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Երկերի Գ հատորում տեղավորված են «Հայոց հին գրականության 
պատմության» երկրորդ գրքի' հեղինակի կողմից մշակված մասը, որը 
ընդգրկում է 10—15-րդ դդ. գրականության պատմությունը, «էջեր դա- 
սւսիւոսություններից»— Գևորգյան նեմարանում կարդացած դասսփա- 
սությունները' 15—18-րդ դդ. տաղերգուների, պատմագրության և երգիչ
ների վերաբերյալ, «Ուրվագծեր 19-րդ դարու հայոց գրականության 
պատմությունից (աւսսջին երեսնամյակ)» ուսումնասիրությունները:

վերջին երկուսը «Հայոց հին գրականության պատմության» երկրորդ 
գրքի 1946 թ. հրատարակության մեջ' հեղինակի մահվան պատհսւոով 
անավարտ մնացած հատորը ամբողջացնելու նպատակով, դրված են 
իբրև շարունակություն մշակված մասի' «Լրացում» բաժնում, նյութերի 
համապատասխան խմբագրությամբ և տեղադրումով':

Այս հատորը կազմելիս նպատակահարմար համարվեց հիշյալ «Լրա
ցում» բաժնում դրված նյութերը ներկայացնել աոանձին-աաոնձին, քա
նի ՈՐ դրանք հեղինակի ձեոքով մշակված շեն իբրև «Հայոց հին գրակա
նության պատմություն» աշխատության մասեր, բայց Ա տեղավորել սույն 
հատորում, որպես հին գրականությանը վերաբերող նյութեր:

«Հայոց հին գրականության պատմության» երկրորդ գրքի համար 
իբրև բնագիր ծաոայել է 1946 թ. հրատարակությունը, որը համեմատված 
է գրականության և արվեստի թանգարանում պահվող ձեոագիր օրի
նակի հետ. կատարված են խմբագրական մասնակի Տշգրտումներ, վե
րականգնված են ժամանակին կատարված որոշ կր&ասաւմներ:

«էջեր դասախոսություններից» ընդհանուր խորագրով ներկայացվող 
բաժնի համար ևս որպես հիմք վերցվել է նույն հրատարակությունը և 
համեմատվել թանգարանում պահվող ձեոագրերի հետ: Այստեղից հան
ված է հայերեններին վերաբերող ենթագլուխը, նկատի ունենալով, որ 
էրկերի Р հատորում տպագրված է այդ թեմային վերաբերող «Հին գոլ-

1 Տե՛ս в Առա էին հրատարակության տաքարանից։, 7, 8 կետերը'



սանսւկան ժողովրդական երդեր» ծավալուն հետազոտությունը (էշ
9-280 ):

«Ուրվագծեր 19-րդ դարու հայոց գրականության պատմությունից» 
ուսումնասիրությունը արտատպվում է «Արարատ» ամսագրից (1908 р.,
է? 890-904, 1103—1115, 1909 թ., էյ 257-270, 321-334, 417—438, 
721—733) ամբողջությամբ, ներառյալ և Հարություն Ալամդարյանի մա
սին հատվածը, որ բացակայում է 1946 թ. հրատարակության մեջ:



ԱՌԱՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 
Ա Ռ Ա Ջ ԱՐ ԱՆԻ 8*

1940 թվականի աշնանը Մանուկ Աբեղյանը իր համաձայնությունը 
տվեց ՍՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի հայկական ֆիլիալի գրակա
նության և լեզվի ինստիտուտին գրելու հայ հին գրականության պատմու
թյունը,

Այս աշխատության առաջին հատորը, որտեղ հայ գրականության 
պատմությունը հասնում է մինչև Գրիգոր Նարեկացին, այսինքն 10~րգ 
դարը, հանգուցյալ գիտնականը ավարտել է—ինչպես այդ երևում է հա
տորի առաշաբանի թվագրումից —1942 թ. ապրիլին,

նույն թվականի կեսերից Աբեղյանը սկսեց աշխատել երկրորդ հա
տորի վրա, որ պիտի ընդգրկեր հայ գրականության պատմությունը 11-րդ 
դարից մինչև 19-րդ դարի ա ռաշին տասնամյակների գրաբար գրականու
թյունը։ Երկրորդ հատորի վրա Աբեղյանը աշխատեց'  կարճատև ընդմի- 
շոլմներով' մինչև իր մահը, բայց ցավոք չավարտեց այն, կարողացավ 
մշակել միայն մինչև 14-րդ դարի վերքը, այն է' Առաքել Սյունեցին։

Սկզբնական շրշան ում ինստիտուտը ենթադրում Հր' օգտագործելով 
էԱրարատտ ամսագրում Աբեղյանի հրատարակված հողվածները 19-րդ 
դարի գրաբար գրականության մասին, եղած բացը (15—18-րդ դարեր) 
լրացնել այլ հեղինակի շարադրանքով։

Սակայն, ժամանակի ընթացքում պարզվեց, որ Աբեղյանի արխի
վում պահպանվել են Գևորգյան ճեմարանում նրա կարդացած' հայ հին 
գրականության պատմության հենց այդ պակասող շրշանին վերաբերող 
դա и ա խոս ությոլնների սևագրությունները. Ուսումնասիրությունը ցույց 
տվեց, որ այդ սևագրությունները իրենց շարադրանքով ու արծարծած տե~ 
սակետներով կարող են մշակված մասի թեկուզ համառոտ շարունակու
թյունը հանդիսանալ, որով և ապահովվում 1ր հատորի հեղինակային 
միասնությունը։

1 Առաքին հրատարակության բանասիրական բոլոր ափատանքները, հրատարակու
թյան պատրաստոսէը և խմբագրությունը կատարել են Խորեն Աարգսյանը և Արամ Ղա- 
նալանյանը-է. 4.:



Այսպիսով, Մանուկ Աբեղյանի «Հայոց հին գրականության պատ
մության։։ տվյալ հատորը բաղկացած է հետևյալ երեք հիմնական մասե
րից. ա) մշակված մաս, որ ամենից ընդարձակն է, ինչպես ասվեց, 11— 
14-րդ դարերը, բ ) սևագիր մաս, որ ընդգրկում է 15— 18-րդ դարերը, և 
գ) տպագրված մաս ('Արարատում»), որ ընդգրկում է 19-րդ դարի առա
շին տասնամյակները։ Վերքին երկու մասերը հատորում անվանված են 
•Լրացում»— տարբերելու համար ա ռաշին մասից։

Մի քանի խոսք այս բաղադրիչ մասերից յուրաքանչյուրի վերաբեր
յալ։

ԱՌԱՏԻՆ' ՄՇԱԿՎԱԾ ՄԱՍ

1.Մ . Աբեղյանի էՀայոց հին գրականության պատմություն» երկրորդ 
հատորի մշակված մասի ձեոագիրը պարփակված է 19 տետրակի մեշ, 
որոնք համարակալված ե ն -  բացառությամբ 18-րդ տէ-րակի— իր իսկ 
Աբեղյանի ձեռքով։ Մ. Աբեղյանը համարակալել է նաև էշերը, ըստ որում 
իր ձեռքով համարակալումը նա հասցնում է մինչև 16 ֊րդ տետրակի վեր- 
շը, այն է*  1051-րդ էշը. 17 և 19-րդ տետրակների էշերը համարակալված 
են արդեն Մ. Աբեղյանի որդու, նկարիչ Մհեր Աբեղյանի ձեռքով, ինչպես 
և վերշինիս ձեռքով է համարակալված վերը հիշված 18 ֊ր դ  տետրակը, Այս 
երկու տետրակները պարփակում են ձեռագրի 1052—1183 էշերը, Ինչ վե
րաբերում է 19-րդ տետրակին, ապա նրա համարակալումը նորից ար
ված է Մ. Աբեղյանի ձեռքով, բայց ոչ իբրև 18-րդ, այլ 16-րդ տետրակի 
շարունակություն և ընդգրկում է 1052—1060 էշերը, այս երևույթի բա- 
յյաարությունը կտրվի սույն առաշաբանի երրորդ կետում,

Այս հատորը Նախորդի պես ունի IՀավելվածներ» բաժին, Առաշին 
չորս հավելվածը նշված են իբրև հավելվածներ Մ. Աբեղյանի կողմից և 
մտնում են սույն մշակված մասի մեշ։

2. Իր ձեռագրի 19-րդ տետրակում- որը, ինչպես հայտնի կդաոնա 
քիչ հետո, գրված,է 16-րդ տետրակից անմիշապես հետո- Մ. Աբեղյանը 
1059-րդ թերթի երկրորդ էշի վրա ունի հետևյալ նշումը իր անելիքի մա
սին.

Գրելիք (14—17-րդ դարեր)
I. Եկեղեցական գրականության վերշալոլյսն և արևմուտը։ Հով-

հան Որոտնեցի, Առաքել Բաղիշեցի, Առաքել Սյոլնեցի և այլն։
II. Վիպական գրականություն,

III . Քնարերգուներ. Մկրտիչ Նաղաշ, Թլկուրանցի, Աղթամարցի և 
ուրիշներ,

IV. Գուսանական երգեր—հայրեններ,

Չորրորդ շրջան— գրականության նորոգումը 17—19-րդ դարերում.
Հետագայում, երբ Աբեղյանը ավարտում է սույն է գրելիքի» առաշին
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կետը' բացառությամբ Բաղիշեցու, 18-րդ տետրակի վերջին, 1183-րդ 
թերթի երկրորդ էշի վրա նա նորից նշում Է իր անելիքը.

Շարունակություն— Առաքել Բաղիշեցի.
Ֆարման Մա նուկի սիրավեպը. 
Տաղասացություն
/ .  Մկրտիչ Նաղաշ
2. ^լկուր անցի
3. Գր. Աղթամարցի
4. Անանուններ 

Գուսանական տաղերլ
Այդ երկու նշումներից կարելի Է եզրակացնել, որ Մ. Աբեղյանը հըս- 

տակ պատկերացում ուներ իր անելիքի մասին, նշումների աոանձին կե
տերը տեղ-տեղ տարբերվում են իրարից միմիայն ձևակերպումով, բայց 
ոչ բովանդակությամբ,

Սակայն, այդ я գրելիքը», ինչպես հայտնի Հ, հիմնականում գրելիք 
Էլ մնաց. 1183-րդ Էշով ավարտվող Առաքել Սյունեցին Աբեղյանի «Հա
յոց հին գրականության պատմությանդ երկրորդ հատորի վերշին, հեղի
նակի կողմից մշակված թեման Էր։

«Գրելիք»-ից կարելի Հ եզրակացնել, որ Առաքել Սյունեցուն պիտի 
հետևեր Առաքել Բաղիշեցին, որը մեզ հայտնի 19-րդ տետրակում բացա
կայում Է։

Բարեբախտաբար, Մ. Աբեղյանի Թղթերի մեշ գտնվեց մի ձեոագիր 
տետրակ, որի առաշին 8 Էշը ունի «Անանուն տաղերи վերնադիրը, իսկ 
դրանց հետևող 6 Էշը' <էԱռաքել Բաղիշեցի»։ Տետրակի ընդհանուր վեր- 
նագիրն Է' «■Նյութեր հայոց Հին գրականության», որ և դրոշմված Է շա- 
պիկի վրա, Թե՜ տետրակից և թե’  գրության բովանդակությունից ու ձևից 
կարելի ,Է հաստատապես ասել, որ դա Մ. Աբեղյանի վերշին շրշանի 
գրածներից է և որ այն բաղադրիչ մի մասը պիտի դաոնար в Առաքել Բա ֊
ղիշեցի» գլխի՛

Նկատի ունենալով այն, որ Առաքել Բաղիշեցին Հայոց հին գրակա
նության պատմության կարևոր օղակներից մեկն է, առանց որի պակա
սավոր կլիներ այդ պատմության շարադրանքը, նպատակահարմար հա
մարվեց հիշյալ հատվածը— թեև այն չի ընդգրկում Բաղիշեցու ամբող-

3. Կոստանդին Երզնկացոլ բաժինը, բաղկացած 15 պարագրաֆից ու 
մի հավելվածից («Շահնամայի ձևական ազդեցությունը») ,  ավարտվում 
է 16-րդ տետրակում, նրա վերշին, 1051-րդ էշի վրա, ըստ որում հավել
վածը մտցված է հետագայում, հակառակ Աբեղյանի սովորության' տետ
րակների շապիկները դեն նետել կամ էլ կենտրոնացնել նրանց վէրշում' 
հավելվածը■ մնացել Է պարփակված իր շապկում։

(ГՀայոց հին գրականության պատմության»  երկրորդ հատորի 19-րդ 
տետրակը բովանդակում Է միայն մի պարագրաֆ, որի վերնադիրն Է'
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(ГՎերածնության գրականության առաշին ւէտապը», թիվ 16, որ հետագա
յում մատիտով շնչված է ու դարձված 11

Թե՜ այս' 16 թվից և թե՜ պարագրաֆի ամփոփող բովանդակությունից 
կարելի է եզրակացնել, որ այն, ըստ սկզբնական հղացման, պետք է լի
ներ Կոստանդին Երզնկացու ստեղծագործությունը քննարկող գլխի ( որը, 
ինչպես մեզ արդեն հայտնի է' համաձայն վերջնական ձևավորման'  15 
պարագրաֆից Հր բաղկացած) վերշին, հավելվածին նախորդող 16-րդ 
պարագրաֆըւ

Փոխելով իր միտքը, Մ. Աբեղյանը հանել է այս 16 պարագրաֆր 
16-րդ տետրակից, նրա փոխարեն գրել հավելվածը, էշերը համարակա
լել, ապա շարունակել համարակալումը 16-րդ պարագրաֆի էջերի վրա'
հասցնելով այն 1052-ից' 1060-ի,

Այդպիսով, դուրս ,է գալիս, որ 16-րդ տետրակի անմիշական շարու
նակությունն Հ 19-րդ տետրակը։ Ապա ո՜ւր մնացին այդ դեպքում 17 I։ 
18 ֊րդ տետրակները։

16-րդ պարագրաֆը, այսինքն' * Վերածնության գրականության ա. 
ռաշին էտապը» ավարտվում է հետևյալ պարբերությամբ. «Բարեբախ
տաբար գրի առնված մնացել են գուսանական «հայրենները» , որոնք մեր 
քնարերգության գոհար վարդերն են։ Սրանց մասին ւէլ կտեսնենք այս 
գործի չարորակության մեջ»։

Հետագայում Մ. Աբեղյանը մատիտով երկու խաչ Հ դրել այս պար
բերության վերջին, ու նախորդ թերթի (1059) երկրորդ էջում կրկնելով 
երկու խաչը, նույնպես մատիտով ավելացրել. Iբայց նախքան այդ մի 
հայացք ձգենք մեր եկեղեցական գրականության վրա1 ։

17 և 18-րդ տետրակները պարփակում են հենց եկեղեցական գրակա
նության այղ տեսությոձը, Ինչպես մեզ հայտնի է, 18-րդ տետրակի հա
մարը Աբեղյանի ձեռքով չի գրված, բայց դրա փոխարեն նախորդ տետ
րակի հռոմեական ХУП-ը դրոշմված է Աբեղյանի իսկ ձեռքով. Պարզ է, 
ուրեմն, որ Մ. Աբեղյանը երկրորդ անգամ փոխել է իր մտադրությունը 
էՎերածնոլթյան գրականության առաջին էտապը» հատվածի տեղի 
նկատմամբ ու որոշել չդնել այն ոչ միայն էԿոստանդին Երզնկացի» գըլ- 
խում, այլև նրանից անմիջապես հետո, այսինքն' նրա և եկեղեցական 
գրականության տեսության արանքում։

Արդ ո՛ւր դնել այդ պարագրաֆը։ Աբեղյանը 16 թիվը փոխելով մա
տիտով 1-ի, ապա նույնպես մատիտով ընդհանուր վերնագիր էՏաղա- 
սացություն» (շապիկի վրա' «Տաղասացներ») և ենթավերնագիր' * Ընդ
հանուր տեսություն» տալով, պարզ է, որ մտադրությոմւ ուներ լրացնելու 
այդ նորաստեղծ գլուխը նոր պարագրաֆներով, բայց թե ուր պիտի զե- 
տեղեր այս ամենը' չէր որոշել ու իր տարակուսանքները նա նշել է -  
դարձյալ մատիտով- հենց վերնա գրին կից հետևյալ բառերով, էդնել վի
պական քերթվածներից առաջ՛}՛) հետո՛)»։
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Այդ տարակուսանքները Մ. Աբեղյանը, որքան մեզ հայտնի է, ԱՈլ- 
ծեց։ Վիպական քերթվածների մասին, որ ըստ նրա հղացման պիտի հե
տևեր եկեղեցական գրականությանը, նա չգրեց։ IՏաղասացություն» 
գլուխն էլ մնաց նույնությամբ' լոկ մեզ հայտնի * Վերածնության գրա
կանության առաշին էտապը» պարագրաֆով։

Ելնելով այս ամենից, այլև նկատի ունենալով, որ նշված պարագ
րաֆը տեղի տեսակետից միանգամայն համապատասխանում է Մ. Աբեղ
յանի սկզբնական մտադրությանը' Ինստիտուտը որոշեց թողնել այն 
ւէԿոստանդին Երզնկացի» գլխում իբրև այդ գլուխը և նրան նախորդող 
գլուխները եզրափակող հատվածI

Հիշված 16-րդ պարագրաֆը ներկա հատորի մեշ նշված Է 17-րդ հա-

հետո, 1Տ ֊րդ  պարագրաֆի վերշին հատվածը առանձնացրել ու դարձրել

թյան ձևական ազդեցությոմւը և չափածո բանաստեղծության կատարոլ' 
մը», Այս նոր վերնագրի տակ մատիտով Աբեղյանը նշել Է' «միացնել տա
ղասացության», դնելով կողքին երկու հարցական, որով և արտահայտել 
Է իր տարակուսանքը այս հատվածի տեղադրության առթիվ,

4. ներկա հատորի Ա գլուխը, որ կրում Է (ГՎերածնության գրակա
նություն» ընդհանուր վերնադիրը ու « Կյանքի ու աշխարհայեցության փ ո ֊ 
փ ոխություն» ենթավերն ա գիրը, իբրև դասախոսությոձ, 1943 թ. հունվա
րի 18-ին, I Կյանքի և աշխարհայեցության փոփոխությունը 10-րդ դարի 
վերքերում և 11-րդ դարի սկզբներում իբրև հիմք հայոց գրականության 
վերածնության շրշանի» խորագրի տակ, կարդացված Է ՍՍՀՄ գիտու- 
թյունների ակադեմիայի հայկական ֆիլիալում։

նույնը, առանց դասախոսության ժամանակ արված սակավաթիվ 
բացատրություն երի և հավելումների, տպագրված Է ՍՍՀՄ գիտություն
ների ակադեմիայի հայկական ֆիլիալի «Տեղեկագրի» մեշ (1943, М 1,
Էշ 39—52),

5. ներկա հատորի VՀովհաննես Սարկավագ վարդապետ» գլուխը, որ 
բաղկացուցիչ մասն Հ «նոր մտավոր հոսանքի առաշին փուլերը գրակա
նության մեշ» բաժնի, իբրև առանձին հատված տպված Է ՀՍՍՀ գիտու
թյունների ակադեմիայի «Տեղեկագրի» մեշ (1944, М 1—2 , Էշ 31—60)։

Հիշյալ գլուխը Մ. Աբեղյանը, аՏեղեկագրին» տպագրության հանձ
նելուց առաջ, ենթարկել Է զգալի փոփոխության թե՜ ըստ բովանդակու
թյան և թե' ըստ կառուցվածքի, նա հարստացրել Է իր գործը մի շարք նոր 
և կարևոր նյութերով, խմբագրել ու ընդլայնել Է եզրակացոլթյոմւ-ընդ- 
հանրացոլմներր, փոխել մի երկու հատվածի վերնագրերն ու կառուց
վածքը, վերշից ավելացրել մի նոր հատված՝ «Ձգտում դեպի բնություն 
և ռացիոնալիզմ և դրա ազդեցությունը գրականության մեշ» և այլն։ Այս 
ամենի հետևանքով աշխատանքն ընդհանրապես դարձել Է ավելի մշա- 
կոլն ու կատարյալ,
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նկատի ունենալով հիշյալ հանգամանքը, Ինստիտուտը նպատակա
հարմար գտավ ներկա հատորում տալ ոչ թե այս հատորի համար Աբեղ
յանի կողմից նախապես գրված * Հովհաննես Սարկավագ վարդապետ* 
գլուխը' * Սարկավագ վարդապետի կենսագրության շուրւըյ, վերտառու
թյամբ հավելվածով, այլ վերշին ի и հիմնովին վերամշակված վարիանտը 
իր նույնանուն հավելվածով[' տպված էՏեղեկագրիа մեշ*ւ

Կ՛արևոր ենք համարում հիշելու նաև, որ այստեղ իբրև բնագիր օգ
տագործվում Է' մեզ զբաղեցնող աշխատության էՏեղեկագրիցа կատար
ված այդ արտատպության' հեղինակի գրադարանում պահպանված այն 
օրինակը, որի վրա նրա ձեռքով կատարված են մի շարք նոր, ուշագրավ 
լրացումներ և ուղղումներ։

6. * Գրելիքիо երկրորդ կետը I Վիպական գրականությունа բաժինն 
Է, որը նույն էդրելիքի» երկրորդ վարիանտում կոչված Է <ՀՖարման Մա֊ 
նուկի иիրшվեպըа ( տե՜ս երկրորդ կետը)։ Մ ահը խանգարեց հեղինակին ի 
թիվս մի շարք այլ բաժինների գրելու նաև Ֆարման Մանոլկի սիրավեպի 
մասին,

Ֆարմանի վեպի արձակ և չափածո տարբերակները կարեւի Է գըտ- 
նել միջնադարյան մի շարք հայ գրչագրերում։ Այդ վեպի ընտիր վա
րիանտներից մեկը (չափածո)  «гՊատմություն Ֆարմանի Ասմանիа վեր
նագրի տակ, հանդերձ ֆրանսերեն թարգմանությամբ, հրատարակված Է
Փարիզի <гԱնահիտа ամսագրում (1904, М Л» 3—11 և 1905, Л? М 2, 4— 
9) եվրոպացի հայագետ Ֆր. Մա քչերի կողմից8ւ

Մ. Աբեղյանի կարծիքով, որ նա արտահայտել Է Ինստիտուտի և Մա
տենադարանի մի քանի աշխատակիցների, Ֆարմանի վեպը ծագումով 
հայկական չլինելով հանդերձ ( դա հավանորեն ընդհանուր արևելյան մի 
սյուժետ Է), ստեղծագործական արմատական մշակման Է ենթարկվել 
հայ իրականության մեշ։ Նա գտնում Էր, որ հիշյալ վեպը իր գեղարվես
տական արժանիքների շնորհիվ հանդիսանում Է միջնադարյան հայ գրա
կանության ուշագրավ հուշարձաններից մեկը, որը հատկապես աչքի Է

ճով, սահուն-երաժշտական ոտանավորով,
Այս նկատառումով Էլ, ահա, Աբեղյանը անհրաժեշտ Էր համարում 

Ֆարմանի վեպը մտցնել հայոց գրականության պատմության մեշ։

Տ Այդ մասին ցուցում ուձի նան հեղինակը. տետրակների էՏՏ-ըդ թերթի երկրորդ ե- 
րեսի վրա, այդ գլխից ադա{ Արեղյանր դրել Է. էՏովհաննեո Սարկավագ Վարդապետа գյսւ- 
խըն ամրսղւ (էւ 1В7—222, հետը նան հավելվածը) վերամշակված {  .Տեղեկագրի, մեշ 
տպագրեր, համար, գրքի մեշ դնել վերամշակվաէը,, Ի.կ գլխի վերնագրից անմիշապե. 
աոաշ նշել է •Տպել վերամշակվածը, որ դրված Է ետևոս1ո,—\. 4.:

3 Վեպի Համառոտ րովանդակոլթյոմւը հետնյալն Է, Աոորեոտանի Զարմանազան թա. 
գավորը ծերության հասակում ունենում Է մի արու զավակ, որին կնքում { Ֆարմանի Ալւ- 
ման անոմլովլ Մեծանալով' Ֆարմանն ալ,ի Է ընկնոսI իր գեղեցկությամբ իմաոտոլ- 
թյամր ւ ,ա,ությտմր, Պարսի, թագավորի դուստր էահիշապնոպլինը լսելով Ֆարմանի
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՛ԵՐԿՐՈՐԴ■ ՍԵՎԱԳԻՐ ՄԱՍ

7. Մ.. Աբեղյանի «Հայոց հին գրականության պատմությանа երկրորդ 
■Հատորի այս մասը կազմված է հեղինակի' Գևորգյան ճեմարանում 1899— 
1900 թվականներին և հետագայում կարդացած դասախոսոլթյոմւների 
շարադրանքից (տե՛ս «Արարատ», 1908, էշ 890 և ՍՍՀՄ գիտությունների 
ակադեմիայի հայկական ֆիլիալի «Տեղեկագիրа, 19*1, Н  Տ—6, կ  85)։

Օգտագործված ձեռագիրը ամփոփված է երկու տարբեր շապիկների 
մեշ, ըստ որում առաշին շապկի մեշ գտնվում են հատորիս «Տաղասա
ցությունа բաժնի նյութերը, երկրորդի մեշ' « Պատմագրությունа և «Եր- 
գիչներа (Սայաթ-Նովա) բաժինների նյութերը։

Առաշին4 շապիկն ունի $8 համարակալված և մեկ չհամարակալված 
սովորական տետրակի չափի թերթեր, երկրորդը** 48 +  23 թերթեր, ըստ 
որոմ վերշինը սկսվում է 8-րդ թերթից (որի առաշին էշը շնշված է ու 
ներկայացնում է շարունակություն այլ շարադրանքի) և վեր շան ում 31-ով։

Առաշին շապիկը ունի «Բանաստեղծներ, աշխարհիկ հոսանք. 15—■ 
18-րդ դшրа վերնադիրը և մի շարք նշումներ կատարվելիք անհրաժեշտ 
լրացումների վերաբերյալ ( հեղինակների անուններ, գրքերի վերնագրեր 
և Կ եր)' քկ՚կր՞րդը վերնագրված է' «Առաքել պատմագիր. Զաքարիա 
սարկավագ. Աբրահամ Կրետացիօ։

Հրատարակության պատրաստելով նշված նյութերը, Ինստիտուտը

ա. Հանված կամ կրճատված են անմշակ մասերը և բնագիրը ծա ն֊ 
րաբեոնող մեշբերումները, առանձնապես Հովհաննես թլկոլրանցոլ, Զա- 
բարիա Սարկավագի և Սայաթ- Նովայի բաժիններում։

ր. Համապատասխան սկզբնաղբյուրների հիման վրա' ստուգված և 
ճշտված են հեղինակի կողմից արված բոլոր մեշբերումները։

գ. Տեքստը լրացված ,է մի շարք մեշբերոլմնեբով (գլխավորապես 
«Առաքել Դավրիժեցիа գլխում), որոնց էշերը ցույց են տրված Աբեղյանի 
կողմիցւ

համբավը և տեսնե/ով նրան, սիրահարվում Է և հարից գաղտնի, երկու անգամ էպայալ 
այցելում նրան, Պարսիկ նշանավոր ւիահլևան Ագի Փոլադը փորում Է գավն, Ֆարմանին, 
սակայն վերշին ս սպանում Է նրանւ Աչդ բանի համար Ֆարմանը բանտարկվում Է պարսից 
թագավորի կողմից, բայց շուտով իր հավատարիմ ընկեր Փայվւաոի շանքերով նա ազատ
վում Է բանտից և սիր ա А Շահիշապ նուրինի հետ հայրենի, վերադառնա,,վ, ամսանանսս!, 
ժամանակ անց, մեռնում Է Ֆարմանի հայրը, և նա դաոնում Է Ասսրեստանի թագավոր. 
Ֆարմանը կատաղի կռիվներ Է մղում Շահիշապնուրինին վերադարձնելու եկաե պարսի, 
թագավորի հետ ե պարտության մատնում նրան. Շուտով Ֆարմանն ունենում Է մի արու 
ղավակ (Շահիշիրինին), որը մեէանալով դաոնոսէ Է հոր նման գեղեցիկ, իմաստ.մ. к 
քաշ մարդ, Հաղթողի էր,անիկ ուրախ կյանքով էՕ տարի ապրելու, Հետո մեռնում Է Ֆար
մանը, Նրա տեղը Աոորեոտանի թագավոր Է դաոնում որդին' Շահիշիրինը,

* Այմմ դրականության և արվեստի թանգարանում պահվող Աբեղյանի ֆոնդի Н 56-Ь
Ч— Ь ч.:

է Նույն ֆոնդի Ц М.- է  4.:



դ. Ձեռագրի լուսանցքներում եղած կարևոր նշումները' վերնագրեր, 
դիտողություններ, բառեր, անուններ և ւսյլն տրված են տողատակի ծա ֊ 
նոթությունների մեշ։

ե. Մոռացությամբ կամ գրչի վրիպմամբբաց թողնված բառերը վերա
կանգնված են քառակուսի փակագծերի մեշ. նույնպիսի փակագծերի մեշ 
են տրված աղճատ տեքստը հասկանալի դարձնելու համար արված սա
կավաթիվ խմբագրական լրացումները։

3. Հայոց հին գրականության 4-րդ շրշան ի բովանդակություն ու 
վերշինիս համապատասխան վերնագրումը եղել է Մ. Աբեղյանի մտո
րումների առարկան երկար ժամանակահատվածում, շարունակ ենթակա 
լինելով վերափոխման և խմբագրման։

Իր ճեմարանական դասախոս ությո&ների ձեռագիր տետրակներում 
այն անվանված է վերածնություն և նոր գրաբար մատենագրություն», 
որ հետագայում մատիտով խմբագրվել է' տՀին լեզվի, ոգու վերածնու
թյուն և նոր գրաբար մատենագրություն»' լուսանցքում տրված հետևյալ 
ծանոթությամբ, вՎերածնություն ոչ եվրոպական գրականության իմաս
տով, այլ վերակենդանացում» (սևագրի մասի առաշին տետրակ, էշ 1)?։

Տարիներ անց իր а Համառոտություն հայ ժողուէրդական վեպի 1լ 
հին գրականության պատմության» ապակետիպ աշխատության մեշ (ե- 
րևան, 1923), որ նույնությամբ արտատպվել է ՍՍՀՄ գիտ. ակադեմիայի 
հայկական ֆիլիալի ^Տեղեկագրի» 1941 թ. М 5—6 ^Վերածնությունը 
հայոց հին գրականության մեշ» վերնագրի տակ, Աբեղյանը նույն շրշա- 
նը անվանել է էՀնի, կրոնա-եկեղեցականի վերածնություն և նոր գրա
բար գրականություն» (лՏեղեկագիր», էշ 106)։

Նշված հոդվածի ներածական մասում, որ գրված է նոր, արտատպու
թյան կապակցությամբ, Աբեղյանը տալիս է հետևյալ ձևակերպումը. 
* Եկեղեցական գրականության վերածնություն, նոր գրաբար և աշխարհիկ- 
դրականություններ» (ն. տ., էշ 86)։

Վերջապես, իր I գրելիք»-ում (1943—44 թթ.)  Աբեղյանը տվյա[ 
շրշան ը կոչում է I Գրականության նորոգումը 17—19-րդ դարերում>  
(*17—19-րդ դարեր» ասելով Աբեղյանը հասկացել է 1600—1830 ժա
մանակահատվածը, ինչպես այդ նշված ,է մի քանի տեղ սևագրում)։

Ինստիտուտը գերադասեց պահել վերշին ձևակերպումը։
Այս շրշան ի սկզբնական մասի ^Ներածություն» վերնադիրը տ ըր ֊ 

ված է մեր կողմից։

1Г. ԱԲԵՂՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
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1. Վերածնություն:—Հայոց հին գրականության երրորդ շրշանք, 
(11 ֊1 7 - ր դ  դար) արտահայտություն ,ք գլխավորապես հայկական վե
րածնության։ Արդարև դեռ շարունակվում են հին գրական տեսակները' 
մեկնություն, ճառ, հոգևոր երգ և այլն, բայց աշխարհիկ տարրը հե- 
տըզհետե ավելի Է մտնում եկեղեցականի ստեղծած գրականության մեշ' 
աոաշ են գալիս գրական նոր թեմաներ և նոր տեսակներ, նոր լեզվով 
հորինված, մինչև որ լինում Է մեր գրականության աշխարհականացումը։ 
Առանձնապես բանաստեղծությունը բոլորովին փոխվում Է իր բովանդա-է 
կութ յամբ ու ձևով, և մեր հին քնարերգությունը ձեռք,Է բերում գրեթե բո
լոր կարևոր թեմաները։

Այս փոփոխությունը հետևանք էր կյանքի և աշխարհայեցության 
փոփոխության։ Մինչդեռ քրիստոնյա աշխարհի ուրիշ կողմերում դեռ 
ընդհանրապես իշխում Էր թանձր միշնադարը, 11-րդ դարի առաշին կե
սին արդեն մեր կյանքի ու մտածողության մեշ մտել Էր մի հեղաշրշում, 
որով կրոնա-ճգնավորական ոգին տակավ առ տակավ տեղի Էր տալիս 
մի ուրիշ ոգու դիմաց, և առաշ Էր գալիս ինքնուրույն վերածնություն1,
"ՐԻց էԷՐ կարող չազդվել և հոգևորականը։

Ւե երբ Է եղել այդ փոփոխության և մեր հայկական վերածնության 
աԿՒղԲԸ> այԴ դժվար Է որոշել։ Ոչ մի գրական նոր հոսանք,— ինչպես և

!անԻ Գրակս
ղովրդական վեպի և հին դ,

Հլության մասին' Մ. Արեզյան, Համւ 
էւոլթյան պատմության, գաորնթաց Ե 
արվա, երևան, 1էԱ։ Ապակետիպ' I 

է Հին գրակ

■աությոմ,

. . .  . . . .  ւագրի իրավ
Այլև Մ. Աբեղյսւն, Վեր ած 
րի ակադեմիայի հայկական ֆիժալի аՏեղեկագիր», М5—в (10—11), Երևան, 1 
աոանձին արտատիպ.
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„լրիշ մտավոր, կուլտուրական երևույթներ,— մի քանի տարում չի ըս- 
կըսվում և երևան դայիս որոշ գծագրված կերպով, Ինչպես Անանիա Շի- 
րակացին դրոսէ է, ամեն րնական երևույթի 'Լինելոլթիլնն է սկիզբն 
ապականոլթեան, և ապականութիմւն դարձեալ անդրէն է սկիզբն լինելու- 
թեանւ, Այս դիալեկտիկական, ըստ Շիրակացու, Հանվնաս հակառակոլ- 
թեամբս ծագում ու մահանում է նաև գրական երևույթը' տեղի տալով նո
րին, հարկավ, իր ֆունկցիան կատարելուց հետո կամ, ինչպես սովորա
բար ասում ենք, բարգավաճելուց հետո։ նորի սկիզբը հենց այդ հնի մեղ 
է, նույնիսկ նրա բարգավաճության մեջ։ Հին կրոնա-եկեղեցական ուղ
ղության և վանական կյանքի ամենաւիայլուն ժամանակը մեզնում եղել 
է 10-րդ դարի երկրորդ կեսին և 11-րդ դարի սկզբներին, երբ դա ցայ
տուն կերպով արտահայտվել է եկեղեցական ճարտարապետությամբ և 
Գրիդ որ Նարեկացու գրական երկերով։ Բայց հենց այգ ժամանակներում,
10-րդ դարի վերջերին և ’И -րդի առաջին տասնամյակներին, է սկիզբը

/ հնի а ապականությանն, այսինքն' քայքայման, որ և սկիզբն է նորի բա
ցահայտ а լին հլության а, նոր մտավոր հոսանքի, որ դանդաղ պրոցեսով 
զարգանում էր տակավին շատ զորեղ կրոնա-եկեղեցականի կողքին, և 
որի արդյունքն է մեր վերածնության գրակս։նոլթյոմւը։ Ուստի թեև Գրի

գոր Նարեկացին իր էու/քյամբ պատկանում է նախորդ գրական շրջանին, 
բայց նրա երկերի մեջ արդեն, ինչպես տեսել ենք, երևում են վերածնու
թյան սաղմերը։ Նույնը նաև Անանուն Զրուցագրի մի քանի զրույցների 
մեջ, որ նույնպես տեսել ենք։

Այս аվերածնությունն տերմինն առնված է արևմտյան եվրոպական 
գրականությունից, ոսւտի նախ մի քանի խոսք այն մասին, թե ի՞նչ են 
հասկանում էվերածնությոն։ ասելով' եվրոպական գրականության մեջ։ 
Այդպես, այդ անոմւով կոչվում են Արևմտյան Եվրոպայի և առանձնա
պես Իտալիայի վաղ֊բոլրժրլական (քաղաքացական) կուլտուրան 14— 
16-րդ դարերում։ Այդ ժամանակ արդեն գլխավոր հասարակական դեր 
էր կատարում բարձրացած նոր դասակարգը — բուրժուազիան (քաղաքա- 
ցությոմւը), որի դասակարգային շահերի և իդեալների արտահայտու
թյունն էին դառնում գիտությունը, արվեստն ու դրականությունը։ Կուլ
տուրայի կենտրոն էին քաղաքները։ Առևտրական կապիտալով փարթա
մացած քաղաքացիները, հակադրվելով ֆեոդալին և եկեղեցականին, ճոխ 
կյանք էին վարում պարսպապատ քաղաքներում շինված շքեղ բնակա
րաններում, ազնիվ հագուստներով, թանկագին կարասիքով, ընտիր ա ֊ 
նոթներով, աշխատելով ձեռք .բերել ամեն վայելք խնջույքներով, երւս- 
ժըշտությամբ և այլն,

Այս նոր դասակարգի կւյզտոլրայի առաջին հատկանիշն է դպրոցի 
և գրականության աշխարհականացումը' հակառակ հոգևորական սքո- 
լաստիկայի ձգտում է լինում ուսումնասիրելու բնությունը, բնագիտու
թյուն, մաթեմատիկա, իրավաբանություն։ Լատիներեն լեզուն դեռ երկար 
մնում է իբրև ընդհանուր միջազգային լեզու գիտության, փիլիսոփայու-

- • * ֊ 18 -

Հ



թյան և այլի համար, բայց առա քանում է պահանշ գրելու մի այն՛պի՜
սի լեզվով, որ հասկանային ոչ միայն գիտնականները, այլև ուրիշները, 
Ուստի ձագում են հասկանալի լեզվով ազգային գրականությունները, 
ազգային գրական լեղուներըւ

նախորդ դարերում անհատականությունը ոչնչացած էր, անհատն 
իրս վունբ չուներ եկեղեցուց անկախ մտածելու։ Վերածնության մամա֊ 
նակ սկսում են տեսնել մարդու մեշ անձի ազատության գաղափարը։ Ա ֊ 
ռաշ են գալիս մարդիկ, որոնք համարձակվում են եկեղեցու պես չմտա
ծել:

Այդ ժամանակներում ավելի մոտից ծանոթանում և ուսումնասիրում 
են անտիկ, այսինքն'  հին հունական և լատինական արվեստը, գրակա
նությունն ու փիլիսոփայությունը. Ծնվում Է սեր անտիկ գրականության 
ընտիր ձևերի և ձգտում կյանքի և ստեղծագործության մեշ հարություն 
տալու անտիկ աշխարհի կուլտուրային, Այդ են համարել այս նոր կուլտու
րայի հիմնական հատկանիշը, ուստի և ծագել Է էվերածնությունI  տեր- 
մինը, իբրև անտիկ կուլտուրայի վերածնություն ընդդեմ միշնադարյան- 
ճգնավորական և սքոլաստիկական կուլտուրայի, Իբր միշնադարը եղել 
Հ միակերպ անկման շրշան, չի բովանդակել ոչ մի ներքին զարգացում, 
և անտիկ կուլտուրայի ազդեցությամբ վերածնվել են գիտոլթյոձ, 
փիլիսոփայություն, արվեստներ ու գրականություն, Տմերժելով անտիկ 
կուլտուրայի զորեղ ազդեցությունը' պետք է ընդունել, սակայն, որ վերա ֊ 
ծնությո ւնն իրոք արգասիք Է ներքին ուժերի վրա հիմնված անընդհատ 
զարգացման, և դրա արմատները գտնվում են ավելի ևս հին ժամանակ
ներում։ Վերածնության վաղ շրշանի սկիզբն եղել Հ միջնադարյան բարե
պաշտության ժամանակ։ Այսպես' վերածնություն են տեսնում Դանտեի 
(1265—1321) և մի քանի ուրիշների մեշ չնայելով նրանց բարեպաշ
տությանը և միստիցիզմին։ նույնը երևան Է գալիս նաև Պրովանսի տրու
բադուրների և գերմանական մինեզենգերների երգերի մեշ, որոնք նախա
կարապետներն են վերածնության։ Ապա բանաստեղծության ու պրոզայի 
մեշ ստեղծվում են նոր գրական ձևեր և տեսակներ, որոնց մի մասը փո- 
խառությոմւ են անտիկ գրականությունից։ Դրանցից են, օրինակ, Դան
տեի « Աստվածային կոմեդիանտ, հռչակավոր սոնետները Պետրարքայի 
(1304—1374), նովեԱաները Բոկաչիոյի (1313—1375), Էպիգրամմա,
սատիրա և այլն,

՚  Հայոց գրականությունը, ինչպես և արվեստն ընդհանրապես, հար
կավ, կտրված չի եղել այլազգիների, առանձնապես արևելյան գրական 
հոսանքներից։ Բայց 10-րդ դարում դժվար է տեսնել մեզնում անտիկ գի
տության, արվեստի ու գրականության այնպիսի մեծ ծանոթություն և ազ
դեցություն, որի հետևանքով կերպարանափոխվեր մեր եկեղեցա-ֆեոդա֊ 
լական գրականությունը. Անշուշտ (Гարտաքինս գիտությունների հին 
թարգմանությունները բոլորովին մոռացության տրված չեն եղեչ, բայց, 
նրանց ուսումն արդեն 10-րգ դարից առաշ խամրած է եղել, նույնիսկ
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Անահիտ Շիրակացու երկերն այլևս ոաումնասիրության առարկա չեն 
եղել։ Գրիգոր Մագիստրոսը մի նամակով Արշարոլնի Պետրոս կաթողիկո
սին (1019—1059 թթ.) խնդրում է իրեն ուղարկել Շիրակացու մի դիրքը, 
а զոր մեծ քննի կոնն անոսսնեն», *որ են այժմ ի տան տէրունեան, զոր 
նախ քան զքեզ խրթնացեալ և թագն ի ընդ գրուանալ ծածկէին*1, Ապա նա 
այդ առիթով հիշում է Շիրակացու գանգատը, թե մեր ազգն անհոգ է գի
տության վերաբերմամբ։ Հետո նա ինքն էլ իր կողմից տրտնշում է, թե էի 
բազմաց անփոյթ եղելոյ այսպիսի գործառնութիւնք և հանդէսքօ, թե էի 
մոռացումն այսպիսայ մատենի ոչ միայն եղև անկանել, այլև բազմաց», 
вքանզի Արամեան սեռի հպարտութիւն և անամոք բնութիլն և խստապա
րանոց բարս ոչ ստորակայի յայսոսիկ կրթոլթիմւս յարատևական հալա- 
նել, կամ եթէ ոչ փոյթ, որք պետականին հասին բախտի, մեծարու լինել և 
խուզել զխոհեմական արհեստս ի զարդ քարդոնոսական [ =  արքայական] 
ապարանին, որպէս մեծ Փտլոմէոսն այն և որք այլք այսպիսիքս, Իսկը' 
Մ. Խորենացոլ գանգատի նման։ Մի անգամ որ այսպիսի վերաբերմունք 
է եղել դեպի արտաքին գիտությունները, բնականաբար չի կարելի մեր 
վաղ վերածնության ծագման համար անտիկ փիլիսոփայության և այլի 
ազդեցությունը տեսնել։ Վերածնություն ինքը, 11-րդ դարի առաշին 
տասնամյակներից սկսած, թերևս մասամբ նաև բիզանդական ազդեցու
թյամբ, նորոգում է հին թարգմանությունների ուսումնասիրությունը և 
զարթեցնում է, ինչպես հետո կտեսնենք, առանձին սեր ու հակում դեպի

Г  հին հունական փիլիսոփայությունն ու գիտությունը, Իսկ մեր հայկական 
վերածնությունն ինքնուրույն է։ Դա ազգային կուլտուրայի ու գրակա֊

Г  ն ութ յան շարունակական զարգացման մի իրակությոձ է, արդյունք հայ
կական քաղաքային կյանքի բարգավաճման, դրա հետևանքով և ներքին 
ուժերի այն ռեալիստական շարժման, որ առաջ էր եկել հարյուրամյա 
խաղաղության միշոցին։ Եթե էվերածնությոմււ բառով 1; անվանվում 
այստեղ մեր գրականության այս վերափոխված շրշանը' որովհետև այդ 
ժամանակ չվերածնվել էւ հեթանոսական դարերի բուն աշխարհիկ ոգին 
և աշխարհայեցոլթյոմ։ը' հակառակ կրոնա-եկեղեցականի, և որովհետև 
այդ շրշանի գրականության հատկություններն ընդհանրապես նույնն են, 
ինչ որ եվրոպական վերածնության գրականությանը։ Դա գլխավորապես 
հայ քաղաքացության, հայ բուրժուազիայի գրականություն է։

2. Քաղաքներ ս քաղաքացակսւն կյանք ու կոզտուրա:—Հին դա
րերից ի վեր հայտնի են եղել Հայաստանում մի շարք քաղաքներ- Ար- 
տաշատ, Վաղարշապատ, Վան, Դվին, Խլաթ և ուրիշներ։ Երկարատև խա
ղաղ շինարարության դարաշրշանոլմ (10—11-րդ դարերում) արագ 
բարձրանում է ժողովրդական տնտեսությունը, երկրի բնակչությունն ա ֊ 
ճում է. շինվում են բազմաթիվ գյուղեր, քաղաքագյուղեր ու գյուղաքա֊

1 աԳրիգ.ր Մագիստրոսի թղթերը,, ի լ.լյ. ըԱայե, Կ.
тО , Բ ք1*Ա0, է, .в,



ղաքէնհր, որոնք հետզհետե դաոնում են ավելի ու ավելի մարդաշատ։ 
էԱգարակաց աւանացեալ և ալանաք քաղաքացեալ բազմամարդութեամբ 
և ընչեղութեամրյյ, գրում է Ստեփանոս ՏարոնեցինՅւ Նոր բարգավա
ճած քաղաքներից' մեր պատմագիրների հիշատակությամբ' աչքի են у .  
ընկնում' Անի, Կարս, Արծն, Դվին, սրանց մեշ'  առանձնապես Անին, որի 
մասին ավելի պատմագրական տեղեկություններ ունենք և ավելի ծա
նոթություններ շնորհիվ պեղումների*։ Անին մի շատ նշանավոր տի
պարն է այդ շրշանի մեծ քաղաքների։ Նա եղել է ոչ միայն բերդ և մայ
րաքաղաք, այլև շահաստան, առևտրական, արդյունագործական ու կուլ
տուրական մեծ կենտրոն թե' հայկական և թե' նաև օտար իշխանու
թյունների օրով 11— 1Տ ֊ր դ  դարերում։ Այլազգիների ձեռքն անցնելուց հե- ’ 
տո այդ քաղաքի ներքին կյանքը քիչ է փոխվել. 11—14-րդ դարերում Ա- 
նին չի դադարել զարգանալ իբրև հայկական քաղաք։ Բայց միաժամա
նակ և նա, «կապ ունենալով Առաշավոր Արևելքի մահմեդական երկրների 
քաղաքային կյանքի ընդհանուր զարգացման հետ, առատությամբ ըն
դունել է հարևան ժողովոլրդների ստեղծագործության հարուստ ա ր ֊ 
դյունքներըօ* և դարձել միշազգային մեծ քաղաք իր բազմազգ բնակչու- 
թյամբ։

Գտնվելով մեծ առևտրական ճանապարհի վրա՝ Անին Բագրատունի- 
ների օրով արդեն բարձրացել է իր շահաստանով։ Այդ ժամանակ են շին
վել և նրա նշանավոր հզոր պարիսպները, ամրացված բազմաթիվ աշտա
րակներով։ Ոչ միայն Անիի, այլև Կարսի, Արծնի և ուրիշ քաղաքների 
վրայով էին անցնում տարանցիկ առևտրական մեծ ճանապարհի ճյուղե
րը, ուստի և նրանք ևս դարձել են վաճառաշահ կենտրոններ և' ներքին, և' 
արտաքին առևտրի, և' ապրանքների փոխանակության համար։ Արտաքին 
առևտուրը լինում Էր 1լ Արևելքի, և' Արևմ ։լտքի հետ։ տԾով և ցամաք 
երկնէր և առատանայր կրել ի սմա զզօրութիւն իւրօ,—ասում է Ա. էաս- 
տիվերտցին իր հայրենի Արծն քաղաքի համար, քոր հոյակապ և ակա֊ 
նաւոր էր ամենայն աշխարհաց»*։ Ծովային առևտուրն անում էին Տրա ֊ 
պիզոնի վրայով։ Նույն հեղինակը (էշ 91) Կարսի համար գրում է, թե 
в Ցան կա и կածի կէին, հարստացեալք ընչեղութեամբ ի ծովէ և ի ցամաքէ 
ամբարեաբ։ Բարգավաճում էին և երկրի արտադրող ուժերը, ծաղկում էր 
արդյունագործությունը։ Արտահանում էին նաև երկրի արդյունագործա-

8 ոԱտեփանոսի Տարօնեցսւյ Ասողկան Պատմութիւն տիեզերական», Ս. Պեաերրոլրդ, 
1885, էշ 181։

4 И. Орбели, Развалины Ани. История. Современное состояние. Раскопки.
СПб, 1911. նույնի հայերեն թարգմանությունը. ոԱնվոյ ավերակները. Պատմություն. 
Այժմյան վիՏակ. Պեղումներ1։  Հավելվածներով ե ծանոթո̂ յուններով, Վաղարշապատ,
19111 Н. Я. Марр, Ани. Книжная история города и раскопки на месте городища, 

_М„ 1934.
5 И. Орбели, Раззалины Ани, է։ *  ե հան., 19, 25 և այլն։
6 ^Պատմութիւն Արիստակեայ վարդապետի Հաոաիվերաըայո, Ւիֆյիո, 194, էչ 78։
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կան, ինչպես և երկրագործական ապրանքներն ու բնական բերքերըւ Դը- 
բանք ևս կազմում էին մեծ եկամուտների կարևոր աղբյուրներ։ Գյուղա
տնտեսությամբ պարապում էին քաղաքների արվարձաններում, պարիսպ. 
I՛երից դուրս,— ուր և ապրում էին սովորաբար նաև արհեստավորները,— 
այլև գյուղերում, մեծամեծների կալվածներում։

Բնականաբար առաք էր գալիս դրամական տնտեսություն, դրամը մի 
նոր աստված էր դարձել, մարդիկ ամեն տեսակ շահի ետևից էին ընկնում։ 
«Ցարդի եզև արծաթսիրութիւն քան զաստոլածսիրութիւն, և մամոնայն' 
քան զքրիստոս», դրում է Լաստիվեբտցին (է յ 79)։ 10-րդ դարից արդեն 
նյութական կարողությունը —ոսկին, երկրի հարստությունները, կալված
ներ և ուրիշ անշարժ կայքեր կենտրոնանում էին աոանձին վաճառական 
անհատների ձեոին. աոաշ էին գալիս կապիտալիստներ, որոնք կազմում՛ 

| էին մի նոր դասակարգ։ Իր դարի համար մի տիպիկ կապիտալիստ է եղել, 
մի փայլուն ներկայացուցիչ իր դասի, Տիգրան Հոնենց, 12-րդ դարի վեր- 

՚  շում և 13-րդի սկզբներոլմ, տեր չափազանց մեծ հարստության թե' գրա
մով և թե' անշարժ գույքերով’։

Այսպիսով ֆեոդալական շրշանի երկու իշխող դասերի՝ ազնվակա
նության և եկեղեցականության կողքին տնտեսապես, ապա և մտավորա
պես բարձրանում և դիրք էր ձեռք բերում Նոր դասակարգը— հարուստ- 
քաղաքացությոձը, որ նույնիսկ մրցում էր ֆեոդալների հետ։ Սոցիալ- 
քաղաքական կառուցվածքի, հասարակակարգի փոխվելով փոխվում է և  
հասարակական պսիխիկան, իրավունքի հասկացությունը, ապա և գա
ղափարախոսությունը կրոնի, մորալի-բարոյականության, արվեստի ու 
գրականության վերաբերյալ նախորդ շրշանի գաղափարախոսությանը 
հակադիր, Հետզհետե իշխանության և «իրավունքի աղբյուրը» ռազմիկ 
ֆեոդալներից անցնում է «խաղաղ առևտրի վրա*։ Ստեղծվում է դեմոկ
րատիկ հոսանք ընդդեմ ֆեոդալական հասարակակարգի։ Անիում, հա
վանորեն և այլ քաղաքներում, «առաշ է գալիս քաղաքային ինքնավար 
կյանք, քաղաքային ինքնավարություն, քաղաքային ավագների գլխա
վորությամբ և օրենսդրական իշխանությամբ քաղաքի սահմաններումօ^ւ 
«Ավագների խորհուրդը վարում էր քաղաքի բոլոր գործերը», Դրա «ծագ
ման մասին տակավին չկան տեղեկություններ, համենայն դեպս'  դա գո
յություն է ունեցել Անիում Շեդդադիդների, վրացի կուսակալների և Ջա~ 
քարյանների օրով»’ ։  Եվ որ գլխավորն է'  Անոլ կյանքը կանանց սոցիա
լապես հավասարեցրել էր տղամարդկանց հետ. «Անեցի կանայք անար-

7 Նրա շատ մեծ Հարստության մասին գաղափար կարելի է կազմել նրա խիսս, բազ֊ 
մաԲԻՎ ընծաների,, լլր տվել է իր շինած վանքին /2/2 թ., և Ար լիլլրագրէլ է տվել ար
ձանագրության մեշ։ Այս մասին տե՛ս Н. Марр, АнИг կ  ՏՅ ե Հտն.է

Марр. Ани, էւ ՅՏ՚
> я.~ Орбели, Развалины, է։ 2** 
ւօ Н. Марр, Анн, էւ 41։
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Հերոսաբար պաշտպանել են իրենց քաղաքն ընդդեմ թշնամիների, ինչ- 
պես 1124 թ. Այծյամն ( Այծեմնիկ)  անունով քաղաքացուհին, որ «առնա
ցի ստացեալ սիրտս, քաղաքի պարսպի վրա դիմադրել է պաշարողնե
րին, г  առ ոչինչ հսւմարեալ զխոցուածս նետիցն զոր. վիրաւորէին արտա
քուստ»^։ Այծեմնիկն իհարկե մենակ չի եղել կանանցից։

Կուտակված հարստությունը գործադրվում Կ  ամենից առաշ քաղա
քային շինարարության վրա. քաղաքները ոչ միայն պարիսպներով ամ
րացվում էին արտաքին թշնամիներից պաշտպանվելու համար, այլև 
զարդարվում էին բազմաթիվ հոյակապ եկեղեցիներով ու պալատներով։ 
Ա. Լաստիվերտցինճ- անպարիսպ Արծն քաղաքի համար գրում է. а վաճա
ռական ք սորա փառաւորք»; ռվաճառականք' եկեղեցւոյ շինողք և զալI- 
դարիչք»։ Ոչ միայն տղամարդիկ, այլև կանայք մասնակից էին լինում 
շինարարության գործին, նույնիսկ քաղաքի աշտարակների, ԱզնվանոսI 
է մարդկանց ճաշակն ու պահանշը. ձգտում էին ամեն ինչ, 1ւ եկեղեցինե
րը, և աշխարհիկ շենքերը, նույնիսկ պարիսպներն ու աշտարակները, գե
ղեցկացնել որևէ կերպ։ Եկեղեցիները զարդարում էին քանդակներով, 
ֆրեսկներով ու նկարներով։ հարդարանքներով պճնվում էին և իշխանա
կան պալատները և այլ շինությունների ֆասադները18*

Մյուս կողմից քաղաքներում ստեղծվում են բարեկեցիկ կյանքի 
պայմաններ, Անիում, անշուշտ նաև մյուս վաճառաշահ քաղաքներում, 
շինվում են քարվանսարաներ, որոնք անհրաժեշտ էին դրսից եկած առև
տրականներին օթևանելոլ համար, կառուցվում են քարե տասնյակ գե
ղեցիկ կամուրջներ Ախուրյանի վրա։ Անց են կացվում, նույնիսկ 10-րդ 
դարից սկսած, շրմուզներ հեռավոր աղբյուրներից քաղաքին շուր մա
տակարարելու համար։ Անիի պեղումներով երևան են եկել նաև քարարկ- 
ված փողոցներ և նույնիսկ մայթերի հետքեր, աղքատ տնակների հետ և

Միշնաբերդի ապարանքը հոծ է եղել հարուստ զարդարանքներով, մի 
դահլիճում (Гկենդանիների նկարներ' բուսական շրջանակների մեշ։ Մի 
ուրիշ դահլիճում որմերին նկարված են եղել պատերազմական կամ որ
սորդական տեսարաններ. որմերը, բացի նկարներից, թանձր ոսկեզօծ
ված են եղել, առաստաղն ոմւեցել է երկրաչափական ձևերի քանդակներ»։ 
Չի պակասել և բաղանիքը, իր նախասենյակով, ավազանով, տաք և սա
ռը շրի խողովակներով և այլն14ւ Ինչպես երևում է, Անին ոմւեցել է բա
րեկեցիկ կյանքի համար անհրաժեշտ շատ բաղանիքներ, ըստ Տիգրան 
Հոն են ցի արձանագրության' ի թիվս բազմաթիվ ընծաների' նա իր շինած 
վանքին նվիրել է նաև երկու բաղանիք։ Այսպես բարեշեն են եղել նաև

11 աՕաժովլ Անեցսւյ, Հավա,մ,Ֆ, ի դբո, պաամագյլա,,, Վաղարչապատ, 1893, 
կ  Ш  և հան.,

12 Пр. Լասսւիվերացի, Պաամոլթիմլ, էւ 78 ե հահ.ւ
13 И. Орбели, Развалины, 4չ 29—81,
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մյուս վաճառաշահ մեծ քաղաքները։ *Եւ իբրև ակն մի պատուական լու
սագեղ պայծառութեամբ փայլէր քաղաքս մեր ի մէշ ամենայն քաղաքաց,. 
ամենևին գեղեցիկ, բոլորովին ղարդարոմ։։, այսպես է գրում Ա. Լաստի֊ 
վերտ ցին Արծնի համար16։

Փարթամ քաղաքացիներն իրենց առտնին կյանքը, նիստն ու կացը 
և հանդերձները ևս հարմարեցնում էին իրենց հարստությանը։ Հագնում՛ 
էին դիպակ, մետաքսե պատմուճաններ և, ինչպես պեղումներից հայտա
բերվել է, մետաքսի ամբողչ հագուստներ' ոսկեթել ասեղնագործու
թյամբ։ Երևի կանայք էին բանեցնում պեղումների ժամանակ գտնված ե- 
րեսի քողը' մետաքսով և ոսկեթելով նուրբ կա բա ծ ( գոլլաբաթնով կտ
րած), մետաքսե ժապավեն գոտին, ապարանջաններն ու մատանիները։ 
Ամեն ինչ ճոխ ու պերճ էր։ Ա. Լաստիվերտցին{6 գովելով իր հայրենի Ար֊ 
ծըն քաղաքը, նրա վաճառականներին' գրում է. օԲարեացն առատու- 
թեամբ լի էր, ամենայն ինչ ըստ մտի էր սորա, և նման իմն էր նորահար- 
սըն կնոչ, որ գեղոյն վայելչութեամբ և զարդոլցն պայծառութեամբ' ցան
կալի գոլ ամենեցոձ»։ Քիչ հետո նա, մարգարեի խոսքերով, ամբաստա
նում է կանանց էանբարտավանությոմւըշ, նրանց ւզստորինսն ընդ եր- 
կիր զքարշելն [երկայն քղանցքները գետնաքարշ տանելը], զգինդսն, և 
զմատանիսն, զապարանղանսն, զքօղէսն [ =  թևի ապարանշան արմունկից 
վերև], և ղմեհիսսնդսն, [ —ման յակ, ոսկե վզնոց, օղ}, ևզայլն ամենայն յ ,  
նրանց էոսկի զարդերը», в,ոսկի կամարները։  [քամ արն երը], է պատվա
կան հանդերձներըя ։ Նույնպես շքեղությամբ են եղել և տնային կահ ֊կ ա 
րասիքը, գորգերը, բազմոցները, վարագույրները, Բանեցնում Էին ար
ծաթե ընտիր անոթներ, հախճապակյա և ճենապակյա ամաններ' հա
րուստ բազմազան նկարներով, ճաշակավոր զարդարուն զանազան գույ
ներով և ցայտուն ֆիգոլրներով։ Դրանք շինված են եղել Անիում, էթեև 
հիմք չկա այգ առարկաների ծագումը բացառապես Անիից համարելն։ 
* Մուսուլմանական ճաշակը հետզհետե ավելի մեծ չափով թափանցել Է 
Անիի քաղաքացիների բնակարանները և երևան Է գալիս անոթների ձևե
րի ու զարդանկարների վրա»1* ։ Այս անոթների մի մասն, անշուշտ, դըր-

Մահմեդականների ազդեցությամբ, և ավելի' իբրև բնական հետե- 
վանք Կյանքի զարգացման, փարթամ քաղաքացության մեշ սկսում Է 
ընկնել 10-րդ դարի կրոնական խստակեցությունը։ Այդ մարզիկը թեպետ 
և դեռ կրոնասեր ու բարեպաշտ Էին, բայց իրական կյանքն ու աշխարհը 
նրանց համար ստանում Էին արժեք։ Մի կողմից' նրանք ժամ Էին գնում, 
բարեպաշտական գործեր կատարում, մյուս կողմից' ճոխ ու հանգիստ

15 «.г. Լաստիվհւ-ացի, Պաամոլթիձ, Էէ 79,
16 Անդ, { , 71-81.
17 И. Орбели, Развалины, (է 49 ւ հան.։
и Н. Марр, Ани, Էէ 38, 43.
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ապրելով պարիսպներից ներս, զարդարուն պալատներում, շրջապատված 
ճ արտ արվեստի և գեղարվեստի պաճուճանքներով, սիրում էին ուրախ֊ 
զվարթ կյանք, ամեն վայելչություն։ « Միայն հեշտութեան և փափկոլ- 
թեան սպասեն» , — գրում է Ա. Լաստիվերտցին (էշ 167) 1ւ Անիի, և' ուրիշ 
քաղաքների համար։ Ուրիշ տեղ (էշ 56) նույն պատմագիրը Հայոց աշ
խարհի համար գրում է. VՈւրախական երգոց և բանից միայն լինէին 
հանդէսք»։

Մատթեոս Ուռհայեցին գրում է. «Զկնի մահուանն Աշոտոյ [=  Գա- 
գիկ թագավորի որդի և Հովհաննես թագավորի եղբայր Աշոտի, Գագիկ 

.Р-ի հոր] թուլամորթեցան զօրքն Հայոց և ատեցին զարուեստ պատե
րազմի, մտին ընդ լծով ծառայութեան ազգին Հոոոմոց, նստան ի գինար- 
բուսն, սիրեցին զբարբոլտ [ =  լայնափոր նվագարան մի՚Հ և զերդս գուսա- 
նացյ>,Տ։ Ներսես Շնորհալին 12-րդ դարի կեսերին (էԵդէօէիոյ ողբի։ մեշ 
գրում է, թե խնշույքներով էին զբաղվում, երգ ու երա նությա մբ ուրա
խություն անում։ Մի դար հետո Սմբատ Ս պարապետը 11-րդ դարի հա
մար ասում Է, թե էթուլացան և աղարտեցին զպատերազմ, Ա սիրեցին

Այսպիսի զվարթ կյանքի, կերուխումի, ուրախ ժամանցի համար բը- 
նականաբար զարգանում Էին գուսանների ուրախության և սիրո երգերը, 
որ ամենահին դարերից ի վեր սիրված են եղել մեր ազնվականներից և 
այժմ Էլ զվարճացնում Էին հարուստ քաղաքացիներին։ Այդ երգերի մասին, 
որոնք մեր վերածնության նախակարապետներն են, մանրամասն կխոս
վի առանձին իր տեղում։

Աշխարհիկ շքեղությունն ու պերճությունը մտնում Էր նաև եպիսկո
պոսների բնակարաններն ու կաթողիկոսարանը, որ ոչնչով ետ չէր մնում 
պալատներից։ Այնտեղ էլ արծաթը հարգի էր դարձել և անարատ բարե
պաշտությունը պակասում էր։ Եթե վաճառականներն առուտուրի հետ 
նաև վաշխառությամբ էին պարապում, հոգևորականության մեշ էլ զար
գանում էր կաշառակերությոմւը. էբարձալ և ի քահանայից երկիլղ և ընտ ֊ 
րութիւն սրբութեան. նեղին և մ ղին մերձենալ ի սեղանն... և զայն ի ձեոն 
արծաթոյյ>, գրում է Ա. Լաստիվերտցին (էշ 80)։

Մեծ հարստություն էին դիզում եպիսկոպոսները։ Պետրոս Արշ ա բու
նի, մականվանված Գետադարձ, կաթողիկոսը (1019—1059 թթ.), որ խառ-
նըվել է և քաղաքական գործերի և բարի համբավ չի թողել, ոմւեցել է մեծ 
հարստությոմւ. էՈձէր կազմութիւն հայրենեաց՝ տուեալ ի թագաւորացն

19 Մաաբեաւ ՈլոՔսւյեցի, ժամանակագրոլթիլն, Վաղարշապատ, 1898, էշ 791
20 .Սմբատայ Սպարապետի Պատմոլթիմ,,, Մոսկվա, 1858, էշ 87. Կիւիկիայի հա, 

ազնվականների մասին ևս Մարկո Պոլոյի ուղեգրության (1271—129! թ.) մեշ կարդում 
ենք. ոՀին օրերում այնտեղի ազնվականները քաշարի մարտիկ էին և կատարում էին 
զենքի հերոսական գորեեր. բայց ներկայումս ողորմելի արարածներ են և ոչ մի րանի 
շնորհք չոլնին, բացի հարբենալուց, որով նշանավոր են»։ Աղբյուրներ Հայաստանի և Ան- 
դըրկովկասի պատմության. Ուղեգրություններ, Հատոր Ա (12Տ8—1Տ82), երևան, 1982, էշ 44.
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Հայոց' հինգ հարիւր գեղ ւսնոլանի և մեծանիստ և շահալէտ ընտիր ըն
տիր, նոյնպէս և եպիսկոպոս հինգ հարիւր ւիառասւր և գաւառատեսոլչս ի 
վերայ եօթն հարիւր թիմի. հանապազ երկոտասան եպիսկոպոս և չորս 
վարդապետ և տանն հայրապետին և վաթսուն երէց ի կրռնալորաց, և 
յաշխարհականաց' հինգ հարիւր։ Ել չէր նուաստ աթոռ հայրապետոլ- 
թեանն քան զթագաւորութեանն Հայոց։ Նաև զարդարանք եկեղեցեացն և 
տանն հայրապետութեանն բազում և անհամար և հրաշալի մեձոլթեամր 
[^հարստությամբ] լցեալյ 2|ւ Չնայելով որ նա մեծ կալվածատեր է եղել, 
անձամբ ունեցել է այնքան բազմաթիվ հայրենական գյուղեր, որոնց հետ 
նաև «Աուրմառի բերդավանի նման նշանավոր կալվածքը»13, չի քաշվել 
ըստ ժամանակի ոգու նաև արծաթասեր լինելու և մեծ գանձեր ձեռք բե
րելու. «Քանզի յոյժ սիրօզ էր գանձուց Պետրոս, որ և բազումք վասն այ- 
նըր եպերէին գնա»13։ Կաթողիկոսի իշխանության ներքո գտնվող 500 
« գաւառատեսուչ» եպիսկոպոսների մի մասն արծաթասիրության և հա ֊ 
րըստություն կուտակելու վերաբերմամբ' հետևելիս են եղել իրենց վե
հին։ Երբ սելջուկյան թուրքերն առնում են անպարիսպ Արծնը, էհռչակա
վոր և բազմամբոխ քաղաքն Հայոց», կոտորում ու կողոպտում են։ «Այլ 
ղոսկւոյ և զարծաթոյ և զգիպակաց աւելորդ Է ասել», — գրում Է Մատթեոս 
Ուռհայեցին' խոսելով մեծ կողոպուտի մասին™, և շարունակում. «Բայց 
զայս բազում անգամ լուեալ Է մեր ի բազմաց յաղագս քորեպիսկոպոսին' 
[■  գաւառատեսուչ] որ ասէին Դալթուկ, եթէ զգանձատունս նորա Աբրի- 
հիմն էառ և քառասուն ուղտ բարձան ղգանձարանն նորա. ութ հարիւր 
վեցկի ի  երեք լուծ, վեց եզ լծած արօր] եզանց ելան էին ի տան է նորա»։ 
Ահա իր կաթողիկոսին արժանի գավառատեսուչ եպիսկոպոսը։ Անշուշտ 
չափազանցությոմ։ կա, բայց այս էլ ծագել է նրա հարստության մեծոլ- 
թյո&ից,

Ժամանակի բարոյական անկման մասին, ըստ եկեղեցու հայացքի, 
պարզ գաղափար է տալիս հետևյալ ավանդությունը։ 1022 թ. խավարում 
է արեգակը, միաժամանակ և երկրաշարժ է լինում։ Նույնը կրկնվում է և 
1036 թ .։ Հովհաննես Սմբատ թագավորը և Պետրոս կաթողիկոսը մի քա- 
նի իշխանների, որոնց թվում և Գրիգոր Մագիստրոսին, ուղարկում են 
Սևանի' իր սրբությամբ հռչակված Հովհաննես Կոզեռն վարդապետի մոտ' 
նրանից իմանալու, թե ինչի՛ նշան է այդ երևույթը։ Վարդապետը հայտ
նում է, թե դա նշան է, որ սատանան արձակվել է կապանքից, ապա նա 
հին մարգարեական եղանակով նկարագրում է իրական դրությունը' ա- 
սելով. «Եւ ահա յայսմհետէ ոչ ոք կարասցէ կալ հաստատուն ի հալատս 
Քրիստոսի և ի պատոլիրանսն Աստուծոյ' ո՜չ հայրապետ և ո չ  վարդա-

21 Մ. Ոաճայեցի, ժամանակադրաթիմ։, էյ 158 ե հտն.։
22 Կ. Կոսաանյանց, Տեր-Պետրոս Ա Գետադարձ, Վաղարշապատ, 1897, .էշ 181
23 Иг. Լաււա]ւվեոոց{ւ, Պատմ.լթիձ, էշ 89,
2* Մ. ՈսւՔայեցի, ժամանակագրռլթիւն, էշ 108։
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•պետ, ո'չ եպիսկոպոս և ո չ  քահանա յ ,  ո չ աբեղա յ  և ո չ կրօնաւոր, ո՜չ 
իշխան ե ո չ  ժողովուրդ, իշխան ք յարենան ի գողս և յա լա զա կս և յափըշ- 
տակողս, դաաաւորբ ի կաշառս և յանիրալ դատաստանս, կրօնալորք թ ո ֊

շրջին ընդ փողոցս ե ի մ Էշ կանանց, ատեն ղաղօթս և թողան զկարգս 
կրօնալորութեան իլրեանց, սիրեն զվարս աշխարհի և զհետ երթան գ ո ֊ 
վեստից ւէարդկան, որոճալով որ ոճին դդիաւկան երգս [=սիրո երգերը]... 
Այլ և իշխանք պիղծ և մեծախտիւ յանդգնեալ և մոլորեալ... միշտ և 
հանապազ ի գինարբուսն դեգերին վասն սիրոյ և ցանկութեան չար և 
պիղծ ախտին։ Հայրապետք և եպիսկոպոսունք և քահանայք և կրօնա֊ 
ւորբ արծաթասէրք առա լել քան աստուածասէրքւ>* նույնը կրկնում է նա 
երկրորդ անգամին, (гԵլ ահա յայսմհետէ բազում հերձուածք մտանին 
յեկեղեցի... Յաղադս արծաթոյն թողան ի բաց զհալատն... վասն զի 
մեղսասէրք և ցանկացողք լինելոց են չար ճանապարհին... Առաջնորգք 
և իշխանք լինելոց են կաշաոասէրք և ստախօսք և սուտերդմունք և ի 
ձեոս կաշաոացն թիւրեն զդատաստանս ի բալան ցն աղքատին... իշխանք

և փակին ընդ պոռնկութեամբ ախտին... մեծարեն զմատնիչսն և զգողսն, 
յափշտակեն անիբաւաբար ղաշխատողաց զինչսն Յաղագս արծաթսի֊ 
րութեան [առաջն որ գա ց] տան ձեռնադրութիւն բազում անարժանից և 
զամենայն պղծեալսն ածեն ի կարգ քահանայութեան... և զանարատն 
դարձուցանեն ե քահանայոլթենէ աո ի չունելոյ արծաթ... բազումք ի 
քահանայից և ի կրօնաւորաց լինելոց են ցանկասէրք, ախտից փափա- 
գողք, որոճալով որոճեն զերդս դիլական... յղփանան առաջնորդք աշ
խարհի արծաթսիրութեամբ...յ>տ5ւ Հովհաննես Կոզեոն վարդապետի խոս
քերով պատկերացված է ոչ միայն 11-րդ, այլև 12-րդ դարի դրությոմւը։

8. Թոնղրւսկեցոց աղանդը:— Աշխարհիկ կյանքի ու ձգտումների 
այնպիսի վիճակի միջոցին բնականաբար ամենից առաջ սկսում է զար
գանալ վերածնության էական կողմը— եկեղեցուց անկախ, ազատ մտա
ծողությունը։ Զորանում է պայքարը նոր գաղափարախոսության համար' 
ընդդեմ նախորդ շրջանի գաղափարախոսության, որի պաշտպան էին իշ
խողները— եկեղեցին և ազնվականությունը։ Այդ հանդես է գալիս, ինչ
պես սովորաբար՝ աղանդավորությամբ, որի միջոցով Հայաստանում ա ֊ 
վելի վաղ քան Եվրոպայում ձևավորվել է ընդդիմադիր, հեստող ոգին։ 
Հայաստանը եղել է մի ակութ աղանդավորական անընդհատ շարժման 
համար՝ մերթ գաղտնի, մերթ հայտնի, նույնիսկ ապստամբության վե
րածվելով։ Հայոց գրականության սկզբում հենց հանդիպում ենք էբար- 
բարիանոսյ> (իսկապես Հբորբորիանոս») աղանդին Հայաստանի արևմըտ- 
յան կողմերում։ Ապա մեր աշխարհում գործել են նաև Մարկիոնի աղան
դին, մանիքեության, մծղնեության (մեսալյան աղանդ), «հայոց աղան

25 Մ, ՈսւՔայեցի, ժամանակապրու/1իւն, էշ 52—55, вв—74։



դին» և ուրիշների հետևողներըԱյստեղ չպիտի, հարկավ, զանազան 
անուններով երևացող աղանդների մասին մանրամասն խոսել, Դրանցից 
առանձնապես,— բայց համառոտակի, որքան որ մեր խնդրին հարկավոր 
է,— հիշելու է երկուսը-պավլիկյան և թոնդրակեցոց աղանդները, ո- 
րոնք երկուսն էլ հայկական հողի վրա են ծագեր

Պավձիկյանները տարածված են եղել Հայաստանում 8-րդ դարի ըս- 
կըզբներին. նրանց դեմ կռվել են Հովհան Օձնեցոլ ժամանակ և' ճառերով, 
և՛ եկեղեցական կանոններով։ Այդ աղանդը 9-րդ դարում բացարձակ ծա
վալվում է գլխավորապես Փոքր Հայաստանում։ Չնայելով կրած հալա
ծանքներին՝ աղանդավորներն այնքան զորանում են, որ նույն դարի կե
սերին մի մեծ ռևոլյոլցիոն շարժում են առաշ բերում։ Նրանք զեն ի 
ձեռին ապստամբում են բիզանդական կառավարության դեմ, պահանջե
լով կրոնական և քաղաքական ազատություն։ Նրանց ուժն այնքան մեծ 
էր, որ կայսրությանը դիմագրում են 25 տարի շար՚ոձակ, մինչև որ 873թ. 
հաղթվում են կայսերական զորքերից և կոտորվում։ Նրանց կենտրոնը, 
Տեփրիկե քաղաքն ավերվում է, և նրանց մնացորդները ցրվում են։ Հե
տագայում նրանք փոխադրվում են Ւրակիա։ Ինչպես սովորաբար ընդու
նում են, այս աղանդի ազդեցությունը մեծ է եղել ոչ միայն սլավոնական, 
այլև ընդհանրապես եվրոպական աղանդների կազմության վրա։ Այս ա- 
ղանդն իր քարոզած սկզբունքներով մերթ նույնացրել են մծղնեության 
հետ, մերթ մոտեցրել են մանիքեության, կամ Մարկիոնի աղանդին*1 ։

գրում է Հովհան Օձնեցին, հարում են իրար՝ եկեղեցու դեմ մի ընդհանուր

Պավլիկյանների պարտվելուց հետո աղանդավորությունը չի մեռ
նում Հայաստանում։ Շատ չանցած՝ դարձյալ հայկական հոդի վրա, հայ 
կյանքից ծնունդ է առնում մի նորը, թոնդրակեցոց աղանդը, որ համա
րում են պավլիկյանների հաշորդլս Ըստ. Ատեփանոս Տարոնեցոլ'  Հովհան
նես Դրասխանակերտցի կաթողիկոսի (897-928  թթ.) օրով, այն խաոն 
ժամանակներում, հանդես է եկել, իբրև այդ աղանդի հիմնադիր, Սմբատ 
անունով մեկը' * հակառակ ամենայն քրիստոնէական կարդաց», Այս նոր 
աղանդը շատ նման ությոձներ ունի պավլիկյան աղանդի հետ. նրա շուրջը 
խմբված պիտի լինեն պավլիկյանների մնացորդները Հայաստանում, ե 
երևի նույն հին աղանդն է նոր անունով երևան եկած։ Աղանդի կենտրոնն 
եղել է Ապահունիք գավառում Թոնդրակ գյուղը, ուր նստում էր աղանդա
պետը, որից և աղանդի անունը։ Բայց նրա ճյուղերը' նայելով տեղերին' 
կոչվել են նաև կաշեցի, թուլալեցի,

28 Տե՛ս սույն աշխատության Ա հատոր, Յոթներորդ հավելվաէ (.Երկեր,, Գ, Հին
գերորդ Հավելվա»),

11 Э1е Раи1|к1апег 1ա ВугапИШасЬеп Ка̂ еггеЮЬе սոժ уегшапсИе ке!гег18сЬе 
ЕгвсЬетип^еп 1л Агшеп1еп, уоп Кагаре! Тег-МкгНъсЫап, 1_е1рг|0, 1893. Այոտե, 
էչ в»-»1, Ше ТЬопйгаЫег.

— 28 —



Թոնդրակեցի կամ թոնդրակյան աղանդավորները տարածվում են ' 
ավելի Մեծ Հայաստանի հյուսիս ֊արևմտյան կողմերում և 11-րդ դարի 
աոաջին տասնամյակում արդեն բացարձակ կերպով բոնի գործողու
թյունների են դիմում։ Այղ ժամանակներում նրանց կողմն է անցնում 
մինչև անգամ Հարքի եպիսկոպոսը և եկեղեցուն հակառակ կարգադրու
թյուններ անում, Մարգիս կաթողիկոսը (992-1019  թթ.) ստիպված է լի
նում միջոցներ ձեռք առնել այդ եպիսկոպոսի դեմ և պատժել նրան։ Ա ֊ 
ղանդավորների թիվը, սակայն, շարունակում է աճել, Մանանաղի գա
վառում նրանց հարում են աբեղաներ, ինչպես և գյուղատեր ազնվական 
կանայք և տղամարդիկ։ Նրանք քանդում են իրենց գյուղերի եկեղեցինե
րը, խորտակում են անդաստաններում կանգնած խաչքարերը։ Բայց երբ 
այդ աղանդավորները 1011 թ. փշրում են Պարխար լեոների ճյուղերից մե
կի վրա կանգնած մի հայտնի խաչքար, ապա աղմուկ է բարձրանում, 
գավառի եպիսկոպոսն այրում, ավերում է նրանց գյուղերը։ Բանը հաս
նում է դատավորին, որ, հասկանալի է, պահում է ոչ թե աղանդավորնե
րի, այլ եկեղեցու կողմը2* ։ Ւոնղրակեցիները, սակայն, շարունակ աճում 
ու ծավալվում են և սպառնալից են դաոնում։ Հիշված դեպքից մի 40 տա
րի հետո, 1051 կամ 1052 թ., նրանց դեմ ելնում է Գրիգոր Մագիստրոս 
Պահլավունի իշխանը, որ բի զան գա կան կայսրության կուսակալն էր Մի- 
ջագետքի վիա, և որի իշխանության տակ էին նաև Հայաստանի այն կող
մերը, ուր գտնվում էին այդ աղանդավորները։ Նա զենքի ուժով ճնշում
ների է դիմում, ավերում է Ւոնդրակ գյուղը և աղանդավորներին վտա
րում է իր իշխանության սահմաններից։ Բայց աղանդը չի ոչնչանում, այլ 
գաղտնի շարունակում է հարատևել և հասնում է մինչև 19-րդ դարը™։ 
Այս աղանդավորները ևս, ինչպես ընդոձում են, անցել են Թրակիա և 
ազդել եվրոպական աղանդների կազմության վրա։

Նրանց ազդեցությունը երևում է ի միջի այլոց նաև ալբիգյան կամ 
ալբիգացոց աղանդի վրա, որ 11—13-րդ դարերում տարածվում էր Հա
րավային Ֆրանսիայում։ Ուստի և այդ թոնդրակեցոց աղանդը, ինչպես 
և պավյիկենությոմւը, կարևորություն ոմւի ընդհանուր միջազգային տե
սակետով ևս։

Ի՜նչ է եղել թոնդրակեցոց ուսմունքը։ Շատ բան, հարկավ, դեռ կեն
դանի զարգացման մեջ է եղել բերանացի քարոզով և ավանդությամբ։ 
Նրանցից ոչ մի գրվածք չի մնացել։ Մեր ձեռքը հասել են միայն հակա
ռակորդների գրածները311, որոնց մեջ ամեն լուտանք թափում են նրանց

28 Տե՜ս Աւ>. Լասսփվեոոցք], Պատմոլթիլն, գլոլ/սներ ԻԲ և ԻԳ, էշ 142—162։
И .Փորձ., Դ տարի՝ 1880, Հոկտեմբերի համար, էշ >1-180՝ .Ւոնդրակեցիներր մեր 

երում,, Ա. Երի,յանի,
30 Դրան/  են' ա) Գր. Նարեկացի, Ւոլղթ, ար տպված է Բարսեղ Սարգսյանի .Ու. 

.ոսՈասիրոլթյոլն Մանիքեա-Պավղիկյան Թոնրակեցիներոլ աղանդին ե Գր. Նարեկացու 
Ւոպթը,, Վենետիկ, 1898, աշխատության վեր,ում, էշ 108—117։ Սույնը տպագրված է նաև 
Վենետիկի .Բազմավեպի, մեշ 1898 թ., էշ 59—84, 118—119։ ր) Գր. Մազոտով Կէ ե ֊
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գլխին։ Բայց և այնպես բավական ծանոթությոմւ ենք ստանում այդ ա ֊ 
գանգավորների ընգգիմադիր գաղափարախոսության վարդապետության 
մասին։ Նրանք կատարելապես չէին մերժում քրիստոնեությունը, այլ 
ժխտում էին եկեղեցու բոլոր կարգերը, Չէին ընդունում Քրիստոսին իբրև 
աստված. աղանդապետն ինքն իրեն քրիստոս էր անվանում. Մերժում 
էին Ս. Գիրքը, Երրորդության գոյությունը, հանդերձյալ կյանքը, մեռել- 
ների հարությոմւը, հոգու անմահությունը և այլն։ Մերժում էին եկեղեցու 
նվիրապետությոմւը (հիերարխիա), քահանայական կարգը, ձեռնադրու
թյունը, ըստ նրանց աղանդապետ Սմբատի,— գրում է Գրիգոր Մ ագիս, 
տըրոսը (էւ 154),—«ոչ այլ ինչ է այգ, բայց վասն խաբելոյ ժողովըր-
դեանն:։

Մերժում էին նաև եկեղեցու խորհուրգները' մկրտություն, հաղոր
դություն, խոստովանություն, ապաշխարություն և այլն, Խափանում էին 
■ամեն պաշտամոձք, եկեղեցական արարողությունները և սովորույթնե
ր ը -  կիրակի օրը, ծնրադրությունը ծաղրում էին և ոչինչ էին համարում 
քահանայի զգեստը, պատարագը, զոհաբերությունները և այլն։ Յէհն 
հարգում և նույնիսկ ոչնչացնում էին եկեղեցիները, խաչերը, խաչքարե
րը, որոնցով զարդարված էին հանդերը, լեոները. արհամարհում էին սըր- 
բերին, տիրամորը և այլն։ Անգոսնում էին, արհամարհում, պախարա
կում էին ամուսնության կարգը, Գրիգոր Նարեկացին նրանց ուրիշ ժըխ- 
տումների հետ հիշում է և «զպսակին ամոլսնութեան անգոսնութիւն... 
զպսակն անգոսնեն, և զոր սիրով մերձենան առ յիրեարս, կատարեալ սէր 
համարին և յԱստուծոյ և հաճո, Քրիստոսի թէ Աստ ուա ծ սեր է, և զսիրով 
միաւորիլն կամի և ոչ զպսակօ (էշ 110 և հտն,)ք Առն և կնոշ այսպիսի 
մերձավորոլթյոմւը ժամանակակիցները բնականաբար համարել են, ինչ
պես գրում է Գր. Նարեկացին, «մծղնէական անխտիր պղծութիմ/я, «Եւ այս 
ինչ են անօրէնութիմւք չարագործացն այնոցիկ,—գրում է Գր. Մագիստրո
սը,—ոչ պահք նոցա... և ոչ խտրոլթիմ/ք արանց և կանանց և ոչ ընտա- 

"նեաց, թէպէտ և ոչ յայտնապէս համարձակին և ոչ պատուեն և ոչ ղմի 
ինչ ոչ յաստուծայնոց ոչ յեղելոց. այլ զամենայնն ծաղր առնեն' զհին և 
զնոր օրէնսյ>։ Այս հեղինակը նրանց կենտրոնն անվանում է «Շնա վանք о ։ 
«Ել բնակեալք էին ի Շնավանսն այն արք հանդերձիլք կրօնաւորաց և կա
նանց բազմութիմւ բոզիցя (էշ 152)։ Արիստակես Լաստիվերտցին ևս այս 
աղանգավորությոմւն անվանում է «մծղնեայ կրօնք», ասելով թե «պոռն
կական մոլեգին ախտըя, «օրէն է նոցին փարախինя, և թե պոռնկություն 
են անում « անխրատապէս, ոչ ածեալ զմտալ զարեան մ ե րձալո րութիլննյ,։ 
Եվ վերշն այս պատմագիրն ավելացնում է. «բայց զնոցա մծղնէ զգործն 
անպատշաճ համարեցաք ընդ գրով արկանել, քանզի կարի աղտեղի էя։

Կ1 թղթերը, տե՛ս .Գր. Ծագի*տր.սի Ւդթերը,, Կ. Կ*ս„անյանցի հրատ., Աղե,.անդրապ.լ, 
1910, (г 148—168, գ) 0 ,. Լաօաիվհրացի, վերԽսէ հիչվա*



Այդ աղանդավորների համար մեղքը նույնպես գոյություն չուներ. ուստի՛ 
մեղքի պատիժ և ապաշխարություն էլ չկար։

ճգնավորական կյանքին և եկեղեցուն հակառակ մի վարդապետու
թյուն էր թոնդրակեցոց ուսումը, ծայրահեղության հասած մի բողոք վա
նական ու ճգնավորական կյանքի, եկեղեցական իշխանության, եկեղեցու 
կարգերի ու գաղափարների դեմ, որոնք, ինչպես տեսել ենք, չափազան
ցության Էին հասած 10-րդ դարում և 11-րդի առաշին տասնամյակնե
րումւ Դա հակաեկեղեցական մի մեծ շարժում Էր։ Ւե ինչի՞ց Էր ծագում և 
զարգանում դա, մեզ այդ չեն բացատրում ժամանակակից գրոգները։ Բայց 
պարզ Է այդ։ Դա եղել Է նախ' քաղաքացության փարթամ զարգացման և 
աշխարհիկ կյանքին հակվելոլ հետևանքը։ Ապա' եկեղեցականության 
վատ բարքերը, հոգևորականներից շատերի զեղծումները, կեղծավոր՚ոլ- 
թյուն/յ, եկեղեցական իշխանության ճնշումները, բուռն վերաբերմունքը՛՜ 
դեպի ազատ մտածողությունը, այս ամենը դրդել Էին դրանցից դժգոհնե
րին հակառակ դիրք բռնելու։ Եվ վերշապես' շատ տարրեր, որոնք չէին՛ 
կարող հրաժարվել իրենց բնական խելքից և հաշտվել եկեղեցու քարոզ
ների հետ, սկսում էին կռիվ եկեղեցու դեմ, ձգտելով եկեղեցին հիմնովին՜' 
վերանորոգության֊ոեֆորմացիայի ենթարկելու, շատ ավելի վաղ քան' 
/.ութերի և ուրիշների գործողությունը։ Պատահական չէ, որ Արիստակես 
էաստիվերտցին շատ գովում է թոնդրակեցոց աղանդին հարած եպիսկո
պոսի ու քահանաների և իշխանի նախկին մեծ բարեպաշտությոձը31 * 
Ինչքան էլ Պատմագիրը բացատրի, թե նրանք ուրիշներին խաբելու հա-՝ 
մար կեղծավորությամբ են բարեպաշտ եղել, այդ ընդոձելի չէ, Իրողու-- 
թյունն այն է, որ նրանք սկզբում, իրոք, շերմեռանդ հավատացող են ե- 
ղել և հետո միայն անցել են թոնդրակեցոց կողմը։ Ի՞նչն էր ստիպում, 
օրինակ, որ այն նշանավոր Վրվեռ իշխանը հրաժարվեր եկեղեցուց, նա, 
"Ր Իք կալվածում նույնիսկ կրոնաստան էր շինել, էճգնաւոր եղբմւրս ժո- 
ղովեալ ի նմա, և ընդարձակ սահմանօք՝ անկարօտ պահէր զկեանս նո- 
дшл. որ ամեն տարի մեծ պասին այդ կրոնավորների մոտ էր գնո՛ւմ «և՜ 
հանդիսակից լին էր նոցա՝ մինչև յաւոլրս մեծի պասեքին, և բազում այլ՜ 
գործս բարեաց ցուցանէր ի սոցա սպասաւորութիլն. նաև յաղքատասնու- 
թիւնս և ի քահանայից հնազանդութիւնս' քան զբաղումս յա ռայա դէ մ 
ցոլցանիլր»—ի՜նչն էր ստիպում այդ հայտնի իշխանին,— որից ակնա
ծում էր դատավորը,— ինչպես և Հարքի ազդեցիկ եպիսկոպոսին, ոչ մի
այն հրաժարվել եկեղեցուց, այլև բոլորովին հակառակ գնալ։ Նրանք ան
պայման փորձով տեսել էին գոյություն ունեցող կեղծիքները, զզվել էին՛ 
դրանցից, և այդ թե լա դրել էր նրանց մտնելու հակառակ բանակի մեշ Խ 
ձգտելու եկեղեցու վերանորոգության։ Բայց նրանց գաղափարը չէր կա
րող հայերի մեշ իրականանալ այն դարում, քանի որ եկեղեցին ու նրա 
պաշտպան իշխանությունը ու բիզանդական կայսրությունը դեռ շատ զո
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րեղ էին, իսկ այդ հեստող ու ժխտող աղանդը մի ռևռլյոլցիոն ընդդիմա
դրություն էր իշխող դասակարգի դեմ, մի դասակարդային պայքար, որ 
անխնա պիտի բնաջինջ անել աշխատեին իշխողները։

4. Գաղափարախոսության զարգացման ղանղաղ ընթացքը:— Թոնդ- 
րակեցիների ընդդիմադիր վարդապետության դրական կողմը, ինչպես 
ասվեց վերևում, մեզ չեն հաղորդել նրանց հակառակորդ հեղինակները, 
բայց հասկանալի է այդ։ «Հիմնական հերետիկոսական գաղափարն այն 
է, որ երկրին է առավելություն տրվում, քան երկնքին», Այղ նշանակում 
է, որ բնությանը, իրական կյանքին առավելություն պիտի տրվեր, հայտ
նության կրոնի փոխանակ պիտի իշխեր ռացիոնալիզմը, Հոգին ետ պիտի 
մղվեր մարմնի առաշ, իրավազուրկ մարմինն ու բնությունը ստանային 
իրենց իբավոձքը, և գրականությունն աշխարհականանալով կապվեր 
գլխավորապես իրական կյանքի, երկրի և մարմնի հետ։ Վերածնության 
այս գաղափարը, սակայն, չէր կարող իր ամբողջոլթյամբ արագ անդրա. 
.դաոնալ գրականության մեշ 11-րդ դարի առաշին կեսին, երբ դեռ շատ 
զորեղ էր կրոնական ոգին, և ծանրաձեռն ճնշող էր եկեղեցու իշխանու
թյունը, և գրականությունը դեռ գտնվում էր գլխավորապես հոգևորա
կանների ձեռին։ Գրավոր դպրության մեշ զարգացումը, սկսվելով եկեղե
ցու տեսակետով անվնաս գաղափարներից, կատարվում էր շատ դանդաղ 
տեմպերով, և ոչ միակերպ հավասար ընթացքով, և ոչ էլ անընդհատ, 
քանի որ Հայոց երկիրը հենց այդ դարերում ենթարկվում էր պարբերա
կան ցնցումների։ Բայց այնուամենայնիվ, սկսված առաջադիմությունն 
այսպես կամ այնպես շարունակվում է, մինչև որ վերջիվերջո գրականու
թյան մեջ էլ երկրավորին արվում է առավելություն, Եվ մեր գրականու
թյան այս շրջանը հետաքրքիր է նոր գաղափարախոսության աստիճա
նաբար զարգացման ընթացքովI Խնդիրն այստեղ գրավոր դպրության 
մասին է և ո՛չ գուսանական երգերի և ժողովրդական բանահյուսության, 
.որոնք սկզբից ի վեր աշխարհիկ բնավորություն են ունեցել։
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1. Լուսավորության և ուսման ծավալումը:— Գրականության աշխար 
էականացումը պիտի լիներ ամենից առաք քաղաքներում ապրող աշխար
հականների ձեռով։ եվ իսկապես, վաղ վերածնության շրշան ում ազնվա
կանների մտավոր վիճակը բարձրանում էր, նրանք ևս սկսում էին ուսում 
առնել և գիտությամբ ու գրականությամբ պարապել, միաժամանակ և 
հովանավորել ուսումնականներինւ 10-րդ դարից ի վեր հանդես եկող 
'Պահլավոմէի տոհմի մարդիկը հայտնի են դարձել ոչ միայն շինարարու
թյամբ ու ռազմական գործերով, այլև իրենց ուսումնասիրությամբ, նը- 
րանք շանացել են չուսուցանել զմանկոլնսնկ Լավ ուսում են տվել և մա
նուկ Գրիգոր Պահլավոձոձ։ Ուսումնասեր են եղել և Բադրատունիները. 
իմաստուն կամ իմաստասեր Է հիշվում Հովհաննես Սմբատ թագավորը։ 
նրա ժամանակ իր գիտությամբ հայտնի Է եղել Անիի Սարդիս վարդա
պետը, Գրիգոր Մագիստրոսի բարեկամներից մեկը, որին այդ Պահլա- 
վոլնի իշխանը իր մի նամակի մեր դիմում Է գրելով' տհղօր հռետոր և 
աստոլածային տելետիս... Միշտ կարօտեալ կամ բանի քում և գրի, քան
զի հզօր ես ի պուետիկոսականն մատենագրութեանէ Ել սիրելի Է ինձ,— 
ավելացնում Է նա, — ոչ այլ ինչ, եթէ այնպիսի լսել ինչ կամ ասելյ>3ւ

I Գր. Մագիօտաօ, Ւդթեր, ԺԱ, է։  42 և Հտն.,
՜2 Անդ, ԺԲ՜, էչ 571
3 .Տելետիս* նշանակում է ակատարելոլթյոլնո. այդ բառը Բիզանդիայոլմ դորէաէվոս! 

էր իբրև տիտղոս с գլուխ իմաստասիրաց կամ հռետոբաց» նշանակությամբ, Հետաքրքիր Է 
այս գիտնական վարդապետի Հիշատակարանք, որ նա մոլէել Է մի գրքի մէ։ . *3ամի, 
րոսէ էր հայ թռականն ՆՂ [ - « в + Ш  =  М «], վճարեցալ ի մարդկանէ ար,այն Հայո, 
մեծիմաստն 8ովՀաննէս. Գտի ես Սարդիս վարդապետ զդիրք. զա,а յարքոձական տան 
ւդանձոլն անկեալ ի յանկեան միում, անայցելու թափաոեալ թասսլէր յաՏիլն յատակին к 
դբեթէ լայր լռելեայն։ Իսկ իմ հայեցեալ խնամով ի գրանոցին, և ըստ սովորական մեր ա- 
.խորմակացյ զյոքոմա բացեալ ՛ի բանսն բերկրէր. [=բերկրքի1] ե սա զատոլցեալ յընկե-
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Անիի արքունիքում եղել է գրադարան, նույնը կար և կաթողիկոսա
րանում։ Իբրև ուսումնասեր և գիտուն հիշվում է նաև Գագիկ Բ-ն, որի 
համար Մատթեոս Ուռհայեցին գրում է. * Այր հղօր էր յիմաստասիրական 
շոկսն և անյաղթ ի պաաասխանիսնа*։ Այսպես նաև և Վանանդի Աբաս- 
յան Գագիկ թագավորը։ Այս վերշին իս մի նամակ է գրել Գրիգոր Մ ագի ս- 
տըրոսը' հանձն արարելով նրան տելետիս Գրիգոր Հնձացի (Հինձք վանք 
և գյուղ Կաբինի մոտ)  կրոնավորին։ I Գրիգոր անուանեալ տելետիս,— 
գրում է նա,— իմասցի ստուգել արքայութիմ, քո, ղի այր հմուտ է առ  
տոլածեղէն դաւանութեան մերոյ բախտի, նաև հնում և արտաքին էյաց 
յոյժ աեւլեակ: Ել ըղձայ տենչացեալ զփափագանս իլր լնոլլ պատարուն 
ընթերցմամբ, գի այնու ոչ երրէք շատանայ։ Ել կամիմ ղի և դա արքունիս 
քոյոյ քարգոնոսական [ - արքայական] ապարանի առկայացեալ սւրասցէ 
քեզ ճեմարան, զի մի' բնալին Ասքանազեան և Արամեան դպրրւթիւնս' 
ի բազմաց սատարեալ ի մոռացումն անկցի... %ի տեսանեմք զքեզ ի հո
մերական տազսն վերտառեալ չափաբերական և ոտանաւորս հագներ
գական կարկատեալ. զի և դա [ =  Գրիգոր Հնձացի] յայնոսիկ յարդարեալ» 
(Թուղթ ե , էշ 97)։ Կնշանակե' այս Գագիկ թագավորը եղել է իմաստա
սեր, միաժամանակ ե ոտանավորներ է հորինելիս եղել։ Նա հովանավո
րել է գիտնականներին և ունեցել է ճեմարան, այսինքն փիլիսոփայական 
դպրոց, ուր սովորեցնում էին կրոնականի հետ և արտաքին գիտությոմւ- 
ներ։ Այդպիսի ուսումն արդեն վերածնության ոգու առաշին պահանշն էր, 
որ պայծառ արտահայտություն է գտել հանձին Գրիգոր Մագիստրոսի։

1. Կենսագրությունը: — Գրիգոր Նարեկացին իր հանճարով ուներ 
բնության զգացումը, բայց իր երկով նա ռահվիրա չի դարձել ան մ իշա
կան հաշոբդների համար։ Գուցե և եղել են նրան հետևորդներ, ժամանա- 
կակից կամ քիչ ուշ հանդես եկող բանաստեղծներ, բայց այդպիսիների 
գրվածքներն երևան չեն եկել։ Վերածնության առաշին Հպուետիկոսըа , 
միայն ոչ մեր հին մեծ բանաստեղծի բնագավառում, գա Պահչավոլնի 
Գրիգոր Մագիստրոսն է, Գրիգոր Նարեկացու շատ կրտսեր ժամանակա
կիցը, որից մնում են բազմաթիվ թղթեր և մի քանի, չափածո երկեր5։ Նա 
մի հետաքրքիր դեմք է, մի հայտնի իշխան, որ շատ հմուտ է եկեղեցա
կան գրականությանը, սիրող և պաշտպան է հանդիսացել Հայոց եկեղե- 
ցոլ, կրոնասեր է, բայց իր ժամանակի համեմատ' ազատամիտ ու լուսա
միտ մի բազմագետ անձ։ Նրա մեշ մարմնացել է իր ժամանակի վերա
ծնության մտքի մի կողմը—չբավականանալ միայն կրոնականով և եկե
ղեցական դպրոցով, հայերի մեշ վերանորոգել և զարգացնել հին հունա

րացն կա,ր կարալա ձէռին ա. ին,ն կաքկաձւլ.,, Я-ր ապա աււէւալ իմ ընգ իս տարա,' 
ՀաՆեալ ի րանդէն» (Գար. ԶարբՏաՏալեաՏ, Մասւենադարան հայկական թարդմանոլթեանց
նաքսնեաց (դար Դ—ԺԳ), Վենեսլիկ, 1889, Էշ 488)։

4 Մ. ՈանայԼցի, ժամանակագրալթիւն, Էշ 161։
6 Գր. Մազիսս.™, Ւդթնր, բնագիրն աոաշարանսվ ե ձանսթսլթյսլններսվ աոաշիԱ 

անդամ ի լսւ,ս ընէայեց Կ. Կսստանյանց, Աղե/սանդրապոլ, էէ10,

— 34 -



կան գիտությունը, ուսումնասիրել մաթեմատիկա, երկրաչափություն, 
բժշկություն, ծանոթանալ հին հունական գրականությանը և ընդհանրա
պես բազմակողմանի գիտանքներ ձեռք բերել։

Այս նշանավոր անձը որդին էր Վասակ ՊահլավոձոԼ, ծնված մոտ 
ЭУО թ.ւ Նա մեծացել է Անի քաղաքում, Պահլավոլնիների պալատում, 
վայելելով նաև .խնամքն իր հորեղբայր Վահրամ Պահլավունու, որ Անիի 
թագավորության վերշին շրշան ում մեծ դեր է կատարել իբրև սպարա
պետ և ութսունամյա հասակում% 1047 թ . մարտի մեչ ընկել է քաշաբար։  
նրա մահը ողբում է Գրիգոր Մագիստրոսը իր մի Բ՚ղթի մեշ (ԺԱ, էշ 36 և 
հ տ ն հ ի շե լո վ , թե ինչպես Նա իրեն սիրել է։ Մեր այս հեղինակն ուսու- 
մըն առել է Անիոլմ, հմտացել է Ս. Գրքին և եկեղեցական հայերի գըր- 
վածքներինւ Բայց որ կարևորն է ժամանակի ոգու տեսակետով նա պա
տանեկան հասակից արդեն պարապել է նաև արտաքին գիտություննե
րով, ուսումնասիրելով փիլիսոփայություն և այլն։ Միաժամանակ նա 
վարժվել է զինվորական արհեստին, որ շատ անհրաժեշտ էր այն դարում։

Թուրքական հրոսակներն արդեն մտել էին Հայաստան։ 1021 թ . Գե- 
լումք կոչված մի ցեղ Ատրպատականի կողմից հարձակվում է կենտրո
նական Հայաստանի վրա, հասնում Դվին և ասպատակ սփռելով մոտե
նում Բշնի ամրոցին, որ Գրիգորի հայրական կալվածն էր։ Վասակը Բըշ- 
նու պահպանությունը թողնելով իր որդուն' ինքն իր մարտիկներով ել
նում է ասպատակավորների դեմ, Հարդում, հալածում է նրանց։ Հաղթու
թյունից հետո նա Սերկևելո (Արայի) լեռան ստորոտում հոգնած քնում է 
քարերի ստվերում-. քնած տեղը մեկն սպանում է նրան*։ Լոր մահից, հե
տո հայրական ընդարձակ կալվածները, որ Նիգ գավառից հասնում էին

Գրիգորին։ Նա էլ, ինչպես վարվել էր իր հայրը, առանձին ռլշադրությոմ։ 
է դարձնում վանքերի շինարարությանը Բշնիում, Կեչառիսում ( Ծաղկա
ձորում)  և ուրիշ տեղերում։

Գրիգոր Մ ագիստրոսը մյուս Պ ահլավունիների հետ պաշտպան է 
կանգնում Անիի թագավորության և Գագիկ Р-ի գահակալության։ Նա իր

նրանց 1042—1043 թթ., բայց շուտով գժտություն է ընկնում այդ երկուսի 
միշև, և նա հալածվում է թագավորից, ինչպես ինքը գրում է, կրելով 
բանտ, կապանք ու զրկանքներ և մինչև անգամ մահվան սպառնալիքներ 
(•Թուղթ ԿԱ, էշ 139 և հտն.)։ Հետո թագավորը զղչալով կամենում է հաշտ
վել նրա հետ, բայց հավանորեն գլուխ չի գալիս հաշտությոմ։ը և Գրիգորը 
հեռանում է Տարոն։

Հայտնի է , որ .Հովհաննես Սմբատ թագավորը Անին իր կալվածնե
րով կտակում է բիզանդացոց կայսրին։ Երբ Գագիկ Р-ը գնում է Կոս- 
տանդնուպոլիս այդ կտակի խնդիրը կարգավորելու, Գրիգորն ևս 1045 թ.

6 Մ. Ոաճայնցի, ժամանակագրռթիլՆ, է։  11 1 <»1.ւ



գնում է այնտեղ, հուսալով, թե գուցե իր այցելությամբ օգնի Գագիկին, 
բայց նա ոչինչ անել չի կարողանում, IԻբրև ետես, եթէ ոչ են թողլոց. 
ղԳագիկ ի տեղի իւր,— գրում է ժամանակակից Արիստակես Լաստի, 
վերտցին,— յա ռաշ կացեալ տայ գբանա լին Բշնոյ ցթագալորն, և զամե- 
նայն զիւր հայրենի ժառան գութ ի լեն է և մեծարեալ ի ն մ անէ' աոնոլ զպա- 
տիլ մագիստրոսոլթեան, և ղտեղիս բնակութեան ի սահմանս Միշադե- 
տաց գեօղս և քաղաքս, գրով և ոսկի մատանեալ յաղգէ յագգ մինչև յալի-

Ինքը Գրիգոր Մագիստրոսը Պետրոս կաթողիկոսին ուղղած մի Թղթի 
մեշ (Գ, էշ 13) իր այգ արարքն անվանում է Հան տեղի մտածութիլ ն», 
այսպես գրելով, է Արդ ե՛կ դու, ով դերակատարդ իմաստից, տե՜ս զիմոյ 
անտեղի մտածութեանս, յորս անկայ փորձութիւն առաւել քան զպռո- 
միականն, յորս ոչ բարերշանիկ գոլ նմա եհաս հսւնդէս. ըստ որում որ ի 
գռեհիկս պատմի աոակեալ արտոլտի զգուշոլթիւն. երկնի յստորս կոր
ծանիլ, և նա անկե ալ պորտ յորս այս, զոտն ի վերայ լերկին շան այ կար
կառել, գի մի' երկին յերկիր անկցի խափոլցեալ, Ի պարսալ աոեալ ո ֊ 
մ անց թէ՝ Որո՞վ ծղէ ծնգօք ծառանաս, ծտիկ, քո ծովդ խելօք։ Պատաս- 
իյանեալ հալն ասաց. Որքան կարեմ, ղայն առնեմ։ Արդ իմ ծղէ ծնգօքս 
է... Սակայն յուսալով ի Տէր և հաւատալով իբրու անտոլստ խոստմանց, 
յարեայ աճապարեալ քաշադօտի դտեալ ի սեպհականն հասուցի հայրե
նի, զոր ի բաղմաց վաճառեալ և ծախեալ, և այժմ հալածական լեալ 
փախչիմք։ Տէր արասցէ դատաստան»։ Գրիգոր Մագիստրոսն, ուրեմն, չի 
կարողանում դեմն առնել Հայոց թագավորության անկման։ Թեպետև 
նա մի րոպե հավատում է խոստումներին, հավանորեն, բիզանդակտն 
կողմից, և այս մասին նույնիսկ իմաց տալու համար շտապով մարդ է 
ուղարկում հայրենիք, բայց վերշինս արդեն վաճառված էր շատերից։ Եվ 
ոչ միայն այգ. նա ընկնում է аփորձությանյ> մեշ։ Նա ևս ենթակա է լի
նում նույն վիճակին, ինչ որ հայ իշխաններից շատերը։ Նա ևս ստիպված 
է լինում իր ծախված հայրենի երկրից դուրս մնալու։ Այդ մասին նա խո
րին տրտմությամբ հիշում է իր Թղթի մեշ։

Նա 1048 թ. ուրիշների հետ արևելք է ուղարկվում թուրքերի դեմ 
երկրի սահմանները պաշտպանելու, և կարգվում է Միշագետքի—հետը 

■նաև Վասպուրականի, Բերկրիի, Արճեշի, Մանազկերտի ու Տարոնի—կա
ռավարիչ դուքս (էկիտօն և դոլկ») կամ բդեշխ կոչումով, Նրա էմագիս- 
տրոսս պատվանունը ոչ թե մի գիտական աստիճան էր այն ժամանակ,  
ինչպես այժմ, այլ Բի գան գա կան կայսրության մի պալատական տիտղոս 
էր ռազմական գծով։ Գրիգոր Մագիստրոսն, ինչպես իր Թղթերից երևում 
է, շատ բարեկարգություններ է արել իրեն հանձնած մարզերում, բայց 
միշտ ցանկացել է թողնել իր վարչական գործը և միայն գրականությամբ 
զբաղվել, Կայսրը, սակայն, չի արձակել նրան իր պաշտոնից. Իր բդեշ-

7 Աք. Լաաւփվեաւցի, Պատմռթիձ, ?իֆլի", 1Ш, էէ «'1



քսության ժամանակ նա հաճախ եղել է Տարոնի ս. Կարապետի վանքում, 
ուր նրա համար կանգնած են եղել ապարանք և դպրոց։ Նա վախճանվել
է 1058 կամ 1059 թ.։

8. Ուսման ծրագիրն ըստ Գրիգոր Մագիստրոսի և նրա թարգմա
նությունները:— Բոլոր ուսյալ աշխարհականների մեշ առանձնապես փայ
լում է այս Պահլավոմէի իշխանը, մեր վաղ վերածնության շրշան ի լա
վագույն ներկայացուցիչը, իսկական լուսավորական գործիչ։ նա ոչ մ ի ֊ 
այն ուրիշներին հորդորել Է գիտությամբ պարապելու և դպրոց ուզենա
լու, այլև ինքը շարունակ սիրով և անխոնշ հետևել Է դրան' նշան ա բան 
ունենալով Vպատարուն ընթերցմամբօ, Հգիտութեամբ լուսասւրել գան֊ 
ձընանա ունեցել Է իր դպրոցը։ նամակների մեշ դիմում Է աշակերտներին' 
խրատներ տալով նրանց, ծույլերին հանդիմանելով (տԱռ հեղգս ոմանց 
յաշակերտացն, որք ասանին զիմաստասիրութիւնյ)), կամ անկեղծ ու
րախանալով նրանց առաշադիմության համար։

Հետաքրքիր Է նրա ծրագիրն ուսանելի առարկաների վերաբերյալ։ 
Այդ պարզ իմացվում Է նրա ԽԵ Թղթից (Էշ 105 և հտն.) ։Առ աշակերտս 
իւր Բարսեղ և ԵղիսԷ յաղագս գրոցն Արիստոտելիտ։ նրանք այդ միչո- 
ցին գտնվում էին Պետրոս կաթողիկոսի մոտ։ Լսելով, որ սա նրանց 
տվել է Արիստոտել' Մագիստրոսն այդ առթիվ գրում է' (1 ). «եթէ Արիս- 
տոտ,էլի հալաք մ ունքդ այն է, որ ասացեալն է  յաղագս երկնային մարմ- 
նոյն և գնդատեսութեան երկրի, կամ յաղագս օրինադրութեան կենցա- 
ղոյս, յորս յիշատակէ և զորականոլթեանցն քակտումն և զախտիցն բա ֊ 
ժանմոմւս, զոր անսսնեն խորհրդական, աւսսքհա' այսր գդա:

(2 ). Ապ' եթէ միայն Պորպիւռի առասութիմւքն իցէ բացորոշեալ 
ի խնդրոյ Քռիսալորին հնգից ստորոգոլթեանցն, որք են այսոքիկ' սեռ, 
տեսակ, տարբերութին, լատուկ և պատահումն, կամ եթէ ոլթիցն, որք 
են' դիտաւորութիւնն, պիտանացուն, պատճառն, մակագրոլթեան կար֊ 
գըն, վարդապետական յեղանակն, թէ առ ի*նչ մասն, տարբերումն, կամ 
զիւրԱ Ստագիրացւոյն' գոյացոլթիլն, որակ, քանակ, և առինչ ուր, երբ. 
կալ, ունել, առնել, կրել, այսոքիկ ոչ են մեզ ըղձալի ի 6եոսւսաանէ ղայս- 
պէս խնդրել: ՛Քանզի արամսւդրութիւնքս այս ւ|աւլ ուրեմն պաաաՏեաց 
մեղ մինչ տակափն պատանեակ եղելոյ»:

Բերված հատվածից ուշադրություն է գրավում այն, որ երկրորդ պար
բերույթի վերշոլմ Մագիստրոսը հայտնում է, թե ինքն ի՛նչպիսի փիլի
սոփայական ուսում է առել դեռ իր պատանեկության ժամանակ։ Շարու
նակության մեշ գրում ւէ, թե ին՛քն առանց հոգնելու ամեն շանք գործ է 
դրել իր այգ ուսումը կատարելագործելռլ պարսկականից ու արաբակա
նից, և թե այդ թուղթը գրելիս էլ աշխատում է *8ոլնաց ան գան դաղ քա
ռի ցն արհեստից հետևաբար մասին ինչ տեղեակ լինել։ Քանզի,— ավե
լացնում է նա,— յայսոսիկ կրթեալ զմեզ վեհագոյն վարկանէի անկո
ղոպտելի և անծայրագոյն ստանձնել, քան զամենայն ինչ որ ի կենցա
ղումս ազնոլագոյնա Ահա իմաստասեր մարդու կարծիքը գիտության մա
սին,
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Գալով իր ծրագրին ուսանելի առարկաների վերաբերմամբ, նա ա- 
սում է, թե Արիստոտելից առա/ (վերևի առաշին պարբերույթը), 'նախ' 
պարտ է ղքերսւկանութիւն հանդերձ բսւոյմանութեամբն [ =  մեկնությամբ, 
բացատրությամբ] ուսանել տիրապէս մակստացականութեամ,,, և զկնի 
տյսր' ղհոետորակսւնն երիւք հսւնդիսիւք անսխալ տրոհոլթեամբ, և ապա' 
ղսահւքսւնացն պարունակհլ, և ({պղատոնական և սւրիստոտէլական, և 
գարձետլ' պխթսւցորական կարակնակերտութեանն բացորոշմանց և դա- 
տողոլթեանց»ւ Ուրեմն չորս ԿաՐԳԻ ուսում, որոնցից երրորդն են Պղա֊ 
տոնինն ու Արիստոտելինը։ Բայց այդ, այսպես ասած, բարձրագույն 
շրշանի դասընթացն է։ Դրանից առաշ հարկավոր է ուրիշ բաներ սովորել.

«Նախուստ քան զայսոսիկ կրթեցելովք ներկուռ վեր ծանութեամբ 
ղհին և <լնոր կտակարանս, և աոասպե|ավսւր<)ութիւնս ի բազում և զանա
զան տեղիս եզեալ զորքանոլթեամբ արտայայտել հաւանիմք, և ի խոյզ 
ելանել շերմագոյն և քարոզչական խոհ ական ոլթեամբ և տրամաբանա
կան հաւոուածոց հոմերական և պղատոնական նախասականին և սւյլոցն 
րոլոր արհեստից և մատենից: Զի յամենայնի իմաստասերն խոստովան 
Ժցի զգիտոլթիլն և ուրացեալ զանգիտոլթիլն մանաւանդ ըստ կարողութ- 
եան րտոիցն արհեստից' թուական, երաժշտական, երկրաչափական, աս- 
տեւլարաշխական»: Այս էլ, ուրեմն, ա ռաշին շրշան ի դասընթացն է։ Ոլսոլ- 
մր պետք է սկսել Ս. Գրքի ընթերցանությամբ և առասպելավարժությամբ, 
ապա հոմերական ու պղատոնական և այլ գրքերի հատվածներից հետո 
«չորս արհեստները»' թվաբանություն, երաժշտություն, երկրաչափու
թյուն և աստղաբաշխություն, և նոր անցնել երկրորդ աստիճանի ուս
ման, որ է' քերականություն և մյուսները։

Այս միևնույն խնդրի մասին նա խոսում է և ուրիշ անգամներ, այս
պես, օրինակ, Բ Թղթի մեշ, էշ 8 և հտն. ասում է, թե ովքեր առաշուց այդ 
ուսոսէը չեն առել, նրանք չեն կարող սովորել «աստուածաբանոլթիւնը», 
այսինքն փիլիսոփայության բարձրագույն ուսոսէը. «Քանզի պարտ Է 
նախ ի բնաբան ական Էն [ =  ֆիզիկայից] յոլսումնականն [ =  մաթեմատի
կայի] ամ բառն ալ և անտուստ աստուածականն [-փիլիսոփայություն 
աստուծոլ մասին]... Ել Պղատոն իսկ զգուշացուցանէ այսպէս յիլրումն 
աստուածաբանութեանն' Աներկբա չափական ոք մի ներամտեսցէ զայսո
սիկ ասելով, զի մի' ոք անկատար ի քառիցն ենթակայէ [-քառիցն. ար
հեստից] մտցէ ի լսարանն, քանզի բնաւորեալ էր հրաշալին այն միայն 
աստուածաբանութեանն պարապել»։

Գրիգոր Մագիստրոսն ուսման ծրագրի մեշ դնում է, ինչպես տեսանք, 
և «առասպելավարժութիւն»։ Հայերեն «առասպել» բառը նշանակում է և՛՚ 
զրույց աստվածների ու դիցազների մասին, և՛ աոսւկ արդի սովորական 
իմաստով։ Գրիգոր Մագիստրոսն այդ երկու նշանակությամբ էլ հասկա
նում է այդ բառը։ «Առասպելների» համար նա իբրև աղբյուր գրում է՝ «ի 
բազում և զանազան տեղիս եզելոյ»։ Ուրեմն դրանք պետք էր վարժու
թյան համար քաղել ամեն տեղից, ուր կային այդպիսիները, ոչ միայն
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գրքերից, այլև ժողովրդական ավանդությունից, Եվ ինքը Մագիստրոսն 
ուշադիր է եղել թե' «ի գռեհիկսя պատմված առակներին, ինչպես վերե֊ 
վում բերված ծտի առակն Է, և թե այլ բանահյուսական երկերին, ինչպես 
և Ար տաշես Պարթևի (Արշ ակոլնու) էէի գռեհիկս ալանգեալյյ հանրածա
նոթ խոսքը, որ ծագում Է հին Վիպասանքից (Թուղթ ԷԳ, Էշ 87. «Ո՜ տայր 
ինձ ղծուխ ծխանի...л )։

Ուսումը լինում Էր հայերեն, հարկավոր Էր ունենալ հայերեն լեզվով 
գրքերւ Դրա համար կային հին թարգմանությունները, ինչպես՝ Ոլոմպիա- 
նոսի առակները, որ հիշում Է Մագիստրոսը (ԾԸ, Էշ 132), Կար և Անանիա 
Շիրակացոլ «Մեծ Քննիկոնր», «լորում մթերեալ են,—ասում Է նա,—տո- 
ղորք աստուածային և ենթակայացեալ ամենայն արհեստի մակացութեան 
և նախադասեալ Է թուականութեանն և երաժշտականութեանն... երկրաչա- 
փոլթեանն և աստեղաբաշխութեանն... և զկնի այսոցիկ յարամանեալք 
արհեստք և մակացութիւնք, մատենագրութիլնք, և գրէ եթէ ամենայն բո
լոր վարժումն հռետորական* (էշ 8),

Գրիգոր Մագիստրոսն ինքն էլ աշխատել է ուսումնասերներին հար- 
մարոլթյուն ընձեոել սովորելու, նա արել է հին Քերականի մեկնությունը, 
որով հետագա դարերում ուսուցիչները սովորեցրել են աշակերտներին։ 
Նա իր ծերության հասակում, Միշագետքում վարած մեծ պաշտոնի օրե ֊ 
բում էլ շարունակել է թարգմանության գործը։ «Ոչ եմք երբէք դա դա րե ալ 
ի թարգմանութենէ ևս. բազում մատեանս, զորս ոչ եմք գտեալ ի մեր 
լեզուս՝ ղերկոս։ մատեանս Պղատոնի, զՏիմէոսի տրամաբանութեանն և 
զՓեդովնի... և զայլս բազումս յիմաստասիրացն... և զերկրաչափականն 
գեւկլիդոսին սկսայ թարգմանել և եթէ տակալին կամեսցի Տէր երկարա
նալ մեզ ի կենցաղումս, բազում հոգս յանձին կալեալ զմնացեալսն բո
լոր' Յունաց և Ասորւոց թարգմանել ոչ դանդաղեցայց, Ել կարօտիմք քեղ 
մերձ ելոյ մեզ օգնականութեան այսպիսում իրողութեանցտ (Թուղթ ԻԱ, 
էշ 66), գրում է նա իր բարեկամ Մարգիս վարդապետին, որի մասին հի
շատակություն եղավ վերևում։

4. «Թղթերը»: — Գրիգոր Մագիստրոսի Թղթերն ունեն վերնադիրներ, 
որոնք ծագում են հավանորեն կամ հեղինակից, կամ նրան մոտիկ մարդ
կանցից, քանի որ վերնադիրներ դնողներն իմացել են, թե ինչ առթիվ են 
դրված և ում է ուղղված այս կամ այն Թուղթը, Գրության բովան դակու - 
թյոէնից միայն երբեմն չի իմացվում այգ։ Հեղինակը գիտության մարդ Է. 
նրա այդ գործերն ամենից առաշ ոմւեն իր ժամանակի համար գիտական, 
մասնավորապես պատմ ա ֊հասարակական արժեք, Այստեղ կարևոր չէ 
դրանց բովանդակությունը մի առ մի թվել, այլ այսքանը միայն պիտի 
ասել, որ այդ գրությունները հաճախ վերաբերում են գիտության և ուս
ման, ավելի են ընդարձակ ծանոթություններով, որոնք արգասիք են գրողի 
երկարամյա բազմակողմանի ընթերցանության։ Կան նաև կենցաղական 
բովանդակությամբ Թղթեր։ Սրանց մեշ նույնպես հեղինակը հանդես է
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բերում իր հարուստ գիտանքները զանազան նյութերի մասին, երբեմն 
այնպիսի մանրամասնություններով, որ հիացնում է ընթերցողին,

Նրա Թղթերով մեր դրականության մեջ մտել է մի նոր դրական տ ե ֊ 
սակ — նամականի ասածը. Արդարև հայտնի են մեզանում «Գիրք թղթոցօ 
ժողովածուի մեջ եղածները, բայց դրանք պաշտոնական դրություններ են 
որևէ խնդրի առթիվ, մինչդեռ Մադիստրոսի Թղթերը մասնավոր նամակ
ներ են, որոնց նմանները չեն պահված կամ երևան չեն եկած մեր դրա. 
կանության նախորդ շրջանից։

Նա ունի գրելու իր հատուկ եղանակը, Պետրոս կաթողիկոսին ուղղած 
մի նամակի սկզբում (Ա, էջ 3) գրում է. «Թէպէտ և ըստ գեղեցիկ խնղրոյ 
քում լուսափայլութեան, պետականդ բոլոր սրբազանից և գլուխ առաքե
լական, պարտ վարկանիս երկարադոյն նորա գոյն բանս իմաստասիրի 
ծառայի քում, որով զոլարճանաս իբր զհայր ի վերայ որդւոյ, սակայն 
սիրելի է ինձ միշտ կարճառօտ հատանել, Վասն զի զրո լորն մասն միա- 
ԿԻ ուղղակի զբովանգակն պարառէ զոլղղանկիլնեացն թէպէտ և մասն 
գոլ, Եւ իմաստնոյն մի բան բաւական է զբիւրս բերել զկնի հետևաբար», 
Կաթողիկոսն, ուրեմն, պատշաճ է համարել, որ Մագիստրոսն ավելի եր
կար «իմաստասիրիа նորագույն բաները, բայց նրա համար սիրելի է 
եղել կարճառոտ գրելը. «Հասն զի,—ասում է նա,—ինչպես մի հատ ուղիղ 
գիծը ցույց է տալիս ուղղանկյան [քառակուսու] բոլոր ամբողջությունը, 
նույնպես և հասկացողի համար մի խոսքը կարող է ետևից իբրև հետևու
թյուն շատ խոսքեր բերելа, Ահա նրա հորինելու հիմնական ձևը — կար
ճառոտ գրել, մի որևէ գիտական կամ այլ օրինակով բացատրել ասածը, 
մնացածը թողնել ընթերցողին լրացնելու, Բայց նա երբեմն բավական 
երկար և ընդարձակ էլ է գրում,

Հետաքրքիր է վերևում ընդգծված «իմաստասիրել* բառը, որ այս 
գիտուն հեղինակը սովորաբար գործածում է իր դրածների բովանդակու
թյան համար, Դա համապատասխան է հունարենի ֆիլոսոֆէ՚ո բային, որ 
նշանակում է' սեր ունենալ դեպի իմաստոլթյոմւը կամ գիտելիքները, գի
տություն գործադրել, գիտությամբ պարապել, իր գիտանքները կիրառել, 
ուսումնասիրություն անել, Եվ Մագիստրոսը միշտ «իմաստասիրում է*, 
կարճառոտ գրելիս թե ընդարձակ' նա միշտ երևան է բերում ի՛ր բազմա
զան ծանոթությունները, Այդ բառի փոխանակ նա գործածում է նաև 
«պուետիկոսել։ (ԺԵ, էջ 50). « Երեկ զկաղնեացն իմաստասիրել քեզ 
...շատացեալ... Այժմ զխնձորոցս կամիմք քեզ պուետիկոսել*։ Եվ բերում 
է զանազան մատենագիրներից տեղեկություններ խնձորի մասին։

Ամենից շատ սիրում է նա հին հունական առասպելները, դիցաբա
նությունը։ Դրանց կիրառությամբ նա նույնիսկ գերազանցում է կեղծ֊ 
դասական կոչված դրական դպրոցի հեղինակներից։ Հիշում է դրանք 
սովորաբար կարճառոտ, երբեմն ակնարկներով։ Այսպիսի դեպքերում 
մեզ համար այժմ երբեմն անհասկանալի են մնում նրա գործերը, երբ 
չգիտենք այդ առասպելների բովանդակությունը, կամ հին աստվածն երի
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բնորոշ գծերը։ նույնպես անշուշտ եղել են դրանք նաև Մագիստրոսի ժա
մանակակից հեղինակներից շատերի համար, բայց ոչ այն անձերի, 
որոնց ուղղել է նա իր նամակները։ Նրանք պետք է մի բան հասկանային 
Իրենց թղթակցի դրածներից, թե չէ նրա կողմից դրված կլինեին ծիծա
ղելի դրության մեշ,

Բերենք դրա համար իբրև օրինակ սկզբի մասը ԻԲ Թղթի, որի վեր
նադիրն է. «Առ վարդապետն Սարդիս աոաշնորդ ուխտին Սևանալ, քան
զի գրեալ էր Գագիկ առ վարդապետս այս, եթէ եկեսցես առ իս և ի մա
սին գրոց պարապեսցուքօ։ Գագիկը, դա Գագիկ Բ-ն է շատ երիտասարդ 
և գահազուրկ ժամանակ, քանի որ Մագիստրոսն իր նամակի մեշ նրան 
«մանուկ» է անվանում և նամակի սկզբում գրում է. «եկավ հասավ մեզ 
մոտ մեր առաշվա եղած [ =  երբեմնի] արքայից ուղարկված մարդը, որին 
նա ուղարկել էր քեզ մոտт  Բերենք սակայն բնագիրը. «Եկն եհաս առ մեզ 
յղեալն ի մերոյ նախուստն ելոյ աբքայէ, զոր առաքեալ առ քեղ, սրբա
զանդ և գերակատա՜ր բոլոր ճեմարանի Արամեան ազդին և քրիստոսա֊ 
կան կրօնիլք և կուսական բրաբիոնիւ սաղարթացեա'լ, որ և ինձ յոյժ ըղ
ձալի և յոյս բարեաց։ Այլ մեր յոյժ երկիլղի եղեալ տապ տագնապի տա ֊ 
րակուսանաց հասանէր, յորժամ զառեկս համբաւոյ հրոսակք նախընթա- 
ցից ազդեցին մեզ, ոչ ուղղախօսելով զԳոբռոնս Գղռիհոն մեզ ծանուցին. 
զոր մեր երկիւղի կասկածանաց եղեալ նախնւոյն այն կապտողի և յե- 
ղուզակի, ասեմ՝ զիա՛՛րդ կրկին մատնեաց Տէբ զտոլնս Մամիկոնեան ի 
ձեռս նոբա։ Ել ահա կարծիս կասկածանաց մեզ եղեալ յԱշտիշատայ դիд 
դի լցազնական ղի լա կան յարձակման, գոլցէ սանդարամետականին 
խզեալ կապանաց, կամ եթէ իղձք կիւսոյ հմայից դիլթութեան՝ իբրու առ 
ի շաւղովն յարուցանեն զՍամոլէլ, կամ շուայտական շիդարացն շարս 
շամանդաղեալ շոհանան ի վերայ մեր։ Մինչ յայսմ է աք զարհուրման, վա- 
ռեալ վահան о ք և սպառազինեալ անարի նիզակօք, պատախտի յուզա կան 
շիկորական որակեալ, ուշ եդեալ առ նախընթացն Ամլածին և ի մերն 
Պարթև՝ օգնականութեան կարօտեալ։ Իսկ յայսմ եղեալ հանդիսի, տեսի 
զԳդռիհոն եղեալ սա Գոբռոն, և ի Դիոնիւսեայ զմայլեալ, ատրորակ կայ- 
ծակացեալ հրադիմական կարմրութեամբ, և գթեալ Գոբռոն գայթակղեալ, 
գաղափարն ալ զԳդռիհոն։ Սակայն ծանոյց մեզ զքոյդ ողշոլթիւն, և զաւե- 
տեացն ձիր դմա շնորհելով, վերշնանահանշ առ քոյդ առաքեցաք սրբու- 
թիւն: Ել այս այսքան գռեհօրէն և անկոփ կարկատան բան կատակականս 
(էշ 66 և հտն.)։ Այստեղ կան ակնարկներ և՜ հայոց պատմությունից, 1ւ 
Ս. Գրքից, և  հունական դիցաբանությունից, Որպեսզի ընթերցողը հաս
կանա այդ ։ կատակականյ> խոսքը և հաճույք ստանա դրանից, նա պետք 
է գիտենա, թե ո՛վ է եղել Գդոիհոնը (իսկապես Գդիհոն, Սյունիքի իշխա- 
նը, Վահան Մամիկոնյանի հակառակորդը, որ անցել էր պարսիկների- 
կողմը և մարտերից մեկի մեշ սպանվել). Նա պետք է տեղեկություն ու
նենա Աշտիշատի աստվածների, Սանդարամետականի, վհուկի միշոցով 
Սամոլելի հարուցման առասպելի մասին ըստ Ս. Գրքի, այլև շիդարներխ
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(առանձին ոգիներ են) մասին։ Նա պետք է իմանա, թե ո վ  են 1նախ
ընթաց Ամլածինըа (Ս. Կարապետ Հովհաննես Մկրտիչն Ամլորդի), сմեր 
Պարթևը а (Գրիգոր Լուսավորիչ), և Դիոնիսոսը (գինու աստվածը, гի 
Դիոնիւսեայ ղմայլեալս չհարբած)։ Սարդիս վարդապետը հայոց պատ- 
մության և Ս. Գրքի վերաբերյալ ակնարկներն անշուշտ շատ լավ գիտեր, 
Բայց նա անպայման ծանոթությոմ, ուներ և Դիոնիսոս ( ֊Բ ա ք ո ս ) աս- 
տուծոլ մասին։ Նա մի հայտնի գիտնական է եղել, Մագիստրոսը նրան 
անվանում է яդերակատար բոլոր ճեմարանի Արամեան աղգինа, сմակա- 
ցոլ բոլոր մակացութեան» (=տեղյակ ամեն գիտության), և Գագիկը 
հրավիրել էր նրան միասին գրականությամբ պարապելոլ,

Թղթի զվարճաբանական առաշաբանից Հետո Մագիստրոսը ծավրոսէ 
Է Գագիկին ըստ երևույթին նրա համար, որ նա կնոշից բաժանվել կ ուզե
ցել «ըստ մերոյն Պարթևիа (այդ մասը մութն Է). ապա մի ամբողշ բժըշ- 
կական տեսություն Է անում նա կնատության մասին' հիշելով հույն 
բժիշկներ Հիպոկրատեսին ու Սիսալիոսին, և դարձյալ հունական դիցա
բանությունից Պառնաս սարն և մի առասպել Դիոնիսոսի ե Ապողոնի վե
րաբերյալ,

Վերշում նա ցանկություն Է հայտնում, որ Սարդիս վարդապետն իր 
ուղևորության ժամանակ նախ հանդիպի իրեն' Մագիստրոսին, որպես
զի,— ասում Է նա,— տառ միմեանս զգեղեցիկ հակառակութիմւսն ճե- 
պեմք իմաստասիրեր։ Այդ արդեն կնշանակե, ըստ հին հոմ/ական փի- 
լիսոփայության, դիալեկտիկայով-տրամաբանությամբ զբաղվել, որ I, 
էղիա'լոգոսа —տրամախոսություն վարելով վիճաբանել երկու միմյանց 
հակառակ պնդումների շուրշը։ Մեր «տրամшբшնпլթյпւնа բառը, որ այժմ 
ստացել Է «լոգիկաՏ բառի իմաստը (« լոգիկաа հնումն թարգմանել են 
«բանականն» բառով), հին ժամանակ ունեցել Է «դիաէեկտիկալի» վերե֊ 
վոսէ դրված նշանակությունը. Ինչպես երևում Է, Մագիստրոսի և նրա 
ժամանակի գիտնականների համար սիրելի Է եղել «տրամաբանությու- 
Ьըа, որ նա հիշում Է իր նամակների մեշ։ Օրինակ' ԾԳ (Էշ 124) Թուղթը 
(«Առ երաժիշտն Դանի Էլ») սկսում Է այսպես. «Զմաալ ածի զՊորփիւռի- 
փոնոս, զորմէ յիշատակեալ մեր յեռանդեանն տրամաբանոլթեանն, և 
դիտեմք, ղի տարա կուսանս իմ սակալ առաշի ձեր սփոեցալշ՚լ Եվ հետո 
պատմում Պորփյուռիփոնոսի առասպելը։

Մագիստրոսը չի մտածել գրական գործ կատարել, այնպես գրել, որ 
իր Թղթերը գրական ֊գեղարվեստ ական արժեք ունենան ւ Նա դրում է մեծ 
մասամբ անսեթևեթ և անպաճույճ։ Գեղեցիկ հորինելու միակ ոճական 
՛եղանակը, որով ազդել է ձգտում նա, է՛ համանիշների կուտակումը և բա
ղաձայնույթը—բաղաձայնների հանգիտությունը։ Բայց և այնպես նա 
կարողանում է իր նյութը սովորաբար հետաքրքիր դարձնել' ճարտարու
թյամբ համեմելով այն' նմանությոձներով, զրույցներով, առասպելնե
րով և ՛առակներով։ Առանց դրան էլ' Թղթերի մեծ մասը գրավիչ ու գեղե
ցիկ են։ .Այդ առավելապես նրանից է բխում, որ այդ փոքր երկերը մաս-
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Նավոր նամակներ են. գրողն իր անձը չի թաքցնում երբեք։ Նա ինքն ան. 
միշականորեն շատ կարկառուն, կենդանի ու եռանդուն հանդես է գալիս 
իր հայացքներով ու գաղափարներով, իր կարծիքներով ու զգացումներով 
առ այն անձերը, որոնց ուղղում է ՛իր խոսքը, կամ վերաբերմամբ այն 
անձերի և նյութերի, որոնց մասին գրում էւ Նա երբեմն շեղումներ է 
անում կամ արադ թռչում է ուրիշ խնդիրների, բայց չի մոռանում ընդ
հանուր կապը։ Առհասարակ նա հուսադրում է իրեն կամ իր բարեկամնե
րին. հաճախ գովում է կամ պարսավում, ծաղրում ու հեգնում, երբեմն էլ 
ոգռեհկօրէն անկոփ կարկատան կատակականս խոսք է հորինում միայն 
զվարճանալու համար առանց որևէ ուրիշ նպատակի։

Ուրիշ դեպքում (Ը, 29) նա լուտանք է թափում կաթողիկոսի դեմ 
ըմբոստացած մի եպիսկոպոսի գլխին, г Տիա՜րդ սկունդն այն առ առիւծ 
համարձակիլր, և խռիւն առ հուր զմերձենալն և զհակառակելն խնդրէր, և 
գիշերայածոլ բան առ արծիմյ ի տոլնջեան մրցի, և շոլայտացեալ շունն 
այն առ տէր իւր մատչի»։ Ել ապա բացատրում է, թե ինչո՜ւ «շնական» 
իմաստասերներն այդպես են կոչվել։ Առանց քաշվելու նա քննադատում, 
դիպչում է նաև իր բարեկամ մեծերին, ինչպես, օրինակ, այն ժամանակ 
հայտնի Եփրեմ եպիսկոպոսին, որ իր գործակիցն էր թոնդրակեցոց ա- 
ղանդի վերաց՛ման ժամանակ։ Նրան ուղղած մի նամակի մեշ, որի վեր
նադիրն է ' (ГՅաղագս նռանց կատակական առ Եփրեմ եպիսկոպոս Բշնւոյ» 
(ԾՀ, էշ 131), Մագիստրոսն ի միշի այլոց գրում է. г Այլ ինձ ոչ սակաւ 
եհաս հիացումն համարողութեանգ քո' երկրաչափականն համարձակելոյ 
մտանելդ և զմեզ շարժելդ։ Ահա զօրէն ճային Ոլոմպիանեայ կամ ասա- 
ցեալն թէ ճանճն ճոխացեալ ճողոպրեալ կամեցալ զճաշակս ի ծամե- 
լեաց առիւծոլն, ի քուն գնա գտեալ. զոր, այսր անդր զագին գալարեալ, 
հողմահարիլր ի բաց մղեալ. և ոչ ոստուցեալ թռչանն արտակայիլ։ Ապա 
կռճեաց կեռեօքն կռփել կոկորգակոփ կասեաց ընդ ժանեռքն, և ժպտեալ. 
զոմանս եթող կիսամահ ընդ ոնգանսն զերծեալք. զոր ի դատաստան 
մտեալ Ակկարովնեան ճանճիցն, ճենճերելով ճեմեալք ճոռոմաբանեն 
ղճաշակաց առիւծան. զոր ոչ ընկալեալ իրալանսն ի Կրիտիսէն Կրետացի 
ասէ. «ճանճի՛ կ, ի ճոխ առիլծուց ծամելիս մի' մ տաներ, յորժամ ի քան 
մտանէ, եթէ ոչ ճմլիս, ճոպճոպիս, շատ ճենճերաս, ծա՜կն, ի փեթա՜կն, 
ճանճի'կ, անդ տզզա, բզզա և յարքոլնիսն մի' երթար»։ Արդ ի խո՜ւզն, 
ի խո՜ւցն, ի խրճի՜թն, անդ սաղմոսէ'. նուադել ի ճեմ արան սն մի' ճեպիք, 
եթէ ոչ ճանճին պէօ ճմլիք»։ Ուրեմն եպիսկոպոսին առակով հասկացնում՛ 
է և անգամ պարզապես գրում է, թե՝ Քո բանը չէ համարձակվել թվա
բանության ու երկրաչափության մեշ մտնելու և գիտության ճեմարանում 
նվագելու, այլ դու մտիր խուց, խուղ, խրճիթ և սաղմոս ասա, եթե չես 
ուզում ճանճի պես ճմլվել։

Մագիստրոսը կարծես շատ անգամ առիթ էր փնտրում՝ իր հմտոլ- 
թյանը, իր ունեցած գիտանքները ցուցադրելով զգալի դարձնել իր գիտա
կան առավելությունները։ Այսպես, օրինակ, Սասունի նշանավոր իշխան-
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Թոռնիկ Մամիկոն յանին (որ իր փեսան էր) գրած նամակների մեշ (Հ Դ -  
Հէ, էշ 212—225)։ Այս իշխանը խոստացած է եղել կարմրախայտներ 
ուղարկել նրան, բայց ուշացրել է։ Մագիստրոսն առա չին նամակով շատ 
ուժեղ ծաղրում է նրան' հիշելով մի քանի առասպելական ձկներ կամ 
ձկնակերպ գազաններ և ասելով, թե ինքը քաղցած մնալով սպասում է 
մեծ խնշույՀի և ձկնից պատրաստած կերակուրների. էՍապէս կամելով 
մեր ղյօշուածս կիտին, զոմանս ի շամբուրս հարեալ ի վերայ Հեփես֊ 
տեայ, զոմանս ի սանի Պոսիդոնիւ ամոքեալ, և զոմանս ի տապակի տրա- 
մագրական մակեղուտ ելով ելլադացի իւղովք, և զոմանս ծպտեալ ի մէշ 
1Ւայ> պարապատեալ արմանօք, քաոանկիձի և ուզղանկիւնի յարամա- 
նեալ ըմբոն, և զոմանս գծօրէն կտապըս, և գարձեալ խորտակեալս ման- 
րագոյն պարսկական խորտիկս, և զայլս որակացեալս ոսկէտեսակ քրք. 
մով, ռետին մա կա լասար արկեալ և ոքսեմելի։ Ել այսոքիկ յանհատսն 
վարին զյատուկսն յան ո լան է թուել»։ Թոռնիկ Մամիկոնյանն անցած Լ 
եղել հունադավանության, որ չէր արգելում պաս օրերը ձուկ ուտել։ Այղ 
ծաղրելով' Պահլավունի իշխանն իր նամակի վերքում գրում է. <гԲայց 
դու Մամիկոնեա՜ն, որ համոզեան հաւանեացար Ղեւոնեան ընդարձա կա - 
գոյն տօմարի, ո՛ ոք ի քէն այժմ կարասցէ կորզել ղոլղակս, զոր Պոն- 
տոս և Օվկիանոս ոչ հանդուրժէ կերակրել. որ և ղայլոց ոմանց պատ֊ 
րաստեալ կերակուր յափշտակել փոլթայք՝ զթռչնոց և զզեոնոց, որպէս 
գխեչս և զքառաձէտս և զռձասա՚նգրս և. զկրայակիրոս և զայլ զբիւրս ի 
բզզոց անզարդ զեռոձս։ Բայց դու փութա' զխոստացեալն առաքել, թի, 
ոչ՝ զկնի այսմ նամակի ճահեցուցից քեզ ճարտասան բանիլք ճայթմանս 
առասուեթան, զի ոչ քաղցրասցի ի կոկորդս քո պարարտութիւն կարմրա
խայտիդ. զի ոչ միայն զայգ, այլ և զամենայն զեռունս և զբզիղսն և 
զճճիս, զոր յոլրբաթոլ ճաշակեալ է քո, տաղտկացեալ ախոնդեացդ զօրէն 
•Կռոնեայ ժայթքեալ արտաքս բերցեսա Վերշապես Մամիկոնյանն ուղար-

ձկանց4։ Եվ նա գրում է առասպելական ձկների կամ ձկնակերպների 
մասին զրույցներ' թվով տասներկուսից ավելի, և դեռ վերշն էլ կցում է. 
<էՅայսցանէ յոլովագոյն ինձ մակագրել քեզ' ոչ դժոսսրին է»։.

