան ը նդ լայ նու մը չի կա րող փր կել հա սա րա կու
թյանն ի մաստ նե րի սրըն թաց ո չն չաց ման պայմաններում: 
Մենք հի շում ե նք, թե ին չով ավարտ վեց դեգ րա դաց ված 
մկ նե րի վե րաբ նա կե ցու մը. նրանք ար դեն ըն դու նակ չէ ին 
կյան քը բնա կա նոն շա րու նա կե լու. սո ցի ա լա կան ի մաս տով 
դրանք ար դեն « խո տան ված» առանձ նյակ ներ է ին: Դեգ րա
դաց ված մար դը չի կա րող զար գաց ման նոր ազ դակ տալ 
իր տե սա կին նույ նիսկ ի դե ա լա կան պայ ման նե րում: Ուս տի, 
պետք է խնդ րի ոչ թե մե խա նի կա կան լու ծում փնտ րել, ոչ թե 
հե տաձ գել վախ ճա նը, այլ սկզ բուն քո րեն այլ ուղի գտ նել,  
ո րը կա րող է մար դուն հա ղոր դել կյան քի ի մաստ և կան խել 
նրա հոգ ևոր մա հը:

 Եվ այս տեղ պետք է կար ևոր դի տար կում անել: Մկ նային 
դրախտ կա րող էր ստեղ ծել մի այն մար դը՝ ար հես տա կա
նո րեն, օգ տա գոր ծե լով բա նա կա նու թյու նը, գի տակ ցու
թյու նը, իր գե րա գույն կամ քը: Մուկն ըն դու նակ չէ մկ նե րի 
հա մար այդ պի սի դրախ տային պայ ման ներ կազ մա կեր պե
լու: Ճիշտ նույն կերպ՝ նաև մյուս կեն դա նի նե րը: Բնա կան 
ճա նա պար հով կեն դա նի նե րի շր ջա նում այդ պի սի ի րա վի
ճակ ը նդ հան րա պես ան հնար է ստա նալ. բնու թյու նը միշտ 
պա հան ջում է ի նչոր գոր ծո ղու թյուն ներ, խո չըն դոտ նե րի 
հաղ թա հա րում` անվտան գու թյան ապա հով ման, սնվե լու 
ու բազ մա նա լու հա մար: Ի սկ ահա մար դը տե սա կա նո րեն 
կա րող է այդ պի սի բան անել: Եվ մկ նային դրախ տը վառ 
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օ րի նակ է այն պի սի մարդ կային ապա գայի, որ տեղ մարդն իր 
վար քագ ծով քիչ կտար բեր վի կեն դա նի նե րից ու կդա րա րի 
կյան քում դրս ևո րել այն, ին չը մար դուն մարդ է դարձ նում:

 ՄԱՐ ԴՈՒ Է ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

Ո՞վ է մար դը: Այս առա ջին հա յաց քից պարզ հար ցի պա տաս
խա նը մտա ծող ներն ու փի լի սո փա նե րը փոր ձում են տալ 
մարդ կու թյան ո ղջ պատ մու թյան ըն թաց քում: Մար դը սո վո րա
բար բնո րոշ վում է որ պես կեն դա նի արա րած, ո րն օ ժտ ված է 
բա նա կա նու թյամբ ու գի տակ ցու թյամբ և կեն դա նի նե րից տար
բեր վող ուղ ղա հա յաց կեց ված քով ու հո դա բաշխ խոս քով: Բայց 
ուղ ղա հա յաց կեց ված քը յու րա հա տուկ ար տա քին նշան է: Հո
դա բաշխ խոս քը նույն պես սուբյեկ տիվ է: Կեն դա նի նե րը նույն
պես ունեն ի րենց լե զուն, ո րը լի ո վին ըն կա լե լի է ի րենց հա մար, 
նրանք ունակ են զգա լի քա նա կու թյամբ ին ֆոր մա ցի ա և հույ
զեր փո խան ցե լու: Կեն դա նի նե րից շա տե րը նույն պես ի նչոր 
չա փով օ ժտ ված են բա նա կա նու թյամբ ու գի տակ ցու թյամբ: 
Այդ դեպքում ո ՞րն է մար դու սկզ բուն քային տար բե րու թյու նը: 

 Մարդն, ը ստ է ու թյան, յու րա հա տուկ է նրա նով, որ ունակ է 
հս կա յա կան քա նա կի վե րա ցա կան ին ֆոր մա ցի ա ար տադ րե լու 
և այդ ին ֆոր մա ցի ան նյու թա կա նաց նե լու: Ա սենք, դել ֆին նե րը 
նույն պես բա նա կան արա րած ներ են, նրանք էլ են ար տադ րում 
ին ֆոր մա ցի ա, բայց այն նյու թա կա նաց նել չգի տեն: Դա նրանց 
պար զա պես հար կա վոր չէ: Թռ չու նը կա րող է բույն շի նել, բայց 
դա նրա սահ մանն է. կեն դա նի նե րը որ ևէ ին ֆոր մա ցի ա չեն 
նյու թա կա նաց նում, բա ցի հիմ նա րա րից, ո րն ան հրա ժեշտ է 
գո յատև ման հա մար: Դրան է վե րա բե րում թռ չուն նե րի բույն շի
նե լը կամ, օ րի նակ, կուղ բե րի՝ գե տե րի վրա ջրար գե լակ ներ կա
ռու ցե լը: Ի սկ ահա կեն սա բա նա կան գո յատև ման հա մար ոչ 
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պար տա դիր ին ֆոր մա ցի ա ստեղ ծելն ու այն նյու թա կա նաց նելն 
ար դեն բա ցա ռա պես մար դու աշ խարհն է: Գոյի ստեղ ծու մը 
մար դու կար ևո րա գույն հատ կու թյունն է: Բայց նրա առա վել 
կար ևոր ու ան քակ տե լի հատ կու թյունն է այդ գոյի կու տա կումն 
ու փո խան ցու մը հա ջորդ սե րունդ նե րին (ին ֆոր մա ցի այի փո
խանց ման ուղու մեծ թո ղու նա կու թյան հաշ վին): Կեն դա նի նե
րը կու տակ ման այդ հատ կու թյու նը չու նեն: Նրանց պա րա գա
յում առ կա է սե փա կան պարզ վե րար տադ րու թյու նը: Եվ մի այն 
մար դուն է հա տուկ ոչ թե պար զա պես սե րունդ տա լու ձգ տու մը, 
այլ այն իր կեն դա նու թյան օ րոք կու տա կած ու ստեղ ծած գոյի 
ավե լի մեծ քա նա կով օժ տե լը:

 Ժա մա նա կա կից դեգ րա դաց ված մար դու վար քը « Տի ե 
զերք25» գի տա փոր ձի մկ նե րի պահ ված քին նման է հենց գոյի 
ստեղծ ման, կու տակ ման ու փո խանց ման ձգտ ման բա ցա կա
յու թյամբ, բա ցա ռա պես սպառ ման վի ճա կում ապ րե լու պատ
րաս տա կա մու թյամբ: Մարդ կու թյան ամ բողջ պատ մու թյունն 
արար ման ու կու տակ ման, կու տա կա ծը հա ջորդ սե րունդ նե րին 
փո խան ցե լու գոր ծըն թաց է: Կյան քի ամե նա տար բեր ո լորտ նե
րում մենք ստեղ ծել ու կու տա կել ե նք գի տե լիք ներ, նյու թա կան 
ու ոչ նյու թա կան մշա կույ թի օբյեկտ ներ: Եվ այդ գոր ծըն թա ցը 
լա վա գույնս ար տա ցո լում է մեր է ու թյու նը: Մարդն ան պայ ման 
ստեղ ծում է: Հա մա պա տաս խա նա բար, կա րող ե նք մեզ թույլ 
տալ ասել, որ նա, ով կորց նում է այդ կար ևոր հատ կու թյու նը, 
ով այն չի դրս ևո րում կամ հրա ժար վում է դրա նից իր կյան քում, 
մարդ է` այդ բա ռի ոչ ամ բող ջա կան, այլ մի այն կեն սա բա նա
կան ի մաս տով: Ար դա րա ցի կլի նի նաև պն դել, որ բո լո րո վին էլ 
աշ խա տան քը չի բա նա կան դարձ րել մար դուն: Աշ խա տան քը 
ե րկ րոր դային է կու տակ ման հա մե մատ: Աշ խա տանքն ըն դա
մենն ին ֆոր մա ցի այի նյու թա կա նաց ման և գոյի կու տակ ման 
գոր ծիք է: Միև նույն ժա մա նակ կու տակ ման ձգ տումն այս 
կամ այն չա փով հա տուկ է գործ նա կա նում բո լոր մարդ կանց. 
մար դիկ հա ճույք են ստա նում այդ գոյի ավե լա ցու մից՝ ե րեք 
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է ու թյուն նե րի (կամ դրան ցից մե կի)՝ ին ֆոր մա ցի այի, մա տե
րի այի, է ներ գի այի ավե լաց ման շնոր հիվ: Մար դը եր ջան կու
թյուն է փնտ րում բնազ դա բար` մինչև վերջ չհաս կա նա լով, 
թե ի նչ է դա: Բայց փոր ձը հու շում է, որ եր ջան կու թյու նը միշտ 
գոր ծըն թաց է, դի նա մի կա, շար ժում: Հենց այդ պատ ճա ռով էլ 
գի տա փոր ձի ըն թաց քում մկ նե րը դժ բախտ է ին, նրանք խն դիր 
ունե ին. զրկ ված է ին սո ցի ա լա կան սան դուղ քով բարձ րա նա լու 
հնա րա վո րու թյու նից, հա նուն ուտե լի քի ու կա ցա րա նի ստիպ
ված չէ ին դժ վա րու թյուն ներ հաղ թա հա րել, նրանց պետք չէր 
պայ քա րել ի րենց կյան քի հա մար: Լճա ցու մը հան գեց րեց ո գու 
մահ վան: Մարդն էլ է այդ պի սին. եր ջա նիկ է շարժ ման մեջ 
ու դժ բախտ, ե րբ շարժ ման տեղ կամ ուղ ղու թյուն չու նի: Ի սկ 
ի նչ պե՞ս պի տի մարդն ապա հո վի այդ շար ժու մը, ին չի՞ հաշ
վին: Կա եր կու ճա նա պարհ՝ կամ գոյի անընդ հատ ավե լա ցում 
(այ սինքն՝ շար ժում կու տակ ման հաշ վին), կամ պար բե րա
կան ո րո շում ներ՝ ի րա վի ճա կի տա տա նում ներ, սթրես ներ, դե
պո պու լյա ցի ա, պա տե րազմ ներ, տա րա տե սակ ճգ նա ժա մեր, 
ո րոնք ստի պում են հաղ թա հար ման շար ժում ի րա կա նաց նել: 
Բնու թյան մեջ տար վա ե ղա նակ նե րի պար բե րա կա նու թյու նը, 
փու լայ նու թյունն ապա հո վում են կեն դա նի ամեն ին չի աճն ու 
զար գա ցու մը, ստի պում հաղ թա հա րել ձմ ռան ցուրտն ու սո վը 
ամ ռա նը պարգ ևատր ված լի նե լու նպատակով: Ի սկ վե րելքն ու 
զար գա ցու մը հա սա րա կու թյան մեջ տե ղի են ունե նում ո րո շա
կի կոնֆ լիկտ նե րից ու սթ րես նե րից հե տո: Վե րել քից ու հաղ թա
հա րու մից հե տո վրա է հաս նում հա գե ցումն ու եր ջան կու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը, ի սկ հե տո սկս վում է դժ բախ տու թյու նը՝ 
ան կումն ու դեպ րե սի ան: Եվ այդ պես՝ մինչև հա ջորդ ազ դա
կը: Բայց, ի նչ պես ար դեն ասել ե նք, պար բե րա կան լու ծում նե
րը հա սա րա կու թյան հա մար խնդ րա հա րույց են, ե թե ար դեն  
սկս վել է սո ցի ու մի ան դամ նե րի դեգ րա դա ցի ան. նրանք չեն 
կա րող ար մա տա պես լու ծել խն դի րը, դրա հա մար նրանց 
ո րակն այլևս ան բա վա րար է: Բա ցի այդ, ե թե բա ցա ռենք  
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տա րեր քը, պար բե րա կան լու ծում նե րը հա սա րա կու թյան մեջ 
պետք է կազ մա կերպ վեն որ ևէ մե կի (կամ ի նչոր բա նի) կող
մից: Այդ դեպ քում մնում է ե րկ րորդ տար բե րա կը՝ շար ժու մը 
աճի հաշ վին: Մար դը հա ճույք կս տա նա նրա նից, որ կյան քի ըն
թաց քում ավե լաց նում է գոյը, ստեղ ծում այն, ին չը դեռ չի ե ղել: 

 Բայց կու տակ ման ճա նա պար հին մար դուն դա րա նում է 
այն պի սի հատ կու թյուն, ի նչ պի սին նա խանձն է: Նա խան ձը, բա
ցա սա կան ու ավե րիչ գոր ծոն լի նե լով, ի րա կա նում փա ռա սի
րու թյան հա կա ռակ ե րեսն է: Նա խանձն ու փա ռա սի րու թյու նը 
նույն մե դա լի եր կու կող մերն են, մար դու կար ևոր հատ կու թյուն
նե րից մե կի դրս ևո րու մը՝ պայ մա նա վոր ված իր ապ րում նե րը 
վեր լու ծե լու հատ կու թյամբ: Կու տակ ման և առաջ ըն թա ցի՝ մար
դու բնա կան ու բնա ծին ձգ տու մը հաշ վարկ ման բա ցար ձակ 
հա մա կարգ չու նի. այն հա րա բե րա կան է: Ուս տի, մար դը պար
բե րա բար հա մե մա տում է՝ ի նչ կա հի մա, ի նչ է ե ղել է ե րեկ, ի նչ 
կա շուր ջը, ուրիշ նե րի մոտ: Նա չու նի ներ քին ծրագ րեր, ո րոնք 
կար գա վո րում են այդ առա ջըն թաց շար ժու մը: Մար դը, մշ տա
պես ան դրա դառ նա լով իր կյան քին, փնտ րում է ի ՛ր ծրա գի րը, 
շարժ ման ի ՛ր չա փո րո շիչ նե րը: Եվ հա ճախ սխալ ներ է գոր ծում՝՝ 
պայ մա նա վոր ված սո ցի ա լա կան հա մա կար գի, նրա բա րո յա
կա նու թյան ան կա տա րու թյամբ: Ա ռա ջըն թա ցի չա փո րո շիչ ներ 
են դառ նում տնե րի, մե քե նա նե րի, աք սե սուար նե րի (նյու թա կան 
աշ խար հի առար կա ներ) առ կա յու թյունն ու ար ժե քը կամ իշ խա
նու թյունն ու դիր քը հա սա րա կու թյան մեջ (է ներ գի այի տե սակ
ներ), ի սկ հաշ վարկ ման կե տե րը հա սա րա կու թյան այլ ան դամ
ներն են: Մարդն ի րեն հա մե մա տում է ոչ իր, ոչ էլ հաշ վարկ ման 
բա ցար ձակ կե տի, այլ շրջապատող մարդ կանց հետ: Ե թե 
որ ևէ մեկն ավե լին է կու տա կել ու ստեղ ծել, առա ջա նում է մր
ցակ ցին հաս նե լու և առաջ ան ցնե լու ձգտում. դա փա ռա սի րու
թյունն է: Բայց դրա հա մար մար դուն բա վա կան մեծ քա նա կի 
է ներ գի ա ու տա ղանդ է պետք. նա պի տի ուժեղ լի նի: Ի սկ ե թե 
թույլ է, և այդ է ներ գի ան չի հե րի քում, ապա փա ռա սի րու թյու նը 
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վե րած վում է նա խան ձի, մր ցակ ցին կանգ նեց նե լու ու նվաս
տաց նե լու ձգտ ման: Դրանք մր ցակ ցու թյան եր կու ձևեր են: Փա
ռա սի րու թյունն առա ջըն թա ցի ձգտումն է մր ցակ ցին արա գու
թյամբ գե րա զան ցե լու ար դյուն քում: Նա խանձն առա ջըն թա ցի 
ձգտումն է մր ցակ ցի շար ժու մը դան դա ղեց նե լու կամ կանգ նեց
նե լու հաշ վին: Հե տաքր քիր է նաև, որ հա մե մա տու թյունն ունի 
մոտ տա րա ծու թյան վառ ար տա հայտ ված սկզ բունք. մարդն 
ի րեն հա մե մա տում է մո տա կայ քում, կող քին գտնվո ղի հետ: 
Տա րա ծու թյու նը բթաց նում է մր ցակ ցու թյան այդ ձգ տու մը: Ուս
տի,  նա եր ջա նիկ է, ե րբ կա րո ղա նում է առաջ ան ցնել նրա նից, 
ում ճա նա չում է՝ հար ևա նից, ծա նո թից: Նա խան ձը նույն պես 
մե ծա պես վերաբերում է նրանց, ում նա ան ձամբ ճա նա չում է: 
Նա խանձն ավե րիչ է և թու նա վո րում է ի նչ պես մար դու գի տակ
ցու թյու նը, այն պես էլ հա սա րա կա կան մթ նո լոր տը: Նա խան ձը 
մարդ կանց մղում է բազ մա թիվ պար սա վե լի արարք նե րի: Բայց 
հնա րա վո՞ր է արդյոք ազատ վել դրա նից. չէ՞ որ մար դը չի կա
րող դա դա րել հա մե մա տել և վեր լու ծել: Նա խան ձից կա րե լի է 
ազատ վել՝ մի այն թող նե լով դրա նորմալ դրս ևո րու մը՝ առողջ 
փա ռա սի րու թյու նը: Մար դը չի կա րող ան վերջ աճեց նել նյու
թա կա նը, բայց կա րող է իր զար գաց ման, առա ջըն թաց շարժ
ման, կու տակ ման ձգտ ման ծան րու թյան կենտ րո նը տե ղա
փո խել ին ֆոր մա ցի ոն դաշտ: Եվ այդ ժա մա նակ նա կս տա նա 
եր ջան կու թյան իր բա ժի նը: 

