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Օրերս Ադր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րը՝ 
ի դեմս Մշա կույ թի նա խա րա րի, հան

դես են եկել հեր թա կան հա կա հայ կա
կան նա խա ձեռ նու թյամբ:

Հա մա ձայն վեր ջի նիս հայ տա րա րու
թյան՝ Ադր բե ջա նում ձեւա վոր վել է տե
ղի եւ ար տերկ րյա մաս նա գետ նե րից 
կազմ ված «Աղ վա նա կան պատ մու թյան 
եւ ճար տա րա պե տու թյան մաս նա գետ
նե րի աշ խա տան քա յին խումբ», որի 
նպա տակն է, այս պես կոչ ված, աղ վա նա
կան կրո նա կան տա ճար նե րից հե ռաց նել 
«հա յե րի թո ղած կեղծ հետ քե րը»:

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միա ծի նը 
խստո րեն դա տա պար տում է ադր բե ջա
նա կան իշ խա նու թյուն նե րի սույն նա
խա ձեռ նու թյու նը եւ այն որա կում որ պես 
հա կա մարդ կա յին ու հա կա քա ղա քակր
թա կան գոր ծո ղու թյուն՝ Հա յաս տա նի, 
Ար ցա խի եւ հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ 
շա րու նա կա կան թշնա ման քի ու ատե լու
թյան ընդգծ ված դրսեւո րում նե րով:

Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղու թյան տակ 
ան ցած Ար ցա խի քրիս տո նեա կան 
սրբա վայ րե րի հայ կա կան ինք նու թյու նը 
գի տա կա նո րեն հաս տատ ված իրո ղու
թյուն է եւ չի կա րող վի ճարկ ման առար
կա դառ նալ խե լա միտ ու առար կա յա
կան մտա ծո ղու թյան շրջա նակ նե րում:

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միա ծի նը դի
մում է Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու
թյան կար գա վոր ման մեջ ներգ րավ ված 
բո լոր երկր նե րին, առա ջին հեր թին 
ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գա
հող պե տու թյուն նե րին, քույր Եկե ղե
ցի նե րին ու կրո նա կան կա ռույց նե րին, 
մի ջազ գա յին մաս նա գի տաց ված կազ
մա կեր պու թյուն նե րին՝ խստա գույնս 
ար ձա գան քե լու Ադր բե ջա նի կող մից 
իրա կա նաց վող մշա կու թա յին եղեռ նա
գոր ծու թյան ան թա քույց այս փաս տին՝ 
կա սեց նե լու եւ կան խե լու հա մար վան
դա լիզ մի այս ու նմա նօ րի նակ դրսեւո
րում նե րը:

Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը մեկնեց ԱՄՆ

Փետր վա րի 1-ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին 
Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ 

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հայ րա պե-
տա կան այ ցով մեկ նեց Ամե րի կա յի Միա-
ցյալ Նա հանգ ներ։

Միա ցյալ Նա հանգ նե րում Նո րին Սրբու-
թյու նը հան դի պում ներ ու նեցավ Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի բա րե րար նե րի հետ՝ 
քննար կե լով Մայր Աթո ռի կող մից իրա կա-
նաց վող ծրագ րե րը:

Տյառ նըն դա ռա ջը  
Մայր Աթո ռում

Փետր վա րի 14-ին Հա յաս տա նյայց Առա-
քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին նշեց Տյառ-

նըն դա ռա ջի տո նը, որը խորհր դան շում է 
40-օ րյա մա նուկ Հի սու սի ըն ծա յու մը տա-
ճա րին։

Բերկ րա ռատ տո նի սկիզբն ազ դա-
րար վեց փետր վա րի 13-ի երե կո յան: 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա-
գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա-
թո ղի կո սի օրհ նու թյամբ Սուրբ Գա յա նե 
վան քում Մայր Աթո ռի միա բա նու թյան մաս-
նակ ցու թյամբ կա տար վեց Երե կո յան ժա-
մեր գու թյուն:

Հա վարտ ժա մեր գու թյան, հան դի սա-
պե տու թյամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի 
լու սա րա րա  պետ Մու շեղ եպս Բա բա յա նի, 
տե ղի ունե ցավ նա խա տո նակ, ապա կա-
տար վեց նաեւ տար վա առա ջին Ան դաս տա-
նի արա րո ղու թյու նը, որի ըն թաց քում օրհն-
վե ցին աշ խար հի չորս կող մե րը:

Արա րո ղու թյու նից հե տո եկե ղե ցա կա նաց 
թա փորն ուղղ վեց դե պի Մայր Աթո ռի միա-
բա նա կան շեն քի շրջա փակ, ուր, ներ կա-
յու թյամբ բա զում հա վա տա ցյալ հա յոր դի-
նե րի, ձե ռամբ Մու շեղ սրբա զա նի, վառ վեց 
Տյառ նըն դա ռա ջի խա րույ կը, որի շուրջ հա-
մախմբ ված Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա րա նի 

սա նե րը հան դես եկան հո գեւոր եւ ազ գա յին 
եր գե րի կա տա րում նե րով:

Տյառ նըն դա ռա ջի տո նը տա րի ներ առաջ 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սի կող մից հռչակ վել է որ-
պես Նո րապ սակ նե րի օրհ նու թյան օր:

Փետր վա րի 14-ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե-
գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ 

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի օրհ նու թյամբ 
Սուրբ Գա յա նե վան քում մա տուց վեց սուրբ 
Պա տա րագ։ Պա տա րա գիչն էր Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջ միած նի քա րոզ չա կան կենտ րո նի 
տնօ րեն Գա րե գին վրդ. Համ բար ձու մյա նը:

Իր քա րո զում հայր սուր բը, անդ րա դառ-
նա լով տո նի խորհր դին, մաս նա վո րա բար 
կա րեւո րեց հույ սի խոր հուր դը, որով Սի մեոն 
Ծե րու նին երեք հա րյուր եւ ավե լի տա րի 
սպա սում էր Փրկչին տես նե լուն՝ հոր դո րե լով 
հա վա տա ցյալ նե րին նույն հույ սով իրենց հա-
յացք ներն ան շե ղո րեն ուղ ղել առ Աստ ված:

Աղոթք վե րա ռա քե լով առ Աստ ված՝ հայր 
Գա րե գի նը մաղ թեց հա վա տա վոր ժո ղովր-
դին, որ Սի մեոն Ծե րու նու հույ սը մարդ կանց 
սրտե րում պտղա բե րի, մշտա պես լի նեն 
խա ղա ղու թյան մեջ եւ մի օր երա նու թյունն 
ունե նան ասե լու՝ «....իմ աչ քե րը տե սան Քո 
փրկու թյու նը, որ պատ րաս տե ցիր բո լոր ժո-
ղո վուրդ նե րի առաջ» (Ղուկ. Բ 30—31):

Հա վարտ սուրբ Պա տա րա գի, հան դի սա-
պե տու թյամբ Մայր Աթո ռի լու սա րա րա պետ 
Մու շեղ եպս Բա բա յա նի, կա տար վեց նո-
րապ սակ զույ գե րի օրհ նու թյան կարգ:

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

տեղեկատվական համակարգի
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Դու մա նը մշա կում է ինք նա պաշտ պա-
նու թյան ծրա գիր. 1) ստեղ ծել ինք նա-

պաշտ պա նա կան բա նակ, 2) հստա կեց նել 
բա նա կի կա ռուց ված քը, 3) մշա կել եւ կեն-
սա գոր ծել մար տա վա րու թյուն: Բա նա կի 
շար քեր պետք է մտնեին միայն կա մա վոր-
ներ, ազ գի նվի րյալ ներ:

Դու մա նի հրա մա նա տա րու թյամբ կազ-
մա կերպ ված ինք նա պաշտ պա նա կան կռիվ-
նե րը բե րե ցին այն եզ րա կա ցու թյան, որ հա-
յու թյան փրկու թյան եւ գո յա տեւ ման միակ 
հու սա լի եւ կեն սու նակ մի ջո ցը զին ված, 
ուժեղ ինք նա պաշտ պա նու թյունն է:

Դու մա նի կար գադ րու թյան շնոր հիվ Բաք-
վի, Երեւա նի, Թիֆ լի սի հայ բնակ չու թյունն 
ունե ցավ սե փա կան ինք նա պաշտ պա նու-
թյան զին ված ուժեր, որոնք պի տի ծա ռա-
յեց վեին շատ մեծ զգու շու թյամբ: Գոր ծում 
էր նաեւ սե փա կան ազ գա յին դա տա րա նը 
(«պե տու թյան մեջ պե տու թյուն»), որն անո-
ղոք էր նաեւ հա յե րի հան դեպ:

Ծայ րա հեղ լար ված աշ խա տան քը քայ քա-
յել էր Դու մա նի առող ջու թյու նը: Նա որո շում 
է ժա մա նա կա վո րա պես թող նել հրա մա նա-
տա րու թյունն ու բուժ վել: Շրջա բե րա կա նով 
Դու մա նը դի մում է հա յու թյա նը, մաս նա վո-
րա պես՝ ինք նա պաշտ պա նու թյան մաս նա-
կից նե րին, տա լիս նրանց հրա հանգ ներ, 
որոն ցով առաջ նորդ վե լը կա պա հո վեր հայ 
ժո ղովր դի ֆի զի կա կան ապա հո վու թյու նը: 
1905 թ. դեկ տեմ բե րին եւ 1906 թ. հուն վա-
րին նա մաս նակ ցում է Հայ հե ղա փո խա կան 
դաշ նակ ցու թյան՝ Երեւա նի կենտ րո նա կան 
կո մի տեի շրջա նա յին ժո ղո վին, հան դես գա-
լիս Երեւա նի ու Զան գե զու րի ինք նա պաշտ-
պա նու թյան վի ճակն ամ րապն դե լու առա-
ջար կու թյուն նե րով:

Ցա րա կան իշ խա նու թյուն նե րի հե տապն-
դու մից խու սա փե լով՝ Դու մա նը որոշ ժա մա-

նակ ան լե գալ ապ րում 
է  Ռու  սաս տա նում , 
որ տեղ 1907 թ. հրա-
տա րա կում է «Նա խա-
գիծ ժո ղովր դա կան 
ինք նա պաշտ պա նու-
թյան» գրքույ կը: 1909 
թ. նա գնում է Կա րին, 
ապ րում Վրա ցյա նի, 
Ռոս տո մի ըն կե րակ-
ցու թյամբ, Եփ րա տի 
ափե րին ու ջրե րում 
կա տա րած որ սոր դու-
թյամբ զար մաց նում 
ըն կեր նե րին: 1910 թ. 
Դու մա նը մեկ նում է 
Կո պեն հա գեն, մաս-
նակ ցում 2-րդ ին տեր-

նա ցիո նա լի հա մա գու մա րին: Հա մա գու-
մա րում, պատ գա մա վոր նե րի պա հան ջով, 
Վա րան դյա նից բա ցի, զե կուց մամբ հան-
դես է գա լիս նաեւ Դու մա նը: Նրա ելույ թը 
ռու սե րեն էր եւ նվիր ված էր զին ված ապս-
տամ բու թյան ու ինք նա պաշտ պա նու թյան 
խնդիր նե րին, հայ-թուր քա կան ընդ հա րում-
նե րին, Դաշ նակ ցու թյան զին ված ուժե րի 
քա նա կին, մար տա վա րու թյան ձեւե րին: Նա 
ներ կա յաց նում է ինք նա պաշտ պա նու թյան 
կազ մա կերպ ման ծրա գի րը:

Հա մա գու մա րի ավար տից հե տո Դու մա-
նը վե րա դառ նում է Կ. Պո լիս, վե րահ րա տա-
րա կում «Նա խա գի ծը»:

Կարճ ժա մա նակ անց Նի կոլ Դու մանն 
անց նում է Պարս կաս տան՝ Թեհ րան: Այս-
տեղ հայ դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ նե րի եւ 
պար սիկ հե ղա փո խա կան նե րի մի ջեւ կա-
յա ցած բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյուն քում 
Դաշ նակ ցու թյան անու նից Ռոս տո մը խոս-
տա նում է զին ված ջո կատ ուղար կել Ատր-
պա տա կան՝ օգ նե լու միա պե տու թյան դեմ 
ապս տամ բած պար սիկ սահ մա նադ րա կան-
նե րին: Դու մա նը հա մա ձայն չէր կու սակ ցա-
կան ժո ղո վի որոշ մա նը. նա կար ծում էր, որ 
պար սիկ ժո ղո վուր դը պատ րաստ եւ հա սու-
նա ցած չէ հե ղա փո խու թյան հա մար: Մեծն 
ռազ մա գե տը լա վա տես չէր հաղ թա նա կի 
նկատ մամբ, քան զի մտա վա խու թյուն ուներ, 
որ ցա րա կան Ռու սաս տա նը ցան կա ցած 
պա հի կա րող էր զորք մտցնել Պարս կաս-
տան՝ շա հին օգ նե լու նպա տա կով:

Պարս կաս տա նում 1905 թ. սկսված ժո-
ղովր դա կան ըմ բոս տա ցու մը միա պե տա-
կան վար չա կար գի դեմ շա րու նակ վում էր 
փո փո խա կան հա ջո ղու թյուն նե րով: Այն 
հատ կա պես սրվում է Թավ րիզ ռու սա կան 
զորք մտնե լուց հե տո: Պար սից ժո ղովր դի 
հա կա միա պե տա կան ապս տամ բու թյան 
կազ մա կեր պիչ նե րից եւ գոր ծուն մաս նա-

կից նե րից Եփ րեմ Խա նի (1868—1912 թթ.) 
ղե կա վա րած ապս տամ բա կան բա նա-
կը 1911 թ. հաղ թա նակ է տա նում: Հա յե րը 
խու սա փում են զո հե րից, ռու սա կան բա-
նա կը հաշ վի է առ նում հա յե րի չե զո քու թյու-
նը: Նույն՝ 1911 թ., ել նե լով ծանր վի ճա կից, 
պար սիկ եւ հայ հե ղա փո խա կան մար մին-
նե րի ու Թավ րի զի ապս տամ բա կան զին-
ված ուժե րի խնդրան քով հրա մա նա տար է 
նշա նակ վում Նի կոլ Դու մա նը: Նա Թավ րիզ 
է գա լիս իր 100-հո գա նոց մար տախմ բով 
եւ նշա նակ վում սահ մա նադ րա կան ուժե րի 
ընդ հա նուր հրա մա նա տար: Թավ րիզ հաս-
նե լով՝ Դու մա նը կարճ ժա մա նա կում կա րո-
ղա նում է կազ մա կեր պել քա ղա քի պաշտ-
պա նու թյու նը, թեեւ ուժերն ան հա վա սար 
էին: Շու տով իրա կա նա նում է Դու մա նի 
կան խա տե սու մը. հե ղա փո խա կան ուժե րը 
եր կար չեն դի մա նում, պարտ վում են: Ռու-
սա կան զոր քը երկ րորդ ան գամ է մտնում 
Պարս կաս տան եւ շարժ վում Թավ րի զի ու 
Թեհ րա նի ուղ ղու թյամբ: Հայ մար տիկ նե րը, 
նա խա պես ստա նա լով Եփ րե մի թույլտ վու-
թյու նը, 1911 թ. սեպ տեմ բե րին Թեհ րա նով 
ու Սալ մաս տով անց նում են Վան:

Որոշ ժա մա նակ մնա լով Վա նում՝ Դու մա-
նը, Արա մի ու Իշ խա նի հետ, մար տա կան 
ուժեր է կազ մա կեր պում, սա կայն Վա նի նա-
հան գա պե տի կար գադ րու թյամբ հե ռա նում 
է այն տե ղից: Գնում է Կ. Պո լիս, ապա՝ Թիֆ-
լիս, առող ջա կան վի ճա կից դրդված՝ ներ կա-
յա նում է ոս տի կա նա տուն: Նրան ձեր բա կա-
լում են, գցում Մե տե խի բան տը: Ըն կեր նե րի 
օգ նու թյամբ, սա կայն, նրան ազա տում են, 
ուղար կում բուժ վե լու Աբաս թու ման, ապա՝ 
Սու խու մի, Կիս լո վոդսկ:

1914 թ. սկսվում է Առա ջին հա մաշ խար-
հա յին պա տե րազ մը, բուռն թա փով ծա վալ-
վում է կա մա վո րա կան շար ժու մը: Դու մա նը 
չի խրա խու սում կա մա վո րա կան շար ժու մը, 
որը, ըստ նրա, կա րող էր թուր քե րին առիթ 
տալ նոր կո տո րած նե րի: Այ դու հան դերձ՝ նա 
կա մա վո րա կան խմբե րի հրա մա նա տա րի 
ամե նա հա վա նա կան թեկ նա ծուն էր: Սա-
կայն նրա առող ջա կան վի ճա կը վատ թա-
րա նում է, եւ նրան Բաք վում տե ղա փո խում 
են հի վան դա նոց:

Առող ջա կան ծանր խնդիր ներ ունե ցող 
Նի կոլ Դու մա նը, որ ան զուսպ, ան կա սե լի 
ձգտում ուներ մաս նակ ցե լու աշ խար հա-
մար տին, իր ներ սում փո թորկ վող ալե բա-
խու թյուն նե րին տա րա բախ տա բար վերջ է 
դնում բո լո րի հա մար անս պա սե լի կեր պով. 
1914 թ. հու լի սի 27-ին Նի կոլ Դու մանն ինք-
նաս պան է լի նում: Նրա ա ճյու նը Բաք վից 
տե ղա փո խում են Թիֆ լիս, թա ղում Խո ջի-
վան քի հա յոց գե րեզ մա նա տա նը՝ Սի մոն 
Զա վա րյա նի կող քին:

Հազ վա դեպ է պա տա հում կամ գրե թե չի 
պա տա հում, որ ինք նաս պա նու թյուն գոր-
ծած ան ձը նման հար գան քի եւ մե ծա րան քի 
ար ժա նա նա: Բայց Նի կոլ Դու մանն իր մահ-
վան հան գա ման քով էլ ամ րագ րեց իր ան-
վան շուրջ ար դա րո րեն հյուս ված մե ծա գործ 
հե ղա փո խա կա նի դյու ցազ նա պա տու մը: 
Թո քախ տից հյուծ ված ազա տագ րու թյան 
մար տի կը, հայ կա մա վո րա կան շարժ ման 
շղթա յա զերծ ման հա մար Թիֆ լի սում հա-
վաք ված դաշ նակ ցա կան քա ջա րի հայ դուկ-
նե րի զո րա շար ժին ի պա տաս խան եւ ապ-
րե լով այն ան հուն տա ռա պան քը, որ ինքն 
ի վի ճա կի չէ այ լեւս իր բա ժին մաս նակ ցու-
թյու նը բե րե լու հայ ժո ղովր դի պաշտ պա նու-
թյան ու ազա տագ րու թյան ճա կա տագ րա-
կան իրա դար ձու թյուն նե րին, նա խընտ րեց 
սե փա կան ատր ճա նա կով վերջ տալ իր… 
սպառ ված կյան քին…

Նի կոլ Դու մա նին դի պուկ գնա հա տա-
կան է տվել Գաբ րիել Լա զ յա նը՝ գրե լով. 
«Նի կոլ Դու ման եղաւ հայ ազ գա յին-ազա-
տագ րա կան պայ քա րին ամէ նէն մտա ւո-
րա կան ֆե տա յին, որ հա ւա սա րա պէս ե՛ւ 
մար տիկ-ֆե տա յի նե րու, ե՛ւ մտա ւո րա կան-
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րու ակ նա ծան-
քին ար ժա նա ցաւ»:

Հայ ժո ղովր դի ազ գա յին-ազա տագ րա-
կան պայ քա րի ակ նա ռու գոր ծիչ, մեծ հայ-
դու կա պետ Նի կոլ Դու մա նի մահ վան 90-ա-
մյա տա րե լի ցին՝ 2004 թ., իր հայ րե նի Ղշլաղ 
(այժմ՝ Ծաղ կա շատ) գյու ղում ազ գագ րա կան 
հու շա հա մա լիր-թան գա րան է ստեղծ վել:

Թե երբ վա նից է սկսվել կա ռուց վել այն 
տու նը, որ տեղ տե ղա կայ վել է հու շա հա-
մա լիր-թան գա րա նը, հայտ նի չէ, սա կայն 
հայտ նի է, որ տան շի նա րա րու թյունն 
ավար տել են Նի կոլ Դու մա նի ծնող նե րը 
1912 թ.: Հու շա հա մա լիր-թան գա րա նը բաղ-
կա ցած է 4 բա ժան մուն քից՝ Նի կոլ Դու մա նի 
դահ լիճ, 19-րդ դա րի վեր ջի ավան դա կան 
բնա կե լի սե նյակ, կո մու նալ սե նյակ, բա-
կի շի նու թյուն ներ: Թան գա րա նը մշտա պես 
հա մալր վում է նվի րատ վու թյուն նե րի եւ գյու-
ղում հայտ նա բեր ված նոր ցու ցան մուշ նե-
րի հաշ վին:

Ժո ղո վուր դը հա վեր ժաց րել է Նի կոլ Դու-
մա նի հի շա տա կը: Նրան է նվիր ված «Խա-
նա սո րի մեծ խո յան քի…» սկզբնա տո ղով 
«Նի կոլ Դու ման» եր գը: Նրա անու նով փո-
ղոց ներ են ան վա նա կոչ վել ՀՀ մի քա նի 
բնա կա վայ րե րում: 2017 թ. Երեւա նում 
(ԵՊՀ) անց կաց վել է հայ րե նան վեր մեծ 
գործ չի ծննդյան 150-ա մյա կին նվիր ված գի-
տա ժո ղով:

Ար ման ՄԱ ԼՈ ՅԱՆ
Պատ մա կան գիտ. թեկ նա ծու
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Տի րոջ Երկ րորդ գալս տյան (parusia) տո-
նը, ինչ պես ասում են մաս նա գետ նե-

րը, ամ պե րի վրա Քրիս տո սի փա ռա պանծ 
հայտ նու թյան տո նը, հրճվա լից ան համ բե-
րու թյամբ էին նշում։ Հա րու թյու նը սո վո րա-
բար տոն վում էր կի րա կի օրե րին: Գու ցե 
լավ կլի ներ, որ Զատ կի մե րօ րյա տո նա կա-
տա րու թյուն նե րը վե րագտ նեին այդ խան-
դա վա ռու թյու նը, որը հույս էր եւ սպա սում՝ 
Հա րու թյուն պա տու մի լու սա շող հայտ նու-
թյա նը՝ բո լոր մարդ կանց առաջ:

Հու դան մատ նում է Հի սու սին տո նի ժա մա-
նակ: Այդ տո նը ծի սա կան բնույթ ուներ: Հու-
դան չէր սպա սում, որ Հի սու սը խաչ վե լու է:

Հու դան մատ նում է Հի սու սին, որ պես-
զի Նա տո նի ըն թաց քում ու ամ բո խի առաջ 
Իրեն հայ տա րա րի Իս րա յե լի Մե սիա ու 
գոր ծի ըստ այդմ: Գա ղա փա րը նոր չէ: 
Այն հղա ցել է 1797 թ. Շմի դի, հե տո նաեւ 
շատ ուրիշ նե րի կող մից՝ հաշ վի առ նե լով 
այն դի տար կում նե րը, որ Բա րե կար գու-
թյան ժա մա նակ նե րում արել էին Անդ րեաս 
Մուս կու լու սը (16-րդ դա րի գեր մա նա ցի 
լ յու թե րա կան աստ վա ծա բան) եւ նույն ժա-

մա նա կաշր ջա նի շվեյ ցա րա կան բո ղո քա-
կան աստ վա ծա բան Բե նե դիկտ Արե թիու սը: 
Գա ղա փա րը նոր չէր: Ինձ հա մար կա րեւո-
րը ցույց տալն է, թե որ քան է այդ վար կա-
ծը ճշմար տան ման: Հի սու սին պար տադ-
րե լու հա մար էր, որ Հու դան պար տադ րեց 
նաեւ քա հա նա նե րին:

Այս տեղ գու ցե կա զե լո տա կա նու թյան մի 
ողջ հե տին պլան, որ կա րիք ունի ուսում-
նա սի րու թյան: Զե լոտ ներ ան վա նում էին 
գաղտ նի քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան ան-
դամ նե րին։ Բուն բա ռը նշա նա կում է ջեր-
մե ռանդ ներ, հրեա կան ճնշված ազ գի նվի-
րյալ ներ։ Նրանք պայ քա րում էին հա նուն 
ազ գա յին ազա տագ րու թյան: Հայտ նի է, որ 
Հի սու սի տաս ներ կու աշա կերտ նե րի մեջ 
առն վազն մե կը զե լոտ էր, եւ դա Սի մոնն 
էր, որը հենց Զե լոտ մա կա նունն էր կրում: 
Զե լոտ նե րին լա տի նե րեն կո չում էին sicarii-
ներ (sicarium բա ռից, որ նշա նա կում է դա-
շույն, ին չը նրանք կրում էին գի շեր-ցե րեկ): 
Արդ, հարց է ծա գում, թե ար դյոք Իս կա-
րիովտացին արա մե րեն sicarius-ի տա ռա-
դար ձու մը չէ՞, որից պարզ պի տի դառ նա, որ 
Հու դան եւս զե լոտ էր:  էջ 5, 6
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ԺԳ

Վա հագն Գրի գո րյա նը գրում է մեր կյան-
քի, մեր առօ րյա յի մա սին: Նրա «Կար-

միր ձյու նը» վի պա կի հե րո սը՝ Հո վի կը, մի-
ջակ կա րո ղու թյուն նե րի տեր, ծնող նե րի 
ջան քե րով եւ միջ նորդ նե րի օգ նու թյամբ 
կյան քում իր տե ղը գտած մի ան դեմ մարդ է, 
աշ խա տում է խմբագ րու թյուն նե րից մե կում 
եւ մի քիչ գոր ծի բե րու մով, մի քիչ էլ հոր 
հար ցա սի րու թյու նը բա վա րա րե լու նպա-
տա կով փոր ձում է ճշտել իր ցե ղի պատ մու-
թյու նը: Ցե ղի պատ մու թյունն այս դեպ քում 

պա պի կեն սագ րու թյան 
հետ կապ ված հար ցերն 
են, մեր հա սա րա կար գի 
ձեւա վոր ման շրջա նում 
մո ռաց ման մատն ված 
պա պի հե րո սու թյան բա-
ցա հայ տումն է, ին չը կա-
րեւոր է հոր հա մար, իսկ 
իր հա մար, ըստ էու թյան, 
ան կա րեւոր է ու երկ րոր-
դա կան: Հո վի կը կյան քին 
նա յում է ան տար բեր, մե-
ռյալ հա յաց քով, նա չու նի 
մեծ ձգտում ներ, խա ղաղ 
է եւ ոչինչ չի ձեռ նար կում: 
Նրա խա ղա ղու թյունն այս 
դեպ քում ո՛չ վաս տա կած 
հա վա սա րակ շիռ վի ճակ 
է, ո՛չ էլ խեղ ճու թյան ար-
դյունք, այլ կյան քում ոչինչ 
չու նե նա լու ար տա հայ տու-
թյուն՝ ներ քին դա տար կու-
թյուն: Նա իրեն չի տես-
նում նաեւ պաշ տո նի ու 
դիր քի հա մար մարտն չող 

հա վակ նորդ նե րի շար քե րում, որով հե տեւ, 
ինք նա ճա նա չո ղու թյան կա րո ղու թյուն ներ 
ունե նա լով, շատ լավ գի տի իր «ար ժե քը»: 
Ահա նրա ինք նաբ նո րո շում նե րից մի քա նի 
տող. «Տա րի ներ հե տո ես գու ցե կսկի ծով 
հայտ նա բե րեմ, որ դար ձել եմ խմբագ րու-
թյան երի տա սարդ աշ խա տա կից նե րի ծաղ-
րի ու կա տակ նե րի առար կան. գու ցե նաեւ, 
ով գի տե, ինձ հա ջող վի զար մաց նել աշ-
խար հը: Վեր ջին հնա րա վո րու թյա նը ես քիչ 
եմ հա վա տում… Նոր տեղս չի խոս տա նում 
արագ թռիչք, ընդ հան րա պես պատ վախն-
դիր ու հե ռուն գնա ցող նպա տակ ներ ունե-
ցող մար դու հա մար չէ, բայց չէ որ ես զուրկ 
եմ այդ հատ կու թյու նից»:

Գրի գո րյա նի հե րո սի այս նկա րա գիրն 
ակա մա հի շեց նում է Ալ  բերտ Կա մյուի 
«Օտա րա կա նը» վի պա կի Մյոր սյոին. մի 
մարդ, ով ան տար բեր է նա յում կյան քին, 
ով իրեն օտար է զգում իր մոր հան դեպ, 
ում մահն ու թա ղու մը նրա մեջ ոչ մի գրգիռ 
չեն առա ջաց նում, նա օտար ված է հան րա-
յին կյան քից եւ, ի վեր ջո, օտար ված է ինքն 
իրե նից: Սպա նու թյուն կա տա րե լուց հե տո 
նա նույ նիսկ վճռա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
չի դի մում՝ ինքն իրեն ան խու սա փե լի մա հից 
փրկե լու հա մար: Բա ցի դա՝ Կա մյուի հե րո-
սը եւս առանց գու նա զարդ ման, իրեն բնո-
րոշ նկա րագ րով ճա նա չում է իրեն եւ մեծ 
սպա սե լիք ներ չու նի ինքն իրե նից: «Կար միր 
ձյու նը» վի պա կի հետ մաս նա կի առն չու-
թյուն ունի նաեւ «Թա գա վո րի փոքր որ դին» 
վի պա կը: Առն չու թյուն այն առու մով, որ այս 
գոր ծում եւս գլխա վոր հե րոսն զբաղ ված է 
իր ցե ղի հետ կապ ված սպա նու թյան ինչ-որ 
պատ մու թյան ճշտմամբ: Դա դառ նում է հե-
րոս նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի նա խադ րյալ: 
Ներ կա յաց վում է տղա յի հայ րը՝ դա սա խոս, 
ին քը՝ տղան՝ Հրայր Մա րու թյա նը, որը փոր-
ձա կա յա նի ղե կա վար աշ խա տող է, ներ կա-
յաց վում են նաեւ տղա յի հետ կապ ված մի 
շարք այլ ան ձինք (Նա րի նե, Մե րի):

Հրայ րը մեր ժա մա նա կին բնո րոշ սո վո-
րա կան մտա վո րա կա նի կեր պար է: Ներ կա-
յաց վում է ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե-
րի եւ աշ խա տան քա յին առօ րյա յի մեջ: Նա 
բա ժան ված է կնո ջից ու երե խա յից, մտե րիմ 
է ուրիշ աղ ջիկ նե րի հետ: Մի խոս քով՝ սո վո-
րա կան մի կյանք, ին չը մեծ բո վան դա կու-
թյուն չու նի:

Սո վո րա կան մարդ կա յին հա րա բե րու-
թյուն ներ եւ ոչն չով աչ քի չընկ նող կյան քի 
պատ կեր ներ ու հե րոս նե րի կեր պար ներ 
են ներ կա յաց վում նաեւ նրա «Խոս տում» 
գե ղար վես տո րեն բա վա կա նին թույլ վի-

պա կում: Հե ղի նակն ստեղ ծել է ավար տուն 
պատ մու թյուն, ին չը, սա կայն, գե ղար վես-
տա կան ու գա ղա փա րա կան լուրջ խտա-
ցում ներ իր մեջ չի պա րու նա կում: Ոչն չով 
աչ քի չընկ նող մարդ կանց կյան քի պատ-
մու թյուն նե րը հե ղի նա կը եր բեմն ջա նում է 
«փրկել» նյու թի հե տաքրք րա շար ժու թյամբ: 
Այս տե սա կե տից բնո րոշ է «Փակ սե նյա կը» 
վի պա կը. ստեղծ վում է կա յուն մի վի ճակ, որ 
են թարկ վում է ման րա մասն վեր լու ծու թյան: 
Փակ սե նյա կը, ուր մտնո ղը, ի վեր ջո, մեռ-
նում է, բա ցում է գաղտ նի քը: Փակ սե նյակ 
մտնող նե րը, տես նե լով ման կան ան մեղ մի 
նկար, զգում են իրենց մե ղա վոր լի նե լը եւ 
հո գե կան տան ջան քի են թարկ վե լով՝ մեռ-
նում: Հի շո ղու թյու նը եւ խիղ ճը, ան մե ղու-
թյան, մաք րու թյան առ ջեւ, նրանց դա տա-
պար տում են ինք նա վեր լուծ ման, հո գե կան 
մա քա ռում նե րի եւ իրենց մեղ քի գի տակց-
ման, որից այն կողմ նրանց գո յու թյունն 
այ լեւս չի շա րու նակ վում: Այս ամե նը շատ 
մտա ցա ծին է եւ հա մո զիչ չէ:

Ման կան ան մեղ նկա րը խորհր դան շան 
է, որ փո խա րի նում է նման վի ճակ նե րի հա-
մար առար կա յո րեն հստակ ու որո շա կի 
մեկ ա՛յլ խորհր դան շա նի՝ Հի սուս Քրիս տո սի 
նկա րին, որ փակց ված է թե՛ եկե ղե ցի նե րում 
եւ թե՛ հա վա տա ցյալ նե րի տնե րում: Ժա մա-
նա կը խորհր դա յին էր, աստ վա ծա մերժ, 
այդ իսկ պատ ճա ռով հե ղի նա կը հե ռա ցել է 
ավան դա կան խորհր դան շա նից եւ ստեղ ծել 
փո խա րի նող այլ խորհր դան շան:

Վի պա կի հար ցադ րու մը հե տաքրք րա կան 
է, թե րա ցումն այն է, որ հե ղի նա կը, հո գե-
բա նա կան զար գա ցու մով սկսե լով շա րադ-
րան քը, չի կա րո ղա նում հո գե բա նա կան 
զար գա ցու մով էլ գոր ծը հասց նել ավար տին՝ 
երկ րորդ մա սից ընտ րում է այլ շա րու նա-
կու թյուն եւ փո խա բե րա կան իմաստ նե րի 
խա ղով ամ փո փում ասե լի քը:  էջ 4, 6