Դարի արդեն փոխված ոգու տեսակետից աչքի է ընկնում Ц} Թուղթը 
Հէշ 89), ՀէԱո Հնձացին Գրիգոր Տելետիս սակս որոյ ել ի վանաց և չոգաւ 
ի լեաոն Վարագայձ,։ Սա այն կրոնավորն է, որի մասին խոսվեց վերևում։

Ինչպես երևում է, նա, նախքան Կարս ուղարկվելը, թողել է վանքը 
՛և գնացել Վարագա լեռը' միանձնական կյանք վարելու։ Մագիստրոսն 
•այդ ■առթիվ Vիմաստասիրում է» մի շարք լեոների մասին և Հետո գժգո֊ 
Հում է, որ (Гսակս Աստոլծոյа փախչում են լեոները, մինչդեռ ինքը Հիսոլս 
լինում էր ժողովրդի մեշ, և *ոչ միայն ի լերին կարող եմք զաստուած 
բանն ի մեզ ընդոմւել, այլ և յամենայն տեղւոշտ,—ասում է նա, և գրու
թյունը վերջացնում է այսպիսի մի ծաղրով առանձնական ճգնավորների 
«Ա յ, եկն .առ մեզ նամակ յանտառէ կեղերշական [ =  գանգատական]
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■լորտուն/ տոչորեալ սրտի' յեղանց, յելլյԼրոլաց և ի բոլոր գազանաց, եթէ 
հլեալք ի ղրաիււոէն' զմեզ ի մերոյն սեփականէ արտաքս հանին. իսկ 
Դալթայ մեղ ի լերինս հրամայեալ կալ. այժմ և անտուստ հալածեն» ։  
■Երևի արտագրողներից մեկը դրել է այս բացատրությունը, аՀանաք և 
տնազ աոնէ զգնացողս փ լեաոն, ասելով անբանից, թէ ի դրախտէն հա
նած վարածքն եկին լցուան ի լերինս և զմեզ պ էհ ուղուր անեն ի բնակոլ- 
թիւնս մեր»։ Գրիգոր Նարեկացու օրով մի բարեպաշտ մարգ չէր կարող 
«լեոնականներինս, այսինքն լեռը քաշված ճգնավորներին, այպն ու ծա
նակ անելով' հավասարեցնել վայրենի անասոմւներին ու գազաններին։ 
Դա նոր աշխարհայեցության արտահայտությունն էր, — որ երեում է մին
չև անգամ թոնդրակեցիների դեմ գործող Գրիգոր Պահլավոմւոլ Թղթի 
մեշ։ Բայց այդ աղանդի բարձման ժամանակ էլ նա ցույց է տալիս մեղ- 
մություն։ «Ոչ զոք վնասեցաք մարմնական պատուհասիլք,—գրում է նա 
պարծանքով,— թէպէտ և յօրէնսն հրամայէ զվերշին պատուհասն կրել 
նոցա. որպէս և նախ քան զմեզ բազում զօրավարք և պետք ի սուր սու
սերի մատնեցին զնոսա և անողորմաբար ոչ խնայեցին ի ծերս և ի մա ն ֊ 
կունս, որպէս արժանն էր. նաև մեր քահանայապետք ի կիզումն դիմաց 
■և ի դրոշմ աղուեսակերպյյ (Կէ, էշ 162)։ Այսպես վարվել էր հենց Մա
գիստրոսի օրով Մարգիս կաթողիկոսը։

5. Գրիգոր Մագիստրոսի լեզուն, առանձնապես Թղթերի և մի քանի
չափածոների, իրավամբ համարվել է ընդհանրապես խրթին և շատերին 
անմատչելի։ Այդ առաջանում է առավելապես այն հատկությունից, որ 
նա գործածել է բազմաթիվ հունաբան կազմությամբ բառեր, որոնք չեն

նալի են մնում։ Այդպիսի բառերը ծագում են կամ հին հունաբան գրող
ներից, կամ Մագիստրոսի իրեն կազմածներն են ըստ հունարենի։ Մեր 
նոր լեզուն չի յուրացրել այդ բառերը, զի դրանք գտնվում են փիլիսոփա
յական և այլ մասնագիտական գրքերի մեշ, որոնց ընթերցումն 1ւ ուսումը 
կարևոր չի համարվել մեր նոր դպրոցներում։ Իսկ Մագիստրոսը սիրոսէ 
Է հենց այդպիսի բառեր հաճախությամբ հորինել։ Դրանց փոխանակ 
մեր նոր լեզուն այժմ ունի ավելի հարմարավոր բառեր, կամ եթե չոմ/ի 
Էլ դրանց կիրառության կարիքը չի զգում։ Կան, հարկավ, ևայնպիսինե- 
րը, որոնք բոլորովին ավելորդ են, օրինակ մակացութիլն =  գիտությոմւ, 
մակացու= գիտակ, գիտցող, տեղյակ8/

8 Ալս բառը լավ օրինակ Է, թե ինչպես երբեմն հունարենին հետևելով րաոեր են 
կազմել, դա պիտի լինի' մակ—կացոլթիլն, մակ—կււլցոլ (ինչպես վերա-կացոլ), բայց 
Կ տառերից մեկը դուրս Է ընկեր Իսկ մտկ-կացոլթիմլ կազմված Է ք«» հունարենի եպիս- 
աէ՚մէ բառի (եպի=մակ, վրա. ոտէ՚մ է= կացոլթիլն), որ նշանակում {' գիտենալը, 

սւեղեկություն, ծանոթություն, մի բանի վերաբերյալ դիտոլթյոմլլ նույն կազմությամբ

բար' ճանաչել, գիտենալ, տեղյակ լինել, ինչպես հին հայերենում с կամ ի վեր լոյօ նշա-
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Այս հեղինակի լեզվի մթնոլթյան մի պատճառն էլ այն է, որ նա 
գործածում է երբեմն բառերն այնպիսի նշանակություններով, որոնք լա. 
փա ղանը հնացած են և գրաբարում անգամ անսովոր են, օրինակ' «տախ
տակ։ բառը «գիրք։ բառի իմաստով։ Նրա գրածների մեշ կան նաև բազ. 
մաթիվ հնացած կամ գավառական բառեր, որոնք ուրիշ հեղինակների 
մեշ չեն պատահում, և որոնց նշանակությունը դժվար Է իմանալ, օրի
նակ' «ատինել։ ,  «շոհանալ։։ Շարահյուսության վերաբերմամբ Էլ կան 
շատ անսովորություեներ—բազմաթիվ շրշումներ, նախդիրների ու հոլով
ների այնպիսի գործածությոմւներ, որոնք հեռու են մեր կլասիկ հայերե
նից, որին վարժված ենք։ Իբրև մասնավոր նամակներ' երբեմն անփույթ 
են հորինված, ուստի կան պակաս բառեր, կիսատ մնացած խոսքեր,  
որոնց թերությոձը, սակայն, կարող Է բնագրի աղճատումից ևս առաշա- 
ցած լինել։ Մի կողմ թողած յուրահատուկ մտածության ձևերը,- որոնք 
իսկույն հասկանալի չեն լինում, պետք Է ասել, որ Մագիստրոսի գրածնե
րի մթնոլթյոլնը ծագում Է նաև նյութի նորությունից և անհասկանալիու
թյունից՛ Եվ վերշապես' նա հաճախ պատասխանում Է ուրիշների գրու
թյուններին, որոնց բովանդակությունը մեզ անծանոթ Է. ուստի Մագիս
տրոսի ակնարկներն այդ մասին մեզ անհասկանալի են9։ Դիտավորյալ 
կերպով խրթին Է գրված նրա մի Թուղթը (ՁԷ, էշ 238) «Առ հեղգս յու
սումն իմաստից։, որ հայտնի է իր սկզբի «Գամադտական։ բառի անու
նով։ Այդ արդեն առանց իր բանալին ունենալու հնարավոր չէ հասկանալ։

6. Չափածո գրվածքները10:— Գրիգոր Մագիստրոսի մեծ գրվածքը 
ոտանավորով' սովորաբար կոչվում է «Հազարտողեան։, կազմված է 
1016 տողից։ Ինքը հեղինակն առաշաբանի մեշ («Պատճառ ոտանաւոր 
բանիցս։ )  պատմում է դրա ծագման մասին։ Նա 1045 թ. Կոստանդնոլ- 
պոլսում շատ օրեր զանազան խնդիրների մասին զրույց է ունենում մի 
արաբ հմուտ բանաստեղծի հետ։ Սա գովում է իրենց Կուրանը' ասելով, 
թե դա ոտանավոր է «միայօդ չափալոբութեամբ գծի», մինչդեռ Ավետա
րանն այդպես չէ։ Գրիգոր Մագիստրոսը դրան առարկում է ասելով. «Տա- 
ղասացութիւնք Արաբացւոցն սովորաբար վարժաբանութեամբ մրցեալք 
միայօդ աւարտեալ գծի. զոր դուք կափայ անոսսնէք։ Սակայն թէ համա
րիս զայս մարգարէական տեսութիւնս' զոր Մահմէտ քոյ զքաոասուն ամ

1 Կ. Կոոտանյանըն իր ժամանակին շատ կարևոր և նշանակալի, դորէ Է կատա- 
րե, հրատարակե,ով Գր. Մագիստրոսի •Թղթերը* բազմաթիվ էան ոթոլթյոլններով Հան
դերձ. բայը հրատարակությունը դեռ բավարար լէւ Պետք Է ամեն մի նամակի բնադրի 
համար ավելի մեկնություններ անել, մութ ու խրթին կտորները լուսաբանել, ինչպես և 
Գր. Մագիստրոսի դոբէածաէ դժվար հասկանալի բառերի ու դարձվածների համար 
մանրամասն բառարան դնել դրքի վեբշոլմլ Ապա ձեռագրական այլ ընթերքվաէնեբք 
պետք Էր դնել ամեն մի Էշի ներքևում, որպեսզի կարելի լինի կարդալիս անմիշապես 
նկատի ունենալ,

10 աՏաղասացութիլնք Գրիգոր Մագիստրոսի Պահլաւունսւյա, Վենետիկ, 1Ш։ %»- 
Մագիստրոս, Իղթեր, {է 31 և հտն., 294 և հտն.,
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գրեաց, քաոօրեայ գծագրեցից քեզ. յԱգամայ սկսեալ մինչև ցգալուստն 
կրկին այնմ որ ստեղծ գնա. և մատենագրեցից առա լել ևս հրաշալի միով 
գծիւ յօգաւորԼալ նուիւն զոր գովէիր գնաս։ Իսկ նա բազում գրաւս ի մեշ 
եղեալ, տՒէ կարասցես առնել դու զալդ, յալն ժամ լին ի մ և ես քրիստո- 
նեայ,։ Մագիստրոսը չորս օրվա մեշ կատարում է իր խոսքը, գրելով 
էէձազարտողեանըս, որի վերնագիրն Է' (ГԱռ ՄանուչԷ»։

Այգ երկը մի շատ համառոտ բովանդակություն Է Ս. Գրքի, վերքին 
մասի մեչ ( Էշ 70— 73) խոսում Է նաև հայոց եկեղեցական պատմության 
մասին' Սուրբ Գրիգորից մինչև հայերեն գրերի գյուտն ու թարգմանիչ, 
ները.

Կամի՛ մ աստ քեզ ասել յա ռայ քան զայս ըզՊարթեին,
Զսրբո՚յն մեր Գրիգորի և ըզՀայոց Լուսաւորչին,
Քաղարաւրն Պահլաւին և ըստ ազգին Արշակունին...
Արդ զիս յա ՚յս  տոհմկ գիտեմ ազգալ Պարթև իմ հայրենին...

Ամբողջը ոչ թե բանաստեղծական հղացման, այլ լոկ սառն արվես- 
տի արդյունք է, այն էլ շուտափույթ հորինված։ Սակավ են գեղեցիկ 
կտորները, սրանց մեշ լավագույնն է վերշին դատաստանի զգածված 
նկարագիրը սովորական մոտիվով.

Ի չորից հողմոց երկնից ձայն արձակէ զԳաբրիէլին,
Եւ զայլոցն հրեշտակաց քառակողմեան հրաւիրողին։
Ես անկեալ կամ գոզալով, սարսափելով վասն ատենին,
Ցայնմ ալոլր ահեղ մեծին և ի վերշին հրապարակին,
Մինչ երկինքըն գալարին և լոլսաւորքըն խափանին,
Աստեղքըն շիշանին և արեգակըն խալարին,
Լերինքըն հոլրբ ծախին, երկիր դողայ, վէմք երեին,
Հրեղէն կամարն որ կայ՝ երկնից վերև այն գալարին.
Ելան է թնգիլն հրաշից և ցոլանա յ  շոկ սրօբէին...

Դատաստանի աթոռի առաշ գալիս կանգնում են բոլոր մարդիկը' 
հարությոձ առնելով.

Անդ ոչ բարեխօսել, ոչ մեծոլթիմ։ թէ պատկառին...
Աչ տո՛ւր կայ, ոչ աոնուլ, բանըն կապած է հռետորին,
Ոչ արքայ, ոչ թագաւոր, իշխան չկայ յայն համարին,
Ոչ հզօր, ոչ զօրաւոր, ոչ մարտական պատերազմին...

Ինչպես Գրիգոր Նարեկացին' Գրիգոր Մագիստրոսն ևս դոզում է, 
երևակայությամբ լսելով դատավորի խոսքը.

Արդ զայս լուեալ գողամ և սարսափեմ հոգեվարին,
Պատէ զիս արհալիրս և տատանի մ ի տապանին,
Ել արդ կամ ահաբեկեալ յորժամ յիշեմ զօր վախճանին,
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Եւ ип ւտ եմ զմբաղած ի կենցաղումս ցաւագին,
Սուտ խաբած չար պատրանօք և մեծութեամր որք սովորին...

Գրիգոր Մ ագիս արոսը չի օժտված քերթողական տաղանդով, այլ մի
այն վարժ ու հմուտ տաղաչափ է. ուստի և նրա *Հազարատողեանն» л է 
մի քանի ուրիշ ոտանավոր գրվածքներն արժեք ունեն միայն տաղաչա
փական տեսակետով։ Գրիգոր Նարեկացին արդեն դարի սկզբում իր Ող
բերգության մեշ, հետևելով ողբասաց կանանց, գործածել էր հանգը, 
բայց առաշին անգամ Գրիգոր Մագիստրոսն է ընդարձակ չափով կիրա
ռում այդ, Հետևելով արաբական կափային (ոտանավորի հանգ, այլ ե, 
հանդավոր ոտանավոր)։ Նույնահանգ են հորինվում քերթվածի բոլոր 
տողերը։ Դարձյալ մեր հին մեծ բանաստեղծի երգերի մեշ կան երկու
սը, որոնք ոգված են մեծ տողերով, բայց Գրիգոր Մագիստրոսն է առաշին 
անգամ այդ բանեցնում վիպական գրվածքի համար և զարգացնում 
հանգով։ Այդ ոտանավորը մի սովորական, ամենից երկար չափն է. տողը 
նորմալ ձևով կազմված է 16 վանկից, բաժանված չորս անգամի, չորս֊ 
չորս վանկերով ( 4 + 4 + 4 + 4 ) ,  յամբական բարձրացող ռիթմով։ Տողերի 
առաշին անգամները, սակայն, մեր հին բանաստեղծները մեծ մասամբ 
կազմում են 1—3 վանկերից, որոնք առանձնապես շեշտվելով երկարում 
և հավասարեցվում են չորս վանկի, այսպես, օրինակ, (ГԼազարտողեանի» 
սկիզբը.

Մհ'ծ ЬЕ <}ՈՐ»ք / աստուածա յին, || ըոքանչելի /  ն որա բանին, 
Հրաշալի' / անպատմելին, || յամենայնի /  զարմանալին,
Այն որ նստին /  յերկինս երկնից || ի բարձրութեան /  սերոբէին, 
Լուսո՜վ /  ինքնամատոյց, || պարածածկեալ /  անքննելին։
Լո յս /  ինքն առաշին, || լոլսոյ բերող / երկրորդ մասին։

Տողամիշի հատածն անհրաժեշտ է, բայց ոչ տողամւիշի ավելի հան
գը, որ մեկ-մեկ, երբեմն և հաճախ, գործածում է Մագիստրոսը

7. Մագիստրոս ն  Պետրոս Գետադարձ:—Մեր այս գրողը մի քերթ
ված ունի՝ ուղղած առ Արշարոձի Պետրոս կաթողիկոսը՝ вՑաղագս խաչա
նշան գաւազանին զոր ընծայեաց տեաոն Պետրոսի Հայոց կաթուղիկոսի, 
ասացեալ խորհուրդ խաչինտ։ Սրա վերշոսմ նա իրեն հատուկ մութ լեզ
վով մանրամասն բացատրում է այս ոտանավորի կազմությունը և' ոտքե
րի, և' հանգերի վերաբերմամբ. ոՀագներգոլթիմւս այս... տաղ է հոմե
րական քաշ ոլորեալ, և սա էոաղ դիլցսպնակաՏ չափաբերեալ ըստ Ելլե- 
նացլոցնռ։ Վերքը նա ավելացնում է, թե դա «մեծի տեսութեան ունի 
պէտս, և որք ոչն են հետևեալ տրամախոհութեանս այս մեծի լսողու- 
թեանս, զոր հազիլ հազ ոք կարասցէ ներուշեղագոյնս առնել, մի'  ։սյսմ

II Մ. ЦрЬщшВ, ձաթց լեզվի տաղալափռքյոմ։, երևան, 1933, է։  Ш  և հան..



հետևեսցի ճեմարանիа ։ Եվ ապա դիմելով կաթողիկոսին' կցում է. «Այլ- 
քեզ որ ծայրագոյնդ ես լոյս, և ղամպարափաւլ շահավւսոութեամբ պ ա յ֊

յ/սքտնի է։ Վասն ղի ըստ սրովբէականն գերուն ակութ եան' մակպետական 
Հեղումն ի ստորակայեալսն առ ի ծայրագոյն արփւոյն փեռեկի, սապէս և 
քև ի քո Հալատացեալ Հօտ։ Ողշ լեր, փոխան Քրիստոսի»ւ Թվում է, թե 
ՊաՀլավունի իշխանը րի ղան դա կան Հաճոյախոսություն է անում։ Նա 
այդ կաթողիկոսին ուղղած թվով ինը թղթերի մեշ ևս չափազանց բարձ- 
րացնում է նրան։ Ինչպես երևում է, այդ հոգևոր պետը ոսկեսիրության 
Հետ նաև գիտուն և ուսումնասեր է եղել, դրա Համար և Մագիստրոսը միշտ 
աոանձին սիրով ու Հարգանքով է վերաբերվել նրան. տՈր ամենայնի ես 
բալական, — գրում է նա մի Թղթի մեշ (Ա, 3 ) ,—և զանսպառն Հեղուս գի~ 
տութիւն և շնորՀ»։ Այս կաթողիկոսը եղել է նաև Հոգևոր երգիչ, շարակ
նոցների ձեռադիրները նրան վերագրում են մի շարք շարականներ, 
вՊետրոս Գետադարձն' զՀանգստեան շարականսն, զՄարտիրոսացն, և՜ 
զբաղումս ի Մանկտեացն» (ասաց)11։ Այս ավանդություն անշուշտ 
միայն այն ունի պատմական, որ այդ բազմաթիվ երգերի մեշ կան նաև 
նրա Հորինածները, թե որոնք' այղ մենք այժմ չենք կարող իմանալ։ Այդ 
կաթողիկոսը, որ բռնելով Հույների կողմը' բարի Համբավ չի թողել Անին 
րիղանդացիներին Հանձնելու պատմության մեշ, այս քաղաքի անկում՛ից ՜ 
Հետո ստիպված էր մինչև կյանքի վերշը տարագիր մնալու իր Հայրենի
քից, նախ բիզանդական կուսակալների Հրամանով այս ու այն կողմ տար. 
վելոլ, և ապա Կ. Պոլսում ու Սեբաստիայում ապրելու իբրև պատվավոր ֊  
կալանավոր։ Կյանքի վերշոլմ նա դառն փորձով զգացել է իր աշխարՀա- 
յին մեծության ու փարթամության ոչնչությունը։

Հանգստյան շարականները մասամբ Համապատասխանում են նրա՛ 
այդ անձնական վիճակին, բայց շատ ընդՀանուր ձևով}*։

Ոսկի եղեալս անպիտանացայ,
Գեղեցկայարմար շինուածոյս քակտոսէն.
Իմաստունս յիմարեցայ 
Ի յալեաց մեղաց յոր ընկղմեցայ...
Կոչողն եՀաս վերին կոչողին,
Կոչնատէրն աՀեղ, կոչողն աՀաւոր.
Դատաւորն անաչառ, դատաստանն արդար,
Հրեշտակք անողորմ դատեն զմեղալորս 

Ուրիշ երգի մեշ քերթողը ննջեցյալի բերանով ասում էէ։.

12 .Հարական Հոգևոր երգոց», Էքմիաէին, 1811, էէ Բ։
13 Կ. Կոոաանյաէլց, Տեր Պետրոս Գետադարձ, էշ 47 և հտն,ւ 
1< .Շարական Հոգևոր երգոց,, է[ 684,
15 Անդ, էւ 890.
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Պակասեցայ յազգատոհմէ,
Լքեալ թողի զկեանս աշխարհի.
Եւ մարմին ոմւայնութեան 
Գարձաւ ի հող ուստի ստեղծաւ։

Գրիգոր Մագիստրոսն Էլ հորինել Է մի հոգևոր երգ «Զորս ըստ պատ֊ 
կերի քոլմ ստեղծեր»**։

8. Մագիստրոս և Վահրամ-Գրիգոր Վկայասեր: — Ավելի կարևոր Է 
իր "րդի Վահրամին ուղղած նրա մի ոտանավոր գրվածքը (ԶԳ, Էյ 234. 
аԼուաք թէ եկն»...), որի մեջ աոաջին անգամ կիրառված է մեր 14 ֊վա ն. 
կանի (4 +  ЗЦ4 +  3) լափը, որ բավական սիրված է 19-րդ գարում և 
հետո'7։

Այս քեզ Բէլայն հաս հանղէս և Թորգոմեանըն Լայկա,, 
Աճապարեա և փոլթա' , զի ես Կադմեանն Արամեան։

Ոտանավորների վերքում հայրը դիմելով իր որդուն՝ գրում է. «Աղէ՛ 
առ ընթերցի՜ր զարհեստ ոտանալորացդ. դիլցազնական է տաղդ, բաք 
ոլորեալ, և տաղ պղպքոլն, օղուն և զեղուն, եռակի վանկօք շարակայեալ... 
իբր առ մանկականսն քեզ կամեցայ յըստակ վճիտ շարադրել զայսոսիկ, 
զի մի՜ անկարելի ոմանց թուեցեալ, արտավազիկ արշաւանօք փախիցեն. 
այլ դիլրալուր եղեալ թերևս լսիցեն. զի սովորեալ կաթին, կարացեն զկնի 
այս,, զմերս փութացուցանել բանաստեղծութիձս, զի զկատարեալն կե. 
րակոլր տա ցոլք իբր զքաշ խոհակեր»,

Գրիգոր Մագիստրոսի դիտավորությունն է եղել, ուրեմն, իր որդուն 
և ուրիշներին մի օրինակ տալ, որպեսզի նրանք իրեն հետևելով զարգաց
նեն մեր չափածո բանաստեղծությունը։ Նրա որդի Վահրամից, սակայն, 
չեն մնացել չափածո երկեր։ Մ ագիստրոսի մի գրությունից՛ էԱռ վեստն 
Վահրամ որդին իւր»՝ իմանում ենք, որ նա իր որդուն նույնպիսի ուսում 
Է տվել, ինչպիսին ինքն առել Է պատանեկան հասակում. «Տատտիկեցի 
կրթմոձսն, մինչ տա կա լին յանտիական տիս հասեալ, ի տէրունեան ճե
մարանին զարգանաս։ ... Առասանոլթիմւս Պիւթագորեան և Պղատոնա
կան և Ստագիրացւոյն [ =  Արիստոտելի] իբրու զստինս դիեցեալ, մինչ ի 
տարերս տակալին տարբեր էիր, տենչացեալ ըղձայի քեզ արբուցանել 
ան ղան դաղ... և փոխարէնս հայցեմ ի քէն զալանդութիմւն մեր ոչ մոռա
նալ երբէք և զփոյթ սիրոյն առ Քրիստոս աստոսսծ մեր և զլոյս ճրագի 
նախնւոյն մերոյ ոչ շիքուցանել, զՊարթևին ասեմ քոյոյ հալուն» (ՏԴ, էք
235 և հտն.),

Հոր մահից հետո Վահրամը նշանակվում է հոր հա քորդ՝ Միքագետ- 
քի, Տարոնի և մյուս մարզերի կուսակալ։ Բայց նրա մեշ կրոնական ոգին

17 V. Արեդյան, Հայոց լեզվի տաղաչափություն, էչ 224 к հան., 
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ավելի զորեղ էր. ուստի նա պաշտոնը թողնելով բաժանվում է կնոջից և 
դաոնում կրոնավոր' Գրիգոր անոձով, Ապա նրան, հակառակ իր կամքի' 
1065 թ. ընտրում են կաթողիկոս, բայց նա երկար չի զբաղվում կաթոդի- 
կոսական գործերով, այլ ուրիշներին թողնելով իր պաշտոնը վարել, ին
քը պարապում է գրական գործոմւեոլթյամբ, նա գնալով Կ. Պոլիս, Եգիպ
տոս և Պաղեստին' հավաքում և հունարենից ու ասորերենից հայերեն 
թարգմանում է կամ թարգմանել է տալիս հատկապես վկայաբանություն֊ 
ներ, դրա համար կոչվում Գրիգոր Վկա յա սեր, Մինչև կյանքի վերջը 
(վախճ. 1105 թ .) նա շարոձակում է իր սիրած գործը' թարգմանելով 
կամ թարգմանել տալով նաև ճառեր ու մեկնություն։

* Երկրորդ Մեսրոպ մեզ երևեալ,
Զգիրըս բազումըս թարգմանեալ,
Առ ի Ցունաց և յԱսորւոց 
ճառըս սրբոց վերաբերեաբ,— 

այսպես է գրում Ներսես Շնորհալին նրա մասին իր էՎիպասանու֊ 
թեանа մեջ 1121 թվին,

Այսպես' նա, Վահրամը թեպետև բանաստեղծ չի դաոնում, ինչպես 
կցանկար իր հայրը, բայց ջանացել է լրացնել մեր վկայաբանական 
թարգմանական գրականության թերին. Նրանից առաջ և հետո ուրիշներն 
էլ աշխատել են նույն գործի վրա. թե հատկապես ո ր  վկայաբանություն֊ 
ներն է նա թարգմանել այդ հայտնի չէ:

ԱՐԻՍՏԱԿԵԱ ԼԱՍՏԻ4ԷՐՏ8Ի

1. Ընդհանուր դրությունը:— Գրիգոր Նարեկացու Ողբերգության - 
հրատարակությունից մի քսան տարի անգամ չանցած' սելջուկյան թուր
քերը սկսում են հրոսել Հայաստան, Նրանք քանդում, հրդեհում են ամեն 
ինչ, Շուտով հայոց բազմաթիվ իշխանությունները միմյանց ետևից 
կործանվում են. Նրանք փոխանակ միահամուռ ուժերով դեմ դնելու ար
տաքին թշնամիներին, պառակտված են մնում, Մյոսյ կողմից բիզանդա֊ 
կան կայսրները հետզհետե ընդարձակում են իրենց իշխանությունը Հա
յաստանում, տիրելով Վ ասպ ուրականին, Անոլ թագավորությանը և ու
րիշ կողմերի. Նրանք, փոխանակ հին կայսրներին հետևելով երկրի 
պաշտպանությունը թողնելու տեղական իշխանություններին' իրենց նշա
նակած սպարապետի գլխավորությամբ, անմիտ քաղաքականությամբ 
դեպի արևմուտք, Փոքր Աս իա և Միջագետք են հեռացնում հայ ազնվակա
նությանը, որ կռվող տարրն էր, երկիրը թողնում են առանց պաշտպանու
թյան սելջուկյան վայրենի հրոսակների դիմաց. Մրանք առնում, սրի- 
մատնում, ավերում են Արծն, Անի, Կարս, Մելիտինե և այլ հարուստ ու 
շահաստան քաղաքները, իրենց արշավանքները և ասպատակությունները 
կրկնում են պարբերաբար։ Հայաստանի բնակչությունը կոտորվելով և
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գերվելով ու տեղափոխվելով պակասում է։ Ոչնչանում է բսզաքացու- 
.թյունը կամ ազնվականության հետ երկրից դուրս է հալածվում, ցրվում։ 
Հենը այդ շրջանում սկիզբն է առնում հայ ազգի երկար դարեր տևող եղե. 
րական վիճակը' տառապել ու ցրվել բնիկ երկրից դուրս' Հզորս ո՛չ սուր 
սատակեաց' ցրուեցան զօր էն մոլորական աստեզացւ1* ,— գրում է Արիս. 
տակես Լաստիվերտցին։ Բիղանղական տիրապետությունը և սելջուկյան
ների արշավանքները տակնուվրա են անում Հայաստանը, և նոր քա
ղաքակրթվող երկիրը ետ է ընկնում։ Երկիրը հանգստություն չի ունենում։ 
Ավերվում են առանձնապես երկրի հարավային կողմերը և կենտրոնական 
մասը, ուր ծաղկում էր ուսումն ու գիտությունը։ Այստեղ կազմվում են 
մահմեդական իշխանություններ։ Ավերմունքները շարունակվում են, 
մինչև որ թուրքերը Ալփասլան թագավորի օրով տիրում են Հայաստանին 
և դիմում դեպի Փոքր Աս իա;

Անշուշտ ոչ բոլոր վայրերը Հայաստանում միաժամանակ ենթակա 
են եղել լիովին ավերման։ Ուսումն ու գրականությունն ապաստան են 
գտնում պակաս կուլտուրական վայրերի վանքերում, հյուսիսային և 
արևելյան Հայաստանի անտառապատ, ավելի պաշտպանված լեռներ/։ 
վրա, ուր մնում են հայրիշխանություններ, ինչպես և հեռավոր Սև լեոների 
անապատներում, հետագայում նաև Կիլիկիայում, ուր կազմվում է մի 
նոր հայ իշխանությոմւ։ Այդ վայրերում էլ ազնվականներն անընդհատ 
կռիվների մեջ լինելով միջոց չունեին ուսման վրա մտածելու. ուստի 
գրականությունը մնում է դարձյալ մենաշնորհ վանականների։ Իսկ Ար
բանք պարապում են դավանական վեճերով, մեկնություններով, ներբող
ներով կ։սմ ժողովում ու թարգմանում են, ինչպես տեսանք, վկա յա բա- 
նությոմւներ ու ճառեր։ Հայ կյանքը չի շարունակում իր բնական շավղով 
.արագ առաջ ընթանալ։ Քաղաքական հանգամանքներն այնպես շուռ են 
տալիս ամեն շինարարական գործ, որ աջող սկսված մտավոր շարժումն 
ու փոխված ոգին շուտով չեն զարգացնում մի նոր տեսակի փայլուն գրա
կանություն։ Առանձնապես բանաստեղծությոձը դադարում է արվեստա
վոր զարգացումից, և մինչ սպասելի էր, որ հոգևոր զորեղ քնարերգու
թյունից հետո ծաղկեր վիպական բանաստեղծությոձ, բարգավաճեր մի 
նոր կենսուրախ բանաստեղծություն, մենք երկար տասնամյակներում 
ոչինչ չենք գտնում։ ժողովրդական ու գուսանական սիրո ու պարի երգը 
չի բարձրանում իր բնական դրությունից, գոնե մինչև այժմ հայտնի չեն 
եղել Գրիգոր աշխարհականի կամ հոգևորականի հորինած այդպիսի

2. Պատմագրությունը:—Այս աղետալի շրջանի կարևոր երկը Արիս, 
տակես Լաստիվերտցոլ գրած Պատմությունն է19ւ Կենսագրական տեղե

1« Иг. Լասսփվերտցի, Պատմլլլթիմւ, { , I— * .
19 .Պաամսլթիլն Արիստակեայ վարյբսպնաք 1սւ.*,իվհ,~,սւյ վասն անցիցն անցել,, 

Փ յայլասեոն ւսզգռց սրք շսւքչ զմեզ, 41», Ւիֆլքւս, 1»11,



կություններ չունենք այս հեղինակի մասին։ Պետք է կարծել, թե Լաստի- 
վերտը, որտեղացի է նա, գտնվել է Կարին գավառի Արծն քաղաքի մո
տերը, քանի որ նա դրա համար գրում է Тքաղաքս մեր»20։ Իր գրքից իմ՜ա֊ 
նում ենք, որ նա ապրել Է 11-րդ դարում, զի նա իրեն ականատես Է գնում 
շատ դեպքերի, այսպես, օրինակ, 1026 թ. Վասիլ կայսրի դեմ ծագած 
ապստամբության մասին գրում Է. «զայս հալաստեալ գիտեմ, և աչօք 
իմովք տեսիշ21։ Սմբատա լեռան վրա 1048 թ. տեղի ունեցած մեծ կոտո
րածի, ապա և Արծնի ավերման մասին գրում Է. «Զոր աչօք մերովք տե
սաք և ընդ փորձ չարեացն անցաք, ղայն միայն գրեցաք»2̂ ։ Պատմու
թյունը սկսում Է Տայքի Դավիթ Կյուրապաղատի մահից հետո, երբ Վա- 
սիլ կայսրը (Բարսեղ Р, 976—1025 թ .)  իր թագավորության քսան և հինգ֊ 
երորդ տարում (9 7 6 + 2 5 =  1001 թ .) գալիս Է տիրելու նրա կալվածնե
րին, և ապա կայսրների հաջորդությոմւը պահելով վերջացնում Է Ռոմա֊ 
նոս Դիոգենես կայսրի մահով 1071 թ., հիշում Է և Ալփասլանի մահը 
1072 թ.,

նրա գրքից շատ կարևոր պատմական տեղեկություններ ենք ստա
նում Հայաստանի մասին այդ շրջանում, որի ընդհանուր դրությունը 
գծագրվեց վերևում։ Ուրիշ առիթներով Էլ բերված են կարևոր նյութեր այս 
պատմագրիցւ Այստեղ այսքանը միայն պետք Է շեշտել, որ նա առանձ
նապես մանրամասն պատմում Է հույների և սելջուկյան թուրքերի գա
զանությունների մասին, նրանց կատարած սրածություններն ու ավերա
ծությունները, երկրի ամայացումը։ ռնոքա իբրև զգայլս գիշախանձս՚  որք 
հանդիպին հօտի' որոյ ոչ գուցէ հովիւ, զի ոչ թէ իլրեանց կերովն միայն 
շատանան կոտորել, այլ զամենայն ջանան,—նոյնպէս և ի Պարսից եկեա/ 
զօրքն ոչ թէ աւարաւ յագենային, այլ անյագ քաղց մերոյ սատակմանն 
ունէին. զի զոր աչօք տեսանէին, անհնար էր նմա ի ձեռաց նոցա պրծա֊ 
նիլ, մեծ բարեգործութիւն հաշուելով զայն»13։ Այսպես խիստ է բնորո
շում Պատմիչը նրանց գաղանությոմւները. նրանք չեն բավականանում, 
1ըստ իւրեանց արիւնարբու բարուցն» , մարդկանց կոտորելով, այլ սի
րում են չարաչար տանջել բոլորովին անմեղ մարդկանց։ Բերենք այս
տեղ երկու օրինակ։ «Իսկ զթանձրամարմինսն և զհարստակողսն յերկիր 
ի գուճս արարեալ, և պարզեալ զձեռսն ի ցիցս վարեալս' ի գետինն 
պնդէին, և կորզեալ զմորթն եղնգամբքն հանդերձ յայսկոյս և յայնկոյս 
ընդ բազուկ և ընդ թիկոմւս մինչև ի ծայրս ձեռինն երկրորդի բռնաբար 
քարշեալ և հանեալ, լար աղեղանցն աոնէին» ։ Այս գրելուց հետո բացա
գանչում է Պատմագիրը. « Ո՜հ, քանի՛ գառն է պատմութիւնս» ,  և շարու
նակում է գրել ուրիշ նման եղեռնագործությունների մասին. «Իսկ զերի-

20 Անդ, ժ, է!  63,
21 Անդ, Գ, էւ II։
22 Անդ, ԺԲ, կ  85'
23 Անդ, ԺԸ, է։  Ш ։
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ցանցն և զկրօնալորացն ո՛՛ր լսելիք տանին ղն որան շան չարիսն' զոր ն ո- 
քսւ Կրեցին զորոց ի կրէիցն ի վեր քերթեալ զմորթս' տարեալ երեսօքն 
հանդերձ զգլխովն շՐէԷին, Ա այնպիսի դառն տան շան օք տանշեալ, յետո 
ապա սպանանէին. որ քան զայս զի՞նչ այլ ոք դառն և անհնարին տան- 
շանս իմանայցէ. որ ի սրբոց վկայոլթիձս չերևի ուրեք եղեալ»™,

Բարի մարդը չի կարողանում երևակայել անդամ, թե այդպիսի անա
սելի չարչարանքներ կարելի է տալ մարդկանց, Ն ս, չի կարողանում և 
այն հասկանալ, որ ժողովուրդները երկար տարիներով ապրեն միմյանց 
մոտ և չբարեկամանան իրար հետ, Եվ եթե այդպես չի եղել, դրա պատ
ճառը ոչ թե արդեն մեղմաբարո հայերն են եղել, այլ արյունռուշտ խուժա
դուժները, որոնք մինչև վերշը շարունակել են մնալ նույնը, «Զի ոչ մի օր, 
կամ միոյ ժամանակի հանդիպեցաք անդորրութեան կամ դիլրութեան,— 
գրում է նա,—այլ ամենայն ժամանակ ալոլրց մերոց լի եղն. խռովոլ- 
թեամբ և նեղուՔեամբ. և օր ըստ օրէ յաւելոյր ևս ի չարչարանսն և ի տա ֊ 
ռապանսն, Եւ ոչ ոք ի նոցանէ բարեմիտ եղև աո մեզ, թէպէտ և բազում 
ամօք բնակեցան առ մեզ. ոչ արդելալ սրտմտութիւն նոցա որպէս իժի, և 
ոչ եղև յագումն ագահութեան նոցա իբրև հրոյ■ ղի ամենայն խորհոլրդք 
նոցա որ վասն մեր' ի չարութեան են, և բանք նոցա' լի նենգութեամբ, 
Վասն զի ամենայն առաւօտոլ նորագոյն սկիզբն չաբեաց առնէին. զի այն 
էր խորհուրդ նոցա ամենեցուն' մաշել և սպառել զմեզ իբրև զհնացեալ 
ձորձս, և բառնալ զյիշատակս մեր ի միշոյ իւրեանց, զի բնալ մի' հայես֊ 
ցին և տեսցեն զմեզ կենդանիս, այլ եղիցին գերեզմանք մեր անհետ ի 
ներքոյ ոտից նոցա»,—Ահա' այն եզրակացությունը, որին հանգում Է 
Պատմագիրն այդ բարբարոսների բնավորության վերաբերմամբ։

Իսկ հայերի վիճա՜կը. «Մերս ծանրագոյն և առալելագոյն Է քան զա- 
մենեսեան, անթագալոր և անիշխան, անտէրոմւչ և անվերակացոլ՝ ըստ 
հոդւոյ և ըստ մարմնոյ, և ոչ գոյ մի տեղի ապաստանի զտանել մեղ. այլ 
նոսսղեալ հնազանդեալ եմք ի ներքոյ թադալորոլթեան հեթանոս ա ց կալ, 
և զսաստիկ հարուած գա լա զան ի նոցա օր ըստ օրէ ընդունել»։ Եվ այսպես 
մինչև Պատմության վեբշին տարին, 1072 թվականը,

Պակաս բարբարոսաբար չէին վարվում և հույները, Ահա թե ի'նչ է 
գրում նա Վասիլ կայսրի հրամանով 1025 թ. կատարվածն՛երի մասին. 
«Թագաւորն ընդ կողմանս աշխարհին զօրս առաքէ, ասպատակ արձակէ, 
պատոլէր տայ մեծասաստ հրամանալ մի' ոզորմիլ ծերոյն և մի' երիտա
սարդին, մի' տղային և մի' հասակալ կատարելոյն, մի' առն, և մի' կնոշ, 
և մի' ամենևին ամենայն հասակի։ Եւ այսու ձեոնարկութեամբ, քանղեալ 
ապականէ գաւառս երկոտասան։ ճորս էր տեսանել տեսոլթիլն ողորմելի 
և բազում աբտասուաց արժանի, քանզի բարձրաձեղուն ապարանք ար
քունական տաճարաց՝ որք մեծամեծ ծախիլք և հնարադիտութեամբ ճար֊ 
տարաց' ի սքանչանս տեսողաց և ի վայելս ուրախութեան բնակողացն

м Անդ, Ժ4, կ  Ш  և Հտն.,
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ղին հալ էին Հրայրեացք անկեալ կործանեցան, և որք նոցին տեարքն' առ 
նմին սրակոտորքւ Ալ ա՛ղ պատմոլթեանս, ալա՜զ չար արարուածին. 
զիա՞րդ կարացից ես աղքատս գիտութեամր և տխմարս քան զամենե- 
սեան ընդ գրով արկանել զալն ժամու զլեալսն, և կամ ողբալ ըստ ար- 
ժանւոյն զմեր թշուառոլթիւնս»25, Եվ այսպես հունական բանակը, որ իր 
գազանությամբ բնավ ետ չէր մնում թուրքերից,

8. Աշխսւրհայեցությունը:— Լ-սստիվերտցին չափազանցության է 
հասցրել նախորդ պատմագիրների մի ոճական հատկությունը, չունի հա
ճախ ինքնուրույնություն։ Բնականաբար նա ևս ազդված է մեր հին մա
տենագիրներից, բայց այդ այնքան էլ զգայի չէ, Չափազանց է Աստվա- 
ծաշնչի ազդեցությունը։ Կարելի՛ է ասել, որ ներշնչված է մարգարեական 
գրքերից և երբեմն դրանցից է առնում իր գրության ուժը. Երբեմն էլ նա 
որևէ անցք նկարագրելիս բերում է Ս. Գրքից ամբողջ հատվածներ' հար
մարեցնելով այն իր պատմած եղելությանը և մինչև իսկ' ինչ որ մար
գարեներն ասել են եբրայեցիների համար' համարում է հայ ազգի հա
մար, և մեր ժողովրդի գլխին եկած թշվառությունները հասկանում է իբրև 
■կատարումն հրեական մարգարեների կանխատեսությունների։ Բայց 
պետք չէ նրան այնքան միամիտ կարծել, թե հին հրեական ժողովուրդը և 
հայ ազգը շփոթեր միմյանց հետ։ Այդ իսկապես միայն մի արտաքին ձև 
է, որի մեշ նա միշտ նկատի ունի ներքինը, որ է հայ ժողովրդի իրական

թյուն.
Մինչ սպասում ենք, որ 11-րդ դարում երևան գար համեմատաբար 

ընդարձակ աշխարհայացք, հակառակն ենք գտնում։ Եղելությունների 
իրական պատճառների քննություն չկա։ Մարղկանց միտքը ճնշված էր 
ետևե ետև արագ վրա հասնող աղետների ծանրությամբ, ժամանակի ազ
գային չարաբաստիկ վիճակն ստիպում էր նրանց նորից ետ դառնալ, կ ը ֊ 
րոնի մեշ գտնել մխիթարություն, և իրենց դժբախտ կյանքի բացատրու
թյունն ու ելքը որոնել, Առաշին հարցը, որ տալիս էին մտածողները, այս

րեպաշտ էին, այնքան եկեղեցիներ ու վանքեր էին շինել աստուծոլ փառ-

նելը դժվար չէր հին մատենագիրներն արդեն պատրաստել էին այն գա ֊ 
.ղափարը,— որ եղել է հին հրեաների և բոլոր քրիստոնյաների մեշ,—թե 
մարդիկ մեղք են գործում, և աստված նրանց պատժում է իրենց մեղքի 
համար։ Նա, էաստիվերտցին էլ, ամեն թշվառությոմւ համարում է աստ
վածային պատիժ մեղքի համար։ Բացի մեղքից' նրա համար էլ ուրիշ 
պատճառ չկա սելջուկների և հույների գազանությունների համար։ օ:!Հայս 

.ամենայն յաղագս այնորիկ եղաք, գի ընթերշիք և գիտասշիք, եթէ մեղքն

35 Անդ, Բ, է, 13 ե Հան.,
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եղև այս ամենայնի պատճառ որ անց ընդ մեզ զի հայեցեալ ընդ մեզ" 
ղարհուրեսշիք երկնչել յերեսաց տեաոն և դոզալ յահէ զօրութեան նորա. 
կանի։ ել յառաշագոյն խո ս տ ովանութ եամ բ և ապաշիւարուբեամբ»,— ահա՛ 
դժբախտ եղելությունների միակ պատճառն ու ելքը և իր երկի նպատակը, 
որ նա շեշտում է իր գրքի վերշում և որ հաճախ կրկնում է նա գրքի մեշ 
իբրև պատգամ, խորին համոզմունքով, վճռաբար, իբրև մի մարգարե։

Այդպես խոսում է նա իբրև մեկնաբան և բարոյախոս վարդապետ, 
մեղք և ապաշխարել, մեղքը լալ Փրկության համար։ Կարծես դա հին բ ա ֊ 
նաստեղծոլթյան, ապաշխարության շարականների և Գրիգոր Նարեկացու 
Ողբերգության իշխող գաղափարն է, Բայց այդ ըստ երևույթին միայն 
նույնն է։ Մեղք և ապաշխարել, նմանությունը միայն այսքանն է. սրա- 
նից դենն արդեն գալիս է Ьпг ոգին: Մինչև հիմա մեղավորն էր անհատ 
մարդը, նա լալիս էր իր սեփական անձնական մեղքը, մինչև հիմա միս
տիկ ճգնավորներն ու նրանց արտահայտիչ բանաստեղծը ողբում էին ան
հատական մեղքը։ Հիմա մեղավոր է ազգը, նա' պետք է ապաշխարի։ Ան
հատն ապաշխարում էր մարմինը տանշելով. դրանով նա ձգտում էր գըտ- 
նելոլ իր հոգու փրկությունը, որ մահից հետո հանդերձյալ կյանքում էր 
լինելու աստուծոլ հետ միացումով։ Իսկ Արիստակես Լաստիվերտցոլ հա
մար այդպիսի բան չկա. նա հեռու է միստիցիզմից։ Այստեղ ապաշխա
րությունը քարոզվում է տանջանքից ազատվելու և ազգի փրկության հա
մար, որ այս աշխարհում պիտի լինի, այն էլ ոչ թե մարմինը մեռցնելով, 
այլ բարքերի մաքրությամբ, կյանքի բարոյական կարգավորությամբ.

Եթե միստիկ ճգնավորի համար աշխարհի վրա մտածելն անգամ 
մեղք էր, Լաստիվերտցին չի մերժում աշխարհը և նույնիսկ հարստու
թյունը հարկավոր է համարում։ Բայց ամենայն հարստությռմւ պիտի- 
ծառայի բարի նպատակների և ձեռք բերվի արդարությամբ և իրավուն
քով, առանց վաշխի ու տոկոսիքի։ Առաշ այսպես էր,—գրում է նա իր 
հայրենի Արծն քաղաքի համար,—ուստի ггամենայն ինչ ըստ մտի էր սո
րա»։ Բայց կյանքը փոխվում է. սկսում են հարստություն դիզել միայն 
իրենց վայելքի համար, փարթամ ապրելու, ճոխ հագնվելու և զարգար֊

ղակից, կաշառառու, վաշխառու, խաբեբա, ղրկող, շահախնդիր։ Նրանք

գնովալ դստերք իւր՝ առա լել յամբարտաւանութիւն կրթեալ ընդդէմ երկ֊ 
նից կայթս հարկանէին», «քաղաք՝ որ զմեղս իւր ի կատարումն լրիլ իւրով 
ո՚նէրշ։

որբութիւնն է ամրութիլն, և պարիսպ' ընտիր գործք աստոլածապաշտու֊ 
թեանյ>։ Եվ ահա 1064 թ. Պարսից թագավորը բազմաթիվ սպառազեննե
րով գալիս, պաշարում, առնում է այդ քաղաքը, կոտորում է բնակիչնե
րին. €Այլ և ի ճարպոյ անիրաւութեան ի նմա գործելոցն տոչորեցաւ.
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■բարձրաշէն և դեղեցկայարմար ապարանքն, և եղև ամենայն բնակոլթիլնն 
իբրև հողաբլուր, և վաշխն և նենգոլթիւնն որ ի ն մա' խափանեցալ»,— 
դրում է Լաստիվերտցին և ավելացնում. * Այս է բաժին անիրալ քաղաքաց, 
■որ շինեն զինքեանս արեամբ օտարաց, և ի քրտանց տնանկաց փարթա
մանան, և ի վաշխից և յանիրաւութեանց զտոլնս իլրեանց ամրացուցա- 
նեն. և ինքեանք ղմիտս իլրեանց անողորմ ունելով աո աղքատս և տնան- 
կըս՛ միայն հեշտութեան և փափկոլթեան սպասեն, և ի գործոց աղտեղու- 
.թեան ո՛ւ խորշին, այլ միայն արբեալ լինին ի ցանկութեանցն, որ ղնոսա 
ըմրոնեալ ունի»™, Այսպես՝ թեպետ կրոնական ձևի տակ, բայց արդեն 
ընդարձակվում է Արիստակես Լաստիվերտցոլ պատմահայացքը, Ազգի 
ուժը իր ներքին բարոյականության մեշ է, Եթե չկա այդ ներքին ուժը, 
ինչքան էլ նա փարթամացած լինի, պարիսպներով և աշտարակներով ամ
րացած շեն քաղաքներով հարուստ, նա անխուսափելի պիտի ընկնի, ինչ
պես Անին, որի համար դրում է, թե « Արկ տէր ի մ էշ պահապանաց և ի շ ֊ 
խանացն երկպաոակութիւն և անմիաբանոլթիլն ամբոխումն և բաժա
նումն. և անդէն թողեալ զգործ պատերազմին՝ ի փախուստ դարձան». Եվ 
այլապես չէին կարող վարվել բարքերի ապականության ժամանակ հեշ
տասեր, ցոփ ու թուլամորթ մարդիկ, Ապաշխարել, ուրեմն, ըստ Լաստի- 
վերտցոլ չի նշանակում ուրանալ աշխարհը, ուրախ ու երշանիկ կյանք 
չվարել, ապրել ինչպես մի ճգնավոր, այլ մեծացնել ներքին բարոյական 
ուժը և դրանով միայն հնարավորություն ունենալ պատերազմելու ար
տաքին թշնամիների դեմ և փրկվելու,

4. Աշխարհասիրություն և հայրենասիրություն: — Աշխարհն արդեն
ստացել էր արժեք այն աստիճանի, որ նույնիսկ այդ կրոնասեր մարդը, 
սգավոր պատմիչ Լաստիվերտցին, խորին սիրով սիրում է այն, սիրում է 
իր հայրենիքի անդաստանները, մշակած դաշտերը, շինանիստ ավաններն 
իրենց բարձրաձեղուն ու մեծամեծ ցանկալի տներով, ժողովրդի բարելից 
կյանքը, ուրախ-զվարթ աշխատանքը, կատարած ուրախությունները, եր
գերն ու պարերը, թագավորն իր փառավորությամբ, զորքերն ու կռիվ
ները, որոնք կային մի ժամանակ և չկան այլևս. Ուստի այժմ, ասում է 
նա, Iյողբս փոխեցալ մեզ ամենայն»։ Այս աշխարհասիրությունից է, որ 
նա հաճախ կրոնական ձևի տակ, բայց իսկապես մեր աշխարհիկ կյան
քի դժբախտության ողբերգուն է դաոնում։

« Աշխարհ'  որ երբեմն ժամանակալ իբրև զդրախտ տնկախիտ առաշի 
իւր։ կանաչագեղ, տերևալից, պտղաբեր, գեղեցկաշուք և երշանիկ■ ան- 
ցալորացն ցուցանիլր. քանզի իշխանք նստէին յիշխանական գահու զոլար- 
թահայեաց դիմօք, և զգարնանաբեր ծաղկանոցաց բերեալ զնմանու- 
թիւն' վառ ի վառ գունովք առաշի կացեալք, ուրախական երգոց և բա- 
^Իտ միայն լին էին հանդէսք. ուր և ձայնք փողոցն և ծնծղայիցն և այլ 
երգեցողական արուեստիցն զլսողացն անձինս լի աոնէին ուրախական
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բերկրանօք։ Անղանօր և ծերք նստԼին ի հրապարակս հարկևոր և պա- 
տ ուա կան ալեօք րարգասսճեալ. այլ և մարք ղմանկունս ի գիրկս ընկա- 
լեալ, և մայրենի գթովքն աղէխարշեալ, վասն առատ ոլրախութեանցն մո
ռանային զտխրական ժամանակս երկանը, զօր էն աղալնեաց զնորափե- 
տուր ձագօքն միշտ թոթոելով։ Զի՛նչ ասացից և զհարսանցն ի սենեկի, և 
զփեսայիցն յառագաստի ղսիրահարուստ ըղձիցն զբորբոքումն և ղան- 
ժոյժ րնութեանն զհակամիտութիւն...

Արգ այժմ թագաւորն անկեալ ի պատոլոյ, իբրև զգերի կալանաւոր 
նստի ի հեռաբնակ տեղիս, այսպէս և հայրապետական աթոռն ամայա֊ 
ցեալ ի բնակոզէն' ցոլցանի տխուր գիմօք իբրև զկին նորահարսն' մնա֊ 
ցեալ յայրիութեան, Հեծելազօրն անտէրունչ շրջեալ ոմն ի Պարս և ոմն 
ի Տոյնս, և ոմն ի Վիրս։ Սեպուհ գունղն ազատաց ելեալ ի հայրենեաց, 
անկեալ ի ճոխութենէ, մռնչեն ուր և են իբրև զկորիւն աոիւձուցն ի խըշ- 
տիս իւրեանց։ Արքունական ապարանքն ալերակ և անմարդի, Մարդա
բնակ աշխարհն թափուր ի բնակչացն, Ոչ լսի ձայն ոլրախութեան ի կութս 
այգեաց և ոչ բարեբայնութիւն առ կոխօղս հնձանի, Ոչ խաղան մանկունք 
առաջի ծնողացն, և ոչ նստին աթոռով ծերք ի հրապարակս, Ոչ լսի ձայն 
հարսանեաց, և ոչ զարգարին առագաստք հարսնարանին»,

Ինչպես որ գորովագութ մայրն իր մահացած որդու բարեմասնու- 
թյունների գովքն անելով' աղիողորմ ողբում է նրա մահը և նորինորո 
սրտատոչոր հեծկլտում է, որովհետև սիրում է որդուն, նույնպես և այս 
բանաստեղծ պատմիչը. Եթե նա շարունակ դառնակսկիծ սրտով գովքն 
է անում ավերված Հայաստանի անցած կյանքի, այդ նրանից է, որ նա 
սիրում է  այն ամենը, ինչ որ վերհիշում է,

ՂԵհաս կատարած կենաց տանս Հայոց... ալերեցան գալառք և գը- 
նացին յաւար տանն Յոմւաց. եղեն շինանիստ ալանք բնակութիւն զազա֊ 
նաց»*>,— ահա նրա ողբերգության նյութը. Նա Հայաստանի շեն և ու- 
րախ կյանքի, շինանիստ ավանների ու բարգավաճ քաղաքների երգիչն է, 
միայն ոչ ցնծությամբ ու բերկրանքով, այլ դառն վշտով ու հառաչանքով, 
ոչ թե ուրախության երգ հորինելով, այլ ողբերգություն, Բայց նա ոչ թե 
աշխարհի ու կյանքի ունայնություն ու ոչնչությունն է երգում, ինչպես 
Գրիգոր Նարեկացին իր Ողբերգության մեջ, այլ աշխարհի, Հայոց գե
ղեցիկ ու շեն աշխարհի ոչնչացումը, Ունայնության գաղափարի նշույլ 
անգամ չի երևում նրա մեջ. Ուրիշներն այն ավերածություններից հետո 
կարող էին հանգել այղ գաղափարին, բայց էաստիվերտցին հեռու է դը- 
րանից, Նա սիրում է իրական կյանքը, միայն նա ցավում ու լալիս է, չի 
ուզում, որ այդպես ավեր լիներ, և ցանկանում է, որ աշխարհը մնար իր 
նախկին գրության մեջ. Ահա նրա վշտի ու հեծեծանքի աղբյուրը—աշ
խարհասիրություն ու հայրենասիրություն,

5. Իրականության սրտահույզ պատկերը:— Լաստիվերտցին ռեա
լիստ գրող է այն մտքով, որ նկատի ունի իրական կյանքը, Նա իրական
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դրության, եղելության ճշգրիտ վերարտադրությունն է անում, լինին թըշ. 
վառության օրերը, թե փառավոր անցյալի ցանկալի շինարարությունը,

րանց բնակիչների ուրախ, բարելից ու բարեպաշտ կենցաղը։ Այդ ամենը 
նա անդրադարձրել է ոչ թե իբրև մի ձև, մի նմանոլթյոձ պատկերավոր 
արտահայտության Համար, և ոչ թե այլաբանորեն, այլ նպատակ ունե
նալով Հենց իրականությունը ցուցադրել, պատկերացնել ընթերցողի ա ֊ 
ռաշ։ Եվ նա կարողացել է իբրև բանաստեղծ տալ մեզ այն, և տալ գե
ղեցիկ, պարզ ոճով, Աստվածաշնշի կարճ ու պատշաճ օրինակներով, բայց 
նյութին վայելուչ եղանակով, առանց մթնության, առանց պերճության և 
ուռուցիկ կուտակության, երբեմն ազդվելով Ս. Գրքի և Հին Հեղինակների 
արտահայտության ձևերից։ Այս է նրա սեփական գրության ձևը։ Եթե 
դուրս թողնենք Ս. Գրքից բերած մեծ ու երկար ցիտատները և դատողու
թյունները, նրա դրվածքը միանգամայն և հաճելի է, և խիստ ազդու, 
որովհետև նա չի հորինում սառն և անտարբեր, այլ միշտ զգացված, որով 
և համակում է ընթերցողին իր զգացմունքով։ Եթե նա երբեմն մեր առաշ 
չի էլ բաց անում իր Հեղձամղձուկ սիրտը, բայց միշտ էլ զգալի է նրա խո
րին վիշտն իրականության Համար։ Եվ այս նա Հաղորդում է մեզ մեծ 
կենդանությամբ, Հորինելով սովորաբար նկարեն և նմանություններով, 
որոնք Հաճախ շատ դիպուկ ու գեղեցիկ են։ Շատ բանաստեղծական և 
ուժեղ է, օրինակ, նրա արտահայտությունը, երբ նա Հայոց աշխարՀի 
ամայացումը տալիս է աշխարՀարարման վիճակի նմանությամբ և մեռե
լության ու կենդանության Հակապատկերներով.

аՎա"յ տարւոյն, վա յ  աշխարհ ալեր խորՀրդոյն, յորում կործանեալ 
ապականեցան բնակիչք երկրի. քանզի դարձալ յա ռաշին անզարդութիւնն 
ըստ աշխարՀապատում բանին. «Երկիր, ասէ, էր ամայի և անպատրաստ- 
վասն զի մարդ չէր որ գործէր զերկիր»։ Զի զոր օրինակ գեղեցիկ դէմք 
առն' ի ծաղկի Հասակի սիրոմւ և ցանկալի տեսողացն ցուցանի, իսկ. յոր- 
ժամ զարդարիչ Հոգին մաՀուամբ բաժանի ի նմանէ, յա ռաշին պայծառ և 
գեղեցիկ զարդուցն աՀարկելի և անշուք ցուցանի տեսողացն, նաև գութն 
ընդ նմա հատյսնի. ըստ այնմ, թէ « Մոռացեալ եղէ ես որպէս մեոեալ ի 
սրտէ». ըստ նմին օրինակի զերկիր է տեսանել. զի յորժամ մարդաբնակ 
շինոլթեամբ Հարստանա յ ,  յայնժամ երկրագործք առատութեամբ սեր ֊

զվայրսն վայելչացուցանեն, և բարձրաբերձ աճմամբ ի վեր ընձիւղին. և

թանձրախիտ բարձրութեամբն ամպաձև տեսողացն ցուցանի, և ի քաղց
րաշունչ օդոյն' ճոճի, ճեմի զօրէն ծովային ալեաց. այսպէս և Հօտք ա ն ֊ 
դէից արօտականաց ի Հովիտս դալարաբեր բուսոց առ ցուրտ աղբերա- 
կամբք խայտան խաղան, և երկիր իբրև զդայեակ' գեղեցիկ դիմօք զար
գարի նոքօք, ըստ այնմ, եթէ «Ցնծասցեն դաշտք, և ամենայն որ է ի 
նոսա» ։
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Իսկ այժմ զնորին հակառակն տեսանեմք՛ երկիր աւերակ, թափուր 
ի բնակչաց. քաղաք ք կոբծանեալք, և անդաս տանք խոպանացեալք և փշա- 
րերք, ահագին և զարհուրելի անցաւորացն ցուցանի։ Նաև քաղցրաձայն 
հաւոլց տարմք, որք մարղասէր րարոյիւք ընտանի գոլով մերային ազինս, 
որ քաղցրանոլագ եղանակօք զվայրսն հնչեցուցանեն, և յաոաւօտինսն 
ճռուական երգովք և բարձրաձայն կարկաչիւք զերկրագործսն ի քնոյն 
դան գա ղան աց իբրև խթանալ զարթոլցեա,, իլրաքանլիլր արուեստից 
պատրաստաբար յար զարկին, բայց այժմ շէնք աւերակք ե ամայիք և ան- 
մարգիք, և նոցա ոչ գոյր տեղի բնակութեան. զի ո՜ւր տաոեղունքն բոյն 
կառուցանեն, և ո՜ւր տկարք ի թոչնոց ի նոսա ապաւինին ըստ սաղմո
սին ձայնի, և կամ ուր ծիծառն զիւր վարանից բոլնիկն յարգարէ՝ աներ֊ 
կիւղ սնուցանել զառ ի յինքենէ ծնեալսնյ»28/

Ինչպես կարելի է նկատել, բանաստեղծական նմանությոմւներն այս
տեղ այնքան ընդարձակ են, որ կարող են նույնիսկ անկախ նկարագիր֊ 
ներ դառնալ։ Դրանք, անցյալն ու ներկան, գրողի իրեն ապրած իրակա
նության անդրադարձումն են շատ պայծառ վերհիշումով։ Նրա մտքից 
շարոմւակ անբաժան է մնում այն, թե ո՛րքան լավ և ուրախ էր առաշ, և 
որքան վատ ու տխուր' հետո։

Եվ նրա գրվածքի կենդանության գլխավոր գաղտնիքն այն է հենց, 
որ նա ապրած է իր գրածների նյութը, և ՚ երբեմնի ուրախ, և՛ հետագայի 
տխուր իրականությունը։ Հենց դրանից էլ բխում է նրա լիրիզմը—քնա֊ 
րականոլթյոլնը, որ անպակաս է։ Բերենք իբրև օրինակ մի հատված նրա 
ԺԱ գլխիցւ տեսնելու համար, թե ինչպես է նա հորինում պատմվածքը։

«Ի սոյն ամս բացալ դուռն բարկութեան յերկնից ի վերայ աշխար
հիս մերոյ. և շարժեալ զօրք բազումք ի Թոլրքաստանէ, որոց երիվարք 
արագունք իբրև զարծոլիս, և սմբակք նոցա իբրև զվէմս հաստատունք. 
աղեղունք լարեալք, և սլաքեալ նետք նոցա, գօտևորեալք քաշապէս, և 
անլուծանելի ռւնելով զխրացս կօշկաց։ Ել ելեալ ի գա լառն Վասպոլրա- 
կանի, յարձակեցան ի վերայ քրիստոնէից իբրև գայլս քաղցեալս ան- 
յագեալս ի կերակրոյ. և եկեալ մինչև ի գա լառն Բասեան, և մինչև ի 
դաստակերտն մեծ, որ կոչի Վաղարշաւան, քան դե ալ ապականեցին գա- 
ւառս քսան և չորս սրով և հրով և գերութեամբ։ Ողորմագին Ա բազում ո ղ ֊ 
բոց և արտասուաց արժանի է պատմութիւնս։ Որք իբրև զառիւծս ընթա
ցան, և իբրև կորիւն աոիւծոլց անողորմաբար արկին զդիակոմւս րազ- 
մաց գէշ գազանաց և թռշնոց երկնից. և կամէին այնու ձեռնարկութեամբ 
գալ ի քաղաքն Կարնոյ։ Բայց որ ծովոլ եղ սահման՝ ասելով «Տայդ վայր 
եկեսցես, մի այլ մի’  ևս յաւելոլցուս, այլ անդրէն ի քեզ խորտակեսցին 
ալիք քո», նա արկ զխաւար թանձրամած առաչի նոցա, և արգել զնոսա 
յընթացից իլրեանց»։

6. Հայրենասիրական ողբերգությունը:— Այս սգավոր պատմիչը մի 
ուրույն տեղ է բռնում մեր պատմագիրների շարքի մեշ։ Նա իսկապես

28 Ակ, ժ(, Ш  և Հան..
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քնարԼրգոլ բանաստեղծ է• բայց գրել է պատմություն և գրել է ոչ թե 
որևէ ուրիշի էսն գրով կամ պատվերով, ինչպես Նախորդ պատմագիրներն 
առհասարակ, այլ ինքնաբերաբար, իր տանջված սրտի զգացումները զե
ղելու պահանջից դրդված. Դրա համար և նա շատ բան անտես է արել իր 
պատմության մեջ առնելով. Ապրելով դառն ու դժնդակ ժամանակներում 
և լինելով շատ բաների ականատես և անձամբ аընդ փորձ չարեացնյ> ան
ցած, նրա փափուկ ու զգայուն սիրտը չի դիմանում իր տեսածներին ու 
լսածներին. Նա չի կարողանում պաղարյոմւությամբ վերհիշել այն ավեր
ներն ու կոտորածները, որ արել են հույներն ու թուրքերը, սգում ու ող
բում է, իր սրտի խորքից հեծեծալով ու թառանչելով իր դժբախտ հայրե
նիքի ու ժողովրդի համար, երբեմն նույնիսկ, ինչպես տեսանք, աղոթում 
է նրանց համար. Եվ նա այդ ողբն անում է ոչ իբրև մի միստիկ ճգնավոր’ 
աշխարհից կտրվել կարողանալու համար, այլ իբրև մի հայրեն ասեր, որ 
սիրում է աշխարհը, Հայոց աշխարհը։ Ցաված սրտով նա շարունակ ընդ
հատում է պատմությունը և արտասվալից ողբեր է հորինում, էականը 
նրա համար ողբն է. Եղելությունների պատմությոմւը հաճախ նրա համար՝ 
է անում, որ ընթերցողին հասկանալի դարձնի իր ողըի նյութը։ Եվ ա յս ֊

րեն։ Նրա «■Նախերգանքնл անգամ ոչ թե Հառաջաբան» է, այլ մի ողբա
գին երգ է.

Ժամանեցին մեզ աւուրք չարչարանաց,
Ել գտին զմեզ նեղութիւնք անհնարինք.
Քանզի լցեալ չափ մեղաց մերոց,
Եւ ել աղաղակ մեր աւսսջի աստուծոյ...
Որոյ աղագալ ազգք օտարածնաց 
Օտարացուցին զմեզ ի բնակութենէս մերմէ,
Եւ դարձան փառք մեր յապականութիմւ,

Եւ կորեաք ի հատման յոսւոյ մերոյ։
Զօրացալ մահ և եկուլ,
Ել դժոխք շատ ասել ոչ կամեցան։
Ամենեցուն յարձակեցան ի մեղ ձեռք,
Եւ յանգման յաւուրս մեր ժամանակ ոչ ծանեալ 
Զմնացորդս պատուհասին վճարմամբ անցելոց։
Ցաջորդք ի հաջորդաց փոխանակեցին,
Եւ նոլազեաց արդիւն արծարծիչ շնչոյ կենդանութեան։
Հա ս տ ա տ ունք յաշխարհի ի պանդխտութեան իլրեանց •
Պանդխտեցան երկրորդ անգամ և եղեն վտարանդիք---
... Զարթեան պատերազմունք ի չորից կողմանց.
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8արևելից սուր, յարևմտից սպանումն,
Ի հիւսիսոյ հուր, և ի հսւրաւոյ մահ։
Բարձան ուրախութիւնք յերկրէ.
Լռեցին ձայնք քնարաց.
Լռեցին բոմբիլնք թրմրկաց,
Բարձրացան աղաղակք լալեաց,

Այսպես ողբերգելուց հետո կցում է. տել այսոքիկ այս քան, Բայց
■ ժամ է մեզի գլուխս պատ մ ութեանս ընթանալ, և աստի սկիզբն առնել, որ- 
պէս զի դիւրածան լիցի մեզ բանս։, այսինքն' հասկանալի լինի, թե ին
չու ինքը հենց սկզբում ողբում է։ Ուրիշ անգամ30 կոտորածների մասին 
գրելուց հետո բացականչում է. «Ո ՚վ , քանի" դառն է պատմութիձս և ող-

,բոց արժանի», և իսկույն, ողբալ սկսելուց առաջ, .ավելացնում է. էԱյլ 
թերևս ոք մեղադիր լինիցի մեզ, թէ մինչև ցերբ զվշտաց և գնեղութե անց 
արկանես առաջի մեր զբոյցս»։ Ապա իրեն արդարացնում է, թե եղած ու 
կատարված բաներ է պատմում, էորպէս ղի ամենեցոձ' որք լսիցեն' 
շարժեցից արտասուս, թէ ո՜րքան դառն ժամանակի հանդիպեցաք. կար֊ 
ծական եղև մեզ այս կեանքս... Աշխարհ ամենայն ի խաղաղոլթեան 
բնակէ, և մ եք գերիք և կալանաւորք, սրա կոտ որք և տնալերք և յընչից 
կոզոպտածք» ։ Եվ անմիջապես սկսում է իր ողբը Հայաստանի քաղաքա
կան և կուլտուրական անկման համար։

Ողբեր հորինել են և մեր նախորդ պատմագիրները, բայց փոքր ծա
վալով, ավելի ճարտասանական զուսպ քնարականությամբ• մինչ Լաստի֊ 
վերտ ցոլ երկի մեջ իսկական բուռն լիրիզմ կա, հորդաբուխ բռնկում և 
անմիջական արտահայտություն սրտակեզ մորմոքի,

Այսպիսի ողբերն, ինչքան էլ ազդու են, հաճախ կրկնվելով դանդա
ղեցնում են պատմության ընթացքը և հոգնեցնող ու նույնիսկ ձանձրալի 
կարող են լինել իրենց միակերպությամբ, բայց միայն այն ժամանակ, 
երբ այս բանաստեղծի երկը կարդում են պատմական եղելություններ քա
ղելու համար։ թեպետև պատմության համար էլ դրանք ունեն իրենց նշա
նակությունը,—նա այդպիսի ողբերի մեջ ևս տալիս է կյանքի գծեր, կա
րևոր մանրամասնություններ, որոնցով կարողանում ենք կենդանի պատ
կերացնել կատարված բարբարոսությունները և երկրի ընդհանուր դրու
թյունը,—բայց և այնպես դրան՛ց արժեքն ավելի բանաստեղծական է։ 
Մենք ղրանց մեջ տեսնում ենք սրտի կսկիծն այն դժբախտ օրերի հայրե- 
նասեր մարդու, որ երբ պատմում է թուրքերի ու հույների գործած խժգժու- 

.թյունների մասին, ինքնաբուխ արտասուքով լցված, հաճախ բանաստեղ
ծություն է հորինում արձակ լեզվով և դառն ու աղիողորմ հառաչելով լա ֊

■ էիս է իր հայրենիքի կործանված փառքը, կոզտուրական և քաղաքական
■ կյանքի անկումը, քաղաքների ու ավանների ավերումը, և երգում է այն

80 Անդ, ժէ, (ւ Ո1 ե Հան.։
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պես խորն ու անկեղծ ու հուզիչ, որ խորին վշտով համակում է ընթերցո
ղին։ Եվ նրա այգ տրտմալի երգը երկու պատկերով, փառավոր և ուրախ- 
անցյալի և իր ժամանակի անփառունակ ու տխուր վիճակի, դարեր շա
րունակ նմանողության աղբյուր է դարձել։ Եվ այսպես Հայոց թագավո- 
րություձների անկումից հետո, Հայաստանում սելջուկյան թուրքերի տի
րապետությունը դեռ չհաստատված, սկսվում է հայրենասիրական ող
բերգությունը Արի ստակես Լա ստի վերտ ցոլ երկով։

1. Կենսագրություն:—Մեր վերածնության նոր մտավոր հոսանքի ա- 
ռաջին արտահայտիչներից մեկն է և Հովհաննես (8ովհաննէս) Սարկա
վագ Վարդապետըէ Այս համբավավոր գրողի կենսագրության համար,, 
ցավոք, սակավ տեղեկություններ ունինք, և եղածներն Էլ մասամբ դեռ 
չեն ստուգված3', Նա վախճանվել Է 1129 թվականին, ծննդյան տարեթիվը 
հայտնի չէ։ Որովհետև նա մեռնելիս եղել է շատ ծեր, առնվազն 80—85 
տարեկան, հետևաբար ծնված պիտի լինի մոտավորապես 1045—1050 
թվականներին, հավանորեն ավելի ևս վաղ։ Ըստ Վարդան Արևելցոլ32 նա 
Փառի սոս գավառից էր, «ի քահանայական ազգէX։ Արցախի այս գա
վառը մի ժամանակ եղել էր մի հայկական փոքրիկ քաղաքական կենտ
րոն, որ ունեցել էր իր առանձին թագավորները։ Կտրսի Աբաս թագավորի- 
(984—990 թթ.) մայրն, ըստ Ստեփանոս Տարոնեցոլ^, Փառիսոսի թագա
վորների քույրն էր, «բարեպաշտուհի ի բարեպաշտ ծնողացւ։ 1003 թ. 
«իշխանքն Փառիսոսոյ, որ ի Հայկազեան ազանց բա ժ ալ մինչև ցՍենե- 
քերիմ և ցԳրիգոր' սպառեցան մահոլամբ։ Զորոց աշխարհն բաժանեալ- 
հակառակութեամբ ի միշի իւրեանց արքայն Հայոց Գագիկ և Փատլուն 
ամիրայն Գանձակայօ։ Գանձակի ամիրան նվաճել է բնականաբար արե- 
վելյան դաշտային մասը, իսկ Հայոց թագավորին անցել են Վայոց ճորից 
դեպի հյուսիս֊արևելք ընկած լեռնային գավառները, «ել տիրեաց նա> 
[Գագիկ] յոլով բերդից և գալառաց ի սահմանացն Վայոց ձորոյ, Խաչենոյ 
և Փառիսոսոյէ34։

Թե ո՜րքան Է տևել այս բաժանումը, այդ հայտնի չէ. բայց դրանով 
ոչ միայն չի մարել ազգային անկախության գաղափարն ու ոգին այն 
կողմերում, ուր կային միշտ տեղական հայ իշխաններ, այլ, ընդհակա
ռակն, ավելի ևս վառ ու բորբոք է մնացել հանդեպ այլազգիների ոտըն- 
ձգոլթյուեների։ Բացի այդ շարունակ զարգացել է այնտեղ եկեղեցական

81 Այս մասին ահ՛, սույն գրքի Աոաշին հավելված' «Սարկավագ Վարդապետի կեն-

82 «Մեձին Վարդանալ Պատմալթիլն տիեզերականա, Մոսկվա, 1881г Էէ 159։
83 «Ատեփանոսի Տարօնեցլոյ Պատմոլթիւն տիեզերական», Ս. Պետերբաւրգ, 1885, (/'

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԿԱՎԱԳ ՎԱՐԴԱՊԵՏ

3* Անդ. է,
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.մշակույթը, ինչ որ ծնողների միջոցով անպայման զորեղ ազդեցություն 
է գործել մանուկ Հովհաննեսի կրթության և բնավորության վրա, եթե 
միայն ստույգ լինի Վարգանի հազորգոսէը, թե նա Փաոիսոս գավառից Էր, 
Ալիչանը35 գրում Է, թե ինքն իսկ Սարկավագն էիր խոսքովը... դրվածքի 
մը մեջ*  ասում Է իր մասին■ IԻ նախնեաց բարեպաշտից և յիմաստուն 
ծնողաց բուսեալ, որք սնուցին զիս օրինօք հոգլոյն կենաց' առնել քան 

. ըստ բնութեան տածիւք խնամս յառ մանկունս. որովք յառաշնումն հա
սակին դաստիարակեալ յոյս տայի քա շութեա Հովհա ննեսի ծնող
ներն, ուրեմն, առանձին խնամքով սնուցել և գաստիարակել են իրենց 
որդուն, ներշնչելով նրան բարեպաշտություն և գիտություն, անպայման 
և հայրենիքի ու հայ ժողովրդի սեր։ Նա մանուկ հասակից արդեն իր բը- 
նատուր շնորհքով հույսեր Է տվել իր ապագայի համար, Ուսումը կատա- 
րելագործելու նպատակով, անշուշտ ծնողների որոշումով, նա մտել Է 
Հաղբատի վանքը,

Հովհաննեսի մանկության և պատանեկության տարիներին Հայաս
տանի ա մ են ա դժբախտ ժամանակն Էր։ Հայկական իշխանությոմւներն 
իրար ետևից ընկնում Էին, և երկիրը մատնվում Էր ավերմունքի։ Բայց 
Հայաստանի հյուսիս-արևելյան կողմերը, ուր տիրում Էին հայ թագա
վորներ և իշխաններ, ապա և Վրաց թագավորները, ընդհանրապես զեռ 
խաղաղ Էին մնում։ Կենտրոնական Հայաստանում, վանքերը հետզհետե 
խափանվում Էին. ուսումն ու գիտությունն ևս ավերվող քաղաքներից 
փախչելով' ապաստանում Էին երկրի համեմատաբար ապահով վայրե
րում,  լեռնային ամուր և խուլ անկյուններում ւ Այստեղ դարձյալ վանքերն 
Էին դառնում գրականություն մշակող։ Սանահնի ու Հաղբատի վանքերը, 
որոնք հիմնված Էին 10-րդ դարում, վայելելով Հայոց Բագրատոմւի թա
գավորների, հետագայում նաև Վրաց թագավորների աոանձին խնամքը, 
նվերներով հարստացել ու դարձել Էին ոչ միայն բազմաթիվ կրոնավոր
ների եղբայրանոցներ, այլ միաժամանակ նաև լուսավորության կենտ
րոններ իրենց անվանի գրագետ վարդապետներով։ Սկզբում Սանահնի 
վանքն Է հռչակվում իր դպրոցով և գիտուն վարդապետներով, որոնցից 
Անանիա Սանահնեցին նշանավոր Է հանդիսացել իր գրական երկերով}"1 ։ 
Սանահնից հետո սկսում Է բարձրանալ Հաղբատի վանքը։

Տոլղրիլ և Ալփասլան սուլթանների վայրագություններն արգելք չեն 
լինում, որ մեր պատանի Հովհաննեսը Հաղբատի (գուցե և Սանահնի) 
վանքի խաղաղ անկյոձում ուսմամբ պարապեր և զարգացներ իր ընդու
նակությունները։ Նա այնտեղ խորը հմտանում Է իր ժամանակի ոչ միայն

35 <Լ. Մ. Ափյաէ, 8ուշիկ, հայրենեաց Հայոց, Բ հատոր, Վէնետիկ, 1870, էշ 184։
3» Այո ցիտատը րերոս! Է և ՀարրհանաԱանը էՀայկ. հին ղպր. պատմ., մեշ, աղ- 

Р/ուրը ցույց տալով էոցյիշ տեղ մըՅ անորոշ քառերով ըստ հին վենետիկյան սովորու
թյան, Հետաքրքիր է իմանալ, թե Սարկավագ Վարդապետն իր ս ր գրվաէքի մեշ Է գրել այն,

37 .Հաղրատ ե Սանահին վանքերը (987—1300)1. եր. ո. [Երվանդ ո. Տեր-Մինաո- 
,յան], .Արարատ, ամսագիր, էշմիտէին, 1901, էշ г71 ֊г77, 338—ՅԱ,
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՛եկեղեցական! այլև արտաքին գիտություններին, ինչպես և ճարտասա
նության ու քերթողության, և դառնում է մի շատ գովելի անձ իր ձեռ բե
րած ուսումով։ Նա մնում է նույն վանքում իբրև կրոնավոր և իր անխոնջ 
գործունեությամբ ու հռչակով բարձրացնում է իր վանքի անունը։

Երևի, ինչպես կարծում են, Հովհաննեսը վաղ տարիքում ստացել է 
սարկավագության եկեղեցական աստիճանը, և երևի երկար իբրև սարկա
վագ է մնացել, ուստի և «Սարկավագ» հորջորջը մնացել է նրա վրա իբրև 
սովորական անուն։ Նա բնականաբար ուներ նաև ժամանակի գիտական 
աստիճանը' վարդապետությոմւ, որով և սովորաբար կոչվում է «Սարկա
վագ Վարդապետօ։ Նրան անվանում են նաև' «Իմաստասեր», «Մեծ Սո- 
փեստեսն Հաղբատայ»։ Նրա գերեզմանը, որ ցայժմ մնում է Հաղբատի 
վանքոսէ, ուր սնվել և ուսել էր, ունի այս տապանագիրը. « Արձանս այս' 
սեմական է38 Սոփեստոսի Սարկաւագի»։ Այս «սոփեստոս»  բառն առնը֊ 
վում է, հարկավ, իր հին հոմւական լավագույն իմաստովս իբրև իմ ա ս ֊ 
՛տուն, գիտուն, գիտնական, այլև ճարտասան, ճարտասանության ու փի
՛լիսոփա յռլթյան ուսուցիչ։ Նա իր բանաստեղծության մեջ, որի մասին 
ներքևում կխոսվի, ինքն իրեն անվանում է «կիսակատար իմաստակ»,
.այսինքն կիսակատար սոփեստես։ Շատ պարզ է, որ այս «Իմաստասերն» 
■ուսումնասիրել է նաև իմաստասիրություն։ Թե այսպիսի բովանդակու
թյամբ .երկեր էլ հորինել է նա, թե չէ, այգ չգիտենք, Նրա մահից մոտ 
հարյուր տարի հետո ծնված, շատ տեղեկությունների գիտակ պատմա
գիրը33 նրա մասին գրում է. «Յոյժ իմաստուն էր այրն և աստոլածային 
յնորհօք զարդարեալ. սորա բանքն ամենայն իմաստասիրական ոճով, 
որպէս զԳրիգորի Աս տ ուածա բան ի, և ոչ գեղջուկ»։ «Մեծիմաստն գիտու- 
թեամբ քան գյոլովս և հանճարեղն յամենայնի' մտահարուստն Ցոհաննէս, 
Սարկասսդ կոչեցեալ» , մեր այն վարդապետներից է, որ երբեք չի գոհա
ցել իր իմացածով, այլ հարաջան աշխատելով ձգտել է նորանոր գիտանք
ներ ձեռք բերելու։ Եվ իզուր չէ, որ նրա աշակերտ Սամոլել Անեցին, ա ֊ 
ոանց նրա անունը տալու, պարզապես կոչում է նրան «Վարդապետն 
մեծ», « Իմաստասէրն», «Իմաստասէրն աստուածային», իսկ ավելի ուշ' 
Կիրակոս Գանձակեցին մի տեղ նրան հիշում է լոկ «Աշխատասէրն» մակ
անունով։ Նա ինքն էլ ներքևում վերլուծված իր բանաստեղծության մեջ 
իր մասին գրում է, թե ուսման ու գիտության համա՛ր շատ տարիներ գի- 
շեո֊ցերեկ դեգերել ու տքնել է ։ Վերջերս հայտաբերված մի հին հիշա
տակարան'10 նրա մասին գրում է. «Սա ի մանկական անտի տիրոց մինչև

38 Այսինքն' հավիտենական կյանքի մուտքի «սեամնա, շեմակալն է, որի վրալով 
յգիտի անցնել հանդերձյալի մեչ մտնելու համար։

39 .Պատմոլթիմ, Հալոց Կիրակոսի վարդապետի Գանձակիցս,,,, Ւիֆլիս, 1909, էջ

40 Տե՛ս Երևանի պետ. համալսարանի (ГԳիտական աշխատոլթյռմ/ներՅ, հատոր 
XIII, Երևան, 1940, Էշ 410—414. Ար. Մովսիսյանի էձայադիր դպրոցի Հագումը և նրա
Հետագա վիճակը» հոդվածի մեէ,

էՄ. — 5
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ցվերքին որոշումն հոգւոյն յերկրորդեն կերկրէնԳ'] ոչ երբեք շեղեալ սայ- 
թաքեցոյց երբեք զուշ ոգւոյն ի նպատակէ ընթերցման, ուսանելու և ու
սուցանելու, գրելու և ընթեոնելոի հսկելու և աղօթելոյ, զտիւ և զդիշեր 
արտաքու ամենայն ղբաղանաց և վայրաքարշ իրաց»։

Կիրակոս Գանձակեցին (էշ 107 և հտն.) պատմում է նրա ընթերցա
սիրության մասին հետևյալ զրույցը. 1Այնպէս փոյթ էր այրն յուսումն, զի 
պատահեաց յաւուր միում գնալ նմա յայրն, ուր գրևանն էին, և այլք ընդ 
նմա։ Իբրև ելին՝ որ ընդ նմայն էին, և փակեցին զդուռն, նա թաքոյց 
զանձն ի ներքս, այսպէս գիտելով նոցա՝ եթէ նախ ել նա։ Իբրև անցին 
աւուրք բազումք ի վերայ, դարձեալ գնացին յայրն ի պէտս ինչ, տեսին 
զնա և սքանչացան։ Հարցանէին գնա, թէ' а (Г րպէս ապրեցար առանց կե
րա կրոյ և ըմպելոյյ>։ ծւ նա եցոյց նոցա զգրեանն, զոր ընթերցեալ էր, և 
«Այս է, ասէ, իմ կերակուր և ըմպելի, զոր կերայ ևարբի զա լուրս զա յ֊
սոսիկ»։

Այսպիսի անդոզ աշխատանքով նա դաոնում է բազմակողմանի հըմ ֊ 
տությունների տեր, մեծ գիտնական, փիլիսոփա մատենագիր, տոմարա
գետ, պատմագիր, ճարտասան հեղինակ կրոնական ներբողների, միա
ժամանակ և բնական գիտություններով պարապող ու բանաստեղծ։ նրա■ 
գիտնականության հետ բնականաբար մեծանում է և նրա իմաստության 
համբավը և նյութ դաոնում զրույցների։ Նա մենակ չէր. միաժամանակ 
կային և ուրիշ գիտնական վարդապետներ—նրա ընկերները։ Նրանցից 
հիշվում են' Ալավկա որդի Գավիթ, Ւոքակերի որդի Գրիգոր, բայց Սար
կավագ Վարդապետն ամենից բարձր էր։ Այս երեքն էլ, ասում է Կիրա֊ 
կոս Գանձակեցին, а էին յաշխարհէն Գանձակայ»։ Եվ ապա (էշ 107) բե
րում է, երևի Գանձակում լսած, հետևյալ զրույցը. «Դէպ եղև զի յալուր 
միում նստէին երեքեան արքս սքանչելի, եկն անդ ոմն շինական այր մի 
և ասէ ցնոսա. «երանի՜ որ գիտէ ո' իմաստնագոյն իցէս։ Զայս իբրև 
ծաղրական ասաց։ Պատասխանի ետ Բ՚ոքակերի որդին և ասէ. сԵս ասեմ 
քեզ. մինչդեռ էաք ի մերում աշխարհին, ես կտրող էի և կարող, իսկ Սար- 
կալագս' կտրել միայն գիտէր։ Իսկ այժմ սա կտրէ և կարէ, և բազում 
նկարս յալելու ի վերայя, Զայս առակաբար վասն իմաստութեան նորա 
ասաց», ■

Նա իր շնորհքն ու մեծ պատրաստությունն ամուլ չի թողնում, բացի 
այն, որ աշխատասիրում է շատ գրվածքներ, այլև անտարբեր և անհո
գացող չի մնում ժամանակի հրատապ խնդիրների վերաբերմամբ։ VՍա 
զբազմաց փափաքելին, և ո՜չ ձեռնհաս, զհաստատ և զանշարժ տօմարն 
կարգեաց Հայոց' փոխանակ շարժականին և անհաստատնոյն. արար և 
միաբանութիւն ամենայն ազգաց տօմարի ընդ Հայոց»*'։ Հայկական տո
մարի այս կարգավորությունը Սարկավագ Վարդապետի նշանավոր գոր
ծերից մեկն է, Հայոց թվականը, որ սահմանված էր Մովսես կաթոդի֊

1 Կիրակօօ Գանձակեցի, Պատմււլթիլն, Էչ 104է



կոսի օրով, սկսվում է 552 տարեթվից և շարժական էր։ Տարին Հաշվում 
էին միշտ միայն 365 օր։ նահանշ տարի չկար, որ չորս տարին մի օր 
ավելի հաշվեին, և տարին ունենար 366 օր։ Տոմարի այս թերությունը 
շփոթությունների տեղիք էր տալիս։ Արդ* Սարկավագ Վարդապետի ճե
ռով 1084 թվականից ընդոձվոլմ է անշարժ տոմարը նահանշ տարով։ 
Բացի այղ տարեգլուխը կամ նավասարդի մեկը, որ տարիների ընթաց
քում հուլիսի 11-ից դեպի ետ շարժվելով 1084 թ. ընկնում էր փետրվարի 
29-ին, ըստ ււսարկալագագիր» անշարժ տոմարի' նշանակվում է օգոստո
սի 11-ին**։

Սարկավագ Վարդապետի հոգացողության առարկա են դառնում ժա
մանակի համար կարևոր ուրիշ խնդիրներ ևս։ Այսպես, օրինակ, նա բա
նասիրական աշխատանքներ է անում, պարզելով և դյուրիմաց դարձնելով 
հին իմաստասիրական գրվածքները, աշխատելով ձեռք բերել ստույգ 
օրինակներ ոչ միայն .արտաքին կոչված երկերի, այլև կրոնականների 
համար43։ Սաղմոսների թարգմանությունը փոփոխության է ենթարկված 
եղել կամ աղճատումով, կամ այլևայլ թարգմանություններով։ Այգ 
դրությունը շփոթության առիթ է տալիս եղել. Սարկավագ Վարդապետը 
դրա առաշն առնելու համար Հաղբատի վանքի գրանոցում որոնելով 
գտնում է հին թարգմանիչների գրած մի Սաղմոսարան և արտագրել տա
յով տարածում Հայաստանի բոլոր կողմերը, որպեսզի ամեն տեղ միա
տեսակություն լինի այդ երգերի նկատմամբ։ Եվ ուրիշ այսպիսի հոգացո
ղություններ։

նրա գործերից ամենակարևորը, սակայն, եղել է այն, որ նա իբրև 
վարդապետ միշտ հոժար Հ 'եղել ուսուցանելու, սիրով գրավոր պատաս
խանել է ուրիշների տված հարցերին և, որ գլխավորն է, ուսուցչություն է 
արել և պատրաստել է բազմաթիվ աշակերտներ, որոնց մի քանիսի գրա
կան աշխատությունները դեռ մնում են։ նա իր այս ժրաշան աշխատան
քով մեծացրել է Հաղբատի դպրոցի անունը և կարելի է ասել, որ ինքը 
պատճառ է դարձել այդ Վան՜քի գիտական և ուսումնական փառավոր 
համբավի։ նա ուսուցել ՛է և Անի քաղաքում. վերևում հիշված հետաքրքիր 
ձեռագրի մեշ44 Սարկավագ Վարդապետի համար պատկերավոր ձևով 
դրված է նաև հետևյալը. «Որ իբրև զիմաստուն մեղու բարձեալ յան դա մ ս

էոեղի սննւյեան ի քաղաքամայրս Անի, և լի առն. էր զտոմւն ի փարթամ ու
՛թ են է անտի... Շուրշ բակ բոլորեալ զմանկանս զիլրեալ խոնարհաբար և 
ախորժելի սիրով ուսուցանէր զիրթին և զխորին իրս»։ Այս դպրոցում նա 
ուսուցել է նաև քերականություն, թվաբանություն և այլ առարկաներ։

42 Օոքսւնյսւն Մալլաքիա արքեպիսկոպօս. Ազգապատում, Կոստանգնոսզոլիս, 1912,
Հ; Տ69—ՏՈ, 1306—т т .

43 Ղ. Ալիշան, Յուշիկք հայրենեաց հայոց, հատոր Բ, էշ 986 ե հան.։
44 Տե՛ս էշ 6Տ-ի 40-րդ էանձթովէյոմւը։
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Այսպիսի բազմակողմանի ու բեղմնավոր գործունեության համար 
ինքն, այս մեծ վարդապետը, վայելել է մեծ հարգանք ամենքից։ Այս 
« Վարդապետն սուրբ»,—ինչպես կոչում ,ք նրան Սամոլել Անեցին,—իբրև 
կրոնավոր ևս հայտնի է եղել իր Տբարւոք քտղաքավարութեամբ» — կեն
ցաղավարությամբ։ Նույնիսկ զրույցներ են պատմել նրա սրբության մա
սին45 ։  «Կարի յոյժ սիրէր ղսա թագա լորն Վրաց Դալիթ... այնքան ղի մինչ 
լսէր զգալուստ նորա, յոտն յաոնէր ընդ առաջ նորա, և խոնարհեցուցեա/ 
դգլոլխն' խնգրէր ի նմանէ օրհնոլթիլն»*6։

2. Երկերը:— Բազմաթիվ և ըստ բովանդակության բազմազան են 
եղել Սարկավագ Վարդապետի գրական գործերը, որոնք մեծ մասամբ չեն 
տպագրված, մասամբ երևան չեն եկել, կան այնպիսիներն էլ, որոնցից- 
հատվածներ են միայն հայտնի։ Նա հորինել է ներբողյաններ, մեկնու
թյուն, ճառեր, տաղեր, շարականներ, աղոթքներ, տոմարական աշխա
տություններ, խրատներ ( а Բան խրատոլ առ ուսոսէնասէրս»), տիեզե
րագրական և ուրիշ բնագիտական գրվածքներ, փիլիսոփայական, բարո
յագիտական երկեր և սւյլն*7։ Շատ ցավալի է կորուստը նրա հորինած- 
Պատմության (ըստ երևույթին' երկու գիրք), որ հիշատակում են հետագա 
գրողները, և որից հատվածներ ւէ մեշ բերում Սամուել Անեցին**։ նա 
գրած է եղել սելշոլկների պատմություն;, սկզբից սկսած։ Տուղրիլի վերշին 
տարիներում, ինչպես և Ալփասլանի ու Մելիքշահի օրով կատարված 
դեպքերին նա ժամանակակից է եղել։ Մեզ հասած հատվածների մեշ ցո
լանում է նրա վերաբերմունքն իր պատմած եղելություններին և նրա- 
ճարտար ու բովանդակալից շարադրությունը' պարզ, մշակված և արվես
տավոր, միանգամայն և ազնիվ ոճով։ Ավելորդ չի լինի այստեղ բերել այն- 
կտորը, որով նա բնութագրում է Մելիքշահին։ VԻբրև առնոյր ղփառս իշ
խան ոլթեւսն բարեբաղդն Մելիքշահ զկնի հօրն մահոլան' Ալփասլան կոչե- 
ցելոյն, մեծապէս կարգռք յօրինէր զթագաւորութիմւն ըստ անոլանն ար
դարև եղեալ արքայ արքայից։ Ոչ հետևեալ հօրն բարուր և կամաց, այլ 
յալէտ մանաւանգ զընդդէմսն ախորժեալ. մինչ զի և մտահաճ եղեալ գնո- 
րայսն բասրէր զիմացմոլնս, իբրև եղեալ հակառակ խաղաղութեան և կե
նաց մարդկան' արեամբ և զրկմամբ խանդա ցեալ։ Իսկ ինքն իմաստաբա՛ր 
քաղաքավարոլթեան կարգօք պատրաստէր զամենայն։ Արդ խոհեմն այն• 
և արի քան զյոլովս ի թագաւորաց [լ քան զամենեսեան որ մ։ո մեօք' ոչ 
այնքան տանէր հոգ' որքան արդարութեամբ առ ամենեսին վարիլ. զի մի'

45 Կ. Գա&ձակեցի, Պատմոլթիլն, էշ 105 և հան.։
<8 Անդ, է, 105։
47 Ղ. ԱլիշաՏ, Յոլշիկբ հալրենեաց Հարց, Հատոր Р, էյ 178—Տ07, էՍարկասոդ- 

Աոփեստէս», էւ 2 » —300։ Գ. йшгрбшЕшцшВ, Հալկ. Հին. դպր. պատմ., Վենետիկ. 
1897, էւ 609-46։ է. ՈօկյաՏ, Հովհաննես Սարկավագի դր.ւթ,ոձներր, .ՀանդԷս Ամ
սօրյա,, Վիեննա, 1915, էւ 118—116. 23!—147։ Անդ, էէ 17-39՝ .Հովհաննես Սար

կավագի կյանքը*, նույն Հեղինակի։
48 И. ԱՏեցի, Հասսցմո&ք, էշ 97 և հան., 119 ե Հան..
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ոք լիցի տրտում ի զրկէլոց, և հպարտ' ի գոոոզաց, Էր և ազատաբարոյ և 
մեծախորհուրդ, այլ և տեսիլ մարմնոյն արժանի թագաւորոլթեան. ընդ 
որում հեզոլթիմւ ի քաղցրոլթիմյ րարուցն լծակցեալ աոնէր սիրելի ամե- 
նեցուն. զոր միայն կոչեցից թադալոր և փարթամ։ Սա ի դոյզն ժամանա- 
Կի Փ՚՚ՔՐ ԻԿ նոլազ զբոլորս հնազանդէր տիեզերս, զորս այլք ի թագալո- 
րաց ի բազում ժամանակս և կամ ո չ  բնալ։ Բայց ո չ  այնքան պատ երազ֊ 
մալ և բոնոլթեամբ, որքան սիրով Լ քաղցրութեամբ։ Տի թէ սակալ ժա ֊ 
մանակաւ այնքան զօրեաց, կարծեմ թէ և ոչ Եւրոպէ կարէր ոչ տալ մուտս 
արքայոլթեան նորա, եթէ յոլովեալ էին կենաց նորա ժամանակքօ, նրա 
մահից հետո, — ասում է,—<гանպատմելի եղև խոովոլթիլն ամենայն ա զ ֊ 
դաց... Եւ այսպէս բարիքն ի բաց վճարեցան ընդ խզման կենաց թագա- 
լորին, որոյ երկք և աշխատոլթիլնք թագալորական ուրոյն, և շահն և 
օգուտն' հասարակաց ամենեցուն, մեծամեծքն և ընտրելիքն, ման ալանդ 
ղխաղաղականն ասեմ զկեանս, և զանկարօտս և զանհակառակստ.

Այս մեծ հեղինակի գրական դեմքը լիովին կպարզվի, երբ նրա բոլոր 
երկերը, ինչ որ մնացել է, կհավաքվեն և իսկական գիտական եղանակով 
կհրատարակվեն ու բազմակողմանի կուսումնասիրվեն։ Այն ժամանակ 
մենք կտեսնենք Նրա հայացքները, թե ինչպես նա իր լուսավոր մտքով 
հաճախ բարձր է կանգնած եղել միջնադարյան թանձրամած խավարից, 
մի խոլզախնդիր ու որոնող ոգի, ձգտող իրերը բնական ձևով բացատրե
լու, մաքառող ընդդեմ սնահավատքի կամ, ինչպես ինքը գրում է, а  առաս
պելական, ստությանя, <гհիմարների կարծիքների»> Ալիշանը*9 նրա գըր- 
վածքներից,—ցավոք դարձյալ առանց հայտնելու, թե նրա ո'ր երկե
րից,—բերում է երկու ցիտատ՝ ասելով, թե ինքը Սարկավագ Վարդապետն 
ուսումնական բաներ սովորելու և գրելու համար հայտնապես պահան
ջում է, թե в Ամենևին բազմահմուտ պարտ է գոլ ձեռնարկողին այս մ, 
ոչ միայն սրբոց և տստոլածաշոլնչ գրոց, այլ և արտաքնոցя, Ուրեմն 
պետք է տիրապետել ժամանակի ամբողջ գիտությանը, Բայց այդքանն 
էլ դեռ բավական չէ. նա պահանջում է նաև փորձով ստուգել գիտցածը.
<էԴարձեալ թէև սոքօք [կրոնական և արտաքին գիտություններով] կիրթ և 
վարժ, առանց փորձի' կարծիքն հաւատարմանալ ոչ կարասցեն. և փորձն' 
հաստատուն և աներկբայ... վասն զի ոչ է պարտ միայն հնագիտակ 
[=հին բաներն իմացող] լինել, այլ և ինքնաբալ [ =  ինքն իրեն բավական, 
ուրիշի անկարոտ] ըստ շնորհացն աստուծոյւ, Ահա թե Սարկավագ Վար. 
դապետը որպիսի արժեք է տալիս փորձին, яԱռանց այսպիսի հնարի,, . 
գրող կամ խոսող գիտնոց խելքը' մեղադրելով կանուանէ. էհօլ հանճար' 
անհանճարիցնа, — ավելացնում է մեր բազմահմուտ բանա ստեղծ-բանա֊ 
սերը և շարունակում. ՏԱրդ անտարակուսաբար կրնանք ըսել որ Սար
կավագ Վարդապետ շատ մեծ արդյունք ունեցավ այսպիսի ջանքով և 
գործերով, որոց բովանդակությունն է' ըլլալն իր ժամանակին, և երկրին,.

«  ղ. Ալիշան, հայրենեաց, Բ, է,  195,



մեշ նորոգող ուսմանը և ընտիր ախորժակ մտցնող ինչ որ ԺԵ գարուն 
մեշ սկսան Ե։էրոպա ցիք' ինքը մետ աս աներորդին սկսեր էր, կամ թե 
իրեն ժամանակակից դպրոցական ըսվածներուն հետ)։։ Այս բնորոշումը 
շատ ճիշտ է։ Արդարև Բագրատոձի թագավորների օրով արդեն Անի- 

I ում, ինչպես տեսել ենք, մեծ ձգտում և շանք կար գիտությունը նորոգե- 
I չու հայերի մեշ և այդ ձգտման ու շանք ի ներկայացուցիչն Էր Գրիգոր 
I Մագիստրոսը, բայց իսկական կատարողը, գլուխ բերողը եղել Է Սար. 
I կավագ Վարդապետը։ Նա շարունակել Է Անի քաղաքի գործը, անպայման 
յ նաև այս քաղաքի ազդեցությամբ, քանի որ նա ամենայն հավանակա- 
; նությամբ վաղ մանկության ժամանակ, ծնողների հետ տեղափոխվել Է 
' Անի։ այնտեղ մեծացել ու սնվել և այնտեղ ուսումն ու գիտություն ամ- 

բարել իր գլխում, Ուստի և անհիմն չէ այն, որ Վրաց թագավոր «Դա։/իթ 
Շինողի պատմիչը (12-րդ դ .), խոսելով 1123—112Տ թվերի միշոցին Թրի- 
լիսիում գումարված հայ-վրացական եկեղեցական ժողովի մասին, 
նշում է, որ ժողովին հայերի կողմից ներկա էին «բազմաթիվ եպիսկո
պոսներ և վանքերի աոաշնորղներ, որոնք պարծենում էին նրանով, թե 
ինչպես հասել են ամենայն ուսմանց և գիտության գագաթնակետին»™, 
Դա հայկական վերածնության առաշին փուլերի արգասիքն էր, բայց 
միայն այդ չէր, Ապագան անշուշտ կհայտաբերի Սարկավագ Վարդա
պետի գրական վաստակի ուրիշ կողմերն ևս և նրա լուսապսակ դեմքն 
ավելի ևս կպայծառանա։ Մինչ այդ կանգ առնենք նրա երկու գործի 
վրա և որոշենք սրանց արժեքը մեր տեսակետով։

8. Հայրենասիրական գաղափարախոսությունը:— Ինչպես վերևում
ասվեց, Սարկավագ Վարդապետը ժամանակակից էր սելշուկյան թուր
քերի, «արիլնախանձ Ալփասլանի» և ուրիշների խժղժությո,ններին և գրել 

էր նրանց պատմությունը, Ւե ինչպես են դրանք անդրադարձած եղել նրա 
Պատմության մեշ, և ինչպիսի զգացումով է վերաբերվել նա իր պատմած 
աղետ ալից իրակություններին և արդյոք նա էլ ողբեր հորինե՞լ է իր 
պատմածների առթիվ, մենք այդ չգիտենք, Բայց որ իր ժամանակի 
թշվառությունը նրա մեշ ևս զորացրել է հայ հայրենասիրական ոգին, 
այդ հավաստի է։ Ար իստակես Լաստիվերտցին, հարկավ, մենակ չ[։ եղել 
իր հայրենասիրական ցավով, նա ներկայացուցիչն էր իր ժամանակի 
մարդկանց, որոնք լցված էին նման զգացումով։ Եվ այդ բնական է. 
ընդհանուր թշվառությունը մարդկանց միացնում է մի ընդհանուր կա
պով։ Զարթնում և աճում է ազգային ինքնագիտակցությունը, համազգա
յին հայրենասիրության գաղափարն ու զգացումը, ծնվելով ժողովրդի 
դառնաղետ վիճակից' հետզհետե ընդհանրանում է, ազգային միության 
օղակներից մեկը դառնում, անբաժան մնալով թշվառ ու տանշվող ժո

50 Լ. Մելիք ււեթ֊Բհկ, Հովհաննես Սարկավագ Վարդապետ Հազրատացոլ. աՎասն շարժ
ման ե սասանոլթեան երկրիո, ՍՍՀՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի ոՏեղեկադիր», սերիա I, 

М 1, Երևան, 1943, էշ 7է։
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ղովրդի ,Ա։ճակի արգահատությունից, —ահա թե ի՞նչն է կազմում վե
րածնության շրշանի նոր ողբերգության էությունը սկզբում։ Քաղաքա
կան կյանքի, հին անկախության և ազատության, ժողաէրղի բարեկեցու
թյան կորուստը, ժողովրդի հայրենաթափ լինելն ու ցրվելը, նախ այս են 
ողբում Լաստիվերտցոլ հետ մեծ աղետից ցնցված ու խելաթափ։

Բայց երկրորդ սերունդն արդեն ուշաբերում է. լոկ ողբը բավական 
չէր։ Եվ ահա ծնվում է ցրված հայ ժողովրդին ի մի հավաքելու և փրկելու 
ձգտումը որոշ գաղափարախոսությամբ, որի առաշին արտահայտիչը 
գրականության մեշ1 է մեծիմաստ Սարկավագ Վարդապետը։ Կիրակոս 
Գանձակեցին ( էշ 105) հաղորդում է նրա մասին. ռՍա գրեաց ճառս ներ
բողականս ի մեծազօր արքայն Տրդատ, ի սուրբ հայրապետն Ներսէս, և 
ի սքանչելին Սահակ և Մեսրոպ. արար շարական Ղեոնդեանցն քաղցր 
եղանակալ և յարմար բանիկ որոյ սկիզբն է այս' Պայծառացան այսօր

է և մի ներբողական Լոլսավորչի, аհաճոյական ոճով և կիրթ հանճարով 
յօրինուած»Տ|ւ Որ Սարկավագ Վարդապետը ճառ, ներբողյան ու շարական 
հորինել է հայկական պատմական անձերի վրա, կարելի է ասել, որ 
դրանցով հիշեցնելով հայ անցյալը' նա ցանկացել է խրախուսել սրտա
բեկ մարդկանց։ Ի պատիվ Ղևոնդյանց ոգած հոգևոր երգի^2 մեշ նա գրում 
է. «Հեղմամբ արեան սրբոց քոց հօտապետաց զեկեղեցւոյ քոյ ցրուեալ 
մանկունըս ժողովեա' յուրախութիւն, ըզվարատեալս տրտմութեամբ և 
արտասուաց յորդահոս բըղխմամբ փրկութեան մերոյ պարգևաց բա շ ֊ 
խօ'ղյ>։ Նա խնդրում է, ուրեմն, որ աստված հայ եկեղեցու ցրված մա
նուկներին, տրտմությամբ և հորդահոս արտասուքով վարատվածներին 
(իրենց տեղից, երկրից քշված, ցիրուցան եղածներին) ժողովի ուրախու
թյամբ և փրկի։ Ցրված հայ ժողովրդին հավաքելու այս տենչն ու ձգտումն 
ահա դառնում է մի նվիրական իղձ ու աղոթք և շատ վաղ, Լաստիվերտցու 
կրտսեր ժամանակակցի, Սարկավագ Վարդապետի ձեռով մտնում մեր 
ժամերգության մեշ։ Այդտեղ դեռ չկա քաղաքական անկախության խըն- 
դիր, այլ միայն տառապանքից ազատվելու և Հայաստանում մնալու մի 
իղձ է այդ,

Սարկավագ Վարդապետի այս աղոթքը շատ փոքր, իր ձևով շատ 
հասարակ ու հետևակ բան է. բայց իր բովանդակությամբ մեծ ու վսեմ 
է և անկեղծորեն բխած լինելով իրականությունից, խորն ազդու է մա
նավանդ երբ իր «քաղցր եղանակով»  երգվում էր եկեղեցում տառապյալ 
հավատացյալներից, առանձնապես նրանցից, որ դեռ երկար դարեր

61 ոքահանայոլթեան Տառը, ինչպէս նաև ներբողական գովեստ/ ի ո. Լսաաւորիշն 
Ա ի թարգմանիչ, ե Աղօթամատոյցն հրատարակեաԼ են ի Վենետիկ ի ։ տրս Հայկական
Սոփերաց 18ՏՅ թ.»ւ Գաբ. Զարրճանալեան, Հայկ. դպր. պատմ., Р, էշ 618, ծանոթ., 

այլև կ 81».
62 . Շարական հոգևոր երգո,,, էշմիա&ին, 1881, է{ Բ. .Տովհաննէո Վարդապետն 

Սարկասսդն զՂևոնղեանց ԴԱ մանկունք՝ ղՊայձաոացար այսօրն». Տե՜ս էչ 581.
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զգում էին իրենց վարատված Լինելը և աչքերը կարոտով դարձնում էին 
դեպի իրենց բնիկ երկիրը Հայաստան,

Այսպես' մեր բանաստեղծությունը, կրոնական զգացումից ե հայ
րենասիրական ողբից հետո, գտնում է արդեն իր կարևոր և մեծ թեմա
ներից մեկը, որ այլևս կրոնական չէ, ճիշտ է, դրա տոնը դեռ շատ տխուր 
է, բայց դա այլևս ոդբ էլ չէ, այլ մի նոր բովանդակությամբ ու նոր ոգով 
մի երգ է, դարձյալ հայրենասիրական։ Եվ այսպիսի զարգացումը բնա
կան էր. խիստ կրոնականից մի անդամով թռիչք չէր կարելի անել դեպի 
մաքուր աշխարհականը, աշխարհիկ կենցաղն ու սերը, քանի որ բանաս
տեղծները դեռ հոգևորական էին, իսկ հայրենասիրությունը նաև սրանցն 
էր։ Այսպիսի հայրենասիրական թեման միաժամանակ և այն դարի 
.պահանջն էր։ Եվ քանի որ հայ ժողովրդի վիճակը նույնն է մնացել 11-րդ 
դարից մինչև առ ի 20-րդ գարի առաշին երկու տասնամյակները, քանի 
որ կրկնվել են կոտորածները և ժողովրդի վտարանդումը, ուստի և այդ
պիսի թեմայով երդը, անգամ աղոթքը, հարատևել և կրկնվել է մինչև 
19-րդ դարում և դեսը։ аԻմ սիրելի զալակունքս կը թափառեն օտար աշ
խարհ...։։. «Եկայք, որդեակք իմ սիրելիք...». «Մեր հայրենիք զիս կոլ 
կանչէ...». «Մինչ իմ որդիք, ո՛վ գիտե՛... օտար աշխարհ հածում են», 
ահա 19-րդ դարի երկրորդ կեսին սիրված երգերի ընղհանուր կողմը։ 
Դա իր բովանդակությամբ մի ամբողջ գրական տեսակ է, որ իր սկիզ- 
բըն առնում է Սարկավագ Վարդապետի այն ըստ երևույթին աննշան 
հոգևոր երգից։

4. «Բան իմաստաթեան»: Արվեստի ծագման նոր տեսությունը:—
Սարկավագ Վարդապետի բանաստեղծություններից մնում է միայն մեկը՝ 
«Բան իմաստութեան ի պատճառս զբօսանաց առ ձագն որ զաղօթանո֊ 
ցալ նորա ճռուեղէր քաղցրաձայն որ կոչի սարիկ»&։ Այս մեծ (188 եր
կայն տողերով) քերթվածն իր ձևով ու բովանդակությամբ մի նշանա
կալից նորություն է մեր հին գրականության մեջ։ Եթե դա պատահմամբ 
փրկված չլիներ կորստից, մեր նոր մտավոր հոսանքի զարգացման տե
սությունը թերի կմնար։ Եվ ո՞վ գիտե' քանի'  այդպիսի արժեքավոր բա
նաստեղծություններ ոչնչացել են.

Այս երկն իր նյութովս բանաստեղծի և սարեկ թռչունի մ՛իջև փոխա
նակված մի տրամախոսություն է, որի մեջ թռչոմւը ներկայացուցիչն *  
արտաքին բնության,

թ՛եման' արվեստի ծագման խնդիրն է, հատկապես երաժշտության 
ու բանաստեղծության, որոնք երկուսը հնոլմն սերտ կապված են եղել

63 Տպագրված է „Բազմավէպ, ՀանդեսօսՏ, ՎԼնեաիկ, 1847, էշ 111 ե հտն. ,Տով-
Հաննոլ Սարկասսգի իմաստասիրի և վարդապետի ասացեալ Բաք, իմաստոլթեան ի 
պատճառս զբօսանաց աո ձագն, к այլն, մի նախորդող Հմտալից Հոդվաէով' «ՏովՀան- 

նէս Աարկալագոր ունի ,Հ. Ղ. Մ.է ստորագրողսձը, որ է' ,Հայր Հեսնդ Մարգար,, 
•Ալիչանի Հին ստորագրսվէյունը,
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միմյանց հետ. բանաստեղծը երգի և խոսքերը, և եղանակը հորինողն 
էր, 1ւ երգողը, այսինքն1 կատարողը։ Այսպիսի ստեղծող է եղել և Հով
հաննես (Յովհաննէս) Սարկավագը, որ ինքն այս քերթվածի մեշ իրեն 
անվանում է սարեկի արվեստակից, այսինքն' երգիչ։ Նա արվեստի ծագ
ման մասին մի նոր տեսություն է առաջ բերել։ Մինչդեռ ըստ հին կրոնա
կան հայացքի' արվեստի աղբյուրը «հայտնությունն» է, նա բանաստեղ
ծությունը համարում է բնության նմանողություն և ներբողում է բնու
թյունը.

Այսուհանդերձ, նրա այս քերթվածի ամբողջության գեղեցկություն
ներից մեկն այն է, որ բովանդակության առաջխաղացությունը լինում է 
կրոնական առէչքի վբա, որը, սակայն, երկրորդական տեղն է բոնում։ 
Մի կողմից' իր դարից տարբեր և անկախ մտածողն է հանդիսանում, 
մյուս կողմից' ամեն ինչ պարուրված է կրոնական պարուտակով, որ 
բնական է այն ժամանակի համար։ Փիլիսոփա մտածողը գտնվում է իր 
ժամանակաշրջանի մեշ և ոչ նրանից դուրս, և այս տալիս է նրա երկին 
իրականության դրոշմ, որով և ավելի գրավիչ է դառնում այն։ էական 
կրոնականը ոչ թե Ս. Գրքից առնված սակավաթիվ խոսքերն և ակնարկ
ներն են, այլ քրիստոնյաների աչքին կարևորություն ունեցող մի քանի 
խնդիրներ,—որ են, այսպես ասած, «հայտնությունը», Vսկզբնական» 
կամ « Ագամա մեղքը», որ իբր ժառանգաբար անցնում է բոլոր մարդկանց, 
Բաբելոնի աշտարակաշինության հանցանքը,—որոնց մասին բանաս

տեղծի տեսակետը ծավալվում է գլխավոր մտքի, թեմայի հետ զուգըն
թաց։ Առհասարակ քերթվածը հարուստ է բազմազան բովանդակու
թյամբ, առլի է ուրիշ դրույթներով ևս, որոնք առաշին հայացքից թվում 
է, թե կողմնակի խնդիրներ են, բայց դրանցով իսկապես պարզաբանվում 
է քերթվածի թեման,

Ըստ հին տեսության, ինչպես ասվեց վերևում, .  արվեստի աղբյուրը. 
»հայտնությունն» «  է, Արդ' դա, ըստ կրոնական հայացքի' այն գի

տանքն է, որ աստված տալիս է կամ հայտնում է մարդուն այլևայլ 
գերբնական միջոցներով, կամ իր երևալովը նրանց, կամ հրեշտակի- 
միջոցով։ Հայտնություն է և սոսկ աստվածային ներշնչումը, այսպես, 
օրինակ, կարծում էին, թե այդ ունեցել են Ս. Գիրքը գրողները, ուստի՛ 
մեզնում այն կոչվել է 1Աստվածաշունչ» ։ Դա մի շատ հին կրոնական.
հասկացություն է. հոմերյան քերթվածների մեջ էլ աստվածուհին---
մուսան է խոսում։ Մեր գրականության մեջ էլ նույնը երևում է՛. 
Դա,լթակ Քերթողն իր Ողբի սկզբում դիմում է <։աստվածային բանի 
արվեստավոր հոգուն», ասելով <гյօրինեա' իմաստիլ զտխրական երգ- 
մոմւս»։ Գրիգոր Նարեկացին էլ դեռ նույն կրոնական հայացքն ունի», 
նա, ինչպես տեսել ենք, իր Ողբերգության մեշ գիմում է աստծուն, ասե--
ւ-Վ-
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Եզիցի' հոգի [ =  շու*7] քո խառնեալ ի սա,
Շունչ զօրոլթեան Մեծիդ միասցի'
Ի քո' ինձ շնորհեալ ստեղծաբանոլթիլնս.

Իսկ մի ուրիշ տեղ նույն գրքի մեշ նա գրում է՝ դարձյալ խոսքն

Ի քէն ազդեցալ գրել ինձ զսոսին։

Այսպես, հին կրոնական հավատալիքով, աստված ինքն է խոսել 
մարգարեների բերանով կամ гի ձեռն մարդարէից*։

Չպիտի կարծել, սակայն, թե Սարկավագ Վարդապետը մերժում է 
ընդհանրապես հայտնությունը, Այդ դհռ շատ վաղ էր նրա դարի հա
մար, երբ իշխում էր մեծ բարեպաշտությունը։ Նա ընդունում է կրոնա
կան հայտնություններն իբրև ճշմարիտ եղելություններ և իր քերթվա
ծի մեշ հիշատակում էլ է առաքյալներին եղած հայտնությունը վերնա- 
տանը հո դե գալստին, էորպէս և այլ տնտեսականքն». այսինքն* Քրիս
տոսի մարդեղության վերաբերյալ հայտնությունները, որոնք ասվում 
են նաև Հտնօրինականք»։ Նա այդ հին տեսությունը չի ընդունում մարդ
կային արվեստի—երաժշտության ու բանաստեղծության նկատմամբ։

Ինչ վերաբերում է Սարեկի Xբազմանվագ եղանակների պատճա
ռինа, այդ էլ, ըստ մեր իմաստասեր Սարկավագ Վարդապետի, հայտ
նություն է, բայց այսպիսի մի հասկացությամբ, Երբ Սարեկն իր 
արվեստի ծագումը բացատրելու համար ասում է Բանաստեղծին. «Արդ 
կացի ի բնականին որոյ պարգևն է յայտնութիւնշ, այդ կնշանակի բնա
կանի մեշ մնալու հետևանքով է տրվել նրան երգելու շնորհքը, կամ 
նրա արվեստի ներշնչումն Vբնականի պարգևս է, արդի բառով ասած, 
բնատուր է։ Ուրիշ տեղ էլ քերթվածի մեշ Բանաստեղծն ասում է, թե 
սարեկ,  սոխակ և այլն էԲնականաւն են պաճուՏեալք»։ Այս կարգի 
ահայտնություննշ, ուրեմն, ուրիշ բան չէ, բայց եթե մի բնական հատ֊ 

կությոմւ։ Այստեղ էլ, ուրեմն, Բանաստեղծը շեշտում է բնականը, բնու֊ 
թյոլնը, լինի արտաքին աշխարհն իր ամբողջությամբ, թե որևէ էակի 
Հատկությունների միահամուռը, իբրև նրան իրեն հատուկ բնությունը, 
ւընդաբույս բնությո&ը։ Սարեկը երգում է «ըզհայրենին բարբառելովս, 
այսինքն' նա երգում է ինչպես իր հայրերը, ինչպես իր սեռի թռչնիկ

ներն իրենց ընդաբույս բնությամբ։
Մինչդեռ թռչնիկների երգեցողությունը բնածին է և ոչ-սովորովի, 

այդպես չէ մարդկայինը։ Մարդս զարգանալով բարձրացել է մտավո
րապես, հեռացել է բնական վիճակից, ընկել է էոչ բնաւորտ-ոչ֊բնա- 
յկան, անբնական վիճակի մեշ։ Հենց այդ պատճառով նրա արվեստն, 
ըստ Սարկավագ Վարդապետի, , բնածին չէ, այլ նա այն սովորում է 
,նմանելով բնությանը, բայց միշտ էլ ցած է մնում բնությունից։
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5. Հորինվածքը: — Դժբախտաբար մեզ չեն հասել Սարկավագ Վար
դապետի ուրիշ բանաստեղծությունները, որ տեսնեինք, թե ինչպես է գոր- 

ծաղրել նա իր տեսությունըԲա յց հենց այս միակ քերթվածի մեշ է[ 
երևում է, որ նա իբրև քերթող գեղեցիկ հորինել գիտե։ Նախ տեսնենք, 
թե նա ինչպես է անդրադարձրել բնությունն ու իրականությունն իր այս 
երկի մեշ։ Գրիգոր Նարեկացին էլ, որ դեռ կանգնած է կրոնական հա
յացքի վրա, ունի բնության զգացում։ Նա բնությունն զգում է ներհա
յեցական—ինտուիտիվ կերպով, նա բնությունից վայրկենական տպա
վորություն ստանալով' ան մ իշական ծանոթոլթյոձ է ունենում նրա մա
սին և այդ,—ինչպես և իր գիտակցության մեշ ծնված մի միտք կամ մի 
հուշիկ, — արտահայտում է բանաստեղծորեն ինքնաբուխ և արագ ծ ա ֊ 
գա а  պատկերներով։ Այսպես չէ Սարկավագ Վարդապետի համար։ Սա 
էլ, հարկավ, տպավորվում է բնությունից, բայց նրան մատչում է երկար 
դիտելով այն, խորհելով ու դատելով, ուսումնասիրելով և եզրակացու

թյուն հանելով նրա մասին։ Այսպես վարվում է նա իբրև իմաստասեր,  
և որովհետև նա միաժամանակ և բանաստեղծ է, իր այսպիսի հոգեկան 
գործունեությունը ձևավորում է բանաստեղծորեն։ Նա նախ մտածել է 

իր քերթվածի հիմնական գաղափարը—թեման և ապա ստեղծել է դրա 
համար պատշաճավոր սյուժետը — Բանաստեղծի իրեն և Սարեկի տրա
մախոսությունը։ Բայց այդ ստեղծումը կատարվել է ոչ սաոն, անկեն
դան եղանակով, այլ շերմ լիրիզմով հորինել է նա մի իմաստասիրական 
քնարերգություն։ Մեծ ճարտարությամբ նա ընթերցողի առաշ սփռում է 
իր մտածմունքներն ու զգացմունքները, և ինչպես լավ դիտել գիտե, 
նույնպես և դիտածը տալիս է մեզ. մանրամասնությամբ նկարում է 
Սարեկ թռչունը, միշտ ցույց տալով իր վերաբերմունքն առ նա։ Չկա 
քերթվածի սկզբում այլաբանություն, այլ մեր առաշ երևում է իրական 
երգեցիկ թռչունը, թեպետ Բանաստեղծը խոսքն ուղղում է նրան։ Մենք- 
տեսնում ենք և իրեն Բանաստեղծին իր որոնող մտքով, միաժամանակ 
և կրոնավորին իր աղոթանոցում։ Նրա երկի գեղեցկություններից մեկն 
էլ հենց այս է, որ նա և' իրական թռչունի մասին է երգում, և' իր տե

սության, այլև բանաստեղծության նյութ է դարձնում իր անձնականը։
Նրա քերթվածի մեշ ամեն բան ասված է պարզ ու հասարակ ձևով,

55 Սարկավագ Վարդապետի տեսության մասին այս եզրակացությանը ես եմ պար- 
զել աոաչին անգամ 1899—1100 թթ., Այնուհետև նույնը կրկնել եմ հայոց հին գրակա

նության դասախսսոլթյոմւներիս ժամանակ էչմիածնում, Ւբիլիսիում, Բաքվում ե ծբ Սա
նում, նույնը կա նաև 1913 թ. ոաանողների Համար դասաիոոոլթյոմւներիս ապակեաըպ֊ 
ված Համառոտագրության մեշ, որ հրատարակված Է «ձեռագրի իրավոմ.քով,, որ ե 
1941 թ. տպվեց ՍՍՀՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի , Տեղեկագրի,  մեշ։ Արդ՝ 19*0 թ. Երևանում֊ 
տպված մի գրքի մեչ աղքատիմացի մեկը բառացի սեփականել Է իմ եզրակացօլթյոմւը. 
Նա յուրացրել Է նույնիսկ իմ ցավը' ոդժրախտարար մեզ չեն հասել...», և ուրիշ բաներւ 
Ուստի խնդրոս! եմ ընթերցողներին, որ չկարծեն, թե ես օգտվում եմ 1940 թ. տպված՛ 
գրքիցւ ես քաղում եմ սեփական աշխատությունիցս, մի փոքր փոխելով նյութի դասավո- 
րությունը։ Աղքատիմացն ա’յս անգամ չի արել,
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սակավաթիվ պատկերավոր արտահայտություններով, սակայն այդ' իր 
պարզությամբ հանդերձ' ազդեցություն է թողնում իր հարուստ բովան
դակությամբ, որ շարունակության մեջ հետզհետե ավելի ճոխանում և 
առլցվում է զանազան մտքերով, որոնց արտահայտության համար նա 
գտնում է բաոեր ու խոսքեր մեծ փարթամությամբ, բայց ոչ ճոռոմ ու- 
թյամբ։ Քերթվածն ազդում է նաև իր մեծավայելուչ ոտանավորով, որ 
մարդու լսելիքը շոյում է իր յամբական ռիթմով, որ և իր երկայն տողե
րով ու տողամիջի հատածներով ունի լուրջ բնավորություն և շատ 
պատշաճում է բովանդակությանը, Այս չափը, հարկավ, Սարկավագ 
Վարդապետի ստեղծածը չէ. նույնով հորինել է Գրիգոր Մագիստրոսը, 
այն էլ միակերպ հանգերով, դա գալիս է ավելի հին ժամանակներից և 
գործածական է եղել նաև հետագայումՍարկավագ Վարդապետն այդ 
կիրառել է մեծ աջողոլթյամբ, առանց հանգերի, ինչպես են մեր ոտա
նավորներն իրենց հին ձևով։

Հետևենք քերթվածի բովանդակությանը, որով կպարզվի գլխավոր 
խնդրի դրումն ու լուծումն ըստ հեղինակի, ինչպես և Քերթողի մտա- 
ծության ընթացքը և նրա երկի հորինվածքի ընդհանուր բնույթն ու գե
ղեցկությունը, Իսկապես պետք է կարդալ և ուսումնասիրել քերթվածի 
բնագիրը' սրա գեղեցիկ ամբողջության մասին ճիշտ և լրիվ գաղափար 
կազմելու համար։ Ցավոք այստեղ չենք կարող մեծ հատվածներ մեջ բերեր 

Քերթվածն սկսվում է դիմումով Սարեկին, Եվ որովհետև հեղինակն 
իր աղոթանոցում է, հրավիրում է թռչնիկին գովերգելոլ արարչին։ Այ
նուհետև նա ամենայն մանրամասնությամբ, մի ամբողջ մեծ հատվա
ծով (34 տող) վերլուծում է Սարեկի երգի թողած այլազան տպավորու
թյուն երը. մեկ ա՛՛յս է լսում նա այգ երգի մեջ, մեկ' ա՛յն։ Ինչպես մի 
բնագետ'  նա հաճախ ուշադրությամբ լսել ու գիտել և ուսումնասիրել է 
ա1Դ թռչունին, ուստի և մեծ ճշտությամբ բնորոշում է և՜ թռչունի, և՛ 
նրա երգի այլ և այլ, իրար հակառակ հատկությունները,

Արթո՛ւն և զոսսրթուն թըռչուն հըսկող և բարբառող,
Կանչող և կարկաչող, ճըռճուող ձայնող պաշտօնասէր...
Անմերձ և մօտաւոր, ուրախարար լսասիրաց.

■Քաղցրաձայն դաշնակաւոր, որպէս կարծեմ, ըստ արուեստին. 
Սասակախոս և հարթավանկ, խանդաղատող և ողբերգակ. 

.Հրամայող և ողոքող, ըզխրատականըս ներադրող,

. Սպառնացող և հեզախօս, գըգոլող կոչող և հրաժարող.
Կականող և ձայնարկու, յոյժ խընգացռղ և զոսսրճացեալ.
Արդ գիշերըն քեղ ի տիլ, և խալարն որպէս ըզլոյս...
Պիտոյիւք սըղագոլնիլք իբր անճաշակ մարմին լըցեալ, 
նոլագօքըն կերակրեալ որպէս ոմւող զայն զօրոլթիլն...

56 Ա,Ա չափի մանրամասնություններ կարև/ի է „ 4 Մ. Աբեղյանի .Հա,., Հղվի 
. տաղաչափության* . մեյ, Երևան, 1988, էջ 841—881,



նում է նա իր նյութը և դիմում իր բուն խնդրինւ Բանաստեղծը լսելով 
•Սարեկի երգը' հափշտակվում է դրանով և հարցնում, թե այն Տարուես- 
տիւ ամենահնար երաժիշտըа որտեղից է ստացել իր * քաղցրաձայն դաշ
նակավորа երգելու շնորհքը, քանի որ նա «անվարդապետօ և ինքնու
սումն է, ոչ մի ուսուցչի մոտ չի սովորել։

0"վ պարող դու անձանձիր և կա քալի չ յոքնանըւա գ ...
Արդ ուստի' իցէ քհ4 (սօսել յայլալհզուո և յընաանիս.
Ե՜կ ուսո ինձ, դի ծանեայց, կիսակատար իմաստակիս.
Մ ի ' պատճաոեր ղանբանոլթիւն, դո՜ւ յօդաձայնըդ վերծանօղ,
Անյօդ ձայնիւ վաոյսւպհաեսւ', ե. րստսւցի'ր զիս աշակերտ:
Յ.Ի հատուցից քեզ փոխարկն ընդ ուսելոյ իմաստոլթեանն,
Արձակեալ քեզ ներբողեան թողից ըզկնի անապական,
Առ հանդերձեալըն ժամանակ անշնշելի քաշայարմար, 
հորդորականս և վայելուչս, յորմէ օգտին իմաստնացեալքւ 

Այստեղ աոաջին մասի մեջ հենց,—Քերթողն ինքն իր երկը մա սե ֊ 
րի է բաժանել, — գծվում են այս Vիմաստության բանիа կարևոր կողմե
րը. 1) գովաբանում է բնությունն ի դեմս Սարեկի. 2 ) դրվում է նրա երա- 
.ժըշտական շնորհքի ծագման խնդիրը. 3 ) Քերթողը ցանկանում է, որ 
ինքը ի դեմս Սարեկի՝ դառնա բնության աշակերտ և սովորի նրանից,
1ւ 4 ) որ բնության աշակերտ դաոնալով նա անմահ, է անջնջելի, քաջա- 
յարմար» ներբողյան կթողնի ապագայի համար,

Երկրորդ մասի մեջ թռչնիկը պատասխանելով Քերթողի հարցին' 
ասում Է, թե մարդիկ մեղանչել են և դրա հետևանքով ընկել են է ոչ 
բնալոր» — անբնական վիճակի մեջ. մինչդեռ ինքը Սարեկը չի մեղան֊ 
յ_ել, չի կորցրել իր սկզբնական ոէնեցածը, մնացել Է բնականի մեջ. ուս
տի իրեն տրվել Է «յայտնութիւնշ,

Վերևում արդեն բացատրվեց, որ այդ նշանակում Է, թե Սարեկի ե- 
րաժշտական արվեստը բնատուր Է, բնածին Է, ոչ-սովորովի ի տարբե
րություն մարդկայինից, որ «հայտնությամբа չի ծագում. Որպեսզի հնա
րավոր լիներ մարդկային արվեստի ծագոսէը համարել բնության նմա
նողությամբ սովորովի, և ոչ հայտնությամբ, պետք Էր հիմնավորել այդ 
բացատրելով, թե մարդս զրկված ք հայտնությունից։ եվ ահա անհրա
ժեշտորեն մեշ Է բերվել միջնադարյան մտածողության համար անխու
սափելի մեղքը։ Մարդս իր գործած մեղքի պատճառով կորցրել Է իր 
բնականը, բնական վիճակը, բնականը կորցնելով, զրկվել է հայտնու
թյան շնորհից, ուստի և մարդուս արվեստը չի կարող հայտնությամբ 
յինելւ Այսպիսով ժխտվում Է հայտնությունն իբրև մարդուս արվեստի 
աղբյուր, և հնարավոր Է լինում արվեստը համարել բնության նմա
նողությամբ սովորովի։ Ահա թե որպիսի դրույթներով Է մտածել մեր 
■Քերթողը, դրույթներ, որոնց հավատացել Է այդ կրոնավոր իմաստասե֊
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րը, որոնք և անհրաժեշտ են եղել քերթվածի թեման բազմակողմանի 
լուսաբանելու և հիմնավորելու համար։

Սարեկի այս պատասխանը մեծ մասամբ վերացական բնավորու
թյուն ունի, համապատասխան արտահայտությամբ, բայց տրամախո
սությունը կենդանացնում է նյութի բացատրությունը, տալով նրան 
շարժում։ Սևի և բովանդակության նկատմամբ շատ գեղեցիկ և ուժեղ է 
առանձնապես երրորդ մասը, որի վերնադիրն է' էԻրաւացուցանէ Վար
դապետն զդիմաղրութիմւ [ =  պատասխան] Ջադուն և առնւււ ոճ ամբաս- 
տանութեանա Քերթողն ընդունում է Սարեկի պատասխանը, թե <гբնա
կանին ի բաց ղրութիմւըւ եղել է հանցանքի համար, բայց ավելացնում 
է, թե ինքն այդ գիտե էի բնութենէ«, այսինքն' այդ տեսակետին հասել 
է նա բնությունը դիտելով և գիշեր-ցերեկ ուսման ու գիտության հետե- 
վելով։ Ուրեմն հայտնություն չոմւենալը մեղքի հետևանք համարելով 
հանդերձ' բացատրվում է նաև իրերի բնությամբ։ Բերենք այս կտորը. 

Զա՜յս ասաց պատճառ բազմանոլադ եղանակացն 
Թըռչունըն քաղցրախոս ի հարցանելըն մեր ըզնա...
Բնականին ի բաց դւ-ութիւն վասն սղալման աո վեհագոյնսն 
նմանապէս են պատուհաս, որպէս զիտեմք ի բնութենէ,
Ուսայ ես դեդերմամբ ևս ի բազմաց ամաց հետէ.
Զի աքնեցայ զօր ամենայն և զգիշերըն բովանդակ 
Առ իմաստըս ցանդութեամբ, նաև սիրովն որ առ հանճար,
Ջա'յս ասաց և հաստատեաց որպէս կընիք իլրոցն իրաց. 
Ցանդիմանեաց զմեզ ուղիղ, և ինքն օդովըն и ը լաց ալ,
Ի բարձրութիւն ոստոյն նըստալ ըզհայրենին բարբառելով։

Սարեկը շարունակում է երգել, իսկ Բանաստեղծն ընկնում է մտած
մունքների մեշ։ Մեր աչքի առւսշ պայծառ պատկերանում է գիտությամբ 
ու գրականությամբ պարապող իմաստասերն իր հոգեկան վիճակը վեր
լուծելիս։ Մենք տեսնում ենք խոհուն, գործոմւյա, հետազոտող ու հավա
տացող կրոնավորին, որ ոչ միայն շատ կարդացել է, այլև դիտել է բնոլ- 
թյուն ը, զգացել է նրա վսեմությունը և աշխատել է ըմբռնել նրա վեհու- 
թյունը, և նույնիսկ փանաքի, աննշան, գեղով անվայելու՛չ և անարդ 
էակ ների մեշ ներդաշնակություն տեսնել, Նա նստած է իր խոլցի I անա
պատիյ> մեշ, էոր հանդարտությամբ օգտվի1 , որպեսզի իր իմաստու
թյուն իզուր տրված չլինի իրեն, և ապարդյուն չանցնի իր մեծ շանքը, 
Բայց նրան տանշում է այն միտքը, թե ինքն իբրև մարդ մեղքի տակ է 
ծնված և բնականից ղրկված։ Այս միտքը սևեռված է նրա գլխի մեշՒ 
քանի որ թռչոմւը նստած է ծառի ճղին ու երգում է, ու երգում ճռվողե
լով և իր «բնականի պարգևով» հանգիստ չի տալիս նրան, խանգարում է 
նրան մտածելու և նույնիսկ աղոթելու, Մերթ նա աչքը պտտեցնում է 
այս ու այն կողմ թռչկոտող Սարեկի ետևից, մերթ ուրախանում է՝ հա
ռած ունկնդիր լինելով իր սիրած թևավորին, մերթ տխրում է, հուզվում,
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մտածելով, թե Սարեկը տյանդիմանեաց ըզմեզ ուղիղս։ Ապա ուրեմն 
անշահ է իր բոլոր դեգերանքը, որ ինքը մի թռչնիկից անգամ ցած է 
գտնվում։ Բայց վերշը նա այն եզրակացությանն է գալիս, թե իր վերա
բերմամբ անարդար է Սարեկի (Гհանդիմանությունըа, քանի որ նրա 
ասած մեղքն' ինքը լի գործել։ вՄարդկանց մեղ պատահած բազմատե
սակ հանցանքներն ինձ վրա ձգելով,—ասում է նա Սարեկին,—Դու ինձ 
նեղում ես առանց հոգնելու, իբր թե ինձնից մի վնաս գտած լինեիր՛ 
Աղաղակելով ամբաստանում ես ինձ, ինչպես զրկվածների սովորությունն 
Հ* Սաստիկ մեղադրում ես ինձ հրապարակով դատավորի առաշ։ Կամ 
գուցե կարծում ես, թե ես թշնամի եմ և իբրև օտար կռվել եմ քո դեմ։ Ես' 
որ թեզ սիրում եմ' քեզնից տրտնշում եմ ,,.» ։ Այսպես նա չի հասկանում, 
թե ինչո՜ւ ուրիշների մեղքերի համար ինքը պիտի պատժվի։ Այնքան խո
րասուզված է նա իր խոհերի մեշ, որ թանաքամանը թափում է իր զգես- 
տի վրա, ապա սթափվելով ինքն է ամբաստանում Սարեկին և հարցնում, 
թե ինչու նա անապատ չի քաշվում և այնտեղ երգում միայնության մեշ, 
ինչպես սոխակները, որոնց լսողները քիչ են. էլ ինչո՜ւ է նա մարդկանց 
մեշ ապրում։ Բերենք այս մասի վերշից մի կտոր, որ շատ կարևոր է թե
մայի տեսակետով.

р-է ազգակից ես սոխակի, ասա՚ դու ինձ դիմադրությամբ,

Երաժիշտք են և նոքա, բայց ցանկացան անապատի,
Դաշնականացըն նուագօք ըզբացավայրսըն զարդարեն.
Սակաւոլց եղև լըսել ըգբարեձայն երգատրութիձսն.
Գովեցան և գըդուեցան յորոց լուան ըզքաղցրավանգսն։
Ամփիոն այր Ւեբացի և Աբիոն Միթեմնացի,
Որփեւս թրակացի, այս երաժիշտք են մեծագովք57.
Այյ նուսւզեալ աո նոքօք որք րնակսւնսսն են պա&ուճեսւլք. 
Զի գործի այսր արռւեսաի նոքա չունին ի բնութենէ:

Այստեղ դարձյալ հայտնվում է, որ արվեստի համար կարևորն է 
բնականը, բնությունը։ Բայց շարունակենք նրա դիմումը Սարեկին.

Մի և դո ւ ես յայնցանէ զորոց լուար ըզպատմութիմւն,
Համարուեստ և անուանի, որպէս արդիմւքըն վըկայեն.

57 Հրատարակիչն ս,յս Հոձական առասպելական երաժիշտների մասին գրել է Հետև
յալ ծանոթությունը. տԱմփիոն երաժիշտ յոյն' ար,այ Ւերացւոց, ,ր պարսպեաց զԹերԷ, 
կամ որպէս քերթող/ն աոասպելեն, քնար յԱպողոնէ ընկալեալ, և նորին նուագացն 
/աղցրութեամբ ղ,արինս շարժեալ ի շարս և ի զետեղումն պարոպացն ընթացոլցանէր։ 
֊Արիոն քերթող և երաժիշտ ի Միթե,էնա , աղա/Է Լեսրոսի' թովեալ ասի քնարամ, զգլփին 
յի , որ ապա ընդ ասս,եղատոմ։ո դաոեցաս—Իսկ Որփեա երգիչ կամ քերթող էր անուանի, 
յորոյ ի լուր ձայնին գազան/ ամեհի/ ընթանային, և կողեր/ էաոոց էափ զէափի
ՀարկանԷինո.
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Բայց միով ես պակսւսեսւլ, զի չսիրեցեր զընգ նոսսւ կեալ 
Եւ չարարեր անգ քեզ գագարս, ուր և նոքա են տալազեալ։
Աստ գաս ն ստիս մերձ առ ինև իբր արուեստիլ ինձ յանգակից.

Հոմերական տաւլիցրն չափ քև ծանուցեալ լինի բսւցմաց'
8пտանաւոր և ցուցական (4 ) ըստ քերթոզացն տեսակի,
Կամ թէ ևս աւելագոյն, որպէս թըւի ինձ գիտողիս.
Տի վարժումն և կրթութիւն ոյ ժամանէ աո քնութիւն:

Երրորդ մասի այս վերքին տողերի մեշ քերթողական արվեստն իր 
ծագումով պարզապես բնության նմանություն ու արդյունք է համարվում 
և զորեղ կերպով շեշտվում է, որ բանաստեղծության աղբյուրը բնու
թյունն է։ Առաշին մասի մեշ արդեն, ինչպես տեսանք, Բանաստեղծը 
ցանկանում է, որ ինքը դառնա ի դեմս Սարեկի' բնության աշակերտ, 
Այս երրորդ մասի մեշ նա ասում է, թե քերթողները նմանելով բնու
թյանը' սովորում են իրենց արվեստը, բայց չեն հասնում իրենց արվես
տի նախագաղափար բնությանը։ Այստեղ Քերթողը «բնութիմւ» բառը 
գործածելով Սարեկի փոխանակ' պարզ հայտնում է, որ այդ թռչունը 
քերթվածի մեշ հանդիսանում է բնության ներկայացուցիչ,

Չորրորդ մասի մեշ բանաստեղծն ավելի ևս պարզաբանում է նա
խորդ մասի մեշ արծարծված խնդիրները։ Սարեկը պատասխանելով 
Քերթողի հարցին, հայտնում է, թե մարդու հետ ապրելու խորհուրդն 
այն է, որ մարդը ստիպված լինի այդ կենակցությամբ տեսնելու, որ 
ինքը' մարդն անհավասար է նույնիսկ իր гծա ռանե րինօ, այսինքն բնու
թյանը, որ, ըստ հին կրոնական հայացքի, ստեղծված է մարդուն ծառա
յելու,

Ընդ մեզ կենակցութիւն ձեզ չյյնտրողացըդ [զկենակցոլթիւն] առ
աստուածն,.

Առ ծառայս անզուգութիւն' զանզուգոլթիւն մեծարողացգ։

Դարձյալ, ուրեմն, անհավասարություն (տանզուգութիւնл) բնու
թյանը. անհավասարություն, հարկավ, արվեստի նկատմամբ, ինչ որ- 
արդեն երկու անգամ ասված էր երրորդ մասի մեշ։

Մենք տեսանք արդեն, որ Բանաստեղծը երրորդ մասի մեշ չի ըմ
բռնում այն, որ ուրիշների մեղքերի (Ագամա մեղքի և աշտարակաշի
նության) համար ինքը պիտի պատժվի, և մի վայրկյան նա ըմբոստա
նում է Ագամա մեղքի դեմ և թվում է, թե նա պիտի մերժեր այն։ Բայց 
այդ հնարավոր չէր 11-րդ դարում' առանց ընկնելու թոնդրակեցոց 
աղանդի մեշ։ Բ՛երես սրանից իրեն զերծ պահելու համար նա այս չոր
րորդ մասի սկզբում Թռչունի բերանով կանգ է առել նույն խնդրի վբա' 
մեկնաբանելով հիշված մեղքերը և ավելի պա բզելով' ինչ որ ինքն եր
րորդ մասի սկզբում ասել էր, թե մարդուս ւբնականին ի բաց դրոլթիլնը։. 
գիտե <гի բնոլթենէ* և իր ուսած գիտությամբ, Այստեղ նա իր այս տ ե ֊ 
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սությունը հիմնավորում է բանականորեն։ Մարդիկ, իբրև մտավոր ու- 
բանական էակներ, իրենց ազատ կամքով աշխատել են բարձրանալ 
նախնական բնական վիճակից՛՜ «աստուածութեանըն ցանկար, Ծառ 
դԼ րակայսն ամբառնալս, (Гճոխանալս «յերկինս ելանելովօ. այս են 
եղել նախամարդու և աշտարակաշինության մեղքերըԴ րա նով է, որ 
նրանք կորցրել են իրենց անմեղությունը։ Բանաստեղծն այսպիսի ռա- 
ցիոնալիսս։ական մեկնության ճանապարհ բռնելով հանդերձ, իբրև իր 
դարի զավակ, իր լռությամբ համակերպվում է աստվածաշնչյան գաղա
փարին ժառանգական մեղքի մասին։ Բայց նա չի կարողանում լռու
թյամբ հաշտվել մի ուրիշ կրոնական մտքի հետ, թե իրենց «իշխանի» 
—առաշին մարդու մեղքի համար դրախտից հանվելով պատուհասվել 
են և ավելի ևս դաոն ճակատագիր ոմյեն մարդկանց «ծառպյելուа հա
մար ստեղծված անմեղ կենդանիները։ Բնության սիրահարը, որ Քերթ
վածի սկզբում հրճվանքով ներբողում էր իր սիրելի թռչնիկին, վերշում 
էլ նրա բերանով, իբրև, բողոք այդ կրոնական հայացքի դեմ,—դրանով 
լռելյայն և Ադամա մեղքի դեմ,—անկեղծ կարեկցությամբ նկարագրում 
է թռչունների ծանր դրոլթյոմյը.

Բայց և անմեղքըս վնասեցաք վասըն ձերոյդ ժըպրհութեան,

Ել աղէտք. վըշտագինք պարապատեն ըզմեզ յերկրի,
Խորշակք և ձըմեբունք և պիտոյից պակասոլթիլնք,
Ցաւք և խօթութիւեք և տարաժամ մահու արկուածք. . .
Յորս ալելի' մ եք աշխատիմք՝ ոչ անելով յարկս և քաղաքս,
Ոչ համբարըս մըթերեալս ի լիոլթիլն հարկալորացն,
Ոչ դեզս և ոչ բըժիշկս որով ցալոց ախտ դադարէ,
Ոչ կակուղ ինչ կերակրիկ մեղ ի սվափանըս դիլրութեան... 
Զըրկումըն մեր ի ձէնշ, և դուք ըզմէնշ ամբաստանէք...

Հինգերորդ վերշին փոքրիկ մասը եզրակացությունն է. 

ճշմարտիւ զայս խօսեցալ ըստ պատահմանցն հանդիպման, 
Ըզբացատրեալ հոյլըս բանից իմաստաբար բարբառելով.
Որով յաւլթեալ մեղ իմաստնոցս և կարծեցեալ բանասաեւլծացս... 

