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ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԲԻՒՐՈՅԻ ԽՈՍՔԸ

 Տիկ նայք և  պա րո նայք պատ գա մա վոր ներ,
 Սի րե լի բա րե կամն եր,
 Սո ցիա լիս տա կան կու սակ ցութ յան և ՀՅԴ հար գե լի ըն կեր ներ,

Հ նա րա վոր չէ, որ հա մաշ խար հա յին հնչե ղութ յուն ու նե ցող ե րեք հար յու րամ-
յակ նե րի` ի րա րից գրե թե ոչն չով չտար բեր վե լու հան գա ման քը լի նի ըն դա մե-
նը պա տա հա կա նութ յան արդ յունք:  Դա, թերևս, կխախ տեր տրա մա բա նութ յան 
օ րենք նե րը և  հա վա նա կա նութ յուն նե րի հաշ վար կի կա նոն նե րը:  Նախ, այս տա րի 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի և ֆրան սիա ցի մտա վո րա կան և քա ղա-
քա կան գոր ծիչ  Ժան  Ժո րե սի սպա նութ յան հի շա տակ ման տա րե լիցն է: Մ յուս կող-
մից, հա մայն աշ խար հի հա յութ յու նը հա ջորդ տա րի պատ րաստ վում է ո գե կո չել 
 Հա յոց  Ցե ղաս պա նութ յան հար յու րամ յա կը:

 Ե րեք այս հար յու րամ յակ նե րը հի շա տա կող մի ջո ցա ռումն երն ուղ ղա կիո րեն 
կապ ված են ար յու նա հե ղութ յուն նե րի հետ, իսկ ո գե կոչ ման հայ տա րա րութ յուն նե-
րը մեզ ան մի ջա պես հի շեց նում են  Վեր դե նի ճա կա տա մար տը և  մի լիո նա վոր ան-
մեղ զո հե րին:  Հի շեց նում են նաև ան վախ մի մար դու, ով դար ձավ մո լա գար և 
 կույր ազ գայ նա կա նութ յան զոհ: 

Այդ մի ջո ցա ռումն ե րը նույն քան սար սա փով մեզ հի շեց նում են նաև դե պի մա-
հը շա րան-շա րան գնա ցող հա յոր դի նե րի մա քառ ման ու ղին, ով քեր ար մա տա խիլ 
ե ղան հա զա րամ յակ նե րի ի րենց հայ րե նի քից:  Պարզ պա տա հա կա նութ յու նը չի 
կա րող այդ աս տի ճան հնա րամ տո րեն բո լոր այս փաս տե րը դա սա վո րել մե կը 
մյու սի հե տև ից: Ակն հայտ է, որ այս ի րա դար ձութ յուն նե րը փոխ կա պակց ված են, և 
 յու րա քանչ յուրն իր մա սով ո րո շա կի դե րա կա տա րութ յուն է ու նե ցել հա մաշ խար-
հա յին պատ մութ յան մեջ և, ան շուշտ, նաև՝ քիչ թե շատ նշա նա կա լի ազ դե ցութ-
յուն թո ղել մարդ կութ յան ճա կա տագ րի վրա: Ե թե չլի ներ 1914 թ. օ գոս տո սին սան-
ձա զերծ ված պա տե րազ մը, ե րիտ թուր քե րի ցե ղաս պա նա կան նա խա գի ծը կա րող 
էր առն վազն հե տաձգ վել, և ե թե չլի ներ  Ժո րե սի սպա նութ յու նը կայ սե րա կան 
 Գեր մա նիա յի կող մից պա տե րազմ հայ տա րա րե լուց տա ռա ցիո րեն օ րեր ա ռաջ, 
թեև քիչ, սա կայն հա վա նա կան է, որ այդ պա տե րազ մը չսան ձա զերծ վեր նույն քան 
ա նար գել, և չ լի ներ այն ո գև ո րութ յու նը և ազ գա յին գրե թե բա ցար ձակ միա կա-
մութ յու նը, ո րոնց ա կա նա տես ե ղանք պա տե րազ մը սկսվե լուց հե տո:

 Ժո րե սը պատ կա ռե լի մի անձ նա վո րութ յուն էր, և  ա հա՛, թե ինչ պես է Ս տե ֆան 
Ց վայ գը ներ կա յաց նում  Ժո րե սին, ու մով նա հիա նում էր.