ՀաղպատիԿուսանացանապատիառեղծվածը
Հաղ պա տի նշան վոր վա նա կան հա մա-

լի րի պա րիսպ նե րից դուրս ՝ արեւե լ յան 
կող մի բար ձուն քին, կա մի փոք րիկ եկե ղե-
ցի՝ Կու սա նաց անա պատ ան վամբ։

Գե ղե ցիկ գմբե թա զարդ եկե ղե ցու մուտ-
քը երիզ ված է ուղ ղան կյուն զար դա քան-
դակ շրջա նա կով ու որմ նա սյու նե րով։ Եկե-
ղե ցու գրե թե հա վա սա րա կողմ պա տե րը 
սրբա տաշ են։ Ներ սի չորս ան կյուն նե րի 
ավան դատ նե րը գծագ րում են խա չա ձեւ 
հա տա կա գիծ, որի արեւե լ յան կող մում պա-
տա րա գա մա տույց սուրբ Սե ղանն է։

Ե՞րբ եւ ի՞նչ հան գա մանք նե րում է կա ռուց-
վել այս եկե ղե ցին. պատ մա կան աղ բյուր նե-
րը լուռ են։

Եկե ղե ցու մուտ քի ճա կա տին ար ված ար-
ձա նագ րու թյու նը վկա յում է միայն, որ այն 
վերս տին վե րա նո րոգ վել է 1676 թվա կա նին 
եւ կոչ վել է Տի րա մոր ան վամբ։

«Ի թուին ՌՃԻ Ե բա րե պաշտ ազատ յազ-
գաց Եկու լեանց մե ծա հա ւատ Զալն՝ որ-
դի Շահ-Ղու լու նի՝ ողոր մած ամուս նաւ 
իւ րով վերս տին նո րո գեաց զտա ճարն Տի-
րա մօրն»։

Եկե ղե ցու ճար տա րա պե տա կան հո րին-
ված քը, սա կայն, մաս նա գետ նե րին թույլ է 
տա լիս պնդե լու, որ այն 13-րդ դա րի կա-
ռույց է։ Ավե լին՝ ազ գագ րա գետ Եր վանդ 
Լա լա յա նը, թվար կե լով Հաղ պա տի վան քե-
րը, Կու սա նաց անա պա տի կող քին դնում 
է 1279 թվա կա նը՝ առանց ճշտե լու իր աղ-
բյու րը։

Սա կայն առա վել առեղծ վա ծա յին է եկե-
ղե ցու Կու սա նաց անա պատ ան վա նու մը։ 
Ար դյո՞ք եր բեւի ցե այս տեղ ապ րել են կույ-
սեր։ Հայ Եկե ղե ցու կու սա նաց անա պատ նե-
րի մա սին չա փա զանց աղ քա տիկ աղ բյուր-
ներն այս մա սին եւս լուռ են։

Հայ Եկե ղե ցու կա նանց մե նաս տան նե-
րի ու միանձ նու հի նե րի մա սին ար ժե քա վոր 
աղ բյուր են հայ կա կան ձե ռագ րե րի հի շա-
տա կա րան նե րը, որ տեղ հան դի պում են 
բազ մա թիվ կույ սե րի, նաեւ կու սա նոց նե րի 

մա սին ար ձա նագ րում ներ։ Հաղ պա տում 
ըն դօ րի նակ ված՝ մեզ հայտ նի ձե ռագ րե րի 
եւ ոչ մի հի շա տա կա րա նում որեւէ կույ սի 
անուն չի հան դի պում։ Դրան ցից միայն հի-
շա տա կե լի է 1437 թվա կա նին ըն դօ րի նակ-
ված Շա րակ նո ցի հի շա տա կա րա նը, որ տեղ 
Մար տի րոս գրի չը խնդրում է հի շել Ուստիա-
նե անու նով քրո ջը, որ «միամ տու թեամբ 
սպա սա ւո րեց մեզ»։

Ամեն դեպ քում, սա եւս ապա ցուց չէ Հաղ-
պա տում միանձ նու հու, առա վել եւս՝ կու սա-
նո ցի առ կա յու թյան հա մար։

Եկե ղե ցու Կու սա նաց անա պատ ան վան 
մա սին չի հի շա տա կում նաեւ Հաղ պա-
տի պատ մա գիր Հով հան նես վար դա պետ 
Ղրի մե ցին։ Նա Հաղ պատ է այ ցե լել 1822 
թվա կա նին, որ տեղ եւ գրել է իր «Պատ-
մու թյուն հռչա կա վոր վա նից Հաղ բա տա 
Ս. Նշան» ձե ռա գիր աշ խա տու թյու նը։ Ղրի-
մե ցին նշում է միայն, որ ժո ղո վուրդն այս 
եկե ղե ցին կո չում է անա պատ, որ տեղ 
նախ կի նում բնակ վել են Հաղ պա տա վան-
քի խստակ րոն միա բան նե րը, որ տեղ եւ 
իր ժա մա նա կին պահ պան ված էին նրանց 
խցե րի ավե րակ նե րը։

Սա կայն որ տե ղի՞ց է եկե ղե ցու Կու սա նաց 
անա պատ ան վա նու մը։

Այս ան վա նումն առա ջին ան գամ հան-
դի պում է Ղրի մե ցու աշ խա տու թյու նից 
շուրջ եր կու տաս նա մյակ անց գրված մեկ 
այլ՝ Սար գիս ար քե պիս կո պոս Ջա լա լ յան-
ցի «Ճա նա պար հոր դու թյուն ի մեծն Հա յաս-
տան» աշ խա տու թյու նում։

Ինչ պես նկա րագ րում է Ջա լա լ յան ցը, 
եկե ղե ցին գտնվում է վան քի արեւե լ յան 
կող մում՝ ձիար շավ հե ռա վո րու թյամբ։ Եկե-
ղե ցին մեծ չէ՝ 6 կան գուն եր կա րու թյամբ եւ 
նույն քան լայ նու թյամբ։

Ջա լա լ յան ցը ներ կա յաց նում է նաեւ եկե-
ղե ցու մուտ քի վե րո հի շյալ ար ձա նագ րու-
թյու նը՝ եկե ղե ցուն տա լով ար դեն Կու սա նաց 
անա պատ ան վա նու մը. «Ի վե րայ դրան շե-
մոց կու սա նաց վա նից Հաղ պա տայ՝ ի թուին 

ՌՃԻ Ե նո րո գեալ է բա րե պաշտ իշ-
խանն Զալ եւ կին իւր Վար վար»։

Կա րո Ղա ֆա դա րյա նը կար ծում 
է, որ Ջա լա լ յան ցի այս գրու թյունն 
է պատ ճառ դար ձել եկե ղե ցին հե-
տա գա յում Կու սա նաց անա պատ 
կո չե լու, որի հա մար էլ, ինչ պես են-
թադ րում է Ղա ֆա դա րյա նը, հիմք 
է հան դի սա ցել եկե ղե ցու՝ Տի րա-
մոր ան վա նու մը։ Իսկ թե որ տե ղից 
է Ջա լա լ յան ցին հայտ նի դար ձել 
եկե ղե ցին վե րա նո րո գած իշ խան 
Զա լի կնոջ՝ Վար վա րի անու նը, 
Ղա ֆա դա րյա նը դժվա րա նում 
է պա տաս խա նել։

Նկա տենք, սա կայն, որ Ջա-
լա լ յանցն աշ խա տու թյու նը գրել 
է դե ռեւս իր վար դա պե տու թյան 
տա րի նե րին, երբ դեռ Սա նա հի նի 
վան քի միա բան էր։ Եվ հնա րա վոր 
է, որ եկե ղե ցու Կու սա նաց անա-
պատ ան վա նու մը տրվել է ժո-
ղովր դա կան՝ Ղրի մե ցուն ան հայտ 
ավան դու թյան հա մա ձայն։ Նույն 
կերպ, թե րեւս, կա րե լի է բա ցատ-
րել նաեւ Վար վար ան վան հի շա-
տա կու մը։

Թիֆ լի սում լույս տես նող «Ար-
ձա գանք»-ի հե ղի նա կը եւս 1884 
թվա կա նին իր ճամ փոր դա կան 
ուղեգ րու թյու նում նշում է, որ ժո ղո վուրդն 
այս եկե ղե ցին ան վա նում է Կու սա նաց 
անա պատ, որ տեղ իբ րեւ թե վեր ջին ժա մա-
նա կում կույ սեր են միա բա նել։

Ար դյո՞ք ժո ղովր դա կան այդ հի շո ղու թյու նը 
գա լիս է 17-րդ դա րից, երբ Հայ Եկե ղե ցում 
կու սա նոց նե րի վե րարթ նաց ման շրջան էր, 
դժվար է ասել։ Հա մե նայն դեպս, այս շրջա-
նի մա սին եւս պատ մու թյու նը լուռ է։

Իսկ մենք ուզում ենք հա վա տալ Հա մա-
զասպ Ոս կյա նին, որն իր «Գու գար քի վան-
քե րը» գրքում Կու սա նաց անա պա տի մա-
սին գրում է. «Ան հա վա նա կան չէ, որ անոր 

հո վա նի ին ներ քեւ եր բեմն ապ րած ըլ լան 
կու սան ներ միա բան նե րու առաջ նոր դու-
թյամբ, եւ կամ նա խա պես կու սան նե րու 
վանք եղած ըլ լա»։

Ամեն դեպ քում՝ Ջա լա լ յան ցից հե տո Կու-
սա նաց անա պատ ան վա նու մը հե տա գա-
յում կրկնել են նաեւ այլ հե ղի նակ ներ՝ Ռուս-
տամ Բեկ Երզն կյան ցը, Եր վանդ Լա լա յա նը 
եւ այլք։ Եվ այ սօր էլ փոք րիկ այս եկե ղե ցին 
իր այ ցե լու նե րին ներ կա յա նում է Կու սա նաց 
անա պատ ան վամբ։

Հե ղի նե ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Վաթսունականների արձակագիրներ.  
ժամանակը եւ հերոսը
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 էջ 3
Դա թու լաց նում է ներ գործ ման ուժը եւ ոչն-
չաց նում հե տաքրք րա շար ժու թյու նը:

Այս գոր ծում եւս զգա լի է Կա մյուի ազ դե-
ցու թյու նը: Վի պակն իր պա տու մով հե րո սի 
հո գե բա նա կան բա ցա հայտ ման եղա նակ-
նե րով հի շեց նում է «Ան կում»-ը:

Գե ղար վես տա կան կա տար ման մա կար-
դա կով ավե լի հա սուն գործ է «Տե ղատ վու-
թյուն» վե պը: Վեր նա գիրն ինք նին բնո րո-
շում է մարդ կա յին նկա րագ րեր կեր տե լու 
հե ղի նա կա յին նա խա սի րու թյու նը: Տե ղատ-
վու թյու նը կա տար վում է հե րո սի ըն տա նե-
կան, աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն-
նե րի եւ ընդ հան րա պես բա րո յա կա նու թյան 
ու հո գե բա նու թյան մեջ: Մի խոս քով՝ տե ղի է 
ունե նում ան կում:

Թե՛ Ար շա կյա նի եւ թե՛ Գրի գո րյա նի նշված 
եր կե րը մղում են ընդ հա նուր եզ րա կա ցու-
թյան: Այս եւ այլ հե ղի նակ նե րի այս կար գի 
գոր ծե րի առի թով ակա մա ձեւա կեր պում է 
պա հան ջում այն միտ քը, որ այ սօր վա ըն-
թա ցիկ սո վո րա կան կյան քը որոշ գո յա վի-
ճակ նե րում մեծ հո գե բա նա կան զար գա-
ցում ներ իր մեջ կար ծես չի պա րու նա կում, 
այդ իսկ պատ ճա ռով աս տի ճա նա բար 
հա սա րա կա կան կա րեւո րու թյուն ունե ցող 
հե րոս նե րից ան ցում է կա տար վում դե պի 
շար քա յին, եր բեմն ան դեմ կյան քով ապ րող 
սե նյա կա յին մար դը: Սո վո րա կա նի, կյան-
քում ոչն չով աչ քի չընկ նող շեր տե րի վեր-
հա նումն իր հետ գրա կա նու թյուն է բե րում 

սո վո րա կան եւ ոչն չով աչ քի 
չընկ նող հե րո սի, ում հա մար 
բա վա րար հիմ քեր կյան քի 
որոշ վի ճակ ներ, բո լոր դեպ-
քե րում, տա լիս են: Այս նա-
խադ րյա լը, բո լոր հա վա նա-
կան առար կու թյուն նե րով 
հան դերձ, կա րեւո րու թյուն է 
տա լիս մի հար ցի. գու ցե ժա-
մա նակն է, որ մեր պատ կե-
րա ցում նե րի մեջ հիմ նա վոր 
տեղ ունե ցող վե հի եւ ող բեր-
գա կա նի գե ղա գի տա կան 
հաս կա ցու թյուն նե րի կող քին 
այ սօր լուրջ տեղ հատ կաց-
նենք նաեւ սո վո րա կա նի գե-
ղա գի տա կան ըմբռն մա նը: 
Բայց դա, բո լոր դեպ քե րում, 
չի բա ցա ռում գրա կա նու թյան 
բո վան դա կա լիու թյան, քա-
ղա քա ցիա կան հնչե ղու թյան, գա ղա փա րա-
կան-փի լի սո փա յա կան հիմ քի եւ հե ղի նա կի 
աշ խար հա յաց քա յին կողմ նո րոշ ման առ կա-
յու թյու նը:

Սո վո րա կան մարդ կա յին նկա րագ րե րի, 
կեն սա կան վի ճակ նե րի, գե ղար վես տա-
կան պատ կե րու մը, մեծ ուժե րի ու կրքե-
րի (ավան դա կան ըմբռ նու մը հե րո սա կան 
բնա վո րու թյուն նե րի) բա ցա կա յու թյամբ 
հան դերձ, պետք է առն վազն ունե նա տվյալ 
նյու թին բնո րոշ հո գե բա նա կան եւ իմաս-
տա յին խո րու թյուն ու խտա ցում: Հա կա ռակ 

դեպ քում մնում է սոսկ իրա դար ձու թյուն նե-
րի ար տա քին շեր տը, որը միշտ չէ, որ գո-
նե հե տաքրք րա կան է ու ըն թերց վող: Թեեւ 
հե տաքրք րա շար ժու թյունն ու ըն թերց վող 
լի նելն ամե նեւին էլ գրա կա նու թյան հիմ նա-
կան հատ կա նի շե րը չեն:

Սո վո րա կա նի ըմբռ նու մը թե՛ հե րո սի հար-
ցում եւ թե՛ ընդ հան րա պես գե ղար վես տա-
կան հա մա կար գի մյուս բնա գա վառ նե րում 
պետք է հաս տա տել հար ցադր ման կա-
րեւո րու թյամբ, ասե լի քի հան րա յին նպա-
տա կաուղղ վա ծու թյամբ, գլխա վո րը երկ-
րոր դա կա նից ու ան տե ղի ման րուք նե րից 

զա նա զա նե լու հմտու թյամբ 
եւ, ի վեր ջո, ստեղ ծա գոր ծա-
կան ուժով ու  վար պե տու-
թյամբ:

Խորհր դա յին գա ղա փա-
րա կան պա հանջ նե րի պայ-
ման նե րում մտա վո րա կան 
հե րո սի այս պի սի կրա վո րա-
կա նա ցումն ու փոք րա ցու մը 
դառ նում են իրա կա նու թյան 
պաշ տո նա կան պա հանջ, 
բայց ոչ ներ քին անհ րա-
ժեշ տու թյուն. «…հե ղի նա կը 
կար ծես ձգտում է «ապա-
հե րո սաց ման», ամեն կերպ 
ջա նում է իր հե րո սին դուրս 
բե րել սո վո րա կա նի սահ ման-
նե րից ու եթե ցայ տու նաց նում 
է՝ ապա նույն այդ սո վո րա-
կան, ոչն չով աչ քի չընկ նող 

հատ կա նիշ ե րը միայն:
Այս պես, ըստ քննա դա տու թյան, ինչ պես 

Գրի գո րյա նի, այն պես էլ նրա սերն դա կից նե-
րի առաջ ծա ռա նում է եր կու խնդիր՝ հե րո սի 
ընտ րու թյան եւ նրա բա րո յա կան գնա հա-
տու թյան եւ շա րադ րան քի բյու րե ղաց ման 
խնդիր նե րը» (Լ. Հախ վեր դյան, Գրողն ու իր 
հե րո սը, կամ՝ ո՞ւմ է պետք քո հե րո սի խելքն 
ու շնորհ քը, ԳԹ, 1973, թիվ 5, 26 հուն վար):

Առօ րյա, սո վո րա կան իրա դար ձու թյուն նե-
րի մեջ է ապ րում նաեւ Նո րայր Ադա լ յա նի 
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Երբ եղեգ նե րը կան գուն են

Տա ղան դա վոր գրող Ստե փան Ալա ջա ջյա-
նի «Եղեգ նե րը չխո նարհ վե ցին» գիր քը 

հայ գրա կա նու թյան այն գոր ծե րից է, որոն-
ցում ար ծարծ ված խնդիր նե րը հրա տապ են 
նաեւ մեր օրե րում, քա նի որ վեր ջին տա րի-
նե րի ազ գա յին ու քա ղա քա կան դեպ քերն 
ստի պում են ճշտել հայ մար դու առ ջեւ ծա-
ռա ցած կեն սա կան ամե նա կա րեւոր հար ցե-
րից մե կը՝ շա րու նա կե՞լ պայ քա րե լով ապ րել, 
թե՞ ընկ նե լով գո յա տեւել։