Հաղթող է հանդիսանում, ուրեմն, բնության ներկայացուցիչը, 
«արուեստիլ երաժիշտն ամենահնար անվարդապետօ, որ բուն արվես
տավորն է, իսկական երգիչը, իսկ նրա « աշակերտя և «արվեստակից

68 Այս բացատրւսթյան համար նա նկատի Է ունեցել Օձի հետևյալ խոսքը, որ ասում 
Է Եվային խաբելիս. *Տի գիտէր ասոռսսձ թէ յորոս! աւուր ոսոիցէ, ի նմանէ, բանայցեն 
աչ, ձեր, և լինիցի, ի բրե զա и աոլա է ս ' ճանաչել զբարի և զչարէ (Ծնունդ,, Գ, Տ)։ 
Իսկ Բաբելոնի աշտարակաշինության համար նկատի Է ունեցել հետևյալը, տեկայ, շենես- 
ցոլ, մեզ ,աղա, և աշտարակ, որոյ լինիցի դլուխն մինչև /երկինս* (Ծնունդ,
ԺԱ, 4)։
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իմաստասերը' <гկարծեցեալ բանաստեղծ» , որ չի Հասնում իր վարպե
տ ի ն ֊ բնությանը,

в. Ձգտում դեպի բնություն ու ռացիոնալիզմ և դրա ազդեցությու
նը գրականության մեշ:—Սարկավագ Վարդապետի <г Բան իմաստոլ- 
թեան» քերթվածի բովանդակությունից, որի մանրամասնությունների 
վրա դիտմամբ կանգ առանք, պարզ երևում է, որ եղել է ձգտում դեպի 
բնություն ե ռացիոնալիզմ կրոնի մեջ, որով գլխավոր նշանակությունը 
տրվում էր ոչ թե հայտնությանը, այլ բնության դիտողությունից բանա
կանությամբ ձեռք բերած ճշմարտություններին։ Դրա արգասիքն է եղել 
արվեստի ծագման նոր տեսությունը և առհասարակ մի նոր արվեստի 
պահանջը։ Մեր իմաստասեր Բանաստեղծը շատ աջող լուծել է կարևոր 
գրական խնդիրը, պնդելով, թե բանաստեղծը նմանում, հետևում է բնու
թյանը, իրականությանը։ Այս հայացքը, որով արժեքը տրվում է բնու
թյանը, այս արդեն մի մեծ նորություն էր մեր գրականության մեշ և կա
րող էր ծագել միայն վերածնության դարում իբրև հետևանք այն նոր 
ոգու և ազատախոհության, որ առաջ էր եկել կյանքի մեջ։ Սարկավագ 
Վարդապետն այդ անդրադարձրել է բանաստեղծության մեջ։ Բայց նա 

.մենակ չի եղել այդպես մտածող։
Այսպես ուրեմն' ինչքան էլ սելջուկյան թուրքերի ավերածություն

ներով քայքայվել է Հայոց աշխարհը, դարձյալ քաղաքային կյանքի 
.պերճ զարգացումն անհետևանք չի անցել։ Նոր մտավոր հոսանքի առա
շին արտահայտությունները, որ տեսանք կորստից փրկված երկերի մեշ, 
այդ ևս 11-րդ դարի համար խոշոր գրական երևույթ է իր նոր տեսակ
ներով և նոր թեմաներով։ Հովհաննես (Ցովհաննէս) Սարկավագ 

֊Վարդապետից հետո' 12-րդ և հետագա դարերում մեր բանաստեղծները, 
թեկուզ հոգևորական, այլևս չէին կարող գիտակցաբար չանդրադարձնել 
բնություն և իրական կյանք, և չերգել հայրենասիրությունն իր գաղա
փարախոսությամբ,

Բանաստեղծության մասին նոր հայացքն ազդում է և ձևի վրա։ 
Դրա անմիշական հետևանքը լինում է և այն, որ մեր բանաստեղծներն 
և առհասարակ մատենագիրները թողնում են սեթևեթ շինծու ձևերը,

■ անհասկանալի հնաբան ություններն ու ճոռոմ ոճը, որ մտել էր բանա
ստեղծության մեջ անգամ, Պարզությունն ու բնական մտածողությունն 
սկսում են իշխել ընդհանրապես։ Գրականության մեշ երևան է գա/իս 
12-րդ դարում կենդանի խոսակցական լեզոմւ' միշին հայերենը, որ ար
դեն բավական հեռացած էր հին գրական լեզվից' գրաբարից։ Ստեղծ
վում են, ինչպես գրում է Սարկավագ Վարդապետը, ըստ բովանդակու
թյան և ըստ ձևի ավելի գեղեցիկ, 1 անապական», <гшп հանդերձեալն 
ժամանակ անշնշելի քաշայարմար» քերթվածներ։ Այս է եղել ազդեցու
թյան արդյունքը բնության աշակերտի, մեր անքող Իմաստասերի աշխա
տանքի, ինչպես և նրա պես մտածող նրա ընկերների, որոնց մեշ ինքը 

՛Սարկավագ Վարդապետը փայլել է իր մեծ սիրով առ բնությունը և այժմ 
.փայլում է իր «■իմաստության բանով», որ մի ներբող է բնության։
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ԴԱՎԻԹ ԱԼԱՎԿԱ ՈՐԴԻ

Կիրակոս Գանձակեցին6®, հիշելով Սարկավագ Վարդապետի մահր-’ 
1129 թ ., շարունակում է. (Гև զկնի ամի միոյ վախճանեցալ սուրբ լուսա- 
լորիլն Դաւիթ վարդապետն, Ալալկայ որդի, որ գրեաց զկանոնական- 
օրինադրութիւնս գեզեցկայարմարս և պիտանացուս ի խնղրոյ քահա
նայի միոշ, որում անուն էր Արքայոլթիւն, ի քաղաքէն Գանձակայ». 
Գավիթն ինքն էլ Գանձակ քաղաքից էր։ նրա մասին հիշում է և Վար ղան 
Արևելցինտ, ասելով, թե Սարկավագի մահից մի տարի հետո վախճանվել 
է և «լծակիցն իլր Ալալկայ որդին Դաւիթ, որ կանոնքն էր դիլրահաս», 
[Այլ ընթերցված' вոր կանոնքն գրեաց դիլրահասյ>\։ Թե Դա վիթ վարդա
պետն ինչի'  մեշ է եղել Սարկավագ Վարդապետի вլծակիցը։ ,  այսինքն՝ " 
գործակից, աշխատակից ընկերը, այղ հայտնի չէ։ Երևում է, որ նա ևս 

իր ժամանակին հայտնի հեղինակավոր մի անձ է եղել, որ նրա մահվան - 
մասին հիշում են 1ւ Վարդանը, և՜ Կիրակոսը և վերշինս նրան սլու- 
սաւորիչօ է անվանում։ նրա (Гկանոնական օրինադրություններըյ> կամ՛- ՛ 
ггԿանոններըռ, բարեբախտաբար, մնում են, թեպետ և դեռ ձեռագիր, 

բայց այդ մասին ունենք քաղվածաբար տպված բավական տեղեկու
թյունների,

Դավթի գործը, որ բաղկացած է 98 կանոններից, ունի ոչ թե գրա- ■ 
կան արժեք, այլ կոզտուր-պատմական։ Դա ունեցել է իր ժամանակի- ■ 
համար գործնական կարևորություն, թե ինչպես պետք է վարվի մի քա
հանա կամ այլ ոք իրեն վերաբերյալ որոշ դեպքերում։ Դրա համար նա, . 
հաճախ օգտվելով եկեղեցու հայրերի կամ Հայոց եկեղեցական կանոննե- 
րից, ինչպես և ավանդություններից, տալիս է խրատներ ու հրահանգներ, . 
բայց ոչ սառն, հակիրճ օրինադրական եղանակով, այլ սովորաբար ըն
դարձակ րացատրությոմ/ներով, Այդ եղանակով նա ձգտել է մտքերը 
էէլուսավորելուл և <гդյուրահաս» դարձնելու իր ասածները, ինչպես բնո- - 
րոշել են նրան և նրա գործը Կիրակոսն ու Վարդանը, նրա ասացվածը ■

զան նյութն ևս մեծ մասամբ ժողովրդական է, аԱլավկա որդու այս գոր
ծը Հայոց գրականության մեշ իր տեսակով աոանձին մի բան է, գուցե 
առաշինն ու միակը։ նա ներկայացնում է կյանքն, ինչպես կա, ինչպես - 
ինքը տեսնում է այդ, և իր Կանոնները դնում է իր աշակերտին [այսին- 
քըն՝ Արքայություն քահանային] ըմբոնելի երևույթների դեմ։ Այդ դիտո
ղական նկարագիրն է, որ բարձրացնում է Կանոնական օրինադրությոձ-

սերտ կապված է իր ծագման, միշավայրի ներքին վիճակի և ղարգաց-

Б9 Կ. Գանձակեցի, Պատմոլթիլն Հայոց, էչ 107,
60 ^Մեծին Վարդանա յ  Պատմոլթիլե տիեզերականЛ, Մոսկվա, 1861, էշ 159։
81 .Ազգագրական հանդես*, ԺԳ գիրք, 1908, է։  108—181. նույն, ժե գիրք, 1907г- 

է{ 81—87. Կ. ԿօսասւՏյանց, Դավիթ Ալավկա որդի։ Այո հոդվաէր մեր միակ աղբյուրն Է•
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ման պայմանների հետ և ճշգրիտ հայտարարն է նրանց» ։ Այս բնորոշու
մը, որ գալիս է մեր հին գրականությանը հմուտ մի անձիցս, բավական 
է արդեն Դա վիթ վարդապետին համարելու Սարկավագ Վարդապետի 
արժանավոր <гլծակիցը* ։

Անշուշտ, կարելի չէ պահանշել, որ նա մեր ժամանակի տեսակետ֊ 
ներն ունենա, այլ բավական է, որ նա իր կանոններով մաքառել է իր դա
րի վատ սովորությունների և ապականված բարքերի դեմ, ինչպես և զա
նազան առողջապահական միշոցներ է աոաշարկել «պղծումների» և մի 
քանի այլ բաների վերաբերմամբ ըստ իր ժամանակի հասկացության, 
Նրա գրքից հնարավոր է լինում ծանոթանալ մեր հին կենցաղին, բարքե
րին, մտավոր բարոյական դրությանը՛, և, կարելի է ասել, Ալավկա 
որդին հաճախ հին սովորույթները կամ սովորութական դիրքերն է վե
րածել <гկանոնների» կամ Vկանոնական օրինադրությունների» ։ Այսպես 
են, օրինակ, այն բազմաթիվ կանոնները, թե ինչպես պետք է վարվել 
կամ ինչպիսի մաքրության միշոցներ գրրծադրել, երբ որոշ կենդանի- 

՜ ներ' շուն, գայլ և ուրիշներ դիպչում են ուտեստի, և ավելի ևս առանձ
նապես տմկնանկի» դեպքերում, այսինքն, երբ գարշելի մկնով պղծվում 
է որևէ ուտելեղեն, տԶի նորա [մկան] չարն շատ է, քան զամենայնւ, դր
բում է նա։ Այժմ ևս «•մկնանկըւ կամ <էմկնառը» զզվելի է. Այդ, իհարկե, 
առողջապահական զգուշությունից է ծագում։ Արքայություն քահանան 
ամենից առաշ դրանով է հետաքրքրվել, նա մկնանկի մասին է սկսել իր 
հարցումը, ուստի դրան վերաբերյալ կանոնները դրված են Դավիթ 

.վարդապետի գործի սկզբում։
Սակավաթիվ չեն այն կանոնները, որոնց մեշ խոսվում է պատժի 

ենթակա զանազան մեղքերի ու հանցանքների մասին, ինչպես են' ամուս
նական սրբապղծություն, տռփական ախտեր, «սպանություն, գողություն, 
վաշխառություն, հրդեհումն, երդմնազանցություն, հիշոց, կախարդու
թյուն և այլն*ւ Առանձնապես մանրակրկիտ ձևով գրում է նա կանոններ 
ընդդեմ զանազան հմայությոմյների և սնահավատության, հրահանգներ 
է տալիս զանազան բարեպաշտական ծեսերի, տոների, ժամերգության, 
պահքի, մկրտության, մ եռելի կոծի և այլի վերաբերմամբ։ Կան կանոն
ներ նաև սեռական հարաբերության, ծննդաբերության, քահանաների _ 
երկրորդ ամուսնության, ձրի ուսման մասին, և ընդդեմ այն անկարգու
թյան, որով քահանայական տների պատկանող աշխարհականներից 
ոմանք իրենց սեփականությունն էին դարձնում ժողովուրդը և, նույնիսկ 
քահանա չեղած դեպքերում էլ, բռնությամբ հափշտակում էին Տզշահա- 
ւորութիւն քահանայիցյ,։ Հատկապես հետաքրքիր է վերշին (98-րդ) կա
նոնը, որի մեշ խոսվում է .այն .ժամանակի гշնորհավաճառության և կա
շառակերության մասինՍ Աղվանից աշխարհում։ Առաջնորդները պսակ
ված ամուսիններին բաժանում էին միմյանցից և գրով թույլ տալիս ուրիշ

62 օԱզգագրական հանգես», ժե, էւ 67. հոդված Կ. Կսստանյանցի.



ների հետ կենակցել։ Այս и/ի սին երին նրանք որոշ հարկի տակ էին դնում 
և ամսե ամիս պահանջում հարկը։ Նրանք «ունեին իրենց գործին հավա
տարիմ գործակալներ, որոնց ձեռքն էին հանձնված օրհնության թղթերը 
և անվանական ցուցակները։ Այդ մարդիկ, ինչպես միջին դարերում ին
դուլգենցիա բաժանողները, յուրաքանչյուր ամիս գավառից գավառ էին 
շրջում... և խստությամբ պահանջում էին նշանակած տուրքերըյ> և այլն։ 
Հետևանքը լինում էր « կնոջ և առն բաժանումն, ղաւակաց ցրումն, ընչից

բաղում քարշումն... և այլ և յոլով բճախեղդութիմւօ։
Այս է ահա « Կանոնների»  կամ «Օրինադրությոմւների» բովանդակու

թյունն ըստ հիշված աղբյուրի։ Այդ աշխատությունից օգտվել է Մխի
թար Գոշը, բայց դա «պիտանացու» է համարվել նույնիսկ 13-րդ դարում, 
և, ինչպես երևում է, դրանով առաջնորդվել են ընդհանրապես, մինչև 
անգամ Մխիթար Գոշի « Դատաստանագրքիյ> հրատարակվելուց հետո։ 
Դրա պատճառն այն է, որ Դավթի Կանոնների բովանդակությունը, թ ե ֊

կապված է այն ժամանակաշրջանի իրականության հետ, և ամեն ինչ ար
տահայտված է դյուրըմբռնելի ձևով։ Նկատի ունենալով այդ գործի 
գործնական կիրառական նշանակությունը, կարծում ենք սխալ չէ, որ 
այդ «Կանոնական օրինադրությունները»  դնում են հայկական դատաս
տանագրքերի շարքի մեջ™։ Իսկապես որ այդ երկն իր տեսակով մի նոր 
բան է եղել մեր հին գրականության մեջ, և այդ նորն էլ ծնունդ է նոր 
մտավոր հոսանքի։

63 հ. Սսւմուելյան, Հին հայ իրավունքի պատմություն, հատ. Ա, Երևան, 1939, քչ 75։



«ՒԱՄ ԱՆԱ ՚ւԱԳ ւ՚ՈհԹ ՑՈհ՚ւ.

ՄԱՏԹԵՈՍ ՈԻՌՀԱ9ե8Ի ԵՎ ՈՒՐԻՇՆԵՐ

1. Ժամանակագրություն:—Հայոյ գրականության 12-րդ դարը,—
հայտնի չէ, թե աոաջին անգամ ումից, — կոչված է а Արծաթի» դար'

ճ !  համեմատությամբ 5-րդ դարի կամ аՈսկեդարի» ։ Այդ կնշանակի' մեր
\ /  գրականությունն առաշընթաց զարգացում չի ունեցել։ Բայց այդ ճիշտ
V է միայն պատմագրության համար, այն էլ, երբ նկատի ենք առնում այս

գրական տեսակը հորինվածքի կողմից։ Արդարև 5-րդ դարում գրված 
պատմություններն ավելի կամ պակաս չափով գեղեցիկ են. ունենք Եղի
շեի аՀայոց պատերազմի» նման գեղարվեստական երկը' իր ընդհանուր 
գույնով և գլխավոր գաղափարով ու խնղրով, որ սկզբից մինչև վերշն 
իշխում է ամբողջի վրա' տալով նրան մի գեղեցիկ միություն։ Սակայն 
հետզհետե արվեստը պակասում է մեր պատմագրության մեջ, մինչև որ 
առաշ է գալիս ժամանակագրությունը կամ տարեգրությունն առանց որևէ 
արվեստավորության, անգամ առանց անձնական ոճի նույնության։ Եթե 
Եղիշեի երկի հորինվածքի գեղեցկությունը ծագում է հունական կլասիկ 
գրականության ազդեցությունից, ժամանակագրություն արգասիք է 

! միջնադարյան ընդհանուր քրիստոնեական կուլտուրայի։ Նույն գրական
տեսակը նույն ձևերով և նման աշխարհայացքով սիրված է եղել նաև 
եվրոպական ժողովուրդների մեջ։ Տարեգրությունն այն ժամանակներում 
պարզամիտ գրագետների համար համեմատաբար հեշտ կատարելի մի 
գործ է եղել — գրի առնել եղելությունների պատմությունն առանց որևէ 
ուսումնասիրության ու ներքին կապի, առանց որևէ հավակնության գե
ղեցիկ հորինվածք առաջ բերելու մի ղեկավար գաղափարով, որ ի մի 
միություն, ի մի ամբողջություն ձուլեր պատմված դեպքերը։

2. Մաւոթեոս Ուոհայեցու Ժամանակագրությունը: — Այսպիսի պարզ
) ու հասարակ տեսակի առաջնակարգ ներկայացուցիչն է մեզնում Մատ-
I թեռս Ուռհայեցին իր տժամանակագրռւթեամբ»1։ Նա Սարկավագ Վար-

1 Մ. Ոտհայեցի, ժամանակագրիլթիմւ։ Գրքի սկզբի վերնադիրն է. էՊաամսլքիմ։ 
արարեալ Մաթէոսի մեէի քահանայի Ուռհայեցսւյ վասն Բադրաաոձեաց թադալսրացն ե



դապետի օրով է ապրել, բայց ոչ Հայաստանում։ Նրա կենսագրությունը 
հայտնի չէ. ինքն իրեն անվանում է' яՄատթեոս Ուռհայեցի և վանական}։, 
հՄատթէոս Ուռհայեցի և վանաց երէց»2։ Հավանորեն Ուոհայի մի վանքի 
երեց։ Նա Ժամանակագրությունը գրել է այդ քաղաքում. * Ես Մատթէոս... 
ղամս բաղումս քաշաջան քննութեամբ կացի և արիաբար մտօք ի քա
ղաքս Միջագետաց յՈւռհա ժողովեալ գրեցաք մինչև ցայս վայր»3, որ է •
1000 թվականը ներառյալ։ Միջագետք ում հին դարերից ի վեր ապրել են 
շատ հայեր. 11-րդ դարի երկրորդ կեսին, բիզանդական քաղաքականու
թյան հետևանքով, նրանց թիվն ստվարանում է այնտեղ։ Բավական 
թվով քաղաքներ իրենց շրշակա գյուղերով անցնում են հայ ազնվա
կանների ձեռքը, որոնք իշխում են այն տեղերում իբրև բիզանդական 
կուսակալներ։ Այդպիսիներից մեկն եղել է մի ժամանակ նաև հին նշա
նավոր Եդեսիա կամ Ուռհա քաղաքը, որի բնակիչների մի խոշոր մասը 
11 ֊ր դ  դարի վերշերին և 12-րդ դարում հայեր էին։ Մեր ժամանակագիր 
Մատթեոսն ահա այդ կողմերի հայության արտահայտությունն է 11— /
12-րդ դարում և հետաքրքիր է իբրև այնպիսին։ Ինչպես իր աշխատու֊ /
թյունից երևում է, նա իր ժամանակի 1վարդապետներից և կորովի գիտ- յ  
նականներից» չէ. ոչ ճարտասանական արվեստն է սովորել, ոչ էլ քերա
կանական ուսում ստացել, Կրոնական գիտությանն էլ հմուտ չէ. բայց, 
հարկավ, նա ևս, ինչպես ուրիշներն այն դարում, տոգորված է կրոնական 
ոգով ու հայացքով։ Նա համեստ մարդ է և շատ համեստ էլ կարծիք ունի 
իր մասին։ Բայց մի մեծ առավելություն է ունեցել այդ երեցը։ Սիրել է /  
իր գործը, հոգով-սրտով նվիրված է եղել դրան, և սկսած 12-րդ դարի 1 /
" ԿզբՒտ Կամ 11-բդի ՎեՈ եՐէտ՛ երկար տարիների մեղվաշան աշխա֊ V  
տությամբ կարողացել Է բազմազան աղբյուրներից նյութեր ժողովել, 
դեպքերի տարեթվերը որոնել, գտնել և ըստ կարի ճշտել, և եղելություն
ները, տարիների կարգով դասավորված, միմյանց ետևից գրի առնել և 
հորինել մի մեծ և ընդարձակ գիրք, վերջացնելով այդ գործը 1140-ական 
թվականներին, ծերության օրերում։

ճիշտ Է, նրա աշխատության բազմազան նյութերի մեշ չկա որևէ 
ներքին կապակցություն, բայց նա այդ արել է ոչ սաոն, ոչ անտարբեր /
կերպովէ Նրա երկի մեշ հաճախ գտնում ենք նույն ոգին և զգացմունքը, ք 
ինչ որ Արիստակես Լաստիվերտցու, միայն ոչ բուռն սաստկությամբ, / 
ավելի զտված ու նստած, և քաղաքական դրության և հայության վիճակի 
պայծառ հասկացությամբ։ Այս տարբերությունն առաջացել Է այնոլ, որ 
Ուռհայեցին ժամանակով և տեղով բավական հեռու Է եղել Լաստիվերտ֊

այլոց բազմաը ի Դճ թոսսկանէն սկսեալ մինչ ի ՈԺԱ թիմ։ ասսրտեալ*. Ա,ս վերնադիրն 
ըոտ երևույթին ուրիշի դրա» է. ՈԺԱ ( =  611+651 =  1182) թվականը վերա,երում է շա
րունակող Գրիգոր երեցի Տարեգրությանը։ Գրքի սկզբում էլ պակասոս! է մի փոքր կտար։

2 Անդ, էշ 113, 114.
3 Անդ, էշ гта.
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ցոլ ապրած աղե տալից ժամանակից ու տեղից, թեպետ և իր օրով և իր 
I ապրած երկրռւմ էլ պակաս չեն եղել ավերածն ու կոտորածը։
I Նրա աշխատությունը կազմված է երեք մասից, առաշինը բովան֊
I դակում է Հայոց ՆԱ ( = ք .  952) թվականից մինչև հայոց Շ ( = ք .  1051) 

թվականը։ Երկրորդ Հասի առաշարանի մեշ (էշ 114) գրում է. <гՆա և այլ 
ևս ուեիմք ասել ձեզ ամաց ոլթսնից զաշխատութենէ Մատթէոսի Ուռհա- 
յեցւոյ և վանաց երիցու»։ Ուրեմն մտադիր է գրելու մինչև 1131 թվա ֊ 
կանը (1051 + 8 0 =  1131)։ Պետք է ընդունել, որ նա հիշված աոաշաբանը 
դրել է այս թվականից ոչ առաշ, քանի որ կարելի չէ կարծել, թե նա 
մտադրված լիներ գրելու իր դեռ չապրած տարիների ժամանակագրու
թյունը։ Երկրորդ մասը հասցրել է մինչև Հայոց ՇԾ ( = ք . 1101) թ.։ Դրա֊ 
նից հետո, ասում է երրորդ մասի առաշարանի մեշ (էշ 277), Հզամս 
տասն [ուրեմն ոչ վաղ քան 1141 թ., քանի որ 1131 + 1 0  =  1141] ոչինչ
արարաք հոգս վասն այս ժամանակադրութեանցս և թողեալ էաք ի բա ֊ 
ցեայ զարուեստ գրչոլթեանցս»։ Ծերության ժամանակ վերսկսելով իր 
գործը' հայտնում է, թե Տզամաց երեսնից դեռ ևս առաշի կայ ի գրի հա ֊ 
լաքել»։ Ուրեմն դարձյալ մինչև 1131 թվականը (1101 +  30=1131)։ 
Նույն առաշարանի վերշռսէ ևս հայտնում Է, թե ՇԾ (=1101) թվականից 
հետո պիտի գրի Հզայլ ևս զամաց քսան և հնգից և երեսուն' լիցի վճա
րումն գրոցս», Ուրեմն մինչև 1126 կամ 1131 թվականը։ Այսպես ուրեմն, 
նա մտադիր Է եղել իր ժամանակագրությունը հասցնել մինչև Հայոց ՇՋ 
(= 5 8 0  +  551 =1131) թվականը, բայց բերել հասցրել Է մինչև 1136 թվա
կանը։ Ըստ այս մ նա իր աշխատության երկրորդ և երրորդ մասերը գրել 
Է 1131 թվականից հետո և երկար ժամանակում։ Գործի համար նյութեր 
հավաքելը, հարկավ, նա վաղ Է սկսել. *ել այս եղև ի հայրապետութեանն 
տանն Հայոց տեաոն Գրիգորիսի և տեառն Բարսղի, յորժամ եղև սկիզբն 
առաշին' երկրապասէքէութեանս»։ Գրիգորի սը Գրիգոր Վկայասեր կա
թողիկոսն Է (1066-1105 թթ.), իսկ Բարս եղը' նրա աթոռակից Բարս եղ 
կաթողիկոսը (1181—1213 թթ.), Ուրեմն ոչ ուշ քան 1105 թվականը, որ
պեսզի միաժամանակ այն երկուսի օրով եղած լինի * ա ռաշին սկիզբը»։

Ուռհայեցին իր գործի համար մեծ շանք թափելով հարցուփորձ Է 
արել հին ժամանակների ականատեսներին և ականջալուրներին, շատ 
բան իմացել Է ծերուհիների ավանդությունից և կամ քաղել ուրիշների 
թողած հիշատակարաններից։

Առաշին մասի հարյուր տարվա պատմությունը գրել Է նա էըստ ա յն ֊ 
քանեաց տեսողացն և լսողացն, որք Էին ի հին ամաց ծնեալք, և ընդ 
ընթերցողսն յառաշին պատմագրացս, որք ականատեսք Էին լեալք ամե
նայն եղելոցս»1։ Երկրորդ մասի դեպքերի համար նա գրում Է, թե կա
տարվել են Vյալոլրս հարցն մերոց, որք Էին բազում անգամ տեսեալ 
աչօք իւրեանց»։ Այդ մասի վերքին տասնամյակների, ինչպես և երրորդ.



մասի մեշ պատմված դեպքերին նա ժամանակակից է. որոշ բաներ նա 
անձամբ է տեսած կամ ականատեսներից լսած. <гԶայ ս բազում անգամ 
լուեալ է մեր ի բազմաց». «Ձոր և մեք իսկ լուաք զայս ի քաղաքացեացն», 
և նմաններըւ

Որքան նրա ժամանակագրությունն իր հարուստ բովանդակությամբ 
շատ կարևոր մի աղբյուր է պատմության համար, նույնքան այնտեղ 
գտնում ենք միամիտ դյուրահավանությամբ, տարիների կարգով, իրար I / 
ետևից մեշ բհրված ամեն տեսակի բաներ ևս. բնության երևույթներ' 
եբկրաշարժ, գիսավոր աստղեր, զանազան օդերևույթներ, կարմիր ձյուն, 
սև ձյուն, անասունների կոտորած, թռչունների պատերազմ, մարախ, 
սովեր, մ ահ տարաժամ, նախապաշարումներ։ Ինչպես ընդհանրապես 
տարեգիրներն այլ ազգերի մեշ, նա պարզամտությամբ հավատ է ըն- 
ծալում ամեն տեսակի պատմվածքների, երկնային նշանները — երևույթ- 
ները համարում է դժբախտությունների չարագուշակ ազդարարներ, և

ճաոոտ նշումներով, երբեմն էլ բավական ընդարձակ ու հանգամանո
րեն, ամեն տեսակ եղելություններ եկեղեցական և քաղաքական կյան
քիցւ Խոսում է հայոց թագավորների և կաթողիկոսների, հունական կայ- 
սըրների և ուրիշ իշխողների մասին։ Փոխեփոխ բեմ է հանում բազմա
թիվ վայրերի ու բերդերի տերեր, մեծ ու փոքր բռնակալներ—հույն ու 
հայ, արաբ ու թուրք, եգիպտական թե վրացական, ժամանակագրության 
վերշին մասի մեշ' նաև խաչակիր (ֆրանկ)։ նրանք շարունակ արշա
վանքներ են գործում, իրար հետ պատերազմների մեշ են, միմյանցից 
հափշտակություններ են անում, կազմում են իրենց համար նոր իշխա
նություններ կամ կորցնում են իրենց իշխանությունը։ Ամենքն ամենքի 
դեմ են։ Երկիրը գտնվում է շարունակ խռովահույզ ու մրրկածուփ վիճա
կի մեշ։ Եվ հետևանքը լինում է երկրի ավերում, ժոզովուրղների կոտո
րած, տնտեսական քայքայում, սով, — ոդառնաշունչ կոտորածս, сгկո
րուստ հաւատացելոցտ, а զոր կրեաց ազգս Հայոց ի գիսաւոր և ի պիղծ 
ազգէն Եղիմնացւոց, Ւուրքաց յեղբարոյ իւրեանց Հոռոմпдл, հետո նաև' 
էի մոլի ազգէն ֆրան կաց*։ Բացի Միշագետքից նա ուշադրություն է դարձ
րած նաև Ասորիքին և Հայաստանի հարավային կողմերին անշուշտ այն 
պատճառով, որ դրանք Ուռհային մոտիկ են, և դրանց մասին ավելի նյու
թեր է ժողովել։ Մեզ հասած գրքի սկզբում հենց պատմված է, թե <гԵղև 
սով սաստիկ ի բազում տեղիս, բայց յաշխձւրհն հարաւոյ, յերկրին Տաճ- 
կաց [ =  արա բաց] եղև նեղոլթիլն մեծ, և առա լել քան զամենայն ի Միշա- 
գետս. և ի խստութենէ սովոյն տագնապ և տատանումն լին էր ի բազում 
.տեղիս, և ևս ի հռչակաւոր մայրաքաղաքն յՈւռհա, զոր կանգնեաց Տիգ- 
րան արքայ Հայոց» և այլն։

Նա պատմում է շատ պարզ ու հասարակ լեզվով, սովորաբար աղ
քատ ու մերկ, անպաճույճ ոճով, նույն բառերի ու դարձվածների կրկնու
թյամբ, մեծ մասամբ, անշուշտ, իր աղբյուրներին հետևելով։ Գրվածքը
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մեկ-մեկ կենդանի և աշխույժ, նույնիսկ ազդու է դաոնում, այդպիսի հատ* 
վածների մեշ ժողովրդական զրույցների արձագանքն է լսվում, Բայց 
հանդես է գալիս և ինքը ժամանակագիրը' բարեհոգությամբ դատելով ու 
կարծիքներ հայտնելով զանազան անձերի և իրակությունների մասին, 
իր սիրով դեպի ամեն ինչ, որ ժողովրդի օգտին Է, լինի դա հայ թե օտա
րազգի, իր ատելությամբ դեպի ավերիչներն ու հարստահարիչները, և իր 
հայրենասիրությամբ, Մերթ ընդ մերթ Արիստակես Լաստիվերտցու 
ձևով, բայց ոչ նրա չափ հաճախ, նա Էլ ողբեր Է հորինում. Հայրենասի
րությունն Է դրդում մեր այս տարեգրին ատելու և\ հույներին, 1ւ թուր
քերին, Նրա այդ զգացմունքը, սակայն, կույր չէ. նա ուրիշների վատ 
կողմերը եթե պախարակում է, լավերն էլ տեսնում է. երբեմն պակաս չի 
գովում նաև հունական կայսրներին ու զորավարներին. Բայց երբ նրանք 
դիպչում են հայերին և անիրավություններ են անում, այն ժամանակ նա 
բառ չի գտնում իր զայրույթն և ատելությունը ցույց տալու, « Գազանա
բար սպանմամբ ընթանայր իբրև զօձ թոլնաւոր, որ ելից ղտեղի անհա- 
լատ ազգաց», — ասում է նա հույն զորավարներից մեկի համար, որ 
եգիպտացիներից հաղթվելուց հետո' վրեժը հայ ժողովրդից էր առնում. 
Մինչ հայոց «սրբասնեալ» մեծ սպարապետ Վահրամ Պահլավունին չի 
թողնում, որ հաղթական հայ զորքերն անողորմաբար կոտորեն փախչող

հայ ժողովրդին, «Սովոր են ազգն Հոռոմոց երդմամբ կորուսանել զա- 
մենայն մեծամեծս աշխարհիյ>,— ասում է նա։ Եվ այսպես վարվում են

Այդ պատճառով հույները նրա համար «աստուածուրաց և նենգաւոր ազգ

Մատթեոս Ուռհայեցին, սակայն, հանգիստ չի կարողանում խոսել 
հունական իշխանության մասին գլխավորապես այն պատճառով, որ 
հայոց երկիրը' հայ իշխողների ձեռից խաբեությամբ հափշտակելուց 
հետո' անպաշտպան են թողնում արևելքից խուժող թուրքերի առաշ.

Նույնպես նա զայրույթով լցված է այս վերշինների դեմ. Նրանց 
գործած դաժանությունները .պատմելիս բոն կում է մեր այս տարեգրի 
հայրենասիրոլթյոձը, և նրա գրիչը թափ է առնում' ստեղծելով գեղե- 
ցիկ գրական հատվածներ։ Բերենք այդպիսիներից մի փոքր կտոր։ Սե- 
րաստիայի ավերումը մանրամասն պատմելուց հետո նա գրում է.

«Ո"վ կարասցէ մի ըստ միոշէ պատմել զկորուստ բարկութեանն և 
զլաց ապաշալանաց տանս Հայոց, զոր յանօրէն և յարեանարբու գա զա ֊ 
նացն զօրացն Թուրքաց կրեաց յանտիրութենէ, ի սուտ պահապանացն, 
ի տկար և ի թուլամորթ վատ ազգին Յոմւաց, Վասն զի մի առ մի քակեալ 
հանին զքաշ զօրականսն ի տան էն Հայոց, զորս հանին յարկաց և ի գա ֊ 
ւաոաց և բարձեալ խափանեցին զաթոռ թագալորութեանն Հայոց, քա
կեցին զցանկ պահպանութեանն զօրաց և զօրավարաց. և ազգն Հոռոմոց 
իւրեանց անուն քաշութեան զանգալ,ձ փախչելն արարին պարծանք, նմա-
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նեցան վատ Հովուացն, որ յոբժամ զգայլն տեսանէ' փախչի։ Սակայն 
Հոոոմք յայն շանս չանա ցան, որ զուր զպարիսպ ամրութեան տանս Հա
յոց քակեալ կորձանեցին և ղՊարսիկք ի վերայ արձակեցին սրով, և 
զամենա յն յաղթոլթիւնն իւրեանց Համարեցան, և ինքեանք անպատ֊ 
կաոելի երեսօք կուրտ զօրավարօք և ներքինի զօրօք զՀայք պահել չա
նային, մինչ և Պարսիկք անտէր տեսին զամենայն արևելք։ Ել յայնժամ 
մեձալ զօրութեամր զօրացան այլաղզիքն, որ ի մէկ տարւոյ Հասան մինչև 
ի դուռն Կոսպանդնոլպօլսի և առին զամենայն աշխարհն Հոռոմոց, զքա- 
ղաքս ծովեզերաց և ղկղզիս նոցա, և արարին զազդն Ցոլնաց որպէս ըզ- 
րանտարկեալս ի ներս ի Կոս տանդնուպօլիս^։

Այսպիսի Հատվածների մեշ. ՈլռՀայեցին բարձրանում է պատմադրի 
աստիճանի. նա ճիշտ ըմբռնել է պատմական իրականությունը և գեղե
ցիկ արտահայտել է այդ։ Նրա պատճառաբանությունը սելշուկյան թուր
քերի արագ ծավալվող աշողությունների նկատմամբ մինչև այժմ էլ պա
հում է իր արժեքը։

Գալիս են խաչակիրները իբր էյօգնոլթիմւ քրիստոնէից»։ Ուռհայե- 
ցին ուրախանում է։ Սև լեռան Հայ կրոնավորները և այն Հայ իշխանները, 
որոնք հաստատված էին Տավրոսի բարձունքների վրա, ինչպես Ասորի- 
քոլմ ու Միշագետքում, սրտաբաց ու գրկատարած ընդունում են նրանց, 
ամեն կերպ օգնում։ Բայց երբ նրանք մի փոքր ամրանում են Արևելքում, 
*ւկսում են այժմ նրա՜նք նեղել հայերին, հայ իշխանների ձեռից խլում 
են նրանց կալվածները և ոչնչացնում նրանց իշխանությունները։ Եվ 
Ուոհայեցու ատելությունը շուռ է գալիս այն նորեկ քրիստոնյաների վրա, 
որոնք аամենայն անիրաւոլթեամբ և անառակ գնացիւք մոռացան ըզ- 
պատուիրանս տեառնտ։ Ուստի աստված էլ նրանց այլևս չի օգնում, 
ասում է ՈլռՀայեցին։ Նրանց կրած առաշին կոտորածը պատմելիս մեր 
Տարեգիրը նույնիսկ ուրախանում է։ Այս դեռ առաշինն է, — ասում է

պատճառն այն է, որ խաչակիրները բարբարոսաբար մեծ չարիքներ են 
հասցնում և անմեղ ժողովրդին։ Ֆրանկներն, — ասում է նա, — Օյօժա- 
րութեամբ հեղումն արեան աոնէին անմեղ և արդար արանցտ8ւ

Դառն արՀավիբքների ու կոտորածների Հետ ՈւռՀս 
գրել է նաև սխրալի գործեր, երբեմն իսկական փոքրիկ 
րանկարչական ձևով, անգամ ժողովրդական վիպական 
թյամբ պատմվածքներ։

Այսպես, օրինակ, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Թոռնիկ Մամի֊ 
կոնյանը այն խառնաշփոթ ժամանակներում քաշությամբ պաշտպանում 
й պահպանում է Աասունի անկախ իշխանությունն ընդդեմ հարձակվող 
թուրքերի և բռնակալ Փիլարտոսի ու ֆրանկների և ուրիշների և սպան֊
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վում է դարանամուտ նետահարությամբ7։ Մի իսկական վիպական հերոս 
կ նա, որի ժամանակն ու կյանքի գծերն անպայման ազդել են մեր ազ
գային հերոս Մասունցի Դավթի վեպի ու բնավորության ւէրա", Այսպիսի 
վիպական կտորներից կ, օրինակ, նաև ծերոլնի մեծ իշխան Խաչիկի և իր 
որդիների մասին պատմածը։ Խաչիկը սակավաթիվ մարդկանցով քաշազ- 
նաբար մարտնչում կ հարձակվող այլտզգիների բազմության դեմ։ Նրա 
կտրիճ որդին, տասնուհինգամյա իշխանը, փախչելով իր արգելանոցից, 
ուր վւակել էին նրան, որ կռիվ չգնա, ինչպես մի առյուծ մարտի մեշ է 
մտնում և սպանվում։ օԵլ տեսեալ Խաչիկ՛' բեկալ ողն նորա, անկալ սու
սերն ի ձեռաց նորա։։ Նա էլ սպանվում է։ Նրա մյուս որդիները, Հասան ՚ 
և ճնճղուկ, որոնք իրենց երկրից բացա կա էին, վերադառնալովս մար
տով լուծում են իրենց հոր և եղբոր մահվան վրեժը9։ Այս արիության գոր
ծը, որ ժամանակագրության մեշ պատմված է ինչպես մի ժողովրդա
կան վեպ, կատարվել է 1041 թվին Վասպուրականի Բ՛ոռն յան գավա
ռում։ Բայց մյուս կողմից տեսնում ենք նաև շատ ցավալի արարքներ ևս։

Ահա նույն Վասպուրականի թուլամորթ թագավորը' Սենեքերիմ, այդ 
նախապաշարված նեղ խելապատակը, որ թագավոր լինելով հանդերձ' չի 
հասկանում իրերի դրությունը։ Խուժադուժ թուրք զորքերը 1018 (ըստ 
այլ ընթերցվածի 1016) թվականին մտնում են Վասպուրական10* Արքա
յորդին' Դավիթ և Շապուհ զորավարը զորքով ելնում են նրանց դեմ։ 
Մինչև այն ժամանակ, — ասում է Տարեգիրը, — հայերը аչէին բնաւ տե
սնալ թուրք զօրք հեծելոց. և ի հանդիպելն նոցա' տեսին այլակերպ զնո֊ 
սա, աղեղնալորս և հերարձակս իբրև զկանայս։ Ել յայնժամ զօրքն Հա ֊ 
1ոց 1էԻն սովոր պատրաստ լինիլ ընդդէմ նետիցն»։ Բայց և այնպես մեր
կացնում են իրենց սուսերները, քաշաբար հարձակվում թշնամոլ վրա և 
շատերին կոտորում։ Այլազգիներն էլ հեռվից նետաձգությամբ վիրավո
րում են հայ զորականներից շատերին։ (ГՔաշ և հզօր պատերազմողս Շա
պուհ զորավարը, հակառակ արքայորդու կամքին, նահանշել է տալիս, 
որպեսզի գնան Հայլ զգեստя պատրաստեն նետերի դեմ։  Գնում են Ոստան 
քաղաքը և թագավորին պատմում եղելոլթյոմւը։ Սենեքերիմը, փոխանակ 
իր զորավարի խրատին հետևելով նոր պատրաստություն տեսնելու թշնա
միների դեմ, և կամ մյուս հայ թագավորներից օգնոլթյոմյ խնդրելու, 
ահա թե ի՜նչ է անում, <гՈչ եկեր և ոչ կարբ, — ասում է Ուռհայեցին, —այլ 
կայր մտախորհ, լի տրտմոլթեամբ, և զգիշերն ամենայն անքուն անցոլ- 
ցանկր, և նստեալ քննկր զժամանակագրոլթիլնս և զասացուածս ա ս֊ 
տուածախօս տեսանողացն, զսրբոց վարգապետացն, և գտանկր գրեալ ի

8 ամսագիր, Ւիֆլիս, 1889, էշ 1739-1741, 1743-1743, Մ. Աքնղյաէ, Ազ
գային վեպ, հոդվաէ, շարունակսլթյունր նույն ամսագրի 1390 թ. հունվար ու Փետրվար 
ամիսների համարներոս!,

9 Մ. Ոսւճայեցի, ժամանակագրաթիլն, էշ 90 և հան.,
10 Անդ, էշ 41 ե հան.։
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գիրսն ղժ ամանակն ելանելոյ Ւուրքաց զօրաց և զօրականաց. և ծանեալ 
զկորուստ և զկատարած ամենայն երկրի. և գտանէր ի գիրսն գրեալ այս- 
պէ“ , եթէ էի Ժամանակին յայնմիկ փախիցեն յարևելից յարևմուտս...։, ֊  
եվ այգքանը բավական Էր. մարգարեներն իբր գուշակած են եղել թուր
քերի այս հարձակումը Հայաստանի վրա և հայոց ամբողջ երկրի կորուս- 
տըն ու վերջը։ Էլ կարելի չէր գիմագրել։ Բայց նույն մարգարեներն իբր 
խորհուրդ են տվել փախչել արևելքից արևմուտք։ Ահա թե ո րչափով 
կորստաբեր է եղել նախորդ դարում ծայրահեղության հասած նեղ կրո
նական ոգին և սրա հետ կապված Աքոլաստիկական անմիտ մեկնաբանու
թյունը։ Այդ մորթապաշտ Սենևքերիմին հենց այդ էլ հարկավոր էր' 
•փախչել արևելքից արևմուտք.», և նա իր հայրենի աշխարհը տալիս է 
բիզանդական կայսրին, որ մեծ ուրախությամբ ընդունում է այդ նվերը, 
և փոխանակ տալիս է նրան Սեբաստիա քաղաքն իր գավառներով...։ 
Ժամանակագիրն այս տխուր պատմությունը մանրամասն անելուց հետո 
հիշում է միայն այս հետևանքը. I Ել անտէրացալ աշխարհն Հայոց ի թա
ղալո րաց և յիշխանացյ>, Շատ ճիշտ խոսք է, Սենեքերիմի բացած կո- 
րըստ յան դուռն այլևս չի փակվում, շուտով նրան հետևում են և ուրիշները։ 
Կամա թե ակամա ելնում են ու ելնում երկրից դուրս, և ոչ միայն իշխան
ները։ Փոխանակ միահամուռ ուժերով ետ մղելու ներխուժող թշնամինե֊ 
րին' թուլամորթությամբ փախչում են ոչ միայն արևմուտք, այլև ուրիշ - 
կողմեր, և այղ է եղել հայության չար բախտն ամբողջ ինը հարյուր տարի 
շարունակ,

Այդպիսի հայրենախույս մեծամեծների դիակները միայն երբեմն 
երբեմն վերադարձրել են իրենց երկիրն' այստեղ թաղելոլ համար, ինչ. 
պես վարվում են վերաբերմամբ նույն Սենեքերիմի, որ մեռնում է 1022 թ., 
և ղին բերում թաղում են Վարաղում իր հայրերի մոտ, Այս է դրանց հայ- 
րենասիրությունը,

Այդպիսի հա յրենաթափոլթյունը' հասկացող մտքերի ու զգայուն 
սրտերի, ինչպես և իրեն' Մատթեոսի համար եղել է աղբյուր դառն վշտի, 
որով շարունակ համակվել են մեր հեղինակները 12-րդ դարում։ Կարելի 
չէ առանց զգածվելու կարդալ Գրիգոր Վկա յա и երի թաղումը (էջ 300), Նա 
1105 թ. մեռնում է Հայոց մեծ իշխան Գող Վասիլի մոտ, որ Եփրատից 
արևմուտք կազմել էր մի բավական մեծ հայկական իշխանություն, аԵլ 
թաղեցալ մեծալ հանդիսիլ ի Կարմիր վանքն մերձ ի •Քեսուն [$ռ/շ Վասիլի 
իշխանության կենտրոնն Д ... ել իշխանն Հայոց Վասիլն և այլ ազատա- 
գունդքն Հայոց արարին կոծ մեծ ի վերայ նորա, և դառնակոծ արտասուօք 
լային առ հասարակ ի վերայ նորա... և նովալ յիշեալ լային տունն Հա- 
1"ց> Ь ւա1Ին զանտիրանալն իւրեանց ի յօտար աշխարհ և զելանելն ի • 
հայրենի տանէն իւրեանցյ։։

Մատթեոս Ուռհայեցին ինքն ամենից լավ տալիս է իր գործի գնա֊- 
հատությունն իր գրքի երրորդ մասի առաջաբանի. մեջ1 իրեն նմանեց֊

И Անդ, է, 179 ւ  Հան.,
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\1 նելով բույն շինող ծիծեռնակին. էՈրպէս և այն թեթև թռչունն, թէպէտ և 
ձայնովն ընդդիմանա յ  բազմաց, այլ մարմնովն տկարանայ, այն որ կոչի 
ծիծառն, սակայն նա զմերս ունի նմանութիլն առ զարմանալի գործ բնա ֊ 
կոլթեանն իւրոյ, թէ զիա՜րդ յոչնչոյ րնակոլթիւնս կազմէ և ի րարձունս 
առանց հիման կառուցանէ, շաղա խաբեր և շիղաբեր վաստակս հնարով 
հնարէ, և ամրոլթիլնս պնդազոյնս հաստատէ, և որդլոց իւրոց զնա տացէ 

. ժառանդոլթիւնս, զոր և այլ յաղթանդամ թռչնոց անհնար է զայն գործել, 
արծուոյ ասեմ և նմանեաց նորա..., Արդ այսպիսի օրինակալս հանճարեղք 

. և գիտնականք զամենայն քննութիլնս Հին և Նոր Կտակարանացն աստու- 
ծոյ կարող են առնել... բայց զայս հալաստա պէս ասա ցից և առանց երկ- 
բայութեան, վասն այս' որ ի մէնշ քննեալ գծագրեցալ, անհնար է եթէ այլ 
կարող լինի զայս զտանել և կամ հալաքումն առնել միահամուռն ազգաց 
և թաղալորաց, հայրապետայյ և իշխանաց, զամենայն ժամանակս թոլա- 
կանութեամբ ի գիր հալաքել, վասն զի վճարեալ հատան առաշինք ն, որք 
ականատեսք էին ամենայն ժամանակացն։ Արդ զայս ոչ Ոք է կարող առ- 
նել, զոր ինչ մեք արարաք, զի զոր ինչ գրեցաք' գրեցասւ, Եվ նա մեծ հի
շատակ է թողել իրեն' իր երկով դաոնալով իր ժամանակի հարազատ հա- 
յելին և տալով մեզ մի մեծ ժամանակաշրշանի ընդարձակ պատկերը,

М  / 8- Գոիգոր երեց անունով մեկը շարունակել է Ուռհայեցոլ ժամա-
Գ՜նակագրոլթյունը 1137 թվականից մինչև 1162 թ. ներառյալ'*,

4. Սւսմուել Անեցի: — Նախորդից ավելի կարևոր է այս ժամանակա- 
\ յ  գրի աշխատությոձը'3, Նրա մասին կենս ա գրական տեղեկություններ չու

նենք. իր գրքի մեշ (էշ 137) գրում է. էի Ոժ (=1161 ) թվին թագալորն 
Վրաց Գօրգի էառ զԱնի ի յունիս ԺԳ. և ապա յօգոստոս ամսամտին' կո- 
տորեաց զՇահիարմէնն ԷՌ. ալ զութսուն Ռ. սն. և այսորիկ ականատես 
եղաք մեք»։ Բերել է բազմաթիվ ազգերի պատմություններից տարեգրու
թյուններ չափազանց համառոտ։ Հայոց պատմության նկատմամբ' սա
կավաթիվ դեպքերում համեմատաբար ընդարձակ քաղվածքներ է արել։ 
Այսպես են նաև Սարկավագ Վարդապետի գրած Պատմությոմւից հատ
վածները։ ժամանակագրությունը հասցրած է մինչև 1180 թվականը։ Ոչ 
Դ գեղարվեստական գրական արժեք չունի։

Աամուել Անեցոլ ժամանակագրությունը շարունակել են- սկսած 1181 
թվականից մինչև 1336 թ .։ Ուրիշ ձեռագիրների մեշ եղել են հավելում
ներ նույնիսկ մինչև 16Տ7 և 1665 թվականները'*,

զալ

V '

12 Անդ, ( , 363—429. Գրիգոր էրեց անունը' {յ 170։
13 էԱամսլԷլ քահանայի Անեցսւյ, Հալաքմունք ի գրոց պաամագրաց յաղագս Գիսոի 4ա- 

էանակաց մինչև ի ներկայււ ծայրաքաղ արարեալ», հաոաշաբանով, համեմատությամբ,
Հավելվածներով և ծանոթություններով Արշակ Տեր-Միքելյանի, Վադարչապաա, 1993.

14 Տե’ս Ս. Անեցի, Յաոա/արան, ք, Щ, ե էյ 1*0, 161, 175։ Աամուել Անեցոլ
,  աշխատության հետ տպագրված են ե շարունակողների գործերը, Բացի այդ' նան իրրև 
-Հավելվածներ—էշ 18Տ—199. Հււվ6ա&Տիոիկ ЧшгцтщЬт, Համաոօտ պատմոլթիւն անցիցն 
~ան,լ,ոց ի վերին կոզմանո Հայաստանի ըստ կարգի ժամանակագրոլթեան (սկսեալ ի
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5. Մխիթար Անեցի16: — եղել է Անի քաղաքի Կաթուղիկե եկեղեցու /  / 
ավագերեցը. ապրել է 12-րդ դարի վերքերում։ ггՊատմությունըս գրել է 
Հաոիճայի վանահայր Գրիգոր վ արդապետի խնդրով։ Պատմությունն ու
նեցել է երեք (Гպրակ» ւ Մեզ հասել է միայն առաշին պրակը—«Гսկիզբն և 
գլուխք Իէւ։

ՌԻԱ թոականէն Հայոց ցՈԱք, այն ք յամէ աեաոն 1572 ,1600). կ  100-101. .Ւարեի, 
աաէկաց,, է,  204—212. ,Պաամ,Հի.ն ազգին Ո-ովքինեանց...,, է, 212-223. .Համա
ռս, պաամսփիձ Ռոլրինեանց իշխանաց., է, 214-241. ,Պատմ.վ>իձ Հարու, նեբսիոի 
եպիսկոպոսի երղոցս Սաղմոսի քննողի*'

Կա նան է Վահրամ այ Րարունւռյ ոաանալոր պաամոլթիլն Ռոլբինեանցւ, Փարիզ, տպ. . 
Կ. Վ. Շահնազարեան, 1859. ժամանակակից Շնորհածս

16 Մխիրւսր Անեցի, Պաամութիւն, Ս. Պետերբոլրգ, 18791



ԱՇԽԱՐՀԻԿ ՈԳՈԻ ՎԵՐԱՃՈԻԱ

ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ 

ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հայ գաղութն ասորական Մեջերկրայբում իբրև հայկական 
մշակույթի վայր:— Մինչ Հայաստանի հյուսիսում Հովհաննես Սարկա
վագ Վարդապետը խոնարհվել էր արդեն դեպ իր արևմուտը, և Մատթեոս 
Ուռհայեցին Միշագետքում աշխատում էր իր Ժամանակագրության վրա, 
նույն միշոցին Հայաստանից դուրս, Ծովք բերդում, 1121 թ. իր աոաշին 
բանաստեղծական փորձն էր անում քսանամյա Ներսես Պահլավոլնին' 
հորինելով իր «Վիպասանութիւն» աշխատությունը, Հույների և սելշուկյան 
թուրքերի ձեոից 11-րդ դարում հայերը դիմում էին դեպի արևմուտք, Բազ
մաթիվ հայ իշխաններ իրենց մարդկանցով, հաճախ իրենց ժողովրդի 
բազմությամբ, մայր երկրից դուրս քաշվելով կամ քշվելով' տեղավոր
վում էին Փոքր Ասիայում, Կիլիկիայում' Տավրոս յան լեռն երի վըա, Միշա֊ 
դետքում, այլև Ասորիքոլմ' Եփրատ գետից արևմուտք, Նրան, կազմել էին 
այգ կողմերում անկախ կամ կիսանկախ փոքր իշխանություններ, երբեմն 
է1 անունով միայն ենթարկվելով Բիզանդիային' իրենց անկախոլթյոձը 
պահում էին կռվելով մի կողմից թուրքերի դեմ, մյուս կողմից' հույն 
իշխողների, Այսպիսի տարադիմիկ վայրատականներից ՛մեկն էր եղել և 
Ներսեսի պապը, մի Պահլավոլնի իշխան, Գրիգոր Մագիստրոս Պահլա- 
վոլնոլ չորրորդ դստեր ամուսինը, նրա որդիներից մեկն էր Ապիրատ 
Պահլավունին, Ներսեսի հայրը, Նա տերն էր Ծովք կամ Ծով կոչված փոք- 
րիկ բերդի կամ դղեկի, որ գտնվում էր Տլուք գավառում, Անաիոքի երկրի 
մեշ, Մարաշից (֊Գերմանիկից) դեպի արևելք և Այնթապից դեպի հյու
սիս ֊արևմուտք, Սև լեռան շղթայի ճյուղերից մեկի մեշ, մի բրգաձև քա
րաժայռ ու քարակարկառ գագաթի վրա, ամեն կողմից սեպացած'>

1 Яшр^Б *. 4- Կյողեօեւ-յաՏ, Ծովք, Ծովք-Տլսց, և Հռմ-Կլայ, Վինննա, 110*, Ղե- 
Հոէ, 1Г. Ալիշան, Շնորհալի ն պարագա, իւր, Վենետիկ, 1873, {, 93 ևհան., 151, 189, 310, 

Ր. մանրամասն ոասւմնասիրել և ,ր.չել ( Ծովք բերդի և Տլոլ, դա.



Աշխարհականների հետ գաղթում էին նաև կրոնավորներն ու վար-  
դապետները, որոնք տեղավորվում էին նորաշեն վանքերում, գլխավռրա- 
պես Սև լեռան վրա, Այսպես կոչվում էին Կիլիկիայի և Ասորիքի միշև 
հարավից գեպի հյուսիս ձգվող Ամանոս լեռնաշղթան, ավելի ևս սրա 
դեպի հյուսիս֊ արևելք և արևելք թեքվող այն ճյուղերը, որոնք խաոնվում 
■էին Կիլիկիայի հյուսիսային կողմերով դեպի արևելք պարզված Տավրոս 
<մեծ լեռնաշղթայի ճյուղերի հետ։

Այս լեռան ընդարձակ թևերի վրա' բնական ամրության համար ժո
ղովված էին հույն և ասորի կրոնավորներ ու ճգնավորներ։ Գրիգոր Վկա- 
յասերի շանքերով հիմնվում են այնտեղ և հայկական վանքեր, Ասորիքի 
աւյս մասում, —Կիլիկիայից արևելք, Տավրո սից հարավ և Եփրատից արև
մուտք և հյոլսիս֊արևմուտք, — : նփրատացիքօ կոչված աշխարհում (հին 
Պոմադեն թագավորության երկրռւմ, որի մայրաքաղաքն էր Սամոսատ), 
«Մէշերկր այքում», ինչպես անվանում է Ներսես Շնորհալին այդ կողմն֊

կար, ինչպես տեսանք, Գող Վասիլի հայկական մեծ իշխանությունը, որի 
կենտրոնն էր Քեսոլն2 քաղաքը Եփրատին մոտիկ։ Կային այնտեղ նաև մի 
քանի ուրիշ հայկական մանր իշխանություններ։ Այս տՄէշերկրայքնտ ահա 
յ,ր  վանքերով ու հայկական իշխանությոմւներովԱ դաոնում է հայկական 
կուլտուրայի համար մի նոր վայր, որի փայլուն ներկայացուցիչներն են

դարում' Վար դան Այգեկցի ն։
Գրիգոր Մագիստրոսի որդի Վահրամ ֊Գրիգոր Վկայասեր կաթողի

կոսն իր կյանքի վերշին տարիներն անց է կացրել այդ կողմերի վանքե
րում, որոնք վայելում էին Գող Վասիլ ազդեցիկ իշխանի հովանավորու
թյունը։ Ներսես Շնորհալին իր <гՎիպասանության»  մեշ այղ կաթողիկոսի

Զօթևանօք զանց արարեալ,
Մ ինչ ՜ի Տալրոս լեառըն հասեալ,
Անդուր սըրբոցըն բնակք եղեալ...

Հառի տեղը։ Նա Երոաաղեմի տպագրությունից բերել է նաև Մա-ոթեոս Ուռհայծցոլ ժա-

(1161—1162) Տէրն Անտիոքոլ... իշանէր յԱլեքսայ երկիրն, և ի բերդն Կաթողիկոսի, որ 
մյոչի Ծով», էԱլեքսայ» անվան տակ նա հասկացել է гԱլեքս Ա. կայսր Բիպանդիոյ 
(1081 —1118)» ւ Բայց պարզապես աղճատում է դա. Ուրիշ ձեռադիրների մեշ, ըստ էշմի- 
4ս»նի տպագրության, է էյերկիրն Տլքոյ»,—Մի ժամանակ սխալմամբ կար»ել են, թե Ծով- 
ցը Տավրոս յան լեոների մեշ, Օոփաց աշխարհում, հարբեր դից հարավ գտնվաէ լճակն Է,

2 Բարդեն Կյոզեսերյանը էՕովքլ աշխատության մեշ, Էշ 28, 71 և այլն, նույնպես ե 
Հք. Օրմանյանը' էԱզգապատում», ՛Էշ 1325. պար. 910, թեսոմ, քաղաքը նույնացրել են Պե- 
հեոնիի հետ, որ գտնվում Է եփրատի վրա աշ ափին, Գրիգոր Երեցը, սակայն, հաճախ 
հիշոսՏ Է այդ երկուսն իբրև աոանձին քաղաքներ. Քեսոմ,, Պհեսնի, Ռապան, Հոոմկլա ու 
Տես.*, Պհեսնի, Ռապան--էեսոլն Պհեսնի, Ռապան (Ոսլհայեցի, Էշ 370, 37Տ, 39Տ),

V. ирЬщшС_7
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Ի վայելուչ լայն վայր եկեալ 
Հովոսսպետին զգօնացեալ,
Ի Սէալ մըթին լեառն անուանեալ,
Ուր են հոգիք լուսալորեալ. ..

Այնտեղ նա ոչ միայն կրոնավորական կյանք Էր վարում, այլև գրա
կան ութ յամբ պարապում.

Զբանի սիաղսրն հալաք հալ 
Եւ աո ինքեան բնակեցուցեալ.
Զ գիրը и Հոգւոյն միշտ ընթերցեալ
Եւ ընդ նոսին յար խօսակցեալ։

Հետո նա տեղափոխվում Է Քնսուն և Կարմիր Վանքը, որ Քեսոլնի 
մոտ Էր։

Ի ՄԷշերկրեայս անդուստ փոխեալ,
Որ Եփրատայ մերձ առակացեալ 
Քաղաք Քեսոն իմն անուանեալ,
8որ հուպ է վանք Կարմիր կոչեալ*։

Գող Վասիլ իշխանն ու իր ամուսինը պատվասիրում ու հանձանձում

2. ներսեսի ուսումն ու կրթությունը: — Գրիգոր Վկայասերն իրձեռի
տակ մեծացնում ու կրթում էր իր քեռորդի Ապիրատ Պահլավունոլ Գրի- 

գրում է,

Որ իր ստենէ գոլով հատեալ,
Առ համանուն հօրըն վարժեալ։

Հետո նա Գրիգորի հետ պահում ու խնամում էր նույնպես և նրա 
եղբայր Ներսեսին, որ ծնված էր շուրշ 1101 թ. և Գրիգորից մոտ վեց կամ 
յոթը տարով փոքր էր*։ ներսես Լամբրոնացին6 գրում է, թե Գրիգոր Վկա- 
յասերը Ներսեսին էլ շատ վաղ տարիքից առնում է կրոնավորության 
համար.

Այդ լորս քաղաքները կամ րեբգեբն էլ Եփբատի վրա կամ մոտ էն եղել' ցույց տրվաէ 
կարգով հյուսիսից Հարավ.

3 էներսիսի ՇնորՀալլոյ, Բան, լափալ,, Վենետիկ, 1830, Էշ Տ48 և հան:
4 Մ. Օոքանյան, Ազգապատում, Էշ 1399, պարագրաֆ 961 գրում Է. ոիր կաթողիկոս 

եզրորմ են Տ կամ 6 տարեկան պզտիկ, որով շուրշ 1100-ին էնվաէ կըլլա Ծովք դղյակին
մեշ»։ Ուրիշները նրան 1103 թ. են էնվաէ գնում.

6 вԳովեստ ներբողական... Ներսիսի Էամրրոնացլոյ». տե'ո էՒոլղթ ընգհանրակաՆ
նեբոիսի Շնորհ ալս,,,, Էշմիաէին, 186Տ, Էշ 461-497, բեբվաէ կտորը՝ Էշ 479.
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Տէր ՛Գրիգորիս որ եըկրորդ է,
Ի պատուական սուրբ իլր զարմ է 
Զայս հարազատ եղբայրս ընտրէ 
Ի յըստընդեայ փոքր հասակէ,
.Ի միանձանց սըրբոց կոչէ,
Դաստիարակ ուսման կարգէ,
Ներս էս զանուն նախնւոյն կոլէ է

՛Բայց ՛այդ երեխաները երկար չեն վայելում նրա խնամքը. նա վախ
ճանվում Է 1105 թ .։ Մահից առաշ նա Անի քաղաքից իր մոտ Է կանչում 
■իր քեռորդի Բարսեղ կաթողիկոսին, — որ իբ հայրական կողմից Էլ Պահ֊ 
չավունի Էր և կաթողիկոսի աթոռակիցն Էր արևելքում, — և նրան Է հանձ
նում այն երեխաներին, որ լավ կրթի ու դաստիարակի նրանց, որպեսզի 
մեծ եղբայրը' Գրիգորը հետո կաթողիկոս դաոնա։ Վկա լասերի մահից 
հետո Բարսեղ կաթողիկոսը սիրով կատարում Է նրա կտակը* Նա մնում 
■Է Գող Վասիլի իշխանության մեշ և նստում Է Շուղը անապատում.

Ի մէշ լերանց'  Հյուղը անուանեալ։

Այն ժամանակ իր ուսումնական վարդապետներով նշանավոր է եղել 
ես ունի մոտ կարմիր վանքը, որի առաշնորղն էր իր գիտությամբ հռչակ

ված Ստեփանոս Մանուկ կոչված եպիսկոպոսը։ Պատմում են, որ սա, 
Մեծ Հայաստանում արդեն քահանա ձեռնադրված, քարոզելիս է եղել։ 
■Այնտեղից գնացել է Քեսունի Կարմիր վանքը և այստեղ էլ տասնութ տա- 
Ըեկան հասակում սկսել է եկեղեցու բեմից քարոզել և վարդապետել ծեբու
նի վարդապետների թույլտվությամբ։ Ուրիշները Բարսեղ կաթողիկոսին 
■գանգատվել են այդ առթիվ։ Կաթողիկոսը կարգադրություն անելուց ա- 
ռաշ լսել է նրա քարոզը, շատ հավանել է, ոչ միայն թույլ է տվել, որ 
ա յդ նորահասակ երիտասարդը շարոձակի վա՛րդապետ ել, այլև իր մա
տանին ու գավազանը նվիրել է նրան և եպիսկոպոս ձեռնագրելով նրան' 
Հարգել է առաշնորդ Կարմիր վանքի և Գող Վասիլի իշխանության։ Իր 
գիտությամբ և սրբակյաց վարքով հայտնի այս վարգապետ-եպիսկոպո- 
յյին է ահա հանձնում Բարսեղ կաթողիկոսը Գրիգոր և Ներսես Պահլավու֊ 
նի եղբայրների կրթությունն ու դաստիարակությունը։

Քեսունի Կարմիր վանքը դառնում է մի նոր վարդապետարան. երկու 
■եղբայրների հետ ուսանում են և ուրիշները, որոնցից են Մարգիս Հյնոր֊ 
Հալի։ Իգնատիոս Շնորհալի, Բարսեղ ՇնորհալիՏ։ «ՇնորՏալի մականունին 
կրկնումը նշանավորագույն աշակերտներով վրա' մտածել կու տա, թե

6 1- Շնորհալի և պարագա յ իլր, {յ 49 և հտն.։



այդ կոչումը որոշիչ պատվանուն մը եղած է Շուղրի կամ քեսունի Կար
միր վանքի աշակերտության մեշ. ինչպես քերթող պատվանունը Սյուն
յաց դպրոցին և իմաստասեր պատվանունը Արադաձոտնի դպրոցին հատ
կացյալ մակդիր անունի պես գործածվեցան»7, Այդ «Շնորհալիներից։*, 
ինչպես և Ներսես Շնորհալոլց մնացել են մեկնություններ, իրենց վար
դապետ Ստեփանոս Մանուկից, սակայն, չի մնացել ոչ մի գրական երկւ 

Կարմիր վանքում Ներսեսն առել է եկեղեցական ուսումը, որ հետո 
էլ նա կատարելագործել և ընդարձակ!,լ Է անդուլ շան քով, Նրա ուսած 
առարկաներն եղել են' Ս. Գիրք, սուրբ հայրերի գրվածքներ, եկեղեցու և 
սրբերի պատմություններ, դավանաբանություն, հայկական մատենա
գրություն ու թարգմանություններ թե' եկեղեցական և թե' արտաքին գի
տությունների. հմտացել Է եկեղեցական կանոններին ու կարգերին, սո
վորել Է եկեղեցական երաժշտություն ու տոմարագիտություն,, վայելուչ 
շարադրություն գրաբար լեզվով, այլև վայելչագրություն * ի զանազան 
կերպսյ»

Նա ունեցել Է գեղեցիկ ձեռք և նույնիսկ ծերության օրերին, ազասբ 
ժամանակին, արտագրել Է գրքեր, որոնց մի քանիսը հասել են մեզ։ Ներ
սես Լամբրոնացին8 գրում Է.

ՆերսԷս պա տոլով գեր ճոխացալ,
Այլ ի գործոյ ոչ կասեցալ,

Գիրըս գըրել միշտ ճըգնեցալ.
Որպէս հօրանս ուլոլց ցուցալ
Գեղեցկագիր գիրըն կարդաս

7 Գ. ДшгрбшБшцшБ, Հայկական հին դպրության պատմութլոմյ, Վենետիկ, 1887, էշ

և հտն., պար 47, Օրմանյանն ու Տարբհանալյանը Շոպրի վանքն և Կարմիր վանքքը սխալ, 
մամր ն.լ,նացնոսէ են իրար հետ, „ելով՝ .Շոլղր անապատին Կարմիր վանքն, (Տարր.), 
էքեսոձի կամ Շոսլրի Կարմիր վանք, •  Շոպրի կամ «եսոձի Կարմիր վանք, (Օրման.)։ 
Այդ երկոսյը տարրեր վանքեր ենւ Ներսես Շնորհալին էՎիպ ասանոլթյան, վեր ևս и! բեր
ված տողերի մեշ գրում է, թե Գրիգոր Վկայասերը չբնակվեց Շոլղր անվանված մի անա. 
պատում [ =  վանքում] լեոների մեշ,։ Հետո նա գրում է Բարսեղ կաթողիկոսի թաղման 
համար. .Я.ր և յովոաիե [֊վանքւոմ] նախասացեալ ի Շուղ, անոմւրն հանգոլցն- 
ալ, որին և թաղեցին վեբևսւս! հիշված Շոլղր անսձսվ վանքում, իսկ Կարմիր վանքը, 
ինլպես վերևոս! բերված տողերից կարելի է տեսնել, է քեսոձին մոտ, Ոսւհալեցին (է, 
М3 к հան.) գրում է, թե վիրավորված Բարսեղ կաթողիկոսն էետ տանել գինքն ի վանքն 
իւր որ կոչի Շոսլր,, ոմեոալ և թաղեցալ ի Շոլղրն,, Ապա անմիչապես պատմում է նա, 
թե մողով են անում сի Կարմիր վանքն մերձ ի քեսոմ, գասսո, և կաթողիկոս են ձեռ
նադրում Գրիգոր Պահլավոլնոմ,, Ուրիշ տեղ (էշ 800) նա Գրիգոր ՎկԽյասերի համար 
գրոս! է, թե էԲ՚աղեցալ... ի Կարմիր վանքն մերձ ի էեսոլն։. նույնպես և Գող Վասիլի 
Համարվում Է, թե .̂ աղեցալ ի Կարմիր վանքն, (Էշ Ш ).
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Ուսումնասեր լինելով, նա շատ ցանկացել է բարձրանալ իբրև գիտ
նական, բայց ժամանակի շփոթ գրությունը թույլ չի տվել նրան հասնել 
իր նպատակին։ «Արտաքին» գիտությունների ուսման պակասը նա ը զ ֊ 
գացել է դեռ իր գրական գործունեության սկզբում։ ։ Վիպասանության» 
վերշում նա ինքն իրեն անվանում է (Гհամբակ նուաստացեալ», իսկ նա
խերգանքի մեշ հայտնելով իր кանկարություննл և :տգիտությունըօ,

Զի հրահանգից վարժարանի 
Չեմ տակաւին ներկուռ բանիւ 
Ցաթեն ական ըն քաղաքի 
Տանձն իմաստիլք ոչ կըրթեցի.
Ուր լըսարանըն Պղատոնի,
Եւ չավ։ ռտիւք Հոմերովնի.
Ուր ստորոգողն Արիստոտէլ,
Տասըն բանիւ գըրողն էի.
Ուր հոյլք ամէն հըռետորի,

Բայի քերում ըն քերթողի.

Եւ զի յինէն այս է հեռի, ^
Տարաբերիմ յամենայնի'
Եթէ զիա՜րդ սկըսանիցի 
Եւ կամ ո՜րպէս վճարեսցի։

Ոչ միայն Սև լեռան վանքերում, այլև Հայաստանի քաղաքներում 
չկար այլևս հին.հունական գիտության ու փիլիսոփայության ուսումը, որ 
այնպես աշող կերպով վերսկսվել էր ավելի քան հարյուր տարի առաշ, և 
որի ուսումն այնպես լայն ծրագրում էր Գրիգոր Մագիստրոսը։ яՈ՞ր մեր 
վարժ արանք' ի թագա լոր ական պատրաստեալ հրամանացնռ, բացագան
չում էր ներսեսը իր ծերության տարիներին

Ազգային քաղաքական իշխանության հետ' այդ ևս վերացել էին, 
մնում էին վանքերը։

8. Գրիգոր և Ներսես եղբայրները Ծովք և Հոոմկլա բերդերում: — 
Ներսեսը դեռ Կարմիր վանքում աշակերտ էր, որ նրա հայրը'  Ապիրատը 
նետահար սպանվում է իր բերդի պաշտպանության ժամանակ։ Շուտով 
նա զրկվում է նաև իր «հոգևոր հորից»' Բարսեղ կաթողիկոսից։ Կարմիր 
վանքում ժողով է լինում, և կաթողիկոս է ընտրվում 1113 թ. իր եղբայր

» Ն. Շնօրհայի. Ւ.լղթ ընդհանրական. (,միա>ին, 1865, ք, 150, .Պատասխան առա. 
էին թղթ.,ն... Մանովլի,։
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Գրիգորը տասնութ կամ տասնինը տարեկան հասակում։ Նա է հոգում իր 
ընտանիքի մասին, ինչպես գրում է Ներսեսն իր Վիպասանության մեշ.

Տիւրաքանչիլրըս տնօրինեալ,
Եւ ըստ բախտի կարգաւորեալ.
Ջեղբարս ինքեան հարազատեալ 
Տիշխանական գահ յառաշեալ.
Վասիլ անուն վեհ երեեալ,
Եւ Զօրավար համապատոլեալ.
Եւ Մարիամ քոյր անոլանեալ,
Որ յաշխարհի կարգըս մըտեալ,

Կրտսեր Ներսեսը մնում է իր կաթողիկոս եղբոր մոտ և շարունա
կում է իր ուսումը, երբ արբունքին է հասնում, քահանա է ձեռնադրվում, 
հետո' նաև եպիսկոպոս։ Կաթողիկոսը նստում էր կամ Կարմիր վանքում 
կամ Շուզրի վանքում, բայց Գող Վասիլի մահից հետո Ուռհայի կոմսին 
աշողում է տիրել Քեսունի իշխանությանը, և Գրիգոր Պահլավունին 
1116 թ. իր աթոռը փոխագրում է իր հայրենական Ծովք բերդը։ ժամանա
կի քաղաքական դրությունը շատ անկայուն էր։ Խաչակիրները հետզհետե 
բռնանալով հայերի ձեռից հանում են նրանց բերդերը Ասորիքում ու 
Միշագետքոլմ։ Աելշոլկյան թուրքերն էլ արևելքից արշավում էին դեպի 

՚  այդ կողմերը։ Կար նաև Փոքր Ասիայում հաստատված սելշոլկների մի 
ճյուղը, Իկոնիայի սոլլթանոլթյոձը (1074-1X 9* թթ.), որ կոչվում էր 
Հռոմ, Հռոմք (Ռոլմ)  և կենտրոն ուներ Ւկոնիոն քաղաքը Կիլիկիայից 
արևմուտք, դա էլ ձգտում էր տիրանալու այղ երկրամասին, Մի չորրորդ 
կողմից Եգիպտոսի իշխողներն էին խուժում դեպի Ասորիք, Այստեղ շա
րունակ տեղի էին ունենում ընդհարումներ, բերդերի և երկրամասերի 
հափշտակություններ ու խառնակություններ, Ծովք փոքրիկ բերդն ևս 
անապահով էր, Ուստի կաթողիկոսը մի լատին իշխողից գնում է Հռոմկլա 
կոչված բերդը, որ ավելի ամուր էր (Եփրատի աշ ափին Թլպաղարի հա- 
րավ֊ արևե լյան կողմում, Այնթապից դեպի հյուսիս-արևելք, Եդեսիայից 
արևմուտք), Կաթողիկոսարանը 1150 թ. փոխադրվում է այդ բերդը, Ներ
սեսը 1151 թ. գրված իր «Բան հալատոյռ երկի էՅիշատակարանիյ։ մեշ111 
պատմում է Իկոնիայի սոգթանի արշավանքի և աթոռը Հռոմկլա փոխա
դրելու մասին և գեղեցիկ նկարագրում է այդ բերդը.

Արդ յայսպիսում ժամանակի 
Գառն և ղըժնեայ և անբարի,
Ձորում բնակեմք յայսմ ամրոցի 
Ի գետապատ քարանձավ,,
Ի յեփրատայ պարագրելի,

10 Ն. էՏորՏալ]!, Բան/ չափալ, (յ 223 և Հան;



Որ յԱդենայ քառորդ հոսի,
Ցելից կուսէ հեզիկ շարժի,
Ի միսւ փոքուէ մըտիւք պատի.
Ինքս ամրարձեալ իբր ըզկըղզի,
Յալեաց ծովուց ոչ երկընչի.
Ի մարդկանէ ոչ զարհուրի,
Զի է հնարից անյաղթելի.
Զոր տնօրինիչն ամենայնի 
Տեղ պատրաստեաց ապաւինի 
Սուրբ աթոոոյս ըսքանչելի.
Ի բարկոլթեան ժամանակի 
Ցորում նեղիմք յանօրինաց

Եւ ոչ նոսսզ ի դըրժանաց

Ներսեսը, որ միշտ անբաժան էր իր եղբորից և նրան օգնում էր իր 
պաշտոնական գործերի մեշ, մինչև կյանքի վերշը կենում է այդ բերդում, 
ուստի կոչվում է նաև Ներսես Կլայեցի: Գրիգոր Պահլավոմւին ծերության . 
պատճառով 1166 թ. հրաժարվում է աթոռակալությունից, և Ներսեսն \ / 
ընտրվում է կաթողիկոս։ Երեք ամսից հետո վախճանվում է Գրիգորը, իսկ 
Ներսեսն ապրում է մինչև 1173 թ.,

4. Երկու եղբայրների գրական վաստակը: — Այս եղբայրները մեր /  
եկեղեցական' պատմության գլխավոր դեմքերից են. նրանք ցույց են տվել /  
մեծ գործունեություն։ Երկուսն էլ պարապել են նաև գրականությամբ, 
ավելի Ներսեսը։

Ներսես Լամբրոնացին11 գրում է, թե Գրիգորը գրադարան է կազմել, 
իսկ Ներսեսը ընթերցանությամբ է պարապել.

Զգիրըս ցըրուեալս ի մի ածէր,
Աոքօք զա թոռն արմատացնէր, 
կցորդ բարեաց զեղբայրն ունէր,
Որ յիմաստից վարժ մըտեալ էր,
Միշտ ընթերցմանըն պարապէր 
Եւ հայր խորին բանից լինէր։

Ուրիշ տեղ Էլ1* Լամբրոնացին գրում է Ներսեսի համար, թե նա տի / 
յընթերցումըն պարապէր։ ,  V

Գրիգորն իբրև կաթողիկոս քաշալերող է հանդիսացել վարդապետ- /  
ներին զանազան երկեր հորինելու. այսպես, օրինակ, Սամուել Անեցին /  
նրա հանձնարարությամբ գրել է իր ժամանակագրությունը, Ներսես Շնոր- \^ /

V



յ  հալին հորինել է իր մի քանի երկերը։ Նա, հետևելով Գրիգոր Վկ ա լասե
րին' ինքը թարգմանել է և ուրիշներին թարգմանել է տվել վկայաբանու- 
թյռւններ և կարգագրել է, որ սրբերի նախատոնակներին եկեղեցում կար
դացվեն նրանց վարքերը, Կիրակոս Գանձակեցին13 գրում է. էԻսկ սքան
չելի հայրապետն Գրիգորիս ձեոն ի գործ արկեալ շինեաց եկեղեցի հրա
շազան գմբեթայարկ ի նոյն բերդի, և սկսալ թարգմանոլթիլն առնել յաս- 
տուածային գրոց, և բազում դիրս ետ թարգմանել ի հայ լեզու, զո՜րն 
ինքեամբք ե զո՜րն ի ձեոս այլոց1 ։  Այդպիսի աշխատությունների համար 
նրան կոչել են Գրիգոր Փոքր Վկայասեր։ նա հեղինակ է նաև մի քանի 
ինքնագիր հոգևոր երդերին, որոնք հորինված են սովորական մոտիվ
ներով։ նրանն են և Լուսավորչի մեղեդին' ւՒ յելս արևոլ արև։ և շրօրհ- 
նեքի տաղը Հիսոլսի մկրտության մասին։ Վերշին ս մեր կրոնական գեղե
ցիկ երգերից մեկն ք16.

Ո՜վ զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ,
Արարիչն Աստուած ի Տորդանան եկեալ...

Ցորդանան լուեալ փախստական դաոնայր,
Վտակ առ վտակ պատգամաւոր լինէր։

Գե՜տ, մի՜ զարհուրիր, քո արարիչն եմ ես,
Եկեալ մկրտիմ և լուանամ զմեղս...

Գրիգորից ավելի է սեր ու հարգանք և ժողովրդականություն վայելել 
ներսեսը թե՜ մահից առաշ և թե՜ հետո։ նա հայոց եկեղեցու մեծ հայրե- 
քիցն է։ իսկապես բազմակողմանի բնատուր ձիրքով օժտված բանաս֊ 

I տեղծ-երաժիշտ, շնորհալի մի անձ ոչ միայն իր բազմազան գրական 
ընդունակությամբ, այլև իր կյանքով։ Ուստի և նրա անվան հետ անբա
ժան մնացել Է Շնորհալի մականոմտը։ նա շատ բեղմնավոր Է եղել իր գրա- 

' կան վաստակներով և առանձնապես իր չափածո քերթվածներով ու եր
գերով. դրանց համար և նա կոչվել Է նաև երգող, ինչպես ինքն Էլ իրեն 
անվանում Է իր մեծ քերթվածների հիշատակարանների վերնադիրնե
րում^։ Ծերության օրերին անգամ նա չի դադարել բանաստեղծելուց։

նԵՐՍԵՍԻ ՉԱՓԱԾՈ ԵՐԿԵՐԸ

1. Հայացքը րանագործության վրա: — ներսես Շնորհալին արվեստի 
/ ու գրականության վրա նայում Է ամենից առաշ ձևական և ղիդակտիկա- 

ճյ  կան — ռւսուցական տեսակետներովւ Այդ հայտնում Է նա իր մի քանի

I® Կ. Գանձակեցի, Պատմոլթիձ, կ  1021
14 .Շարական հ.գևռր երգռց,, Էշմիաէին, 1861, կ  Բ, է[ 12, 364, .Գրիգոր վկայա-

սէր' եղբայրն Շնորհ ալս։յն' [АрфАиф] զհ/որհոլրղն անճառն և զՄեծահրաշնտ։
15 Կարելի է գտնել Աղեք. Մխիթարյանցի խմբագրած .Տաղեր ու խաղերа յռղովա֊ 

*.ւի մեք, Ալեքսանգրապռլ, 1900, կ 3։
16 է,. Շնորհալի, Բանք լափալ, կ  160, 222։
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երկերի մեշ։ հոսքի շնորհքն, — ասում է նա, — միատեսակ չի տրված 
մարդկանց'1.

...Շնորհն ոչ միակի,
Այլ ի բազումըս բաժանի.
Ոմանց տայ [աստված] շնորհ մեկին բանի,
Ջի հանրական լուր օգտեսցի.
Այլոց իմաստ ծածուկ ճառի,
ԶԻ զարթուսցէ զնիրհեալ հոգի,
Ոմանց տայ բան', որ ոչ չափի,
Բայց զօրաւոր և ըստ կարգի.
Այլոց շնորհէ բանըս տաղի,
Զի և այն ու միտքըն բանի։
Քան գի բնութիւն մեր է յայտնի,

Վասն այսորիկ տայ նա լեզուի 
Զյոքնասեոեան ազգըս բանի.
Ըստ այսմ և ես նըկարեցի

Ի զուարճութիւն բանասիրի 
Եւ բարեմիտ ընթերցողի։

.Յհաաակարան երգողի քանիսն.

Ոճի նկատմամբ, ուրեմն, խոսքը լինում է պարզ (էմեկին բան»), որ 
ամենքը հեշտ հասկանում են, և խրթին (տծածուկ ճառ»), որ դժվար հաս
կանալի է ։ Այս տեսակն էլ, ըստ Ն. Շնորհալոլ, հարկավոր է. թմրած հո
գիները ղրանով սթափվում են, քանի որ մութ գրվածները հասկանալու 
համար մտքի լարում է պահանջվում, Բայց ինքը մեր բանաստեղծը մի 
երկու տաղ միայն ունի մութ ոճով, ինչպես է, օրինակ, «Ի սուրբ քառա- 
սունսնյ>18* Նա սիրում և կիրառում է ընդհանրապես շս,տ հեշտ ու 
և դյուրըմբռնելի խոսքը։ Այսպես հորինելն այնուհետև նրա մեծ 
ցությամբ հաստատվում է մեր բանաստեղծության մեշ, և այլապես էլ 
չէր կարող լինել, քանի որ արվեստի գեղեցկությունն արդեն տեսնում էին՛ 
բնականին հետևելու մեշ։ Ապա նա շարոմւակելով իր միտքը պարզել 
ասում է, թե մարդիկ կան, որ ունեն ոչ֊չափածո, ազդու և կարգավորյալ ■
արձակ խոսքի շնորհ, ուրիշներին էլ ոտանավորի ձիրք է տրված. Ոտ ա- 1
նավորով խոսքն ավելի Xգեղեցկանում»  ու (Гվայելչանում է» ու с զվարճա- Г
լի» է դառնում, բայց այդ երկու տեսակն էլ հարկավոր են. որովհետև, 
ձանձրալի չլինելու համար բազմազանություն է պետք. Այդ երկու տե~ ՚

17 Անդ, Ь  Ш  Ա Հան.,
Ա Անդ, { , 164,
1» Անդ, Է։  464 և հտն.,
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У սակի էւ նպատակը մեկ է *  գործնական, այն է' օգտակարությունը, 
/  մարդկանց էմտքի բացումը» , զարգացումը։ Ինքը' Ներսես Շնորհալին ունի 

\  /  ոտանավորի շնորհ։ Նա չափածո Է հորինել իր բազմաթիվ երկերը, բացի 
պաշտոնական թղթերից և մի քանի աղոթքներից։

2. Տաղաչափական արվեստի զարգացումը:—Հետևելով իր շնորհ֊ 
I / քԻն ոլ հայացքին ոտանավորի վրա, մեր այս բանաստեղծը մշակել Է հա ֊ 

Տ"8 Ժ ղՎԻ տաղաչափությունը, ուստի նախ տեսնենք նրա վաստակի այս 
կողմը, որով նա ազդել Է իր ժամանակակիցների վրա,

. Ներսես Լամբրոնացին նրա գովեստի մ եք10 գրում Է.

I / Հոմերական տաղից չափող,
Ոտանաւոր տառից գըտող.
Ի հոգևորսն ըզնոյն տուող,
Որով ըզսիբտս կարծր կ մ  լող։

/  Ներսես Շնորհալու ռիթմական զգացումը, ինչպես իր գրածներից
\ /  երևում Է, շատ մեծ Է՛ նրա ոտանավորները խիստ երաժշտական են։ Այդ 

պատճառով նա քիչ Է բանեցրել մեր հին կրոնական բանաստեղծության 
ոտանավորներն ազատ ոտքերով և ազատ անդամներով?', այլ ։գերադա
սություն Է տվել պարզ ոտքերին, այսինքն' անթերի տակտերին։ Նրա

V ամենից ավելի սիրած ոտանավորն Է յամբական երկանդամ 8-վանկա- 
նին, կազմված երկու յամբական բարդ ոտքերից, որոնց մեշ առաշին ոտ
քերը կարող են և անշեշտ լինել։ Տաղերի, ինչպես և ուրիշ հոգևոր երգերի 
մեշ, սակայն, առաշին անդամը նա մեկ-մեկ կազմ ում Է երեք վանկերից,

վանկի։ Այսպես Է վարվում նա յամբական եռանդամ Ш-վանկանի և 
յամբական քառանդամ 16-վանկանի ոտանավորների մեշ ևս32։ Մեծ 
քերթվածների մեշ, սակայն, նա սովորաբար պակաս վանկեր չի թողնում 
և պահանշում Է, որ ընթերցողն Էլ այնպես կարդա, որ ոտանավորի չափն

Եւ վերծանեա ըստ իմաստնոց,
Ոչ առա լել և ոչ նոլազ,
Այլ ի յոտին բերեալ չափոց,

I Շնորհալու գործածած չափերը խիստ բազմազան են, Մի քանի չա-
\ / փական ձևեր նա այնպես զարգացրել Է և ռիթմիկ դարձրել, որ օրինա

կելի են մնացել և մեր հին գրականությոմւից նույնիսկ նորին են անցել։ 
Կարելի է ասել, որ հաշոբդներն իսկապես նրա փորձերն են միայն գոր-

20 V ՇնորՏսւլի, Ւասլթ ընդհանրական, Էյմիածին, 1805, էչ 464.
21 Տե՛ս Մ. ИрЬздшБ, Հալոց լեզվի տազաչափաւթյոմ։, էչ 3X0 և հան., 341 և հան.։

-22 Անդ, (, 198-109.
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ծադրել, շատ քիչ բան փոխելով< Կան նրա չափածո ձևերից, հարկավ, և 
այնպիսիները, որոնք չեն ընդհանրացել։ Ոտանավորների բազմաթիվ 
տեսակները, սակայն, ոչ բոլորը նրա ստեղծածներն են. դրանցից մի քա
նիսը ղտն ում ենք Գրիգոր Նարեկացու և Գրիգոր Մ ագիստրոսի տաղերի 
մեշ։ Կա նաև Վարդան Հայկազն անունով մեկի հորինած <гՏաղ գերեզ
մանական վասն փոխման երանեալ և սուրբ կաթողիկոսին Հայոց Գրի- 
գոբի Վկայասիրիօ։ Հեղինակը, ինչպես իր գրածից ենթադրում են, ժա
մանակակից եղած պիտի լինի Վկայասերին23։ Այդ «տաղը» գրաբարա
խառն աշխարհիկ լեզվով է, ութ վանկանի ոտանավորով, միակերպ էի»

12-րդ դարի սկզբից արդեն ժամանակի խոսակցական լեզոմւ և բե
րանացի աշխարհիկ բանաստեղծության ոտանավորը մուտք են գործել 
գրականության մեշ, այղ ժամանակի սիրո երգերից, սակայն, բան չի հա
սել մեզ, որ կարողանայինք որոշել, թե ի՜նչն Է կազմում Շնորհալոլ իրեն 
տաղաչափական գյուտը։ Բայց այն հանգամանքը, որ մատաղ 
ի վեր վանքերում ապրած այդ մեծ կրոնավորը չի խորշել նմանելոլ 
երգերի ձևին և նրանց ոտանավորով հորինել Է ոչ միայն տաղեր,
Գրիգոր Նարեկացին, այլև կրոնական բովանդակությամբ մեծ բանաս
տեղծություններ, ա՛յդ միայն ցույց Է տալիս, որ վերածնության թարմ ' У  
ոգին թափանցել Էր նաև վանքերի խուցերը, բայց ոչ ամեն վանականի։ /
Շատերը Ներսես Շնորհալու պես ազատախոհ չեն եղել և а անփակ բ ե ֊ IԼՀ 
րանովօ պարսավել են նրա արարքը, և Շնորհալին ստիպված Է եղել ու- V 
րիշների հեղինակավորությամբ պաշտպանելոլ իր նորամուծությունը։ / /
Այսպես' а Բան հասստոյյ> մեծ քերթվածի էՅիշատակարսւնի» մեշ*' ֊_ /  
11Տ1 թ. նա դրում Է.

Ել զի ոտիլք Է պարզական,

Մի' յայս լեզոլալ պարսաւական 
Բարբառեսցի անփակ բերան։
Քանզի բազումք նախ վարեցան 
ԱյսպԷս յիմաստս աստուածական,
Տի արարչին բանի բնոլթեան 
Տացեն այսու բան գովութեան։
Որպէս Դալթեան սաղմոսարան,
Ել Սողոմոն առա կա բան.

Եւ սուրբ Եփրեմ ասորական։

23 .Բազմավեպ։, 187), 264, Գ. 2արբ6անալյա6, Հին դպրության պատմություն, 
1Տ87, էւ 700 ե հտն.,

24 աԲանք լափաս,, կ  М3,
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Հետադեմ վանականներն այդ երկի ձևի համար ավելի ևս պախարա- 
կել են մեր բանաստեղծին, որ նա ստիպված է եղել հետևյալ տարին, 
1152 թ., էՈղբերգութիմւ։ մեծ քերթվածի վերջում (էՅիշատակարան եր
գողի բանիս։)՜* դարձյալ պաշտպանելոլ իրեն.

Եւ մի'  ի յայս ոք ախտանա յ,
Թէ չավւալոր բանիլ է սայ,
Ել արտաքին կարծի նըմայ.

Զի եթէ սուտն որ ձևանա յ,
Սովալ այնքան գեղեցկանա յ,
Քանի" արգելք վայելչանայ 
ճշմարտութեան բանս որ ի սմայւ

Սա, որ Երգոց երգ անոլանի...
Ել կամ Դաւթեանըն Սաղմոսի...

Որք վարեցան չափով բանի...

Այս երկու մեծ զուտ կրոնական երկերը, որոնք հորինված են սիրո 
■երգերի չափով 8֊վանկանի տողերով, նաև հանգավոր տներով են, ինչ
պես հեղինակն ինքն անվանում է, «տամբ յան գա կան а, այսինքն՝ ամեն 
■երկու նույնահանգ տողերը միասին ըստ բովանդակության կազմել են 
մի միություն, մի <гտունи (էբեյթ»)։ Այսպես հորինվել են, ուրեմն, հնումն 
սիրո երգերըI Մի անգամ որ այսպիսի ոտանավորով և հանգերով խոսքն 
էվելի ՛գեղեցիկ ո  վայելուչ Է դաոնում, Ներսես Շնորհալին, իր ռիթմա

կան զգացումով ու ճաշակով, չէր կարող չկիրառել այղ արվեստը միայն 
համար, .որ Ափրոդիտյան երգերն Էլ այդպես են հորինելիս եղել։ 

Այսպիսով ,աշխարհիկ երգերի չափերի գործածությունը նրա մեծ հեղի
նակությամբ ընդհանրացել Է ամեն տեսակի կրոնական բանաստեղծու
թյունների Համար ևս։ Նույնը պետք Է ասել և ոտանավորների հանգի 
նկատմամբ։

Արդարև Գրիգոր Նարեկացին և Գրիգոր Մադիստրոսը գործածել են 
աշխարհիկ չափերից մի քանիսը, բայց Նարեկացին դեռ գրել Է անհանգ 
ոտանավորներ։ <։Ողբերգությանն մեշ միայն մի երկու տեղ նա, ինչպես 
ինքն ասում Է, նման էլով ողբասացների բանաստեղծությանը՝ հանգեր Է 
կազմել։ .Մեր այդ կրոնական մեծ բանաստեղծի հռչակը հավանորեն դեռ 
այնքան ծավալված չի եղեչ 12-րդ դարի առաշին կեսին, որքան հետա
գայում. ուստի նրա տաղերի ոտանավորը չի ոմւեցել հետևողներ ամեն 
տեսակի կրոնական քերթվածների նկատմամբ, մանավանդ որ նրա բ ա ֊

25 Ակ, էէ М3 А



եղել ոչ թե տաղերի վբա, այլ «Ո ղ ֊ 
ղ էր նաև (Гանչափական» համարվել, \ 
ո բանեցրել է կրոնական բովանդա- '\

V

նաստեղծական հմայքը հիմնված է եղել ոչ թե տաղերի վրա, այլ аՈղ- 
բերդության», որ անհանգ է և կա,
Գրիգոր Մագիստրոսն արդեն հանգը բ
կութ յամբ էՀազարտողեան» գրվածքի մեշ, բայց նրա գործը պա, 
կան բան լինելովս ընդունելություն չի գտել. Հայ կրոնական բանաստեղ֊ 
ծությունն անհանգ է մնացել մինչև ներսես Շնորհալին, որի երկերից 
շատերը, առանձնապես տաղերը, նույնպես անհանգ են։ Բայց և այնպես , / ՜
նա քսան տարեկան հասակից արդեն սիրում է բանեցնել հանգերը, у  
հատկապես մեծ քերթվածների մեշI

Հանգի գործածությունն այն դարում թ ե ՚ Արևելքում և թե' Արևմուտ- :
քում շատ միակերպ էր. նույն հանդը սովորաբար անցնում է ամբողշ 
քերթվածի մեշ սկզբից մինչև վերշը։ Երբեմն հազարավոր տողերի վեր- 
շում կրկնվում են նույն հնչյունները, և փոխանակ փաղաքշելու մարդու 
Լսելիքը' շուտով հոգնեցնում են այն ե տաղտկալի դարձնում երկի ըն
թերցումը։ Շնորհալին իր ընտիր ճաշակով չէր կարող չզգալ այդ, և նա 
մի քանի տեղ հանգերի Փոփոխություն է անում կամ տողեր անհանգ 
թողնում' այսպես բացատրելով այն™.

Ո՜չ մի տաոիլ վերշ յանգական, )
Զի մի՜ ծուլից լուր ծանրանան. (
Այլ խտրաբար փոփոխական, I

Այս փոփոխությունը, ցավոք, երբեմն այնքան շատ թվով տողերից
Հետո է լինում, որ գրեթե անզգալի է մնում։ ժամանակի պահանշն այդ
պես էր, և այդ համարվում էր արվեստի կատարելությոէն հանուր ազգերի 
բանաստեղծության մեշ։ Շնորհալին, սակայն, ունի նաև բավական թվով 
երգեր, որոնց մեշ ամեն տուն իր առանձին հանդն ունի, և երբեմն նա 
նույնիսկ տող ընդ մեշ անհանգ ոտանավորներ Է հորինում։ Եվ նա հան
դերի այսպիսի կիրառության նկատմամբ ևս անպայման ազդել Է իր հա- 
չոբդների տաղաչափական արվեստի վրա.

Նրա բանաստեղծության մեշ շատ սիրված Է նաև ծայրակապը կամ 
գլխակապը (ակրոստիխ), կա՜մ այբբենական կարգով Ա—Ք և կա՜մ շուռ 
տված' Ք—Ա։ Նա հաճախ կազմում Է այսպիսի գլխակապեր ոՆերսեսի 
բանս Է», է Բան Ներսեսի», էՆերսեսի Է այս երգս», էՏէր Ներս ե սի է սա» 
և այլն։ Այսպիսի գլխակապերը կարծես դիտավորյալ կերպով են գոր
ծածված' հեղինակի անունը պահելու համար։ Երբեմն երկատող տների 
տողերից առաշինն սկսվում է Ա—Ք կամ Ք—Ա տառերից մեկով, և երկու 
տողն էլ վերշանում են տների սկզբի տառով կազմելով հանգեր կամ թե 
Հոկ բաղաձայնույթ, կամ առձայնույթ, օրինակ.
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Ասս,ուածեղէհ հոգլովն ի սմա 
Խաղաղութեան անուն արքա....

Ջմարղիկ յերկինըս մակադրն...&'
Թըմբրեալ զհոգիս առնէ ղըլարթ,
Յայս չան կան ել դառն որոգայթ.

Ասէ, զանկեալսն ի սմա անբոյձ.
Իբրև երազ խոր գիշերի,
Կամ պըղպըշակ ինչ կաթոսսծֆ2*,

Այսպիսի սկսվածքները տողավերշերի հետ հանգիտություն կազմե
լով՝ տներին տայիս են ըստ ձևի ևս ամբողջություն։ Երբ առանձին տների՛ 
բոլոր տողերն սկսվում են նույն տառերով և տողերը կարճ են, նույն: 
հնչյունների կրկնությունը տողերի սկզբում' թողնում է ռիթմական հան
գիտության — բաղաձայնույթի կամ առձայնույթի տպավորություն“ ւ- 
Գրանով ևս զգալի է լինում տողերի, ինչպես և տների ամբողջությունը,, 
երբ վերշիններս փոքրաթիվ տողերից են կազմված։ Այսպես հորինված 

; /  են Ն. Շնորհալոլ նշանավոր տԱռաւօտ լուսոյյ) և <гԱշխարհ ամենայն*

V երգերը, ինչպես և մի քանի ուրիշները։ Բերենք իբրև օրինակ հետև
յալները.

Առաւօ'տ լուսոյ,

Առ իս լոյս ծագեա'
Աշխա՛րհ ամենայն,
Առ իս նայեցեալ 
Ախտակից լերուք,

Բանամ ըգշըրթունս,

Բողոքեմ զանձնէս։
Գոզ եղէ մեղաց,

Գոտ ինձ փորեցի։

8. Հոգեվոր երգեր Ոէ տաղեր Ա թղթեր: — Որչափ բազմազան են- 
Ներսես Շնորհալու բանեցրած տաղաչափական ձևերը, նույնչափ աչքի է.

վել, ե նա չի խսրշոսէ բառերի վեր/пи! է տաոի փոխանակ Ь գրելուց:
28 Էշ 3561 Տե՛ս ե հ  359 ե հան., .Անդրադարձութիւն տադից յիչատակիէ̂  

•րսնց աները սկսվա» են է ֊Ա  տառերով/
29 Հ̂անգիտության, հանգի և տան» մասին ընդհանրապես՝ տե՜ս Մ. Արեդյան, Հա֊ 

։ • ։  ւԿՎՀ աաղալափ.ց!լ.մ,, Է, 318—452։
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ընկնում նրա ստեղծագործությունը նաև իր այլևայլ գրական տեսակնե
րով։ Այս նկատմամբ ևս նա շատ բան, հարկավ, ժառանգել է նախորդ
ներից, ինչպես են1 տաղեր ու գանձեր, հոգևոր երգեր֊շ արականներ, 
հոգեբուխ աղոթքներ («■Լաւատով խոստովանիմ»), թղթեր և այլն, բայց 
նա մեր գրականության մեշ մտցրել է նաև նոր գրական տեսակներ և հին 
տեսակները զարգացրել է։ Այսպես, օրինակ, նրա չափածո թղթերի մեշ30 
ներքին մտերմական զգացումով աչքի է ընկնում իր եղբորորդի Ապիրա
տին ի Կոստանդնուպոլիս ուղղած նամակը, որի մեշ նկարագրում է իր 
այդ տոհմիկի զինավարժական աշողությունները, ցանկանում է նրա գա
լուստն ի Հոոմկլա ամրոցը և տալիս է նրան խրատներ։

Ավելի կարևոր են Շնորհալու բազմաթիվ հոգևոր երգերը, որոնցով 
նա խիստ ճոխացրել է հայոց եկեղեցու ժամերգությունը31< Դրանց մեշ 
կան և շատ գեղեցիկնեըը և այնպիսիները, որ մի ժամանակ սիրված և \'1у \ / ՜
ժողովրդականացած են եղել։ Բերենք միայն երկու տուն Վարդանանց շ ա ֊ V 
րականից^, որի գլխակապն է' « ներսեսի երգՁ։ Ամեն մի տունը նվիրված 
է Ավարայրի ճակատամարտի մեշ ընկած այն հերոսներից մեկի հիշա
տակին, որոնց անունները հայտնի են պատմությունից, բանաստեղծը 
մոռացության չի տվել նաև 1036 անանուն ռամիկ քաշերին։

Նորահրաշ պսակաւոր և զօրագլո ւխ առաքինեաց,
Վաոեցար գինու հոգւոյն արիաբար ընդդէմ մահու,
Վարգա՜ն, քաշ նահատակ, որ վանեցեր ըզթըշնամին,
Վարդագույն արեամբըդ քով պըսակեցեր զեկեղեցի։

Երկնաւոր թագաւորին զինու յաղթեալ պատերազմին,
.՛Խոհական իմաստութեամբ խոհեմացեալ անճառապէս, 
հորկ՛ն խորհըրդական և ծանուցեալ անուն բարի,
Խաչելոյն վըկայ եղեալ հեղմամբ արեան պըսակեցաւ։

Բազմաթիվ են Ներսես Շնորհալու «յորդորակները», այն ոտանա- /  
վոբները, որ նա կցել է Հաճախ իր ուրիշ աշխատությունների վերշից։
Ավելի ևս մեծ թվով են նրա տաղերը33, որոնք գրված են տերունական, ' 
ինչպես և յւրբերի տոներին երգելու համար։ Դրանք հորինված են խիստ

30 .Բան, չափսս։, էշ 303 — 312,
31 .Շարական,, էշմ., 1861, էշ Բ ե հտն. о Սուրբն Ներսէս զվառ ձայնն Ալագ

Հէրհնութեան, ղեօթանասնիցն, զՆինոլէացսւցն, զԱղոլհացից ամենայն կիւրակէիցն, զՕաղ- 
կազարդի «արցն, զձոգէոյ գալսաեան չորս պատկերեն, զՎարդավաոի զերկու պատկերս ն 
ե զՓոիյման զերկու պատկերսն, զՏօհաննու ԴԶ հարցն. զՄարգարԷից Դճ հարցն. զՀրեշ- 
աակապեաացն, զՆորաւրաշն Վարդանանց, զՂեոնդեանցն, և զԱյսօր անճառն, զՆորոդողն, 
զԱսառւած անեղն, զԱրարչականն, զԱրևադւսլի շարականսն, զՕրհնեմ, զ,եզն. պնայեաց 
սիրովն, ե զի,էն հայցեմ,ն, և ըստ ոմանց' զսոպւբ Տակորայն ևս սորա է ասացեալ,, Այլ
4 .Աստոսւյէ անեղ», .Բան, լա փալ,, էշ 323 ե հան.,

32 .Հարական,, էշ 571 ե հան.,
33 .Բան, չափաԱ, էչ 365-476,
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/բազմազան չափերով։ Հետաքրքիր է, որ էԱւետեաց» տաղը նույն ձևով է,  
\ ք  ինչ որ հին գուսանական հայրեններըм . հետագայում մեր բանաստեղծ

ներն էԱւետումը» երգում են ինչպես մի սիրո երգ.

Բարբառ աւետեաց ձ ալն էլ 
Գաբրիէլ զոչէր սըրբոլհլոյն.
•Ա " Քեզ առաք իմ, մաքուր,
Պատրաստել տեղի տէրունւոյն։
Նըւսւգ ցընծութեան երգեմք.
Ուրախ լե'ր, բերկրեալգ, տկր ընդ քեզ»։

Շատ թարմ և ուժեղ են հնչում նրա մի քանի տաղերը, ինչպես, օրի
նակ, Հոիփսիմյան կույսերի համար երգածները“ ւ Սրանց նյութը բնակա
նաբար Ագաթանգեղոսի Պատմության հետևողությամբ է. բայց քերթողը 
սեփական երևակայությամբ նորոգաձ է այն։ Մի քանի բառերով ու կարճ 
խոսքերով կատարված է Հռիփսիմեի գովքն ու գեղեցկության նկարա
գիրն արագ ու եռանդուն և ռիթմիկ տողերով։ Բանաստեղծը գիտե ուղղա
կի խոսքերով և դիմումներով աշխուժացնել պատմվածքի ընթացքը, Նա֊ 
այս հին գրական տեսակը կատարելության է հասցրել■

Երչանի՚կ, հոգիահրաշ
Կոյսըն մաքուր սուրբ Հոիփսիմէ.
Լոյս ծագեցալ ի՝ Լատին է 
Հայոց Մեծաց յարևմըտէ։

Կուսա՛կան փոզյըն գոչէր,
Տայր աւետիս սուրբ Գրիգորի.
«ГՓոլթա’ , ե՜լ ի վիրապէղ,
Լուսավորի՜չ Հայաստանի»...

Ծովային շուշան ծաղիկ.
Բուսեալ ի տանըս Թորգոմի...

Ի վայելուչ գեղ պատկերին 
Յիմարեցան ազգըն Հային.

Պետք և իշխանք առ հասարակ 
Եկին ի դուռըն Հընձանին...

Հռիփսիմեի վբա անապեստյան ոտքերով հորինած մի ուրիշ տաղի 
ամեն տների վերքում կրկնում է նույն տողը և անում է նույն բաղաձայն
ների հանգիտություն, օրինակ*

Սիրասնունդ սիրամարգ սըխրալի, 
Նըրբափայլ ոսկէթել տարփալի,



Եռապսակ իւղագլոլիւ ցանկալի,. 
Հրեշտա՜կ հրաշագեղ, Հռիփսիմէ՜ս

4. Նոր գրական տեսակները: — Բազմաթիվ են Ներսեսի նոր գրա--

հայացքով է առաշնորդվել իր չափածո ստեղծագործությունների մեշ, . 
ուստի նրա այս աշխատությունների մեշ ևս կան այնպիսիները, որոնք 
գեղեցիկ ոտանավորներով, հաճախ նաև փայլուն ոճով հորինված լինելով 
հանդերձ' պրոզաիկ գործեր ենւ Բնականաբար այստեղ երկար կանգ չեն у, 
առնի նրա այդպիսի գրվածքների վրա, ՛որոնք հորինված են ուսոլցական ՝ 
կամ այլ նպատակներով։ Մի բանաստեղծի որևէ գրական երկի արժեքը, 
սակայն, պետք է չափել ոչ միայն դրա գեղարվեստականությամբ և իբրև- 
արտահայտություն իր ժամանակի ոգու, այլև այնոլ, թե դա ո՛րքան և 
որպիսի գրական-կուլտուրական ազդեցություն է թողել հետագայի վրա,
Այս վերշին տեսակետով շատ բախտավոր են եղել Շնորհալոլ անգամ'

Այդպիսիներից է ամենից առաշ նրա երիտասարդական տարիքում ՚  '/՞
գրած «■ՎիպասանությունըЯ, որ հիշվեց վերևում16։ Նպատակն է, ինչպես ■ у  
հեղինակը դրել է նախաբանի մեշ, արտահայտել երախտագիտությոմւ առ-

Պարտական է հօր որդի 
Հատուցանել վարձըս ծնօղի,

Մովսես Խորենացուն հետևելով նա ոտանավորով պատմել է Հայ
կազն և Արշակունի տոհմերի մասին, շատ քիչ է կանգ առել Բագրատու- /  
նիների համար։ Երկար գրել է Գրիգոր Լուսավոր չի և Պահլավոլնիների' I /  
Գրիգոր Մագիստրոսի, Գրիգոր Վկայասերի, Բարսեղ կաթողիկոսի, իր 
եղբայր Գրիգոր կաթողիկոսի, իր հոր և եղբայրների և իրեն մասին։

Այս գրվածքը բանաստեղծական արվեստի տեսակետից ընդհանրա- /  
պես մի հետևակ բան է. բայց մի գյուտ կա մեշը։ Դա առաշին չափածո \ /  
պատմական քերթվածն է մեր գրականության մեշ։ Բացի տոհմասիրու- 
թյունից, ինչպես և աստվածաբանական միտումից, որ երևում է նախա
բանի մեշ, երիտասարդ Ներսեսն արդեն ցույց է տալիս նաև շերմ հայրե
նասիրական ոգի։ Չի տանում հույներին,

36 էԲանք չափս,ւ», էչ 493 և հան., էՇարադլւոլթիձ հոմերական վիպասանո-թեամր 
•ակո Հայկազանցն սեռի և Արչակոձեացն զարմի ի սկզբանց մին,և ի վախՏան, աոա- 
ոաքեալ Ներսէսի եղբոր կաթողիկոսի Հայոց , իգական նախնիս ի համրակսՀեան: 
ելով աիո„
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ւ /  Որք այժմ ըզմեզ գոն աղարտեալ,
\ յ  ЦтЬթաղաւորքըս պարսալեար

I Առանձին սրտմտությամբ խոսում է մահմեդական տաճիկների (արաբ֊ 
\  I ների) և ավելի ևս նրանց կրոնին հետևող իր ժամանակակից այլ ազդերի 

. մասին.

. Արեանարբուք գազանացեալ,
Զազիր դործովք անասնացեալ...
Ջոսկերըս մեր ըզչորացեալ,
Զոր էր նախնի ազգաց ծըձևալ,
Վիշապօրէն սոցա կըլեալ,
Ել առիւծուց նըման մանրեալ։
Ջի ի համար թիլ ոչ անկեալ 
Անպարտ արեանցըն զոր հեղեալ.
Կամ ծառայիցն անդին դերեալ,
Եւ կամ յայտնին որ վաճառեալ.
Կամ ըզգոյիցն յափըշտակեալ,
Որք ընդ ձեռամբ նոցին անկեալ։
Որոց այնքան ազքատացեալ,
Որպէս յերկաթ զոլով' պընդեալ։
^ողից ըզչարը ն մեծ ասել 
Տհոգւոց կորուստը ն զոր ծեցեալ,
Ի հաւատոցն ուրացուցեալ,
Եւ չար դործովք ապականեալ...
Ի յաշխարհէ ծնընդեան ելեալ,
Ի հայրենեաց տարամերժեալ։
Տերկիր օտար պանդըխտացեալ,
Մինչ զի ըզմերըն մոռացեալ.
Զաշխպյւհըս մեր օտարք կերեալ,
Մեր առաքի աչաց տեսնալ™,

Այս * Վիպասանությունըя իր կոկ ոճի և լեզվի պարզությամբ շատ 
; սիրելի է եղել և հետագայում, նույնիսկ նմանողության օրինակ է դար. 
; ձեր Կիլիկիայի հայոց էևոն Գ թագավորը 150 տարի հետո Վահրամ 
I Րաբուն կոչված վարդապետին շարունակել է տվել այն, սկսած թուրքերի 

\ /  հարձակումից և վերշին Գագիկ Բագրատունի թագավորից մինչև մոտ 
1275 թիվը։ Գրված է Ռուբինյան տիրապետության մասին միևնույն ձևով 

. և նույնիսկ նույն гեալ» հանգով, ինչպես Շնորհալու գործը3*։

87 Անդ, էէ 539 և Հտն.,
38 йи1аиг1ег, №տէՕՈ6ՈՏ ЛпрёшеПБ. էւ 493, Տե՛ս ւ ашгрЕш6шишЕ, Հայկ. դպր. 

_9 ատմ., էւ ՀՕԱ
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Մի ուրիշ նոր գրական տեսակ է չափածո ներբողյանը։ Հին ներբո- . /
ղյանների ու ճառերի մեշ որոշ կտորներ ոչ միայն պերճախոսական բն ա ֊ \ /  
վորություն ունեն, այլև երբեմն իրենց ռիթմով և լիրիզմով մոտենում են- 
չափածո խոսքին և անգամ չափածո բանաստեղծություն կարող են հա
մարվել։ Այգ բավարարություն չի տվել Ներս ես Շնորհալոլն. նա ոտանա
վորով բանաստեղծաբար հորինել է ս. հաչի ամբողլ ներբողյանը, նյութն /  
առնելով Դա,[իթ Անհաղթի անունով հայտնի Ներբողյանից*», որի և հա-. /
րասությունն է արել։ Դրա վերքին մասը շերմ հավատով ասված մի մեծ 
օրհներգություն է, բանաստեղծի սիրած ութվանկանի տողերով ու փոփոխ

Ոտանավորով է հորինված և «Մաղթանք առ սուրբ հրեշտակսն»*0, 
որ կա հրեշտակների մասին օ:Գովեստ ներբողական» գրվածքից հետո։՝
Իսկ այս երկը Ներսեսը 1162 թ. գրել է իր եղբայր Գրիգորիս կաթողիկոսի 
խնղրով, հետևելով Դիոնեսիոս Արի ո պա գա ց ու (СՅաղագս երկնայնոյն քա
հանա յա պետ ութեանռ ( =հիերարխիայի), որ հայերեն թարգմանել է. 
Ատեփանոս Սյունեցի Քերթողը հունաբան լեզվով։  Ուստի Շնորհալու ոճը, . 
նրա ազդեցությամբ, այս գրվածքի մեշ մութն է, Հալելի բարձր և արուես- 
տակեալ է»^ ։ Նա խոսում է հրեշտակների կամ զվարթունների ամեն մի ւ 
դասի կատարած ղերի ու պաշտոնի մասին։

Ներսեսն առհասարակ միշտ պատրաստ է եղել ոչ միայն իր եղբոր,, 
այլև որևէ խնդրով իրեն դիմող ուրիշներին սիրով պատասխանելու և հա
ճախ իրեն տրված հարցերին իր մեծ հմտ ութ յամբ լուծում տալու։ Նա> 
ունի նաև մի քերթված՚  <гՅաղագս երկնից և զարդուց նորա բաբաոնաբար 
ի դիմաց նորին ի չափ երկոտասանիցն պարզեալ ոտից ի խնդրոյ առն 
բժշկապետի և աստեղագիտի Մխիթարւսյռ*2։ Քերթվածը (Гբարառնաբար», 
այսինքն դիմառնաբար է հորինված. խոսում է ինքը երկինքը իր կողմից; \

Իմ եզական գոլով բնութիւն և սկըզբնական,
Յանեղէ՜ն ձգեալ կամար անզուգական,
Անշըրպետեմ զշուրսըն վերին և ներքնական...
Բոլորա՜կ եմ կիսագունդ որպէս խորան,
Բնութեամբ կայուն, անձամբ շարժուն ան կա յա կան։
Հիմն և աւարտ եմ գոյացութեանցս այս նիւթական.
Անդունդք ի խոր, բարձունք ի վեր, մինչ վերանամ։

39 ,Բանք չափալ», կ  2X9—263. «Ъերբողեան կենսատու սուրբ հալին աո ի սբբոյ •
Հսրէն մեր մ Է Դալթէ Անյաղթ փիլիսոփայէ ասացալ, Ոտանալոր լափով աստանօր եդաււ. 
աՏեաոն նեբսիսի Ներբողեան կենսատու սուրբ հալին»։

41 Ղ- Ալիշան, Շնորհալի ե պաբադայ իւբ, էչ 272 եհտն.։ Գ. Яшгр6шБшдш&, Պատմ.
Հին դպրության, {յ 622, ЯшгрВшБшцшб, Մատենադարան Հայկ. թարգմանությանց, էք

42 Անդ, է{ 279 ե Հան.,
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Ամբողջը 12-վանկանի մի մեծ գրվածք ք, որի մեշ նկարագրված Է
'անակի հասկացության՝ արեգակ, լուսին, յոթն մոլո- 

ւասներկոլ կենգանակերպներ և այլն, առանձին խորհրդածու- 
У  թյուններով, ինչպես նույն նյութի մասին գրել են նույն դարում նաև թ ի ֊ 

զանդացիների մեջ։ Հայոց դրականության մեջ այդ մի նոր գրական տե- 
-У -1՜ սակ Է մի նոր թեմայով, ոչ լիովին կրոնական բովանդակության, և հետ ա- 

V  դայում առաջ Է բերել նմանողներ։ Շնորհալու այդ քերթվածի մեջ պակա- 
սում Է բանաստեղծական թռիչքը, բայց այն հաճելի Է իր ընտիր ու ճա-

V ր Կ աՎ"Ր " ճոՎ և ստհոմւ ու ռիթմիկ ոտանավորով։ Գրվածքի վերջոսէ կա
քքմի էյորդորակտ այս վերնագրով՝ .նորին այլաչափ տաղք ի խնդրո յ  ա ն ֊

■ Աոլան նախագիծ տառից տանցէ, Ամեն տան (երկտողի) սկզբի տառերը 
У  կազմում են այս գլխակապը' аՄխիթար բժիշկ, ընկալ ի ՆերսԷսԷ զայս

. 1  Այս բժիշկ Մխիթարը*3, Շնորհալու բարեկամը, եղել է նաև Տաստե- 
^ղա գէտ է, և, երևի, իբրև այնպիսին' նա մեր քերթողից խնդրել (  տաղաչա

փությամբ գրել երկնքի մասին։ Նրանից չի մնում աստղաբաշխական 
գրվածք, բայց կա մի կարևոր բժշկական գործ, որ նա անվանել է «Զեր ֊ 

I մանց մխիթարոլթիևն, զի սա մխիթարէ զբժիշկն ուսմամբ, իսկ զհիլանդն 
աոողջոլթեամբ»**։ Իր ժամանակի այս նշանավոր անձը, ինչպես իր գրքի 
ա ռաջա բանի մեջ ինքը հայտնում է, եղել է Հեր (այժմյան Խոյ) քաղաքից, 
տԻ մանկութենէ սիրող եղէ, ասում է, իմաստոլթեան և բժշկական ար- 
ոլեստից, ևվարժեցայի դպրութիւն արաբացլոց, պարսից և հելլենացլոցա 
Իր գիրքը գրել է 1184 թ. հորդորանքով Շնորհալու հաջորդ Գրիգոր Պահ- 
լավունի Տղա մականվանված կաթողիկոսի, որին գովում է նա ասելով' 
IXամենևին սիրող իմաստութեան և հմուտ»։ Գիրքը նա հորինել է քաղ
վածորեն և թարգմանաբար արաբ, պարսիկ և հույն բժիշկների դրվածք
ներից։ Առաջաբանը գրաբար է, իսկ բուն նյութը ժամանակի խոսակցա
կան լեզվով. ։Ել արարի զսա գեղջուկ և արձակ բարբառով, ղի դիլրահաս 
լիցի ամենայն ընթերցոզաց, առ ի յիշատակել զմեզ»։ Մխիթար Հերացին 
գրած է նաև էՎասն քարանց և յատկութեանց նոցա և բժշկոլթիմւ նոցայ>, 
և ուրիշ բժշկական աշխատություններ ևս, որոնցից քաղվածքներ կան հե
տագա բժիշկների գրվածների մեշ, բայց բուն երկերը երևան չեն եկել։ 
Առհասարակ բժշկական ուսումն և արվեստը հնուց սիրված է եղել հայերի 
մեջ. Մխիթարից 1լ առաջ, և' հետո եղել են շատ բժիշկներ։ Նրանցից ա- 
ռանձնապես հիշելի են Ստեփանոս (բժիշկ Ահարոնի տոհմից) 13-րդ դա
րում, հայտնի գիտնական մի բժիշկ 15-րդ դարում՝.Ամիր Դովլաթ Ամա֊ 
սիացին, ինչպես և Ասուր Սեբաստացին 17-րդ դարում։

Առաջնորդվելով վերևում բացատրված իր տեսակետով, թե բանա-

\1

«  Ղ. Ալիշաէ, Ոարհալի և պարագա, իլր, է, 2Տ7 Ա հտն.։ .Հանգէս ամսւրեայէ, 
Վիեննա, 1888, հոկտեմբեր։

«  .Մխիթարա, րկկապեաի ձերացայ, քերման, մխիթարում,,, Վենետիկ, 1832.



գործության նպատակն է ուսուցանել և ոտանավորը զվարճալի է դարձ
նում գրվածքը, Ներսես Շնորհալին գրել է և երկու շարք չափածո խրատ
ներ, և որպեսզի ավելի զվարճալի լինի, այդ փոքր երկերը հորինել է »/. 
դիմաց այբբենից տառից1 , այսինքն' այբուբենի կողմից**։ Դրանք ոմւեն 
վերացական բնույթ, բայց շատ հաճելի են հեղինակին հատուկ սահոմյ, 
երբեմն և պատկերավոր ոճով։ Շարքերից մեկը' էհրատ 
մանկանցէ' կազմված է մեր տառերի թվով քառյակներից։ Դա 
մի մանկավարժական գրվածք Է, որով թե' այբբենն Է կարգով 
նում, թե' միաժամանակ բարոյակրթական խրատներ Է տալիս 
ներին։ Առանձնապես աչքի Է ընկնում և այն, որ նա հորդորում Է սիրել 
ուսումն ու գիտությունը։

Այսպես, վերշաբանի մեշ ասում Է.

եկ բեր, մանուկ, զոլնկըն քո յիս,
Լուր և անսա իմում բանիս...
Սիրեա' զոլսումն, որով պատուիս 
Ի յերկնայնոցն և ի յերկրիս։

Բուն քառյակների մեշ Էլ հաճախ նա կրկնում Է նույնը, օրինակ՝

Հփմրն գանձէ քեզ բիւր բարի,
Գրելով զիմաստս ի տախտակի,
Ջնա արկ ի քոյդ պարանոցի,
Որ պատուական է քան զոսկի։

Դեռ 19-րդ դարի առաշին հիսնամյակին էլ, ինչպես Շնոբհալոլ ժա
մանակ, վարժապետները տախտակի վրա գրում էին աշակերտների դա
սերը և կախում նրանց վզերից։

Գայն դուռն բանայ քեզ գիտութեան 
Ըզտաճարին իմաստութեան.
Բախեա և մուտ արիութեամբ,
Մի արտաքո յ  մնար հեղգութեամբ։
Տայն զարթոլցանէ ըզքեզ, մանո՜ւկ,
Ձայնիլ հընչմամբ որպէս թըմբոլկ.
Մի' յուսմանէ լինիր տաղտուկ,
Զի մի' տաս վայ անձինդ յատուկ։
ԺԷ6 ժուժկալ լինել, ասէ, յոսւումն,
Թէև ապտակ աոնուս յարբումն.
Հայեա՚ց յոսկին, որ ի քրայումն,
Զի ծեծելով առնու զմաքրումն,

<5 вРшЪр շափաւ., է։  Տ2Տ-1Տ0.
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У Այսպես և ուրիշ քառյակների մեշ։ Բարոյակրթական խրատները սո
վորական բովանդակություն ունեն, երբեմն և կրոնական — հեռանալ չա
րությունից, վատ մարդկանցից, սուտ խաղերով չզբաղվել, նման ել իմաս
տուններին, լսել ծնողներին և վարդապետին (ուսուցչին), հետևող լինել 
իմաստուններին, չլինել ծույլ, հպարտ, լինել շանասեր, խոնարհ, հնա
զանդ լինել ծերերին և նմաններինւ

Պէն պատուիրէ պարկեշտ լինել,
Մի' զորովայնըդ խըճողել,
Մի՛ ըզդինի բընալ սիրել,
Մի' տարաժամ ղբերանդ յածել։

Խրատների մյուս շարքը դրված է ությակներով‘ I Բան ներտաղական 
I ի խրատ ոդւոց համայնից ի դիմաց մերոյին տառից տանց յիւրաքան- 

\ յ  չիւրսն քառիցս, այսինքն' ամեն խրատ կազմված է չորս տնից (երկու 
I տողը մի տուն)։ Խրատներն ուղղված են ամեն մարդու և' մանուկներին, 

\  I ե’  երիտասարդներին, և' ծերերին, բայց ոչ գիտուն մարդկանց, է Սա ոչ 
\| գիտնոց՝ այլ տղայապէս մանկանց տըւալ նուսխայապէսււ, գրում է հեղի

նակը։ Ունին ընդհանուր բարոյակրթական բովանդակություն — օրինակ.

Բենըն բանից, ասէ, չարաց 
Մանձեա զլեզոպ վասն ընկերաց.
Ի բերանոյ քո հան ի բաց 
Զխօսս աղտեղիս նախատանաց։
Նաև ի բան բամբասանաց'
Դիր պահապան քոյոց շըրթանց...
Ծայն ծանուցանէ յոյժ ծանրագոյն.
Զբան երդման ուրանալոյն...
Զայն չար ասէ զագահութիւն,
Զի շատ մեղաց է ծնելոլթիլն։
Զի ի նմանէ է սպանութիւն,
Նա է ալար և գերութիլն.
Անտի սկսեալ է գողութիլն,
Ել անիրալ դատողութիլն.
Ի յայնմանէ վաշխառութիւն,
Եւ ըզմիմեանս ատելութիլն։

Խրատներ է տալիս և աշխարհի մեծամեծներհն' >ւինե[ անբարտա
վան, այլ քաղցր ու հեզ, խոնարհ և շատ նմանները։ Կան նաև կրոնական 
բովանդակությամբ խրատներ, այլև կյանքի անցավոր լինելու մասին.

ԿեՏըն կենաց զանցաւորէ 
Կըրկին դըրամբք քաղաք ասէ.



Ընդ մին մըտեր մերկ յարգանդէ,
Ընդ միւսն ելցես մերկ յաշխարհէւ ,
Արդ զի՞նչ օդտիս դու ի շահ Է

Ցորժամ ի դրունսրն կողոպտէ 
Մ ահն է որ կենաց թըշնամին Է։

Բոլորովին նույն ձևով, ինչ խրատական քառյակները, հորինված Է 
և «Բան հալալոոյ վասն անեղին և եղելոց բարառնաբար ի դիմաց հ ա յ֊ \ ,  ֊
կական տառիցչսոիաբերմամբ ոգեալօ*5։ Գա մի փոքր գրվածք Է, սկզբի ' ՚  
քառյակների նյութը դավանաբանական Է, հետո շատ Էական կետերով 
համառոտ դրված Է Ս• Գրքի բովանդակությունը, սկսած աշխարհի ստեղ
ծումից մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Բանաստեղծական արժեք

Վերջապես'  վերևում հիշված Ապիրատի խնդրով, Հռոմկլայում 
.1151 0 . Շնորհա/ին գրել Է իր մի ուրիշ աշխատությունը, դարձյալ «Բան /  
հաւատո յ » , որ նվիրել Է ի հիշատակ իր ծնողներին և ա զգա կա ններին\ /  
Դա Ավետարանի անզարդ և արագ ոճով համառոտ պատմությունն Է մոտ 
1500 ութվանկանի տողերով, հանգերի փոփոխմամբ.

Փոքր բանիլ կարճ ի կարճոյ 
Միայն ըղմիտսըն ցուցելոյ,
Ընթերցողաց վերծանելոյ 
Արագ մըտացն հասելոյ։

Մկզբում դրված Է եկեղեցու դավանությունն աստվածության և «երկու 
բնությանն մասին։ Այս գործը, որ առանձին բանաստեղծական արժեք

բանի պատմությունը սովորելու համար։ Դա առաջին փորձն Է «մեսիա֊ 
կան» հորինելու, բայց իրեն' հեղինակին, երևի, չի բավարարել։

5. «Աոակք» — հանելուկներ:— Մեր Շնորհալի բանաստեղծը ոչ
միայն մեկին գրելու հակումն Է ունեցել, այլև հակառակ չի եղել իր խո
սած լեզվով, անգամ ընտանեկան ոճով շարադրելուն։ Նա գրականության 
մեշ մտցրել Է մի նոր տեսակ ևս1 «Առակք վասն ուրախութեան մարդ֊ 
կանյ>48ւ «Առակք» բառն այստեղ չպիտի հասկանալ արդի իմաստով, այլ 
իբրև «հանելուկներ»։ Տպագրված են 120 «առակներ», որոնց մեջ կան և 
ժամանակի խոսակցական լեզվով գրված։ Ինչպես ժողովրդական հանե
լուկների, նույնպես և «առակների»  նպատակն Է ոչ այնքան մարդկանց

47 Անդ, Էւ 167—22?. VԲան հալատռյ ռտանաար տաղի չափռյէւ
4» Անդ, Էէ 560 ե հտն:
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ուրախացնել, որքան զվարճալի եղանակով սովորեցնել և սրամտություն 
զարգացնել, դիտել տալ բնությունը, զանազան իրեր և այլն,

Դրանց նյութը կիսով վերաբերում է կրոնական բաների և անձերի, 
/  ինչպես են' աբեղա, միակեց, դրախտ, ապաշխարանք, աոաքյալք, կան֊ 

/  թեղ, Աբել ե Կայեն, Աբրահամ, Ադամ, Դավիթ, Ղ"վտ ե այլն, նաև Հա ֊ 
I յոց պատմությունից' Վարազդատ, Տորք, Տրդատ, Հետաքրքիր են ավսլի 
\  այն բազմաթիվ «Гառակները3), որոնք, ինչպես ժողովրդական հանելուկ- 
I ները, հորինված են կենդանիների, պտուղների, տարվա չորս եղանակ- 

/  ների և այլ ոչ կրոնական բաների մասին, օրինակ' ձյուն, երկինք, արե-

խաղող, խնձոր, տանձ, ընկույզ, ցորեն, շրաղաց, ագռավ, այծ, աղվես, 
ար}, էշ, կատու, կրիա, շոճ, խոզ, մաքի, ուղտ, շորի, սագ, սիրամարգ, 

, կաքավ, արտոլտ, բզեզ, մեղու, մրշիմ, գինի, գիրք, դանակ, դուռն, աշ
տարակ, աղեղ, սուր, սանդր և այլն,

Շնորհալին այս նոր գրական տեսակը յուրացրել Է անշուշտ ժողովըր- 
դական բանահյուսությունից, նրա հանելուկների մի մասի նյութն Էլ առ- 
նըված Է ժողովրդականից, Այսպես, օրինակ, մահմեդական շեյխի (  =  
վանահոր) և կաթոլիկ ֆրերի ( =  եղբոր' կրոնավոր իմաստով) նմանեց
րած արշի հանելուկի վերշին տողն առնված Է ժողովրդական առածից, 
թե' г Արշի աչքը մերոլ տանձին Է».

Շըխոլկ մի կայր զետ ըզֆըրեր.
Ու ինք խալ ի վեր մուշտակ ունէր,
Խաղայր, քոլօլ** կենայր ու յաոնէր,

Ամպրոպ ու կայծակի հրեղեն և անձրևաբեր աստուծոձ — Վահագ
նին ըստ մեր ժողովրդական հավատալիքների փոխանակել է Եղիա մար
գարեն, և վերշին ս' Եղիան հանելուկի մեշ նկարագրված է հիշված աստ
վածության գծերով.

Տղայն չոսոէր բայց միայն հուր,

Հեծեալ հրեղէն ձի ու գնայ սուր,
\ ՚Ւ  ինքն ի յամպոյն հոսէ մեզ շուրւ

49 Տպվաէ Է' աքաշօլ կենայր., ոլղղոս! եմ էքոլօլ կենայր., Հ. Աճաոյանի , Արմա
տական բառարանի. մեջ էքաշօլ. բառի համար գրվաէ Է էանստոլյգ բառ, Դա աղճա
տումն Է էքոլոլ. բառի. Տե՜ս Ս. Ամաաունի, Հայոց բառ ու բան, Վաղարշապատ, 1911, Էշ 
67է ե 1Г4. с քլմստորել, քոլոլել-շների, կատուների և այլն, իրար վայր ձգելով, թավա
լելով խաղալ/,., Գոր» Է ածվում Ա մարգոց համար։ .թագավորի հերն ու մերը խաղացին 

АГ-Г քոլոլեցին, (Պռոշյան), Տե՛ս ե Հ. Ա6աոյա5, Գավառական բառարան, Ւիֆլիո, 
1913, Էւ 1110. էՔոլոլ կենալ, քոլոլել, քոլոլվէլ—շան գզգղվիլը, իրարու հետ գզգզվիլ- 
շները /ոլոլվոսէ են, գետին տապալել, ե այլն,
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Ինչքան էլ ժողովրդական տարրը երևում է մի քանի խառակների* 
մեշ, բայց սրանք էլ, ինչպես և մյուսները, իբրև դրական երկեր Շնոր- 
հալոլ իրեն ստեղծածն են։ Նա ժողովրդական հանելուկների տեսակն 
ընդարձակելով, վերածել է նույնահանգ քառյակների (մեկն ությակ է), և 
անպաճույճ ու հակիրճ ոճով, բայց դիպուկ այլիմաց նմանություններով 
նկարագրել առակների մի քանի բնորոշ կողմերը և առայ բերել իսկական 
փոքրիկ բանաստեղծություններ լի ճշգրիտ իրականությամբ։ Այսպիսով. 
ժողովրդական բանահյուսության այդ հասարակ տեսակն ստացել է որոշ Լ , 
գեղեցկություն և ունի մի առանձին համեղություն ու գրավչություն, մա- V 
նավանդ երբ հորինված է խոսված լեզվով։ Բերենք մի քանի օրինակ։ 
Հենց սկզբում դրված հանելուկի մեշ կենդանի տեսնում ենք սևավոր 
աբեղային' առանձնացած աղոթելիս.

Մէկիկ հալուկ մի կայր փոքրիկ,
՛Ի ի գլուխն ոմւէր սևուկ թեպրիկ.
Երթայր նըստէր ինքըն լըռիկ,
Աղօթք առն էր խիստ սըպըրկիկ։

Ահա և քարաշրշիկ խեղճուկ այծը, որ իր մարմնով ծառայում է և 
քրձազգեստներին, ևՀ գինարբուներին, 1ւ ամենքին.

Յամէն շըրշի ինքն ի քարեր,
Ունի ծախու մազէ քըրձեր,
Գինոյ ունի աղուոր տըկեր,
'Ի օժտէր ձըրի գանկի կոթեր.

Ջանասեր մրջյունների երկայնաձիգ քարավանները նմանեցրած են 
հորասան գնացող բեռնակիր էշերի քարավաններին.

Կարի տեսայ ես շատ կարոլան,
Որ կոլ իշնայր ի հորասան.
Իշուին բոկիկ էր ու անփալան,
Մէկիկ հատիկ բառնան ու գան,

Գեղեցիկ է կանաչազգեստ մանուկ գարունն իր արոտական խաշների 
հոտերով և բազմաթիվ գեր ձիերով, և ՚ընդհակառակն'  տտօթագին քա
րանձավ Հռոմ կլայի և շրշա կա երկրի այրող աշունը, որ ցամաքեցրել է 
գետի շուրը, խանձել ու հնձել է դաշտի էլոտը' ղրկելով ձիուն և էշին։

Թագուոր 4ոըղայ աղուոր տեսակ,
Զամէն հագնի կանաչ դիպակ, 
հաշինք ունի անթիւ բանակ,
Շատ գէր ձիան որձ ու մատակ։
Մանուկ մի կայր զօրեղ հբեզէն,
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հըմ հը Հատոյց զշուրն ի դետ էն. 
Զիուն 'լ իշուն արար նա քէն, 
Հընձեց վերոյց զխոտն ի դաշտ էն,

Ո՛րքան իրական է նկարագրված աշխարհ կերակրող ջրաղացն իր 
ցրտոնում (շրտուն) տառապող անվով (փառ), շաղ տված ալյուրով ու 
լախլախով.

Մինն ի յերեսրն թըքանէր,
Գըլխովըն ձափըս հարկանէր,
Ըղկենարարըն մեզ բերէրւ

Ո"վ կհամարձակվի բռնակալի երեսին բան ասել, բայց մի զարմա
նալի բան կա թռչանի մագիլներով, և նա ցատկում է բռնակալի երեսի 
վրա,

Եկ դու մի՛տ դիր, սիրելի՛,

Մէկ մի ունի մագիլք հալի,
Վազէ յերես բըռնակալի,

(Սանդր)

Ինչքան էլ հանելուկների նվաստ տեսակն է մշակել մեր բանաստեղծը, 
նա չի մոռացել անցավոր մարդ էակի հեղհեղուկ բախտը և որ «աշխարհը 
հյուրանոց է, մարզիկը հյուր են. կոպան ու կերթան», այն էլ ինչպե՛ս 
կերթան...

Պանդոկ մի կայր վերայ երկրի 
Ի յանցաւոր ճանապարհի.
Որ անծանօթքն ի նմա գային,
Ել ծանօ՛թքըն գընային։
Մինչ հիլրըն գայր՝ մեծարէին,
Ել մինչ գընայր' կողոպտէին,
Ոչ թէ մասն ինչ իրս աոնուին.
Այլ զբովանդակն խըլէին,

<гՅԻՍՈԻՍ ՈՐԴԻ»

1. Դարերի լեգենդսւները և ողբերգություն:—Հիշված բոլոր նոր
տեսակի երկերը թեպետ ունեն գեղեցիկ հատվածներ, բ/սյց իրենց նյու
թով բանաստեղծին արդեն հնարավորություն չեն տվել ոչ երևակայու
թյան թռիչքներ գործելու և ոչ էլ ներսուզվելու իր հոգու խորքերը և քըր- 
քըրելոլ իր զգացումները։. Կարծես Շնորհալին երկար որոնումներ է արել



դրա համար մի հարմար նյութ գտնելու և գտել է ամբողլ Ս. Գիրքը։ Ուստի 
վերևում հիշված гԲան հաւատոյ» երկից հետո, որի նյութն Ավետա
րանի պատմությունն է, 1152 թ. հորինել է մի իսկական բանաստեղծա
կան գործ' «Ողրերգութիւն վիպասանական ի տառից սրբոց», որ սովո
րաբար անվանվում է ըստ սկզբի բառերի «Յիսուս որդի»: Ամբողլ վեր
նադիրն է' ոՏեաոն Ներսեսի նուկր մաղթանաց ներ չափական տաղիլ 
սալողի բանից, ըղձումն աղօթից ներանձնական հոգւոց զարթոլցելոց 
մտօք ի թմբրութենէ կրից յիշատակալ անցելումն իրի ներկայի և ապա
գայի, ողբումն հեծոլթեան սրտի, խօսք ընդ ա ստ ո լծո յ»Ա յս  ցիտատից 
հենց կարելի է տեսնել, որ Շնորհալին այս երկի համար ազդվել է Գրիգոր 
Նարեկացու Ողբերգության Մատյանից։ Մյուս կողմից նա հետևել է նաև 
Գրիգոր Մագիստրոսի аՀաղարտողյանինռ։ Ինչպես վերջինիս մեշ ոտա
նավորով տրված է Աստվածաշնչի բովանդակությունը, նույնպես և Շնոր- 
հալու երկի վիպական կողմն առնված է Ս. Գրքից և նույնիսկ ամբողլ եր
կը, չորս հազար տող ( « երկհաղարեան տամբ յան գա կան 2) ,  հորինված է 
նույն (էին» հանգով, ինչպես տՀազարտողյանըէ։ Բացի ձին և Նոր Կտակա
րանների պատմությունից' վերշը նա հիշում Է նաև քրիստոնեության հա
մար աշխատող հայրապետներին ու նահատակներին, ճգնավորներին ու 
չարչարվածներին և վիպերգը հասցնում Է մինչև Քրիստոսի երկրորդ գա
լուստը— աշխարհիս վախճանը, վերշին դատաստանն ու հավիտենական 
կյանքն ըստ քրիստոնեական հավատալիքի։ Դա բովանդակում Է, ուրեմն, 
այսպես ասած, դարերի լեգենդաները, մարդկային պատմության ան
ցյալը, ներկան և ապագան, Բայց ղա լոկ վիպական աշխատություն չէ, 
այլ միաժամանակ և քնարական քերթված է կամ, ինչպես հեղինակը բնո- 
Ր"1ել է։ «ոդբերգոլթիլն վիպասանականX. մի կողմով պատմվածք է, 
մյուս կողմով[' մի սրտաբուխ երգ։ Եվ այս կողմից արդեն նա նմանել է 
Գրիգոր Նարեկացուն, Այս նմանություններով հանդերձ' նա հորինել է մի 
օրիգինալ — իսկատիպ, յուրաստեղծ ընտիր երկ, որի մեշ անձնականը — 
լիրիզմը բռնում է կարևոր տեղ։ Բանաստեղծը կամ «Երգողը*, ինչպես 
ինքն իրեն անվանում է հեղինակն այդ երկի հիշատակարանի մեշ61, — 
իր վրա է դարձնում ըստ Ս. Գրքի և'  մեղավորների, և՛ արդարների ա- 
րարքները, հարկավ, իրեն չհամարելով արդար.

Սկիզբն ի հօրէն մեր նախնական
Մինչ ի վերշին գարուս վախճան,
Լ՚զրան և զգործ համան գամ այն
Առ իս փոխեալ գիմառական...

Ամբողլ դրվածքի մեշ շարունակ իշխում է բանաստեղծի իր դեմքը, 
որ հեծությամբ դիմում է աստծուն.

60 .Բան, չափաս, էւ 7-166.
61 .Տիշատակարան երգողի ?*նիս,, { , 160.



Ընդ աստուծոյ դէմ յանղիմւսն 
Խօսակցելով անձն անարժան։

Այգ «Խօսքն ընդ աստուծոյ» իսկապես մի «աղօթական բան» է, բազ
մազան աղոթքների մի շարք, որոնց յուրաքանչյուրի մեշ երևան է գալիս 
«երգողի զգացումների մի գիծ, հոգեկան վիճակի մի կողմ։ Նայելով 
պատմած իրողություններին' երբեմն նա զղշում է և խոստովանում իր 
արարքը, երբեմն որևէ խնդրվածք է անում' «իղձս աղօթից», և այդ ամե
նի ժամանակ, ինլպես Գրիգոր Նարեկացին, շարունակ իրեն անարժան ու 
մեղավոր է գտնում։ Մարդկային զանազան վիճակների մասին պատմը- 
վածքների մեշ' «աստծու հետ խոսքը», այս է կազմում երկի նպատակը 
և էական տարրը, ամբողշի ընդհանուր գույնը, որով և երկի միությունը։

Գրեթե անընդհատ կապակցությամբ ամփոփ պատմվածքի մեշ իրար

քնարերգությունն ու խորհրդածությունները։ Երբեմն այդ երկուսն իրար 
կից են մեշ բերվում, ինլպես, օրինակ, զրույցը կարճահասակ մաքսավոր 
Զաքեոսի մասին, որ Հիսուսին տեսնելու համար բարձրանում է ժանտա֊
թզենին (էշ 113)։

2. Արտահայտության ձևը Գրիգոր Նարեկացու Տևի հետ համեմա
տությամբ: Հասարակության ազդեցությունը ոճի վրա: — Ներսես Շնոր- 
հալոլ այս երկի համար, ինլպես Գրիգոր Նարեկացու « Ողբերգության», 
Իշխող է աստված, որից բխում է և երկուսի բանաստեղծությունը։ Երկուսն 
ևս իրենց «բանի», այսինքն' բանաստեղծության համար նույն նպատակն 
են դնում թե'  իրենք իրենց համար և թե' ընթերցողների (էշ 158)-

Եւ որք ինև և կամ յետ իմ 
Այսու բանիլ քեզ պաղատին,
Համարեսցիս միշտ ընդ նոսին 
Զիս ըզՆերսէս մաղթել սովին։
Եւ առ հոգիս իմ յաւանգին 
Ել ի մարմինս իմ տապանին 
Բարեաց ազդումն ի քէն լիցին,
Եւ ցընծացեալըք կայտոեսցին։

Այսպես ուրիշ նման կողմեր երկուսի մեշ ևս։
Ինլպես բերված հատվածներից կարելի է նկատել, Ներսես Շնորհա- 

լոլ այս բանաստեղծության մեշ ողբերգը մեղմ է, տխուր ու քնքուշ, ամե
նայն ինչ հանդարտ է ու փափուկ։ Ոչ վերամբարձ սլացք ու թռիչք, ոչ 
սրտի այրուք ու ճենճերում և ոչ տոչորող ու կրակոտ զղշում։ Այստեղ 
չենք գտնում հուսահատական ճիչ ու աղաղակ, որով ինքն իրեն կտրա
տում և ոչնչացնում է Գրիգոր Նարեկացին ողբալիս։ Ներսես Շնորհալու 
մոտ ևս զգացումների զեղումն անկեղծ է, մեծ է կրոնական զղշման ե- 
ռանդը, բայց, ինչպես սովորաբար, նա չափավորության սահմանից չի
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անցնում։ Երկուսի մեք ևս կատարելապես նույն զգացումներն են, միայն- 
արտահայտության թափով ու ձևով տարրեր։ Բայց Շնորհալին նման է. 
մի բարեկիրթ մարդու, որ իրեն պահել գիտե, մինչդեռ Նարեկացին հի
շեցնում է մի բնական մարդ, որի ներքինն անզուսպ է և որ անմիջակա
նորեն, առանց քաշվելու արտահայտում է իր բռնկումները և հեկեկալով ՚ 
արտասվում։ Նա համեմատվում է մի պղտոր հեղեղի, ոի գրգանք տալով 
ալիք-ալիք ետևից քշում է առաշ, և որի մեշն ընկնողը տանշալից տար
վում է երկար-երկար, առանց հասնելու եզրին, մինչդեռ Շնորհալին նմսւէՀ՜ 
Է մի ականակիտ, վճիտ աղբերակի, որ հանդարտ սահում Է կարկաշելով, 
և որի խաղաղ ափին նստած' մարդ սուզվում Է խորհրդածության մեշ 
աշխարհիս մասին։ Բայց այսպիսի զանազանությամբ հանդերձ'  Շնոր- 
հալոլ այս երկը պակաս ազդու չէ, քան Նարեկացունը. դա մի հեծություն,, 
մի հառաչ Է, մեղմ ու հեզիկ, և ոչ հեծկլտանք ու թառանչ, բուռն ու. 
սաստիկ,

Ինչի՜ց է առաշացել երկուսի այս ոճական զանազանությունը։---
Անշուշտ, երկու բանաստեղծների խառնվածքի, բնավորության տարբերու
թյունից. մեկինը տաք ու բոնկող, մ լուսինը' անուշ ու հանգիստ։ Բայց 
կա և հասարակությունը, որի արտահայտիչն են դաոնում իսկական բա— 
նաստեղծները, ոչ միայն իրենց գործի բովանդակությամբ, այլև ձևով, 
ոճով։ Երկուսի Էլ այս կրոնական գրականություններն արտացոլել են 
յուրաքանչյուրն իր ժամանակի հոգևորական ղասի պատկերը, առանձ
նապես կրոնավորությանն ու ճգնավորությանը։ Արդ' Նարեկացու Ողբեր
գության գրվելուց ուղիղ հարյուր հիսուն տարի հետո է ստեղծել Շնոր
հալին իր երկը, իսկ այդքան երկար ժամանակի ընթացքում շատ բան էր • 
փոխվել։ Վերածնության հեզաշրշող հոսանքը բավական զորացել Էր ար
դեն. ազդել Էին դրա համար և Հայաստանի ու հայ ժողովրդի քայքայիչ

թյունները, անընդհատ երերոձւ վիճակը և նմանները։ Այդ ամենի հետե- 
վանքով արդեն շատ փոխվել Էր նաև կրոնավորության ոգին։ Գրիգոր ■ 
Նարեկացու օրով, ինչպես նկարագրված Է աշխատությանս առաշին հա
տորի մեշ, կրոնավորությունն ու ճգնավորությունը չափազանցության Էր 
հասած թե ներքուստ մարդկանց բորբոքված երևակայությամբ և թե 
արտաքուստ իր արտահայտության սուր ու բիրտ, ճչոմ։ ձևերով—մերկ ՝ 
ու բոկոտն մնալ, կամ գրգԱակներ հագնել, բազմօրյա անսվաղ պահքե
րով և այլևայլ միշոցներով տանշել մարմինները, ամեն տեսակ արտա
քին ուժեղ ու բուռն ցուցադրություն մրրկող հոգիների և միստիկական 
ցավագար ձգտումների—մեղադրել ինքն իրեն, սաստիկ ապաշխարել, 
լալ, արտասվել և նույնիսկ ինքն իրեն ծեծել և այլն։ Այսպիսիները հոգով 
ու մարմնով անհանգիստ գերի Էին ապաշխարության բռնակալ ուժին և՝ 
համոզված Էին, թե մեղքերի ՛ծովն ընկած' ալեկոծվում են կուտակված 
ալիքների մեշ և շարունակ ավելի ու ավելի խիստ միշոցների դիմելով 
աշխատում Էին միմյանցից գերազանցել ինքնատանշությամբ։ Նրանց, 
հարկավոր Էր իրենց հոգեկան պղտոր վիճակի համապատասխան զգա—
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յացունց ապաշխարական արտահայտություն, զորեղ ու բուռն խոսք, ձևի 
չափազանցում, .սպեղանիւք զօրաւորք վիրաց անբժշկականաց, դեղք աղ- 

. զողա կանք ցաւոց անտեսականաց», որպեսզի այդպիսի ողբերգը կարդա
լով, դրա վրա աղոթելով, ավելի ևս լային ու կոծեին իրենց, Թեթևը, 
մեղմը, հանդարտը, միակերպը նրանց հաճելի չէին լինիլ և չէին էլ ազդիլ 

.ու բավարարիլ, քանի որ կյանքի մեշ կրում էին նույնը ծանրաթախիծ 
փոթորկահույզ կերպով. Արդ ինչպես կրոնավորությունն էր, նույնպես և 
նրա պահանշած և նրա արտահայտիչ բանաստեղծությունը, ոչ միայն բո
վանդակությամբ, այլև ուժեղ դույներով և բազմադիմի խուոն ճնշող ձե- 

. վերով, մեկը մյուսից ուժեղ պատկերներով, հորդահեղ ոճով.
Այսպես չէր կարող լինել Շնորհալու ժամանակ, երբ կրոնավորու

թյունը, այսպես ասած, աշխարհիկ էր դարձած, և լոկ ձև էր մեծ մասամբ, 
ինչպես կտեսնենք ներքևում, երբ խոսք կլինի Շնորհալու ։ Ընդհանրա
կան» աշխատության մասին։ Կային, հարկավ, նաև դեռ մեծ շերմեոանդ- 
ներ. բայց ապաշխարության հորդ եռանդը պակասած էր, կրոնավորու
թյան բարձրացած, հորձանահոս հեղեղը նստած էր, պղտորությունը 
պարզված, թափը թուլացած, Տկար այլևս բորբոքված ուղեղների երկ
նաթռիչ միստիցիզմը, արտաքին ցուցադրությունը, Իսկական բարե
պաշտ կրոնավորը, ապաշխարողը դարձած էր ներանձնավոր, իր մեշ, իր 
■հոգու մեշ քաշված համեստ ու զուսպ վանական, սրբասեր, պարզ ու մա
քուր կյանքով, բայց բնավ ոչ ինքնատանշ ճգնավոր, ոչ կամավոր նեղու
թյուն կրող, չարչարվող, Չկար կրոնական հարբածությունն իր արտաքին 
ծանր ու կեղեքիչ ձևերով, Բավական էր միայն, որ բարեպաշտը, իր մեշ 
ամփոփված, շերմ հավատով դիմեր աստծուն, Այս տիպի կրոնավորների 
լավագույն ներկայացուցիչն է եղել ինքը Շնորհալին, ոչ միայն իր ապ
րած համեստ միակերպ կյանքով, այլև իր Ողբերգության թե’  բովանդա
կությամբ և թե'  ոճով, որ համապատասխան է իր և իր նմանների ներ
քինին։ Ամեն ինչ չափավոր, մեղմ, փափուկ, հանդարտ, և ոտանավորն 
էլ միակերպ, բայց սահուն ու սիրուն,

8. Վերջին դատաստանը:—Շնորհալին այս երկի մեշ ունի մեծա
վայելուչ հատվածներ ևս։ Վերշին դատաստանի նկարագրի մեշ, որ մեր 
հին բանաստեղծների սիրած նյութերից մեկն է, ինչպես և մեղավորների 
■պատիժների թվարկության ժամանակ, մեր այս հեզաբարո քերթողի 
երևակայությունը մեծ թափ ու թռիչք է առնում։ նա սաստիկ զգածված է։ 
֊Բերենք մի քանի կտոր' կրճատումներով.

