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ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ

Սիրանուշ Գ. Հովհաննիսյան
Բանաս. գիտ. թեկնածու

ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 
ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ*

Բանալի բառեր - արվեստ, գրականություն, կրոն, հա-
սա րակություն, մարդկային որակ, Տեր, Ստրուկ, հոգեմտա-
վոր աշխարհ, հակաբարոյականություն, ապաբարոյականու-
թյուն։

Բարոյականությունը և մշակույթը բնության «մարդ» բա ղադրա-
տար րը «Մարդ» հասկացութային արժեքի վերածելու գործ ընթացը 
կամ ճանապարհն անցնելու հիրավի պարտադիր հիմքն են։ 

«Բարոյականություն»-ն ու «մշակույթ»-ը այն բառերն են, որոնց բո-
վան դակային ընդգրկումը, նշանակությունը կամ նշանակիչը հայտնի, 
հաս   կանալի և համընդհանուր են բոլոր մարդկանց համար։ Սակայն 
դրանց ուղղված սևեռուն հայացքն ըստ էության հանգում է ոչ թե նրանց 
բուն բացատրությանը կամ սահմանմանը, այլ բացատրության և սահ-
ման ման ընդամենը որոնմանը։

Ասում են, որ Հին Հնդկաստանում վեց կույր իմաստուն մի օր որոշել 
են պարզել փղի էությունը: Գնացել են փղի մոտ, յուրաքանչյուրը կարո-
ղա ցել է շոշափել փղի ընդամենը մի հատվածը և եզրակացություններ են 
արել, թե փիղը նման է օձի, փշի, պատի, ծառի, պարանի, հովհարի: Հար 
և նման իրավիճակ է սպառնում ուսումնասիրողին, եթե փորձ արվի հատ-
վածաբար հասկանալ՝ որն է կամ ինչ է բարոյականությունը, որն է կամ 
ինչ է մշակույթը, այսինքն՝ դատել ըստ բարոյականության և մշա կույ թի 
ա ռանձին դրսևորումների. «Այսպես վարվելը վատ է, այնպես վար վելը՝ 
լավ», «Սա մշակութային նմուշ է, նա՝ ոչ» սկզբունքները ավելին չեն կա-
րող տալ, քան ոչինչը: Ուրեմն նախևառաջ պետք է բարոյականությունը և 
մշակույթը դիտել որպես միմյանցից անկախ ինքնուրույն ամբողջներ (ընդ 
որում դրանք միմյանցից զատել կարելի և հնարավոր ենք համարում 
զուտ պայմանականորեն), ապա՝ այդ երկուսի միասնությունը՝ որպես մեկ 
ամ բողջ: Հետաքրքիր է նկատել, որ մարդկության այս երկու հիմնարար 
հասկացություններին համապատասխանող գոյությունները գործ նա կա-

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 1.08.2017։
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նում երկու տարբերակ ունեն. դրանք կարող են լինել անհատական և 
ընդ  հանրական, այսինքն՝ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ կարող 
է ունենալ բարոյամշակութային իր սեփական նորմերը և ըմբռնումները, 
ու հասարակությունը՝ որպես մեկ ամբողջ, կարող է ունենալ բա րոյա-
մշա կութային այնպիսի ըմբռնումների և նորմերի համակարգ, որ ընդ-
հանուր է հասարակությունն ամբողջացնող ամեն անհատի համար։ Բա-
րո յամշակութաբանական ընդհանրական համակարգը բաղկացած, հա-
մա դրված է անհատական ըմբռնում-նորմերի միջև եղած ռացիոնալ հատ-
ման կետերից։

Կարող է թվալ, թե բարոյականություն ասվածը ինչ-որ բացարձակ 
ար  ժեք կամ մեծություն է, բայց քանի որ ցանկացած բացարձակ արժեք 
կամ մեծություն մենեզր հասկացություն լինելու հավակնություն և տրա-
մաբանություն ունի, ուրեմն պարզ է, որ բարոյականությունը կայուն ու 
բա ցարձակ երևույթ չէ. այն եռեզր հակադրամիասնություն է՝ բա րոյա-
կա նություն-ապաբարոյականություն-հակաբարոյականություն։

Այս եզ րե րը կարելի է բնութագրել որպես առարկայատիպ վերացար-
կումներ, այսինքն՝ այնպիսի վերացարկումներ, որոնք առարկայական-
նյու  թականի արժեք ունեն. դրանց գոյությունը պարտադիր նախապայման 
է մարդկային հասարակության գոյության։ Այդպիսին կարող են լինել այն 
վերացարկումները, որոնք՝ որպես գոյութուն, շոշափելի չեն, բայց որոնք 
անընդմեջ ուղղորդում և համակարգում են մարդկային հասարակությանը՝ 
հոգևոր ու նյութական գործողությունից մինչև գործունեություն։ Այդ երեք 
եզրերը կարող են լինել զգացումներ կամ մարդկանց համար արդեն են-
թագիտակցական մակարդակով գործող ընդամենը պայմանավոր վածու-
թյուններ։

Բարոյականությունը ոչ միայն «հասարակական կարգավորմանը ծա-
ռայող մեխանիզմներից մեկն է»1, այլ նաև զգացում: Սա այնպիսի զգացում 
է, որը կարգավորում է կա՛մ այն սուբյեկտին, որի մեջ ապրում է ինքը, կա՛մ 
որևէ հասարակություն բաղադրող որևէ օբյեկտիվ տարր: Բարոյականու-
թյունը գոյություն ունի մարդու մեջ և մարդու համար: Արժե տարբերակել 
նաև բարոյականության ճանաչելի-կիրառելի և ճանաչելի-անկիրառելի 
դրսևորումները։ Առաջինը վեհ բարոյականության արտահայտությունն է, 
այն, երբ անհատը հասկանում է տվյալ դրսևորման բարոյական լինելը 
(ճա նաչում է) և ինքն էլ կարգավորվում է ըստ այդմ (կիրառում է)՝ առանց 
մյուսներին ինչ-որ բան պարտադրելու, երկրորդն այն է, երբ անհատը 
հաս կանում է տվյալ դրսևորման բարոյական կամ նույնիսկ ապաբարո-
յական լինելը և չի կարգավորվում դրանցով, այսինքն՝ չի կիրառում, բայց 
պա հանջում է, որ դրանք կիրառվեն մյուսների կողմից, երրորդը այն է, 
երբ անհատը լավատեղյակ է բարոյականության նորմերին, բայց դրանք 
անտեսելով՝ իր սեփական օրենքներն է գործադրում կամ պարտադրում 
մյուսներին։

Հաճախ անհատը ոչ միայն ինքն իր անձի հանդեպ է կիրառում բարո-

1 прокофьев А. Иное совершенство, иная дисциплина (индивидуальный и социальный смысл морали 
сквозь призму философии Ф. Ницше), «Историко-философский ежегодник», 2005, Ин-т философии 
РАН. М., «Наука», 2005, с. 156.
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Ն
ԱՔ