Ալա ջա ջյա նի վե պը յու րո վի ար ձա գանքն 
էր 1960-ական թթ. խորհր դա հայ հա սա րա-
կու թյան մեջ առ իր ոչ վաղ ան ցյալն առա-
ջա ցած վե րա զար թոն քի։ Վեպն առա ջին 
ան գամ լույս է տե սել եր կու գրքով՝ Ա, Բ, 
առա ջի նը՝ 1966-ին, երկ րոր դը՝ 1967-ին, եւ 
այն էլ մի քա նի տաս նյակ հա զար տպա քա-
նա կով՝ դառ նա լով այն որոն ված հրա տա-
րա կում նե րից մե կը, որի հա մար մար դիկ 
գրա խա նութ նե րի առ ջեւ գի շեր նե րը հերթ 
էին կանգ նում։

Գրա կա նա գետ Սեւակ Ար զու մա-
նյանն այս վե պի մա սին իրա վա-
ցիո րեն գրել է. «Ստ. Ալա ջա ջյանն 
ար տա ցո լում է մեր պատ մու թյան 
ամե նադ րա մա տիկ փու լե րից մե կի 
ազ գա յին-քա ղա քա կան կյան քը»,— 
շեշ տել նրա ժա մա նա կա կից հնչե-
ղու թյունն ու բարձ րաց րած հան գու-
ցա յին հար ցե րը, ընդգ ծել նաեւ այն 
«անափ սերն ու կա րո տը», որ տա ծել 
է հե ղի նա կը հայ րե նի եզեր քի նկատ-
մամբ (տե՛ս Ար զու մա նյան Ս., Ստե-
փան Ալա ջա ջյան, Երեւան, 2008, էջ 
103, 110)։

Եթե աս վա ծին ավե լաց նենք հե-
ղի նա կա յին խոս քի նպա տա կա մե-
տու թյունն ու հու զա կա նու թյու նը, 
ազ գա յին մտա ծո ղու թյան խո րին 
դրսեւո րում նե րը, գե ղար վես տա կան 
պատ կե րա վոր ման հարս տու թյունն 
ու վար պե տու թյու նը, վեպն իրոք ան-
նա խա դեպ երեւույթ էր ինչ պես Ալա-
ջա ջյա նի ստեղ ծա գոր ծա կան շղթա-
յում ունե ցած իր դե րով, այն պես էլ 
ժա մա նա կաշր ջա նի հայ գրա կա նու-
թյան առա ջըն թա ցի առու մով։

Վե պը ջեր մու թյամբ է ըն դու նել 
նաեւ սփյուռ քա հա յու թյու նը։ Ալա ջա-
ջյա նի այդ գրքի մա սին Բոս տո նի 

«Հայ րե նի քում» Արամ Հայ կա զը գրեց, որ 
վե պը կար դաց վում է «աճող խան դա վա ռու-
թեամբ», որ վե պը պատ մում է այն մարդ-
կանց մա սին, որոնք մեր «ան կա խու թեան 
երա զին պահ պա նող ներն եղան» (տե՛ս 
«Հայ րե նիք», Բոս տոն, 1967, օգոս տո սի 1)։ 
Իսկ սփյուռ քա հայ գրա կա նա գետ Օն նիկ 
Սար գի սյա նը, Բեյ րու թի՝ իր խմբագ րած «Շի-
րակ» ամ սագ րում հատ կա պես ար ժեւո րե-
լով վե պում հան դես բեր ված հե րոս նե րին, 
որոնց «լեռ նոր դի ներ» է ան վա նում, ընդգ-
ծեց նրանց «հա յու բնո րոշ յատ կա նիշ նե-
րով» լե ցուն նե րաշ խար հը, «հայ մար դու 
մտա ծում նե րով՝ կեան քի, մա հուան, պե-
տա կա նու թեան, եկե ղե ցիի ու մշա կոյ թի մա-
սին» ունե ցած մտա հո գու թյուն ներն ու նվի-
րում նե րը (տե՛ս «Շի րակ», Բեյ րութ, 1968, 
թիվ 6—7)։

Ալա ջա ջյա նի վե պը հե տա գա յում մի քա-
նի ան գամ վե րահ րա տա րակ վել է միաս-
նա կան հա տո րով. վեր ջի նը եղել է 2004-ին՝ 

մեր գրա կա նու թյան նվի րյալ մշակ նե րից 
մե կի՝ Գո հար Աճե մյա նի խմբագ րու թյամբ։

Միշտ մնա լով ըն թեր ցող նե րի ուշադ րու-
թյան կենտ րո նում՝ վե պը զար մա նա լիո-
րեն քիչ է ար ժա նա ցել գրա կա նա գի տու-
թյան ուշադ րու թյա նը:

Արեւմ տա հա յոց ազ գա յին-ազա տագ րա-
կան պայ քա րի ու նրա հե տեւանք նե րի թե-
ման նոր չէր մեր գրա կա նու թյան հա մար։ 
Կոս տան Զա րյա նի «Տատ րա գո մի հար սը», 
Ակ սել Բա կուն ցի «Լառ Մար գար» եւ «Ծի րա-
նի փո ղը», Խա չիկ Դաշ տեն ցի «Խո դե դան», 
Հրա չյա Քո չա րի «Կա րոտ» եւ «Նա հա պետ», 
Գուր գեն Մա հա րու «Այր վող այ գես տան ներ» 
գոր ծե րը, հու շագ րա կան ժան րի գոր ծե րից 
Ռու բեն Տեր-Մի նա սյա նի «Հայ հե ղա փո խա-
կա նի մը հի շո ղու թյուն նե րը» եւ մի շարք այլ 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ բա վա կա նին խո-
րու թյամբ էին անդ րա դար ձել հար ցին, բայց 
ասե լիք դեռ շատ կար, ու քիչ չէ ին չպեղ ված 
ու գե ղար վես տա կան խոս քի մա կար դա կի 
չբարձ րաց ված խնդիր նե րը։

Ալա ջա ջյա նի վե պի բե րած նո րու թյուն նե-
րից էր մեր ժո ղովր դի արեւմ տա հայ հատ-
վա ծի բե կոր նե րից մե կի՝ կի լի կիա հա յու թյան 
ող բեր գա կան կյան քի վեր ջին շրջա նի՝ հե-
տե ղեռ նյան մի քա նի տա րի նե րի իրա դար-
ձու թյուն նե րի ար տա ցո լու մը, որոնց մա սին 
ըստ ամե նայ նի ու հա մա կող մա նի գրված 
չէր մե զա նում։

Վե պի լույ սըն ծայ ման 55-ա մյա կը լրա-
նում է այս տա րի, որն առիթ է ըն ծա յում մեզ 
մեկ ան գամ եւս ըն թեր ցո ղի ուշադ րու թյու նը 
բեւե ռե լու վե պի հար ցադ րում նե րի ու գա-
ղա փա րադ րույթ նե րի վրա եւ, մա նա վանդ, 
նրա հա յաց քը շրջե լու դե պի մեր ոչ վաղ 
ան ցյա լի՝ որ քան ող բեր գա կան, նույն քան 
հե րո սա կան այն իրա դար ձու թյուն նե րը, 
որոնց մեջ ապ րեց հա յե ցի անանց գա ղա-
փար ներ ու անմ նա ցորդ նվի րում ունե ցող 
մի ամ բողջ սե րունդ՝ հատ կա պես ընդգ ծե-
լով, թե որ քան կա րեւոր է ան ցյա լը՝ ներ կա յի 
ու գա լի քի ուղի նե րը հստա կեց նե լու հա մար։

Թուր քիա յի վա րած քա ղա քա կա նու թյու նը 
եղել եւ մնում են Հա յոց եղեռ նը ցան կա ցած 
գնով ժխտելն ու մո ռա ցու թյան տա լը։ Ալա-
ջա ջյա նի վե պը մեկ ան գամ եւս վա վե րաց-
նում է պատ մա կան անժխ տե լի ճշմար տու-
թյու նը, գե ղար վես տա կան խոս քի մի ջո ցով 
ցույց տա լիս այն ավե րա ծու թյուն ներն ու 

նախ ճիր նե րը, որոնք կա տա րել էին թուր-
քե րը Կի լի կիա յում դա րե րի ըն թաց քում՝ 
եղեռ նից առաջ, եղեռ նի տա րի նե րին ու 
հե տե ղեռ նյան այն մի քա նի տա րի նե րի ըն-
թաց քում, որի մեջ ապ րե ցին իրենց հայ րե-
նի բնա կա վայ րե րը վե րա դար ձած վե րապ-
րող հա յե րը։

Վեպն այն քիչ գոր ծե րից է, որ մղում է 
խորհր դա ծու թյուն նե րի, մեկ ան գամ եւս 
մտա ծել տա լիս մեր ոչ վաղ ան ցյա լի ող-
բեր գա կան դեպ քե րի մա սին, եզ րա հան-
գում նե րի դուռ բա ցում հայ մար դու հա մար, 
մա նա վանդ մեր օրե րում, երբ շատ բան, որ 
ազ գա յին է ու հա յե ցի, առն վազն մո ռա ցու-
թյան է մղվում՝ մշու շե լով ազ գա յին միաս-
նու թյան գե րա գույն իդեալ-նպա տա կը։ Ու 
եթե այս պես շա րու նակ վի, հայ պատ մու-
թյան պան ծա լի շատ դրվագ ներ ան դառ նա-
լիո րեն մատն վե լու են կորս տյան։

Վեպն ունի «Հորս հի շա տա կին» ըն ծա-
յա կա նը, որը 1966—67-ի հրա տա րա կու-
թյու նում չկա եւ ավե լաց վել է միայն 1970-ի 
տպագ րու թյու նում, մի հա վե լում, որ խոր 
ընդգր կում ունի։ Հոր պատ կե րի կեր պա-
վո րումն ու նրա նից բխող ներշն չան քը նոր 
բան չէ ին մեր գրա կա նու թյան մեջ։ Չա-
րեն ցյան հի շա տա կում ներն իր հոր մա-
սին պար զա պես Աբ գար աղա յին տրվե լիք 
տուրք էին, որն ըն դա մե նը գոր գա վա ճառ էր 
եւ որ պես կեր պար ու ասե լիք՝ գրե թե բա ցա-
կա է գրո ղի գոր ծե րում։ Ալա ջա ջյա նի հա-
մար հայ րը մարմ նա ցումն է պատ մու թյան 
շատ որո շա կի շրջա նի, հա յոց ող բեր գու-
թյան հե տեւանք նե րի ան մի ջա կան կրո ղի։

Հով հան նես Շի րա զի հայ րը, որ նույն պես 
հայ կա կան կո տո րած նե րի ակա նա տես նե-
րից էր եւ իր «մո լոր» աչ քե րում պա հում էր 
բա զում գե րեզ ման ներ՝ որ պես «խա չեր»՝ 
խրված իր սրտում, շի րա զյան պոե զիա յում, 
այ դու հան դերձ, հան դես է բեր վում որ պես 
եղեռ նի ան հա տա կան կրող, մինչ դեռ Ալա-
ջա ջյա նի հա մար իր հայ րը այդ նույն եղեռ-
նի ընդ հան րաց ված խտա ցումն է, նրա ար-
տա հայ տի չը։

Ալա ջա ջյա նը խո րին սի րով է կապ ված 
եղել հոր հետ՝ ոչ միայն որ պես որ դի ու 
ա րյան կրող։ Նրան կա պել է նաեւ հոր գեր-
դաս տա նի պատ մու թյու նը՝ որ պես ցե ղի ու 
ժո ղովր դի տա ռա պանք նե րի ու ճա կա տա-
գրի ան մի ջա կան զո հի։  էջ 7

Վաթսունականների արձակագիրներ.  
ժամանակը եւ հերոսը
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 էջ 2
Ու այն փաս տը, որ Պետ րո սը Գեթ սե մա-

նիի պար տեզ էր տա րել մի սուր, շա տե րի 
հար ցա սի րու թյունն է արթ նաց րել, թե ար-

դյոք մո լե գին ու հա խուռն Պետ րո սը եւս չէ՞ր 
հա րում զե լոտ նե րի շարժ մա նը: Մատ թեո սի 
ԺԶ 17-ի մեր թարգ մա նու թյուն նե րի մեջ Հի-
սու սի խոս քերն այս պես են ներ կա յաց վում. 
«Սի մո՛ն, Հով նա նի՛ որ դի»: Բնագ րում աս-
վում է «Սի մոն, Բար-Իո նա»: Հնա րա վոր է, 
որ bariona-ն լի նի աք քա դերն բառ, որ նշա-
նա կում է ահա բե կիչ, ուս տի եւ՝ «զե լոտ»-ի 
հո մա նի շը: Դա թույլ է տա լիս պրո ֆե սոր 
Կուլլ մա նին իր մի ուսում նա սի րու թյան մեջ 
այս հար ցի վե րա բե րյալ ասել հե տեւ յա լը. 
«Արդ, մենք կա րող ենք նման եզ րա կա ցու-
թյունն անել. տաս ներ կու սից մե կը, այ սինքն՝ 
Սի մոն Զե լո տը, ան շուշտ պատ կա նում էր 
զե լոտ նե րին. բայց մյուս նե րը եւս հա վա նա-
բար հա րում էին այդ շարժ մա նը, այ սինքն՝ 
Հու դա Իս կա րիո վտացին, Պետ րոսն ու գու-

ցե նաեւ Զե բե դիո սի որ դին»: Հու դան զե լոտ 
էր: Եփ վե լով ան համ բե րու թյու նից, ինչ պե՞ս 
կա րող է դի մա նալ այն բա նին, որ Հի սուսն 
Իր զո րու թյունն ի ցույց չի դնում: Այժմ ար-

դեն հաս կա նա լի է, որ դի մադ րու թյան այդ 
կողմ նա կի ցը ցան կա ցել էր իր Ուսուց-
չին պար տադ րել:

Ի՞նքն էր կա մե ցել ար դյոք: Այս տե սան-
կյու նից նա իրեն առա քե լու թյուն իրա կա-
նաց նող է հա մա րում: Իր կար ծի քով՝ ին քը 
մի սուրբ գործ է կա տա րում, եւ միայն ին քը 
քա ջու թյուն ունի դա անե լու: Հու դան գո ռո-
զա միտ է: Փա ռա տեն չու թյու նը նրան կու-
րաց նում է: Լի նե լով շատ մոտ Հի սու սին՝ 
չհաս կա ցավ Նրան: Փո խա նակ հույ սը դնե-
լու իր Ուսուց չի վրա ու Նրան վստա հե լու, 
նա հիմն վում է իր բա նա խո հու թյան ու սե-
փա կան նա խա ձեռ նու թյան վրա: Այդ կերպ 
չար ոգին գոր ծում է նրա մեջ ու հետզ հե տե 
նվա ճում նրան: Հով հան նեսն իր Ավե տա-
րա նում հստա կո րեն նշում է այդ առաջ խա-

ղա ցու մը: Նա ասում է. «Հու դա յի մտքում 
սա տա նան սեր մա նեց Հի սու սին մատ նե լու 
գա ղա փա րը» (ԺԳ 2): Այ նու հե տեւ՝ մատ նու-
թյան իրի կունը «սա տա նան մտավ Հու դա յի 
մեջ» (ԺԳ 27): Սնա պար ծու թյամբ լցված ու 
զանց առ նե լով այն հնա րա վո րու թյու նը, որ 
ին քը կա րող էր բաց վել իր Տի րո ջը ու հայտ-
նել Նրան իր դժվա րու թյուն նե րի մա սին, 
Հու դան սայ թա քում է չա րի քի զա ռի թա փի 
վրա մինչ այն պա հը, երբ մտադ րու թյու նը 
վե րած վում է գոր ծո ղու թյան…

Բայց այդ գոր ծո ղու թյու նը են թադ րում 
է նշան ներ, որոնք մեկ նա բան վում են որ-
պես հա վաս տում ու քա ջա լե րանք եւ հաս-
կաց վում իր կող մից որ պես կո չում: Հու դան 
դրանք գտավ իր ճա նա պար հին:

Նախ՝ նշա նը, որ պաշտ պա նում է ու հա-
վաս տում: Մար սել Պագ նո լի՝ վե րը նշված 
պիե սում դա վա ճա նը, որ պես հա տու ցում, 
ստա նում է երե սուն ար ծաթ: Բո լոր ժա մա-
նակ նե րում էլ նկա տել են, թե որ քան չնչին 
է այդ գու մա րը, որն ըստ ոմանց՝ հա մար-
ժեք է մեկ ամս վա, իսկ ըստ ուրիշ նե րի՝ 
եր կու ամս վա աշ խա տա վար ձի: Իհար կե 
գծու ծի հա մար շնից մազ պո կելն էլ բան է, 
եւ Հու դան, որ խմբի գան ձա պահն էր, ըստ 
Հով հան նե սի, կա ռա վա րում էր ընդ հա նուր 
դրա մա կան պա հուս տը քիչ թե շատ ազն-
վու թյամբ: Իս կա պես, եթե նրան պետք լի-
ներ երե սուն ար ծա թը, նա կա րող էր դրանք 
կոր զել գան ձարկ ղից: Ին չո՞ւ, ուրեմն, հա մա-
ձայ նեց այդ չնչին վար ձատ րու թյա նը:

Եթե Հու դան իմա նար Աստ վա ծա շուն-
չը (իսկ որ պես բա րե պաշտ հրեա՝ ինչ պե՞ս 
կա րող էր չի մա նալ), այդ երե սուն ար ծաթն 
իր հա մար հայտ նի գու մար պի տի լի ներ: 
Զա քա րիա մար գա րեն (նա, ով ազ դա րա-
րում էր Օ ծյա լի մուտ քը Ծաղ կա զար դին) 
խո սում է այդ մա սին: Զա քա րիա 2-ի այդ 
հատ վա ծում խոս վում է մար գա րեի մա սին, 
որն արա ծեց նում է ժո ղովր դի հոտն Աստ-
ծո անու նից: Այդ հո վիվ-մար գա րեն կան-
խա գու շա կում է Օ ծյա լին։ Բայց ահա նրան 
վճա րում են: Այդ վճա րի չափն ար տա հայ-
տում է այն ար հա մար հան քը, որ մար դիկ 
տա ծում են Աստ ծու նկատ մամբ: Այս պի սով՝ 

Օ ծյա լի կյանքն ար ժե երե սուն ար ծաթ: Զա-
քա րիան է դա ասում։

Եվ Պագ նոլն այդ ժամ ավե լաց նում է, 
թե առա ջար կե լով հանձ նել Հի սու սին՝ Հու-
դան երեւի հարց րել էր քա հա նա նե րին, թե 
նրանք ունեի՞ն երե սուն ար ծա թի մե սիա նա-
կան գու մա րը: Փնտրում են գրպան նե րում 
ու քսակ նե րում: Նրանց հա ջող վում է հա-
վա քել այդ գու մա րը: Եվ Հու դան ար դեն հա-
մոզ ված է, որ դա էլ հենց նշանն է: Աստ ված 
է ինձ ասում մատ նել Նրան: Չվստա հող քա-
հա նա նե րին ու նրանց, ով քեր կու զե նա յին 
պա հել նրան հսկո ղու թյան տակ, Հու դան 
պա տաս խա նում է. «Անհ րա ժեշ տու թյուն 
չկա ինձ շղթա նե րի մեջ պա հել: Մար գա-
րեու թյուն նե րի ոս կե շղթա նե րը գցված են 
վզիս չորս բո լո րը…»։

Հու դան ստա ցավ այդ նշա նը: Բայց ո՞վ է 
նրան տվել առա քե լա կան այդ հրա մա նը: 
Հի սո՛ւսը: Այո՛, ուրիշ ո՛չ ոք, քան Քրիս տոսն 
Ին քը: Ըստ Մար կո սի ու Ղու կա սի՝ Հի սու սը 
վեր ջին ընթ րի քի ժա մա նակ իբր չի ասել 
այս խոս քե րը. «Ձե զա նից մեկն ինձ մատ-
նե լու է»: Բայց Մատ թեոսն ասում է. Հու դան 
հարց նում է. «Ե՞ս եմ»: Հի սու սը պա տաս-
խա նում է. «Դու ես ասում», որ նույն բանն 
է, թե «այո՛»։ Հի սուսն ասում է. «Նրան, ում 
կտամ հա ցի այս պա տա ռը, մատ նիչն է» 
(Մատթ. ԻԶ 23)։ Նա թա թա խում է հա ցը 
(որն արեւել ցի նե րի հա մար գդա լի տեղ էր 
ծա ռա յում) ու տա լիս է Հու դա յին: Սա տա-
նան մտնում է Հու դա յի մեջ: Եվ Հի սուսն 
ավե լաց նում է. «Ինչ-որ անե լու ես, արա 
շո՛ւտ»… Այո՛, Հի սու սը տե ղյակ էր: «Հենց 
սկզբից» Նա գի տե, թե ում հետ գործ ունի: 
Նա Հու դա յի մեջ հե տեւել է չա րի առաջ խա-
ղաց մա նը, որի մե սիա կան ան համ բե րու-
թյու նը մե ծա նում է այն քա նով, որ քա նով 
Հի սուսն իմա նում է, որ Իր կյան քը պի տի 
տա որ պես զո հա բեու թյուն: Եվ Հի սուսն 
Ինքն է առաջ մղում Հու դա յի գոր ծը: Արդ, 
այս տեղ Հի սուսն ու Հու դան հան դի պում 
են: Հու դան գոր ծիք է, որ օգ տա գոր ծում է 
Հի սու սը: Հի սու սը հրա մա յում է, Հու դան՝ 
հնա զանդ վում: Միայն թե մտադ րու թյուն-
ներն են տար բեր:  էջ 6
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Աշ խար հիկ կյան քի իրա դար ձու թյուն-
նե րի կող քին Դրաս խա նա կերտ ցին չի 

մո ռա նում ան դա րա դառ նալ նաեւ հո գեւո-
րա կա նու թյա նը։ Լի նե լով հո գեւո րա կան, 
աստ վա ծա սեր եւ աստ վա ծա վախ մարդ՝ 
նա առաջ նորդ վում էր քրիս տո նեա կան գա-
ղա փա րա խո սու թյամբ, հա վա տար մո րեն 
հե տեւում Սուրբ Գրքի ավան դած սկզբունք-
նե րին։ Դվին քա ղա քի ահ ռե լի երկ րա շար-
ժի ժա մա նակ (893 թ.) հա յոց հայ րա պետն 
էր Զա քա րիա Ձա գե ցին։ 22 տա րի հայ րա-
պե տա կան աթո ռին լի նե լուց հե տո Զա քա-
րիան վախ ճան վում է, եւ նրան հա ջոր դում 
է Գեւորգ անու նով մե կը, որ Գառ նի գյու ղա-
քա ղա քից էր (հե տա գա յում պատ մու թյան 
մեջ կկոչ վի Գեւորգ Գառ նե ցի)։ Հա յոց նա-
խա րար նե րի խորհր դով կա թո ղի կոս Գառ-
նե ցին թա գա վոր է օծում Աշոտ Առա ջին 
Բագ րա տու նուն։ Այ նու հե տեւ հայ րա պե-
տա կան աթո ռին հաս տատ վում է Մաշ տոց 
Ա Եղի վար դե ցին, որը եղել էր Հով հան նես 
պատ մի չի ուսու ցի չը։ Վեր ջինս իր ուսուց-
չի մա սին խո սում է մեծ եր ջան կու թյամբ եւ 
խոր ակ նա ծան քով. «Թա գա վո րը, ավա գա-
նին եւ այլ պատ վա կան ազն վա կան նե րը, 
հա վա նու թյուն տա լով նրա գե ղա հար մար ու 
սրբա զան կյան քի ըն թաց քին, նրան նստեց-
րին սուրբ Գրի գոր Լու սա վոր չի աթո ռին» 
(187)։ Այ նու հե տեւ հայ րա պե տա կան աթո-
ռին հաս տատ վում է Հով հան նես Դրաս-
խա նա կերտ ցին։ Դրաս խա նա կերտ ցու՝ կա-
թո ղի կոս օծ վե լուց հե տո ին քը՝ Ֆեթհ նա կը, 
դառ նում է իր եր կի գլխա վոր կեր պար նե րից 

մե կը։ Դրաս խա նա կերտ ցին անա-
չառ պատ միչ է, սա կայն ակն հայտ 
են նրա վե րա բեր մուն քը հե րոս-
նե րից յու րա քան չ յու րի հան դեպ, 
հա մակ րանքն ու հա կակ րան քը 
դեպ քե րի ու դեմ քե րի նկատ մամբ։ 
Մ.  Աբե ղյա նը գրում է. «Հով հան-
նես կա թո ղի կո սի այդ երկն իր մի 
խո շոր մա սով ոչ թե սոսկ պատ-
մու թյուն է այս բա ռի սո վո րա կան 
իմաս տով, այլ Ինք նա կեն սագ րու-
թյուն կամ հի շո ղու թյուն ներ, եւ 
իբ րեւ այդ պի սին՝ կյան քի ան մի-
ջա կան կեն դա նի կոնկ րետ ար տա-
հայ տու թյուն է: Ամեն հատ ված ներն 
այդ եր կի լի են հե ղի նա կի ապ րում-
նե րով, հա ճախ նրա կրած նե ղու-
թյուն նե րով, նրա ցա վա գին՝ վշտա-
հա րու թյամբ ժա մա նա կի տխուր ու 
թշվառ կա ցու թյան հա մար» (Աբե-
ղյան Մ., Եր կեր, հա տոր Գ, Եր., 
1968, էջ 485)։

Դրաս խա նա կերտ ցին իր Պատ-
մու թյան մեջ կա րո ղա նում է լի-
նել ռեա լիստ եւ պատ մու թյու նը 
ներ կա յաց նել օբ յեկ տի վո րեն։ Նա 
կա րո ղա նում է սթափ կեր պով վե-
րար տադ րել եւ գնա հա տել հայ-
արա բա կան եւ հայ-բյու զան դա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը։ Եր բեմն հենց ին քը՝ 
կա թո ղի կոսն է ստեղ ծում պատր վակ ներ՝ 
երկ րի հա մար շա հա վետ բա նակ ցու թյուն-
ներ սկսե լու։ Նա կա տա րում է հաշ տա րա րի 
դեր եւ փոր ձում է եղ բայ րու թյուն ստեղ ծել 
Աշոտ Բռնա վո րի եւ Աշոտ Երկ րորդ ար քա-

յի մի ջեւ։ Սա կայն պատ մի չի դերն ու նշա-
նա կու թյու նը առա վել ման րա մասն կքննենք 
ստո րեւ՝ նրան հատ կաց ված մա սում։

Խո սե լով Աշոտ ար քա յի մա սին՝ պատ միչն 
անդ րա դառ նում է նրա թա գադ րու թյա նը, 
ամուս նու թյա նը, նրա վա րած կռիվ նե րին, 
հաղ թա նակ նե րին ու պար տու թյուն նե րին: 

Դրաս խա նա կերտ ցին նշում է, որ 
Աշոտն ամուս նա նում է Սա հակ 
իշ խա նի դստեր հետ, սա կայն չի 
գրում անու նը (պատ մա վե պում 
Մու րա ցա նը նրան ան վա նա կո չում 
է Սա հա կա նույշ՝ թե րեւս նկա տի 
ունե նա լով այն հան գա ման քը, որ 
նա Սա հակ իշ խա նի դուստրն էր). 
«Ար քա յոր դի թա գա վո րը գնում, 
կնու թյան է առ նում Սեւա դա կոչ-
վող մեծ իշ խան Սա հա կի դստե-
րը։ Եվ այն տեղ (երբ) պա րեր էին 
պա րում եւ կա քա վում, ոս տի կան 
Յու սու ֆը նրան է առա քում ար քա-
յա կան թագ եւ գե ղե ցիկ, փայ լուն, 
պատ մա կան զար դա րուն զգեստ-
ներ, ոս կե սանձ ձիեր՝ զար դար ված 
պատ վա կան զեն քե րով ու զար-
դե րով, ինչ պես նաեւ իս մա յե լ յան 
հե ծե լա գուն դը՝ նրան օգ նե լու հա-
մար։ Այ նու հե տեւ իր հետ առ նե լով 
իր անե րոջ՝ Սա հակ իշ խա նի զոր-
քը, ահա հաս նում է Դվին քա ղա քի 
դար պաս նե րի մոտ, քա նի որ այն-
տեղ էր տե ղա վոր վել նրա ան վա-
նա կից մյուս թա գա վո րը: Եվ ապա 
զորք հա նե լով՝ նրանք կռվում էին 
մի մյանց դեմ։ Իսկ ես յու րա քան-
չյու րի հետ խո սում էի խա ղա ղու-

թյան մա սին մեկ, եր կու, երեք ան գամ» 
(303): Պատ մա կան այս փաս տը գե ղար-
վես տա կան գե ղե ցիկ հնա րան քով իր տեղն 
է գտել պատ մա վե պում, որ կրկին երեւում 
է Սե դա յի եւ Սա հա կա նույ շի զրույ ցի ժա մա-
նակ։  էջ 7

ՀՈՒԴԱՆՄԱՐԿ ԿՈՀԼԵՐ

«ԳեւորգՄարզպետունի»պատմավեպը
եւպատմականաղբյուրները
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 էջ 2, 5
Հի սու սը հրա մա յում է նվաս տա նա լու հա-

մար: Հու դան հնա զանդ վում՝ իր փա ռա սի-
րու թյա նը բա վա րում տա լու հա մար: Մե կը 
բա րիք է ուզում, մյու սը՝ չա րիք: Բայց այդ 
չա րի քը, որ են թարկ ված է բա րուն, հա նուն 
բա րի քի է:

Այս պի սով՝ Հի սուսն է ամեն ինչ Իր ձեռ-
քում պա հո ղը: Հու դան ուզում էր, որ ձեր-
բա կա լու թյու նը տե ղի ունե նար տո նա կա-
տա րու թյան ժա մա նակ: Բայց ահա Հու դան 
հայտն վում է որ պես գոր ծիք Հի սու սի ձեռ-
քին: Այ սինքն՝ Հի սուսն Ինքն էլ է ուզում, որ 
Իր ձեր բա կա լու թյու նը տե ղի ունե նա Զատ-
կի տո նա կա տա րու թյան ժա մա նակ… Ինքն 
է դա որո շել: Այդ դեպ քում պի տի հարց 
տանք մեզ, թե ինչ էր Հի սու սի ուզա ծը՝ հրա-
մա յե լով, որ Իր ձեր բա կա լու թյու նը կա տար-
վի հինգ շաբ թի երե կո յան՝ տո նի ըն թաց քում:

Ինչ պես ասա-
ցինք, տո նը նշում 
էր Եգիպ տո սի գե-
րու թյու նից ազա-
տագ րու  մը :  Նա 
պ ա շ տ  պ ա  ն ե ց 
նրան կոր ծա նիչ 
հրեշ տա կից: Նա 
ազա տեց  նրան 
ստրկու  թ յո ւ  նից : 
Ամե նա եր կար ուխ-
տագ նա ցու թյու նը 
բնավ տան ջա լ ի 
չէր՝ գա լու հա մար 
Ե ր ո ւ  ս ա  ղ ե մ  ե ւ 
Աստ ծուն փա ռա-
բա նե լու՝ Նրա այդ-
քան մեծ սի րո հա-
մար:

Եվ ահա Հի սու-
սը մահ վան գիրկն 
է գնում Զատ կի 
տո նի ժա մա նակ: 
Բանն այն է, որ 

հրեա կան Զա տի կը Նրա մահ վանն իմաստ 
է հա ղոր դում: Դա կլի նի երկ րորդ ազա-
տագ րու թյու նը, այս ան գամ՝ վերջ նա կան, 
իսկ առա ջի նը բան բեր-նշանն էր: Դա կլի-
նի իս կա կան պաշտ պա նու թյուն Բարձ րյա լի 
զայ րույ թից: Հի սու սի մա հով բո լոր մար դիկ 
փրկվե ցին Աստ ծո դա տա պար տու թյու նից 
ու դա տաս տա նից: Հի սու սի մա հը փրկում է: 
Այն ազա տագ րում է ու քա վում: Նա նրանց, 
ով քեր բանտ ված են մեղ քե րով, դարձ նում է 
ազատ մար դիկ: Ահա ինչ է ուզում ասել Հի-
սու սը՝ մեռ նե լով տո նի ժա մա նակ:

Կա րե լի է ավե լի ճշգրտել: Ըստ Հով հան-
նու Ավե տա րա նի՝ Հի սու սը մե ռավ ուր բաթ 
օրը, բայց այդ ուր բա թը դե ռեւս Զատ կի տո-
նի օրը չէր, այլ դրա նա խա պատ րա ստու-
թյան: Հրեա կան տար վա առա ջին՝ նի սան 
ամս վա 14-ն էր, երբ կե սօ րից սկսած քա-
հա նա նե րը Զատ կի գառ ներն էին մոր թում 

Տա ճա րի բա կում: Արդ, ասում է Հով հան նե-
սի Ավե տա րա նը. «Մինչ այդ նա խա պատ-
րաս տու թյուն ներն ար վում էին Տա ճա րում, 
դա տա րա նի դահ լի ճում կա տար վում էր մեկ 
այլ զո հա բե րու թյուն: Ու երբ գառ նե րի մորթն 
սկսվեց, Պի ղա տո սը Հի սու սին հանձ նեց 
խա չե լու (ԺԹ 16): Հի սու սը մեռ նում է Գող գո-
թա յում՝ զատ կա կան մեծ մոր թի ժա մա նակ։ 
Սա նշա նա կում է, թե՝ Ե՛ս եմ, որ կա տա րում 
եմ, մե կընդ միշտ, իս կա կան զո հա բե րու թյու-
նը: «Ահա՛ Աստ ծո գա ռը, որ Իր վրա է վերց-
նում աշ խար հի մեղ քը»,— բա ցա կան չում է 
Հով հան նես Մկրտի չը՝ Հի սու սի սպա սա վո-
րու թյան սկզբում (Ա 29): Որին Պո ղո սը պա-
տաս խա նում է (Ա Կորնթ. Ե 7). «Քրիս տո սը 
մեր Զատ կին զոհ վեց մեզ հա մար»:

Այս է եղել Հու դա յի դե րը: Նրա մատ նու-
թյու նը թույլ էր տա լիս Հի սու սին ընդգ ծե լու 
Իր մահ վան իմաս տը, այն դնե լու ճշմա րիտ 
լույ սի տակ, ցու ցադ րե լու դրա իրա կան ար-
ժե քը:

Ինքն էլ չի մա նա լով ու չու զե նա լով՝ Հու-
դան, իր փա ռա տեն չու թյամբ ար բած, հիա-
նա լիո րեն ծա ռա յեց իր Ուսուց չի գոր ծին:

«Ամեն բան նպաս տում է նրանց բա րօ-
րու թյա նը, ով քեր սի րում են Աստ ծուն»,— 
ասում է առա քյա լը (Հռոմ. Ը 28): Ան գամ 
Հու դան, որը շարժ վում էր չա րի զո րու-
թյամբ, աստ վա ծա յին կամքն իրա կա նաց-
նողն է: Չա րը շղթայ ված է, ու Աստ ված է, որ 
Իր ձեռ քում պա հում է սան ձե րը. մենք կա-
րող ենք հրճվան քով եր գել. «Եթե Աստ ված 
մեզ հա մար է, ապա ո՞վ կլի նի մեր դեմ… 
ոչինչ չի կա րող մեզ բա ժա նել Աստ ծուց, որ 
հայտն վեց Հի սուս Քրիս տո սում…»:

Մի հարց է մնում. եթե Աստ ված օգտ վում 
է Հու դա յից՝ Իր նպա տակ նե րին հաս նե լու, 
ին չի՞ հա մար է այդ դեպ քում Հի սու սի հե ծե-
ծան քը. «Վա՜յ նրան, ում մի ջո ցով մար դու 
Որ դին պի տի մատն վի»:

«Այդ մար դու հա մար ավե լի լավ կլի ներ 
ծնված չլի ներ» (Մատթ. ԻԶ 24)… Բայց նա 
հո չի՞ խնդրել, որ լույս աշ խարհ գա: Աստ-

ված է նրան բե րել աշ խարհ: Ուրեմն՝ Աստ-
ված անա րա դա րա ցի ու դա ժան բա՞ն է 
անում՝ լույս աշ խարհ բե րե լով մի մար դու, 
որ պես զի հե տո օգտ վի նրա չա րա գոր ծու-
թյու նից: Ո՛չ, ոչ մի տեղ Աստ վա ծա շուն-
չը Հու դա յին խա ղա լիք կամ խա մա ճիկ չի 
դար ձում: «Սա տա նա յին հնա րա վո րու թյուն 
մի՛ տվեք»,— ասում է Պո ղո սը եփե սա ցի նե-
րին (Դ 27): Եթե սա տա նան մտել է Հու դա յի 
սրտի մեջ, նշա նա կում է՝ Հու դան նրան թո-
ղել է, որ մտնի: Հու դա յի գոր ծը սահ մա նա-
փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ձեռ նարկ 
չէ: Հու դան ունակ է տար բե րա կե լու եւ որո-
շե լու։ Հի սու սի բա ցա կան չու թյունն ար տա-
հայ տում է Իր ցա վը, երբ Ին քը մտա ծում է, 
որ առա քյա լը մի ընտ րու թյուն է կա տա րում, 
որը սխալ է, եւ որը նրան կա րող է տա նել 
միայն հու սա հա տու թյան:

Քան զի Հու դան, որ միայ նակ է իր դա վա-
ճա նու թյամբ, միայ նակ էլ կմնա դա վա ճա-
նե լուց հե տո: Նա զղջում է, խոս տո վա նում 
է, վե րա կանգ նում է: Բայց նա մնում է մե-
կու սի՝ իր վատ արար քով: Նա դե ռեւս հույս 
է դնում իր սե փա կան ուժե րի վրա: Արդ, իր 
ուժերն սպառ ված են: Միայն Քրիս տոս կա-
րող էր օգ նել: Բայց Հու դան Նրա անու նից 
չէ, որ զղջում է: Ահա ին չու զղջալն այս դեպ-
քում հա մար ժեք է հու սա հա տու թյան:

Որ պես եզ րա փա կում պի տի ասել, որ 
մենք գործ նա կան դաս պի տի քա ղենք այս 
ամե նից. այն է՝ չպետք է լի նենք միա յա նակ, 
իբր թե ինք նու րույն, չա փից դուրս հպարտ 
մար դիկ ենք ու կար ծենք, թե կա րող ենք 
ինք ներս միայ նակ ապ րել: Այդ գո ռոզմ տու-
թյու նը Հու դա յին տա րավ դա վա ճա նու թյան 
ու կոր ծան ման: Կա խա բու սիկ ան կա խու-
թյուն: Եթե Քրիս տո սը մեր Զա տիկն է, մենք 
ավե լի լավ բան չենք կա րող ցան կալ, քան 
ամեն ին չում, մարմ նով ու հո գով, կա խյալ 
լի նել Նրա նից:

Ֆրանսերենից թարգմանությունը՝ 
Գառնիկ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ

 էջ 3, 4
Առօ րյա, շար քա յին դեպ քե րի նկա րագ-

րու թյու նը, բնա կան վի ճակ նե րի ու հա րա բե-
րու թյուն նե րի ընտ րու թյու նը նրան մղում են 
անն շա նը դարձ նե լու կա րեւո րու թյուն ունե-
ցող փաստ եւ իմաստ որո նե լու դրա մեջ: 
Այդ սո վո րա կան, առօ րյա վի ճակ նե րի մեջ 
եր բեմն իրենց ար տա ցո լումն են գտնում 
նաեւ ժա մա նա կի որոշ հիմ նա հար ցեր. այս 
տե սա կե տից առանձ նա նում են մի շարք 
պատմ վածք ներ, «Շոգ ամառ» վի պա կը եւ 
«Խա ղաղ զո րա նոց ներ» վե պը: «Խա ղաղ 
զո րա նոց ներ» վե պում կյան քի իմաս տը 
բա ցա հայտ վում է մի կող մից զին վո րա կան 
կա նո նագր քե րի շրջա նակ նե րում ամ փոփ-
ված հե րո սի (Մու շեղ Հով սե փյան) վի ճա կով, 
մյուս կող մից՝ ազատ, ան կաշ կանդ օրե րի 
մեջ դրսեւոր վող նրա էու թյամբ: Կա նոն նե րի 
եւ հրա ման նե րի հա մա ձայն ապ րող հե րո-
սի եւ նրա ազատ հի շո ղու թյուն նե րի մի ջեւ 
թեեւ չկա հա կա սու թյուն, այ նուա մե նայ նիվ, 
են թա գի տակ ցո րեն դրանք հա կադր վում են, 
իսկ որ պես իրա կան գո յա վի ճակ՝ շա րու-
նա կում ու լրաց նում մե կը մյու սին: Վե պում 
սե րը դառ նում է այն հիմ նա կան իմաս տը, 
որով ար ժե քա վոր վում է հե րո սի կյան քը: 
Վե պի վեր ջա բանն այդ ար ժե քա վոր ված 
զգա ցու մի եւ նրա կրո ղի մի ջեւ առա ջա ցած 
խզումն է: Ավարտ վում է մի հո գե վի ճակ, եւ 
հե րո սը կանգ նում է իր իսկ ապ րած օրե-
րից դժվա րու թյամբ հե ռա նա լու անհ րա ժեշ-
տու թյան առ ջեւ: «Խա ղաղ զո րա նոց ներ» 
վե պում հե ղի նակն իր հե րո սին ներ կա յաց-
նում է հիմ նա կա նում եր կու կա րեւոր ժա-
մա նա կա յին-կեն սա կան հան գույց նե րում. 
ներ կան՝ զո րա նո ցա յին կյան քը, եւ ան ցյա լը՝ 
սի րո պատ մու թյու նը: Կա նաեւ ապա գան՝ 
«Ճիչ» վեր նագ րով, սա կայն դա ավե լի շատ 

ներ կա յա նում է որ պես կա ռուց ված քա յին 
գոր ծոն, քան՝ իմաս տա յին: Ներ կա—ան-
ցյալ—ապա գա եռյակն այս դեպ քում դառ-
նում է երեւույթ նե րի տա րա ծա կան ու ժա-
մա նա կա յին որո շա կի կա պակ ցում ներ 
ստեղ ծե լու սկզբունք, տար բեր վի ճակ նե րի 
հա մախմբ ման կարգ: Այս վեպն ավե լի գրա-
կան փոր ձա րա րու թյուն է, քան գե ղար վես-
տի փաստ: Գրա կան թռիչ քը դար ձել է գետ-
նա քարշ շա րադ րանք:

Ժա մա նա կա կից նյու թի յու րաց ման եւ 
հա մա պա տաս խան հե րո սի կեր պա վոր ման 
իրենց ճա նա պարհ ներն են որո նում Վլա դի-
միր Հա րու թյու նյա նը՝ «Արեւա դարձ» վե պով, 
եւ Ալեք սան Մե խա կյա նը՝ «Այս ճա նա պար-
հը» վի պա կով:

Վլա դի միր Հա րու թյու նյանն անդ րա դառ-
նում է 1950-ական նե րի Երեւա նին բնո րոշ 
մի պատ կե րի, որն առնչ վում է ուսու մից 
կտրված եւ մանր ու մեծ հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի բո վով ան ցած երի տա սար դու-
թյան կյան քին: Վեպն ընդգր կում է ըն տա-
նե կան-ծնո ղա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, 
մի ջա վայ րի ազ դե ցու թյուն նե րի, դա տաքնն-
չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, բան տա յին աշ-
խար հի մի ճյու ղա վոր ված պատ մու թյուն, 
որի մեջ հե ղի նա կի նպա տակն է ցույց տալ 
կյան քի շա վի ղից սայ թա քած ան չա փա-
հաս հե րո սի՝ Կա րո Կա րա յա նի աս տի ճա-
նա կան հա սու նաց ման եւ փոր ձու թյուն նե-
րի են թարկ վե լուց հե տո կյան քում իր տե ղը 
գտնե լու հար ցը: Հե րոս նե րի այն շար քը, որ 
ներ կա յաց վում է վե պում՝ տար բեր կար գի 
մեծ ու փոքր հան ցա գործ ներ կամ ակա մա 
հան ցա գործ ներ, դա տաքնն չա կան մար-
մին նե րի ազ նիվ ու անազ նիվ ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ, բան տի աշ խա տող ներ, մա քուր 
ու առա քի նի մար դիկ, իրենց մեջ կրում են 

մեր հա սա րա կու թյան ան ցած մի տաս նա-
մյա կի պատ կե րը եւ իրենց հա րա բե րու-
թյուն նե րով, վարք ու բար քով ստեղ ծում մեր 
կյան քի բնո րոշ մի շեր տի պատ մու թյու նը: 
Հա րու թյու նյանն ստեղ ծում է այդ պատ-
մու թյու նը եւ մնում այդ պատ մու թյան մեջ՝ 
գե ղար վես տա կան չա փա նի շե րի առու մով 
թույլ տա լով մե ղան չում ներ, որոնք առնչ-
վում են հե րոս նե րի հո գե բա նա կան խո րու-
թյա նը, դեպ քե րի տրա մա բա նու թյանն ու 
գրա կան վար պե տու թյա նը: Առա ջադր ված 
հար ցե րը մնա ցել են շա րադ րան քի աս տի-
ճա նի, բարձր գրա կա նու թյան մա սին խո-
սելն ան տե ղի է: «Անա պա տի օրե րից մե կը» 
վի պա կը Ալեք սան Մե խա կյա նի գրա կան 
հա ջո ղու թյուն նե րից է: Վի պա կը նվիր ված 
է Երեւա նից Ղա զախս տա նի անա պատ նե-
րը մեկ նած ուսա նո ղա կան շի նա րա րա կան 
ջո կատ նե րից մե կի աշ խա տան քա յին գոր-
ծու նեու թյա նը: Հե ղի նա կը կյան քի փոր ձի 

թե լադ րան քով պատ կե րել է մարդ կա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րի այն կոշտ մթնո լոր-
տը, ինչն ստեղծ վում է հո գե բա նա կան եւ 
բա րո յա կան տար բեր նկա րա գիր ունե ցող 
հե րոս նե րի մի ջեւ: Հե տաքրք րա կան է նյու թի 
մա տուց ման ձեւը: Ամ բողջ վի պա կը կար ծես 
մի շնչում գրված նա մակ լի նի, որ գլխա վոր 
հե րո սը՝ աշ խա տան քա յին ջո կա տի հրա մա-
նա տա րը, շա րադ րում է հեռ վում՝ Երեւա-
նում, մնա ցած կնոջ հա մար: Նա մա կի կամ 
հե ռա կա ինք նա բա ցա հայ տում-ինք նա խոս-
տո վա նու թյուն ունե ցող զրույ ցի ձեւից բխող 
ան կեղ ծու թյունն էլ պայ մա նա վո րում է աշ-
խա տան քա յին նյու թի եւ աշ խա տան քա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ գտնվող հե րոս-
նե րի ներ կա յաց ման հո գե բա նա կան հիմ քը:

Շա րու նա կե լի

Դա վիթ ԳԱՍ ՊԱ ՐՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Վաթսունականների արձակագիրներ.  
ժամանակը եւ հերոսը

ՀՈՒԴԱՆՄԱՐԿ ԿՈՀԼԵՐ
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 էջ 4
Ավե լին՝ Ալա ջա ջյա նի գրա կան ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րի մի մեծ մասն ուղ ղա կի ար տա-
ցո լանքն է հենց իր հայ րա կան սերն դի ունե-
ցած այդ տա ռա պա լից կյան քի։

Ալա ջա ջյա նի հա մար հոր մտա պատ-
կերն ազ գա յին ընդ հան րաց ված խորհր դով 
է լե ցուն, եւ եթե մի կող մից այն հիմք է իր 
ժո ղովր դի ապ րած ող բեր գա կան դեպ քե րի 
բա ցա հայտ ման հա մար, ապա մյուս կող-
մից ար տա ցո լում է իր՝ որ պես գրո ղի գա-
ղա փա րա կան ու գե ղար վես տա կան մտա-
ծո ղու թյան ան մի ջա կան դրսեւո րում նե րը։ 
Կա րե լի է ասել, որ Ալա ջա ջյա նի հայ րը՝ 
որ պես հույզ, զգայ նու թյուն ու գա ղա փա-
րադ րույթ, ներ կա է այս վե պի ողջ շա րադ-
րան քում եւ նե րառ ված է որոշ կեր պա րա-
կեր տում նե րում (Արա մի հոր, Թու մա սի 
եւ այ լոց)։

Վե պում հառ նում է կրկնա կի արծ վա բերդ 
Զեյ թու նը՝ իր հող ու ջրով, թա վուտ ան տառ-
նե րով ու խոր խո րատ ձո րե րով, կա պույտ 
երկն քով ու մին չեւ այդ եր կին քը բարձ րա-
ցող լեռ նաշղ թա նե րով եւ, մա նա վանդ, իր 
հե րո սա ծին մարդ կան ցով, այն ամե նով, որ 
կոչ վում են ծննդա վայր ու հայ րե նիք, հայ 
ու Հա յաս տան։

Հենց այդ ամե նի սերն է, որ նո րից դե պի 
հայ րե նի եզերք է բե րել գաղ թի ու տա րագր-
ման ճամ փե քով ան ցած հայ մարդ կանց, 
որոնք տե սել էին Դեր-Զո րի անա պատ նե-
րը, կորց րել հա րա զատ նե րին, բայց ան մար 

էին պա հել հայ րե նի հո ղի կա րո տը, խա-
ղաղ կյան քի ու արար ման երա զանք նե րը։ 
Նրանք բո լո րը եկել էին խա ղաղ ու ստեղ ծա-
րար աշ խա տան քի նվիր վե լու հա մար, բայց 
ստիպ ված եղան ոչ թե մաճ ու մուրճ, այլ 
զենք վերց նե լու։

Վեպն ար տա ցո լում է այդ մարդ կանց 
կյան քի մի կարճ շրջան՝ Առա ջին հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մից հե տո Կի լի կիա 
վե րա դար ձած հա յե րի օր հա սա կան կյան քը 
1919—21 թթ. ըն թաց քում, որն ընդ հատ վեց 
ֆրան սիա ցի նե րի ու քե մա լա կան նե րի մի-
ջեւ կնքված՝ Կի լի կիան թուր քե րին հանձ-
նե լու գաղտ նի պայ մա նագ րի գոր ծադր ման 
պատ ճա ռով՝ դրա նով իսկ խա փա նե լով Կի-
լի կիա յի հայ կա կան ինք նա վար պե տու թյուն 
կազ մա վո րե լու ֆրան սիա ցի նե րի «խոս տու-
մը»՝ մեկ ան գամ եւս հաս տա տե լով, որ մեծ 
տե րու թյուն նե րը եր բեք եւ ոչ մի պա րա գա-
յում իրենց խոս տում նե րի տե րը չեն մնում։