Ի հար կե, նա խան ձին, ագա հու թյա նը և այլ արատ նե րին 
ան դրա դառ նա լիս մենք խո սում ե նք մար դու ան կա տա րու
թյան և որ պես հետ ևանք՝ նրա ստեղ ծած սո ցի ու մի հիմ նա
խնդիր նե րի մա սին: Կեն դա նա կան աշ խար հում մենք այդ 
խն դիր նե րը չենք տես նում: Նշա նա կո՞ւմ է դա արդյոք, որ 
մարդն իր ը նդ լայն ված գի տակ ցու թյամբ ու բա նա կա նու
թյամբ սխալ է: Ոչ, քանզի նա տրա մա բա նա կան մասն է այն 
շղ թայի, ո րը տես նում ե նք Տի ե զեր քի հե տագ ծում: Այդ դեպ
քում ին չու՞ է մարդն այդ քան խնդ րա հա րույց, ին չու՞ է նրա 
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կամ քի ազա տու թյունն այդ քան խն դիր ներ հա րու ցում իր ու 
շր ջա պա տող աշ խար հի հա մար: Հնա րա վոր է` պա տաս խա
նը նրա նում է, որ մարդ կու թյու նը դեռևս ձևա վոր ման ըն թաց քի 
մեջ գտն վող, իր օպ տի մալ ձևին չհա սած մի բան է: Դի տարկ
ման ո ղջ ըն թաց քում մեզ շր ջա պա տող աշ խար հը ո րա կա
կան փո փո խու թյուն ներ չի կրում, մենք այդ աշ խար հում 
սկզ բուն քո րեն նոր որ ևէ բա նի առա ջա ցում չենք տես նում: 
Կեն դա նի նե րի բո լոր սո ցի ում նե րը կա յուն կեր պով գո յու թյուն 
ունեն դրանց դի տարկ ման ամ բողջ ըն թաց քում: Գայ լերի  
ոհ մա կի, առյուծ նե րի փրայդի, մրջ նա նո ցի կազ մա կեր
պումն ան փո փոխ են: Դրանք սո ցի ա լա կան հա մա կար գեր 
են, ո րոնք գո յու թյուն ունեն օպ տի մալ ու կա յուն ձևի մեջ: 
Ի սկ մա՞ր դը: Ե թե կեն սա բա նա կան առու մով մար դը վա ղուց 
ձևա վոր վել է որ պես տե սակ, ապա որ պես բա նա կա նու թյան 
գե նե րա տոր նա դեռևս գտն վում է զար գաց ման ըն թաց քում: 
Մարդ կային հա սա րա կու թյան փո փո խու թյուն նե րի, սո ցի
ա լա կան հա մա կար գի ձևա փոխ ման ամ բողջ պատ մու թյու
նը վկա յում է ո րո շա կի գոր ծըն թա ցի առ կա յու թյան մա սին. 
մենք անընդ հատ փոխ վում ե նք: Եվ այդ փո փո խու թյուն ներն 
ը նդ հա նուր առ մամբ օ րի նա չափ ու տրա մա բա նա կան են, 
բնա կան, ի նչ պես և սխալ նե րը, մո լո րու թյուն նե րը: Ճա նա
չու մը հնա րա վոր է մի այն փոր ձե րի ու սխալ նե րի մե թո դով: 
Փո փո խու թյուն նե րի այդ գոր ծըն թա ցի վերջ նա կե տը մեզ 
ան հայտ է, բայց հաս կա նա լի է այդ փո փո խու թյուն նե րի ուղ
ղու թյու նը՝ վեկ տո րը. ան հրա ժեշտ է հա մա ձայ նեց նել քա ղա
քակր թու թյու նը Տի ե զեր քի շարժ ման հե տագ ծի հետ: Եվ այդ 
ճա նա պար հին ան հրա ժեշտ է նկա տի ունե նալ մար դու կար
ևո րա գույն հատ կու թյուն նե րից մե կը, նրա է ու թյու նը՝ գոյի 
ստեղծ ման և կու տակ ման ձգ տու մը:

 Գոյի ստեղ ծումն ու կու տա կու մը մար դու է ու թյունն են, 
նրա գլ խա վոր հատ կու թյունն ու նպա տա կը:
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Մենք նշեցինք մար դու կյան քում գոյի (մա տե րի այի, է ներ գի այի 
և ին ֆոր մա ցի այի) ստեղծ ման ու կու տակ ման կար ևո րու թյու նը: 
Բայց այդ գոր ծըն թացն ունի բնա կան սահ մա նա փա կում ներ: 
Ա կնհայտ է, որ մա տե րի ան վեր ջա վոր է. այն շա րու նակ կու տա
կելն ան հնար է: Որ ևէ մե կի մոտ մա տե րի այի քա նա կի աճը նշա
նա կում է մեկ ուրի շի մոտ, կամ մո լո րա կի ըն դեր քում մա տե րի
այի քանակի նվա զե ցում (ի սկ մո լո րա կի ռեսուրսներն ան վերջ 
չեն): Է ներ գի այի (իշ խա նու թյան) քա նա կը սո ցի ու մում նույն պես 
սահ մա նա փակ է. ավե լի մեծ իշ խա նու թյան և ավե լի մեծ հե ղի
նա կու թյան ձգ տու մը սահ մա նա փակ վում է սո ցի ու մի չա փե րով. 
Եր կրի վրա ըն դա մե նը 7 մի լի արդ մարդ է ապ րում: Այն, ի նչ 
մենք եր բեմն կո չում ե նք բա ցար ձակ, ան սահ մա ն իշ խա նու թյուն, 
ի րա կա նում կոնկ րետ սահ ման ներ ունի: Իշ խա նու թյան առա վե
լա գույնն այդ 7 մի լի արդ մար դու վրա իշ խա նու թյունն է Եր կիր 
մո լո րա կի սահ ման նե րում: Իր գո յու թյունը նախկինի պես շա րու
նա կե լու (այ սինքն՝ մա տե րի ա և իշ խա նու թյան է ներ գի ա կու տա
կե լու) հա մար մարդ կու թյու նը պետք է գա ղու թաց նի տի ե զերքն 
ու բազ մա նա, տա րած վի: Բայց առայժմ դա ան հնար է ոչ մի այն 
տեխ նո լո գի ա կան, այլև ֆի զի ո լո գի ա կան առու մով (մարդու 
օր գա նիզմն ունակ չէ գո յատ ևել ե րկ րայի նից տար բեր վող պայ
ման նե րում): Բայց մար դիկ, այ նուա մե նայ նիվ, ձգ տում են գոյն 
ավելաց նե լուն ու կու տա կե լուն. դա նրանց բնույթն է: Եր ջա նիկ 
լի նե լու հա մար պետք է ամեն օր ավե լաց նել գոյը: Ե րե խան, 
օ րի նակ, ամեն օր ի նչոր նոր բան է ստա նում (գի տե լիք, խա ղա
լիք ներ, նոր զգա ցո ղու թյուն ներ, հույ զեր). նա մշ տա պես աճում է: 
Եվ նա եր ջա նիկ է: Բայց ի նչոր պա հի՝ մի ջին տա րի քում, մար դու 
կյան քում վրա է հաս նում ճգ նա ժա մը՝ հե տա գա մշ տա կան աճի 
ու ավե լաց ման ան հնա րի նու թյու նը: Գոյի կու տա կումն է քս պո
նեն տալ աճի փու լից ան ցնում է դան դաղ ման: Եվ յու րա քան չյուր 
մար դու հա մար դա դառ նում է լուրջ ներ քին խն դիր, ո րով հետև 
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կու տակ ման բա ցա կա յու թյու նը հա կա սում է նրա ներ քին բնույ
թին: Մար դու ճա նա պար հին խո չըն դոտ է դառ նում ե րկ չափ 
աշ խար հը, որ տեղ նա սո վո րել է ապ րել ու որ տեղ ապարդյուն 
փնտ րում է կու տակ ման նոր ուղի ներ: Ա պարդյուն, ո րով հետև, 
և՛ մա տե րի ան, և՛ է ներ գի ան ունեն կու տակ ման բնա կան սահ
ման ներ: Մի ակ է ու թյու նը, ո րը քա նա կային սահ մա նա փա կում 
չու նի, ին ֆոր մա ցի ան է: Մա տե րի այի և է ներ գի այի ավե լա ցու մը 
նշա նա կում է նրա նվա զում այլ տե ղում: Բայց ին ֆոր մա ցի այի 
ավե լա ցումն այս տեղ ու հի մա ոչ մի տեղ չի նվա զեց նում այն: 
Ի հար կե, ին ֆոր մա ցի այի ստեղծ ման հա մար է ներ գի ա է հար կա
վոր: Ե թե մա տե րի ա ու ռե սուրս ներ չլի նեն, ապա ան հնար կլինի 
նյու թա կա նաց նել ին ֆոր մա ցի ան, բայց մինչև այդ սահ մա նը 
դեռ հե ռու է: Ին ֆոր մա ցի ա ար տադ րե լու հա մար շատ քիչ է ներ
գի ա է պետք, օ րի նակ, մար դու ուղեղն սպա ռում է ըն դա մե նը 
1520 վատտ, բայց ի զորու է աներ ևա կայե լի բա ներ ստեղ ծել: 

 Մենք տևա կան ժա մա նակ ապ րել ե նք ե րկ չափ աշ խար
հում, որ տեղ գլ խա վորն ունեց վածքն ու ազ դե ցու թյունն էր: Այս 
ի րա վի ճա կից մի ակ ել քը սո ցի ու մի ան ցումն է դե պի ե ռա չափ 
աշ խարհ, որ տեղ գոյի կու տա կու մը կա տար վում է ոչ թե եր կու, 
այլ ե րեք է ու թյուն նե րի հաշ վին, ո րոն ցից մե կը (ին ֆոր մա ցի ա) 
կու տակ ման սահ ման ներ չու նի: Այ սինքն, եր ջա նիկ լի նե լու հա
մար մար դուն ան հրա ժեշտ է զար գա նալ նաև ին ֆոր մա ցի ոն 
առու մով: Սո ցի ու մի նոր մո դե լի մեջ ար տադր վող ին ֆոր մա ցի
ան նյու թա կա նաց ման մի ջո ցով պետք է փո խարկ վի է ներ գի այի՝ 
փառ քի ու հար գան քի: Եվ ե թե ին ֆոր մա ցի ան ան սահ ման է, 
ապա ան սահ ման է նաև փառ քը, ին չը մար դուն հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս հա ջո ղու թյամբ ի րաց նե լու կու տակ ման իր տեն չը: 

Հա սա րա կու թյան ե ռա վեկ տո րու թյու նը յու րա քան
չյուր մար դու հա մար հնա րա վո րու թյուն է ապա հո վում 
ի րաց նե լու գոյի ստեղծ ման և կու տակ ման իր ձգ տու մը:
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Բ նու թյան մեջ ի սկզ բա նե ներդր ված են գո յու թյան ներ դաշ
նա կեց ման մե խա նիզմ ներ, օ րի նակ՝ գի շա տիչ նե րի ու խո տա
կեր նե րի, դրանց պո պու լյա ցի այի կար գա վոր ման: Ար հես տա
կա նո րեն այդ ներ դաշ նա կու թյան խախ տու մը հան գեց նում է 
լուրջ խն դիր նե րի և նույ նիսկ աղետ նե րի, օ րի նակ՝ ճա գար նե րի 
ան նա խա դեպ բազ մա ցումն Ա վստ րա լի ա յում:

Մենք արդեն դի տար կե ցինք բա զում հա կա սու
թյուն ներ, ո րոն ցով լի են մեր կյան քի բո լոր ո լորտ նե րը: 
Ակնհայտ է, որ մարդ կու թյանն այ սօր պետք են ան տա գո նիս
տա կան եր ևույթ նե րի ներ դա շա նա կեց ման ի նչոր մե խա նիզմ
ներ, հա մա կար գեր: Բայց ներ կայիս քա ղա քակր թու թյունն 
այդ պի սի մե խա նիզմ ներ չու նի: Պատ ճառ նե րից մեկն այն է, 
որ մենք անընդ հատ պայ քա րում ե նք ար դա րու թյան հա մար, 
ամեն ին չում ար դա րու թյուն ե նք փնտ րում, այն դեպ քում, ե րբ 
բնու թյու նը դե պի ներ դաշ նա կու թյուն մշ տա կան շարժ ման 
մեջ է: Ար դա րու թյու նը մար դու կող մից ստեղծ ված ու խիստ 
սուբյեկ տիվ ար հես տա կան հաս կա ցու թյուն է: Հա սա րա կու
թյան օ րենք նե րը պետք է ամեն կերպ աջակ ցեն այդ սուբյեկ
տիվ ար դա րու թյա նը: Ը նդ ո րում, հենց ար դա րու թյան սուբյեկ
տի վու թյունն է մարդ կանց մղում տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի: Ցան կա ցած դա տաքն նու թյան մաս նակ
ցում է և՛ մե ղադ րո ղը, և՛ դա տա պաշտ պա նը, ո րով հետև ցան
կա ցած ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ նույ նիսկ գր ված օ րեն քի 
ակն հայտ խախտ ման դեպ քում կան տար բեր տե սա կետ ներ՝ 
թե լադր ված ար դա րու թյան տար բեր ըն կա լում նե րով: Սա
կայն բնու թյան մեջ չկան ար դա րու թյան օ րի նակ ներ: Մի՞թե 
ար դար է, որ փոքր խիտ աստ ղը կլա նում է մեծ ու փխ րուն 
աստ ղին, ի սկ հե տո պայ թում: Ար դա՞ր է արդյոք, որ մի մո լո
րա կը մթ նո լորտ ունի, ի սկ մյու սը՝ ոչ: Տի ե զեր քում գո յու թյուն 
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չու նի այդ պի սի հաս կա ցու թյուն, ի նչ պես որ չկա նաև բնու թյան 
մեջ: Ար դա րու թյու նը մարդ կային բա նա կա նու թյան ծնունդն է: 
Այդ եզ րույ թի բո վան դա կու թյու նը, ի մաս տը շատ հեղ հե ղուկ է, 
ոչ ունի վեր սալ: Ի հա կակ շիռ ար դա րու թյան՝ ներ դաշ նա կու
թյունն այն հաս կա ցու թյունն է, ո րը եր կա կի մեկ նա բա նու թյուն 
չու նի: Ներ դաշ նա կու թյան բո լոր սահ մա նում ներն օգ տա գոր
ծում են կա նո նա վոր վա ծու թյուն, հա մա ձայ նեց վա ծու թյուն, 
կար գա վոր վա ծու թյուն, հա մա չա փու թյուն, ամ բող ջա կա նու
թյուն հաս կա ցու թյուն նե րը: Ներ դաշ նա կու թյու նը հիմ նա րար 
հաս կա ցու թյուն է, ո րն ար տա հայտ վում է ֆրակ տալ նե րում մա
թե մա տի կայի, ե րաժշ տու թյան, գե ղա գի տու թյան մեջ և այլն:

 Ներ դաշ նա կու թյու նը դի տար կում է ամ բող ջի շա հերն ու 
ամ բող ջի շարժ ման հե տա գի ծը: Ներ դաշ նա կու թյուն է, ե րբ 
ամ բող ջի շա հերն առաջ նային են և գե րա կա յում են մա սի շա
հե րի նկատ մամբ: Ան տա ռի շա հերն առան ձին ծա ռի շա հե րից 
վեր են: Ֆուտ բո լային թի մի շա հերն առան ձին ֆուտ բո լիս տի 
շա հե րից վեր են: Ըն տա նի քի շա հերն այդ ըն տա նի քում աղ
քա տու թյան մեջ ապ րող ե րե խայի շա հե րից վեր են: Չի կա րե լի 
ե րե խային աղ քատ ըն տա նի քից խլել զուտ այն պատ ճա ռով, որ 
այն տեղ նա փոքրի նչ պա կաս վի տա մին ներ է ստա նում, քան 
պետք է: Ըն տա նիքն ամ բողջն է: Ե թե ըն տա նի քը կա րի քա վոր է, 
պետք է օգ նել ըն տա նի քին, ոչ թե խլել ե րե խային: Այ սօր ան
հե թեթ ի րա վի ճակ է ստեղծ վում՝ կապ ված մար դու, առան ձին 
ան հա տի ի րա վունք նե րը առաջ նային հռ չա կե լու հետ: Ամ բող
ջի (ամ բողջ հա սա րա կու թյան) շա հե րը տվյալ դեպ քում զո
հա բեր վում են մա սի շա հե րին: Եվ այդ ժա մա նակ մարդ կանց 
բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու նը ստիպ ված է լի նում ան հար
մա րու թյուն ներ ստեղ ծել իր հա մար՝ հա նուն ոչ ավան դա կան 
կողմ նո րո շում ունե ցող չն չին թվով ան ձանց կամ հա նուն 
ապա կա ռու ցո ղա կան տար րե րի «ինք նար տա հայտ ման ազա
տու թյան», ո րը երաշխավորում են սահ մա նադ րու թյուն նե րը: 
Մի ան գա մայն աբսուրդ հետ ևանք ներ է ունե նում ար վես տում 
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հա սա րա կու թյան մի մա սի շա հե րի պար տա դիր պաշտ պա նու
թյան պա հան ջը: Եվ այդ ժա մա նակ մենք ունե նում ե նք 1986 
թվա կա նին Չեռ նո բի լի ԱԷԿում տե ղի ունե ցած վթա րի մա սին 
պատ մող « Չեռ նո բիլ» հեռուստասերիալը, ո րը սուր քն նա դա
տու թյան ար ժա նա ցավ այն բա նի հա մար, որ ֆիլ մում չկային 
սևա մորթ դե րա սան ներ, ի սկ հերոսների թվում` ոչ ավան դա
կան սե ռա կան կողմ նո րոշ մամբ ան ձինք:

 Հա սա րա կու թյան մի մա սի շա հե րի գե րա կա յու թյունն ամ
բող ջի շա հե րի նկատ մամբ տա նում է հա սա րա կու թյան ատո
մաց ման, հա սա րա կու թյան քայ քայ ման: Նոր քա ղա քա կր
թա կան մո դե լը պի տի առա ջար կի առաջ նա հեր թու թյուն նե րի 
այլ հա մա կարգ: Մենք պետք է հաս նենք ներ դաշ նա կու թյան՝ 
ար դա րու թյան հաս կա ցու թյան փո խա րեն: Դա է պա հան ջում 
մեր կան խադ րույթ նե րից մե կը՝ մա սի շարժ ման հե տա գի ծը չի 
կա րող հա կա սել ամ բող ջի շարժ ման հե տագ ծին և ի մաս տին: 
Մենք կանգ նած ե նք մարդ կու թյան ու Տի ե զեր քի կա պը վե
րա կանգ նե լու ան հրա ժեշ տու թյան առջև՝ հա մա ձայ նեց նե լու 
քա ղա քակր թու թյան զար գաց ման հե տա գի ծը Տի ե զեր քի հե
տագ ծի հետ, ի սկ սո ցի ու մի առան ձին մա սե րի հե տա գի ծը՝ քա
ղա քակր թու թյան հե տագ ծի հետ: 

Հ նա րա վոր է, որ ար դա րա ցի հարց ծա գի. ե թե ամ բող ջի  
շա հե րը դի տար կում ե նք որ պես առաջ նա հեր թու թյուն, ապա 
ո ՞վ պետք է ձևա կեր պի և պաշտ պա նի այդ շա հե րը։ Մա սի հան
դեպ ը նդ հա նու րի առաջ նա հեր թու թյու նը նշա նա կո՞ւմ է արդյոք, 
որ մե ծա մաս նու թյան կար ծի քը միշտ ճիշտ է, և ժո ղովրդա
վա րա կան հա մա կարգն ար տա ցո լում է այդ սկզբուն քը: 
Հար ցը կար ևոր է, ո րով հետև ցան կա ցած սո ցի ում մի ա տարր 
չէ. մար դիկ ունեն ին տե լեկ տի, գի տակ ցու թյան տար բեր մա
կար դակ ներ, տար բեր ճա շակ ներ, տար բեր պա հանջ մունք
ներ: Ի նչ պի սի՞ն պետք է լի նի հա սա րա կու թյան կա ռուց ված
քը, որ պես զի նրա այդ քան տար բեր բաղ կա ցու ցիչ մա սե րը 
գտնվեն կար գա վոր ված, հա մա ձայ նեց ված, հա մա կարգ ված 
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վի ճա կում, որ պես զի հա սա րա կու թյու նը լի նի ամ բող ջա կան 
ու ներ դաշ նակ: Մենք վերն ար դեն խո սել ե նք կա ռու ցա վոր
ման մե թոդ նե րի վեր ջա վոր լի նե լու մա սին և բե րել ե նք դրա 
օ րի նակ նե րը: Պար բե րա կան կա ռուց ված քը մարդ կային հա
սա րա կու թյան մեջ գործ նա կա նում ան հնար է, քան զի մար
դիկ ամե նա տա րա սեռ արա րած ներն են Տի ե զեր քում: Նրանց  
մի ան ման դարձ նե լու հա մար պետք է ծախ սել ահ ռե լի է ներ
գի ա: Այդ պի սի բան հնա րա վոր է մի այն տո տա լի տա րիզ մի 
դեպ քում: Միև նույն ժա մա նակ ակն հայտ է, որ այդ պի սի կա
ռուց ված քը կա յուն չի լի նի. առանց հս կա յա կան է ներ գի այի կի
րառ ման այն արագ կքայ քայ վի: Եվ այս տեղ եր ևան են գա լիս 
ուղ ղա կի զու գա հեռ ներ ֆի զի կայի օ րենք նե րի հետ: Օ րի նակ, 
նյու թի` բո լո րին հայտ նի չորս ագ րե գա տային վի ճակ նե րից 
բա ցի (պինդ, հե ղուկ, գա զան ման, պլազ մա) գո յու թյուն ունի 
ևս մե կը՝ այս պես կոչ ված Բո զեԷյնշ տեյ նի կոն դեն սա տը: Այն 
ատոմ նե րի խումբ է՝ սա ռեց ված գրե թե մինչև բա ցար ձակ զրո 
(կել վի նի մեկ մի լի ո նե րոր դից պա կաս): Ե րբ ատոմ նե րը հաս
նում են այդ ջեր մաս տի ճա նին, ապա հա զիվ են շարժ վում մե կը 
մյու սի նկատ մամբ. նրանք գրեթե չու նեն ազատ է ներ գի ա: Այդ 
պա հին ատոմ ներն սկ սում են մի ա սին սեղմ վել ու մտ նում են 
նույն է ներ գե տիկ վի ճակ նե րի մեջ: Նրանք նույ նա կան են դառ
նում ֆի զի կա կան տե սան կյու նից, և ատոմ նե րի ամ բողջ խումբն 
սկ սում է ի րեն այն պես պա հել, ասես ե թե ընդամենը մեկ ատոմ 
լի ներ: Ֆի զի կայից վերց ված այդ օ րի նա կը հրա շա լի պատ
կե րում է մար դու պահ վածքն ամ բո խի մեջ. անհատն առա վե
լա գույնս « սառ չում է», նրա ազատ կամ քը ձգ տում է զրոյի, նա 
կորց նում է իր ան հա տա կա նու թյունն ու գործ նա կա նում դա
դա րում շարժ վել ամ բո խի մյուս ան դամ նե րի նկատ մամբ (և՛ 
ֆի զի կա կան, և՛ է ներ գե տիկ, և՛ ին ֆոր մա ցի ոն առում նե րով): 
Ար դյուն քում ամ բոխն ի րեն պա հում է որ պես մեկ մարդ, ի սկ 
մար դիկ ամ բո խի մեջ ի րա րից չեն տար բեր վում: Բայց, ի նչ պես 
ար դեն ասել ե նք, ամ բո խան ման կա ռուց վածքն ան կա յուն է և 
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արագ քայ քայ վում է. պար զա պես չկա այն պի սի է ներ գի ա, ո րը 
կկա րո ղա նա մար դուն եր կար պա հել այդ վի ճա կում: 

 Մարդ կային հա սա րա կու թյու նը պտտ ման հա մա կարգ է՝ 
փոքր ծա վալ ունե ցող խտաց ված կենտ րո նով: Հա սա րա կու 
թյան կենտ րո նը կենտ րո նա կան գա ղա փա րի կրող ներն են: 
Եվ այդ կրող նե րը միշտ փոք րա մաս նու թյուն են հա սա րա կու 
թյան մեջ: Փոք րա մաս նու թյան շատ խիտ մի ջու կը կա րող է ազ
դել մե ծա մաս նու թյան վրա, լի նել նրա ձգո ղա կա նու թյան, 
պտույ տի կենտ րո նը: Բա վա կան է, որ հա սա րա կու թյան 5 տո
կո սը որ ևէ գա ղա փա րի հետ ևորդ լի նի, որ պես զի շատ արագ 
գա իշ խա նու թյան: 

 Ե թե հա սա րա կու թյու նը դի տար կենք որ պես ֆի զի կա կան 
մի ջա վայր ու հա մե մա տենք, օ րի նակ, գա լակ տի կայի հետ, 
կպարզ վի, որ հա սա րա կու թյան մեծ մա սը քաոս ու է նտ րո պի ա 
է: Տի ե զեր քում, ե րբ որ ևէ մա տե րի ա հա վաք վում ու դառ նում է 
աստղ, ապա դա նշա նա կում է, որ շուր ջը հա րյուր մի լի ո նա վոր 
կի լո մետ րե րի դա տար կու թյուն է: Ճիշտ այդ պես է կա ռուց ված 
ատո մը. դա հս կա յա կան դա տարկ տա րա ծու թյուն է ծա վա լով 
փոքր մի ջու կի ու է լեկտ րո նի միջև: Է նտ րո պի ան մեծ է ծա վա լով: 
Որ ևէ բան չա նե լու հա մար ավե լի շատ հիմ նա վո րում ներ կան, 
քան որ ևէ բան անե լու հա մար. սա հենց է նտ րո պի այի չն վազ
ման օ րենքն է գոր ծո ղու թյան մեջ: Բայց հե տաքր քիր է, որ որ ևէ 
տեղ է նտ րո պի ան նվա զեց նե լու, ի նչոր բան կա ռու ցա վո րե լու 
հա մար պետք է մեկ այլ տե ղում մե ծաց նել է նտ րո պի ան: Այդ 
գոր ծըն թա ցը նման է ռե ակ տիվ շարժ մա նը. որ պես զի հր թիռն 
առաջ շարժ վի, այն պետք է հետ նե տի զանգ ված (այր ված վա
ռե լիք): Եվ որ քան արագ է շար ժու մը, այն քան մեծ է նետ ման 
արա գու թյու նը կամ հետ նետ վող զանգ վա ծը: Ստաց վում է, որ 
կա ռու ցա վո րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է կա ռու ցա վոր ման գո
տուց դուրս ավելացնել քաո սը, ան կար գու թյու նը: Հա մա պա
տաս խա նա բար, ե թե հա սա րա կու թյան մեջ ստեղ ծում ե նք որ ևէ 
գա ղա փա րի հետևորդ նե րի փոք րիկ, բայց խիտ մի ջուկ, ապա 
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դա նշա նա կում է, որ այդ պահին կհայտն վեն հս կա յա կան 
թվով մար դիկ, ո րոնք ոչ մի կապ չու նեն այդ գա ղա փա րի հետ: 
Եվ նրանք մե ծա մաս նու թյուն են: Ի սկ ի նչ պե՞ս վար վել մե ծաս
նու թյան, ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կար գի հետ: Որ քան էլ 
տա րօ րի նակ հն չի, մե ծա մաս նու թյան կար ծի քը չի կա րող ո րո
շել ամ բող ջի շա հե րը: Բանն այն է, որ մարդ կային քա ղա քակր
թու թյան շա հե րը, Տի ե զեր քի հե տագ ծի հետ հա մա ձայ նեց ված 
նրա շարժ ման հե տա գի ծը գո յու թյուն ունեն ի նք նին՝ ան կախ 
նրա նից՝ մե ծա մաս նու թյու նը հաս կա նում է դա, թե ոչ: Մե ծա
մաս նու թյան կար ծի քը կա րող է և՛ ար դար լի նել, և՛ սխա լա կան. 
մարդ կու թյան ի րա կան շա հե րը դրա նից որ ևէ կերպ չեն փոխ
վի: Մենք հի շում ե նք, որ հա մա կար գի առա վե լա գույն ծա վա
լը քաոսն է, ի սկ հա սա րա կու թյան մե ծա մաս նու թյու նը՝ կյան քի 
մա սին ոչ հս տակ պատ կե րա ցում նե րով սո վո րա կան մար դիկ, 
ո րոնք բարձր գա ղա փա րների հետ ևորդ ներ կամ բա ցար ձակ 
ար ժեք նե րի կրող ներ չեն: Հա սա րա կու թյան կենտ րո նը, նրա 
գա ղա փար նե րի կրո ղը և առաջ նու թյուն նե րի դրս ևո րո ղը մեծ 
կշիռ ունե ցող փոք րա մաս նու թյունն է: Այդ պատ ճա ռով էլ բա
ցար ձակ մե ծա մաս նու թյան կող մից կար ևոր ո րո շում ներ ըն դու
նե լու ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կար գը հա կա սում է տի ե զե
րա կան կա նոն նե րին, ի սկ նրա սխա լա կա նու թյու նը և նույ նիսկ 
վտան գա վո րու թյու նը բազ միցս ապա ցուց վել է պատ մու թյան 
մեջ. մե ծա մաս նու թյամբ ըն դուն ված առա ջին ո րո շում նե րից 
մե կը Հի սուս Քրիս տո սին մա հա պատ ժի են թար կե լու ո րո շումն 
է: Նա ցի ո նալսո ցի ա լիս տա կան կու սակ ցու թյու նը Հիտ լե րի 
գլ խա վո րու թյամբ 1933 թվա կա նին հաղ թեց Գեր մա նի այի 
ը նտ րու թյուն նե րում շնոր հիվ ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյան։ 
Եվ այդ մե ծա մաս նու թյան կար ծի քը թանկ ար ժե ցավ ամ բողջ 
աշ խար հի հա մար: Բայց չէ՞ որ ը նտ րու թյուն նե րը մի ան գա մայն 
ժո ղովր դա վա րա կան է ին, ի սկ իշ խա նու թյու նը՝ լե գի տիմ: Մեծ 
նա վի վրա մի քա նի հա րյուր նա վաս տի ներ են ծա ռա յում, տաս
նյակ սպա ներ և ըն դա մե նը մեկ նա վա պետ: Բայց ե թե նա վի 
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ան ցու մը նե ղու ցով ի րա կա նաց վի քվե ար կու թյան մի ջո ցով, ի սկ 
ո րո շումն ըն դուն վի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ, ապա նավն 
ան խու սա փե լի ո րեն կկոր ծան վի՝ ժայ ռե րին բախ վե լով կամ 
ծան ծա ղուտ ը նկ նե լով: Ի սկ ահա ե րբ բարդ նե ղու ցով նա վը 
վա րի ըն դա մե նը մեկ մարդ՝ լոց մա նը, ամեն ի նչ կար գին կլի նի: 
Մե ծա մաս նու թյան կար ծի քը եր բեք չի ե ղել ու չի կա րող ճշ մար
տու թյան չա փա նիշ լի նել: Եվ ե րբ հն չում է « բո լո րը չեն կա րող 
սխալ վել» փաս տար կը, պետք է ազն վո րեն խոս տո վա նել՝ կա
րող են: Ա վե լին, մե ծա մաս նու թյունն անընդ հատ սխալ վում է: 
Ձայ նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյամբ ու բնակ չու թյան լի ա
կա տար ու ան սահ ման աջակ ցու թյամբ ը նտր ված պե տու թյուն
նե րի նա խա գահ նե րը մի քա նի տա րի ան ց դառ նում են ո խե րիմ 
թշ նա մի ներ այդ նույն բնակ չու թյան հա մար, ո րը փո ղոց է դուրս 
գա լիս և բո ղո քի ակ ցի ա ներ կազ մա կեր պում՝ պա հան ջե լով 
ազատ վել նրա նից, ում հար ցում այդ պես սխալ վել է: Նման 
օ րի նակ նե ր մենք տեսնում ենք ամենուրեք։