Ա
Ր
Ե
Րյա կանության տվյալ դրսևորումը, այլ նաև մյուսների հանդեպ դա նույն-

պես գործադրում է որպես չափորոշիչ։ Եվ երբ մարդու մեջ եղած բարոյա-
կանությունը դադարում է գործել սեփական անձը կարգավորելու համար, 
այլ աշխատում է մյուս մարդկանց գործողությունները ծանրութեթև անե-
լու ուղղությամբ, այն վերածվում է հակաբարոյականության կամ, պար-
զա գույն կերպով ասած, կեղծ բարոյականության։ Սա այն է, երբ մարդը 
ոչինչ չի ստեղծում, բայց քննադատում է ուրիշներին՝ որևէ առիթով, օրի-
նակ՝ ինքը չի կարդում, բայց քննադատում ու նույնիսկ ցուցադրաբար 
քա  մահրում է մյուսներին՝ պահանջելով, որ կարդան այս կամ այն երկը։ 
Ընդ որում նա մյուս մարդկանցից կարող է պահանջել ենթարկվել կա՛մ 
վեհ բարոյականության, կա՛մ ապաբարոյականության օրենքներին։ Այդ-
պի սի մարդու համար կարևոր չէ՝ կկարդան համաշխարհային գրականու-
թյան որևէ դասական, թե հասարակությունից ժամանակակից գրականու-
թյան կոչում կորզած կեղծ գեղարվեստական նմուշ (սրա մասին կխոսվի 
ստորև), իսկ ինքն էլ իրականում անտեղյակ է խոսքային մշակույթի որևէ 
տեսակից։ Դա հեշտությամբ կարելի է շփոթել բարոյականության հետ։ 
Սա  կայն բարոյականությունը չի կարող ծագել կամ սկսվել մեկ սուբյեկտիվ 
ակունքից, այն բացարձակություն և օբյեկտիվություն է ենթադրում, և 
ուրեմն մեկ անհատի համար ընդունելի չափանիշը չի կարող բարոյակա-
նու թյուն համարվել։

Չի կարելի բարոյականություն համարել իրեն հա վա սարին դատելը. 
մարդը չի կարող «ապրելու օրենքներ» պարտադրել իր նման մեկ ուրիշին։ 
Այն դեպքում, երբ մարդու մեջ եղած բարոյականության զգացումը վերած-
վում է այլ մարդկանց դատելու չափանիշի, առաջ է գա լիս մյուս հիմնարար 
որակական հասկացությունների հստակ տար բերակ վածությունը՝ լավ-
վատ, մաքուր-անմաքուր, բարձր-ցածր, բարի-չար և այլն։ Դա սուբ յեկ տի-
վու  թյան և սուբյեկտի՝ ինքը իր մեջ կաղապարվելու գործընթացն է, երբ 
ան հատի միտքն ու զգացումը չեն կարողանում դուրս գալ սեփական 
սահ  մաններից, այլ ջանում են մյուս սուբյեկտների միտք ու զգացումները 
հա  մապատասխանեցնել սեփական սահմաններին։

Ապաբարոյականությունը այն է, երբ անհատը լավատեղյակ է բարո-
յա կանության նորմերին, սակայն չի կարողանում համապատասխանել 
դրանց, գուցե նույնիսկ չի ցանկանում ենթարկվել դրանց և անընդու նա-
կությունից կամ անզորությունից ի՛ր սահմաններն է փորձում պարտադրել 
մյուս անհատներին։ Նա բացահայտ կամ ծպտված կերպով պահանջում է 
բացարձակ բարոյականության հետ կապի խզում՝ լայն կամ նեղ իմաստով։ 
Ֆիզիկական իմաստով համանման երևույթը սովորաբար անվանում են 
բռնապետություն։ Կարելի է ասել, որ նշված գործընթացը յուրօրինակ 
բռնա ցում է մտքի ու զգացմունքի վրա, այսինքն՝ բռնացում անհատական 
այն միակ տարածքի վրա, որը լիարժեք և անսահման ազատության հար-
թություն է մարդու համար։ Ֆիզիկական առումով մարդ արարածը գուցե 
ստիպված, գուցե պարտադրված, գուցե հոժարակամ և գիտակցաբար 
ենթակա է հասարակության օրենքներին, որոնց ոչ մի կերպ չի կարող 
չենթարկվել առողջ բանականության դեպքում, բայց մարդն ազատ է 
մտքի և զգացմունքի հարթակում, որի ազատության սահմանները որոշելու 
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իրավունք ունի միմիայն տվյալ անհատը։ 
Վեհ բարոյականության և նշված եզրերի հակադրամիասնությունն 

ըստ էության Նիցշեի իրականացրած՝ բարոյականության տարբերակումն 
է հասարակու թյան շերտատումով «Տերերի և Ստրուկների»2, բայց ոչ թե 
երկն    ժար, այլ, կարելի է ասել, եռեզրութային հասկացությամբ, որի վեր ջին 
երկու եզրը կարելի է պայմանականորեն միավորել մեկի մեջ: Այլ կերպ և 
ավելի պարզ ասած՝ մարդկային բարոյականությունը այնպես, ինչ  պես 
մարդ կա յին հասարակությունը, երկատված է. հասարակությունը՝ Տերերի և 
Ստրուկ ների, իսկ բարոյականությունը՝ բարու և չարի: «Բարի» և «չար» 
որակների էությունը ապրիորի գիտելիք է մարդ տեսակի համար, որոնց, 
ըստ Նիցշեի օբյեկտիվ հայացքի, համապատասխանում են մարդ կային եր-
կու շերտերը նշանակող «Տեր - Ստրուկ» հասկացությունները։ Դրանցից 
առաջինը ազնիվ անհատն է, իսկ երկրորդը՝ բառացիորեն ստրուկ՝ ան դեմ, 
անկարծիք, ծառայելու ընդունակ և պատրաստ (այս բո լոր հատ կա նիշ  ների 
թելադրանքով՝ նաև ծառայելու պարտավոր)։ Բնական հարց է ա  ռա ջանում՝ 
որ շերտն է մշտական պատասխանատվություն կրում ընդ հան  րապես 
մարդ տեսակի որակի համար: Դրան կարելի է պա տաս խա նել, եթե պար-
զենք, թե մարդկային հասարակության մեջ ովքեր են Տերե րը, ովքեր՝ 
Ստրուկ ները։ Մինչ այդ անհրաժեշտ է բնությունը բա ղադրող շնչա   վոր 
օրգանիզմների մեջ պայմանականորեն երկու թև առաձ նացնել, որոն ցից 
մեկում միավորվում են բոլոր կենդանիները, մյուսում՝ մարդ տե սակը։ 
Մարդը՝ որպես բնական տեսակ, զուտ ֆիզիկական-կեն սա բա նա կան 
բարդ կառուցվածքով կենդանի է, որը մյուս այդպիսի կեն դանիներից 
տար բերվում է իր որակական ներուժով, այսինքն՝ իր ներքին և արտաքին 
որակները զարգացնելու, կատարելագործելու կարողությամբ ու ձգտու-
մով։ Եվ մարդը՝ որպես բնության մասնիկ, պետք է որոշակի պատաս-
խա նատվություն ունենա նախ՝ իր ցեղի ընդհանրական որա կի առու-
մով, ապա նաև՝ ամբողջ բնության, քանի որ «մարդկության պատ մու-
թյու նը բնության պատմության մասը կամ նույնիսկ մասնիկն է»3։