Ցորժամ տարերքըս դըղըրդին,
Հաստատութիւնքըն սասանին,
Իբր ըզծովոլ կոհակք կուտին 
Ի յեռանդանըն կաթսային.
Լայնատարած դողայ գետին,
Ի թանձրութեանց հիմանց շարժին.
Մի ըզմիոյ հետ խափանին,
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Կասեալ յերկուցըն տատանին,
Լերինք հիմամբըք զարհուրին,
Եւ ուժ պնակի բախմամբ թընդին,
Կարծր բնութիւնք վիմաց հալին,
Ել ամենայն նիւթք հըրդեհին։

Լռություն է լինում, կես ֊զ ի  ղերին հանկարծակի գոլում է Գաթրիելի 
փողը, հոգիները սլանում են իրենց տեղերից, ուր պահված էին։  Գերեզ
մանները բացվում են, փտած մարմինները նորոգվում են, նույնիսկ ծովի 
ձկների ու ցամաքի գազանների կերածները։ ձողիները միանում են մար
միններին, և մարդիկ բոլորը դաոնում են երեսնամյա, հչծեր կա, ոչ մա
նուկ, ոչ արու, ոչ էգ к այլն։ Բացվում է ատյանը, նստոսէ է դատավորը։

թ՛ագավորում են աղքատները, քաղցածները, զրկվածները։ Պատըժ- 
վում են ղրկողները, գողերը, սպանողները, պոռնիկներ՛ը։

Պատժվում են և խաբեբա վաճառականները, նենգավոր արհեստա
վորները, աղքատներին ուղիղ չդատող դատավորներ և շԽտ ուրիշներ։ ՜

Պարգևներ են ստանում արժանավորները—առաքյալներ, մարգարե
ներ և այլն։

ներսես Շնորհալին իր այս Ողբերգությամբ հանդիսանում է երկրորդ 
և վերջին նշանավոր եկեղեցական բանաստեղծն քբբև արտահայտիչ, ■ 
ինչպես ասվեց, արդեն մեղմացած, բայց իսկական բարեպաշտ կրոնա
վորության—ներանձնավոր վանականության։ նրա այդ երկն իր խորա֊ ՜ 
թափանց անկեղծության համար, որ քնարերգության էական պայմանն 
է, շատ սիրելի է եղել հետագա սերունդներին։ Սաղմոսի հետ միասին' 
հայկական տպագրության հենց սկիզբներում, 1565 թ., արժանացել է - 
տպվելու, և այնուհետև հաջորդ երկու գարում նորից տպագրվել է ավելի ’ 
քան ինն անգամ։ Մեծ է եղել այդ գրքի ազդեցությունը, հմայքն ու պա
հանջը։ Դարեր շարունակ դրա վրա ոչ միայն աղոթել են և՝ մլի տասվել.- դա՛ 
եղել է ոչ միայն «կարծր սրտերը ճըմլողտ, ինչպես գրում է՚Նեխւես Լամբ-

ղեցոլ դավանությունը և բարոյական խրատներ են ա՛ռել, ո՛րովհետև բա-՜ 
նաստեղծը չի մոռանում, որ ինքն իր կոչումով հոգևո՚լէ դաստիարակ է ։ ՝ 
«Ընտիր և արդարև գերընտիր, միանգամայն և իսկաշնորհ և բազմաշնորհ 
գրված մը», այսպես է բնորոշում այդ երկը բազմահմուտ բանասեր ու:- 
բանաստեղծ վարդապետըտշւ

«ՈՂԲ ԵԴԵՍԻՈՅ*

1. Քերթվածի իրական պատմական նյութը Ա ծագումը:—Իսկական 
բանաստեղծական հղացմամբ և արվեստով գլուխ բերված մի մեծ քնա
րական քերթված է Շնորհալու այս երկը63, նրա գլուխգործոցը։ Դրա

62 Ղ- Ալիյաէ. Շնորհալի ե պարագա, իւր, ( , 277։
БЗ էՈղբ Եդեսիոյ յօրինեալ տեաոն Ներսիսի ԿլայեցլոչЯ, Տփխիս, 18)9, ի տպարանի 

ներսիոեան դպրոցի Հայոց։
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1 նյութը ոչ կրոնական է ն ոչ կրոնավորներին Է վերաբերում, այլ աշխար
՛հիկ Է։ Բայց դա մի արևելյան արաբական հեքիաթ Էլ չէ, առանց ժամա
նակյան, տեղական և ազգային գույնի, որի մեշ գեղեցիկ չափածո բա- 

.նաստեղծությամբ լալագին եղանակով պատմված լիներ կորցրած սիրու
հու մասին, ու սիրահար հերոսը, մենակ կամ հավատարիմ ընկերի հետ, 

. ելներ իր սիրածին որոնելու և բազմաթիվ բնական կամ անբնական ար
կածներից հետո գտներ նրան։ Մեր այս կրոնավոր բանաստեղծը հեռու 
է աշխարհիկ սիրուց։ Նրա այս քերթվածի նյութը պատմական է. դրա մեշ 

. վիպերգված է հեղինակի իրեն օրով կատարված մի պատմական եղելոլ- 
թյուն։ Նա երգել ՛ է, ինչպես ինքը գրում է, ոզիրս եղելոց, մեր ժամանակս 
գիպելոց»ւ Այն գարում .ամենամեծ նորությունն էր այգ—բանաստեղծու

թյուն հորինել ժամանակակից քաղաքական դեպքերի վբա։ Բայց միան- 
. գամայն այղ երկն իր մեշ լայնորեն անդրադարձրած ունի հեղինակին
■ ժամանակակից իրականությունը, հասարակական և ազգային իրական 
կյանքի պատկերը, լի .է հայրենասիրական ոգևորությամբ, հարուստ և

. փայլուն նկարագիրներով, լինի խաղաղ և բարօր կյանքի, բնության ու 
շեն քաղաքների, թե քաշամարտիկ կռիվների, որ քրիստոնյաներն ինքնա-

'/ ներիս գործած վայրագությունների։ Եվ այս ամենի վրա ընդարձակ ծա ֊

'.նաև իր ժամանակի քրիստոնեությանն ընդհանրապես և հայությանը

ի՞նչ է այս քերթվածի գործողության հիմք կազմող պատմական 
դեպքը, Հին նշանավոր Եդեսիա քաղաքն իր շրշակա գյուղերով ազատ էր 

. մնացել թուրքական տիրապետությունից. 11-րդ դարի վերշերին այնտեղ 
կառավարիչ էր Բ՛ոբոս անունով մի հայ, որ այդ դարի վերշում սիրով ըն-

■ դանում է խաչակիրներին։ Նրանք, սակայն, շուտով սպանում են նրան և 
Եդեսիան իր գավառով մնում է նրանց ձեռին իբրև աոանձին կոմսու-

. թյուն։ Հետզհետե անարի են դառնում իշխող ֆրանկները և զեխ կյանք 
վարում։ Եդեսիայի վերշին կոմսը' ճոսլին անունով, առևանգելով մի հայ 
իշխանի դուստրը, գնում է Եփրատ գետի մյուս կողմն՝ իր զվարճությունն 
անելու։ Քաղաքը մնում է առանց հզոր պաշտպանության։ Այղ իմանալով

- Հալեպի կամ Բերիայի ամիրան՝ Զանգի, որ տիրել էր գրեթե ամբողշ Մի- 
շագետքին և Ասորիքին, շատ զորքով արագ արշավում, պաշարում է Եդե
սիան։ Քաղաքացիները մի ամիս քաշությամբ պաշտպանվում են, բայց 
գրսից չստանալով սպասած օգնությունը, վերշը թուլանում են բազմա- 

. РՒՎ թշնամիների առաշ, որոնք գրոհելով առնում, ավերում են քաղաքը և 
բնակիչներին սոսկալի կոտորածի, կողոպուտի և գերության մատնում։
■ Քրիստոնյաներին մեծ սուգ է պատճառում այղ։ Լուրը հասնում է 
. Արևմտյան Եվրոպա, և պատրաստվում են նոր խաչակրաց արշավանքի։
■ Այս է կատարված դեպքը։
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Ներսեսի ՇաՀան կամ Զորավար եղբոր որդին, պատանի Ապիրատը, 
պաշարման ժամանակ եղել է Եդեսիայում և այնտեղից աղատվելով գնա- 
_ցել է Ծովք և պատմել ալն քաղաքի ավերումը։ Ուրիշ փախստականներ 
էլ անշուշտ հասած կլինեն նույն դղեկը և պատմած նույն աղետալի եղե- 
լության մասին, Շնորհալին ահա այդ դեպքի տպավորության տակ և 
Ապիրատի խնդրով հյուսել է իր *Ողբը»,

Շնորհալին այդ երկը հորինել է ըստ երևույթին 1145 կամ 1146 թ., 
խաչակրաց երկրորդ արշավանքից առաշ, երբ Ապիրատը, թեև արդեն զի
նավարժ ձիավոր, բայց դեռ а մանուկ տղայս է եղել. Այս Ապիրատին (որ 
հետագայում, 1195 թ. դարձել է կաթողիկոս' Գրիգոր Ապիրատ անունով) 
նա ուղղել է, ինչպես տեսանք, վերևում հիշված ոտանավոր նամակը և 
ընդարձակ (ГԲան հա լա տոլ» աշխատությունը. Արդ' իր պատանի տոհմիկի 
խնդրով և նրա ու նրա նման « տխմարների» և ոչ թե օ:գիտոէններիւ> հա
մար հորինել Է մեր քերթողն այդ էէՈղբը», որ այսպիսի ծագում ու ն պ ա ֊ 
յոակ ունենալով հանդերձ' նրա գրական վաստակների պսակն Է, եռան- 
յյով ոգված մի գեղեցիկ քերթված,

2. Դիմառնությունը:—Բանաստեղծն իր այս գրվածքն անվանում Է 
ՀէԲարառնականս, Եդեսիան առնված Է դիմառնաբար իբրև որդեկորույս 
որբևայրի կին կամ (гտիկին», որ ողբում Է իր գլխին եկած մեծ աղետը։ 
՛Նա սկզբում ողբակից Է հրավիրում համայն քրիստոնյա աշխարհը. 

ՈղրացԷ՜ք, եկեղեցի՛ ք,
Հարսո՚ւնք վերին առագաստի,
Քո՜րք և եդբա'րք իմ սիրելիք,

Քադա՜քք և գիւղք առհասարակ,
Ա'զգք և աղինք որ Էք յերկրի,
Հալատացեա՛լըք Քրիստոսի,
Հի երկըրպագոլք նորին խաշի...

Դիմում է քրիստոնեական նշանավոր կենտրոններին՝ Երուսաղեմ, 
Հռոմ, Կոստանդնոլպոլիս, Ալեքսանդրիա, Անտիոք, բանաստեղծորեն 
բնորոշելով նրանց կատարած դերերը։ Ապա խոսքն ուղղում է Մեծ Հայ-

բին, և սաստիկ ողբալուց հետո պատմում է իր, Եդեսիայի, անցյալ փա
ռավոր վիճակը և արաբացիներից կրած թշվառությունը։

Այս նյութը մեր բանաստեղծը վիպերգել է մեծ հմտությամբ իբրև

111 ին' երևան բերելով բացադրոլթյան թեթև ճոխություն և փայլուն գյու
տեր։ Որ նա խոսում է ոչ իր կողմից, այլ անձնավորված Եդեսիայի, այդ 
հենց մի այնպիսի գյուտ է, որ ամբողլ երկին տալիս է մեծ կենդանու- 
թյոմւ. Նա հազվադեպ մոռանում է դիմառնությունը և գրում է իր կոդ' 
մից, այսպես, օրինակ, .էյ 34 և հտն. 14 տողերի մեշ. էԲայց զի հնար ոչ

V. ԱթԼղյաքլ— 9
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լի նիքի... Մի ըստ միոչէ գրել րանիւ... Զի այս անկար շարադրողին*, ե 
այլնւ Կան հատվածներ և տողեր ևս, որ չեն հարմարվում մի ողրերդու 
կնոշ, Բայց դիմառնությունը, այդ ճարտասանական ձևն, ընդհանրապես 
դեղեցկացրել է Շնորհալոլ երկր։ Կարդալիս, մեծագույն մասամբ, մո
ռացվում է բարառնությունը, և մեզ թվում է, թե իրոք մի մանկակորույս, 
գորովագութ որբևայրի թշվառ կին է խոսողն ու կոծողը, Եդեսիայի տի
րուհին, որ լալով պատմում է իր գլխին եկածները։ Եվ այղ կենդանի 
մարդկային էակի դառն ցավն և աղեկտուր արտասուքը համակում է մեզ 
ի գութ և ի խանդաղատանք,

Լացէ՚ք, լացէ՚ք բարձըր ձայնի,
Զիս ողբացէ՜ք կողկողակի,

Որդեկորոյս որբ և այրի,
Կանչեմ առ ձեզ ձայն կանացի,
Կ ական ա լիր 'լ ողորմելի,
Քօղս ի գըլխոյ մերկանալով 
Զիմ պատառեմ ծածկոյթ զարդի..

Խըզեմ ըզհերս անխնայելի.
Քարամբ ծեծեմ կուրծըս սըրտի,

Նըստիմ ի սուգ ի տան մըթին,
Որպէս օրէն է սըգալորի.
Եւ փոխանակ որդան զգեստի'
Սև ըզգենում գոյն տըխրալի.
Հեղում արտօսր անչափելի,
Ձորդ և առատ' նըման գետի.

Եւ անցաւորք ճանապարհի 
Վա'յ ի վերայ ասեն վայի,

(1։  Ո  և Հ«Ն.)

8. էական կողմը:—Պաշարման, կոտորածի և կողոպուտի ենթարկ
վել են ոչ միայն Եդեսիան, այլև հայկական քաղաքները—Անին, Կարսը 
և մյուսները, այն էլ մի քանի անգամ, Եդեսիան Անի քաղաքի ավերն, ու 
կոտորածը պատմելուց հետո ասում է նրան (էշ 19).

Վասն այսորիկ, ո՜վ եղկելի,
Որ ես ներհուն այս ամենի,
Ի քոյն յ  այնժամ խիստ աղետի 
Ծ անի՛ր և զիմս ողորմելի...
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Քանզի նը ման յոյժ տեսան ի 
Իմըս քոյին հասեալ չարի։

Դեպքերը և աղետալի<ց վիճակը շատ կողմերով նույն և նման են եղել 
ավելի քան մի զարից ի վեր 12-րդ դարի կեսից առաք, Ուստի Շնորհա
լին ի դեմս Եդեսիայի երգել է իսկապես նաև Հայաստանի այդ իրակա
՜նությունը, Նա իր եռանդն ստացել է թե' Եդեսիայի ավերման ցավից և 
թե', և ավելի ևս, Հայաստանի,

Դժբախտաբար այդ ողբերգական զգացումները հարատևել են և հե
տագա մի մեծ շարք զարերում, որովհետև հաճախակի ավերմունքն է 
եղել Հայաստանի ճակատագիրը. Ուստի Շնորհալու ստեղծագործության 
արժեքն ավելի ընդարձակվել է, Եվ նրա а բար առն ական բանը», հեղինա
կի ժամանակակից կյանքի երգը, միաժամանակ և մեր ժողովրդի դարա
վոր վերքերի աոաջին բանաստեղծական ողբն է, «հայրենասերի ողբըս, 
■աոաջին гՎերք Հայաստանին» ,  Մյուս կողմից՝ այս գեղեցիկ քերթվածի 
մեջ հանդես է բերված մի ուրիշ մեծ խնդիր ևս—քրիստոնյա և մահմե
դական ժողովուրղների, քրիստոնեության ու մահմեդականության հա
կադրությունը, Դա միմյանց հետ նրանց վարած կովի առաջին բանաս
տեղծական արտահայտությունն է։ Այս է կազմում քերթվածի էությու
նը—քրիստոնեության ու մահմեդականության հակամարտություն և

.ման վրա,
Արիստակես Լաստիվերտցին, Հայաստանի լավ օրերի այդ ականա

տեսը, արդեն մորմոքվում էր Հայաստանի անկման, շեն երկրի ավերման 
համար և, ինչպես տեսել ենք, երբեմն իսկական քնարական արձակ բա
՛նաստեղծություն էր հորինում. Մեր հին պատմագրությունների մեջ էլ 
պակաս չի եղել հայրենասիրական ողբագին զգացման զեղումը. Բայց 
այդ ամենն արձակ են և, բացի Լաստիվերտցոլ գրածից, ավելի հռետո
րական, քան մաքուր քնարական—բանաստեղծական. Նախորդ շրջանում 
մեր բանաստ՛եղծության մեջ,  ոչ էլ անգամ Գրիգոր Նարեկացու մոտ, չենք 
գտնում հայրենասիրական նվագը, Ներսես Շնորհալու այս մեծ «Ողբի» 
1070 երկատող տների մեջ առաջին անգամ լսում ենք մի չափածո և հան
՛դավոր սրտահույզ քնարերգության, Բանաստեղծը մերթ սրտի կսկիծից 
բուռն ճիչեր է արձակում թշնամիների դեմ, մերթ մեղմ և անուշ, բայց 
խորին տրտմությամբ լցված, հառաչում է Հայաստանի համար, որոնում 
՛է նրա անցած հին փառքը, որ այլևս չկա։ Ամբողջի մեջ տեսնում ենք մի 
անկեղծ կարոտալի վիշտ ու թախիծ վաղուց հեռացած ու կորած քաղա
քական ազատության համար, տենչանք՝ ոձենալոլ այն հին երկիրը, որ 
՚էո «նման փթթեալ ծաղկի», «պայծառացած ի գոյն վարդի», երանելի ու 
ցանկալի ամենքի համար. Մի երկիր, որ վայելում Էր ուրախ կյանք, երգ 
•ու երաժշտության, ամենալից սեղաններ, բարեկամական զվարճություն
ներ, Ո՛լր Է այս ամենը,— հարցնում Է բանաստեղծը, դիմելով իրեն Հա- 
յո ց  աշխարհին.
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Բայց Հարցանեմ, ո՛վ բաղձա լի, 
Բանիս խընղրեմ պատասխանի. 
Այժմ արդ ո՛ւր է թագ քո զարդի, 
Ել կամ պըսակըն Հրաշալի,
Ո",ր զսւրդարանքըն դրշխոյի, 
Հարսին որդլոյ թագաւորի.
Ո՜ւր պաճուճանք Հարսնարանի, 
Կամ ոսկեՀուռ վերշաւորի, 
է՞Ր Լէ փեսայն ի խորանի,
Կամ փեսալէրքն ի տաճարի.
Ո՜ւր են՝ մանկունքն առագաստի, 
Զի ոչ Հընչեն զերգըս Դալթի. 
Զիա՛րդ լրոեալ ոչ Հարկանեն 
Զփողըն Հընչող տարսոնացի.

Տիա րգ ի քեզ ոչ զենանին.
Կամ մատըռուակքըն բաժակին, 
Զի ոչ բաշխեն զանոյշ դինին.
ГГւր բարեկամք զուարճակից...
Ո՜ւր քաղցրաձայն երաժըշտի, 
Կամ գեղգեղումն եղանակի...

Արդ ո"ւր գահոյք թագաւորի 
Վաղարշապատ քոյ քաղաքի,
Կամ նախարարքըն արքայի, 
Արարատեանըդ գա լառի.
Ո՜ւր են իշխանք որք առաշին, 
Կամ զինակիրք որք են վերշին. 
Ո՛ւր զօրականքն յասպարիզի, 
Կամ լեգէոնքն ի ճակատի.
Ո՜ ւր մեծամեծքն ի բազմոցի, 
Կամ ո՜ւր սեղանն ամենալի.
Ո՜ւր են ազատքն ի տաճարի, 
Կամ տեաոձորդիքն ի ծաղկոցի г 

ԱՀ ա բարձալ այս վաղագոյն,.

Անոլրշք V երազք էին յայտնի,. 
Արդ ծածկեցալ ի զարթրմնի,

Այլ փոխանակ այսր ամենի' 
Ցոյժ Հակառակըն տեսան ի. 
Քանզի նըստիս որբ և այրի, 
Տըխոլր դիմօք զերթ ի սջգի*
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Ահա' Հայաստանի փառավոր անցյալն ու թշվառ ներկան Շնորհալու 
օրովէ նա Էլ ճիշտ նույն վիճակին Է եղել և Է՜ր, ինչպես Եղեսիան։ Պա
կաս դժբախտ չի եղել և Անի մայրաքաղաքը, որ ձեռքե ձեռք Էր անցնում։ 
Դրիդոր Պահլավունին, Շնորհալու եղբայրը, մտադիր Է եղել և նույնիսկ 
րանակցությոմյ Է սկսել Անիի իշխողների հետ'  կաթողիկոսարանը Ծովք 
դղյակից փոխադրելու Հայաստան—Անի, բայց այս քաղաքի անկայուն 
դրությունը հենց պատճառ Էր դարձել թողնելու այդ միտքը։ Կարելի չէր 
երգել Եդեսիայի վիճակը և անտես անել հայոց քաղաքներից այդ մեծի 
բախտը, որ հետզհետե դեպի անկումն էր դնում գոնե ազգային հայաց
քովI Եվ Շնորհալին Եդեսիային ողբակից է հրավիրում առանձնապես 
նաև Անի քաղաքը։

Բայց և ըզքեզ յայս հրալիրեմ,
Արևելեան քաղաքդ Անի.
Կցորդ լեր դու իմոյս ձայնի.
Եւ ըսփոփիչ տարակուսի։
Քանզի երբեմն և դու էիր 
Վայելչական հարսն ի քօղի.
Մերձաւորաց յոյժ ցանկալի,
Հեոաւորաց փափագելի,

Ապա սրտալի սիրուն նկարագրից հետո բանաստեղծը վերհանում է 
եկեղեցու անցյալ վիճակն Անիում և շարունակում.

Սուրն անողորմ անօրինի,
Որ մեր արեանս է ի սովի,
Որ չէ յագեալ և ոչ յադի 
Մինչև ի գալ կատարածի,
Նոյն նա եհաս ուրեմն ի քեզ,
Որպէս յիս յայս ժամանակի;

Կանաչալոր ի հասակի.
Զայգին խըլեաց արմատաքի,
Մերկեաց յոստոցն ըզձիթենի.
Եհեղ զարիւն սըրբոց յերկրի,
Հոսեաց նըման շըրոց գետի.
Արար դիակն անթուելի,
Անթաղ մ ե ռեալ գէշ գազանի.
Քահանայիցըն Քրիստոսի

Սարկալագաց քրիստոնէի 
Մարմինքն անկեալ մ  էշ փողոցի,
Եւ այլ բազումք որ ոչ թուի,
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Եւ է' ասելն անկարելի։
Որ քեզ հասին յայնըմ վայրի,
Բոլոր ամեն մասունք չարի541 
Եւ արարին ըզքեղ զերի,
Քան ըզՍաղիմ այլ ալելի։

Այդ ամեն չարիքները կրած լինելու համար Անին հրավիրվում է 
տրտմակից լինելու,

Արդ ժողովեա զդըստերըս քո,
Վասն իմ ի լա'д ւ ի սըզի,
Կոչեա՛ ձայնիլ կականելի,
Շարժեա ի յողբ զամէն հոդի.
Զի զովացումն այրման սըրտի
ՈԼ է աՈ ԻնԵ Քան ա1ս ԺնԻ -

Ներսես Շնորհալու այս տխուր ողրերզով Վազարշապատն ու Անի 
քաղաքը դաոնում են Հայաստանի անցյալ մեծության սիմբոլներ, որ այ-

նիւ կոչված հայտնի նկարի գաղափարը 19-րդ դարում առնված է «Ողբի» 
այս տողերից, որոնցով Շնորհալին պատկերացրել է ավեր Հայաստանը, 
էնըստիս որբ ե այրի, տըխոլր զիմօք՝ զերթ ի սըզի»։

4. Իրականության հրապուրիչ ներբողը: — Շարունակենք տեսնել 
այս բանաստեղծության ուրիշ կողմերը, Նախ' թե ինչպես է նկարագրված 
Եդեսիա քաղաքը' նրա բնական գեղեցկությունները, պարարտ հողը, 
էրերն ու բուսականությունը, հարստությոձները, շենքերն ու մաքրու
թյունը և շեն ու բերկրալից կյանքը և շրշակա ավանները։

Ես մայր Էի բազմորդութեան,
Անթիլ ծընայ դուստր և որդի,
Զորս մայրաբար դիեցուցի,
Ցըստեանց իմոց զկաթն արբուցի.
Գեղեցկատիպ յօրինեցի,
ՎայելչապԷս զարդարեցի,

Քանզի երկիր պարարտ էի,
Ազբիւր կաթին յորդ բըղխէի.
Աւետաբեր նըման վայրի,
'Ի այլ գերազոյն որպէս թովի.

Զուարթ ծաղիկ բոյս յօրինէր.
Գետոց նըման վըտակ հոսէր,

5< Տպվաձ { .բարի,. ոլղղսսէ էմ ըստ իմաստին' .լարի.,



Ըղբուրա ստանս արբոլցանկր.
Ծովն ի միէի իմ ծածանէբ,
Քաղցրիկ օղովըն ծիծաղէր.
Զաղտեղութիւն տըղմին մաքրէր,
Ըզհրապարակսըն զարդարէր.
Բազմագունի տունկ յօրինէր,
Որպէս ըզդրախտըն որ յեդեմ էր.
Սաղարթաբեր ծառով ծաղկէր,
Առա տա ղոչն պըտզաւէտ էր.
Տերևախիտ Հեզիկ շարժէր,
Հոտ անմահից յիւրմէ բոլրէր.
Նարդոս, քըրքում ինձ ընձիւղէր,
Վարդ, մանուշակ վերաբերէր։

Նախորդ շրջանում չենք գտնում այսպիսի բանաստեղծական նկա- 
րադիր, որի մեշ արտաքին բնությունը երգված լիներ ոչ թե պատկերների 
կամ նմանությունների համար, կամ այլաբանորեն իբրև սիմբոլիկ պատ
կեր, այլ անկախ կերպով, բնությունն ինքն իբրև երգի նյութ։ Կա Գրի
գոր Նարեկացու «Վարդավաոի տաղը», որի մեշ արդեն զգացվում է վե
րածնության շունչը, թեպետ այդ էլ դարձյալ կրոնական նպատակ ու դի
տում ունիւ Արդարև մեր կլասիկ պատմագիրները, ավելի Մովսես Խորե- 
նացին, պատմվածքի ընթացքում ունեն գործողության վայրերի մի քանի 
գեղեցիկ տեղագրական կարճ նկարագիրներ, բայց ոչ ոտանավոր և այն
պես մաքուր բանաստեղծական, բազմակողմանի և հեղինակի զգացմուն
քով տոգորված, ինչպես է Շնորհալուց վերևում գրվածըI Սրանով մի նոր 
և ավելի գեղեցիկ ձևով վերածնվում է մեր կլասիկների երկերի այդ երկ
րորդական կողմըI Այստեղ, VՈղբիռ մեշ Շնորհալին մեղմ և անուշ, բայց 
և գունեղ ու նկարեն ոճով, երփնագրել է տեսարանը։ Ընթերցողն զգոսէ 
է բնության և քաղաքի նուրբ և ակնհաճո գեղեցկությունը, կարողանում է 
երևակայել քաղաքն իր դիրքով ու բարեմ ասնոլթյոՖներով, իր շրշա կայ
քով, և նրա փայլուն փարթամությունը։ Եվ այդ կատարված է մերթ շքեղ 
նմանություններով, մերթ մի երկու նկարչական բառով միայն, երբեմն 
անմոռանալի հստակ ու հոսուն տողերով.

Ծովն ի միշի իմ ծածանէր,
Քաղցրիկ օդովըն ծիծաղէր...
Տերևախիտ հեզիկ շարժէր,
Հոտ անմահից յիւրմէ բուրէր...
Առաւօտուն ցօղն իշանէր,
Ոսկենըման ճաճանչ փայլէր...

Շնորհալու արվեստի հրապույրը մեծ է և այնու, որ նրա նկարագիրը 
տոգորված է հեղինակի հույզով, նա բնությունը չի պատկերահանում
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սառն և անտարբեր ձևով։ Իսկույն զգացվում է, որ նա սիրում է ամեն 
ինչ, որ ինքը ներբողում է։ Բայց միաժամանակ այգ բոլոր պայծառ պեր
ճության վրա քաշված է մի սև տխրություն, մի անհուն թախիծ, որ և հա- 
մ ակում է մեզ։ Այգ ամենն անցյալ է, և պատմվում է անցյալ ժամանա
կով։ Այս է բանաստեղծի շնորհալիությունը, որ բայերի անցյալ ժամա
նակով միայն' զգալ է տալիս այն, որ հետո ավելի մանրամասն պիտի 
պատմի, այն, որ այդ

Բարիքն ամեն ըսպառեցան,
Եւ քաղցրութիւնքըն դառնացան։

5. Բարբարոսական ռազմական գործողությունների ռեալիստական

իրականության այս դառն երեսն ևս—Եդեսիայի կործանումը։ Քաղաքի 
պաշարում, մարտերով պաշտպանություն և առում ու կոտորած, այդ 
շատ սովորական կրկնված երևույթ էր այն դարերի քաղաքական կյանքի 
մեշ։ Գրեթե բոլորովին նման ձևով, ըստ Արիստակես Լաստիվերտցու, 
եղել է և Անի քաղաքի անկումը Եդեսիայի դեպքից ութսոձ տարի առաշ, 
1064 թ.։ Ներսես Շնորհալին եթե անձամբ ներկա չի եղել այդպիսի 
ռազմական վայրագ գործողության, անշուշտ հաճախ լսել է ոչ միայն 
Եդեսիայի, այլև ուրիշ բերդերի մասին։ Նա իր аՎիպասանությանЛ մեշ 
պատմում է, որ իսմայելացիները ( =  արաբները) արևելքից սփռվելով 
հասնում, պաշարում են իր հոր Ծովք բերդը։ Նրա հայրը և ամրական
ները քաշությամբ պաշտպանվում են. թշնամիները չեն կարողանում 
առնել բերդը, բայց հայրը աշտարակի վրա նետահար է լինում։ Նա իր 
մահից աոաշ վրեժն առնում է նետն արձակողից և մեռնում է օբարիոք 
մահոլամբռ55։ Այս դեպքը երիտասարդ բանաստեղծն իր առաշին երկի 
մեշ արդեն բավական մանրամասն պատմել է։ Նույնն ավելի ևս ընդար
ձակ և արդեն հասուն արվեստով եղերերգում է նա Եդեսիայի համար։ 
Նա մեծ տաղանդով և բանաստեղծական կենդանի հյուսվածքով ու կար֊ 
գավորյալ շարադրությամբ արձանագրել է մ իշնա դար յան բարբարոսա
կան ռազմական գործողությունների ընդարձակ ռեալիստական պատկե
րը։ Սկզբում դեռ համեմատաբար հանգիստ պատմում է' Եդեսիայի իշ
խանության հետզհետե թուլացումը շրշակա մահմեդականներից—հագա
րացիներից ( =  արաբներից) ։  Երբ հասնում է բուն դեպքին, նա դառնա
նում է ատելությամբ առ մարդադեմ գազանները և թանձր գույներով 
նկարում ‘է թշնամիների արարքները։ Գործողությունն ամբողշ դաոնում 
է մի ուժեղ դինամիկա, շարունակ փոփոխվող մի նկար։ Մեր աչքի առա} 
շարժվում են մերթ դրսից հարձակվողները, մերթ ներս ի պաշտպանվող
ները կամ թե միաժամանակ երկու կողմերն ևս, և մերթ հնչում է նրանց 
քաշալերական խոսքն ու ճառը, կամ մենք տեսնում ենք միաժամանակ

85 „Բան, լափաս,, է։  ՏՏ1 և հան.։
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թշվառների ծանր դրությունը և այլազգին երի եղեռնագործությունները, 
Եվ այս ամենը վիպերգված է մեծ վարպետությամբ, շատ եռանդուն ու 
ցայտուն, լի դառնակսկիծ կամ բարկացայտ զգացումով, բայց միշտ 
Շնորհալուն հատուկ վճիտ ոճով։ Քանի առաշ է գնում վիպվածքը, ավելի 
խիստ լեզու է բանեցնում նա. զի ավելի և ավելի է գրգռվում թշնամի
ների ոճիրներով, մինչև հասնում է վերշլ, սոսկալի անեծքների,

Պաշտպանվող քաշերը և արիները ժողովվում են միասին, երդվոսէ 
են չլսել թշնամիներին և մինչև վերշը մարտնչել։ նրանք քաջալերում են 
միմյանց նախնի քաշերին հիշեցնելով, Հոգևորականներն էլ խրախուսում 
են մարտիկներին։ Սպասում են դրսից' Անտիոքից օգնության, ուստի 
հակառակորդը շտապում է։ Վերջապես թշնամիները պարիսպը մի տեղ 
կործանում և մուտք են բաց անում։ «Աստանօր սիրտ իմ ճըմլի»,—ասում 
է պատմող այրին.

Երիկամ ունքըս գալարին,
Տալ հարկանի որովայնիս.
Միտք և հոգիս իմ այլայլին,
Մինչդեռ յիշեմ զօրն ահագին,
Եւ զառալօտըն մըթագին։

Բայց քաջարիները չեն վհատում ու փախչում, այլ հարձակվելով 
մարտնչում են, պարսպի ընկած տեղը վերականգնում։ Քահանաներն ան
գամ ս բերով կռվում են, իսկ եպիսկոպոսները խրախուսում.

Հա՛պա եղբա՚րըք սիրելիք,
Մի՛ զարհոլրիք, առձայնէին.
Զմահն ընտրեցէ՚ք դուք քաջութեան,
Որ քան ըզկեանս է գովելին...

Մյուս կողմից թշնամոլ զորագլուխն է աշխատում քաջալերել իր 
զորականներին պարգևներ խոստանալով և սպառնալիքներ տալով։ Զան
գին ճանաչում էր իր զորքի հոգին, նա լավ գիտեր քաջալերության վեր
ջին միջոցը։ Նա երբ տեսնում է, որ չեն կարողանում հաղթել, ավարի է 
մատնում քաղաքը։ թ՛շնամին քաջություն է ցուցաբերում ավսւրի համար։

Մի ամիս դիմադրելոլց հետո հոգնում են. պարիսպը մի այլ տեղ 
առանց պահապանի է մնում։ թ՛շնամիներից ոմանք բարձրան ։ւմ են այն
տեղ, Քաղաքի ժողովուրդն այն տեսնելով զարհուրում է և սկսում է գու
ժելով փախչել, թ՛շնամի խուժանը մտնում է քաղաքը,

Սուսերամերկըք լինէին 
Մեջ քաղաքին յարձակէին,
Եւ ժողովոցըն բազմութիւն 
Մի ըզմիոյ հետ կասէին.
Անդ առաջի ընթանային,
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Մինչև ի դրոլնըս դըղեկին։
Իսկ մարգադէմ չար գազանին 
Բզսայրասուրըն քամ էին,
Ել որպէս գայլք ի Հօտ զառանց'
Ի մէ{ նոցունց անկան էին... 

կատարվում է սոսկալի արյունահեղ կոտորած։ ժողովուրդը գլխակո
րույս դիմում է դեպի դղյակը (Ներքի բերդը, ինչպես կոչել են Անիում). 
դոները փակ են. Իրար վրա են կուտակվում դոների մոտ։ Սրտաճմլիկ 
տեսարան է բացվում, որ և շատ աղեխարշ նկարագրում է բանաստեղծը։ 
Մարդկային թշվառությունը շատ մեծ է։ Կարելի չէ առանց հուզվելու 
կարդալ նրա մեծ արվեստով հյուսված այդ հատվածի տողերը (էշ 48 և 
հտն.), որ իրականության ոեալիստորեն գծված ճշգրիտ պատկերն է, մի 
իրականություն, որ հաճախ է տեղի ունեցել։ Դրանք նկարագիր /ինելով 
հանդերձ'  1ւ ողբ են, 1լ ցավի ճիչեր։ Մի կողմում' անմեղ մարդիկ—կին, 
ծեր, երեխա, հայր ու որդի, մայր ու դուստր, զարհուրագին տագնապի 
ու խուճապի են մատնված, հեղձամղձուկ են լինում իրար վրա դիզված,

Որպէս ի գետ կամ ի ծովի,
Վերայ գըլխոցն լողային։

Մյուս կողմում' մի վայրագ պատկեր, այլազգիների բազմություն
ները հանգիստ սրտով և' կոտորում են, և՛ գեղեցիկներին ի գերություն 
ընտրում, իսկ սպանվածներին ու գերիներին կողոպտում, մերկացնում: 
Կապուտ.կողոպուտ և՛ տներում, և՜ եկեղեցիներում, Սեղանները կործա-

Ւսկ ի՞նչպես է տոնում իր հաղթանակը ինքը Զանգի ամիրան, նա 
երդվում է չվնասել դղեկի մարդկանց, սրանք անձնատուր են լինում, 
բայց նա երդմնազանցությամբ կոտորում է նրանց. Ապա ինքն իր մեծա
մեծներով և Մահմեդի պաշտոնյաներով, այսինքն հոգևորականներով 
նստում է եկեղեցիներից մեկի սեղանում, հարճեր է նստեցնում նույն 
տեղում և երգով գինարբուք է անում, Նույն անառակ շվայտությունները 
կատարում են և ուրիշ եկեղեցիներում.

Գործ գարշութեան անդ գործէին,
Զոր ուսուցեալ էր Մէհմէտին.
Զոր և խոսիլն է աղտեղի, 
կսելըն գարշ՝ սըրբասիրին,

էշերի տուն, մի քանիսի մեշ էլ բնակվում իրենք, Հոր են վատթարք, քան 
զանբանինօ, եզրակացնում է բանաստեղծը. Գերիներ են միմյանց բաշ

ին չպես և խալիֆային,
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в. Մահմեդականության և քրիստոնեության կովի հիմնական 
պատճաոը, մեղքը: Նոր հայացք: Երկբայություն:—Արիստակես Լաստի֊
վերտցին զարմանում էր, որ սելշոլկյան թուրքերը, տարիներ շարունակ 
հայերի հետ իբրև դրացի ապրելով, դարձյալ շարունակ չարություն են 
խորհում հայերի համար։ Շատ տարիներ հետո նորահասակ երիտասարդ 
ներսեսն իր առաշին աշխատության մեշ այսպես է բնութագրում այղ 
այլազգի ներին.

Արեանարբուք դազանացեալ,
Զազիր գործովք անասնացեալ...
Սուրն անողորմ ա1ւօրինի,
Որ մեր արեանս է ի սովի,
Որ չէ յագեալ, և ո՜չ յագի 
Մինչև ի գալ կատարածի։

Մահմեդականների և քրիստոնյաների կռիվն, ուրեմն, անվերշ պի- 
տի լինի։ Դրա հիմնական պատճառը նրանց տարբեր կրոնական հաս
կացության մեշ է գտնում Շնորհալին։ Այս բացատրությունը շատ բնա
կան էր այն դարերում։ Բայց ինչո՜ւ տուժողը պիտի քրիստոնյաները, 
հայերը լինեն։ Այս հարցի նկատմամբ մեկնաբան Շնորհալին, ցավոք, 
հին մեկնաբաններից դենը չի անցնում։ Երբ նա Զանգի ամիրայի համար 
դրում է, թե է Խորհ էր շընշել զայլս [ ֊զ ա յ լ  քրիստոնեայս] որ կային», 
ապա անմիշապես ավելացնում է հետևյալը (էշ 69).

Ոչ գիտելով զայս է իմ արին.
’/* ոչ ըզմրտալ ածել կուրին,
ԹԷ ո՜չ ուժով իւրոյ բազկին,
Կամ զօրութեամբ իւր պիղծ դընգին 
Մատնևալ ի սուր 'ւ ի գերոլթիւն 
Եղև Ուռհա յ  յաոնուլ նորին.
Այլ իմ մեղաւյրՏ բազմութիւն,
Ել յաճախել գործոց չարին.
Մատնեաց ի ձեռս անօրինին...

Եթե այսքանը միայն լիներ և սրա ետևից անմիշապես շարունակ
վեր 78-րդ Էշի ութերորդ տողից՝ а Արդ մի՛ պարծիր, ո՜վ անըզգամ», 
ապա այդ և՜ բնական, և՜ գեղեցիկ կլիներէ Բնական կլիներ, որովհետև, 
թեպետ այն դարերում կար վերածնության ոգու, նոր մտավոր հոսանքի 
ազդեցությունը, բայց հինը դեռ բոլորովին չէր բացասվել և չէր դադա
րել գոյություն ունենալուց, մանավանդ կրոնական աշխարհայացքի այն
պիսի կարևոր մասը, որպիսին էր աղետները համարել աստվածային 
պատիժ մեղքերի համար։ Ուստի կարելի չէր, որ Շնորհալու նման մի  
խիստ բարեպաշտ և մեկնաբան եպիսկոպոս բովանդակությամբ հարուստ 
մի քերթված գրեր և այն գաղափարը մեշ չբերեր։ Բայց որ նա հետո եր
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կար ու բարակ, ամբողւ 182 տողերի մեք, Ա. Գրքից բազմաթիվ օրի
նակներ բերելով պաշտպանում է մեկնաբանների կարծիքը, այդ արդեն 
իր սառնությամբ և երկայնությամբ վնասում Է երկի վայելչահյուս գե
ղեցկությանը. անբնական Է թվում այդ լսել մի ողբացող կնոշից. այդ
պես հորինում Է ոչ թե բանաստեղծը, այլ մեկնաբանը։

Այդ կտորը, սակայն, մի ուրիշ տեսակետով կարևորություն ունի, 
ղրանով մենք տեսնում ենք հասարակության որոշ խավերի մեշ երևան 
եկած նոր հայացքը։ Շարադրության ընթացքից պարզ նկատվում Է, որ 
այդ մեծ հատվածը հետո Է ավելացրած։ Դրան առիթ տվողն եղել Է մի 
շատ հետաքրքիր նոր մտածմունք, այն, որ երկբայության ոգին արդեն 
գործելիս Է եղել, խոհուն մարդիկ սկսած են եղել կասկածել մեկնաբան
ների այդպիսի հին բացատրության ճշմարիտ լինելու և աստուծոլ դա. 
տաս տան ի իրավացի լինելու մասին.

Այլ զի ոմանք ընգդէմ բերին.
Ել աստանօր հակառակին.
Ասին' զիա՜րդ իրալացին.
Այս է վճիռ դատաստանին։

Մի՜թե բոլոր քրիստոնյաների մեշ նրանք են միայն մեղանչել, որ 
աստված նրանց է պատմել, — հարցնում էին մարդիկ.

Կամ թէ արդա՜ր արդեօք էին,
Որոց ի ձեոըս մատնէին,
Զանգի և իւրքն ամենեքին,
Որ ըզնոսա չարչարեցին,

Մեկնաբան բանաստեղծը, հարկավ, պիտի հանգստացներ այդպիսի 
հարցերով զբաղվողներին, ասելով նրանց, թե աստված սաստիկ պատ
ժում է այնպիսիներին, որոնց ամենից ավելի է սիրում, և պատժում է, 
ինչպես և աշխարհում վարվում են ոչ թե լավ մարդու, այլ аանարժան 
վերշին մարդոյ և դահճի» ձեռով։ Հանգին և իրայիններն, ուրեմն, մի 
պատժող գործիք են միայն, ինչպիսին են նաև կարկուտը, խիստ եղյա
մը, անչափ անձրևը, կամ անխոնավ երաշտը, մարախն և դաշտերն 
■ապա կան ող զզվելի մուկը,—մի հայացք և օրինակներ, որ գտնում ենք 
նաև մեր կլասիկ հեղինակների գրվածքների մեշ, ինչպես, օրինակ, նաև 
■Մովսես Խորենացու մեծ Ողբի մեշ։ Այդպիսի вդահիճներըյ) վերշն ավելի 
իւիստ պիտի պատժվեն,—ասում է Շնորհալին։

7. Անեծքների շարանը:— Արվեստի նկատմամբ որքան անհարմար

շարունակության մեշ լսել որդեկորույս մոր բերանից թափվող սոսկալի 
սպառնալիքն և անեծքն, ուղղված Հանգիին։ Այդ մեծ հատվածի սկզբի 
մասի մեշ, որ հյուսված է մեկնաբանների վերևում բերված օրինակնե
րով, դեռ համեմատաբար հանգիստ է խոսում վշտահար տիկինը։
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Հասարակության ներկայացուցիչ թշվառ կնոշ հոգին հետզհետե 
ավելի է լցվում ատելությամբ առ այն Iարյուն արբուներըս, և առանձ
նապես դեպի (ГԶանգին արիւնակերս, այնպես որ նա նույնիսկ եռում Է 
կատաղի վրեժխնդրությամբ։ Եվ այդ ժամանակ խոսքի գյուտերն ու մեկը 
մյուսից ավելի չարաղետ պատկերները մեծ հորդությամբ ու թափով 
հաշորդոլմ են իրար, ասես թե նրա բռնկած սրտի լրությունը դուրս թա
փելու համար։ Նրա սիրտը չի հովանում, մինչև որ Զանգիին ձգում Է էի 
հուրն անշէշ կիզողական։,, որ հավիտյան Հայրէ իսպառ, բայց ոչ ծախէս, 
Այդ ժամանակ, ասում է նա,

Ուրախ լի ցին արդարք ի տէր,
Մինչ հատուցման լինին դատեր.
Զի ի յարեան մեղալորին 
Լուասցեն ըզձեռս որպէս յաղբեր.
Ել ասասցէ մարդ' արդարև 
Գուցէ աստուած իրաւաբեր,

Այս վերշին տողերով խոսում է դարձյալ հեղինակը, նա ակնարկում 
է վերևում հիշված երկբայողներին, որոնք իրավացի չեն համարել աս- 
տուծոլ դատաստանի վճիռը,

Դժվար է այստեղ անեծքի մեծ հատվածից (էշ 78—91) ընտրու
թյամբ տողեր մեշ բերել, բուռն և ուժեղ են դրանք գրեթե բոլորը, շատ 
ազդու են և նույնիսկ ճնշող են չարաբաղձ արտահայտությունների կու ֊ 
տակությամբ.

Կործանեսցէ զքեզ յալիտեան.
Եւ խըլեսցէ'  զարմ ատ ըս քո,
Ցերկրէ հանցէ՛ կենդանական.
Չարք ամենայն որք անիծան 
Ի սկըզբանէ մինչ ի վախճան...
Վերագայցե՜ն քոյդ գագաթան...
Արդ՝ եղիցի՜ս դու հալածեալ,
Որպէս փոշի հողմով հոսեալ...
Ել ճանապարհ քո խաւարեալ,
Յաշ և յահեակ զքև պաշարեալ...
Ի դռւբ խորին ապականեալ 
Իշցե՜ս դու անդըր կորուսեալ...
Մըրով արևըդ պակասեալ,
Լիցի’  տանեաց խոտ ցամաքեալ...
Ընդ քեզ և ազգըդ կորուսեալ 
Հագարացւոց լիցի' շընշեալ.
Որդիք ձեր որբ, կանայք գերեալ,
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ԼիտՒ'ն մոլրողք և տատան Լալ...
Զինչս և ըզգոյս ձեր վաստակեալ 
Առցե՚ն օտարք յափշտակեալ...
Տեր յիշատակ յերկրէ բարձեսւլ...
Ի դառնութիւե դարձցի՚ն տարերք,.
Ջըրհեղեղին ելցե ՚ն գետերք.
Սեալ ամպ մըթին կարկըտաբեբ 
Ջքեղ արասցէ' անպտղաբեր,

Եվ այսպես բազմաթիվ անեձքների մեծ շարք։ Այղ բոլորն ասվում 
է այն խոր համոզմունքով, թե խոսքի ուժը մեծ է, և անեծքն անպայման 
կազդի, Նախնական հավատքը, ըստ որի թովում էին թոթովելով և անի- 
ծում չարաբանելով, շատ մեծ է եղել մեր ժողովրդի մեշ, և հաճախ դրա- 
արտահայտիչն է եղել մեր դրականությունը։ Ըստ մեր հին * Վիպասան
քի» Արտաշեսն անիծել է իր որդի Արտավազդին, նոր վեպով Գավիթը՝ 
Ահերին, և այդ անեծքները, վեպերի ասելով, կատարվել են։ Այդպիսի 
մի անեծք է անում և Գավթակ Քերթողն իր գրած դամբանականի մեշ։ 
Դժբախտաբար այդ սնահավատքը բավական ղեր է կատարել նաև մեր 
ազգային պատմության նկատմամբ. իբր Մեծն Ներսեսի և ուրիշների 
անեծքները ծանրացել են մեր ժողովրդի գլխին։ Շնորհալին ևս հավա
տում է, թե նրանց անեծքների հետևանքով աստված բարկացել է' вԲառ
նալով զթագաւորոլթիւն և զիշխանոլթիւն [Հայոց] և մատնելով ի սուր և 
ի գերոլթիւն [զհայս], և ցրուելով ըստ հրէական տոհմին ի ստրկոլթիմւ 
և ի ծաոայութիւն ամենայն ազգաց»66։ թ՛եպետ մեր բանաստեղծը հա
վատում է անեծքի զորությանը, բայց չպիտի մոռանալ, որ այդ մեծ շարք 
անեծքները նրա իրեն կողմից չեն ասված։ Անշուշտ, նա համոզված էր, 
որ Զանգին և մյուս չարագործներն առանց անեծքի էլ կպատժվեն, նա- 
կցանկար, որ բոլոր մահմեդականները քրիստոնյա դառնան, կամ քրիս
տոնյաները հաղթեն, և նրանց Ղվարեն [=քշեն\ մինչ յայն կոյս ան
բնակ», Բայց որ նա էարիմւակերների»  պատճառով ասեր Զանգիին իր 
կողմից նաև *Ընդ քեզ և ազգըդ կորուսեալ, Հագաբացւոց լիցի շընշ֊ 
եալ», և յէւրիշ մի երկու նման տողերը, այդ ընդունելի չէ։ է՚Յիսուս որդիх 
քերթվածի երգողը չէր կարող չլինել էհուման»—մարդկային և չքարոզել 
Հհում անություն»—մ աբդա յնություն, չլ/։նել մարդասեր ու բարեգութ դե
պի ամեն ոք, և անիծել անմեղներին։ Բայց եթե այդպիսի մի երկու տողը- 
չեն հարմարվում մեր հեղինակի մեղմ ու բարի հոգոձւ, դրանք շատ 
բնական են վշտահար, որդեկորույս Որբևայրոլ համար, որի բերանով 
խոսում է և տառապած հասարակությունը, Նա ոչ միայն Զանգիին պիտի 
անիծեր, այլև նրա ազգ ու տակը և ասեր նրան' քո արմատը (քոքը)

56 .Թուղթ ընդհանրականէչմիաձին, 1865, է, 42Տ ե հտն. •Ատէնարանոփիձ,
ասվաէ Տառի մե։ ,



կտրվի։ Շնորհալին այդ տողերն էլ ասել տալով Որբևայրուն' ճշգրիտ 
հետևող է եղել իրականությանը, այլապես թերի կլիներ իր էտիկնոշ» 
կերպարը։ — Բայց մենք շարունակենք։

Բարկացայտ և ցասումնալից անեծքներից հետո բանաստեղծը հո
րինում է մի զորեղ հակադրություն, որ իր կողմից բաց անելով անիծո։լի 
սրտի քնքուշ խորշերը' պարզաբանում է նրա անեծքների հիմքը։ Որդե
կորույս մայրն առանձին զորովով ու գուրգուրանքով է վերաբերվում 
դեպի սպանված սիրասուն զավակները, և Քերթողը դրա համար ևս 
գտնում է պատշաճավոր ոճ, ծաղկալից, կ„կ ու շնորհալի տողեր։

Բայց դուք որդիք իմ սիրելիք 
Չէք ինձ մեռեալ, այլ կենդանիք.
Քանզի յերկրի հաւատացեալք,
Եւ ի յերկինըս պըսակիք։

Եվ նա, մայրը, խանդակաթ սիրով նկարագրում է իր զավակների 
համար մի բերկրալի տեսարան, նրանց հարությունն ու երանավետ 
կյանքն аանմահական դրախտում».

Ցորժամ կենաց ցօղոյն արբշիք,
Վաղվաղակի բոլսանիշիք,

Որպէս ծաղիկ բողբոշիցիք,
Սաղարթագեղ պաճուճիցիք.
Ծաոըն կենաց մերձեալ հըպիք...
Աշխատեցեալք իբրև մըշակք,
Ի տապ տօթոյ աստ քըրտնեցիք,
Ցորժամ հընձէք զոր ցանեցիք4 
Ցանմահական դրախտին հանգչիք.
Ընդ զովարար տընկոյն նըստշիք,
Ցաղբերէն կենաց արբշիք...
Անճառ լուսով լուսաւորիք,
Եւ թագ ի գլուխ պըսակեսշիք...

Նահատակվածների այդ я անճառ լոսւով լուսավորվելը» պիտի լինի 
մնացողներին մխիթարությոձ։ Այդ էլ իրականության անդրադարձումն 
է — ամեն մահացածի համար մաղթել հոգու լուսավորում,—մի շատ հին 
կրոնական հավատալիք և բարքի գիծ, որի գերապրուկը հասել է մինչև 
մեր օրերը։

8. Քաղաքական լավատեսություն և  լավ օրերի գեղեցիկ երազը: 
Աշխարհիկ կյանքի ծարավն ու հաղթանակը բանաստեղծության մեշ:— 
Քրիստոնյաների համար մի լավագույն բախտ է պահված երկրռւմ, շու
տով ամեն ինչ կփոխվի, ասում է մեր Քերթողը որդեկորույս կնոջ
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Ահա սակալ ինչ ժամանակ,
Փոխէ զպըղտոր քուրն ի յըստակ.
Եւ տայ ըմպել դառնաճաշակ 
Այնմ որ արբոյց ինձ դըժընդակ. 
Ջվերքին մըրուրըն կապուտակ 
ԱրբուցանԷ նըմին բաժակ.
Իսկ ինձ պայծառ և քաղցրունակ,
Զանմահարարն ըմպել վըտակ,
Ոչ թէ իմոյն միայն դիմակ,
Զոր ինչ հատոյց ինձ ձախողակ,
Այլ և եօթնիցըս չափ կըրկնակ 
Բարձցի ի ծոց իւր հակառակ։
Իսկ ըղկապեալսդ որ էք ի փակ, 
Արձակեսցէ տէր ընդարձակ.
Ել զգերոլթիլնս իմ վտարակ 
Դարձուցանէ այսրէն ի յարկ.
Մատնէ զդերիչս իմ ի յապտակ,

Շնորհալին չափազանց լավատես է ապագայի համս, 
լսած է եղել երկրորդ խաչակրության համար նոր պա, 
Եվրոպայում։ Նա մեծ հույս ուներ, որ պիտի գան շուտով 
մեդականներին։ Այս հույսը նրան ոգևորություն Է պ։ 
խնդությամբ ցնծում Է և գեղեցիկ տողերով ու մեծ աշխու 
ղորդում Է իր ժամանակակից ընթերցողներին.

ՇարժԷ կըրկին ղաղգըն ֆրանկ,
Անհուն հեծեալ և հետևակ։
Իբր ըղծովու ալեաց կուտակ' 
Բորբոքելով գան խիստ և թարկ. 
Ափան ծովու աւգի գանակ,
Կամ զերթ աստեղք երկնից ի կարգ, 
Լրնան զա մ էն երկրի յա տակ,
Որպէս ըզձիւն ասրաքատակ։
Հընչեն զերթ հոզմըն հիլս ի սակ, 
Զամպըն վարեն ըզհակառակ,
Մաքրեն զաշխարհըս բովանդակ, 
Ցանհալատից առնեն դատարկ.
Զմ ահ մ ետ ական ազգ հասարակ 
Աոնուն յա լար և յասպատակ.
Գերեն զխորինըն Խորասան,
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տրա ստությունը 
, հաղթեն մահ. 
ստճառոլմ. նա 
ժով նույնը հա ֊



ԶԲաբէք7 առնեն խիստ աւերակ...
ՏՄ ԷքԷ քակեն հիմն ի լա տակ I 
Ջքարըն գլորեն ըզսևորակ,
Զըգեն Կարմիր ծովուն յատակ։
Որպէս առիւծ ընդ նապաստակ'
Զհետ մըտանեն նոցա երագ.
Կամ զերթ առիւ» գոչէ առակ,
Փախչին երէքն անհակառակ։
Այսպէս շընշին նոքա իսպառ 
Ի սուր սուսեր 'լ ի տէգ նիզակ.
Ել ղայլն առնեն փախըստական,
Վարեն մինչ լա՛յն կոյս անրընակ։

Ջկանայս նոցա և ըզզաւակ.

Ել յընդհանոլր կողմն աշխարհաց.
Քրիստոնէից հանուր ազգաց
ՓըրԿԻլ ԺնԻն յանօրինաց։

Ահա թե ինչպես է մեր բանաստեղծն անդրադարձրել խաչակրաց.* 
արշավանքների իրականությունը, կարծելով թե նրանք գալիս են իրոք 
արևելյան քրիստոնյաներին օգնելու և նրանց փրկելու մահմեդականների 
ձեռից։ Բայց նրա լավատեսությունն այդքանով չի սահմանափակվում։ 
Հովհաննես Սարկավագն իր գրած աղոթքով, ինչպես վերևում տեսանք, 
խնդրում է աստծուն, որ արտասվահոս տրտմությամբ վտարված ու ց ը ր ֊ 
ված ժողովուրդը ժողովվի։ ուրախությամբ և փրկվի, նույնը Շնորհալին - 
երևակայում է արդեն շատ շուտով կատարելի, նույնիսկ ավելի շուտ քան . 
մի տարի ( *Զի չէ ամով այս լինելոց»), և այդ մասին բանաստեղծոլ֊ - 
թյամբ ավետում է.

Գան ժողովին յա մ էն կողմանց,
Ուր հալածեալ են և ցրոլած...
Ցայնժամ որդիքդ իմ հեռացած,
Որ այժմ յինէն էք բաժանած,
Գայք ի վերայ բարձեալ կառաց,
Պալարակապ երիվարաց.
Որք ցրուեց այք յամէն կողմ անց 
Չորեքծագեան տիեզերաց.
Ի գաւառաց հեթանոսաց,
Եւ յաշխարհաց Պարսից, Ըուրքաց։
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Պիտի գան ժողովվեն աշխարհի րոլոր կողմերից, և ի՜նչ ուրախու
թյուն է որդեկորույս մոր համար, բայց այդքանը միայն չէ.

Լինի աշխարհ քրիստոնէից 
Անչափ 'լ անբաւ բարեօք լըցած։
Լինի առատ պրտուդ բազմաց,

Մարղիկ ցընծան զուարճացած,
Ցուտել յըմպելըն պարաբած.
Որք վա'յ ասեն, վա՛յ մեռելոց,
Եղուկ կարդան գերեզմանաց,
Թէ է՛ր չհասիք յօրրս կենաց,
Ցանգիւտ բարիս հասարակաց,

Ահա թե Ի՛նչ է տենչով երազում մեր բանաստեղծը։ Հարկավ, նա 
չի մոռանում եկեղեցու վերստին պայծառացումը, բայց էականն այդ չէ, 
Նա մեծ կրոնասեր լինելով հանդերձ՝ չի քարոզում տՄի' կալ հակառակ 
չարինէ սկզբունքը, այլ, ընդհակառակն, սիրում է քաշությոձը, քաքա-

համար։ Նա Համոզված է, թե մաՀմեդականոլթյան և քրիստոնեության 
կռվի մեշ պարտությունը մաՀմեդականներինը պիտի լինի. Եվ ինչ որ 
կարևոր է' քրիստոնյաները պիտի Հաղթեն ոչ թե Հին կրոնա-ճդնավորա- 
կան ոգին զարգացնելու, աշխարՀն ունայն Համարելու և մերժելոլ հա ֊

և նույնիսկ պարարվելու, Շնորհալոլ ստեղծագործությունն, ուրեմն, լի է

ժամանակի Հասարակության բաղձանքի։ Այսպիսով վերշ է տրվում նա ֊ 
րեկյան խիստ կրոնա֊ճգնավորական Հայացքին մեր բանաստեղծության 
մեշ, միաժամանակ և սկիզբն է դրվում մի քաղաքական գեղեցիկ երա- 
զի-արևելյան քրիստոնյաների լավ օրեր և վերածաղկում եվրոպացի
ների օգնությամբ։ Բայց ՇնորՀա/ին դեռ չոմւի բուն հայրենիքի, մայր 

.Հայաստանի անկախության, Հայոց թագավորությունը սեփական երկրռւմ 
վերականգնելու երազը։ Նա դարձել է երգիչ իր շրշանի արևմտյան հա- 
յության սպասելիքների և ընդհանրապես այն ժամանակվա դրության, 
որի մեշ ապրել է ինքը։ Միաժամանակ և նա դեռ 12-րդ դարում բանաս
տեղծել է խաչակրության մասին, այն' որ մեր քեդեսիոյ ոդբիէ Հորի
նումից չորս Հարյուր տարի Հետո ծնված իտալացի բանաստեղծ Տորկ- 
վատո Տասսոն պիտի երգեր իր « Ազատված Երուսաղեմ» Հռչակավոր 
վիպական քերթվածի մեշ։ Արդարև մեր բանաստեղծի երկի նյութը խա
չակրության շրշանի մի միշադեպ է միայն, քրիստոնյաների Համար մի 

.դժբախտ եղելություն, բայց նա ոչ պակաս ուժով նկարագրել է ռազմա
կան իրականության այգ փառավոր կտորն ևս։

Եվ այսպես' Ներսես ՇնորՀալու ձեռով Հմտորեն կիրառվել է նրա



ավադ ժամանակակից Հովհաննես Ս արկավագ Վարդապետի տեսու
թյունը, թե բանաստեղծությունը հետևում է բնությանը, որ է' իրակա֊ 
ն ութ յուն ը г Դժվար Է կարծել, թե նա ծանոթ չլիներ Սարկավագի աշխա
տություններին, ղի այն շրշանում արևելյան և արևմտյան վարդապետ -

չէին։ Արևելքից միշտ երթևեկել են Հայոց կաթողիկոսարանը, որի նշա
նավոր եպիսկոպոսն էր ներսեսը։ Բայց եթե սա տեղյակ էլ չլիներ Սար
կավագի տեսությանը, կարող էր նրանից անկախ ևս արտահայտիչ 
լինել նույն հայացքին, ժամանակի ոգու պահանշն էր այն։ նա անդրա
դարձրել է աշխարհիկ իրական ությո&ը, հարկավ, ոչ բոլոր կողմերով, 
այլ այն միայն, ինչ որ չէր կարող պարսավվել տանդուոն բերաններիցг, 
քանի որ այն դարում շատ բան դեռ անպատշաճ էր համարվում մի 
հոգևորականի համար։ Բայց ինչ որ նա երգել է վեհ ներշնչումով ու ոգե- 
վորոլթյամբ, դա մաքուր իրականություն է առանց գերբնական ուժերի 
և էակների մասնակցության, որին հավատում էին այն դարի մարդիկը, 
որով և լի է խաչակրության քերթող իտալացի բանաստեղծի նշանավոր 
երկը։ Որ մեր բանաստեղծը հեռու է այդպիսի վիպական հրաշալիքնե֊ 
րից, դրա մեշ հենց պետք է տեսնել նոր մտավոր հոսանքի հաղթանակը։ 
Մեր բանաստեղծությոձը 12-րդ դարի կեսին արդեն երկնքից իշել էր 
երկիր և դարձել կյանքի և բնության գեղեցիկ արտացոլումը ոչ միայն 
իր ընդհանուր էությամբ, այլև բովանդակության մ անրամ ասներով, 
ինչպես և բնական ու պարզ ձևով, շնորհալի Քերթողի փափուկ, տրտմա
կան կամ լուրշ հույզով և անուշ, սրտաշարժ շեշտերով, որոնց ստեղծողը 
բնավ չէր դիմում արվեստակյալ պերճության ու փայլի, ավելորդ զար
դարանքների։ Ամեն ինչ թեթև ու ճաշակավոր, անբռնազբոս ու կենդանի։

1. Ատենաբանություն: — Շնորհալին իր գրական երկերը հորինել է 
ոտանավորով, արձակ լեզվով գրել է միայն պաշտոնի վերաբերյալ 
գործերը։ Բայց վերշիններս էլ իրենց տեսակի մեշ որոշ չափով գրական,

«ГԱտենաբանութիւնըռ, որ նա ասել է իր կաթողիկոս ձեռնադրվելու ա ռ ֊ \ 
թիվ բազմության առաշ58ւ Անում է իր նախորդի, իր կաթողիկոս եղբոր, 
Գրիգոր Պահլավունոլ գովքը' թվելով նրա արժանիքները, նվաստացնե- ՝ 
լով և ամբաստանելով իրեն։ Գիտակցելով իր նոր վեհ պաշտոնի ծանր

անարժանությունը։ նկատի ունի նաև ժամանակի ծանր դրությունը։ 
ւՋարհուրիմ երկիւղիլ նայեցեալ յիմս տկարութիւն և ի մեծի այսր աս
տիճանի բարձրութիմւ և ծանրութիւն, մանաւանդ ի չար և յանմասն բ ա ֊

ԱՐՁԱԿ ԳՐՎԱԾՔՆԵՐԸ

58 Նեուէս Շնորհալի, Բ՚ոպթ ընդհանրական, կմիաձին, 1865, էշ 411—4X6։



րեաց ժամանակիս, որք ոչ միայն յարտաքնոցն որք հակառակ են հա- 
լատոյս' ն եղեալ տագնապիմք ըստ մարմնոյ, և աղա լա ղին կարգ եկե- 
ղեցւռյ, այլ և անուամբ քրիստոնէից. նաև յորոց կցորդ են կարգի մերոյ 
և ձևոյ, որք յաղագս փառամոլ ախտի հակառակ դտեալք աստուծոյ և 
աստուածայնոյ աթոռոյս ի սկղբանէ հայրապետոլթեանս տեաոն մերոյ 
մինչև ցայժմ' որպէս ծանօթ է ամենեցուն, և ղաղատեալս ի Քրիստոս{ 

.ղեկ եղեց ի սուրբ ընդ հարկալ արարին անօրինաց' կամալ և ո չ  ի հարկէւ։ 
(էշ 421)։ Դժվարություններից մեծն այն է, որ հայ ժողովուրդը, ասում է 
նա, էոլ ի միում աշխարհի բնակեն' որպէս այլոց աղղաց, զի դիւրին էր 
շրշել առ նոսա առաշնորդացք/ և-սերմանել ղրանն, այլ ըստ մեղաց մ ե ֊ 
բոց ցրուեալ են ազգ մեր և ժողովուրդք ընդ ոլորտս տիեզերաց ի մ էշ 
օտարասեռ ազանց, Նաև աթոռս սուրբ ղրղոլեալ է ի հաստատոլթենէ ի 
զանազան և յանպատշաճ վայրս տարբերի ընդ հարկալ և երկիպիլ այ
լասեռից և անօգնական և աննուէր ի մերասերաց, որում ոչ է կար հա
մարձակ շրշել և ուսուցանել, այլ թագնաբար լինել որպէս զվնասա- 
պարտսռ (էշ 422)։ Վերշաբանի մեշ նա մի ցանկություն ունի, որ աստ
ված հաճի чփրկել զմեզ... և դսււ-ձուցանել զամենհսհան յաջխարհ!'ւ 
հայրենի... յաաւցաՏել ршсршпг шгцшг»: Ահա նրա աղոթքն ու փափագը,

Ով սիրում է ճռճռան ֆրազներ, այնպիսուն հաճելի չի լինիլ այ։։ 
ատենաբանությունը, որ վսեմ է իր պարզությամբ, ազդու է ոչ թե ար- 
տաքին ձևով, այլ շերմ ներքինով, որ բխում է շերմ սրտից։ Մեկ-մեկ 
բանեցնում է երկար ասացվածներ, բայց ընդհանրապես շատ հասարակ, 
իսկապես մեկին ոճով մի հորինվածք է դա, առանց որևէ ճարտասանա
կան ճոռոմ զարդարանքների, կիրառում է հարցումներ և շրշումներ 
միայն և սակավաթիվ պատկերավոր ձևեր, Բայց դրանց փոխանակ' նրա 
ճառն ուժեղ է տրամաբանությամբ, մտածության կապակցված ու կար
գավոր յալ ընթացքով, որ այսպիսի խոսքերի համար անհրաժեշտ պայ. 
ման է,

2. «Թուղթ ընդհանրական»:—Գրա-պատմական և բանաստեղծի 
կենսագրության կողմից ավելի արժեք ունի Շնորհալու այս թուղթը, որ 
ուղղված է բոլոր հայերին™, Սկզբում հայտնում է իր կաթողիկոս ըն
տրվելն և կաթողիկոս եղբոր մահը. «Ինքն... եհաս անվնաս յանքոյթ և 
յ  առանց ալեաց նալահան զիստն, և զմեզ եթող ի տաժանելի և յաղցաւոր 
կեանս ի մէշ օձից և կարճաց և զանազան խածանօղ գազանաց, երևե- 
լեաց և աներևութից, և ոչ այս միայն, այլ ծանրութեան բեռանց ի ներքոյ' 
հոգևորաց և մարմնաւորացօ ։

69 ԱլԴւ կ 1 — 112. .Թուղթ ընդհանրական Ներսէսի կաթուղիկոսի Հայոց առ համո- 
րէն հայասեռ ազինս,, .Ընդհանուր հալաաացելոց հայկականացդ սեռից, սր, յարԱլս ի 
սեպհական աշխարհդ Հայասաանեայց րնակեալ,, և որ, յարևմտեան կողմ անոդ սահեալ, 
նժդեհսլթեամր, ե որ,  ի միքերկր եայս' ի մ է, աԱա,եզո, ազանց աարարերեալք, և որ,  
յիւրացանչիլր լեզերս աշիարհաց ըստ մեղաց մերոց ցրուեալ,  ի , աղացս ն ի դղեակս, ի
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"Օձ, կարիճ ու գա ղանս կոչում է նա Հոոմկլան շր շապատող այլազ
գի բռնակալներին։ Ուրիշ տեղ էք> նույնպես գրում է, թե կաթողիկոսը 
մեռնելով իրեն թողել է էի ձովռւ աշխարհի և շուրշ եղելոց օձից և կար- 
ճացս և վերշոլմ հիշում Է իր նեղություն ը, ասելով, թե եկողները կպատ
մեն ձեզ «ղմարմնաւոր կրից մեր տաժանումն զոր ոմւիմք ի շուրշ եղե
լ՛'Տ“  զմեօց», Հայտնելով, թե ի՛նչ Է իր պարտականությունը' խորապես 
ցավում Է, որ էշրշել առ ամենեսեան' ընդ ամենայն կողմանս աշխարհի, 
ե քարոզել... անկարելի Է յա ղազս ժամանակիս լարութեան և բազմիշ-

մերում, որպէս զի անգանօր նստելով յԱթոռ հայրապետութեան և վար
դապետ ութ եան' ուսուցանէաք ժողովրղեան մերոյյ)։ Շատ դժվար է եղել 
կաթողիկոսարանի, ինչպես մեր բանաստեղծի նյութական կացությունը 
ծերության օրերում։ « Այլ եմք իբրև զայծեամն յորսորղաց և ի շանը
փախուցեալք ի քարանձալիս յայս բնակելով,—գրում է նա,—յորում ո չ 
և մարմնական հարկաւոր պիտոյիւք շատացևալք ի դիպից կամ յագա- 
րակաց, յորոց ոմւիմք և ո'չ մի։ Նաև ո'չ անդաստան հողոյ, զի վաստա֊ 
կօք և աշխատութեամբ զպէտս մեր լնոլաք, և ո չ օգնութիւն ուստեք, 
որպէս արժան էր, ի թագաւորաց և յիշխանաց»։ Չկարողանալով անձամբ 
Vիսրատել և ուսուցանելս, ասում է նա, «մեք իբրև ի կամաւոր բանտէ և 
կապանաց՝ յայսմ տօթագին քարանձավ։ արգելետլք գրով ձեռին մերոյ 
խօսիմք' որպէս բերանովս ընդ ամենեսին»։

Նրա այս գրությունը շատ հարուստ ու բազմաբովանդակ է ։ Խրատ
ների մի մասն, իհարկե, սովորական ընդհանուր տեղիք են, բայց շատը 
շոշափելով ժամանակակից իրական կյանքի այլ և այլ կողմերը' տալի։։ 
են մեղ բարքերի ընդարձակ պատկեր։ Սկզբում դրում է դավանաբանա
կան խնդիրների և կրոնական գիտելիքների մասին, որոնք, որովհետև 
Շնորհալու գրչից են ելել' ապագա դարերի համար ևս արժեքավոր են 
եղել։ Ապա խոսքն ուղղում է ժողովրդի զանազան դասերին' կրոնավոր, 
վանահայր, առՕւշնորդ, քահանա, իշխան, զինվոր, քաղաքացի, երկրա
գործ և ամենից վերշը' կանայք։ Այս ամեն ինը կարգի մարդկանց տա
լիս է իրենց վիճակին համապատասխան խրատներ։ Կանանց, օրինակ, 
պատվիրում է «պարկեշտութեամբ և բարեձևութեամբ լինել յամենայնի... 
և առաւել քան ոսկւով և արծաթով[' ամօթխածութեամբ և պատկառանօք 
զարդարել ղանձինստ։ Անմիտ երիտասարդներին գայթակղեցնելու հա
մար ներկերով չայլագունել իրենց երեսի գույնը, կավատությամբ չպա- 
րապելյ հետևող չլինել կախարդության և դեղատվության աղանդներին՝. 
Այս մասին հիշում է նա իր նամակներից մեկի^ մեշ ևս. հԿ անանցն 
պատուէր տուք,—գրում է նա Ւորոս քորեպիսկոպոսին,—ի կախարդոլ-

60 Անդ, էւ 148—182. „Պատասխանի աոա[ին թղթ",ն թագասլրին Հաոամ*ց Մա֊
Ժ*՛
61 Անդ, 815. էՒապթ ի Սամսստիա քաղաք չաղալյս ար 1ս։րդ1աք դարձի*, է[ 808
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թենէ և ի գեղատուութենէ և յամենայն դի,ական աղանդալորոլթենէ ի 
բաց կալ». Արժանի չհամարել քրիստոնեական թաղման «նոյնպէս և որ 
ղպիղծ և զաղտեղի իրս ի կերակուրս և յըմ պելիս խառնեալ տա, ուտել 
քրիստոնէի վասն դիլական սիրոյն [ =  սիրահարեցնելու համար]... զգու- 
շացուցէ՚ք զնոսա յ  ամենայն ի /այսպիսի բժժագործռւթենէյ։։

Երկրագործներին ու բոլոր ժողովրդականներին խրատում է՝ չապա
կանվել I պղծալից պոոնկութեամբ և շնոլթեամրտ, չհարբել գինով, вլո
րում զեղխոլթիւն և յիմարութիւն է, որ է մայր պոոնկութեան և անիրա- 
ւութեան և վիճման և աղտեղի բանից անարգանաց, յորմէ և սպանու֊ 
թիւնք լինինյ>ւ «Դարձեալ,—ասում է,—մի' գլեղուս ձեր աոնէք գործի 
սատանայի ի ձեոն չար և դառն յիշոցաց, մանալանդ որ զհալատ և ղհո- 
գիս անարգեն, և ղմկրտութիւն ա լա ղանին և ղմկրտիչ քահանա յն և 
զերես և զբերանա Ապա դարձյալ պատվիրում է կրթել մանուկներին և 
ուսում տալ նրանց. էՍաստեցէ՜ք չսովորել ի խօսս աղտեղիս և ի յիշո- 
ցատուութիւնս»։ Այսպես խրատում է ըստ պատշաճին նաև քաղաքացի
ներին, զինվորներին, իշխաններինւ

Հոգևորականների բարոյական և ուսումնական վիճակն անպայման 
ավելի ծանոթ է եղել Շնորհալուն, և նա երկար ուսուցանում ու խրատում 
է նրանց, իսկ մենք նրա « Ընդհանրականովв բավական ծանոթանում 
ենք նրանց, ըստ եկեղեցական հայացքի, ընկած բարքերին։ Տեսնենք 
այդ մի փոքր մանրամասն, քանի որ նրանց այղ դրությունը կարևոր է 
գրականության պատմության համար։ Կրոնավորների կյանքի մեք ար
դեն մեծ փոփոխություն էր կատարվել, այլևս չկար Ստեփանոս Տարո- 
նեցոլ նկարագրած անընչասեր և անստացված աշխարհուրացությունըւ 
Ընդհակառակն, նրանք առհասարակ արդեն բռնել էին, այսպես ասած, 
աշխարհականացման և աշխարհասիրության ուղին. Վանք, անապատ 
քաշվելով հանդերձ՝ կրոնավորները չէին կտրվում երկրավոր ցանկու- 
թյուններից և միշտ ետ էին նայում դեպի աշխարհը, Հետաքրքիր է այն, 
որ կրոնավորությունն արդեն դարձած է եղել հարստացման միշոց։ (ГԲա-

թեան էին, և հարկատոլք իշխանաց, և աղքատք ի գոյից, և կարօտք 
հարկաւորացն. և յորժամ զձև կրօնաւո րութեան ընկա չան' ՛տեարք եղեն 
ի վանորայս բազում ժառանգութեան, և փարթամացան ստացուածովք.

հեշտութեամբ ստուարացեալտ ։
Այսպես հարստանում էին նրանք, որովհետև վանքերում ապրելով

սեփական տնտեսություններն ունեին և դրանցով էին պարապում' «ի 
յիւրեանց առանձնական գործս արի և արթուն լինելով, և ի հասարա
կացն' հեղգ և պղերգյւ։ «Հգուշա ց ուց ան ե մ ք, — գրում է Շնորհալին,—



յւայս ի մերում ժամանակի, այգեգործ իւրաքանչիւր ոք լինելով ի կրօ- 
նաւորաը, որպէս ի գեօղս, որ անվայելուչ է կրօնաւորական կարգի», Մեր 
կրոնավորներն, — ասում է նա,—իրար նախանձում են, «թէ ո՜վ քան 
զընկերս ւընգարձակագոյն տեղւոչ ե ի պարարտ երկրի տնկիցէ այգի, և 
թէ' զիա՜րդ սնուցանիցէ իմաստութեամբ ղնորագոյն տո&կսն, Ել փո
խանակ զարուեստս աոաքինութեան ուսանելոյ ի մ իմ հանց' յայգեդոր- 
ծութեան հնարս վարժին անհմոլտք ի հմտագունիցն, Արժա՛ն է, ասեն, 
այսպիսի օրինակալ վաստակել եզամբք, և բրել ձեռամբ փայտատօք և 
բահիլք, և հակառակ տնկոցն զարմատս և զբոյսս արմատաքի խլել ... 
Այլ և հատանելոյն օրինակ զանազանեալ է՜ իլրաքանչիւր տնկոյն սեռից 
առ իմաստոձսն յայնոսիկ, գի զոմանս հուպ յարմատսն, և զայլսն ի 
րացեայ հա տանեն, յոմանս սակալ զոլռսն, և ի կէսս յոլովադոյնս թ ո ֊ 
զուն, և այս ամենայն' որպէս զի յաճախագոյնս պտղաբերեսցեն, և յոլովս 
ղզինայն չափոյ աճեցուսցեն զթիւս, թողից ասել զպատոսսստելոյն 
հնարս, մի քան ղմի առաւելեալ ի հանճար, և զգործելոյն եռանդն շեր- 
մութեան, զի ոչ զտիւն ոմանք բալական համարին ժամանակ գործելոյ, 
այլ և զգիշերն ևս խաոնեն ընդ տոմւշեանն»։ Այսպես մի ամբողջ ար
վեստ և ուսում այգեգործության, որով պարապել են կրոնավորները։

. Շատ բնական է, որ այղպիսիների ուշ ու միտքն իրենց սեփական գոր
ծին է եղել։ Երբ այլ և այլ տեղերից իրար հանդիպում են այգետեր կրո
նավորները,— ասում է նա,—նրանք իրար ողլոմւելուց հետո' ոչ թե կրո
նավորական գործի մասին են հարցնում միմյա ն9> «այլ թէ յայսմ ամի, 
ո՛վ եղբայր, զիա՞րդ է պտղաբերոլթիլն քոյին տնկոցն. առա լե՜լ է' թէ 
նուազ։ Ել նա թախծեալ սրաիլ պատասխանէ' զինչ ասացից, ասէ, զա ֊ 
ղէտսն որ պատահեցան. գի ոմանք ի ճճեաց վնասեցան, և յոմանց 
ծաղիկքն թոթափեցան, և այլքն արևակէզ եղեալ ողկուզաց չորացան, և 
կէսք' նեխութեամբ ապականեցան, և թէ զի՜նչ արաբից' անգիտանամ

զոմանս պատ ուա ստել ի տնկոցն որք պտղակորոյսք լինին, և զայլսն' 
զանազան փորձեալ հնարիլք բժշկել ի պատահելոց կրիցն» (էշ 28 և հտն.)։

Այս բոլոր աշխատանքն անում էին կրոնավորները, որպեսզի շատ 
գինի ստանան և «ագահութեամբ և որկորստութեամբ» ապրեն, և ոչ թե, 
ըստ կանոնի, բավականանան «միաբանական կերակրով և հանդերձով», 
նրանք նույնիսկ արբեցություն էին անում. Գինին վաճառելով Էհ էին 
պարապում և արծաթ ամբարում, կամ թե կրոնավորին անվայել сլույծ 
Ա մեղկ կյանք» էին վարում, Այդպիսիները թողնելով ընկերակից կրո
նավորների կենակցությունը' առանձին էին բնակվում, «ոչ յաղագս 
ճգնողական վարուց' որպէս միայնակեացք, այլ վասն ագահութեան ա խ ֊ 
տի, զի զանձին իւրոյ աշխատութիմւ ոչ հասարակաց եկեղեցւոյն, այլ իւր 
միայնոյ ամբարիցէ... Զի առ բազումս,֊ավելացնում է Շնորհալին,— 
քան զերկիլղն աստուծոյ առա լել զօրէ ընկեր ակցացն ամօթոյ երկիւղ, 
յետս դարձուցանելով զյօժարութիւն մտացն ի չար ցանկութեանց մեղացն
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կա տարմ անէ»։ Դրանք, այդ թաքուն մեղք գործողները, դեռ համեմատա
բար լավերն են եղել։ *Են ոմանք դարձեալ յաշխարհասէր և ի մեղկ կրօ- 
նաւորաց,—շարունակում է Շնորհալին,—զի ... անձամբ իսկ ընդ աշ
խարհականս բնակեն ի գիլզս և ի քաղաքս և ի բանից բերանոյ գարշու- 
թիւնս և ի գործս վատթարութեան, և յորովայնամոլութիւնս անպատկառս 
և յարբեցոլթիւնս անառակս, և յամենայն անկաբգոլթեանց բերմոլնս' 
առաւեչուն քան զնոսաօ (էշ 26)։ <гԴիվական երգերնл էլ պակաս չեն եղել 
այդպիսի կրոնավորների բերանից,

«ել քանզի ի նիլթականացս ցանկոլթիլն զբաղումս, ի կրօնաւորաց 
ժամանակիս տեսանեմք ըմբռնեալս, որք ւչթեթևանալն յայսպիսի ծան֊ 
րոլթեան հոգոց' դժուարինս վարկանինռ, ուստի, ասում է Շնորհալին, 
«և մեք ոչ դնեմք օբէնս' այսպիսի կրօնաւորաց ամենևին ի բաց կալ ի 
տնկագործութենէ և յամենայն գոյից ստանալոյւ>1 Նա լավ գիտե, որ այն- 
պիսիներն իրեն չե ն լսելու, ուստի պատվիրում է, որ նրանք գոնե իրենց 
եկամուտներից մաս հանեն աղքատների ու կարոտների համար, այն էլ 
իրենց ձեռով և ոչ թե մահից հետո ուրիշների միշոցով։

Կրոնավորների ուրիշ պակասությոձներ էլ թվում է կաթողիկոսը, 
Ինչպես, օրինակ, չնչին պատճառով նրանք թողնում են իրենց եղբայրա
կիցներին ու շրշում են վանքից վանք, Հենց որ նրանց մի նկատողոլ-

շերը թողնում, փախչում են. Գողություն են անում, аայլ և ստոլթիւն

թիւնЛ, և նմանները. Եվ սակավ չեն եղել ստահակները. «Ցազգի մերոյ

զանգս ալագագոլնից, և գրեթէ ղբովանդակն բաց ի սակալոլցւ (էշ 39), 
Թողնում ենք վանահայրերի և աշխարհի եպիսկոպոս առաշնորդների 

համար գրվածները, Բերենք մի քանի բան քահանաների վերաբերյալ. 
Կան քահանաներ,—ասում է,— որոնք, ինչպես լսում ենք, 4յառալօտէ 
մինչև ցժամ պատարագին ի վաճառափողոցս քաղաքին շրշին ի տոլրե- 
վառութիլն վաճաոացս. կամ հասարակաց զգեստներով և աղտեղի տրեխ
ներով ելնում են բեմ և պատարագ անում, եկեղեցիների պայծառության 
և ընդհանրապես մաքրության հոգ չեն տանում, վարում են զանազան 
աշխարհիկ պաշտոններ, և այլն։ էէսեմք զոմ անց քահանայից ձիավարժս 
լինել և զէնս առնուլ ըստ գինուորաց, և ի խրախճանոլթինս խաղուց 
ձիընթացից ընդ նոսին արշալել երիվարօք և ի յորս երէոց ևինետաձգոլ- 
թիլնս և յամենայն ինչ յա յսպիսի и и (էշ 89) ։  Վիճակավոր առաշնորդ 
եպիսկոպոսներին էլ պատվիրում է' в!Гչ սրընթաց ձիովք շահատակել, 
և շամբք և բազէիլք որսականօք բերիլ առ երէվայրիս և թռչունս, որպէս 
լսեմք զոմ անց թէ իցենա Դրանք եպիսկոպոս լինելով հանդերձ' չեն տար֊ 
բերվել աշխարհական տերերից, և նրանց Տբանք բերանոյնօ եղել են 
аանմտաբար խեղկատակութեամբ կամ աշխարհօրէն զառականս կամ 
զանկածութիլնս ի լեզուն յեղյեզլով անարգել զոք» (էշ Տ7)ւ
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Այսպես' Ներսես Շնորհալու էԸնդհանրական թղթից» իմանում ենք, 
որ հոգևորական դասի հասկացությունների ու կենցաղի մեշ արդեն մեծ 
փոփոխություն Էր մտել. 12-րդ դարի կեսերին կրոնավորությունն անգամ 
ձև Էր դարձած. Այս փոփոխությունը կաթողիկոսը բացատրում Է ժամա
նակի թշվառությամբ, աղքատությամբ, «յաղագս ձմեռն գոլով ի բա ր ֊
եաց' ժամանակիս», որ նա շեշտում Է հաճախ (Էշ 48, 50, 52, 65)։ Նաև 
ուրիշ թղթերի մեշ (օրինակ' Էշ 309. էի նուազեալ բարեաց ժամանակս 
մեր»)։ Այդպես չէր առաշ, ասում է նա. Հայաստանյայց եկեղեցիները 
պայծառ էին սկզբից »մինչև յաւերռլմն աշխարհի ի հիմանց»։ Որ հին 
բարի ավանդություններին հակառակում են, դրա պատճառն ուրիշ բան 
չէ, Vբան թէ տգիտութիմ։ և ինքնօրէն անձնահաճ կամապաշտոլթիձ' որք 
ո չ տեսին ղառաշին պայծառութիւնս, մինչ ողորմոլթեամբ տեառն լի էր 
երկիր, այլ ի հալածանացս ծնեալ ժամանակի ընդ խրթնատեսակս նա ֊

քատաթեան, որպէս ընդ երկաթոյ ի ներքոյ լծոյ ծառայութեան իւրաքան- 
չիւր աղգաց' ուր և իցեն. ոյք և հարկալոր պիտոյիցն կարօտ են ըստ 
մարմնոյ, թող թէ պայծառութեան եկեղեցւոյ ի խնդիր» (էշ 71)։ Շնոր- 
հալոլ հիմնավորումը ճիշտ է մասամբ, ինչ որ եկեղեցիների բարեզար
դությանն է վերաբերում։ թե չէ' կրոնական ոգու թուլացումը, որ սկըս- 
ված էր արդեն 11-րդ դարից, բնական զարգացման հետևանքով առա- 
շատվոլթյամբ շարունակվել է մինչև 12-րդ դարի կեսերը և հետո մինչև 
17-րդ դարը, ազդելով նաև մեր գրականության զարգացման ընթաց
քի վրա։

Ներսես կաթողիկոսի այս մեծ գրությունը որքան իր բովանդակու
թյամբ շատ կարևոր պատմական փաստաթուղթ է, նույնքան և արժեքա
վոր մի գրական երկ է։ Իբրև բանաստեղծի գործ' գա բնականաբար հո
րինված է գեղեցիկ ձևով, հեղինակին հատուկ հաճելի ոճով։ Մարգ այդ 
կարդալով  ̂ երբեմն հրապուրվում է նրա կարգավոբյալ ու թեթև, միա
ժամանակ և հաճախ պատկերավոր մտածությամբ։ Նա միտքն արտա
հայտում է սովորաբար կարճ ասացվածներով, հստակ ու սրտալի 
խոսքերով, խուսափելով բառերի և քերականական ձևերի կրկնությունից, 
Չի մոռանում իր աստիճանին պատշաճ խրատական եղանակը, զրուցում 
է մեղմ, հանդարտ ու ծանր, ոչ հրամայողաբար, ոչ ինքնագով մեծամը- 
տությամբ, այլ համեստաբար, իրեն էլ ոչ արդար համարելով։ Ոչ մի 
շինծու խոսք չկա. հաճախ խոսում է մեկնաբան Շնորհալին։ Գործածած 
նմանությոմւները մեծ մասամբ ոչ թե բանաստեղծական պաճուճանքի 
համար են, այլ միտքն օրինակներով հեշտ հասկանալի և համոզիչ դարձ
նելու։ Բայց դրանք միաժամանակ և առանձին համ ու հոտ են ընծայում 
նրա խոսքին։ Այսպիսի դեպքերում երբեմն, ինչպես ներքևում բերված 
հատվածների մեշ, ասացվածները բավական ընդարձակվում են մի- 
շանկյալ խոսքերով, բայց մեծ մասամբ չեն կորցնում իրենց հեշտ հաս
կանալիությունը, որովհետև հեղինակը չի մոռանում խոսքերի կապակ-
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ցությոլնն ու մտածության թելը: Շատ բան, անշուշտ, Ս. Գրքի և ուրիշ 
կրոնական գրվածքների խոսքերով և օրինակներով է համեմած, ինչ որ 
անհրաժեշտ էր ըստ ժամանակի պահանշիI Բայց պակաս չեն և իր սե
փական գյուտերը, բնությունից և կենդանի իրական կյանքից առած, 
միշտ չմոռանալով, որ ինքը գրում է ոչ միայն խրատելու, այլև ուսու
ցանելու համար։ հոսելով, օրինակ, գրավոր աղոթքների ծագման մա
սին' գրում է. «Յառաշագռյն ի ժամանակս... մինչդեռ նոր ծաղկեաց գա
րունն հասստոյտ, ամենքը «յինքեանց մտաց խօսէին զբանս աղօթից' 
ըստ ժամոմ։ պիտոյից... Իսկ ի ժամանակս յետինս' քանզի հանդերձեալ 
էր ձմեռն մեղացն սաոնամանեօք խստութեան ցրտացոլցանել զբորրո֊ 
բումն առ աստուած սիրոյնռ, դրա համար և հոգեկի/յ վարդապետներն 
իրենց աղոթքները գրելով թողել են հետնորդներին։ Բայց իթնչպես են

•[իրում է. «Մի' իբր շոլր ընդ խողովակ անցանիցէք անմտաբար ընդ 
խորհրդական բանս աղօթիցն...» (էշ 68)։

շատերին ախորժելի չեն լինիլ իր ասածները «կամ յաղադս ծուլութեան

որպէս դէտ ի բարձր դիտանոցէ զպատոլիրանս աստուծոյ ի լսելիս ձեր1 ։ 
եվ իսկույն ավելացնում է համեստաբար. «Բայց մի' ոք կարծիցէ զմէնշ, 
թէ Իբրև առողշս զմեզ համարելով յախտից մեղաց՝ ձեզ միայն զրժշկա- 
կանս զայս մատոլցանեմք դեղ' որպէս հիսսնդացելոց։ Այլ ծանիցէ ամե
նայն ոք, զի մեք առաւել քան զամենեսեան ունիմք պէտս հոգաց բժշկու- 
թեան։ Բայց որպէս յիմար հիլանդի է զիլրն առողշոլթեան գեղ, զոր 
մատոլցանէ նմա ախտացեալ ոմն բժիշկ' ի բաց մերժել, տեսանելով 
զցալս մարմնոյ նորա,—նոյնպէս իմաստնո յ  է ոչ ղբնութեան բժշկին 
ունել փոյթ, թէ առողշ է և կամ հիլա՚նդ, այ/ զգեղին քննել զօգտակա- 
րութիւն, եթէ առողշարա՞ր իցէ, եթէ վնասակար։ Արդ' և դուք մի' վասն 
մեր անարժանութեան և ի հոգևորսն պակասութեան՝ զօգտակար դեղս 
հոգւոց՝ զորս մատուցանեմք ձեզ՝ արհամարհիցէք և ոչ ընգունիցիք»
(Կ  21)՛

Նկատի ունենալով, որ իսկական բարեպաշտ կրոնավորները,—և 
կային դեռ բավական թվով այդպիսիներն ևս,—գուցե իրենից նեղանան 
մտածելով, թե իրենք խրատների կարոտ չեն, առասում Է նրանց. «ՒԷ- 
պէտ և... չունիք ինչ պէտս կարեաց՝ մերոյ դուզնաքեայ բանից, այլ որ
պէս ծառայք՝ որք զհասարակականն կերակուր հրաման աոնոլն ի 
տէրանց բաշխել' ո չ միայն քազցելռց, այլ և յագեցելոցն շնորհին,— 
նոյնպէս և մեք։ Զի ընդհանուր ծառայակցաց մերոց' հրամայեցաք ի 
տեաոնէ' տալ ղրանին կերակուր, հասարակաբար պարտիմք մատակա
րարել' փարթամաց գիտոլթեամբ և աղքատաց ի գիտոլթենէ, զօրալորաց 
առաքինոլթեամբ և տկարագռմւիցն յառաքինութենէ» (էշ 23)։
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Բերենք նրա' երկար պարբերույթներով և բարդ ասացվածքներով 
դրված պրոզայից իբրև օրինակ և հետևյալ գեղեցիկ հատվածը. «Առ 
առաջնորդս սրբոց ուխտից վանականաց», այսինքն' վան ահ այրերին 
ուղղած գլխի սկիզբը։ Նա մարդուս երկու աչքերի նմանությամբ խրատում 
է նրանց, թե լավ աոաշնորդ լինելու համար նրանք պետք է և'  գիտու
թյուն ունենան, 1լ առաքինասեր գործեր։

«Փոքր ինչ և աոաշնորդացդ ի յերկինս ճանապարհսրղելոցն [ =  կրո
նավորների առաջնորդներիդ] տացուք ծառայակցաբար զհ ոգևոր ական և 
զաստուածային բանին կերակուր, որք ալաց ու նիք գործ և սպասալորու- 
թիւն մարմնոյ եկեղեցլոյ։

Զի զո՛ր օրինակ աչք առաջնորդին անձին յամենայն շարժումն' ի 
լաւադոյնսն կամ ի վատթարագոյնս, ըստ այսմ նմանութեան և ոչ առաշ- 
նորդք' աոաշնորդելոցն։ Ել որպէս բիբք աչացն, եթէ մաքոլրք լին ի ցին 
ի յախտից ինչ ի ներքս անկելոց, սրատեսութեամբն անմոլար առաջ֊

լուսոյ' որ ի գլխոյ անտի յաչսն իշանեն' խնուն անտեսութեամբն, սխալէ՛

այսմ օրինակի և առաշնորդք եկեղեցւոյ։
Որ ոք երկոքումբք աչօք լոլսալորևալ իցէ, այսինքն' գիտոլթեամբ 

աստուածաշունչ գրոց, և առաքինասէր գործովք' ամբծութեամբ և սրբու- 
թեամբ և ամենայն արդարութեամբ, զոր պատուիրանք աստուծոյ ուսու
ցանեն, այնպիսին որպէս անձին իւրոյ, սոյնպէս և համօրէն եղբայրոլ- 
թեանն բարւոք ա ռաշն որ դէ յաստուածայինսն։

Իսկ որ ղմի յաչացն բա՛ց ունիցի, և միւսովն կափուցեալ իցէ, այ
սինքն' որ կամ գիտութիմւ առանց գործոց աոաքինութեան, և կամ առա- 
քինութիւն առանց գիտութեան ունիցի, թերի'  է ի բարեաց և ոչ կատա- 
րեալ. քանզի միականեաց նմանի այնպիսին։ Զի թէպէտ և որ զիմաս- 
տութիձն ունիցի' գիտէ զշաւիղս արդարութեան ճանապարհին ուսուցանել 
բանիլ, այլ ինքեան ո'չ զնալովն ընդ նոյն՝ գործով, ո չ  կարէ հաւանեցու- 
ցանել զայլս գնալ։ Նոյնպէս և այն' որ սրբոլթեամբ վարոլք իցէ միայն' 
առանց գիտութեան գրոց, թէպէտ և անձամբ իլրով գնայ ընդ ճանա
պարհ օրինացն աստուծոյ, բայց զի այլոց' որպէս արժան է' ո չ  գիտէ 
իմաստութեամբ առաշնորդել, վասն այնորիկ բազում անկարգութիւնս 
մտանէ յեկեղեցի։

Իսկ այնոքիկ' որ զերկոսեան տեսարանս աչաց խալարեալս ունիցին 
ի լուսոյ, այսինքն' զի են տգէտք աստուածային գիտոլթեանց, և են 
պղերգ յամենայն գործս արդարութեան, մա՜նալանդ թէ' Ա հակառակօքն 
լցեալք, և յանդգնին տալ զանձինս յառաշնորդութիւն եկեղեցւոյ (որ և 
զբաղումս տեսանեմք յայսպիսեաց ի մերումս թշուառացեալ ժամանա
կի' ձեռնամուխ եղեալ յայսոսիկ),—լինին այնպիսիքն ըստ տէրունական 
առակին, կոյր կուրի’  յորժամ առաշնորղէ", ասէ, երկոքին ի խորխորատ 
անկանին, որք ո չ յաստուծոյ, այլ ի սատանայէ շարժեալք դիմեն յ ա ֊
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ռաշնորգութինն յայն' ի կորուստ ինքեանը և աոաշնորգելոցն» (էշ 46 
և հտն.)։

8. Ուրիշ գրություններ:—ներսես Շնորհալոլց մնում են ե բազմա
թիվ ուրիշ թղթեր, գրություններ, որ նա ուղղել է այլ և այլ անձերի, եր
բեմն Իբրև պատասխան նրանց տված հարցերի։ նամակների մեշ կան 
նաև մասնավոր, անձնական բովանդակություն ունեցողներ, բայց այդ 
դրությունները մեծ մասամբ վերաբերում են դավանական և այլ կրոնա
կան խնդիրների, որոնցով հետաքրքրվել են ժամանակակիցները։ Ուստի 
նա երբեմն դրանց մեշ դիմում է նաև մեկնության, մանավանդ որ նա 
լավ ծանոթ և վարժ էր մեկնության, քանի որ գրած ուներ նաև Մատթե- 
ոսի Ավետարանի մեկնությունը։ Այդ գրությունները իբրև պատմական 
փաստաթղթեր կարևոր են գլխավորապես հայոց եկեղեցու պատմության

ժեք իբրև պերճախոսություն։ Այգպիսիներն աչքի են ընկնում իրենց 
զորեղ տրամաբանությամբ, բերված գեղեցիկ օրինակներով և զանազան 
ճարտասանական ձևերի գործածությամբ, ուժեղ հակաճառությամբ և 
առարկությամբ, մի քանի դեպքում նաև ծաղրով ու հեգնությամբ։

Պատմության համար առանձին նշանակություն ունեն այն թղթերը,

հայկական և հունական եկեղեցիների միացման խնդրին, որ հարուցվել 
էր մի կողմից' հայոց կաթողիկոսի և մյոս, կողմից' Բիզանդիայի Կիռ 
Մանոլել կայսրի միշև։ Միությունը գլուխ չի եկել Ներսեսի մահվան 
պատճառով։ Այդ թերթերից տեղեկանում ենք ներսեսի խոհեմ, քաղա
քագետ ե զգույշ բնավորությանը, տեսնում ենք, թե ինչպես նա պաշտ
պան է հայոց եկեղեցու պատվին, թագավորի հետ խոսում է և պահան
ջում է եկեղեցիների վերաբերմամբ խոսել ինչպես հավասարը հավասարի 
հես։ (էշ 159)։ նա չի կամենում միությունը գլուխ բերել մենակ ինքն 
անձամբ, առանց հայոց եկեղեցական ժողովի, որ պատրաստվում էր 
անելու։ Ինքը պաշտպան է հայկական եկեղեցական մի քանի ծեսերի, 
սովորությունների միայն նրա համար, որ չգրգռի դրանց վարժված ժո
ղովրդին, թե չէ պատրաստ է նույնիսկ ղիշող լինելու, «և այն,—ավելաց
նում է նա, յա զագս աստոլածային սիրոյն հաղորգութեան և ո’չ իբր ի 
մոլորոլթենէ դաոնալով ի ճշմարտոլթիլննօ (էշ 221)։ Այստեղ արդեն 
լսում ենք ներսեսի այսպես ասած' ազատամտության ձայնը։ Այդ ևս 
ծագած էր անշուշտ նոր մտավոր հոսանքի ազդեցությամբ, բայց այգ 
մասին գործոն էր նաև հույների մեշ ցրված հայ ժողովրդին հունական 
կրոնական հալածանքներից ազատելու ներքին դիտումը62յ

4. Գրիգոր Տղա:—ներսես Շնորհալոլց հետո կաթողիկոս է դար
ձել (1173—1193 թթ.) նրա Վասիլ եղբոր որդին' Գրիգոր Պահլավունին,

“5 •(նգհանրական,, հմ„ 1885. Մի.ւթ,ան խնդրի համար փոխանակվա» ր.լ*ր թրզ֊ 
թերը ե ներսեսի, ե ուրիշների' (է 118—280, 4X1—457, ներսեսի մյսա թղթերն ու պրդւ 
թյօձներր' է։  185-411,
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вՏղայ* մականունով։ Նա սնվել, կրթվել և ուսում է առել կաթողիկոսա
րանում 1ւ հավանորեն այնտեղ էլ մանուկ հասակում կոչվել է այդ մա
կանունով։ Նա էլ փափագում է եկեղեցիների միությունն առաջ բերել, 
նկա/ւի ունենալով, որ այգու կթեթևանա հունական տերության մեշ ապ
րող հայերի վիճակը, բայց հաստատ պահելով I ճշմարիտ հայությու
նը»6 Յւ Այս մտքով շարունակում Է նա բանակցությունները միության 
մասին հույների և հայ հոգևորականների հետ. 1179 թ. ժողով Է գումա
րում Հռոմկլայում, բայց Մանուել կայսրը մեռնում Է, և միությունը գլուխ 
լի գալիս։ Գրիգոր Տղայից մնում են մի քանի թղթեր6*, որոնք գրված են 
հմտությամբ, երբեմն և սուր ոճով, բայց չունեն առանձին գրական նշա
նակություն և կարևոր են եկեղեցական պատմության համար։

Նրանից մնում Է և մի ոտանավորով գրվածք։ 1187 թ. մահմեդա
կանները Սալահադինի ձեռով նորից տիրում են Երռլսաղեմին. կործան
վում Է խաչակիրների հիմնած թագավորությունը։ Այս դեպքն ազգում Է 
ի միշի այլոց և հայոց կաթողիկոսի վրա, և նա հորինում Է 1  Բան ողբեր
գական վասն առման Երուսաղեմի»65։ Այն գրված Է Ներսես Շնորհալու 
(ГԵդեսիոյ Ողբի» նմանողությամբ բարաոնաբար, ութավանկ տողերով և 
էին։ հանգով (139Տ տող)։ Խոսում Է անձնավորված Երոսւազեմ քաղա
քը, սկզբում դիմելով նշանավոր քրիստոնեական քաղաքներին, թվելով 
իր սրբավայրերը և ողբալով իր աղետները։ Էի Է բացադարձություննե
րով, կրկնությռմւներով և, ինչպես հաճախ վարվել են մեր գրողները, 
բռնազբոսիկ ակնարկներով Հին Կտակարանի մեշ պատմված դեպքերին։ 
Չունի այն կենդանությունը, պատկերների փայլն և մտածության ու 
զգացմունքի խորությունը, ինչ որ Շնորհալու քերթվածը։ Արժեքավոր Է 
միայն պատմության համար իր հաղորգած էհարուստ պատմական իրո
ղություններով և Պաղեստինում ապրող ֆրանկների բարքերի, սովո
րույթների ու հաստատությունների նկարագրով.V։

ՆԵՐՍԵՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱ8Ի

1. Կենսագրությունը: —Ինչպես էՄեշերկրայքը» Եփրատի և Ամա- 
նոսի միշև, նույնպես և Կիլիկիան Ամանոսից արևմուտք' շատ հին ժա
մանակներից ծանոթ Էր հայերին, որոնք առևտրական հարաբերություն

63 Անդ, է, 449. 417,
м Անդ, Էւ 229 ե Հւոն., 2ՏՕ ե հտն., 168 և հան., 4 4  և հան; Վերչին.' . Պատասխանի 

վարդապետացն ձա,,։  հիսլիոային կողմանցն, կա նաև' էԳրիդորի կաթողիկոսի Տղա, կ.- 
չեցեԼո, նամականիՎենեաիկ, 186Տ, Էշ ՏՅ—90, Այստեղ նաև «Պատասխանի թղթոյն 
վարդապետին Գրիգորի ՏոսոԷլլրդսլ,ն*, էշ 5—52. Գրիգոր Տոսոեորդու երկու թղթերն առ
Գրիգոր Տղա' աե՚ս <Արարատյ  ամսագիր 1891, էշ 321 ե հտն., իսկ էքոպթ վարդապե- 
տացն Հայոց հի սւիսային կողմ անցն ... աո... տէր Գրիգորիոս։ տե՛ս «Ընդհանր.։, էշմի- 
աէին, Էէ 426 ե հտն.,

66 Բնագիրը ֆրանսերեն թարգմանողին հետ տպվաէ Է Պարի զում. Ը Ս 1 а Ս Г 1 е Г, -
КесиеН Лее №տէօո6ոտ йев Сгсиза^ег, №տէօո6ոտ Агшёшеп5.
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.ունեին այն կողմերի հետ։ 11-րդ դարում Լայաստանի քաղաքական 
աղետների հետևանքով շատ հայ իշխաններ իրենց ժողովրդով տեղա
վորվում են նաև կիլիկիայում, որ րիղանդական իշխանության ներքո էր, 
որ և իր ծովափնյա դիրքով մի հարմարավոր վայր էր Արևմտյան Եվրո
պայի հետ հաղորդակցություն պահելու համար։ Հայությունը հետզհետե 
թվով աճում է այնտեղ և տնտեսապես զորանալով դաոնում է ազդեցիկ։ 
Հայ իշխանները սկզբում բիզանղական կուսակալների պաշտոն են վա
րում, հետո տիրանում են որոշ բերդերի բիզանղական գերիշխանության 
՛տակ, ապա ձգտում են նաև քաղաքական անկախ իշխանություն կազ
մելու։ Բագրատունի Գագիկ Բ. թագավորի մոտիկ ազգական Ռուբենը 
.1080 թ. կիլիկիայում հիմնում է անկախ հայկական իշխանություն, որ 
12-րդ դարի վերշում դաոնում է թագավորություն ընդարձակ սահման
ներով և հարատևում է մինչև 1375 թ.։ Այս նոր Հայաստանը ծովային 
մեծ առևտրական հարաբերություն ուներ Եվրոպայի հետ և բարեկամա
կան կապեր' մոտիկ խաչակիր իշխանությունների հետ, միաժամանակ 
և չէր կտրված Մեծ և Փոքր Հայաստանների հետ հաղորդակցությունից, 
նա շուտով ծաղկում ու բարձրանում է 1ւ քաղաքականապես, 1լ . տնտե
սապես, հանդիսանում է մի նոր կուլտուրական վայր իր բազմաթիվ նո
րաշեն վանքերով։ Գրականության մեշ աչքի ընկնող ներկայացուցիչը 
12-րդ դարում է Ներսես Լամբրոնացին։

Լամբրոնացոլ մեծ պապը, Օշին անունով մի ազնվական, Գանձակի 
կողմերից 1073 թ. տեղափոխվում է Կիլիկիա, ուր կուսակալ էր նրա ծա
նոթ ու բարեկամ Ապլզարիպ Արծրունի իշխանը։ Սա տալիս է Օշինին 
Լամբրոն ամուր բերդը Տորոսյան լեոների մեշ։ Օշինը և նրա որդին' Հե
թում ը, մնում են կայսերական ծառայության մեշ և դաոնում են այն կող
մերի հայտնի իշխանները։ Այգ Հեթումի դուստրերից մեկի հետ 
ամուսնանում է Ներսես Շնորհալու մեծ եղբայրը' Վասիլը։ Հետագայում 
Հեթումի որդին' Օշին անունովի Շնորհալուց թաքոձ կին է առնում 
Շնորհալու կրտսեր եղբոր' Շահանի, նույն և Զորավարի Շահանդուխտ 
դուստրը։ Այս Օշինի և Շահանդոլխտի զավակն է Սմբատը, ապագայի 
Ներսեսը, որ ծնվել է 1153 թ., վախճանվել 1198 թ .։ Ստնդյա ժամանակ
ծանր հիվանդացել է նա, և ծնողներն ուխտել են իրենց որդուն, եթե 
առողշանա, նվիրել եկեղեցու ծառայությանը։ Ուստի մանուկ հասակից 
նա կրոնական կրթություն և ուսում է առել Սկևռա վանքում, որ շինել էր 
իր հայրը, և հետո' Ներսես Շնորհալու մոտ կաթողիկոսարանում։ Այստեղ 
նա սովորել է նաև հույն, ասորի, լատիներեն լեզուները։ Շնորհալին 
նրան տվել է կուսակրոն քահանայի կարգ մկրտության' Սմբատ անոմւը 
փոխելով ի Ներսես, և հետո, երբ նա դեռ քսաներկու տարեկան երիտա
սարդ էր, Գրիգոր Տղայից ձեռնադրվել ՛ է եպիսկոպոս և նշանակվել Տար- 
սոնի, Լամբրոնի և Սկևռա վանքի աոաշնորդ։

Մեծանալով Շնորհալու ձեռի տակ' Ներսես Լամբրոնացին սիրում է 
՜ուսումն և գիտությունը, և վաղ երիտասարդական տարիքից արդեն ան-
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խոնշ պարապում է դրականությամբ' անելով թարգմանություններ և հո
րինելով մեկնություններ և այլ կրոնական երկեր։ Բացի այղ' ազդվելով 
Ներսես Շնորհալոլց' նա սերտ փարում է եկեղեցիների միության խընդ- 
րին. այդ նկատմամբ հետևում է իր մեծ ուսուցչի, հետո և Գրիգոր Տղայի 
ուղղությանն ու հայացքին։ Չափազանց ցավում է, որ միության գործն 
անկատար է մնացել։ Սիրել է և միանձնական կյանք' իդեալ ունենալով ՚  
Գրիգոր Նարեկացուն։

(ГՈւսումնասիրելով օտարների մեշ տիրող եկեղեցական կարգ ու 
սարքը, և բաղդատելով հայերի մեշ տիրացած անկարգությունների հետ, 
որոնք հետևանք էին քաղաքական աննախանձելի ու վարատական կա- ■ 
ցության, Լամբրոնացին սկսում է սիրահարվել ուրիշների մոտ տեսա-֊ 
ծին»^ և ինքնագլուխ ինչ-ինչ փոփոխություններ և նորություններ է 
մտցնում եկեղեցու կարգերի մեշ։ Արևելյան վարդապետները դժգոհում՜ 
են նրա ընթացքից և այդ մասին հայտնում են Կիլիկիա Լևոն Բ-ին, որ 
արևելցիներին հաճելի լինելու համար հոժարում է Լամբրոնացոլն հե
ռացնել իր մոտից։ Այս հանգամանքներն ահա՛ առիթ են ընծայել Լամբ- 
րոնացուն հորինելու իր նշանավոր Ատենաբանությունը և գրելու Լևոնին 
ուղղած թուղթը87< Ատենաբանությունը, ըստ վերնագրին, խոսված է 
аՑաստոլածախոմբ և ի տիեզերական ժողովն Տարսոնիօ, որ տեղի է 
ունեցել 1197-ին։ Դա (Гմիության խնդրին ի նպաստ եռանդուն և պերճա
բան հորդորական էя, аազգային գործերի քննադատությամբ»։ Լևոնին. 
ուղղած թուղթը գրված է լի զայրույթով իր հակառակորդների դեմ. արե֊ 
վելցիներին համարում է Ղտխմարք և անկարք և յիմար բանից շաղակ- 
րատողքօ։ Ակնարկելով Գրիգոր Տուտեորդուն և Քոբայրեցուն' գրում է. ■ 
էի Ձորոյգետ զերկոլց արանց, որք իբրև զշունս լիրբս հաշեն' ղկա՜մս 
հաճեմ, որք վասն զԱնեցի արբեալն ի գոլսանաց և յորովայնամոլոլթենէ, 
յարբեցոլթենէ ի կաթողիկոսոլթիւն քարշելոյ' զմեզ նախատեն» (էշ 232)։ 
Անեցին Անի քաղաքի Բարսեղ եպիսկոպոսն է։ Եվ այսպիսի նախատա
կան խիստ խոսքերով նա անարգում է իր արևելյան հակառակորդներին։ 
Եկեղեցական պատմության համար կարևոր այդ երկու գրությունները 
եթե մի կողմից' վավերագրեր են ժամանակի բարքերի համար, մյուս 
կողմից' ճշգրիտ բնութագրում են իրեն' Ներսես Լամբրոնացուն իբրև հա
մարձակ, բուռն եռանդոտ, բայց և կրքոտ ու հուզվող, տաքարյուն ու 
բռնկվող մի մարդու, որ իրեն զսպել չգիտե։ Բայց դրանք միաժամանակ ■ 
և լավ ապացույց են նրա հռետորական շնորհքին։

 ̂ 66 Մ. Օրմաէյաէ, Աղգապաաոսէ, Կոսաանգնուպո լիս, 1912, է, 1479 և Հան., է, 1Տ18

67 Տպագրված Վենեաիկ, 1865, .Ըն*իր մատենագիր,, շարքի մեք «Գրիգոր Կաթո
ղիկոս Տղայ, ՆերսԷս Լամրրոնացի», նախ' «Գրիգորի կաթողիկոսի Տղայ կոչեքելոյ նամա
կանի,, կ  $-90. հես,.' .Ներսեսի Լամրրոնացտյ Տարսոնի եպիսկոպոսի աաենարանոլ֊- 
թիմ,,, է, 98 205. *ոպթ, Էէ 207—248. ճաոք, ք, 249-828,
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2. Համբարձման ներբողյանը: — Ն. Լամբրոնացոլ ճարտասանու
թյունն ավելի ևս փայլուն է նրա Հոգեգալստյան և Համբարձման ներ
բողյանների մեջ№, որոնցով նա հանդիսանում է տաղանդավոր հռետոր, 
լավագույն ներկայացուցիչը մեր հոգևոր պերճախոսության, ուստի և 
այստեղ մանրամասն, հարկավ, մեծ կրճատումներով, տեսնենք նրա 
Համբարձման ներբողյանը, քանի որ մեր հին դրականության այս տե
սակի երկերից ոչ մեկի վրա առանձնապես կանգ չենք առելI Նա բնա-

բացադարձոլթյոլն, ձայնարկություն, հարցում, նմանություն, կրկնու
թյուն և այլնւ Դրանք նա բանեցնում է վարպետորեն, ոճի պեսպեսու- 
թյամբւ Կրկնություններով էլ, օրինակ, նրա ասացվածը ոչ թե թուլանում

. գրավչություն է ստանումւ Ամենն ասում է նա վայելոլչ դարձվածներով,

պարզ ու մեկին ոճով, առանց կատակաբանության, հեռու մթնությանից 
և բարդ ու պարբերական ասացվածներից։ Ֆրազները հաճախ ետևն ետև

թյան մեջ, դրանով որոշ չափ ական ութ յան և կշռական ̂ դաշնակավորու
թյուն առաշ բերելով։ Բայց Լամբրոնացոլ ներբողյանի գեղեցկությունը

ճառի ամբողջ կառուցվածքի և լիրիզմի մեջ։
Սկզբից հենց նա իր բնաբանին պատշաճ մի շարք դիմումներով

■ գրավում է ժամավոր ունկնդիրների ուշադրությունը և զարթեցնում նրանց 
հետաքրքրությունը' կենդանի հաղորդակցության ստեղծելով իր և նրանց

■ յիւե, ինչ որ հարկավոր է ամեն ճառախոսի։ «Տնծա՛ այսօր, հա՛րսն 
ողջախոհ, եկեղեցի’  հեթանոսաց, ի պատիլ յիշատակի փեսային քո 
Քրիստոսի խորհրդոց»։ Այսպես է սկսում նա այդ ճառը և ապա շարու
նակում. «Պարեցէ՚ք, ո՛վ մանկունք առագաստի, այսօր ուրախոլթեամբ, 
զի հաստատեցալ սիրտ ձեր ի հանդէս փառաց նորա մեծոլթեան։ Զուար-

. ճացեալ խրախոյս խնգոլթեան հարէք ի մէջ տաճարիս, դասապե՚տք 
ղասուց հանգիսի ժողովոյս։ Քանզի ահա այսօր լրումն փափաքանաց 
ձերոց յերկինս երկնից կառոլցեալ ամրացաւ։ Ո՛վ արեամբ փրկեալ ամ- 
բիծ գառինն սեպհական ժողովուրդք... այսօր եկա յք բարձրացիք սլա֊ 
ցեալ ընդ նմին թևօք հասստոց ի փառս երկնաւորս, յոր մտեալ նստաւ

( իրեն դաոնալով ասում է. (ГԱյլ ինձ, որ զտարտամութիւնս ընթադրեալ 
պաշտպան կացի ալարս մեծի, ո վ  տայր հասս սարել խորհրդոյս և զա- 
մենեսեան զձեզ սխրացոլցանել իմաստոլթեամբ տօնելոյս» ։ Հետո մի

61 Անդ, հ 249—289. էԲարեբանոլթիմ, ներբողական գովոլթեամբ ի Համբարձումն 
■ աեադՅւ в/ւոոաի էրիսաոոի յերկինսէ, {յ 290—>28. էներբողեան աոա։ եալ ի հրաշափառ



մի կարճ ասացվածներով Դշեցննլով հրեշտակների երգակցումը ս թան
չեք ի փառքի տոնին, առաքյալների պշած սքանչացումը և մարգարեների

բարձեալ զձայնս քաղցր եղանակալ սաղմոս ասացէք աստուծոյ մե
րում, սաղմոս ասացէք թագալորին մերոյ, սաղմոս ասացէք » ։

Անպայման մեծ է Հղել քերմ հավատով և անկեղծ ոգևորությամբ 
ասված այս խոսքերի ազդեցությունը հավատացյալների վրա, բայց այդ 
շի բավարարել ճառախոսին, ուստի իսկույն հառաչում է նա' «Այլ աւա՚ղ, 
գի հեղգութիլն մեր .ծանրացեալ ի զբաղման է մարմնռյ' հա՛լան ել հրա
մանիս վերշացալ, և զճաշակ համեղ գիտութեանս' յամբել անձին երգօք 
օրհնութեամբ' յուլացաւ։ Քանզի որպէս մարմնոյ ոչ է մի տեսանելն 
դյագեցուցիչ իլր Համադամս' к ճաշակելն, այսպէս ո չ  է հաւասար լսել 
զբանս աստուծոյ, և ո'չ խու։լողական հանճարովն որոնել, զի այսու պ ա ֊ 
րարեալ բերկրի, և այնոլ երբէք ոչ մխիթարի» ։ Շարունակելով զարգաց
նել ասածը' բերում է մի ուրիշ նմանություն, թե մարդուս կյանքի համար 
բավական կլիներ մի տեսակ կերակուր, բայց նրա մարմնին տրված են 
զանազան պտուղներ ու կերակուրներ, որպեսզի յուրաքանչյուրի էլ համ 
ու հոտն առնի և զվարճանա։ Այսպես և նրա հոգուն տրված են մեկից 
ավելի կերակուրներ—զանազան աստվածային տոներ, իրենց առանձին 
խորհուրդներով ե անուշահոտ բուրմամբ, որպեսզի նրանցով զվարճաց
նի իր մտավոր գիտությունները։

Եվ անմիշապես կորովի ձայնով կանչում է Սատանային, իբրև ամե
նամեծ թշնամուն. а Ո՛՛ւր ես, անգե՜ղշդ ի չարիս բանսարկու, ո՛՛ւր դու, 
զրպարտի՛չ դատախազ, ե'կ այժմ կա՜ց մեզ առընթեր, ոչ իբր զսիրելի, 
այլ իբրև գթշնամի» և այլն։ Եվ այսպես շարունակում է մի մեծ շարք 
խոսքեր, որոնցով Սատանայի տկարությունն ու պարտությունն է մեշ

բարձումը, միշտ այնպես ճառելով, որ կարծես Սատանան կողքին 
կանգնած լիներ։ Եվ նա հավատում է դրան և հավատացնում է իր

ները սաստում էին չար ոգիներին, ինքն էլ իր այդ խոսքերով դուրս է 
քշել Սատանային։ Ուստի իր ճառի այս նախաբանի վերշում ավելաց
նում է. (էԶայսոսիկ առ բանսարկու թշնամին ի գէպ էր մեզ ի սկզբանս 
բարբառել, և զմախանօք յաչաղօղն ի ժողովոյս մեր ամօթով արտաքս 
վարել և ապա զհոգևոր սեղանս բարեկամացդ սփռել և զամենեսեան 
կերա կրել»,

(ГՀոգևոր սեղանի», այսինքն՝ ճառի կենտրոնական մասի նյութն է, 
Հ 1)  թէ գի'նւ հարկ աստուծոյ իշմանն ի յերկիր, (2 ) կամ այսօր՝ ուր 
էնն ի յերկինս՝ փառօք համբարձմանն»։ Այս խնդիրներից առաշինն է 
փրկագործության խորհուրդը, փրկիչ Հիսուսն իբրև մարդ հաղթել է մեղ
քին. մարդս հետևելով նրան' նույնպես պիտի հաղթի մեղքին և վերա
դառնա իր առաշին հայրենիքը, гՊարտաւորքս սրբեալք առ աստուած
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դ ա ր ձ ցո ւք Ա յս  խորհուրդը համառոտակի, թեթև, աշխույժ ոճով բա- 
ցատրելուց հետո անցնում է երկրորդին' Համբարձմանը, որ ճառի 
բնաբանն է։ Նոր Կտակարանի փոքրիկ պատմությունն և ավանդությունն 
ընդարձակում է' ստեղծելով մի վիպական երկ պատկերների ու տեսա
րանների բնութագիրների և խոսքերի մանրամասնություններով, միշտ 
աշխատելով ազդելու ժամավորների երևակայության և զգացմունքների 
վրաւ Եվ այստեղ երևում է նրա մեձ շնորհքը։

Հիսույյ իր աշակերտների հետ սիթենյաց լեռան վրա է և այնտեղից 
սկսում, է երկինք վերանալ. հԻ վայրն' ուր ոսւան զճաոս նորին թշնա- 
մեաց, և ուր լոսսն ղրանս չարչարանացն և երկեան, ձանուցեալ զփա- 
ռաւոր համբարձումն' բերկրեցան։ Ի լեաոն' ուր տեսին ղնա յաղօթս տա֊ 
րակուսանօք, անտի տեսին գնա սլացեալ ընդ ամպս լուսեղէն փաոօք... 
Ի Կեդրոնեան ձորոյն' ուստի տարան գնա ի խաչ սուսերօք, ի նմանէ 
ամբարձալ ի կառս քրովբէից նուրբ հողմոցն թևօք»,

Հանդես է գալիս ամենից առաշ Հիսուսի մայրը, кՄայրն' ուր խո- 
ցեցաւ յայնժամ ի նախատանացն սայրասուր սլաքօք, այժմ տեսանէ 
ղորդին իւր թագաւոր պճնեալ պսակօք... Վասն այսորիկ ցնծայր, հրճոլէր, 
և այսպիսի ինչ ի բարձրանալն որդլոյն զկնի բարբառ, արձակէր.

— Այսօր սիրտ իմ հաստատեցալ, և բերան իմ յարձակեցալ ի վե- 
րայ թշնամեաց, ո վ  անդրանիկ իմ և տէր, որ կափուցեալ տատանէր ի 
քո յանճաոն խոնարհութենէ։ Այսօր բարձրացոլցեր զգլուխ մօր քոյ փա- 
ռօք, որդի' իմ և աստոլած, որ լռութեամբ կորանայր ի բամբասելն 
զկոլսութիմւ իմ յոլռթի բժժանօք։ Այսօր պայծառացուցեր զդէմս իմ

ցալ սուգ՝ մթին ստուերօք...»։
Ապա Մարիամը դիմում է առաքյալների դասին, որ հաղորդակից 

լինեն իր ցնծությանը.
— Ո՛վ Պետրէ, ընդէ՜ր լոհս, ահա հրեշտակք ակումբ առեալ եղա. 

նակեն շուրշ զվարդապետաւն քո զօրհնութիւնս. ա'ռ զգունդս քո, և խառ֊ 
նեա ի պարս նոցա, երգակցեա', տալով օրհնոլթիմ։ այնմ՝ որ օրհնեաց 
զերկիր գալստեամբ իւր ով, և պայծառացոյց զերկինս ընթացիլք իլ. 
րովք... Օդդ ահա արտափայլէ ի փառաց նորա, և երկինք խոնարհի ընդ 
ոտիլք նորա, և բարապանք նորին բանան զդրունս մտից նորա. դուք 
մինչև ցո՜ր վայր պշոլցեալ' կամիք տեսանել զընթացս նորա,

Բայց Հիսուսի աշակերտների ուշքն ուրիշ բանով է տարված, Հա
րությունից հետո փոխվել է նրանց վերաբերմունքն առ իրենց ոսւոլցիչը. 
«Եւ այնուհետև սկսան յայլ գէմս կերպարանաց պատիլ տեաոն և վար-

սերովբէն... Ի խօսելն պատկառէին... Մէրն բորբոքեցաւ ի սիրտ նոցա 
նորոգապէս... յայս կոյս յայն կոյս ընթանային ամօթխածութեամբ ևհ ա յ֊

6» ՎհրԽս! հիշվաէ էքնտիր մատենագիր/...ա, {յ 1Տ9 և հտն.ւ



՛է՛ին ի դէմս նորա անյագ փափագմամբ...»։ Այսպիսի հոգեկան վիճակի 
՛մ եք կին նրանք, երբ Հիս ուս ձեռձերը բարձրացնելով օրհնեց նրանց, аև 
անդէն փութապէս մեկնեալ սկսալ վերանալ յերկինս։ Իսկ նոթա սրտա- 
թափ յուսակտուբ իսոնարհեալ, զերկիր համբուրեալ' շնորհ ունելով օրհ- 
նութեանն, յարուցեալ փութապէս և երագ պշուցեալ նայէին ընգ երկինս 
յերթալն նորա»:

Նրանք հոգնում են դեպի վեր պշնած նայելուց։ Ահա տեսարանի 
■մեշ շարժում է մտնում, գալիս են երկու բարեկամ հրեշտակներ'  նրանց 
սփոփելու և դեպ երկինք նայելը դադարեցնելու։ Ասում են.

— Արք գալիլեացիք, այժմ զի" կայք հայեցեալ ընգ երկինս անշրպե- 
տութեամբ ամպոյգ որոշեալք ի սիրելւոյն։ Այս Յիսուս որ վերացաւս ի 
ձէնշ' սոյնպէս գարձեալ եկեսցէ։ Արդ գարձիք սպասեցէք սորա կրկին

Աշակերտները հարցնում են.
— Ել զի՞նչ լիցուք աշակերտքս /անկարծ բաժանեալք ի վարդապե- 

■տէն... Մեզ զի՞նչ տայք մխիթար, ո'վ զուարթունք, ի տրտմոլթեան և ի 
ցնձութեան միշի վարանեալ աշակեբտացս. ցնծութիւն՝ զի տեսաք գնա 
յայնպիսի փառս ճոխացեալ, և սւյյտմտթիւն զի ստորև ի նմանէ եղաք

— Արք գալիլեացիք, մ ի ՚ հիանայք, ցնծացէք, գի գայ համբարձեալս 
ի յերկիր, և պսակէ ղամենեսեան զձեզ ի նորոգոլթիւն յարութեանն 
հրաշապէս...

Եվ ճառախոսը հրեշտակի բերանով նկարագրում է մի ուրիշ տեսա
րան. նա ունկնգիրների երևակայության առաշ բանում է աշխարհի վեր- 
շը, երբ Հիսոլս փառքով կիշնի երկնքից երկիր, նրա հետ բոլոր հրեշ
տակները, մարդիկ էլ գերեզմաններից ամպերի վրա ընդ առաշ կթռչեն։

Դարձյալ փոխվում է տեսարանը, հրեշտակները նորից դառնում են

— Ահա դուք տեսաք, — ասում են նրանք,—թե ինչպես սլացավ նա, 
և թեթև քայլելով օդերի վրա՝ սքանչելապես բարձրացավ ու ձեր մարմ
նական աչքերից ծածկվեց ներքևի ամպով։ Այժմ բացեք ձեր մտավոր 
*սչքերը և դեպի երկինք հառեցեք' (Гուսանել խորհուրդս անպատումսՏ։

Ի՛նչ է դա։—Այդ հասկանալու համար դնենք այստեղ հետևյալը 
քրիստոնեական զրուցաբանությունից։ Հին հայացքով ամպերից վեր, տե
սանելի երկնքից դենը, էր երկնային զորությունների կամ զվարթունների 
վայրը։ Ներսես Շնորհալու ըստ Դիոնիսիոս Արիսպագացոլ գրած մի աշ
խատությունից, որի մասին խոսվեց վերևում, իմացվում է, որ նրանք, 
այդ երկնայինները, բաժանվում են ինը դասերի, որոնց ամեն երեքը 
կազմում են մի կարգ։ Բարձրագրլյն կարգի մեշ են' Սերովյդեներ, Քերով
բեներ և Աթոռներ, հետո գալիս են' Տերություններ, Զորություններ և Ի շ ֊ 
իւսւնոլթյոլններ. իսկ ստորին կարգի մեշ են' Պետություններ, Հրեշտակա-
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պետներ և Հրեշտակներ։ Այս երկնային «Հոգեզենները» բոլորն է, ընդհա
նուր անոմւով կոչվում են Զորոլթյոմւներ կամ Զվարթուններ կամ՛ 
Հրեշտակներ, բայց « Հրեշտակ» կոչվում են սովորաբար իններորդ դասի 
զվարթունները միայն, և Ներսես Լամբրոնացու այս ճառի մեշ «Հրեշտակ» 
բառը միայն այդ նշանակությամբ է գործածված։ Նրանք, լինելով վերին 
երկնքի ամենացած մասում, երկրին ավելի մոտ են և երևում են մարդ
կանց, նույնպես երբեմն նաև Հրեշտակապետները, առանձնապես Գաբ. 
րիել և Միքայել։

Դաոնանք Լամբրոնացու ճառին։
Նրանք, Հրեշտակները, մարդկանց վերակացուներն են, տեղյակ են 

մարդկային գործերին, ուստի գիտեին, թե ո վ է երկինք Համբարձողը։ 
Վերին կարգի երկնայինները մոտ են աստուծոմւ, որի կամքը և նրանք 
Հաղորդում են ցածի կարգերին։ Բայց նրանք Հեռու լինելով երկրից, չգի
տեին, թե ո'վ է վեր Համբարձողը։ Ուստի իններորդ դասի Հրեշտակներն 
այդ մասին տեղեկություն են տալիս վերիններին, «քանզի աստոլած ի 
ստորնայնոցս ի վեր ելանէ», ասում է Հիսոսւի աշակերտների Հետ խոսող 
Հրեշտակը, որ ինքն էլ ստորիններից էր։ Հիս ուս, ուրեմն, ամ բառնալիս 
նախ Հանդիպում է իններորդ դասին—Հրեշտակներին, Հետո ՀետզՀետե 
բարձրանում է դեպի վերին դասերը, մինչև Հասնում [է «Հայր աստուծոձ» 
ե նստում նրա աշ կողմը։ Ներսես Լամբրոնացու ճառի այս մասը Հորին
ված է ահա այս «երկնային դասակարգության» և այս քրիստոնեական՝ 
զրուցաբանության վրա. պատմվում է Հիսոսւի Համբարձման գործողու
թյունը, նրա ընթացքն երկնայինների դասակարգության-Հիերարխիայի 
միշով։

Երբ Հի սոլս Հասավ իններորդ դասի Հրեշտակներին, նրանք, որով. 
Հետև գիտեին, թե ո վ  է Համբարձողը, ցնծությամբ եկան նրան ընդ 
առաշ,—ասում է պատմող Հրեշտակը և շարունակում, թե՝

«Ոմանք զգրոմւս աւետարանին Համ բառնալ, և ոմանք զթագաւորէն 
Հարցանեն ուսանել։ Ներքինքս անոսսնեն զնա թագա լոր փառաց և վե- 
րինքն տարակուսին, թէ ո՜վ է սա թագաւոր փառաց, որ ընդ երկինս ճա
նապարհ ի յերկրէ առանց օգնականի ինքնիշխանութեամբն Հորդեաց։ 
Գաբրէլեանքն աղաղակէին. «Տէր զօրութեամբ իւրով, տէր կարռղ ի պա
տերազմի». և Միքայէլեանքն Հիանան, ե «Զիա՜րդ կարմիր ունի հան֊ 
դերձ զի  գոյն արեան և մարմնոյ»... Նրանք բողոքում են Հիսուսին և 
աղաղակում.

— Տէ՜ր ամենակալ, մինչև ե՜րբ ոչ ողորմիս վերինս Երուսաղէմի, և  
քաղաքացն դրախտին, ուստի արտաքս ձգեցեր գերի զբնակիչն զԱդամ...

Հիսոսյ մխիթարական խոսքերով պատասխանոսէ Է.
— Փրկեաց գնոսա բազուկ իմ, և սրտմտոլթիւն իմ միայն զգէմ կալալի
Հրեշտակներն ու Հրեշտակապետները լսելով, որ մարդկային աղգը-

փրկված է, ցնծում ու Հրճվում են և ուղեկցելով Համբարձող արքային*  
ձայն են տալիս վերիններին, որ շտապեն ճանապարՀ բանան։
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Եվ մինչդեռ հրեշտակներն ու հրեշտակապետները և սերովբեներն 
ու քերովբեները խոսում էին միմյանց հետ,—շարունակում է պատմող 
Հրեշտակը դաոնալով դեպի աշակերտները,—ինքը Հիսուս, որ հրեշտակ
ների դիմացից էր դնում, առաշ անցնելով այսպես պատասխանեց վե
րին դասերին.

— ես եմ որ խօսիմ զաբդարութիւն և իրալոմւս փրկութեան. ես եմ 
որ իրաւամբք և արդարութեամբ յաղթեցի և կոխան զթշնամին հակա- 
ռակամարտ' արարի, ես եմ որ զդերեալ ազգ մարդկան փրկեցի, և դար- 
ձեալ ղյոյս նոցին յերկինս ուղղեցի, ես եմ որ զթշնամութիւն ի մարմին 
իմ սպանի, և խաղաղոլթիմւ յերկինս և յերկրի արարի.

Վերին դասերը հարցնում և ասում են.
— ել զի" կարմիր են, ասեն, պատմուճան քո և հանդերձ քո' իբրև 

զհնձանահարի լիոյ հնձանի կոխելոյ... Արդ զի արարեր զայս ամենայն 
աստուածապէս' հաւատամք. մարմնոյ հանդերձ արիմւոտ ընդէ'ր զգե- 
ցեալ ես ի վերայ աստուաձութեանդ փառաց, և բոսորատիպ, գունովդ 
զնոյն պաճուճեալ... Եւ զի կարելի է սքանչելի գործ յերկրի անմարմնոց 
զօրութեանց' հաւատամք. բայց դու ահա տկար պատմուճանալդ վանե- 
ցեր ղմեծամեծ մարտս' հիանամք, և ղյեղանակ բազմապատիկ իմաս
տից քոց ուսանել ըղձանամք. յայտնեա՛ իշխանութեանց և պետութեանց 
երկնայնոց զնորոգ արուեստի քոյ իմաստս, աստոլա՚ձ մեր և տէր,

Հիսուս պատասխանում է.
— Ոչ թէ որպէս դուք կարծէք, ասէ, աստոսսծային զօրութեամբ իմ, 

ո վ  երկնաւորք, ի գլուխ ածեալ զմարդկան փրկութիմւ ուղղեցի, և ոչ թէ 
կառք և երիվարք հրեշտակացդ ինձ ի մարտս պաշտպանեցին... այլ 
փրկեաց միայն բազուկ իմ, և սրտմտութիմյ արդարութեան մարմնոյս 
իմոյ միայնակ առանձինն կացեալ ընղդէմ՝ կոխեաց զթշնամիսն։ Միայն 
ի լեառնն պէսպէս փորձութեանցն յաղթեցի... Միայն ընդ մաքսաւորսն 
ճաշակեցի... Միայն ի խալին չարչարանս դիմեցի... Զէն ոչ առի ի ձեռս 
զհրեղէն ձեր սուր, այլ տկար մարմին... և այսպէս պատերազմեալ յաղ
թեցի աշխարհի։ Վասն այսորիկ արդարութեամբ իմով և կամալոր մ ա ֊ 
հուամբ զմեղաց մարդկան զմուրհակն պատառեցի. և այժմ ելանեմ 
նստել ընդ աշմէ հօր, բարեխօս և քահանայ հօտին իմոյ, զոր պատոլա- 
կան արեամբ իմով գնեցի։

Այս որ լսում են հրեշտակների գնդերը,—շարունակում է պատմող 
հրեշտակը,—զարմանում են, որ նա իբրև տկար մարդ հաղթել է Սատա
նային։ էԱկսան ապա նոր եղանակալ զերդս նմին վերերգել, և զմարգիկ 
ի կցորդութիձ օրհներգութեանն իլրեանց ժողովել։

— Ծափս հարէք, ասեն, ա՚զգք հեթանոսաց, համաձայն քաղցր եր- 
գոցս հրեշտակաց, և աղաղակեցէք ընդ մեզ փառաց թագաւորիս ի ձայն 
ցնծութեան դովութիւն ռրհնութեան... Ահա մտանէ քահանայապետս առ 
աստոլած պատարագած։ հաշտութեան... և առն է խնդրուածս վասն ձեր 
փրկութեան. «Հսւ'յր, կամիմ էփ ոս- հսն հ մ ի ծայոայոյն «յսւհոյս... մսւցէ
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եկեղեցի իմ տեսաէել ցփաււս дог սւոացայ... Հա՛յր, զորս ետուր ինձ 
գինք արեսւն ժողովուրդ սեպհական, սիրեցի ի չափ սիրոյ քոյ ընդ միած- 
նիս հաճոլթեան, և բարեխօսեմ ածել զնոսսւ ի պսւտիւ փաոացս իմ հա- 
լւսսաաւթեան»: Ուրեմն մարդկային ազդի փրկությունը կամ նրա բարձ
րացումն, աստվածային դաոնալը։

Այստեղ վերշանում է երկու հրեշտակների խոսքը։ Անմիշապես հե
տևում է ճառի վերջաբանը, որի մեշ ճառախոսն արտահայտում է իր սե
փական զգացումները' խոսքն ՚  ուղղելով նորից եկեղեցուն, այսինքն

«Ո՜վ մեծի շնորհիս,—բացագանչում է նա,—ո՛վ անճառ երախտեացս, 
որում արժանի գտար, եկեղեցի՛, ի հտմբառնալս Քրիստոսի... Ա՛րկ ի 
բաց գքօղ տգեղութեան երկրաւոր սահեցման... Խարիսխ քո յերկինս, դո։ 
ընդէ՚Ր ի ստորինս կորանաս... Աստի օ ՚ն  հրաւիրեցար գնալ ի յերկրէ 
յերկինս, յապականութենէ յանապականութիլն, ի միշոյ կարճաց ի հրեշ֊ 
տակսւց դասակցութիւն, Դարձիր յունայնութեանց և կացս՛ զոտս քո յոլ-

օթևանացն...»։

զվարթ եղանակով նկարագիրներ է անում, բեմ հանում գործող անձեր 
և նրանց խոսել տալիս միմյանց հետ։ Հիսուսի մայրը, Պետրոս առա֊

փոխ երևան են գալիս ունկնդրի աչքի աոաշ, հարցումներով դիմում 
իրար, պատասխանում, հիացմունք հայտնում, խոսում մեծ ցնծությամբ 
ու հավատով։ Տեսարանները հետզհետե փոխվում են, ամեն ինչ շարժ
վում է, կարծես' մի վեպ է պատմվում դրամատիկ ձևով, ամբողշը կազ
մում է մի մեծ գործողություն, արագ ու եռանդուն ընթացքով։ ճառա
խոսը սկզբից մինչև վերշը մեծ ավյունով ու սրտի զեղումով բանաս
տեղծում է ինչպես մի քերթող, վառում է ունկնդիր ժամավորների 
երևակայությունը, նրանց տեսնել է տալիս իր պատմածը և լսել է տալիս 
գործող անձերի խոսքերը։ Ահա թե ի՛նչ է նրա արվեստի բնորոշ կող. 
մը—ազդել ժամավորների երևակայության վրա, աոաշ բերել ոգևորու
թյուն ու ցնծություն տոնի առթիվ։ Այժմ իսկ' կարդալիս մարդ գրավվում 
է, հաճույք ստանում նրա վսեմ, ազնիվ ու պայծառ խոսքից, ո՜ւր մնաց 
այդ գեղակազմ տղա մ արդի կենդանի րեմասացոլթյոձը լսող հավատաց
յալներն այն դարում։ Բայց Ներսես Լամրրոնացին հետամուտ է ոչ 
միայն ազդելու և հավատը մեծացնելու, այլև կրոնի ուսում տալու։ Այս 
նկատմամբ էլ նրա ճառը շատ հարուստ է, բովանդակալից։ Եվ նա սովո
րեցնում է քրիստոնեական « կրոնագիտությունը» հաճախ Ս. Գրքի բա
ռերով ու խոսքերով ոչ միայն պատմելով, նկարագրելով, ուրիշներին 
խոսեցնելով, այլև նույնիսկ մեկնելով, բայց այնպես նուրբ ու թեթև 
եղանակով, որ չի զգացվում, թե մեկնում է։

, Լամբրոնացու այս երկի վրա դիտմամբ ավելի երկար կանգ առանք,
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է, թե ինչպես այս գրական տեսակը մնացել է նույն հին կրոնական ներ
բողյանը, բայց փոխվել է ձևի և ամբողջ հորինվածքի գեղեցկությամբ։ 
Այդ բխում է ոչ միայն հեղինակի տաղանդից, այլև ընդհանուր նորոգիչ 
ոգուց։ ՛ներբողյանի կամ ճառի այս գեղազան վերաճումն էլ մի արտա֊ 
հայտություն է նոր մտավոր հոսանքի, ո լր Լամբրոնացոլ այս ճառը, և 
ո՞ւր նման թեմաներով հին ճառերը։

8. Ուրիշ աշխատություններ:—Ինչպես վերևում ասվեց, մեր այս 
հեղինակը շատ վաղ հասակից սկսել է շարադրել և անղոլլ շանքերով 
գրել է բազմաթիվ երկեր70։ Նրանից մնացել են, բացի արդեն հիշվածնե
րից' նաև ուրիշ թղթեր ու ճառեր, շատ մեկնություններ, այլև չափածո 
գրվածքներ—շարականներ և ուրիշներ, որոնք մեծ մասամբ կրոնական 
բովանդակություն ունեն։ Նրա հորինած հոգևոր երգերը չունին բանաս
տեղծական արժեք, համբարձման շարականների մեշ, օրինակ, նույն 
քրիստոնեական զրուցաբանությունն է հեղհեղվում սառե և անպաճույճ, 
բայց դժվար թե ամբողշ կանոնը71 մեր այս հեղինակի գործը լինի։ Փոքր 
ինչ եռանդուն և իմաստալից է Հատկի կանոնի հայտնի օրհնությունը™. 