Այդ մարդ կանց կյան քը լե ցուն է ան դառ-
նա լի ու ան չա փե լի կո րուստ նե րով, շուրջ-
բո լո րը ողբ է ու կոր ծա նում, գե տե րից ել-
նող ողբ, ավե րակ նե րից ել նող ողբ, հո ղե րի 
տա կից լսվող ողբ, բայց կան նաեւ ցո րե նի 
հա տի կի չափ ուրա խու թյուն ներ՝ հայ րե նի 
հո ղը, հրաշ քով փրկված հա րա զատ նե րի 

վե րագտ նու մը, խա ղաղ կյանք վե րա կեր տե-
լու հա վա տը, նախ նի նե րի գոր ծը շա րու նա-
կե լու նվի րու մը։

Հայ րե նի եզերք վե րա դար ձի բաղ ձան-
քը հայ մար դու ամե նա կա յուն ու տեւա կան 
հատ կա նիշ նե րից մեկն է եղել ու մնում դա-
րեր շա րու նակ, նրա մտա ծո ղու թյունն ու 
գոր ծու նեու թյու նը ձեւա վո րող ուժե րից մե-
կը, ոչ թե հո գեւոր, այլ իրա կան հայ րե նի քի 
գո յու թյան պայ մա նը։ Վե րա դառ նալ նշա նա-
կում է հա վա տա րիմ մնալ ինքդ քեզ, նշա-
նա կում է մաս նա կից լի նել կա ռուց մա նը, 
նշա նա կում է շա րու նա կել մնալ հայ, նշա-
նա կում է… վրեժ լու ծել նա հա տակ ված նե-
րի հա մար։

Ամե րի կա նե րում հայտն ված Հա մաս տեղն 
իր պատմ վածք նե րից մե կի հե րո սի՝ Օվա նի 
տղա յի շուր թե րով հայ մար դուն պա տած 
հենց այդ հո գե մաշ ու կսկծա լի բաղ ձան-
քի մա սին էր խո սում, հե քիաթ այն գյու ղի, 
որ Չա յի կա մուրջ ուներ, դե պի վանք տա-
նող Հող դար ճամ փա… ռանչ պար Թո րո ու 
երեց փոխ Վար դան…

Շա րու նա կե լի

Արծ րուն ԱՎԱ ԳՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր

 էջ 5
Եթե Մու րա ցա նի վե պի գա ղա փա րա կան 

հենքն են կազ մում հայ րե նի քի նկատ մամբ 
սե րը, անմ նա ցորդ նվի րու մը սե փա կան 
ըն տա նի քին ու ժո ղովր դին, ապա պետք 
է ասել, որ Դրաս խա նա կերտ ցին մեծ տե-
ղե կու թյուն ներ չի տա լիս Աշո տի ըն տա-
նի քի եւ այն սի րա յին կա պի մա սին, որն էլ 
առանց քա յին կա րեւո րու թյուն է ունե նում 
Մու րա ցա նի հա մար։ Որ պես բա րո յա կան 
եւ ամե նավ սեմ գա ղա փար՝ հայ րե նա սի րու-
թյու նը Մու րա ցա նի պատ մա վե պում բա ցա-
հայտ ված է իր ամե նա հո յա կապ դրսեւո-
րում նե րով: Բայց Մու րա ցան գե ղա գե տին 
հե տաքրք րել է նաեւ ըն տա նի քի հար ցը։ 
Պատ մա վի պա սանն ան հա րիր է հա մա րել 
ոչ հա մա տե ղե լի մարդ կա յին թու լու թյուն նե-
րը՝ կար գա խո սի նման ըն դու նե լով ու հաս-
տա տե լով. «Զո րա վոր է այն ազ գը, որ ունի 
զո րա վոր ըն տա նիք ներ» դրույ թը։ Դրաս-
խա նա կերտ ցին իր պատ մու թյան մեջ մի 
քա նի ան գամ է հի շա տա կում Սեւոր դի քը 
եւ նրա իշ խա նին՝ Ցլիկ Ամ րա մին։ Վեր ջինս 
Ցլիկ էր հոր ջորջ վում իր ուժե ղու թյան հա-
մար եւ երկ րի գոր ծե րի վրա հրա մա նա-
տար էր կարգ վել Աշոտ ար քա յի կող մից։ 
Աշո տի եւ Ցլիկ Ամ րա մի կնոջ կա պի մա սին 
Դրաս խա նա կերտ ցին մեզ ոչինչ չի հայտ-
նել, սա կայն նշում է, որ Ուտիքն ան չափ 
սի րե լի էր ար քա յին. «Եվ Շա հան կոչ ված 
շա հը ետ է դառ նում ու այն տե ղից շարժ-
վում գնում իր սի րած Ուտի գա վա ռը» (321): 
Երկ րում տե ղի ունե ցող ան հա ջո ղու թյուն-
նե րը, աղետ ներն ու դժբախ տու թյուն նե րը 
կա թո ղի կո սը մեկ նա բա նում է որ պես հա-
յոց ար քա յի բղջա խո հու թյան հե տեւանք եւ 
հա ճախ բար կա նում ար քա յի՝ կեն ցա ղում 
ունե ցած բա րո յա կան զան ցա ռու թյուն նե րի, 
ման կա կան վար քի պատ ճա ռով: Ծա նոթ լի-
նե լով այս փաս տե րին՝ Մու րա ցա նը շաղ կա-
պում է դրանք եւ ստեղ ծում սի րա յին այն 
հան գույ ցը, որը թվում է, թե բիծ է քա շում 
պատ մա վե պի գլխա վոր կեր պար նե րից 
մե կի՝ Աշոտ ար քա յի հայ րե նա սի րու թյան 
վրա։ Աշո տի եւ Սեւոր դյաց օրիոր դի՝ Ասպ-
րա մի սի րո պատ մու թյու նը կրկին երեւան 
է գա լիս դա յա կի եւ թա գու հու խո սակ ցու-
թյան ըն թաց քում. «Այ նու հե տեւ թա գա վո-
րի այ ցե լու թյուն նե րը Ուտիք կրկնվում էին 
հա ճախ, դու ոչինչ չէ իր կաս կա ծում, բայց 
մենք, այ սինքն՝ ծնող ներդ Գարդ մա նում, 
իսկ ես՝ ար քու նի քում, գրե թե հա լու մաշ էինք 
լի նում։ Վեր ջե րում թա գա վո րի այդ այ ցե-
լու թյուն ներն այն քան հա ճախ կրկնվե ցան, 
որ ար քու նի քի կա նայք եւ նույ նիսկ ար քա-
յի թիկ նա պահ ներն ասում էին, թե «թա գա-
վո րը սի րա հար վել է Սեւոր դյաց աշ խար-

հի վրա...» (61—62): Պատ մու թյան վեր ջին 
հատ վա ծում Դրաս խա նա կերտ ցին գրում 
է նաեւ Սեւա նի ճա կա տա մար տի մա սին: 
Բշըր կամ Բե շիր զո րա վա րը զորք է հա վա-
քում եւ դուրս գա լիս Մա զազ գա վա ռի կող-
մե րը՝ վրեժխն դիր լի նե լու Շա հան (Աշոտ) 
շա հից։ Շա հը գտնվում էր Սեւանի կղզու 
ամ րո ցում, որի շնոր հիվ էլ Բշը րը չի կա րո-
ղա նում գտնել նրան։ Այս տեղ առա ջին ան-
գամ Դրաս խա նա կերտ ցին հի շա տա կում է 
Գեւորգ իշ խա նին. «Շա հան կոչ ված շա հի 
պատ վա վոր մարդ կան ցից Գեորգ անու նով 
մե կը ելել ու շրջում էր այն գա վառ նե րում 
թշնա մի ավա զակ նե րից ամ րաց նե լու երկ-
րի սա կա վա մասն բա րե կար գու թյու նը։ Իսկ 
Բշը րը, երբ անս պա սե լիո րեն դուրս է գա լիս 
նրա դեմ, Գեոր գը իս կույն սար սա փա հար է 
լի նում, որով հե տեւ նրա հետ քսա նից ավե լի 
մարդ չկար, իսկ Բշը րի նը մո տա վո րա պես 
հա զար մարդ էր։ Սա կայն Տի րոջ վրա հույս 
դնե լով՝ (Գեոր գը) սպա սում էր նրանց հաղ-
թե լու հույ սով։ Եվ ապա քա ջապնդ ված եւ 
սրտապնդ ված՝ (նա) ձի է հեծ նում եւ արիա-
բար գրո հե լով նրանց դեմ՝ շա տե րին թա-
վալգ լոր է անում... Եվ ապա մե նակ կռվե լով 
ամ բողջ զոր քի դեմ՝ նա նախ սրով ջար-
դուփ շուր է անում Բշը րի երի վա րը, այն պես, 
որ նա հա զիվ մի այլ ձի նստե լով փախ չում 
է» (355—356), 921 (923) թ.՝ Սեւա նի ճա կա-
տա մար տից հե տո, Դրաս խա նա կերտ ցին 
այ լեւս պատ մա կան ոչ մի տե ղե կու թյուն չի 
հա ղոր դում: Նա իր պատ մու թյունն ավար-
տում է կո չով, հոր դո րով՝ ուղղ ված հա յոց 
նա խա րար նե րին, իշ խան նե րին, ար քա նե-
րին, մե ծա մեծ նե րին՝ լի նել մի մյանց հա վա-
տա րիմ, միա բան լի նել եւ այդ պի սով գե տին 
տա պա լել բո լոր թշնա մի նե րին։ Դրաս խա-
նա կերտ ցու «Հա յոց պատ մու թյու նը» մի ահ-
ռե լի չա փով ապա հո վում է Մու րա ցա նի վե-
պի պատ մա կան ճշմար տու թյու նը:

Տաս նե րորդ դա րի Հա յաս տա նի լիար ժեք 
նկա րա գի րը տա լու հա մար երկ րորդ կա-
րեւո րա գույն սկզբնաղ բյուր է հա մար վում 
Թով մա Արծ րու նու եւ Անա նու նի «Արծ րու-
նյաց տան պատ մու թյուն» աշ խա տու թյու նը։ 
Հե ղի նակ նե րը, լի նե լով իրենց դա րի հա րա-
զատ զա վակ նե րը, բնա կա նա բար չէ ին կա-
րող ան հա ղորդ մնալ ժա մա նա կի գե րիշ-
խող մի տում նե րին։

Արծ րու նի նե րի նա խա րա րա կան տոհ մը 
եղել է հա յոց նշա նա վոր նա խա րա րա կան 
տնե րից մե կը բո լոր ժա մա նակ նե րում։ IX 
դա րում Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նի զար-
գաց մա նը զու գա հեռ մեծ հա ջո ղու թյուն ներ 
են գրան ցում նաեւ Արծ րու նի նե րը։ Եր բեմն 
մի ջիշ խա նա կան տա րա ձայ նու թյուն ներ 
են եղել Բագ րա տու նի նե րի, Արծ րու նի նե-

րի եւ Սյու նի նե րի մի-
ջեւ, որոնք ստա ցել 
են տար բեր լու ծում-
ներ։ Բագ րա տու նյաց 
եւ Սյու նյաց նա խա-
րա րա կան տնե րից 
հե տո Արծ րու նի ներն 
զբա ղեց նում էին 3-րդ 
տե ղը։ Նրանք՝ որ պես 
ինք նու րույն իշ խա-
նա կան տոհմ, ունեին 
իրենց զոր քը, հար-
կա յին  հա մա կար-
գը, դա տա վա րա կան 
իշ խա նու թյու նը: Լի-
նե լով այս ժա մա նա-
կաշր ջա նի զա վակ՝ 
Թով ման եւ Անա նու նը 
ստանձ նում են իրենց 
տոհ մա կան պատ մու-
թյու նը գրե լու հայ րե-
նան վեր գոր ծը: Թով-
մա Արծ րու նու մա սին 
եղած կեն սագ րա կան տվ յալ ներն աղ քա-
տիկ են։ Դա տե լով մի քա նի փաս տե րից՝ կա-
րող ենք են թադ րել, որ նա եղել է ազ դե ցիկ 
հո գեւո րա կան, հմուտ աստ վա ծա բան, որը 
ծա նոթ է եղել ոչ միայն Հա յաս տա նի, այ լեւ 
հա րեւան երկր նե րի պատ մու թյա նը, հա-
սու եղել ժա մա նա կա կից գի տու թյուն նե րին, 
հատ կա պես աստ վա ծա բա նու թյա նը: Իր 
Պատ մու թյան բո վան դա կու թյու նից կա րող 
ենք եզ րա կաց նել, որ Թով ման եղել է 850-
ական թվա կան նե րին տե ղի ունե ցած անց-
քե րի ժա մա նա կա կի ցը։ Թով մա Արծ րու նին 
ժա մա նա կա կիցն է Հով հան նես Դրաս խա-
նա կերտ ցի պատ մա գիր-կա թո ղի կո սի: Իր 
Պատ մու թյան մեջ Թով ման հի շում է Հով-
հան նես կա թո ղի կո սին, նրան հոր ջոր ջում 
«երա նե լի» ածա կա նով, թեեւ ոչ մի ակ նարկ 
չի անում Դրաս խա նա կերտ ցու Պատ մու-
թյան վե րա բե րյալ. «Հայ րա պե տա կան աթո-
ռը ժա ռան գեց երա նե լի տեր Հով հան նե սը, 
որը աճել եւ ուսում էր առել սուրբ Մաշ տո ցի 
մոտ, նրա նից հրա հանգ վող կրթա րա նում 
ուս մամբ լցվել, քաղց րա բա րո եւ հե զա հա-
յաց այր էր, միշտ իրեն հա սա րակ էր կար-
ծում, հե ռու էր ամ բար տա վան բարձ րա հո-
նու թյու նից, մնում էր հե զե րի աս տի ճա նին, 
դրվատ վե լով մեր փրկչից՝ Հի սուս Քրիս-
տո սից» (Թով մա Արծ րու նի եւ Անա նուն, 
Պատ մու թյուն Արծ րու նյաց տան, Եր., 1985, 
էջ 377։ Այ սու հետ այս հրա տա րա կու թյու-
նից ար ված միջ բե րում նե րի պա րա գա յում 
կնշվեն միայն «Թ» տա ռը եւ էջա հա մա րը)։ 
Թով մա Արծ րու նին, իր իսկ վկա յու թյամբ, 
պատ մու թյունն սկսել է գրել Վաս պու րա կա-

նի իշ խա նա պետ Դե-
րե նիկ Արծ րու նու օրոք 
եւ նրա հրա մա նով՝ 
հա վա նա բար 876—
877 թվա կան նե րից 
սկսած։ Որ պես իր եր-
կի պատ վի րա տու նե-
րի՝ Թով մա Արծ րու նին 
հի շում է Դե րե նիկ եւ 
Գա գիկ Արծ րու նի նե-
րին, որոնց նա հա մա-
րում է ոչ միայն պե-
տա կան գոր ծիչ ներ, 
այ լեւ հմուտ ուսում-
նա սեր ներ: Պատ մի-
չը խա լի ֆա յու թյան 
բռնա կա լու թյան դեմ 
ժո ղովր դի հե րո սա-
կան ոգո րում նե րի 
ժա մա նա կա կիցն է, 
ուս տի նրա մտա հա-
յե ցո ղու թյունն ավե լի 
աշ խար հիկ է։ Թով մա 

Արծ րու նին դեպ քե րի շա րադ րան քը հասց-
նում է մին չեւ 906 թվա կա նը։

Պատ մու թյու նը գրե լու հիմ նա կան շար-
ժա ռի թը հա մար վել է Արծ րու նյաց տան գո-
վեր գու մը: Իր եր կի առա ջա բա նում մա տե-
նա գի րը Դե րե նիկ Արծ րու նուն խոս տա նում 
է, որ գրե լու է Արծ րու նի նե րի տոհ մա բա նու-
թյու նը։ Սա կայն Թով մա Արծ րու նին ավե լի 
ըն դար ձակ պատ մու թյուն է գրում՝ ան դ րա-
դառ նա լով ոչ միայն Վաս պու րա կա նի, այ լեւ 
ողջ Հա յաս տա նի պատ մու թյա նը: Թ. Արծ-
րու նին իր Պատ մու թյան մեջ չի ան տե սում 
նաեւ դրա ցի ժո ղո վուրդ նե րին։ Պատ մա-
գիրն առա ջա բա նում հա վաս տիաց նում է, 
որ գրե լու է առա վել կա րեւոր ու հե տաքր քիր 
անց քե րի մա սին։ Միջ նա դա րի այս ժա մա-
նա կա հատ վա ծում Արծ րու նի իշ խան նե րը 
երեւան են բե րում կենտ րո նա խույս մի-
տում ներ։ Սա կայն պետք է նշել, որ տոհմն 
ունե ցել է նաեւ հայ րե նան վեր գոր ծիչ ներ: 
Թով մա Արծ րու նին եղել է անա չառ եւ ցույց 
է տվել իր բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը 
կենտ րո նա խույս ուժե րի նկատ մամբ։ Արծ-
րու նու Պատ մու թյան շնոր հիվ հայ պատ-
մագ րու թյունն ունի սե փա կան սկզբնաղ-
բյուր ներ, որոնք ներ կա յաց նում են 851—852 
թվա կան նե րին արա բա կան խա լի ֆա յու-
թյան դեմ հա յե րի մղած հե րո սա կան պայ-
քա րի դրվագ նե րը: Կա րե լի է են թադ րել, որ 
պատ մի չը (իհար կե, որ պես հո գեւո րա կան) 
մաս նակ ցել է այդ շարժ մա նը։