Մարդ տեսակի որակ ասելիս նկատի ունենք մարդկային հասարակու-
թյան կենսական այն երկու գերագույն հարթակների գոյությունը, որոնց 
շնորհիվ մարդը անհիշելի ժամանակներից ինքն իրեն թույլ է տալիս ինքն 
իրեն դասել կենդանի օրգանիզմների ամենավերին աստիճանին։ Այդ եր-
կու հարթակներն են լեզուն և մշակույթը, ընդ որում «մշակույթ» եզրույթի 
ներքո պետք է հասկանալ մարդկային հոգևոր և ֆիզիկական գործու-
նեու թյան օրինակելի ընդհանրույթը, այսինքն՝ տվյալ դեպքում «մշա կույթ» 
հասկացությունը պետք է ներառի առօրյա-կենցաղային հաղոր դակց ման 
օրինակելի մոդելներից՝ վարվելակարգից (էթիկետ), մինչև խոս քի ար վես-
տի գերագույն դրսևորում՝ գեղարվեստական գրականու թյուն, և հնչյու-
նա յին ու գունային օրինակելի ներդաշնակություն՝ երաժշ տություն, գեղա-
նկարչություն և այլն։ Այլ խոսքով ասած՝ մշակույթը մար դու գիտակցության 
հոգևոր հատվածի գործունեությունից ծնված գոյու թյուն է, որը կոչված է 
բավարարելու այդ նույն հատվածի պահանջները։ Մարդկային հասարա-

2 Ницше Ф., К генеалогии морали. «Сочинения в двух томах», Т. 2. М., «Мысль», 1996, с. 408-471։
3 Тайлор Э. Первобытная культура. М., «Издательство политической культуры», 1989, с. 19.
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Րկու  թյունը էապես տարբերվում է բնության մեջ գոյություն ունեցող 

բոլոր խմբավորումներից թերևս իր հոգևոր հատ կանիշներով, իսկ 
առա վել ընդհանուր կերպով՝ իր հոգևոր միաս նու թյամբ՝ մշակույթով: 
Եթե բարոյականությունն այն կետն է, որտեղ հասա րակությունը իսկապես 
շերտավորվում է, ապա մշակույթն այն միակ կետն է, որտեղ կարող են 
միավորվել հասարակության առանց բացառության բոլոր մասնիկներն ու 
խավերը: Եվ բարոյականության առումով եռաշերտ հասարակության բո-
լոր շերտերը, այնուամենայնիվ, գոյատևում են մեկ միասնականության 
մեջ, թեև բարոյականության վերաբերյալ տարբեր ըմբռնումները նրանց 
դրդում են անընդմեջ բախումների։ Ինչպե՞ս է ստացվում, որ հավերժ 
բախ ման մեջ գտնվող մարդու ստրուկ տեսակն ու ազնիվ անհատը կա րո-
ղա նում են ապրել կողք կողքի:

Որպես լուծման սկզբնակետ պետք է վերցնել նիցշեական փայլուն դի-
տողությունն այն մասին, թե ստրուկը հավերժ երևակայական վրեժով է 
լցված Տիրոջ հանդեպ, և այդ վրեժը նրան դրդում է ապստամբության: 
Նա ապստամբում է բարոյապես: Նա Տիրոջ իշխանությունը փորձում է 
կանգնեցնել՝ սահմանելով բարոյական ճնշող օրենքներ: Ստրուկը համոզ-
ված է, որ բարոյականությունը՝ որպես ազնիվ որակ հենց իրեն է բնորոշ, 
իսկ Տերը զուրկ է դրանից, այսինքն՝ ստրուկ տեսակը չի կարող գիտակցել, 
որ անձնական տեսանկյունով ինչ-որ բան չափելը ուղիղ հակադրությունն 
է բացարձակ բարոյականության, և դրանից ելնելով՝ կարելի է հա կա բա-
րոյականություն և ապաբարոյականություն եզրերը միավորել մի պա յա-
մանական անվան ներքո՝ «ստրուկի բարոյականություն»։ Տիրոջ մեջ ապ-
րում են բացարձակ բարոյականության համընդհանրորեն ընդունված ու 
ճա նաչելի օրենքների համակարգը, սակայն այդ բարոյականությունն ու 
Ստրուկի բա րո  յականությունը տարբեր լեզուներով են խոսում: Ստրկական 
բարոյա կա նու թյունը, այսինքն՝ Ստրուկի աշխարհընկալողական ու աշ-
խար հավեր լու ծական օրենքների համակարգը թունավոր է, քանի որ այդ 
օրենքները խո սում են «չի կա րե լի» արտահայտության դիրքերից, իսկ մա-
քուր բա րոյականությունը տալիս է ազատություն՝ այդպիսով կանգնելով 
«կարելի է» արտահայտության կող քին: Տիրոջ և Ստրուկի բարոյականու-
թյուն ները ել ման տարբեր դիրքեր ունեն։ Ստրուկը մտածում է. «Սա չի 
կարելի, որովհետև վատ է», իսկ Տերը մտածում է. «Սա կարելի է, որով հե-
տև լավ է»: Վատը՝ որպես որակ, պար զա պես դուրս է Տիրոջ մտածո ղու-
թյու նից, նա չի համեմատում իրերը, այլ ստեղծում կամ իրերի բազմու-
թյու նից առանձնացնում է լավը, ազնիվը։ 

Իրականությունը բաղադրող ցանկացած երևույթ դրականի ու բացա-
սա կանի հակադրամիասնություն է, և թե այդ երկու բևեռներից որի վրա 
կսևեռվի անհատի ներաշխարհը, մտածողության խնդիր է։ Մտածողության 
սևեռման ուղղությունից է կախված, թե հասարակության որ շերտում 
կընդ գրկվի անհատը՝ Տերերի, թե Ստրուկների։ Եթե խնդիր ունենք պար-
զելու, թե հասարակության զարգացման ու որակի պատասխանատ վու-
թյունը որ շերտի ուսերին է, ապա պետք է նկատի ունենանք, որ ցան-
կացած զարգացման հիմքում ընկած է լավը, և ինչպես որ վատ սերմը 
ընդունակ չէ բերք տալու կամ լավագույն դեպքում անհաջող բերք տալու 
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ներուժ ունի, այնպես էլ որևէ երևույթի վատ դրսևորումը չի կարող զար-
գացման հիմք լինել։ Այս պնդման առումով սպասելի է այն կարծիքը, թե 
օրինակ՝ գոյություն ունի վատ երաժշտություն, և կան այդ վատ երաժշ-
տությունն ընդունողներ, ինչի պատճառով վատ երաժշտությունը շարու-
նա կում է ապրել։ Բայց պետք է նկատի ունենալ, որ այդ վատ երաժշ տու-
թյունը, անկախ լսող-ընդունող զանգվածի չափերից ու կամքից, չի կա րող 
փոխել Երաժշտության՝ որպես երևույթի, և մշակույթի որակը կամ էու թյու-
նը, այլ ընդամենը կլինի մշակույթի ծաղրօրինակ՝ կոչված բավա րարելու 
նրանց պահանջները, որոնց մտածողության ելակետը վատն է։ Այլ խոսքով՝ 
վատի շարունակական գոյությունը ոչ թե զարգացում է, այլ միևնույն 
երևույթի կերպարանափոխություն։ Այսպիսով, սպասելի է, որ տերը, 
շարժ  վելով լավի դիրքերից, զարգանալու է, աճելու, իսկ ինքը իր մեջ թույն 
և ինքը իրեն թույնի մեջ պահող մարդը զրկված է հեռուն գնա լու, բարձ րա-
նա լու հնարավորությունից: Դեպի զարգացում գնալու ան զո րու թյու նը 
Ստրու   կը գիտակցում է, բայց իր անզորությունը գոնե ինքը իրեն խոս տո-
վա  նել նա անընդունակ է, ինչը նրան դնում է ներքին ան ընդհատ պայքարի 
առաջ։ Այդ ներքին պայքարը, խանդի զգացումը ստի պում են ստրուկին 
ա վե լի սեղմել Տիրոջը կանգնեցնող թունավոր բարո յա կանության օղակ նե-
րը:

Որպես կանոն՝ ստրուկները Տերերի հանդեպ քանակական գերազան-
ցություն ունեն հասարակության մեջ: Քանակն իր գործն անում է, և իրար 
դեմ են կանգնում «հասարակական կարծիք» նշաձողն ու «մարդիկ ի՞նչ 
կասեն» պնդօղակը, որոնցում «հասարակություն»-ը Մարդու՝ որպես 
հո գեմտավոր բարձրագույն էակի և իր նմանների համախումբն է, 
իսկ «մարդիկ»-ը՝ մարդկանց հոտային համախումբը։ Հասարակությունը 
մարդկային ազնիվ միասնությունն է, այն խումբը, որը շեշտակիորեն 
տար բերվում է կենդանական այլ խմբավորումներից, մի համակարգ, որ-
տեղ մարդը ապահով է ֆիզիկապես և հոգեպես, և հասարակությունը 
ըն  դամենը «մարդիկ» չեն, այլ անհատների՝ ֆիզիկապես ու հոգեպես 
փոխադարձ հարգանքի վրա առաջացած ամուր համակարգ։ Եթե բա-
ցակայում է հասարակության զարգացումը, նշանակում է, որ ստրկական 
բարոյականությունը «մարդիկ ի՞նչ կմտածեն» սկզբունքով գերիշխում է 
Տերերի բարոյականության վրա։ Այդպիսով հասարակությունը դադարում 
է հասարակություն լինելուց և վերածվում պարզապես «մարդիկ»-ի։ Դա 
նշանակում է, որ ձևավորվել է ստրկական ամբոխ, որը ոչ թե լեզվա-
մշակութային վերելքի պատասխանատվություն է իր վրա վերցնում, այլ 
աշխատում է թունավոր բարոյականության պնդօղակով ազնիվ անհատին 
ճնշելու ուղղությամբ։ Ստրկական ամբոխից ճնշվող անհատի ուսերին 
կրկնակի բեռ է գոյանում. մեկ՝ սեփական Եսի որոնումն ու պահպանումը, 
մեկ՝ հասարակական ամբողջության պահպանումը։ Այդ ճնշվող անհատը, 
որը ապրում է իրերի աշխարհում, բայց փնտրում է նաև ինքը իրեն՝ ան-
դե մությունից խուսափելու և անհատ մնալու համար, անընդհատ լու սա-
վորվող ու հարստացող ներաշխարհ ունի: Այդպիսի անհատների ներաշ-
խարհ ները միմյանցից տարբեր են, քանի որ լուսավոր են. լույսը կարող է 
գույներ ունենալ: Բայց նրանց ներաշխարհները կապող գլխավոր կետ 
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չեն տարբերվում իրարից, քանի որ ստրուկի ներաշխարհում խավար է, 
իսկ խավարի տեսակներ չեն լինում, այդ պատճառով բոլոր խավար ներ-
աշ խարհները միավորվում են՝ այդպիսով ձևավորելով ամբոխի ներաշ-
խարհ: 

Ամբոխի ներաշխարհն ու անհատական ներաշխարհը անհամա տե-
ղելի են, չեն կարող հասկանալ իրար: Անհատը ճնշվում է այնքան, որ ելք է 
փնտրում օտարման այն ձևի միջոցով, որի մասին խոսում է Է. Մունիեն. 
անհատը հայտնվում է նարցիսական օտարման4 մեջ՝ այդպիսով փրկելով 
ներաշխարհում ունեցած այն լույսը, որ դեռ ի զորու չէ զանգ վա ծեղ խա վար 
ցրելու: Այսինքն՝ ստացվում է հետևյալը. մարդկային հոգևոր էու թյու նը 
փորձում է գոյություն պահպանել մեկուսանալով, մինչ դեռ զուտ ֆի զի-
կապես մարդը այնուամենայնիվ համագործակցության շնոր հիվ կարող է 
գոյություն պահպանել: Մարդը չի կարող ապրել ինքը իր հետ՝ առանձ նա-
նալով իր տեսակից: Ուստի նա փնտրում է իր ներաշխարհը ներկայացնելու, 
պարզ ասած՝ ապրումն ու միտքը կիսելու առավել ըն դու նելի ձևեր, քանի 
որ դրանց ուղղակի ցուցադրումը եթե ոչ ցավոտ անդրա դարձի, ապա գո նե 
անտարբերության է մատնվելու: Նույնիսկ ամենա բարձր պատնեշներ ու նե-
ցող ջուրը կարող է թափվել այդ պատնեշներից դուրս, եթե չափա զանց 
շատ լցվի: Այդպես էլ անհատական ապրումներն ու մտքերը ի վերջո դուրս 
են գալիս հրապարակ: Երբ անհատն այլևս ի զորու չէ դրանք իր մեջ պահել 
և այլևս չի կարող մեկուսացած մնալ, նա սկսում է ստեղծա գոր ծել: Ստեղ-
ծա գործական պոռթկումն էլ որոշ իմաս տով ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ «ան հա-
տա կան կամքի ձևավորում, որ վերացա կանանում է այն պի սի իրականու-
թյունից, ինչպիսին ուրիշ մարդկանց կամքն է»5։ Անհատն այդպիսով 
կանգնում է «ընդդեմ դրսից պարտադրվող բազմաթիվ բարո յա ձևերի»6։ 

Ստեղծագործությունը ապրումը կամ միտքն է, որ փրկվում է թու նա-
վոր բարոյականությունից, և որ հյուսվում է՝ տվյալ անհատի մեջ եղած 
ազնիվ բարոյականության օրենքների համաձայն: Ստեղծագործությունը 
ապրում կամ միտք է, որ ի վերջո ցրում է իրեն ճնշած խավարը: Սա մենակ 
մնացած ներաշխարհի անզոր լույսի հզոր արտահայտությունն է, որ 
արդեն ընդունակ է ոչ միայն իրեն ճնշող խավարը ցրելու, այլև հետագա 
այլ խավարներ կանխելու: Առանձին անհատների ստեղծագործությունները 
բոլորը միասին կազմում են ամուր անկյունաքար, որի վրա բարձրանում է 
մարդկային հասարակության արդեն և՛ հոգևոր, և՛ ֆիզիկական գոյու թյու-
նը: Ինչպես արվեստի առանձին նմուշների հեղինակների համար գոյու-
թյուն չունի ավելի թանկ և ավելի վեհ ոչինչ, բացի իրենց արվեստի վերջ-
նական նպատակից7, այնպես էլ հասարակության գոյության անկյունա-
քա րը՝ մշակույթը, ծնվում է վեհ ու ազնիվ անհատներից և ունի վեհ նպա-
տակներ՝ բոլոր մարդկանց միջև ներդաշնակություն հաստատել, հաշ-
տեց նել Տիրոջն ու Ստրուկին, ամբոխից հասարակություն կերտել, մարդու 

4 Տե՛ս Զաքարյան Ս., Փիլիսոփայության պատմություն, Եր., «Նաիրի», 2000, էջ 309։
5 Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М., «Академия», 1995, с. 8.
6 Адорно Т. Проблемы философии морали. М., «Республика», с. 194.
7 Տե՛ս Лессинг Г. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. «Лессинг Г. Э., Избранные произ ве-
дения», М., «Худож. лит.», 1953, էջ 392։
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և կենդանու միջև բանական սահման դնել՝ մարդուց Մարդ կերտել: Մշա-
կույթը խիղճ ու հարգանք արթնացնող լավագույն միջոցն է:

Սակայն ստրկական բարոյականությունը կարող է այնքան կարծր լի-
նել, որ նույնիսկ մշակույթը չկարողանա այն հաղթահարել: Այդ դեպքում 
արդեն խիղճ ու հարգանք սերմանող միջոց է դառնում կրոնը: Ուրեմն այս 
իմաստով կրոնը նույնպես մշակույթ է, այնպիսի մշակույթ, որ խոսում է 
նույնիսկ Ստրուկին հասկանալի լեզվով: Ստրուկին պետք են աստվածա-
շնչյան տասը արգելական հրամայականները, իսկ ազնիվ անհատը իր 
մեջ ունեցած հարգանքի ու խղճի շնորհիվ ինքնուրույն է տարեբերում չա-
րը բարուց:

Մշակույթը, ի տարբերություն բարոյականության, մեկն է. չկա լավ 
ու վատ մշակույթ: Մշակութային մարդաբանության ներկայացուցիչ նե րից 
մեկը՝ Լանդմանը պնդում էր, որ մշակույթները բազմազան են, չի կարելի 
դրանցից մեկը չափել մյուսով8: Ինչ խոսք, անհատները տարբեր են, ասե-
լիք ները՝ տարբեր, արտահայտման ձևերը՝ տարբեր: Բայց եթե հաշ վի առ-
նենք դրանց ծագման շարժառիթները և նպատակը, ապա պետք է վերա-
նա յենք բազմազանության վերաբերյալ դրույթը: Չէ՞ որ ցանկացած ստեղ-
ծա գործություն, ինչպես տեսանք, ներաշխարհի օտարումն է, չէ՞ որ ցան կա-
ցած ստեղծագործություն ենթարկվում է ազնիվ բարոյականության օրենք-
ներին: Հնարավոր է նույնիսկ որպես մշակույթի չափման «գործիք» վերցնել 
հենց միայն բարոյականությունը: Այսինքն՝ պարզել՝ ենթարկվու՞մ է արդյոք 
այդ ստեղծագործությունը վեհ բարոյականության օրենքներին: Այդ առու-
մով նույնիսկ երկրորդական է, թե հատկապես ինչ ձևով է օտարված ան-
հատական միտքը կամ ապրումը: Այդ դեպքում արդեն կա րևոր է թունավոր 
բարոյականության խավարը ցրելու դրա ուժը: 

Մշակույթը չի կարող ընկնել, ցածր որակ ունենալ: Մշակույթը կա՛մ 
լինում է, կա՛մ չի լինում: Այն արտահայտությունը, թե «մշակույթը 
ան  կում է ապրում», ըստ էության նշանակում է, որ մշակույթ պար-
զա պես չկա: Եթե տվյալ պահին մշակույթը չի կարողանում թունազերծել 
Ստրուկ տեսակին, ուրեմն դա մշակույթ չէ: Բայց երբեմն այն կարող է 
հայտնվել զիջող դիրքում: Հիշենք, որ անհատը սկսում է ստեղծագործել 
այն ժամանակ, երբ ինքը իր ապրումների ու մտքերի ուղիղ արտա հայ-
տությամբ ընդունելի չէ թունավոր բարոյականություն կրողների համար, 
երբ իր համար միակ հարմարավետ միջավայրը միայն իր ներաշխարհն է, 
և երբ այդ հարմարավետ միջավայրը լցվում է պայթելու չափ: Ուրեմն կա-
րելի է ասել, որ որքան շատ և ամուր են թունավոր բարոյականության 
օ րենքները, այնքան բարձր ու ամուր են մշակույթի դիրքերը: Եվ հա կա-
ռակը, որքան քիչ և թույլ են Ստրուկները, այնքան փոքր է հավա նակա-
նությունը, որ մշակույթը կարող է պոռթկումներ ունենալ: Այսինքն՝ երբ 
ուժեղ անհատը հասկացված և ընդունված է, նա պարզապես ապրում է 
որպես հասարակության անդամ, իսկ երբ ճնշված և լքված է՝ մեկուսա-
ցումից փրկվելու ուղիներ է որոնում, և այդժամ նրա ներքին հոգեմտավոր 
աշխարհի վերլուծությունը կամ ապրումը օբյեկտիվորեն ընկալելի արտա-
հայ տություն է ստանում՝ այդպիսով վերածվելով նմանատիպ մեկուսաց-
8 Մեջբերումը՝ ըստ Զաքարյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 306-307։
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Րման մեջ փակված մյուս ազնվ անհատների հենարանի։

Մշակույթի պոռթկման հավանականության գործակիցը հավասար 
է հասարակության մեջ գոյություն ունեցող ազնիվ անհատների միաս-
 նական ուժին: Այսինքն՝ արդյո՞ք տվյալ պահին հասարակությունը նե րա -
ռում է վեհ բարոյականությունը արարչաբար կիրառելու ընդունակ անհատ-
ներ, թե՞, այնուամենայնիվ, ստրկական բարոյական ապստամ բու թյան ուժը 
գերազանցում է:

Բարոյականության երեք եզրերը, որքան էլ զարմանալի է, առանձին 
գոյություն ունենալ չեն կարող: Դրանցից յուրաքանչյուրը միշտ ենթադրում 
է մյուսի գոյությունը: Երբ վեհ բարոյականությունը բացահայտ դրսևորում 
է ստանում, դրա առաջ կանգնում է սեփական անզորության խանդից 
ծնված կեղծ, թունավոր բարոյականությունը և կամ վեհ բարոյականու-
թյա նը իրեն հավասար համարող ու նույնիսկ այն քամահրող ապաբա րո-
յականությունը: Սրանց դեմ էլ իր հերթին վաղ թե ուշ կանգնում է մեկ այլ 
ազնիվ բարոյականություն: Եվ այս հերթագայությունն անվերջ է: Եթե 
թու  նավոր բարոյականությունն առաջանում է լավի հանդեպ ունեցած 
խան  դից, ապա վեհ բարոյականության ծնողը հարգանքն է: Անհատը 
որևէ տիպի հարգանք է զգում, և այդ հարգանքը նրան վարվե ցողու-
թյան ազատություն է տալիս: Այլ կերպ ասած՝ այդ հարգանքը խիղճ է 
արթ նացնում, որը բարոյական օրենքներ է մշակում անհատի ներսում: 
Նա գործում է այդ օրենքների համաձայն, բայց այդ օրենքները չեն ճնշում 
իրեն, այլ, հակառակը, թևեր են տալիս ավելի վեր գնալու համար: Կարո՞ղ 
են արդյոք երբևէ բախվել վեհ բարոյականությունն ու մշակույթը: Թվում 
է՝ երբեք, բայց...