Այսօր յարեալ ի մեռելոց 
Փեսայն անմահ և երկնաւոր,

Հա՜րսն ի յերկրէ եկեղեցի.
Օրհնեա’  ի ձայն ցընծութեան 

Ջաստոլած քո, ՍիօԴ։
Այսօր անճառ լոյսն ի լոլսոյ 
Լուսաւորեաց զմանկունըս քո...
Այսօր խալարն անդիտութեան 
Հալածեցալ երրեակ լուսովն,
Եւ քեզ ծագեաց լոյս գիտութեան...

Ն. Լամբրոնացու ամենամեծ ոտանավոր գրվածքն է' ЧԳովեստ ներ
բողական պատմագրական բանի ւ յաղագս վարուց մեծի Հայրապետին 
տեառն Ներսիսի Կլայեցւոյ հայոց կաթողիկոսիյթ, Այս 937 տողից 
կազմված չափածոն հորինված Է Ներսես Շնորհալու հետևողությամբ 
ութավանկ տողերով, հանգերը փոխվում են մեծ հատվածներից հետոէ 
Գա մի պոեմա, մի քերթված Է բառիս սկզբնական նշանակությամբ իբրև 
արվեստով արված մի գործ, կամ ինչպես ընդհանրապես կոչվում են

70 Բազմաթիվ մեկնռէթ։ ռձներ. երեք թուղթ, հինգ Տառ ե այլն, Տե՞ս Գ. ЯшгрЕш- 
նալյան, Հա,կ. հին ղպրռւթ։ուն, Է, 6Տ4 —660,

71 , Շարական,,  Էջմիածին, 1811, { , Գ, ՏՏՏ և հան.,
72 Անդ, էէ Ш .
73 Տպագրված Է ի տ̂ ոլղԳ ընդհանրական... Ներսիսի Շնռրհալլսյ», Էջմիածին, 1895, 

կ 481-497.
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ոտանավորով հորինված երկերը, մանավանդ երբ մի որոշ երկայնու
թյուն ուհին Ա վիպում են որևէ դեպք։ Այդտեղ պատմվում է Շնորհալու 
կենսագրության մասին։ Բայց դա մի քնարական, լիրիկական քերթված 
է, քանի որ դրա մեշ արտահայտված են նաև հեղինակի զգացումները 
առ Շնորհալին, նա ոլ միայն պատմում է, այլև գովում, ներբողում է։ 
Այսպես լինելով հանդերձ' նրա այս մեծ երկը, ինչքան էլ ոտանավորով 
է հորինված, չունի աոանձին գրական արժեք, որովհետև չի արտա
հայտված բանաստեղծական ներշնչումով, կենդանի պատկերավորու
թյամբ։ Որքան նա շերմ, բուռն մի հռետոր է հանդիսանում իր ճառերի 
մեշ, այնքան պաղ ու թույլ է իբրև քերթող, Գուցե այդպես է մասամբ և 
այն պատճառով, որ նա անվարժ է եղել ոտանավորներ հյուսելու.

...Զմինն յընտրելոց աչօք տեսի,
Գովել բանիւըս բաղձացի.
Այլ զի անվարժ ի չափ տաղի,
Ոտանաւոր տառից կարգի,
Քերթողական մեծ արհեստի 
Չեղեալ ներհուն ըստ արժանի.

Եվ այսպես վերացական մտածությամբ է հորինել նա այս «Գո
վեստն» ընդհանրապես. Չափազանց ներբողում, մեծացնոսՏ է Շնորհա- 
լոլն, բնութագրելով նրան' իբրև տեր բազում ու բազմազան բարեմաս
նությունների. այգ ժամանակ մեկ-մեկ նա դիմում է սովորական ձևերի.

Բանիլքն աղբիւր լորդ հոսեցալ,
Ծիծաղապէս ծալալեցալ,
Մինչ ընգ աշխարհըս ծովացաւ,
Ել արբուցիչ մարդկան գըտաւ։

Ծազկեալ ազինք մեր փըթթեցան,
Երանգ երանգ գունով ներկան,

Մարգադետինք և խաղ ցընծան,
8ոբոց անուշ հոտ բուբեցան...

Նպատակն եղել է իբրև «հետևող» և «աշակերտ» գովելով պատմել 
Շնորհալու մասին, նրա վարքն ու արարքը.

Շարժե ալ ստիպէ հարկ տերունի 
Ըգշարա դրումն իմը ս բանի'



նիւթ գովեստի տալ յապաոնի 
Հօրն որ ս/րժան վարուք պատուի։

Այսպես է սկսում նա իր երկը, և քիլ հետո գրում է.

Քանզի բազում հոգի բաղձայ 
Տեղեկանալ զայս յարակայ,
Անյագ անուանըն սէր տ են չայ 
Տարաշխարհիկ հօտըն նորա.
Ւաղծեալ ի սուգ նըստեալ ողբայ,
Մ խիթա բիլ կարօտանայ,
Յորմէ երբէք ոչ թուլանա յ ,
Թէ նըշանակ վարուց չմնա.
Եւ թէ պատ մ օղ ոք յա ռաշ գայ 
Սիրովն ի բանս ուրախանա յ . . .

Ներսես Լամրրոնացին, ինչպես ինքը գրում է.

Արձան կւսնգնեալ սըրբոյն յապայ։

Եվ իսկապես, նրա այդ քերթվածը մի է արձան» Է, որ ապագա սե
րունդներին հիշեցրել Է Շնորհալու կյանքն ու գրական գործունեությունը։ 
Դա հեղինակի իրեն համար Էլ մի հիշատակ Է այն մասին, որ նա մեր 
գրականության մեշ սկիզբն Է դրել մի նոր գրական տեսակի—ոտանա
վորով կենսագրության: Լամբրոնացոմւ այս մասին Հետևել Է իր աշա
կերտը, « Խաչատուր անունով մեկը, որ իր... վարդապետի վրա գեղեցիկ 
ու քերթողաբան ողբ Է շարադրել ոտանավորа1* ։ Բայց մեզ հայտնի չէ, 
թե այդ մի կենսագրակա՜ն է արդյոք, թե՜ մի դամբանական ողբ, ինչ
պես է Դավթակ Քերթողի քերթվածը 7-րդ դարում։

4. Թարգմանություններ: — Ներսես Լամրրոնացին հմուտ է եղել
օտար լեզուների, նրան են հանձնել թարգմանել պաշտոնական գրու
թյուններն ու նամակները, այլև * Գիր կարդաց լատին եկեղեցլոյ»  ե 
«Օրհնութիւն թագաւորի»75։ Շատ նշանակալից են օրենքների հավաքումն՛ 
ու թարգմանությունները, որ են' «Աւրէնք յաղթող թագաւորաց քրիստո- 
նէից' Կոստանդիանոսի, Թէոդոսի և Լևոնի» , «Համառօտ ժողովումն օրի- 
նաց վերստին», « Աւրէնք և գիրք ի ձեոն Մովսիսի' յելից գրոց», այլև 
(ГՕրինագիրք մի քաղոլած ի Ղևտական գրոց»76։  Բերենք այստեղ թարգ
ման չի հետաքրքիր հիշատակարանից հետևյալը.

«Զայս ծայրաքաղ ալրինադրոլթիլնքս տառապեալ եպիսկոպոսս Տա ր ֊ 
սոնի թարգմանեցի ի ծերացեալ հելլենացի մատենէ, թոփն ՈԽԵ [= 6 4 5 +

74 Գ. ЯшгрбшЬшцтЬ, Հօյյկ. հին դպրություն, էչ 661, «Ոզրք ի տէր Ներսէս արհին
Տարսոնի, ասա ցեալ Խաչատուր պաշտօնէի, նորոլն աշակերտի։։

76 Գ. ԶարրՏանալեսւն, Մատենադարան Հայկական թարգման̂ լթեան, նախնեաԱ, 
Վենետիկ, 1889, է{ ՏՕՕ և հտն.։ ՚

76 Անդ, էյ 7Տ0—7ՏՏ։
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+  551 =  1196]... Տամ ս քահանայապետոլթեանն Հայոց Գրիգորի77, որ 
երրորդ էր նախնեացն իւրոց ի Հոոմկլայն, յաշորդ աթոռոյն, թոլին ՈԽԲ 
[ =  642 +551 =1193], յութ ե տասներորդ ամի նորին հայրապետոլթեան, 
խնդիր եղև աո նոյն սրբազանն ի քաղաքաց և ի դալառաց բնակլաց' 
քաղաքական ասփնսւցն. ղի որք Իսմայելացւոցն Էին իշխանք ի քաղաքս 
և դատաւորք' զդատ Հայաստանեայցս ոչ դատէին. այլ զխնդրողսն իրա- 
լանց' առ իւրեանց աւրէնս աոաքէին. զ]։ այս էր ի նախագլուխ Մեյիքացն 
հրաման առ դատաւորս քաղաքաց' յիլրեանց յօրինացն դատ թողոլ, 
զնոսին։ Ել եկեալ ոսոխք յ  եկեղեցին' հարցանէին աւրէնս ի քահանայից 
և ի քահանայապետաց. ոչ ունէին գիրս, որով ընտրեսցեն զիրաւունս. 
զոր և այլոց ազգաց տեսան էին' քրիստոնէից և մսլիմանաց, այսինքն' 
հռոմայեցոց, հեԱենացոց, ասորոց, եգիպտացոց, արաբացոց, պարսից 
և այժմու իշխողացս թուրքաց, Ի խնդիր եկին ապա առ հայրապետս ի 
Հա յաս տան ե այց' արթունք կղեր իկոսք և աշխարհականք, խեթկեալք 
յայլոց ազգաց և նախանձեայք զբարուոքն։ Ել խուզեալ ընդ նա մեր 
յարկեղս գրոց կաթուղիկոսարանին' ոչ գտաք ալրէն. բայց միայն զկա֊ 
նոնականս, որ ի սուրբ հարցն ժողովելոց էր գրեալ. և որ ի նոյն յարե- 
ցալ ի նոցանէ կանոնս զգուշաւորս եկեղեցլոյ։ Իսկ քաղաքի աս-էնս ոչ 
գա ա ւ ի մէյ Հայոց, ոչ յեկեղեցիս և ոչ առ իշխանս. Ել կարի վշտացեալ 
հայրապետն' խնդիր աոնէր առ այլ ազգս և պատահեալ անդ յասորոց 
Ւէոդոս անուն կիրթ յիմաստոլթեան քահանա յ, յայտնեաց տեաոնս զի

տառապեալ իւր ձեռնասուն որդւոյ Ներսէսի' յեղաշրշեցալ ի հայս, նմին 
յիշատակ բարի, և զկնի եկելոցգ ոլղղութիձ ընթացից, Յետ որոյ ապա 
և ի հելլենացլոց արարի թարգմանութիւն մովսիսական ալրինացդ և 
էէոնի և Կոստանդեայ ալրինացգ, ի նմանէ թարգմանեցի և զղինոաոս- 
կան աււ*Էնքդ. և ընծայեցի որոց սիրենն վարիլ սովալ և հաճոյ դտանիլ 
աստուծոյ, և կաոավարիչք քաղաքաց և գաւառաց»,

է, թե ժամանակի ի՜նչպիսի կարիքից են ծագել քաղաքական օրենքների

մայն և Կիլիկիայի հայ պետության պահանջն էր և վերածնության շրշա֊ 
նի նոր մտավոր հոսանքի արդյոմւքը, ճիշտ նույն ժամանակներում, մի 
ութ ֊ ինը տարի առաշ, 1184 թ. սկսել էր կազմել և Մխիթար Գոշն իր 
VԴատաստանագիրքըв հյուսիս֊արևելյան Հայաստանում' և այս ոչ թե 
մահմեդականների ազդեցությամբ, այլ օրինագիրք ունենալու պահանշից։ 
Բայց, ինչպես երևում է, Մխիթար Գոշի գործը դեռ հայտնի և տարած
ված չի եղել, գուցե և դեռ չավարտված,

77 Գբիգոր Տզա կաթ.ղիկ..ն ի
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ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ

1. Հյուսիս-արեվելյան Հայաստանի ազատումը մահմեդական 
բռնատիրությունից:— Սելջուկյան տերության մեջ 11-րդ դարի վերջերից 
սկսվում են ներքին խռովություններ, առաջ են դայիս կենտրոնից ան
ջատված անկախ իշխանություններ թե' Հայաստանում և թե' այլ երկրնե- 
րում։ Վրաստանը, որ համեմատաբար զերծ էր մնացել թուրքերի գործած 
մեծ ավերմունքներից, կարողանում է շուտով զորանալ, նրա թագավոր
ներն օգտվելով թշնամիների ներքին գժտություններից՝ իրենց երկիրը 
մաքրում են նրանց բռնակալությունից։

Միաժամանակ նրանք սկսո՛ւմ են գրավել Հայաստանի հյուսիս-արե- 
վելյան կողմերը, ուր դեռ կային հայ անկախ իշխանությունները, բայց 
այլազգիների դեմ մաքառումով շատ թուլացած։ Այգպիսիներից էր Լոռի 
քաղաքի և շրջակա գավառի Բագրատունի տերությունը, կամ Տորագետի 
թագավորությունը, որ Անոլ անկումից հետո մի առժամանակ սկսել էր 
առանձին նշանակություն ստանալ։ Նա ընդարձակելով իր սահմանները 
դեպի հին Աղվանքի կողմերը՝ կոչվում էր նաև Աղվանից թագավորու
թյուն։ Բայց «Աղվանքа անունն այն ժամանակ լոկ աշխարհագրական 
էր, բնակիչները բոլորը հայ էին և թագավորությունն ու երկիրը հայկա
կան էր, ինչպես և Աղվանից կաթողիկոսությունը, որ վաղուց ի վեր մի 
հայկական կաթողյՏզոզություն էր, միայն անունը պահում էր հինը^ւ

«Կյուբիկէ Բագրատունի, որ ի Լօռէ քաղաք ի,—գրում է Կիրակոս 
Գանձակեցին,—զամենայն ժամանակս իւր կացեալ ընդդէմ Վրաց, ի 
հաստատոլթեան պահէր գհայրենիս իւր. և յետ մահոլան նորա որգիք 
իւր' դաւեալք ի Վրաց, ելեալք ի տանէ հայրենեաց գնացին ի Պարսիկս»։.

1 г Աղվան,» կոչվում էր Հաչոց աշխարհի մի մասը։ Դավ/էթ Անհողին թագավորը 
պատվիրում (  Աղվանից կաթողիկոսին, թե' էժողովեա զամենայն եպիսկոպոսոձսդ Հա
յոց աշխարհիդ որ յԱղոլանսն են...Տ։ «ՏԷր Բարսեղ յարոլցեալ դնայր յափաոՏՏ Հայոց 
ի յՍյլոսսն (յասափ՝ ի Լօոէ ,աղա,  առ թագաւորն Հալոց Կիլրիկէ' որդի Անհողինին Դալ- 
թիւ։ Մ. Ոահայհցի, ժամանակադրոլթիձ, էշ 80 և հան.,



Նրանք տիրում են Տավուշին, Մածնաբերդին և այլ տեղերիՁորագետի 
թագավորության անկումը լինում է 1112 թվականին Վրաց թագավոր 
Գավիթ Վերաշինողի ձեոով3, Այս թագավորի օրով, սակայն, շարունա
կում են ծաղկած վիճակի մեշ մնալ հայկական վանքերը, ինչպես' Հաղ- 
բատը, որ տեսանք Հովհաննես (Ցովհաննէս) Սարկավագ վարդապետի 
օրովI Նաև նրա հաշորդները, ձգտելով Հայաստանի կողմերում ընդար֊ 
ձակելու իրենց տերությունը, աշխատում էին հենվել հայերի օգնության 
վրա։ Հայերին գրավելու համար նրանք նվերներ էին տալիս հայոց վան
քերին, նոր տիրած հայկական գավառներին կառավարիչներ նշանակում 
էին հայերիցւ Ուստի և շատ հայ ազատներ, հովանավորվելով նրանցից, 
մտնում էին վրացական զորքի մեշ, աշխատելով ընդհանուր ուժերով 
ազատել Հայաստանը մահմեդական լծից։ Դավիթ Վերաշինողը փորձում 
է տիրել նաև Այրարատին. նա 1124 թ. նվաճում է Անին, բայց երկու 
տարի հետո այդ քաղաքն անցնում է նորից Շեդգատյանների ձեռքը։ 
Գեորգի Գ. թագավորն (1156—1184) էլ 1161 թ. տիրում է Անիին, բայց լի 
կարողանում երկար պահել, 1165 թ. այդ քաղաքը նորից նվաճում են 
թուրքերը։ Միայն 1174 թ. նա կրկին առնում է Անին, որ այս անգամ 
մնում է վրացիների ձեռին։

Գեորգի Գ. թագավորի օրով հանդես է գալիս Հաքարյան կամ «եր
կայնաբազուկ» (վրացերեն' <։Մխարգրձելի») անունով հայտնի հայ իշ
խանական տոհմը, որ հաստատվելով Ձորագետոլմ' խնամիացել էր 
այնտեղի Բագրատունի թագավորների հետ և որի սերունդներն իրենց 
արձանագրությունների մեշ իրենց համարում էին ծագումով Բադրատոլ- 
նի' (Гյազգէ Բագրատունեան»։ Այդ տոհմից Սարդիս անունով մեկը, իբրև 
ժամանակին հայտնի մի պաշտոնյա, 1161 թ. դառնում է Անոլ կառա- 
վարիչ, իսկ 1174-ին' կառավարչի տեղակալ։ Նա նշանավոր է դառնում 
ավելի ևս Հ՛ամար թագուհու (1184—1210 թթ.) օրով, Լոռին և Անի քա
ղաքը թագուհուց նվիրվում են Զաքարյաններին ի ժառանգական սեփա- 
կանությոլն և Սարգիսը կարգվում է Վրաց թագավորության ամիր-սպա- 
սալար, այսինքն' սպարապետ։ Մի տարի հետո մեռնում է։

Սարգսի .որդիները վայելում են Թամար թագուհու շնորհը և կա- 
սոարում Վրաստանում ամենաբարձր պաշտոնները, նրան՛ցից Զաքարեն 
դաոնում է իր հորից հետո' ամիր-սպասալար, իսկ Իվանեն' աթաբեկ, 
այսինքն հազարապետ։ Այդ երկու եղբայրներն ևս շատ նշանավոր են 
Հանդիսանում և մեծացնում Թամարի թագավորության սահմաններն ու

.Զաքարյանների մեծ աշողությունները տեղի էին ունենում այն ժա
մանակ, երբ Լևոն Բ-ն ընդարձակել էր իր երկրի սահմանները' Կիլիկիա֊

2 Կ. Գանձակնցի. Պատմութիւն Հայոց, էշ 145։
3 .Շողակաթ,, էյմիաէնի հայադքաական Հոզովաէու, Վաղաթշապատ, 1913, է, 73, 
Շաճնացա̂ անց, Зшешг,шЬ (եքկայնաքազոլկ) աոՀմի Յադոսէը..., ք, вв-83.
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յիտ դուրս Նվաճումներ անելով և ձգտելով դեպի Մեծ Հայաստան։ Թվում 
էր> թե Զաքարյ աններն ու Լևոն թագավորը պիտի ա քողին միմյանց ձեռք 
մեկնել։ Երկու եղբայրները հարձակվում են և էոլբյան (Ետլյան) իշխա
նության վրա, պաշարում Խլաթ քաղաքը, բայց Իվանեն անզգուշու
թյան հետևանքով գերի է ընկնում, և ստիպված են էին ում հաշտվել և 
բարեկամության դաշինք կռել Իվանեի դուստրը կնության տալով էոլ- 
բյան մելիքներին։ Հաքարյանների առաշխաղացումը կանգ է առնում 
Հայաստանի Հարավ֊արևմտյան կողմում Եգիպտոսի էոլբյան հզոր տե
րության առաշ։ Դրա փոխանակ 9.Шքարեն իր արշավանքը մինչև իր մահը 
շարունակում է դեպի Ատրպատականի կողմերը։

Այսպես Վրաստանի թագավորները շնորհիվ իրենց խելոք քաղաքա
կանության' գրավելով հայերին' վրացի և հայ միացյալ զորքերով, հետո 
և հայ զորապետների ձեռով կարողանում են նվաճել մեծ Հայաստանից 
մի մեծ երկրամաս մինչև Ատրպատական և իրենց գերիշխանության տակ 
պահել մինչև թաթարների ներխուժումը։ Եվ վերշապես հայ ժողովրդի 
մի ստվար մասն ազատվում է մահմեդականների բռնատիրությունից և 
ենթարկվում է բարեկամ քրիստոնյա տերության,

Այդ բարեկամություն արտահայտվում էր այնու, որ ազատագրված 
Հայաստանի իսկական կառավարիչները ազդեցիկ Զաքարյաններն էին 
•Վրսց թագավորի անվանական գերիշխանության տակ։ Թե ինչպիսի կտ
իում են ունեցել Զաքարյանները Վրաց թագավորներից, այդ դեռ լիովին 
պարզված չէ. բայց նրանք եղել են Հայաստանի տերերը, ամեն կար
գադրություններ անելու անսահման իրավոմւքով։ Նրանք անվանում էին 
իրենց ձեռին գտնված երկիրը «թագավորություն» ,  «ինքնակալ պետու
թյուն», իսկ Իրենց' նաև «թագավոր», «շահինշահ»։ Կիլիկիայի հայ եկե
ղեցականությունն ևս Զաքարեին ուղղած իր թղթի մեշ նրան կոչում է 
«մեծ սպարապետ և շահնշահ արևելեան կողմանցն»*։ Նրանք Հայաս
տանի գավառները ոչ միայն իրենց էին սեփականում, այլև տալիս էին 
իրենց զինակից հայ ազնվական տոհմերին, որոնք իբրև վասալներ են
թարկվում էին Զաքարյաններին և անվանում էին նրանց իրենց « պատ
րոնը» , այսինքն «տերը», Այսպիսով վերականդնվոսէ Է և ուժեղանում 
Հայաստանում ֆեոդալական (ավատական) հասարակական֊պետական 
կառուցվածքն իրեն հատուկ հիերարխական կազմով ու կախումով միմ- 
յանցից աստիճանաբար։

Իշխանության կենտրոնն Էր Անի քաղաքը, որ թուրքերի տերության 
ժամանակ Էլ պահել Էր իր առևտրական մեծ քաղաքի դերը, Կային և 
ուրիշ առևտրական կենտրոններ, Երբ հայ իշխանություններ են կազմ
վում, ավելի ևս զարգանում Է առևտուրը նաև Արևմուտքի հետ Կիլիկիայի 
միշռցով։ Բարձրանում են վաճառականները, որոնք ունեին ոչ միայն 
դրամական մեծ հարստություն, այլև գնումներ անելով կամ վաշխառու
թյամբ տիրանում Էին մեծ կալվածների և անշարժ կայքերի.

* Կ. Գանձակեցի, Պատմալթիմ։ ձա,ոց, Էէ 15»։



Տնտեսական զարգացման հետևանքով առաք է գալիս կուլտուրական֊ 
բարգավաճում և շինարարություն քաղաքներում։ Ծաղկում է նաև եկե
ղեցական շինարարությունը։ էՇինեցան բաղում վանորայք, որ ի վաղուց 
ժամանակէ անտի ալերեալ էին ի հենիցն Իսմայէլի, — գրում է Կիրակոս 
Գանձակեցին (էշ 1ՏՏ),—վերստին նորոգեցան եկեղեցիք... շինեցան և 
նոր վանորայք և եկեղեցիք-, որ. ի. հնոցն չև' էին լեալ վանք а ։ Վաճառա
կաններն ու ֆեոդալները ոչ միայն աշխարհիկ շենքեր էին կառուցում, 
այլև նվերներ էին տալիս վանքերին ու եկեղեցիներին և ամեն կերպ 
նպաստում նրանց։ Այս եղանակով նրանք միշոց էին գտնում իրենց կու
տակած հարստության մի մասը գործադրելու։

Ասել չի ուզիլ, որ ինչպես Բագրատոմւիների շրշան ում, նույնպես և 
այժմ հարստությունը տանում էր նաև դեպի ճոխ ու փարթամ կյանքի 
վայելչությունը։ Բայց ինչպես այն ժամանակ, նույնպես և Զաքարյան- 
ների օրով սրված էր վայելող և աշխատավոր դասակարգերի հարաբե- 
րոլթյոձը, Բուն արտադրող ժողով ուրդը ենթակա էր անխնա կեղեքման 
ու շահագործման։ Այսպիսի սոցիալական հակասության հետևանքով 
բնականաբար սրվում էին սոցիալական հարաբերությունները, և իրար, 
դեմ կանգնած էին երկու տնտեսապես հակառակ կողմերը։ Նույն ֆեո
դալական դրությոմւն ու դասակարգային ներհակությունն էր և արևմըտ֊ 
յան հայության մեշ ու Կիլիկիայոլմ։ Շահագործվող աշխատավորության 
դրությունն ավելի ևս ծանր էր մահմեդականների իշխանության տակ 
մնացած ժողովրդի համար, Գրիգոր Տզան (1173—1193 թթ.) դեռ իր. 
կաթողիկոսության առաշին տարիներում, ուրեմն Զա քարյան եղբայրների 
իշխանությունից առաշ, միության խնդրի առթիվ Գրիգոր Տուտեոբդուն ի 
Հաղբատ ուղղած թղթի մեշ5 գրում է. (ГՅամենայն Հայոց աղգաց եկեղե- 
ցիքս որ յայդ կողմ անքդ են, ման ալանդ թէ ի բոլոր սեռս՝ խաղաղութիձ, 
անդորրոլթիւն ձեզ է պարգևեալ ի վերուստ։ Թագա լոր քրիստոսասէր, և 
իշխանք բարեպաշտօնք, պարգևք գաւառաց և անգոց' հոգևոր և մարմ- 
նաւոր հանդերձ ազատութեամբ. և դուք կամալ անգիտանայք և անտես 
աոնէք զբեկումն ազգիս, և ստայօդ պատճառօք հրաժարէք ի գլխոյս 
կոչմանէ... երբ դուք հրաժարէք, յառաշ զո՜վ կո/եմք. ղԱյրարատեա՜նդ 
եթէ զԿարնեցիք, եթէ զՏարօնեցիքն' որ նեղեալ և զզոլեալ են ի հարկա
պահանջ բռնակալացն, և կարօտին միայն աւոլրն պարենի։։ Այսպես է 
նկարագրում Գրիգոր Տղան հայերի վիճակը մի կողմից մահմեդական
ների, մյուս կողմից վրացական իշխանության ներքո Գնորդի Գ ֊ի  օրով, 
երբ սա Անին արդեն առել էր։ Նա քրիստոնյա տերության մեշ ապրող 
հայերի վիճակին հակադրում է տառապյալ դրությունն այն հայերի, 
որոնք դեռ գտնվում էին մահմեդականների ձեռին։ Բայց հիշված Vհոգե-  
վոր և մարմնավոր ազատոլթյոձնյ> ունեին միայն <гբարեպաշտոն ի շ ֊

6 ՆԻգոբՒ կաթողիկոսի Տղայ կոչելոյ Նամականի, էՊաաաոխանի թղթոյն վարդա
պետին Գրիգորի Տոսոէորդայն...», Վենետիկ. 1865, էշ 87 և հտն.ւ
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քսաններն»  և Հոգևորականներն ու վանականները, Սրանք էին իշխան- 
ներիд ստանում «պարգևք գալառաց և անգոց»։ Իսկ աշխատավոր ժո- 
ղովրղի տնտեսական վիճակը ծանր էր։ Այս մասին, ինչպես սովորաբար, 
անուշադիր են պատմագիրները, բայց ոչ մեր այլ գրական հիշատակա
րանները, առանձնապես առակները, որ կտեսնենք հետո։

Որ իշխանները հովանավորում էին վանքերը, այղ միայն նրանց 
բարեպաշտությունից չէր բխում, այլև նրա համար էր, որ գիտությոմւը, 
ուսումն ու դրականությոձը, ինչպես առաշ, հոգևորականներն էին մշա
կում գլխավորապես վանքերում։ Երևելի են հանդիսանում բազմաթիվ 
վարդապետներ, որոնց մեշ իր. կյանքով, իր ուսուցչական և գրական գոր- 
ծոմւեությամբ փայլում է Մխիթարը, Գոշ ( =քարձ, կարճամորուս) ավելի 
անոմւով. (Г Այսպէս կոչէին գնա մականոսսմբ, քանզի հեղգա գոյն եկին 
այիք նորա», բացատրում է Կիրակոս Գանձակեցին (էշ 208)։

Նշանավոր վարդապետներից է և Հաղարծին վանքի աոաշնորդ Խա
չատուր .Տարոնեցին (Гդիտոլթեամբ հռչակեալ, մանալանդ երաժշտական 
արուեստիլ։ Սա պայծառացոյց զսուրբ ուխտն' որում աոաշնորդ էր ինքն, 
որ յա ռաշ քան զգալն նորա' ամայի էր և խամրացեալ։ Ասա պատուէր 
մեծապէս թագաւորն Վրաց Գի՛օրգի, հայր Թամարին։ Ել եկեղեցւոյն ձեռ- 
նագրովն իլրով ետ զերկուս գելղսն, զԱբասաձոր և զՏանձուտն, և այգի 
մի ի Միշնաշինին... Սա երեր զխազն ի կողմանս յարևելից, զանմարմին

նակս չե 'լ էր սփռեալ ընդ աշխարհս, Սա եկեալ գրեաց ե ոլսոյց՝ բա զ ֊ 
մաց»Տ։ Տավոք, Կիրակոսը չի հիշում, թե Խաչատուր Տարոնեցին ո՜րտեղից 
էր եկել արևելք, որտեղից էր բերել երաժշտական խազերը, և ո՜վքեր են 
եղել դրանց հնտրողները։ Այդ ձայնանիշները շատ կիրառվում են հե
տագայում, բայց 18-րդ դարի վերշերից ի վեր մոռացության են տրված, 
և այլևս հնարավոր չի եղել նրանց վերծանությունը, որով հայտնի կլի
նեին մեր հոգևոր երգերի հին եղանակները, որ խազերով նշանակված 
են ձեռագրերի մեշ։ Խաչատուր Տարոնեցին եղել է նաև երգեցող և բա
նաստեղծ. նրա հորինածն է և « Խորհուրդ խորին, անհաս, անսկիզբն» 
բառերով սկսված երգը, որ ասվում է պատարագի արարողության սկըզ- 
բոլմ և շատ ծանոթ ու սիրված է եղել նաև իր վսեմ եղանակի համար։

2. Մխիթար Գոշի կենսագրությունը:—Այս «մեծ վարդապետի» մա
սին կենսագրական տեղեկություններ հաղորդում է գլխավորապես Կի- 
բակոս Գանձակեցին7։ Նա Գանձակ քաղաքից էր։ Ծնողները նրան տվել 
են «յոլսումն Գրոց սրբոց»։ Չափահաս դաոնալով նա ձեռնադրվել է 
կուսակրոն քահանա։ Տարիներ հետո ցանկանալով ավելի «հմուտ լինել 
Գրոց սրբոց և առակաց խորոց՝ որ ի նոսա», աշակերտել է Հովհաննես 
.(ՅովՀաննէս.) Տավուշեցի վարդապետին, որ իր գիտությամբ երևելի է

6 Կ. Գէսնձւսկեցի, Պատմսփիմ, Հայոց, է, 199 к Հան.,
7 Անդ, կ  195—205 ե այլռր,
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եղել այն ժամանակները և տ եղեց տեղ շրշելով քարոզություն արել, Սրա> 
ինչպես և մի քանի ուրիշների մոտ սովորելուց հետո Մխիթարն ստանում՜ 
է վարդապետական աստիճան։ Բայց նա չի. բավականանում իր առած 
ուսումով, այլ դնում է արևմտյան կողմը, Սև լեռը, և չհայտնելով, թե- 
ինքն արդեն'վարդապետական պատիվ ունի, ուսանում՛ է այնտեղի վար- 
դապետների մոտ և շատ օդտվում է նրանցից։ Վերադարձին Մխիթարը- 
Կարին քաղաքում ծանոթանում է Քուրթ իշխանի հետ, որ այնտեղ էր 
«սարտուցեալ ի թագաւորոլթենէ Վրացյ» Նա շատ սիրում է Մխիթարին, 
Թե ե՜րբ և քանի՜ տարի է ուսում առնում այս «հռչակավոր և գիտությամբ 
մեծիմաստ» վարդապետը, այղ հայտնի չէ, Երբ վերադառնում է իր հայ- 
րենիքը,—ասում է Կիրակոս Գանձակեցին,—նրա գիտության համբավը 
տարածվում է ամեն կողմ, և շատերը ժողովվում են նրան աշակերտելու։ 
Բայց հետո նեղվելով մահմեդականներից' դնում է Խաչենի գավառը 
Հաթերքի իշխան Վախթանգի և նրա եղբայրների մոտ, որոնք մեծ պատ
վո վ ընդունում են նրան,

Քուրթ իշխանը Թամար թագուհու օրով վերադառնում է իր հայրենի 
։ աշխարհն Կայենոյ և Մահկանաբերդոյ». թագուհին շատ մեծարում է 
նրան' տալով նրան նրա հայրենի տեղերը, այլև ուրիշ շատերը։ Այս որ 
իմանում է Մխիթարը, հիշելով իր հին բարեկամությունն այն իշխանի 
հետ' Հաթերքից գնում է նրա մոտ և բնակվում է Գետիկ վանքում, որ 
Կայենո գավառում էր, Աղստև դետի վրա, գետի աշ կողմում (ոչ հեռու 
Դիլիշանից)։ Վանքի առաշնորդը, Սարկավագ անունով, որ Մխիթարի 
աշակերտներից էր, ուրախությամբ ընդունում է նրան։ Վարդապետն, 
այնտեղ մնում է երկար ժամանակ։

Սաստիկ երկրաշարժից քանդվում է Գետիկ վանքը, միաբանները 
Մխիթարի խորհրդով չեն ցրվում, այլ Իվանե Աթաբեկից խնդրում են մի 
вբարեվայելուչ» տեղ, որ անվանվում էր Տանձոլտա ձոր, և այնտեղ հիմ
նում են մի նոր վանք—էՆոր Գետիկ», Նախ շինում են երկու փոքր եկե
ղեցի, հետո 1191 թ. սկսում են շինել և հինգ տարում ավարտում են մի 
"մեծափառ եկեղեցի կոփածո յ  վիմօք և գեղեցկաշէն արոլեստիլ, գմրե- 
թայարկ երկնանման, սխրալի տեսողաց», Շինում են և եկեղեցու գավիթ 
Iգեղազարդ կոփածո, վիմօք», Վանքի շինարարությանն օգնում են Հա
թերքի տերը' Վախթանգ Խաչենեցին և իր եղբայրները, է  ուրթ իշխանի 
որդիները և դուստրը' Արզոլ Խաթուն, որ Հաթերքեցի Վախթանգի կինն 
Էր, Շատ օգնում են նաև Զաքարեն ու Իվանեն, որոնք Քուրթ իշխանի 
քեռորդիներն Էին, «Քանզի նոքա ոլնէին զիշխանոլթիլ ն դա լառին, և 
զսոլրբ վարդապետն [Մխիթար] յոյժ սիրէին. քանզի Ջաքարէ խո սառ 
վանոլթեամբ որդի էր նորա հոգևոր [ուրիշ տեղ, էշ 158. «էր հայր խոս- 
տովանոլթեան նմա»]։ Ել ընծայեցին եկեղեցլոյն սահման շրադարձովք 
յեռնէ ի լեաոն, և բով մի յԱբասաձոր և զՏօրոձոր ի նահանգին Բշնոյ և 
զԱշաւա ի գլուխ վանացն», Շինում են մոտիկում և երկու գյուղ, այլև 
ուրիշ շենքեր, Այսպես Քուրթ իշխանի մերձավորներն առանձնապես' հո
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գում են Մխիթար Գոշի վանքի համար։ Նրա դուստր Արզոլն ոչ միայն-՜ 
շատ օժանդակում է շինությանը, այլև, ասում է Կիրակոս Գանձակեցին, 
«արար և վարագոյր գեղեցիկ' դստերօք իւրովք' ծածկոյթ սուրբ խորա֊ 
նին, զարմանալի տեսողաց, ի մազոյ այծից կակղագունաց, ներկեալ 
պէսպէս և զանազան, գործ քանդակակերպ և նկարեալ պատկերօք, . 
ճշգրտադոյն Հանուածովք, տնօրինականօք Փրկչին և այլ սրբոց, որ Հիա- 
ցոլցանէր զտեսողսն...»։ Նա նույնն անում է և ուրիշ եկեղեցիների ու 
վանքերի համար։ Այսպես, իշխանների հովանավորությամբ զարգանում 
են վանքերը—այն ժամանակների կուլտուրական վայրերը։

Ինչպես վերևում ասվեց, Մխիթարի գիտնականության համբավը մեծ ■ 
էր. նրա մոտ հավաքվում էին բազմաթիվ աշակերտներ զանազան կող
մերից. ամենքը փափագում էին տեսնել նրան և սովորել նրանից։ Ինչ
պես ինքը Մխիթարը վարվել էր մի, ժամանակ, շատ վարդապետներ 
ծածկում էին իրենց աստիճանը և աշակերտելով նրա մոտ' նորից ստա
նում էին վարդապետելու իրավունք։ Նրա աշակերտներից ոչ սակավներ 
հետագայում հայտնի են լինում իբրև վարդապետներ։ Նա մեծ հարգանք 
էր վայելում ոչ միայն իր աշակերտներից, այլև երկրի իշխողներից և 
եկեղեցականությունից։ Նա հեղինակավոր էր շատ խնդիրների մեշ։ Երբ 
պատարագի համար շարժական սեղան ունենալու խնդրի առթիվ Հաքա- 
րեն եկեղեցականների ժողով է գումարում Անիոլմ, և Մխիթարը հիվան
դության պատճառով բացակայում է, եկեղեցականներն ասում են. 
а Անհնար է մեզ առանց մեծ վարդապետին առնել զայդյյ, այսինքն ըն- - 
ղուն ել շարժական սեղանը։ Իսկ երբ Մխիթարին թախանձելով բերում են, . 
Զաքարեն դիմավորելով նրան, ասում է. (Гորովհետև եկիր ղու, ինձ ոչինչ 
է փոյթ զնոցանէII Նա Մխիթարին ավելի բարձր է դասում, քան եկեղե
ցականների համագումարը։ Չնայելով դրան' նա չի մեծամտում, և մար
դահաճություն չի անում, նա բնավորությամբ համարձակ է և առանց ՝ 
քաշվելու մեղադիր է լինում Զաքարեին, որ իշխանաբար է գործում եկե-

պատրաստ է որոշ կրոնական ծեսերի մեշ զիշող լինելու, միայն թե ազ
գային կորուստ չլինի։ Նա բարի է և ներողամիտ իրեն մեղադրողների • 
վերաբերմամբ և ԶաՔարեի մոտ միշնորդում և ազատում է շատերին, որ 
զորավարն ուզում էր իրենց տեղերից վտարելՏ։

Եվ այսպես շարունակ աշխատելով և ուսուցանելով նա 1213 թ. 
վախճանվում է, իր աշլյկերս,ներով ու միաբաններով շրշա պատված, և - 
թաղվում է իր շինած վանքում։ նրա ծննդյան թվականը հայտնի չէ։ Նա 
մեռել է հասնելով էի խորին ծերութիլնն», ոալևորեալ և լի ալուրբքտ։ 
Եթե այսպիսի ծերությունն Է 80—85 տարեկան Հասակը, ապա նա ծնված 
պիտի լինի շուրշ 1130 թվականին։ Այս արևելյան մեծ վարդապետը, . 
ուրեմն, ժամանակակից Է Ներսես Շնորհալուն և Ներսես Լամբրոնացուն, .

•  Կ. Գանձակեցի, Պատմսլթիմ, Հայոց, { ; 1Տ7—168,
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և ինչպես սրանք գրականության մեշ փայլուն ներկայացուցիչներն են 
արևմտյան հայության, նույնպես և Մխիթար Գոշն իր վարդապետական 
ու գրական գործունեությամբ արտացոլումն է հյոլսիս-արևելյան հայու
թյան վիճակի 12-րդ դարում։

8. «Դատաստանագիրք Հ,ա\Ոց»։֊Մխիթարի կենսագրության վեր
քում Կիրակոսը դրում է, թե «Եթող նա յիշատակ և արձան գերեզմանի 
.գիրս մտախորհս յօգուտ ուսումնասիրացյււ Եվ նա հիշատակում է հետե֊ 
վյալները' «Համառօա մեկնութիլն մարգարէութեանն Երեմիայիռ, «Սուղ 
ինչ կանոնքа, թե ինչպես և ինչպիսի կարգով պետք է պատարագ անել, 
«Գիրք մի Ողբք ի վերայ բնոլթեանս ի դիմաց Ադամայ աո որդիս նորա, 
■և ի դիմաց Եւայի առ դստեբս նորաя, «Գիրք մի յայտարարոլթիւն ուղղա- 
փաոութեան հաւատոյ ընդդէմ ամենայն հեր ձուածողաց' ի խնդրո յ  մեծ 
զորավարին Զաքարէի և եդբօր իլրոյ», և «Թուղթք խրատականք»։ Կի- 
րակոսի հիշածներից հետաքրքիր կլիներ «Ողբքը», բայց այս դեռ հայ
տաբերված և տպագրված չէ, Հեռագրերի մեշ նրա անունով կան և ուրիշ 

■երկեր, որոնցից տպագրված են « Աղոթքներя, «Աոակքւ և «Դատաստա
նագիրք Հայոց»*։ Վերջին երկուսը Մխիթար Գոշի ամենակարևոր գրական 
գործերն են, և այդ երկուսն ևս ժամանակի արտահայտությունն են։

Հայոց հին կյանքը մինչև 12-րդ դարը կամ 11-րդ դարի վերշերը 
առաք չի բերել որևէ աշխարհիկ իրավաբանական աշխատություն, եղել 
են միայն եկեղեցական կանոնները։ Սրանցով և սովորույթի ավանդա
կան դիրքերով բավականացել են և աշխարհիկ ֆեոդալները, մանավանդ 
որ, ինչպես հայտնի է, նրանք ևս մասնակցում էին եկեղեցական կանո
նադիր ժողռվներին, Աշխարհիկ օրենսդրության չգոյոլթյոմւը բացատըր- 
վոլմ է այնոլ, որ մեր գրավոր դպրության սկզբից ի վեր շատ դարեր 
գոյություն չի ոմ,եցել ազգային ինքնուրույն պետոլթյոլն։ Բայց զարմա
նալի Է, որ Բ ա դրա տուն յա ց թագավորության օրով ևս, գոնե հարյուրամ
յա խաղաղ շինարարության դարում, չի զգացվել գրավոր օրենքների 
պահանք, և առաք չի եկե( հայկական որևէ օրինագիրք, Այս բացատրվում 
•ք այնու, որ շատ վաղ վերշ արվեց ընդհանուր հայկական պետությանը, 
և կազմվեցին մի շարք մանր, իրարուց անքատ տերություններ, որոնք 
±էին կարող ընդհանուր օրինագրքեր հրատաբակել։ Ապա եկեղեցին, հո
գևոր իշխանությունը, շատ զորեղ էր իր ազդեցությամբ նրանց վրա. ուս- 
տի շարունակում էին եկեղեցական կանոններով բավականանալ։ Անիի 
թագավորության վերքին տասնամյակներում դեռ նոր պիտի հասունա
նար սեփական ազգային օրենքների պահանքը, բայց վրա հասավ հայ
կական սոցիալ-քաղաքական կյանքի քայքայումը, երբ այլևս միքոց 
չկար այղ մասին խորհելու,

9 Մխիթար Գ«յ, Դատաստանագիրք Հայսց. Իրալարանական հեաազօտոլթիմ., հան
դերձ »անօթռ49եամր, Վահան է. վարդապետի Բաստամեանց, Վաղարչ ապատ, 1880, 
բարձր գնահատության արմանի մի հրաաարակսւթյաւն, ընդարձակ քՅառաշարանռլթեամր, 
( 1 — 180 Է։), բաղմաթիվ էանոթռւթյս&ներռվ և ձեռագրական այլ ընթերցվածներով,



Այդպիսի աշխատության առաշին փորձը եղել է Ալավկա որդի Դավ- 
թի ձեոով. նրա ո-Կանոններըа կամ <гԿանոնական օրինադրությունները» 
արտահայտություն էին հյոլսիս-արեելյան հայկական գավառների առա- 
էին բարգավաճմանը վրաց թագավորների հովանավորության ներքո։ Այդ 
դրությունն, ինչպես տեսանք, գնալով զարգանում է, և առա շան ում է, 
Զաքարյանների իշխանությունը Հայոց երկրի մի ընդարձակ տարածու
թյան վրա. մյուս կողմից մեծանում և ուժեղանում է հայկական պետոլ— 
թյունը ԿիլիկիայոսՏւ Երկու կողմերում էլ կազմվում են հայկական ■ 
ավատական իշխանություններ նման սոցիալ-քաղաքական պայմաննե
րով. տնտեսապես և կուլտուրապես ծաղկում են նրանք, և ձգտում են 
ավելի ևս բարեկարգվելու։ Եվ ահա' միաժամանակ երկու կողմերում ևս- 
զգացվում է անհրաժեշտ պահանշ աշխարհիկ օրենքների։ Պետք էր գրա
վոր օրինագրքի միշոցով հիմնավորել և հաստատել ազգային պետու
թյունների մեշ արդեն գոյություն ունեցող իրավական դրությունը։ 
Արևմուտքում այդ, ինչպես տեսել ենք, աշխատում է գլուխ բերել Ներսես 
Լամբրոնացին Հայոց կաթողիկոս Գրիգոր Տղայի հրամանով, հետագա
յում Սմբատ Սպարապետը, իսկ Արևելքում1 Մխիթար Գոշը Աղվանից 
Ստեփանոս կաթողիկոսի հարկադրանքով. Բայց այդ՝ ոչ լոկ կաթողիկոս
ների մտքի ծնունդն էր, այլ ընդհանրապես այն ժամանակի մտավորա
կանների, մինչև անգամ Հայաստանի այն մասերում, որոնք գտնվում 
էին մահմեդականների ձեռին։ Վերջիններիս դատավորները հայերի դա
տը չէին անում, <Гայլ զխնդրողսն իրալանց' առ իւրեանց օրէնսն առա- 
քէին», գրում է Ներսես Լամբրոնացին։ Այս էր այլազգի իշխողների 
կարգը։ Իսկ հայերը չունեին դատաստանագիրք, որով ըստ օրենքների 
լիներ արդարադատությունը, և դրանից առա շան ում էին դատի ժամա
նակ շահախնդրական վերաբերմունքներ դատավորների կողմից։ Ոսոխ
ները պահանշում էին ազգային գրավոր օրենքներ, և քանի որ այդ չկար, 
ետ դաոնալով դիմում էին այլազգի֊ներին։ Այս դատարանական ծանր 
դրությունը եղել է 1ւ Արևմուտքում, Հ  Արևելքում, և այս շատ խորը գի
տակցում է Մխիթար Գոշը։

ՏԴատաստանագիրքնя ունի մի «Նախա դրութիլն։, որի առաշին 
գլխի վերնադիրն է. (ГՊատասխանի այնոցիկ, որ բամբասեն զմեզ ոչ 
ունել դատաստանսյ>ւ Եվ ապա նա հենց սկզբից գրում է. : Հանդերձեալ 
գրել ղգիրս դատաստանաց, յառաշ պատասխանի տացուք նոցա, որք 
բամբասեն ղօրէնսն Քրիստոսի, թէ դատաստան ոչ կայ ի ն մա. քանզի 
բազումք են որ գովեն զայլազգիս, որպէս թէ իրաւացի դատաստան 
ոլնին»։ Մխիթարը կրոնավորի ու մեկնաբանի վայել պատճառաբանու
թյամբ արդարացնում է դատաստանագիրք չունենալը, և հետո երկրորդ 
գլխի մեշ բացատրում է՛, թե ի'նչ պատճառից դրդված՝ ինքը կամենում է 
«գրել դատաստանքօ։ Առաշին պատճառն այն է, ասում է նա, որ զբա
ղում անգամ լուաք բամբասանս յայլազգեաց և ի քրիստոնէից, թէ' բնա- 
լին ի Քրիստոսի օրէնքս դատաստան ոչ կայյ »  Եվ նա թվում է տասներկու-
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պատճառներ, որոնցից յոթներորդն է. «Զի մի' վասն ոչ դոլոյ դատաս
տան' երթիցեն առ այլազգիս ի դատաստան։ ,  «Ութերորդ տեսանեմք զի 
այժմ ոմանք յեպիսկոպոսաց և ի վարդապետաց ե ի քահանայից և ի 
գլխաւոր աշիյարհականաց և յիշխանաց զի աչաոանօք և կաշառօք և 
տդիտութեամբ թիւրեն զուզիղ դատաստանն։ Վասն որոյ սակաւուք դրոշ- 
մել կամեցաք զգիրս դատաստանի, զի լիցի ի յանդիմանութիւն այնպի- 
սեացն և յոլղղոլթիէնտ։ նա չի մոռանում ուրիշների նախատական խոս
քերը. իններորդ պատճառաբանության մեշ դարձյալ ասում Է, թե իր 
գիրքը գրել Է, որպեսզի «յամենայն ժամ ի՚ձեռս ա,\եալ յիշեմք. և ցուց- 
ցոլք այլոց ազգաց, թէ գրոց դատաստանալ վարիմք. որով ըմբերան- 
եալք մի' կարասցեն նախատել զմեզ։։

Մեծ վարդապետն իրեն ճնշված է զգացել հայկական արդարադա
տության այդպիսի վատթար վիճակից. «Ի բազում ժամանակաց տարա֊

. կուսեալ լինէի վասն սորին իրաց ի նախատելն զմեզ մերոց և օտա-
■ րաց, — գրում է նա։—Այլ և հարկեաց զմեզ յայս սիրեցեալ աշակերտն 
.Սուրբ Գրոց Պաւղոս հարկեցուցիչ բանիլք, և ոչ կարացի առնուլ յանձն 
պատճառ Ոէնելռվ զտգիտութիւնս և զմարմնոյս տկարութիւնս։։ Բայց երբ 
..Ստեփանոս կաթողիկոսը մի քանի անգամ ստիպում Է նրան կատարել 
յււյդ գործը, նա վերշը սկսում Է այն։ Վերշին ԺԱ գլխի մեշ' «Յիշատա- 
կարան սակաւուք։, հայտնում Է, թե ե՜րբ (1184 թ .) և ուր (Դասնո անա
պատում և Հոռոմաշեն վանքում) սկսել Է գրել «նախադրութիւն։-ը, և 
որպիսի նեղությամբ։ Այստեղ նա թվում Է դժվարությունները' «անպա- 
րապութիւն, զի ընդ ստեամբ ախտաժէտիլ զմանկունս ո/նէի բանի, և 
զպանդխտռւթիւն. և զանտեղութիւն գր չութեան... և զպակասութիւն 
գործեաց գծագրոլթեանց, ե զազքատութիմ։ մատենից, յորոց զնիլթս հա ֊ 
լաքել ի դէպ էր բանից։։

«նախադրության։ մյուս գլուխների մեշ Մխիթարը պարզում է իր 
Հայացքը դատաստանական խնդիրների և անձերի մասին, ինչպես են' դա
տավարություն, դատավորներ, վկաներ, երդում, օրենքների աղբյուրներ, 
և այլն, և վերշապես մի ամբողչ գլուխ (Ւ ) դարձյալ ժամանակի ցավոտ 
կողմի մասին' «Յաղագս թէ ո'չ է պարտ քրիստոնէի երթալ յատեան անօ- 
րինի, զի բաղում է միշոցն, որպէս այժմ ցոլցանէ բանս։՛, Եվ Մխիթարը 
մանրամասն թվում է հայի և մահմեդականի հասկացությունների տար
բերությունները։ Բայց չնայելով դրան, ասում է նա, «զբաղումս տեսանեմք 
այժմ, զի յորժամ ի հոգևոր դատաստանս մեր գիտեն թէ ոչ արդարանան' 
դիմեն և գնան առ այչազգիս, զի թերևս նոցա դատաստանաւն յաղթես- 
ցեն ոսոխացն։։ Ուրիշ տեղ ( դլ. Զ, է{ 28) գրում է' երբ դատավորներն 
ուղիղ դատաստան չեն անում, «Գայթակզին միտք տկարացն և դիմեն առ 
այլազգիսն երթալ ի դատաստան։,

Բուն դատաստանագիրքը կազմված է երկու մասից, առաշին' «Եկե
ղեցական կանոնք։, և երկրորդ' «Աշխարհական օրէնք։։ Ւե ինչպիսի 
աղբյուրներից և ինչպես է օգտվեչ Մխիթարը իր գիրքը հորինելիս, այդ



ինչպես « Նախադրության» մեշ հայտնում էլ է, աղբյուրների պակասու
թյուն է ունեցել և, ինչպես երևում է, աղբյուրները միանդամից չի ունե
ցել ձեոի տակ, այլ հետզհետե, և այսպես էլ հետզհետե օգտվել է դրան-

օրենք ների խմբավորման նկատմամբ որոշ ձևական թերություն։ Գալով 
բովանդակությանը' պետք է ասել, որ թեև Մխիթար Գոշն օգտվել է օտար 
աղբյուրներից, բայց նկատի է ունեցել և հայկական սովորույթներն ու 
ազգային իրավաբանական ավանդությունները, և հաճախ քննադատում 
է իր աղբյուրների հոդվածներն և իր տեսակետն է առաշ քաշում, օրի
նակ' «Մխիթարը, ինչպես պարզ երևում է նորա Դատաստանագրքից, 
ամենևին չէ համակրում մովսիսական խիստ և վրեժխնդիր օրենքներին, 
և ընտրելով նոցա միշից մեղմ տգույնները' ինքն անդադար կա մ կեր
պարանափոխում է նոցա և կա՜մ թողնում է դատավորի ազատ կամքին

տա ստանա դիրքը հիմնականում ունի ազգային բնույթ ու գաղափարա
խոսություն ի հակադրություն նախորդ քաղաքական շրշան ի այլազգի, 
այսինքն մահմեդական իշխողների շահերը պաշտպանող օրենքների, 
իրոք մահմեդական կրոնի, аդի նոքա ըստ իւրեանց կրօնիցն առնեն զդա
տաստանս, գրում է Մխիթարը։ Այդ աղգա յին-կրոն ական ներհակության 
հետևանքով « Դատաստանագրքի բոլոր հոդվածներում կարմիր թելի 
նման անցնում է ազգային խտրության գաղափարը, ուր հայը հակադըր- 
վում է «այլաղդունօ, ուր իրավական գերակշռությունը պատկանում է 
հայությանը, հանձին ֆեոդալական դասի և դրա համապատասխան չա
փով սեղմվում, սահմանափակվում են թայլազգիների» իրավաբանական 
պաշտպանության միշոցները»1' ։

Մենք այստեղ, հարկավ, չպիտի խոսենք այս նշանավոր աշխատու
թյան առանձին հոդվածների մասին, բայց կցանկանայինք մի երկու 
կետ բերել Առաշին մասի երրորդ գլխից, « Ցաղագս դատաԱտանաց վար- 
դապետաց», և այս նրա համար, որ «վարդապետ» բառը հաճախ հիշա
տակվում է մեր հին գրականության մեշ։ Հայոց եկեղեցու մեշ վերշին 
դարերում գրեթե չի գործածվում «աբեղա» բառը, ամեն վանական, կրո
նավոր, որ ձեռնադրվում էր կուսակրոն քահանա, միաժամանակ ձևա
կանորեն ստանում էր վարդապետի կոչում։ Այսպես չի եղել հնոլմն, երբ 
« վարդապետ» նշանակել է «ուսուցող», «ռաոլցիչ»  (դոկտոր), և այդ 
անունը իբրև մի գիտական տիտղոս, կոչում' աոանձին ծիսակա՛տարու
թյամբ տրվում էր աբեղաներին։ Դրանով նրանք իրավունք էին ստանում 
ուսուցանելու, քարոզելու ժողովրդին, և իբրև նշան այդ կոչման' կարող 
էին ձեոներին գավազան բռնել։ .Վարդապետության գիտական կոչումը

10 Մխիթար Գոշ, Դատաստանագիրք Հայռց, «Ցաոաշաբանութիլն հրատարակողի* . Վա
հան վ. Рաստամյանի, էշ 117։

П к  Սամոէեյյսւն, Հին հայ իրավունքի պատմսւթյոմւ, հատ. Ա, Երևան, 1930, Էշ 80»
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տ ալիս էին միայն վարդապետները վարդապետացոլի դիտական պատ
րաստությունը քննելուց հետո, Արդ Մխիթար Գոշն իր Դատաստանագրքի 
մի ընդարձակ հոդվածով (էւ 88—93) կանոնադրում է ե վարդապետա
կան կարգը, քաղենք սրանից մի քանի հետաքրքիր կետեր.

1. Հենց սկզբից ասում է նա. IԵլ վարդապետ ք եղի ցին ըստ իրա- 
լանց նախակրթեալք Հին և Նոր Կտակարանաց և կանոնական հրամա- 
նաց:։ Ուրեմն վարդապետացուները, նախքան իրենց կոչումն ստանալը, 
պետք է վարժված լինեին եկեղեցական ուսումով։

2. «Յերկուց և յերից վարդապետաց կոչեսցին ի պատիլ հրամանի, 
թէ և պատահի միոյ աշակերտիր և թէ ղկամս եպիսկոպոսի և կամ ևս 
աոալել զհայրապետի ընգիւրեանս առնացուն, նաև զիշխանի, բարի ոք ևս 
գործիցեն. ապա թէ ոչ ըստ օրինացն յերկուց և յերիցն հաստատեսցի։ 
Իսկ ի միոշէ ղկարդեալսն և ղանձամր ընտրեալսն իրաւունք կացցէ դա
տաստանի լոեցուցանել. այլ ըստ օրինացն ղկարդեալսն պատոլել,. 
Ուրեմն առնվազն երկու և երեք վարդապետ միասին պետք է վարդապե
տական իրավունք տային վարդապետացոլին,

3. «Իսկ [որք] նախակրթեալք ի միոշէ վարգապետէ և ամրարտա- 
լանեալք' յայյմէ աոնոլցուն պատիլ հրամանի արհամարհելով զիւրն, 
իրաւունք լի ցին դատաստանի' ի ն։Г անէ զուսե ալն երկրորդել• ։  Հետա- 
քրքիր է հետևյալ կետը։

4. «Այլ զայնռսիկ որ հանդերձեալ իցեն կոչիլ յաշտիճան հրամանի, 
զհամար ուսման գրոցն արժան է պահանշել, թէ ո՛ւր և կամ յումմէ 
զտառս [=զդիրս] զիւրաքանչիլր ընթերցալ ուսմամր. և այս առ այնք 
լիցի։ զոր Ի բազումս շրշեալ անգիտանամ ք .ուսմանն, զի մի՜ պատրեալ 
անկատարս զպատիլ առեալ' բազում վնասս խակութեամբն գործիցեն»։ 
Ուրեմն մեծ զգուշություն էին բանեցնում, որ տգետները չստանային 
վարդապետական կոչում։ Իսկ եթե պատահեն կանոններին անհամապա
տասխան կերպով վարդապետ կոչվածներ, (Гզայնպիսիսն լոեցուցանել 
իրասսցի գա տա ստանալ, առեալ ի ձեռանէ զգա լա ղանն' տայցեն ցուպ 
շրշողութեան»։ Այդպիսիներին, ուրեմն, պետք էր արգելել քարոզություն 
անել։ Կան և ուրիշ կետեր Iվարդապետ» կոչման մասին։

Վերշապես պիտի շեշտել, որ Մխիթար Գոշի այս մեծ աշխատությու
նը, իբրև միակ հայկական օրինագիրք, շատ տարածված և գործածված 
է եղել ոչ միայն Հայաստանում, այլև հայկական գաղոլթավայրերում' 
Լեհաստանում, Խրիմում, ինչպես և Վրաստանում, ուր մտել է Վրացա
կան օրինագրքի մեշ և այստեղից իբրև նյութ ծառայել ռուսական օրենս
դրության համար։ Դրանից օգտվել է և Հեթում թագավորի եղբայր 
Սմբատ Սպարապետը իր «Յաղագս գատաստանաց թագալորաց» օրի
նագրքի համար, որ կազմել է Կիլիկիայոլմ։ Այս քան ահա մեծ է եղել այս 
մեծ վարդապետի այս մեծ երկի գործնական ու կուլտուր- պատմական 
նշանակությունը։ Դրանից օգտվել է և հայոց հոգևւքր իշխանությունն իր 
իրավասության ենթակա գործերի համար վճռահատում անելիս։
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4. Առակներ:— Ն. Մառը|յ,—որի սիրով կատարած երկարամյա հե
տազոտությանն է արժանացել մեր հին դրականության այս ճյուղն և որի 
շնորհիվ շատ բանասիրական խնդիրներ պարզված են և ունենք Վարդա
նա առակների մեծ խնամքով պատրաստված մի ժողովածու,—ցույց է 
տվել, որ թեպետ և Եղոպոսի անունը չի գտնվում հայոց հին գրականու
թյան մեշ, բայց հայերը հնուց անտի ծանոթ են եղել նրա առակներին, 
որոնցից մի քանիսը հիշատակվում են մեր հին մատենագիրների մեշ։ 
Բացի այդ մոտավորապես 7-րդ դարում հավանորեն ճարտասանության 
կամ քերթողական արվեստի գրքերից թարգմանել են Ոլ]ւմպիսւ|սս աոակ- 
էերր13, որ Եղոպոսի առակներից են հռետորական խմբագրությամբ. այդ 
առակները, ըստ Ն. Մ առի, թվով տասնհինգ են եղել, որոնց վրա հետա-

կոչված գիրքը14, որի հեղինակը հայտնի չէ և որի մեշ խոսվում է կեն
դանիների «բարոյքիօ, այսինքն բարքերի, բնավորության մասին։ Այս 
գրքին ծանոթ են երևում նույնիսկ մեր կլասիկ հեղինակները'  Ագաթան- 
գեղոս, Եղնիկ Կողբացի և ուրիշները։ «Բարոյախօսն» և Եղոպոսի առակ
ները, Ոլիմպիանոսի անունով, շատ սիրված են եղել հհում հայ հեղի
նակներից։ Լատ-հատ ուրիշ առակներ ևս հիշատակում են մեր հին

Գրիգոր Մագիստրոսը, ինչպես տեսել ենք, նամակներից մեկի մեշ 
պատվիրում է դպրոցներում աշակերտներին սովորեցնել քերականության 
և ճարտասանության հետ նաև «առասպելավարժությոլնօ, այսինքն'

համար։ Առակների հայկական ժողովածոներ, սակայն, հայտնի չեն, իսկ 
ժողովրդական առակները մշակելոլ և նրանցից ժողովածուներ կազմելու 
մասին'  մտածել անդամ կարելի չէ մինչև 11-րդ գարի կեսերը և ավելի

մեշ են բերում հին հեղինակները, նույն բախտն են ունեցել, ինչ որ մեր 
հին ժողովրդական բանահյուսություն ընդհանրապես։ Դրա պատճառն 
այն է, որ գրականությունը դեռ եկեղեցականների ձեռին էր. իսկ եկեղե
ցականը, ինչպես հայտնի է, իր կոչումով արդեն ընդունակ չէր մշակելու

12 Н. Марр, Сборники притч Вардана, ч. 1, Исследование. СПб., 1889. Նույնի,
ժողովաէոյց աոսյկաց Վարդանա/, մասն Բ, բնագիր, ՍՊր. ՌՑհԳ. Նույնի, Ч.1И, При
ложения, СПб, 1894:

Տե'ս և' ոժոզովաձոյք աոակաց Վարդանայ», Թարգմ. Հ. 8. վ. Տաշեան, Վիեննա,

13 Տե՛ս Н. Марр, Сборники притч Вардана, I, էւ 389, էան. մի ձէոագրի նկա
րագրի մեշ։

"  Տպագրվաէ են Մխիթար Գոշի առակների Հետ, .Աոակք Մխիթարայ Գսշիէ, Վենե. 
յսիկ, 18Տ*. ետևից, քյ 187 և Հան. էԱոակց Ողոմպիանոլւլ
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թեկուզ մի խոնարհ գրական տեսակ, ինչպիսին առակներն են։ Դրանք 
մեր գրագետ եկեղեցականի կողմից ոչ միայն արհամարհված են եղել 
իբրև գեղչկական, ոսւտի և անարժեք բաներ, այլև իրենց աշխարհիկ 
բնավորության պատճառով հալածված։ Զանազան տեսակի գուշակու
թյուն անողների հետ, ինչպես են' «հաւահմայք», «հացահմայք», « հա- 
տահարցքօ, մերժված և հաղորդության անարժան են համարել նաև 
«զրախաւսք, ղրատեսք, շրշողք տանէ ի տուն, հետաքրքիրք, զրոլցարարք, 
առասպելախալսքՏ, Վերշինը վերաբերում է առակախոսներին, հայերեն- 
Հառասպել» բառը, բացի իր իսկական նշանակությունից, գործածվում է 
նաև իբրև առակ, ինչպես որ սույն կրկին նշանակություններն ունեն հա- 
մա պատասխան հոձարեն ШуНюБ, լատիներեն {аЬи1а բառերը, Մխիթար 
Գոշը գրում է հաճախ «խրատէ առակս», «յան դի մ անէ առակս» և այլն, 
ՀՈղոմպիանոլ առակներից» 3-րդի խրատական մասն սկսվում է <гխրա- 
տէ առասպելս»,

Այսպես, ուրեմն, հնում հալածված են եղել ինչպես գուսանները և  
ուրիշները, այնպես և առասպելախոսները, այսինքն առակախոսները,

Բայց և այնպես կյանքը կանգ չի առնում, Հոգևորականի համար, 
ինչպես տեսանք, այլևս անպատշաճ չի համարվում, թեկուզ ողբի ձևով, 
երգել աշխարհային կյանքի բարիքները և երկրի, առանձնապես քաղաք
ների, ծաղկումն ու ավերումը։ Նա սկսում է հորինել նաև նոր գրական- 
տեսակներ։ Ապա 12-րդ գարից սկսած' նա, ինչպես ուրիշ երկրներում, 
մշակում է նաև առակներ։ Եկեղեցականն իր կոչումով ուսուցիչ էր, վարժ 
մեկնաբանությունն երի մեշ գործադրվող այլաբանական ձևին, նա ամեն 
առասպելի մեշ էլ տեսնում էր այլաբանոլթյոձ. ուստի բնական է, որ 
նա սիրեր խրատական այլաբանությունը, Եվ սիրելով այդ, հոգևորա
կանները վերշ ի վերշո սկսում են ժողովել ամեն տեսակի պատմվածք
ներ, որոնց տայիս են խրատական այլաբանության ձևը, և որոնք մեր 
հին գրականության մեշ հայտնի են մի ընդհանուր աոակ անվան տակ։

Առաշին հեղինակը, որի համար հաղորդում են, թե գրել է առակներ,
է Ներսես Շնորհալին (1102—1173), որի համար Կիրակոս Գանձակեցին
գրում {15, թե «Արար և առակս խորհրդաբար ի գրոց, զի փոխանակ 

անոձով մնացած կան 120 I Առակք վասն ուրախութեան մարդկան». 

առակներ,
Տ. Մխիթար Գոշի առակները:—Իսկական առակների առաշին ժո

ղովողն ու խմբագրողն է Մխիթար Գոշը։ Ն. Մառը կասկածում է, թե Գոշի 
անոձով հայտնի առակները նրանը' Մխիթար Գոշինը լինեն, բայց նրա 
կասկածը չի հաստատված համոզիչ հիմոմւքներով, Որ Կիրակոս Գան
ձակեցին,—որը ոչ թե Մխիթարի աշակերտն է, ինչպես սխալմամբ դնում

16 Կ. Գսւնձսւկեցի, Պատմոլթիւն Հայոց, էյ 140 և հան..



4  Մառը (С. П., Ч. 1, էշ 66 և հտն.), այլ Վանական վարդապետի աշակեր
տը և Մխիթարին ոչ ժամանակակից,—որ Կիրակոսը չի հիշատակում, թե 
Մխիթարն առակներ Է գրել, այդ, իհարկե, չի կարելի իբրև հիմք ծառա
յեցնել, ինչպես անում Է Ն. Մառը, կասկածելու, թե Մխիթարն Է հեղի
նակ նրա անունով հայտնի առակների։ Գանձակեցին նպատակ չի դրել 
Մխիթարի բոլոր երկերի ցուցակը տալ և ոչ նրա բոլոր երկերն Էլ նա հի
շում Է, ինչպես ի միք ի այլոց նա չի հիշատակում նաև Մխիթարի «Դա
տաստանագիրքն» ևս։

Մառի կասկածի համար, սակայն, իբրև հիմունք ծառայել Է նաև 
■այն, որ Էշմիածնի Մատ. մի ձեռագրի մեշ (№ 2238),—որ ժողովածու է

Վածորեն),— ի միշի այլոց կա վերշռլմ Մխիթար Գոշի առակների վերշին 
մասը' «Առակք ստեղծականք», որի համար իբրև հեղինակ, վերնագրի 
մեշ գրված է Հովհաննես Ծործորեցին և որի վերքում կա հետևյալ հիշա
տակարանը. «Ել զվերշացեալս ի բարեաց գռրծոց զտարտամ գրիչս զՅոհ 
•ծանօթ բանի և տեղեալ Երզնկացի։ Իսկ այժմճ Ծործորեցի։ Աղաչեմ չմո
՛ռանալ ի բարիս զիս, և գիմսն ամենայն։ Ի թվականիս Փրկչին ՌՑԺԶ՛ Եւ 
ղպիտակ պէտս Գրիգոր զվերշին գծօղ յիշել աղաչեմ» ։ Նույն տեղում ներ ֊ 
թին լուսանցքում. « Իսկ ըստ հայոց ԷՃԽԳ ալարտ եղև գիրքս»։ Ապա մի 
Հիշատակարան Խ , որ, ըստ Ն. Մառի, ժողովածուն կազմ ո զինն է ։ Վերե ֊

ցին հիշված ժողովածուն կազմողը չէ, այլ առակների արտագրողն է։ Որ 
.ժողովածուի մեշ Ծործորեցին դարձել է առակների հեղինակ, այդ իբր 
նրանից է, որ ժողովածուի մեշ սկզբնապես առակների համար հեղինակ 
հիշված չի եղել, այդ իբր նրանից է, որ Ծործորեցռլ արտագրածը, որից 
՛օգտվել է ժողովածուն կազմողը, այդպես է եղել։ Որ Ծործորեցոլ ար
տագրածի մեշ հեղինակ հիշված չի եղել, այդ էլ ցույց է տալիս, որ Մխի
թարի անոձւով հայտնի առակները հին ժամանակ անանուն են եղել։ 
Հետևաբար, հետագայում, շատ ուշ ժամանակ, արտագրողներն այդ 
առակները վերագրել են Մխիթարին։

Այսպիսի ենթադրություններով, սակայն, և այն հանգամանքով, որ 
առակների ձեռագիլյները հետին դարերի են, կարելի չէ անստույգ հա
մարել Մխիթարի հեղինակ լինելը։ Բանը որ ենթադրության է հասնում, 
կարելի է շատ տես ակ-տես ակ ենթադրություններ էլ անել։ Քանի որ մեր 
■ձեռքը չի հասել Ծործորեցոլ արտագրածը, կարող ենք ենթադրել, որ դա 
ունեցած է եղել Մխիթարի անոձը, բայց սկզբի թերթը կարող էր մաշ
ված կամ պոկված լինել, ուստի և հիշված ժողովածուս կազմողն ‘առակ
ներն անանուն դրած լիներ իր ժողովածուի մեշ։ Կարող էր ժողովածուն 
կազմողը, քանի որ բոլոր առակները չէր արտագրում, այլ միայն վերշին 
մասը, մոռացմամբ չդնել առակների հեղինակի անունը։ Նա կարող էր 
նույնիսկ դրած լինել Մխիթար անոմւը, և մի արտագրող մոռանալ, կամ 
թե անզգուշությամբ Մխիթարի տեղ Ծործորեցի դնել, և այլն, և այլն։
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Կարելի չէ լոկ ենթադրության վրա հիմնվելով հարցական թողնել այդ 
առակների հեղինակի ով լինելը, կամ հետին դարերում դրչակների ձե- 
ոով ավելացրած համարել Մխիթարի անունը, որ կա ամբողջական ձեռա֊ 
դիրների վրա, թեկուզ դրանք շատ հին չլինեն։

Թե Մխիթարի անունով մնացած առակները նրանն են, այդ ցույց է 
տալիս նրանց բովանդակությունն էլ, որ տանում է մեզ այն ժամանակը, 
вերբ հայերը դեռ քաղաքական ազատություն ունեին և մահմեդական- 
ներից ավելի ուժեղ էին ւէդում իրենց։։։ Եվ այդ հենց Մխիթար Գոշի ժա ֊

թե՛՚ Արևմուտքում—Կիլիկիայոլմ շատ ավելի ուժեղ էին, քան մահմե
դականները։

• ների հեղինակը շատ հմուտ մարդ է եղել, ինչպես եղել է և Մխիթարը։

ծանոթությոձներ տալ իր կատարած գործի և ընդհանրապես առակների 
մասին իբրև մի դրական տեսակի։ Այդ ծանոթություններից հենց իմա
նում ենք, որ այդ ժողովածուն իր տեսակում ժամանակով առաջինն է 
մեր մեշ։

Ամենից առաշ տեսնում ենք, որ առակներ ժողովելն ու գրելը դեռ 
անպատշաճ է համարվում, ուստի և հեղինակը բացատրում է, թե ինչու 
է ինքը գրել. <гԹէպէտ անըմբոն [անպատշաճ] ասացեալքդ կարծի, սա ֊

յօժարեցաք գրել»16։ Ապա այդ գործն ուրիշները ծաղրելի են համարում, 
և հեղինակը խնդրում է, որ չծաղրեն իրեն։ Ամեն անգամ որ մեր հեղի
նակները մի նոր բան են մտցնում գրականության մեշ, ստիպված են 
կամ ապացուցել, թե թույլատրելի է իրենց արածը, կամ խնդրել, որ 
չծաղրեն իրենց։ Այսպես, Կորյունը մեր գրականության սկզբում դեռ 
ստիպված է երկար ու բարակ ապացուցել, թե ո՛չ միայն թույլատրելի է, 
այլև հարկավոր է Մեսրոպ Մաշտոցի նման մարդկանց վարքը գրել։

ապացուցել, թե կարելի է մեր այժմ սովորական դարձած տաղաչափու
թյամբ, որ այն ժամանակ գործածվում էր միայն աշխարհիկ երգերի հա
մար, բանաստեղծություն հորինել նաև հոգևոր բաների մասին։ Հովհան 
Մամիկոնյանը ժողովրդական զրույցներից ու երգերից խմբագրելով 
«Տարօնոյ պատերազմը» , վերշը գրում է. «Յորժամ զշարադրոլթիւնս զայս 
ընդօրի նակէք մի' ինչ թոլեսցի ծաղր ում եք»... Նույնիսկ Մխիթար Գոշն 
իր 1Դատաստանագրքի» համար, որ նորություն էր մեր գրականության 
մեշ, գրում է. «Ել արդ մի' ոք պարսալեսցէ զասացեալս, զի թէ տխմար 
" Ք ՒյԷ՝ ոլսցի։ ե թէ կատարն ալ զպակասն ի սմանէ ինքն լցցէ. զերկո-

\ ------I* .Առակ, Մխիթարս, Գօջի, ԻԵ, էւ >0։



Մխիթար Գոշն առակների համար գրում է վերշաբանոլմ. аԵլ արդ մի՜ 
ոք ծաղր աոնիցէ զմեզ, զի առնուլ ի սոցունց ի զրոլցատրոլթիլն և յասա- 
ցուաձս ի դէպ համարեցաք, քան զաշխարհականացն վարիլ սովորոլ- 
թեամբ, Եթէ Հաճոյ ոմանց թուիցի, անառն շնորհ, ապա թէ ոչ, թոզոլթիլն 
մեզ արասցէ սիրով նորին» (էշ 153)։

Մեծ դժվարությամբ ուրեմն, նույնիսկ առակի տեսակը մուտք է 
■գործում եկեղեցականի գրականության մեշ։ Դա ծաղր ի առարկա է, զի 
դրա առասպելն աշխարՀիկ բնավորություն ունի, և եթե եկեղեցականը 
մշակում է այն, որովհետև թանձրամիտներին ախորժելի է առակների 
առասպելը, և դրանով հեշտ է սովորեցնել ու կբթեր

I Մխիթար Գոշն առակների մեշ տեսնում է բնականաբար երկու մաս. 
բուն պատմվածքը և խրատական եզրակացությունը։ I

Պատմվածքը, — որ նա կոչում է աոսւկ, գաղափար, օրինակ, եղանակ 
ն այլ բառերով,—ըստ Մխիթարի' լինում է երեք տեսակ'  բարոյական, 
առասպելական և ստեղծական։ Բարոյական առակները (բարոյք, բալւք =  
բնություն բառից, որից և сԲարոյախոս» գրքի կոչումը)  առնված են կեն
դանիների բարքից, բնավորությունից կամ բույսերի հատկություններից 
և շատ քիչ ունեն կամ բնավ չունեն գործողություն։ Առասպելական 
առակների մեշ պատմվածքը վերաբերում է կենդանիներին, երբեմն և 
բույսերին, իբրև գործող անձերի. իսկ ստեղծական առակներն առնված 
են մարդկանց կյանքից, գործող անձերը մարդիկ են։

Խրատական եզրակացությունը,—որ հեղինակը կոչում է' խրատ, 
նշանակ, նշմսւրտութիւն և այլ բառերով,֊երկու տեսակ ք' աշխարհիկ և 
եկեղեցական. IԴիցուք և սակաւուք առակք ստեղծականք, որ նման ասա- 
ցելոցն կերպարան է զճշմարտութիւնն աշխարհօրէն և եկեղեցականապէս»
ՀՄխ. Առ., էշ 128),

Առակների երկու մասերից հոգևորական հեղինակի համար բնակա
նաբար ավելի կարևոր արժեք ունի այս երկրորդը, խրատական մասը, 
այն էլ ավելի եկեղեցական մեկնությամբ, որովհետև հեղինակը ցանկա
նում է, որ խոսակցության ժամանակ մեշ բերվեն այդպիսի մեկնությամբ 
առակներ, քան աշխարհականների սովորությամբ վարվել, այսինքն 
առակները լոկ աշխարհական մեկնությամբ պատմել։ Ուստի խրատների 
մեշ կարևոր տեղ բոնում են հոգեշահ խրատներն ու հոգևոր առաքինու
թյունները։ Բայց Մխիթարի նման մեկը չէր կարող անուշադիր մնալ դեպի 
կենցաղական խրատը, առօրյա ընկերական հարաբերությունները, սո
ցիալական և ազգերի հարաբերության և նման խնդիրները կամ «ճշմար- 
տոլթիւնն աշխարհօրէն»։

Մի անգամ որ հեղինակի համար առակի մեշ էականն է առակի 
Vճշմարտութիլնը» , ուստի և նա առակը մշակում է այնպես, որ կարևոր 
տեղ բռնի «ճշմարտութիւնը», Կնշանակե' առակը հորինվում է ոչ իբրև 
ինքնուրույն բանաստեղծական տեսակ, այլ իբրև մի ուսոլցական դիդակ
տիկական երկ, որ նպատակ ունի ախորժելի ձևով խրատել և ազդել։ Դրա
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համար առակի առասպելն այնպես է հորինվում, կամ փոփոխվում (երբ 
ուրիշ աղբյուրներից է առնված), որ հարմարվի բարոյակրթական մա
սին, կամ գործողությունն այնպես կարճ է պատմվում, որ երբեմն նույ
նիսկ խրատական մասն ավելի մեծ տեղ է բոնում, քան պատմվածքը։  
Ուստի սակավ ենք գտնում բանաստեղծական նկարչություն, կենղանի- 
ների ե մարդկանց բնավորության էական գծերի բնորոշում և ոչ էլ միշտ 
արագ և ուժեղ գործողություն ենք գտնում սեղմ ու պայծառ պատմվածքի 
մեշ, որ գեղարվեստորեն հորինված առակների կենգանոլթյունն է կազ
մում։ Արգարև Մխիթար Գոշն էլ սեղմ ու հակիրճ է, բայց ոչ միշտ պայ
ծառ ու կենդանի։ Սովորաբար մի երկու ընդհանուր գծեր է տալիս նա և 
ապա իսկույն անցնում է խրատին։ Երբեմն էլ պատմվածքն այնքան կարճ 
է. ե այնպիսի, որ դժվարությամբ կարելի է եզրակացություն հանել, կամ 
հանած եզրակացությունը շատ թույլ կապով է կապվում պատմվածքին,

Հեղինակը, սակայն, իր խրատը բավական չհամարելով դեռ գրում 
է. «Զառեալ նշանակսդ չափաւռրապէս համեմատեցաք' պատճառս տա
լով տեսողաց բանին նմանապէս զթերին լցուցանելа (էշ 30)։ Կնշանակե' 
Մխիթարն առակն ասողին աղատ է թողնում մեկնության թերին լրաց
նել, ճիշտ ինչպես նա իր Դատաստանագրքի «■կատարեալа ընթերցողի 
համար ևս ասում է, թե' «զպակասն ի սմանէ ինքն լցցէ.0։ Այստեղ էլ, 
ուրեմն, առակների և Դատաստանագրքի հեղինակը նման ձևով է 
մտածում,

Բնականաբար պիտի սպասենք, որ Մխիթար Գոշն առակների մեշ ևս 
նույն հայացքն ունենա դատաստանի մասին, ինչ որ Դատաստանագրքի 
մեշ։ Այստեղ Նախադրության մեշ (էշ 28) պատվիրում է, թե դատավոր
ները պետք է «ուղիղ դատաստան անենа և ապա (էշ 32) գրում է. «Ել 
թէ ոսոխքն յատենի անդ բանակոիլ լի ցին' մի՛ տայցեն թոյլ, այլ սաս- 
տեսցեն... Ուս ցին և գատախազքն, թէ ոչ վասն վիճոյ գան յատեանն... 
ըստ կարգի տայցեն խօսել ոսոխացն»։ Այս երկու գաղափարն էլ, դատա
վորի արդար մարդ լինելու հետ միասին, արտահայտված ենք գտնում 
մի առակի մեշ,

Հալրալ զրո,ն տատրակի քակտեալ, և իւր չին ե ալ. և եղև նոցա երթալ աո արդարն 
արագիլ ի դատաստան. Լ անդ զմիմեանս նախատէին և պարծէին, տատրակ ողշախոհու֊ 
թեամ,ւ, կրօնալորոլթեամբ. ե Հալրալ պահ,, քաոյսսնօրէիլ,. և նախատի ոմն կեղէաւո- 
րոլթեամր, և ոմն զալլոց ոսսելո, զվաոտս-կնլ Իսկ դատալորն երկոլցն սաստէ և հար,անէ 
ղհալրալ, թէ րնդէ՜ր ,ակտեցեր, Ել նա ասէ. Տինոսսէոյ նշան ինչ ոչ տեսի, և վասն այն 
առի ինձ։ Հար,անէ դարձեալ. Դա՞լ էիր եդեալ զոր առեր։ Ել նա ասէ' ոլւ — Եւ կամ ո՜չ էր 
երկու հեծան եդեալ ի վերա, միմեանց։ Ել ասէ' եդեալ էր։ Հրամայէ անդրէն գարձոլցա-

Տդաաասաաէ ոսփղ հրամայէ առակս դատել, և ոչ յայտնի մեծաբանն,, և կամ рр;-
I փԴմնաՏց դատախաղաց: եւ դարձեալ գի զոր չիցեմ, եդեալ' ոլսոլցանէ չաո- 

նոզ, և Աինոսսծս յայլոյ' թէ ե յոոի ի,է, Աակել, (Մխ-, ՃԽ. 118)
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Այստեղ, ուրեմն, տեսնում ենք, թե ինչպես ոսոխները' Հավբալն ու 
Տատրակը, դատաստանի են դնում արդար Արագլի մոտ. բայց նրա աոաշ 
իրար նախատում են, իրար հետ վիճում են և ամեն մեկն իր արժանավո
րությամբ պարծենում։ Դատավորն երկուսին էլ սաստում է, ապա հարց 
ու փորձ անում և դատաստան կտրում։

Տեսնենք մի ուրիշ դի ծ էլ։ Դատաստանագրքի մեշ (նախադրություն, 
էշ 29) Մխիթարը պատվիրում է, թե « Դատաւորն մի' լուիցէ զոսոխին 
կամ զդատախազին բանսն միայն» ... Այսինքն նա մեկ կողմը միայն 
լսելով չպիտի դատ անի։ Առակներից մեկի մեշ ասում է, թե անընտրող 
դատողները* լինեն թագավոր, իշխան, դատավոր, թե եկեղեցու առաշ- 
նորդ, «անփորձապէս դատապարտ են», այսինքն առանց քննելու դատա
պարտում են նույնիսկ արտաքին տեսքից կամ համբավից (այսինքն 
ուրիշներից լսելով). և առակախոսը պատվիրում է, թե չպետք է էի տես- 
լենէ կամ ի համբալէ դատել» (Մխ., ԺԸ. 19)։

նկատենք և հետևյալը։
Մխիթար Դոշի առակները, որոնց թիվը 190 է, խմբագրված են, ինչ

պես վերևում ասացինք, մի շատ հմուտ մարդու ձեռով, ինչպիսին իրոք 
եղել է Մխիթարը։ Դրանց համար նա օգտվել է Եղոպոսի առակներից ու 
Բարոյախոսից, ինչպես և այլ գրավոր աղբյուրներից ու ժողովրդական 
առակներից։ Անպայման կան և այնպիսիները, որ հեղինակի իրեն ստեղ
ծածն են։ նա, ինչպես երևում է, մեծ նյութ է ունեցել ձեռի տակ, բայց 
ամեն ինչ որ ոմւեցել է, չի գործադրել. (ГԶբաղումս ի գիտելեաց և յա ն ֊ 
գիտելեաց թողաք իբր համաղօրս յօրինակս և յառակս» (էշ 29)։ Բայց 
ամեն ինչ, որ նա առել է իր ժողովածուի մեշ՝ շատ որոշ կարգով դասա
վորել է ըստ նյութի, այսինքն ըստ գործող անձերի, նախ երկինք ու 
երկիր և երկնայիններ և ապա բույսեր, լեռներ, կենդանիներ ու մարդիկ։ 
Ամբողջի մեշ երևում է մի մտածող, կարգ ու կանոն սիրող մարդու ոգին։ 
Այսպիսի. միակերպություն չունեն Վարդանա առակները, որոնք և մի 
մարդու գրչից չեն դուրս եկած և ոչ էլ մի դարոլ արգասիք են։

4ԱՐԳԱՆ ԱՅԳԵԿ8Ի ЬЧ «ԱՌԱԿՔ ՎԱՐԴԱՆԱՅ»

1. Վարդան Այգեկցի:—Մեր հին գրականության հարստություննե
րից մեկն են կազմում և «Վարդանա առակները»։ Սրանց նախահայրն է 
Վարդան Այգեկցին, որ Մխիթար Գոշից մի սերունդ կրտսեր է. Մխիթարը 
վախճանվել է 1213 թ. խորին ծերության հասակում, իսկ Վարդանն այդ 
ժամանակ արդեն տարիքավոր է եղել և անվանի՝ իր բանաստեղծական 
քարողներով։ Ծննդյան և մահվան թվականը հայտնի չէ. ապրել է 12 և 
13 ֊ր դ  դարերի մեշ։ Ծնվել է մի բազմանդամ ընտանիքում, հին Տլուք 
գավառի Մարաթա անոձով մի բնակավայրում, ինքն իր մասին հայտ
նում է, գրելով, «ողորմելի Վար դանս որ ի Մարաթաոյ», որ է' ի Մարա- 
թայոյ։ Սովորել է Կիլիկիայի Արքակաղին վանքում (Ասից հյուսիս, մի.
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լեռան վրա), որ մի ժամանակ եղել է կաթողիկոսական աթոռանիստ, Այգ 
ժամանակ և մոտիկ ծանոթացել է մի քանի իշխանների' «յոյժ ծանօթա- 
ցաք նոցա սիրով աստուծոյ»,—գրում է նա,

Այնտեղ նա ոչ միայն կատարելագործել է իր ուսումը, այլև մշակել 
է իր համար գարին համապատասխան որոշ աշխարհայացք հատկապես 
դասակարգային հարաբերությոմւների վերաբերյալ, Իր թղթերից մեկում 
հայտնում է, թե նվեր պիտի տալ սեփական աշխատանքով ձեո բերածը 
միայն, որ աստուծուն ընդունելի լինի, բայց իշխաններին այդ վիճակ
ված չէ- «Քանզի վա՛յ է գնա որ իշխան կամ առաշնորդ կացուցանեն 
յայս չար և ի դառն ժամանակիս. Զի թէ մեք որ սակալ ոլնիմք զկարիքն, 
ե իշխանութիւն և կարողութիլն ոչ ունիմք, բայց փոքր ի շատէ առանց 
զրկանաց ո չ  կարեմք մնալ, ապա վասն նոցա զի՜նչ ասացից, որ ոմւին 
գիշխանոլթիւեն և զկարոդոլթիլնն և զբաղում կարիքն և զալելորդն և 
զբաղում ծախքն, զոր բազում անգամ տես այ շ րշելով ի մ էշ նոցա, Եւ 
աղաչանաւք ամենայն սրբոց թողցէ աստուած նոցա և մեզ ողորմոլ.

վածքն, ուրեմն, «զրկանքի» վրա է հիմնված, և այդ ասում է նա իբրև 
իրականությոձ, Ինչպես Եղիշեն Հազկերտ թագավորի չարության մասին 
խոսելիս ասում է. «Թէպէտ և ոչ ունիմք հրաման բամբասել գիշխանն, 
բայց և ոչ գովողք կարեմք լինել այնմիկ' որ աստոլածամարտն լինիցի. 
այլ զանցս իրացն պատմեմք... ոչ բամբասասէր մտօք, այլ ճշմարտու- 
թեամբ զելս իրացն ասելովа, նույնպես ևՎարդանն սկզբից դնում է, թե իր 
ասածը բամբասանք չէ. «Ել զայս ասելով ոչ եթէ բամբասեմ զիշխանսն, 
քա ՚լ և մի' լիցի այս. զի գրեալ է, թէ մի' բամբասեր զիշխան ժողովրդեան 
քո, Այլ ողորմելով նոցա՝ զչարութիձն սատանայի ցուցանեմ ձեզ», «Սա
տանայի չարությունն» իշխանների ձեռով.

Եվ տեսեք, թե նա ի'նչ զզվանքով է վերաբերում դեպի մի իշխանի 
կես դահեկան չարավաստակ նվերը, որ նա տվել է ընդհանուր եղբայրու
թյանն Արքակաղին վանքում, նա գիշերը երազներ է տեսնում այդ մա
սին. «Զառաշին [երազը] յորժամ առի [նվերը մի իշխանից], տեսայ ի 
նմին գիշերի, և ա՛հա լցալ բերան իմ յանկարծակի զազրելի աղբով, և 
ոչ կարէի թափել զնա ի բերան ոչ իմ մ է. և իմ խնդրեալ անքոյթ տեղի՝ 
փսխեցի զնա, և զութ աւրն ոչ փարատէր հոտ գարշութեան նորա ի քմաց 
իմոց. Այս յուսմանն ի ժամանակն եղև ի սուրբ ուխտն յԱրքակաղնին, 

՛Ել տուրք իշխանին էր կէս դահեկան, զոր ետ հասարակաց եղբայրու- 
թեանն»,

Որ իշխանի տուրքը բոլոր եղբայրությանը' Վարդանն է առել, այդ 
. В"Чв է տալիս, որ նա Արքակազին վանքի եղբայրության անդամներից 

մեկն է եղել և, հավանորեն, մի պաշտոնատար, Իր կյանքի այդ շրշանից 
արդեն նա եղել է կրոնավոր։ նրա հետագա կենսագրության մասին չկան

■ տեղեկություններ, չի ստուգված նրա «Ամթեցի երէց» լինելը, և իր «ծխա
կանները» կամ «ծուխն» ոմ/ենալը նախ Ամիդում, հետո' Տլուքոլմ, Եթե
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նա «երեց» էլ եղած լինի, անշուշտ եղել է «վանական երեց» ,  այսինքն' 
կուսակրոն քահանա, թե չէ' նրան սովորաբար անվանում են «Վարդա
պետ։։։ Իբրև այսպիսին նա եղել է բարողիչ, ոչ անպայման մի վանքում 
նստած, վարդապետները քարոզելով շրշում էին և տեղից տեղ աշխարհա
կանների մեշ։ Ծերության հասակում երիտասարդ կրոնավորներին ուղ
ղած մի խրատի մեշ17 նա դրոսէ Է. « նոյնպէս և ես, ո՛վ որդեակք, ի 
մանկութենէ մինչև ի ծերութիւն շրշեցայ ի մէշ աշխարհի [ = աշխարհի 
մարդկանց] և տեսի բազումս զմեղս մեծամեծս, և անչափ լոսսյ ծածկա- 
բար ի դործողացն զչարս. նաև ոլսայ յաստոլածեղէն գրոց որոց ոչ գոյ 
թիլ» ։ Մանկությունից ( =  երիտասարդությոմւից) մինչև ծերություն նա 
2Ր1̂ Լ է։  անշուշտ, իբրև քարոզիչ վարդապետ։ Որ նա գրում է. аԱնչափ 
լուայ ծածկաբար ի դործողացն զչարս։, այդ նա ծածուկ լսել է իբրև խոս
տովանահայր։ Դրանից, սակայն, պետք չէ հետևցնել, թե նա ծխատեր 
քահանա է եղել, խոստովանահայր լինում էին և վարդապետները։ Նա, 
ինչպես ընդհանրապես վարդապետները, ոձեցել է և իր «բնիկ ժառան
գությունը», այսինքն' բուն, իսկական վիճակը, քարոզչության թե մը

Մարաթան։ Այստեղ, այս կողմերում 11-րդ դարից ի վեր կազմված էին 
հայկական մեծ գաղութավայրեր. այստեղ Տլուք գավառում էր և կաթո
ղիկոսական Ծովք բերդը։ Բնական է, որ Ծովքից կաթողիկոսական աթոռի 
տեղափոխությունից հետո' նույն գավառում եղել է հայկական հոգևոր 
իշխանություն և պետք է եղել նաև մի քարոզիչ վարդապետի։ Թե ինչպի
սի' հայ բնակչություն է եղել այն գավառում և նրա քարոզներն իրենց 
բովանդակությամբ որպիսի' աղերս են ունեցել տեղական ժողովրդի 
կյանքի հետ, այգ պարզված չէ ։ Նա մի քարոզի մեշ դիմում է 1ւ արանց, 
և' կանանց («Դուք՝ դասք արանց», «Դուք դասք կանանց») և առանձին 
խրատներ տալիս նրանց, կանանց հորդորում է, որ հնազանդ լինեն և 
հոգատար, իսկ արանց' որ սիրեն իրենց կանանց և քաղցրությամբ խրա-

կանանց, նրա համար, որ զարդարվում ու պճնվում են, երեսները շպա- -

երիտասարդների, կամ դեղերով իրենց զրկում են երեխա բերելու ընդու
նակությունից, և նույնը սովորեցնում ուրիշներին։ Մի ուրիշ ճառի մեշ

ների վարձը կտրողներին, նրանց, որ զրկում են որբերին, այրիներին ու 
տնանկներին կամ խաբում չափ ու կշռի մեշ, նրանց, որ կաթի ու գինու.

17 СՅա.ա.լա*ա,ին ռլրր դրոց խրատ,  վարուց աոացինոքեան կարճ է կարճ., և 
Համառասո միա,ն զրանիցն գրել ողորմել.,ս Վարդանա, որ ի Մարաթաո, և ա,ժմ ի ձորս

թեան ւ կամ միանձնութեան ի ծերպ, վքմացյ .  Н. Марр,. СборВИК Пр. ВарД., часть I. -
է, т .
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^ մեշ շուր են խաոնում և այնպես ծախում։ Այս ամենն էլ սովորական,
.նույնիսկ աստվածաշնչյան մոտիվներ են։

եթե այդ բովանդակությամբ ճառերն ասվել են Տլուքոլմ, կարելի է 
դրանից հետևցնել, ինչպես վարվել է Ն. Մառը, որ այնտեղի հայ գաղու- 
թը չի եղել մի խուլ անկյուն, այլ մի աոևտրա-արդյունաբերական հա ֊ 
բուստ կենտրոն և Վարդանի այդ քարոզներն ուղղված են հարուստ քա. 
ղաքացիների և վաճառականների դեմ։

ճառերի այդպիսի ընդհանուր բովանդակությունից կարելի չէ են- 
թադրել, թե դրանց համար այն շնորհալի քարոզիչը հալածանքի է են- 
թարկվել և ստիպված է եղել իբրև հալածական հեռանալ կամ փախչել 
իր բնիկ գավառից ու հայրենի Մարաթա գյուղից, Դրա պատճառը թաքնը. 
ված է, հավանորեն, քաղաքական հեղհեղուկ դրության մեք, կամ գուցե 
մի ծանրակշիռ .հարցի շուրշը սաստիկ ընդհարման մեշ տեղի իշխողների 
հետ։ Երկու տարի.նա նյութական նեղության մեշ է ընկնում։

Պաղտին իշխանի համար 1212 թ. գրած քսաներկու ճառ աշխատու
թյան մեշ ասում է. տԵլ-այշ յոյժ ծանտր եղև մեզ, զի երկու ամ է [Д] զբա
ղումն աշխարհի էաք և ոչ ընդերձոլն [ընթերցումն] գրոց, քանզի բուռն 
է կարիք մարմնոյ յորժամ պակասէ. ղի հալածական եղաք ի բնիկ ժա- 

,ռանդութենէ մեբմէ յերկրէն Կիլրիսոյ և ի գաւառէն Տլքոյ և եկաք յԱյգեկս, 
և աստուած ի բարի աշողեաց զ ամենայն գործս մեր և զպէտս մարմնոյ, 
իսկ ի Տին ոամսւնէ յիշհսւլ հալաքեցի... Հայոց ոկա [ =  661+551=1212]. 
և էր թագաւոր Հայոց Լէոն Ըռոբինեանձ ի Կիզիկիայ...!1* ։ Ուրիշ տեղ նա 
սույն ճառի համար գրում է. հԻ չորրորդ ամի դալստեան մերոյ ի Մա- 

,րաթաո ի սուրբ լերինս յԱյգեկս. և եղի ի գիրս զոր գրեցի ճառս .իր. 
[=քսա ն և երկու] ի խնդրո յ  թագալորազն իշխանին որ կոչի Պաղտինа, 
Այս (էչորրորդ ամնյ։ է 1212 թվականը, երկու տարի էլ նեղությոմւ է կրել 
մինչև Այգեկում տեղավորվելը, ուրեմն նա իր հայրենի Մարաթայից, 

. Տլուք գավառից հալածական է եղել 1206 թվականին։
Շատ հավանական է, որ իր ծանոթ թագավորազն իշխան Պաղտինի 

(Բալդվինի) հովանավորությամբ և հաշողվել է Վարդանին դաոնալ միա
բան Սուրբ լեռան կամ Սև լեռան վրա 12-րդ դարի վերշին քառորդին 
հիմնված Այգեկ կրոնաստանի, Այստեղ էլ Վարդանը երկար, գուցե մինչև 
կյանքի վերշը, մինչև խորին ծերություն ապրել է, ուստի կոչվել է «Այ- 
գեկցիո։ 1229 թ. նա դեռ կենդանի է և աշխատում է ըստ մի դրության։

Այստեղ, այս ղանապատումյ> կամ Vսուրբ ուխտումյ> նա պարապել է 
գլխավորապես գրականությամբ,, թղթակցել է շատերի հետ. զանազան 
հարցերով դիմել են նրան, ինչպես Պաղտին իշխանը, Անտիոքի Միքայել 
եպիսկոպոսը և ուրիշները, և նա սիրով պատասխանել է նրանց, գրել է 
ճառեր, խրատներ երիտասարդ կրոնավորների համար։ «Ես նուաստս 
յամենայնի յերիս ճառս կարգեցի ղբանս խրատուց նորամուտ կրօնա-

18 Արտադրող դրչի տդիտոէքյոձէց կամ անփոփությոձից էն աոաչտցաէ սխալները.



լորաց մանգագունից և ո չ էերոց»։ ՛Սկզբում նա աշխատել Է առանց գրքե
րի, հիշողությամբ, Պաղտին իշխանի համար 22 ճառը հորինել Է էի հին 
ոսւմանէ յիշեալ», գրում Է նա։ նրա գրքերը մնացել Էին Տլուքում։ Միքայել 
եպիսկոպոսի հարցմանն Էլ նույնպես Է պատասխանել. «Կա'մ ես յա ֊ 
նապատի աստ հեռի ի գրենաց և ի մեկնչացւ։, ասում Է նա. «Ել առաքի 
աստուծոյ անսուտ ասեմ, որ չունիմ յանապատի աստ բազում գրեանս և 
կամ զմեկնութիլն հինգ բանիցս, զի եդից օրինակ և գրեցից։ Ապա... 
սկսալց կատարել ղհրամանս քո, զոր տայ սուրբ հոգին, ի հին յիշատա- 
կաց և յուսմանց, բայց և յամենայն շնորհաց որ լինի և ոչ ի մեր շանաց. 
քանզի խաւարեցալ միտք իմ յաշխարհիս և նուազեցալ լոյս աչացս և 
տկարացա։ ծերութեամբսօ։

2. Վար դանի գրությունների թեման ՜կամ նյութն էապես նորություն
յէ :—նա քարոզում Է, թե ավելի լավ Է, որ կրոնավորները կենան եղ
բայրանոցներում. նրանք պիտի աշխատեն և ապրեն իրենց աշխատան
քով, սեփականություն պետք Է չունենան։ նրանք նվերներ պիտի ընդունեն 
միայն, երբ կարող են աշխատել, այն Էլ միայն երկրագործներից և արհես
տավորներից. որովհետև, ինչպես վերևում տեսանք, նա անընդունելի Է 
համարում անարդար եղանակով ձեռ բերվածը, ուստի իշխաններից 
պարգև ընդունել թույլատրում Է լոկ ծայրահեղ կարիքի դեպքում։ Այս 
վերաբերում Է, հարկավ, կրոնավորների անձնականին, թե չէ՝ դժվար է 
■կարծել, թե Վար դանը քարոզեր, թե վանքերը չպնտք է նվեր ընդունեին, 
քանի որ այդ դարում և աոաշ շատ սովորական էր վանքերին տալ ամեն 
տեսակ ընծաներ և՜ անշարժ, և\ շարժական գույքերով։ նա քարոզում էր, 
որ սեփականություն չունենան կրոնավորներն անձամբ և ոչ վանքերը։

ն. Շնորհալու «Ընդհանրականի» վերլուծության ժամանակ տեսանք, 
թե ինչպես կրոնավորներն ընկած էին անձնական հարստությունների 
ետևից, սեփական այգեգործությամբ էին պարապում։ Մի քառասուն 
տարվա ընթացքում Շնորհալուց հետո' կրոնավորների բարքերն ավելի 
ընկել էին, քան բարվոքվել։ «Այգեկ» անունը հենց ցույց է տալիս, որ 
այգեգործությունը մեծ տեղ էր բռնում այն անապատում, ուր ապաստա
նել էր Վարդանը։ նա գրում է. «Ասա' ինձ, ո րգեակ, թէ ընդէ՜ր ելեր աշ- 
խարհէ և կամ ի խցաւոր վանից, յորժամ պիտոյ էր քեզ այգիս և դրախտս 
տնգել։ Ահա խաբեցեր զմարդիկ և զաստոլած, խաբեցար և դու. զի չես 
միայնակեաց։ Տի ուր արտավարութիւԱ ալելի քան զպէտսն, և այգի և 
դրախտն տնգի և բուծանի վաստակով և շրով, և ի գիշերի աղաղակէ զհետ 
■գաղանացն, և ի տունշեան գոչէ պարսաքարիլ գհետ թռչնոցն առ ի պահ- 
պանութիւն մրգոցն և ողկուզացն. և ի վերայ այսոցիկ ա'յլ մեծագոչն 
կորուստ, զի վէճ և կռիւ, նախանձ և մախանք ոչ պակասէ. սա ի'մ և այն 
քո',—ո չ  է այնպիսի վարքն միայնակեցի, այլ աշխարհականի» ։

Շարունակենք տեսնել, թե ինչ է ասում այդ առթիվ Վարդանը երի ֊

«Ռ՜վ որդեակք իմ, եղև' այսպիսի խռովութիւն և վէճ և մախանք ի
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միջի մերում, և աստի առի ղփորձն զոր գրեցի, Քանզի բազում ծառս 
գեղեցիկ մրգաբերս տնգեալ էին առաջին միայնակեացքն որ բացին և 
սրբեցին զանապատս. որ է սակալ ինչ պակաս ի քառասուն ամէն, Ե■ 
այս երկու ամ է զի տնգեաց սատանա մախանք ի միջի մերում և նախանձ 
ի վերա մրգաբեր ծառռց և վէճ և աղաղակ, և մեծ պատերազմն ոմւէր 
զմեզ և տրտմութիւն զայս երկու ամս և ելք ո չ  կարէաք գտանել, զի 
բարձցի վէճն և մախանք ի միջոյ, և ալր քան զաւր յալրղորէր 
չարն ի ջնչոյ գիւացն։ Ել եկեալ եղբարքն յեկեղեցի ի մուտս կիլրակէին 
և խորհեցաք, թէ ջահ ինչ ոչ կա մեզ ի մբգաբերացս. այդ խռռվոլթիմյ էր 
ի մեզ. ե Քրիստոս հրամայէ թէ զաջ ակնն և զաջ ձեոն հատանել և զոդին 
ապրեցուցանել։ Ել զայս ասացեալ եղբարցն ե դիմեալ իլրաքանչիլր ի 
տապար իւր և սուր ի վերա եդեալ կոտորեցաք զամենայն մրգաբերսն 
ալելի քան զհարիլր ծառս որ կային ի դրոլնս .թ. [ =  />ЬЬ] խցին' թզենիս 
և ընկուզիս, սերկեելիս և սալորիս, մշմջիս ե արքակաղնիս, Ել ես մեղա֊ 
ւռրս քաջալերէի զեղբարսն, թէ մի' երկնչիք. զի այս վարձք է ե ոչ գա. 
տապարտութիւն, պարծանք է անապատիս և ոչ նախատինք, Ել զայս 
արա բաք և ի նոյն ժամս գրէի զգիրս զայս, և եղև խաղաղոլթիւն յոյԺ  
ողորմ ութեամբն աստուծոյ»։

Ամեն վանքում, հարկավ, չկար Վարդանի նման մեկը, և այդպիսի 
կտրուկ ձևով չէին վարվիլ, և կռիվն ու խռովությունը պիտի շարունակ, 
վեր անձնական սեփականության համար։ Կային և շատ այնպիսիները, 
որոնք չէին հետևիլ Վարդանի ն։ Այդպի սիներին է ակնարկում նա գրելով՛ 
ի միջի այլոց հետևյալը.

*Վա'յ զի կամ ա՛լ սիրեցի զփառս աշխարհի և կեղծալորեալ շրջեցա 
և ձևացա առ աչս մարդկան. կամա'ւ և գիտութե ամ բ մեղա և եղա ողոր- 
մելի քան զամենեսեան. Բայց ո վ  մանկունք նորո И իոնի և ծնո'ւնդք սըր- 
բութեան նորին սուրբ արգանդին, գիտեմ՛, որ ի միտս ձեր ո'ւնչս աոնէք 
և քամահէք ղրանս իմ ասելով, թէ՝ «УГվ դու զառանցեալ և գարշելի ալե- 
վոր, որ լցար անաւրէն և շարաւաբեր չար գործալք և չես ժամանեալ ի  
կարգ աշակերտի և դարձեալ վարդապետն'ս մեզ զաւրէնս աստուծոյ, զոր. 
դու ոչ պահեցեր։ ժամ է քեզ լռել և պապանձել, զի ձանձրացան լսելիք 
մեր և տաղտկացան սիրտք մեր ի քո ընդվայր շատաբան ութ են էտ. Նաև 
ո չ  այլ ինչ խորինս և անծանաւթս պատմես մեզ, բայց միայն զոր քաջ 
գիտեմք ի մ անգութ են է մերմէ»։

Ահա թե ինչ են ասել Այգեկցուն նրա հակառակորդները, իսկ նա՛ 
այնպիսիներին պատասխանում է.

VԻսկ ես հասսնիմ և արդարացուցանեմ զմտածութիւնս ձեր զոր կար֊ 
ծէք վասն իմ. Նաև գրով ձեռին իմոյ բազում արձանս կանգնեմ ի մ էջ 
աշխարհի խոստովանելով մինչև ի լրումն ժամանակաց, թէ տգէտ եմ և  
բազմամեղ. Ել զի լցալ երկիր գի т  ութեամբն աստուծոյ՝ ըստ բանասա֊ 
ցոլթեանն Սողոմոնի և Եսաիայ, և այդ ես ուստի՛* կարացից նորագոյնս■ 
ինչ պատմել ձեզ»։ Բայց և այնպես նա ասում; խրատում է, զի չի կարող-
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այդ չանել և քանքարաթաքույց լիներ «Նաև շունք պահեն զհաւտս ոչ- 
իյարաց և զդրունս յալազակաց,— ասում Է նա,—և չար փշալք զայգի և 
զդրախտ ամրացոլցանեն, և լար ծառայք շուրշ զքաղաքալ փոսս հատա- 
նեն, որպէս զի անվնաս մնա ид են բնակեալքն ի նմա։ Նա և զղա լակ քա
հանայի սնուցանէ դայեակ պոռնիկ- և անկերպ յեսանն զսուր հատանող 
առն է ի պէտս մեր. և զազրատեսակ ճրագն լոյս արձակէ և ղի ալարն 
հալածէ. անպէտ գայլախազն և փոքր երկաթն հուր պարգևեն ի սպասա- 
լորոլթիլն կենաց մ երոց։ Ա՚յսպէս համարեցարուք և դուք զիս և ղրանս 
իմ, ո վ  որդեակք, և աստուծոյ լերոլք շնորհակալ և զնա' աւրհնաբա- 
■նեալ փաոաւորեցէքօ։

Ուրիշ տեղ էլ նա գրում է. .
«Ապա քահանայք և ժողովուրդք աստուծոյ, այս ձեզ սակալ մի րանք 

ի պատուիրանացն աստուծոյ մերոյ, զոր անդադար լսէք և գիտէք ի ման- 
կոլթենէ. զի լցալ աշխարհ գիտութեամբ աստուծոյ. վասն որոց կարճ և 
համառոտ գրեցի, որ կարէ իմանալ տխմարն և տգէտն. և մի' մեղադրէք. 
զի չէ րանքս զերդ որ պատեհն է. զի ծերութիմւս և յերկար ցալքս կուրա- 
ցոյց զմիտս և զաչս իմ»։

8. Առակավոր Ճւսոկյւ:—Ինքը Վարդանն էլ շեշտում է, որ իր գրու
թյունների, իր քարոզների նյութը նորություն չէւ Հայոց գրականության 
սկզբից ի վեր մեր ճառագիրները բանեցրել են նույն կրոնական թեմա- 
ները—մեղքից խուսափում, ղզշում, արտասուք, բարեգործությոմւ և այլ 
հոգեշահ խրատներ, Նորությոմւ չի եղել ի միշի այլոց նրա խրատը կրո

նավորներին՝ «գրեցէք, կարդացեք», Բայց այդպիսի հին թեմաները, որ այն 
դարում դեռ չէին կորցրել իրենց արժեքը, նա մշակում է մի բոլորովին 
նոր, ինքնուրույն ձևով, Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու 
հասարակ, մեկին ու թեթև, ախորժալուր. Նա ոչ թե ճառում է, այլ կեն
դանի լեզվով զրույց է անում, սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի 
ևս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, 
այլև ապագա սերոձդների, «Վա՜յ ինձ, մանկոձք Սիոնի, որ գայք հետ 
մեր յաշխարհի, զի ցանգամ տեսանել զձեզ և ոչ կարեմ, գի հողացեա՛լ 
եմ ի գերեզմանի, ապա գրաւքս .այս խաաիմ ընդ ձեզ մինչև ի հինգ և 
յելթն ազգն, և կա'մ հոգովս ի միշի ձերում» , Ահա հավերժության համար 
մի անկեղծ ցանկություն, որ ուղղված է ոչ առ իր անձը, այլ առ իր 
ապագա ընթերցողները. Եվ այս անկեղծ ձգտումը շարունակ ուսուցանե
լու, տալիս է նրա երկին գրավչություն, հետևաբար և գեղեցկություն. 
Պակաս չեն, հարկավ, նաև արտահայտության գեղեցիկ ձևերը, բանաս
տեղծական պատկերավորությոլնները, նմանությունները և այլն, որոնք 
առանց որևէ որոնումի, բնականորեն ելնում են նրա գրչի տակից։ Նա
խորդ ճառագիրների խոսքն էլ այդ նկատմամբ աղքատ չէ։

Բայց Վարդանն ոէնի մի ուրույն ոճական հատկություն ևս, որ ըստ 
-երևույթին նա առաշ Է բերել Ավետարանին հետևելով։ Նա, ինչպես Ն. 
■Մառը ցույց Է տվել, իր ճառերի մեշ մտցրել Է այլաբանական առակներ,
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որ «Վարդան Այգեկցուց առաշ հայ քարոզիչներն ըստ երևույթին չեն կի
րառել իրենց խրատական ճառերի մեշ»։ Վարդանն է առաշի ն անգամ 
հոգեշահ, րարոյակրթական նպատակով օգտագործում առակները, որ 
նրա գաղափարները պարզում և հեշտ հասկանալի են անում։ Այսպիսով 
նա իսկապես ստեղծել է մի նոր ձև, մի «առանձին գրական տեսակ», ա>- 
ոակավոր նաոհր, խրատներ, Դրանով նա իր խոսքը բազմազան է ղարձրե, 
և ավելի գրավիչ, հետաքրքիր և ազդու, մանավանդ պարզամիտ ընթեր
ցողների և ունկնդիրների համար։ «Ապա թէ ախորժէք և կամ իք լսելով, 
քահանա յք , իշխան ք և ժողովո ւրդք, նա' ևս գարշելի և մեզալք լցեաշ 
ծերս ի վերայ խորհրդոյ ճառիս ցոլցանեմ ձեզ այժմ պարզ առակալ, թէ 
որպէս են այսալր սիրտք և խոբհուրդք ամենայն մարդկան։ Ել արդ ահա 
էր ոմն փարթամ և յոյժ մեծատուն»։

Նա իր ճառերի համար առակները քաղել է զանազան աղբյուրներից, 
երբեմն մանրամասնությոմւները մշակելով. բայց երբեմն և ինքն է ստեղ
ծելն, Նրա ստեղծածն ու մշակածն է, օրինակ, «Վասն տասն վաճառա֊ 
կանացն» առակը, որ գրված է Պաղտին իշխանին ուղարկած քսաներկու 
ճառ [=գւուխ] ունեցող թղթի մեշ, որ հիշվեց վերևում։ Ինչպես երևում է, 
նա իր այս գրությոմւը մի քանի անդամ մշակեյ է. վերշին անգամ Կիլի- 
կիայի Դրազարկ վանքում, որ Սիս մայրաքաղաքից հեռու է եղել մի օրվա 
ճանապարհով։ Այնտեղ էր նստում Ասի եպիսկոպոսը, և այնտեղ է եղեէ 
մեծամեծների հանգստարանը, բայց որ գլխավորն է' վանքի միաբան
ները պարապել են ոլսմամբ և գրել կամ արտագրել են բազմաթիվ <54- 
ռագիրներ 12—14-րդ դարերում։ Թե ե՛րբ և ի՛նչ առթիվ է Վարդանը 
Այգեկից գնացել Դրազարկ վանքը, այդ հայտնի չէ։ Նա երկար ժամանակ 
ցանկացել է իր հիշված աշխատության մեշ այլաբանական առակ դնել, 
բայց իրեն չի հաշողվել, մինչև որ վերշապես այղ գլուխ է բերել Դրազար- 
կում, ինչպես ինքը պատմում է նույն աշխատության առաշարանի մեշ, 
Վերշին ս հետաքրքիր է և այնոլ, որ այնտեղ Վարդանը «պատկերացնում 
է իր ստեղծագործության երկունքը» , Բերենք դրանից մի հատված,

«Ողորմելիս Վարգան, որ ի Մարաթաոյ, ի միայնալոր խցիս' ի սահ
մանս աստոսսծաբնակ ուխտիս, որ կոչի Դրազարկ, [կամեցայ] ձևացոլ- 
ցանել ժ  [=տասն] առա կա լոր րանիլ վաճառականս■ և . ութ որոգայթս 
առաշի նոցա և գտանել Ը [=ո,թ] մեղս նման յորոգայթսն և այն ք [=ոլքք\

և հաւատացեալ ժոզովուրդք Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ, և յայն ութ 
մեղք ժողովել զամենայն մեղս և զամենայն բարեգործոլթիլնս։ Ել յոլով 
աւուրս աշխատեցա և բազում անգամ սկսա և ոչ յաշողեցալ բանն, և

1Տ վարդալի գործածած առակները նրա երկերից Հանած ե ի մի հավաքած «ւ4'« 
Ն. Մառի հիշված աշխատության երրորդ մ՛առի-մեշ, чаСТЬ III, ПрИЛОЖеНВе II. ПритЧ1Ь 
Вардана Айгекского, էւ էՏ—ՏՏ, աԱռակք Վարււանա, Աւգեկցւռւնւ,



խաւարեցոյը ղմիտս իմ. և փախեալ կապեաց զլեզոլ և զշրթոլնս իմ, Իսկ 
անոխակալն աստոլած ոչ արար ըստ մեղաց իմոց, այլ հայեցալ յա լ. 
պուտն»։ Ապա մանրամասն պատմում է գիշերը բնի մեշ տեսած' սկզբում 
ծանր մղձավանշային երազը, որ հետո փոխվում դաոնում է մի ցա ն ֊ 
կալի տեսարան ու գործ իր համար։ Երազներին միշտ սիմրոլիկ բացատ
րություն են տվել. Վարդանն էլ զարթնելով' իր երազը բարենշան է 
համարում։ «Ել ապա սկսա,—շարունակում է պատմել,—և անաշխատ 
յարմարեցի և դրեցի կարդալ Ժ [ =  տասն] վաճառականս և Ը 
կալոր որոգայթս առաշի նոցա և ք [ =  ոլթ] մեղս և զառակս 
մի առ մի. ընդ մեղսն խորհրդաւոր համեմատեցի և պարբանիլ առընթեր■ 
մեղաց եդի. այս Գ [ =  այս գոյն =  այսպէս] կարգելով»։ Սրանից հետո 
դալիս է ընդարձակ այլաբանությունը' аՎասն տասն վաճառականացնռ, 
որ չենք բերիլ։ Այստեղ կարևոր չի խոսել նաև առանձին առակների- ու. 
նրանցից հանած բարոյակրթական խրատների մասին։.

4. «Աոակք Վարդանա}»:—Այս ճառախոսի գործածած առակները 
դյուր են գալիս և բերանացի ու գրավոր տարածվում են։ Ինչպես կարծում 
է Ն. Մառը, ամենայն հավանականությամբ նա ինքը կազմած պիտի լինի 
իր առակների մի երկու փոքրիկ ժողովածու. գուցե և ուրիշները նրա ճա
ռերից հանել են առակները և ի մի խմբել, որով և առաշացել են Վար֊

Այդ առակների ժողովածուները, սակայն, անփոփոխ չեն. մնում, այը 
մինչև 17-րդ դարի կեսերը ենթարկվում են մեծ զարգացման։ Հետզհետե 
շատ նմանողներ են դուրս գալիս և կազմում են նորանոր ժողովածուներ 
թե՛ Վար դան իг առակներից և թե'  ուրիշ աղբյուրներից։ Այսպես զարգա
նում են առակների ժողովածուները' զի դրանց համար պահանշ կար։ 
Դրանք հարկավոր էին, նախ' քարոզության համար և պետք է օգնեին 
քարոզիչ հոգևորականներին, թե ո ր  հոգեշահ խրատի համար ի՜նչ առակ 
կարելի էր պատմել։ Առակների ժողովածոմւերն, ուրեմն, ծառայում էին 
նախ նույն գործնական նպատակին, որի համար և դրանք կիրառել էր. 
Վարղան Այգեկցին։ Ապա, ինչպես սկզբում ասվեց, առակներ սովորեց
նում էին դպրոցներում և զանազան ձևերով վերամշակել ու մեկնել էին 
տալիս, ուստի և կազմվում էին նոր ժողովածուներ հաճախ վերամշակ
ված ձևերով և նորանոր մեկնություններով։ Բայց որ գլխավորն է' 
12—13-րդ դարերում և հետո ամեն տեղ առհասարակ, այնպես էլ մեզ
նում սիրում էին պատմվածքներ, առակներ ու զրույցներ և առասպելներ։ 
Ուստի առակների ժողովածուները դառնում էին հաճելի ընթերցանության 
գրքեր նաև աշխարհականների համար և զարգանում զանազան տիպերով 
և զանազան ծավալով,

Որովհետև ժողովածուների սկիզբը գրվել էր Վարգան Այգեկցու 
առակներով, ուստի ժողովածոձերը երևան են գալիս Վսւր դան ի անունով, 
ունենալով վերնադիրս' яԳիրք առակաց ասացեալ վարդապետին Վար
դանա յ  ի պէտս հոգւոյ և մարմնոյ պիտանի»։ Մի ուրիշ ձեռագրի մեշ էլ,
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բավական աղճատ ուղղագրությամբ, вԱրդ գրեցալ Աոակաց գիրքս ընդ 
թեր Հումն յուսոլմնասէր մ անկան ց. զի ասացեալ է սայ առն աստուածայ- 
րանի և տիեզերայհռչակ եռայմեծին և երիցս երանեալ նազելի րայբու- 
նուն և քաշ փաղերային Վարգանայ զի հոգոյ և մարմնոյ շահ և օգուտ է 
ընդ թերձողաց*20։ Ուրեմն вԳիրք աոակացյ  կամ I Աոակաց գիրք Վարդա
նա յռ. Վարդանը դառնում է ամեն տեսակի և զանազան աղբյուրներից 
ժողոված առակների համար հեղինակ։

Ինչպես երևում է, առակագրքերի մեծ պահանշ է եղել, որ 17-րդ դա
րում' 1668, 1676, 1683 և 1638 թվականներին, ուրեմն երեսուն տարվա 
մեշ չորս անգամ տպագրվում է Եվրոպայում, ուրիշ նյութերի հետ, Վար
դանա առակների մի ժողովածու *Գիրք առասպելաբանութեանց որ է 
[կամ' որ ասի] Աղոլէսա գիրքս վերնագրով, Այդ տպագրությոձներով 
բնականաբար պակասում է առակների ձեռագիր ժողովածոձերի պա֊ 
հանքը, բայց և դրանցով մեծանում է առակների ծավալումն ընթերցող
ների և առհասարակ պատմվածքներ սիրողների, առակախոսների շրքա
նում։ Անշուշտ նույն պահանշն է դրդիչ եղել, որ մեր Առակագիրքը' 
"Աղովսագիրքտ անոմյով թարգմանվել է արաբերեն' արաբախոս քրիս
տոնյաների համար, ինչպես ավելի ուշ' նաև վրացերեն լեզվով։

Մի անգամ որ առակների ժողովածուները դաոնում են (Гընթերցումն 
ուսումնասէր մանկանցօ, вհոգւոյ և մարմնոյ պիտանի», вհոգւոյ և մարմ-

պահանշվում են նաև աշխարհային կենցաղական բնավորություն ունե
ցողներ! Այս վերքին հանգամանքը պատճառ է դառնում, որ շուտով Վար-

սովորական մտքով, այլև ամեն տեսակ պատմվածքներ' կենցաղային 
մոԽիվնեըով, հեքիաթներ, անեկդոտներ, զանազան զրույցներ, ոչ միայն 
գրքերից, այլև ժողովրդի բերանից, վերքից ստանալով մի հոգեշահ խրա-

վածքին։ Այսպես, օրինակ, (ГՄիամիտ գողքя զվարճալիքը:

Երկու գողք գետ ցին ի մեձատան միում յերգիք ե կամքին գողանալ զինչս նորա, ել 
էր լուսնկա,, ե իմացաւ ա,րն, որ գողքն ի յերգիքն եկին, Եւ ասէ կինն ցա,րն, թէ' Ամէն 
գանձս ե գրամն և ղոսէայն Ո՜ւստի է եկեր քեզ։ Եւ ասէ այՐն. էրթայի ի գողութիձ ի գի. 
շերի մ եձատանց երգի, ի լուսն կայ լոաոյն, որպէս որ այժմ կա. ե շուք լոլսնկին յերգից 
ի վայր ցայթէր զերթ Հիմա,, к ես գիրկ աոնէի գլոանկին շուքն՛ րոեէի 4 ի վայր կի,նա,ի 
ի աոձն և բան մի կասէի. որ ինչ գեղեցիկ ղոսէաշ կայր ի տանն, նա ամէնն ինձ կեբև- 
ն ար к աոնէի ի շուքն կապ էի և զիս այլ ի հետ ղումաշին, к շուքն զիս ի վեր կսլհանէր ի 
տուեսն (տսւնիսն) . к այսպէս զամէնն շահեր եմ, Իբրև լսեցին գոզքն զբանս զայս, խիստ 
ուրախացան к հասստտցին պատրողական բանիցն 4 գրկեցին զչոլքն, որ ի վա,ր իշնոձ, 
անկան к խելաց թափեցան, Եւ այրն ,արեալ 4 եսպան ղնոսա.

ՏՕ Տե՜ս Ն. Մառի հիշված աշխատով,ան Ա. մասի մեշ, էշ 104, 100, Աղճատ ոլղղա- 
գրո&ոձր Դիտմամբ անփոփոխ է բերվոսէ ա,սաեզ,



вп.дшЦ աոակս, թէ մարդն որ զողանայ ե սատանայական րանին հալաաայ, նա որ. 
պէս այն դոդ,ն դորնյին. к պաաճաոն ի կնոշէն ելա,, .ր այն գող(ն յերդից ի վայր ան
կան, Կինն ի կողէն է, к կոդն էուո է к ին,ն չար է (Աո. Վարգ., Բ. 19Տ, ՄԱ).

նույնպիսի է гճուհւոյ տղսւյ» զվարճալիքն իր մեկնաբանությամբ, 
որ խրատ էլ չէ (Առ. Վարդ., Բ. 175, ՃԽԸ), Կամ' «երէց ասորի և երիտա
սարդ հայ» պատմվածքը, որի մեյ ասորի քահանայի տգիտությունն է
ծաղրում (Առ. Վարդ., Բ. ՏՅ, ԽԴ),

яՀարսն և սկեսուր և սկեսրայրа գեղեցիկ առակի մեյ շատ պայծառ 
ու նկարեն երևում է ընտանիքի մե[ հարսի ստրկական վիճակը բռնակալ 
սկեսրի և սկեսրայրի ձեռի տակ, որոնց խոնարհ ծառան է նա և հլու հնա
զանդությամբ ու մեծ համբերությամբ պարտավոր է կատարել նրանց

նոր հարս մի եղև խոնարհ к համբերող, к կամեցան փորձել զնա, ոկեոուրն к սկես
րայր նորալ Ասէ մին, թէ' Տդոսձ փակէ, ել միտն ասէ. Բաց, մին ասէ. Ել փակէ զգսլոն, 
հողմ է, եւ իրրև Հաց к փակեաց զգուոն, և միլսն ասէ. ել րաց զդոլոն, գի էովս Է. Ել 
սկսան ասել' փակէ ե րաց, Ել նա սկսալ վւակե, к րանա, կարդալ к ասէ. քեզ փակեմ к
գսրայ րանամ, Եւ յերկարնաք к ո, բարկացա.,

Տուցանէ առակս, թէ աոա,եա„ն к մարգարէքն մե» համբերությամբ к հեզսլթեամբ 
քարոզեցին աշխարհի և մեծ սպաոնալեալք փակեցին զգմոխքն, զի մի մացեն ի նայ. к 
բացին զարբայութիմ. ողորմ.լթեամր ասաոլէս, к շնսրհալքն, գի մեղասլր, գիմեն к 
մացեն ի նա, յսւսսվ ապաշխարհոՀեամբ. այս Է փակելն к բանալն (Աո. Վարգ..
Բ. в7, ԽԷ).

Վարդանա Առակների այս բազմազան մեծ նյութը31, որ մինչև 19-րդ 
դարը շատ սիրելի է եղել ոչ պահանքկոտ ընթերցողների համար, դժբախ
տաբար գեղարվեստական զարգացման տեսակետով կես ճանապարհին 
կանգ է առել, անպայման այն քաղաքական դրության պատճառով, որ 
ուներ Հայաստանը 14—17-րդ դարերումւ Մի Ւլկոլրանցի կամ Աղթա- 
մարցի, իր խաղաղ անկյունը քաշված, կարող էր իր սիրո և բնության

լոլ համար, սակայն, բավական չէր մի փոքրիկ խաղաղ անկյունը։ Դրա
համար պետք էր, որ խաղաղ ապրելիս լիներ և ավելի պահանջկոտ լիներ 
այն հասարակությունը, այն քաղաքացի բնակչոլթյոմյը, որից ծագել էին 
առակները և որի համար պետք է արվեստավոր նոր հորինվեին դրանք։ 
Այդպիսի հասարակություն և այդպիսի պահանչ, սակայն, չկար և չէր

վում էին և ժողովուրդն ընդհանրապես ավելի հետադիմում էր, քան առա֊

21 Ъ. Մաոի խմբագրությամբ' .ժողովածո,, Աոակաց Վարդանա,,, մասն Բ. բնագիր.
48Տ առակներ, հաճախ իրենց վարիանտներով, ինչպես к այլ ընթերցվածներով, Տե՛ս
նույնի Գ մաս, .Հավելվածներ,,

— 199 —



յա դի մ ում։ Այդ պատճառով և առակների ժողովածուները մնում են իրենց 
նախնական ձևով, բավարարություն տալով միամիտ ընթերցողներին։

Ստեղծագործական հանճարը, կարելի է ասել, շատ քիլ է ձեռք տվել 
այդ ժողովածուների մեշ ամբարված բազմազան նյութերին, դրանք որոշ 
ուղղությամբ բանաստեղծորեն վերամշակելու համար։ Թեպետև կան 
ընտիր ու կենդանի ոճով համեղ ու սրամիտ պատմվածքներ, ևս ավելի 
երկրորդ կամ երրորդ խմբագրությամբ, բայց այդ ամենը պատահաբար 
է կատարված։

նույնպես պատահաբար և ոչ գիտակցաբար ժողովրդականից ծագող 
առակների և զրույցների հետ մտնում է նաև ժողովրդական լեզուն և ռամ
կաբանությունը և ընդհանրապես ժողովրդական կյանքն ու ոգին։ Դրանց 
ազդեցության տակ գրական ծագում ունեցող առակներն ևս, որոնք մա
քուր գրաբար լեզվով են, երբեմն վերամշակվում են կենդանի ժողովրդա
կան լեզվով ու ձևով, գործողությունը դաոնում է ավելի լրիվ, պատմ
վածքն ավելի շարժուն, և լեզուն խոսակցական ու զվարթ։ Նյութն ուրեմն 
արտաքին ձևով կենդանանում և ժողովրդական բնավորություն է ստա
նում. բայց այդ արտաքինի հետ' ընդհանրապես և ներքինն է ստանում 
ժողովրդական ոգի։ Այդ կատարվում է երբեմն երկու-երեք վերամշակող
ներովI

Հետաքրքիր կլիներ այստեղ բերել մի քանի օրինակներ այդպիսի 
վերամշակություն կրած առակներից, բայց այդ մեզ հեռու կտաներ, 
մանավանդ որ ներքևում բերված են ուրիշ նպատակով բազմաթիվ առակ
ներ։ Լավ կլիներ, եթե կարողանայինք այստեղ գրել նաև այն առակների 
.մասին, որոնք ծագհլմ են հայ ժողովրդական բանահյոլսությոձից թե 
■Մխիթարի և թե Վարդանա առակների մեշ, կամ գուցե դրանք են ժողովըր֊ 
դականացել և մինչև վերշերս պտտում են մեր ժողովրդի բերանին, շատ 
րան, հարկավ, ընդհանուր արևելյան զրույցներից է ծագում թե' Վարդա
նա առակագրքերի և թե մեր ժողովրդական բանահյուսության մեշ։ Այս

ներ են ըստ երևույթին թե' առակագրքերի մեշ մտած և թե' ՛ժողովրդի մեշ

(а-Պատահարք գայլիв )—հիմար գայլի գլխին եկած բազմազան փորձանք
ները, որոնք մասամբ մտած են Վարդանա առակների ժողովածուների 
մեշ։ Բայց այդ ևս հատուկ ուսումնասիրության խնդիր է։ Մեր նպատակի 
համար այստեղ բավական է այն, որ ապահովապես կարելի է ասել, որ 
ժողովրդական առակները բավական ստվար թվով մտել են առակագըր- 
քերի մեշ։

Այսպիսով ուրեմն, առակները դաոնում են մի տեսակ միշոց ժողո- 
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վրրգական տարրերը թե' ըստ ձևի, թե' ըստ բովանդակության մտցնելու 
մեր հին դրականության մեք, ե դրանց միշոցով մեր դրականությունը 
հետզհետե մոտենում է ժողովրդին, ենթարկվում է աշխարհիկ ոգուն ե 
հոսանքին, Սկսում են գրականությունը հորինել նաև աշխարհականների, 
ժողովրդի համար, Ուստի եթե Վարդանա առակների հին ժողովածոների 
մեշ երևում է ավելի կրոնական ոլղղությոմւը, հետագա ժողովածուների, 
կամ հին առակների նոր մշակությունների մեշ տեսնում ենք նաև նոր, 
ոչ-եկեզեցական մտածողության եղանակներ և, որ գլխավորն է՝ ժողո- 
վըրդական իրական կյանքի պատկերը մի բոլորովին նոր աշխարհայեցո
ղությամբ, Եվ այս այսպես է ոչ միայն Վարդանա, այլև արդեն Մխիթար 
Գոշի առակների մեշ։ Այստեղ հնարավոր չէ մանրամասն խոսել մեր հին 
գրականության; այս նոր ոգու բոլոր կողմերի մասին. կառնենք միայն 
նրանցից մեկը հետևյալ գլխի մեշ։

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐԱՐԵՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐՆ ԱՌԱԿՆԵՐԻ ՄԵՋ

1* Դասակարգային պայքարը:—Այս հատվածի առաշին գլխի առա
շին պարագրաֆի մեշ արդեն տեսանք, որ Բագրատունիների իշխանու
թյան շրշանից ի վեր ավելի ու ավելի ծանրացած էր աշխատավոր 
ժողովրդի տնտեսական գրությունը։ Մինչ մի կողմից երկրի հարուստ
ները,֊լինեին աշխարհական թե եկեղեցական, ազնվական թե քաղաքացի 
վաճառական,—փարթամացած վայելում էին կյանքի բարիքները, մյուս 
կողմից' աշխատավորությոձը գյուղում ու քաղաքում տառապում էր չքա
վորության ճիրաններում։ Իշխողների հարստության աղբյուրը կազմում 
էր ոչ միայն առևտուրն ու վաշխառությունը և արդյունագործությունը, 
այլև աշխատավորների շահագործումը, բուրժուազիան կեղեքում էր մա- 
նըր արհեստավորներին։ Հողերը կենտրոնանում էին աշխարհական ու 
հոգևորական իշխանավորների և վանականների ու վաշխառուների ձե- 
ռին, որոնց տնտեսության հիմքը կազմում էր երկրագործությունն ու շի
նականների հարստությո&ը, թեկուզ և կային * հողագործ իշխաններւ> և 
վանականներ, որոնք իրենք անձամբ էին մշակություն անում։ Այս տըն- 
տեսական֊ սոցիալական հարաբերությունների հետևանքով տեղի էր 
ունենում մի պայքար ճնշող և ճնշված դասակարգերի միշև, և այս ո՛չ 
միայն Հաքարյանների տիրապետության երկրռւմ, այլև Արևմուտքում, 
հայկական իշխանությունների մեշ, այլև մահմեդական տիրակալների 
ձեռի տակ։ Արտագրող ժողովուրդը նույն կեղեքման ենթակա էր նաև 
թաթարների իշխանության օրով 13-րդ և հետագա դարերում։

Այս տնտեսական հակասության հետևանքով առաշացած դրությունն 
ու դասակարգային պայքարն արտահայտված գտնում ենք առակների 
մեշՈ, Տեսնենք, թե ինչպես է գծագրվում հասարակական կյանքի պատ-

21 Սրանով, Հարկավ, չենք ոլզոմ առել, թե նախորդ դարերում չի եղել դասակար
գային պայքար. Մեր Հեղինակները լոոլմ են այդ մասին, բացի գուցե Արչակավանի զրոդ-



կերն առակների մե։ , ավելի Մխիթար Գոշի, նկատի ունենալով, Հարկավ, 
ոլ այնքան առասպելական, որքան խրատական մասերը, որովհետև մինչ 
առւս/ինները կարող են ընղհանուր բնավորություն ունենալ և մեծ մա- 
սամբ այդպիսին են, վերջինները ծագում են հայ հեղինակներից, որոնք և 
իրենց դասակարգի գաղափարախոսներն են։ Վարդանի առակների մեշ 
արծարծվում են ընդհանրապես նույն գաղափարներն, ավելի ազատա
խոհությամբ։ Այստեղ կառնենք հատկապես, նախ' ազնվականության և 
աշխատավոր ռամիկ դասի հարաբերությունը և երկրորդի պայքարն առա
քինի դեմ. ապա' այն խոզ պայքարը, որ երևում է մի կողմից քաղաքի 
տարբեր արհեստավորների, մյուս կողմից' քաղաքի և գյուղի միք և. եր
րորդ' թե ի՜նչ վիճակ ոձի եկեղեցականությունը և ի՜նչ կարծիք ունեն 
նրա մասին աշխատավորները, կամ աշխատավորության կռիվը հոգևո
րականության դեմ. և վերք ապես' հոգևորականության հայացքը հայերի 
և այլաղգիների իրար հետ հարաբերության վերաբերմամբ™,

2. Աշխատավորության պայքարն ազնվականության դեմ:—Երկրի
գլուխը թագավորն է, որ ունի իր երկրորդը, Առսկախոս Մխիթարը թա
գավորի երկրորդն անհրաժեշտ է համարում։ «Հարկաւոր ցուցանէ առա- 
կըս զերկրորղն լինել թագաւորի և բնալ կարդաց, զի ոմն զբարեկարդոլ- 
թիձ պահիցէ, և միւսն զմարտսն վանիցէа (Մխ., ԿԸ. 64)։ Մնացած 
իշխաններին էլ թագավորն ըստ պատշաճի պաշտոններ է տալիս (Մխ.,
ՀՏ. 70)։

թագավորի գործը գլխավորապես այն է, որ նս։ կամ ասպատակում 
է ուրիշ երկրներ, կամ թե իր երկրի մեշ տեղետեղ շրքելով' ծանրանում 
է իրայինների վրա։

Տետ կարգելոյ զիշխանս ի ,ոլրսն, Էևիաթտ՚ն աք,այ, աոեն, զիա՜րդ Է՝ զի ոչ Ա.։ իս 
կամ աոպաաակեո։ Եւ նա ա.Է. Տի թշնամի, ա. մեզ .չ դ.ն, ե անկարոտ եմ, իմի,, 
զմեր. վա,ե,ե.,.լ,. ե րէդ եեզ .լ  զրռանամ,, զի մի ծանր ձեզ եղէց, Ել ասացեալքն 
Հաէո, նոցա թոլեցալ,

Ակնարկում, աոակիո ա,սպէ. (. զի թէ թագալորոլթիւն ,ա„մէ ոչ նեղի,ի ի թազա, 
արէ' ե րաւական կեանո ունիցի, րարի է խազաղասէր լինել, նա և ոչ իւրոցն ծանրանալ 
ւրւելավ. ապա թէ հարկաարի ի թչնամեաց, անարդութիլն է ոչ աալ պատերազմ
(Մխ., ԿՏ- Ո),

ցԻ,՛ Մեր նոր պաամարաններն այդպիսի դա.ակարդա,ին կոիվ են ոլզոսէ դանե, 
Հովհաննեո [ՅովհաննԷս] կաթողիկոսի Պատմության իրար հաշորդող երկու ասացվածների 
մեք Բայց դրան,ի, երկրորդ,, նրան,, „ արար լավ չիմանալ..,, բոլորովին .խալ են 
հաոկանոսէ. .ատի նախորդ ասացվածի իմաստն էլ կասկածելի է մնում դասակարգային 
պա„արի տեսակետից, Ա,. պա„արր մեր դրականով,ան մե, շատ որոշ երևան է դալիս 
ամենավաղ աոակների մեշ, որ к աոաչին անդամ ցույց է ավել տողերիս դրոզն իր ներ
քսում հիշված ազատության մե,,

23 Մ. Արեւլյան, Հայոց մի,նադար,ան առակներն և սոցիալական հարաբերություն
ները նրան, մե,, Երևան, 1ՏՅՏ (Արտատպված է .ՀԽԱՀ Կոզտուրայի պատմոլթ,ան ինս
տիտուտի աշխատոլթ,ոմ,ներ, ժողովածուի Ա հատորից, Երևան, 1935)։
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Մխիթարն, ուրեմն, խրատում է, թե երբ թագավորը բավական ապ
րուստ ունի, ավելի լավ ,է խաղաղասեր լինել, և ոչ իրայինների վրա 
ծանրանալ շրջելով։ թ՛ագավորը ոչ միայն շրջելով է կեղեքում, այլև իր 
մոտ երկրպագու եկած իշխաններից շատերին կլանելով իրեն կերակուր 
է գարձնումг Նրանք էլ թագավորից օրինակ առնելով ավելի հանդուգն 
են դաոնում, ավելի ևս հորդորվում են չարիք գործելու և իրենցից թույլե
րին և փոքրերին են ուտում։ Եվ եթե թագավորը մեկ-մեկ մեղադրում ու 
հանդիմանում է այդպիսի իշխաններին, այդ արժեք չի ունենում։

Մեղադրեցան ձկունք ի թագաւոբէն իւրեանց, թէ' Ընդէ՜ր ղայլս ոսոէք ղմանոմ,սն, 
Ել նոքա համարձակեալ ասեն. Վասն զի ի ,էն ոսւաք. եկեալ բաղմաց յերկրպազռլթիձ, ե 
կլանելով կերակուր քեղ արարեր, րոտ այոմ է ինքեանք ևս յանդդնադոյնք եղեն։

Տայնոսիկ յանդիմանէ առակս, ղի որով ին,եանբ գորէեն, ղայլս բամբասել կամելով 
աոալէլ ես ի չարիս յորդորեն' քան թէ կարՏեն. վասն ղի զորէով' քան բանի, ի դէպ է 
լինել իսրաաոմ. (Մի,., Հծ. 61)։

Ահա մի թագավորությոձ , որ հիմնված է այնոր վրա, որ զորեղը 
թույլին ուտում ւէւ Իսկական և վերշին ուտվողը ժողովուրդն է կամ աշխա
տող դասը' լինի քաղաքացի թե շինական, իսկ ազնվականները' թագա
վորը, իշխաններն և եկեղեցականները միայն վայելողն են։ Այսպես և
Մխ., է. 9.

.... %ձեղ իշխանս կարղելով' այնպէս թագաարեմ ... էլ յորինեաց ղկարդ թագաս։- 
րութեանն յանձն աոնլով նոցա ղորթ' դինէպեա, և ղթղենի' հիպաաոս, ղդՈիկ' դահճա
պետ, ե ղնոնենի' բժշկապետ, և ղայլս ի պտղսց ի դարմանս, ղմայրս' ի շինոսսձս, ղան֊ 
տասս' յա լրումն, ղմորենի' ի բանա, և զայլսն ամենայն ։ի,րաքանչիլր դորէո.

Այրվողը հասարակ ժողովուրդն Է, որ, հարկավ, գոհ չէ իր վիճակից, 
ուստի առակախոսը եզրակացնում է.

3անդիման կացոլցանէ առակս, թէ ոչ ոք կարէ ճոխանալ ալան, անփավց, ե ոչ բարե

շատ տխուր է այդ թագավորության դրությունը։ Մխիթարի մի շարք 
առակների մեշ այս սոցիալական անհավասար դրությունը խիստ զգալի 
է ։ Ժողովուրդն իշխանների սեփականությունն ու ստացվածքն Հւ Նրանք 
շատ ուրախանում են, երբ իրենց հպատակները հաշողություև են ունե
նում, բայց այդ ոչ թե իրենց բարեսրտությոձից, այլ որովհետև այդ հա- 
ջողոլթյունն էլ իրենցն են համարում, քանի որ ուզած ժամանակ կարող 
են հպատակներից ամեն մեկին խփել և ուտել.

Վարուժանի տեսնալ բազմորդի ղլոր' գոհանա,ր զաստուէոլ, և խնդակից նմա լին էր. 
Ել ասէ լոր. Եթէ ճշմարտոլթեամբ դոհանաս, երանի է քեղ. Ել անդէն եհար ղմի ի ձադուց 
նորա' և ըմբռնեաց։ Աոէ լորն. Ահա յայտ եղև, ղի ոչ վասն աստուծոյ գոհանայիր, այլ 
վասն ադահոլթեան,

Տայանէ առակս զբարս իշխանաց, ղի ուրախ լինին ընդ ձեռամբ անկելոց ընդ յաշո- 
ղոսսէսն, ինքեանց վարկանելով զնոցայն' քան թէ սաացողացն (Մխ., ճժէ. »»),
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Իշխանները, որ գողերին պատժում են, իրենք ավազակությամբ ու 
գողությամբ են պարապում.