Շա րու նա կե լի

Սամ վել ԵՂԻ Ա ԶԱ ՐՅԱՆ

Երբ եղեգները կանգուն են

«ԳեւորգՄարզպետունի»պատմավեպը...
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Հովհ. Թու մա նյա նի հան րա յին գոր ծու նեու թյան շուրջ…

(վավերագրերինոր ժողովածու)

Ամե նայն հա յոց բա նաս տեղ ծի ծննդյան 
150-ա մյա կի առի թով մե զա նում բազ-

մա շերտ ու բազ մա ծա վալ գրա կա նու թյուն 
տպագր վեց: Չնա յած այն հան գա ման քին, 
որ Հովհ. Թու մա նյա նը հայ իրա կա նու թյան 
մեջ առա վել շատ ուսում նա սիր ված գրող-
նե րից է, եւ նրա գրա կան ստեղ ծա գոր ծու-
թյան եւ հան րա յին գոր ծու նեու թյան մա սին 
շատ է գրվել, այ նուա մե նայ նիվ, հե տա զո-
տու թյուն ներն այդ առու մով շա րու նա կա-
կան են:

Թու մա նյա նի ազ գա յին, քա ղա քա կան եւ 
հա սա րա կա կան գոր ծու նեու թյան վե րա բե-
րյալ նո րա հայտ փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա-
ծու է հրա պա րա կել ՀՀ ԳԱԱ պատ մու թյան 
ինս տի տու տը: «Մես րոպ Արք. Աշ ճեան» 
մա տե նա շա րով լույս տե սած «Հով հան-
նես Թու մա նյան. նո րա հայտ փաս տաթղ-
թեր» ժո ղո վա ծուի կազ մո ղը, առա ջա բա-
նի եւ ծա նո թագ րու թյուն նե րի հե ղի նա կը 
պատ մա գի տու թյան թեկ նա ծու, դո ցենտ 
Հա մո Սու քիա սյանն է, խմբա գի րը՝ ՀՀ ԳԱԱ 
ակա դե մի կոս Աշոտ Մել  քո նյա նը: Պետք է 
նշել, որ երի տա սարդ ու խոս տում նա լից 
պատ մա բան Հ. Սու քիա սյա նի գի տա կան 
հե տաքրք րու թյուն նե րի շրջա նա կում իր 
կա յուն տեղն ունի Թու մա նյա նի հա սա րա-
կա կան-քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյու նը, եւ 
սույն թե մա տի կա յով նա շա րու նակ գրում 
եւ բա նա խո սում է:

Ան շուշտ, ամե նայն հա յոց բա նաս տեղ ծի 
հան դեպ տա ծած ան սահ ման սի րո եւ պաշ-
տա մուն քի զգա ցումն է ստի պել երի տա-
սարդ գիտ նա կա նին իր մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեու թյա նը զու գա հեռ զբաղ վել նաեւ 
թու մա նյա նա գի տու թյամբ եւ այդ առու մով 
էլ բա վա կան բե ղուն ար դյունք ներ ար ձա-
նագ րել: Նո րա հայտ փաս տաթղ թե րի այս 
ժո ղո վա ծու ում ընդգրկ ված են Հա յաս տա-
նի ազ գա յին ար խի վում (ՀԱԱ) պահ պան-
վող մի շարք նյու թեր, որոնք վե րա բե րում 
են բա նաս տեղ ծի հա սա րա կա կան բազ մա-
շերտ գոր ծու նեու թյա նը, ինչ պես նաեւ նրա 
ծննդյան հիս նա մյա կի եւ վաթ սու նա մյա կի 
տո նա կա տա րու թյուն նե րին, ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րի հետ մա հու տպագ րու թյա-
նը, տա րած մանն ու մաս սա յա կա նաց մա-
նը, գնա հատ մա նը:

Ժա մա նա կագ րա կան առու մով դրանք 
վե րա բե րում են 1918-ից 1929 թվա կան նե-
րին: Վե րոն շյալ փաս տաթղ թե րը լրաց նում 
են բա նաս տեղ ծի եր կե րի լիա կա տար ժո ղո-
վա ծու ում (ԵԼԺ) հրա տա րակ ված վա վե րագ-
րե րի տե ղե կու թյուն նե րը՝ նոր դրվագ ներ ու 
ման րա մաս ներ բա ցա հայ տե լով նրա հան-
րօ գուտ գոր ծու նեու թյան վե րա բե րյալ:

Փաս տաթղ թերն ընտր ված են Հա յաս-
տա նի ազ գա յին ար խի վի տար բեր ֆոն-
դե րից եւ հրա պա րակ ված են բնագ րա յին 
տես քով: Հե ղի նա կը կա տա րել է կե տադ-
րա կան եւ ուղ ղագ րա կան անհ րա ժեշտ 
շտկում ներ եւ ծա նո թագ րու թյուն ներ: Հի շա-
տակ վել են նաեւ փաս տաթղ թե րի նա խորդ 
հրա տա րա կու թյուն նե րը (վեր ջին նե րի առ-
կա յու թյան դեպ քում):

Փաս տաթղ թե րը վկա յում են, թե որ քան 
ծան րակ շիռ դե րա կա տա րու թյուն է ունե-
ցել մեծ բա նաս տեղ ծը 1918—1920  թվա-
կան նե րի հայ իրա կա նու թյան տար բեր 
ոլորտ նե րում:

Հայ ժո ղովր դի ճա կա տագ րի հան դեպ 
նրա բա ցա ռիկ զգա յուն եւ սրված պա տաս-
խա նատ վու թյան զգա ցումն աներկ բա տե-
սա նե լի է հան րա յին տար բեր խորհր դակ-
ցու թյուն նե րում ու ժո ղով նե րում ունե ցած 
ելույթ նե րից, գրա վոր  կար գադ րու թյուն-
ներից:

Թու մա նյա նի խո րին ան հանգս տու թյուն-
ներն ու մտա հո գու թյուն նե րը հան րա յին 
կյան քի մեծ ու փոքր երեւույթ նե րի առն չու-
թյամբ զգաց վում են յու րա քան չյուր փաս-
տաթղ թից:

Սա կայն այդ ամե նի մեջ, իհար կե, բա-
նաս տեղ ծի օրա վուր աճող մե ծա գույն տագ-
նապն է երկ րի եւ ժո ղովր դի վաղ վա օր վա 
հան դեպ: Հայ որեւէ ան հա տի պա րա գա-
յում գու ցե դա այդ պես ան կեղծ ու բնա կան 
չի ար տա հայտ վում, ինչ պես Թու մա նյա նի 
դեպ քում է:

Այս պես՝ 1918 թ. հու նի սի 24-ին կա յա ցած 
հա յոց ազ գա յին խորհր դի նիս տում բա նաս-
տեղծն ստեղծ ված իրա վի ճա կի կա պակ ցու-
թյամբ հե տեւ յալն է նշել. «Կա ռա վա րու թիւ նը 
պէտք է երկ րում լի նի, կտրված է եր կի րը: 
….Իրա ւուն քով թէ՞ ուժով եք կա ռա վա րու-
թիւն կազ մե լու…. Դրու թիւ նը լուրջ է, պէտք է 
գնալ, տէր դառ նալ եւ կա ռա վա րել եր կի րը: 
Եթէ կա ռա վա րու թիւն լի նի, շատ բան այս-
պէս չի լի նի» (էջ 14—15)։

Բա նաս տեղ ծի եւ ազ գա յին գործ չի առողջ 
բնազդն ու իմաստ նու թյու նը, հե ռա տե սու-
թյու նը զգաց վում են ամեն ին չում:

1919 թ. դեկ տեմ բե րին բռնկվեց հայ-վրա-
ցա կան պա տե րազ մը, որը խոր մտա հո գու-
թյուն պատ ճա ռեց բա նաս տեղ ծին: Գրքում 
ներ կա յաց ված է Հայ հայ րե նակ ցա կան 
միու թյուն նե րի կենտ րո նա կան խորհր դի 
(նա խա գահ՝ Հովհ. Թու մա նյան) կազ մած 
փաս տա թուղ թը՝ ուղղ ված Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նը՝ հայ-
վրա ցա կան պա տե րազ մին վերջ դնե լու 
հար ցով: Այդ փաս տա թուղթն ուսա նե լի է 
մի շարք առում նե րով: Նրա նում ընդգ ծում 
է, որ հա րեւան ու ազ գա կից ժո ղո վուրդ նե-
րի մի ջեւ առաջ եկած եղ բայ րաս պան պա-
տե րազ մը հղի է սար սա փե լի ծանր ու կոր-
ծա նա րար հե տեւանք նե րով, որը չե ղած ու 
չտեսն ված ոճիր է եր կու ժո ղո վուդ նե րի խա-
ղաղ հա մա կե ցու թյան եւ խղճմտան քի դեմ: 
Ուստի որոշ վում է բուռն կեր պով բո ղո քել 
կա տար վող ա րյու նա հե ղու թյան դեմ, պա-
հան ջել ան մի ջա պես դա դա րեց նել թշնա-
մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, ընդ հար ման 
պատ ճառ նե րը վե րաց նե լու հա մար ան մի-
ջա պես գու մա րել հայ-վրա ցա կան կոն ֆե-
րանս, որի իրա վա սու թյա նը հանձ նել նաեւ 
մյուս վի ճե լի հար ցե րը:

Այ նու հե տեւ առա ջարկ վում է. «տրա մադ-
րել եր կու կա ռա վա րու թիւն նե րին Խորհր դիս 
լայն աջակ ցու թիւ նը՝ վե րո յի շեալ նպա տակ-

նե րին հաս նե լու հա մար եւ այս որո շու մը 
յայտ նել եր կու կա ռա վա րու թիւն նե րին, եր-
կու ժո ղո վուրդ նե րի ազ գա յին-հա սա րա կա-
կան հիմ նար կու թիւն նե րին եւ ամէն կերպ 
տա րա ծել այդ ժո ղո վուրդ նե րի ամե նա լայն 
խա ւե րի մէջ» (էջ 37)։

Հա րեւան եւ բա րե կամ վրաց ժո ղովր-
դի հան դեպ բա նաս տեղ ծի հար գան քի ու 
պատ կա ռան քի զգա ցումն ար տա հայտ վել է 
նաեւ այլ առիթ նե րով:

Ահա այս պես՝ 1920  թ. ապ րի լի 30-ին 
Թու մա նյա նի գլխա վո րած Հայ րե նակ ցա-
կան միու թյուն նե րի կենտ րո նա կան խոր-
հուր դը հրա վեր է ուղար կում հայ կա կան 
մշա կու թա յին հաս տա տու թյուն նե րին՝ մաս-
նակ ցե լու առա ջի կա յում (մա յի սի 7-ին) նա-
խանշ ված Վրաս տա նի բա նաս տեղ ծու թյան 
եւ գրա կա նու թյան ազ գա յին տո նին. «Հայ 
գրող նե րի վար չու թիւ նը եւ Հայ հայ րե նակ-
ցա կան միու թիւն նե րի կենտ րո նա կան 
խոր հուր դը որո շել են մաս նակ ցել այդ տօ-
նա կա տա րու թեան՝ հրա ւի րե լով նաեւ մեր 
կուլ տու րա կան հաս տա տու թիւն նե րին միա-
նա լու իրենց հետ» (էջ 60)։

Մի քա նի փաս տաթղ թեր վա վե րագ րում 
են Թու մա նյա նի կա րեւոր դե րա կա տա րու-
թյու նը Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տեի 
հիմ նա դիր հա մա գու մա րի եւ կո մի տեի գոր-
ծու նեու թյան գոր ծա ռույթ նե րում (էջ 64—75)։

Ժո ղո վա ծուի վեր ջին բա ժի նը եզ րա փա-
կում են այն նյու թերն ու վա վե րագ րե րը, 
որոնք վե րա բե րում են բա նաս տեղ ծի 60-ա-

մյա տա րե դար ձը կազ մա կեր պող եւ ոգե կո-
չող հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին:

Վե րո հի շյալ հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րի 
ար ձա նագ րու թյուն ներն ու բազ մա պի սի այլ 
նյու թեր վկա յում են, որ Խորհր դա յին Հա-
յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը պատ շաճ 
կեր պով են նա խա պատ րաստ վել ամե նայն 
հա յոց բա նաս տեղ ծի հո բե լ յանն ար ժա նա-
վո րա պես ոգե կո չե լուն (փաս տաթղ թե րում 
առ կա որոշ նրբե րանգ ներ, այ նուա մե նայ-
նիվ, վկա յում են, որ ան գամ հո բե լ յա նա կան 
հան դի սու թյուն նե րում կո մու նիս տա կան 
գա ղա փա րա խոս նե րը չեն մո ռա նում իրենց 
բնո րոշ ու հարկ եղած զգու շու թյու նը ցու ցա-
բե րել):

Օրի նակ՝ աս վա ծի ցայ տուն ապա ցույց 
է ՀԽՍՀ լուս ժող կո մա տի քաղ լուսգլխ վար-
չու թյան գրու թյու նը Երեւա նի լուս բաժ նին՝ 
Հովհ. Թու մա նյա նի 60-ա մյա կի առ թիվ 
քաղ լուս տե սուչ նե րի անե լիք նե րի մա սին, 
որում մաս նա վո րա պես նշված է հե տեւ յա-
լը. «Թու մա նյա նը մեր հին գրա կա նու թյան 
մեջ ամե նա խո շոր բա նաս տեղծն է: Նրա 
տար բե րու թյու նը Հ. Պա րո նյա նից եւ հայ կա-
կան նա ցիո նա լիզ մի մյուս եր գիչ նե րից այն 
է, որ նա խո շոր չա փով իր գրիչն ուղ ղում 
է գյու ղա կան ցե ցե րի դեմ: Իհար կե, այդ չի 
նշա նա կում, որ նա ազ գայ նա կան չի. Թու-
մա նյա նը միա ժա մա նակ նա ցիո նա լիստ է: 
Թու մա նյա նը մեզ հա մար ըն դու նե լի է այն-
քա նով, որ քան որ նա քննա դա տում է տի-
րող դա սա կար գե րը: Սա կայն Թու մա նյա նի 

իդեո լո գիան ռեակ ցիոն է եւ ուտո պիս տա-
կան: Այդ բնույ թով պի տի մո տե նալ Թու մա-
նյա նին եւ զե կու ցում ներ կազ մա կեր պել» 
(էջ 91)։

Ժո ղո վա ծու ում ընդգրկ ված են հե տաքր-
քիր ուրիշ այլ նյու թեր, օրի նակ՝ գրա կա նա-
գետ Նո րայր Դա բա ղյա նի պատ րաս տած 
թե զիս նե րը՝ Հովհ. Թու մա նյա նի ստեղ ծա-
գոր ծու թյան սո ցիա լա կան ար ժե քի մա սին: 
Այն տեղ կրկին նկատ վում է, որ մեծ բա նաս-
տեղ ծի հան դեպ կա պրո լե տա րա կան կամ 
դա սա կար գա յին մո տեց ման ընդգծ ված 
ար տա հայ տու թյուն: «Հով հան նես Թու մա-
նյա նը, վե րո հի շյալ հա սա րա կա կան-քա-
ղա քա կան պայ ման նե րում հան դես գա լով, 
են թա կա է լի նում բուր ժուա կան նա ցիո-
նա լիզ մի ազ դե ցու թյա նը ու իր հա սա րա-
կա կան-քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյու նը 
ծա վա լում է այդ գա ղա փա րա խո սու թյան 
ազ դե ցու թյան տակ:

….Նո յեմ բե րյան հե ղա փո խու թյու նից հե-
տո Հով հան նես Թու մա նյա նը հայ մանր 
բուր ժուա կան ին տե լի գեն ցիա յից առա ջինն 
է լի նում, որ ըն դու նում է խորհր դա յին իշ-
խա նու թյու նը, իհար կե, յու րա հա տուկ մո տե-
ցու մով» (էջ 100)։

Այս պի սով՝ ինչ պես ակ նե րեւ է շա րադ-
րան քից, «Հով հան նես Թու մա նյան. նո-
րա հայտ փաս տաթղ թեր» ար խի վա յին 
վա վե րագ րե րի ժո ղո վա ծուն բա վա կան 
նո րու թյուն ներ է պա րու նա կում եւ օգ տա-
կար կա րող է լի նել ոչ միայն թու մա նյա-

նա գի տու թյամբ զբաղ վող նե րի, այ լեւ այդ 
դա րաշր ջա նի հայ հա սա րա կա կան, գրա-
կան-մշա կու թա յին եւ քա ղա քա կան մտքի 
ուսում նա սիր ման հա մար:

Ար մեն ԿԱ ՐԱ ՊԵ ՏՅԱՆ
Պատ մա կան գիտ. թեկ նա ծու

ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Կրոնական, մշակութային,
լրատվական երկշաբաթաթերթ

Հիմնադիր՝
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին

Հրատարակիչ՝
«Քրիստոնյա Հայաստան»
թերթի խմբագրություն
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