Կրոնը՝ որպես երևույթ, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մարդկային տարաշերտ 
ցեղի միասնականությունն ապահովող յուրօրինակ մշակութատեսակ։ Դա 
մշակույթի այնպիսի տեսակ է, որը ընդունակ է միավորել Ստրուկին և Տի-
րոջը։ Կարելի է ասել, որ կրոնը հայելի է, որի մեջ նրանցից յուրաքանչյուրը 
իրեն անհրաժեշտ հենարանն է գտնում՝ ի դեմս հույսի, որն անհրաժեշտ է 
ներկայի կամ ապագայի հանդեպ անզորությունից չընկճվելու ու չոչնչա-
նա լու համար։ Մարդը ի բնե չի կարող միայնակ գոյատևել, և երբ մարդ-
կանց միասնության բնական ուժն է անզորանում, առաջանում է հույս ու 
հա վատ ինչ-որ գերբնականի հանդեպ, ինչի շնորհիվ մարդը պարզապես 
սե փական ներաշխարհի՝ իր համար մինչ այդ անհայտ ներուժ է բացա-
հայտում։ Եվ եթե կրոնը մարդուն հուսահատությունից հանելու և առաջ 
գնալու խթանի դեր է կատարում, բնական կլինի կարծել, որ այն միշտ 
վե հորեն բարոյական է։ Սակայն Նիցշեն ըստ էության մշակույթի ու բա-
րոյականության մի բախում մատնանշում է9. քրիստոնեությունը որ պես 
իր խորհրդանիշ է ներկայացնում խաչին գամված Քրիստոսին, որը աշ-
խարհ էր եկել՝ մարդկությանը փրկելու: Ինչ-որ մեկին օգնության ձեռք 
մեկ նելը, իհարկե, վեհ բարոյականություն է, իսկ ի՞նչ է նշանակում այդ 
ձեռքը ոչնչացնելն ու ոչնչացումը հավերժացնելը... Բարոյականության և 
մշակույթի բախում ենք համարում նաև Ռիո դե Ժանեյրոյում Քրիստոսի 

9 Տե՛ս Ницше Ф. К генеалогии морали. Рассмотрение первое: «Добро и зло», «хорошее и плохое», 
«Сочинения в двух томах», Т. 2. М., «Мысль», 1996, с. 423։
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հսկա յական արձանը մշակութային կոթող համարելն ու այդ արձանի 
հենց միայն գոյությունը. քրիստոնեությունը թույլ չի տալիս խոնարհվել 
նյու  թական, ձեռակերտ քարակտորներին, և Քրիստոսը, ասում են, Աստծո 
որդին էր։ Բարոյակա՞ն է արդյոք պետության անկախության հարյուրամ-
յակի առիթով կառուցել Աստծո որդու հուշարձանն ու այն օրհնել մարդու 
ձեռքով (Հռոմի Պողոս VI պապը 1965 թ. օրհնեց հուշարձանը)։ Այդ հու-
շար ձանը միանգամայն շնորհալի է կերտված, բայց գաղափարական և 
բովանդակային առումով, մեղմ ասած, հակասական է։ Նմանատիպ բախ-
ման օրինակ է նաև Նյու Յորքում Ազատության արձանը։ Ազատությունը՝ 
ձևի մեջ դրված... Այդ կոթողը նույնպես շնորհալի է որպես քանդակա-
գոր ծություն, բայց այն չի կարող ազատություն խորհրդանշել, քանի որ 
սահ մաններ ունի և սահմաններ ունեցող տարածության՝ ինչ-որ կոնկրետ 
պե տության մեջ է։ Ազատության խորհրդանիշը մի վայրում է, որտեղ մար-
դու մուտքն ու ելքը կախված է իր իսկ նման մարդու թույլտվությունից։ 
Ազատությունը չի կարող խորհրդանիշ ունենալ, այն չի կարող պատ-
կերի վերածվել։

Մարդ տեսակի որակական զարգացումը պայմանավորված է ազնիվ 
Մարդու, վեհ անհատի գոյությամբ: Տերը՝ մարդու վեհ տեսակը, ունի հա-
վեր ժական առաքելություն՝ միավորել իր նման վեհերին և դուրս բերել 
Ստրու կին խավարից: Ըստ այդմ՝ մշակույթը ցանկացած իմաստով բարո-
յականության ծնունդ է և բարոյականություն ծնող: Հասարակությունը, 
եր  կատվելով ներաշխարհների բախումներից, ի վերջո միավորվում է ներ-
աշխարհների միության շնորհիվ: Մարդկային հասարակությունը, որքան 
էլ ներաշխարհային բախումներ ապրի, համենայն դեպս, պահպանում է 
բաղադրիչային կապակցվածությունը։ Այնուամենայնիվ, կա ինչ-որ մի 
բան, որ կապակցում է հասարակության տարակերպ բաղադրիչները։ Այդ 
ինչ-որ մի բանը «այն լռելյայն համաձայնությունը կամ միաբանությունն է, 
որը այնքան ուժգին խթանում է ամբողջական ժողովուրդներին՝ միա վոր-
վելու ընդհանուր լեզվի գործածության, ընդհանուր կրոնի դավանման, 
ար վեստի և գիտելիքի ընդհանուր աստիճանի հասնելու»10։ Հասարակու-
թյան բոլոր բաղադրիչների միջև միակ անխզելի և անփոխարինելի կապը 
լեզուն է։ Լեզուն առաջին հերթին հաղորդակցական գործառույթ ունեցող 
երևույթ է, ընդ որում հաղորդակցում ասելիս պետք է հասկանալ ոչ միայն 
մարդ-մարդ հարաբերության հաստատումը կամ պահպանումը, այլ նաև 
մարդ - ներքին աշխարհ և մարդ - արտաքին աշխարհ հարաբերու թյուն-
նե րը, այսինքն՝ լեզուն միջոց է արտաքին իրականությունը ներքին աշ-
խարհ ներմուծելու և անհատական ներքին իրականությունը արտածելու։ 
Եթե նկատի ունենանք զուտ հաղորդակցական գործառույթը, ապա լեզուն 
ընդամենը մարդկանց խմբին ակամա տրված իրողություն է, որից մարդն 
օգտվում է ոչ ավելի, քան բնական ջրից. մարդը ծարավ է զգում և ավ տո-
մա տաբար կամ բնազդաբար ջուր է խմում, այդպես էլ, երբ մարդը պետք 
է ինչ-որ բան հաղորդի մեկ ուրիշ իր նմանին, բնազդաբար կամ ավ տո-
մա տաբար օգտվում է լեզվի հնարավորություններից։ Այսինքն՝ երբ մար-
դու միտքը դուրս թռչելու աստիճանի հասունանում է, այն վերածվում 
10 Тайлор Э., նշվ. աշխ., 24.
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Րէ լեզ վական միավորների, որոնք որպես բովանդակության պատյան են 

ներ կայանում՝ ապահովելով փոխանցվող մտքի «անվնասությունն» ու 
ամ բողջականությունը. ճիշտ այնպես, ինչպես երաժշտական հնչյուն  նե-
րը կոչված են «տեղափոխելու» մարդու՝ դուրս թռչելու չափ հա  սու նա-
ցած զգացողությունները։ Բայց այն պահին, երբ մարդկային միտքն ու 
զգա ցողությունը միավորվում ու միաժամանակ են «ելք» պահանջում, լեզուն 
հանդես է գալիս մեկ այլ՝ մշակութակերտ գործա ռույ թով. առաջանում է 
գրական կամ գիտական երկը։ Այս դեպքում նպա տա կա հար մար չենք հա-
մարում առանձնացնել միմյանցից գրական ու գիտական ստեղ ծագործու-
թյուն ները, քանի որ երկու դեպքում էլ գործ ունենք մտքի ու զգացողության 
միասնական հորձանքի հետ, պարզապես գրական եր կում զգացողությունն 
է գերիշխում, իսկ գիտականում՝ միտքը։ Երկու ստեղ ծագործություններն 
էլ իրականությունն են արտացոլում, բայց յուրո վի, և գուցե դրա շնորհիվ 
է, որ «մտածողը սկսում է հասկանալ մտա ծո ղին»11։ Գրողը տեսնում է 
իրա կանությունը նախ մտածական դաշ տում, ապա այն վերլուծում է զգա-
ցական դաշտում։ Իսկ գիտնականը զգում է, որ իրականության ինչ-որ 
հատ ված «այն չէ», ու գնում է այդ հատ վածը՝ վերլուծելու մտածական 
դաշ տում։ Այլ կերպ ասած՝ գրական ու գիտական բովանդակությունների 
ելքերն են տարբեր. առաջինը ձև է ստանում ու դուրս գալիս զգացական 
դաշտի պրիզմայով, իսկ երկրորդը՝ մտածական։ Եվ այդ երկու դեպքում 
էլ լեզուն մշակութային արժեք ունի, քանի որ նախ՝ այդ մակարդակում են 
դրսևորվում այս կամ այն լեզվի բառային, քե րա կանական, ոճական հնա-
րա վորությունները, ապա՝ «գրա կա նու թյու նը՝ որպես համակարգ, ար վեստ -
ների համակարգում, իբրև միավոր գոյու թյուն ունի նաև մեկ այլ՝ ավե լի 
բարձր մակարդակում»12։

