
«Ճշմարտության»  լաբիրինթոս (Հեղինակը՝ ծածկանունը՝ Soul Defibrillator) 

 

     «...ճշմարտությունը և կյանքը...» 

     Այս խոսքերն արտասանելուց հետո նրա մեջ ինչ-որ մի անասելի ու սարսափելի  ուժ 
մտավ, և, ազատվելով կապանքներից, նա դուրս պրծավ բոցկլտացող կրակի միջից, ու 
նետվելով հավաքված մարդկանց ամբոխի  մեջ` սկսեց ամբողջ ձայնով  գոռալ. 

   -Մարդի՛կ, խնդրու՛մ եմ, լսե՛ք ինձ, աղաչու՛մ եմ ձեզ...Լսեք այնպես, ինչպես երբևէ և ոչ 
մեկին չեք լսել... Սա հրավերք չէ՛ Աստվածաշնչյան դասընթացի, սա պատերազմ է... 
պատերազմ է մարդկանց հոգիների համար: Արթնացրե՛ք ձեր սրտերը, 
բանականությունը, հասկացե՛ք, թե որտեղ եք ապրում և ինչ ժամանակներում: Ինչու՞ ենք 
մենք այսօր պարտվում. որովհետև եկեղեցին մանկական խաղեր է խաղում` մարդկանց 
հոգիների համար պատերազմ մղելու փոխարեն: Չարը ձեզ կերակրում է, ինչպես 
անասնապահը իր անասուններին... Դուք թուլացել եք հոգեպես... Ձեր մտքերը դարձրել 
են ձեզ չար և սառնասիրտ, դուք շատ մտածում եք և շատ քիչ զգում: Եվ բավակա՛ն է 
խաբեք ինքներդ ձեզ, թե վաղը կխոխվեք: Հարցրե՛ք ձեզ, թե որքան է ձգվում արդեն այդ 
խաբկանքը: Դրանից դուք նմանվել եք կեղծավորների, դուք պատրաստ չե՛ք նայելու 
Տիրոջ աչքերին: Դուք ընկնելու եք նրա առաջ ինչպես քերթված խոզեր, երբ ժամանակը 
գա, ու մնալու եք ընկած... Որովհետև չազատվեցի՛ք մեղքերից... Մե՛ղքն է տիրում ձեզ, 
այլ ոչ թե Աստված, և ղեկավարում է ձեզ վախը սիրո փոխարեն: Մեզ այսօրվանից պետք 
է մաքուր հոգով կանգնել Տիրոջ առաջ: Մի՞թե ձեզ չի ձանձրացրել այն մեղքերի շղթան, 
որ քարշ եք տալիս ձեզ հետ: Չնայած ոմանց դա թվում է ազատություն, բայց նախանձն ու 
ագահությունը ազատություն չե՛ն, այլ գերությու՜ն, չարությունը ազատություն չէ՛, այլ 
գերությու՛ն... Ազատվե՛ք դրանցից, թու՛յլ տվեք Տիրոջը մտնել ձեր սրտերը...Դարձե՛ք 
ազաաաա՜տ... 

     Նա դեռ շարունակում էր գոռալ ու աղերսել, պատերազմի կոչեր անել, երբ մարդկային 
այդ հսկայական ամբոխի լռության մեջ հանկարծ մի ահասարսուռ ձայն լսվեց, ու վերևից 
հնչող այդ ձայնն ասաց նրան. 

     -Արդեն շա՜տ ուշ է... Քեզ ոչ ոք չի լսում... Նրանց համար դու արդեն չկա՛ս... 

    …Տարօրինակ խաղաղ երեկո էր: Վերջին ժամանակներում նման երեկոներ հաճախ 
չէին լինում Ֆրանսիայում: Տարօրինակ էր նաև նրանով, որ այդ խաղաղությունը թերևս 
ոչ բոլորին էր հասանելի: Աշխարհի վրա ապրող միլիոնավոր մարդկանցից հենց այդ 
մեկին էր վիճակված ապրել իր կյանքի վերջին երեկոն: Եվ մի՞թե նա արժանի էր դրան, 
մի՞թե գործել էր այն հանցանքը, որի համար մարդ արարածին` Աստծո կատարյալ 
անկատարությանը, կարելի էր պատժել մահով...Բանտախցում փակված երիտասարդ 
դատապարտյալին չէր հուզում առավոտյան սպասվող մահապատիժը. նա չէր 
վախենում դեմառդեմ դուրս գալ մահվան հետ... Նա վաղուց էր պատրաստ դրան: Նրան 
այդ պահին ուրիշ բան էր տանջում` մահվանից ավելի հզոր ու սարսափելի մի բան: Նրա 
ականջներում միայն ծիծաղ էր լսվում` հաղթական ծիծաղ, որ տակնուվրա էր անում 