« …աստ ճա նա բար տրտմութ յու նը պա րու րեց  Ժո րե սին, և ս ևե ռուն մի միտք 
ծան րա ցավ նրա գո յութ յան վրա. ինչ պե՞ս խա փա նել եր կու այս տե րութ յուն նե րի 
միջև պա տե րազ մը:  Վեր ջին այս տա րի նե րին նրա գոր ծու նեութ յու նը հե տապն-
դում էր գեթ մի նպա տակ՝ անհ նա րին դարձ նել նման զար գա ցու մը:  Ժո րեսն այլևս 
ան տե սում էր իր հաս ցեին հնչող վի րա վո րա կան խոս քե րը և  համ բե րա տա րութ-
յամբ հա մա ձայ նում էր, երբ ի րեն «բեռ լին յան պատ գա մա վոր» կամ « Վիլ հելմ կայ-
սեր է մի սար» էին հոր ջոր ջում:  Նա թույլ էր տա լիս, որ այս պես կոչ ված հայ րե նա-
սեր նե րը ծաղ րեն ի րեն՝ պա հե լով անխ նա իր հար ձա կումն ե րը նրանց հա մար, ով-
քեր հրահ րում են պա տե րազ մը, ով քեր սադ րում են մարդ կանց հո գի նե րը և  ով-
քեր սեր մա նում են ա տե լութ յուն:

Ֆ րան սիա կան ժո ղովր դին արթ նաց նե լու հա մար նա խա տես ված ճիչն ար դեն 
սեղմ վել էր  Ժո րե սի կո կոր դում, երբ ստվե րի այդ մար դիկ նրան նե տե ցին հա տա-
կին, մար դիկ, ով քեր լավ գի տեին նրա ան կոտ րում կամ քը, և  ում ծրագ րե րին և 
 պատ մութ յա նը  Ժո րե սը քա ջա տեղյ ակ էր:  Քա նի դեռ  Ժո րե սը ողջ էր, սահ ման ներն 
ա պա հով էին, ին չի մա սին գի տեին նաև այդ մար դիկ:  Բայց բա վա կան էր, որ  Ժո-
րեսը սպան վի, ան մի ջա պես սան ձա զերծ վեց պա տե րազ մը, և  գեր մա նա կան յոթ 
բա նակ ներ թա փան ցեց ֆրան սիա կան տա րածք ներ»1։ 

Ֆ րան սիա յի ար դա րա դա տութ յան կող մից մար դաս պա նի ար դա րաց ման դա-
տա վա րութ յու նը, ո րը հե տաձգ վեց մին չև պա տե րազ մի ա վար տը, ա ռաջ բե րեց 
աշ խա տա վոր դա սի դժգո հութ յու նը: Ընդ ո րում, մար դաս պա  նին ներ կա յաց րին 

1 www.jaures.eu/ressources/sur_jaures/jaures-par-stefan-zweig/



209

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
Զ
 (
Ժ
Բ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
48

) 
հո

կտ
եմ

բե
ր-

դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

4

որ պես մեծ հայ րե նա սեր՝ դրա նով իսկ ար դա րաց նե լով նաև  Ժո րե սի սպա նութ յու-
նը: Եւ ու րեմն ի՞նչ.  Ժո րե սը, փաս տո րեն, դա վա ճա՞ն է: Մտ քով ան գամ հնա րա վոր 
չէ նման բան անց կաց նել: Ն րա մա հից տա սը տա րի հե տո նրա աճ յու նը տե ղա-
փոխ վեց  Պան թեոն: Եւ պատ մա կան այս թյու րի մա ցութ յունն ան կաս կած պատ ճա-
ռա բան վում է  Ժո րե սի թե րևս չա փա վոր, բայց, ան շուշտ, ան հեր քե լի խա ղա ղա սի-
րութ յամբ.  Ժո րե սը գար շում էր պա տե րազ մից և  նա պատ րաստ էր օգ տա գոր ծել 
ձեռ քի տակ ե ղած բո լոր մի ջոց նե րը այն կան խե լու հա մար:  Մարդ, ով քա ղա քա-
կան իր ողջ կա րիե րա յի ըն թաց քում այդ քան խո սել է բա նա կի դե րա կա տա րութ-
յան մա սին, այդ բա նա կը ցան կա նում էր տես նել մի միայն իր երկ րի պաշտ պա-
նութ յան մեջ:  Ժո րե սի հայ րե նա սի րութ յու նը բա ցար ձա կա պես հե ռու էր այդ ժա-
մա նա կա հատ վա ծին հա տուկ ազ գայ նա կան ագ րե սիա յից, և  պա տա հա կան չէ 
նաև, որ նրան տվել էին «հու մա նիստ» ո րա կա վո րու մը և դ րա նով էլ բնու թագ րում 
էին  Ժո րե սի սո ցիա լիզ մը:  Քա ղա քա կան վար քագ ծի նրա կա նոն նե րը խարսխ ված 
էին ար դա րա դա տութ յան հան դեպ խո րը սի րո վրա:  Ժո րե սը չա փա վոր հան րա-
պե տա կա նից վե րած վեց խո րա պես հա վա տա ցած սո ցիա լիս տի, երբ հատ կա պես 
հա մոզ վեց, որ աշ խա տա վո րութ յան շրջա նակ նե րում տի րում է ա նար դա րութ յու նը, 
և  հա սա րա կութ յու նը կա րիք ու նի փո փո խութ յան. այն պետք է դառ նա ա վե լի 
մարդ կա յին: 