Գող զբորէ ըմբոնեաց աոիլէ. ե նա ասէ. Ջմեռեա՛լս սւտեմ, զի կևնդանԼաց սլ յաղ. 
թեմ, իսկ դու զի հաղթող ես' անդանդազ զայդ դռրձես,

բ̂ռնակալ իշխանս առակս բամբասէ. զի զդսղս պատմեն, ե ին,եան, բոնակալոլ- 
թեամբ զն.,ն դորձեն, ըստ ։անդիմանռ,թէան առաքելս, (Մի.. 1». 8»)I

Ո՜վքեր են այղ պատժվող գողերը---միայն հասարակ ժողովուրդը,
Իշխաններն ինչքան էլ գողություն ու զրկանք անեն, չարիքներ գործեն, 
նրանց համար գատ ու դատաստան չկա։ Դատվողն ու պատժվողը միայն 
ժողովուրդն է։

Դատելու ամենամեծ իրավունքը, նույնիսկ կաթողիկոսից ավելի, 
պատկանում է վարդապետին, այսինքն միշնագարյան գիտնականին։

ռամիկինւ Իսկ երբ իշխանավորն Հ հանցանք գործում, այդ ժամանակ իբր 
թե ինքը ժողովուրդն ասում է, թե ժողովուրդը չպետք է իշխանավորին 
դատի. «Զի ամենայն իշխանաւոր աստուծոյ ազնիլ ծա ռայ է» , Բայց չէ" 
որ հանցանքի մեշ բռնվել է այդ «ազնիվը»։—Այո , բայց այդ «ինքն գ ի ֊ 
տլէ և Քրիստոս»։ Ուրեմն իշխանավորի դատը միայն աստված պիտի անի 
ե ոչ ժողովուրդը, որ իշխանության տակ լինելով, ասում է առակախոսը, 
պարտավոր է հնազանդ մնալ իր իշխանին, նույնիսկ եթե նա գող ավա
զակ ւինի։

Ի՜նչ պիտի..լիներ դրա հետևանքով աշխատավորի դրությունը։ Բե
րենք Վարդէսն Այգեկցու իրեն առակներից մեկը.

ՄԵԾԱՏՈԻՆ* ԵՎ ՄՇԱԿ*, ԻՇԱԱՆէ ԵՎ ՇՈՒՆէ ԵՎ ԹՈ֊ՉՈՒՆէ

Ել դարձեալ այս չէ զարմացողն, ով ժողովուրդք աստուձոյ, թէ աստսսսծ ի ձեոն 
մեղասէրի զայլ մեղասւրս ռրգռբէ' դառնալ առ նա' յսասվ ապաշխարութեանն, Ել զայս 
վասն այնռբիկ առնէ աստոսսէ, զի տեսցեն մաբդիքն և զնա փաասլորեսցեն և ոչ զմաբդԼ. 
սրպէս և ցուցանեմ ձեզ յայանապէս և պարզ աւրինակաս

աեն ե պահեն զայդիս ե զդրախտս. եւ ի մամ ճաշակման ողկոսլիցն և պաղռցն ռլ զմշակ- 
սըն յիշեն ւ սչ զվւսլշն, այլ տանռսսեաոՆ շնորհակալ լինին, և նմա կեանք Ա խաղաղական 
հայցեն յաստուձոյւ նոյնպէս ե փառազարդ մեձամեծ իշխանքն ի ձեոն շանց և դիշակեր 
թոչնոցն որսան զերէսն և զթոչսձսն, Իսկ ի մամ ճաշակման պարարտ և անուշահամ 
մսոյն ոչ զշոմ,սն յիշեն և ոչ ղթոչոձսն, այլ իշխանին լինին շնորհակալ, և յաստուձռյ 
խնդրեն յերկար մամանակալք վարել նմա զիշխանոլթիմ։ (Աո. Վարգ., Գ. 77, ե.)։

աշխատավոր շինական դասը, որ իշխանների համար գործող մշակները 
հավասարվում են այն շներին ու գիշատիչ թռչուններին, որոնց միշոցով

էԻ արդյունքը, և աշխատավորը մնում Է քաղցած։ Վարդան Այգեկցին այդ 
պպտմում Է իբրև մի սովորական հանրածանոթ երևույթ։ Ուրիշ տեղ, սա •
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կայն («Վասն զրկանացէ) նա պաշտպան ել է աշխատավորի իրավունքը 
դժոխքի սարսափներով զարհուրեցնելով մշակի վարձը կտրողներին։ Սո
ցիալական խնդիրներ, սակայն, նա յի հարուցանում։ Բայց արդյոք կյան
քի մեշ չկայի՜ն դրանք։ Տե՜ս Մխիթար Գոշի առաշին առակը,

Աստոսոձ յաոնելն երբեմն զարարաձս' երկեալ Հակաոակիլ. ե խաոնեսւց զձանրն 
ընդ թեթևին, զակաբն ընդ հզօրին. ղի թէ հակառակ դարձցին' առ միմեանս, ե օչ ընդ 
արարչին,

հրաաէ առակս դթադատբս կարգել զմեէամեէս զնդսսքաս ընդդէմ մ իմ ե անց. դի մի 
յչնդ թագասւրս, այլ ընդ միմեանսն պատերազմեսցին (Մխ., Ա. Տ)I

Ըստ այս առակի, թագավորի կառավարության սիստեմն այն է, որ 
նա «մեծամեծներին ու նվաստներինя իրար հետ կռվեցնում է, որպեսզի 
իր դեմ չելնեն։ Եվ վարչության այս եղանակը մի անհրաժեշտություն է 
համարում թագավորական իշխանության գաղափարախոս և մեծ իշխան- 
ների անձնական բարեկամ Մխիթարը, որ խրատում ւէ այդպես վարվել։ 
Նա մինչև անգամ աստծու անոմւով սրբագործում է այդ, պատճառաբա
նելով, թե աստված ինքն էլ այդպես է վարվել արարչագործության ժա 
մանակ,

Այսպես ուրեմն, իրար դեմ հանել «մեծամեծներին և նվաստներինи,

րը, իսկ «նուաստքըօ—ոչ ազնվականները, անազատները, կամ «վար, 
ցած, խոնարհած, յետին, տառապեալ, չնչին, խեղճя մարզիկը, ինչպես 
բացատրված է այդ բառը Հայկազյան լեզվի Առձեռն բառարանի մեշ։ 
Թե այս բացատրությունը ճիշտ է, երևում է Մ. Խորենացոլ Հալոց Պատ
մության մի հատվածից (Ա, գլ. ԻԴ)։ Այստեղ պատմագիրը երգիչներից 
առնելով գծագրում է թագավորի գաղափարական տիպը, որի համար ի 
միշի այլոց ասում է. «Ոչ ընդ լաւագոյնսն խանդայր ե ոչ գնոսսստսն այ>- 
համարհէրյ)։ «Լաւագոյնքնռ ազնվականներն են։ Մ. Խորենացոլ ձեռագիր֊ 
ների Ա խմբի մեշ « զնուաստսնя բառի փոխանակ ՛կա «զստրուկսն։։. 
Կնշանակե' հին ժամանակ նուաստ և սորուկ բառերը հասկացված են 
իբրև համանիշ, Այդպես «նուաստ» կոչվել է ռամիկը, հասարակ աշխա
տավոր դասը, ինչպես այժմ ւէլ կոչում ենք վերին կամ բարձր դասակարգ 
և ստորին կամ ցածր դասակարգ,

Մխիթար Գոշը, ուրեմն, խրատում է, որ թագավորն ազնվականներին 
ու հասարակ, աշխատավոր ժողովրդին իրար դեմ հանի, որպեսզի չկա
րողանան թագավորի իրեն դեմ ելնել։ Մի անգամ որ Առակագիրն այդ է 
քարոզում, նշանակում է իրականության մեջ գոյություն է ունեցել այդ 
կոիվը, դասակարգային պայքարը, և հենց այղ է պատճառը, որ Մխիթա
րը հանդես գալով իբրև թագավորական իշխանության գաղափարախոս' 
ամենից առաշ, իր առաշին առակի մեշ հենց այն հոգացողություն ունի, 
որ հեղափոխական շարժումն ուղղված չլինի թագավորի դեմ, Կա՜ր արդ
յոք այդ շարժումը,
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Դասակարգային պայքարը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երր 
ճնշված, հարստահարված դասը գիտակցում է իր դրության վատթարու
թյունն և իր շահերի հակադրությունը ճնշողների ու հարստահարողների 

՜ - ֊՜ ֊.  դիմաց։ Եվ Մխիթարի առակների մեշ տեսնում ենք, որ ռամիկը շատ լավ 
գիտե իր տառապագին դրությունը։ Նա գիտե, որ տերերն իրեն տանշում 
են, կաշին քերթում են ոչ միայն կենդանի ժամանակ, այ/և մեռնելուց- 
հետո։ Ուստի և նա ստիպված է թաքնվել տերերից։

Մեղադիր եղեն .մանք կղբ.լ, եթէ զիա՜րդ ի ,.լր ,աճախ դե,երիս, Ել ասա,. Տի . [  
շատանան զերկաարիս աո կենօ, աոնդզ, այլև մահ.լամբ մհրկ ի մորթս, առնեն,

Տլարաց տերան, առակ. ազդէ. զի կեն., «ան,ի ե մահտամթ (Մխ., ՂՏ- Ո),

Աշխատավորն իր տերերից ոչ մի լավ բան չի սպասում, մինչև ան
դամ Առակախոսը խրատում ,է, թե պետք է զգույշ լինել տերերից, զ/г 
նրանց բարքն այնպիսի է, որ նույնիսկ Iքաղցր*  տերերը միշտ կ  
բարի չեն։

Հալ ընտանի ,ըմբռնել .տա,.ղին իւր.,, ,.,ժ ազաղակքր. ե .մանք մեղադիր էինքին, 
եթէ զ*է վայրապար կռիչս ամբառնաս, Որ., ասաց, թէ' Տարհ.ւրիմ, զի .չ յամենայն 
մամ.լ վասն բարւսյ րմբոնէ զի երբեմն գլխիվայր կախէ, ե բազում ա,.։ր ճանապարհ 
տանի, ե երբեմն ի վերայ կայէական, խ.ր.վէ ե .Ա.Է։

Ջբարս տերան, առակս յայտնէ, զի .չ է յամենայն մամ.։ բարի ի նռցանէ դտանել. 
թէպէտ և քաղցր ի,են. այլ երբեմն ե չարի ակն .ւնել արժան ք, ե զզա.տ կեալ, և պատ- 
րաստռւթեամբ վարի, ընդ ն.սա (Մխ., ՃԻծ. 101),

Խեղճ մարդիկը տառապում են իրենց չքավորության մեշ ե մինչ 
մտածում են իրենց դառն դրությունը թեթևացնել, իշխաններն ու բռնա
կալ թագավորներն ավելի ևս տանշում են նրանց կոռ ու բեկարով և կո- 
ղոպտելով։ Կարդանք «Աղօթք աղքատի» առակը,

Այր մի աղ,ատ երթար ի քաղա, մի. ի ճանապարհին հիլանդացալ ե տղա չէր զա.. 
տ.սս» պատրաստել նմայ գրաստ տանել ի շէնն. և ահա դայ ոմն չաբայբարոյ' հարկանէր 
զնայ։ Արի յ.տն, ասէ, ե յայկէ զքսսսկս. զի .չ կարէ դալ զհետ մալրն իւր.,։ 6. յարեալ 
ե լար դաոնա,պէս. զի .չ  կարէր կանկնել. ե այրն չարարար.յ .չ գադարէր ի հարկանել.ք 
զնայ։ Եւ նայ ասէ. Վա՛յ ինձ, ш .т.и.* իմ, վ,.խանակ թեթևա,.լ,անելս, »անդրա,.լ,եր 
զվիչտս։

в . ։,անէ առակ., թէ ազքատքն տաոապին վասն չէաս։ր.ւթեան ‘ե խնդրեն ինչք к 
.տա,.լաէ, ի յա.տ.ւէ.յ. к թագաս,ր,ն к րռնաԱրքն, զինլ ունի, զան ալ կողոպտեն Խ 
թալնեն (Ա.. Վարդ., Բ. 1»в, ՃԿԵ)։

թե ռ րքան հետզհետե ավելի վատթարանում Է աղքատների տնտե
սական դրությունը, և իշխանները մեկը մյուսից ավելի դաժան են դառ
նում, այդ լավ արտահայտված Է հետևյալ «Իշխան և այրի» առակի մեշ.

Իշխան մի կայր' յոյւէ չար к անիրաս ել այրի կին մի կայր ի ն.յն քաղաքի, և իչ- 
խանն հարկ պահան։ ել.վ նեղեր զնա. к կինն աղօթել.վ ասէր, թէ ա.տ.ւաձ զինքն խա- 
ղազ.լթեամր պահէ, Գնացին ասացին իշխանին, թէ ք. չարիդ համար աղալթք կու աոնէլ 
»կն ձեոէաս,րն к ասէ. Ե. քեզ լաւ չեմ արարել. դ.լ ինձ համար է՜ր կու աղալթես, Նա, 
ասաց, թէ ք. հա,րն վատ մարգ էր, ե. անիէեցի, նա մեսալ, դու նստար ի ն.րա տեղն այք
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I-‘ավելի] խիստ չար. կաւ վախեմ, թէ մեաանիս, նա ք. արդին այլ [ =  ավելի] խիստ լինի
Հար (Ս- Վարգ.. Բ. Ш , 80Я),

Մարդիկ արդեն սկսել են դիտել սոցիալական անհավասար դրու
թյունը և մտածել դրա մասին։ Ջրկանք կրողները դասակարգային գի
տակցության գալով, բնականաբար տրտնջում ու գանգատվում են իրենց 
վիճակից, Առակների մեշ <гհանդգնում են* խոսել իշխանների դեմ, քըն- 
նում են նրանց գործերը, դատում են և շատ չարիքների պատճառը նրանց 
համարում ( ոԴատիչք լինին վարուց իշխանաց, և բազում պատճառս չա- 
րեաց դնեն նոցա»)։ Այս արդեն հեղափոխական մտքեր են, իսկ Հհեղա
փոխական մտքերի գոյությոմւը որոշ դարաշրջանում' ենթադրում է ար
դեն հեղափոխական դասակարգի գոյությունը» ։ Կարդանք այս առակը։

Տրտամ., եղել անկ., ամենեցուն ղքագաւարէն իւրեանց, թէ աոալօք բաշխեաց զիլրա- 
քանլիլր պատի., զի զոմանս ի տունս բնակեցոյց' որպէս զնարին,, ե զսմանս ի բուրաս- 
աանս, к զսմանս' յա,դեստանս' ե պատավ,ն ի մարդկանէ, և զսմանս իրրել ղանարգա ի 
Վա1ՐՒ զպաղաբերս, որ ե կերակուր լինին խոզի/ к կախան գազանաց, և զա,լա ,անաաոա'

աեա, ի վերա, նոցա աաէ. ГГ, զիաէք, եթէ ղխարհալրդ թագաւարին ալ ամենեքեան գիտեն, 
■արպէս к .շ զտստուէոյն. к թէ ա,լ ես յանդգնիք, մեէագա,ն ամ,ի, պաաաւհասիլ, ել զար. 
Հա։րեալբ լռեցինւ

Հանճարեղս ղմեղ ,ինել կամի տաակս, և հնազանդս աստսւէս, և թագաւարաց, к ալ 
արան,ել զանճաո խնամոցն ասաոլէոյ, և *չ զէաէալկ խարհրգաց թագաւարաց. այլ իլրա- 
քանչիլր դորէոյ աւչ ուներ Զի աչ եթէ վայրապար ինչ եզե կարգել ի թագաւարէն անկսց 
ղնասա, արպէս к աչ աատասս* ե աչ Հազաս," անօրինեն վայրապար, ղի զամանա յա,գի.

այսպիսի պատճառա, ղի գազանաց ե անասն.ց կերակուր լինիցին, к մի նեզեսցեն զմար- 
դիկ ղտաէեալս ի նացանէ' ասաելավն. к թէ ի տունս ոմանք տնկեցան, անոսոելիք մանա- 
լանգ են, աատի համարին մարդիկ լինել ի զբօսանս տեսլեան և ի րուրաւմն, ղի կերակալր 
է բաւր.ս1ն. և տեսլեան ի զասարէացասՈ' արպէս րագաատան,. նա ե ի րմչկալ-
թիւն եւա։ ել այլ թէ անտառք ի շինոսսէս և յայրասէն պատշաճեցան, к այս նախախնա- 
մաբար, զի մի՛ լիցի' որ ղպտղարերս հարկանիցեն ի չինոլաէս к յայրումն, Այսպիսի к 
ասաալէոյն անարինի к թագաւարաց զանխազ к անքննելի դատաստանալ, և թէ ա, յան,գնի 
անկարգաբար ասել դատապարտի (Մխ., Ի. 11),

Առակախոսը փորձում է Iայրվողների» տրտունջը լռեցնել և քարո
զում է հնազանդություն աստծոմւ և թագավորներին և նույնիսկ դատա
պարտում ու Ապառնում է իշխանների դեմ տրտնջացողներին։ Բայց: 
կարդանք հետևյալ առակը.

Կարգեցաւ հրամանատար к ի թագալարէն րաաաց ճակնդեղ ի վերա, բան,արաց իբրև 
ղտեոզ յամարայնի ի կերակուր մարդկան, 6է խանդացեալ սեխ к ձմերուկ, к ա,լ պտուղք 
րան,արաց к պարտիղաց' թաղթ к չաղգամ ե ստեպղին, և սկսան չարախոսել' եթէ սաս- 
՜ԻԿ է. 4 զոշոզ .րովայնի, եւ գիտացեալ արքա,ի նոցա, տան,ել ղնասա հր ա-
մայեաց, եթէ զի յանգգնիք ընդդէմ իէխանի, զի հնազանդել պարտիք, և ալ քննիլք լինել, 
ղի մի՛ անկարգ. Հիմ, լիցի,

ՏաէալցանԷ առակս ղյանդգնալթիմ, մարդկան, ար դատիշք լինին վարուց իշխանաց, к

արպէս ղմայրս, ղսարդի к ղնաճի 
քար,անօք ի յինոսսէս և յայրումն

հարկանեն անխնա 
լոԱ.ալ կաչեաց ղնո



Տրտնգացողներին ուրեմն տանշում են, որովհետև ոչ ոք չպիտի 
հանդգնի իշխանի դեմ։ ւՋի հնազանդնլ պարտիք և ոչ քննիչք լինել, զի 
մի' անկարդութիմւ լիցի»ւ Այդ քննությոմւը, ինչպես երևում Է Առակա
խոսի վերշին նախադասությոձից, չհասած Է եղել մինչև ամենքի իշխան 
աստծուն* ։ Բողոքողները երբեմն թագավորի սա ստելուց զարհուրած՝ 
լռում են։ Բայց մի անգամ որ մարդիկ սկսել են տրտնշալ իրենց վիճա
կից, այլևս հնարավոր չէ լոկ խոսք ու խրատով լռեցնել և հնազանդեցնել 
բողոքողներին։ Դասակարգային կռիվն սկսված է իշխանների ու նրանց- 
բռնության ենթակա գյուղացիների միշև, և առակագիր վարդապետը, որ 
իր կոչումով իբրև դատավոր' իբր միշնորդ է երկու դասակարգերի՛' 
ազնվականության և շինականության միշև, ստիպված է առերես գոնե 
ամեն մեկին իր տեղն ու արժեքը տալ և քարոզել, թե' <Гոչ ոք կարէ ճո
խանալ առանց անփառից, և ոչ բարձրանալ առանց անարգիցյ  (Մխ., է. 
10)։ էԲնալից կարօտ լինել մեծամեծաց և փոքունցառակս ցուցանկ, ոչ 
միայն թագաւռրաց, այլ ամենեցուն' իշխանաց և այլոց աշխարհակա- 
նաց. նմանապէս և յեկեղեցիս. զի պէտս ունին փոքոմւց և անարզաց» 
(Մխ., ՃԺԳ. 96)։ Բայց դրանով բնավ չի բարվոքվում աշխատավորի վի
ճակը, Ի՜նչ մխիթարություն աշխատավորի համար, թե իշխող և իշխված 
դասակարգերն էլ պետք են և իրենց արժեքն ունին աշխարհում, քանի որ 
նրան կարգել են ինչպես էզմայրս ի շինուածս, զան տառն յայրումն», 
քանի որ նա աշխատում է, և ուրիշները վայելում են, իսկ ինքը միայն 
« այրվում է», Այղ տանշվողները, մաշկվողները, ինչպես տեսանք, թար 
են կենում իշխաններից և նույնիսկ մտածում են. «ելցուք և մի՜ դարձցոլր 
առ նոսաօ. ճիշտ ինչպես մեր ժողովրդական վեպի' .Աասնա Ծռերի* 
մեք* իշխանից դժգոհ Ժողովուրդն ուզում է թողնել հեռանալ իշխանի
երկրից՛

Եղե երբեմն տրտուն,  անդէոց, թէ՝ Վասն ծննդոց Հեր աշխատիմք, к ստեամբք մ,, 
ղովեմք կաթն, և մարդիկ ճմլեալ ղպտկսմւս' աոնոմ, ի մ էն, զվա ստակս մեր. ե,ցսլք և այ, 
մի դարձցօլք աո նոսա. 6, մի ոմն ի նոցանէ իմաստոմ. ասէ. Ոլ է այդպէս. ,/, զաւելորդսն 
քան ղպէտս ծննդոց մերսց ասնսմ. մարդիկ, և խնամ են մարդիկ զմեզ և ծնունդս մեր, զի 
աոնոսէք շատ' քան թէ տամք, Ել ոաեալք զա,ս' ուրախ եղեն։

հրատէ առակս զքրթմէ,շող Բր, շատ կարծեն զինքեանցն քան զտերանցն
ղոր ասնսմ,, այլ սաեաչ, ,իմաստն,/ դիտեն' զի սակալ է ինքեանցն (Մխ., Տ. 71).

Առակախոսը փորձում է, ուրեմն, ուրիշ կերպ համոզել բողոքողնե
րին։ Աշխատավորները չպետք է տրտնշան, թե իշխանները նրանց աշ
խատանքը վայելում են, զի ազնվականները իբր նրանց աշխատանքի- 
ավելորդ մասն են միայն առնում և դրա փոխանակ խնամք են տանում, 
պահպանում են նրանց։ Առակախոսը ՝ ձգտում է նույնիսկ համոզելու, թե

Մեր ղՄասնա Ծոերա ժողովրդական վեպը, ինչ որ պատմականին է վերաբերում, 
իր վերշնական Հորինվածքն ստանսս! է մինչև 13-րդ դարի կեսերը. Տե’ս Մ. ԱբնղյաՇ, 
Հա, մաղ. վեպը, Ւիֆլիս, 1Ю8. ա,լև ոԱզգադրակ. Հանդեսյ ,  գրքեր 13—17, 1906—1Տ0Տ.
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իբր տերերի տվածը կամ կատարածն ավելի շատ է, քան առածըւ Աշխա
տավորներն Vիմաստուններիցл, այսինքն' հոգևորականներից իմանալով ՚  
այղ, հանգստանում են մի առժամանակ և նույնիսկ ուրախանում են 
միամտությամբ, Բայց դրանով չի վերչանում դասակարգային պայքարը, 
Ինչքան էլ աշխատավորները տգետ լինեին, պիտի տեսնեին, որ կան շատ - 
իշխաններ, որոնք աշխատողներից կերակրվում են, բայց իրենց հարկա
տուներին ոչ խնայում են և ոչ պահպանում գայլերի ու գազանների դեմ, 
այլ, ընդհակառակն, իրենք գայլ դարձած' տանշում են նրանց. Կարդանք 
Մխիթարի հետևյալ առակը.

Բեկեաչ աոիւձոլ ոտք' արտն/էր զբնալ կենդաննաք, եթէ' Հաբկաաոլք իմ էք, ղի 
իշխան գազանաք եմ. ընդէ՜ր այժմ ոչ պատարագիք' զի գարմանեցայց, Եւ ասեն. Տի ի 
քէն ինչ ոչ ղտա/ պաՀպանութիմ,' ոչ յարշոյ ե ոչ ի դայլռյ և ոչ յայլ ինչ գագանէ. նա ե 
ոչ դու իսկ ի մեզ խնայեքեր. ա,լ մեզ պատարագել աստուծոյ արժան է, որ այդպիսի - 
չարնաք ղքԼղ պատահեքոյց,

Տայտնի է առակիս միտք, զի չարք յաոաշնորդաք յաշխարհայնՈք և յեկեզեքականաք' 
ւոանշելով զհնազանդեալսն к ոչ յայլոց պահեն ի վաանգէւ Եւ ըստ արժանսյն անկեալք 
ի չարիս' աստուծոյ գոհով/իմ, մատոլսցոլք, զի ոչ ի մէնշ եղել (Մխ., ՏԵ. 76), 

Իշխանները փորձում են մի ուրիշ կերպ էլ արդարանալ,
Կոչունք աո հասարակ զաղաղակ բարձին, եթէ' Տար է իշխանս մեր արծիւ, գի միշտ ■ 

ի մէն, կերակրի' к յայլսք որսողաց ոչ պահէ, Ել լոժալ ասաց, եթէ' ՏԻԿ քան զայն ձեզ 
րարի, գի երկու էնան իմ որդի' և զմինն ապականեմ, զի մի’  ծանր ձեզ եզէց. և մերձ լի- 
նելով իմ' ոչ Ոք կարէ որսալ զձեզ, к այլ ուրեք յանպատրաստի զձեզ գտեալ' որսան, 
զուր զինէն ամբաստանէք,

ք“"  առակիս սովոր են առնել թագալորք ամենայն, առ իւրեանս ունեք Արդի' մա. 
ռանգ թադաւորութեան, զի մի՛ պատճառ կործանման իցեն յ աշխարհի, к ի մերձ կեալն 
նոցա' չիշխէ ոք գործել չար (Մխ., ՃԺԴ. 37),

Ձեզ համար դրանից ավելի ի՛՛նչ լավ բան կա,—ասում են թագա
վորներն աշխատավորներին,—որ երկու որդի եմ ծնում, բայց մեկին - 
սպանում եմ, որպեսզի ձեզ վրա չծանրանամ։ Այն, որ արևելյան թագա. 
վորներն իրենց որդիներին, բացի թագաժառանգից, կոտորել էին տալիս 
կամ հեռացնում իրենցից, Առակախոսը բացատրում է, ուրեմն, իբրև - 
թագավորի բարեհոգության նշան, որպեսզի իբր «չծանրանայ> աշխատա
վորների վրա, և կամ աշխարհի կործանման պատճառ չդաոնա. Բայց 
ուրիշների և հայ Արշակունյաց այղ սովորությունից ոչ ոք չէր խաբվիլ, 
իհարկե, ուստի նույն առակի մեշ ավելանում է նաև հետևյալը, г Ել մերձ 
լինելով իմ ոչ ոք կարէ որսալ զձեզ, և այլ ուրեք յանպատրաստի զձեզ 
գտեալ' որսան, զուր զինէն ամբաստանէքա Կնշանակե' թագավորը կամ 
իշխանն իրավունք ոմւի վայելելու աշխատավորի վաստակը, բավական 
է միայն, որ նրա հովանու տակ ապրելով այդ աշխատավորն ուրիշներից • 
այլևս չի կեղեքվում. (Гի մերձ կեալն նոցա' չիշխէ ոք գործել չար,  (Մխ., 
ՃԺԴ. 97), ասում է Առակախոսը, Եվ եթե այդպես չի լինում, եթե ուրիշ
ներն էլ կեղեքում են, դրա մեղքն իբրև թե իշխաններինը չէ, Բայց արդ
յոք հավատո՞ւմ են դրան, Աշխատավորները բողոքում են. гՏար է իշ-- 
խանս մ եր ... զի միշտ ի մէնշ կերա կրի և յայլոց որսողաց ոչ պահէ1 ,
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Այդ չար իշխանն ահա, ինչպես վերևում բերված ՁԵ առակի մեշ, մի 
օր թուլանում, ընկնում է, և հպատակներն ընդվզելով նրա դեմ, հնարա
վոր են գտնում հարկ չտալ, ուստի և դադարեցնում են հարկատվությունը. 
Որի՞  կողմը պիտի լինի այժմ առակախոս Մխիթարի համակրությունը,

__Նա գոհ Է, որ ընկնում են այդպիսի չար ու տանշող իշխանները, լինին
. օյառաշնորդաց յաշխարհայնոց և յեկեղեցականացէ։ Բայց և այնպես նա 

ավելի ևս գոհ Է, որ չար իշխանները ժողովրդի ձեռքով չէ, որ պատժվում 
են. «Եւ ըստ արժանոյն անկեալք ի չարիս' Աստուծոյ գոհոլթիլն մ ատոլս- 
ցոլք, զի ոչ ի մէնշ եղևյծ (Մխ., ՁԵ. 76)է Ուրեմն դարձյալ նա չի մոռա
նում իր դասակարգը և չի ուզում, որ աշխատավորի ձեռքով պատժվի չար 
իշխանը։ Նույնը նաև Վարդանա առակների մեշ (Գ, ԽԸ, էշ 107)։ Եվ ոչ 
միայն այդ։ Ազնվականության գաղափարախոսը, հակառակ ժողովրդա
կան առածի, թե' Iգեղ կանգնի, գերան կկոտրիտ, խրատում է, թե տկար֊

■ ները, ինչքան էլ թվով շատ լինեն և միաբան, չեն կարող հզորին հաղթել, 
և թե խելոքություն կլինի, որ այդ ապստամբ տկարներն իրենց ուժը հա
մեմատաբար պակաս ուժեղի, այսինքն' երկրորդական իշխանների դեմ

ժողովեալ երբեմն ասւռեզւսց' ասեն ի նսցանէ էերազոյնքն. Մեք բազսսէ, Աք, 
ЧЬШ՝ГЧ Գ"Ւլ և "I լսաաարԱք նման արեգական և լուսնի, Աս է ոմն. զի սչ միս,,
բանսլթեամբ վարիմք։ ել խոնարհեալ միաբռնսւթեամբ նախ հերքել զարեզակն, к ի *ա- 
գել լոանի' պարտեցան և ասեն. ԱյսպԷ. ի սմանէ աղօտացա,, զի՛նչ ե յ արեգական 
ծագելն լիցոլք։ ել զզյացեալ զպարաութիմ, խոստովանն,ան,

երատէ առակս, թէպէա և բազսսէ, իցեն, ե ակար„  հզորի ,ազթել սչ կարեն. իմաս֊ 
տոլթիմ, Է' այլն* սկարիլ զփռրձ առնոզ' ե զղ։անալ, որ և թողութեան Է արմանաս,ր
(Մխ., Ь. 7).

Մխիթարն ինչքան Էլ մ ի կողմից տկարներին խրատում Է չապստամ
բել հզորների դեմ, մյուս կողմից, սակայն, հզորներին Էլ զգուշացնում Է 
տկարներից,

Տբսյե մրչնան ար, փորէր к լեզսսսլ մսղսվէր к սլաէր. к հնարի մր,իմլ սատակել 
..զնա. երթեալ աո պիծակ к գոռեխ к մ մեխ к շանաճանճ к բրէա к աո նման, սոցին. к 

ադաչէ օգնել իբր ազգային. Տավակցեն' հարկանեն զալ.  к Ասելիս ար,.մ,, к հարկանէ 
գչսւխ զքարի, к նեխի к որգոմլ, ես ծնանին. և ի սասակսփենէ ցաաց զրերան բացեալ 
գսչ1բ և նոցա մաեալ յսրսվայնն' խոցոտեն զա զիսն, к նեզեալ գիմ է ի հոսանս Ասյ, к 
անչափ ի ներքո մաեալ' հեղձանիլ

Հօրութիձ առակիս այսպիսի է. զի հզոր, զտկար. արհամարհեն, և սչ երկնլին, սա- 
. կայն իմաստսւթեամբ զօրանան փսքսւնք, к յազթեն հզօրաց. Ել այս իմասասլթիմւ է' ի 
..փոքոձց իբրև ի մեծամեձաց երկնչել (Մխ., ՏԾԴ. 124),

Բոլոր իշխաններն էլ չար չեն ըստ Մխիթարի, կան և այնպիսիները, 
որոնք իրենց բերդերի մոտ տեղ են տալիս ժողովրդին ապրելու և իբրև 
կռվող պաշտպանում են նրան ավազակներից ու ասպատակավորներից։ 

. Եվ այս անում են նրանք իբր մի բարեգործություն, իբր մի բարեպաշտա
կան գործ, վշտակցելով տկարներին և փոխարենն իբր թե միայն աղոթք 
" լ  մաղթանք ստանալով իրենց ողչոլթյան և հոգու փրկության համար,
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Երամ ճընճղկոլ երԳեալ աո արագիլ, 4 ազաչեալ զնա ասեն. Ի թոյն ,ոյ տեղի մեզ 
տացես հանե, ձագս, և /օձից զձագ մեր պաՀեսցես, Ել նա ասէ. Զի՜նչ ինձ աոնիցէ,, զի 
գայգ ձեզ առնիցեմI եւ ասեն. Աղօթս առնեմ,. զի ձագք ձեր աոոզյռւթեամր սնանիցին ի 
վնաոակարռթենէ օդռյ, 4 ի Հանդերձեալսն կենաց արժանի լինի, յաղագս արգարսլթեահ 
ձեր, Եւ յազազս այսորիկ տեղի ես, նոցա, Ել եղև ի հանել նոցա ձագ, սսղաց օձ առնուլ 
ի նոցանէ, և տեսնալ տառեղան' եհար սաաակեաց զօձն. և շրէ(ր ես ,ուր, ի սահմանսՆ 
միանգամայն սատակել զօձսն յաղագո փրկութեան նոցա,

Տվշաակցութիւն առակս ոսւոլցանէ ակարաց' յերկաքանչիւրսն վայելել փրկոլթիմ,
ոակս րարեդորէոփեան նոցա (Մխ., ՃԻԲ. 103),

Վարդանա առակների մեշ, սակայն, այդ պաշտպանությունը չկա։ 
Մխիթարի այդ առակն այնտեղ փոխվել է այնպես, որ իշխանն այլևս չի 
պաշտպանում իր հովանուն ապաստանող ժողովրդին, այլ միայն իր 
զվարճությունն է անում, նա ժողովրդին խաբում է, ըստ առակի առաս- 
պեյին, իբրև թե օգնել չի կարողանում նրան, թեպետ կամենում է։ Այս 
արդեն 14—15-րդ դարերի հայացք է, երբ հայ ազնվականությունն ըն
կած էր,

ՄԱՆՐ ԹՌՉՈՒՆ* ԵՒ ԱՐԱԳԻԼ

ժողովեցան մանր թռչանքն 4 աղաչեցին ղարաքիլն, զի դիցեն զրոյնս իլրեանд ի 
ներ,ոյ բնին արա,լի, Ել եկեալ աւ»,ն բնակեցան ի խռիսւն, զոր կոսոեալ էր արաքիլն ի 
բոմ,ն իւր, եւ սկսան քարոզել զնորաէին ձագսն մանր թոչնոցն, ել արա,իլն ՛ձի սովո- 
րոփիմ,, որ տանի զզլոփն յեա ի վերայ թիկանցն 4 զկտուցն կլկլեցնէ իբրև զձնձզայս. 
ե կարէէին մանրաձագերն, թէ ապաշօէ (ապաշալել =  խղճալ, ափսոս ել, ցավել) զմեզ. 4 
ասէին աո նա, թէ' Շատ շնորհակալ եմ, ,եզ. զի թէպքտ 4 աւգնել ոչ կարես, տրտմակից 
լիք՛ի- մեզ,

Նշանակէ առակս, թէ թագալու, ոմն կամ իշխան ոչ կարէ աւգնել մողովրգհանն к 
պահել ի թշնամեաց. այլ զհարկն յաւելորգ պաՀանշեն աղ,ատացն և ինքեան, փափկա
նան, նոյնպէս 4 Հոգևոր առաշնորգքն զի խնամ ոչ տանեն Հօտին 4 ոչ հոգան զրորոտն 
զՀիսսնգացեալսն մեղօ,, այլ զգէրն զենեն և Տարպովն պարարտանան (Առ Վարդ.,
Բ., 198. ՃԿծ),

Ըստ առակի խրատական մասի, ժողովուրդն արդեն գիտե, որ ազնը- 
վականությոնն այլևս անպետք Է և ավելորդ Է և զուր ծանրաբեռնու
թյուն։ Նա միայն փափկանում և իր անձն Է պարարում։ Այսպես և հոգե ֊ 
վորականությունը։

Բայց այդ չէ միայն։ Վարդանա առակների մեշ, որոնք ժամանակով ■ 
ավելի ուշ են, աշխատավոր շինականի այս դասակարգային պայքարն 
ընդդեմ ազնվականի' մի փոքր ավելի է շարունակվում։ Աշխատավոր՛ս 
այնտեղ արդեն կատարելապես գիտակցում է իր արժեքը, իր շահերի հա
կադրությունն իշխանների դիմաց։ Նա ըստ արժանվույն գնահատում Հ 
այն թագավորներին, իշխաններին ու պարոններին, որոնք ոսկով ու ար
ծաթով զարդարուն ձիերի վրա բազմած ման են գալիս և ապրում են աշ
խատանքով մշակի, որ չարչարվում և հոգնում է աշխարհը շեն պահելու 
համար։ Ուտում են իշխանները և երախտամոռ լինում, հեծնում են ձի к - 
միայն աշխարհ ավերում։
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եղն к ձին խալսեցան ընդ միմեանսւ Ասաց ձին ընգ եզն, թէ' Դու ո՜վ ես կամ զի՛նչ 
.պէտս *»• Ա“է- ես եմ՚  ՚ք  I* " » " “ »  և հհանէ ե պարոնա,, կազմեն զիս ոսկով ե 
արծաթով և ըազմին ի վերա, իմ. Ասէ եզն. Ամէն աշխարհի, շէն եմ ես, որ վասաակիմ և 
չարչարիմ к խոնշիմ. ե ապա, դու և քոլ թագալորն ոլտէք. և ամենայն մարգ զվաոտակո 
իմ ուտեն. к թէ ոչ վասաակիմ, գոլ к քոլ թագալորն մէկ Հեռ մեոանիք. к գոլ երախտա- 
մ.ոա„ մի' չինար.

Տուցանէ առակս, թէ մարգ կա„ որ աշխաաի ,ան զեզն, к մարգ կա,, որ Հանապազ 
. զձի հեծնի ու ալեր шЦ աշխարհի, к թէ աշխաաաարն ոչ աշխատի, որպէո զեզն. նա, 
մեոանի ձին к հեծնող նորա (Աո. Վարգ., Բ, № . ՃՒԷ),

Ազնվականն, ուրեմն այլևս ոչ միայն անպետք է, այլև պարապորդ, 
ավերածու։ Այս գիտակցություն այնուհետև մինչև այժմ էլ մնում է մեր 
աշխատավոր ժողովրդի մեշ։ Ինչքան էլ իրականության համապատաս
խան է եղել առածը, թե <гէշը դատի, ձին ուտի», բայց և այնպես ժո
ղովրդական առակը, որ տողերիս գրողը գրի է առել 1885 թ. Աստ ապատ 
գյուղում26, ասում է.

*Ոսկե թամքով ձին բեռնած եզան ասավ.
֊Ե ս  ձի ամ ձիավորին,
Ոսկե աթոո ամ թագավորին.
եզն ասավ.
—Ես եզն ամ եզնավորին,
Ոսկի աթոո ամ ոըշպարին.
Ես չդատեմ արտն ու դարին,
Ղաոզաոնին [ագռավները] պոչիդ .ոակին կշարվի ն».

Այսպես ուրեմն, վերշ ի վերշո աշխատավորը, երկրագործ շինա
՛կանն ավելի բարձր է դասվում, քան նրան կեղեքող ազնվականությունը։ 
Եվ այլապես էլ չէր կարող լինել, քանի որ առակների տեսակը, ինչքան 
էլ հոգևորականի ձեռով գրված, իր արմատներն ոմւեր աշխատավոր 
սի մեշ և առակներն իսկապես նրա դրականությունն են։ Հենց այղ պւ 
ճառով էլ դրանց մեշ տեսնում ենք այն կռիվը, որ կեղեքված աշխաւ 
վորները վարում են ազնվականության դեմ։

8. Արհեստավոր քաղաքացիներ Ա քաղաքացիների վերաբեր 
՜մանքն աո գյուղացիները:—Առակները լինելով ամենից առաշ քաղ։ 
քացական գրականություն, բնականաբար, նույնիսկ Մխիթարի խմբագ 
րությամբ, իրենց նյոՀն առնում են նաև քաղաքացիների կյանքիցյ 
Այսպես, օրինակ, Մխիթար Գոշի առակների մեշ հանդես են գալիս 
առանձնապես արհեստավոր քաղաքացիները-հյուսն, դարբին, կտավա
գործ, կարող (դերձակ), պղնձագործ, երկաթագործ, արծաթագործ, ոս
կեգործ, խաղախորդ (կաշեգործ), մորթեգործ, բրոսռ, կոշկակար, շինո- 
■ղություն։ Բացի դրանցից, կան նաև տնկագործ, վաճառական և այլն,

26 Տպված է Տ. Նավասարդյանի .Հայ ժողովրդական Հեքիաթների, մե,. յոթներորդ
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Այս արհեստավոր մարդկանց մեշ տեսնում ենք մի խուլ մրցություն։ Հա
ճախ վեճ է ծագում, թե որի'  արհեստն է ավելի բարձր։ Այսպես, օրինակ. 
Մխ., ՃԿԵ. 133, դարբնին առավելություն է տրվում հյուսնից. ՃԿԷ. 134,
երկրագործը գերադաս է պղնձագործից,

Արքային Սողոմոնի Հանդերձ ոմն կարէր արռեսւոիլ սքանչէէի և յոյմ ոլրախացեա/ 
պաՆծայր. և րԼՀԼղադործն ընդդէմ դիլրն յարգէ արոլեստ, Եւ լոլեալ արքայի կոչեաց 
զնոսա և ընարեաց ի մ Էւ նոցա, թէ անկազմ էկաալ առանց կարողի, սակայն զո՜ կար է 
արոլեստիլն, եթէ շիցէ արարեալ կտալ. զի և Ադամ զտերե եգիտ և արար Հանդերձ։ Ել 
այսու առաչին ցռլցալ կտալադորձ քան զկարող։

Ամենայն ուրեք առակս անպարսալ ցոլցանէ զկտալագոր», զոր բազումք այպանեն
(Մխ; ՃԿՋ. Ш ).

Այս առակով կտավագործն ավելի բարձր է, քան կարողը, այսինքն՝ 
դերձակը։ Շատերն այպանում են կտավագործին, բայց թե նա որքան 
գիտակցում է իր արհեստի արժեքը, այդ տեսնում ենք ներքևում դրված 
առակից՝ տամբատեցի կտավագործի մասին, Օաղրն ու այպանումը տես- 
նում ենք և ուրիշների վերաբերմամբ, խաղախորդը մորթեգործին է այ
պանում, և սա նրան (Մխ., ՃԿԹ. 135). ուրիշները կոշկակարին (Մխ., 
ՃՀԱ. 136), Այս ցույց է տալիս տարբեր համքարությունների վերաբեր
մունքը միմյանց։ Տեսնենք մի ուրիշ կողմ—տարբեր վիճակների կամ 
դասերի հարաբերությունը։ Այսպես' Մխ., ՃԿԵ. 132 առակի մեշ դարբնու
թյունը, քաղաքացու արհեստը, նախամեծար է դասվում, քան երկրա
գործությունը, շինականի պարապմունքը։ Գա քաղքենիների կարծիքն է: 
Այդպես շի մտածում, սակայն, ինքն առակախոս Մխիթարը, ամեն ար
հեստ ու պարապմունք, ժամանակին նայելով, կարող է ավելի մեծա- 
րելի լինել,

կոչէր. զի պատկեր եզե թագաւորի. ն նովալ ամբաբտալանէր գորէովն ևս ի վերայ ար- 
ձաթագործաց և այլոց, և ի գալն ամենեցուն' ոչ եկն ցորեան ասելով. Կամ, մինչև նախ 
ինձ եկեալ երկիր պագանիցէ,

Փոփոխելի առակս ցոլցանէ զնիւթականքս, զի ոչ միշտ պատոլին. զի յերբեմն մե-

Ւտաս,րս պատՆի, որով, չէ պարտ ամբարՀաս1տել (Մխ., ԺԿՀ. Ш ).

Վերշ ի վերշո ցորենը, ուրեմն դարձյալ երկրագործ շինականն է, որ 
չի երկրպագում аթագավորի պատկերս ոսկուն և հպարտությամբ պա
հանջում է, որ իրեն գան երկրպագեն։ Դա շինականի կարծիքն է ։ Քաղա
քացիների կարծիքը, սակայն, այդպես չէ, Քաղաքի և գյուղի միշև տես
նում ենք մի խոգ պայքար, որովհետև քաղաքի տնտեսոլթյոմւն ուրիշ 
բնոլթյոձ ուներ, քան գյուղին ը. քաղաքինը նոր էր, արագ բարձրացող, 
գյուղին ը' հին, ընկած։ «ГԱսպետն աբեղայի և գյուղացու հետ միասին, — 
գրում է Կ. Կաոլցկին,— հանդիսանում էր արտադրության հին ավատա
կան եղանակի ներկայացուցիչը, Այս երեք վիճակներից (ղասերից) յոլ-
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րաքանչյուրը ծառայում էր իբրև արհամարհանքի և ատելության առար, 
կա մեծ քաղաքների բնակիչների համար... Քանի դեռ հեղափոխական էր 
մնում քաղաքացի րնակչոլթյոմւը... նա թշնամիների դեմ կռվում էր կա- 
տակներով ու ծաղրներով, Հիմար գեզշուկը, դատարկապորտ տերտերը, 
իր աղքատության մեշ հպարտ ասպետը սիրված գործող անձեր են վե
րածնության և հաշռրդ գարաշրշանների գրականության

Այս միևնույնը գտնում ենք նաև հայոց գրականության մեշ 150— 
200 տարով ավելի վաղ, քան եվրոպական գրականության մեշ։ Մխիթա
րի մի քանի առակների մեշ ծաղրվում են ոչ միայն հոգևորականները, 
այլև շինականները — մշակը, երկրագործը, հողագործը։ Մխ., ԾԳ. 54. 
«Զխստոր Գալիանոս' Թիւրակէ կոչէր շինականաց. ելլուեալ մշակի միոյ. 
առեալ եկեր կայթիլ (  =  կողովով), և խելագարեալ կուրացաւտ, Կամ հե
տևյալը. Մխ., ԾԴ. 54. «Եփեալ հողագործ ոք ի պարտիղէ իւրմէ զսոխ 
բազում, կարծելով գնա բանշար, և անկալ յորովայնածութեան ախտսռг 
Կան առակներ, որոնց մեշ ևս ծաղրվում են իսկապես հիմար գեզշուկնե- 
րը, բայց Մխիթարն, ինչպես երևում է, զգուշությամբ, ընդհանուր ձևով 
<էոմնո, էոքւ բառերով Է պատմել։ Այդպիսիներից են, օրինակ' Մխ., ԾԸ. 
56, Կ. 58 ,ԿԱ. 59։ Վարդանա առակների մեշ կա Մխիթարի Կ. առակի մի
փոփոխակը, որի մեշ մի մարդ քաղաք Է գնում մի Էշ գնելու։ Ուրեմն՛ 
գյուղացի, որ քաղաք Է գնում։ Դրա մի փոփոխական Էլ ես գրի եմ առել 
1885 թ. Ասւոապատ գյուղում։ Այստեղ ծաղրվում են Դարաշամբի գյու
ղացիները, որոնց վրա են պատմում ամեն տեսակի զվարճալիքներ27։

-  — 4. Աշխարհականի հայացքն եկեղեցականի վրա։—Առակների մեշ
ինչպես ազնվականության, նույնպես և եկեղեցական ղասի նկատմամբ 
արդեն փոխված Է հայացքը։ Չնայելով որ Մխիթարի առակները դրել (  
մի հոգևորական,—առակներից մեկի մեշ (ՃԺԵ, Էշ 98) տեսնում ենք, որ 
հեղինակը հոգևորական Է, քանի որ նա քահանաների մասին խոսում Է 
առաշին դեմքով,—բայց և այնպես նրանց մեշ պարզ երևում Է աշխար
հականի, այն Էլ ոչ ազնվականի վերաբերմունքը դեպի հոգևորականը, որ 
ե ապացույց Է մի շարք առակների աշխարհիկ ծագման։ Ինքն Առակա
խոսն իբրև հոգևորական դեռ շատ մեծ կարծիք ունի եկեղեցականների 
մասին, նրանք, ինչպես երկինքը երկրից, շատ բարձր են աշխարհական- 
ներից և լուսավորության աղբյուրն են։

երկիր Հայձցեալ ի րարձրոլթի.ն լէրանց' համարձակեցի լինել և երկին, ե .չ  կարաց 
զլոլսաւորս ընդ ին/եամր աոնել նման երկնի' ե լոաալորել։

էանդիմանէ նշանակ. զաշխարՀական .մանս, որ փ,ացեալ ի էոխոլթիմ, իւրեանց, 
զ/աՀանայից կամին Հափշտակել զպալոիլ. սակայն լոաալորին' քան լոաալորեն, նման 
Ы гК  գի լոաաւորի' քան լոսւաւորէ (Մխ., 3- »)I

Հ. Каутский, Томас Мор и его утопия, М., 1924, էւ Н *  Հան.։
17 Տ- Հա, յ.ղ.վրՂ, Հեքիաթներ, վեցերորդ դիր,, Ւիֆյիո,

Ш 0, հ  54-էէ.
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Քահանայական տոհմը, թեպետ աղքատ, բայց հոգևորով հարուստ 
(լինելով' արժանի է Առակախոսի կարծիքով նույնիսկ թագավորական 
վոոհմի հետ հավասարվելու։

Խնամ.ւթի& առնել ընդ միմեան. կամեցան թթենի և ձիթենի, և պանծա,ր ի զ։րսւ- 
.թիձ Ւր իւրաքանԱռր ոք, ձիթենի յարազոլարճռթիլն ե ի պազաւէտոլթիմ., մանալանդ 
զի պտուղ ն.րա նիլթ է ձիթոյ. և ձէթ նիլթ է լ.ա .,, և լայ. լ.ւ*իչ խաւարի. Իսկ թթենի 
ի րաղցրութիւն պտղոյ, և զի սաղարթ իւր նիւթ է մետա,ԱՈյ, զոր որդունք ծնանին, ,.րմէ 
.կերպաս, [ինին, զոր թադասլր, ե իշխան, վայելեն, Որսս! և դիմադրէ ձիթենի զդիւրան- 
ցոլթիլն պաղս, նորա, և ղախտալորն լինել հանդերձ, ,ան թէ հարկալոր, և դի ի գիշերի 
մերկանա,, րա,ց լ.,ո ի դիշերի վառի. Ա.Է թթենի. Ա,լ ի տոձշեան շիշանի, ել ասէ ձի. 
թենի, թէ' Ոչ ւիւանի. այլ յ  ազգակիցն իւր խաոնի, իսկ փաոք ,ո ծաղկընկէց Է к անցա, 
.ար, Էւ այս., պարտեալ թթենի' к հա,ցէ լինել իրին.

Նշանակ առակի. ա,սպի.ի է. զի թագաւորական ազդ Հէպէտ փառասւր է, ա,լ երկ. 
րա„րօ,ս ճոխանայ, .ր , հ,սան.սռ, են, .րոլմ թթենիդ Հ նշանակ. Իսկ քահանայական 
տոհմ թէպէտ և աղքատ իցէ, մեէապաաիլ Է հոգևորօք, և արժան Է զ.պիլ ընդ թագաս։- 
րական տ.հմի (Մխ., ԺԳ. 41),

Բայց այդպես չէ ժողովրդի հայացքը եկեղեցականի վրա, Ինչքան 
սա երևում է դեռ կարգապահ և մեծ ազդեցությամբ ռամկի վրա, ինչ

քան էլ կան նաև իսկական սևազգեստ կրոնավորներ, որոնք մի անգամ 
որոշած լինելով հեռանալ աշխարհից, միշտ սգավոր են մնում և նույնիսկ 
կարճ ժամանակով չեն ուզում ուրախանալ (Մխ., ՃԼԴ. 112), բայց և այն. 
պես .եկեղեցականություն ընդհանրապես ընկած է պատկերանում. Հո
գևորականը նույնպես հափշտակող է, ինչպես և իշխանը, ուստի նրա դեմ 

.էլ պայքարում է աշխատավորությունը, և այդ պայքարն երևան է գալիս 
հաճախ ծաղրով։ Հին ճգնավորական խստակեցությունն այլևս ոչ միայն 
հարգանք չի վայելում 1ւ ազդեցություն չի թողնում, այլև, ընդհակառակն, 
ծաղրի առարկա է,

Գնգաէազիկք և կորնգան к խոլորձ' առուս,տ կապոյա к սէզ к նմանք սոցին էաղր 
եդէալ զցինկ' ա.Էին, եթէ' Տի՛ է զի մեք զոլարէացեալ, կամք, к նա ծիգեալ դեղնու- 
թեամր։ եւ լուեալ՝ պատասխանէաց. Վասն գի անմիտք Էք և աներկիլղ, .չ  խորհի, եթէ 
վասն մեր սոլրք սրեն գերանգեաց. իսկ ե. խոկալով յայսոսիկ՝ զարհուրեալ դեզնիմ.

Ցայտնապէս ցոլցանէ առակս, թէ ,.,ժ  անմիտք են . ր մոռանան, եթէ րնոլթեամբ 
մահկանացու է ազգ մարդկան. к պատրեալ, ,երևելի ի մեծոլթիւնս՝ էազր առնեն զար. 
երկիլզածս к զկրօնալորո. .ատի յանդիմանին ի Ъ.д.Лд անմտոլթիЛ նոցա. к ինքեանք 
դիտելով զապականութիւն երկրաարաց.' . չ պատրին. ա,լ էնշեալ և երկիւղիւ միշտ ներ-
դևին (Մխ., ԷԳ. 39).

Ծաղրում են, ուրեմն, կրոնավորների կենցաղավարությունն ասելով, 
թե' ինչո՞ւ մենք ուրախ ենք և նա հալումաշ Է եղել, դեղնել. Իհարկե, 
Մխիթարի համակրությոմւը ծաղրողների կողմը չէ, որոնց նա անմիտ է 
Համարում, Ծաղրում են կրոնավորների վարք ու բարքը, նրանց գծծու
թյունն ու ժլատությունը, և նույնիսկ պահանշկոտ են նրանց և վանական
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ների վերաբերմամբւ Աշխարհականները հյուր են /քնում աղքատ կրոնա
վորների մոտ, նրանց նեղլիկ քարանձավները, ցույց են տալիս այգ 
դժվար տեղերն և միաժամանակ պահանջում են պարարտ կերակուրներ 
և խորտիկներ (Մխ., ՃԻԷ. 107),

Կրոնավորները շատ անգամ բան չեն ունենում տալու. բայց և շատ 
անգամ էլ պատահում են այնպիսի ժլատ ու գծծի կրոնավորներ, որոնք 
գեղի համար էլ բան չեն տալիս, և այգպիսիների գլխին աշխարհական
ները խաղեր են սարքում. էՈչ ետուր գեղոյ, ետ ուր փորոյտ (Մխ., Տէ. 77), 

Դրա պատճառն, անշուշտ, կեղծ կրոնավորությունն է, կեղծ բարե- 
պաշտությոձը, որ հաճախ հանդիմանվում է Մխիթարից, Կրոնավորները 
կորցրել են իրենց խոնարհությունը (Մխ., ԻԵ. 29). կան այնպիսիները, 
որ մահից վախենալով, այսինքն' զինվորական ծառայությունից փախ
չելով, ասում են, թե կրոնավոր են, բայց անապատում ապրելու փոխա
նակ' աշխարհում դատարկ շրշում են (Մխ., ՃԺ&. 99)։

Այսպիսի կեղծ կրոնավորներ միշտ էլ եղել են. բայց 12-րդ դարում 
նրանց թիվը մեծացած է եղել, որ Ներսես Շնորհալին, ինչպես տեսանք, 
իր Ընդհանրական թղթի մեշ հատուկ ուշադրոլթյոմ։ է դարձնում նրանց 
վրա, Եղել են, հարկավ, և այնպիսիները, որոնք գնալով լեռը կրոնավո
րելու, չեն դիմացել տեղի դժվարությանն ու կյանքին և շուտով ետ են 
փախել աշխարհ' նորից իրենց հին կյանքին, Մխիթարի համակրու
թյունն, անշուշտ, այգպիսիների կողմն էլ չէ (Մխ., ՃԴ. 91),

Շատ ուժեղ կերպով արտահայտված է արդեն աշխարհական կյանքի 
ձգտումն առակների մեշ, Քահանայության ուսումը, օրհներգությունն ու 
սաղմոսն այլևս չեն գրավում, զի սուգ և տրտմություն են պատճառում, 
թ՛եպետ դեռ գիտեն, որ այս աշխարհի տրտմությոմւը հետո այն աշխար
հում ուրախությոմւ է բերում, բայց և այնպես այդ Հարողին լսող, հետև
վող չկա։ Մարդիկ ավելի սիրում են իրենց հոր արվեստը, ուրախ երգը,  
խաղ ու պարը, «երկրալոր ոլրախոլթեանց պատրանքը»ւ

Սարեկ ետ զարդի իւր յոաոսՈ ,աՀանայռլթեան. և նա ի սոիճս և ի մրմռմյշլ, թևա- 
կսխէր, եւ խրատէր ,ահանա,ն օրհներդռլթեան, և սաղմ.սա, փսյթ առնել, յռրմէ Ա.Ա 
к զղւՐէմն յսդի գռրէի։ Իսկ նա ի պար ,սււելռյր, թէ' Հօր իմայ արսԱ-աա, -.լրախռլթեան Է 
պատճառ, իսկ ,սյդ տրտմռլթե ան, Եւ թէպէա ուսաւ յետսյ' թէ տրտմալթիլն այժմ а ս, րերէ 
սւրախութիւն յետոյ, սակայն անլուր եղեալ, ղարձալ ի տամ։ իւր։

Զերկրասւր ռլրաիսռլթեանց զպատրանս առակս նշանակէ, որով զկատարաձն իմա
նան, եթէ ի յռղք վախճանի, որպէս և տէր իսկ ասա,, նմանապէս և հռդևսրն սռլդ յրլրա- 
խռլթիւն յանդի (Մխ., ճէ Գ. Ш )։

Այսպես ուրեմն, ինչքան էլ տեսականի մեշ դեռ իշխում է ճգնավո
րական հայացքը, գործնականի մեշ, ընդհակառակն, ուրախ կյանքը, աշ
խարհիկ ոգին է տերը։ Նույնիսկ միայնակյացը սատանայի հետ պայման 
է կապում և նրա օգնությամբ եպիսկոպոսական աստիճանին հասնելով, 
եկեղեցին դարձնում է գուսանական նվագի վայր։
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Ասի յաոազաց, թէ միակեց մի սատանայի ուխտ եղ, որ տարի մի պահս կենա,, թէ 
զեա ի մեծսւթիւն Հա։աւցանէ։ Սատանա, ,անձն (աո կատարել զխնդրուածս նորա, Ցոր
ժամ վճարեաց զպահսն, շարժեաց ,եպիսկոպոս քաղաքին, որ եդ զնա եկեղեցապան. к ի 
միա տարա/ն շարժեաց որ օրՀնեաց զնա աբեղա,, և ի միլս տարլոշն եղն մեոանիլ եպիս
կոպոսին. շարժեաց ղթագաարն և զքաղա,ացիսն աո նել իլրեանց եպիսկոպոս, Եւ ,որ,Խմ 
կամէր զդեստալորիլ, ղի ժամ արասցէ, եկն սատանա,, ետ ի նա Փոքրիկ չորեքաղի մի к 
ասէ. Իմ ամէն լալին փոխարէն, որ ղքեղ ,ա,դ մեէագո,ն աստիճանդ Հասուցի, զա,ս արա. 
աո ղա,դ փոքրիկ չորեք աղիդ ի էոցղ դիր. к զգեստդ ի վերա. Հագիր և յորժամ ի բեմն 
ելանես, նա մէկ մաաամբդ ի վերա, մէկ լարին զարկ, Ել ա,նպէս արարեալ պատրեալ 
եպիսկոպոսին' յանկարծակի Հաղարք Հազարաց к բիլրք բիւրոց տասնաղի և թմբկի к 
սսանայի ե չանկի к չորեք աղա, ձա,ն Հնչեաց' ի մ էշ եկեզեցլոյն ։ ՏարՀոլրեցան թագա- 
ւորն к ժողովուրդն ե ոչ զոք տեսանէին Հարկանող նոսսգարանացն։ Հրամայեաց Գազաարն 
բռնել զղոլոն եկեղեցլո,ն' ե զիլրաքանչիլր Ոք մերկացոլցանել և փնդռել. Ել ա,նպէս արա֊ 
րեա, ո՛չ զո, դտին պատՏաո, և մնաց թաղալորն к եպիսկոպոսն միա,ն, Թագաւորն ես 
մերկացա,, к ո՛չ զտալ աո նա ինչ. Ել յորժամ մերկացուցին զեպիսկոպոսն, դտին ի ծոցն 
ղչորեքաղին ա/ն, к ի չարչարանս արկեալ խոստովան եղն զոլրացոլթիձն к զղաշինս, 
զոր եդեալ էր ընդ սատանա,ի, Ցայնժամ կապեցին զնա ի ,աղի ամեՀի ձիո, к թողին ի 
դաշտի, մանրամասնաբար կոտորեալ եղև մարմին նորա. և այնպէս ալանդեաց զդաո- 
նացեալ Հողին ի ձեոն սատանա,ի,

Տռ,անէ առակս, թէ ով ոք սատանա,ի բարլոյն к ուխտին Հալատա,, բաժին նորա 
վերշն այնպէս լինելոց է (Աո. Վարդ., ՄԻԳ. № ) .

Պակաս ընկած չէ իր զոշաքաղությամբ և քահանաների դասը։ Առա
կախոսը քահանաների արդար իրավունքն է համարում, որ միայն մեռել ֊ 
ների ստացվածքը կողոպուտ անելով ապրեն և ոչ թե իշխանների նման 
նաև կենդանի մարդկանց ստացվածքը Հափշտակեն անիրավությամբ, 
բայց իսկապես այդպես չի լինում (Մխ., ՃԺԵ. 98)։

Քահանաները սուտ ու կեղծ են. ծույլ են, խաբեբա, միայն արտա
քին ծեսերը կատարող, մատաղի ետևից ընկած։ Աղվեսները լափելու հա
մար քահանա են դաոնում (Մխ., ՂԸ. 84)։

аՀոգևոր աոաշնորդքն... խնամ ոչ տանեն հօտին... այլ զգէրն զենեն 
և ճարպովն պարարտանանք (Աոակք Վարդ., Р., 198. ՃԿԷ)։ Քահանանե
րը, ինչպես և եպիսկոպոսներն ագահությամբ նույնիսկ խոստովանու
թյան խորհ ուրդը դարձնում են եկամուտի աղբյուր, պոռնիկներին և պիղծ 
մարդկանց նախ եկեղեցուց մերժում են վախեցնելով, իսկ հետո կաշառ
քով ընդունում են և հաղորդում։ Քահանան նույնիսկ անմեղներին մեր
ժում է եկեղեցուց, իսկ չարագործներին կաշառքով ընդունում եկեղեցի
(Առ. Վարդ., Р. 257. ՄԻՏ)։

Այսպիսի գրության ժամանակ հասկանալի է, որ մարդիկ, նույնիսկ 
հովիվները չցանկանային այլևս հաղորդվել,

Տասւլր զատկին տօնին եկին Հաւատացեալք Հաղորղել, և զոմն Հովիլ բոնադատէին 
Հադորդել. к ւոեսեալ ի բաց փախեալ ասելով. Ոչ ճաշ է զի կերայց, к ոչ Հրամենք, Եւ 
ասեն. Այդքան է խորհուրդն, Ել ոչ Հասսնէր աոնոլլ, այլ ի բաց գնաց։

Չար ամենայն ոլստեք աուսկս ցոլցանէ զան գի տ ութ ի լն վայրենացելոց ոմանց, զի 
յերելելիս միայն Հային ե գայթակղին (Մխ., ճձԲ. 137)։



Առակախոս Մխիթարն ալդ բացատրում է Iվայրենացած մարդկանց 
անգիտությամբI, բայց իրականի մեջ այդ առաջացած է եղել եկեղեցա
կանների բարոյական անկման հետևանքով։ Եկեղեցու այդ խորհրդի 
ծաղրը երևում է առակի պատմվածքից։ Նույն ծաղրը տեսնում ենք և մի 
ուրիշ առակի մեջ, ուր հովիվը գթզանների կերածն է աստծուն մատաղ 
անում։

Ի ձեռաց շահենի որսալն ղերձաւ ձագ հալքալի, և ասաց. Եզիցի պատարագ տեաոն՛ 
Ծաղր արար զնա հաւրալն, .եթէ՝ Զար ձեռօք մատռ.ցանե., ա,ն պատարագ տեաոնւ

Տհ.վ.Հն ձեա,.ւցանէ Աարռ' առակս, ղի զկերակրեալ. գազանաց ե զրեկեալ. գա,- 
նռէր. տեաան ա.Էր լինել (Մի., ՃԺԸ- 100)։

Վարդանա առակների մեջ ավելի զարգացած է քահանաներ՛ի ընկած 
վիճակը, ուստի և սուր երգիծանքներ են հորինված նրանց վրա։ Գող քա
հանաները՛ եկեղեցու ոչ մի սրբությունը չեն պահում այն աստիճանի, որ 
գողացած կովը տիրոջից թաքցնելու համար նույնիսկ եկեղեցու սեղանն 
են բարձրացնում և վարագույրը քաշում։

ԳՈՂ քԱՀԱՆԱՏ ԵՒ ԱՅՐԻ

քահանա, մի գողացա. զկ.վ ալրի կն., մի ե էաէ ի ,ախոռն. է կթ ,իմացա., է 
ա.Է առ քահանա,ն. Տէր, մամ է մահ.ան իմ.,, եկ լաի..^, .ր խ..տտքանիմ, ծլ լալն֊ 
մամ անց.։ց զկովն ի ներ.ի ш.Л к անդի ի մամա,ա.մ։ к անդի եկեղեցին, ե. ա.ք կին. 
Տէր, առա,ի բեմին պարտ (  ա.ել զմահ.լ խ..ա.վան.քի*. Ել հանին զկ.վն ի րեմն к 
քարշեցին զվարա,դուրն ի գէմ։ Ւրրե մտան եկեղեցին к ն.աան, ր.,նմամ կին ի վեր կա
լալ զվարա,դ.լրն к ա.Է րնգ կովն. Ո"վ գարշելի, զքեզ կով գիտէի. к արդ զքեզ պատա֊ 
րագասլ ."վ արար, առա, ինձ։

Տ.,ցանէ առակս, թէ ա,.պէ. համրեր.Հեամր ե իմա.տ.փեամր պար. < առա,նոր֊ 
գին к վարգապեաին զամենա,ն ինչ քննել, և .տռլգել ամենա,ն քահանա,, к ,իմանա, 
զվար. նոցա к .ր չէ արժանի պատարագի, *աէկա,րար ,անգիմանել к . չ աա,լ թ..,լ կրր. 
կին խաչել ղորդին ա.տ..*., անարժան պատարագամ, և հաղ.րգ*Հեամրն, պ. չէ բարի 
անարժանում, (Առ. վարգ., Բ. 78. ԾԴ),

Մենակյացները շնացող են (Առ. Վարդ., Բ. 69), նրանք Էլ գողություն 
են անում և գողացած ապրանքը ծածուկ ծախում բոլորովին չնչին գնով, 
արդարացնելով իրենց, թե Քրիստոս ասել Է' ձրի առաք, ձրի տվեք (Առ. 
Վարդ., Բ. 73. ԾԳ),

Որկրամոլություն ու ագահությունը հոգևորականների, այլև աշ
խարհականների ամենամեծ պակասությունն Է. 15-րդ դարում Մկրտիչ 
Նաղաշը կռվում Է այս ախտի դեմ իր ոտանավորներով, նույնը գտնում ենք 
և Վարդանա առակների մեշ (Առ. Վարդ., Բ. 33. ԻԶ)I

Այս ամենի հետևանքն այն Է, որ ժողովուրդը սառել Է եկեղեցուց։ 
Այլևս ժամասեր չեն։ Ավելի սիրով զվարճությոմ։ անելու, զվարճալի տե
սարանների մտիկ տալու են գնում, քան աղոթելու և քարոզ լսելու։
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երէ։  եւ ժողովուրդ

*“ 1Г 1բէ։ մի Ի դիպ մի 4 ՒՒ»" աազմռասէր. к գեղացիքն .չ  գային ի մամ. էրէցն 
Լրթայբ ի տսլնս նոցա և ասէր, թէ' Ւ մամ եկէ,, Ել նո,ա ասէին, թէ' Գամ,, ել սչ գային- 
Ել էրէցն որ մի սսւա խև եղալ և զգա,ազանն ի փիլոնին ծայրն էալեց և ի վեր կալալ և 
շ.լր, զայր к գոռայր, Ել ասեն գեղացի/ն, թէ էրէցն խեցալ. երթամ, և ծիծաղիմք, Ժողո
վեց ան այր к կին к աղա,, մեծ к փո,ր և եկին աո էրէցն. եւ ասք Էրէցն ցժողովուրդն, թէ' 
Նստէր, Ել նստան. Ել ասէ էրէցն ցմսղովսւրդն. Ո՚վ  մոլորեալք, քանի որ սաղմոսէի к 
աղա.թէի к մամ աոէի, նա սատանա, կապել էր ղսիրտն Ար к քարացոլցել' որ դժար 
թ,վր ծեղ մամ գալն, к այմմ սատանա,ի ձայնն եկի, չոսռսվ լսել к ծիծաղել. Ել րարկա֊ 
« ‘ "1 {/■<»* ձգեց , Փիլոնն к գնաց ի գեղէն (Աո. Վարդ., Р. 265. ՄԼՀ)>

Մարդիկ այլևս հավատքի խնդիրներով լեն զբաղվում, գրեթե սառն 
և անտարբեր են դեպի այդպիսի վեճերը, որ միջնադարի էությունն էին 
կազմում։ Հայտնի պատվական ակի առակի մեշ ճշմարիտ հավատը 
բնականաբար դեռ քրիստռնյաներինն է. բայց դա հոգևորականի տե
սակետն է,

ԵՐեէ ԹԱԳԱՒՈՐԻ ՈՐԴԻв  ԵՒ ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ ԱԿՆ ԵՒ ԴԱՏԱՒՈՐ

Ասի ի պատմութեանց, թէ կայր թագալոր մի к ունէր րազում Տոխոլթիլն к Գ որդի к 
ակն մի պատսսսկան, սր աոնէր րկկոլթիձ, Ել նա ետ նշան որդսց և ասէ, թէ' Յետ մա- 
<ոսսն իմոյ, որ ոձի ղակս ղայս, նա աոնէ ղթադաարսփիձ. իմ, Ել յսրմամ մեոյսնէր ետ 
զակն ի միսյ որղոյ իլրսյ։ Ել Բ սրդիցն արարին իլրեանց ապակի ակն ի նմանոփիմ, այնմ 
ակին к եկեալ վիճէին ընդ միմեանս վասն թագաս,րոփեան. և գնացեալ աո իմաստոմ, դա- 
տալոր մի աոնել նոցա դատաստան։ Ել նա աոեալ ղակն եդ ի վերայ հիւանդին. к յայանե- 
ցալ ղկմարասՀիձն ևնա ետ զթադաւորութիձն այնմ սրդսյն. Ար սմ,էր զակն պատսսսկան.

Առակս ցուցանէ ղթագաւորն ամենեցոմ, աստոսսծ, սր սմւի բազում որդիս ըստ արար֊ 
չոլթեան к ետ ղպատոսսկան հասստցն քրիստսնէից միա,ն. թէ սր ունիցի ղա,ս, նա, {  մա. 
ռանգ ար,ա,.լթեան ըստ ա,նմ, թէ սր ոչ ծնցի ի էր., к ի Հոգս,, սչ մտանէ յարքայոլ- 
թի&ն աստոլծս,։ Բայց բազում մարդիկք ոմւին զձև հալատացելոց, ա,լ սչ էշմյսրիտ հասս֊ 
տըն. ,անզի այլազգ սցանչելի, սչ լինին, բայց միայն քրիոտսնէի,. զի սս,ա .ձին 
զկմարիտ ակն. զի այն.վ մառանգեսցեն զհայբենի ար,այսլթիմ.ն (Առ Վարգ.. Բ.
Ш . Մձէ).

Ինչքան էլ Առակախոսը ասելու լինի аպատվական հավատքը քրիս- 
աոնյաներինն է ։,  բայց և այնպես աշխարհականը, նույնիսկ հոգևորա
կանը շատ էլ լի հետաքրքրվում դրանով (Առակք Վարդանա, ՃհԲ, էշ 
168 —172), «Քրիստոնեայ և այլազգի. այլ և օրինակ վէճի յաղագս հա ֊ 
ւատոյէ առակի և իր վարիանտների մեշ դրվում է այն խնդիրը, թե որի 
հավատն է ճիշտ, հայի", թե" ուրիշ քրիստոնյաների, հայի", թե" ա յլա զ ֊ 
յգու, այսինքն մահմեդականի։ Եվ պատասխանն այն է, թե (г12 քրիստոն֊ 
յա ազգերըյ> լծված' ամեն մեկը հավատի վեմն ( վարիանտների մեշ' 
քար, լուսեղեն լեռ) իր կողմն է քաշում, բայց վեմը տեղից չի շարժվում 
(Առ. Վարգ., Բ. 171. ՃհԲ),

Այսպես և հ72 ազգերն էլ ամեն ազգ լուսեղեն լեռը—աստված իր 
կողմն է քարշում, թե' ես եմ առաշ. բայց աստված ամենքինն է և ա ն ֊
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շարժ,, 'էուսեղէն լեաոն աստուած է և ՀԲ [72] լուծքն ՀԲ [72] միլաթն է.
որ ամէն մ ի լաթ դէմ իւր քարշ է, թէ՝ ես եմ յառաշ և աստուածն ամենե- 
ցուն է ե անշարժյ>.

Աչս ամենից, այս ազատախոհությունից արդեն շնչում է մի նոր 
ոգի, որով վերշնապես կազմակերպվում է աշխատավոր դասի հայացքը 
եկեղեցու և եկեղեցականի մասին։ Նրա համար եկեղեցականը նույնն է, 
ինչ որ ազնվականը։ ՛Նա հոգևորականության դեմ մաքառելով վերշ ի 
վերշո իրեն ավելի բարձր է դասում, քան հոգևորականին, թեպետև չի 
համարձակվում այնպես կտրուկ խոսել նրա դեմ, ինչպես ազնվականի 
դեմ։ եկեղեցականը պատարագ է անում, մեղքի թողություն տալիս, բայց 
նա չէր անիլ այդ, եթե չուտեր աշխատավորի վաստակը,

Բայց ո՜րն է ավելի բարձր, հոգևո՛րը, թե*  մարմնավորը։ Կարդանք 
«■Եկեղեցի և շրաղաց*  առակը.

եկեղեցին պարծն/ալ ի սրբոլթիմ, իւր ե ասաց, թէ' ես եմ տաճար աստուծո, և ,իս գան

ընդ աշխարհիս, к մեղաց թողոլթիմ։ լինի, էա,ն մամ գայ ,րաղացն к ասէ ընդ եկեղեցին, 
թէ' ՏինԼ դու ասես, արդար է և ճշմարիտ է. րայց դու գիմ երախտիքն մի՛ մսոանար. օր գի
շեր «ւ ցերեկ կու աչխատիմ к կու գաաիմ, սր կս, ուտեն քահանաքն к մսղովուրդքն. к ապա! 
գան աո քեզ ազալթել և երկիր պա գան ել աստուծո,։

ՏոլցանԷ առակս, թէ կան աշխարհի մարգի ք, որ հանապազ աշխատին к դատին, որպէս 
մեզու. к թագալսրք և իշխանք к ամենայն մարգի, զվաոտակս նոցա ուտեն к ապա, երթան 
,եկեղեցին к զաստոսսձ ալրհնեն к յիշեն (Աո. Վարդ., Բ. III. ՃԻՏ)։

Այսպես ուրեմն, նախ մարմինը, ապա հոգին, նախ ուտել և ապա 
նոր եկեղեցի գնալ աղոթելու։ Կարդանք և մեկ ուրիշը Վարդանա առակ
ներից,

•  ԱՂՈԻէԱ ԵՒ ԿԱՔՕ.Ի

ԱղուԷսն էառ կա,ալ մի ի բերանն և կամէր ոսոել զնա,. к ասէ կտքամւ. Ալրհնեալ է 
աստոսսծ, որ կոլեաց զիս իւր արքայութիմյ. զի զերծանիմ ի ,ա,ս չարեացս. к ապա՛, զոլ, 
աղովս, գոհացիր զաոտոլծո, к ապա, ուտես զիս. ,եզ մեծ վարձ, է. Ել աղռվսն կկզե. 
ցալ к հա,եցեալ ,երկինս և բացեալ գբ երանն՛ ասէ. Գոհանամ զքէն, աստուած բարի, ար 
պատրաստնցեր ինձ սեղան բարո̂ եան։ Ել կա,ալն զերծալ ի բերանս,ն ՛և թոաս Ել ասէ 
աղոլէսն. Ո՛վ անմիտս к ,իմարո, ,աոաշն պարտ էր ինձ ոսոել к ապա, գոհանալ զառ

Տոլցանէ առակս, թէ զխոստա/եալ իրքն մի'  համարիր ,եզ к մի' շնորհակա/ մար. 
VI №Ьи’ մՒլւև աոնոս,. к թէ շոլր տան քեզ, ի նո,ն մամն ի զոդդ աո զինքն, զի շաաք 
ասեն к ոչ տան զ։սսացեալն իլրեանց, ո՛վ եզրա,ր, к սուտ լինին (Առ. Վարդ., Բ. ՏՏ. եԲ)։

Ահա թե ինչին է հանգում մեր միշնադարյան վերածնության միտքը 
մեր առակների մեշ. նախ ուտել և ապա գոհանալ աստծուց։ Եվ չկարծեք, 
թե այս գաղափարը միայն մեր հին առակներինն է. դա բուն ժողովրդա
կան հասկացողություն է, որ տարբեր ձևով արտահայտված գտնում ենք 
նաև մեր արդի ժողովրդական առակների մեշ,

I
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,Ադ.ւի» ղկաքա. քոնի,. Կա,ալ .Ա’զ.վ,ս, ի՛նչ տէնիս,. Ըսաց. .էի
տիմէւ Ըսաց. 'Փառք տոլ աստուն. նոլր զի կիէւ—Ինչ փառք իտալ ասս,ոլն, կաքալ բեր- 
նէն թոաս Աղուիս դարձակ րսաց. աենաւ տուն ալիր բլի, ինչ լուր կուշտ չտաք, լիաոք 
տա шишяЛа (Գ. վ. Հովսեփյան, Փշրանքներ, Ւիֆլիս, 1892, կ  80)I

5. Հոգևորականության հայացքը այլազգի ների հետ հարաբերու
թյան վերաբերմամբ:— Սոցիալական հարաբերություններ են իրենց հիմ
քում նաև միջազգային հարաբերությունները, որ մի ազգի իշխող դասա
կարգն ունի մյուսի նկատմամբ։ Ուստի առակների այս տեսությունը լրիվ 
անելու համար տեսնենք այժմ, թե ինչպես Մխիթար Գոշն առանձին 
ուշադրություն Է դարձնում հայերի հարաբերությանն թայլազգիների։ ,  
այսինքն' մահմեդականների հետ— ինչպես նա իր Դատաստանագրքի 
մեշ Էլ անվանում Է մահմեդականներին— և ինչպիսի կարծիք ունի 
նրանց մասին, Թվում Է, թե բուն Հայաստանում թե' քրիստոնյա և թե’ 
մահմեդական տերությունների մեշ 12-րդ դարում իրար կողքի ապրող 
երկու ժողովուրդների, հայերի ու սելջուկյան թուրքերի միշև հետզհետե 
պետք Է մեղմանար այն թշնամությունը, որ նկարագրում Է Արիստակես 
ԼաստիվԼրտցին։ Կարծես, նրանք իրար հետ միևնույն տեղում ապրելով, 
կենդանի փոխադարձ ազդեցությամբ, խաոն ամուսնությունների և ավե
լի ևս կրոնական անտարբերության հետևանք ով, մի հայրենիքի, մի հող 
ու ջրի մեկ ընդհանուր ժողովուրդ պիտի կազմեին, իրար հետ միացած 
ընդհանուր շահերով։ Բայց այդ գլուխ չի գալիս 13-րդ և հետագա դարե
րի վերիվայրումների հետևանքով և այլ պատճառներով։ Ի*նչ Է մտածում 
այս մասին Մխիթար Գոշը և առհասարակ եկեղեցական դասը։

Երբ իր բանակի մեշ շարժական եկեղեցի ունենալու համար Զաքարե 
զորավարն Անիում ժողով Է գումարում, այնտեղ բերում են նաև էմեծ ՜ 
վարդապետյ  Մխիթարին։ Ահա թե ինչ Է ասում Մխիթարը ժողովական 
եպիսկոպոսներին ու վարդապետներին. ւԴոլք հոգայք վասն ազգիս, ղի 
մի' այդպիսի սովորութեամբ խաոնեսցին ընդ Վիրս, և ես հոգամ վասն 
զօրավարիդ, զի մի' լիցի սա վբացի իբրև զեղբայր իւր, որում սպասեն 
Վ ի ր ք Եկեղեցականությունն, իր ջահերի տեսակետով, ոչ մի բանի, 
նույնիսկ երկրորդական կրոնական սովորությունների նկատմամբ ղիչող 
չէր; Եթե քրիստոնյաների վերաբերմամբ այսպես Էր, բնականաբար, 
Մխիթարի համակրությունը չէր կարող լինել հայերի ու մահմեդական 
թուրքերի այնպիսի բարեկամական հարաբերության կողմը, որի մասին 
ասվեց վերևում։ Այն ժամանակ, երբ Զաք արիան, <։մեծ սպարապետ ն 
շահնշահ արևելեան կողմանցնտ, սրի ուժով նվաճում էր Հայաստանի ■ 
թայլազգիներին» մինչև Բագրևանդ և հասնում մինչև Արտավիլ, Մխիթա
րը, որ նրա խոստովանահայրն էր, չէր կարող անտարբեր մնաչ դեպի- 
թայլազգիները»։ Նա առակների մեշ հրահրում է հայերի կրոնական բ ա 
ցումներն և ատելությունը դեպի մահմեդականները, ցույց տալով, թ!■

28 Կ. Գանձակեցի, Պատմոլթիւն Հալոց, էշ 187.



՜նրանք չեն կարող միմյանց բարեկամ լինել, Առակագիր Մխիթարի ալքին 
ամենից առա/ զարն ում է թայլազգիների։, լվացոսէը, որ նա ծաղրում է. 
Ըստ Առակագրին' նրանք շատ չարիքներ են գործում'  իրենց առաշնորդ- 
ներին' մոլլաներին հետևելով կապկաբար, և երբ մեղադրվում են, մեղքը 
ձգում են իրենց մոլար առաշնորգի վրա և ասում են. է այլազգի եմ, լոլա- 
նամ և սրրիմա,

ետես կապիկ զմալռլմ զի լոսսնայր, к լուացաւ, եաես զի ի րարձրալանդակ 4,4», 
աղաղակեռց. արար և զայն կապիկ, Ւչեալ ետես զի ,Էշ սսոէր շուն, к սկսալ կապիկ, եւ 
ի մեղադիր լինելն ասաց' Այլազգի եմ, լոլանամ և սրրիմ։ 8Ի զտեսեալն դործէւ

Պարզ է առակս, զի զբաղում չարիս տեսաներվ գործեն, к լոսսցեալ' ասեն սրրիչ, 
զպատճաոն ի մ.,ար առաչնորդն կոսոեչով (Մխ., Ղ»- 8Տ),

Ներսես Շնորհալին արդեն ծաղրում է մահմեդականների այս ծեսը. 

Այն ռր դսրծէ զազտեզոքիմ,
Տանասելի մարդս, լեզոլին.
Ւ՚ուսուցանԷ իւր մողովին 
Գործել րզնոյն րղպղծալին.
Ել քաւռւթիմ, մեղաց նոցին 
Օրինադրէ լոսսնալին.
Ոզողանել Արով գետին.
Մաքրել միայն զերևե էին.
Որ.վ к գսրտք' որք ի արին,
Առաձլոմ, քան րզնսսին.

(Ողյ, Ь դե սիս,)

Մխիթարի առակների մեշ ուրիշ տեղ ծաղրվում է մահմեդականների 
մատաղը, որի վրա կռվում են,

Պաաարւսդ զենման մաաոլցանել ազոալ կամեցալ, к ղրաղումս հրալիրեաց, к եկին 
մարեալք, Եւ զենումն նորա էր մուկն հնացեալ։ ել սկսալ ինքն հարկանեի к ապա ա,լքն, к 
եղել պատերազմ, к Ա,ազմաց զալոն փորեցին, և մերկ զմիմեանս արարին, ել ոկսան 
նզովել զպաաարագ նորա, к զմատոլցողն ես. և ասսւց նոցա, թէ' Տաչտկերտտցն սսւա, 
ի Մահմետի զպիղծն մատոլցանել, к դարձեալ պաաերազմել,

Գիտելի к ամենեցսլն առակս, զի զդէմս պատարագին ոմւին պղծո,ն Մահ մետին։
(Մխ., ՃԻԹ, 10»)։

Կարդանք և այս առակը,

Մեոալ որդի ագոալսլ к սգաց ,Ո,մ. եկին և րազոս1ք ,ողբ նորա, к նա (աչ մեծ 
րինեաց ս̂ սԱրացն ասեչսվ. Տա,ս ի քրիստոնէիցն ոաա,, к աչ ի ,ա,լազգեաց. զի 
մլատեալք ի լաց к ոչ ի հաց կոչեն։ ել զա,ս ագռալ արար, զի ղրան պատարագին 
բկկիցէւ

Ամենայնի, առակս զսսվսրոլթիմ, կարդաց նոցա թիլրս ցուցանք զսդս, к զպատա-
րաՀ, к զայլռց !ա (Մխ., Հ(Ա. 110).

Այսպես ուրեմն, թայլազգիներիյ> բոլոր կրոնական սովորությոձներն 
ու կարգերը թյուր են ըստ Առակագրին։ Եթե նրանք մի լավ. բան ոմւին, 
ինչպես մեռե/ահացը, այդ էլ քրիստոնյաներից են սովորել, ասում է 
Առակագիրը,
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Մխիթարն իբրև հոգևորական դեմ 4 ելնում խաոն ամուսնություն
ներին: Նա մեծ Հոգացողություն ունի, որ այդպիսի ամուսնություններ * 
չլինեն հայերի և մահմեդականների մեք։

Բալ հրեշտակ աոաքեաց առ արծիւ, և խնդբեաց զդռս,տր նորա հարսն ասելով. Դու 
աոլընշեան ,ա,ամաբ.իկ ե., ե է. գիշեր՞։- պաաշաՏիմք ի խնամոՀիմւս. ծ. յետ բազում 
թախանձանաց յանձն առ տալւ Եւ ի լինել հարսանեացն, ի տոլէ չոյո ոչ կարէր տեսանել 
փեսայն, և ձաղր առնէին բազմեա„ն, եւ իբրև եզե գիշեր' ե ոչ հարսն ետես լռլս, յա- 
ճախեաց ե անգ ա,պանոսՈ. ծ, վասն ալսսրիկ փոփով լուէաւ հարսանիքն,

Տմիտս իւր առակս նմանեցոլցանէ ա,նռցիկ հալատացեալ թագատրաց ե իշխանաց, 
ար զդոտերս իւրեանց ըստ իրիք պատճառի յամոլոնռլթիլն տան այլասեռից' խասսրելոց
ի չոառյ հավաա.,, „ատի և .չ  է միարանոլթիմ,, ալլ հարկաար բաժինս (Մի,., ՃԻԳ. 10Հ), 

Քրիստոնյա թագավորներն և իշխանները, ասում է Առակագիրը, 
իրենց ադյիկներին որևէ պատճառով ամուսնության են տալիս թայլազ
գիներին», բայց դրանով սեր ու մ ի ա բանությոմ, չի լինում, Նա այս առա֊ 
կը գրելիս անշուշտ նկատի ուներ նաև այն, որ Ղաքարեի եղբայր Իվանե 
Աթաբեկն իր աղշկան տվել էր Հալերի սուլթանին կնության։ Այս միև- ■ 
նույն առակի խրատականը Վարդանա առակների մեշ (Գ. 107. ԾԱ) այս- ■ 
պես է. թՑուցանէ ղհաւատացեալ մարդիկ, որ ղդստերս տան այլասեռից 
խավարելոցն ի լուսոյն Քրիստոսի»։ Ուրեմն ոչ միայն թագավորների և 
իշխանների դուստրները, այլ ընդհանրապես։

Ւոբէկ թախանձեբ զոզնի թէ' Զռրդիդ ք•  սան առից, ե բարեկամ, լիցռւք, ել իբրու յտնձն ■ 
էառ զկնի բազոսէ հարկի, ասաց, եթէ' Վասն գի գժռսսրահամբռյր է, մեբկացռ զնա, զի֊ 
գիկ-ին ի,է ի գգոլել, Ել պատրեալ արար, Ել իբրև ետ զնա, սկսալ ոսոեչ, և ձևժհաս ' 
ոչինչ Էր առնել, և գնաց բազռսէ կոէով,

Տխռրամա նկութիւն այլասեռից առակս նշանակէ, ոբ զքրիստռնևայս պարզամիտս 
պատրեն' իշխանաց տալ զռրգիս նռցա, զի պատռւեալ մե»ացռ,ցանից են. և սչ կա մին թէ 
խրատիչ ս, ընդ նռսա ի,է, զի թափոց, արարեալ ղռգիս նռցա, սպանանիցեն. ռր к լալա • 
եզեալ խաբէովէեան, ռլ ինչ կարռզ են առնել բայց միայն ռղբան. նմանապէ. և ի դըս* 
աերսն է տեսանել (Մխ., ՃԺԱ. 11),

Այստեղ էլ Մխիթարը պատմում է, թե թայլազգի» իշխանները խո
րամանկությամբ խաբում են պարզամիտ քրիստոնյաներին, որ իրենց 
որդիներին տան իրենց, խոստանալով, թե մեծ պատվի կհասցնեն 
նրանց, Միաժամանակ, սակայն, նրանք չեն ուզում, ռր այդպիսի քրիս
տոնյա տղաների կամ աղշիկների հետ խրատող մի մարդ գնա։ Ծնողները 
չեն հասկանում որոգայթը և հետո միայն իմանալով այդ լոկ ողբում են։

ճայեկ առ սագ ազերսէր, եթէ' Գիշեբադէմ գռլռվ ես' ի րնալից պտրսալիմ. к դո, 
այդքան սպիտակ և պայծառ ւինելռվ' աղաչեմ զի ռառացես ինձ նման քեզ սպիտակա
նալ, Եւ նա կամակից եղեալ' ասաց, թե' Միշտ նման ինձ լռսսսցիս էրով, ել ի լռսսնալն 
ելանէր սև նսրա փետուր, և դարձեալ նսյն գայր 0րինակաս 6ւ զայս դարձեալ աղաչէր՛ 
ռլսանել. որում ասաց. Թէ ընդ լռսսցմանդ զիմս ռլսցիս լեզռլ, ապա կաբիցես նման ինձ 
լիներ Ь, նա յանձն ռչ աոնռլբ զազդի մոռանալ զձայն. ե մնաց նռյնօրինակ գիշեբադէմ, 

Մեկնի այսպէս առակս, զի գիշեբադէտ են ոգտվ ազդ Պարսից, և եկևալ ա. քահա- 
նայս' զպայձաոոլթիմ, կամին ուսանել ոգլով, զոր ասաց գխոբհոլրդ մկրտութեանն ամ֊
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բ,,ղւ պահել- 6ւ 1» լուացեալ ի մեղաց փոխեա, լինէր, к դարձեալ կմ արիան խոռոովա-
■ նոլթիլե ,անձն ոչ աոնո,ր, նո,ն оրինակաւ մնա,ր սեալ ոզլով. զոր չէ արժան к ոչ շրով 
մկրտել, եթէ զհաւաաս ոչ ընկածին (Մի., ՃԷԵ. 11»)։

Ուրեմն կան պարսիկներ, որոնք ենթարկվում են հայերին և սրան֊ 
ցից չպարսավվելու համար' խնդրում են քահանաներին, որ մկրաեն 
իրենց, և մկրտվում են: նույն իսկ игш' դեմ է Մխիթարը: Դրանով նրանք 
իսկական քրիստոնյա չեն դաոնում, ասում է նա. քանի որ այդ մկրրտ- 

. վողները հանձ չեն առնում իրենց հայրենի բնությունն ուրանալ, <гզաղգի 
մոռանալ զձայնւ, այսինքն' հայ դաոնալ լեզվով ու բարքով, այլ մնում 
են իրենց ազգին, իրենց հին ոգով և վարք ու բարքով։ Այս պատճառով և 
Առակախոսը խրատում է, թե այդպիսիներին «չէ արժան և ոչ շրով մկըր.

■ տեե եթէ զհալատս ոչ ընկալցինւ, Այս սովորությունն և այսպիսի մկըր. 
տությունը, երևի, երկար հարատևում է մինչև 19-րդ դարոլ զվարճալիքը, 
թե քրդի կամ թուրքի երեխաները չէին մնում, ծնվում է մի երեխա ևս, 
որին հայրը բերում է քահանայի մոտ և նրան շատ բուրդ ու բամբակ տա- 
լով խնդրում է մ կրտել։ Քահանան էլ մ կրտում է ասելով.

Գետը դա, Աավալանա,

Ինձ ինչ կր հա,անա, թե կր թերանա,
Ւա, իմ բուրդ ու բամբակը բոլանա։

Մխիթարի առակների մեշ տեսնում ենք, որ թայլազգիներըа գրեթե 
ընկճված են, և նրանց ու հայերի հարաբերությունը բարեկամական է:

• ^ա19 Ըստ Առակագրին այլազգիները սրտով բարեկամ չեն, այլ միայն 
ուժի առաշ խոնարհված են. ուստի պատրաստ են միշտ երդմնազանց լի
նելու։ Քրիստոնյա թագավորը ձեռի տակ ունի գայլազգի» իշխաններ, 
որոնք խոստանում են անհապաղ տալ թագավորի հարկը, մի պայմանով 
միայն, ասում են, որ էմի" հարաժամ զմեզ զարհոլրեցոլսցեսա թագա- 
վորը դաշինք է գնում և պահելով իր ուխտը' երկար ժամանակ խաղա
ղությամբ ապրում է նրանց հետ։ Բայց նրանք այդ խաղաղասիրությունը 
թուլություն են կարծում, սկսում են ապստամբել, այլ և ծաղրել նրան-. 
Այդ ժամանակ քրիստոնյա թագավորն էլ չհամբերելով' հարձակվում է 

՚  նրանց վրա ե շատերին կոտորում անխնա։

Տարէիլ աղաչել ոկոան թոլոլ! ք միանգամալն որ ընդ ձեոամբ նորա, к ասեն. Ան,ա- 
պաղ զհարկ քո աւսցոլք, մի ,արաժամ զմեզ զարհուրեցոացեսւ Ել նա դաշին* եդ, և կայր 
ընդ նոոա խադաղոլթեամբ բազում ժամանակ: ել ոկսան ապոաամբել, այլ к այպանել. 
ե ժողովեալ խորհէին к ւիշխանո̂ ենէ 4» ընկենոգ. Պարեէր և {ընՏղոլկ, եթէ' Տաչո նորա 
ձրտեալ կոլրացոլցանեմւ Ել իւրաքանլիլր զօրութեամբ իւրով պարէէր. և ոկսան մարտ км 
դներ Ե. նորա ոչ աարեա, ,արձակեցալ ի վերայ, к զյ։ազումո ի նոցանէ ոաաակեաց.

Տպալորէ ա,ո առակ զդէմս Հալաաացեալ թադալորի к զանհալաաից, որ բարեպաշ- 
. աոլթեամբ խաղազութիմւ աոնեն. նոցա ապախաացեալ ապստամբեն, զպատՏաա, խաղա- 
ղոքեան ոչ դիտելով, к այպանեն, к պատերազմ ևս շարժեն, к ակամա, լինին մահ ար- 

, կանել նոցա անխնա, (Մխ., ՃԻԴ. 105)։
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Ներսես Շնորհալին արդեն թայլազգիների» համար սովորական է  
Համարում Րւխտադրուժ լինելը.

Տուխտն ոտէր զոր եղ րնդ նոսին,
Ոքպէ» բնութիմ. Էր ա,ս նոցին,

(Ոդյ, էզէսիոյ):

Բ՛վում Է, թե ըստ Մխիթարի սուտ երդումը սովորական $ եղել իր 
յյարաշրշանում ընդհանրապես։

Մկ.մ,ք համանդամայն հրեշտակս առս.,էն առ կաաոմ, к աոեն. Տի՛կ քեզ մեղան- 
յԱ ք' .ր այդքան զմեզ հալածես. զի՛նչ ք  ուտեմք, Ել նա ասէ. Ո՜չ դիտէք, եթէ յա,ն 
սակռ զմեզ դարս անեն մարդիկ, զի ղամբարս Նոցա մեց պահեսցռլք. արդ եթէ դռլք այնմ 
"1 մեզիցէց, համարձակ շրշեսշիք, к ոչ ինչ ձեզ վնասեցից։ ել ձեոն ի դյոլխ եդեա, 
երդմամբ հաստատեաց զայս։ Եւ մկանցն համարձակեալ կամեցան զանկեալ հատսն աո֊ 
նուչ. к յարձակեալ ի վերայ կալալ զբաղումս ի նռցանէ։ ել ասեն. 1Гչ ապաքէն երդռւար' 
■անկեալ հատի ոչ առնուլ վրէմս։ ել նա ասէ. Ոչ երդոսսյ, այլ րոտ սսվորու̂ եան զզւխով 
■զձեոս արկի,

նման իսկ է առակս կեղէաար երդոձցողաց, զի ե ոչ պայմանի մնան և ոչ ուխտի,
-Л  ստեն' դիպող միայն մամ դտեալ (Մխ., ՂԱ, 81)։

Բավական է միայն կարդալ Վարդանա առակներից մեկն ևս, թՏաճ- 
ւկաց օրէնքօ, այսինքն' մահմեդական օրենք, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ- 
.պես նրանք, ըստ Առակախոսին, պատրաստ են երդումը խախտել որևէ 
ձևականությամբ։

ՏԱՃԿԱՅ ԱԻՐԷնէ

Տաճիկ ֆախիր մի զէշն փախռլցեր էր ն այլ ոչ կարէր բռնել։ Եւ երդոսէն արաբ ի 
■վերայ կնռչ իւր, թէ' Գ տալախ կնիկն պոչ լինի ի յիւրմէ, թէ զէյն բռնէ, հեէնոլ և այլ ոչ 
Ի/անԷ յիչռւն, Ել յորմամ բռնեց զէշն ե հեէալ ն եկաց ի վերս-յ իշոմւ շատ մի к յեՏեղեցաւ 
՛* ոէր էէշն к ինքն ի վերայ, Ել երթայ աո կարդացոզնին, թէ ֆաթվայ տան. որ յերբ 
իյանես յիշուն к կինն ոչ թողլի։ Ել ամենեքեան ասացին, թէ' Այգ բանիդ ոչ կայ ֆաթվայ։ 
Ել յետոյ եկեալ մին կարդացող к ասաց, թէ' Մի՜ տարեկոա լինիր, այտոր բան հեշտ է. 
■դնա ,շէ զէյն ի էառին աակն к ել յիշռյն ի էաոն և իշիր ի ձաոէն ի վար,

Տուցանէ առակս, թէ այլազդի,ն առասպել,  են ն բնութեամբ զաւրինացն դորէեն. 
քանզի աւրէնս ոչ ոլԼին. զի անա^էն, են և յամենայն աւրէնս իլրեանց զաոասպել.
խառնեալ ոլնին (Առ. Վարդ., Բ. 174. ՃԱԷ)։

Մի անգամ որ թայլազգիներիյ  մասին այս կարծիքը կա կազմված, 
■Առակախոս Մխիթարը խրատում է' ամենևին չհավատալ թայլազգինե
րին» ,  զգուշանալ Սրանցից։

Ողոք էր ոմն զիըխնշիւն' ասելով. Արի եկ արտաքս, զի մեէարեալ պատռլեցից ղքեզ 
բազմազան օրինակեք. Ել նա ասէ. Տիք Ոք զքեզ տեսեալ պատոլասէր աո այլո, զիա՜րդ 
հ ինձ լինիցիս. ոչ է այդ. այլ զի արեան իմոյ ցանկաս։ Ել ոչ ել արտաքո զերէեալ ի 
■նմանէ զդոլշոլթեամբ։

Տարթ ոլցանէ զմեզ առակս, ամենելին ոչ հասստաչ պատիր բանից այլազդեաց, 
յայտնի ունելով զմիտս յանցելոց խարեոլթեանց առ այլս, զի արեան к ստացուաէռց 
ցանկան քրիսաոնէից, к ոչ եթէ պատոլեն (Միս, ԼԲ. «7)։
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Այս ժամանակներից են անշուշտ գալիս մեր այն ժողովրդական 
առածները, որոնցով որոշվում են մեր ե թայլազգիներիл հարաբերու
թյունները և զգուշություն է քարոզվում նրանց նկատմամբ։

Մխիթարը մի ուրիշ տեսակ վերաբերմունք էլ է խրատում ընդհան
րապես թշնամիների հանդեպ.

Եկեալ ազգ ձկանց աոաշի թաղաւորին իլրԼանց' և ասեն. Տի" ասացեր թէ թշնամիք 
առ մեզ ոչ գան, և վասն այն ո, տամ, պատերազմ. ահասսսիկ եկեալ մարդիկ որսան 
ղմեզ, և դու վյ։էժ ոչ աոնոա. ե սղոցաձկանն հարեալ գնալ սրսորգաց' և ղրաղումս 
ընկղմեաց, եւ գայլս ես եղեալս պաս, մ էին նմա. ել լոլեալ ղչարացաԼ նոցա. ե ոլմեմն 
ձկան Հրամայեաց պահ ոձել նաարդաց, ղի մի այնպիսի ինչ պաաահիցէ. և ղնոսա հա. 
էէր. ГГչ դիակ, ասէ, զի իշխան մեր են մարդիկ կարդեալք յասաոլէսյ, ե վասն այն հարկ 
է մեզ լռել' զսր ինչ ե գորեեն։

Հանճարեղս կամի առնել օրինակս զթագասւրս. գի յորժամ հզօր որ քան զնորայն 
իցէ թադասւրսւթիմ,, ե կամիցի հարկս պահանշել, յանձն աոցէ տայ սիրով, ե զընգդիմա- 
ցեալսն խրասւեսցէ' „չ հակառակել, զի յաստուձոյ կարգալորեալ է' ակարի հնազանդ

Ուրեմն հզորների առաշ հարկավոր է լռել ե հարկատու լինել։ Մի 
ուրիշ առակի մեշ խրատում է, թե երբ թշնամիներին գիմ ա դրել չեն կա
րող, ավելի լավ է նույնիսկ այդ մասին ժողով չանել և չխորհել։

Ազգ ճընճղկաց հրապարակ եգին խորհել ղորսողաց. իսկ Տերունի ոմն ասէ. Մի՛ էս- 
Ղ՚վիք. 7»՛»! լուեալ զձայն թևոց թշնամեաց, և թոսլցեալ' զվատասրտութիւն ձեր յայս, 
աոնիցէք. այլ յեկեզեցիս դիմեալ աղօթեցէք առ աստոսս», ծլ ոչ լուան. ե յանկարէակի 
ձայն առին թևոց որսողաց, և լսլեալ երախանն ւ

Զմեզ խրաաէ առակս, զի յորժամ չիցեմք րավական ընդդէմ կալ թշնամեաց, րարի է 
ոչ ւ)ողովելսյ վասն նոցա տալ կարձիս, ե գիւրալ լոլէանել յահէ նսցա, ե զվատասրաոլ- 
թիւն մեր յայս, առնել. այլ խրասւու իմաստնս, յեկեզեցիս յազօթս ապա,ինն,
(Մխ., ճէ. 110).

Առնենք մի ուրիշ առակ.

Հարցալ ընդ թզենի, թէ Տիա՛րդ է զի ր աղում ոստս առ երկրալ տարա»անես, ել նա 
ասէ. քանզի բազում են թշնամիք իմ, և ես խսնարհիմ, զի մի ոստակոտոր եղեց, և նախ 
քան զելանելն յիս' յադեցոլցանեմ, և մոռանան զչարոլթիմ, ւ

հէրատէ զմեզ առակս, խսնարհութեամր և սեղանօք ե քաղցրոլթեամր ընդ առաշ ելա- 
նել թշնամեաց, յորժամ ստնանել ոչ կսղլեմք. զի շիշանիցին ի գաոնոլթենէ րարոլց, և֊ 
մոռասցին Աարիս (Մխ.. ԺԲ. 1Տ).

Այս առակի մեշ տրված խրատը, խոնարհություն թշնամիների առաշ, 
արդարացվում է նրանով, թե թշնամիները շատ են, և եթե այդպես չվար
վի մարդ, էէոստակոտոր կլինի», ուստի թշնամիների հարձակվելուց, 
առաշ' նրանց աչքը պետք է կշտացնել։ Հույլի վարմոմւքի ուրիշ կենցա
ղական խրատներ էլ է տալիս նա. <гԱնվնաս է (հոգու տեսակետով) դիպող■ 
ոտութեամբ ազատիլ ի վտանգէ թշնամեաց, և է անեպեր» (Մխ., ԶԳ. 74%

— 226 —



՛ինչպես ՛և երբ մարդ ընկնում է սպանողի ձեռն, կարելի է խաբեությամբ 
ազատվել բոնի մահից։ Եվ վերջապես' եթե մեկն իր թշնամոլ ձեռից 
փախչում է և մահից ազատվում, նա երկչոտ չէ, այլ արի։

Անկալ ի պատաոէ կերազի հատ սիսեոան. ե այպանեցալ ի րակլայէ արպէս զերկչատ. 
"Ր""’  ասաց. Ոէ եմ երկչատ, այլ արի։

Տալ,անէ առակս, յարաժամ յապականչա, կենաց մերաց զանգիտել, սակայն արի.
*,թեամր ի նացանէ փախ լեյ (Մխ., ՀԲ. 4Տ),

Ահա ուժեղ թշնամոլ և առհասարակ ուժեղի հետ թույլի վարմունքի 
եղանակներ, որ մեր ժողովրդի մեշ եկել հանգել են այն առածին, թե' 
<։Այն ձեռը, որ կտրել չես կարում, պիտի պաչես դնես ճակատիդ» ։ Այս 
առածը, սակայն, այլազգիների նկատմամբ, ավելի ուշ ժամանակի է, երբ 
հայերը խիստ ճնշված են եղել զորեղ հարևաններից և ստիպված են եղել 
այդպես խոնարհվելու, որի պատկերը շատ ցայտուն հանված է Վարդա
՛նա առակներից մեկի մեշ («Քահանսւյ Ա Ղադի»): էէրէց միևխատի մի և 
խատուն սև ծառայ մի երթային ի ճանապարհ, և էրէցն ամենևին ոչ խօ- 
սէր։ Եւ ասաց խատին. թՔաշիշ, ասա ինձ բան ի գրոցя ։ Ասաց էրէցն. 
ՀէՍէտի, նայ դու Գ հադուց ես հագեր պողպատի և ես մերկ եմ։ Ա. զի խա- 
տի ես և շաբաթ. Բ. զի մսըլման ես. Գ. քոլ իր ալն իրաս է և սուտն ալ 
իր ալ է»։ Ъш ասաց. «Սի՛ ահ կրեր, հանց բան ասէ որ հաւանիմ».,. (Առ. 
Վարդ., Р. 167, ՃԽԱ)։ Ահա թե ինչու ստիպված է քահանան խոնարհվել 
ղադոլ աոաշ և, ինչպես շարունակության մեշ պատմվում է, քրիստոնե
ություն և մահմեդականություն մի հավասար կարդում դնել։ Այս ծայրա
հեղ խոնարհությունն, ինչպես ասվեց, ավելի ուշ ժամանակի է, երբ ղա
դին երեք պողսյատի հագուստ էր հագած, իսկ քահանան մերկ էր, 
Մխիթարի ժամանակ, սակայն, եթե հայերը մի տեղ թույլ էին թայլազգի֊ 
ների да, ուրիշ տեղերում մեծ մասամբ ավե/ի ուժեղ էին զգում իրենց։ 
Ուստի ինչքան էլ Մխիթարը խաղաղասիրություն և անհրաժեշտության 
առաշ խոնարհել է խրատում, բայց և այնպես նա չի քարոզում չկռվել, 
այլ ընդհակառակն, թագավորի համար նա ասում է. թթէ հարկաւորի ի 
Բշնամեաց, անարգոլթիւն է ոչ տայ պատերազմ» (Մխ., ԿԶ- 63)։ Ուրիշ 
տեղ նա ասում է, թե խոնարհությունն իր չափը պիտի ունենա, խոնարհ֊ 
վելով չպիտի ընկնել գետին և լինել «կերակուր անմտաց' ոչ գիտելով 
զպատիլ անձին», թզի խոհ ական ութեամբ խոնարհիչն' տիրապէս խ ո ֊ 
նարհութիւն է, իսկ անիմաստաբարն' եղծումն' ոչ գիտելով զօրին ակ խո- 
նարհութեան ղժամանակի և զտեղլոյ' ըստ զանազանութեան» (Մխ., ԷԸ. 
4 3 ) ։ Անիմաստաբար, այսինքն' անխելք, անմիտ կերպով խոնարհվելը, 
ուրեմն, զեղծում», այսինքն' ավերում, քայքայում է պատճառում։ Բացի 
այդ' անձնապատվությունը չպիտի մոռանալ և դրա համար չպիտի վա
խենալ մահից,

Այս բոլորի հետ գտնում ենք շատ որոշ ու կտրուկ կերպով արտա
՛հայտված նաև այն միտքը, թե երկու չարիքից փոքրագույնը պիտի ընտ
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րել և թե մահն ավելի փոքր չարիք է, քան մշտական տանշանքն ու զըր ֊ 
կանքը։ Ուստի ավելի լավ է միանգամից մեռնել ու ոչնչանալ, քան հրում՜ 
ոլ շրում տան չվել շարունակ։

Ի շաւիսղէ զերէեայ ի >եոանէ »(4ւէ1' զԼտաաեսակ զալ.վ զնաին. 4 նորա զայրացեալ 
ասէ- երթ կերակոպ, լէր թոլնոց, Որում ասաց. Բասոկան Է ի կապէիդ ի հ.լր 4 ի ,ուր 
տան,ել. ե. պարզաբար կերակուր ախորմեմ թոչն.ց չիներ

Միտ, առակիս այս (. զի մի,., { րնդ տանքան. ն ընդ աանյան., ընդ գրկանս ե ընդ 
զբկանս. յ.ր.ց եթէ պատահի, հարկալոր { զհանդարտադոյնն ընտրել ի ՀզօրազունԷն, ն ի 
մեէամէէաց զլի.,րադ.յն (Մի., ԽԳ. 4է).

Սոցիալական հարաբերությունների այս տեսությամբ, գլխավորա
պես Մխիթար Գոշի առակների հիման վրա, պարզվեց, որ 12-րդ դարում 
և հետո Հայաստանում գոյությոմ, Է ունեցել աշխատավոր դասակարգի 
պայքարն ընդդեմ ազնվականության և եկեղեցականության, Առակագիր 
Մխիթարը, լինելով հոգևորականության նշանավոր ներկայացուցիչը և 
բարձր ազնվականության անձնական բարեկամը, բնականաբար չպիտի 
ճշտությամբ և ամբոզշությամբ տար այդ դասակարգային կով], իրական 
ընդարձակ պատկերը, Բայց թե իրոք եղել Է մի հեղափոխական շարժում, 
այդ շատ մեկին տեսնում ենք առակների մեշ։ Պայքարող աշխատավո
րության գաղափարներն ու ձգտումները, սակայն, կազմակերպված ձևով 
չեն երևան գալիս, Աշխատավորները, լինեն քաղաքացի թե շինական, 
արդեն եկել են այն գիտակցության, որ իրենք տանշվում են, իսկ ազնվա
կանություն ու հոգևորականությունը միայն վայելում են։ Նրանք դժգոհ՛ 
են Իրենց վիճակից, քննում են իշխանների արարքները, տրտնքում են- 
նրանցից, և վերշիվերշո ավելի ուշ ժամանակներում, Վարդանա առակ
ների մեշ ազնվականներին անպետք և ավելորդ ծանրաբեոնությոմւ են 
համարում և նույնիսկ երկիրն ավերողներ։ Մյուս կողմից* ինչքան Էլ հո
գևորականությունը շան ում Է մարդկանց մեշ կրոնամոլություն բորբոքել 
և նույնիսկ նրանց գրգռէլ ընդդեմ այլակրոն թայլազգիների։ ,  բայց к  
այնպես հոգևորականներից Էլ դժգոհ են, նրանց Էլ պարսավում ու ծաղ
րում են։ Եկեղեցու վերաբերմամբ անտարբերություն Է երևում առակների- 
մեշ, և նույնիսկ նախապատվությունը մարմնին Է տրվում և ոչ հոգուն* 
Այս արդեն վերածնության ոգու Էական կողմն Է, որ տեսնում ենք առակր- 
ների մեշ։ Նույնը հետո կգտնենք և ուրիշ գրական երկերի մեշ։



ՊԱՏՄԱԳՐՈԻԹՏՈԻ՞ե Ե Վ  ԺԱՍԱնԱԿԱԳՐՈԻԹՑՈԻՆ

1. Վանական վարդապետ:—Մխիթար Գոշը մեռնելուց առաշ իր 
աշակերտներից „ընտանի» մեկին, Մարտիրոս անունով, կարգում է Նոր 
Գետիկ վանքի առաշնորդ։ *Եւ գրեաց կտակ առ մեծ հազարապետն Իւա- 
նէ, եղբայր Հաքարէի,—ասում է Կիրակոս Գանձակեցին',—և յանձնեաց 
ի նա զվանսն և ղառաշնորղն» ։ Այս նոր վանահայրը թեպետև էր *մա- 
նուկ տիօք, բայց կատարեալ իմաստոլթեամբ, ա՜յր քաղցրաձայն յերգս 
պաշտամանն, ե առատամիտ ընթերցող, և երագ ի գրչութեան» ։ Եվ Մխի
թար Գոշը չէր սխալվել իր ընտրության մեշ։ Առաշնորդ Մարտիրոսի 
вիմաստությամբа Փառավորվում ու հռչակվում է նրա վանքը вքանզի 
ա՜յր շինարար էր. շինեաց և այլ ժամատուն... Շինեաց ե գրատոմյ մի 
զեզեցկաշէն յարկօք . . .Ե լ  բազում եղբարք ժողովեցան վասն հռչակա
նուն տեղւոյն, և բազմաց եղև տեղի սննդեան և ուսման, որ և մեք իսկ 
սնեալ և ոլսեալ եղաք ի նոյն վանս»,—գրում է Կիրակոսը։

Այս պատմագիրը ծնվել է շուրշ 1200 թվականին*, Նրա 'Գանձակ,ե- 
ցի» կոչումը ցույց է տալիս, որ նա եղել է կամ Գանձակ քաղաքից, կամ 
էյաշխարհէն Գանձակայ»3։ Ուրիշ տեղ* էլ նա Գետիկ վանքն անվանում 
է իր համար ստեղի սննդեան»։ Պարզ է, որ նա մանկությունից մեծացել 
և ուսել է այն վանքում։ Բայց նա չի գոհացել այնտեղի ուսումով։

Մխիթար Գոշի նշանավոր աշակերտներից մեկն եղել է և Վանական 
վարդապետը, սրան նույնպես աշակերտել է Կիրակոս, և իր այս ուսուց- 
չին էլ շատ գովում է նա' անվանելով նրան Տա'յր սուրբ և պարկեշտ, և 
յամենայն գործս բարիս յառաշադէմ, ողշախոհ և զգաստ յամենայնի, և 
վարդապետական բանիլ քան զամենեսին՝ որ ի ժամանակին էին՝ գերա- 
զանցեալ, ծննդական մտօք և յարմար բանիւք։

1 Կ. Գանձակեցի, Պատմութիմ. Հայոց էշ 207,
2 Հիշելով 1241 թ. կատարված մի եղելություն աՎաոն Ռպանին Աոորտյ» գլխի մե[ 

(Պատմ., էշ 288), նա ավելացնում է, թէ այդ տեղի Է ունեցել ոի ձամանակի կենաց մե- 
րոց ամո քառասուն' պակաս կամ ալելի„  Ուրեմն նա ծնվել Է ։ ոլրշ 1200 թ.։

3 Ինքը դրում Է. .... ոոքա երեքեանս Էին յաչխարհէն Գանձակայ, ։ա!տի ն ես» 
(Պատմ. Հայոց, էշ 107).

*  Անդ, էշ 289.
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Վասն որհյ,—շարունակում է Գանձակեցին, — դեգերէին աո նա ուս
ման աղագալ ո չ  միայն վարդապետական բանի, այլ ամենայն կեանք 
նորա և շարժումն անգիր ռրէնք էին տեսռզացն»Տ։

Վանականը, անշուշտ Մխիթար Գոշից վարդապետական կոչումն 
ստանալուց հետո, շինել է մի վանք, որ կոչվել է Խորանաշատ, а վասն 
յոլով եկեղեցեացն' որ ի նմա, ընկալալ զանունն, որ կայ հանղէպ Երդե- 
վանից բերդին և ի թիկան՚ց Գարդմանայ»*, Այստեղ, իր շինած վանքում, 
նա ուսում էր տալիս իր աշակերտներին7,

Դժբախտաբար այդ ժամանակներում սկիզբն է առնում Հայաստանի 
Համար մի նոր եղերական վիճակ, որ չորրորդն էր հայկական գրավոր 
դպրության շրշան ում։ թաթարները Միշին Ասիայի խորքերից շարժվում 
են դեպի արևմուտք։ նրանց հարվածից փլչում է Խո րա սան ի թագավո
րությունը, և նրա սուլթանը' Я ալտ լա դին' 1225 թ. զորքի մեծ բազմու
թյամբ փախչում է դեպի արևմուտք, առնում Գանձակ, Տփխիս և այլ քա
ղաքները, և պարսիկ, արաբ ու թուրք զորքերով հեղեղելով Հայաստանն' 
անցնում է դեպի հոռոմների, այսինքն Իկոնիայի սուլթանության կողմե- 
բը։ Այստեղ նա պարտվում է Իկոնիայի և Եգիպտոսի իշխանությունների, 
ֆրանկների ու Կիլիկիայի հայերի միացյալ ուժերից և դաոնում է Մու
զան։ թաթարները հետո նրան հետապնդելով' քշում են մինչև Ամիդ և 
այնտեղ ոչնչացնում նրան և նրա բանակը8| սաթարներից առաշ Խորաղ- 
մի սուլթանի այս վայրագ արշավանքն արդեն մեծ պատուհաս է դառ. 
նում մեր երկրի համար, այրացավեր են լինում քաղաքներն ու վանքերը, 
կանգ է առնում հայ իշխանությունների մեշ բարգավաճող շինարա
րությունը։

Ավերվում է նաև Վանական վարդապետի Խորանաշատի վանքը։ 
Բայց նա չի դադարում աշակերտներին ուսում տալուց։ Նա էի սահմանս 
Տալոլշ բերդոյւ։ ստեղծում Է իր համար մի նոր օթևան, իր աշխատու
թյամբ փորում Է իր համար է քարայրս ի կատարս բարձրագոյն քարի 
միոշ, որ կայ հանդէպ գեղշն' որ Ո լորուտն կոչի, ի հարաւոյ կողմանէ 
Տալուշ բերդի։ Ել շինեալ էր յայրի անդ եկեղեցի մի փոքրիկ, և անդ 
դադարէր գաղթութեամբ. իբրև աւերեցալ առաջին վանք նորա, որ կայ 
հանդէպ բերդին Երգէվանից, ի Տա լա լա դին ՍոՎտանէն։ Ել անգկայր զե- 
տեղեալ' ժողովեալ բազում գրեանս, զի յոյժ ոաոլմնասէր էր այրն, մա- 
նալանդ թէ աստուածասէր։ Ել բազումք գային առ նա, և ուսանէին

5 Անդ, է, Ш ,
8 ԱնԴ’ էւ 41,
7 Համալրոլւպ Ոսկյան, Հովհաննես Վանական և յուր դպրոցը, Վիեննա, 1311, Էշ Տ.

Այստեղ, Էշ 10, բերված մի հիշատակարանում կարգում ենք. տԱրգ գրեցալ սաղմոսա
րանս... Տէեոամր Եսայի գրչի ի յերկիրս Տայոլշ ե ի գիլղս որ կոյի Ւալոլշ ընդ հովանեալ 
~ուրր Աստոլաէաէնիս... յաթոոս Խորանաշատի և Վանական վարդապետի...,,-եորանա- 
շաաի վանքը մինչև այմմ Էլ մնում ք։

8 Կ- Գանձակհցի, Պատմոլթիւն Հայսց, Էշ XII—217։
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ղրանս վարդապետականս ի նմանէ։ Ել իբրև շատացան մարդիկն, հարկ 
եղև նմա իշանել յայրէ անտի, և առ ստորոտս քարին շինեաց եկեղեցի և 
սենեակս, և անդ դադարեալ էրI е*

Այստեղ է, որ Վանական վարդապետին աշակերտում է և Կիրակոսը. 
նա իր ուսուցչին գովելուց հետո' ավելացնում է. տել զայս ո'չ թէ միայն 
ականշալոլր ասեմ, այլ և ականատես իսկ եմ, զի բազում ժամանակս 
կացաք առ նա ի վարժ կրթութեան ի սահմանս Տաւուշ բերդոյ, յ  անա
պատի անդ' զոր ստացալ իւր բնակոլթիւն, և աղբիւրաբար արբուցանէր 
ամենեցուն ղրանն վարդապետական* 10ւ

Սակայն շատ երկար չի տևում Վանականի լուսավորական գործու
նեությունն այս նոր վայրում. վրա է հասնում ավելի մեծ չարիքը։ Թա
թարներն ամբողջ Պարսկաստանին տիրելուց հետո գալիս հասնում են 
էյաշխարհն Աղուանից ամենայն ախիլք բազմոլթեամբ իւրեանց, և ի 
բերրի և յարդաւանդ դաշտին' որ կոչի Ծուղան, լի ամենայն բարու- 
թեամբ, ջրով և փայտիլ և մրգով և որսով, անդ զետեղեալ' հարին ղխո- 
րանս իւրեանց։ Այսպէս աոնէին զամենայն աւուրս ձմերայնոյն, և ի ժա
մանակս գարնանայինս սփոնէին ընդ կողմանս ասպատակալ և ա լեր ֊ 
մամբ. և դարձեալ դառնային անդրէն բ անակէին»1*։ Նրանք առնում, 
կործանում են Գանձակ քաղաքը, հետզհետե ավերում, կոտորում ու կո
ղոպտում են 1ւ Հայոց, էլ Աղվանից, 1լ Վրաց աշխարհները։ Առնում, 
բանդում են և Վահրամի իշխանության ներքո գտնված Շամքոր քաղաքը: 
1ГԱպա յարձակեցան ի վերայ այլ բերդիցն' որ ընդ իշխանոլթեամբն 
Վահրամայ, ի Տիրունականն, և ի յԵրգեվանքն, և ի Մածնարերդ, զոր 
ունէր Կիլրիկէ Բագրատոմւի... և ի Գարդման, և յայլ կողմանս։ Ի Չարեքն 
և ի Գետարակս... Բայց այնոքիկ որ առին զՇամքոր, եկին ամենայն 
ախիւն իւրեանց ի Տաւուշ և ի Կածարեթ և ի Նոր բերդ, և ի Գագ, և որ 
շուրշ զնոքօք. և ի նեղ արկեալ պաշարեցին զնոսաօ։

Շրշա կա գյուղերի բնակիչներն ապաստանելու համար դիմում լըց- 
վում են Վանականի քարայրը, թաթարները պաշարում են նրանց. Վա
նականը երկու քահանայի հետ իջնում է թաթարների մոտ և աջողում է 
կոտորածից ազատել ժողովրդին։ Նրանք որոշ թվով մարդկանց, որոնց 
մեջ և Վանականին ու Կիրակոս Գանձակեցուն, առնում են իրենց հետ։ 
Վանականը նույն տարին, 1235 թվականի վերջերին, ազատվում է փըր- 
կանքով, իսկ Կիրակոսը փախչելով պրծնում է նրանց ձեռից։ — Այս դեպ
քը մանրամասն պատմել է Կիրակոսը և նրա Պատմության այդ հատվածր 
բերված է ներքևում։

Վանականն ազատվելուց հետո 1236 թ. լինում է Տփխիսում։ Այդ 
անխոնջ աշխատավորը չի լքվում ձախորդությունից և ձեռնթափ չի լի

9 Անդ, էւ 280։
ւօ Անդ, էւ гое,
ս Անդ, է, гг։ ե Հան.,



ն ում իր սիրած գործից։ Նա վերադառնում է Խորանաշատի վանքը, նորո
գում է այն, և * աոնէր նա յինոլածս երևելս, —գրում է Կիրակոսը'*,— 
գալիթ շինելով ի կոփածոյ վիմաց ի գուռն մեծ եկեղեցւոյն, զոր իւր իսկ 
շինեալ էր, ե զբան վարգապետութեանն ուսոլցանէր այնոցիկ, որ ժողո- 
վէին աո նա յամենայն գալաոացւ։ Այստեղ էլ նա վախճանվում և թաղ
վում է 1251 թ. *Եւ ժողովեցան անթիլ բազմութիւնք ի թաղումն նորա և 
մեծալ սգով և տրտմութեամր ողբային յոյժ, զի զրկեցան ի լոլսալոր 
վարդապետութենէն երանելւոյն և ի հոգեշահ բանիցնյ։։

Վանական վարդապետը մի գեղեցիկ տիպարն է իր դարի շինարար 
ու տոկոս ուսուցչի, Նրա կյանքը մի հոյակապ դրվագ է, թե ինչպես 
Մխիթար Գոշի և ուրիշների աշակերտները, բազում «գրեանս հաւաքեալа 
գրատներ շինելով, սվւոում էին գիտության լույսը, և հայկական իշխա
նությունների մեշ արևելյան խոզ անկյոձներոսՏ ծաղկում էր կուլտու
րան, լուսավորության գործին նվիրված անձերի անդուլ շանքերով։ Նրանք 
պատրաստում էին իրենց գործը շարունակողներ։ Վանականն էլ, րստ 
Կիրակոսի, Vի տղայական տիոցն աստոլածագործ ծաոայութեամբ կա ֊ 
ցեալ, բազում քրտոլնս և աշխատութիւնս ցուցեալ ի բանն վարդապետա
կան, րազում որդիս ի փառս աձեալշ13։ Նրա այդպիսի լորդիներիցа մեկն 
է եղել և Մեծն Վարդանը, որ անվանում է նրան «համբալատենչ և ար- 
դիլնական վարդապետն Վանականа, Հաստէն թողեալ անուն քաշոլթեան 
յաշակերտս իւր ի գիրս գանձուց եկեղեցւոյ, զորս ամբարեաց ի շնորհացն 
Աստուծոյ և ի հստակ մտաց ծննդականացո1*, Իսկ Մաղաքիա Աբեղան15 
գրում է. էԻ դառն ժամանակիս փայլէր իբրև զարեգակն սուրբ հոգի վար
դապետն մեր Վանականն յերկիրն արևելեան երկրորդ արևելք անուա- 
նեալ... Նոյնպէս և գովելի աշակերտքն իւր Վարդան և Կիրակոս, Աոա- 
քեալն և Յովսէփ Խաչանման բաժանեալ զաշխարհն արևելից լուսալորեցին 
կենարար վարդապետոլթեամբ... ա յլևքսւդում որդիս ի փաոս ածին, ձրի 
բաշխելով զտիր ական խաչանիշ գա լա ղանն [ =  վարդապետական դավա֊ 
.զան, վարդապետություն] նմանեալ փառալոր վարդապետին իլրեшնда։

Ուսումնասեր վարդապետ Վանականը պարապել է նաև գրական աշ
՛խատություններով. նա գրել է իր ժամանակակից պատմությունն ըստ 
վկայության Վարդանի և Կիրակոսի։ Վերշինս ւՅառաշաբանք<а մեշ նա
խորդ պատմագիրների շարքի վերշում հիշատակում է իբրև պատմոլթյոմ։ 
գրող аՄեծիմաստ և հանճարեղ վարդապետն անուանեալ Վանականօ, 
Ապա էոոիի և Անիի ժողովների (1204 և 1205 թվականների) պատմու
թյան վերշում16 ավելացնում է. (Г Զբռվանդակ իրս' զբան և ղգործ այս մ

13 Ակ, {, Ш - Ш ,
13 Անգ, է, Ш  ե Հան.,
14 Մեէին Վարդանա, Բարձրրերդցլո, Պսւտմոլթիւն տիեզերական, Մոսկվա, ,Տ 4 , է,

16 Մաղա,իտ Աբեղայի Պտտմսքիմ. վասն ազգին Ատողաց, Ա. Պետեբբուրգ, 187»,
Հէ « .

16 Կ. Գանձսւկեցի, Պատմութիմ'։ Հայոց, Էւ 167 ե հտն.։
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ժողովոյս գրեաց մեծիմաստ և առատամիս, վարդապետն Վանական յիւ- 
րոսէ պատմութեանն, ղի' ականատես Էր նա իրացն եղելոց, և ականշա- 
լուր, յաշակերտի կարգի գոլով յայնժամ առ մեծ վարդապետին [ = Մխի
թար Գոշ], Այս ե. այլ յոլով իրք գտանին ի գիրս նորա, որք կամին 
մտադիլրութեամր ուսանել.տւ Իսկ Վարդանը գրում Է.Ա էԱրդ ի վեց հարից, 
ութսուն ե հինգ [=1236] թո լական էն Հայոց մինչև յեօթն հարիլր չորեք, 
տասանս [=126$], յորում եմքս մեք, զոր ինչ արարին ազգն Նետոզաց 
ընդ իշխանս և ընդ իշխան ութիմւս որ յայսմ կողմ անէ ծովուն մեծի—ընդ 
Պարսս և ընդ Աղոլանս, ընդ Հայս և ընդ Վիրս և ընդ աշխարհն' Հոռոմոց 
կոչեցեալ, ուր էին րնակեալ Հայք և Ասորիք և Յոյնք, Տաճիկք և Թուրք, 
մանք—գրեալ են մանրամասնաբար Հայրն մեր և ընդ սուրբս աստուծոյ 
փաոաւորեալն Վանական վարդապետ, և հարազատն մեր Կիրակոս վար
դապետն' հօրն համանման»,

Վանականի դրած պատ մ ություձը, ցավոք, չի մնացել, երևան են 
եկել նրա անունով որոշ թվով երկեր' կրոնական բովանդակությամբ18> 
Դրանց բոլորի համար իբրև հեղինակ հիշվում է տՎանական վարդապետ», 
աշակերտներն էլ այդպես են անվանում նրան. Նույն անունը տալիս է և 
նրա եղբորորդին, էԵս տէր Մարգարէ' եղբօրորդի Վանական վարդյսպե- 
աին, համախոհ եմ վերոյ գրելոցս ի յանդարձոյ հօրեղբորն իմոյռ 19, Բայց 
1858 թ. տպագրված է մի աշխատություն' <3ով6ա&&էս Վանական վար
դապետի Տաաւշհցայ Բացատրութիւն աղօթից Ամբակումայ մարգարէի» 
վերնագրով, Որ Վանական վարդապետը կարող էր էՏալոլշեցի» կոչվել> 
այդ հասկանալի է. քանի որ նա ըստ «Յայսմաւուրքի»' էր էի Տաւոլշ գա ֊ 
ւառէն», և նրա վանքերը եղել են էյերկիրն Տայոլշ», էի սահմանս Տաւուշ 
բերդոյ», Բայց որ նրա անոմ,ը եղած լինի էՅովհաննԷս», այդ ընդոձելի 
չէ. վերևում հիշված մի երկը տպագրել տվողները, ըստ երևույթին, նրան 
շփոթել են Մխիթար Գոշի ուսուցիչ էՅովհաննԷս վարդապետ Տալոլշեցի»  
կրոնավորի հետ։ Եվ ուրիշներն Էլ հետագայում այդպես էՅովհաննԷս... 
Տաւուշեցի» անունով շարունակել են կոչել Մխիթար Գոշի աշակերտ էՎա- 
նական վարդապետին»։ Անոմւը' (ГՎանական» իբրև հատուկ անուն գրտ ֊ 
ն ում ենք մի ուրիշի համար ևս Կիրակոսի Պատմության մեշ70, ուր բազ
մաթիվ անունների շարքի մեշ' կա էեպիսկոպոսքն Բշնոյ' Վանականն և 
Գրիգոր», և մի տասն անուններից հետո' էմեծ հոչակաւոր վարդապետն 
Վանական», Ինչպես Բշնո եպիսկոպոսի անոմւը եղել Է է Վանական», 
նույնպես և Կիրակոսի վարդապետի անոմւը կոչվել Է էՎանական», և ոչ 
էՅովհաննԷս վանական Տաւուշեցի» , որի մեշ էվանական» առնվում Է 
իբրև հասարակ անոմէ.

17 ՄեՏին Վարդանա։ Պատմ. Տիեղ., Է{ 192։
!« 8ռ.։ ակը տե՛ս Համ. Ոսկյան, Հովհաննես Վանական և ,..ր գպրոքը, Վիհննա,

11Ы, Էւ 25—35։
19 ишЬфшбСпи 0грЬ,Ьш6, Պաամ. նահանգին Աիսական, Ւիֆլիս, 1910, Է։  462։
20 Կ. Գանձակեցի, Պաամալթիմ, Հ ա յ է չ  295։
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2. Կիրսւկոս ԳանՏւսկեցու «Պւստմութիւն Հայոց» :—Վանականի նշա
նավոր աշակերտներից է Կիրակոսը, հայտն]։ մի վարդապետ, որին Վար
դան Արևելցին անվանում է «րաբոլնեաց պետ»։ Գրականություն սիրող է 
նա, հետաքրքրվող ժամանակակից խնդիրներով,- թե կրոնական և թե 
քաղաքական։ Բայց, ինչպես երևում է, ավելի շատ աշակերտների Հետ 
գործնական պարապմունքով է զբաղվել վարդապետը, ավելի դրդել է 
ուրիշներին գրելու, քան ինքը գրել է։ Ուստի նրանից չեն մնում ուրիշ 
գրական երկեր, բացի նրա «Հայոց պատմությունից» , Սրա վրա նա ան
պայման «բազում աշխատոլթիւն և երկար շան» է գործագրել' նյութեր 
ժողովելու և մշակելոլ, Համարելով ալդ իր Համար մի «արձան գերեզ
մանի», ոչ թե քարե, «այլ կենդանի, զի յիշեսցի ի սմա անուն Կիրակոսի»։ 
Այսպես է գրում նա իր գործի Նախաբանի վերշոլմ։ Իր անվան անմա
հացման Համար է հոգացել նաև այնու, որ Առա յա բան ի սկզբի ասաց
վածների գլխակապը կազմել է «Կիլրակոս» ։ Եվիսկապես, նրա հիշատակը 
կենդանի է մնացել իր միակ կարևոր աշխատությամբ, առանց որի ան
ծանոթ կմնային, կամ թերածանոթ կլինեին մեզ Հայոց և Հայաստանի 
պատմության շատ կողմեր, քաղաքական և կուլտուրական շատ եղելու
թյուններ և բազմաթիվ պատմական դեպքեր ու դեմքեր։

Նրա. Պատմության առաշին մասը քաղված է նախորդ գրավոր աղ
բյուրներից' «երկօք աշխատութեան հաւաքեալ ի նախագրելոց»։ Այստեղ, 
սկսած Ս. Գրիգորից, շարունակաբար Համառոտ պատմություն է անում 
ըստ կաթողիկոսների Հաշորդության, գլխավոր ուշադրությունը դարձնե
լով եկեղեցական անձերին ու դեպքերին և երկրորդաբար միայն մեշ բե
րելով քաղաքական եղելություններ։ Մեշը կան և այնպիսի տեղեկություն
ներ, որոնք Հայտնի չեն ուրիշ պատմագիրներից։ Երբ Հասնում է Ներսես 
ՇնորՀալուն, բերում է նրա մի ընդարձակ գրությունը' «Գիր Հալատոյ 
խոստովանութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ», Քանի պատմությունը 
մոտենում է Հեղինակի ժամանակին, այնքան ավելի կարևոր է դառնում 
իր նյութով, վերշը նույնիսկ ժամանակակից իրողությունների և անձերի 
մասին է խոսում։

Երկրորդ մասը սկսում է Լևոնի իշխանությունից և նրա թագավորե-
չոլց (1197 թ .) և Հասցնում է մինչև 1265 թվականը, Այս ՛մեծ Հատվածի
պատմության Համար Հայտնում է, թե «է'  որ ականշալոլր, և է' որ ակա
նատես» է ինքը։ Աշխատության ընթացքում էլ մեկ մեկ ցույց է տալիս

Հորդության և նրա տեսածների ու լսածների մասին, ավելացնում է. 
«բազում իրս զարմանալիս պատմէր մեզ զբարբարոս ազգացն...», Բաղ- 

I դատի առման մասին պատմելուց Հետո' ասում է. «Ել զայս ամենայն
պատմեաց մեզ իշխանն Հասան, զոր Պռօշն անուանէին... որ ականատես 
և ականշալոլր էր իրացս»։ Այսպիսի ծագում ոմւենալով, նրա Հազորդած 
Հարուստ տեղեկություններն ընդհանրապես մեծ արժեք ունին 1ւ Արե- 
վելյան, 1լ Արևմտյան Հայոց, ինչպես և Վրաց պատմության Համար։ Նա



մանրամասն խոսում է Զաքարե և Իվանե եղբայրների գործերի մասին, 
այլն. Հայաստանի արևելյան կողմի ուրիշ իշխանների ու վարդապետնե
րի, նրանց շինած վանքերի. Բերում է նաև թղթեր կրոնական խնդիրների 
վերաբերյալ։ Առանձնապես ավելի կանգ է առնում թաթարների արշա
վանքի, նվաճումների և հայերի ունրանց հարաբերությունների վրա։ Թեև 
երբեմն մեշ է բերում նաև սին զրույցներ, որոնց նա հավատում է մեծ 
դյուրահավանությամբ, բայց նրա այդ գործն իր ամբողշոլթյամբ մեր 
աոաշ բաց է անում մի շատ կարևոր պատմական դարաշրշանի պատկերը, 
Անհեթեթ բաների մասին պատմվածքներն անգամ իրենց կողմից պար
զում են այն ժամանակի և իրեն' Կիրակոսի, հետը նաև իր ժամանակա
կից մտավորականների հասկացողության մակարդակը,

Ինչքան էլ դժվար ժամանակներում էր ապրում նա, բայց և այնպես 
նա հուսահատ չէր, և այս է նրա անձնական մեծ աոավելությոձներից 
մեկը. էՎասն զի յօժարեցաք մեք յիշատակ թողուլ յազգս' որ գալոց են. 
քանզի ակն ունիմք մեք յուսով փրկոլթեան ի նեղութենէ աստի' որ պա ֊ 
շարեալս է զմեզ, սակալիկ մի ցռւցցուք քննասիրաց զկերպարանս և 
զխօսս նոցա» ( =  թաթարների) , Այսպես է սկսում նա իր Պատմության 
գլուխներից մեկը21, որի մեշ շատ հանգիստ ու լիովին բնութագրում է 
թաթարներին, որոնց անձամբ լավ ճանաչել էր ինքը։ Քիչ պատմագիրներ 
մերոնցից ոմւին այդպիսի նկարադիրներ,

ոէին տեսլեամբ կերպարանաց դժոխատես ե ահագնալուր, մօբոա ա՛լ ունելով, բայց 
սակա, ոմանց թուելով մազս անելով ի շուրթն կամ ի կլափն, ակն նեղ և արագատես, 
ձա՛յն նուրբ ե սուր բազմակեացք և տևողք։ Ցորժամ անկանէբ յաճախ ոլտէին և ըմպէին 
անյագ, Հորժամ ո'չ անկանէբ, ժուժկալ? էին. ոսոէին զա մ են ալն կենդանիս՝ զսոլրբս և 
զանսոլրբս Ա ղմիս ձիոյ աոալել մեէարէին, անդամ անդամ յօշեալ ե եփեալ, կամ խորո- 
վեալ աոանց աղի, և ապա մանր կտրեալ և թացեալ յաղաշոլր, այնպէս ոսոէին. ոմանք 
ի դուսս ըստ նմ անուշնան ոսչտուց, և Կէսք նստելով ոսոէին, և չուտելն հասարակ բաշ- 
խէին տէրանց ե էաոայից, ն չըմպելն զզմուզ կամ զդինի, աոեալ մի ոմն մեծ ամանով 
ի ձեոս իւր, և փոքր բաժակալ աոեալ ի նմանէ, ցանէին յերկինս, ե ապա' յարևմոսոս, ի 
հիլսիս Ա ի հարալ. ն ապա իւր իսկ ցրոլոզին զայն սակալ մի ըմպեալ ի նմանէ, մատու- 
ցանէր ասսդա զոլեին։ ել ոք բերէր նոցա կերակուրս ինչ կամ ըմպելիս, նախ բերողին 
տային ուտել ե ըմպել, և ապա ինքեանք ոսոէին և ըմպէին. զի մի' մահացու դեղոց ինլ 
դժրիցին։ Որլափ և կամ էին՛ կանայս աոնէին. բայց զպոոնիկս ամենևին ոչ ապրեցոլցա- 
նէին, որ ընդ իւրեանց կանաչս, բաչց ինքեանք ո՜ւր և հանդիպէին աչլազդեաց, անխտիր 
խաոնակէին, կ զողոլթեան ատելիք էին. մինչ զի չարաչար մահոլամբ սպանանէին։ Ել 
պաշտոն ինչ ո՛չ դոյր աո նոսա, կամ երկրպազոլթիլն, բայց ստէպ զանուն Աստուծոյ լի- 
շէին չամենաչն իրս. զայս՝ թէ զէէ՜ն Աստուծոյ գոհանային, ե կամ թէ զայլ ոմն Աստոլաձ 
կոչէին՝ մեք ո՛չ դիտեմ ք. և ո՛չ ինքեանք Խ։ Բայց սովորաբար զայս ասէին. զի զաբքայն 
իւրեանց ազգակից Աստուծոյ. զերկինս աոեալ Աստոսս» իւր բաժին, և զերկիրս աոլեաչ 
հաղանին. զի ասէին զՏանկզ Ղանն, զհա՚յր նազանին, ոչ էնեաչ ի սերմանէ աոն. այլ 
լոյս իմն եկեալ յաներեսութից, ե մտեալ ընդ երդ տանն, և ասացեաչ մորն, թէ յղասշի՚ր 
ե էնցիս որդի ինքնակալ երկրի. ե յայնմանէ ասէին էնեալ զնա։

31 Կ. Գաէձակհցի, Պատմոլթիմ, ձայոց, Էէ 217 և հան. ոՎասն ցուցման կեբպաբա- 
նաց թաթարին...,,



$ա,ս ч— л « |  մէ, Գրիգոր իւխանն արդի մարզպանին' եզրա,ր Սալան պէկին 
Օարգսի է Ամիրային, ,ազգէ էքամիկանէից, զար իւր իսկ լալէալ էր ի մէէ ,աանէ միայէ ի 
կարի ալազա,ն, աբաս1 անա* Էր Ղալթաւ Նավն, ,ալալր միասէ ,.ա.լցանել նոցա զման- 
կա,ա,նսն, եւ ,.րժամ ա, մէռանԷր ի նացանք, կամ սպանանէին, է՛ր զ.բ րազալմ աալրս 
յրւնցլւլցանէին ընդ իւրեանս, քանզի մտեալ գիլի' խօսէր անդուստ բազաս! բարրաքմոլնւ,
*  է՚Ր 4"Ր այրէին. ն զկէս թաղքին ւերկրի իաա՚ր ւիասիլ,, և ընդ նմին դնէին զզէնն և 
զհանզէրձ, ւ զաակի ն ,ար»աթ, ար ինլ բաժին իւր էբ. եւ թէ ի մեէաց ա,  ւինէբ, ի էւււ- 
աա,ից Ա ,ազախնեաց նա զնէին ընզ նմա ի զէքէզմանի, զի սպաս կալցի աաէին նմա. ա,լ 
к ձիս, զի ասէին անդ պատերազմ սաստիկ լինել. ե զար յիշատակ կամքին աոնէլ մնաե- 
լաց, Տեզ,Էին զւիար ձիա,ն, к , ար,էին ընզ այն զա մ էն այն միան առանց ասկեր, к տպա 
զվւարատին 4 զասկերսն այբէին հրավ, к կաբէին զմաբթ ձի.,%, իբրև թէ զամէնայն մար- 
մինն ալնիցի. Աբեայ փայտ մի մեէ, Հարեալ ընգ աբավայնն և հանէալ ըն, բերանն, այն- 
պէս վէրացալցանէին ի ձառ, կամ ի բարձրասսնդակ -4 ,այ.

Ա,,  ̂ կանայ, նացա կախարդ, Էին, 4 զամենայն ինչ հմա,Էին. к առանց հրամանի 
կախաբդացն к դիւթիցն ալ էրթային ի ճանապարհ ոլրէ,, բա,, թէ նա,ա հրամազին. 
Ա,է ‘  Ի">՚“է &■»“  խժական, ւ անէանաթ, ի մքն,. ,անզի կաչԷին զանաւն Աստաւէայ՝ 
►սւնգւփ' և զմարզն՝ БогЬгЬшС, և զկին' ափ«ի, Ա զանաւն հօբ' է,;1|ա, 4 զմայր' шГш. ն 
զէզրայր' սպա, к զ,ա,ր՛ աքաՏի, 4 զզլալխա՝ |>իս-օէ, 4 զա,ս' ՏիաՈլՏ, 4 զական,սն' յ)ւ- 
քիէ 4 զմօրսա' սաիւալ, 4 զէրէս' յիօէ|, 4 զբէրան ամաս, 4 զատամն' տիաս-, 4 զհաց ор- 
մակ 4 աքար, 4 գկ"վ' ունէն, 4 զոյխար' ւլոյնա, 4 զգաոն' զուոլան, 4 զա,У իման,
4 զձի' մօւփ, 4 զւարի՛ լօսա, 4 զալզտ՝ թալքաՏ, 4 զշալն' նօիւա, 4 զզայլ' յիէա, 4 զար,՛

կօկաշա, 4 զարէաւի' ղուշ, 4 զ,աւր՛ ոաուն, և զզինի՝ ШШГОИШ, 4 զէաւք աաէկրզ, ե 
զգեստ' օւլա&սօւ, 4 զթալր' խօլաա 4 զազեզն' 6ւ1ու, 4 զնէտ' ոոնս, 4 զթագալար' մելիք՜.
4 զմեէ պարան' &օփ&, 4 զերկիր' Էլ, 4 զերկին,' զօզայ, 4 զարէգակն' նաոան, 4 զլալսին' 
□ШГШ, 4 զաստէզա' սադւ-ա, 4 զյայս' оаиг, 4 զզիշեր' ոոյէի, 4 զգրագիբ' քիթիքյի, 4 
զսատանայ' քօսսո6ոտԷ, 4 զա,լ այսպիսի խժական անաւանս, զար ի բազմաց մեզ անէա- 
ն°,>,. իսկ այժմ ակամա, էանալցեա,,.,

Կիրակոսի աշխատության վրա կարելի չէ նայել գրական տեսակե
տով. դա մի կարգավորյալ ամբողշական երկ չէ, և ոչ էլ մի ժամանա
կագրություն տարիների հաշորդությամբ. դեպքերն իրար ետևից պատմ
վում են բավական խառն դասավորությամբ. հեղինակը գիտակցել է իր 
երկից մի ամբողջություն ստեղծելու պահանքը, բայց չի գտել դրա հա
մար անհրաժեշտ կապը կամ կենտրոնը։ տԻւր աքանչիւր ոք յա ռաշին ա շ֊ 
խատասիրացն եգիտ տեղի ինչ բոան հարկանելոյ, կամ թագաւոր երևելի 
և կամ նահապետութիւնք ազգաց յայտնի,—գրում է նա իր Առաշաբանի 
մեշ։—Իսկ մեր յայսմ յամենայնէ թափուր եղեալ. զի թագալորոլթիլնն 
վաղ ուրեմն բարձեալ, Արշակոմյին և Բագրատունին, և իշխանքն ոչ ուրեք 
երևեալ Հայկազնի, բայց թէ ուրեք ուրեք ղօղեալք և թաքոլցեալք յօտար 
աշխարհի... Վասն որոյ,—շարունակում է նա,—աղաչեմք զկնի եկեալսդ ոչ 
աղաբտել ղաշխատութիւնս մեր, որպէս անուսմունք. և խնչել քթօք, և յ օ ֊ 
նօք պռստելօ։

Կիրակոսն, ուրեմն, իր ասելով, հայկական քաղաքական մեծություն 
չշինելու հետևանքով[' չի կարողացել և հորինել իր երկն իբրև մեկ միոլ- 
թյոմւ կազմող, ներքին կապակցությամբ շարունակական պատմություն.- 
Ъш պատմել է թռիչքներով, մեկ Արևելքի մասին, մեկ' Արևմուտքի, մերթ'
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Վրացիների, մերթ' թաթարների, երբեմն'  հայոց եկեղեցական գործերի, 
երբեմն էլ հայ իշխանների։ Եվ այդ պատմել է նա պարզ, հեշտ հասկա֊ 
նալի ձևով, առանց ձդտելոլ որևէ ճարտասանական զարդարանքների ու 
վերամբարձության, կամ որևէ խորիմացության ու նրբամտության, բայց 
մեծ մանրամասնությամբ ու սիրով, որովհետև նրան տանշել Է այն միտ- 
քը, թե չպիտի մոռացության տալ իր ժամանակի եղելությունները կամ 
ինչպես ինքը դրում Է. вՁի հարկանեն զմեզ միտք մեր'  ոչ տալ լռոլթեան 
զայսպիսի աղէտ տ արակուս անաց, զոր լուաք ականշօք մերովք, և տե. 
սաք աչօք յ>22» Եվ համն էլ հենց այդ հասարակ ու անզարդ, բայց շերմ 
սրտով, մանրապատում հաղորդումների մեշ է ։ Նրա երկի մեշ կան շատ 
հատվածներ, որոնք մենակ, աոանձին առած շատ գեղեցիկ ու գրավիչ են 
իրենց պարզությամբ և անկեղծությամբ, երբեմն անգամ իրենց միամ
տությամբ և հեղինակի կենդանի ապրումներով։ Դրա համար բերենք 
այստեղ այն հատվածը, որի մասին հիշվեց վերևում։ Թաթարները մո
տենում են Վանական վարդապետի քարայրին.