նրա ամբողջ ներաշխարհը. նա ներքուստ էր մահանում` չհասկանալով նույնիսկ, թե ինչ 
էր կատարվում: Նրա կյանքում  դա առաջին դեպքը չէր:  Այդպիսի ձայներ նա լսում էր 
կյանքում ամեն մի քայլն անելիս, դրանք էին նրա կարճ կյանքի ամեն մի րոպեի տերն ու 
տիրականը: Բայց դրանք ծիծաղի ձայներ չէին, այլ պայքարի: Դրանք էին նրան 
ուղղորդել ողջ կյանքում, մղել  ընդվզման ու պատերազմի` բոլորի ու ամեն ինչի դեմ, և 
հանուն դրանց էր նա հիմա պատրաստվում կրել իր չվաստակած մահապատիժը: 
Դրանք էին եղել նրա կյանքի միակ ուղեկիցն ու առաջնորդը, միակ հույսն ու ապավենը... 
Բայց այս անգամ դրանք այլևս չկային... նրա ականջներում միայն ծիծաղ էր` 
սարսափելի, զզվելի ու սարսուռ առաջացնող ծիծաղ: Կարծես այդ ծիծաղը հենց իրեն էր 
ուղղված, կարծես ինչ-որ մեկն իր հետ հիմար ու դաժան մի խաղ էր խաղում... ու  այդ 
ինչ-որ մեկն արդեն հաղթել էր իրեն... 

     Բայց հանկարծ այդ հիմար ծիծաղի ձայնն անհետացավ, ու  տիրեց սարսափազդու մի 
լռություն: Ահով լցված նրա աչքերի առաջ հայտնվեց մի լուսավոր  հրեշտակ, որ 
քմծիծաղով նայելով նրա դեմքին` ասաց. 

     -Շնորհակա՛լ եմ, դու ինձ օգնեցիր այս անգամ էլ հաղթել նրան... 

     Այս խոսքերն ասելուց հետո հրեշտակի տեսք ընդունած տարօրինակ այդ արարածը 
ծիծաղելով անհետացավ: Այո, դա հենց նույն ծիծաղն էր, նույն սարսափազդու ծիծաղը, 
որ լսվում էր նրա ականջներում:  

     Բանտարկյալի մոտ սկսվեց անպատմելի և անբացատրելի մի վիճակ. նա սկսեց դողալ 
ամբողջ մարմնով, մարմնի ամեն մի բջիջով: Նա ամբողջովին այրվում էր, չէր 
կարողանում շնչել. կարծես թոքերի ամբողջ օդը այդ տարօրինակ հրեշտակը տարել էր 
իր հետ, և նա շնչահեղձ էր լինում... Նա տանջվում էր, իրեն պատից պատ էր տալիս, 
ուզում էր հասկանալ, թե ինչ էր կատարվում. ի՞նչ ձայներ էր նա լսել ամբողջ կյանքում, 
այդ ի՞նչ ծիծաղ էր, և վերջապես, ո՞վ էր այդ լուսավոր հրեշտակը, որ ծիծաղեց իր վրա ու 
հեռացավ:  

     Այս ապրումների մեջ էր նա, երբ հանկարծ մտքում պատկերվեցին Աստվածաշնչյան 
այն տողերը, որ Սատանան ընդունում է լույսի հրեշտակի կերպարանք... Ու նա 
վերջապես հասկացավ ամեն ինչ: Նա հասկացավ, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում  լսած  
ձայները դրանք Աստծո և Սատանայի ձայներն էին, որոնք անվերջ պայքար էին մղում իր  
համար... Հասկացավ նաև, որ ինքը ամեն անգամ օգնում էր հաղթել...հաղթել 
Սատանային: Աչքերի առաջով անցավ իր ամբողջ կյանքը, կյանքի ամեն մի դրվագը, 
ամեն մի պահը, ու նա հասկացավ, որ ամբողջ կյանքում ենթարկվել  էր Սատանային: 
Նա զգաց, որ այն ամենն, ինչի համար պայքարում էր, մեկ վայրկյանում փոշիացավ: 
Մի՞թե ամբողջ կյանքում փորձելով մարդկանց մոտեցնել Աստծուն, նա հենց ինքն էր 
հեռացել Աստծուց:  Մի՞թե իրեն Աստծո ծառա համարող մարդը իր ամբողջ կյանքում 
ծառայել էր ոչ թե Աստծուն, այլ Սատանային: Մի՞թե դա հնարավոր էր: 

    Տառապանքի ու ալեկոծման միջից նրա շուրթերից դուրս պրծավ միայն մեկ անուն,- 
«Հիսու՜ս... »,- ու նա վայր ընկավ ծնկների վրա` գլուխը պարզած դեպի երկինք, աչքերն 
արցունքով ու հոգին վախով լցված, և սկսեց ապաշխարելով ներում խնդրել Աստծուց: 



Նա աղոթեց ամբողջ գիշեր, չնկատելով անգամ մոտեցող լուսաբացը, որն իր հետ բերելու 
էր նրա մոտալուտ մահը: 