Եթե լեզուն իր զուտ հաղորդակցական գործառույթով կիրառելիս 
մարդն ազատ է այն ճկելու իրեն հարմար անկյան տակ, ապա որպես 
մշակույթ կիրառելիս պարտավորված է հետևել ներդաշնակության ու 
ազնվության, այսինքն՝ վեհ բարոյականության օրենքներին։ Լեզուն 
որ  պես մշակույթ կիրառելիս անհատը պետք է ունենա գոնե մի տարրական 
պատասխանատվություն մարդկային հասարակության առաջ, քանի որ 
այդ դեպքում լեզուն դառնում է հասարակության դիմագիծ. «գեղար վես-
տա կան տեքստից «անդին» միշտ գուշակվում է մարդկային որոշակի 
կեր  պարը, դարաշրջանի աշխարհազգացողությունը կամ, այլ կերպ ասած, 
ստեղծագործությանը բնորոշ մշակութային գերակշռող հատկանիշը»13:

Եթե անհատը ազատ է առօրյա հաղորդակցման մեջ իր ընկերոջ հետ 
խոսել գռեհկաբանական, հայհոյաբանական բառապաշարով կամ քերա-
կանական սխալ կառույցներով, ապա գրական կամ գիտական երկը 
պետք է ստեղծվի ազնվագույն ներդաշնակության սկզբունքով՝ բա-
ռա պաշարին գումարած քերականորեն ճիշտ կառույցներ։ Եթե գի տա-
կան երկը, բարեբախտաբար, դեռ զերծ է գոնե բառապաշարային աղ տո-
տու մից, ապա գրական երկերում, ցավով նկատենք, մեր ժամանակներում 

11 Андреев А. Психика и сознание. Два языка культуры. Книга 1: Капли океана.  Минск, БГУ, 2000, с. 19.
12 Сухих И. Структура и смысл. Теория литературы для всех. СПб, «Азбука», 2016, с. 17.
13 Кривцун О. Эстетика. М., «Аспект Пресс», 1998, с. 89.
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լայ նորեն կիրառվում են հատկապես բառապաշարային մերժելի ձևերը։ 
Գրա կանության լեզուն պետք է տարբերվի փողոցի լեզվից, որպեսզի 
ըն  դունակ լինի իրականացնելու որպես մշակույթ իր առաքելությունը։ 
Որ պես մշակույթ՝ լեզուն պետք է իր մեջ խտացնի օրինակելի ու ազնիվ 
ձևե   րը՝ այդպիսով ստանձնելով հասարակության ցանկացած շերտին պատ-
  կանող անհատի կատարելագործումը։ Ի վերջո, ոչ մի արգելք չկա ու  զա ծի 
պես հայհոյելու ու հրատարակելու տվյալ տեքստը որպես բանաս տեղ ծու-
թյուն, բայց այդ տեքստը երբեք չի դառնա մշակույթի մաս և երբեք ոչինչ չի 
փոխի գրականություն կոչված մշակութային ամբողջության զար գաց ման 
մեջ, ինչպես վերը նկարագրված վատ երգի օրինակն է։ Այդ պի սով, լեզ վա-
կան բարոյականությունը լեզվի հնարավորությունները հավուր պատշաճի 
կիրառելու ձգտումն ու իրագործումն է, իսկ հակաբա րոյակա նու թյունը լեզ-
վա կան ոչ պատշաճ կիրառությունն է։

Լեզուն ինքնին օժտված է բարոյականությամբ, նրա հենքը հենց բա-
րո  յականությունն է, որի շնորհիվ լեզուն՝ որպես համակարգ, այսպես ա -
սած ինքնամաքրման և ինքնակարգավորման հատկություն ունի, այ սինքն՝ 
ցան կա ցած իրադրությանը և պատկերին համապատասխան ար տա հայտ-
չական «պատյան» ունի (ժամանակի ընթացքում դուրս է թողնում այս 
կամ այն տարրը այս կամ այն պատճառով)։ Հակաբարոյական է, երբ լեզ-
վական կա նոններին անտեղյակ որևէ մեկը դատում է մեկ ուրիշի լեզ վա-
գոր ծա ծությունը, ասենք՝ երբ սխալներով կազմված լրագրական նյութը 
քննա դատական հայացք է նետում, օրինակ, դեռահասական խոսելաոճին 
և կամ էլ, ասենք, կետադրական ու ոճական սխալներով կազմված տեքս-
տում խոսվում է գրագիտության մասին։ Եվ ապաբարոյականություն է 
լեզ վական համակարգը միտումնավոր կերպով խաթարելը, որևէ տարր 
ան համապատասխան կերպով կիրառելը։ Ինչպես գունային ու հնչյունային 
արվեստի ցանկացած ստեղծագործություն, այնպես էլ բառային արվեստի 
ցանկացած ստեղծագործություն խթանում է մարդ-անհատի ճանա չո ղա-
կան գործունեությունը՝ բովանդակային պլանում իր կրած տեղեկատվու-
թյամբ հարստացնելով տվյալ անհատի ճանաչողական փորձը, և միևնույն 
ժամանակ ձևային պլանում իր արտահայտությամբ կոչված է անհատի 
գեղագիտական ճաշակը բարձրացնելու կամ այդպիսի ճաշակ ձևավորելու։ 
Դա նշանակում է, որ մշակութային արժեքի ցանկացած ստեղծագոր ծու-
թյուն պետք է ունենա ձևաբովանդակային ներդաշնակություն, ընդ որում 
այդ ներդաշնակ ամբողջություններից յուրաքանչյուրը պետք է իր նա խոր-
դի զարգացած տեսակը լինի։ Այսինքն՝ ստեղծագործող անհատը պետք է 
հաշվի առնի իր նախորդի որակական առումով սահմանած նշաձողը և 
գերազանցի կամ գոնե հավասարվի դրան։ Հակառակ դեպքում ստեղծա-
գործությունը ինքնանպատակ կլինի։ 

Իհարկե, մարդն ազատ է իր մտավոր տարածության մեջ, սակայն երբ 
մտավոր տարածությունից ինչ-որ հատված պետք է ենթարկվի արտա-
հայտ ման, այսինքն՝ դառնա օբյեկտիվ իրականության մի մաս, որը ապա-
գա յում ճանաչողության նոր օբյեկտ է դառնալու մեկ այլ սուբյեկտի հա-
մար, ուրեմն մինչև օտարվելը այն պետք է չափվի վեհ բարոյականության 
սանդղակով։ Եվ եթե տվյալ հատվածը ոչինչ չի փոխելու այլ սուբյեկտ-
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Րների ճանաչողական հորիզոնների ընդլայնման և այլոց մտավոր տա-