Դ րեյ ֆու սի գոր ծի ըն թաց քում մենք ա կա նա տես ե ղանք, թե ինչ պես  Ժո րե սը, 
սկզբում լի նե լով ան տար բեր և  նույ նիսկ՝ հա կա ռա կորդ, աս տի ճա նա բար դառ-
նում է Դ րեյ ֆու սի պաշտ պա նը և  ան հեր քե լի փաս տե րի ճնշման տակ ըն դու նում է 
վեր ջի նիս ան մե ղութ յու նը՝ դրա նով իսկ դեմ գնա  լով սար սա փե լիո րեն մո լե ռանդ 
հա սա րա կութ յա նը:  Մի անձ նա վո րու թ յուն, ինչ պի սին  Ժո րեսն էր, չէր կա րող 
լռութ յան մատ նել Օս ման յան կայս  րութ յան ժո ղո վուրդ նե րի, մաս նա վո րա պես՝ 
հա յե րի տա ռա պան քը՝ ի տար բե րութ յուն իր երկ րի կա ռա վա րութ յան:  Դեռևս իր 
կեն դա նութ յան օ րոք  Ժո րե սը սկսեց խո սել « Կար միր սուլ թան» մա կա նու նը կրող 
սուլ թան Աբ դուլ  Հա միդ II-ի կող մից կազ մա կերպ ված ջար դե րի մա սին: Որ պես 
 Պատ գա մա վոր նե րի պա լա տի տա ղան դա վոր և հա մար ձակ ներ կա յա ցու ցիչ՝ նա 
սկսեց վա րա կիչ հա մոզ մուն քով խո սել  Հայ կա կան հար ցի մա սին: Ա յո՛,  Ժո րե սը 
 Հայ դա տի մե ծա գույն պաշտ պան նե րից էր, ով շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա-
ծում դար ձավ նաև եվ րո պա կան հա յա սի րա կան շարժ ման ա ռա վել հայտ նի և  ա -
ռա ջա տար դեմ քե րից մե կը:

 Ժո րե սի մե տա ղա կան ձայ նը ե րեք ան գամ թնդաց  Պատ գա մա վոր նե րի պա լա-
տում՝ կոչ ա նե լով Ֆ րան սիա յի կա ռա վա րութ յա նը և ընդ հան րա պես՝ Եվ րո պա յին, 
արթ նա նալ թմբի րից և  օգ նութ յան ձեռք մեկ նել Օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րի լծի 
տակ տա ռա պող հայ ժո ղովր դին: 1896-ի հայ կա կան կո տո րած նե րը սկսե ցին մո-
լեգ նել հենց հա յոց հո ղե րի վրա, և Ֆ րան սիա յի ու եվ րո պա կան այլ երկր նե րի ան-
գոր ծութ յու նը վի րա վո րա կան և  ա նըն դու նե լի էր  Ժո րե սի հա մար: Իսկ երբ կա ռա-
վա րութ յան ան դամն ե րից մե կը հայ ազ գի տա ռա պանք նե րի ողջ պա տաս խա նատ-
վութ յու նը փոր ձեց գցել հայ կա կան պաշտ պա նութ յան հանձ նա ժո ղով ե րի վրա, 
 Ժո րե սը նրան պա տաս խա նեց նո յեմ բե րի 3-ի իր ե լույ թով.