     Բանտախցից ներս ընկած արևի շողերը նրան սթափեցրին, և նա, ուշքի գալով, սկսեց 
բղավել ու կանչել իրեն հսկող զինվորականին: Ֆրանսիայում երիտասարդ այդ 
բանտարկյալի հանդեպ շատերն էին հարգանք ու պարծանք  տածում, որովհետև նա 
մեկն էր այն քչերից, որ ընդվզման փորձ էին կատարում խոսքից ու ազատությունից 
զրկված այդ հիվանդ հասարակության մեջ: Եվ այդ շատերից մեկն էր նաև նրան հսկող 
զինվորականը, որը չէր կարող անտարբեր լինել իր կյանքի վերջին ժամերն ապրող այդ 
երիտասարդ բանտարկյալի հանդեպ: Նա մոտեցավ բանտախցին, ուր ճաղերի արանքից 
նրան էին նայում պարտությամբ համակված երկու խոշոր աչքեր:  Բոլորին պայքարի ու 
պատերազմի մղող և երբեք ու ոչ մի դեպքում չհանձնվող ճշմարտության այդ մարտիկին   
այդպիսին դեռ երբևէ ոչ ոք չէր տեսել...Զիվորականն ինքը ակամա հուզվեց` տեսնելով 
այս տեսարանը, ու նա խնդրեց բանտարկյալին, որ վերջապես խոսի:  

     Դողացող շուրթերով նա սկսեց արցունքների արանքից մի կերպ խոսել. 

     -Խնդրու՛մ եմ ձեզ, հասցրե՛ք նրանց, նրանց ովքեր ինձ հետ էին, հասցրե՛ք նրանց այն, 
ինչ հիմա ես ձեզ կասեմ...Ասացե՛ք նրանց որ այս կյանքում ամեն ինչ խաբկանք է, ամեն 
ինչ սուտ է: Մենք մեր կյանքում ընկնում ենք մի մեծ ու անծայրածիր լաբիրինթոսի մեջ  ու 
խճճվում. մենք   ապրում ենք սուտ պատրանքների մի մեծ շղթայի մեջ: Մենք ամբողջ 
կյանքում, թողնելով իրականությունը, վազում ենք ինչ-որ տարօրինակ «սպիտակ 
նապաստակի» հետևից, չնայած ոչ մի կերպ չենք կարող հասնել նրան: Մեզ թվում է, թե  
դա է ազատությունը, բայց դա ընդամենը խաբկանք է, այն  պարզապես գոյություն 
չունի... Սատանան մեզանից յուրաքանաչյուրի համար պատրաստել է մեր սեփական 
«սպիտակ նապաստակը»` մեր պատրանքը, որի խնդիրն է մեզ ուղեկցել դեպի 
խաբկանքների լաբիրինթոս, որ չկարողանանք դուրս գալ այդ «բանտից», որովհետև եթե 
մենք կարողանանք դուրս պրծնել, ապա նա կկորցնի մեր հանդեպ վերահսկողությունը... 
Այդ լաբիրինթոսն անվերջ է, և այնտեղից կա ընդամենը մեկ ելք, ընդամենը մեկ ՈՒՂԻ... 

     Տեսնելով մոտեցող դահճին, որ գալիս էր իրեն տանելու` նա այդպես էլ չհասցրեց 
ավարտել խոսքը... Ահա և վերջ: Նա արդեն պատրաստ էր հպարտորեն դիմավորելու 
մոտալուտ մահը: Նա անխոս քայլում էր դեպի հսկայական խարույկը, որ հրապարակում  
հավաքված ամբոխի առաջ անհամբեր սպասում էր, թե երբ է լափելու իր` առանց այդ էլ 
տանջահար եղած մարմինն ու հոգին: Նա լուռ արտասվում էր, ու այլևս ոչինչ չէր 
հետաքրքրում նրան, նա չէր տեսնում ու չէր լսում ոչ ոքի, նույնիսկ իր հետևից մինչև 
հրապարակ վազող այն զինվորականի աղերսանքը, որ իր խոսքերից ազդված` խնդրում 
էր վերջապես ասել, թե որն էր այդ միակ ուղին: 

     ...Ահա վրա էր հասել դատավճռի իրականացման պահը...Նա այրվում էր 
հրապարակավ` բոլորի աչքի առաջ: Այրվում էր` ճակատին փակցրած «հերետիկոսի, 
անհավատի և կռապաշտի» պիտակ` ցցի հանված: Նրա շուրջ հավաքվել էին բոլորը` 
իրեն դատապարտած հոգևորականներն ու ինչ-որ բան անելու անկարող անազատ 



մարդկանց ամբոխը: Եվ նրանց միջից  այդ ամբողջ ընթացքում  լսվում էր միայն մեկի` 
իրեն կորցրած զինվորականի բղավոցը` ո՞րն է ուղին, ասա՛ ինձ, խնդրու՛մ եմ... 

       Վառվող կրակի միջից նա խնդրեց, որ իրեն մի խաչ տան: Դահիճը նրան տվեց 
խաչված երկու փայտեր, որոնք երկու ձեռքերում ամուր պահած` նա շրջվեց դեպի 
զինվորականը:  

     Այրվող Ժաննա դ'Արկի շուրթերից լսվեցին վերջին խոսքերը. 

     -Հիսու՜ս, Հիսու՜ս... Հիսու՜ս  Քրիստոս - ՆԱ՛ է  «ՈՒՂԻՆ, ճշմարտությունը և 
կյանքը......» 

 

 