րա ծության որակական զարգացման գործընթացում, ապա այն օտա-
րելը հակաբարոյական է, իսկ եթե տվյալ հատվածը օտարել պատ-
րաստ վող անհատը նաև գիտակցում է տվյալ օտարման ինքնանպա-
տա կությունը և, այնուամենայնիվ, օտարում, ուրեմն գործ ունենք ա -
պա բարոյականության հետ։ 

Շատերը սիրում են նկարել, բայց նրանց ստեղծած պատկերները դպրո-
 ցական նկարչական ալբոմից ավելին չեն օտարվում, չեն ներկա յաց վում 
հասարակության լայն զանգվածին այն պարզ պատճառով, որ գեղա նկար-
չության մեջ զարգացում չեն կարող ապահովել, մյուսներն էլ սիրում են 
երգել կամ նվագել, բայց դա չի վերածվում հանրության զգացմունքային 
ճաշակ ու աշխարհայացք կերտելու գործընթացում ինչ-որ ներդրումի։ Մի 
մասն էլ կարծում է, որ կարող է պոետ լինել, եթե բանաստեղծություն 
ստեղ ծի գռեհկաբանական (կամ, ավա՜ղ, հայհոյաբանական) բառա պա շա-
րով՝ դրա անունը «ոճ» դնելով և այդպիսով աղավաղելով լեզվական մշա -
կույթի ներդաշնակությունը։ Այդպիսի ստեղծագործությունները նույն քան 
կարող են համարվել գրականություն, որքան դպրոցական նկար չու թյան 
ալ բոմում ապաշնորհ կերպով նկարված մարդու դեմքը՝ դիմանկար, իսկ 
դրանք հրատարակելը՝ հասարակությանը ներկայացնելը, նույնն է, թե 
ապաշնորհ կերպով նկարված դեմքը Ազգային պատկերասրահում որ պես 
ցուցանմուշ կախել։ Սակայն չէ՞ որ «պոետիկությունը ոչ միայն բառերի ու 
նշանակությունների հատկությունն է, այլ նաև յուրահատուկ կեցու թա ձև, 
որ հատուկ է մարդուն»14։ Մշակութային ցանկացած երևույթ պար տա վոր է 
հասարակության անդամներին տալ այնպիսի նյութ, որը ճանաչելն ու ըն-
կա լելը կընդլայնի մարդու ներքին տարածությունը. «Մշակութային ստեղ-
ծագործությունը կարող է արտացոլել այն արժեքները, որոնց արժե, որ 
մարդը ձգտի»15։

Գռեհիկ բառապաշարը չի կարող լինել գրականության որևէ նմուշի 
կերտման միջոց գոնե հետևյալ պարզ պատճառով. լեզվի յուրաքանչյուր 
տարր մարդու մտավոր ներաշխարհի՝ ակտիվ մտածողության և ենթա գի-
տակցության այս կամ այն հատվածի նշանակիչն է, գռեհկաբանական 
կամ հայհոյաբանական բառապաշարը մարդու բնազդային կամ ենթա գի-
տակցական դաշտի խավար անկյունների նշանակչային համախումբն է։ 
Բայց մարդը դասով իրենից ցածր համարվող կենդանի օրգանիզմներից 
տարբերվում է և պետք է տարբերվի ամուր բանականությամբ, որը վերա-
հսկում է նշված երկու դաշտերը։ Բանականության վերահսկողության պա -
կասի դեպքում մարդը անառողջ է որակվում, բայց երբեք՝ պոետ... Այդ տե-
սա կի ստեղծագործությունների գերակշռող ծավալը՝ որպես ստրկական 
դա սի բարոյականության պնդօղակ, ընդունակ է ապամշակութայնացնել 
հա  սարակությունը՝ ճնշելով ազնվության ձգտող շերտին և ստիպելով նրան 
ներփակվել զարգացման մեջ կանգ ապրող մշակույթի սահման ներում։

Ի բնե կառուցվածքային բարդ ձև և դրանից էլ բարդ բովանդա-
կու թյուն ունեցող էակը՝ մարդը, գիտակցաբար կամ ենթագիտակցորեն 

14 Эпштейн М. Поезия и сверхпоэзия. СПб, «Азбука», 2016, с. 3.
15 Рэнд А. Романтический манифест: Философия литературы. М., «Паблишер», 2011, с.11.



24

անընդմեջ վեհ բարոյականություն է որոնում։ Եթե նա գիտակցաբար է 
որոնում, նշանակում է, որ հասարակության ստրկական շերտը ճնշող ծա-
վալի է հասել, իսկ ենթագիտակցական որոնումը պարզապես ցույց է տա-
լիս, որ մարդ-անհատը զուտ ֆիզիկական գոյություն չէ, այլ նաև գեղա-
գիտական էությամբ արարած, որը նույնիսկ կենդանական աշխարհի բա-
րո  յականությանը հավատալու հակում ունի այն աստիճանի, որ մշա կու-
թա յին արժեք ունեցող բառային ստեղծագործություններից մեկում իր են-
թա գիտակցական ազնվագույն որոնումներից մեկին նյութական գո յու-
թյուն է տալիս՝ պատմելով, թե ինչպես մի անգամ մի գայլ իր գայլուկներին 
հա  վասար կաթով սնեց մարդու ձագին՝ խախտելով բնության չգրված 
օրենքը...

Սիրանուշ Գ. Հովհաննիսյան – գիտական հետաքրքրու թյուն  ների 
շրջանակն ընդգրկում է ընդհանուր լեզվաբանության, փիլիսոփայու-
թյան, հոգեվերլուծության բնագավառները։ Զբաղվում է լեզվանշանա-
գիտական, լեզվամշակութային և պաթոլոգիական հոգելեզվաբանության 
հարցերով։ Մի շարք գիտական հոդվածների հեղինակ է։
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The article focuses on the type of human society and the quality of rela-
tions between members of that society, as well as morals and morality, as con-
cepts that organize inter-human relations and culture. There are three types of 
morality - morality, antimorality and amorality. These three concepts are pre-
sented as prerequisites for the development of culture and the main indices of 
the way of becoming out of man by Man. As well as the article considers litera-
ture as a form of culture and language, as a means of forming a culture. The 
fact is underlined that the human creature is always in the positives of morality 
consciously or in the subconscious level of thinking.
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Резюме

НРАвСТвЕННОСТЬ КАК пРЕДпОСЫЛКА КУЛЬТУРЫ 
 

 Сирануш Г. Оганесян

Ключевые слова - искусство, литература, религия, об-
щест во, человеческое качество, Господин, Раб, духовно-мыс-
ли тельный мир, антинравстенность, аморальность.

В статье рассматривается тип человеческого общества и качества от но-
шений между членами этого общества, а также мораль и нравственность, 
как концепции, организующие межчеловеческие отношения и культуру. 
Раз личаются три вида морали – нравственность, антинравсвенность и амо-
ральность. Эти три вида представлены в качестве предпосылок для развития 
культуры и главных индексов на пути становления из человека Человеком. 

В статье рассматриваются также литература, как форма культуры, и язык, 
как средство формирования культуротипа. Отмечается, что человечес кое 
создание сознательно или в подсознательном уровне мышления все время 
находится в поисках нравстенности.
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