«Ա հա՛, տաս նութ տա րի ա ռաջ էր, պա րո նա՛յք, որ եվ րո պա կան երկր նե րը հան-
դի պե ցին  Բեռ լի նի կոնգ րե սում և  փաս տե ցին  Թուր քիա յում հայ հպա տակ նե րին 
պաշտ պա նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը, նախ քան Ֆ րան սիա յում կամ  Լոն դո նում 
կհիմն վեին հայ կա կան հանձ նա ժո ղով եր...

… Պա րո նա՛յք, պա րոն Կ լե ման սոն մի քա նի շա բաթ ա ռաջ տպագ րած մի հոդ-
վա ծում ա սաց, որ ե թե այդ կո տո րած նե րը տե ղի ու նե նա յին մեկ դար ա ռաջ, ա պա 
ողջ Եվ րո պան ա ռանց վա րա նե լու կդի մեր Ֆ րան սիա յին, և Ֆ րան սիան էլ կար ձա-
գան քեր…».2 

Այ դու հան դերձ,  Ժո րե սի և նրա ըն կեր նե րի հետ ևո ղա կան ա հա զան գե րը կա-
րո ղա ցան արթ նա ցնել ե թե ոչ կա ռա վա րութ յուն նե րի, ա պա գո նե Ֆ րան սիա յի և 
եվ րո պա կան այլ երկր նե րի հա սա րա կա կան կար ծի քը:  Հա յա սի րա կան շար ժումն 
սկսեց իր ու ժե րը կենտ րո նաց նել «Պ րո Ար մե նիա» («Pro Armenia») երկ շա բա թա-
թեր թի վրա, որն սկսեց լույս տես նել՝ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ ՀՅԴ կու սակ ցութ-
յան օր գան ժնև յան «Դ րօ շակ» ամ սա կան պաշ տո նա թեր թի: «Պ րո Ար մե նիա»-ի 

2 www.jaures.eu/ressources/de_jaures/les-massacres-darmenie-1896/
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խմբագ րա կան կազ մը բաղ կա ցած էր  Ժո րե սի ան մի ջա կան շրջա պա տի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րից և ան ձամբ՝  Ժո րե սից: Խմ բա գիրն էր Պիեր Քիյառը, իսկ խմբա գրա-
կան կոմիտեի անդամներն էին  Ժորժ Կլեմանսոն, Անատոլ Ֆրանսը,  Ժան Ժորեսը, 
Ֆրանսիս դը Պրեսանսեն: Լույս տեսնելուց շատ չանցած, ամ սագիրը դարձավ 
սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի ոճրագործ անզիջողա կանության դեմ ուղղված ամ-
բիոն, որտեղից հնչեցին հայ ժողովրդին զորակցություն հայտնող կոչեր: Դրանց 
գումարվեցին նաև գիտաժողով երը, մասնակցությունը միջազ գային տարբեր 
հավաքներին և հանրային հանդիպումներին, որոնք բարենպաստ մթնոլորտ 
ձևավորեցին Հայկական հարցի շուրջ:

Խոսելով Ժորեսին սպանողի կամ ավելի շուտ, սպանողների մասին՝ հանրա-
պետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մեզ ասում էր, որ «... այդ մար-
դասպանները սպանել էին ավելին, քան Ժորեսին. նրանք սպա նել էին գաղափարը, 
նրանք սպանել էին արդարությունը, նրանք սպանել էին հույսը, նրանք սպանել 
էին խաղաղությունը»3։ Նրանք սպանել էին նաև հայերի հույսը, ովքեր սպա-
նությանը նախորդող օրերին հյուրընկա լեցին եվրոպացի հանձնակատարերին՝ 
կոմիսարներին, որոնք եկել էին վերահսկելու Եվրոպայի կողմից թուրքական կա-
ռավարությանը պարտա դրված բարեփոխումների ընթացքը, մի Եվրոպայի, որը 
վերջա պես լրջո րեն զգաստացավ Ժորեսի՝ մուրճի հարվածներին նմանվող խոս-
քերից: Սակայն հազիվ էր պատերազմը սանձազերծվել, երբ հանձ նակատար նե-
րը հապճեպ վերադարձան Եվրոպա՝ թողնելով հայ ժողո վրդին բնաջնջվելու 
հենց իր իսկ բնօրրանում:

Թեև խոսքը հարյուր տարվա վաղեմություն ունեցող պատմության մասին է, 
սակայն այսօր էլ այդ իրադարձությունները չեն կորցրել աշ խարհաքաղաքական 
իրենց արդիականությունը գլոբալ զարգացումն ե րի համատեքստում: Խորհրդա-
յին Միության անսպասելի և հան կար ծակի փլուզումից հետո մեզ խոստացան 
ազատ շուկայական հարա բերությունների տևական խաղաղությունը և բարեկե-
ցությունը: Սակայն, իրականում, աշխարհում ավելացավ միայն մարդկային տա-
ռապանքը: Աշխարհաքաղաքական այդ ցնցումից մոտ մեկ քառորդ դար հե տո 
Հռոմի Ֆրանցիսկոս պապը մեզ զգուշացնում է երրորդ համաշխարհային պա-
տերազմի հավանականության մասին, որն արդեն իսկ այսօր, ըստ էության, 
տեղի է ունենում աստիճանաբար, քայլ առ քայլ:

Բավական է՝ հայացք նետենք ժամանակակից աշխարհի վրա, որ պես զի մեզ 
հասկանալի դառնան աշխարհի տարբեր վայրերում բնակ վող մարդկանց վախերի 
պատճառները: Չընդհատվող տնտեսական ճգնաժամերը, Միջերկրական ծովի 
ափերում բռնկված կրակը, որը շատերը կոչեցին «արաբական գարուն», և որից 
էլ ուղղակիորեն սե րեցին մասնավորապես Իրաքում և Սիրիայում սկիզբ առած 
գազա նությունները, ինչպես նաև՝ կրոնական ավելի ուժգնացող և զանգ վա-
ծային դարձող արմատականությունը մտահոգություն են սերմա նում անգամ 
ճգնա ժամի օջախներից քիչ թե շատ հեռու գտնվող հա սա րակությունների շրջա-
նում: Այս ընթացքը կանգնեցնելուն ուղղված վճռական գործողությունների բա-
ցակայությունը, ինչն անխուսափելիորեն կհանգեցնի նոր աղետի, մարդկանց 
հասցնում է հուսահատության դու ռը: Աշխարհի երիտասարդները շփոթված են 
և իրենց տեղը չեն գտնում: Երիտասարդների շրջանում գործազրկության մա-
կարդակն աստիճանաբար ամրագրվում է տագնապալի սահմաններում: Ի՞նչ 
կարելի է ակնկալել այս երիտասարդներից, որոնք իրենց անընդհատ զգում 
են անդունդի եզրին կանգնած: Կարո՞ղ ենք արդյոք ակնկալել, որ իրենք ի վի-
ճակի կլինեն, ինչպես վիետնամական պատերազմի ժա մանակ՝ մոտ կես դար 
առաջ, կանգնեցնել չարդարացված և անհեթեթ պատերազմները: Դժվար է 
հաստատական պատասխան տալ այս հարցին: Ընդհակառակը, նրանց ներկայիս 
կարգավիճակը թերևս կստի պի ընտրել ջրհեղեղը:

Եւ քանի դեռ ուշ չէ, պետք է ինքներս մեզ հարց տանք, «իսկ ո՞վ է մեղավոր»: 
Նույն հարցն առաջանում է նաև կրոնական արմատականու թյան մասով, մի 
երևույթ, որի միջոցով քաղաքակրթությունը փորձում է հետընթաց գրանցել՝ ու-
շա գրավ արագացմամբ: «Սառը պատերազմի» վեր ջում մեզ պատմեցին «պատ-
մության ավարտի» և «գաղափարախոսու թյունների վախճանի» մասին՝ քարոզե-

