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ԵՍ ՁԵՐ ՓՈԽԱՐԵՆ… 

 

  

«Մ՛ի ընդունեք իմ ուսմունքը զուտ իմ 

հանդեպ հարգանքից կամ հավատից: Ինչ-

պես վաճառականը շուկայում ոսկի գնելիս 

փորձում է այն, այդպես էլ դուք փորձեք իմ 

ուսմունքը, և միայն այն բանից հետո, երբ 

կհամոզվեք դրա իսկության մեջ, ընդունեք 

այն»:  

 Սիդհարթա Գաուտամա (Բուդդա) 

 

Ես չեմ սկսում «Սիրելի´ ընթերցող» ընդունված բառակապակցու-

թյամբ, քանի որ այս գիրքը ընթերցանության համար չէ, այլ Ձեզ հետ 

խոսելու, խորհրդածելու ու գուցե նաև` բանավիճելու: Ուստի ես Ձեր 

փոխարեն այս ձեռնարկի հետ մեկ այլ բան կանեի, որն ավելի շուտ 

զննություն, քննություն, ուսումնասիրություն կամ դրա նման մի բան 

կհիշեցներ: 

Առաջին հերթին, միանգամից չէի համաձայնի այստեղ հանդի-

պած որևէ մտքի, դատողության և անգամ ձևակերպման հետ: 

Դրանք իսկապես Ձերը կդառնան, եթե մանրակրկիտ, բաժին առ բա-

ժին, պարբերություն առ պարբերություն, անգամ բառ առ բառ անց-

նեն Ձեր քննադատական մտքի պրիզմայով և ամրագրվեն իբրև Ձեր 

իսկ զգացածի, մտածածի, պատկերացրածի ընդամենը գրավոր ար-

ձանագրություն: Իսկ Ձեր կողմից անհամաձայնության, մերժված լի-

նելու դեպքում, այնքանով օգտակար կլինեն, որ առիթ կհանդիսա-

նան այդ հարցերի շուրջ խորհրդածության և, համոզված եմ, ավելի 

հետաքրքիր ու արժեքավոր նոր գաղափարներ հղանալու, հենց Ձեր 

իսկ կողմից նորովի մեկնաբանություններ կյանքի կոչելու: 

Երկրորդ, ես Ձեր փոխարեն գոնե նախապես ձեռնպահ կմնայի 

գրքում ներառված այն բաժինների ընթերցանությունից, որոնք ինձ 

առանձնապես գրավիչ կամ ուսումնասիրության նպատակի առումով 

անհրաժեշտ չեն թվա («թիրախավորված ընթերցանություն»): Հենց 
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այդ առաջարկն է ամփոփված գրքի` «Շատերի և յուրաքանչյուրի 

համար» հավելյալ վերնագրում: Հասկանալի է, որ բոլորին չէ, որ հե-

տաքրքիր են հռետորիկային առնչվող` ճանաչողության, փաստարկ-

ման, աշխարհայացքի և հաղորդակցության մշակույթի փիլիսոփա-

յական վերլուծությունները (I և II բաժիններ) կամ հռետորիկայի տե-

սությանը, դասակարգմանը, տեսակներին ու խնդիրներին առանձ-

նակի անդրադարձը (III – VIII բաժիններ), թեև դրանք ներկայացնում 

են մյուս բաժիններում բազում պնդումների տեսական նախապատ-

րաստություն-հիմնավորումները: Իսկ նրանք, ում հռետորիկան հե-

տաքրքիր է միայն ելույթի ձևավորման, խոսքի կառուցման, դրան-

ցում կիրառվող հոգեբանական-տակտիկական և արտահայտչական 

հնարքների առումով, կարող են ուղղակի սկսել բաժին IX-ից: 

Երրորդը, ինչ ես կանեի` մաս առ մաս ընդհատումներով անցնե-

լով տեքստի վրայով, դադարներում կխորհեի եղած մտքերի շուրջ` 

դրանք յուրովի մշակելով, անգամ փորձելով դրանք արտահայտել 

այլ` սեփական ձևակերպումներով: 

Չորրորդ, կաշխատեի ավելի համբերատար ու հանդուրժող (տո-

լերանտ) լինել այն դժվարությունների հանդեպ, որոնք հնարավոր է 

առաջանան ընթերցանության պրոցեսում` կապված հոմանիշների, 

դերբայական դարձվածքների, փակագծերով ներառված միջանկյալ 

պարզաբանումների ավելի քան հաճախակի կիրառությունների հետ, 

առավել ևս, որ դրանք, որպես կանոն, արդարացված են իրենց բազ-

մակի գործառույթներով: 