•Իբրև եղև այս կորէան.սՈ աշխարհի ի Թաթարէն, Ա եկն Մոլար Նուինն յայն .ահ- 
մանս, բնակի,, գեղշիցն այնոցիկ յայր անդ դիմեցին, ե լցալ արամբ, և կանամբք ե 
մանկտո,. և եկեալ Թաթարն պաշաբեաց զն.ոա յայրի անդր, և նս,ա Համբարս սչ .ւնէին 
к .'չ г-Т- ե է՛ր եղանակն ամառային, к է՛ր տոթ յայժ. к սկսան տապիլ յարդելանի 
անդ՝ իբր ի բանտի, к մանկ.։նքն պապակէին ի ձարաայ, к մերձ Էին ի մեոանել. ն 
թշնամիքն ձայնէին արտա,.ատ, թէ ընգէ՚ր մեռանի,, ելէ՚ք առ մեզ, к տաց.լ, ձեզ վե֊ 
րակացուս, ե թսղցոլ, զձեզ ի տեղս,շս ձերսլմ. к կրկնէին к երեքկնէին երդմամբ, Ապա 
ար, էին յայրի անդ, անկանէին աո սաս վարդապետին, ազաշէին զնա к ասէին. ,դնեա՛ 
ղարիմ, մեր ամենեցսմ,, к է՛շ ա. նսսա, к արա սէր ընդ նսսա,, Իսկ նա պսէ ցնսսա. 
.ե . զանձն իմ ոչ խնայե ցից վասն ձեր, թէ գ.յ հնար փրկսւթեան. զի к «րիստս. զանձն 
իւր ի մահ ետ վասն մեր, к Փրկեաց զմեզ ի բոնոլթենէն սատանայի, ապա պարտի մ, ի 
վերայ եդբարց մերսց զնոյն .էր ց.լցանել„

Ապա աոեալ վարդապետին երկ.։ ,ահանայս ի մէնշ, անուն միոյն Մարկսս, к երկ
րորդին Օոսթենէս, որ, ապա յետ այն.րիկ առին զպատիլ վարդապետական ի նմանէ, զի 
անդ էա,  մե, ի վարմս Կրթոլթնան Գրոց Սրբոց ընդ աւոլրսն ընդ այնսսիկ, к էշ ա. նս
սա, Ե։ դլխալորն կայր հանդէպ այրին ի վերայ բԱակի մի.շ, և հովանի .ւնէին ի վերայ 
чФ-1 Ъ"Р* վասն աօթսյն, զի ի տօնի Վարդավտռին արգելին զմեզ, Իբրև մօտ եղեն ի 
զորագլուխն, սր, տան էին զնոսա՝ երիցս անդամ հրամայեցին երկիր պագանել ն.ցա ի 
վերայ էնդաց իլրեանց, իբրև ուղտ ի մամ Տգելոյն. զի այնպէ. էր ս.վ.ր.լթիմ, ն.ցա, ել

22 Անընդունելի է ասել, թե .Որովհետև Կիրակսս հմ.սո էր թաթար կամ տաճիկ լեզ
վին, առանձին ուշադրության կարժանանա թաթար խմբապետին առշե, սր զին,ը կորսշե 
сի պէտս դպրոլթեան՝ դրել թուղթ և ընթնոՅւոզ։ (Հ. Ոսկյան, Հովհաննես Վանական և 
յ.լր դպրոցը, էշ 94) ւ Թաթարների լեզվից մի շար, բառեր բերելիս՝ Կիրակ.սը դրում է. 
«Այլ և խօս, նոցա խժական, և անձանօթ, ի մէնշ ... Ել զտյլ այսպիսի խժական ան- 
.լանս, զոր ի բազմաց մեզ անէանօթ,. իսկ այժմ ակամայ »անսւցեալ,*լ-Կիրակոոը միայն 
գերության ժամանակ կարող էբ սակավ ինչ ս.վ.բել թաթարերեն, Նա գբտգրոՀյ.մ,ը 
չպիտի անպատճառ և տաճիկ (  =  արաբերեն) լեզվով աներ, և . չ թե հայերեն, քանի .ր 
Հայաստանում էին գտնվում թաթարները և զոր» ունեին հայերի .ւ հայ իշխանների հետ. 
Նրան, անպայման .լնեցել են իրենց թարգմանները հայերի հետ հարաբեր.լթյան
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իբրև եկին առաշի նորա, հրամայևաց յարևելս իյս երկիր պազանել Խաղանին' արքային- 
իլրեանց. և ապա մեղադիր եղև, թէ սիմ լ*ւևա[ Է զքէն, թէ ա՛յր իմաստին և ևրևե,ի ես̂  
և կերպարանք քո յայտ իսկ աոնեն զքեզ*. դի սւ՚յր բարի էր տևսլևամբ, հանդարտ սրի. 
նակաւ, փաոաւսր մրրռօք, էաղկեալ ալեօք. ։դո իբրև լուար զհամբալ դալոյ մերոյ ի՛ 
սահմանս ձեր, ընդ Է՜ր Ա՛լ երկիր ընդ լսոաշ մեր սիրով խաղազոլթեամբ, և ևս հրամայէխ 
պահել զամենայն, սր ինչ քսյ էբ, անվնաս' ք մեձէ մինլև ի ւիսքր.. Պատասխանի ես* 
վարդապետն և ասէ. սմեք զբարեմտութիմւ ձեր ս՜չ դիսւէաք, աղ երկիլղիլ և դոզմամք 
պաշարեալ էաք յահէ ձեբմէ, և լեղսլիդ անտեղեակ, և ի ձէնշ ոչ ոք եկն աո մեղ կոչել 
զմեզ աո ձեզ, վասն այս էր դանդաղումն մեր. արդ իբրև կոչեցիք, եկաք աոայի ձեր. մեք.

զնա վասն բերդիցն և իշխանին Վահրամ այ, թէ ո՜ւր իցէ, զի կարձէր զնա, թէ մարմնա
կան ինչ իշխան իցէ ի վերա, եբկրին, Ել իբրև ասաց' զոր ինչ դիտէրն, և զայն ևս' թէ 
դարձակալ ո չ ինչ իցէ նա մարմնական, ապա հրամայևաց նմա, զի իշոսւցէ զմարդիկք*

Ապա ձայնևցին աո մեզ երիցուձւքն, որք էին զհեա վարդապետին, թէ իշէ՚ք վաղվա- 
ղակի, և զոր ինչ ձեր է' բերէ՚ք ընդ ձեզ, Եւ մևբ իշեա։ դողութեամբ աո նոսա, որպէս

բադոյն ադբիւբ մի, սբ կայր ի մ էշ վանիցն, և ետուն մեզ շոր, զի յոյժ էարալի էաք

դաւիթս եկևղևցւոյն. և ինքեանք շսւրշ զմեօք պահէին զմեզ զդիշերն, ղի ընդ երեկս էբ. 
որն, և ի վաղիլ անդր հանին զմեզ ի դլսլխ վանիցն ի բարձրալանդակ տեղի ինչ, և խոլ. 
զեալ աոին որ ինչ կայր աո սւմևք, որ պիտոյ էր նոցա. և սբ ինչ յայրի անդ էբ, և որ ինչ 
սպասք էր եկևղևցւոյն կամ շոլրշաո, կամ այլ անօթ ինչ, կամ խաչ արծաթի, և երկու

նել ի վանսն և ի դիպ անդր, և վերակացու թոզին ինքեանց, ղի այլք մի՛ խոլզևսցևն- 
զնոսալ Հրամայևաց և վարդապետին կեալ ի վանս անդր, և եդբօր որդի մի էր նորա քա-

խնայեաց յեղբօր որդին իւր, զի մանուկ ւոիօք էր, ինքն եկն զկնի նորա, յոլսացեալ թէ

զի զվւոլշս անդամ սչ կար էին հանել ստիցն՝ թէ ևլանէր ընդ նա, և ս՜չ յուր ըմպել ոք կա- 

րեաց մարմնսյ, այլ ի նոյն տունս անցոլցանէին զպէտսն, և ի նմին ադանէին զյոլով 

ցին զդոլշոլթեամբ պահել ւ Ապա աոին ե ղիս յընկերաց իմոց զկնի իլրեանց ի պէտս-



Իսկ իբրև ան3ին աւոլրքն ամա,անի, և էկն եղանակն աշնանային, և Հանդևրձեալ Էին 
Հեռանալ նո,ա ի ձանօթ լաշխարհէն մերմէ ի հեռաար օտարածիս. ապա զան ձին ս ի 
յա', եղին ամենեքեան, և ակաան առ սակալ սակաւ Փախչել ի գիշերի՝ ալր և կարաս/են 
դերձան իր Ալսպէս եզև շնորհ оքն քրիստոսի ամենեցուն զերէանիլ' բա՛ց յերկալց երի- 
ցանց, որ, ի տաւնքեան կամեցան զաղա երթալ, և ա՛չ կարացին զերծանիլ. զար ըմբոնեա, 
աձին ի բանակն և սպանին առաքի մեր յերկիսշ և ի զարՀոլրոլմն մեզ. զի ալսպէս աոնէին 
ամենայն փախոլցելաց։ Ապա յասււր միաս! ասէ ցիս վարդապետն սքանչելի. Կիրակո՚ս. ե 
ասեմ' զի՜նչ Հրամայես վարդապետ։ Ասէ ցիս. արղեակ, դրեալ է թէ յարժամ ի նեղոլթինս 
անկանիցիք, Համբերեցեք, արդ պարտ է մեզ զբանս դրոյն լան ձին ււ մեր ցալցանել. զի 
ա՛չ լա։ եմ ք մեք քան ղսոլրբսն աոաշինս զԴանիէլ և գԱնանիանսն և զծզեկիէլ, որք ի գե- 
րաւթեանն իւրեանց գրարեպաշտաւթենէ բալոն հարին, մինչև Աստաւաձ ա՛յց արարեալ, 
վւաոաարեաց զնասա ի դերութեան անդ. արդ և մեք կացցաւք խնամացն Աստաւձայ, մինչև 
ինքն ա՛յց արաս դի մեզ, արպէս և կամի։ Ել ասեմ, արպէս հրամայես, հա'л, սալրբ, այն. 
պէա արասցռւք։ Դէպ եզև ապա լաւռւբ միաս! դալ իշխանին այնմիկ, ար դևրեաց զմեզ ի 
տեղին՝ ալր էաք մեք ի պահեստի, և տեսեալ զմեզ' խատարեցաւ առ մեզ. և մեր ընթացեալ 
ընդ առաք նորա, ասէ ցմեղ. զի՜նչ պիտալ է ձեզ. մի թէ քաղցեա՜լ էք. տաց ձևզ միս 
ձիայ ի պէտս կերակրայ. զի ինքեանք անխտիր ասոեն զամենայն սուրբ և անսուրբ անա- 
սաւնս' այլ և գմուկն և զամենայն սաղամւսւ Ասէ ցնա վարդապետն, մեք ձիայ միս ա՜լ 
ուս՛եմ ք, և ա'չ զայլ կերակալրս ձեր. թէ կամիս շնորհ առնել մեզ, արձակելս' զմեզ ի տեղի 
մեր, արպէս խոստացար, զի ա՛յր ձեր եմ ես և հիսսնդոտ, և ա՜չ եմ քեզ ի պէտս ինչ դար- 
»այ զինուորոլթեան, կամ Հավաաւթեան, կամ այլ ինչ ի պէտս ձհրլ Ասէ ցնա գօրագլափն. 
յարժամ եկեսցէ Տալչասլայն, Հոդացից վասն ա,դարիկ, և էր Տալչալղայն այն վերակացալ 
տանն նարա. և է'ր երթեալ ընդ զօրս նարա յասսր. այսպէս կացաք առաքի նարա երկիցս 
և երիցս, և նա զնայն պատասխանէր։ Ապա եկն այրն ի Տանապարհէն, և կոչեցին զմեզ ի 
դռան իշխանին, ե յզեաց նայն այր առ մեզ հանդերձ թարդմանալ, ա՜չ ապաքէն ասէք 
դուք, թէ ինչս տալ մեռևլսցն օդոսո է հադսէյ նարա. արդ մեռելացն օդնէ, զկ են գանիս 
ընդէ՜ր ա՜չ փրկէ. տո՛ւր զար ինչ ալնիս, և զնեա' զոդի քա, և երթ՝ նիստ ի տան քա։ Պա-

տարանքն. բայց յա,նմանէ մեր այլ աչ ինչ դար Ասէ ցնա այրն, եթէ ա՛չ աւնիս ինչ., և 
• ՚չ  է հնար քեզ երթալ աստի, Պատասխանի ետ վարդապետն. Տշմարտալթեամբ ասեմ 
քեզ, մեր ալ ինչ կայ, և ա՛չ գին աւաց, միայ կերակրայ. բայց թէ կամք են ձևզ' առաքե- 
ցէ՚ք զմեզ ի մի ի բերդիցս յայսցանէ, որ շսլրէ կան զմեօք, և քրիստանեայքն արք կան ի 
նասա, դնեն զմեզ. Իսկ նացա հատեալ դինս ձանալնս ի վերա, նարա, և դարձեալ թեթեա- 
ցալցին յայնմանէ, ե առաքեցին զնա ի բերդն, աբ կաշի Գադւ Իսկ նա խնդրսաց զմեղ 
զնայ, զի ընդ իլրն և զմերն տացէ, ե ա՛չ ետաւն. աաեն' սա ի պէտք է մեզ թալղթ դրելայ և 
ընթերցման, թէպէտ բազաս! դինս տայք, ա՛չ տամք զսա։ էլ բազում աբտասաւօք բաժա- 
նեցաք ի միմեանց. և ասէ ցիս. արդեպ՚կ, ես երթամ անկանիմ առ ատս Սրբայ Նշանին, ար 
յանամ։ սրբայն Սարգսի, խնդրել I‘ավալ ի Տեաոնէ վասն քա, և այլ ևղբաբցդ' ար կան ի 
ձեոո անօրինացդ. զի թերևս զերէաացէ և զձևզ Ասաալա» դթալթեամբն իւրավ, Տի էբ ի 
Դադ խաշ մի Աքանչելադոր» առ ամենայն նևղեալս, և մանասսնդ առ դերիս, զի որք ապա- 
ւինէին բալորավ սրտիլ, ինքն իսկ սուրբ վկայն Սարդիս բանայր զդոսմյ բանտից և արդե- 
ւանաց, և լաւէանէր զերկաթն, և առաշնարդէր մ արմն աս։ր տեսլեամբ ի տեղիս իւրեանց. 
ե Համբալ սքանլ՚.լեացն տարաձեալ էր ընդ ամենայն ազգս, զար կանզնեալ ասէին սրբայն 
Մեսրոպայ վարդապետին մերսյ։

ЬI եզս, արպէս ասաց վարդապետն, գնեցին զնա աւթսաձ դահեկանի, ե իբրև տարան 
զնա, ի նմին աւալր ասէ ցմեզ Մ Ալարն, մի' տրտմիր ընդ գնալ մեէ երիցալն. զքեզ վասն 
այնարիկ ո՛չ թո գաք ընդ նմա, զի պիտանի ես մեզ. մե&ացալցից զքեզ իբրև զմի ի մեձաց 
իմաց. և թէ կա՛, քո կին, բերից զնա առ քեզ. և թէ .'չ՝ ի մէնք տաց քեզ, ել առժամայն 
ետ մեզ վրան մի, և երկռա պատանիս սպասալարս մեզ, և աաէ. ի վազի մ, տաց քեզ ձի, 
к ալրախ արարից զքեզ, միամիտ կացքիր. և գնաց ի մէնք։ ել խնամօքն Աստաւէայ պա֊
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տահեաց մեզ Ի նմին ,հերի գաղտագնաց լինեք ք նոցանէ և ղերէանիլ. և եկաք ի տեղի- 
սննդեան մեր., ի վանքն' որ կոչի Գետիկ. ե նա ալարեալ Էր ի նոցանէ, և այրեա, շին֊ 
ոլաէքն որ ի նմա, ե անդ դադարեցաք,

8. Վարդան Արևելցխ— Վանական վարդապետի նշանավոր աշա
կերտն է սա, իր ժամանակի համբավավոր գիտնական վարդապետըг 
Նրան կոչել են և էՄեծն Վարդանյ> ի տարբերություն ժամ՛անակակից 
նույնանուն ուրիշ վարդապետներից։ Նրանց գործերը սխալմամբ մեկը 
մյուսին են վերագրված. Վարդան Արևելցոլ պատմ՛ական աշխատությունն՝ 
էլ համարել են մի ուրիշ վարդապետին ը—Վարդան Բարձրբերդցունը։3е 
Մեծն Վարդանի ծննդյան տեղը հայտնի չէ. նրա Արևելցի կոչումից երե ֊ 
վոլմ է, որ նա Արևելյան Հայաստանից է եղել, հավանորեն Գանձակ քա
ղաքից կամ նրա շրշանակներից, Ծնված է մոտ 1200—1210 թվական
ների մեշ։ Վանական վարդապետի մոտ ուսանելիս' նրա աշակերտակիցն 
եղել է Կիրակոս Գանձակեցին։ Սա պատմում է, որ Վարդան ը գնում է 
Երուսաղեմ ուխտք վերադառնալիս մտնում Է Կիլիկիա, լինում Է Հեթում 
արքայի և նրա եղբայրների մոտ։ Ապա նա գնում Է Կոստանդին կաթողի
կոսի մոտ, որ նրան տեսնելով շատ ուրախանում Է, (էև առ իւր պահն աք. 
յոլով ժամանակս, սիրով կապեալ ընդ նմա, և զոր ո'չ կամէր երբէք մ ե կ ֊ 
նիլ ի նման է»2* ։ Կաթողիկոսը շրշարերական թուղթ և եկեղեցական կ ա ֊ 
նոններ է ուղարկում СГիմաստուն և հանճարեղ վարդապետ а Վարդանի 
ձեռով Հայաստանի քաղաքներն, ավաններն ու վանքերը և երևելի ի շ ֊ 
խաններին։ ռԵւ եկեալ վարդապետն Վարդան և որք ընդ նմա առաքեալքն- 
ի կաթուղիկոս էն յԱրևելս, և շրշեալ ընդ գա լառս Հայոց, յեպիսկոպոսս և 
ի վանորայս և յիշխանս, և տուեալ ամենեցոմւ զհրամանս կանոնականս, 
և պահանշեալ յամենեցոլնց ձեռագիր հաւանութեան սահմանին եգելոյտ։- 
Վարդանը բազմաթիվ եպիսկոպոսների և իշխանների հավանության գի
րը, նրանց ստորագրությամբ, ուղարկում է կաթողիկոսին' Հռոմկլա. 
1246 թ., (г/ւ ինքն եկեալ ի Կայանոյ ի միայնարանն իւր, զոր սուրբ Անդրէ
կոչէին, հանդէպ անառիկ բերդին Կայանոյ, և անդ դադարեալ չուսուցա
նել զբաղումս, որք աշակերտէին նմա, վարդապետական բանինյ)26*

Վարդանը, սակայն, հարատև մի վայրում չխ մնում, այլ աստանդում- 
է զանազան վանքեր—Խորվիրապ, թ՛եղեն յաց վանք, Սաղմ ո սավանը г 
Հաղբատ, Հառիճո վանք, Աղչոցվանք, ամեն տեղ էլ ուսուցանելով և գրա
կանությամբ պարապելով։ Նա ունեցել է բազմաթիվ աշակերտներ, որոն-

33 1քկրսփշ Աի6, Մեծին Վարդանալ Բարձրբերդցսւյ Պատմաւթիձ տիեզերական, 
Մոսկոսս, 1861։ Կա ե երկրորդ հրաաարակոլթյոմւը' Վարդան վարդապետ Մէծն, Հասս֊ 
քոսՈ պատմոլթեան Վարդանա չ վարդապետի, լոաաբանեալ։ Ի Վենետ/կ, 1862. հրատա- 
րակողների էՏաոայաբանր», Տե՞ս նաև' Գ. Ջարրնանալյան, Հայկական Մատենագիտոլ- 
թյոմ։, Վենետիկ, 1888, Հ, 68» ե հան.։

Հարձրբերղը գտնվել է Կիլիկիայի սահմաններում։
34 Կ. Գանձակեցի, Պատմոլթիմ, Հայոց, էք 278—296։
35 Անդ, է/ 295։
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ցից շատերը նույնպես աչքի ընկնող գործունեություն են ցույց տվել.. 
նրանցից մեկն է եղել և Հայտնի գրող Հովհաննես Երզնկացին2̂ ։ Նա իր.- 
բազմակողմանի հմտությամբ և անխոնջ վաստակով անվանի և հռչակա
վոր է դաոնում. 1264 թ. Հոլլավոլ էլզանը կանչում է նրան իր մոտ. նա 
գնում է՛ վերադառնալուց հետո շարունակում է իր սովորական գործը- 
մինչև իր մահը՝ 1271 կամ 1269 թ.,

Այս մեծ և արդյունաշատ ուսուցչի գրական վաստակն էլ մեծ է 
եղել.—մեկնություններ, ներբողներ, հոգևոր երգեր, բազմաթիվ մանր եր
կեր, ինչպես են' « Յաղագս մեկնութեան քերականինյ>, «Թուղթ... առ 
Հեթում թագաւորն.», և այլն, նաև թարգմանություններո ։ Կան երկեր էլ, 
որոնց նրանը լինելը կասկածելի է, կամ թե վերագրված են նրան։ Ա յդ ֊ 
պիսիներից պետք է հիշել Վարդան աշխարհագրի г  Աշխարհ ա գրոլթիլն- 
նորոգ թարգմանչին և երկրորդ լուսաւորչին Վարդանայ վարդապետի»,  
որ ավելի ուշ ժամանակի գործ է28ւ

Նրա ամենակարևոր ոչ-կրոնական աշխատությունն է վերևում հիշ
ված Պատմությունը, որ իբրև գրական երկ' շատ ցած է մնում Կիրակոսի- 
պատմությունից։ Դրա մեշ Վարդանը շանացել է օգտվելով հայ պատմա
գիրներից և բազմաթիվ այլ աղբյուրներից, հանդես բերել իր բազմակող
մանի հմտությունը, հորինելով ոչ թե հայոց պատմություն, այլ г Պատ- 
մոլթիլն տիեզերական» ։  Իր « Նախերգանքի։  մեշ խոսում է առաշ 
« անսկիզբնа ու «մի և միակ է-ի» և նրա ստեղծագործության, երկնի և 
երկրի ու հրեշտակների, բնության և այլի մասին, ոչ միայն ըստ Ս. Գրքի, 
այլև «որպէս ասեն իմաստունդ, այլև «ըստ ԱրիստոտելիX, կամ «որպէս 
ասեն գիտողքՖ, Իր ժամանակակիցների համար, ըստ նրանց հայացքի, 
հետաքրքիր մի կրոնագիտական ամփոփ տեսություն է այդ, Բուն պատ
մությունն սկսում է Ադամից ու մարդկային ազգի աճելությունից ըստ 
Աստվածաշնչի, մեշը հյուսելով նաև գիտնականների ստեղծած այլևայլ 
զրույցներ, ավանդություններ ու բացատրություններ, այսպես, օրինակ, 
Բաբելոնի աշտարակաշինության զարդարուն զրույցը,

«Ել սկսան ապա շինել զաշտարակն յա ռաշին ամին Ռադաւու' ասեն, 
ոսկեղէն և արծաթեղէն սարողօք, շուրջն դնելով աղիւս' խորովեալ Հրով 
զանկեալ բռով, կրով և կպրով, արձակահիմն խորամէշ լայնափողոց բա- 
ցեալ պատոլհանալք լուսաբերօք. ասեն և ակոլնս լուսարձակս դնել ա ռ ֊ 
պատուհան ալքն։ Անխոնշ վաստակօք զամառն և զձմեռն գործէին և հողն

26 չ. Ոսկյան, Հովհաննես Վանական և յռպ, դպրոցը, է, 47, Ադբյօլրը' .Տաշ. в.,д-,, է,
18. աՀօրն մերոյ Վարդանա,  վարդապետի»։

55—83,

«...Միքայել Աս.րռլ Պատմության թարգմանումը, .րի «Տիշատակարանը, տեսնել 
Մաղաքիա աբեղայի .Պաամոլթիմ, վասն ազդին նետողաց,, Ա. Պետերրոլրգ, 1870, էշ

28 Վարդան Արեելցոլ к նրան վերադրված երկերի ու նրանց, տպագրությունների ե
Հեռադիրների մասին' Հ. Ոսկյան, Հովհաննես Վլ 
Գ. ЯшгрЕшЕшушЕ, Հայկ. հին գպր., Ա, էշ 738 (I 53—89։ Այլև
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. ձեոն տայր. և շար իմն մրջմանց' յամենայն կողմանց ելողաց և իջողաց 
այր զայր գրգռէր և կին զընկերն իւր։ Ել ոչ ոք ասէր, թէ ես շատ գործեցի 
քան զքեզ, այլ թէ գոլ շատ գործեցեր քան զիս, զի դեռ անախտ և անցալ 
ո էն Էին զբնութիւնւ Ել մինչև ցքաոասոմյ ամն Ռագաւոլ ոչ առին պարապ 
գործոյն' մինչև հասոլցին յօդն անտես, յորձոլտն և մղձկոլտն և ի սատա
կողն, յոր թոչոմւ ոչ վերանա յ ,  և թէ ձկտի' թևակիզեալ անկանի, Եւ ասեն, 
թէ զոսկին Ի յատակացն սկսեալ տարան ընդ մ էշն մինչև ի վեր և հալէր 

. Ւ շերմութենէն, և մարդիկն ջանային ևս հնարիլք անկէզ մնալ, և ոչ կա. 
սեալ ի գործոյն. մինչև ինքն Տէր ողորմեալ դադար տայր աոնոլլ յա ն ֊ 
օգուտ շանիցն, Ել գտանին զրոյցք ի տանն Ներրովթայ, եթէ նախ հրեշ֊ 
տակ եկն առ Նեբրովթ, որ իշխան էր և որսայր շինոզացն կերակուր, և
ասէ ցնա. «ես եմ հրեշտակ Աստուծոյ' կողմապետ արևելից---այսպես
ասէ Տէր Աստուած երկնի և երկրի. էլռեցէք դադարեցէք ի գալոյդ աո իս, 
զի ոչ կարէք. այլ ես ե կից առ ձեզ ի ժամանակի և տաց ձեզ սանդուղս, 
որով կարէք գալ և դուք առ իսւ, Ել ոչ լոսսն հրեշտակին, Ապա ինքն 
ասաց ցէակիցսն իւր. ՀԵկայք' մեք իշցոլք և րաժանեսցոլք զլեզոլս նո- 
ցաւ>, Ել զի ստեղծոսսձք ձեռաց նորա' ի ցասմանէ զարհոլրեալք, փախ- 
չէին առ նա, ոչպատժեաց զնոսա, այլ հոտով դրախտին արրեցոյց զնոսա, 
զի հանդէպ կայր դրախտին գլուխ բրգանն, Ել այսպէս մխիթարեալք 
զմայլմամբ յանճառելի բուրմանէ հոտոյն' մոռացան զառաշին լեզուն։ Ել 
չարար զնոսա վաստակ միլսանգամ քակելով, այլ հողմոյն հրամայեաց 
գործ, և ոչ զոք սպան ի նոցանէ' զի ոչ շրշեաց, այլ հոսեաց, Ել շատ ինչ 
բարի եղև. մի' զի ծանեան մարդիկ զիլրեանց տկարոլթիմւ, և դարձեալ' 
ղի պատճաոք իմաստից և գեղեցկութեան ի խոշոր լեզոլէն առաշնոյ և ի 
կոպտաձև' փափ կա գո՛յն հելլեն ացւոց և սաստկագոյն հռովմայեցւոց, հոնն 
սպառնական և ասորին աղաչական, պարսիկն պերճական և ալանն գե
ղեցկաձև, գութն ծաղրական, եգիպտացին խարափաձայն և հնդիկն 
ճճոլող, և հայն ևս ամեն ազարդ և համեղական. և որպէս ազգի ազգի գոյնք 
գեղեցկռւթիւն առնեն և զանազանութիւնք հասակաց, այսպէս և լեզոսսց 
•զանազանութիւնք։ Ել առաշին լեզուն մնաց առ Եբերայ, որ ոչ միաբա- 
նեցալ ընդ այլսն։ Ել որպէս մեղքն բաժանեաց յերկոլ տոլն զմարդիկ' ի 
Կայենին և ի Սեթայն, նոյնպէս և աստ երկու եղեն ազգ մարդկան' Երեր
և ՀԲ տանուտէրքն»։

Հետաքրքիր է, որ ինչպես հավատացել են, թե սկզբում մեկ լեզու է 
եղել և հետո է առաջացել լեզուների զանազանությունը, նույնպես' թե 
աշխարհի վերքում պիտի լինի մի ազգ ու մի լեզու, բոլոր մարդկությունը 
մի ընդհանուր լեզու պիտի ոմ,ենա. էի յարոլթեան հասարակ ի յԵբերայն 
խօսիյ, [ազգ մարդկանբ, Վարդանը, սակայն, համաձայն է մի ուրիշ 
կարծիքի, նա անմիջապես կցում է. ւբայց զայս է ասել, եթէ ցեղացեղ և

29 է- Г»”  Ա- Գոի։ Արրահամ Նահսպետի նախնիների, մեկլ որի
ան.ձ.վ, ինչպես ենթադրի էն, <ք,-ն է „  կոչվէլ էն նաէ ծ„ա,է,ի,



բազմակարօտ մեր րնութիւնս և յոգնանոլն երբ պարզի և մաքրի, անկա- 
բօտ լինի' զլեղուս հրեշտակաց առնոլ, ասէ սուրբն Եղիշէ, որով ընդ աս- 
տուած և ընդ միմեանս խօսին». «բայց այս պետք է ասել, որ երբ մեր 
[մարդկային] բազմացեղ, բազմակարոտ և բազմանուն բնությունը զտվի 
ու մաքրվի, անկարոտ դաոնա, ապա նա,—ասում է սուրբ Եղիշեն,—կու
նենա հրեշտակների լեզուն, որով կխոսեն [մարդիկ] աստուծոլ և միմյանց 
հետ»։ Այսպես է հին լեզվաբանական տեսությունը լեզուների ծագման և 
վախճանի մասին։

Աշտարակաշինությունից հետո անում է զանազան ազգերի, այսպես 
ասած, համաժամանակյան պատմությունը մեծ համառոտությամբ, հա
ճախ լոկ անունների ու տարիների թվարկությամբ։ Կարևոր տեղ է բոնում, 
հարկավ, հայոց պատմությունը, Հայկ ու Բելից սկսած մինչև վերշը։ Հա
յերի հետ երևան են գալիս' հրյաներ, պարսիկներ և այլն, հետո նաև 
բիզանդացիք, արաբներ, թուրքեր, վրացիք, թաթարներ և ուրիշներ, Քա
նի մոտենում է 11-րդ դարին, ավելի ու ավելի հարստանում է պատմվածքը 
ընդարձակ տեղեկությոմւներով և դաոնում է ժամանակագրություն։ Նրա 
հաղորդումների մեշ կան շատերը, որոնք ուրիշ աղբյուրներից հայտնի 
չեն և ունին պատմական նշանակոլթյոձ։ Կան և այնպիսիները, առանձ
նապես հին պատմության վերաբերյալ, որոնք գիտական հերյուրանքներ 
են, կամ անարժեք զրույցներ, որոնց նա', իր ժամանակի այդ գիտնա
կանը, նույնպես հավատ է ընծայել։

Թաթարների առաշին հարձակումներն, ըստ Վարդանի, տեղի են 
ունենում 1221 թ■։ Սպասելի էր, որ այդ տարիներից սկսած նա ման
րամասն պատմոլթյոմ։ գրեր իբրև եղելությունների ժամանակակից, բայց, 
ցավոք, նա չի թողնում համառոտ ժամանակագրելու եղանակը։ Իր այդ 
վարմոմւքն արդարացնում է ասելով, թե որովհետև 1236—1365 թթ. ման
րամասնաբար պատմել են Վանական վարդապետն ու Կիրակոսը, նրանց

համառոտ բերեալ միայն զթիւ ժամանակին նշանալոր իրաց և գործոց յի- 
շատակալք ի լրումն մերոյ գործառնութեանս' յոլով ժամանակօք սկսեալ 
և թերի թողեալ, պատկառելով ի գրողացն պատուոյ, զորս վերագոյն յի- 
շեցաքօ, Մանրամասն պատմում է միայն յուր տեսակցություն ը Հուլավու 
էլղանի հետ*0։ Այնուհետև հիշատակելով մի երեք դեպք, իր գործը վեր- 
շացնում է■ Կոստանդին կաթողիկոսի մահով, 1267 թ .։ Բերենք հիշված՜ 
տեսակցության կտորը,

аՅեօթն հարիլր երեքտասան թոլին կոչեաց զմեզ Հոլլաւոլ էլղանն ի 
ձեոն շնորհաւոր կոչեցեալ առն փառալորելոյ յայնմ ժամանակի յամե- 
նեցունց և աւելի յաշխարհակալացն' ի Բաթոլ կոսւակալէն հիւսիսոյ, ուր 
չոգաւն և պատուեցալ նախ, այլ ի Հոլլալոլ էլղանէն, որ տարալ իւրով 
ծախիլք և գրաստիւք զմեզ և որք ընդ մեզ էին վարդապետք եղբարք մեր'
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Սարդիս և Գրիգոր ե ալա4 երէցն Տփխեաց տէրտէրն։ Եւ տեսաք զմեձն 
զա,ն ի մեծի ալուրս ամսամտի ե տարեմտի իւրեանց' յամսեանն յուլիս 
ըստ հռովմայեցւոց և ըստ մեզ արաց, Ել էր նոցա ալոլրք ուրախութեան 
իբր լուսին մի, և կոչէին զաւոլրսն զայնոսիկ Խոսաւթայ' իբր խորհրդա- 
տօնս լորս այլ ղանքն' ազգայինք Չանկզ ղանի, աո մեծն եկեալ խորհէ֊ 
ին, զոր ինչ պատշաճ տեսանէին հանդերձ ամենայն աւագանօքն իւրեանց, 
ամենեբեան նոր զգեցեալ յամէն աւոլր որիշ դանով փոփոխսւ Անդ լի ֊ 
նէին և ամենայն հնազանդեալքն իւրեանց շատ և երևելի նոլիրօք' թա
գա լոր ք և սուլտանք, որպէս և ի մեր տեսն թագալորն Հայոց Հեթում և 
թագաւորն Վրաց Դաւիթ և բրինծն Անտաքոլ և սուլտանք ի Պարսից կող֊ 
մանց յոլովք։ —Եւ ի տեսանել զմեզ ծունր կրկնել ոչ ետուձ և ոչ չոքել 
ըստ սովորութեան իւրեանց, իբր թէ արքայունք Աստուծոյ միայն երկըր- 
պագեն։ Գինի ետուն օրհնել և ի մեր ձեռաց առնուլ։ Ել խոսք զոր ինչ 
հրամայևաց առա չին այս է ---

«Կոչել եմ զքեզ, որ տեսանես ղիս և ճանաչես և ի սրտաց աղօթես 
վասն իմ», և աւելորդ է թերևս զամենայն գրել։ Շատ խօսեցալ, և մեք 
տոլաք պատասխանի։ Ել նստուցին զմեզ, և գինի ետուն, և շարական 
պաշտեցին եղբարքն որ ընդ մեզ, և Վրաց իքն զիւրեանց պաշտօնն, և 
Ասորիք և Հոոոմք զիւրեանցն։ Ցայնժամ տեսին զեկեալսն յամենայն 
կողմանց' մինչ ասել էլզանին, «թէ զքեզ միայն եմ կոչեցեալ, զի՜նչ է 

. այս նշանս, որ ոչ յաոաշ և ոչ յետ, այլ մի աւոլրբ յամենայն կողմանց 
եկին ընդ քեզ տեսանել աւրհնել զիս»։ Ել յառաշեաց հրամայեաց ինքն, 
«թոլի թէ նշան է, որ Աստուծոյ սիրտն լալ է ինձ»։—Ասա ցաք. <гզմեզ այլ 

, կալալ զարմանք և պատճառք զոր դուք հրամայեցիք» ։ — Ապա հրամայևաց, 
аթէ ծածուկ բան ոձիմ առ քեզ»։

Ել յալուր միում արար անապատ յոյժ.—և հեռի կացոլցեալ զամե
նայն բանակն' և երկու արամբ միայն խօսեցալ ընդ մեզ յերկար' յիլր 
ծննդենէ հետ է և ի մօրէ, որ քրիստոնեայ էր' ասէ. էԵւ թէպէտ դայեակ 
սնուցանէ զտղայն, իբր ի հասակ գայ' զիլր մայրն սիրէ. չենք օտար ի սի- 
րոյ քրիստոնէից—զոր ինչ ոմւիս ասելոյ' ասա», և բոնեալ էր գիմ ձեռքս։ 
Եւ մեք ասացաք զինչ Աստուած երետ ասել բան, «թէ որչափ ի վեր ես դու 
քան զայլ մարդիկ' մօտ ես յԱստուած։ Աստուծոյ աթոռն ա՛րդար դատաս
տան ալ է հաստատ։ Ամէն ազգի տուն ալ է Աստուած տէրութիւն աշխարհի 
և փորձեալ։ Մինչ ի քեզ աշխարհաւեր են լեալ, և աղքատաց' անողորմ' 
ծանր շալակ են դրեալ. նոքա հոգոց են հանեալ և լացեալ առաշի Աս տ ոլ֊ 
ծոյ,— Աստուած առեալ է գիշխանութիւնն և յայլ ազգ տուեալ։ Թէ դուք 
աշխարհաշէն լին իք և աղքատաց ողորմած' ի ձեզանէ չաոնոլ Աստուած 
զոր տուեալ է, թող ու առ ձեզ. և զոր տալ կամի' զայն այլ տայ, Ի քո դրան 
հանց մարդ կացո, որ յԱստուծոյ երկնչի և զձեզ սիրէ, որ զլալով եկած 
տառապեալն, որ աղերս չունի և կաշառք' ուրախ ի տուն յոսլարկէ և քեզ 
յիշեցնէ։ Ել զաշխարհս տուր հանց մ  արգո յ ,  որ յստակ տեսան է' կուրանա յ  
ոչ' կաշառօք, և քեզ ասէ զիրաձ»։—Ել յայս կարգիս շատ խօսեցաք։
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Հրամայեաց թէ, «ի սրտումս դրի զքո խօսեցեալքդ---ո՞նց է որ զա ֊
մէն զսւ՜յն ասացեր, որ իմ սիրտս կայր, որ ինձ դուր թուաց։ Աստուած 
խօսեցեա՜լ է ընդ քեզ, երևեա՜լ է քեզ»։

Ասա ցաք թէ, Г չէ' մենք մեղալոր մարդ ենք. ապա զաստուածախօս 
մարդկանց գիրքն կարդացեալ ենք, և սիրտք թագաւորաց ի ձեռին Ա ս ֊ 
տուծոյեն»,

— «Աստուած յայտնեա"լ է քեզ առանց գրոց»,—
Ապա ասացաք թէ—«առաջի Աստուծոյ խօսք մի եմ յասել, որ Աս- 

տոլած լսէ և ապա դու, որ սուտ չկայ ի ներս»։
Հրամայեաց թ է-,ա սա »,
Ասացի թէ—«զինչ քրիստոնեայ կայ և արքայունք ընդ ծով և ընդ 

ցամաք' ամեն ու սիրտն հետ քեզ լալ են, և քեզ աղօթք են առնում»։
Հրամայեաց թէ—«հաւատալ եմ որ հանց է, ապա յԱստուծոյ ճանա

պարհն չեն արքայունքն' ինձ ինչ աղօթք առնեն. և թէ առնեն' Աստուած 
երբ լսէ, մ էշում արքայունն զաստուած յերկնից յերկիրս բերէ չբերէ' 
ասացէք, որ յաստուծոյ ճանապարհն կենան և աղօթք առնեն։ Մեր եղ- 
բարքն հետ մեզ վասն այն են ի կռուիլ, որ մենք զքրիստոնեայ սիրենք և 
քրիստոնէութիւն կայ ի մեր տանս, նոքա տաճկասէր են և տաճկութիլն 
կայ ի նոցա տանն» . . .— Ապա ասէ ցմեզ. —«ոչխարենի է՞ր ես զգեցեալ 
և ոչ ոսկի»։

ել իմ ասացեալ թէ—«մեք մեծ մարդ և աստիճանի տէր չենք, լոլկ 
աբեղա յ  միայն եմք»։

Ել հրամայեաց թէ—«մեծացուցանեմ զքեզ ոսկի զգեստիլ, և շատ 
ոսկի տամ»,

Ել մեք ասեմք—«ոսկին և հոդն մեզ մի են. մեք այլ մեծ ուզեմք, որ 
վայել է քո մեծութեանդ—ողորմոլթիւն ի վերայ աշխարհի» ։

Եւ հրամայեաց թէ—«մէշում քթէթ կա բեմ քեզ' խիստ գէշ և խիստ 
փոքրիկ լուկ այնչափ, որ խոմւկ դնես եկեղեցոյն. թէ չէ եկիր' ի՜նչ ասեն, 
թէ Էլղանն ո՛նց տեսալ զքեզ։—Եւ զայդ' զոր ասացեր, առնեմ, և մարդիկք 
յղարկեմ, որ տես անեն զաշխարհս»։

Իսկ երբ հրաման ուզեցաք գնալոյ' այլ կոչեաց զմեզ և խօսեցալ, և 
ոմյէր ի ձեռին բալիշ մի և երկու հանդերձ էր կարել տուել, 8իշեցուցաք 
թէ—«էլղան' այդ քո դրանդ հատանի և հանդերձդ մաշի, մեք անհատա
նելի և անմաշելի խնդրեցաք պաբգևք»,

Ել հրամայեաց թէ—«առաշի օրն զքո խօսքդ լմնեցի.—աոլեխ եմ 
գրել տուել կարդալ տուր, և զինչ քո սրտիդ պիտի աւելի' զայն այլ գրել 
տուր։ Եւ ի սախալթոլ և ի շահաբատին եմ յանձնել զերկիրդ և զքեզ—զոր 
ինչ ասես' առնեն»։

Ել մեք շնորհակալ եղաք և ելաք»։
Այս հատվածը կարևոր է ոչ միայն իր բովանդակության, այլև ժա

մանակի խոսակցական աշխարհիկ լեզվի տեսակետով, Այստեղ գտնում 
ենք արդեն միշին հայերենի գրեթե բոլոր ձևերը, այլև այն, որ արդեն
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ծագած է եղել արևելյան աշխարհաբարի «ում։ վերշավորոլթյամբ խո
նարհման ձևը, ինչպես է, օրինակ, «աղօթք են առնում», որ է «աղօթք 
են անում»!

• 4. Մաղաքիսւ Աբեղայի «Պատմութիւն վասն ազգին նետոդաց»3';
Այս հեղինակի կենսագրության մասին միայն այն գիտենք իր գրքից, որ 
նա եղել է Վանական վարդապետի աշակերտ, Հիշելով նրա մահը 1251 թ.' 
գրում է. «Փոխեցալ ի Քրիստոս աւագ և փաոաւոր վարդապետն մեր 
Վանականն և սուգ մեծ եթող մեզ, և ոչ թէ միայն մեզ աշակերտելոցս 
նմա, այլ և ամենայն աշխարհիսւ33։ Բերված վերշին թվականն է «հայոց 
Չ և Ի» (= 7 2 0  +  551=1271), երբ վախճանվել են «փաոաւոր վարդա- 
պետքն հայոց Վարդան և Կիրակոս»33/ Դրանից հետո շուտով ավարտում 
է նա իր աշխատությունը' պատմելով Հեթում թագավորի (վախճ. 1270 թ .) 
որդի Լևոն թագավորի առաշին տարիներում տեղի ոձեցած մի խարդա
վանական դեպքի մասին և աղոթելով նրա կյանքի ու հաղթող լինելոէ 
համար,

Գրվածքի վերշում կարդում ենք. «Կատարեցալ պատմութիւն Տաթա- 
րիս գործելոց հւԴ ( =  44) ամաց, բայց համառօտ, և ոչ ամէննյ>։ Սակայն 
ըստ երևույթին վրիպակ կա կամ այս, կամ ներքևում բերված 1214 թվի 
մեշ, Սաղաքիան իր աշխատության սկզբում գրում է թաթարների ծագ
ման և Չ անկ զղան ի մասին, ապա պատմում է նրանց հարձակումը Հայաս
տանի հյուսիս-արևելյան կողմերում աղվանից և վրաց երկիրների վրա և 
հաղթությունը «ի թոլականութեան հայոց ՈԿԳ» ( =  663+  551 =1214), 
Երեք տարի անց առնում, ավերում են Գանձակ քաղաքը, հետո և ուրիշ
ները, «Առին և զքարայրն մեծ վարդապետին բազում ընչիւք իլի, և տա
րան զինքն զփառաւոր վարդապետն մեր Վանական' ծաոայ իլրովք աշա- 
կերտօքն» ,  Հայ և վրացի իշխանները շուտով ենթարկվում են թաթար
ներին և բարեկամ մնում նրանց, նույնպես և Կիլիկիայի հայկական իշ
խանությունը, Այնուհետև էլ Մաղաքիայի Պատմության նյութը մեծ մա
սամբ նույնն է, ինչ որ Կիրակոսինը և Վարդանինը թաթարների մասին, 
բայց մ անրամասնությունների մեշ տարբերվում է նրանցից։ Բացի թա
թարների վարած պատերազմական գործողությունների և նրանց կատա
րած ավերմունքների ու կոտորածների նկարագրից' այստեղ գտնում ենք 
նաև շատ բան ներքին կյանքի վերաբերյալ, ինչպես են' հարկերը, ժո
ղովրդին հասցրած նեղություններն ու կեղեքումներն այն ժամանակ, երբ 
հայերն արդեն ենթարկված էին թաթարներին։ Եղել են նաև բարեմիտ- 
իշխողներ, որոնցից մեկն է և Հոլլավոլ ղանը և նրա որդին, որոնց կողմն

31 «Մազա,իա Աբեղայի Պատմութիւն վասն ազդին Նեաողացւ, Ս. Պետերբոլրդ, 1870.
կա Նաև երոլսաղեմյան հրատարակություն, այստեղ այդ երկը թյոլրիմացաբաբ վեբադըբ- 
վաձ Է «Վարդան պատմիչին», այսինքն՛ Վարդան Աբևելցուն։ Տե՜ս ձ  Ոսկյան, Հովհան
նես Վանական և յուր դպրոցը. Վիեննա, 1Ш, 11 ե հան:

32 Անդ, էէ 12, 21,
33 Անդ, հ  12,



է Մաղաքիայի համակրությունը, « Եւ էր Աբազանն բարի տեսլեամբ և 
գեղեցիկ հասակալ ի մեք  ̂ [ =  30) եղբաբց իւրոց ե յաւուրս ղանոլթեան 
նորա էր առատոլթիՖ ամենայն իրաց ընդ ամենայն երկիր»**.

Գրական տեսակետով Մաղաքիայի այս գործն ավելի բարձր է, քան 
Վարդանի * Տիեզերական պատմությունը», Պատմվածքի համար կենտրոն 
է ունեցել «Նետոզաց ազգի»—թաթարների արարքները Հայաստանում և 
Հայաստանի սահմանակից երկրներում, միաժամանակ ուշադրություն է 
դարձրել նաև զուտ հայկական գործերին, և եթե երբեմն ավելի երկար է 
կանդ առն, այս մասի վրա, բայց դարձյալ ընդհանրապես թաթարների 
հետ կապակցությամբ, նա հորինել է առանց որևէ մասերի բաժանելու, 
շարունակաբար, շատ պարզ ու հասարակ, միանգամայն և կենդանի ու 
հաճելի եղանակով, հաճախ իր ժամանակի խոսակցական լեզվով, Շատ 
մանրամասն և սրտառուչ կերպով պատ մե, ԷՄսրա (Եգիպտոսի) Ֆնտուխ- 
տար սուլթանի հարձակումը Կիլիկիայի վրա, Հեթում թագավորի որդի 
Թորոսի սպանվելը, իսկ մյուս որդու Լեռնի գերվելն ու գերությունից 
ա զա տ վելըԱ յս դեպքը մեծ տպավորություն է թողել ժամանակակից
ների վբա և արժանացել հայտնի ժողովրդական երգին' «Աւաղ ըզԼեոնն 
ասեմ, որ Տաճկաց գուռն ընկել գերի»։

5. Մխիթար Այրիվանեցի38:—Արա «Հայոց Պատմություն» ևս մի 
ժամանակագրությոձ է, սովորական ձևով համառոտ, սկզբից—Ադամից 
մինչև 1289 թ., Հեղինակն ապրել է 18-րդ դարում, Այս, ինչպես և մյուս 
ժամանակագրությոձւները գրական արժեք չոմւին, բայց գնահատելի են 
իբրև պատմության աղբյուրներ. Գրեթե բոլորի մեշ ևս երևում է նույն 
կրոնական և հայրենասիրական ոգին։

6. Սմբատ Սպարապետ:— Այս հեղինակը Հայոց Հեթում Ա արքայի 
եղբայրն է. ծնված է 1208 թ., ինչպես իր աշխատության մեշ37 ինքը գրում 
է. «Ի թուին ՈԾԷ ծնալ Սմբատ Գոձդոատապլն թարգմանող Պատմու- 
թեանս», Ռութին յան ների օրով Կիլիկիայում «գունդստապլ» ( сОППЙаЫс 
—ախոռապետ) պատվանունով էին կոչվում սպարապետները։ Գրելով 
Կիլիկիայի Հայոց առաշին թագավոր Աոն Բ-ի թագավոր օծվելու մասին 
1198 թ. և գովելով նրան' ասում էՅՏ. «ГԵւ ուր իմանայր թէ գոյ այր իմաս
տուն և գիտուն, և աշող ի գործ կամ ի զինոլորութիւն, կամ ի խօսս և 
ի պատասխանիս, յղէր և կոչէր խոստմամբ, և հանգուցանէր պարդևօք. 
յորոց մի ես եմ Սմբատ Սպարապետ թարգմանող տառիս և պատմոլ-

34 Անդ, 37։
35 Անդ, է{ 33—41,
36 .Մխիթարա, Ա,րիվանեցաէ ՊստմոՀիւձ Հայռցէ, Մաակաօո, 1860,
37 .Սմբատս,, Սպարապետի եղբօր Հեթմ., առա։ ն., արքայի Հարց Պատմովէիձ 

Յոլնաց ի Կռստանգնռլպօլի. և Հա,ռց Մեեաց ըռտ կարգի ժամանակաց,, Մ..կ.ա,, 18Տ6. 
էւ 106. ձեռագրի մ ել վերնագրի վերւիե բառերը եղել են' .ե, լալսմ ժամանակի ժամա- 
նակագրութիձէ. հրատարակիչը' Ոռկան Հռվհաննիպանց ծրևանցի' փ-խել Է է ըստ կարգի 
ժամանակաց,. տես .Տաոաէաբան,, {, <?.

38 Անդ, Է, 93.
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թեանսօ։ Լևոնի մահվան ժամանակ' 1219 թ. Սմբատը եղել է տասնումեկ 
տարեկան պատանյակ և, ինչպես երևում է, աչքի է ընկել իր ընդոմւա- 
կությամբ և թագավորից պարգև է ստացել, Ուրիշ տեղեր ևս Ժամանա
կագրության ընթացքում հիշում է իրեն, այսպես' Կիլիկիայի վրա Հո
ռոմ քիյ այսինքն Իկոնիայի սուլթանի հարձակումների ժամանակ 1226 և 
1246 թվականներին39ւ Հեթում թագավորն իր այս սպարապետ եղբորը 
1248 թ. դեսպան է ուղարկում թաթարների իւանի մոտ. вЬ թոլին ՈՂԷ 
գնացի ես Սմբատ Գունդստապլս ի թաթարն, և թուին ՈՂ* [ =  /250 թ.] 
դարձա յ  առ իմ եղբայրն Հեթում թագալորնտ*0. Այս մասին պատ
մում է և Կիրակոս Գանձակեցին, ասելով թե Սմբատ զորավարը շատ մե
ծարվելով Ղանից' (էդարձալ երևելի փաոօք, և հալատարիմ հրովարտա- 
կօք տուեալ նմա գալառս բազումս և բերդս յոլովս, զոր յառաշ լեալ էր 
Լևոնի արքայի, և զկնի մահուանն առ ի նոցունց Ալադին Սոլլտանն Հ ո ֊ 
ոոմոցЛ41! Սմբատը վախճանվում է 1275 թ .։ Եգիպտացիները զորքի մեծ 
բազմությամբ հարձակվում են Կիլիկիայի վրա. հայ զորքերը, Լևոն Գ 
թագավորի և Սմբատ Սպարապետի զորավարությամբ, շր/ապատում են 
թշնամիներին և կոտորում։ Սմբատը, չնայելով իր տարիքին, անձամբ 
արշավասույր հետապնդում է թշնամիների փախչող զորագլուխ Ամի
րային. ձիու սաստիկ արագ վազելիս' քաշ Սպարապետի ոտքն առնում է 
մի ծառի և վնասվում է։ Այլևս չկարողանալով շարունակել թշնամոլ հա
լածումը' նա ետ է դաոնում և մի քանի օրից հետո վախճանվում42ւ

Այն խառն ու խռովահույզ ժամ տնակներում, երբ պետք էր միշտ 
պատրաստ լինել զենքով դիմադրելոլ ամեն կողմերից ներխուժող թշնա
միներին, Սմբատը ոչ միայն կորովի զորավար էր հանդիսանում, այլև 
խոհեմ քաղաքագետ։ Նա, ինչպես տեսանք, կարողացավ հեռավոր ճա
նապարհ անցնելով հաշողությամբ լուծել արտաքին քաղաքականության 
խնդիրը և բարեկամության դաշինք կռել թաթարական տերության հետ. 
Բայց միայն արտաքուստ ապահովությունը չէր նրա հոգացության առար
կան. հարկավոր էր հայկական երկիրը և ներքուստ բարեկարգ վիճակի 
մեշ դնել։ Ներսես Լամրրոնացին արդեն կատարել էր քաղաքական և զին
վորական օրենքների հավաքումն և թարգմանություն, բայց այդ օրենք
ները համապատասխան չեն եղել, բավարարություն չեն տվե՛լ տեղական 
պահանշին Կիլիկիայոլմ։ Այստեղ հայ պետության մեշ արդեն ընդուն
ված էին Արևմտյան Եվրոպայի ֆեոդալական և ուրիշ կարգերը' վարչա
կան, արքունի և այլն, և հայերը հենվում էին ավելի եվրոպացիների և 
ավելի մոտիկ ֆրանկ իշխանությունների վրա ընդդեմ հարևան մահմե
դական պետությունների, քան թե հույների վրա։ Ուստի Սմբատը ֆրան-

3» Անդ, հ  Ա* և 114։
«  Անդ, (շ ԱՏ,
41 Կ. Գանձակէցի, Պատմոլթիմ. Լալօց, էյ 302։
42 Տե՛ս .Սմբատա, Սպարապետի... Պատմ.,, .Յաոա,արան,, { , Я, -Г Իբրե աղր,.*

<ի։վաէ {  Մ. Տա.էլյանի էՊատմ. Հայ„ց,, Հատ. », 277—278. իսկ այստեղ իբրև ազբ,*^
<Իէվա* է աէիւաաակարան Ռամանասի ժամանակակից վարդապետի...,,
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սերենից հայերեն թարգմանում է Անտիոքի ֆրանկ իշխանության մեք 
գործածված օրինագիր,ը' «Անսիզք Անտիոթայօ (Ա Տ  8ՏՏ1Տ6Տ Й’АпНОСЬеЛ 
որի բնագիրը չի գտնվա», թ՛արգմանության առաշաբանի մեշ գրում է. 
*Եւ արգ վասն զի սովորութեամբ այն Անսիզովն կու գնայր ազգս մեր և 
դարպասս Հայոց, և սղալումն ինչ կու գայր մեզ վասն տգիտութեան և 
վտանգոլթիւքն ոգլոց, և պղերգանք ինչ վասն հարցանելոյ անդ զմեձա- 
մեձ դատաստանսն, և ես ուժգին տենչմամր և բաղում աշխատոլթեամբ 
գտի զսայ և հալծեցայ ի փոխելն, և երբ փոխեցի ես' յուղարկեցի ղար- 
ձեալ ի յԱնտաքոյ դարպասն, որ դէմընդդիմեցին և հաստատեցին իրենց 
ձեոնադրերովն ե վկայութեամբն, ու ստոյգ է և ը զորդ բան բանի։**, Բա ֊ 
ցի սրանից' Սմբատ Սպարապետը 1265 թ. կազմել է և մի համառոտ ազ
գային օրինագիրք' էՅաղագս դատաստանաց թագաւորացа, որի մեշ 
մտնում են օրենքներ ու կանոններ աշխարհականների և եկեղեցական
ների համար, Նա օգտվել է Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքից, բայց վե. 
րամշակելով սրա հոդվածները և հարմարեցնելով Կիլիկիայի պայման
ներին ու ֆեոդալական հասարակարգին ու սովորություններին*։ Դա 
արտահայտություն է Կիլիկիայի հայ պետականության։ «Գրեցի զսա,— 
ասում է նա,_ վասն հաստատութեան սրբ"յ եկեզեցւոյ, ե վասն աշ
խարհի դատաւորաց և թագաւորաց. ե զսիրտ բանիցն առեալ եդի հա- 
մաոօտաբար»**։

Մնում են Սմբատ Սպարապետից նաև քրոշն ու քեռայրին դրած նա
մակները և, որ գլխավորն է, նրա * Պատմությունըа, որ հիշվեց վերևում, 
Ա.Ս մի ժամանակագրություն Է սկսաէ հայոց Ն (400 +  551=951) թվա
կանից, Մինչև հայոց СЯЬ (= 5 8 5  +  551 =  1136) թվականը բովանդակու
թյունը նույնն Է, ինչ Մատթեոս Ուռհայեցոլ գործինը և մեծ մասամբ 
շատ համառոտ ու կրճատումներով քաղվածք Է նրանից, երբեմն նույնիսկ 
բառացի, Կան, հարկավ, այնպիսի հաղորդումներ ևս, որոնք ուրիշ աղ
բյուրներից են ձագում, Սկսաէ ՇԽԱ (  = 5 4 1 + 5 5 1  =  1092) թվականից 
առանձին ուշադրություն Է դարձրած Կիլիկիայի Ռութին,ան իշխանու
թյանը, մանավանդ ՇՏԷ (  =  1197) թվականից հետո, Հայոց Ձ1Ե (735+  
551 =  1286) թվականից մինչև 1331 թվականը և հետո եղածները, բնա
կանաբար, մի անծանոթ շարունակողի գործն են։ Այս հատվածը, ինչպես 
մասամբ նաև Սմբատի գործի իր ժամանակակից մասը, ընդհանրապես 
շատ կարճ հաղորդումներ են և ոմւեն տարեցտարի նշանակված հիշա
տակարանի բնույթ, Չնայելով դրան' պատմաբաններն այդտեղ կգտնեն 
թանկագին տեղեկությոձներ իրենց ճիշտ թվականներով,

Սմբատ Սպարապետի գործերը շատ կարևոր են հայոց լեզվի զար
գացման ուսումնասիրության տեսակետով, Նա իր աշխատությո։նները

16 Գ. ЯшгрЕшСшишВ, Հա,կ. հին ղպր. պաամ., Վէնեաիկ, 1
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հորինել է այն լեզվով, որով խոսում էր ինքն ուրիշների հետ, Դա այլևս 
ոչ գրաբարն է, ոչ գրաբարախառն կենդանի լեզուն, այլ Կիլիկիայի խո
սակցական բարբառը։

7. Ստէփաննոս ОррЬцшВ:— Այս հեղինակի կեն սա գրությունն իմա
նում ենք հենց իր գրքից**։ Նա գրում է Սի սա կան տան, այսինքն Սյու
նիքի պատմությոձը, խոսում է Հայաստանի այս նահանգի իշխանների 
և եպիսկոպոսների մասին։ Վերշում այնտեղ իշխել են Օրբելյանները,— 
ասում է նա,— և ինքն էլ եղել է այնտեղի եպիսկոպոսը, ուստի պատ
մում է ոչ միայն իր կենսագրությունը, այլև մի մեծ գլուխ առանձնապես 
նվիրում է Օրբելյան տոհմինո , բացի այն, որ ուրիշ տեղեր էլ հիշատա
կում է նրանց և իր մասին։

Այս տոհմի ծագման զրույցը բոլորովին նման է Մամիկոնյանների 
ծագման պատմությանը։ Նրանց նախնին, մենաստանի մի արքայազն, 
ըստ Ստեփաննոսի, իր ընտանիքով ու մարդկանցով փախչում է իր ազ
գայինների ձեոից, տեղավորվելով Վրաստանում' մեծ պատվի է արժա
նանում։ Նրանք բնակվում են Օրբեթ բերդում և դրա համար կոչվում են 
Օրբեոլլք, այսինքն Օրբեթեցիք։ Այդ արքայազնի սերնդի մարդիկը դառ
նում են Վրաստանի սպասալարներ և տեր շատ կալվածների։ Բայց Գեոր- 
գի թագավորը 1177 թ. կոտորել է տալիս նրանց, ազատվում են միայն 
երկու եղբայրներ։ Նրանցից մեկը' Իվանե' Համար թագուհու օրով վերա
դառնում է Վրաստան և ստանում է Օրբեթ կալվածը, նրանցից ծագում 
են վրացոց Օրրելները, Երկրորդ եղբայրը' Ե լի կում' ծառայելով պար
սիկների մոտ' կալված է ստանում Երնշակ բերդը և ճահոլկ ավանը, նա 
ամուսնանում է մի ճահկեցի հայ ազնվականի դուստրի հետ։ Նրանից

Համար թագուհու օրով Ջաքարե և Իվանե եղբայրները հայ Օրբել- 
յանների նախնի Ելիկումի որդի Լիպարիտին կալված են տալիս ձրաշկա- 
բերդը Վայոց սորում, այլև կալվածներ Կայենում, Գեղարքոմւիքում, Կո- 
տայքում, ապա և ամբողլ Սյունիքն իր բերդերով։ Այսպես կազմվում է 
Սյունիքի Օրբելյան մեծ իշխանոլթյոմւը, որի կենտրոնն էր Ար փա գյուղը։ 
Լիպարիտի որդի և հաշորդ է մեծ և արքայաշուք իշխան։։ Սմբատի օրով 
ավելի ևս զորանում Է Օրբելյան իշխանությունը, որ ենթարկվում Է թա
թարների գերիշխանությանը և ապահով մնում։ Սմբատին հաշորդում Է 
իր եղբայր Տարսայիճը, որ վախճանվում Է 1290 թ .։ Սրան Էլ հաշորդում 
Է իր որդին' Ելիկում։ Այս իշխանները բարեկամական կապ պահելով թա
թար բռնակալների հետ' կարողանում են նրանց բռնություններից զերծ 
պահել Իրենց իշխանության ներքո գտնված ընդարձակ երկիրը։

Տարսայիճի որդին էր Ստեփաննոսը, որին իր հորեղբայր Սմբատն'

<6 .Պա*մ.քիմ, նահանգն Աիսական, արարեալ Ս 
Կ-4--Ի Աիձեաց,, թիֆյ,., Ш0, « .  ՀԱ, կ  477-497,
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անզավակ լինելով որդեգրում ե Կրթել է տալիս' Iի հրահանգս ընթերց
ման և երաժշտոլթեան», Նա շուտով դաոնում Է դպիր և սարկավագ։ Հայ- 
րը նրան քահանա Է ձեոնադրել տալիս, «և մանկական տիօք կարգեալ 
կղերիկոս»,— ասում Է նա իր համար, «վարժեցայ ի կրթարանի աս- 
տոսսձեղէն տառից... և տհաս խակոլթեամբ նստայ յաթոռ վարդապե
տականս։ Քահանա ձեռնադրվելուց հինգ տարի հետո, 1285 թ., հայրը 
եպիսկոպոսների ժողովի որոշմամր ուղարկում է նրան «ի թա գա լորու֊ 
թիւնն Հայոց ի Կիլիկիա» «առնուլ ձեռնադրութիմւ մետրապօլտութեան 
ի վերայ աթոռոյս Սիւնեաց»։ Այդպես էլ լինում է. նորոգվում է Տա թևի՛ 
մևտրապոլտական աթոռը, Նա, երկար մաքառելով ըմբոստ եպիսկոպոս, 
ների դեմ, մեծ նեղությամբ միացնում է իր ձեռքի տակ Տաթևի և Նորա
վանքի (Վայոց սորում) առաջնորդությունները։ Նորոգում է Տաթևի վան
քը և իր բաժին հայրենի կալվածները նվիրում է վանքերին, նյութապես 
և բարոյապես հովանավորելով հայ լուսավորության կենտրոններին. 
Ինքն և իր եղբայրները համաձայն ու սիրով կառավարում են երկիրը, 
ինքը' հոգևոր աթոռը, եղբայրները' աշխարհական իշխանությունը, « պա
հելով զաշխարհս զայս ի խաղաղութեան և ղվանորայս ի շինութեան, Ել 
զի յայսմ ժամանակի ամենայն աշխարհ ալերեալ և ապականեալ էր, և 
վանորայք խափանեալ ի պաշտամանէ, և ամենեքեան առհասարակ գ ի ֊ 
մեալ ի տէրութիւն սորա [Ելիկումի]։ աստ զհանգիստ առեալ զետեղէին... 
և էր տեսանել շնորհօքն աստուծոյ զտունս զայս իբր ղտապանն Նոյեան 
ի մէշ աշխարհակործան ալեացն»**։ Այն I տունըа ձգվում էր гի Բաղաց 
մինչև ցԱյրարատа և «ի դրանէն Բարկոլշատայ մինչև ցսահմանն 
Բշնւոյօ*9։  Ստեփաննոսը մեծ անոմւ և դիրք է ձեռք բերում արևելյան 
եպիսկոպոսների մեշ, որոնց և ղեկավար առաշնորդն է հանդիսանում 
ընդդեմ արևմտյան եպիսկոպոսների և Գրիգոր Անավարզեցի կաթողիկո
սի նորաձևություններին^, Նա վախճանվում է 1305 թ ., Կոստանյանց
(«Из арм. ЛИТ. XIII—XIV ВВ.», Москва, 1914, էշ 6 ) մահվան թվա
կանը դնում է 1309 թ.,

Ստեփաննոս Օրբելյանը մի կրոնասեր և ավանդապահ անձ է, միա
ժամանակ և հայրենասեր, գործունյա, հետաքրքիր, հմուտ ու լուրշ, զար- 
դացմամբ ու հասկացողությամբ բարձր քան շատերը ժամանակակից
ներից, հոգացող երկրի շինության և լուսավորության։ Լինելով ուսում
նասեր' նա ձեռք է բերել և իր համար ուրիշ տեղերում արտագրել է տվել 
մի շարք մատենագիրներ։ Իր այս հատկությունների շնորհիվ նրա գրած 
Պատմությունը տարբերվում է մեր շատ պատմագիրների դրվածներից։ Եր
կար ժամանակից ի վեր,—ասում է նա61, — «եոայր յիս տարփումն բաղձա֊ 
նաց և խորհէի... ընձեոել գրով ըստ իմում կարի զպայազատութիմ, նախա֊

48 Անդ, է, 41? ֊4 2 9 , 4 4 ։
49 Անդ, էշ 417, 478,
50 Անդ, ԿՐ., ԿԹ, էշ 447—467.
51 Անդ, դլ. Ա, էշ 8—10,
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րարութեան և զմեծ նահապետութիւն բարձր իշխանոլթեանս Սիւնեաց, 
և զնախագահութիմւ վսեմական և աստուածամեծար աթոռոյ հայրապե- 
տութեանս այս մ... զի ի նոլազեալ ալոլրս և ի վերշին ժամանակս տեսաք 
ամենայնիլ բարձեալ և [նշեալ զյիշատակ այսմ գեղեցիկ և մեծափառ 
աթոռոյ տէրութեանց. մարմնականն բնալին սպառեալ և ի մոռացօնս ան - 
կեալ. և հոգևորն ոչ ընդհատ քան գնա մերձ ի սպառումն»։ Ուրիշների 
պատմությունները մենք տեսել ենք,—գրում է նա,— «Զայլոցն տեսաք* 
զՄամիկոնեանն և զՏարօնոյն, զԲագրատուեեացն, ղՎասպուրականացն, 
որք յետոյ թագաւորեցին, զՎրացն, ղԱղվանիցնտ*2, իսկ Սիսական իշ- 
խաններինը չկա։ « Տելով երկօք որոնեալ,— շարունակում է նա,— ոչ 
գտաք յառաշնոցն զյիշ ատակ սոցա ընդ գրով ար կեալ, և զկնի եկելոցս 
թողեալ արձան գովելի։ Թէ ոչ էին գրեալ, և կամ թէ ի բազում ալերմանց 
և հինահարութեանց կորուսեալ էր' ոչ գիտեմ»։ Վերշոլմ էլ նա կրկնելով 
գրում է. ТԲազում խոյզ քննոլթեան ի մէշ առեալ տեղեկացա յ  յաշխարհո 
հեոաւորս և մօտաւորս, ի վանորայս և յարկեզս կտակարանաց, այլ ե 
ի գիտոմւս և ի տեղեակս հնագէտ պատմոլթեանց, և ոչ ինչ գտաք յիշա- 
տակ զրուցաբանոլթեանց ուրոյն այսմ աշխարհի և կամ տեզեկութիմւ 
իրաց»։ Դրա համար և ինքը հոգ է տանում գրելու Սիսական աշխարհի 
իշխանների և եպիսկոպոսների գործերի մասին, «զի ծանիցեն զպատիւ 
և զբարձ իշխանաց և հայրապետաց և իշխանաց և զամենայն կարգ սահ•  
մանի նոցա»։ Այդ էր պահանշում Օրբելյան մեծ իշխանության պատիվը. 
աշխարհին պետք էր իմացնել և հիշատակ թողնել ոչ միայն Օրբելյան- 
ների մասին, այլև թե ինչպիսի՜ մեծ իշխանության երկրի տեր են եղել 
նրանք, և թե ինքն Ստեփաննոսն ինչպիսի՚ մեծ աթոռի վրա էր նստած։ 
Նրա Պատմությունը, ուրեմն, արդյունք է տոհմասիրոլթյան, որ ընդհա-

Պետք էր հորինել 'աոանձին տոհմային պատմություն Սիսականի. 
բայց ի՛՛նչ աղբյուրներից։ Այստեղ արդեն Ստեփաննոս Օրրելյանը ներ
կա յանում է իբրև մի գիտակ անձ։ Հին ժամանակի պատմության համար 
առանձին զգուշություն է ցուցաբերում նա. մի կողմ է թողնում աստ- 
վածաշնչյան նախնական պատմվածքները, որով սկսեք են ուրիշները, 
նույնիսկ Մովսես Խորենացին. հարկ չկա դրան, ամենքն էլ, ամեն տոհ
մեր էլ, Ադամից են ծագում որդեցորդի։ Նա չի ցանկանում, ՛որ Սյունիքի 
իշխանական տոհմը սկզբից մինչև վերշն անվանե անուն ծննդաբանու
թյամբ առաշ տանի, դրա համար հարկ կլիներ շատ բան հերյուրել. «Փա
փագելի է մեզ,—գրում է նա,—այժմ թողուլ զամենայն սնոտիապատոլմ 
վէպս հնոցն, և բուռն հարուլ միայն զերշանկալէտ բարեբաստոլթեանց к 
նախագահ նախակարգութեանց վեհափառ տէրանցն Սիւնի և ցեղին Սի- 
սակայ. քանզի երկք աշխատութեանց յոլովք են և շահ օդնութեան և ոչ 
մի ինչ. յորմէ ի բաց տարեալ զձգտումն մտացս' պիտանիքն միայն ի 
մէշ անցեալ արձանասցին մեզ»63։

63 Անդ, Գ, է, 14։
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նա օգտվում է գրավոր աղբյուրներից, ամենից առաշ հին պատմա
գիրների հիշատակություններից Սյունի տոհմի մասին. *Ա։պա հանդէս 
արարեալ ամենայն պատմագրաց Հայոց, և զոր գտաք' հալաքեցաք ի ն ո ֊ 
ցանկ ամենայն ճշդիւ, նաև սակաւ ինչի Պետրոսի' Սիւնեաց եպիսկոպոսի ՜ 
ճաոիցն, որ վասն Բաբկայ Սիւնեաց տեաոնտւ Ծանոթ հեղինակներից քա
ղած պատմություններն այժմ, իհարկե, առանձին արժեք չունեն, քանի որ 
ունենք բուն աղբյուրները, ինչպես են' Մովսես Խորենացի, Ագաթանգե֊ 
ղոս, Զենոբ եպիսկոպոս Տարոնացի, որ է Տենոբ Գլակ։ Բայց կան, սա
կայն, անծանոթ, այսինքն մեզ չհասած աղբյուրներ ևս, ինչպես վերոհիշ
յալ Պետրոս եպիսկոպոսը, որի մասին խոսվել է սույն աշխատության 
առաշին հատորի մեշ։ Բայց որ կարևորն է, նա մեծ չափերով օգտվել է 
թղթերից, կաթողիկոսական շրշաբերականներից, հրովարտակներից, եկե
ղեցիների կալվածական թղթերից, արձանագրություններից, գրքերի հի
շատակարաններից, որոնք բոլորը պատմական վավերագիր աղբյուրներ 
են, որով և Ստեփաննոսի Պատմությունն առանձին արժեք է ստանում 
հին մասի մեշ ևս, որ հեղինակին ժամանակակից չէ։ Եվ նա այդպես վար
վում է իբրև հասկացող հեղինակ, <։Եւ այլ ինչ ի հին նամակաց թագաւո- 
րաց Հայոց և իշխանաց Սիւնեաց, նաև ի կաթողիկոսաց Հայոց և յեպիս- 
կոպոսաց Սիւնեաց, որ մնացեալ էին ի վաղ ժամանակաց յամոլրս 
քարանձաւին և որ ի սուրբ ուխտս հայրապետանոցիս Տաթևոլ, և յարձա- 
նագրութեանց եկեղեցեաց և ի յիշատակարանաց գրոց։ Աստ և անդ գտեալ 
զթիլ աւուրց և զթուական ժամանակաց իշխանաց և եպիսկոպոսաց, և 
իւրաքանշիւր գործոց և բանից, շինութեանց և աւերմանց, նաև կարգի և 
սահմանի և պատուոյ սուրբ աթոռոյս և առատատուր պարգևաց ի սուրբ 
եկեղեցիս զոր ժողովեալ սևադեղով' եդաք ի մի պարոլթայիկս սակաւ 
ինչ տեղեկութիւն, զոր հնար էր ի մէնշ և կարս**։ Այս միևնույնը կրկնում 
էնա Պատմությունն ավարտելիսББ, ավելացնելով նաև բանավոր աղբյուր
ները. ոէր ինչ և որ յա լան դո ւթե անց ստուգագէտ արանց որում վկայէին 
Իրքն և տեղիքն, զհետ մտեալ ամենայն ճշդիւ ստուգութեան, ի բաց ■ 
ձգեալ և զունայնախոյզ զրաբանութիւնն, գի մի’  տաղտկասցին լսողքտ։

Արդարև նա իր Պատմության մեշ դնում է բավական շատ ժողովրդա
կան զրույցներ, վանքերի ծագման ու ճգնավորների վրա ասված հրաշա
պատումներ և այլ ավանդություններ, և իբրև իր դարի որդի' հավատում 
է հրաշալիքների, բայց գիտե, որ դրանք պատմություն չեն, այլ բերում է 
միայն, որպեսզի Սյունիքի մասին, որքան կարելի է, շատ ծանոթություն
ներ տա։ Այդ բաների համար,—ասում է նա դիմելով ընթերցողին,—ոչ- 
օաւելախոյզ զիս ծանիցես. այլ պատշաճ և ի դէպ մերումս ձեոնարկոլ- 
թեան [վարկցիս]. զի զՍիսական աշխարհի սկսաք ճառել զվէպս, վասն ■ 
որոյ հարկ է ամենայնիլ զեղեալսն ի սմա գործս ևհրաշս ցուցանել ձեզ»56։

64 Անդ, էէ 10.
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Ավանդությունների և ավանդական բանահյուսության գրառումն ևս կազ
մում է հարցասեր Սաեփաննոսի Պատմության արժանիքների մի կողմը, 
դրանցով վառ դույնով պատկերանում է մեզ տեղական ազդային կյանքը, 

Եվ այս ամեն հաղորդումները,—լինեն զրավոր հիշատակություննե
րից հանած, թե ավանդությունից գրի առած,—նա տալիս է մեզ պարզ 
ու թեթև ոճով, կամ հենց հիշատակարանների [եզվով և անփոփոխ, և 
մարգ ախորժանքով կարդում է նրմ> Պատմությունը բազմազան պատմա
կան տեղեկություններից գրավվելով,

Իսկ իբրև ուսյալ գրող նա Սիս ական ի պատմությունն սկսելուց առաշ 
դնում է այդ նահանգի աշխարհագրությունը67, որ հազվադեպ մի գործ է 
մեր հին պատմագիրների մեշ. (ГՑուցմունքն սահմանաց աշխարհիս Սիւ- 
նեաց, և թէ զինչ ունի պարարտութիւն ի պէտս մարդկան, և որքանոլթիլն 
գաւառաց և անառիկ բերդից», Գլուխն էլ վերշացնում է այսպես. էԵւ 
արդ' այս այս քան տեղեկութիւն քեզ բերոց և պարարտութեանց և սահ
մանաց և բերդից և գաւառաց Սիսական աշխարհիս»՛ Ցավոք, աղճատ
ված է այդ գլուխը, պակասում են տեղեկություններն այդ նահանգի սահ
մանների և բերքի ու պարարտության մասին, Այդպիսով մենք չենք 
կարողանում մանրամասն ու ճիշտ որոշել Օրբելյան իշխանության ներքո 
գտնված երկրի սահմաններն ու մեծությունը. Պատմության վերշոլմ58 էլ 
դրել է մի ընդարձակ ցուցակ տասներկու գավառների իրենց բազմաթիվ 
գյուղերով և եկեղեցական հարկի քանակով։ Ցավոք, չեն բերված աշ
խարհիկ իշխանությանը տրված հարկերը,

Աշխարհագրությունից հետո պատմությունն սկսում է Սիս ակից, ըստ
• Մովսես Խորենացոլ, և այնուհետև ժամանակաբանական կարգով բերում 
է, ինչ որ գտել է Սյունիքի իշխանների և եպիսկոպոսների մասին։ Առանձ
նապես պատմության նյութ են դառնում այն նահանգի վանքերը, նրանց 
կալվածները, հատկապես մեծ վանքեր Տաթևն ու Նորավանքը, եկեղեցի
ների շինաբարությոմ/ը, վանահայրերի և իշխանների շանքերն իրենց 
վանքերը ծաղկած պահելու, նշանավոր վարդապետներն և վարդապետա
րանը։ Գրում է նույնպես այդ կողմի եպիսկոպոսների հարաբերություն֊ 
ները Հայոց և Աղվանից կաթողիկոսների հետ, իշխաններինը' մյուս հայ 
և օտար իշխանների և թագավորների հետ։ Վերշապես 10-րդ դարի վեր
ջերում, Սյունիքի Սմբատ իշխանի օրով, Բաղաց գավառում կազմվում է 
այդ կողմերի թագավորոլթյոմւը, որ երկար մաքառելով թուրքերի կրկնվող 
հարձակումների դեմ' ընկնում է 1170 թ .։ Բաղաց վերշին ժառանգը, խա- 
չենցի Հասան ը, որին որդեգրել էր Գրիգոր թագավորը, քաշվում է Խաչենի 
գավառը, և վերշանոլմ է Սիսական տոհմի թագավորությունը Սյունիքում։ 
Նրա վերշին մնացորդներից մեկը, Համ տուն անոձով, կրոնավորելով Նո
րավանքում' մեռնում է 1231 թ., իսկ մի ուրիշը, Մ ահ եվան անունով.

07 Անդ, Գ, կ  11-14։
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փախչում է Անի, անհայտ է մնում։ « Ահա զա,ս օրին ակ բարձալ տէրոլթիլՆ 
Սիւնեաց և Բաղաց, և եղև վախճան տոհմին Սիսակայ և նախարարու֊ - 
թեան Սիւնեաց» ,

Շուտով այնուհետև այն տոհմի տեղը բոնում են Օրբելյանները, և - 
Ատեփաննոսը սիրով ու մանրամասն հյուսում է սրանց պատմոլթյոմւը։ 
Վերջընթեր գլխի մեշ, որ է «Յիշատա կարան մատենիս նորին Ստեփան- 
նոսիս, նա հայտնում է. «Արդ յարմարեալ այս հանդէսք բանի շարագրե- 
ցալ յաշխարհակալութեան մեծի և ինքնակալ արքայի Ղան Ղազանին...ի 
թուաբերութեան... 1299... ի վանս... ուխտիս նորավանից»,

Այս Օրբելյան պատմագիրը Սիսական տոհմը իրեն համար խորթ և ' 
օտար չի համարում, մեկ՝ այն պատճառով, որ Օրբելյանները հանդիսա
ցել են այն նշանավոր նախարարական տոհմի անմիշական հաշորգներն 
և նրանց երկրի իշխողները, մեկ էլ՝ որ նա եղել է «ի մօրէ ձնհալ Սիսա
կան և ի հօրէ' Օրբէլեան, որ Տարսայիճ կոչի»69։ Հենց դրա համար էլ նա 
անտարբեր կերպով չի հյուսում Սիսական իշխանների պատմությունն ևս։ 
Նա հրճվանքով գրում է նրանց թագավորելու մասին80, «Այժմ լո՜ւր ինձ ■ 
և պատմեցից քեղ, ո՜վ պատոլական ընթերցող, զպանծայի բանից լուրս, 
զի սեռս Սիսակայ որ ի Հայկայ' երբեմն խաոնեալ էր ընդ թագաւորական 
ցեղն Արշակունի և Պահլաւկաց և երբեմն ընդ Խազրաց թագաւորութեանն, 
և հուսկ յետոյ' ընդ Բագրատոլնիսն, բայց երբէք ոչ ըմբոստացան ի հայ- 
րենի տէրութեանցն։ Իսկ յետ յոլով ժամանակաց մինչ դուռն բացին նախ' 
Արծրոմւիքն և թագ կապեցին ընդդէմ Սմրատայ' Հայոց թագաւորի, թագ 
կապեաց և Ատր֊Ներսէհ' Վրաց բդեաշխն. թագ կապեաց և Աղուանին Հա- 
մամ... և ձորոյգետացիքն որ Կիւրիկեանքն կոյին, նաև Կարոլցն և Վա- 
նանգայն որ Բասեանք կոչի»։ Վերջիվերջո օտարների վրա հենվելով թա
գավորում է և Սիսական Սմբատը, որ « տուեալ էր զթոռն իւր... զԿատրա֊ 
միդէ կին Գադկայ թագաւորի' որղւոյ Աշոտոյ...»։ «Եւ զի յայնմ 
ժամանակի Բադրատունիքն իշխէին միայն Շիրակայ և Այրարատու... և 
Սիլն իք կտրեալ էր ի նոցանէ. վասն որոյ ոչ ինչ քրէական մեղս համարեցալ 
1 =  ԻՐ թագավորելը] Սմբատ, զի թէ Բադրատունիքն ( որք) դերոլթեամբ իմն 
աձեալ էին Հրաչէէ' այնմ արժանի գտան, ապա քանի" ևս առա լել սոցա 
անկ էր որ ի Հա յկա յ...»։ Ահա թե ինչպես է արդարացնում Օրբելյանը ■

88 Անդ, ՀԱ, էշ 477 ե հտն.,—Ուրիշ տեղ, ԿԶ, էշ 419. իր հորը' Տարսայիճին գովելուց 
հետո' հայտն пи! է, թե նա առել է г իւր կին յԻսմ այէլացսւցն' զդուստր տեաոն Սիւնեաց' 
զԱրոլզ խաթունն, որ եղև ցրիստոնեայ և երևելի հաատով... յորմէ էնան որդից երեց' 
ԵլիկոսՈ, Ս տեփաննոս, որ կոշեցալ յեպիսկոպոսոլթիւն...1ւ—Կ. Կոոտանեանցն (Ստե- 
փաննոո ՕրպԷլեան, Ողը ի ո. ԿաթոպիկԷն, Ւիֆլիո, 188Տ, էշ է) այո կտորի հիման վրա 
դրել Է, թե ՏարսայիՏը — ,Օյուեյաց այլազգի իշխաններից մեկի գոտերն' Արզոլ խաթու
նին իրեն կնության ոլզե/ով' նախ քրիստոնյա մկրտել տվեց նրան և ապա ամուսնացավ 
նրա հետո, Կասկածելի Է այո բացատրությունը, բանի որ Ստեվւաննոոն իրեն համար- 
ասում Է' քի մօրէ ձնեալ Սիսական և ի հօրէ' ՕրբէլեանЯ,

80 Անդ, Ծծ, էշ 299 к հտն.,
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Սիսական Սմբատի արարքն ընդդեմ Հայոց Բադրատունի թաղավորների, 
.միաժամանակ շատ ղավ հասկանալով, որ ազգային տեսակետով գովելի 
գործ չէր այդ, քանի դր դրանով թուլանում էր հայկական իշխանությունը. 
Լոկ հայ կամ.«Հայոց ,թագավոր» անունն անգամ այն դարերում հայկա. 
կան ազգային '՛միության մի Ազդակ Էր։ Ըստ Մատթեոս Ուոհայեցու6՝, 
նրա օրով, երբ չկար 1Հայոց թագավորությունը», Կապանի թագավոր
ներն Էին Հիշատակվում պատարագի ժամանակ, և այսպես Միշագետքի 
Ուռ հա քաղաքում, այն Էլ այն թագավորները, որոնք արդեն մի փոքր գա
վառի կամ մի երկու բերդի վրա Էին իշխում։ Հայերին, որտեղ Էլ լինեին, 
հարկավոր Էր, թեկուզ մխիթարության համար, մի հայ թագավոր, քանի 

.որ սեփական թագավոր չունենալը համարվում Էր ազգային ամոթ ու 
նախատինք այլազգի ների առաշ,

61 Մ. ՈւոՏայեցի, ժամանակսոյրութիւն, կ  251։
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էէՏէՓՕաւՍ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

1 . «Ողբ ՛ի դիմաց Կաթոոլի՚կէիէւ»:—սաթարների տիրապետության 
•օրով, 13-րդ դարի Վերշին քառորդից սկսում է ծաղկել բանաստեղծու
թյունը. իշխում է չափածո խոսքը։ Մ ոտ երեք դար շարունակ զարգանում 
է մի ՛բանաստեղծություն, որ հին հայ գրականության պարծանքներից 
մեկն է։ Հետզհետե երևան են գալիս մի քանի քնարական տեսակներ հա
րուստ բովանդակությամբ ու գեղեցիկ ձևով։ Նրանցից առաշինն Է Ստե- 
փաննոս Օրբելյանի с/?ղբըօ' ։  Ստեփաննոսի ժամանակակիցներն են Խա
չատուր Կեչաոեցի, Ֆրիկ, Հովհաննես Երզնկացի և Կոստանդին Երզնկա- 
ցի. վերշին ս թերևս կրտսեր ժամանակակիցը։

Եթե Ստեփաննոսի Պատմությունը, ինչպես տեսանք, արտացոլումն 
Է Օրբելյան իշխանների և իրեն' Ստեփաննոսի տոհմային պահանշի, ապա 
նրա այս քնարական քերթվածը, որ նա հորինել Է 1300 թվականին2, իր 
մեշ անդրադարձրել Է հեղինակի և նրա ժամանակի հայ հայրենասիրա
կան ոգին ու խոկերը։ Այս տեսակետով պետք Է մատչել նրա այս բա
նաստեղծությանը, որի էբուն վերնադիրնа Է. а  Բան բարաոնական ոգեալ 
դիմառնաբար ի դիմաց Վազարշապատոլ Ս. ԿաթուդիկԷին. Ողբ ալազա- 
կանք և ձայն աղխ արա կանք լեալ անհուն հեծեծանօք ալերման աշխար
հիս Հայոց և բնալին սպաոնլոյ հայրապետութեան և թագաւորոլթեան 
համագունդ իշխանութեան, շարեալ չափաբան բերմամբ հոմերական ա ր ֊ 
հեստիլ ի Ստեփաննոսէ Սիւնեաց այցելուէ ի խնդրոյ շնորհազարդ վա ր ֊ 
ղապետի հաչատրոյ Կեչառեցի»3։ Ով որ եղել է այս ւվերնագրիւ գրողը,— 
քերթվածի հեղինա կը, թե հավանորեն ուրիշ ոք մին, — նա բնորոշել է 
դրա բովանդակությունը ոչ ամբողշ էական կողմով։ Դա լոկ ողբ չէ։ Քերթ

1 •  Ստեփաննոս Օրպէլեանի Ողյ, ի 0. Կաթուղիկէն,, բնագիրը Ա1ոաէաբան*վ ե 
,թ.վէ։,մ,նեբ.վ Հրատարակեց Կարապետ Կոաոտնյանց, Ւիֆլիս, 188Տ.

2 Անդ, էշ Ա.
3 Անդ, է։  58 ե հտն:
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վածի վերքում կա մի «Ցիշատակ բանի ըստ անոլան ողողին։. Ով! տն՛ից 
հորինված մի էՅիշատակարանշ է սա (ամեն մի տունը ութ տողերից և 
տարբեր հանգերով), որի տների առաշին տողերը կազմում են «Ստեփա- 
նոստ (և ոչ «Ստեփաննոստ) գլխակապը։ Տներից մեկի մեշ անվանելով 
հիշյալ Խաչատրին «րաբունապետ հոզտվ լցեալ, Անյաղթ հոետ[որ] շնոր֊ 
հօք ծաղկե ա լ։, «բանիբոմււ և շատերից ողովաբանեաբ, ասում է, թե նա 
տյԱր արատեան տան էն եկեալւ' « փութով մեձաւռ հարկաղրել է իրեն գրե
լու իր քերթվածը' էի յայս հանգէս բանից մղեալւ։ Այս ցույց է տալիս, որ 
Օրբելյանի բանաստեղծությունն արդյոձք է ոչ լոկ անձնական խոկերի, 
այլ նրա պես խորհել է նաև «Արարատեան տանը» ծանոթ նշանավոր 
վարդապետը, Խաչատուր Կեչաոեցին, անպայման և ուրիշներն արևերաէ 
վարդապետներից, Ի՞նչ Է եղել այդ խոհն ու խոկը, և ինչի՞  արտահայ- 
տությոմւ Է այդ,

2. «Ոդբյփ» պատմական հիմքը նկատմամբ արևմտյան հայության 
Ա թեման:—Օրբելյանն իր Պատմության վերշին գլուխներից մեկի մեշ4 
մեծ զայրույթով գրում Է, որ Լևոն թագավորի մահից հետո' Կոստանդին 
կաթողիկոսի ,Էրա դնելով 1բարուրս բազումս զրադատ բանից։' զրկում 
են նրան կաթողիկոսությունից և բանտարկում են չորս տարի։ Այս լինում 
է 1289 թ., Նրա փոխանակ կաթողիկոս են դնում Ստեփաննոս անունով 
մեկին։ Այդ ժամանակներում Եգիպտոսի սուլթանը տիրում է ֆրանկների 
իշխանության վերշին քաղաքներին և քրիստոնյաների մեծ կոտորածներ 
անում։ Պազեստինն ամբողշ նորից ընկնում է մահմեդական լծի տակ։ 
Հերթը հասնում է Հայոց հայրապետական աթոռանիստ Հոոմկլային։ Մի 
ամիս պաշարելոլց հետո' 1292 թ. առնում են և այս բերդը, կողոպտում, 
և կաթողիկոսին իր եպիսկոպոսներով և այլ մարդկանցով գերեվարում 
Եգիպտոս, ուր նա մի տարի բանտարկված մնալով[' մեռնում է բանտի 
մեշ։ Եվ այսպես' մոտ 140 տարի հետո Հռոմկլան, Հայոց նշանավոր կա
թողիկոսների և գրողների նստավայրը, դադարում է Հայոց կաթողիկոսի 
աթոռավայր լինելուց։ Կաթողիկոս է ձեռնադրվում 1293 թ. Գրիգոր Անա- 
վարզեցին, որ հորինած ոմւի ներբողյաններ, մի դրվատ, թուղթ ու բազ
մաթիվ շարականներ6< Նա նստում է Կիլիկիայի Սիս քաղաքում, Կ իլի
կի այի Հայոց թագավորությունը մենակ է մնում և շրշապատված մահմե
դական իշխանություններով։ Մեշ է գալիս ավելի զորեղ կերպով հին 
քաղաքականհւթյոմյը' կրոնական զիջումներով օգնության թիկունք ակրն֊ 
կա լել արդեն հեռու ընկած քրիստոնյաներից։ Գրիգոր կաթողիկոսը, որ 
«գիտէր և զլեզոլ և զդպրութիւն լատին և յոյն ազգինռ, բռնում է Հոռոմ
ների հետ միաբանելու ընթացքը։ «Եւ սկսաւ,—ասում է Օրբելյանը,— առ 
սակալ սակալ զամենայն աւանդութիմւս Հոռոմոց եկեղեցւոյն սպրգեար 
մ ուծանելի մերս եկեղեցի, և ի մերոյս ի բաց քեցել միմիռ։ Առաշանում է

4 Անդ, ԿՕ, ԿՒ, (I Ш —467.
6 Գ. 2աքքհաէալյան, Հա,կ. հին դպբ. պատմ., Վենետիկ, 1897, Է։  779։.
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դժգոհություն և խռովություն, гԻսկ մեք հանապազ աղեցալ և լերդախոց 
լինելով ի վերայ այսր ամենայնի'  հաշեալ մաշէաք ծփական խորհրդովդ 
ֆ տոժ, և ի գիշերի»։ Եվ հետևանքը լինում է այն, որ նա արևելյան եպիս
կոպոսների և իշխանների հավանությամբ ու ստորագրությամբ գրում է 
վերևում հիշված թուղթը կաթողիկոսին։

Հեռատես ու խոհուն վարդապետները շատ լավ հասկանում էին, որ 
շրշապատող մահմեդական տերություններից վտանգված էր նաև Կիլի- 
կիայի Հայոց թագավորությոձը։ նրանք նկատում էին նաև արևմտյան 
հայ հոգևորականության գայթումը դեպի հունա ֊հռոմեական եկեղեցինե֊ 
Հւր, ինչ որ գժտություն էր պատճառել արևելյան և արևմտյան հայ եկե
ղեցականների միշև, սկսած դեռ ներսես Լամբրոնացու և Գրիգոր Տուտե- 
որդոլ ժամանակներից։ Այս ամենի արգասիքն է ահա պատմագիր եպիս
կոպոսի քերթվածը, որ քարոզում է կաթողիկոսական աթոռը փոխադրել 
Արևելք։ Բայց կա և ավելի կարևոր կողմը։

Եթե Շնորհալին, որ եկեղեցիների միության կողմնակիցն էր, հա
մոզված սպասում էր երկրորդ խաչակրաց արշավանքի (1147—1149 թթ.), 
թե ֆրանկները շուտով պիտի գան, և քրիստոնյաները տիրեն ամբողշ 
երկրին, և հալածված ու ցրված քրիստոնյաները գան ժողովվեն իրենց 
տեղերը և ուրախ կյանք վայելեն,—ապա այդ հույսը չկա այլևս։ Վերա
ցել էր այդ երազը, որ թերևս երբեք չէին էլ ունեցել արևելյան հայերը 
իրենց բնիկ երկրռւմ։ Շնորհալին, թեպետ ողբում էր Հայաստանի քա
ղաքական իշխանության կործանումը, բայց չէր մտածում Հայոց աշ
խարհում անկախ հայկական թագավորություն վերականգնելու մասին։ 
նա իր քերթվածի մեշ ներկայացուցիչ է հանդիսացել արևմտյան հայու
թյան, 12-րդ դարի կեսերին։ Իսկ Օրբելյանը 13-րդ դարի վերշերում ար
տահայտիչ է բուն հայաստանցիների իղձերի ու տենչերի։ նա և Խաչատուր 
Կեչաոեցին և նրանց նման մտածող արևելցիները ամփոփվելով իրենց 
մեշ' աշխատում էին մի նոր ազգային գաղափարախոսություն զարգացնել 
և դրանով առաշ բերել ազգային հասարակական շարժում, այն, որ ցրված 
հայերը ժողովվեն մայր հայրենիքի մեշ, և Հայաստանում, հատկապես 
Վաղարշապատում լինի ազգի ոչ միայն եկեղեցական, այլև քաղաքական 
կենտրոնը։ ի՛նչ էր այս քաղաքական ձգտման հիմքը Մեծ Հայաստանում։

8. Թաթարական իշխանությունը 18-րդ դարում:—Զարմանալի չէ, 
որ թաթարների ծանրալուծ տիրապետության շրշան ում, 13-րդ դարի վեր
քում ծագում է Մեծ Հայաստանի քաղաքական ազատության գաղափարը։ 
Դեռ Կիրակոս Գանձակեցին հույս և ակնկալություն ուներ, թե հայերը 
թաթարական լծից կփրկվեն։ Այսպիսի քաղաքական լավատեսության 
հիմքն այն էր, որ թեպետև հայերն, առանձնապես գյուղացիք, տնտեսա֊

այլազգիներից. դեռ կային հայկական իշխանություններ, իրենց ներքին 
ավատական իրավունքներով, թեպետ թաթարների գերագույն իշխանու
թյանը ենթակաւ Ինքը Ատեփաննոս Օրբելյանը Սյունյաց մեծ իշխան։ււ-
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թյան պա,ազատներից մեկն էր, Խաչատուր Կեչաոեցին կամ Կեչաոոլեցին- 
էլ, ըստ երևույթին, էր հայտնի Պռոշյան տոհմից*, որ նշանավոր Պռոշ 
իշխանից առաշ կոչվում էր Հաղթակ յան ( հաղթակ,ան) կամ Վարդանաց. 
(ա,լև Հայկազոմւ), Պ ահլավոմւիների սեփականությունն է եղել Կ ելա ռուք 
կամ Կեչառուս (այլև Կեչառիս) (այժմյան Ծաղկաձոր կամ Դարաչիչակ) 
դյուզն և այնտեղի հռչակավոր վանքը։ Գրիգոր Մագիստրոսի շինածն է 
այնտեղի մեծ հոյակապ եկեղեցին։ Իսկ 13-րդ դարի սկիզթներին այդ- 
Կ ելա ռուք գյուղն ու մենաստանը սեփական ստացվածքն էր Պռոշյան- 
տոհմի, և նշանավոր Պռոշ իշխանի հայրը, հաղթակի ոթդի Վասակը, 
18-րդ դարի առաշի ն քառորդին շինել է տվել այնտեղի փոքր գեղեցիկ 
եկեղեցին ի հիշատակ նաև իր պատրոնների, Իվանե և Զա քարե եղբայր
ների՛', Թաթարական արշավանքի երկրորդ տասնամյակի սկզբում հենց, 
նորոգում են այդ վանքը*։ Կային և ուրիշ իշխանական տոհմեր։ Այսպես 
Տաքար,աններն, ենթարկվելով թաթարական իշխանությանը, դեռ երկար 
պահում էին իրենց դիրքը։ Նրանք թաթարների օրով ևս առժամանակ 
ժառանգական իրավունքով չէին կորցրել իրենց դիրքը նաև Անիում, Բայց- 
այս քաղաքի կառավարությունը հետագայում մոնղոլ խաների կողմից* 
հանձնվում էր ուրիշ, սովորաբաթ հայ իշխաննեթի։

Ավելի կարևոր է հետևյալ պարագան։ Երբ թաթարները տիրում են- 
ամբողշ Հայաստանին, նթանց արշավանքի ավերիչ հոսանքը, որ ինչպես 
մրրիկ տակն ու վրա էր անում երկիրը, շուտով նստում է։ Նրանց կառա
վարիչները' սահմանված մեծ հարկերը ստանալու համար՝ աշխատում 
էին երկիրը խաղաղ պահել, հպատակ աշխատավոր ժողովրդին ապահով 
և զերծ անել կողոպուտից և ավերմունքից։ Նրանք ձգտում էին, որքան- 
կարելի է, շենացնելու և բազմամաթդ դարձնելու աշխարհը, վերաշինում ՝ 
էին իրենց իսկ ձեռով քանդված ավանները, քաղաքները, ինչպես Գան
ձակ, Կարին, Բացի այդ' երկրի զանազան մասերի հարմարավոր հաղոր
դակցության համար' շինել էին տալիս ճանապարհներ, հալածում էին- 
ավազակներին1։ Հատուկ ուշադրություն էին դարձնում առևտրական մեծ- 
ճանապարհների ապահովության և կարավանների ազատությանը, Հա
յաստանի վըայով դեպի Տրապիզոն էր անցնում հին տարանցիկ ուղին, 
որ գործել էր Բագրատոլնիների և Յաքարյանների օրով և կապում էր. 
Արևելքն Արևմուտքի հետ, 13-րդ դարի վերշերում թաթար ղաների ձեռ
ներեցությամբ իբրև վաճառաշահ մեծ կենտրոններ բարձրանում են-

6 Ցակովրոո վ. Տաշեաճ, Ոսւումնասիրոլթիւնք Ստռյն Կալիսթինեայ Վարուց Աղեք֊ 
սանդրի, Վիեննա, 1892, էւ 124 ն Հան.,

7 Ղեանւ) վ. Մ. Այիշան, Այրարաա, բնաշխարհ Հայաստանեայց, Վենետիկ, 1890',.

*  К. Костанянц, Из армянской литературы XIII—XIV вв. Оттиск из Сбор
ника, посвященного А. Н. Веселовскому, Москва, 1914, էյ »■.

9 й ог , պթ-նյան. Մոնղոլական արչավանքներր, Վաղարշապատ, 191Т, {, 79-8*.
•Կարգի վերահաստատումն ե հարկահանսւքյոմ,;
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Ատրպատականի քաղաքները' Սուլթանիա և Ւավբիզ. սրանցից էլ Հա
յաստանի վրայով էին առևտրական ճանապարհները դիմում դեպի հյու
սիս' Սև ծովի ափերն» 10 ու Խրիմ (Կաֆա, արդի Թեոդոսիա քաղաքը) և 
դեպի Արևմուտք' Փոքր Հայաստանի—Իկոնիայի սուլթանության—և Կի֊ 
լիկիայի հայ թագավորության երկրով, որ բարեկամ և դաշնակից էր թա
թարներին։ Առևտրական կապիտալի շնորհիվ զարգանում են նաև մեր 
երկրի քաղաքական կյանքն ու արդյունագործությունը։ Կարին, Երգն կա 
ե այլ քաղաքներն առանձնապես կարևոր առևտրական կենտրոններ են 
դաոնում ։

Առևտրի, ինչպես և երկրի կառավարության մեշ, բնականաբար, մեծ 
դեր էին խաղում և հայերը թե' հին իշխանական տոհմերից և թե' նորե
լուկ ընտանիքներից։ Առաջանում են և նոր մեծ կապիտալիստներ, որոնք 
իրենց հարստությունը ձեռք էին բերում թե' հին հայտնի միշոցներով և 
թե' այն ով, որ վերակացու և հսկող էին դաոնում տերության գանձարանը 
մտնող Հարկերի ու տուրքերի։ Այսպիսի մեծ կապիտալիստներից պետք 
է հիշատակել Պարոն Սամադինին, որի մասին տեղեկություններ են տա
լիս արձանագրությոձները, սկսած 1263 թվականից մինչ 1291 թ., իսկ 
1295 թվին արձանագրություններից մեկի մեշ հիշվում է նրա թոռ Բեսու- 
թանЧ» аՍամադինը եղել է մեկն Անիի այն երեք պատրոններից, որոնք 
" իրիցունս բաժինը*  վերացրել են տաղմաճիների՝* միջոցովւ։ Այդ իշ
խանը, ուրեմն, եղել է և վարչական անձ. ըստ արձանագրությունների, 
նա կարգադրություններ է արել հողային սեփականությունների ու հար
կերի, կալվածների առ ու ծախքի և փոխանակության մասին։ Ինքը գնել 
և ուրիշներին տվել է կալվածներ, ի միշի այլոց 1264 թվականին,—ինչ
պես Երևանի Կաթուղիկե եկեղեցու արձանագրությունից իմացվել է,— նա 
գնել է իր հողով ու շրով և Երևան քաղաքը, որ •13—14-րդ դարերում 
հայտնի է եղել ոչ միայն իր այգիներով, այլև իր խանութներով իբրև 
վաճառաշահ մի վայր,

Շնորհիվ վարչության խաղաղասեր քաղաքականության և համեմա
տական բարեկարգության, չնայելով չափազանց ծանր հարկերին, Հայոց 
երկրի տնտեսական կյանքը սկսում էր վ՚ոքր ինչ աշխուժանալ։ Երկրի 
ժողովուրդը ամենամեծ մասով հայ էր. ընկած դրությունից բարձրանում

Ю Манандян Я■ А., О торговле и городах Армении. Эривань 1930, կ  
և հան. «Развитие международной торговли в монгольскую эпоху н участие в ней 
городов Армянского вагорья».

И ձԱՍձ Պատմ. ե դրակ. ինստիտուտի էՏեղեկագիր*, Ա գիրք, երևան, 1Տ38, <յ 1К 
ե հան., Կ. ՂաֆագարյաՏ, Երևանի Կաթուղիկեի և նորահայտ հուշարձանի վիմական արձա
նագրությունները! Այս հողվածից են առնվում և մնացած տեղեկությունները Սամադինի 
վերաբերյալ։

12 տՏաղմաւ, տթամղա» ասվում էր քաղաքներից առնվող առևտրի և արդյունագործոլ֊ 
Բյան հարկը, իսկ այդ հարկը հավաքողները կոչվում էին էտաղմաճիւ կամ տթամղաչի,, 
էՒամղա» բառի աեզ գործածել են նաև •բաշ», *բաժ»։ ձ. ОгрЬ||ւ, Անվո ավերակները, 
{, «  (ծան. թարգմանի),
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էին քաղաքները։ Ավեր էր Վաղարշապատը, բայց դեռ կանգուն հայաբնակ 
կենտրոններ էին Դվին, Անի, Կարս, Կարին և այլն, հոծ հայ բնակչություն 
են ունեցել Մեէ Հայաստանի մի քանի նահանգները, ինչպես և Կիլիկիայի 
հայկական թագավորությունը և ուրիշ կողմեր,

Հայաստանի բախտը սկսած Հուլաղոլ ղանից (1256—126Տ թթ.) կապ֊ 
ված Է եղել պարսկական մոնղոլների իշխանության հետ. էԻլղանները 
գովելի եռանդով չանում Էին նման ել Պարսկաստանի հին իշխողներին, 
որոնք հովանավորում Էին գիտություն ու գրականությունը»>3, Սրանից 
հայերին, սակայն, այն մասնիկն Էր միայն հասնում, որ նրանք ընդհան
րապես համբերատար Էին դեպի այլազգիներն ու այլակրոնները, Այդ 
համբերության և երկրի խաղաղության հետ' բնականաբար լինում է նաև 
կուլտուրական առաշադիմությոձ. մանավանդ որ թաթարները մինչև 
մահմեդականություն ընդունելը շատ չէին խաոնվում Հայաստանի ներ. 
քին գործերին, չկար ընդհանրապես կրոնական հալածանք, հարկից ազատ 
էին մնում և նույնիսկ հարստանում էին հոգևորականները, եկեղեցիներն 
ու վանքերը, որոնք և ազգային լուսավորության ու կուլտուրայի կրող, 
ներն էին, Անգամ թաթարական առաշին ավերիչ արշավանքների ժամա
նակ և քիչ հետո արդեն եռանդուն կերպով սկսում էին նորոգել ավերված 
վանքերը' Կեչառուք և ուրիշները, ինչպես Վանական վարդապետն էր 
անում, կառուցում էին և նորերը, վարդապետները հավաքոսէ Էին աշա
կերտներ, կազմում Էին գրադարաններ, Հիմնում Էին կամուրշներ, շրմոլղ- 
ներ և նմանները, Մի քանի իշխանական տներ, կարողանալով թաթար, 
ների հետ բարեկամական հարաբերություն պահել, հովանավորում Էին 
վանքերին ու գիտնական վարդապետներին։ Եվ այսպիսով Հայաստանում 
կանգ չի առնում լուսավորության գործը, աոաշ են գալիս գրողներ ո չ  
միայն հին սերնգից, այլև թաթարների օրով ծնված նոր սերնդից, Նրանք 
պահպանում և զարգացնում են հայ կուլտուրական ժառանգությունը. 
Առանձնապես հայտնի են դաոնում հին Տաթևի վանքը, և ապա Նորա
վանքն ու Գայլեձորի վանքը Վայոց Ձոր գավառում,

Այս վերշինը կոչվում Էր և сгԱղբերաց վանք». դրա շինել տվողն ու 
հովանավորն Էր Խաղբակյան Պռոշ իշխանի որդին' Էաչի, սրա պապը' 
Վասակ, ինչպես ասվեց վերևում, շեն էր պահում ԿեչառոՆքի վանքը, որ 
ըստ 1248 թվականի մի վիմական արձանագրության, նորոգում են թա
թարների ավերածությունների օրերում։ Գայլեձորի վանքը հռչակվում է 
իր դպրոցով իբրև էերկրորդ Աթենքւ։ Այնտեղ ուսուցիչ էր Ներսես Մշեցի 
(մեռ. 1284 կամ 1290 թ .) վարդապետը, որ աշակերտել էր Վարդան 
Արևիլցուն, գիտեր և հունարեն և հունական գրականությունը։ Նա սկզբում 
գործել էր Տարոնի Առաքելոց վանքում, հետո հաստատվել Գայլեձորի 
վանքում։ Նրա աշակերտներից մեկն և նրա հաշորդող էր Եսայի Նչեցին

13 Стэнли Лзн-Пуль, Мусульманские династии, пер. В. Бартольд, СПб, 
1899, I, 14,



(մեռ. 1338 թ .), Սասանի Նիչ գյուղից, շատ հեղինակավոր մի վարդա
պետ, ժամանակի համբավավոր գիտնականներից մեկը, որին անվանում 
են էԵոամեծ փիլիսոփա յ» , в Անյաղթ հռետորа։ Նրանից մնում են և գրա
կան աշխատություններ— Ս. Գրքի մեկնություններ, թղթեր, «Վիճաբանոլ- 
թիւնքа, էՄեկնութիմւ քերականիа, Նա իր երկարամյա գործունեության 
ընթացքում Գլաձորի վանքում պատրաստել է բազմաթիվ աշակերտներ, 
թվով մինչև 363, ինչպես հաշվում են։ Այդ վանքում, ինչպես նաև մյուս
ների մեշ, բացի Ս. Գրքի ու կրոնական գիտությունների հմտությունից, 
ուսուցանում էին նաև քերականություն և փիլիսոփայություն, Արիստո
տելի, Պորփիրի, Դիոնիս Թրակացու և ուրիշների մեկնություններով։ 
Նրանք ժողովում էին և ձեռագիրներ, զբաղվում էին ձեռագիրների ար
տագրությամբ' գրքեր բազմապատկելու համար, երբեմն և ծաղկի գրերով 
ու մանրանկարներով զարդարում էին իրենց արտագրած ձեռագիրները։ 
Եսայի Նչեցոլ աշակերտներից իբրև ծաղկարար և մանրանկարիչ, միա
ժամանակ և իբրև գիտնական վարդապետ, հայտնի է Մխիթար Սասունցի 
(1291 — 1337 թթ.)1*։ Սա աշակերտել էր նախ Ներսես Մշեցուն, հետո Եսա- 
յի  Նչեցռւն. ապա ուսուցիչ է եղել Մեծոփա վանքում և պատրաստել բազ
մաթիվ աշակերտներ, Պ արա պել է և գրականությամբ' հորինելով ճառեր, 
մեկնություններ և այլ գրվածքներ։

Արդարև քաղաքական կացոլթյոլնը 13-րդ դարի վերշին քառորդին 
շատ հարափոփոխ էր. թաթար իշխանները հաճախ զենքի ուժով միմ-

վրա և հակված էին մահմեդականության կողմը և նույնիսկ երբեմն հա
լածանքներ էին հանում քրիստոնյաների դեմ. բայց կային նաև ղաներ,

իրենց թիկոձքը։ Այսպիսիներից էին Հոլլավոլ ղանը, որի համար Ատ. 
Օրբելյանը (էշ 419) գրում է. *Մեծ և բարեպաշտ արքայն աշխարհակալ, 
յոյսն և ակնկալութիլնն քրիստոնէից». նրա որդին' Ապաղա, Ծայր հեզ և 
բարի և խաղաղարար, և սա սիրող քրիստոնէից»։ Ապաղայի մահից հետո 
(1282 թ .), ինչպես գրում է Ստեփաննռս Օրբելյանը16, «Նստի Հագոլ- 
տարն' եզբօրորդի նորին' ղան ամենայն աշխարհի, որ և Ահմադ անոսս֊ 
նեաց զինքն. և խորհեցալ քակել զօրէնս քրիստոնէոլթեան և առնել 
մըսլման զամենայն ազգа ։ Նա իր գահը հաստատուն դարձնելու համար' 
1286 թ. а գնաց անհռմւ զորօք ի Խորասան ի վերայ Արղունին՛ որդւոյ 
Ապաղայ ղանին, զի սպանցէ զժառանդ թագաւորութեանն. և կալեալ գնա 
դարձալ այսրէն։ Իսկ Ասսսոածն քրիստոնէից յայնմ գիշերի դարձոյց 
զսիրտ մեծամեծացն առ Արղոմւն, զոր հանեալ ի բանտէ կապանացն 
թագաւորեցոլցին և սուր ի վերայ եդեալ կոտորեցին զամենայն թշնամիս

М К  Костанянц, Из армянской литературы XIII—XIV вв. Оттиск из Сбор 
ника, посвященного А. Н. Веселовскому. Москва, 1914, էշ 1—1՛

1Б Սա. ОгрЬ[ЬщБ, Պատ մ. նահանգին Սիսական, ք*իֆլիս, 1910, ք; 425 և հան.։



նոր ա։ Հասեալ զկնի սատակեցին զԱհմադն և զհամախոհս իւր' զԼասան 
Ման լի շեխն, զՍահիպ ղիւանն, զԱլինախն և զայլս բազումս,

Ել էր ընգ նոսա թագաւորն Դեմետրէ, զոր սիրեաց Արղոլնն, և ետ 
'նմա զամենայն աշխարհս Հայոց' զաոլնն Աւագեան [Ավագն Իվանեի որ
դին էր] և զտուևն Շահանշահեան [ =  Տաքարեի] և զԳագեցին և զորգիսն 
Ս ադոլն Աթաբեկին, Ել ինքն էր յոյժ սիրող քրիստոնէից և եկեղեցեաց, 
‘էր ընդ նոսա և Տարսայիճն [ =  Ստեփաննոսի հայրը], զոր յոյժ մեծարեաց 
Ա սիրեաց Արղոլնն, Ապա դարձալ Դեմետրէ մեձալ խնդոլթեամբ և ամե
նայն ազատօք, և մեծամեծք Վրաց և Հայոց ընդ նմա. Ել եկեալ ի Շա~ 
րուր' գնաց նմա ընդ առաշ Տարսայիճն մեծամեծ պա տոլով, և արքունա
կան ընծայիլք մեծարեաց զթագաւորն։ Ել նա առեալ տարալ ընդ իւր զնա 
յերկիրն Աւագեան' յԱյրարատ. և բաղում թախանձանօք բոնազրօսեաց 
զնա, և եդ Աթաբէկ ի վերայ ամենայն տէրոլթեան իւրոյ մինչև ի Տփխիս 
և յԱնի և ի Կարս... Ել յայնմ հետէ ունէր Տարսայիճն զաթաբէկութիւն 
աշխարհիս Հայոց և բազում դիւրութիւև և ողորմ ութ իլն առն էր ն եղեալ 
ազգիս Հայոց», Նա Տփխիս գնալովս այնտեղի արքունի դիվանի հարկատ
վության դավթարից հանում է 150-ից ավելի հայկական վանքեր և ազա
տում է հարկից,

Թվում է, թե արդեն առաշացել էր հայկական մարզերի քաղաքական 
միությունը մեկ հայ իշխանի ձեոի տակ, և վերականգնվում էր Զաքար֊ . 
յան տիրապետության շրշանը, Բայց ցավոք, երկար չի տնում այն. Դե֊ 
մետրե թագավորը սպանվում է 1289 թ., և հաշորգ տարին վախճանվում 
է Տարսայիճը, Վերանում է Հայաստանի քաղաքական միությունը մի հայ 
իշխանի կառավարությամբ, և հայ իշխանները մնում են իրարոլց ան- 
շատ, Բայց դրանով չի մեռնում Հայաստանի քաղաքական միության գա
ղափարը, գուցե և ավելի ևս ծավալվում է այն, անշուշտ ոչ ժողովրդի 
բռլոր խավերի մեշ, այլ նշանավոր իշխանների ու վարդապետների.

Այլ դրություն է ստեղծվում, երբ թաթարների մեծամասնոլթյոմւը 
Արղոմւի որդի Ղազան ղանի (1295—1304) օրով և նրա հրամանով ընդու
նում են մահմեդականոլթյոմ, և հետզհետե սկսում են, իբրև մոլեռանդ 
մահմեդականներ, ավելի ու ավելի նեղություն պատճառել հայերին, և 
հայերի ընդհանուր ղրությոձն ավելի ու ավելի վատթարանում է Ա-րդ 
դարի կեսերին և հետո, Հայերն այն ժամանակ արդեն հուսախաբ են լի
նում իրենց քաղաքական իղձերի մեշ, բայց 13-րդ դարի վերշերոլմ, և 
նույնիսկ Ղազան ղանի օրով, որ բարեհաճ էր դեպի հայերը, դեռ կեն
դանի է եղել Հայաստանի քաղաքական անկախության գաղափարը, որ և 
անդրադարձվել է մեր բանաստեղծության մեշ. Տեսնենք այժմ այդ,

4. Օրբելյանի «Ոդբի» նյութն ու հորինվածքը: — Այս քերթվածի հիմ-

է նրա նյութը (սյուժետը) և ընդհանուր հորինվածքը. Ինչպես միտումնա
վոր վիպական բանաստեղծության մեշ անուղղակի տրվում է որևէ բա
րոյական ուսում, նույնպես և այս քերթվածի հեղինակն իր հիմնական
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գաղափարը քարոզում է և իր զգացումներն արտահայտում է իբրև IԱր
քայուհիյյ անձնավորված Կաթուղիկեի բերանով։ Սա քերթվածի կենտ
րոնն է,

Զայն բարձրագուժ և ահագին 
նման օգոցդ որոտացին.
Կանչիւն ահեղ և սաստկագին 
Գայ ի դաշտ էգ Արարատին,

Այսպես է սկսել Օրրելյանն իր *Ողբըտ։ ձայնը լսվում է ամեն տեղ և 
հրավիրում է'

Երթակ ի գուժ աղաղակին,

Լսողներն այդ ձայնի վրա զարթնում են մահաբեր քնից, խուոն կարավան 
կապած իրար ետևից դիմում են դեպի VԱրամա[զ\նեան տունը», լցնում 
Արարատյան դաշտը, հասնում Հայոց Նոր Քաղաքը—Վաղարշապատ, Եվ 
ի նչ են տեսնում.

Տեսին ի նմա զարքայուհին...
Զմայրն լոսւոյ Հայկայ զարմին,
Մերկ, խայտառակ ի բաթրոնին,
Ջանձամբ արկեալ զքուրձ խաւարին,
Հերքն ճողեալ որպէս կնտին,
Ստինքն ցամաք զերդ ըսկընդկին™.
Ջկուրծքն բախէր քարամբ ուժգին,

Մոխիր կուտէր նման բլրին,
Ցանէր ձեոամբն ի գագաթին,
Երամք կանանց ճչող շայլից 
Շուրշանակի գնա պարէին.
Դասք երգռղաց կանգնեալ կային,
Զգամ բանական փողս ածէին.
Աւաղական ոզբովք լային 
Զգալարափոզսըն հնչէին.
Կէսքն շիլան մեծ քարշէին,
Կէսքն զվարսիցըն փետէին։

Եկողները հարցնում են ողբացող Արքայուհուն.

Այս ո՛վ, այս ո վ  ի բազմոցին 
Նման մեծի արքայոլհւոյն.
Այս ի՛՜նչ, այս ի՞նչ սուգ անհնարին...



Նա, մեծ թագուհին, սրտի խորքից հոգոց հանելով պատասխանում է. 

Այս ե՛ս, այս ե՜ս էշք Միածնին... 
իսկ այս' „ր շուրշ զին և պարեն'
Են իմ գստերքն որ նախ ելին...
Եկեղեցիք Հայաստանին, 
ժողովեցաք ի միասին
Լնուլ ողբովք զաշխարհ բ նալին։

Ուրեմն Արքայուհուն, այսինքն տկաթուղիկէինտ [դիմառնաբար] շրր- 
շապատող լալկան կանանց երամը պատկերացնում է Հայաստանի *կ ա ֊ 
թոպիկէիէ—մայր եկեղեցու դուստր եկեղեցիներն ու վանքերը, որ մեծ 
մասամբ նույնպես ամայացած էին։ Եվ Արքայուհին բացատրելով իր

երբեմն էի որպէս զերկին,
Հիմ հալասար եմ գռեհին.

Այժմ խասսր անհնարին...

Մածեալ գրկօքն իմ փեսային,
Այժմ եմ սեղեխ օտարոտին,
Անպէտ նման հոսեալ շրին։

Խաչատուր Կեչաոեցին, անշուշտ, վշտահար սրտով պատմել է Օր- 
բելյանին Վաղարշապատի Կաթուղիկեի տխուր դրությոմւը, որ և անդրա
դարձվել է տՈղբիյյ մեշ.

Այժմ անպիտան նման աղբին,
Եղեալ կոխան չորքոտանւոյն...
... Սկիւթացի հօրանք թուրքին,
Կամ խայտառակ մանկունք նոցին,
Որք միշտ կոխան... առնէին,
Տեղիք չարեացն, որք գործէին...
Փոխան բուրմանցըն նարդոսի 
Աղբք և աւիշք... կուտի ն...
Հօրանք այծից... բանին,

Կնշանակի* Կաթուղիկեն լքված, անուշադրության է մատնված եղել, 
մի ամայի անշեն դաշտի մեշ, Ավեր է եղել և Վաղարշապատ մայրաքա
ղաքը, և շռւրշը միայն խաշն արոտի տեղ, Այդ դրությունից է, որ «այրի а 
«Արքայուհին^, այսինքն ի բաց լքված եկեղեցին, ճչալով ողբում է. Եվ 
նա բացատրում է իր ցավալից վիճակի պատճառը, այն է' Հայաստանի 
քաղաքական անկախության անկումը և այլազգի ների տիրակալությունը, 
երկրի ավերումը, իշխանների դուրս քշվելը, կորչելը... Եվ քերթողը Ար-
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քայոևհոլ բերանով երկար կանգ է առնում Արշակունի, Բագրատունի, 
Արծրունի և նույնիսկ Սիսական թագավորությունների և նրանց կործան
ման վրա, և վերշը հարում է.

Ահա'  սոքա այսպէս անցին.
ԲնավЛ ի բաց եղծեալ գնացին.
Որպէս զստուերք այլ չերևին, 
նման երազոյ կարծեօք թուին։
Որպէս ծաղիկք ամարայնոյն 
Արևակէզ թարշամեցին.
Որպէս սաղարթք վարսեալ ծառին 
Խորշակահար ցամաքեցին...
Արդ ոչ ևս է, ոչ երևին,
Անէացեալք նման նանրին։

Ի՞նչ է եղել հայկական քաղաքական անկախության անկման հե-

Միայն այրի զիս աստ թողին,
Որպէս զոչինչ ի բաց լքին։

Իսկ ի՜նչ է մտածում Արքայուհին, որ նույն է՝ ի՞նչ գաղափար է քարո
զում հեղինակը նրա բերանով։ նա շարունակում է ասել.

Արդ մենացեալ յան վայր [ =  անշէն] դաշտին

Զաչուերս ածեմ կողկողագին,

«Ու՞ր էք, որդի՜քգ իմ սրբածին,

Որպէս օրէնն է զալակին,
Տանել խնամ ծեր ծնօղին»։

Ահա թե ի՜նչ է քարոզում նա — վերադարձ դեպի մայր երկիրը, հոգալ 
սրա համար։ Վերադարձ այն ամենքի, որոնք իրենց օտարական են հա
մարել Հայոց աշխարհից դուրս և միշտ կարոտով նայել դեպի իրենց մայր 
երկիրը։ Բայց տակավին առհասարակ ուշադիր չեն այղ կոչի ձայնին, ե 
այրի թագուհու վիճակը մնում է նույնը, որ վերևում տեսանք։ նա ոտնա
կոխ է այլազգիներից։

Տեսէ՜ք գիմ փառքը!I զառաշին,
Տեսէ՜ք զվերշին նախատս անձին,
Թէ ուր էի, 'ւ ո ւր ընկեցին'.
Յերկնից յերկիր զիս ի քուցին,
Խորք անղնղռց զիս ծածկեցին...



Ու՜ր են փեսայքն իմ աոաջին,
Հայրապետաց ջոկքն որ անցին.
Ու՛ր թագաւորքն իմ են նախկին,
Ո՜ւր և ազատքն ընգ սեպուհին.
Ու՛ր են իշխան ք գահագլխին,

* նախարարաց կոյտքն որ կային։
Ու՛ր զօրութիւնք րիւր բանակին,
Խոլոձեալ ամբոխքն անթոլելին.
Ու՛ր րաբուեիքն որ լիս կային...

Եվ մի մեծ շարք ճարտասանական հարցումներով հիշեցվում է Հայաս
տանի անցյալ փառքն ու ճոխությոմ/ը, որ,—ասում է,—

Նման հողմոյ յիս շնչեցին

Եվ իրեն մնում է լալ ու վա՛յ տալ իր գլխին և դիմում է եկողներին, որ 
նրանք էլ վայ տան։

Փոխան բուրմանցըն նարդոսի 
Աղբք և աւիշք ի քեզ կ ոլտին...
Փոխան զենմանց պարարակին 
Հօրանք այծից ի քեզ բոձին.
Ա՜յ վա՜յ քեզ վա՜յ որ չվճարին,
Վա՜յ քո փեսայքըն առաջին...
Վա՛յ զքո երէցն Արշակունին.

Վա՛յ զքո Սի ձին և ղԱրձրոլնին.
Վա՛յ զՄամիկոնին և զԱղոլանին,
Վա յ  զՇիրական և զՎանանդին.
Վա՛յ զՏարօնոյն և զԾոփացին...

Այսպես սաստիկ ոզբ ու կոծ. բայց' մինչև ե՜րբ։ Եվ Արքայուհին 
Վերջը դիմում է իր <։նախածին դուստրներին» (Հայաստանի եկեղեցինւե- 
րին-վանքերին), և նրանց, որ եկել էին նրա կոչին'7 և իր մոտ էին, խոսքն 
ուղղում է նաև այն ժամանակվա բոլոր նշանավոր վանքերին ու հայկա
կան կենտրոններին, և հայաբնակ վայրերին, որ են' Դվին, Անի, էէԱիձիք 
'լ Աղուանք ընդ Վիրային», Ամարաս վանք, Ար տազի Թադեոս առաքյալի



Հ աղբ ատ, Բշնին ՛է Ամատ ոլնին,
Որ յԱրագած ես յԱնբերգին.
Բագուան և Կարս ընդ Բասենոյն,
Կարին քաղաք բարձր հային,
Վասպուրական տոլնըդ Վանին,
Տարօն, Սա սունք ե Ծոփային,
Ել այլ աշխարհ հայասեռին'
Միշագեաաց և Հոռոմին, •
Կիւլիկիայ, Կողմ Ստորին,
Պատոլեալ գլխովքըղ մեր նախկին**։

Նա խոսքն ուղղելով այս ամենքին' ասում է.

Թ ո ղո՜ւմ ք ղողբանքըս ցաւագին,
Առնե՛մ ք աւարտ լալեաց բանին.
Ցոլսահատիլ չէ պարտ բնաւին։

Պետք է զարթնել ինքնամոռացության քնից.

Զարթնուլ ի քնոյ զբաղականին։

Վախճան Կլինի հայերի կրած բազմամյա չարիքին, կնորոգվի կ յա ն ֊ 
ւքըն,—ասում է Արքայուհին։

Նա' [=ահա] նորոգումըն մեզ կրկին,
Որ բնալ չյիշեմք զփառսն առաշին.
Կանգն է [աստված] զաթոռ թագաւորի ն,

Ամենեցոձց ըստ իւր կարգին,
Ուղղէ զգահոյս տիրականին [ =  տերության],

1* Տ4վա* է 'Ч Ы и -1 Կ’ Ղյ  -^րին,, իբր Կիւիկիան կսչվելի. լինեք .կողմ ոաո- 
րինո։ Ուղղում եմ ինչպես գրված է վերԱսսէ, Այսպես ւկողմ Ստորին*, էԱչխարհ Սաս. 
րԻն՝  կոչվոսէ է <ին Կոմագենի ե Հետագայի Եփրատեցիք կոչված աշխարհը, ներսես 
Շնորհալա .Միշերկրայք, անվանած երկրամասը, որ, ինչպե. Շնսրհալոլ կենսագրության 
մեշ տեսանք, ընկնում էր Կիլիկիայից արևելք ե եփրատից արևմուտք և հյոաիս-արևմուտք, 
որ ե միաժամանակ Անտի.,ի ֆրանկ իշխանության ներքո է եղել. Այնտեղ էին Օե լե
ները, Կարմիր վանք և Ծովք ու Հոոմկլա կաթողիկոսական աթոռանիստները, Օրան է ակ
նարկում Օրբելյանը, երբ «Ստորին Կողմի, համար գրոսէ է • պատոլեալ գլխսվքդ մեր 
նախկին», այսինքն նախկին կաթողիկոսներով, որ են՝ Գրիգոր Վկայասեր, Գրիգոր Պահ. 
լավոլնի, ներսես Շնորհալի ե ուրիշները. Քիչ առաշ էլ ոՈղբի* մեշ Օրբելյանը Կաթուղի
կեի բերանով ասում է. .Փեսայս \ =  կաթողիկոսը] այրի թողեալ կաթոպիկէ.] հալա,
ծեցա, յ Աշխարհ Ստորին»ւ Ներսես Շնորհալոլ տեգեսիոյ Ողբիա մեշ էլ Անաիոքին դիմելուս 
հետո' ասված է. •Արդ ի Ստորին Կողմն աշխարհի Տոր խօսեցաքըս' շատասցի. Բայց 
բանը ո մեր փովւոխե սցի, Տելս արևոլ վեր աղարձցի, Առ Մեծըն Հայք, տուն Թորգոմի 4։ 
■Օրրելյանի Պատմության մեշ (գլուխ ԿԸ, էշ 43Տ) Մեծ Հայքը կոչվում է сՎերին Աշխարէ
■Արեելից,,
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Նոր զարդարէ փառօքըն հին,
Եւս առալել քան զոր էին.

«Վերքինս է մե՛ծ քան զաոաքին,։

Ահա Օրբելյանի քերթվածի նյութն ու գլխավոր գաղափարը։ Հայրե
նասիրությունը նրա երկի մեշ ավելի խորացած է, դարձած մի կոնկրետ 
ձգտբւմլ Այգ այլևս ոչ թե լոկ ողբ էր, ոչ թե տարագիր ժողովրդին հավա
քելու և փրկելու մի տարտամ իղձ և աղոթք էր, որ երգել էր դեռ Հովհան
նես (Ցովհաննէս) Սարկավագ Վարդապետը, ոչ թե մի երազ արևմտյան 
ազգերի ձեռով փրկվելու արևելյան քրիստոնեության հետ, այլ քարոզ
վում էր վերք տալ ողբանքին, խնամ տանել սեփական երկրին, ձգտեէ 
բնիկ երկրռւմ ունենալու եկեղեցական կենտրոնը և Այրարատյան դաշ
տում, իր նախկին վայրում, վերանորոգելու Հայոց թագավորական գահը г 
Այս արդեն մի նոր ու մեծ, պարզ ու որոշ զարգացում էր մեր հայրենա
սիրական երգի մեք արծարծված գաղափարի-սիրով կապվել բուն հայ
կական երկրի հետ և կլինի «նորոգումը,։

5. Ուրիշ Տևական կողմեր:—Վերևում բերված բովանդակությունից ե 
հատվածներից կարելի է տեսնել, որ Օրբելյանի բանաստեղծության ձեն 
ըստ ընդհանուր կառուցվածքի հարմար ու գեղեցիկ է մտածված, ըստ 
ոճի կամ մանրամասների արտահայտության, սակայն, բավական աղ
քատ է, չունի պերճություն, հայ թագավորությունն երի մասին պատմող 
կտորների մեք նույնիսկ պրոզաիկ է հնչում։ Բայց գրվածքն ընդհանրա
պես չոր ու ցամաք չէ, ինչպես գուցե թվա ոմանց։ Դա ազդում է, որով
հետև շնչում է մի անկեղծ քերմ զգացմունք, որ կենդանություն է տալիս 
ամբողյին, և որովհետև իր էական գաղափարով մտածել է թելադրում 
ընթերցողին։ Դրանցով այգ երկը հաճույք է պատճառել իր ժամանակին, 
պատճառոսէ Է և մեզ իսկ,

Օրբելյանի քերթվածի ձևական թերությոմւը պարզ ու հասարակ ոճի 
մեք չէ,—քանի որ այսպիսի ձևով էլ բանաստեղծությոմւը կարող է գեղե
ցիկ լինել,—այլ պակաս ինքնուրույնության մեք։ Դա մասամբ նմանողու
թյուն է Ներսես Շնորհալու «Եգեսիո Ողբինօ։ Ավելորդ է այստեղ դնել այգ 
երկուսի մանրամասն համեմատությունը։ Երկուսի մեք էլ ընտրված է դի
մառնության ձևը, Եդեսիան Իբրև ողբացող այրի կին կամ տիկին, Վա- 
ղարշապատի Կաթուղիկեն' իբրև նույնպիսի թագուհի, Երկուսն էլ ուրիշ
ներին կոչում են ՛ի ողբակցություն։ Երկուսի մեք էլ հին լավ օրերի և 
ժամանակակից աղետալից վիճակի հանդիպադրոլթյուն, որ սակայն Ն. 
Շնորհ ա լուց առաք էլ արել է ողբացող Ար իստակես Լաստիվերտցին։ Եր
կուսի մեշ էլ դրա համար կիրառված են г ուր, բառով ճարտասանական 
հարցումներ։ Կան նաև մի քանի նման պատկերներ և այլ թեթև նմանու
թյուններ, որ երկրորդական են, օրինակ' սգացող կնոշ նկարագրի մեք 
Շնորհալին ունի' «Քարամբ ծեծեմ կոլրծըս սրտիռ, Օրբելյանը' а'Ջկուրծ- 
քըն բախէր քարամբ ուժգինл։ Անցնել և այլևս չերևալ ստվերի պես կամ՞

— 270 -



էրազի պես. կամ էէՈրպկս ծաղիկ ամարայնիа (Շն.), «Որպէս ծաղիկք 
ամարայնոյն» (Օրբ.)։ Բայց այդ ամենը, բացի գուցե բարառնությունից, 
կարող են համեմատ լինել նյութի նմանության պատճառով և միմյանցից 
անկախ ևս ծագած լինել իրական կյանքից, Բացի այդ շատ ճարտասա
նական և բանաստեղծական պատկերավորությոմւներ այն ժամանակնե
րում եղել են ընդհանուր տեղիներ և սովորական դարձվածներ, ինլպես' 
Կաթուղիկեն անվանել են մայր եկեղեցի, իսկ մյուս եկեղեցիները'  նրա՛ 
դուստրներ, Սրանից էլ կարող է բխած լինել Վաղարշապատի Կաթուղի
կեի բա բառն ական պատկերացումն իբրև մի կին, շրշապատված իր 
դուստրներով—եկեղեցիներով, վանքերով. Բայց այս ամեն ձևական նմա
նությունները երկրորդական են, քանի որ Օրբելյանի երկի ընդհանուր 
հորինվածքն ու նրա զարգացումը հեղինակի իրեն (գուցե Խաչատուր Կե֊ 
յաոեցոլ հետ խորհրդակցությամբ) ստեղծածն են և նյութին ու թեմային 
հարմար ու վայելուչ մտածված ու գլուխ բերված. Եվ որ գլխավորն է, ինչ
պես վերևում ասվեց, նա արտահայտիչ է դարձել արևելյան հայության 
որոշ խավերի,

ԽԱ9ԱՏՈԻՐ ԿԵՅԱՌԵՑԻ

1. Ուլր վասն իշխանաց:—Այս գրողի մասին չունինք ուրիշ կենսա
գրական տեղեկությոմւներ, բացի վերևում հիշվածներից, որ իմանում ենք 
Օրբելյանից, որոնցից և երևում է, որ նա մի հեղինակ է, որ պատկառևլի 
գիտնական է եղել, Կեչառուք կամ Կեչառիս վանքի աոաշնորդ կամ միա
բան, ուստի և ըստ ժամանակի սովորության կոչվել է Կեչառուեցի կամ 
Կեչառեցի, Գուցե և այդպես անվանվել է իր ծննդենիքով. Քանի որ, ինչ- 
պես տեսանք, Կեչառեցոլ գրգելով է Օրբելյանը գրել իր «Пղբըа, ապա 
սպասելի է, որ նա ինքն էլ հայրենասիրական ոգով տոգորված լիներ, 
Ալիշանը հիշում է Կեչառեցոլ «Ողբք վասն աւերման տանս արևելեանօ^ . 
1։ բերում է սրանից ութ տող. Այդ, ըստ երևույթին, նույնն է, ինչ որ մի 
ուրիշ ձեռագրի մեշ կա «Ողբ Խաչատրոյ Կեչառեցոյն վասն իշխանացа 
վերնա գրով.20 որովհետև սրա մեշ կան մեր բանաստեղծ բանասերի իր 
մեծ աշխատության մեշ առած ութ տողերը։ Այս էՈղբըյ) կազմված է եր
կու մասից, երկուսն էլ արվեստի տեսակետից աննշան բաներ են, բայց 
արժեք ունեն իրենց պատմական բովանդակությամբ,

Ինչպես վերևում, տեսանք, Սյունիքի Տարսայիճ իշխանը, որ ընդար
ձակ սահմաններով Հայաստանի կառավարիչ էր, մեռել է 1290 թ., և 
դրանից հետո Արևելյան Հայաստանի վիճակն սկսել է վատանալ։ Ղազան 
ղանի իշխանության սկզբում (1295 թ .), նրա զորավար Նավրոլզը, որ

19 Ղ. Ափշան, Այրարատ, էէ Ш  ա, 18—22,
20 Հայաստանի Պետ. Յեոագբատոմ, (Մատենադարան), գրլագիր М 425 (Գանձա- 

քան), է{ 681—68Տ, Այս աՈզբիէ արտագրոլթյռմւը շնորհակալությամբ ստացա Մաս,, գիտ. 
աշխատակից (. Խաչիկյանի,,
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այոյժ ատեցող էր քրիստոնէից և թշնամ՛ի եկեղեցացւ, հ՜րամայում է «• առ
հասարակ քակել զամենայն եկեղեցիս, և կողոպտել զամենայն այր քրիս- 
տոնեա և, թլփատել զքահանայս»։ «■Քակեցին բազում եկեղեցիս, խողխո
ղեցին բազում քահանայս. կոտորեցին բաղում քրիստոնեայս. և որք ի- 
սրոյն մնացին'  կողոպտեցին զամենայն ինչս, գերեցին բազում կան այս- 
և մանկտիսа ։ Եվ այդպես վարվել են, մինչև որ Կիլիկիայի Հայոց թագա
վոր Հեթումի միջնորդությամբ' Ղազան ղանը հրամայել Է դադարեցնել 
քրիստոնյաների հալածանքը, և էլինէր խաղաղոլթիլն մեզ և ամենայն 
աշխարհիս Հшյпда, գրում է Ստեփաննոս Օրբելյանը2,ւ Խաչատուր Կեչա֊ 
ռեցոլ «Ողբիււ մեշ պատկերացված է ահա Արևելյան Հայաստանի այս- 
տխուր դրությունը 1295 թվականին, և երևում է, որ նա- այն միշոցին է[ 
հորինել է իր քերթվածը, ինչպես Ֆրիկն իր նշանավոր- մի բանա ստեղծ ու- 
թյունլ-, որ կտեսնենք հետո. Նա ողբում է մեշ բերելով երկրի ըստ- եկիղե*- 
ցական հայացքի ընկած դրությանը,

Яերկիրս արեամբ, մեղալք ներկեցաք...
Զեկեղեցեաց դրոլնըս փակեցաք...
Զա լա զան ին խորհուրդն ուրացաք...
Ջխաչն և զհաղորգըն զայրացուցաք,
Զեկեզեցին սուրբ քամահեցաք.
Ծաղբ ու նախատ բազմաց մեք եղաք.
Յերկաթ ու ի նեղ զրնգան մեք մըտաք, 
Ցաղքատութիւնս որ ժամանեցաք...
Ի ձեռըն չար ազգի գրալեցաք.
Բըժիշկ չոմւինք ցալիս որ դիպաք...

Ինչո՞ւ է այդպես։—Որովհետև այլևս չկան հին հայ իշխանները, — 
մտածում է քերթողը։ Եվ նա իր քերթվածի երկրորդ մասի մեշ մեկ մեկ: 
քվում է իր շրշանի նշանավոր իշխաններին.

Մեռա՜ն իշխանքըն մեր ցանկալի,
Ու իրեանց որդիքն տղայ հասակի.
Սուգըն տիրեաց մեզ Իսրայէլի...
Սագո՜ն, սիրա՜ծ մեծ Ապա ղանի,
Գոված, ընտիր յամէն հանդիսի,
Ջաչերըդ բաց, զինչ Դամասկոսի,
Տես ըզզաաւոս ի յերերմսւնի, 
Զեկեղեցիքս ի մեծ վըաանկի, 
1և քահանայքս ի տարտարոսի,
ԶԽութլոլ բուղայն յարեան հալալի,
Ջիւրեան նըման պատկերն ի մոխրի.

Սա. ОгрЦЬшС, Պատմ. նահանգին Սիսական, (( 471—475։



Զարքայն չիշխեմ յիշել զվրացի,
Զատ լաս երեսն զԴեմետրէի,
Որ դեռ քըրտունքն ի վայր կու վաթի'
Սիրտըն քաշած, ու դեռ կենդանի։
Պարոն Պըռոշըն զարդ հեծելի,
Որ զերկաթի դուռն աոՏ-էր փոշի,
Աշոլ բազուկ էր նոր Աք՜էնի,
Հիմն հաստատ Հաչոց հասստի...

Նա այսպես գովելով հիշում է և Պռոշի որդիներին, Տարսայիճ իշխա— 
նին ե ուրիշներին, վերշը բա՛ցականչում է տրտմությամբ լի.

Ասս՜զ, թէ զորն ասեմ ի լալի,
Զայն հին ու նորքն ի գերեզմանի։
Վա՜յ զմնացորգքըս սուտ կենդանի,
Մ ակար չէաք ծընեալ յաշխարհի,
Արդ գերեցաք ու խիստ արժանի,
Մեր գերադարձքըն չեն ի միշի։
Աւգնեա մեզ ի նեղոլթեան մերում,
Աստուա՞ծ, աղաչեմ ք ։ —

Այսպես աղոթքով վերշացնում է նաև առաշին մասը։
Նրա երկի արժեքը միայն այն չէ, որ նա ազդվել է ժամանակի իրա- 

կան ութ յոմւի ց, այլ ավելի այն, որ ողբալով Հայաստանի թշվառ դրու
թյունը երկրորդ մասի մեշ կարոտով հիշում է հին նշանավոր իշխաննե
րին, որոնք «Կորիւնքն առևծիւ էին, «զալրաւոր ի պատերազմիս, . 
«պա տուն ցան ի դուռն արքունի յ> կամ, ինչպես մեկի համար գրում է միշ- ■ 
նադարի համար մի անսպասելի համեմատությամբ,

Հանց ուժընդակ էր ինքն յատենի,
Քան Քրիստոսի նըշանն [ =  խաչը] ի բեմբի։

Քերթողը խիստ ցավում է, որ այլևս չկան նրանք, եթե լինեին այն
պիսի իշխաններ, մեր երկիրն արյունով չէր ներկվիր քիվում է, թե նույն ■ 
տարիներին հենց մեր այս քերթողի մտքում ծագել է Հայաստանի կենտ
րոնում հայկական քաղաքական իշխանությոմյը վերականգնելու գաղա
փարը, որ քիչ հետո երգել է Ստեփաննոս Օրբելյանը հենց այս քերթողի 
հորդորանքով։ Պետք էր հայերին ուսուցանել, թե ի՜նչ էր հարկավոր - 
իրենց փրկության համար։

2. «Պատմութիւն Աղեքսանդրի Մակեդոնացւոյ» :—Խաչատուր Կեչա֊ 
ռեցին գրականո-թյան համար ուրիշ կողմից էլ որոշ դեր կատարել է ։ 
թ՛աթարների իշխանության օրով, 13-րդ դարի երկրորդ կեսին, ինչպես 
տեսանք, կանգ չի առել հայկական քաղաքների բարգավաճումը։ Նրանց?