3 François Hollande, Le discours de Carmaux, Fondation Jean Jaurès, 2014.
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լով շուկայական հարաբերու թյուն ների պաշտամունքը: Հնարավո՞ր է արդյոք, որ 
այդ ժամանակ մենք սխալվեցինք, երբ վերանայեցինք սոցիալիստական գաղա-
փարախոսու թյունը: Արդյո՞ք հենց սոցիալիստական կուսակցությունը չէր Հունաս-
տանում, որ ականատես եղավ Աթենքի փողոցներ դուրս եկած հոծ բազ մություն-
ների, որոնք բողոքում էին այդ գաղափարախոսության դեմ: Սոցիալիստական 
գաղափարի դրոշակակիրները չէ՞ին արդյոք, որ ան ճանաչելի դարձրին այդ 
գաղափարախոսությունը ավանդական աջա կիցների, այսինքն՝ աշխարհի ընչա-
զուրկների աչքերում: Շրջելի՞ է արդյոք լայն զանգվածների օտարումը սոցիալիս-
տական կուսակցությունների քաղաքականությունից: Ինչպե՞ս կարելի է դրան 
հասնել: Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները պետք է գտնենք առանց 
հա պաղման: Եվ պետք չէ զարմանալ, որ մարդիկ, կորցնելով քաղաքական կա-
ռույցների հանդեպ ամեն տեսակի վստահություն, սկսում են դիմել իրենց հնա-
րավոր դահիճներին՝ կրոնական ծայրահեղականությանը և ծայրահեղ աջ գա-
ղափարախոսությանը: Ճիշտ գաղափարախոսության բացակայության հե տևան-
քով, որը կօգներ բանական լուծումներ գտնել արդի կարևորա գույն խնդիրներին, 
բոլորի հայացքները ուղղվում են դեպի անկան խատեսելի արդյունքներով պա-
տահական լուծումների կողմը:

Քաղաքական արդիականության մեջ Հայաստանի և հայ ժողովրդի խնդիր-
ներին առնչվող ուշադրության մյուս թիրախը, որը ևս ասոցացվում է Ժորեսի 
անվան հետ, այսօր մտել է վճռական փուլ: Մերձավոր Արևելքի երբեմնի ծաղկուն 
հայ համայնքներն իրենց վրա են կրում ներկայիս քաղաքական ցնցումների ողջ 
դաժանությունը: Իրաքի և Սիրիայի հայերը կրկին դառնում են փախստականներ, 
իսկ տարածաշրջանում մնացած մյուս համայնքներն ապրում են մշտական լար-
վածության մեջ, ինչն էլ նպաստում է արտագաղթին: Հայաստանն ինքը հուսա-
դրող վիճակում չէ, և Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից պարտադրված կրկնակի 
շրջա փա կումը երկիրը դատապարտում է տնտեսական շնչահեղձման: Մյուս կող-
մից էլ՝ Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը դեռ ուշանում է:

Պետք է խոստովանենք, որ Ժորեսի գաղափարներն այսօր դարձել են անհրա-
ժեշտություն և կարող են փրկօղակի դեր խաղալ: Միայն Աստված գիտի, թե 
որքա՛ն շատ են դրանք մեզ անհրաժեշտ:

Դրանք անհրաժեշտ են հատկապես մեզ՝ աշխարհի բոլոր ծայրերում սփռված 
հայերիս, մեր խնդիրներով հանդերձ, որոնք այսօր ավելի են բարդացել, քան 
Ժորեսի օրոք: Ի՞նչ պետք է անենք այս աշխարհում, որը լրջորեն շեղվում է խաղա-
ղության ճանապարհից: Ի՞նչ պետք է անենք այս աշխարհում, որտեղ չնայած 
մարդասիրական բոլոր գաղափարախոսու թյունների ինտելեկտուալ բարձր աս-
տի ճանին՝ շահը շարունակում է լինել ավելի գերակա, քան արդարադատությունը: 

Մենք պետք է շարու նակենք հավատարմորեն հետևել Ժորեսի խոր հուրդ-
ներին, ով, եթե հղում կատարենք Ստեֆան Ցվայգին, ասում էր. «Մարդ կանց 
ուղեղները չեն կարողանում միանգամից ընկալել մեծ ճշմար տությունները, այլ 
պետք է մենք մտցնենք դրանք՝ առանց հանգստանալու, հատիկ առ հատիկ և ամեն 
օր: Ինչ խոսք…միապաղաղ և անշնորհակալ գործ է սա, սակայն միևնույն ժա-
մանակ՝ այդքա՛ն խիստ անհրաժեշտ»4:

Բարեբախտաբար, արդեն միայնակ չենք այս պարտականության մեջ, ինչ-
պիսին որ եղել ենք Ժորեսից առաջ: Եվ մենք այլևս չենք մուրում այն, ինչ մերն է: 
Մենք այն պահանջում ենք, ինչպես Ժորեսը:

Դոկտոր Մկրտիչ Մկրտչեան
Փարիզ, 3-ը նոյեմբերի, 2014 թ.

(թարգմանություն ֆրանսերենից)

4 www.jaures.eu/ressources/sur_jaures/jaures-par-stefan-zweig/
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