Հոմանիշների առատություն. դա արված է միտումնավոր: Նման 

տեքստի հետ աշխատելը պատեհ առիթ է և հնարավորություն` թար-

մացնելու համար ակտիվ բառապաշարը, միաժամանակ, ըստ սեփա-

կան ընկալման` տվյալ կոնտեքստում և տվյալ մտքի արտահայտ-

ման համար նախապատվություն վերապահելու դրանցից որևէ մե-

կին: Իսկ բոլորը միաժամանակ որոշակի նրբերանգային ամբողջա-

կանություն են հաղորդում ներկայացվող պատկերին և դրանցով 

ձևավորվող պատկերացմանը:  
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 Փակագծերում ներկայացվածները հիմնականում հուշող-ուղղորդող, 

ասվածի իմաստը ճշգրտող, պարզաբանող կամ անհրաժեշտ հավե-

լումով` արդեն պարզաբանվածը կրկին հիշատակելու նշանակու-

թյուն ունեն: Իսկ տեխնիկական առումով` դրանք, փոքր անհարմա-

րության գնով, ազատում են հաճախակի տողատակ կամ աշխա-

տանքի վերջնամասում «ծանոթագրություններ» գնալու և վերադառ-

նալու շեղող հոգսից:  

Հնարավոր է` միանշանակ չընկալվի նաև` երբեմն հնարքների 

նկարագրությունը բազմազան օրինակներուվ հարստացնելու «հոգ-

սը» (ես կասեի` պատիվը, հաճույքը) ընթերցողին թողնելը: Եթե ան-

գամ դա թերացում է, բայց արված է դրական միտումով. օրինակները 

կարդալով` մենք սովորում ենք: Ինքներս օրինակներ գտնելով` մենք 

յուրացնում ենք: 

 Մինչև ակնկալության հինգերորդ դրվագին անցնելը անդրադառնամ 

երևի թե շատերին պատահած մի, մեղմ ասած, անհաջող բացա-

հայտման: Տարիներ շարունակ, ինչպես շատերը, ես հեռուստացույց 

դիտելու իմ տեղն ու դիրքն եմ ունեցել բազմոցի ձախ անկյունում: 

Վերջերս ֆուտբոլի խաղը դիտելիս ինձ էր միացել իմ երիտասարդ 

ազգականը: Մի որոշ ժամանակ դիտելուց հետո հանկարծ հարցրեց. 

«Քեզ չի նեղու՞մ, որ էկրանին արտացոլվում է սենյակի ջահը»: Տա-

րիներով ես դա չէի նկատել: Իսկ այդուհետ, հեռուստացույց դիտելիս, 

աչքիս առաջ մշտապես այդ խանգարող ջահի լույսն է ու անհարմա-

րության տհաճ զգացողությունը և գիտակցումը այն բանի, որ կան 

իրողությունների անցանկալի «բացահայտումներ», ինչը կոչեցի 

«չարաբաստիկ հայտնություն»: 

Վերադառնալով ակնկալվող հինգերորդ, գուցե թե ամենակա-

րևոր անելիքին` ես Ձեր փոխարեն, ընթերցանությունն ավարտելուց 

հետո գիրքը միառժամանակ կթողնեի գրասեղանին, աչքի առաջ, և 

ժամանակ առ ժամանակ կբացեի պատահական կամ այդ պահին 

մտքովս անցած մի բաժին կամ պարագրաֆ և կրկին կընթերցեի` 

դանդաղ, անշտապ, մտքումս այն տալ-առնելով, ավելի հարմար մեկ-

նաբանություն կամ օրինակներ գտնելով: Եվ հանկարծ Ձեզ համար 
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կբացահայտվի, որ Դուք ինքներդ մտովի գրեցիք այս գիրքը` ինքնու-

րույն, նորովի: Իսկ եղած այս տեքստը ընդամենը «չարաբաստիկ 

հայտնության» (այս դեպքում թերևս` բարեբաստիկ) առիթը, ընդամե-

նը դրդապատճառը եղավ` ամենուր և հենց ինքներդ Ձեր մեջ այդ 

«լույսը» ամեն պահ տեսնելու, այդ հարցերի շուրջ խորհրդածելու, 

յուրացնելու այն, ինչ կարծես թե առանց այդ էլ գիտեիք:  

 

     

        

 

        