 Վե րը բեր ված՝ մե ծա մաս նու թյան խն դի րը հա մընդ հա նուր 
հա վա սա րու թյան գա ղա փա րի ուղ ղա կի հետ ևանքն է: Այդ 
գա ղա փա րը գո յու թյուն ունի բա վա կան վա ղուց և ֆոր մալ 
առու մով ժա մա նա կա կից դե մոկ րա տի ա նե րի հիմքն է: Բայց 
անո ղոք տրա մա բա նու թյու նը հու շում է, որ հա մընդ հա նուր հա
վա սա րու թյան գա ղա փա րը կա րող է ար դա րա ցի լի նել մի այն 
ատոմ նե րի կամ տար րա կան մաս նիկ նե րի մա կար դա կում, որ
տեղ մաս նիկ նե րը ի րա րից իս կա պես չեն տար բեր վում: Բայց 
մեզ հայտ նի է, որ ան հա տա կա նու թյան, տար բե րու թյան աս տի
ճա նը կեն սա բա նա կան մա կար դա կում կտ րուկ աճում է: Հա
վա սա րու թյու նը են թադ րում է նմա նու թյուն: Եվ մար դիկ  նման 
չեն ի րար շատ ավե լի, քան մնա ցած բո լոր արա րած նե րը: Սո
ցի ու մի տե սան կյու նից նրանք առա վե լա գույնս նման չեն ի րար 
ին տե լեկ տով, մտա ծո ղու թյամբ, ան ձնային ո րակ նե րով: Հետ
ևա բար նշա նա կում է՝ հա մընդ հա նուր հա վա սա րու թյան գա ղա
փարն էլ ճիշտ չէ, ո րով հետև չի ար տա ցո լում ի րա կան վի ճա կը: 
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Ա վե լին, նման գա ղա փա րը հա կա սում է սո ցի ու մի բուն կա ռուց
ված քին՝ պտտա կան, խիտ կենտ րո նով, կենտ րո նա կան գա ղա
փար նե րով ու առաջ նորդ նե րով:

 Ա զա տու թյան ու հա վա սա րու թյան կար գա խո սը վտան գա
վոր ու կոր ծա նիչ է սո ցի ու մի հա մար նաև այն պատ ճա ռով, որ 
բե րում է սահ մա նա փակ մարդ կանց ար հես տա կան վսե մաց
ման և բարձր ունա կու թյուն նե րով օ ժտ ված ան հա տա կա նու
թյուն նե րի նսե մաց ման: Այ սինքն, մենք գործ ունենք մարդ
կանց ար հես տա կան հա վա սա րեց ման հետ, ո րը վե րած վում է 
ո մանց նկատ մամբ բռ նու թյան, իսկ մյուս նե րի դեպ քում` շվայ
տաց ման: Ա վե լին, այդ պի սի հա մա կարգն ամե նայն հա վա նա
կա նու թյամբ ը նդ հան րա պես ոչ մե կի հա մար պի տա նի չի լի նի: 
Այդ հա մա կար գում ոչ ոք եր ջա նիկ չի լի նի: Հետ ևյալ օ րի նա կը 
հրա շա լի ներ կա յաց նում է այս թե զը: 1950ա կան թվա կան
նե րին ամե րի կյան ռազ մաօ դային ուժե րում չա փագ րել է ին 
4000 օ դա չու նե րի մար մին նե րը՝ տար բեր չա փո րո շիչ նե րով, 
նե րա ռյալ բութ մա տի եր կա րու թյու նը, աչ քի և ական ջի միջև 
տա րա ծու թյու նը և այլն: Ար դյուն քում ստա ցել է ին յու րա քան
չյուր պա րա մետ րի մի ջին ար ժե քը: Բո լո րը հա վա տա ցած է ին, 
որ պա րա մետ րե րի առա վել ման րակր կիտ հաշ վար կը կբե րի 
« մի ջին օ դա չուի» հա մար կա տա րյալ, հար մա րա վետ խցի կի 
ստեղծ մա նը: Լեյ տե նանտ Հիլ բերտ Դե նի ել սը հաշ վար կեց 
տա սը ֆի զի կա կան պա րա մետ րե րի մի ջին ար ժեք նե րը, ո րոնք 
ամե նա կար ևորն է ին խցի կի դի զայ նի հա մար՝ նե րա ռյալ հա
սա կը, կրծ քա վան դա կի շր ջա գի ծը և թևքի եր կա րու թյու նը: 
Հե տո ման րա մասն, մե կը մյու սի հետ ևից լեյտենանտը հա
մե մա տեց յու րա քան չյուր օ դա չուի պա րա մետ րե րը մի ջին 
ար ժեք նե րի հետ: Գիտ նա կան նե րը են թադ րում է ին, որ օ դա
չու նե րի զգա լի մա սը կհա մա պա տաս խա նի մի ջին թվերին 
բո լոր 10 պա րա մետ րե րով: Բայց Հիլ բերտ Դե նի ելսն ապ շած 
էր, ե րբ պար զեց այդ պի սի օ դա չու նե րի ի րա կան թի վը: Զրո՛: 
4063 օ դա չու նե րից ոչ մե կը չէր հա մա պա տաս խա նում բո լոր 
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տա սը պա րա մետ րե րով մի ջին դի ա պա զո նին: Մե կի ձեռ քերն 
է ին մի ջի նից եր կար, ի սկ ոտ քե րը` կարճ, մյու սը լայն կուրծք, 
բայց նեղ կոն քեր ուներ: Բայց ավե լի ապ շեց նող էր այն, որ 
ե թե դիտարկվեն տա սից մի այն ե րեք պա րա մետ րե րը, ասենք՝ 
պա րա նո ցի շր ջա գի ծը, ազդ րի շր ջա գի ծը և դաս տա կի շր ջա
գի ծը, ապա, մեկ է, մի ջին պա րա մետ րե րով օ դա չու նե րի մի այն 
3,5 տո կոսն էր հա մա պա տաս խա նում բո լոր ե րեք ցու ցա նիշ
նե րին: Եզ րա կա ցու թյուն ը շոկային էր. « մի ջին օ դա չու» հաս
կա ցու թյուն գո յու թյուն չու ներ: Ե թե ի նք նա թի ռի խցի կը նա խա
գծվի մի ջին օ դա չուի հա մար, ապա ի րա կա նում այն ոչ մե կին 
հարմար չի լինի: Ի սկ ար դյուն քում ի ՞նչ ե լք գտան ի նք նա թի ռի 
խցի կը նա խագ ծող նե րը: Ստեղ ծե ցին կար գա վոր վող բազ կա
թոռ ներ, ոտ նակ ներ ու սա ղա վարտ ներ, ին չը թույլ էր տա լիս 
առա վե լա գույնս հաշ վի առ նել մար դու ան հա տա կան առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Ի սկ այդ պատ մու թյու նից ար ված գլ խա
վոր եզ րա կա ցու թյունն այս պի սին էր. մի ջին մար դու հա մար 
հաշ վարկ ված ցան կա ցած հա մա կարգ դա տա պարտ ված է ձա
խող ման: Հա մա կար գը պետք է հաշ վի առ նի, որ մար դիկ մի
ան ման չեն: Դա վե րա բե րում է նաև հա սա րա կու թյա նը: 

 Ան հա վա սա րու թյուն հա սա րա կու թյան մեջ. առա ջին հա 
յաց քից հան դուգն ու ոչ կո ռեկտ է հն չում: Բայց մի՞ թե գիտ
նա կանֆի զի կո սի և եր թու ղայի նի վա րոր դի տե սա կա րար 
օգ տա կար կշի ռը հա սա րա կու թյան մեջ հա վա սար է: Ա րդյոք 
սո ցի ու մի հա մար հա վա սար ար ժեք ունե՞ն բժիշկվա րա կա
բանն ու մարմ նա վա ճա ռը: Մենք խո սում ե նք ոչ թե քա ղա քա
կան կամ սո ցի ա լա կան ի րա վունք նե րի տար բե րու թյան, ոչ 
թե մարդ կանց բարձր ու ցածր կսրգի, այլ սո ցի ու մի կոնկ րետ 
ան դամ նե րի տե սա կա րար կշ ռի մա սին: Ան կաս կած, այն 
տար բեր վում է: Ա վե լին, հան դի պում են նաև այն պի սի ան
հատ ներ, ո րոնք բա ցար ձա կա պես ան պի տան են հանրույթի 
հա մար: Հետ ևա բար ան հրա ժեշտ է մշա կել այն պի սի հա մա
կարգ, ո րում մարդ կանց մի ա տե սակ չլի նե լը նոր մալ է և ոչ թե 
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խտ րա կա նու թյան դրս ևոր ման առիթ է, այլ բնա կան վի ճակ, 
ո րը հա սա րա կու թյան հա մար ապա հո վում է հնա րա վո րինս 
լի ար ժեք զար գա ցում, ո րից էլ վերջ նար դյուն քում շա հում են 
բո լո րը: Մենք խո սում ե նք ներ կա յումս գո յու թյուն ունե ցող 
առաջ նու թյուն նե րի հա մա կար գը 180 աս տի ճա նով շր ջե լու մա
սին: Ա ռան ձին ան հա տի ի րա վունք նե րի առաջ նա հեր թու թյան 
փո խա րեն, ո րը ի րաց վում է ի վնաս հա սա րա կու թյան և ար
դյուն քում նաև նրա մյուս ան դամ նե րի շա հե րի, ան հրա ժեշտ է, 
որ առան ձին ան հա տի շա հերն ու ի րա վունք նե րը են թարկ վեն 
ամ բողջ հա սա րա կու թյան և դրա բո լոր ան դամ նե րի շա հե րին: 
Մինչ դեռ ար դի ի րա կա նու թյան մեջ, ե րբ առաջ նա հեր թու թյու
նը տր վում է տար բեր փոք րա մաս նու թյուն նե րին ու առան ձին 
ան հատ նե րի շա հե րին ու ի րա վունք նե րին, հա սա րա կու թյան 
մեջ առա ջա նում են ոչ թե ձգո ղու թյան, այլ պայ թյու նավ տանգ 
կենտ րոն ներ, ստեղծ վում են բազ մա կենտ րոն սո ցի ում ներ: Ի սկ 
դա ան կա յուն, մի ջան կյալ վի ճակ է, ո րը կամ հան գեց նում է լի
ա կա տար անար խի այի, կամ դառ նում ան ցու մային փուլ դե պի 
նոր տե սա կի սո ցի ու մի կա ռուց ում, ո րը կազ մա կերպ ված է Տի ե
զեր քի հետ ներ դաշ նակ:

 Ներ դաշ նա կու թյան սկզ բուն քը. ամ բող ջի շա հե րը 
միշտ բարձր են մա սի շա հե րից: 

 ՍԻՆ ԹԵԶ ԵՎ Ա ՆԱ ԼԻԶ 

Մեր քա ղա քակր թու թյան հիմ նախն դիր նե րի շար քում մենք 
նշել է ինք անա լի տիկ, վերլուծական մտա ծո ղու թյու նը` 
որպես ճա նաչ ման մե թոդ, քն նար կել ուսում նա սիր վող թե
մա նե րի ման րա մաս նե րի մեջ ան վերջ խո րա սու զու մը, ո րն 
ուղեկցվում է աշ խար հի ը նդ հա նուր պատ կե րի կորս տով: 
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Ի նչ պես և այլ խն դիր ներ, սա նույն պես ծա գել է ոչ թե ինչոր 
դա վադ րու թյան կամ մարդ կանց տի ե զե րա կան հի մա րու թյան, 
այլ հա սա րա կու թյան զար գաց ման օ րի նա չա փու թյուն նե րի 
ար դյուն քում. այդ պի սին էր տե ղի ունե ցող գոր ծըն թաց նե րի 
տրա մա բա նու թյու նը: Հաս կա նալ ի նչոր բա նի սխա լա կա նու
թյու նը կամ ան բա վա րա րու թյու նը, գի տակ ցել խն դի րը. սա ար
դեն առա ջին քայլն է խնդ րի լուծ ման ճա նա պար հին: Եվ այ սօր 
ճա նաչ ման հար ցում բա ցա ռա պես վեր լու ծա կան մե թո դի ոչ 
բա վա րար լի նե լու գի տակ ցու մը պետք է դառ նա նոր մտա ծո
ղու թյան ձևա վոր ման մեկ նա կետ:

 Սին թե տիկ մտա ծո ղու թյու նը են թադ րում է ո րո շա կի հե
ռա վո րու թյուն սին թե զի տար րե րից: Չա փա զանց շատ մո
տե նա լը նե ղաց նում է տե սա դաշ տը: Եվ մի այն բա վա կա նա
չափ հե ռա նա լով կա րե լի է տես նել ամ բող ջա կան պատ կե րը: 
Պատ կե րաց նենք գե ղան կար չու թյան 20 մաս նա գե տի, ո րոնք 
խո շո րա ցույ ցի տակ ուսում նա սի րում են մեկ նկա րի տար բեր 
հատ ված ներ: Դրան ցից յու րա քան չյու րը կա րող է շատ ին ֆոր
մա ցի ա տրա մադ րել այն մա սին, թե ի նչ գույ նի և ի նչ տե սա կի 
ներ կով և կոնկ րետ ի նչ պես է նկար վել կտա վի տվյալ հատ
վա ծը: Նրանք կա րող են տես նել վրձ նի խա վա մա զե րի հետ
քե րը և նույ նիսկ ման րա գույն փշուր նե րը: Բայց նրան ցից ոչ 
ոք չի հաս կա նա, որ դա « Մո նա Լի զան» է, ե թե մի կողմ չդ նի 
խո շո րա ցույցն ու նկա րից թե կուզ մեկ մետր չհե ռա նա: Այ սօր 
հե տա զո տող նե րի և գիտ նա կան նե րի մեծ մա սը նման է խո շո
րա ցույ ցով զինված ար վես տա բան նե րի, ի սկ նրան ցից ո մանք 
մանրուքները վեր լու ծե լու հա մար դի մում են ար դեն ման րա
դի տա կի օգ նու թյա նը: Ի սկ ահա ամ բողջ նկա րը, ը նդ հա նուր 
մտահ ղա ցու մը տես նում են հազ վա գյուտ մար դիկ: 

 Սին թե տիկ մտա ծե լա կերպ ունե ցող մարդ կանց փոքր քա
նա կը մի մյանց հետ կա պակց ված գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան 
ար դյունք է: Ա ռա ջի նը մար դուն արար չա գոր ծու թյան պսակ 
հռ չա կելն է, տրանս ցեն դեն տից հրա ժար վե լը և տի ե զեր քի 
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բո լոր հար ցե րը « գե տին ի ջեց նե լու», դրանք պայ մա նա կան 
ման րա դի տա կի տակ ուսում նա սի րե լու փորձն է: Ե թե մարդն 
ի նքն ի րեն չի դի տար կում որ պես մեծ հա մա կար գի մաս, ի սկ 
իր առա ջա ցու մը բա ցատ րում է պա տա հա կա նու թյամբ, ապա 
արդյոք ար ժե՞ զար մա նալ, որ նա չի տես նում կապն ի րեն  
շր ջա պա տող աշ խար հի մնա ցած մա սե րի միջև և դրանք դի
տար կում է առան ձինա ռան ձին: Ե րկ րորդ գոր ծոնն ի նք նին 
մարդ կային մտա ծո ղու թյան մե խա նիզմն է: Գի տակ ցու թյու նը, 
ո րին մար դը մշ տա պես դի մում է մտա վոր գոր ծու նե ու թյուն 
իրականացնելիս, բո լո րո վին էլ ո րո շում նե րի ըն դուն ման կենտ
րո նը չէ: Գի տակ ցու թյու նից զատ, մեր մեջ գո յու թյուն ունի նաև 
ան գի տակ ցա կա նը` են թա գի տակ ցու թյու նը: Գի տու թյան զար
գա ցու մը չգի տես ին չու մեզ հան գեց րել է այն հա մոզ մուն քին, 
որ մար դու մեջ կար ևո րը հենց գի տակ ցու թյունն է: Մեր գի տակ
ցու թյունն ամ բար տա վան է: Մենք նույ նիսկ են թա գի տակ ցու
թյունն ան վա նել ե նք են թա գի տակ ցու թյուն, այ սինքն` մի բան, 
ո րը գի տակ ցու թյու նից ցածր է: Են թա գի տակ ցու թյան մյուս 
սահ մա նու մը` ան գի տակ ցա կա նը, նույն պես ունի նվաս տա ցու
ցիչ ե րանգ: Մար դու ուղե ղի կա ռուց ված քը բաց թե մա է և են
թա կա է խոր հե տա զո տու թյան, բայց մեզ հայտ նի բո լոր փաս
տե րը հու շում են, որ են թա գի տակ ցու թյու նը շատ ավե լի հզոր է, 
քան գի տակ ցու թյու նը: Են թա գի տակ ցու թյան կող մից կա տար
վող և հո մե ոս տազն ապա հո վող գոր ծո ղու թյուն նե րի քա
նակն ու բար դու թյունը հա մա չա փե լի չէ գի տակ ցու թյան հետ: 
Մի լի ո նա վոր ռե ցեպ տոր ներ և սեն սոր ներ մի ա ժա մա նակ 
հա ղոր դում են ին ֆոր մա ցի այի հս կա յա կան ծա վալ, ո րը 
վեր լու ծում է են թա գի տակ ցու թյու նը: Հենց այդ տեղ էլ կա
տար վում են բար դա գույն մա թե մա տի կա կան հաշ վարկ ներ և 
տրա մա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ: Այնդտեղ էլ դր ված են 
հիմ նա կան ծրագրե րի հիմ քե րը, ո րոնք ապա հո վում են տե սա
կի գո յատ ևումն ու վե րար տադ րու մը: Են թա գի տակ ցա կանն 
ար դյու նա վետ կա ռա վա րում է ամ բողջ օր գա նիզմն առանց 
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գի տակ ցու թյան որ ևէ մի ջամ տու թյան: Այդ գոր ծըն թա ցը 
նույնն է բո լոր կեն դա նի նե րի դեպ քում: Ի սկ գի տակ ցու թյունն 
ավե լի շատ նման է ար տա քին աշ խար հի հետ կա պի հա մար 
նա խա տես ված ին տեր ֆեյ սի, ո րն ունի սե փա կան պայ մա նա
կան պրո ցե սոր: Են թա գի տակ ցու թյունն առաջ նային է. ե թե 
հո մե ոս տա զը խան գար վի, ե թե կեն սա բա նա կան օր գա նիզ մը 
մեռ նի, ոչ մի գի տակ ցու թյուն չի լի նի: Չէ՞ որ գի տակ ցու թյունն է 
թե լադ րում, թե սիրտն ի նչ պես կծկ վի, կամ լյարդն ի նչ պես աշ
խա տի: Ը նդ ո րում, նույ նիսկ խան գար ված գի տակ ցու թյամբ 
մարդ կանց օր գա նիզ մը գոր ծում է, ի սկ ուղե ղը՝ հա ջո ղու թյամբ 
ի րա կա նաց նում իր հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը: Քնի ժա
մա նակ մեր օր գա նիզ մը նույն պես աշ խա տում է ժա մա ցույ ցի 
նման, առանց գի տակ ցու թյու նը գոր ծի դնե լու: Մարդ կանց 
ու կեն դա նի նե րի տար բե րու թյունը գի տակ ցու թյան հնա րա
վո րու թյուն նե րի օգ տա գործ ման մեջ է: Ա վե լի ճիշտ, մար դու 
դեպ քում գի տակ ցու թյան տա րածքն ը նդ լայն ված է, և հենց 
դրա շնոր հիվ մար դը կա րող է ստեղ ծել ու կու տա կել ին ֆոր
մա ցի ա, ո րն իր ծա վա լով զգա լի ո րեն գե րա զան ցում է հիմ նա
րար, մի այն վե րար տադր ման հա մար ան հրա ժեշտ ին ֆոր մա
ցի ան: Սակայն գի տակ ցու թյան հաշ վո ղա կան հզո րու թյու նը 
բա վա րար չէ ին ֆոր մա ցի այի մեծ ծա վալ նե րի հետ աշ խա
տելու հա մար, և հենց այդ պատ ճա ռով մենք այն տրո հում 
ե նք մա սե րի և ամ բող ջը մասմաս վեր լու ծում: Սին թե զը 
տե ղի է ունե նում են թա գի տակ ցու թյան մեջ, ո րն իր հնա րա
վո րու թյուն նե րով ավե լի նման է սու պեր հա մա կարգ չի: Հենց 
այն տեղ էլ ի հայտ են գա լիս հա մա կար գային լու ծում ներ, 
այն տեղ է ձևա վոր վում ը նդ հա նուր պատ կե րը, այն տեղ են  
ծն վում հայտ նա գոր ծու թյուն նե րը: 

Սին թե տիկ, ին տեգ րալ մտա ծո ղու թյու նը ի մաստ նե րի 
ը մբռն ման ուղին է:
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 ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄՐ ՑԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈ ԽԱ ՐԵՆ 

Ուսում նա սի րե լով մարդ կային հա սա րա կու թյան պատ
մու թյու նը` ման րա մասն կանգ առանք աշ խար հում այ սօր 
գեր իշ խող կա պի տա լիս տա կան մո դե լի և դրան հա տուկ 
խնդիր  նե րի վրա: Կա պի տա լիզ մի սկզ բունք նե րից մե կը, ո րը 
փոր ձա քար է ներ դաշ նակ հա սա րա կու թյան ստեղծ ման ճա
նա պար հին, մր ցակ ցու թյան սկզ բունքն է: Մի կող մից, թվում է, 
մր ցակ ցու թյու նը պետք է խթա նի զար գա ցու մը, արա գաց նի և 
օպ տի մա լաց նի գոր ծըն թաց նե րը. արդյոք դա բա րիք չէ՞: Այս 
ամե նը ճիշտ է, բայց մր ցակ ցու թյու նը նաև հա կա ռակ կողմն 
ունի: Մր ցակ ցու թյունն այն է, ե րբ ես ուզում եմ ուրիշ նե րի 
հաշ վին ավե լաց նել իմ գոյը: Կա պի տա լիս տա կան մր ցակ
ցու թյու նը ցան կու թյուն է, որ պես զի գնեն ի մը և ոչ թե ուրի
շի նը, որ պես զի լսեն ի նձ և ոչ թե ուրիշ նե րին, որ պես զի լավ 
լի նի ի նձ հա մար և ոչ թե ուրիշ նե րի: Եվ դա բնա կան է. չէ՞ որ 
հա մա կար գի հիմ քում ըն կած է ագա հու թյու նը: Կա պի տա
լիզ մի դեպ քում մր ցակ ցու թյու նը պա տե րազ մի տե սակ է, ո րի 
նպա տակն է ոչ մի այն հաղ թել, այլև ճն շել, սնան կաց նել, 
ար նա քամ անել կամ ո չն չաց նել հա կա ռա կոր դին: Օ րի նակ, 
ո ՞րն է սմարթ ֆոն ներ ար տադ րո ղի նպա տա կը: Ա վե լաց նել 
վա ճառ քի ծա վալ նե րը: Գու ցե հարց ծա գի. ի սկ մի՞ թե այդ տեղ 
պա տե րազ մի տարր կա: Թող այդ ծա վալ ներն ավե լա նան՝ որ
քան ուզում են, ոչ ոք դեմ չէ. թող վա ճա ռեն և՛ նրանք, և՛ մյուս 
ար տադ րող նե րը: Բայց բանն այն է, որ վա ճառ քի շու կան 
նույնն է, այ սինքն, մենք ե նք: Եվ ար տադ րող նե րը, բրենդ նե
րը պա տե րազմ են մղում հա նուն գնոր դի, ո րը պատ րաստ
վում է գնում կա տա րել: Նա չի գնե լու և՛ մե կը, և՛ մյու սը: Գնել 
ի մը նշա նա կում է չգ նել ուրի շի նը: Այն, ի նչ կվաս տա կեմ ես, 
չի վաս տա կի մեկ ուրի շը: Իմ ե կա մուտ նե րը նշա նա կում են 
ի նչոր մե կի վնաս նե րը: Եվ այդ պես շա րու նակ: Հետ ևա բար, 
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կա պի տա լիս տա կան մր ցակ ցու թյու նը պա տե րազմ է: Եվ դրա
նում միշտ կան պարտ վող ներ: 

 Սա կայն մարդ կու թյան ամ բողջ կեն սա փոր ձը ցույց է  
տա լիս, որ հա մա գոր ծակ ցու թյունն ավե լի լավ ար դյունք
ներ է տա լիս, քան մր ցակ ցու թյու նը: Ե թե մր ցակ ցու թյան դեպ
քում մղվում է պայ քար, ո րն ուղեկց վում է տեխ նո լո գի ա նե րի, 
ռե սուրս նե րի, մաս նա գետ նե րի յու րաց մանն ուղղ ված ջան քե
րով, ապա հա մա գոր ծակ ցու թյան դեպ քում ոչ մի այն տե ղի է 
ունե նում բո լոր ռե սուրս նե րի, ամ բողջ նե րու ժի հա մախմ բում, 
այլև առա ջա նում է սի ներ գի ա, ծն վում է նո րը: Օ րի նակ, ե րգ չա
խում բը հա մա գոր ծակ ցու թյան և սի ներ գի այի վառ տար բե րակ 
է: Ե րա ժիշտ նե րը չեն ապա ցու ցում, թե ի րեն ցից ո րն է ավե լի 
լա վը. փո խա րե նը նրանք մի ա սին ստեղ ծում են մի բան, ո րին ոչ 
ոք մի այ նակ ըն դու նակ չէ: Ամ բող ջը միշտ ավե լին է, քան նրա 
մա սե րը: Մր ցակ ցու թյան դեպ քում ամ բողջն ավե լի փոքր է լի
նում, քան մա սե րը: Ո րով հետև մր ցա կից նե րը չեն գու մա րում 
ի րենց ջան քե րը, այլ խլում են մե կը մյու սից: Կա պի տա լիզ մը 
գո յու թյան մի ջոց է ոչ թե հա մա գոր ծակ ցու թյան, այլ մր ցակ ցու
թյան մեջ: Եվ դա է պատ ճա ռը, որ նկատ վում է հա սա րա կու
թյան և տն տե սու թյան այս ֆիբ րի լյա ցի ան:

Խոս քով՝ արևմ տյան հա սա րա կու թյու նը հա ճախ հռ չա 
կում է հա մա գոր ծակ ցու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը կյան քի 
տար բեր ո լորտ նե րում: Թե՛ ՆԱ ՏՕն, թե՛ Եվ րո պա կան մի ու
թյու նը, թե՛ բազ մա թիվ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն ներ 
ունեն « հա մա գոր ծակ ցու թյան» ծրագ րեր: Սա կայն « հա մա 
գոր ծակ ցու թյուն» և «ին տեգ րում» բա ռե րը սո վո րա կան սուտ 
են թաքց նում: Այդ ծրագ րե րի մեծ մա սը հե տապն դում է զուտ 
պրագ մա տիկ նպա տակ ներ, և կա րող է օ գուտ բե րել գոր ծըն
թա ցի մաս նա կից նե րից մի այն մե կին: Աշ խար հի ե րկր նե րը 
վա ղուց հաս կա ցել են հա մա գոր ծակ ցու թյան ան հրա ժեշ տու
թյու նը պա տե րազմ նե րի և այլ հա մաշ խար հային կա տակ
լիզմ նե րի կան խար գել ման, հա մաշ խար հային ճգ նա ժա մե րի 
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պայ ման նե րում գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա ձայ նեց ման և այլ նի 
հա մար: Դրա հա մար նրանք սկզ բում ստեղ ծե ցին Ազ գե րի լի
գան, հե տո` ՄԱԿը: Բայց փաս տե րը վկա յում են, որ այդ ցու
ցա նա կի ներքո քիչ բո վան դա կու թյուն կա: Այդ մե խա նիզմ նե րը 
չեն աշ խա տում կամ աշ խա տում են` ծա ռայե լով մի այն կոնկ
րետ կող մե րի շա հե րին: Մարդ կու թյու նը փաս տո րեն հանձն վել  
է` չկա րո ղա նա լով լու ծել իր առաջ ծա ռա ցած խն դիր նե րը: 
Մենք մի այն ձևաց նում ե նք, առեր ևույթ ցույց ե նք տա լիս, թե 
լու ծում ե նք խն դիր նե րը: Մի ա ցյալ Եվ րո պան սի ներ գի ա չէ, այլ 
ֆեյք, ո րի ի մաստն ուժեղ նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյունն է: 
Չնա յած կար գա խո սե րին ու գե ղե ցիկ խոս քե րին` Եվ րո պայի 
առա ջա տար ե րկր նե րը բո լո րո վին էլ չեն ձգ տում Եվ րա մի
ու թյան բո լոր ան դամ նե րի մեջ տես նել ի րենց հա վա սա րին: 
Խո սե լով «եվ րո պա ցի ներ» ան վա նու մով հան րույ թի մա սին` 
ար դի քա ղա քա գետ ներն ու մտա ծող նե րը, մեղմ ասած, խո րա
ման կում են: Նրանք եր բեք ի րենց առաջ նպա տակ չեն դրել 
այդ պի սի հան րույթ ստեղ ծե լու: Ա ռա վել ևս, նրանք խն դիր չեն 
դնում հա վա սա րեց նե լու կեն սա մա կար դա կը Եվ րա մի ու թյան 
ե րկր նե րում, մաս նա կից բո լոր ե րկր նե րի մարդ կանց կյան քը 
դարձ նե լու ար ժա նա պա տիվ ու ծաղ կուն: Գեր մա նա ցի ներն ու 
ֆրան սի ա ցի նե րը բո լո րո վին չեն ձգ տում Լիտ վան, Լատ վի
ան կամ Ռու մի նի ան դարձ նել բարձր կեն սա մա կար դա կով 
ե րկրներ: Նրանց հա մար լիտ վա ցին, լա տիշն ու ռու մի նա ցին 
խիստ պայ մա նա կան եվ րո պա ցի ներ են: Ուս տի, ն րանք չեն 
պատ րաստ վում հա վա սա րու թյան նշան դնել ի րենց և նրանց 
միջև: Կո րո նա վի րու սային հա մա վա րակն ակ նա ռու ցույց 
տվեց եվ րո պա կան « հա մա գոր ծակ ցու թյան» գի նը. Ի տա լի
ան, հայտն վե լով ծանր իրավիճակում, մնաց լի ա կա տար մե
կու սաց ման մեջ և իր եվ րո պա ցի « գոր ծըն կեր նե րից» ոչ մի 
օգ նու թյուն չս տա ցավ:

Այդ ի մաս տով հա կա ռակ օ րի նակ էր ԽՍՀՄը, ո րը ոչ  
մի այն հռ չա կել, այլև կոնկ րետ քայ լեր էր ձեռ նար կում ի նչ պես 
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մի աս նա կան խորհրդային ժո ղո վուրդ ստեղ ծե լու, այն պես 
էլ մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի տն տե սու թյուն
նե րի և կեն սա մա կար դա կի հա վա սա րեց ման ուղ ղու թյամբ. 
ԽՍՀՄ հան րա պե տու թյուն ներ ին տրամադրվում էին խո
շոր մի ջոց ներ, այն տեղ ստեղծ վում է ին ժա մա նա կա կից են
թա կա ռուց վածք ներ, գի տու թյուն, ար դու նա բե րու թյուն: Ի սկ 
կենտ րո նա կան ուսումնական հաս տա տու թյուն նե րում կր թա
կան ծրագ րերն ան պայ ման են թադ րում է ին ծայ րա մա սե րից 
ուսա նող նե րի ներգ րավ վա ծու թյուն: Դա էլ հենց սի ներ գի այի 
ձգտումն էր, թե կուզ և շատ առում նե րով ան կա տար: Այդ 
սի ներ գի այի ար դյուն քը խորհրդային ժո ղովր դի հա մախմբ
վա ծու թյունն ու ո գին էր Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի 
տա րի նե րին, ե րկ րա շար ժից ավեր ված Տաշ քեն դի, ի սկ հե տո 
նաև Լե նի նա կա նի` հա մա տեղ ջան քե րով վե րա կանգ նու մը: 
Ու քա նի որ խոսք ե ղավ ԽՍՀՄի մա սին, հարկ է նշել, որ 
խորհրդային հա մա կար գի շր ջա նակ նե րում սի ներ գի այի հետ 
մեկ տեղ կար նաև մր ցակ ցու թյուն: Բայց այն ուներ բո լո րո վին 
այլ ձև` սո ցի ա լիս տա կան մր ցու թյուն ձեռ նար կու թյուն նե րի 
ու կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև, ի սկ այդ մր ցու թյան մաս
նա կից նե րի հա մար խթա նը փո խան ցիկ կար միր դրոշն էր: 
Ձեռ նար կու թյուն ներն ու կազ մա կեր պու թյուն նե րը պայ քա
րում է ին ոչ թե ռե սուրս նե րը մե կը մյու սից խլե լու կամ շու կան 
ի րենց ազ դե ցու թյան տակ պա հե լու, այլ փառ քի ու պատ վի 
հա մար, ո րոնց նյու թա կա նաց ված ձևը փո խան ցիկ կար միր 
դրոշ նե րը, պատ վադ րոշ ները, պատվոգրերն ու շքան շան
ներն է ին: Այո, սո ցի ա լիս տա կան մր ցու թյան հաղ թող նե րին 
նաև պարգ ևավ ճար ներ է ին տր վում, ին չը մի ան գա մայն 
տրա մա բա նա կան է, սա կայն այս տեղ էլ կար ևոր է, որ այդ մի
ջոց նե րը ոչ մե կից չէ ին խլում. դրանք լոկ հա վե լավ ճար է ին. 
ը նդ հա նուր առ մամբ, սո ցի ա լիս տա կան մր ցու թյան հաղ թող
նե րը մնա ցած նե րի նկատ մամբ չու նե ին որ ևէ ֆի նան սա կան 
առա վե լու թյուն: 
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Մ տո րե լով ապա գայի սո ցի ու մի մո դե լի մա սին` մենք չենք 
բա ցա ռում մր ցակ ցու թյան գո յու թյու նը, բայց մարդ կու թյա նը 
պետք է այն պի սի մր ցակ ցու թյուն, ո րը հիմն ված է ոչ թե ագա
հու թյան, այլ տե ղե կատ վա կան բա ղադ րի չի զար գաց ման 
վրա: Ին ֆոր մա ցի այի ստեղ ծու մը թույլ է տա լիս ստեղ ծել նոր 
գոյ, ավե լաց նել, կու տա կել այն: Ոչ թե ուրիշ նե րից ավե լի, ոչ 
թե ուրիշ նե րի հաշ վին, այլ պար զա պես օրեցօր ավե լաց նե լով 
ստեղ ծա ծը: Այդ դեպքում մարդը մր ցակ ցում է ի նքն իր հետ` 
ամեն օր աշխատելով ավե լի լավ ու ո րա կով, քան ե րեկ: Այս 
սկզ բուն քը լավ հայտ նի է ստեղ ծա գոր ծա կան մաս նա գի տու
թյուն նե րի տեր մարդ կանց. յու րա քան չյուր նոր աշ խա տանք 
մր ցակ ցում է նա խոր դի հետ: Ե թե ավե լի լավն է, ապա հա մար
վում է հա ջո ղու թյուն և ող ջուն վում է, ի սկ ե թե ոչ, հե ղի նակն 
ի նչոր չա փով կորց նում է իր փառ քը: Ուս տի, յու րա քան չյուր 
իս կա կան վար պետ ամեն ան գամ ձգ տում է գե րա զան ցել ի նքն 
ի րեն: Եվ դա որևէ խն դիր չի հա րու ցում մնա ցած հե ղի նակ
նե րի հա մար: Ե րբ ըն կե րու թյու նը սմարթ ֆոն է ար տադ րում, 
ապա ձգ տում է, որ գնեն ոչ թե ուրի շի, այլ հենց իր ար տադ
րա ծը: Ի սկ ե րբ հե ղի նա կը կտավ է նկա րում կամ գիրք գրում, 
ապա իր առջև խն դիր չի դնում, որ մարդիկ տես նեն կամ ձեռք 
բե րեն մի այն իր նկա րը և կար դան մի այն իր գիր քը: Նա դեմ չէ, 
որ հանդիսատեսը, ընթերցողը ծա նո թա նա նաև այլ հե ղի նակ
նե րի հետ: Մի ակ բա նը, որ ցան կա նում է` դուր գալ, ստա նալ 
դրա կան ար ձա գանք ներ, փառ քի ու պատ վի իր չա փա բա ժի
նը. այդ մր ցակ ցու թյան մեջ ռե սուրսն, ը ստ է ու թյան, ան սահ
մա նա փակ է. փառ քը բո լո րին էլ կհե րի քի:

Այ նուա մե նայ նիվ, նույ նիսկ առողջ մր ցակ ցու թյան պայ
ման նե րում հա սա րա կու թյան մեջ փոխ հա րա բե րու թյու նե
րի հիմ նա կան ձևը պետք է լի նի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, 
ո րի օ րի նակ նե րը ամե նու րեք հան դի պում են բնու թյան մեջ: 
Դրանք սիմ բի ո զի, փոխ շա հա վետ գո յու թյան օ րի նակ ներ 
են` սկ սած ստա մոք սային ու աղի քային բակ տե րի ա նե րից, 
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առանց ո րոնց մար սո ղու թյունն ան հնա րին կլի ներ, մինչև այն
պի սի բույ սե րը, ո րոնց փո շին կա րող է տա րա ծել մի ջատ նե րի 
մի այն մեկ կոնկ րետ տե սակ: Սիմ բի ո զը հենց հա մա գոր ծակ
ցու թյան տե սակ է: Կող մե րը մե կը մյու սից վերց նում են ան պի
տա նը (ո րը, սա կայն, պետք է ի րենց) կամ ի նչոր ան հրա ժեշտ 
բան, բայց բա վա րար և ող ջա միտ քա նա կու թյամբ, և ար դյուն
քում սկ սում են զար գա նալ, հաս նել ներ դաշ նա կու թյան: Ի նչ 
վե րա բե րում է մարդ կային հա սա րա կու թյա նը, ապա այ սօր 
հա մա գոր ծակ ցու թյունն ավե լի հա ճախ դի տարկ վում է որ պես 
ար տա քին մար տահ րա վեր նե րին դի մա կայե լու ձև: Շր ջա կա 
մի ջա վայ րի ծանր պայ ման նե րը միշտ հա մախմ բում են մարդ
կանց. կյան քը խիստ սառ նա մա նի քի, տայ գայի պայ ման նե
րում կամ սա րե րում պա հան ջում է հա մա գոր ծակ ցու թյուն, 
սո վո րեց նում ապ րել այդ պես: Բայց մշ տա պես ար տա քին 
սպառ նա լիք ունե նա լը կամ ստեղ ծե լը ճիշտ ճա նա պարհ չէ, 
ո րով հետև մարդ կանց այդ պի սի փո խազ դե ցու թյան հիմքն 
այն քան էլ ամուր չէ: Չէ՞ որ ար տա քին մար տահ րա վեր նե րի 
ան հե տա ցու մը, սպառ նա լիք նե րի թու լա ցումն ու հար մա րա
վետ վի ճա կի ան ցու մը մարդ կանց ան մի ջա պես դարձ նում է 
ավե լի թույլ ու մե կու սա ցած, յու րա քան չյուրն սկ սում է ապ րել 
ու գո յատ ևել մի այ նակ, ին չը տես նում ե նք այ սօր աշ խար հի 
բազ մա թիվ ե րկր նե րում: Ա պա գա հա սա րա կու թյան շարժ ման 
վեկ տո րը պետք է ուղղ ված լի նի նրան, որ մի ա վո րումն ու հա
մա գոր ծակ ցու թյու նը տե ղի ունե նան ոչ մի այն սպառ նա լիք նե
րին դի մա կայե լու հա մար, այլև հա նուն ը նդ հա նուր բա րօ րու
թյան, հա նուն յու րօ րի նակ նո րի ստեղծ ման: 

Ա պա գայի հա սա րա կու թյան հիմ նա կան փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րը պետք է լի նեն մի ա վո րումն ու հա մա
գոր ծակ ցու թյու նը՝ հա նուն ը նդ հա նուր շա հի և ը նդ հա
նուր բա րօ րու թյան ստեղծ ման:
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 Պա րա դոքս ներ և հա կա սու թյուն ներ թույլ տա լը, դրանք ան
տե սե լը վաղուց դար ձել են ար դի քա ղա քա կրթու թյան դժ բախ
տու թյուն նե րից մե կը: Այդ պի սի ի րա վի ճա կը խո չըն դո տում է 
ճշ մար տու թյան հաս տատ մա նը, հետ ևա բար նաև զար գաց մա
նը: Գլ խա վոր խն դի րը հենց մեր վե րա բեր մունքն է խն դիր նե
րի և հա կա սու թյուն նե րի գո յու թյա նը: Ա րդյոք ամու սի նը կա
րո՞ղ է հան գիստ ապ րել կնոջ հետ, ե թե փաս տե րի մի մա սը 
վկա յում է այն մա սին, որ նա հա վա տա րիմ ու սի րող կին է, ի սկ 
մյուս փաս տերն ուղ ղա կի ո րեն ցույց են տա լիս, որ նա դա վա
ճա նում է ամուս նուն: Հա վա նա բար, ամու սի նը պետք է ուսում
նա սի րի այս բո լոր փաս տե րը և կողմ նո րոշ վի, այլ ոչ թե շա
րու նա կի ապ րել կնոջ հետ՝ ասես ո չինչ էլ չի ե ղել, այս պի սի 
ի րա վի ճակն ըն դու նե լով որ պես նոր մալ մի բան: 

 Բայց ին չո՞ւ ե նք նման բան թույլ տա լիս, օ րի նակ, գի տու
թյան մեջ: Օ րի նակ, մենք դեռևս չգի տենք, թե ի նչ է է լեկտ րո նը: 
Գի տենք, որ այն ունի լիցք, գի տենք, որ ունի ո րո շա կի զանգ
ված: Բայց չգի տենք, թե ի նչ է այն իր է ու թյամբ: Ե թե է լեկտ
րո նը կետ է (ք վան տային մե խա նի կայի հա մա ձայն), ապա 
այն պետք է ունե նա ան վերջ է ներ գի ա և ան վերջ զանգ ված: 
Բայց ան վերջ է ներ գի ա կամ զանգ ված լի նել չի կա րող, ի սկ 
դա նշա նա կում է, որ քվան տային մե խա նի կան ճիշտ չէ: Ե թե 
մո տե նանք դա սա կան ֆի զի կայի տե սան կյու նից, ապա է լեկտ
րո նը պետք է ուղ ղա կի պայ թի, ո րով հետև նույ նա նուն լից քե րը 
վա նում են միմյանց: Մենք չենք հաս կա նում է լեկտ րո նը: Ցավն 
այն է, որ աշ խար հում գո յու թյուն չու նի է լեկտ րո նի պայ մա նա
կան ի նս տի տուտ, որ տեղ գիտ նա կան նե րը ջանք կգոր ծադ րե
ին այդ հար ցե րի պա տաս խան նե րը գտ նե լու ուղ ղու թյամբ: Այ
սինքն, չկա նպա տա կաուղղ ված շար ժում, ո րը տա նի հար ցե րի 
լուծ մա նը, չկա նույնիսկ այդ հար ցե րի ձևա կեր պում: Ֆի զի
կան ըն դու նում է, որ ֆո տո նը և՛ մաս նիկ է, և՛ ալիք: Բա վա կան 
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ան հե թեթ է հն չում: Մեզ ասում են, որ ֆո տո նը ծն վում է որ պես 
մաս նիկ, ապ րում որ պես ալիք և մեռ նում որ պես մաս նիկ: Ի սկ 
որ տե՞ղ է բա ցատ րու թյու նը: Քվան տային մե խա նի կան պա
տաս խա նում է՝ դա ան հնար է հաս կա նալ, պետք է պար զա պես 
ըն դու նել: Ե թե մեզ ասեն, որ մեզ ծա նոթ մար դը կա րող է մի ա
ժա մա նակ և՛ ազ նիվ լի նել, և՛ ստա խոս, արդյոք մենք կըն դու
նե՞նք դա առանց բա ցատ րու թյուն նե րի: 

 Անհ րա ժեշտ է սկզ բուն քո րեն ար մա տա խիլ անել այն 
ի րա վի ճակ նե րը, ե րբ կան հա կա սու թյուն ներ ու պա րա դոքս
ներ, ո րոնց ուղ ղու թյամբ ոչ ոք չի աշ խա տում: Պետք է լի նեն 
հար ցեր, և պետք է լի նեն պա տաս խան ներ, առանց որ ևէ եր
կա կի կամ անո րոշ մեկ նա բա նու թյան: Ա վե լի լավ է ան կեղծ 
պա տաս խա նել, որ պա տաս խան չկա, քան տալ ակն հայ տո
րեն հա կա սա կան բա ցատ րու թյուն ներ: Ա րդյոք դրա նից հե տո 
զար մա նա լի՞ է, որ եր կա կի ստան դարտ ներ հաս կա ցու թյու
նը հա սա րա կու թյան մեջ հաս տատ վել է ամե նու րեք: Մենք 
չպետք է ապ րենք այն պի սի հա սա րա կու թյան մեջ, որ տեղ 
օ րեն քը գոր ծում է ոչ բո լո րի հա մար, որ տեղ միև նույն գոր ծո
ղու թյան հա մար մե կին պատ ժում են, մյուս նե րին` խրա խու
սում: Մեզ ան հրա ժեշտ է կոոր դի նատ նե րի հաս կա նա լի և 
հս տակ հա մա կարգ, ո րը թույլ չի տա եր կա կի մեկ նա բա նու
թյուն ներ: Եր կա կի ստան դարտ նե րը խն դիր նե րի առաջ ան
զո րու թյան և դրա մա սին խոս տո վա նե լու ան կա րո ղու թյան 
ուղ ղա կի հետ ևանք են: Այդ պի սի ի րա վի ճա կում մար դիկ 
ստիպ ված են լի նում խո րա ման կել, պատր վակ ներ փնտ րել ու 
բա ցա հայտ սուտ ասել:

 Խի զա խու թյունն ու ազն վու թյու նը ո րակ ներ են, ո րոնք 
ապա հո վում են օբյեկ տի վու թյունն ու բա ցա ռում եր կա
կի ստան դարտ նե րի ու ան տես վող հա կա սու թյուն նե րի 
գո յու թյու նը: 
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Եվ այս պես, մենք ձևա կեր պե ցինք չորս կան խադ րույթ, ո րոնք 
Տի ե զեր քի ե րեք հիմ նա կան օ րենք նե րի հետ մեկ տեղ դար ձան 
ո րո շա կի սկզ բունք նե րի սահ ման ման հիմք, ո րոնց հա մա ձայն 
պետք է նա խագծ վի ապա գա հա սա րա կու թյու նը: Հա մադրենք 
այդ սկզ բունք նե րը և հա կիրճ ամ փո փենք, նկա րագ րենք ձևա
վոր վող վերջ նա կան պատ կե րը:

 Գո յու թյուն ունի սո ցի ու մի զար գաց ման ը նդ հա նուր տրա մա
բա նու թյուն: Ի նչոր փու լում այն հան գեց րեց կա պի տա լիզ մի 
ի հայտ գա լուն, ե րկ չափ աշ խար հի ձևա վոր մանն ու ո րո շա կի 
գի տա կան տե սու թյուն նե րի ստեղծ մա նը, ո րոնք կոչ ված է ին 
հիմ նա վո րել այդ կար գու կա նո նը: Զար գաց ման հենց այդ նույն 
տրա մա բա նու թյունն էլ մեր քա ղա քակր թու թյա նը հասցրեց 
նոր ե ռա չափ աշ խար հի ստեղծ մա նը, ո րը հիմն ված է ե րեք 
է ու թյուն նե րի (ին ֆոր մա ցի ա, է ներ գի ա և մա տե րի ա) հա մար
ժե քու թյան վրա: Նոր քա ղա քակր թու թյու նը սո ցի ու մի չոր րորդ 
տե սակն է, ո րին մենք հա սանք ան տիկ շր ջա նի և միջ նա դա րի 
մի ա չափ աշ խարհ նե րից և ոչ հե ռա վոր ան ցյա լի ե րկ չափ աշ
խար հից հե տո: Ին ֆոր մա ցի ան՝ որ պես ի նք նու րույն ար ժեք, 
նրա տար բե րա կիչ հատ կա նիշն է: Ին ֆոր մա ցի ան, գի տե լի քը 
նոր հա սա րա կու թյան մեջ պետք է լի նեն իշ խա նու թյան ու փո ղի 
հետ հա մադ րե լի: Եվ ոչ մի այն հա մադ րե լի, այլև փո խար կե լի: 
Ի տար բե րու թյուն ներ կայիս ի րա վի ճա կի, որ տեղ իշ խա նու
թյու նը պատ կա նում է բիզ նե սին, ապա գա յում, օ րի նակ, հան
ճա րեղ գիտ նա կա նը պետք է նույն պի սի ազ դե ցու թյուն ունե նա 
հա սա րա կու թյան վրա, որ քան մի ջազ գային կոր պո րա ցի ա նե
րի հիմ նա դի րը կամ սե փա կա նա տե րը: Ը նդ ո րում, ապա գայի 
հա սա րա կու թյու նը պարտավոր է ունե նալ ին ֆոր մա ցի այի 
ստուգ ման, զտ ման և ապա տե ղե կատ վու թյու նից ու աղ մու կից 
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մաքր ման մե խա նիզմ ներ, ո րոնք ապա կա ռու ցո ղա կան ազ դե
ցու թյուն են ունե նում սո ցի ու մի վրա: Այդ պի սի մե խա նիզմ նե րը 
պետք է լի նեն ի նք նա բավ, փո ղի ու իշ խա նու թյան ազ դե ցու թյու
նից ան կախ, մշակ ված ու ներդր ված հա սա րա կու թյան կող մից: 
Բայց այդ պի սի ե ռա չափ ի րա կա նու թյան մեջ մեզ դեռ ան հրա
ժեշտ է ապ րել սո վո րել: Ա ռա ջին հեր թին պետք է ձևա վոր վի 
և հաս տատ վի ե ռա չափ աշ խար հա յացք, մեր մտա ծո ղու թյու նը 
պետք է հա մա պա տաս խա նի ե ռա չափ աշ խար հին: Ին տեգ րալ, 
սին թե տիկ մտա ծո ղու թյու նը պետք է լրաց նի դի ֆե րեն ցի ա լին, 
վեր լու ծա կա նին. դա ի մաստ նե րի ը մբռն ման ճա նա պարհ է և 
նոր հա սա րա կու թյան կա ռուց ման գոր ծիք: Սին թե տիկ մտա ծո
ղու թյու նը մեզ թույլ է տա լիս տես նել ու գի տակ ցել նմա նու թյան 
սկզ բուն քը, նկատել, որ աշ խար հի հի ե րար խիկ հա մա կար գում 
տար բեր աս տի ճան նե րը, տար բեր մա կար դակ նե րը կա ռուց
ված են նմա նաձև: Ի սկ դա նշա նա կում է, որ գո յու թյուն ունի 
Տի ե զեր քի ի նչոր ը նդ հա նուր ի մաստ, ը նդ հա նուր տրա մա բա
նու թյուն, ո րը մենք հայտ նա բե րում, տես նում ե նք այս մա կար
դակ նե րում: Եվ քա նի որ ամեն ի նչն ունի ը նդ հա նուր ի մաստ, 
ապա հի ե րար խիկ տար բեր մա կար դակ նե րը պետք է դառ նան 
ներ դաշ նակ, որ պես զի չխախ տեն այդ ը նդ հա նուր տրա մա բա
նու թյու նը, ը նդ հա նուր ի մաս տը: Մենք հան գում ե նք ներ դաշ
նա կու թյան սկզ բուն քին. ամ բող ջի շա հե րը մշ տա պես վեր են 
մա սի շա հե րից: Ներ դաշ նա կու թյան սկզ բուն քը են թադ րում է 
ամ բող ջի մա սե րի հա մա ձայ նեցում և վե րա բե րում է մար դուն 
նույն քան, որ քան Տի ե զեր քի այլ մա սե րին: Մար դը պետք է 
ապ րի ու զար գա նա Տի ե զեր քի տրա մա բա նու թյան հա մա ձայն 
և ոչ թե հա կա սե լով դրան: Նա պետք է իր հե տա գի ծը հա մա
ձայ նեց նի Տի ե զեր քի ը նդ հա նուր հե տագ ծի հետ, և հենց այս
տեղ է դրս ևոր վում հա մընդ հա նուր է կո լո գի ա կան սկզ բուն քը. 
մո լո րա կի վրա ոչ մի բնա կան տե սակ չպետք է ո չնչաց վի 
մեր կամ քի ազա տու թյամբ: Մենք հան գում ե նք այն եզ րա
կա ցու թյան, որ Տի ե զեր քում կան ոչ թե հա րա բե րա կան, այլ 
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բա ցար ձակ ճշ մար տու թյուն ներ: Եվ դա հա կա սում է ամե նուր 
իշ խող ռե լյա տի վիզ մին: Ի դեպ, ռե լյա տի վիզ մը վե րա բե
րում է ոչ մի այն ֆի զի կային և հա րա բե րա կա նու թյան տե սու
թյա նը, այլև մտա ծո ղու թյա նը: Մի քա նի ֆրան սի ա ցի լրագ րող
նե րի սպա նու թյունն ար դի հա սա րա կու թյան հա մար ավե լին է, 
քան մի քա նի տաս նյակ հա զար արաբ նե րի մա հը: Ո մն մե կի 
հետ կա մա վոր հի մունք նե րով սե ռա կան կա պե րը հա սա րա կու
թյան կող մից ավե լի շատ են դա տա պարտ վում, քան կաս կա
ծե լի մար տա կան գոր ծո ղու թյու նե րի ըն թաց քում կա տար վող 
զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րը: Այդ հա րա բե րա կա նու
թյու նը և դրա հետ ևան քով առաջ ե կած եր կա կի ստան դարտ
նե րը պետք է փո խա րին վեն բա ցար ձակ չա փա նիշ նե րով: 
Չէ՞ որ մենք հաս կա նում ե նք, որ դրանք գո յու թյուն ունեն: 
Կա բա ցար ձակ Բա րին, ե րբ հե տա գի ծը ներ դաշ նա կու թյան 
մեջ է Տի ե զեր քի հե տագ ծի հետ: Հա մա պա տաս խա նա բար, 
բա վա կան հս տակ ձևա կերպ վում է նաև Չա րը` գոր ծըն թաց, 
ո րը հա կա սում է ներ դաշ նա կու թյա նը, կոր ծա նում այն ու հա
կա ռակ վում ը նդ հա նու րի հե տագ ծին: Ան ցյա լում ե կե ղե ցա կան 
դոգ մա նե րի հա կա սա կա նու թյունն ու ե րկ վու թյու նը թույլ չէ ին 
տա լիս մի ան շա նակ լու ծել Բա րու և Չա րի ձևա կեր պում նե
րի խն դի րը: Այ սօր մենք առա ջար կում ե նք լու ծել այդ հար ցը, 
սահ մա նել կոոր դի նատ նե րի բա ցար ձակ հա մա կարգ: Ճշ մար
տու թյուն հաս կա ցու թյու նը պետք է փո խա րին վի իս կու թյամբ: 
Ճշ մար տու թյունն առան ձին խմ բե րի շա հե րի լոկ բա նա վոր 
ար տա հայ տումն է: Ի սկ մենք առա ջար կում ե նք առաջ նորդ վել 
ը նդ հա նու րի շա հե րով: Չէ՞ որ չեն կա րող գո յու թյուն ունե նալ 
ը նդ հա նու րի շա հե րի տար բեր ար տա հայ տում ներ. այդ շա հե
րը մի աս նա կան են, քա նի որ ը նդ հա նուրն ի նք նին մի աս նա
կան է: Կան ը նդ հա նու րի, ամբողջի շա հեր և կա իս կու թյուն: 
Ա պա գա հա սա րա կու թյան մեջ թվա ցյալ հա վա սա րու թյան 
գա ղա փա րը պետք է իր տե ղը զի ջի հենց ը նդ հա նու րի շա հե
րի գե րա կա յու թյա նը, ի սկ ար դա րու թյան փո խա րեն գլ խա վո րը 
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պետք է դառ նա ներ դաշ նա կու թյու նը: Այդ պի սի ներ դաշ նակ 
հա սա րա կու թյան մեջ բռ նու թյու նը նույն պես թույ լատ րե լի է, 
բայց մի այն այն քա նով, որ քա նով այն նպաս տում է ներ դաշ նա
կեց մա նը. ի վեր ջո, պե տու թյան մեջ ոս տի կա նու թյուն նույն պես 
պետք է: Ներ դաշ նա կու թյան սկզ բուն քը, ո րը դր ված է գա ղա
փա րա խո սու թյան և ի րա վուն քի հիմ քում, վերջ նար դյուն քում 
կպաշտ պա նի նաև յու րա քան չյուր անհատի շա հե րը, ո րը հա
սա րա կու թյան, հա մա կար գի ներ դաշ նակ մաս է: Հիմ նա կան 
նպա տակն այն պի սի հա սա րա կու թյան կա ռու ցումն է, որ տեղ 
մար դիկ ստա նում են եր ջան կու թյան ի րենց ան հրա ժեշտ մաս
նա բա ժի նը: Դե պի եր ջան կու թյուն տա նող ճա նա պարհ նե րից 
մեկն է` ապա հո վել մար դու շար ժու մը, թույլ չտալ լճա ցում և 
հոգ ևոր մահ: Խո չըն դոտ նե րի, ճգ նա ժա մե րի ու աղետ նե րի 
ար հես տա կան ստեղ ծումն ու դրանց հաղ թա հա րու մը շար ժու
մը խթա նե լու օպ տի մալ մի ջոց չէ: Ա նհ րա ժեշտ է հաս կա նալ, 
որ գոյի ստեղ ծումն ու կու տա կու մը մար դու է ու թյունն է, նրա  
գլ խա վոր հատ կա նիշն ու նպա տա կը: Ի սկ ստեղծ ման ու կու
տակ ման գոր ծըն թացն ի նք նին շարժ ման լա վա գույն ու օպ տի
մալ ձևն է նոր տի պի սո ցի ու մում, ո րն այժմ սկ սում է ձևա վոր վել: 
Հենց հա սա րա կու թյան ե ռա վեկ տո րու թյունն է յու րա քան չյուր 
մար դու հա մար ապա հո վում գոյի ստեղծ ման և կու տակ ման 
իր ձգ տումն ի րա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն` ին ֆոր մա ցի այի 
ստեղծ ման և կու տակ ման ան սահ մա նա փակ հնա րա վո րու
թյուն նե րի հաշ վին: Ի նչ վե րա բե րում է մր ցակ ցու թյա նը, ապա 
այն պետք է կա ռուց վի ոչ թե հա րա բե րա կան (ա վե լի լավ կամ 
ավե լի շատ, քան մեկ ուրի շի մոտ), այլ բա ցար ձակ սկզ բուն
քի հա մա ձայն` շար ժում դե պի ավե լա ցումն ը նդ հան րա պես, 
մրցակ ցու թյուն ի նքդ քեզ հետ: Եվ որ պես հան րա գու մար` ոչ 
թե դժ բախ տու թյուն ար հես տա կան, պար տադր ված նպա տակ
նե րի ան հա սա նե լի ու թյան պատ ճա ռով, այլ եր ջան կու թյուն սե
փա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րից, սե փա կան բա ցար
ձակ առա ջըն թաց շար ժու մից: Ա պա գայի հա սա րա կու թյան 
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մեջ հիմ նա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը պետք է լի նեն մի ա
վո րումն ու հա մա գոր ծակ ցու թյու նը` հա նուն ը նդ հա նուր շա հի և 
ը նդ հա նուր բա րի քի ստեղծ ման:

 Ինչ պես ար դեն նշել ե նք, ցան կա լի ին հաս նե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է լու ծել եր կու խն դիր. աշ խար հի ճա նաչ ման վեր
լու ծա կան մե թո դը լրաց նել սին թե տիկ, ին տեգ րալ մե թո դով և 
մտա ծո ղու թյան մեջ ռե լյա տի վիզ մից ան ցնել աբ սո լյու տիզ
մին: Բնա կա նա բար, դրանք լայ նա ծա վալ խնդիր ներ են, ո րոնք 
գլո բալ բնույթ են կրում: Դրանց լուծ ման կոնկ րետ մե խա նիզմ
նե րի ստեղ ծու մը մոտ ապա գայի հարց է, բայց գլխա վո րի 
մա սին կա րե լի է ասել ար դեն հի մա: Մենք խո սում ե նք մեր 
մտա ծո ղու թյան մեջ կա տար վե լիք լուրջ, հիմ նա րար և նույ նիսկ 
հե ղա փո խա կան փո փո խու թյուն նե րի մա սին: Նման փո փո
խու թյուն ներ հնա րա վոր են մի այն սկզ բուն քո րեն նոր կրթա
կան հա մա կար գի մի ջո ցով, ո րը պետք է ձևա վո րի նոր տի պի 
մարդ կանց, իսկ գի տե լիքն ազա տի դոգ մա նե րից: Կրթու թյան 
նոր, ե ռա չափ հա մա կար գի ներդ րու մը են թադ րում է, որ ե րե
խա նե րին կր թե լու իրավունքը պետք է տրամադրվի սահ մա նա
փակ և խիստ կա նո նա կարգ ված: Ե րե խա նե րին դա սա վան դե
լու հնա րա վո րու թյու նը հա սա րա կու թյան մեջ պետք է դառ նա 
ար տոն յալ կար գա վի ճակ, մար դու բա ցա ռիկ տա ղանդ նե րի 
ու ո րակ նե րի ճա նաչ ման ար դյունք: Դա ի նք նա բե րա բար են
թադ րում է ապա գա յում դիս տան ցի ոն կր թու թյուն. աշ խար հում 
եր ևե լի մար դիկ փոք րա թիվ են, նրանք չեն հե րի քի բո լոր ե րե
խա նե րին: Ե րե խա նե րի մեջ պետք է քա ջա լե րել ազա տամ տու
թյունն ու քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյու նը, դաս տի ա րա կել 
ան հա տա կա նու թյու նը, հո գե պես զար գաց նել նրանց: Կր թու
թյան նոր հա մա կար գի նա խա գ ծումն առաջ նային ու գլ խա վոր 
խն դիր է: Ո րով հետև մար դիկ են աղյուս ներն այն հա մա կար
գի, ո րը դեռևս պետք է կա ռու ցել: Այդ գոր ծըն թա ցը կպա հան
ջի ժա մա նակ, ի նչ պես նաև ո րո շա կի քա ղա քա կան կամք: 
Ա ռա ջին քայ լը, ո րն ան հրա ժեշտ է կա տա րել ար դեն այ սօր, 
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բա ցար ձակ մտա ծո ղու թյամբ և սին թե տիկ ունա կու թյուն նե
րով մարդ կանց հա մախմ բումն է: Նրանք քիչ են, բայց հենց 
նրանք պետք է դառ նան ապա գա փո փո խու թյուն նե րի մի ջու
կը` քն նա դա տա կան և ազատ մտա ծող մար դիկ` ին տեգ րալ 
մտա ծո ղու թյամբ:

 Սույն գիր քը մի կող մից՝ գա ղա փա րա խո սա կան հենք է, ո րի 
վրա առա ջարկ վում է սկ սել մշա կել հա սա րա կու թյան նոր մո
դել, ի սկ մյուս կող մից` քն նարկ ման և հա մա տեղ աշ խա տան քի 
հրա վեր: Քա նի որ հա սա րա կու թյան նոր մո դե լի մշա կու մը մի 
գոր ծըն թաց է, ո րը հնա րա վոր է մի այն գա ղա փա րա կից նե րի, 
շա հագր գիռ կող մե րի և փոր ձա գետ նե րի ներգ րավ վա ծու
թյամբ: Սա ակ տիվ և խի զախ ո րո նում է հա մա գոր ծակ ցու թյան 
հիմ քի վրա` հա նուն ը նդ հա նուր շա հի և ը նդ հա նուր բա րօ րու
թյան ստեղծ ման: 

Հ.Գ. ՈՒ ԺԵ ՐԻ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԱՑ ՄԱՆ ԿԵՏ 
Մի փաքր ա ռաջ ան ցնե լով արժե խո սել այն մա սին, թե որ
տեղ և ի նչ պես նպա տա կա հար մար կլի ներ ներդ նել այն նոր 
սոցիալական հա մա կար գը, ո րը պի տի ստեղծ վի, մշակ վի 
առա ջարկ ված հեն քի վրա: Չէ՞ որ խոսքն ի նչոր նոր է լեկտ
րո նային սար քի կամ մե քե նայի մա սին չէ, այլ մեր սո ցի ու մի, 
հա սա րա կու թյան: Ի սկ այն բարդ կեն դա նի օր գա նիզմ է, և 
դրա հետ զու գորդ վող ցան կա ցած փո փո խու թյուն կապ ված է 
ռիս կե րի, գո յու թյուն ունե ցող հա մա կար գի և հա սա րա կու թյան 
ան դամ նե րի ի ներ ցի այի և վեր ջա պես ռե սուրս նե րի առ կա յու
թյան հետ: Չի կա րե լի, օ րի նակ, մի ակն թար թում փո խել հա սա
րա կա կան հա մա կար գը մո լո րա կային մասշ տաբ նե րով կամ 
ի նչոր խո շոր պե տու թյան շր ջա նակ նե րում: Նա խագ ծող նե րին 
քաջ հայտ նի է նոր հա մա կար գե րի կամ լու ծում նե րի` փոքր 
մասշ տաբ նե րում նախ նա կան փորձարկման պրակ տի կան. 
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այդ պես ար դյունքն ավե լի արագ է եր ևում, ավե լի հեշտ է վեր 
հա նել ու շտ կել սխալ նե րը, ճկու նու թյուն դրս ևո րել ո րո շում
նե րի ըն դուն ման մեջ: Ստաց ված դրա կան ար դյունք ներն ու 
կու տակ ված փորձն օ րի նակ ու հիմք են ծա ռա յում նմա նա տիպ 
բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց ման հա մար նաև « ծան րա քաշ» 
հա մա կար գե րում: Աշ խար հա քա ղա քա կան ի մաս տով Հա յաս
տա նը դի տարկ վում է որ պես նոր գոր ծըն թա ցի մեկ նար կի հա
մար առա վել հար մար վայ րե րից մե կը, և դրա հա մար կան մի 
շարք պատ ճառ ներ:

Սկ սենք նրա նից, որ բա րե նո րոգ չու թյան, լու սա վոր չու թյան 
ավան դույթ նե րը մշ տա պես գո յու թյուն են ունե ցել Հա յաս տա
նում: Մի սի ո նե րու թյու նը հայ կա կան ազ գային ավան դույ թի մի 
մասն է: Մարդ կու թյան պատ մու թյան մեջ հին ժա մա նակ նե րից 
կային գի տե լի քի, տեխ նո լո գի ա նե րի կենտ րոն ներ, որ տե ղից 
այդ գի տե լի քն ու տեխնոլոգիաները տա րած վել են աշխարհով 
մեկ, և այդ պի սի կենտ րոն նե րից մեկն ան կաս կած Հա յաս տանն 
էր։ Այստե ղից աշ խար հին տր վե ցին մե տա ղի մշակ ման ու 
գյու ղատն տե սու թյան վար ման մա սին գի տե լիք նե ր, առա ջա
տար ճար տա րա պե տա կան լու ծում ներն ու քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վուն քի հայեցակարգեր, փի լի սո փա յա կան մտ քի և ստեղ
ծա գոր ծա կան նո րա րա րու թյան նմուշ նե ր: Ար դեն նո րա գույն 
ժա մա նակ նե րում հայազգի գործիչներն ու գիտնականները 
մշտա պես գտն վում է ին նորը ստեղ ծող նե րի շար քե րում, նրանք 
ակտիվ ու ստեղծագործ դեր ունեն ինքնաթիռաշինության, 
է լեկտ րո նի կայի, տի ե զե րագ նա ցու թյան, բժշ կու թյան և կյան քի 
բազ մա թիվ այլ ո լորտ նե րում: Դրան մե ծա պես նպաս տում է ին 
հայե րի ան հա տա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, նրանց 
բնա վո րու թյու նը, մտա ծո ղու թյու նը, մո տե ցու մը հար ցե րին 
ու խն դիր նե րին: Մաս նա վո րա պես, հայե րը առանձնանում 
են մտա ծո ղու թյան դե դուկ տիվ մե թո դով, որ տեղ ճա նաչ ման 
գոր ծըն թա ցը է ու թյան ը մբռ նու մից գնում է դե պի եր ևույ թը, այ
սինքն` ը նդ հա նու րից դե պի մաս նա վո րը, ե րբ ար տարկ վում են 
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ը նդ հա նուր գի տե լիք նե րը: Ա րևմ տյան ավան դույ թում սկզբում 
ըն դօ րի նակ վում է ձևը, հե տո` բո վան դա կու թյու նը: Հայ
կա կա նում, հա կա ռա կը, ձգ տում կա խո րա նա լու ու հաս նե
լու ի մաս տին և մի այն դրա նից հե տո ըն դօ րի նա կելու ձևը: 
Հայե րը դժ վա րու թյամբ են որ ևէ բան ըն դու նում սոսկ հա
վա տա լով, նրանց հա մար կար ևոր է հաս կա նալ է ու թյունն ու  
գտ նել տրա մա բա նա կան բա ցատ րու թյուն , թե հատկապես 
ին չի հետ գործ ունեն: Նմա նա տիպ ի րա վի ճակ է նաև լեզ վի 
հար ցում. արև մուտ քում լեզ վի մեջ հայտն վում են փո խառ ված 
բա ռեր, ի սկ ավե լի ուշ սկս վում է բո վան դա կու թյան ըն կա լու մը: 
Հայե րե նում սո վո րա բար այլ լե զու նե րից բա ռերն ու եզ րույթ
նե րը մե խա նի կո րեն չեն կրկ նօ րի նակ վում, այլ ձևա վոր վում 
են սե փա կան նո րա բա նու թյուն ներ` ել նե լով օ տար բա ռե րի 
ի մաս տից: Այ սինքն, ակն հայտ է է ու թյան ի մաս տի վեր հա նու
մը` որ պես առաջ նային խն դիր: Հայե րը՝ որ պես ազգ, օ ժտ ված 
են հե տաքրք րա սիրությամբ, ունեն աշ խույժ միտք, ի սկ հու մո րի 
զգա ցու մը նրանց ակ տիվ ին տե լեկ տի նշան նե րից է: Հայե րի 
կար ևոր հատ կա նիշ նե րից է նաև գոյն ավե լաց նե լու մշ տա կան 
ձգ տու մը. նրանք սի րում են շատ աշ խա տել ի րենց օգտին` 
չգո հա նա լով ան հրա ժեշտ նվա զա գույ նով: Նրանք բա վա կա
նա չափ ակ տիվ են և լավ են հար մար վում նոր ի րա վի ճակ նե
րին ու մար տա հրա վեր նե րին: Միև նույն ժա մա նակ, նրանց 
դժ վար է հնա զան դեց նել կամ ճն շել` շնոր հիվ մտա վոր ազա
տու թյան բա ցա ռիկ բարձր մա կար դա կի: Հենց այդ պատ ճա
ռով էլ ստր կա տի րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը Հա յաս տա նում 
չեն ունե ցել ու չու նեն որ ևէ ավան դույթ. Ստր կու թյու նը՝ որ պես 
վի ճակ, հայե րի հա մար անըն դու նե լի էր մեն թալ տե սան կյու
նից: Ֆե ո դա լա կան կախ վա ծու թյու նը, հի ե րար խիկ հա րա բե
րու թյուն ներն, ան շուշտ, գո յու թյուն ունե ին, բայց ստր կու թյուն 
բուն ի մաս տով, ը ստ է ու թյան, չկար: Մտա ծե լա կեր պի այս 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը շատ օգ տա կար են պատ մու թյան 
շր ջա դար ձային, կար ևո րա գույն պա հե րին: Հայե րի հետ չի 
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կա րե լի խո սել ուժի դիր քե րից, ի սկ պայ մա նա վոր վել կա րե
լի է և պետք է. նրանք շփ վող են ու գնա հա տում են մարդ կային 
շփու մը, հար գանքն ան հա տա կա նու թյան հան դեպ: Բա ցի այդ, 
չնա յած եր կար տաս նա մյակ ներ տևած պե տա կան աթե իզ
մին, հայե րի մեջ առ կա է կա պը տրանս ցեն դեն տի հետ, բայց 
ոչ թե սե փա կան քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցու, այլ հիմ նա կա նում 
ի նչոր խոր ակունք նե րի, ի նչոր ավե լի մեծ աղ բյու րի ան դրա
դառ նա լու մի ջո ցով: Պատ կա նե լու թյու նը Հայ առա քե լա կան 
ե կե ղե ցուն հայե րի հա մար ավե լի շատ սե փա կան ի նք նու թյան 
հաս տատ ման մի ջոց է, իր ոչ բազ մա քա նակ տոհ մին պատ կա
նե լու ցու ցիչ, քան քրիս տո նե ա կան փի լի սո փա յու թյան և հա
մա պա տաս խան կեն սա ձևի գի տակց ված ը նտ րու թյուն: Հայե
րը հա վա տում են վե րին ուժե րին, բայց այդ հա վա տը որ պես 
կա նոն չի ցու ցադրվում ու չի սահ մա նա փակ վում որ ևէ դա վա
նա բա նա կան շր ջա նակ նե րով, ի սկ նա խա պատ մա կան ծի սա
կա տա րու թյուն նե րի ու պաշ տա մունք նե րի նշան ներ, բազ մա
թիվ ծե սեր այդ պես էլ դուրս չեն մղ վել մարդ կանց կյան քից, 
չնա յած 17դա րյա քրիս տո նե ա կան պատ մու թյա նը: Կար ևոր է 
նշել նաև, որ հայ հա սա րա կու թյունն ավան դա բար հար գում է 
ըն տա նի քի ի նս տի տու տը` համարելով այն սո ցի ու մի կար ևո
րա գույն տարր, ի սկ իր ազգն ամ բող ջու թյան մեջ նույն պես 
ըն կա լում է որ պես մեկ մեծ ըն տա նիք: Ը նդ ո րում, չնա յած 
սե փա կան ամուր ավան դույթ նե րին, հայերն ը նդ հա նուր առ
մամբ միշտ բաց են աշ խար հի առջև, պատ րաստ ընդօ րի նա
կել լա վա գույ նը և լի նել առա ջա մար տիկ. նրանց մեջ առողջ 
կոս մո պո լի տիզմ կա: 

 Կա ևս մի գոր ծոն, ո րը նպաս տում է Հա յաս տա նի բա րե
ն պաստ հե նա դաշտ լի նե լուն հա սա րա կու թյան նոր մո դե լի 
ի րա կա նաց ման հա մար. եր կի րը եր կու տար բեր աշ խար հա
յացք նե րի սահ մա նագ ծին է: Ա րևմ տյան և ար ևե լյան մտա ծե
լա կեր պե րի միջև կա լուրջ տար բե րու թյուն: Ան ծա նո թի հան դի
պե լիս Ա րև մուտ քում ավե լի շատ հե տաքրքրվում են, թե ուր է 
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նա գնում: Ար ևել քում հե տաքրքր վում են, թե որ տե ղից է գա լիս: 
Տար բե րու թյունն այն է, թե ի նչն է առա վել կար ևոր մար դու հա
մար: Ա րև մուտ քում կար ևոր է նպա տա կը: Ար ևել քում` հիմ քը, 
ել ման կե տը: Ը նդ ո րում, եր կու մո տեց ման մեջ էլ ճշ մար տու
թյուն կա, և յու րա քան չյուրն իր ձևի մեջ ռա ցի ո նալ է: Հա յաս
տանն Ա րև մուտ քի ու Ար ևել քի սահ մա նագ ծին է և հա մադ րում է 
թե՛ մե կի, թե՛ մյու սի տար րե րը: Բայց ին չո՞ւ չկողմ նո րոշ վել դե
պի մե կը, օ րի նակ, Ար ևել քը: Բանն այն է, որ ար ևե լյան փի լի
սո փա յու թյունն ը նդ հան րա պես չի դի տար կում Բա րու և Չա րի 
հաս կա ցու թյուն նե րը, այլ զբաղ վում է կլան ված ու խոր հայե ցու
թյամբ` պար զա պես որ պես ի րա կա նու թյուն ըն դու նե լով ի նի ու 
յա նի` ի գա կան ու արա կան սկիզբ նե րի գո յու թյու նը: Ա րև մուտ
քը, հա կա ռա կը, բնազ դա բար հաս կա նում է, որ Բա րին ու Չա րը 
գո յու թյուն ունեն, բայց չի կա րող օբյեկ տի վո րեն ձևա կեր պել 
այդ հաս կա ցու թյուն նե րը և նույ նիսկ փո խա րի նում է դրանք, 
ո րով հետև փաս տա ցի չի դի տար կում մարդ կու թյու նը՝ որ պես 
ամ բող ջա կան մի բան: Ա րևմ տյան ար ժե հա մա կար գում կան 
յու րային ներ և օ տար ներ, ո րոնց հա մար պետք է գոր ծեն տար
բեր օ րենք ներ ու կա նոն ներ: Այն, ի նչ հա մար վում է չա րիք 
յու րային նե րի հա մար, կա րե լի է ազատ կի րա ռել օ տար նե րի 
նկատ մամբ` նրանց հա մա րե լով ե րկ րոր դա կան ու ոչ կար ևոր: 
Մենք նույն պես կար ծում ե նք, որ աշ խար հում կա Բա րի ու Չար, 
բայց այդ հաս կա ցու թյուն նե րը ձևա կեր պում ե նք ներ դաշ նա
կու թյան մի ջո ցով, ո րի սկզ բունք նե րը մի աս նա կան են ամ բողջ 
մարդ կու թյան հա մար: Ար ժեք նե րի տե սան կյու նից այ սօր 
մարդ կու թյանն ան հրա ժեշտ է մի աս նա կան հա մա կարգ, մի
աս նա կան մո տե ցում, ո րն աշ խար հը չի բա ժա նում արև մուտ քի 
ու ար ևել քի, հու սի սի ու հա րա վի: Մարդ կանց առանձ նա հատ
կու թյուն ներն ու յու րօ րի նա կու թյու նը չեն չե ղար կում այն, որ 
մարդ կու թյու նը մի աս նա կան է, հետ ևա բար պետք է ունե նա 
զար գաց ման մի աս նա կան վեկ տոր: Գտն վե լով աշ խար հա քա
ղա քա կան խաչ մե րու կում` Հա յաս տանն ունի նոր ի մաստ նե րի 
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գե նե րաց ման կենտ րոն դառ նա լու բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե
րը` միտ քը կա ռու ցե լով դե դուկ տիվ և սին թե տիկ ճա նա պար
հով: Դրա հա մար կա մարդ կային կա պի տալ թե՛ ե րկ րի սահ
ման նե րում, թե՛ աշ խար հում՝ շնոր հիվ բազ մա քա նակ սփյուռ քի: 
Բա ցի այդ, Հա յաս տանն այ սօր ը ստ է ու թյան եր կու պե տու թյուն 
է` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն և Ար ցա խի Հան րա պե
տու թյուն: Չնա յած ազ գային ը նդ հան րու թյան` այդ եր կու 
հան րա պե տու թյուն նե րի բնակ չու թյու նը հետ խորհր դային ժա
մա նակ նե րում ձեռք բե րեց սկզ բուն քո րեն տար բեր փորձ: Ե թե 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը լի ար ժեք զգաց նախ կին 
սո ցի ալքա ղա քա կան հա մա կար գի կոր ծան ման հետ ևանք նե
րը և ի նչոր չա փով են թարկ վեց արևմ տյան լի բե րալ գա ղա փա
րա խո սու թյան կոր ծա նա րար ազ դե ցու թյա նը, ապա Ար ցա խում 
մի ան գա մայն այլ ի րա վի ճակ ստեղծ վեց: Ար ցա խի Հան րա պե
տու թյու նը, լի նե լով չճա նաչ ված պե տու թյուն, 1990ա կան նե րից 
ստիպ ված գո յատ ևում է մե կու սաց ման մեջ և ի նք նա վար ռե ժի
մում՝ ներ գրավ ված չլի նե լով գլո բա լաց ման գոր ծըն թաց նե րում: 
Ար ցա խը մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ան դամ չէ և իր 
ներ քին քա ղա քա կա նու թյու նը ձևա վո րում է` ել նե լով բա ցա ռա
պես սե փա կան շա հե րից և նպա տա կա հար մա րու թյու նից: Այդ
պի սի պայ ման նե րում Ար ցա խում աս տի ճա նա բար ձևա վոր
վել է այլ մտա ծո ղու թյուն, ո րը մե ծա պես պահ պա նել է ան ցյա լի 
սո ցի ա լիս տա կան ի րա կա նու թյա նը բնո րոշ տար րե ր: Տար բեր 
մեն թա լի տե տով, բայց մի աս նա կան ազ գային ու մշա կու թային 
հեն քի վրա հիմն ված եր կու հայ կա կան պե տու թյուն նե րի գո
յու թյու նը փայ լուն հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում սո ցի ա լա կան 
ո լոր տում ճշգ րիտ, կշ ռա դատ ված փոր ձե րի, հա սա րա կու թյան 
նոր սո ցի ա լա կան մո դե լի հե տա զոտ ման, զար գաց ման և հա ջո
ղու թյամբ ի րա գործ ման հա մար: 
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ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Արա Պետրոսյան:  
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սեփական ընկերությունը, որն 
զբաղվում է շինարարության 
մեջ ինժեներական 
համակարգերով, ինչպես 
նաև շինարարությամբ ու 
դևելոպմենտով:
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 134 ........... Ամբողջի ու նրա մասի հետագծերի 

համաձայնեցվածությունը
 135 ........... Պայքար քաոսի դեմ
 140 ........... Մարդու կողմից ինֆորմացիայի ստեղծման, կուտակման 

ու փոխանցման առանձնահատկությունները
 143 ........... Տիեզերքի կապակցվածությունը 
 150 ........... Չորս կանխադրույթներն ու Տիեզերքի երեք օրենքները
 151 ........... Համընդհանուր էկոլոգիական սկզբունքը
 153 ........... Երջանկության բանաձեվը. թվացյալ դրախտ ու թաքնված 

սպառնալիք
 163 ........... Մարդու էությունը
 169 ........... Ելք դեպի եռաչափություն 
 171 ........... Ներդաշնակություն արդարության փոխարեն
 180 ........... Սինթեզ և անալիզ
 184 ........... Համագործակցություն մրցակցության փոխարեն 
 190 ........... Երկակի ստանդարտների բացառում
 192 ........... Ընդհանուր պատկեր․ ապագայի հասարակության 

հիմնական սկզբունքները
 197 ........... Հ.Գ. Ուժերի կենտրոնացման կետ 



Ն Շ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր Ի  Հ Ա Մ Ա Ր



Ն Շ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր Ի  Հ Ա Մ Ա Ր



Արա Պետրոսյան

ԸՆԴ ՀԱՆՈՒՐ

Խմբագիր՝ Էդուարդ Այանյան
Թարգմանիչներ՝ Լուսինե Վարդանյան, 
   Ներսես Աթաբեկյան

Ձևավորումը և տպագրությունը՝ «Կոլլաժ» ՍՊԸ 
Երևան • 2020