Մ. Աբեւլյան — 18
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բնակիչներն էլ ունեին իրենց գրական պահանշը։ Բացի գուսանական եր. 
գերից, որոնք զվարճացնում էին փարթամ քաղաքացիներին նրանց ուրա
խության խնշույքների միշոցին, ծագում է նաև թեթև ընթերցանության 
գրքեւփ կարիքը։ Սրբերի վարքերը, «Յայսմաւոլրքիտ մեշ մտած և ուրիշ 
վկա յարան ութ յուններն այլևս չէին գոհացնում ընթերցասերներին։ Հար
կավոր էին, այսպես ասած, զըոսուցիկ կամ էլվարնական վեպեր ևս, 
որոնցով նրանք զբաղվեին իրենց պարապ ժամերին։ Մեր գպրության 
առաշին գարում արդեն գեղեցիկ լեզվով թարգմանված էր Կալիսթենեսին 
վերագրված «Աղե քսան դրի պատմությունը»3* ,  որ սիրված է եղել հայերի 
մեշ։ Մ իշնա դարում ասպետական ռոմանների մի աոանձին ցիկլ են կազ
մել Ֆրանսիայում նաև Ալեքսանդրի վեպերը, որոնք մշակված են հնու
թյան ավանդությունների և ֆեոդալական սովորույթների խառնուրդով։ 
Ինչպես երևում է, մեզանում ևս 13-րդ դարի վերշերում պահանշ է եղել 

■ այդ գրքի համար, որ Խաչատուր վարդապետն անձամբ արտագրել է այն' 
էսրբագրեալ [ =  մաքուր գրելով] ի գրոց հնոցЛ

Բայց նա իբրև լոկ вգրիչК չէ հանդես եկել, այլ նաև իբրև քերթող, 
այն պատմության հատվածների վերղում դրել է քերթվածներ, որոնց մեշ 
նույն նյութը ժամանակի կենդանի խոսակցական լեզվով պատմում է 

; նմանողությամբ, կամ հորինում, հարմարում է <гոտանավոր նմանողա- 
. կան պատմություններ» , որոնք կոչվում են ւկաֆայք», այսինքն հանգա

վոր ոտանավորներ։ Սրանց մեշ, սակայն, չի առնվում հատվածների բո
վանդակություն ամբողշապես, այլ այս կամ այն կետը, որ արժանանում 
է հեղինակի ուշադրությանը, որից և ազդվում է նա, Ուստի այդ ոտանա
վորները միասին չեն կազմում մի կապակցված պատմվածք։ Այս ձևով, 
սակայն, նա թարմացրել և ավելի ևս հետաքրքիր ու գրավիչ է դարձրել 
Աղեքսանդրի առասպելախառն Պատմությոմւը։ Հետո ուրիշները,—ինչպես 
նույն Պռոշյան տոհմից Զաքարիա եպիսկոպոսը Գնունյաց, որ կոչվում է 
Գնոմյցի, ինչպես և սրա ուսուցիչ Գրիգորիս Աղթամարցին,—նույնպես 
հորինել են համանման քերթվածներ, որոնք հետ ադայում խաոնվել են 
միմյանց և աղավաղվել են, կրելով նորանոր խմբագրություններ հավե
լումներով ու կրճատումներով. Այդ գրքի սերն ու պահանշն այնքան մե
ծացել է, որ ծաղկագրվել ու նկարազարդվել էլ է' Զաքարիա եպիսկո
պոսն էլ եղել է դրա նկարող ու ծաղկագրող. ։ Զաքարիա եպիսկոպոս 
գծողս և նկարողս Ազեքսանդր գրոց», գրում է նա իր համար։ Ուրիշներն 
էլ նույնն արել են, այնպես որ կան ձեռագիրն,եր, որոնց ամեն երկու երե
սին կա մի նկար պատմված դեպքերի վրա1* ։ Քերթվածներ գրված կան 

. նաև նկարների տակին կամ շուրշը և վերաբերում են երբեմն նկարներին։

32 гЧшшմսւթիւն Աղեքսանդրի Մակեդռնացայ», Վենետիկ, 1842։
23 Տայյան ձււկովրաւ, ՈսւոսՈյասիրոլթիձք Ատոյն Կալիսթենեայ Վարսլց Աղեք֊ 

. սանդրի, էւ 86 ե հան., 11» к հան.։ Տեղեկությունների մի մասն աոնվոսI են այս դրքիք, 
■ էՍրրադրեալա ոլ ուղղել ըստ այս րաոի նոր նշանակության, այլ' մաքուր դրել, արտադրել։

24 Անդ, էւ Ш ,
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Ինչո՜ւ է այսպես սիրվել այս գիրքը։ Դա միակն է եղել իր տեսակի 
մեշ և ժողովրդականացած, իբրև պատմություն Ալեքսանդր Մակեդոնա
ցու, որի անձնավորությունը և'արևելյան, և'արևմտյան շատ ժողովուրդ- 
ների հիացմունքի առարկա է եղել։ Բայց կա և հետևյալ հանգամանքըւ 
Այն ժամանակի պարզամիտ մարդիկ ն ընդհանրապես շատ հեշտ հավա
տում էին ամեն տեսակի հրաշալիքներով լի պատմվածքների, որոնք 
գրգռում էին նրանց երևակայությունը և դյուր էին գալիս նրանց։ Հիշենք 
միայն, թե ինչեր է պատմելիս եղել Հեթում թագավորն առ Մանգոլ ղանն 
արած հեռավոր ճանապարհորդությունից վերադառնալիս. էԲազում իրս 
զարմանալիս և անծանօթս պատմէր մեզ զրարբարոս ազգացն, զոր տե- 
սեալ էր և լուեալ։ Ասեն թէ կայ աշխարհ մի անդր քան զՂատայիքն, ուր 
կանայք են ի ձև մարդս յ  րանականաց, և արքն ի կերպարանս շանց, և են 
անցանք, մեծք և մազեղք... Կայ կղզի մի ասս զուտ, յորոլմ բուսանի ծառ- 
օրէն ոսկր ինչ պատուական... և ի հատանելն այլ բուսանի ի տեղին ըստ 
նմանութեան եղշերուացյ>25ւ Սրանց նման բաներ են և Սուտ Կալիսթենեսի 
ֆանտաստիկ պատմածները, թե Ալեքսանդրը հեռավոր երկիրներում ինչ 
հրեշավոր էակներ է տեսել։ «Տեսաք շնագլուխս և անգլուխ մարդիկ, որք՜' 
գսւչսն ունէին ի լսւնջսն և գրերանն»:... «Եւ էին յայնմ անտառին մարդիկ, 
որ սւնկսւծոյք կոչէին, և ունէին մեծոլթիւն առ մարդ կանգունս քսան և 
չորս, և երկայնապարանոցք էին, և  ձեոք և մաաունք սղոցաձևք... Ապա 
անդուստ գնացեալ՝ եկաք ի դալարկուտ իմն վայր, ուր կային մարդիկ 
վայրենիք նման հսկայից, մեծռւթեամբ իբր զառաշինսն, լանջօք բոլո- 
րսւկք. թաւք, շէկք. և ունէին ЬгЬии որպէս գաոիւծու... հերս ունէին կան
գունս չորս և լայնոլթիւնն իբրև աշտէի, ՛և եկին առ մեզ մաշկեայ պարե- 
գօտովք, հզօրք յո յժ , պատրաստք պատերազմ տալ առանց տիգաց և- 
նետից»։ Տեսնում են և երեքաչքանի գազաններ, կրիայի չափ լվեր, մար
դակեր մարդիկ, «թալ իբրև այծл, որ շան պես հաշում են. հրաշալի ծա
ռեր, ձկներ, տորք հուրբ ոչ լին էին եփեալք, այլ ցուրտ շուրբ աղբերաց», 
հինգ ոտանի գազաններ, «հինգ աչօք և այլք վեցաչք և վեցոտանիք, եր- 
կայնութեամբ իբրև կանգունս երեսունդ: «Անգլուխа մարդիկ, вգլուխ ոչ 
ունէին թնալ, այլ ի լանշս ունէին զաչս և զբերաննտ, և այլն2* ։

Դժվար թե ինքը Կեչառեցին հավատացած լինի ամեն այսպիսի, իր 
բառով ասենք, Հշաղփաղփ*  բաների, բայց այսպիսի կտորներն էլ է նա ■ 
վերածել քերթվածի.

Ա՛յ իմ հրաշագործ Աստուած՝
Արարիչ ազգաց ամենի,
Ու զարմանալի քոյ դործք'
Զինչ պատմեն երամք տես ողի.
Ըզրոլսանովի ոչխարս

25 Կ. Դանձսւկեցի, Պատմոլթիմյ Հայոց, էշ ՅՏ6։
2» .Պատ մըլթիմ։ Աղեք սանդրի Մակեդոնացդ, հատ. ՄԾԸ. Մ*., {յ 168, 121 և հտն.:
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Յը տեսաք ի Հունղուստանի.
Բայց զայս տընկածոյ մարդիկ'
Չենք տեսել յաոակս ամենի։

Այս են հըսկայքըն վայրենի 
Որ են սըներ ի յանտաոի,
Լանջք բոլոր թալք շիկամորթի,
Երեսս ունել իբր առիլձի,
Հերս ունկին լորից կանդնի'
Ու լայնութիւն զինչ աշտէի.
Պարեգաւտաւք մաշկեղինի'
Պատրաստեցան ի կոիլ յայտնի.
Եւ խարճ ածին յանկարծակի 
Երկուց կողմանց վտանգելի։
Տեսողացս է հիանալի,
Եւ ի մէնշ է ձեզ պատմելի...^7

8. Կեչաոեցու կարծիքն Ալեքսանդրի կյանքի և  Պատմության մա
սին:— Կա մի ուրիշ պարագա ևս, որով այս գիրքն արժանացել է մեր այս 

-.թերթողի աոանձին ուշադրությանը։ Առաշարանի մեշ «նախադրութիձ։ 
շարադրութեանց գրոց աշխարհակալինя' նա հայտնում է, թե « Աստուա- 
ծազան խնդիր հարանց հոգևորաց և համշիրակ համբակաց և համակամ 
ե մշտաշարժ սիրով ստիպել էя իրեն «արտաճառել... զաշխարհակալ 
իմաստունն, որ տիպ Ա գաղափար հղև նշմարիտ հրկնաար թագաարին' 
Ա կուսածին աստուծոյ ն մերոյ Ցիսուսի Քրիստոսի», որովհետև թեպետ և 
Արիստոտելը գրել է այն վիպասանությոմւը, « սակայն արդիւնքն շահա֊ 
ւէտ ոչ տրամադրեցալ ի տարմալուկ մտաց նորատ, այսինքն նա իր պատ
մածները չի նմանեցրել Քրիստոսի տնօրինականներին, որ և ինքն այն 
անում է «յօգուտ ոմանց բանասիրացտ։ Վերքն ավելացնում է, թե Ալեք
սանդրի կյանքը պատմում է «յօգուտ և յօրինակ ամենայն թագաւորաց և 
իշխանաց... և քաշահմուտ արանց պատերազմողաց .դ. [=չորս] են ար- 
տադատմունք' գիտութիւն, արիութիւն, համբալ և դատաստան։ Այսպես և 
ըստ այսմ օրինակի վայել է արքայից և զօրապետաց իմաստուն և հան
ճարեղս լինել... Իսկ արդար ղատաստանալ որ է մասն քառից խոհեմոլ- 
թեանց ըստ իմաստնոյն Պ զա տոն ի, որ գրեալ է ի Տ իմ էական տրամաբա- 
նութեանն որ իսկապէս ի սա տեսանի լաւաբախտ յաշողութիւն առ ասա- 
ցեալ իրացս յայտարարութիմւքնտ։

Բերենք նախաբանի բուն մասը, որի մեշ բացատրում է, թե ինչպես 
Ալեքսանդրի կյանքը «տիպ և գաղափարյյ կամ պատկերն է Քրիստոսի 
կյանքի։ «Աստանօր նախաճառեմք զծնունդ նորա [=Ազեքսանդրի], որ 

_ եղև շարժմամբ և նշանօք' բերելով զնկարագրութիմւ ապէնիազն աստոլ-

27 Ա»1Ված է Հ. Տսյչյանի .Ոա.սՈասիր«լթիմ,, Աաո,ն Կա^թենեար գրքի,, կ  120.



ծոյն որ եղև ի Բիթղահէմ աստեղն գոլշակմամբ և գալստեամբ Արաբաց- 
լոց, Իսկ յաղթութեամբն խուժադուժ ազգաց' յայտ աոնէ գյաղթոլթիւն 
Տեառն խաշիլ ի վերայ խաւարասէր իշխանին։  Նաև քակտումն Ծոլրայ և 
Ծայդանայ'  ղաւերման ղժոխոց բերէ զյիշատակ։ Իսկ զըմպանակն մահա
բեր արբեալ նմա' արտայայտէ զճաշակումն լեղւոյն և քացախոյն վասն 
յառաշաճաշակ պտղոյ նախաստեղծին։ Իսկ փայլակն որ անկալ ի ծով և 
աստղն զոր վերացոյց արծուին' ցուցանէ ղալանդումն հոգւոյ հզօրին' որ 
ի ծոց ծնողի նորա։ Եւ զշանթն հրացեալ ի շուր' ազղէր զնսեմանալ լու- 
սաւորացն ■ իսկ շամանդաղն' զխաւարն աշխարհատարած, որ ընդ բռամբ 
ածեալ շօշափէր իբրև զհանդերձ։ Նմանապէս ամք կենաց նորա ԼԳ [ =  35]. 
նունքանիլ չափեալ զժամանակ' ելանելոյ յաշխարհէ աստոլածն բանի»։ 
Վերքն ավելացնում է, թե ամբողջ համեմատությունը լիովին կգտնես 
գրքիս վերջում,

Գրեթե բոլոր ձեոագիրներն ունին բարառնություններին անմիջապես 
ԿԻց վերշաբանական մի հատված, որի խորագիրն է. г  Եթէ ամենայն 
կեանք վարուց յաղթոլթեան և արիութեան, նաև վախճանն նշան о ք աո 
տէրն մեր, զոր բերեմք մարգարէութեամբ». կամ ըստ ուրիշ ձեռագրի' 
"Եթէ որպէս առ Տէրն մեր Ցիսուս Քրիստոս վերաբերի Աղեքսանդրոս»7* ։  
Սրանից մի կտոր տպագրված է29<

Խաչատուրը ջանում է համոզել, որ եթե Եվային խաբող թշնամոլ 
ասածը, էԿամ առ Մովսէսիւ օձն օրինակ եղև տեաոն չարչարանաց... նաև 
պոռնկիլն Ովսէի և մեղանչելն Դաւթի ոմւի տեսութիւն մարգարէոլթեան, 
նաև պատկերն Աթենայ, ապա ո՞րչափ ևս առաւել այրս այս սքանչելի 
Աղեքսանդրոս Մ ակեդոնացի տիպ և գաղափար եղև երկնակալ թագա լո
րին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, զոր Աստուծով և աստոլած օգնական 
պարգևօք յայտ առնեմ ք » ։ Ապա բերում է 18 բաղդատություն Քրիստոսի 
և Ալեքսանդրի կյանքի։ Կաֆաներից մեկի վերջին տողերի մեջ էլ նա 
դրում է.

Քաջ առիւծ էր [Աղեքսաէ։դր\ հեծելի...
Կարողութեամբ Սամսոնի,
Ել օրինակ Էր Քրիստոսի,

Խաչատուր Կեչառեցոլ այղ վարմոմւքը, որի դեմ 19-րդ դարում ան
գամ ծառացել են Եվբոպայում նստած կաթոլիկ վարդապետները, հետա
քրքիր Է նախ այն ու, թե մինչև ո ւր Է հասել մեզնում միջնադարյան սքո
լաստիկ մտածողությունը, մեր վարդապետները քրիստոնեական աստծու 
մարդեղության, այսպես ասած էտնօրինականների»  սիմբոլիկ պատկեր
ները տեսել են ոչ միայն Հին Կտակարանի մեջ, այլև Աղեքսանդրի Պատ
մության։ Այդ մի շատ պայծառ իլյուստրացիա—լուսաբանումն Է այդ

28 չ. Տաշյսւէ, Ուսումն. Օտսյն Կալ., Էէ 87, 100—105, 115,
29 .Պաամ. կեքս. Մակեդ.», Էք 1»Տ, ծանոթության մեք
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ուղղության, դրա համար և կանգ առանք այդ մասին։ Բայց միայն այդ- 
քանը չէ Կեչառեցոլ գործի պատմական նշանակությունը, այլ դա միա
ժամանակ ցույց Է տալիս, որ նույնիսկ սքոլաստիկ վարդապետն ազա
տախոհ Է եղել։ Նա, որ ծանոթ Է Պլատոնի, գուցե և ուրիշ փիլիսոփաների 
երկերին, առանց քաշվելու ազատ մեկնություններ Է տալիս «հավատով 
աշխատելովդ, այսինքն հավատալով իր ասածների ճշմարտությանը, 
չմտածելով անգամ, թե ղրանով պրոֆանացիայի—սրբապղծության Է են
թարկում իր կրոնի խորհուրդները, Եվ այղ անում Է նա էաստվածազաԱ 
հոգևոր հայրերիդ ու Vհամշիրակ համբակներիդ խնդրելով[' 0յօգոլտ
ոմանց բանասիրացդ։ Այսպիսի ազատամտությունն, ուրեմն, լոկ անհա
տական չէր, այլ հատուկ էր եղել որոշ մտավորական խավի,

Ամենքը, հարկավ, այդպես չեն մտածելիս եղել։ Կեչառեցին դիտե, 
որ իրեն մեղադրողներ էլ կլինեն այդ բանի համար, ուստի Ալեքսանդրի 
կյանքն իբրև «տիպ և գաղափարդ Քրիստոսի ներկայացնելուց հետո' 
տՅիշատակարանիդ մեշ գրում է. էէել արդ զայս այսպէս համեմատեալ 
մի' ստգտանիմք յոմանց, զի զպատճաոն վերա գոյն ճառեցաք. այլ ը ն ֊ 
թեռնլով զսա յիշման արժանի լիցի և ձէնշ Խաչատուր Կեչառոլեցիս. զի 
ի յարմարում սակաւ բանիցս և ի գրչութիւն գրոցս հաւատով աշխատե- 
ցայ. նաև զի [այլ ընթերցված' «նա' ղիդ] հեթանոսական դրեալքն ան
միաբան են և անվայելուչ ի վերոյ շաղկապեալ բանիլք որակացեալ, և 
ներքո յ  լի սնոտի կարծեօք և խաբէութեամբդ30։  Շատ հետաքրքիր է և այս 
հիշատակարանը։ Որ այս, այսինքն Ալեքսանդրի և Քրիստոսի կյանքն 
այսպես համեմատեցի,—ասում է նա, — դրա համար թող չմեղադրվեմ 
ոմանցից, որովհետև պատճառը վերևում հայտնեցի։—Իսկ ՛վերևում ասել 
էր, թե «աս տված ազան հոգևոր հայրերըդ ստիպել են նրան այդ մեկնու- 
թյունները գրելու։  Դրանք երևի Կեչառուքի միաբաններ են եղել,—Չմեղա
դրեք ինձ, — ասում է նա, — այլ, ընդհակառակն,—շարունակում է նա,— 
այս որ կարդաք, ինձ հիշման արժանի արեք. <сՈրովհետև սակավ խոս
քերս (այսինքն իր բաղդատությունները) հորինելու և այս գիրքը (Ալեք
սանդրի Պատմությունն) արտագրելու համար հավատով նեղություն կրե
ցի, մանավանդ որ հեթանոսական գրվածքները (Ալեքսանդրի Պատմու
թյան) էանմիաբանդ են, իրար չբռնող, հակասական են և «անվայելուչդ, 
անվայել, անհարմար են՝ ղրսից կապակցված խոսքերով որակավոր են, 
այսինքն գեղեցիկ են հորինված, և ներսից լի են սնոտի կարծիքներով ու 
խաբեությամբդ. Կնշանակի' թեև Կեչառեցին արել Է իր 18 բաղդատու
թյունները, բայց նա չի ընդունել ամեն ինչ, որ պատմված Է Սուտ-Կալիս- 
թենեսի գրքի մեշ։ «■Ալեքսանդրի Պատմությանդ կարճ ու գեղեցիկ քննա
դատությունն ըստ ձևի և ըստ բովանդակության' մի անհրաժեշտ հիմք Է 
Կեչառեցոլ և իր պես մտածողների զարգացման աստիճանը որոշելու հա
մար։ Նրանք այնքան Էլ խիստ պարզամիտ և դյուրահավատ չեն եղել, որ

30 չ. Տաշյան, Ոաումն. Ստոէն Կալ., Է։  88 և հտն.,



այն գրքի շաղփաղփանքներն ընդունեին։ Հարկավոր էր նրանցից զատել 
Ալեքսանդրի լավագույն բարեմասնություններըւ Դրա համար ահա նե
ղություն է կրել Կելառեցին իր մեկնությունն անելիս։

4. Կաֆաներն և  ա յլ քերթվածները:— « Ալեքսանդրի Պատմությանа 
Համար հորինված կաֆաների մասին դեռ չեն կատարված բավարար բա
նասիրական աշխատանքներ, որոնցով պարզված լինեին նրանց աղճա
տումները և որոշված լիներ, թե որոնք են Կեչառեցու գրածները, որոնք' 
Ֆրիկինը, Գրիգոր Աղթամարցունը, կամ ոլրիշներինը։ Երկու քառյակի 
նույնությունը Ֆրիկի բան քերի հետ' ցույց կտրվի ներքևում։ Բացի այդ 
պետք է նկատի ունենալ, որ Կեչառեցու գրվածքներից սակավաթիվ պա
տառիկներ միայն կան տպագրված, չեն հրատարակված նրա այլ բանաս
տեղծություններն ևս։ Ուստի հնարավոր չէ ա յժմ առհասարակ լիովին լու
սաբանել նրա քերթողական դեմքը, պարզել նաև, թե նա ինչպես է մշակել 
իր ըստ բովանդակության նմանողական կաֆաները, որքա՛ն և ի՛նչպիսի 
ինքնուրույնություն է մտցրել նրանց մեշ' համեմատությամբ <ՀԱլեքսան
դրի Պատմությանս։ Այդ պատճառով այստեղ կբերենք նրա անունով ե- 
ղած երկերից բավարար հատվածներ, որոնցից կերևա նրա արվեստը։

Նա Հաճախ հորինում է բարառնությամբ ( պրոսոպոպոյիա), այ
սինքն կամ խոսքն ուղղելով անխոս կամ վախճանված հերոսներին, կամ 
նրանց բերանից խոսելով։ « Ալեքսանդրի Պատմությանа այն հատվածի 
համար, որի մեշ պատմվում է Ալեքսանդրի ու Դարեհի ճակատամարտն 
.և Դարեհի հաղթվելն ու փախչելը, տպագրված կա հետևյալը.

Զա յն  արար, ձա յն  արար,
Փող քընարին ձայն արար...

Հաներ ՜զթուրըդ քո ճօՀար,
Ի երիվարըդ քո հեծար.
Ջամ բոխդ ի հանդէս տարար,

Զօրօք զորավիգ եղար.
Ի Դարեհի հանդէպ հասար, 
ճակատըն բոլոր անցար.
Փոթորակի պէս խաոնեցար,
Արծըլաբար դու բարձրացար։ . . .

ճակատ առ ճակատ եղեն,
Խառնեցան յանդոլդն ու ահագին,
Դիակօք ղվայրըն լըցին.
Խասսրալ արևն ի յերկին։

.Խառնամբոխ մեծ հանդիսին 
Աղեքսանդրու և Դարեհիս,
Սուսերամերկ կար ալանիս 

.Աճապարեալք ռատի գընդիս.
Դիաթաւալ արեան ծովիս,
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ճախր և ճակատ ի մ  էշ դաշտիս. (
կէսք վա՜յ ասեն յասպարիսիս,
Կէսք վա՛յ ասեն յաշողակիս։

Դարե հ, դարձալ ալամդ ի չար.
Բաղղըդ նենգեց քեզ չարաչար.
Դարձի'ր ի հետ 'ւ արա քեզ ճար.
Լա՛ն արտասուս անձրևաշար.
Բանդ ի վերուստ Է անհընար,
Խափանեցաւ խորհուրդդ անկար311 

Եթե Կեչաոեցոլ այս վիպական հատկությունների մեք առանձին 
շնորհք չի երևում, ընդհակառակն, ազդու և ճաշակավոր են նրա ոդբերն 
ու բարոյախոսական կաֆաները հայրենի չափով և կենդանի խոսակցա
կան լեզվով հորինված, սրանց մեշ խտացրած, սեղմ արտահայտված Է 
որևէ իմաստալից միտք ըստ ժամանակի ոգու։ Այսպես, օրինակ, մի ո. 
րոշ շնորհքով է ոգված Ալեքսանդրի մոր ողբն իր որդու մահվան համար.

Մա'րք մանկադունից, լացէ'ք,
Վա'յ տոլք ինձ թշուառականիս.
Որ փառաց թափուր եղէ,
/սալարի աչեր ծնողիս.
Արևն իմ շուտով մըտալ,
Քաղեցալ շունչս իմ ու հոգիս.
Ծառըս ծաղկաթափ եղէ,
Անպըտուղ կամ ի յաշխարհիս.
Ա յ  իմ միամօր որդի,
Աղեքսանդր հզօր մեծ արքայ.
Չեղէ արժանի տեսոյդ,
Վա՛յ մօրըս քո Ոլոմպիայ.
Ոչ բան մի բերնէդ լոլայ,
Р-է սրտիս մէշըն կայ եարայ,
Քո ցաւուդ ես դեղ աոնէի,
Կամ հէքիմ բերէի բեշարայ32։

Գեղեցիկ են և հետևյալ իմաստական-ուսոլցական քերթվածները. 

Հիւանդին աստուած է դեղ,
Որ մահու և տէրն է կենաց.
Զհաքիմըն սաբաբ ասեն,

81 էՍիսուան, Համագրոլթիէն Հայկական Կիլիկիոյ և I Աոն Մեծագործ, հալաքեալ ի 
Հ. Ղեոնգեայ վ. Մ. Ալիշանա, Վենետիկ, 188Տ, Է, 399, ծան. 1—400։

8* Կ. Կոսաանյանց, Գրիգորիս Աղթամարցի ե իւր տազերը, հավելված Ազեքստնդրի 
Պատմության տաղերը, Ւիֆլիս, 1898, Էէ 121 4 հտն.. Այս քերթվածը համարում եմ Կե- 
չաոեցոմւը ըստ ամենայն հավանականով յան։
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Խելօքնուն է բանս ասուցած.
Ջ"Ր և իմաստուն խօսիւք 
Գալինոս բազմաց վկայեաց.
Հրամանն ի վերուստ պիտի,
Որ աւգնէ բըժիշկըն գոված։

Միևնույն միտքն արտահայտված է բախտի անվի պատկերով ևս 
ըստ ժողովրդական հավատալիքի.

Ցորժամ չարխն ի յետ քակի 
Ու ձըդէ ի յաչքրն խոլոր,
Ոչ զաւրք և ոչ մալն ալգնէ,
Ոչ հարիւր հազար ձիաւոր։

Ահա և խաբուսիկ բախտի դեմ զայրույթը, կամ մարդուս անճարու
թյունը հեղհեղուկ կյանքի և ապագայի անհայտության առաջ.

է ՜ չարխ, ես քեզ ո՜նց աւտամ,
Երբ չունիս զոք ոչ մաւտևոր,
Ոչ ղավլ, ոչ երդում ոլնիս,
Զի քո սիրտըն է ն են գա լոր...

Այս և նախորդ քառյակը կան նաև Ֆրիկի տՀնդդէմ ֆալաքին» բա
նաստեղծության մեք 33 և հավանորեն այստեղից են անցել (ГԱլեքսանդրի 
Պատմ ությունը»։

Երբ չարխն ու ֆալաք են մի 
Միացե ր, ես ո ւմ գանգատիմ.
Այս իմ սընոլցած ծւսռայք 
Չըթողին սակալ մի հանդչիմ.
Տօլվաթն ի քամի նըման,
Որ յերկրէ յերկիր վտարիմ,
Աստուած գիտէ թ ՚ ուր մեռնիմ,
Կամ ես ո'ւմ ձեռօք տի թաղվիմ3*։

Վերքին տողերը հմմտ. Ֆրիկի հետևյալ տողերի հետ35.

Ոչ գիտեմ թ՝ ուր մ եռան ի ձ, 
ք1չոք չոմւիմ որ թաղէ զիս։

Կեչառեցին սիրում է երգել կյանքի ունայնությունը, ուրիշ քերթված
ների մեք' երբեմն բազմաթիվ տներով, որոնք դասավորված են այբբե-

33 Տւփկ, Բանաստեղծություններ, Երևան, 1941, էշ 218 և հտն.1
34 ձ. Տաշյան, Ոաոս1ն. Ատոլն Կալ., էջ 119 և հտն. (էՀիւանդին աստոսսծ է դեղ». 

Ъшк Կ. Կոոա., Գր. Աղթ., էջ 12հ
35 Անդ, էչ 81. ^Գեղեցիկ պատկերք ու հեր» տողով սկսվող բանքի մեջւ
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նակսւն կարգով ըստ իրենց սկզբի տառի։ Այգպիսիներից է, օրինակ, 
«Այս կեանքս է երազ նմանյ> տողով սկսված շարքը**, որ լի է բարոյա ֊ 
կրթական խրատներով, բերենք ղրանից հետևյալներն իբրև օրինակ, 

ճանապարհ անբիծ գնալ.
Որ Լտիրէ տանջանքն անվախճան.
Մի' խաբիր սնոտի սիրով,
Որ խալար րերէ Հոգեկան,

Յիմար գինին չք  բարի,
Նայ Է ամեն մեղաց բանաք ի. 
նըման այն որ մի' լինիր,
Որ չափէ զքամին ի սարի։

Շատ ապրելըն չէ պարծանք.
Պատասխանն իրաւ կու պիտի, և այլն*1։

Այս տաղից տարբեր է նույն սկիզբն ունեցող Հետևյալ գեղեցիկ քերթ
վածը մարդկային կյանքի ունայնության մասին**.

Այս կեանքս է յեբսւղ նըման,
Զինչ ղարթն ու՝ լինի վւոշիման.
Ի քուն գինքն իշխան գիտէ,
Երբ ղարթն ու' աղքատ է ’լ  անբան.
Ւէ քաղցել է' Հաց տեսնոլ,
Լըրջանայ' կարօտ \  անպիտան,
Այսպէս Աղէքսանդր եղև,
Որ մըտալ ի նեղ գերեզմանւ 

ԱշխարՀի երերուն կյանքի պատկերն Ու ոչնչությունն է երգել Կեչա- 
ոեցին նաև Հետևյալ սիրուն կաֆայով[3®.

.Այս կեանքս է ի ծով նըման***,
Որ մարդիկ ի ներս կու լողան.
Մարմինս է ի նաւ նըման,

38 Հիշում {  Ալիշանը իր .Այրարաա, աշխատության մեշ, կ  2Տ9 և հտն. Կեչառո̂ ի 
ե Կեչառեցու մասին գրելիս, բերելով այս առաշին տողը։

37 Անձամբ առնում եմ Հայաստանի պեա. ձեռագրատան (Մատենադարան) '417 
թվականին գրվա» М 8689 ձեռագրից, կ  70։ Սկզբից պակաս է, մի թերթ հանած լինելով, 
նույնն այբբենական կարգով սկզբից սկսած (гԱյս կեանքս է երազ նմանւ) կա Н 7709 
ձեռագրի մկ, կ  1ՏՅ ա.

38 Կ. Կոսասւնյանց, Գր. Աղթ., էք 125. Տաշյան, Ուսումն. Ստոյն Կալ., Էք 127, հեղի
նակը Կեչառեցին Է։

39 Կ. Կօսաանյանց, Գր. Ազթ., կ  11Տ. տե՛ս և Տաշյան, Ուսումն. Ստոյն Կալ., 
կ  119 Ա հտն.։

«  Պետ. Աեռագրաս,ու1, М 7039 ձեռ., { , 1Տ6 ունի •  Աշխարհըս Է ի էով նրման*.
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Հոգիս է գանձ անմահական.
Միտքս է նաւավար ճարտար,
Որ հան է զցամաքն յ  երևան.
Աւա՜ղ թէ կոտրի այս նալս,
Մեք ի վար մընամք փոշի ման։

Աշխարհիս ունայնությունն ու մահն է ողբում նա երագի և մեռնող 
•հոր պատկերով ու խրսւտական բովանդակությամբ նաև հետևյալ անտիպ 
քերթվածի մեշ, որ բերում ենք ամբողջությամբ**.

ՈՂԲ ԱՊԱՇեԱՐՈՒԹեԱՆ 
ԱՍԱՏծԱԷ Ի ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԿԵՉԱՌԱՅՒՈ8 

Եղբա'րք, ձեզ խըրատ մի տամ,
Մի' կենաք դուք շատ խոր ի քուն.
Ջարթի՜ք և արթուն կացէք,
Խիստ ի մօտ եմք յօրն ի մ  ահուն։

Աշխարհս Է յերազ նըման,
Զինչ լինի մէկ մ՝ անուշ ի ք ո ձ .
Ել ի քուն լինելն ի ներս'
Գանձ գըտալ անթիւ և անհուն.
Խընգալուն ցընծայր ի սիրտն'
Եւ ուրախ էր գանձին սիրուն.
Ել հանց համարէր յիւր միտքն,
Ւ Է լին իմ իշխան մեծատուն։
Երբ որ ի քընոյն զարթեալ 
Ել տեսաւ որ Է ր սուտ ի քուն,
Ցայնժամ ՚  փոշիման ղարձաւ 
Ի վերայ իւր շատ խընդալուն42։

Ցորժամ հրամայէ աստոլած,
Որ խրնդիր գան մարդուն հոգւոյն1 
Պահիկ մի դադար չի տան,
Որ տեսնու գորդիքն իւր սիրուն։
Ջաչերն ողորմ ոլկ ածէ 
Ել նայի ի դէմ սիրելնուն.
Ի ճարկէ ճարակ ընկնի,
Չի գըտնու հնար զերծանելոլն.
Հաոաչէ սրտէն ի վեր 
Ու կոչէ զմայր տըղեկներոլն։
Ու հանց պատասխան տայ իլրն.
Որ նուաղի ի խեղճ յասելուն։

41 Աոնում եմ Պետ. Ձեռագրատան վերևում հիշված Н 8639 ձեռագրից. Էշ 70 և հան..
4Տ Վերշին Л  տողերը տե՛ս էԱրարատէ ամսագիր, 1918, Էշ 150, իբր Ֆրիկի։
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«Քո կէս մարմընոյդ եմ ես,
Որ կանցնիմ ի ներքև հոգուն։
Տըղա ՚յր, ձեր ծընօղքն եմ ես,
Որ կերթամ 'ւ այլ ոչ գամ ի տուն,
Հիմիկ դուք ձեզ պէտ արէք,
Թողէ՜ք զչարն գնացէք հետ րարուն։
Չարին ատեցող լերուք,
Որ չլինիք բաժին գեհենուն.
Բարեացըն սիրող լերուք,
Գործեցէք 'ւ արէք ձեզ անուն.
Գիտեմ' քանի որ ապրիք,
Վերշք մահ է ձեզի գալունսւ

Ջեոագիրների մեք կան Խաչատուր Կեչառեցոլ անունով և ուրիշ բս. 
նաստեղծություններ, այսպես, օրինակհետևյալները հայրենի չափով. 
«Տաղ ի Խաչատուր Կեչառացոլէ' Ես եմ կորուսեալ ոչխար, մոլորեալ ի 
սուրբ քո հստէն»**, որ ունի կրոնական խրատական բովանդակություն, 
աղոթախաոն։ Նաև « Խաչատուր Կեչառեցւոյ ասաց [ձա^ տաղ ոգէշահ ե 
պիտանի' Թէ մարդ ես և միտ ունիս' ես տամ ձեզ (քեզ) խրատ մի քա ֊ 
նի»4* ։

Բացի այսպիսի ոգեշահ, խրատական քերթվածներից' գտնում ենք 
նաև «Վարդ ու պիւլպիւլի» մի վեպ48 նույնիսկ խաոն թուրքերեն տնով. 
«Ի Խաչատուր վարդապետէ ասացեալ Կեչառեցլէ»։ Սկսում է այսպես. 
« Ցորժամ եղև գարուն, եկ պիլլպիւլն այգին. Տեսեալ ըզթոլփ վարդին ու
նայն ի նըմին, Տըրտմեցալ դառնագին, արտասուէր ուժգին. Տի 
ոչ եգիտ անդէն ըղիւր սիրելին». [հաշորդում է մի թուրքերեն 
տուն, և շարունակությունը հայերեն]ւ «Ասէ ցայգեգործն. « Եղբա՜յր 
սիրելի, ո՛ւր է վարդըս պայծառ, զոր աստ էն թողի. Միթէ տեսեալ ես 
դու.  տուր պատասխանի, Թէ ով տարալ գնա արար զիս գերի», և այլն։ 
Կասկածելի է, թե այս տաղը Կեչառեցունը լինի։

5. «Ռարտոնութիւնք ի մահն Ադեքսսւնդյփ»:— Մակեդոնացի աշ
խարհակալի պատմության վերշոլմ դրված են Կեչա՚ռեցո/. չորս բարաո֊ 
նությոլններ, որոնցից հետո գրեթե բոլոր ձեռագիրների մեշ կա այս հի
շատակարանը. «Որք լսէք զաղիողորմ բարաոնութիւնս' զյարմարող սո
րա զԽաչատուր Կեչառուեցիս յիշեցէք ի Քրիստոս»**։ Դրանից հետո կա 
մի հինգերորդ բարառնություն ևս խրատական բովանդակությամբ, որ 
ոչ անհիմն կերպով Կեչառեցունը չի համարվում։ Առաշին չորս բարառ

43 Վերևում հիշված »  8689 ձեռ, էշ 89 ր,
44 Պետ. Տեոապրատուն, М 7709 ձեռ., էշ 149 բ. վերշին երկուսը հիշում է ե Ալիշանը

.Այրարաաի, մեշ, էշ 2Տ9 ե հտն.։
46 Պետ. Տեոագրատոձ, М 1886 ձեո., էշ ՏՏ բ, տոնում եմ անձամբ,
46 չ. Տսւշյան, Ուսումն. Ստոյն Կալ., էշ 107։
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նությունները ողբեր են' Ալեքսանդրի, նրա մոր, նրա կհոջ՛ 4  էւր՚ա նա
խարարների բերանից ասված։ Դրանք մեր աշխարհիկ պերճախոսության 
լավագույն օրինակներից են, չորսն Էլ իսկական գեղեցիկ հորինվածքներ, 
որոնց մեջ փայլում Է հեղինակի ճարտասանական արվեստը։ Իզուր չէ, 
որ Ստեփաննոս Օրբելյանը Կեչաոեցուն անվանել Է Տանյաղթ հռետոր' 
շնորհօք ծաղկեալ», «հոգւով լցեա լ», ոգովաբանեալյօ, այլև Հչնորհա֊- 
ղարդտ։ Լեզուն հին հայերեն ( գրաբար)  է, և ոչ թե ժամանակի այն խո
սակցական լեզուն, միջին հայերենը, որով հորինված են Կեչառեցու կա
ֆաները։ Այն դարում միջին հայերենը գործածում էին բանաստեղծու
թյան համար, իսկ ճառեր և այլն հորինում էին գրաբար, ինչպես, օրի
նակ, Հովհաննես Երզնկացին, որ մեծ հաջողությամբ էլ գրաբար Է 
գրում, և' միջին հայերեն։ Նույն հաջողությոմւն այս երկու լեզվի նկատ
մամբ ունի նաև Խաչատուր Կեչառեցին։

Բարառնությունների նյութի համար հեղինակը բնականաբար օգտ
վել Է էԱլեքսանդրի ՊատմությունիցV։ Սրա թարգմանությունից ազդված 
Է նաև լեզվի նկատմամբ, և այս շատ հասկանալի Է, քանի որ նա շատ 
զբաղվել Է այդ գրքով և կաֆաները հորինելիս Էլ ն մ  անել Է դրան։

Բարառնությունների մեջ գտնում ենք մի երկու հեթանոսական հաս
կացություններ և աստված ների հիշատ ակությոձ։. բա յց վերջինս ոչ 
իբրև մի ձև պատկերավորության համար, ինչպես հաճախ վարվել են 
կեղծ-դասական գրողները և նույնիսկ մեր հայտնի բանաստեղծները 
Այդ մասամբ հետևանք Էր հին հոձական գրականության ծանոթոլթյա- 
նր, որ սկսվել Էր արդեն 11-րդ դարում։ Գրիգոր Մագիստրոսը շատ սի
րում Է այդ կիրառությունը, երբեմն <гպերճանալում, այսինքն պարծան
քով բան ծախելոլ նպատակով։ Այսպիսի « պերճանքից» ,  սակայն, հեռու 
Է Կեչառեցին. նա մի երկու հույն հեթանոսական անուններ մեջ Է բերում 
սակավաթիվ անգամներ, այն՛ Էլ մեծ մասամբ հետևելով « Ալեքսանդրի 
ՊատմությանըՏ։ Շատ բնական Է հնչում, օրինակ, լսել Մակեդոնացի 
հերոսի կամ նրա մոր բերանից իրենց աստվածների անունները։ Եվ այս 
բարձրացնում Է մեր հռետորի հասկացությունն իր արվեստի մասին, նա 
ողբացողներին իրենց խոսքն ասել Է տալիս իրենց դարին և հավատա
լիքներին համեմատ, ինչպես մեր օրով վարվում են պատմական վեպեր- 
գրողները։ Բացի այդ էշնորհօք ծաղկեալւ հռետորը բարառնություննե
րից յուրաքանչյուրի մեջ մեծ հմտությամբ դրել Է նրանց աստղի վիճա
կին ու կյանքին համապատասխան բովանդակություն։

Առաջին բարառնության մեջ Աղեքսանդրի բերանով մանրամաս1*

47 Այսպես, օրինակ, երբ Հավհ. Հովհաննիսյանը գրսսէ Է՝

Աոաջին անգամ ինձ երևեցավ,
Նա գեղեցկության սիրտ պատկերին 
Երկրպագելըլ ինձ պատվեր տվավ։
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.նկարագրված է ուժեղ, առույգ, բազմահաղթ երիտասարդի մահացման 
աղետը «ի հիւանդութեանն իւրում ըմբոնեալ դեղով», Նա իբրև դավա
ճանության զոհ, թունավորված լինելով, կռվում է մահվան դեմ, Կեչա- 
ոեցին այնպես շնորհալի է հորինած, որ այդ նրա հոգևարքը կարդա/իս' 
մարգ խղճում է Նրան, այն դժբախտ հերոսին, "Զիարդ էի կամ յո րպի. 
սի հասի տառապանս», ասում է նա, որ կարծում էին, թե Ամոնից կամ 
Արամազդից սերված լինելով' անմահ պիտի լիներ, «և այժմ յիմարեալ 
անճողոպրելի ի մահոսսնէ, որ յաղթէ յաղթողաց», Նա մտաբերում է իր 
արարքները' սկսած արբոմւ հասակից, և վերքը տվայտված' ասում է. 
а Արդ որ այս քան հզօր և յաղթական փառաց հասայ, արդ այժմ կա'մ 

. տարաբերեալ ծփմամբ կոհակօք ի մահիճս մենական և մահահրալէր. 
Տեսակս իմ ցանկալի՝ սևացեալ թխացեալ քան զքարինս եթովպական, 
հասակս իմ պանծալի' գթոտեալ ի վայելչալի պերճութեանց. գլուխ իմ 
ընգգրկեալ ծնգեալ իբրև զհսւսկ' որ հասանէ ի մանգաղս մահու, ճակատ 
իմ լիալիր և մաքուր' ծրարեալ և պատ ե ալ ի վարշամակս դեղոց. աչերս 
իմ ծովածալալ սպաոնանկատ և քազցրահայեաց' կաշկանդեալ և խփեալ 
մածմամբ' իբր խըրդանց և քղքիկանաց. վարս և հեր գլխոյ իմոյ փետեալ 
ցամաքեալ իբր զմանուշակ գարնայնոյ յերիս աւուրս սպառելով». Այս
պես և բերանն ու լեզուն, ձեռքերն ու մեքքը և ոտներն ինչպիսի են եղե[

. և են. Նա, ինչպես հաճախ անում են մեռնողները, վերքը մտաբերում է 
իր պատանությունը, երբ Ստագիրացոլ (Արիստոտելի) մոտ ուսում էր 
առնում, փիլիսոփայոլթյուն սովորում, ամեն ինչի մասին խոկալով և գի
տությունների ու արվեստների մեք խորանալով. Տյորժամ ծաւալէաք ի 
ծաղիկ բուրաստանաց իմաստոլթեանն, ի գիտոլթիւն գոյից և ի ծան о ■■ 
թութիւն աստուածայնոց և մարդկային իրողութեանց... Իսկ այժմ յիմա- 
րեալ անասնաբար, ոչ կաբել գիտել զզիարդն. բայց զայս միայն' զի 
բաղկացեալ ի քառից տարերց ի նոյն իսկ լուծանիմ. զի ինքն միայն է 
անմահ որ ամենից տիրէա— Ահա' հին հեթանոս իմաստասերի եզրա
կացությունը մարդու և նրա մահվան մասին, նա բաղկացած է չորս 
տարրներից, մահանալիս լուծվում է նույն տայ,բներին։ Չկա նրա հա
մար անմահությոմյ. միայն ինքն աստված է անմահ.

Երկրորդ բարառնության մեք ողբագին խոսում է աշխարհակալի 
մայրը. <քէացէ'ք զիս, մա՜րք մանկագոմւից միամօր զաւակաց... զի ոգիս 
թռեալ և շունչս ել արտաքս, իսկ մարմին թշուառականիս առասպելա- 
բար շրքի, դիակիր լինելով տատան եալ կենաց իմոց, Արևն իմ էանց և 
սպառեաց լուսինն լրացեալ. պարք զօր ու աստեղացն ինձ թօթափեցան, 
և խաւարեցան տեսլարանս ի հայեցուածէ»։ Նա մտաբերում է իր հղա- 
ցումն Ամոնից, ըստ եգիպտական մարգարեի ասելուն, հիշում է իր որդու 
սխրագործությունները և ավելացնում. ւԵւ ես կարծէի զիս մայր կայսեր 
և ինքնակալի, այժմ մեռելոյ մա յր... Մեռանիմ ընդ իմ մեռելոյդ. կորնչիմ 

, ընդ կորուսելոյդ. նուաղիմ ընդ ոգևարիդ...»։ հոր ցավում է, որ որդին 
■հեռացել է Մակեդոնիայից, և ինքն այլևս չի տեսել նրան։ տԾագեցար
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իբր արուսեակ, և ցնգեցար նման մրրկի, գոլեցեր ամպօք իբր առիւծ, և 
տկարացար զինչ սարդի ոստայն, ծաղկեցար իբր զգարոմւ, և խորշակա- 
հար եղեր թարշամ եալ, որ բազումք յինէն զարհոլրէին, այժմ ես ի րազ- 
մաց կորն չի մ  а ։

նա կին է, որդեկորույս մայր' զրկված և անոք, և իբրև կին և մայր՛՜ 
էլ վերկացնում է իր ոզբր. яՈւրեմն յաղթեցին ինձ անէձք մ  օրն Դարեհի 
կամ ծնողին Պաւրոսի արքային հնդկաց, որ ես այս թշուառութեանս 
հանդիպեցայ»։ Կատարվել է Ալեքսանդրի կողմից սպանվածների մա յ
րերի անեծքը, որ տվել են Ալեքսանդրի մորը։

Շատ ավելի թշվառ է Ալեքսանդրի մանկամարդ կինը'  Հռոքսիանե, 
Դարեհի դուստրը, որ սրտաաււչ կերպով ողբում է իր հիքոլթյունր երկու 
կողմից. «Դաբեհ չէ ի միշի հայրն իմ հռչակասւր, ՛և Աղեքսանդրէ բար- 
ձաւ ի միշոյ... տուն և հօր իմոյ քայքայեալ ցրուեցան, և ապարանք առն 
իմ ո յ  մեծապէս տատան եըան. իսկ ես հոսայ իբրև զշուր, կոխան եղէ 
իբրև զհող անպիտան... Ա ՚յդպ էս առես զիս յասսնդ ի ձեռանէ հօր իմոյ, 
տէ'ր իմ Աղեքսանդրէ, զի և աւուր միոյ տեսլեան երեսաց քոց ոչ եղէ 
արժանի, արարեր զիս դշխոյ և թագուհի, և քոյին սոսկալի սիրոյդ ես ոչ 
եղէ արժանի, որբ էի ի ծնողաց, արդ այրի եղէ ի գլխոյ, Կարօտիմ մ ա հ ֊ 
ճիգ, գիրկս արկանեմ տապանիդ, խոնարհիմ քո գարշապարիդ, յանձն 
առնեմ զոդիս քում ոգւոյդյ։։ Սա էլ իր ողբը հեծեծալով վերջացնում է  
իբրև հին արևելյան թագավորի մի ամուսին. <гԶի որպէս հանդերձեալ ես 
յաստուածոցն խաոնիլ երամս, այսպէս և զիս արա գերեզմանակից և 
մահակից, զի կին կայսեր ոչ պարտ և պատշաճ է զուգել ընդ ում եք»։

թողնում ենք նախարարների ողբն ու կոծը, որի ժամանակ խոսքերի 
փոխանակություն է լինում նրանց և Աղեքսանդրէւ միշև։

Խաչատուր Կեչառեցու գրիչը թռիչք ու թափ է առել այս ողյրերը հո
րինելիս։ Ծաղկալից ու շքեղ է նրա ոճը պատկերավոր արտահայտու
թյուններով, միանգամայն և թեթև, պարզ ու հստակ։ նա կարողացել է 
թափանցել իր բարառնություններն ասողների հոգեկան վիճակի մեք ե իր 
հոգով անցկացնելով նրանց զգացմոմւքը՝ տալ մեզ այն' նրանց վիճակի 
համապատասխան լիրիզմով։ Երբեմն կարծես նա բանաստեղծություն է 
հորինում երկատող տներով

Տուն հօր իմոյ քայքայեալ ցրուեցան,
Եւ ապարանք առն իմոյ մեծապէս տատանեցան...

Այսպես վարվել են նշանավոր հռետորները, և ղրանով էլ մեծ ազդե
ցություն են գործել ունկնդիրների վրա։ Կեչառեցին էլ իր այս երկերով 
հանդիսանում է իբրև աչքի ընկնող մի հռետոր, և կարծում եմ, որ նա 
իբրև քերթող էլ ավելի պատվավոր տեղ կբռներ մեր հին գրականության 
մեշ, եթե ունենայինք նրա բոլոր երկերը։ Բայց և այնպես նշանավոր ֊  
հռետորները միշտ նվազ բանաստեղծ են, քան ճարտասան։

Տե'ս Երկրորդ հավելված՝ էԲարաոնություեների հեղինակըЯ։
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ՖՐԻԿ

1. Գրականություն:— Վերքերս շատ խոսվեց, թե Ֆրիկի նման բա
նաստեղծ ենք ունեցել և չենք տպագրել նրա երկերը, և նույնիսկ իբր 
-դիտմամբ թաքցրել են այն, և Ֆրիկն անհայտ է մնացել, Մինչդեռ իրա
կանությունն այն է, որ այս բանաստեղծը շատ չավ ծանոթ Է եղե, հայոց 
հին գրականությամբ հետաքրքրվող ու պարապող մարդկանց, Սկսաէ 
1513 թվականից, «մեղապարտ Յակոբիս տաղարանից, Ֆրիկի այս կամ 
այն քերթվածները գտնվում են զանազան ժողովածուների կամ պարբե
րական հրատարակությունների մեք Դեռ 1876 թ. Երուսաղեմի հայոց 
վանքի էՍիօն» լրագրի մեշ տպագրված են սոցիալական խնդիրների 
տեսակետով կարևոր քերթվածները' ւ Վասն թալեհի և բրշի» ե г Ընդ,, Է,I 
Ֆալաքի» ( «Է՜յ չարխ, երբ ծոիս մարդոյն» ) ,  Տփխիսում 1882 թ. տպված 
է վարդապետ Տևկանցի շատ ծանոթ , Հայերդ» ժողովածուն, որի մեշ ե 
Ֆրիկի նշանավոր «Գանգատը»' « Աստոլած արդար և յիրալի», այլև ո ւ ֊ 
րիշ երեք բանաստեղծոլթյոձները, Ֆրիկից հրատարակություններ եղե, 
են և հետո' 188Տ, 1896, 1905 թվականներին, ինչպես և 1912 թ. «Հայ 
էշեր» ժողովածուի մեշ' վեց քերթված, Տպվել են և թարգմանություններ 
Ֆրիկից' ֆրանսերեն և ռուսերեն լեզվով և քննադատական հոդվածներ 
կամ ակնարկներ նրա մասին։ Արդարև չունենք Ֆրիկի բոլոր կամ ստվար 
թվով տաղերի հրատարակությոմ, մի գրքի մեշ, բայց միայն այս սիր
ված ու ժողովրդական բանաստեղծի քերթվածները չեն եղել այդպիսի 
վիճակի մեշ, Պատճառն այն Է, որ սակավ մարդիկ մեզնում հնարա
վորություն են ունեցել մեր հին գրականությամբ պարապելոլ, և ավելի 
ևս քչերը միշոց էն ոձեցել ձեռագիրները պրպտելու, նրանցից ժողովե
լու այս կամ այն բանաստեղծի երկերը և տպագրել տալու, Չպիտի մո
ռանալ և այն, որ դրանք ցրված են ձեռագիրների մեշ, որոնք գտնվում 
են այլ և այլ մատենադարաններում, այն Էլ աշխարհի զանազան կող
մերում, Մեր մի շարք հին հեղինակները դեռ սպասում են իրենց երկերի 
հրատարակությանն և ուսումնասիրությանը. Ֆրիկն այդ նկատմամբ ա- 
ՎԿԻյ-ախտավոր Է եղել, նրա մասին խոսվել Է և ղասախոսությոլնների

Այսպիսի դրության մեշ Էր, եթե կարելի Է այսպես ասել, «ֆրիկա- 
գիտությունը», երբ 1918 թ. Էշմիածնի « Արարատ» ամսագրի մեշ լույս

48 Տ"ՂեՐՒ“ 4Ր*Ղն էլ նրա մասին խոսել Է Թրիլիոիոսէ, Հայ գրողների կովկասյան 
ընկերության հրավերով 1918 թ. արած ղասախոսութ,ան ժամանակ' ւԸնդհանուր տեսու
թյուն հայոց հին րանասաեղծոլթ,ան,, որ և հա,որղ տարում տպագրվել ք Թրիլիսիում. 
Նույն դասախոս.լթ,ոմ,ը նա կատարել Է նաև Բաքու քաղաքոսէ, նա 1917 թ. գարնանը, 
դարձյալ Հա, գրողների ընկերով/յան հրավերով, դասախոսել Է Թրիլիսիոսէ .Հա,ոք մի,- 
նագար,ան առակները և սոցիալական հարաբեր.#,ոձը նրանք մեք,, որ և հետո տպա.

- ԳՐվել Է երևանում, Այս դասախոսով!,ան ժամանակ խոսվել Է Ֆրիկի մասին,



՛տեսավ մի հոդված' «Մոռացված մի Հա յ նբգիլ* վևրնադրով*. <гՄոռաց
վածըս րնավ մոռացված չէր. ինքը հեղի՛նակն իր հոդվածի մեշ բավա
կան մանրամասն բեր՛ել է, ինչ որ իր գրվածքից առաք տպված է եղել 
Ֆրիկից և սրա մաս՛ին50, Այդ հոդվածը մի ուսումնասիրություն էր Ֆրիկի 
և առանձնապես նրա ապրած ժամանակի մասին, դա պիտի լիներ առա
ծաբան այն հրատարա՛կության, որ ձեռնարկել էր հեղինակը։ Նա էշ- 
մի ածն ի, Օքսֆորդի, Լոնդոնի, Պարիզի, Վիեննայի, Երոլսաղեմի, Կոս- 
տանղնուպոլսի (Անտոնյան) մատենադարանների ձեռագիրներից հ ա ֊ 
վաքել էր Ֆրիկի երկերն իրենց այւընթերցվածներով հանդերձ և պատ
րաստել տպագրության և սկսել էր նույնիսկ տպագրել, բա յց իրենից 
անկախ պատճառով գլուխ չեկավ այդ գործը, Հետագայում ևս 1927 թ. 
օիորձ եղավ հեղինակի թույլտվությամբ Երևանում տպագրելու նրա ժո
ղովածուն իր առածաբանով հանդերձ, բա յց դարձյալ անկատար մնաց 
սսյդ, Վ՛երջապ՛ես նրա ժողովածուն լույս տեսավ 1941 թ ., բա յց հայտնի 
յ է ,  թե արդյոք ժողովածուի իրեն տպագրության համար պատրաստած 
գործի"ց, թ ե ՛ սրա նախնականիցՏ1<

2. Կենսագրության:— Ֆրիկի կենսագրության միակ աղբյուրը նրա 
բանաստեղծություններն են, Նրա երկերի լեզուն միյին հայերենն է, 
ւբայց նա լեզվի հետ բավական աղատ է վար՛վում։ Նրա գործածած բա զ

49 .Արարատ» ամսագիր, էշմիածին, 1918, էշ 04-88, 171—203, .Մոռացված մի 
Հա, երգիչ», Տիրայր եպիսկոպոսի, Այս հոդվածի մեք կան չհասկացած կամ սխալ հաս
կացած կտորներից հան ած եզրակացություններ, .վարկածներ։։, որոնց մասին չենք խո
սի ի զի բոլորովին անարժեք են։ Բայց մնացածով մի կարևոր գործ Է գա, և այստեղ 
՛նկատի ունենք այգ։

60 ԴՐանԻտ օգտվել ենք վերևում, Ավելի մանրամասնոլթյոլններ էեոք բերել ցանկա
ցողը կարող Է դիմել հոդվածին,

51 ձւփկ, Բանաստեղծություններ, ժողովածուն՝ համեմատություններով, ծանոթագրու
թյուններով և բառարանով կազմեցին ֆիլ. գիտ. թեկնածու Մ. Մկրյան և Ե. Թորոսյան,
խմբագրությամբ Հ. Մելիք յանի, Մ. Մկրյանի, Հ. Սիրասի, Արմֆանի հրատարակչություն,
եր՛ևան, 1341։ Գրքի այս երեսաթղթի էակատին տպված Է նաև .ՍՍՌՄ գիտությունների
ակադեմիա ֊հա յկական ֆիլիալ, գրականության և լեզվի ինստիտուտն։ Եթե չլիներ Տիրայր
եպիսկոպոսի գործը, չէր էլ լինի այս հրատարակություն իր քառյակ ե կրկնակ անողնե
րով։ Նրա անունն• իբրև гբանասեր Տիրայր» խցկված է 2-3 տողի մեշ, էշ 23, որ քիչ
մարդս, աչքի կընկնի, Ֆրիկն իր ժամանակին այսպիսի բան չէր անիլ, — Այս հրատարա
կությունը, ցավոք, անկրիտիկա֊ անքննադատ է, լի վրիպակներով, թերի բառարանով,
առանց բացատրական ծանոթությունների, Վերքից է։  219—202 դրված . ծանոթագրու
թյունները1 վերաբերում են քերթվածների աղբյուրներին, և թե երբ են քերթվածներն 
.առաշին անգամ տպագրվել։ Այս տեղեկություններն էլ ամենամեծ մասով առնված են 
■Տիրայր եպս.-ից, դարձյալ չհիշատակելով նրա անոմւը։ նրա փոխանակ' փայլում է երե-
սաթղթի մեշ հիշված քառյակ անուններից կրկնակը, որի Առով մի երեք տարի աոաշ 
Հրատարակվել են Ֆրիկի երեք քերթվածը։ Այս. 19*1 թ. հրատարակությունն ունի նաև մի 
աասշաբան . Ֆրիկի ստեղծագործությունը» վերնա գրով և . Մ. Մկրյան» ստորագրությամբ, 
օգտված է մասամբ նան Տիրայր եպս-ից, էլի առանց նրա անոմւը հիշելու։ Կրկնում եմ, 
այսպես չէր վարվիլ Ֆրիկը։
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մաթիվ խոսքի դարձվածներն ու լեզվական ձևերը նկատի ունենալով' հ ա ֊ 
։ /  վանական է ենթադրել, որ նա եղել է Արևելյան Հայաստանից կամ ապ

րել ու գործել է ավելի այնտեղ, բայց ոչ թե առանձնապես Սյունիքում, 
կամ Կիլիկիայում, ինչպես կարծել են։

Կարելի է որոշել նրա մի քանի բանքերի դրության տարիները և 
սրանցով դրանց հեղինակի ծննդյան և մահվան թվականները' մոտա- 

' / ՜  վոր հաշվով։ Նա ծնվել է թաթարաց արշավանքի սկիղբներոլմ, շոլրք 
\ 1236 թվականին, տԸնդդէմ Ֆալաքինв քերթվածը հորինել է ոչ առաշ քան 

1286 թվականը և հավանորեն հենց այս թվականին. « Վասն Արղուն ղա
նին և Բուղայինв երկը հորինված է 1289 թվականից ոչ առաշ, ամենայն 
հավանականությամբ, հենց այս թվականին, իսկ տԳ անդատ в քերթվածը'  
հավաստի 1295 թվականին։ Այս վերշին քերթվածը հորինելուց հետո 

У դեռ նա ապրել է շատ տարիներ և հասել է լի ծերության և վախճանվել 
է 14-րդ դարի ա ռաշին կամ երկրորդ տասնամյակին։

Այս թվականների մասին տե՛и <гԵրրորդ հավելված», տՖրիկի կեն
սագրության շուրշըւ։

Տի հիմնավորված այն կարծիքը, թե <։Ֆրիկ» անոմւը բանաստեղծի 
իսկական անոմւը չէ, այլ <гբանաստեղծական անոմւըв կամ կեղծ անու
նը։ Այդ պարզապես մի անձնանվան նվազական ձև է, թերևս, ինչպես 

\կա ր ծել են, Ֆրեդերիկ անվան։ %. Ալի շան ը̂ 2 գրում է. яԲարակ զգաց
ման և ուղիղ մտաց տեր, նաև ճարտար տաղաչափ պեսպես վանկերով 
նորանուն քերդող մը կայ՝ Ֆրիկ, որդի Բ՚ագվոշի եղբորորդի Դոդոնայի, 
որոմ, ժամանակն որոշակի հայտ չէ, բա յց այս (ԺԵ) դարես ետք այլ 
չէ. գրվածքն բարոյական խրատք են, սակայն սրտով սփռած», Պակաս 
аնпրшնпւնв չեն Ֆրիկի հայրն ու հորեղբայրը, որոնց մասին ոչ մի տե
ղեկություն չի հաղորդել Ալիշանը, և ուրիշներն Էլ չեն գտել ցայժմ,

Ֆրիկն իր տաղերի մեշ ընդհանրապես հիշել Է իր անունը, և տաղե
րի վերնադիրների մեշ Էլ սովորաբար կա Ֆրիկ անոմւը. բայց չնայելով 
դրան' որոշ չափով անորոշություն կա այս կամ այն ոտանավորների հե
ղինակի վերաբերմամբ, որովհետև մի վատ սովորություն Է եղել հեղի
նակի անվան փոխանակ ուրիշ անուն դնելու։ Դրա դեմ բողոքելով իր մի 
,քերթվածի 58 վերշոլմ գրում Է մեր բանաստեղծը.

էէվ գիմ անունը ս խափանէ,
Ջիւրըն գըրէ պարծենալոյ.
Աստէնս չաոնէ ինքն թողութիւն,
Անդէն զըրկի ինքն ի  բարոյ։

И Т.. Ալիշան, Ցուշիկք Հայրենեաց, հատ. Р, էշ 125. «■Ազգային վիպասանությունդ, 
հոդվածի մեշ,

63 {Արարատս, 1918, էշ 76. տե՛ս &ւփկ, Բանաստեղծություններ, էշ 95. էնարին Ֆըր-
կանն ասացեա,,, էհ՜ անօրէն ե անաոակտ քերթվածը,
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Կարևորն այն չէ, թե Ֆրիկն աշխարհական է եղել5*, այն էլ, ինչպես 
ենթադրել են, անգրագետ և անուս, այլ թե նա ուսում է ստացել, ե րբ է 
մտել արդյոք հոգևորական դասի մեք և բանաստեղծությունները կյանքի 
ո ր  շրքս՚նում և ի՜նչպես է հորինել։ նա իր համար գրում ք68.

Տիմ հօրէն զայս լսեցի,
Թէ Քրիստոսի ըզք եզ կոլտամ։

Այս ցույց է տալիս, որ հայրն ուզեցել է որդուն հոգևորական կոչ
մանը նվիրել։ Այսպիսի դեպքում նրան մանկական հասակից արդեն, 
ըստ ժամանակի սովորության, պիտի սկսեին կրոնական կրթություն 
տալ, ուրեմն և գրագիտություն սովորեցնել։ Մի տեղ™ նա գրել է.

Ի մանկութենէ ի վեր
Զիս ուսման իւոցըն կու մաշէ։

Այս էլ նշանակում է, որ նա մանկությունից սկսած սիըելէ ուսումը 
■և պարապել դրանով։ Եվ իսկապես, նրա բանաստեղծություններից տես- է ՜"  
նում ենք, որ նա մեծ ծանոթություն ունի Ս. Գրքի և առհասարակ կրո-

64 էՖրիկը եղել է աշխարհական. այդ մասին ինքը Հեղինակը մի քանի Հիշատակու
թյուններ է արել իր բանաստեղծոլթյոմյների վերնագրեր «ւմ. այսպես, օրինակ' մի վեր
նագիր. *Այլ տաղ վասն բարեգործալթեան մարդկան ի Ֆրիկէ աշխարՀականէ ասացեալ,. 
կամ մի ալրիս- "ՖՐՒԿ Հարտար աշխարՀականէ, (1րիկ, Բանաստեղծություններ, էշ 9).

Ֆրիկի աշխարհական լինելու մասին Էլ առաշին անգամ գրվա» Է Տիրայր եպս-֊ի 
շատ անգամ Հիշված հոդվածի մեշ. նա իր կարծիքը հիմնավորել Է վերևում բերված աոա
շին վերնագրի վրա, որ այդպես կա այղ տազի հինգ ձեոագիր օրինակներից միայն մեկի 
մեշ կարմրադեղով գրված, էայձմ եղծված, հազիվ ընթեռնելի,, Բայց այս հոդվածագիրը 
,չի նկատել, որ այնտեղ գրված Է ոչ թե Հի Ֆրիկէա, այլ էի Ֆիրիկէ,. Այսպես Է տպված 
Лшк Ֆրիկի Բանաստ. Էշ 89 նույն քերթվածի (*Ы  սիրտ, վատին մի' լսելէ) այլ ընթերց
վածների մեշ։ երկրորդ վերնադիրն Էլ, ար բերել Է Մ. Մկրյանը, դարձյալ այդ տաղի չորս 
թէ հինգ ձե,սսգիրներից մեկի մեշ միայն կա այդպես։ Տե՛ս 1րիկ, Բանաստ., Էշ 9Տ, է Է՛ 
անօրէն ե անառակ, քերթվածի այլ ընթերցվածների մեշ։ Սակայն սրա Համար էլ պետք 
է նկատեմ, որ Հայաստանի պետական թանգարանի Համար 883 ձեռագրից (որից առնված 
է տպված քերթվածը) ես 1928 թ. արտադրած ունիմ այսպես, տեր. 272. վերնադիր՝ *Ֆի- 
,րիկ Տարտար աշխարՀականէ*. Շատ պարզ երևում է, որ այս երկրորդ гվերնագիր1 ասածը 
ոչ թե Հեղինակի գրածն է, այլ մի ուրիշ մարդու, որ դրանով ուզեցել է իր իմացած տե
ղեկությունը տալ բանաստեղծի մասին։ Ապա' այն Հանգամանքը, որ էաշխարհական, Հի
շատակությունը չորս-Հինգ ձեասդիրներից միայն մեկի մեշ կա, և ար երկու դեպքում էլ 
«Ֆիրիկ, է դրված, դեռ քննելի է դարձնում այգ երկու էվերնագիրները,, թե արդյոք Հե
ղինա՜կն է այդպես գրել իր Համար, ար կասկածե/ի է, Ապա դարձյալ' 'աշխարհական, 
,բառը ես միայն բերված երկաւ ձեոյսգիրների մեշ գրված գիտեմ, և ոչ թե էմի քանի։, 
ինչպես գրել է «Ֆրիկի ստեղծագործությունը, առաշաբանի Հեղինակը.

65 ձւփկ, Բանաստ., էշ 88. էՏիսաս։ անուն յիա գթացարա քերթվածի մեշ։
65 .Արարատ, ամսագիր, 1918, էշ 78. Հիշված Հոդվածի մեշ. Տի ասված, թե ա՛ր

Հանքից է տոնված այգ. 19*1 թվականի *Ֆրիկ, Բանաստեղծություններ, ժողովածուի մեշ 
Հեն երևաս! այդ երկու տողերը։ Ըստ երևույթին Տիրայր եպիսկապասի ժռղավածոմ. ամ-
,բողշապեա չի տպագրված.

-  291 -



նական խնդիրների, մեծ հմտություն Ավետարանին, տալիս է Ս. Գրքի 
բովանդակության համեմատ խրատներ, ծանոթ է նաև ուրիշ երկերի, 
ինչպես' եփրեմ ի ճառեր, Վարք սրբոց. շարադրում է դավանաբանական 
քերթվածներ, աղոթելով հանդերձ, կամ Քրիստոսի տնօրինականքի 
պատմությամբ։ Եվ, վերջապես, նա մեկ մեկ հորինում է և դրաբար լեզ
վով, հաճախ կրոնական երկերի մեշ ընդունված սովորական դարձված
ներով ու պատկերներով և բանաձևերով, ինչպես և բազմաթիվ ակնարկ
ներով, որոնք վերաբերում են եկեղեցու ընդունած հավատի խնդիրներին- 
Կարելի չէ ասել, թե այսպիսի գրվածքներն անուս մարդու են, և կամ թե 
այդ ամենը նա յուրացրել է եկեղեցում ժամերգության ժամանակ' ըն
թերցվածները լսելով կամ այլուր ուրիշների կարդացած ներին ունկնդիր 
լինելով։ Նա ինքը կարդացել է ։ Երբ նա գրում է*7.

Ր Անալի դարձել եմ ի միտս ու անհամ,
/7' չ  առնում ըզգըրոց ճաշակ և ըզհամ,— 

այդ ապացույց է, որ նա առաշ գրքեր կարդացել է և վայելել նրանց 
համ ու հոտը։ Այս ամենով հանդերձ' նրա երկերը չեն կրում հին քեր
թողական ուսման դրոշմ, պարզ երևում է, որ նա չի առել վարդապետա
րանների մեշ ընդունված իմաստասիրական ու հռետորական և սքոլաս
տիկ աստվածաբանական-մ եկն արան ական ուսումն իր նրբամտություն
ներով։ Դրս։ համար և, ինչպես երևում է, չեն հավատացել, թե նա կա
րողանար այնպիսի բաներ հորինել, ուստի նա ստիպված է եղել գրելոժ*.

Տէր կենդանի է և օրհնեալ,
ՈՐ ւէ ШП "8 Բ^նքս ասացած,
Զինչ ըզծաղիկ եմ ժողովել,
Քան զմարգարիտ պայծառ շարած։
Թէպէտ յերկար բան կու խալսի,
Ֆըրիկն ասել է ի մըտաց։

Ուրիշ տեղեր նա իր բանքեր հորինելու շնորհքն աստուծուց է հա
մարում. օրինակ, նա ասում է^.

Գոհանամ ք յողորմած էն...
Որ զանարժանս արժանացոյց,
Որ հանց գօհար բան ի շար կու գա յ ։

Երևում է, որ ծաղրել են նրա պարզաբան գրվածքները, մանավանդ 
այսպիսի կրոնականները' <гԲան մեկնութեան», ՀձԱսացուածք ի տնօրէ-

67 Ֆրիկ, Բանաստ., էշ 206. Փ̂ափագել եմ ի յուրն» քերթվածի մեշ։
68 1ւփկ, Բանաստ., էէ 78. էերբ քեզ խրատ էր պատրաստահ տողով սկսվաէ մե*

гшստեղէ*լթ,ան մեշ, բ.վանղակ,վ1րձը գրքից է աոաէ,
69 И-նգ, էւ ՏՕ։
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նա թիլն փրկչին»60, ասելով, թե նա ի՜նչ գիտե, ե՜րթ Է ուսում առել, որ 
այդպիսի բաներ Է հորինում։ Դրա համար և նա շատ նուրբ կերպով հեգ
նում Է այնպիսիներին իր «Ի ծնունդ սուրբ կուսին»  քերթվածի մեշ*]։

Ֆրիկն ի՜նչ հող Է կամ մոխիր,
Որ հանց գօհար բան շարէ նա.

Ոչ կարդացել է օր մի նա.
Ոչ62 ի հօրէ աոեալ միրաթ,
Ոչ աստուծոյ տուած նորա,
Նա ե՜րբ կարէ հանց բան ասել,
Ով որ կարդայ' օրհնէ րզնա։

Այս տողերը սխալ բացատրելով[63 եզրակացրել են, թե Ֆրիկն իբր 
չի ծառայել վարդապետի, հետևաբար ուսում չի առել, նա մի օր էլ չի 
կարդացել, հետևաբար և անգրագետ է եղել, իբր հայրն էլ միշոց }ի ու
նեցել, որ իր որդուն « դպրոց տար ու կարդացներ» ։  Այդ տողերը, սա
կայն, հեգնությամբ են ասված, պետք է հակառակ իմաստով հասկա
նալ։ ժողովրդական լեզվի մեշ շատ հաճախ հաստատական ու դրական 
խոսքերն ասվում են բացասական ու հարցական ձևով։ Այսպես' բանաս
տեղծը երբ ասում է' « Ֆրիկն ի՛նչ հող է կամ մոխիր», նա ոչ թե իրեն 
նվաստացնում է իրոք ինչպես ուրիշ դ ե պ ք ո ւ մ ա յլ  հեգնելով պատաս
խանում իրեն բամբասողներին' ասելով իսկապես, թե Ֆրիկը հող ու մո
խիր հո' չէ, նա կարող է գոհար բաներ շարել, նա ուսում է առել վարդա
պետի մոտ, շատ կարդացել է, հորից էլ միրաթ֊կրթություն65 է ստացեի 
աստված էլ շնորհք է տվել նրան, հետևաբար նա կարող էր այնպիսի. 
.էբանտ հորինել, որ ով կարդա՝ օրհնի նրան։

Ուշադիր պիտի լինել, որ խնդիրն այստեղ սովորական գրել-կար- 
դալոլ կամ ուսում առնելու մասին չէ, այլ գեղեցիկ ոտանավորներ, այն 
էւ ըստ ձևի և ըստ բովանդակության «գոհար բաներ»  հորինելու։ Այս 
բանաստեղծական շնորհքը նա, հարկավ, վարդապետների մոտ չէր սո
վորել, և չէր էլ կարող նրանցից սովորել այն, որ բնատուր էր։ Բայց

60 Անդ, էշ 127, 150։
01 Անգ, էչ 126։
62 Բնագրի մեք տպված է «թէ», առնում եմ ըստ իմաստին այլ ընթերցվածը *ոչ»ւ 

Ապա Հաչորդ տաղի սկզբի էայԱՏ բաոն ուղղում եմ «ոչ» ըստ ամբաղչի իմաստին, այլա
պես անկապ к անմիտ է մնում դրա հաչորդ տսղըւ Եթե «այս», այսինքն շնորհքն ասասլ- 
ծոլց է տրված, ապա այլևս կարելի չէր գրել, թե (Г նա ե՛րբ կարէ հանց բան ասել»։

63 «Արարատ», 1918, էչ 78 Ա հտն., բայց հոդվածագիրն այս տողերի մեչ հեգնու
թյուն տեսնելով հանդերձ' տալիս է այդ սխալ բացատրոլթյոմւըէ

04 %ւփկ, Բան աստ., էչ 119. г Բան պիտանի և լալ» բանաստեղծության մեչ' «Ֆրիկն

65 «Միրաթ» բաոն այսպես «կրթոլթյուն» է բացատրված (•Արարատ», 1918, էչ 79)։
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այդպես չէին հասկանում այն ժամանակի սքոլաստիկները, նրանք կար. 
ծում Էին, թե այն Էլ պետք Էր դպրոցում-վարդապետարանում ուսած 
լինել,

ժամանակակից բանաստեղծ Կոստանդին Երզնկացին իր մի քերթ
վածի սկզբում դրում Է. « Ոմանք չարախօսեն ղին Էն վասն նախանձու, 
թէ որպէս խօսի սա այսպիսի բան [խոսքը ոտանավորների մասին Д, զի 
վարդապետի չէ աշակերտել» ,  և ապա' բացատրում է. «ա ՜յլ է աշակեր
տելն և այլ է շնորհքն ի հոգւոյն» ,  Եվ ինքը բանաստեղծը պատ
մում է, թե երբ տասնուհինգ տարեկան ժամանակ վանքում ուսումն 
առնելիս է եղել («ի  վանքն յուսումն էի»), իր մեշ զգացել է բանաստեղ
ծելու « աստվածատուր»  շնորհքը։ Այսպես և Ֆրիկը, որ հպարտ է իր « գո
հար բաներով, անպայման ուսում առել է որևէ վանքում կամ մի քա
հանայի մոտ, բայց հորինել է բնատուր շնորհքով, որ « Աստուծոյ տոլած 
նորա»։

նա հորինել է բազմաթիվ « հայէրեն բաներ», երաժշտական ան
սխալ ռիթմով, որ ապացույց է, թե նրա շնորհքներից մեկն էլ եղել է 

՚  երաժշտական զգացումը: նա հավասար աշողությամբ և գրեթե հավա
սար թվով ոտանավորներ է հորինել մեր երկու շատ ռիթմիկ չափերով— 
«Հայրենի կարգով», որ է' 2  +  3  +  2 \\3 + 2  +  3  ոտքերով տոզերր, և 4 + 4  
յամբական տողերով, մի երեք բանք էլ ունի Յ փ Յ + 2 + Յ  պարզ ոտքե
րով։ Այստեղ կարևոր չի այս ոտանավորների մասին մանրամասնելм , 
միայն պիտի ասել, որ կան աղճատումներ, բառեր ետ ու առաշ ընկած, 
որով խանգարված են չափերը։

թե բանաստեղծը միաժամանակ և երգիչ է եղել թե չէ' այդ չգի
տենք. մեկ քերթվածի վերնագրի մեշ կա «երգիչ» բառը' « Վասն թալեհի և 
բրշի ի Ֆրիկ երգչէ. մեյին, սակայն, չի հիշվում Ֆրիկ անոմւը։ Իսկ վերնա
դիրների համար չենք կարող ապահովապես ասել թե հեղինակից են ծա
գում։ Մի քանիսի վերնադիրներն են «Տաղ» կամ « Այլ աաղ Ֆրկանն ա- 
սացեալ» ։  Ավելի գործածվում է' «նորին Ֆրկանն ասացեալ рш Б...», կամ 
լոկ «նորին Ֆրկանն ասացեալ», Այս «ասել» բայը չպիտի շփոթու
թյան մեշ ձգի. դա գործածվում է «հորինելու» իմաստով նույնիսկ պատ
մության համար, օրինակ' «Հայոց պատմութիւն ասացեալ Մովսիսի Խո
րեն ացւոյ»։

Ֆրիկն իր «բաները» կամ «բանքերը», ինչպես ավելի հարմար է կի
րառել աշխարհաբարում ( սույն բառը գործածվում է նաև որոշ բարբառ

66 Այս չափերը մանրամասն ուսումնասիրված էն սրա Հեղինակի մի ուրիշ աշխատու
թյան մեշ. *Հայոց լեզվի տաղաչափություն, ուսումնասիրեց պրոֆ. դ-ր Մ. Արեղյան*, 
Երևան, 1988, էշ 267—276' €Հայրենի կարպ*, էշ 198—209' էՏամբական ոտանավորներ 
րարց ոտքերով» ե Է/ 240—241' աԱնապեստյան Л -վանկանի, երրորդ ոտքը յամբа։

Հայրենի չափի մասին տե'ս առանձնապես Մ. Աբեղյանի էՀին գուսանական ժսղովըր֊ 
դական երդերа աշխատով յան մեշ, Երևան, 1981, Էշ 15—49. արտատպ. ՀԽՍՀ Պետ. հա- 
մա լսարանի г Տեղեկագիր, М М 2—8, 4, 6,
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ների մեք яբանքи կամ «բանս», նաև «բան» ձևուէ) հորինել է կարդալու 
համար և անձամբ դրելովւ Այդ երևում է նրանից, որ հորինելու ժամանակ 
իր քերթվածն անվանում է «բան» և հետո դրա մասին գրում է' «ով որ 
կարդայ...», կամ «որ երբ կարդալ...»ւ Այսպես, օրինակ, վերևում բեր
ված վերքին ցիտատի մեշ։ Մի ուրիշ քերթվածի մեշ ևս'

Ով կարդայ զայս բաներս 'լ ինքըն զըմբաղի...Р-է քննէք զայս բաներս ի միտ 'լ ի հոգի...
Ել ուսիր, որ կարդայք ի մ  էշ ժողովի. . .”

Երբ բանաստեղծն իր երկը հորինելիս խոսում է դրա կարդալու մա
սին, կնշանակի նա հորինում է գրելով։ Ոչ մի հիմք չկա կարծելու, թե 
Ֆրիկը բերանացի հորինելիս լիներ և հորինելիս թել ադրած լիներ մեկին, որ 
գրեր, կամ բերանացի հորիներ և իրար նման և այնքան մեծ ու երկայն 
բանաստեղծությունները անշփոթ միտը պահեր և հետո մեկին թելադրեր, 
որ գրեր։ Այդ հնարավոր է միայն կարճ բանք երի ու եղանակավոր երգերի 
վերաբերմամբ, այլև վիպական քերթվածների, որոնց մտաբերմանն օգ
նում է դեպքերի հաշորդությունը։

թ՛ե ե'րբ է նա սկսել բանաստեղծել, այդ. չգիտենք, նա իբրև քերթող 
у  աշխատել է նաև ալևորության ու ծերության օրերին, ինչպես հիշում է մի 

շարք երկերի մեշ, ինչպես, օրինակ'

...Երբ դաբձալ սևդ ի սպիտակ։
կ Տ 7

Քո սևդ ի սպիտակ դարձաս
էւ 86, 118

Հո գոյն շնորհք երետ ծերուսէ 
էւ

•ՀՀ Ւե ինչո՛վ, ի՛նչ պարապմունքով Է նա իր ապրուստը հայթայթել, այդ 
չի երևում նրա բանք երից։ Մի քանի անգամ նա խոսում Է հարստության 
ետևից լինելու մասին, բա յց չի պարզվում, թե արդյոք անձնապես ի’ ր մա
սին Է խոսում, թե՞ իբրև բարոյախոս՝ ընդհանրապես, բա յց իր վբա դարձ
նելով ասելիքն և առաշին դեմքով խոսելով, միաժամանակ իր անձնականը 
խաոնելով հետը, այսպես, օրինակ՝ հետևյալների մեշ.

Շատ ոլորեցի մարդու մորոյս...
Շատ պարծեցա յ  ի վերայ ոսկոյս...

է, 92

67 ձւփկ, Բան աստ., Էչ 158. է...ՏնօրԷնութիմւ փրկլինտ քերթվածի Հեչ աղճատված 
տող է հետևյալը. «Աստուած օրհնէ զայսն կարդացողն յորժամ երգէ զՖրիկն յիչեաւ. այլ 
ընթերցվածով վերականգնվում է է...որ ըզՖըրիկըս յիշէ նայա, էյ 49, IՄինչ ածէ ղմահն,..ս 
քերթվածի մեք
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Անշուշտ իրեն, հեղինակին են վերաբերոսէ հետևյալ տողերը, եթե 
միայն հիշված էՀարդայւ, վարիանտ' «Հարզայ» բառը տեղանուն է. 

Անկայ ի յոսկոյ ցընոր 
Ու ըզհոգոց տունը ն շինեցի...
Ասցի թէ շինեմ ես բերդ 
Ու քաղաք և դարպասընի...
Շատ մի [վար. դարդակ] դատեցայ, եղբա՚րք,
Ի Հարգայ [վար. Հարզայ.] ես շատ մի տարի.
Ասցի թ՜իմ շանօքս առնեմ 
Մեծութիւն առանց հրամանի...

էւ «

«Հա րղա յռ անունը փորձել են նույնացնել Կիլիկիայի «Հարգանս տ ե ֊ 
ղանվան հետ 68. բայց այդ դեռ կարելի լէ հաստատ համարել։ Կարծում եմ 
պետք է առնել ավելի շուտ տՀարզայа փոփոխակը և նույնացնել «Հազրա», 
շուռ տված' «Հարզայ։ տե ղանվան հետ, որ նշանավոր կենտրոն է եղել 
Աղձնիքում, թաթարաց իշխանության երկրռւմ, քան թե Կիլիկիայի մի հե
ռավոր անկյունում դտնված մի տեղ, թաթարական տիրապետությոձից 
դուրս։

Մաքուր անձնական բանաստեղծություն է (ГՈղբանք փոշիմանու- 
թեանյ) (էշ 25 և հտն.), որի մեշ կան հետևյալ հետաքրքիր տողերը.

Բուռն եմ ածել ես աշխարհի,
Որ կու վազեմ հետ շատ շահի.
Զինչ տէրն երետ' հերիք չածի,
Այլ մեծութիւն սիրտ ոմւէի. 
ժողովեցի շատ մի բարի,
Ըռզակ արի զնա թաթարի...
Այն բազային եմ նըմանի,
Որ փոքր որսին ոչ հասսնի.
Ով որ ածէ զաչքն այլ մեծի,
Քաղցած կենա և անօթի,
Ահա եղալ այնչափ տարի,
Որ տուն ու տեղն դեռ կու քակի.
Զինչ մեծամեծ վաստակ արի,
Ամէն դարձաւ հող ՛է ի փոշի։

Նա իր աշխատած հարստությունից զրկվել է թաթարների ձեոով կա'մ 
հ/  կողոպտվելով, կա'մ հարկահանությամբ։ Կիրակոս Գանձակեցին խոսելով 

իր ժամանակի ծանր հարկերի մասին՝ դրում է. հ Ել ոյր ոչ գոյր՝ զուստերս 
և զդստերսն առևուին ընդ պահանշմանն». <гՈր ոչ կարէր հատուցանել

88 <Արարատյ ,  1918, (յ 8Տ։
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ղսակն' ղմանկունս նոցա աոնուին ընդ պարտուցնл69> Արդ' կարծում են, 
թե Ֆրիկի որդին էլ նույն դժբախտությունն Է ունեցել70, բա յց այն բա
նաստեղծությունը71 , որի մեք հիշատակվում Է այդ, կարոտ Է բանասիրա
կան քննադատության։

Տե՞ս Երրորդ հավելված'  «Ֆրիկի կենսագրության շուրքը»։
Կենսագրական տեսակետից շատ հետաքրքիր Է մի բանքը (Էշ 40), 

որի սկիզբն Է « Գնաց մանկութեան հասրաթն», բանաստեղծը խոսում Է 
դաոնացած հոդով, նա կորցրել Է ամեն ինչ, ընկել Է անհուն հոգսերի մեշ, 
չունի տուն ու տեղ, խոցվում Է, ամբողշ օրը տանջվում Է հարկի ձ ե ո ի ց -  

Գնաց մանկութեան հասրաթն 
Ու երեկ ինձ հոգ անիհուն.
Զըրկած եմ երկու կենօք,
Վասն այն որ չեմ ելնել ի հուն։
Գազան V անասուն ու հաւ 
Գէմ ոլնին իւրեանց տուն ու բուն.
Ոչ տուն ու ոչ տեղ ունիմ,
Կոլ խոցիմ զօրն ի յա յն հարկուն,
[Վար.ճ Կու խոցիմ ի յանհաւատնուն]ւ

Նա սկսել է գինու մեք թաղել իր վիշտը, բա յց քանի ավելի գինի է 
խմում, այնքան ավելի ծփանքի մեշ է ընկնում։ Նա հույսը կտրել է մարդ
կանցից, չի հավատում, թե որևէ իշխան կօգնի իրեն, հասկանալի է' հարկի 
պարտքը տալով։ Եվ վերքը մ  տածում է լինել «սիրող վանքերուն» ,  այ
սինքն վանական դաոնալ, որպեսզի ծառայի աստծուն, որ տեր է մարդուս 
«անձին ու հոգուն», և եթե աշխարհիս անցավոր կյանքից, տուն ու տե- 
ղից զրկված է, գոնե անդենի կյանքի ճարն անի։ Գինու գործողությունը 
նա ուրիշ երկերի մեշ էլ հիշում է.

Գանձով գընած ես դու դերի,
Դու է"ր խըմես զօրըն գինի։

էշ 28, տ. 91-92

Եթե բառացի հասկանանք, Ֆրիկը գերի Է ընկել, հարկավ, թաթար
ների ձեռը, և փրկանքով գնվել, ազատվել Է։ Թե նա ո ր  տարիքին Է ընկել 
այսպիսի դժբախտության մեք, այդ դժվար Է որոշել նրա բանքերով մի
այն։ Ալևորության ժամանակ նա իրեն դժբախտ Է զգում մենակությունից։ 

ք'Դոլ յէ՞ր  կու դատիս, Ֆրիկ,
Երբ չունիս դուն դուստր ու որդիք։

կ  85, ա. 34

68 կ. Գանձակեցի, Պատմսւթիձ Հարց, էչ 360, 349։
70 <Արարտտ», 1918, էշ 83 ե հտն., Այստեղից ե сՖրիկ, Բանաստ.1, էք 10։
71 Անդ, է։  40 ե հտն. «Գնաց մանկոլթեան հասրաթն
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Երբ նրա (Гսևն սպիտակ է դարձելյ>, արդեն հիշում է աշխարհի ունայ
նության մասին և մտածում.

Աճապ ա՜մ յէ*ր կու դատիս,
Աշխարհիս երակ դու Ֆրիկ.
Ոչ տուն ու [я^] տեղ ունիս,
Ել ոչ կին, ոչ դուստր և որդիք։
Ա մ երբ հանց ընկեր քո բախտն 
Ու թալեհն, ա՜մ, ի՜նչ կայ հարկիք...

կ  и г, т . во ւ  հան.

Ինչքան էլ «դատելուս, այսինքն աշխատանք անելու մասին է գրում, 
բայց աղքատ է, աշխատածը, երևի, գինու է տալիս, զգալով նույնիսկ, որ 
լավ բան չի անում.

* է '  [ =  երանի՜ թե] լինէր ինձ դօլուաթ և խելք ի բարի,
Որ կարի հա՜նց կենալ, ինչ որ կու պիտի։ 
է՜, ալազ, է՜, ասսղ, ափսոս կու լինի,
Զիմ խելաց ուժն յինէն գինին կու տանի։
Պարտական եմ հոգով, լեզուս կու կապի, 

լէ՝ աԱ 1ատ բաներ յառաշ հանէի։
կ  Ш , տ. вО ե հտն.

Դաոն է նրա վիճակը ծերության ժամանակ, նա իրեն բոլորովին մե
նակ և անճար է զգում.

(  Ոչ գիտեմ թ՛ ուր մեոանիմ,
'  Ոչ ոք չոմւիմ որ թսւղէ զիս.

Ոչ ունիմ տեղ հանգըստեան,
Ոչ խընդացել եմ յորդիս...

Ոչ եղբայր \  ոչ զոք ունիմ,
Որ ալաղէ, ափսոսա յ  ղիս.
Ոչ ծըլեմ, ոչ բուսանեմ,
Տերդ ղաղընձած սերմ եմ գերիս։

Ւէ ունէի ճորտ ու ծառայ,
Կամ կարևոր յաստըւորիս,
Սոքա այլ զիս ուրացան,
Ել ատեցին զաղքատ հոգիս։

Տայս ի յիմ բախտէս ունիմ,
Որ չի նայել քաղցր աչօք յիս.
Ինձ նըման այլ չէ ծ ընել,
Ինչ կու նայիմ ի վերայ բանիս,

կ  51—32, տ. 10—25

՛նրա թշվառությունն այն աստիճանի է, որ վախենում է, թե իրեն 
կարգին չթազեն իր աղքատության պատճառով.
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Եղո՜ւկ ու վա՜յ ինձ այս ծերիս.
Երկու կենօքըս չ' յաշողեաց,
Այս խոց մնաց ի վերայ սրտիս։

կ  гг, ա. Տ5—Տ7

է ',  Ֆրիկ, պատրաստ կացիր,
Ի ծերութիմւդ չի գլորիս։
Այլ չունիս փող մի պահած,
Որ զքեզ թաղեն երբ մեռանիս...

էւ гг, ա. гг—гг

Ապա աղաչում է աստուծուն, որ в օրհնեալ հողը ծա ծկէ։ իրեն։ Ահա 
թե ո՜րքան ծանր է եղել նրա վիճակը ծերության օրերին, նա սոսկում է, 
որ կարող է չարժանանալ նույնիսկ կարգին թաղման, որ ամենամեծ դըմ- 
բախտությունն էր համարվում մինչև վերքերս մեր ժողովրդի մեշ։

Այսպիսի դժվար օրերին, երբ նա մենակ էր, տանշվում էր և՜ նյու
թապես, 1լ հոգեպես, նա հայացքը բնականաբար պիտի դարձներ դեպի 
եղբայրանոցները, լիներ Չսիրող վանքերոլնռ և այնտեղ գտներ մխիթա
րություն։ Թե նա իրոք մտել է որևէ վանք, այդ որոշ չի երևում նրա բ ա ն ֊ 
ՔեՐԻ9 ' ԻսԿ "Ր նա 1աա փափագել է դրան, գուցե և դարձել է որևէ վանքի 
միաբան, մնալով իբրև աշխարհական, այդ զգացվում է նրա բանաստեղ
ծություններից,

Տե՜ս պարագրաֆ 8. (ГՀոգեշահ րանքեր և միստիկական ձգտումսէ
Այսպես ծանր ծերություն Է ունեցել այս ժողովրդական բանաստեղ

ծը, որի երկերը սիրված են եղել և ամփոփված մի տեղ տՖրիկ գիրք»  վեր
նա գրով։ Թեպետ և նրա մասին չկան ուրիշներից հաղորդված տեղեկու
թյուններ, բա յց նրա բնավորությունն ու գաղափարները լիովին ծանոթ են 
մեղ հենց նրա սեփական բանքերից։ նա եղել Է զգայուն սրտի տեը, դի
տող ու խորհող, ոչ անտարբեր դեպի շրշապատի իրական կյանքը, կա
տարված նշանավոր եղելությունները։ նա անկեղծ կերպով տանչվել Է 
հասարակական և ազգային թշվառ դրությունից, հաճախ վառվել Է վրեժ- 
խընդրության բոցով, այնքան շատ նա ատել Է ժողովրդի հարստահարիչ
ներին։ նա առաշնորդվել Է որոշ բարոյական սկզբունքներով, հարկավ,  
ըստ իր դարում իշխող ընդհանուր հասկացության և, ինչպես շատերն իր 
ժամանակին, նա Էլ տոգորված Է եղել կրոնական ձգտումով ու միստի
ցիզմով։ Եվ նրա երկերի հիմնական մտքերը վերաբերում են բացի անձ
նականից նաև ազգային, սոցիալական և կրոնական խնդիրների, կրոնա
կանը, սակայն, հաճախ ընկերականի հետ շաղկապված։

8. Ազգային ա  սոցիալական հարցեր:— Վերածնության շրշանի գրա
կանության կարևոր թեմաներից են այս երկուսը։ Ազգային Հարցն, ինչ
պես տեսել ենք, առաշին տեղն Էր բռնել քաղաքական անմխիթար դրու
թյան հետևանքով, իսկ սոցիալականը ծագում Էր երկու դասակարգերի 
տնտեսական վիճակի ծայրահեղ տարբերությունից։ Մինչ ազնվականը,

-  299 -



Հոգևորականն ու փարթամ քաղաքացին Հարստանում ու վայելում էին, 
աշխատավոր ժողովուրդը տառապում էր Հետին չքավորության մեշ։ Եվ 
այսպես Բագրատունիների իշխանության ժամանակից ի վեր նաև թա
թարների օրով։ Սրանց գրած մեծամեծ Հարկերը վերշին հաշվով ծանրա
նում էին գյուղացի ու քաղաքացի աշխատավորության վրա. Հարկա
հաններն ևս, լինեին այլազգի թե հայ, կեղեքում էին ժողովրդին, գործում 
էր և վաշխ ա ռությոձը։ Եվ հետզհետե թե' գյուղերում և թե' քաղաքներում 
առա շան ում էր մի կողմում՝ ընչազուրկ մասսա, որ ճորտ ու ծառա էր 
դառնում պաշտոնատար ազնվականության ձեռին, մյուս կողմում' փար
թամ հարուստներ ու շահագործողներ։ Այս դրությունը, որի մասին կարևոր 
չէ երկար կանգ առնել այստեղ, բնականաբար առաշ էր բերում դասա
կարգային սուր պայքար, որի արտահայտությոմւը 12—13-րդ դարի հա
մար արդեն :տեսել ենք ( « Առակներа Հատվածի вՍոցիալական Հարաբերու
թյուններն առակների մեշа գլուխը)։ Այս երկու խնդիրներն էլ, ազգային ու 
սոցիալական, չէին կարող չզբաղեցնել Ֆրիկի նման մի բանաստեղծի, որ 
ծնվել էր առակագիր Մխիթար Գոշի մահից մի քսան-քսանոլհինգ տարի 
հետո, ժամանակով ավելի ևս մոտ էր Վարդան Այգեկցոմ։ և ապրել էր 
Վարդանա առակների սկզբնական զարգացման շրշանում։ Երեք քերթ
վածների մ,եշ, որոնց երկուսի գրության թվականները շատ հավանական 
ճշտությամբ և մեկինը հավաստի հայտնի են, առանձնապես զորեղ է հըն- 
չոլմ Ֆրիկի ձայնն ազգային և սոցիալական հարցերի մասին։

4. «Ընդդեմ ֆալաքին»:— Այս բանքը նա հորինել է Ար ղուն ղանի 
թագավորության և Օբբելյան Տարսայիճ իշխանի աթաբեկության սկզբում, 
երբ մեծ հույս կար ազգային վիճակի բարվոքման համար, ուստի բանաս
տեղծը լավատեսությամբ է հայտարարում գալիք քաղաքական փոփոխու
թյան մասին.

Հիմիկ դըժարեց բաներս,
Որ թաթարն եղալ թագալոր.
Ջըբկեք զամենայն աշխարհս,

Այս ա'յլ չի մընայ հանցեզ,
Ու ֆալաքն ոչում կարևոր [= կարեկից],
Զարնու և ձըգէ ի վայր,
Տհամարէ զոչ ոք թագալոր73։

.Ուրեմն վերշ Կլինի զրկանք֊զուլում անող թաթարական թագավո
րությանը։ Նրա այս համոզմունքը հիմնված է այն տեսության վրա, թե 
մարդկային բախտը հեղհեղուկ է։ Դիմելով բախտի անվին (չարխ ի ֆա
լաք)՝ նա ասում է.

71 &>փկ, Բանալդ., էւ 117 к հան., .Արարատ,, 1918, էէ 190 ե հտն., Արտէղ в-րդ
առղէ Է ,*Я| ֆալաքն*, իսկ նախորդի մ եք' աՈչ ֆալաքն».



է ՜ յ  չարխ, ամ քեզ ո՞նց աւտամ,
Երբ չուձիս ղոչով մօտևոր.
Лչ  ղալլ, ոչ երդումն ոլնիս,
Զի քո սիրտդ է խիստ նենդաւոր։

Ջով որ կու սիրես այսօր,
Կու դընես ի յոսկի աթոռ.
Ցեդուց կու ձըզես յաչից,
Լաւսարես Հողոյն մոխրալոր։

Ոչ մուլքն, ոչ ապրանքն օգտէ,
11չ հարիցւ հազար ձիաւոր.
■Ցորժամ չարխն ի լետ քակուի. 
է լ  ձըգէ ի լաչքըն խոլոր,

Դրա համար նա իբրև լավ ապացույցներ ուներ ժամանակակից թա
գավորների և իշխանների արագ բարձրացումն և անկումը։

Ինչ վերաբերում է սոցիալական հարցին, այս բանքի մեշ նա, թե
պետ դեռ անհամարձակ, ֆալաքի պատկերով, բա յց արդեն դժկամակում 
Հ  կյանքի մեշ տիրող անհավասարության և անարդարությունների դեմ, 
որոնց ենթակա էր եղել և ինքը։ Ֆալաքի, ճակատագրի կամ բախտի հին 
հավատքը, որի դեմ պայքարել էր դեռ Եզնիկ Կողբացին, կարող էր ըն
դունելի լինել ռամկի համար, բա յց ոչ Ֆրիկի պես խոհուն ու քրիստոնեա
բար զար գոլն մ  պքի։ Ֆալաքը նրա բանքի մեշ մի լոկ ճարտասանական ձև 
(ֆիգուբ) է, որով'նա վերացական գաղափարից ստեղծել է ըստ հին ժողո- 
վըրդական հավատքի մի խոսուն ու գործուն էակ, որ իբր բաշխում է 
մարդկանց բախտը, և ապա մեծ աշողությամբ իր մտածմունքն արտահայ
տել է մի կենդանի տրամախոսությամբ, որ տեղի է ունենում բանաստեղ
ծի ու վերացական գաղափարի անձնավորման մեշւ

Այդ անհրաժեշտ էր բանաստեղծական գեղեցիկ արտահայտության 
համար։ Բայց այս ձևական կողմն է ։ նրա ֆալաքն այլևս հին կույր բախ
տը չէ, բախտի կույր աստվածությունը, որ մարդկանց բաշխում է պատա
հական վիճակներ։ Բանաստեղծը նրանից պահանշում է բարոյական 
սկզբունք, այն է , որ մարդկանց բախտն ըստ արժանիքի պիտի տրվեր, 
արդար և ուղիղ դատաստանով, մինչդեռ ֆալաքը ծուռ, անարդար դատա
վոր է ։ Ինչո՞վ։ — Մի անգամ որ մարգ անհաշողության է հանդիպում, ֆա
լաքն այլևս չի ուղղում նրա գործը։ Այսպես է սկսել Ֆրիկն իր այս բանքը.

է'  չարխ, երբ ծըոիս մարդոյն,
Զ»րն ի բուն փորես նորա հոր.
Ցորժամ դու քակես ըզմանն 
Ու չթոզոլս որ դառնա յոլոբ։

■Սահուն ’ւ երերոմյ պահես,
Յաստըւորս ի գիլ ՝ւ ի գըլոր.
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Կապիճ մի չարի ցուցնես,
Թէ ղու լից զայդ հոգս ու ցընոր։

Այս իրեն' Ֆրիկի վիճակն է ի/г ծոված բախտով, որ մինչև վերքը չի  
ուղղվում։ Լավ, իմաստոձ, գիտուն, Հուղորդյ։ մարգիկր,—ասում է նա,—  
աշողություն չոլնին, աղքատ ու դժբախտ են, մի կտոր հացի կարոտ են՛ 
մնում, նրանց տունը քանդվում է. իսկ վատ, անգետ, հիմար, անհոմւար
ու ծուռ մարդիկը մեծ հարստության և իշխանության են հանդիպումն 

է ՛յ  չարխ, ըզվատի տունըն,
Կու ծեփես դու ոսկով բոլոր..
Ջաղէկն ի յերկիր ի ներս 
Վըտարես որ ժողվէ. կըտոր։

Ջայն որ խոզարած չվայլէ'
Կու շինես ահեղ ձիալոր.
Ու զուղորդ մարդկանց տունըն 
Կու քակես առանց բահալպ։։

Ֆալա՜ք, թէ քեզ քոլֆր ասեմ, 
նայ ասեն, թէ մարդըն մոլոր.
Թէ չէ Ի գիտուն մ արդի ք ն 
Յերակ յէ ՚ր  նայիս դու խոլոր։

Զանգէտ ու զնաքազ մարդիքն 
Աստըլորս առնես մեծաւոր.
Զիմաստուե մարդկանց հացըն 
Կու ձըգես ի սար կամ ի ձոր։

Մեր բանաստեղծն իր քերթվածի այս մասի մեշ առհասարակ անհա
տական կյանքի մեշ տեղի ո&եցող անհավասարության դեմ է դժգոհում 
և մանավանդ այն անարդարության դեմ, որ մարդ ըստ արժանիքին չի  
գնահատվում և աշողություն ունենում։

նրա անոմւով հայտնի նույնիմաստ երկրորդ բանքի մեշ73, որ ար
վեստի նկատմամբ թույլ է, քան առաշինը, շեշտված է դասակարգային, 
անհավասարությունը.

Թէ բուրշն ու թալեհն աղէկ'
Յաստուծոյ է քեզ հրամայած,
Զինչ յաշխարհըս մարդ որ կայ'
Զերդ մըշակ են քեզ կանգընած...
Այն մարդն որ թալեհ ունի 
Ցոչոլմէ իսկի չէ ղրկած.
Զօրըն նա պարապ նըստի,
Ու բարիքն ի մօտն է կուտած...

ո  Տքիկ, Բանաստ., էւ 22Տ ե Հան.. .Վասն թալեՀի և թրքի ի Ֆրիկ էրգչէ...



Մէկն թ աղա լոր լինի,
Մէկն աղքատ ւէոխրին պաոըկած։

Այս իրական դրությունն Է, աշխատող և չաշխատող դասակարգերի 
վիճակների մեծ տարբերությունը, որ միամտությամբ բացատրվում Է 
բախտով կամ աստուձով։ Բայց բանաստեղծը չի բավարարվում դրանով։

( հա ցանկանում Է հավասարություն, և ձգտում Է իրական անհավասարոլ- 
թյան բուն պատճառը որոնելու, բա յց չի գտնում այն.

Տայս ո՜նց գիտենալ կտրենք,
ԹԷ այս Է՜ր Է (ի )  հանց բաժանած...
Տայս ո՜նց գիտենալ կտրենք,
Ես մըտօքս ի հոդս եմ անկած.
Ասեմ, թէ այս Է՜ր լինի,
Որ ղամէն հալս ար չէ զուգած։

նա դասակարգային պայքարի խնդիր չի դնում, բա յց որ նա հասա
րակությունը բաժանում է երկու դասակարգի—անարժան վայելողներ և 
զրկված արժանավորներ, և որ նա դժգոհում է անարդարության դեմ, 
գտնելով այդ դրությունը ծուռ, և ցանկանում է, որ հավասարության լինի, 
այդ արդեն ըստ ինքյան դասակարգային պայքար է ։

Ֆալա՜ք, դու (ես ) ծըռին ընկեր,
'Ւ ուղղորդին ես խիստ նենգաւոր.
Թէ չէ' դու հայեց ի նա,
Որ չունի հունար հոգևոր.
Անկել է յոսկոլն ի մէշն,
Շըփոթել զինչ ըզթագալոր, 
է ՜ յ  չարխ, ամ քեզ ի՜նչ ասեմ,
Քան զամէնն ես խիստ դու մոլոր...
Ծուռ է զինչ որ դու կառնես 
Ո՜վ լինի հալա՞ն քեզ այդոր։

Այսպես ամեն ինչ ծուռ է, ֆալաքի դատաստանն ուղիղ չէ. նա ծուռ 
դատավոր է ։ Այսպես է դիտել և անձամբ զգացել բանաստեղծն աշխարհի 
իրականությունը։ Նա դժգոհ է եղած դրությունից, չի կարողանում հաշտ
վել դրա հետ։ Եթե նա միայն նրանով վերջացներ իր րանքը, թե ամեն 
ինչ որ անում է ֆալաքը ծուռ է և թե ոչ ոք նրա արածին հավան չէ, այդ 
կնշանակեր' բանաստեղծության մեշ անդրադարձնել իրականության 
պատկերը։ Այս էլ անշուշտ արժեքավոր և մեծ գործ կլիներ, մանավանդ 
որ քերթողն իր երկի մեշ ցույց է տալիս քննադատական ոգի, կանգնում է 
աշխատավորների թեր և պահանջում հավասարություն և ըստ արժանիքի 
վարձատրություն, դառնալով աշխատավորության մտքի ու զգացմունքի 
թարգմանը։ Բայց նա այստեղ կանգ չի առնում, ավելի հեռոմ։ է գնում։



Ֆալռաքէէ ինՀթ բաըկսպաւ֊
— Մ ի' հաչել,, ւսնգէլո ալևոր*,.
Քանի ես ֆալաք եմ լել,
Չեմ տեսել քան ըզքԼզ մոլոր.
Ջարիւնդ ի վերսւս ձրգես- 
Թէ ֆալաքն ք մ՛եղասգ.
Չգիտե՜ս թ՚արարչէն լինի,
Ջով կամի աոՏւէ մեծա ւոը..֊
Հազար թէ ֆալաք եմ ես„
Չեմ կարող որ տամ քեզ կտոըւ֊
Հրամանքն աստուծոյ էին ի,
Ես առնեմ րզքեզ թագաւոր։

Ուրեմն ամեն ինչ տնօրինողն աստուծոլ կամքն է՛, և ոչ ֆալաք, 
ասածը։ Կնշանակի՝ բանաստեղծի դժգոհությունը վերշին հաշվով վերա- 
բերում է աստուծոձ։ Սակայն բանը որ հասնում է աստուծուն, այստեղ 
արդեն ետ է կանգնում նա, ասելով.

— Ֆալա՜ք, քեզ մեղ ո՜վ դընէ.
Զինչ առնես՝ զամէնն է աղլոր.
Գիտես ըզտալոլ տեղին.
Զանարժանն ու զարժանաւոր։
Ապա гГЬ'ц հանցեղ թուի,
Թէ գոլ չես իրալ դատաւոր,
Զամէնն է հաշուով զուգել [Աստված],
Ու զմարգիկք պահել ահաւոր։

Ուրեմն' մե՜զ է այդպես թվում, թե չէ աստված ուղիղ դատաստան է  
անում։ Ապա ինչպես անձնականով սկսել էր, նույնպես վերշացնոլմ է ի- 
բենով, ցանկալով, որ իր դժբախտությանը վերշ լինի և հին վիճակը հա
ստացվի.

է ՜յ չարխ, ամ հերիք արայ 
Ու ձգէ զքակտիլդ ի յոլոր.
Կըրէ զչարութիւն յինէն 
Եւ դարձո զինչ հին կայ ի նոր։

Այս է մեր բանաստեղծի այս բանքի բովանդակությունը։ Այստեղ- 
տեսնում ենք, որ ազգային և իր անձնական չարաբաստիկ հանգամանք
ների և հասարակական անարդար անհավասարությունների պատճառով 
բանաստեղծության մեշ երևում է դժգոհոլթյուն իրական անհավասար սո
ցիալական Վիճակից, և մի վայրկյան միայն բանաստեղծի մտքի մեշ շո
ղում է երկբայության ոգին, թե աստուած Iիրավ դատավոր»  չէ ։ Բայց, 
այս վերշին ս, նրա մտքի ցոլքը, արտահայտվում է դեռ շատ մեղմ, անհա
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մ  արձակ, նույնիսկ երկչոտ եղանակով, ու վերջը բանաստեղծը նույնիսկ- 
համակերպում է եղած դրությանը, թե աստված ամեն ինչ հաշվով է ա - 
րել— անձնապես մխիթարվում է, թե'

Աղքատն իմաստուն լալ է,
Քանց հազար անդէտ դանձաւորւ

Այդպես է և աստուծոլ մոտ, զի

Աստէն նա [գանձավորը] չունի հոգի,
Անդէնին է դառն ու մոլոր։

Ուրեմն ոչ թե մի ծրագիր ազգային դրության և սոցիալական ա ն ա ր ֊ 
դար վիճակի բարվոքման համար, այլ լոկ մի մխիթարություն անդենի 
կյանքով' ըստ ավետարանական Աղքատ Ղազարի առակի։ Եվ այլապես 
չէր կարող լինել 13-րդ դարում, երբ դեռ իշխում էր քրիստոնեական մեծ 
բարեպաշտությունը, և Ֆրիկն, ինչպես նրա մյուս երկերից կտեսնենք, ի ր ֊ 
ժամանակի որդին էր այդ նկատմամբ։

Կենսագրական տեսակետից էլ կարևոր է բանաստեղծի այս բանքը. 
պարզ երԽ,ւմ է, որ նա այս հորինելու ժամանակները, 1286 թվականին, 
եղեչ է ալևոր, մոտ 50—51 տարեկան, արդեն կորցրած է եղել իր ստաց
վածքը և աղքատության ու անհաշողոլթյոձների մեշ ընկած։

Տե'ս Երրորդ հավելված՝ вՖրիկի կենսագրության շուրշըտ։
5. «Վասն Արդուն ղանին և Բուղային»:— Ֆրիկի այս քերթվածը նրա 

լավագույն գրվածքներից մեկն է ։ Սրա մեշ ավելի պայծառ երևում են նրա 
բանաստեղծության էական կողմերը, նրա մի քանի հասկացություններն 
ու մտածմունքն ազգային և սոցիալական խնդիրների մասին, միաժամա
նակ և հայ ժողովրդի ծանր տնտեսական և ներքին քաղաքական դրոլ- 
թյունը, այլև որոշ կենսագրական տեղեկություններ ենք ստանում հեղի
նակի մասին։ Այս երկն իր հիմքում մի քերթված է հեղինակի օրով կա
տարված մի պատմական եղելության և իր ժամանակի վրա, ոչ թե ոտա
նավորով ժամանակագրություն, այլ մի իսկական բուռն քնարերգություն։

Պատմական դիպվածն է 1289 թ. Արղուն ղանի դեմ լարված դավա
դրությունը, որ չի հաշողվել. կոտորվել են դավադիրները, Հենց այս թվա
կանին էլ ամենայն հավանականությամբ Ֆրիկը հորինել է իր այդ երկը։

Տե'ս Երրորդ հավելված՝ «Ֆրիկի կենսագրության շուրշըտ։
Օրբելյանը, ինչպես տեսել ենք, Արղուն ղանի համար հաղորդում է, 

թե նա вինքն էր յո յժ  սիրող քրիստոնէից և եկեղեցեացտ։ Այս պատմագիրը ■ 
նրա մասին պարզապես գրում է, թե տԱստուած քրիստոնէից յա յնմ գի
շերի դարձոյց զսիրտ մեծամեծացն առ Արղուննյ>, որին հանում- են բան
տից, թագավորեցնում և կոտորում նրա թշնամի Ահմադ ղանին ու սրա 
կուսակիցներին։ Ուրեմն հավատում էին, թե քրիստոնեական աստվածն է 
թագավոր կարգել հայերի բարեկամ Արղունինւ Կնշանակե' հայերի համա
կրությունն ուղղված էր առ Արղոլնը, ինչպես և դեպի նրա հայր Ապաղա.

Մ. Աքնղյաէ ֊  20
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, ղանը և պապը' Հուլավու ղանը։ Ֆրիկի համակրությունն էլ բնականաբար 
եղել է Արղունի կողմը և ոչ 1289 թ. նրա դեմ դավադրություն սարքող
ների, որոնց պարագլուխն էր Բուղան։ Նա քերթվածի սկզբում փառք տ ա ֊ 
լով 1արդար ու իրալ դատաւոր» աստուծուն' բացագանչում է և բացադի. 
մ  ում սպանված դավադիր Բուղային.

Տեսէք, թէ ի՛նչ զարմանք եղն 
Հետ Բուղային և Արոլխին։
Բուղա , դու ո՜նց կամիր նենգել 
Աստոլածադիր թագալորին.
Զ"Ր քրիստոնեայքն ամէն հալսար'
Ի յաստուծոյ կու խնդրէին,

ԶԱրղուն Ղանն աստուած եղիր,
Ո՜վ է յաղթող Արդուն Ղանին.
Արղոմւն ի՜նչ վընաս գործեց,
Գիտեմ' որդին էր Աբաղին։

Արղուն ղանն էր Բուղային էվեր քաշել» և ամեն բարիք տվել, մե
ծա ցրել այն աստիճանի, որ նա Արղունից պակաս չէր,— ասում է Ֆրիկը,
— կամ, ինչպես Օրբելյանը գրում է, եղել էր «չինքսան», այսինքն Հա ֊ 

. լագաց ալագ».

Դու քանց զԱրղունըն չիր [ =  չէիր] պակաս,
Ի քո յահէդ խիստ կու վախին [ =  կու վախ էին],

Բուղա էիր։ չինքսան եղար,
Բէկլաբ բէկի՛ իր [ =  4/г/т] հեծելին.
Չգիտեմ, թէ զի՜նչ կամիր [ =  կամ էիր] լինել,
Գոլ լի՛ր [=չէիր] որդի Չանկըզ֊Ղանին,

Իր ստացած բարիքների փոխարեն՝ Բուղան կամեցել է Աբղունին 
սպանելով ինքը դաոնալ թագավոր. բայց այդ,— ասում է Ֆրիկը,— նրան 
տրված չէր ի վերուստ։

Մը տիկ դրէ աշխարհ ամէն 
Ըսքանչելեացն երկնաւորին,
Տեսէ՞ք, թե ի՛նչ արար աստուած 
Ըզհատուցումըն հըզօրին։

Քակեց ըզբաըձրըն յաթոռոց,
Ջախեց զգըլոլխըն վիշապին.
Ով կուռըն տայ թագաւորաց,
Իւրըն բերէ կործանոլթիւն։

Սատանան էլ,— ասում է բանաստեղծը,— այդպես մտածեց իր 
ստեղծողի նկատմամբ, բայց իր փառքից զրկվելով վայր գլորվեց, կոր

ծանվեց, անդունդն ընկավ։ Այդպես էլ սատանայի գործակիցներին աստ-
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Հա՛նց խայտառակ հրապարակէ,
Ջինչ որ արար հետ Բուղային։

Տէրըն է զարկ երկնից ի վայր 
Չընքսա-Բուղին և Արուխին,
Ել ամենայն դլխաւորացն,
Զինչ ի մէկ տեղ խորհուրդ արին։

Ազգային-սոցիալական խնդիրը շատ կարևոր ՚ոեղ ունի Ֆրիկի այս'  
քերթվածի մեշ։  Շարունակ զգացվում է բանաստեղծի զայրույթն առ դա- 
վադիրները և  սրտանց բավարարումը, որ նրանք պատժվել են իրենց ֊ 
գործերի համար։ Նրա այս երկու հոլյզերր ծագում են երկու դրդիչներից։ 
Մեկն այն է, որ, ինչպես տեսանք, դավադիրները ցանկացել էին «նենգել- 
աստվածադիր թագավորին», որ բոլոր քրիստոնյաների ուզածն էր. բնա* 
կանաբար Ֆրիկն էլ ուրիշների հետ պիտի զայրանար նրանց գործի հա
մար և գոհ լիներ, որ նրանք պատժվել են։ Երկրորդ դրդիչն ազգային-սո- 
ցիալական է, այդ այն է, որ նա այդ դեպքից առաշ էլ սոսկալի ատել է  
դավադիրներին, որոնց անունները դավադրությունից ու կոտորվելուց առաշ.. 
արդեն Իրենց չար գործերով հրապարակի վրա են եղել և հանրածանոթ։ 
Մեր քերթողի խորին ատելության գլխավոր աղբյուրը, դա աշխատավո
րության թշվառ իրականությունն է, որ շարունակ մաշել է քերթողին։ Դա 
հայ ժողովրդի տառապագին վիճակն է այն բռնակալ մարդկանց ձե- 
ռին, խեղճերի հառաչանքն ու հեծությունը, զրկված որբերի և այրիների 
քաշած նեղությունները, շատ մարդկանց տների քանդումը և ամեն տե
սակի կեղեքումները, որ աշխատավոր ժողովրդի գլխին բերում էին ոչ մի
այն դավադիրները, այլև ընդհանրապես բոլոր «մ  աս աս չիները»։

Ֆրիկի «Բանաստեղծությունների» գրքի վեբշում դրված « բառարանի»  
մեշ «մասասչիք»  բառի դիմաց կա « անծանոթ բա ռ»։ Այս բառը մի քանի 
անգամ գործածված է տվյալ քերթվածի մեշ, թաթարական դարաշրշանի ■ 
պատմության համար կարևոր է, և պետք է թե' լեզվաբանները և թե' 
պատմաբանները որոշեն դրա ճիշտ նշանակությոմւը։ Նույն շրշան ում քա
ղաքներից առևտրի և արդյունագործության համար առնվող հարկը կոչ
վում էր «տաղմա» կամ « թաղմա» ,  իսկ այս հարկը հավաքողները՝ «տազ- 
մաչի» կամ «թաղմաչի»։ Նույն կազմություն ունի «մասասչի» բառը «մա
ստս» բառից, որ մի անգամ գտնում ենք Ֆրիկի սույն քերթվածի մեշ։ Ըստ 
գործածության այս բառընշանակոլմ է' իշխանավոր, կառավարիչ, վերա
կացու, պաշտոնյա, իսկ «մասաս»' իշխանություն, կառավարություն 
(թաթարական), վերակացություն, գուցե և կողոպտում, կամ սրանց 
նման մի բան։ Մասասչիներն, ըստ Ֆրիկի, կեղեքիչներ են։ Ինչպես հայտ
նի է, իշխող ղաներից հողային ընդարձակ կալվածներ էին շնորհվում 
բարձր պաշտոնյաներին ու զինվորականներին, որոնք և ամեն կերպ չա- 
փազանց շահագործո,մ ու հարստահարում էին ժողովրդին, Այդպիսինե- 
րից են եղել նաև Բուղան, որ «ամեն բարիք» ստացել էր Արղունից, այլև--
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իր ընկերշակները ( էօրթախնին»). նույնը եղել են և ուրիշ կառավարիչ, 
ները կամ պաշտոնյաները։ Նրանք ոչ միայն ճնշում ու կողոպտում էին 
աշխատավորներին, այլև իրենց մեծ թվով նախիրներն ու խաշների հո- 

. տերն արածացնելու համար' ոտնակոխ էին անում, ավերում մշակված, 
շեն ու մարդաբնակ երկիրը, ձմեռն արան գնալով, ամառը քոչելով սա ֊ 
րերը։ Այս քոչվորությունը' հարկերի ծանրության հետ միասին' հայ ժո
ղովրդի ու Հայաստանի պատուհասն էր դարձած, նստարնակ ժողովրդին 
տեղահան անելով իբր նախրորդ ու հովիվ քշում էին այս ու այն կողմ։ 
Շատ բնական է, որ ժողովրդասեր Ֆրիկը զայրանար այդպիսի կեղեքիչ
ների վրա և շատ գոհ լիներ, որ «•արդար և իրալ դատալոր» տերը խփեք

■ ոչնչացրել Է Բուղային և նրա ընկերներին, որ նա անմեղ տանշվածների 
վրեժն առել Է։ Դրա համար և մեր բանաստեղծը վերևում բերված վերշին 

.  քառյակից հետո' իբրև հավատացյալ իր գոհությունն Է հայտնում.

Դու ես, տէ'ր, խնդրող վրէժից,
Ի խոր նայիս անդնդային.
Լսես ձայնի հ առա չանա ց ,
Եւ հեծութեանցըն տընանկին։

Դու զըրկելոց ես ողորմած,
Որբերըն քո են և այրին.
Տէ՞ր, դու տեսար յերկնից ի վայր,
Զինչ քո ծաոայքըն քարշեցին։

Գէմ չի մնաց աղրիլր ու գետ,
Որ լացուցածքըս չխըմեցին.
1էմ չի մնաց լեռներ ու դաշտք,
Որ մսւսասշիքրն չկոխեցին։
Ջըմեոն յարան երթին [ =  երթային] լալով.
՛Ի ամառն ի քոչըն քարշէին.
Քըսան տարի դար [= տ  անշանք] քարշեց աք,
Ու հալեցալ ոսկր ու մորթին։

Լոկ շնչաւոր ենք մնացել,
Խելք, զգայարանք մեզ չերևին։

Ֆրիկի Հիշած (Гքսան տարին» տանում է մեզ 1260-ական թվական֊ 
ները, երբ 1261 թվականի հայ֊վրացական ապստամբական շարժումից 
հետո՝ սկսում է ավելի ևս ծանրանալ ժողովրդի դրությոմւը, և Ֆրիկը կա- 
րոզ էր վշտահար սրտով ասել «գարշ—տառապանք, դառն օրեր քաշե- 
ցինք։

Անեծք ու վրեժխնդրություն, ահա թե ինչով է բորբոքվում Ֆրիկը մ ա ֊ 
սասչիների հանդեպ։ Եվ որքան մեծ է եղել ընդհանուրի թշվառությոմւը, 
նույնքան և ավելի բուռն է մեր բանաստեղծի ատելությունը նրանց վե- 
րաբերմամբ։ Նա անուններով հիշում է մի երեքին, որոնցից մեկի համար 
■գրում է.
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Տէրըն սասւոևց խոլոր աչօք,
Որ ցրոլեցալ տունն ու բարին.
Հանց փոխարկն արար աստուած 
Այն Գրիգորին և իւր ազգին.
Որ ամենայն մարդ վկայեաց,
Թէ օրթախնին անիծեցին,

«Գրիգորը* Գրիգոր Լուսավորիչն է, իսկ նրա ազգը' հայ ազգը, «Աստ- 
ված, — ասում է Ֆրիկը,— Գրիգորի և նրա հայ ազգի վրեժն ա՞յնպես ա- 
ոավ, որ ամեն մարգ վկայեց, թե [հայերը] օրթախներին [ =  դավադիր ըն
կերներին^ անիծեցինք, այսինքն'.հայ ժողովրդի անեծքով կատարվեց այդ. 
աստված նրա, ժողովրդի վրեժն առավ։  Անեծքի կատարման այս հասկա
ցությունը, որ դարեր շարունակ իշխել է հայերի մեշ, Ֆրիկի այս քերթ
վածի մեշ ուրիշ դեպքերում ևս ուժեղ կերպով երևան է գալիս. Իսկ Գրի
գոր Լուսավորչի հանդես գալը բացատրվում է այնոլ, որ եթե «օրթախնե- 
րըյ> աշողություն ունենային «քրիստոս ադիրս թագավորի դեմ, մահմեդա
կանության կողմից պիտի վտանգվեր Գրիգորի հավատը, հայոց եկեղե
ցին, Հայերը նեղության մեշ էին ոչ միայն տնտեսապես, նկատմամբ այս 
աշխարհի [=«աստէնիսւ>],— ասում է Ֆրիկը,— այլև այն աշխարհի 
[ =  «անդէնին»], այսինքն կրոնի.

Ցերկոլ դիմաց ինք պարտական,
Մէկ' աստէնիս, մէկ' անդէնին.

Բայց մենք շարունակենք տեսնել, թե ինչպիսի վրեժխնդրության 
կրակով եռում է Ֆրիկի սիրտը. Մի ուրիշ «անօրէնս կեղեքիչի համար նա 
ցանկանում է.

Հանց խորտակէ աստուած զնա,
Որ իւր ազգովն ամէն շնշին.

Իսկ մի երրորդի համար գրում է.

Տիրասպա՜ն, աստուածուրաց,
Լիրբ 'ւ անամօթ այն շուն Սօֆին.
Հանչաք վազէ դոն է ի դուռն,
Մինչ որ անկն ի ի մ  էշ գըբին։

Եվ վերշապես բերելով Ա. Գրքի խոսքերը'  բացականչում է.

Թէ երանի', որ հարկանէ 
Զորդիքն ի քարըն՝ չարկամին.
Մենք վա շ ասենք անձանց մ  երոց,
Թէ ո՜նց տեսաք ըզթշնամին։

Սրանից էլ ավելի չէր կարող լինել ատելության և վբեժխնդրության 
րոցը հայ աշխատավոր ժողովրդի չարկամների ու թշնամոլ վերաբեր-
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մամբւ Մեր գրականության մեշ կան արիշ նման անեծքներ ևս։ Դաւէթակ 
քերթողն էլ, ինչպես տեսել ենք, անեծքներ Է տալիս մի իշխողի, մի անձի 
սպանողներին, բայց գա հռետորական բնավորություն ունի։ Ներսես 
Շնորհալու զորեղ անեծքը «Եդեսիոյ Ողբի» մեք մի քաղաքի կոտորածի 
համար Է, որ բանաստեղծն ինքը տեղում չէր ապրել։ Իսկ Ֆրիկի խոսքերն 
ավելի ազդու և ուժեղ են, վերաբերում են ոչ թե միայն մի անձի սպան
ման, կամ մի քաղաքի ավերման, այլ մի ամբողչ ժողովրդի շատ տաս. 
նյակ տարիներով կրած ամեն տեսակի և' մարմնական, 1ւ հոգեկան 
տագնապ ու տառապանքների, որ ոչ միայն զգացած է բանաստեղծը, 
այլև ինքն իր անձի վրա կրել է այն։

Այդ ամենի հետ կար նաև բարոյական կողմը, բավական չէր, որ հա ֊ 
րըստ ահ արում էին, այլև չարախինդ մարդիկը ծաղրում, վիրավորում էին 
անմեղ խեղճերին, նրանց բարոյական զգացմունքին դիպչում, ինչ որ 
տանել չի կարողանում բանաստեղծի զգայուն սիրտը։

Գիտե՜մ, կային հանցեղ մարդիկք,
Որ ի մեր չարըն խնդային.
Երբ նստէաք ի հրապարակ,
Ամէն ըզմեզ ծ ի ծաղկին։

Հա՜նց բարետես աչուի ոմւինք,
Որ նոքա ա՜յլ գլխիվայրին.
Ւող չյուսանայ մարդ ի դրամ,
Եւ ոչ ի զուր մարդ ծիծաղին...

Այդ չարախինդ մարդիկը հարստացած մասասչիներն են, որոնց ա- 
րարքներից այնքան դառն ցավով լցված է մեր բանաստեղծը, որ չի հան- 
գըստանում, շարունակ դրդված ու գրգռված է մնում, ուստի կրկին ո։ 
կրկին դաոնում է նա նույն խնգրին.

Ապա զայս այլ կամիմ ասել,
Զինչ մասասչիքըն գործեցին.
Խիստ լուսացան ի յանցսււորս, ■
Ել պարծեցան յիլրեանց մտին, 
թէ մենք շինենք շատ մի թոսէան,
Երթանք կախենք զորբն և զայրին.
Հետ ընկերաց ծուռ են կացել,
Եւ շատ մարդկանց տուն քակեցին-..
Զինչ որ տուել Էր տէր նոցա,
Զայն գոհութեամբ հերիք չարին...
Հանց խար(ա)զանալ տէրըն ծեծեց,
Որ իմացան զինչ գործեցին...
Հա՜նց սատակեաց աստուած զնոսա,
Զինչ մասասչեց [ =  մասասչեաց] չար կամէին։
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Իսրայէլի գերիքն էաք,
Սեռն ինք ընկել ի Բուղային.
Ումեկ հատել էր ի սրտէ,
Թէ ի՛նչ լինի ճար մեր բանին.
Դառն և ողորմ ինք մնացել,
Թէ ե՛րբ հասնինք մեր մուրատին...

«Աստված ա՜յնպես սատկեցրեց նրանց (մասասչիներին), ինչպես 
(տանջված մարդիկը) չար էին կամենում մասասչիներին» ,— այսինքն՛' 
կատարվեց ժողովրդի տված անեծքը. Հարստահարված խեղճ մարդի
կը,— շարունակում է քերթողը,—

Ցիւրեանց բարեացըն :Լ =  բարիքներից^ զրկեցան, 
Դէմ աստուծոյ շատ մի լացին.
Գանգատ ասցին ի խոր սրտէ 
Հաոաչանօք զայս ասացին.
«Տէ՜ր) մի՛ հաներ զմեզ ի կենացս,
Մինչ որ մեր պարտքըս վճարինа.

Այս նշանակում է, թե տանջվածներն աղոթել են, թե իրենք չմեռ
նեն, մինչև որ իրենց « հատուցումըа լինի, այսինքն իրենց վրեժն առնվի 
Ա իրենց աչքով տեսնեն աստուծոլ արդար դատաստանը և մասասչիների 
պատիժը,

Ֆրիկը շատ լավ դիտեր, որ Բուղայի և սրա համախոհների ջնջումով 
չէր բարվոքվում կառավարության սիստեմը, դեռ չէր ոչնչանում «մա- 
ս ա ս ը а ,  դեռ մնում էր մյուս մասասչիների ոհմակը։ Այս ամենի բնաջըն- 
ջումն էր կամենում նա, ծանր և անտանելի հասարակական ու քաղաքա
կան կարգերի հեղաշրջումն էր ■ոենչում։ Այս է նրան հուզում, և այս էր 
նրա երազի առարկան։ Դրա համար, սակայն, նա դժբախտաբար ուրիշ 
մԻ1"ց Ժ  գանում և չի առաջարկում այս քերթվածի մեջ, բա յց եթե աղա- 
լել աստուծուն և անեծք.

Զինչ մա սաս չի կայ' հասս սար 
Ամենեքեան թող ժողովին.
Որ աղաչենք ըզտէր աստուած,
Որ ցուցանէ74 Արղուն Ղանին,
* է  չէ ' աղէկ այն արտասուքն,
Որ թափեցին օրթախընին։

Արղուն Ղանին աստված հասկացնի,— ասում է բանաստեղծը,— որ 
լավ չէ այն արտասուքը, որ օրթախները— դավադիր ընկերակիցները

74 Ֆրիկի VԲանաստեղծությունների» մեշ տպված է «ցաւցածն է», իսկ (ГԱրարատ» 
ամսագիր, 1918, էւ 176 է «ցուցանէ», որ և ուղիղն է։
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թափել են տվել։ Ղանին արած այս նուրբ ազղարարությունը վերաբերում 
է նաև նրա մոտ ժողովված բոլոր մասասչիներին, որոնք դեռ կենդանի 
էին և հավատարիմ էին Արղուն Ղանին, նրանք էլ պիտի իմանան, որ 
լավ բան չէ այն չարիքը, որ բերում են ժողովրդի գլխին, Բանաստեղծը, 
սակայն, անմիշապես նրանց մի երեքի անոմւները տալով' «Հոգցող ա ֊ 
նունօ աստծու հրամանով հայտնապես զգուշացնում է նրանց, որ շուտ 
հոգ տանեն իրենց մասին, այսինքն չարիքներ չգործեն, թե չէ' նրանցով 
կզբաղվեն, ժողովուրդը նրանց անեծք կտա, և աստված այդ անեծքը կլսի, 
կկատարի.

Կու հրամայէ Հոգցող անուն76 
Թաչար Ղուշան Սադադալլին,
Թէ շուտ հոգցէք զիլրեանց բաներդ,
Թէ չէ փ հետ ձեզ պարապին,

Անէծքըն չէ ոչոսէ բարի,
Շուտ կը բոն է ղադամ որդին.
Աստուած յերկնից ականշ գրել,
Խիստ կու լսէ մեղաւորին..-

Քերթվածի վերքին մասը մի շատ ազդու հատված է, որ առանձին 
առած կարող է լինել մի գեղեցիկ կրոնական բանաստեղծություն։ Այս- 
տեղ արտացոլում է Ֆրիկի ուղղությունը, ոգին և իղձը։ նա դեռ կանգնած 
է հին կրոնական, րիբւիական գաղափարի վրա, թե ուրիշների հետ ինքն 
էլ մեղավոր է. մ եղան լել է և ժողովուրդը, թե աստված օտար դաժան 
բռնակալների ձեռով մեղքի Տամար պատժում է ժողովրդին, բայց պատ
ժում է իր սիրելիներին և վերահաս դժբախտություններով[* լոկ փորձում 
է մարդկանց, Այսպես դեռ իշխում է նույն հայացքը, ինչ որ ներսես 
Շնորհալու ժամանակ,

Աստուած յերկնից ականշ դրել,
Խիստ կու լսէ մեղաւորին,
Թէպէտ որ քիչ մի կու դատէ,
Բայց կու փորձէ զիւր սիրելին,

Եվ ահա իրեն մեղավոր զգացող մեր այս բանաստեղծը, իբրև մի 
երկար տանշված մարդ, երեսը գետնին դրած' արտասուքով թրքելով 
հողը' աղոթում է ։ նրա աղոթքը հավատացող մարդու,— Գրիգոր Նարե
կացու խոսքով ասած,— սրտի խորքերից բխած մի շերմ խոսք է առ

ստորոգելիներն ենւ «Հոգացող անուն» կիրառությունն աստուձոլ համար' համեմատ ՚
«Աէր անուն Ցիսոսյօ կիրառությանը, օր գտնում ենք Ներսես Շնորհալու մի երգի մեք«
Ինքը Ֆրիկը գործածել է гՑիսոա անուն»: Տե՜ս Ֆրիկ, Բանաստ., էշ 63. (ГՑիսսւս անուն, 
յիճ գթացար, քերթվածի սկզբում,
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:

աստված։ Բայց նա միայն իր անձի փրկության համար չէ աղերսում, 
այլև ընդհանուրի, ոչ թե հոգևոր փրկություն է հայցում, այլ մարմնավոր 
ազատում «մասասից»:

Տէ'ր, որ զՅոլնան տոլեր կէտին,
Հաներ արձակ հող ’լ  ի գետին,
Տայս մեղաւոր ծաոայքս յետին 
Մի' տար տանել մեղաց գետին. . . 76

Ողորմութեամրըդ կու մընամք,
Որ վեր ս  առնես դու մեր չարին.
Ալուրքս անց ալ հետ մասասիս,
Եզըր չըկայ, հոմւ չերևին։

Տաս։ յերկարեց 'ւ ի յոսկր անցալ,
Այլ չի մնաց համբերոլթիձ.
Տէ'ր> վ ՚սսըն քո աստուածոլթեանդ 
Ցօգըն հասիր մեզ յատենին,

Փրկեա' ըզմեզ ի տանշանաց,
Երևեցո'յ զերեսս քոյին։

сՕգնության հասիր մեզ հատենին։ — դատաստանին։ Այս նշանա
կում է՝ «արդար և իրավ դատя արա մեզ համար, ինչպես վարվեցիր 
Բուղայի և ընկերշակների վերաբերմամբ, նրանց դիվան-դատաստանը 
տեսար, նույնպես վարվիր այժմ մնացած մասասչիների, ընդհանրապես 
ք մ ասա սի յ> հետ, վերչ տուր մեր կրած չարիքին ու ցավին և փրկիր մեզ 
տանչանքից, Բայց թե ի՜նչ միշոցով պիտի լինի փրկությունը, այդ չկա, 
Ֆրիկի այս կերպի աղերսն արտահայտություն Է հասարակ մարդու, ան
ճարակ ժողովրդի, որ խորն զգում Է իր տառապանքի սոսկալի ծանրու- 
թյոմւը և ցանկանում Է ազատվել դրանից, սակայն որևէ գործնական 
միշոց չի գտնում, բայց եթե անիծել՛ և Հաստոսս ծ-աստուա'ծ» կանչել։ 
Այսպես և Ֆրիկը, որ I արդար և իր ալ դատաւորտ֊ով սկսում է իր այս 
նշանավոր քերթվածը և նրանով վերշացնում։  Այդ է նրա քերթվածի 
գլխավոր, հիմնական գաղափարը։ Այդ էլ մի աստվածաշնչյան հասկա
ցություն է. էԴատ արա ինձ, ա'ստուած, և իրալ արա ինձ ի դատաստանի 
իմում»։ Աստոլծոլ արդար դատաստան և իրավունք։

Բայց ղրանով բնավին չի նվաստանում նրա այս գործը, որ սերտ 
կապված է ժամանակի իրականության, իրական կյանքի հետ, անդրա
դարձնում է առհասարակ ամենքին մտատանշող հարցը, թե ե'րբ պիտի 
գա թաթարական իշխանության վերջը։ Եվ եթե նա դրա համար մի կոնկ
րետ քաղաքական ծրագիր չի տալիս իր բանքի մեչ, դրա փոխանակ նա 
այնպիսի թանձր ու մռայլ գույներով նկարել է ազգային-հասարակական

78 0'Մեղաց գետв—դժոխքի հրեղեն գետը, որի մեչ իբր ընկնում ե քշվում են մե
ղավորները, I
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ծանր վիճակը, և այնպիսի սրտամորմոք զգացմունքով է խոսում այղ մա
սին, այնպես սաստիկ սրտնեղում, թե ինչու ուշանում է սպասած փ ո ֊ 
փոխությունը, ւմասասի» ու «մասասչիների» վերշը, և այնպես մեծ իղ
ձով ե ուժգին թափով երգում է փափագած փոփոխությունը, որ անչափ 
գրավում է և իր հետ հափշտակում ընթերցողին։ Նա մեր գրականության 
մեշ հասարակական և ազգային-քաղաքական խնդիրների աոաշնակարգ 
քնարերգոմւ է իբրև, այսպես ասած, вպարագայական» կամ вդիպվա
ծական բանաստեղծ»։ Բայց այդ քերթվածը չէ միայն,

в. «Գանգատ»: — Մինչ բանաստեղծն իր նախորդ երկու երկերը հո
րինելիս 1286 թվականից ի վեր անձկությամբ սպասում էր «արդար և 
իրալ դատալոր»  աստուծոլ վճռին, որով վերշ պիտի տրվեր ժողովրդի 
տանշանքին, 1295 թվականին հակառակն է լինում, սաստիկ հալածանք 
է սկսվում հայերի դեմ։ Ուստի նա այդ միշոցին հորինված «Գանգատ»77 
բանքի մեշ, «սրտի դառնությունից» դժգոհության ձայն է բարձրացնում 
առ աստված, դառնալով արտահայտիչ այն ժամանակի հայկական աղե
տավոր իրականության և փոխված աշխարհայացքի, Գա մի խիստ բողոք 

'՚ է աշխարհի ամեն անարդարության և անհավասարության դեմ, լինի այն 
բնական թե ընկերական, և մանավանդ այն անարդարության, որ հայ 
ազգը կրում էր' դարեր շարունակ չարչարվելով իշխանների ձեռին, Նորից 
մեր իրականության մեշ հարց է տրվում կտրուկ կերպով, թե ինչու է 
քրիստոնյա ժողովուրդն այնքան կեղեքվում այլակրոններից։ Ներսես 
Շնորհալոլ ժամանակ արդեն եկեղեցուց անկախ և ազատ քննադատու
թյունն ու երկբայության ոգին գործում էին աստուծոլ «արդար և իրաւ» 
դատավոր լինելու մասին,— որովհետև ամենայն ինչ աստուծոլց էր 
ծագած ընդունվում։ Բայց մեկնաբան բանաստեղծը հակաճառում էր 
այդպես մտածողների դեմ՝ իր պաշտպանության տակ առնելով աս տ ոլ֊ 
ծոլ դատաստանը, բացատրելով, թե իբր մեղքի պատճառով էին հայերի 
գլխին գալիս այն ամեն չարիքները։ Եզնիկ Կողբացոլց սկսած միամտու
թյամբ հաշտվում էին այդ մեկնության հետ. իսկ այժմ, երբ կրոնական 
ոգին համեմատաբար թուլացել էր, այդ այլևս չէր բավարարում շուրշ 
վաթսոմւամյա հասուն տարիքն ոմւեցող Ֆրիկին։ նրա հետ, հարկավ, 
նաև ուրիշներին, և ինքը բանաստեղծն արդեն դատ է սկսում և վիճում 
նույնիսկ « արդար և յիրաւի և ողորմած» աստուծոլ հետ. Նրան զբաղեց
նում է այս հարցը.

Ապա այս է՞ր որ կու լինի,
Ել թէ յոլմէ*  կա, և յայտնի։

77 Այս «Գանգատ» վերնադիրը ձեռագրից լի ծագոս!, այլ Արիստակես Վ. Տևկանցի 
գրածն է. Տե՜ս նրա гՀայերդ» ժողովաձոմւ, Թիֆլիս, 1882, էշ 148 և Հան., Ձեռագրի մեշ 
վերնադիրն եղել է' сԲան ի Ֆրիկ գրքռյն», վարիանտ' «Բանք ի Ֆրիկ գրոցն,. «Ֆրիկ 
գիրքг անոձը ցույց է տալիս, որ այդ վերնագրով մի Հողովաէոլ է եղել Ֆրիկի ոտա
նավորների,
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նույնպես և մի ուրիշ երկի78 մեշ ինքն իրեն հարց է տալիս.

Զայս ո՜նց գիտենալ կտրենք,
Թէ այս է՜ր է (ի) հանց բաժանած,
Տայս ո՜նց գիտենալ կտրենք,
Ես մըտօքս ի հոգս եմ անկաէ,
Ասեմ' թէ այս է՜ր լինի,
Որ զամէն հալս ար չէ զուգած.

Կնշանակի' բանաստեղծը երկար ժամանակ խորհում, ձգտում է 
թափանցելու իրերի խորքը, գտնելու աշխարհում եղած և' ազգային, Ա՚ 
դասակարգային անհարթությունների ու չարիքների իսկական արմատը, 
Ազգային դժբախտությունների հիմնական պատճառ նա համարում է այն, 
որ աշխարհում կան բազմաթիվ ազգեր, և ոչ թե մեկը, Եվ այդ տեղից 
էլ սկսում է իր ասելիքը. Չէ՞ որ սկզբում մեկ Ադամ-Եվա են եղել և вմեկ 
բարբառ համազգայինЛ79, բա յց զարմանալի է, շատ զարմանալի,— ա ֊ 
սում է նա,— որ այն մի զույգից

քք ր քան ազգեր ծնան յերկրի.
Ուրիշ լեզու ամէն մէկի,
Որ մէկ մէկի ոչ հալանի.

Ապա նա թվում է իր ժամանակի իրեն հայտնի ժողռվոլրդներին, 
թվով քսան, որոնք իրենց ցեղական ու լեզվական տարբերությամբ ընդ
հանրապես իրար դեմ անհավան կերպով կանգնած են եղել։ Այս ան- 
հավանությոմւը կրոնականի մեշ ավելի մեծ ուժով է երևան եկել, Մխի
թար Գոշի առակների ուսումնասիրության ժամանակ արդեն տեսել ենք, 
թե ինչպես ծաղրում էին ուրիշների կրոնական ծեսերն ու սովորությոմւ- 
ները. բայց հայերի և թայլազգիներիս, այսինքն մահմեդականների հա
րաբերությունն այն ժամանակ ընդհանրապես բարեկամական էր։ Այդպես 
չէր դրությունը հարյուր տարի անց։ Հայերս, որ ճշմարիտ հավատն 
ունինք, ասում է Ֆրիկը, տանջվում ենք այլազգիների ձեռին։ Եվ նա 
գծագրում է 1295 թվականի թշվառությունները.

?8 Ֆրիկ, Բան ասա., էշ 227, "Վասն Ւա,եհի և բրէի„
Ո Շատ դյոլրագայթ պիտի լինել գրելու համար, թե էԳանգատՈէմւ *վԱի բռնվելով 

աստծու հետ, Ֆրիկն ամենից աոաշ կասկածի տակ Է առնում աստվածաշունչը», г Ֆրիկ 
(մողովածոլ)ւ, Երևան, 1В37, Էշ 114, հողված Ա. Ղանալանյանի), Իսկ մի ուրիշն՝ ավելի 
ես զարգացնելով իր նախորդի միտքը' գրում Է. *Իր այս բանաստեղծության մեչ Ֆրիկը 
Համարձակորեն վեճի կանչելով աստծոմ։, նաիւ և աոաշ լոլրշ կասկածի Է ենթարկում 
աԱստվածաշնչումւ նկարագրված աշխարհի և մարդկանց արարչագործությունը, Ֆրիկը չի 
հավատում Ադամ-Եվայի լեգենդին* (Ֆրիկ, Բանաստեղծություններ, երևան, 1941, Էշ 10. 
Առաշաբան մ. Մկրյանի)։ Այսպես գրողներն իրենց մտածածը վերադրում են Ֆրիկին. 
թող կարդան նրա էԲան պիտանի և լալ ասացեալ Ֆրկանն վասն արարչոլթեան։, և այլ 
կրոնական քերթվածները,



Այլ կամք ի ձեռս անօրինի,
Որք կու վարեն անգին գերի.
Ո"րքան քակեն եկեղեցի,
Քանի՞ շինեն պիղծ մրզկիթնի։

•Քանի՞ կանայս առնեն այրի,
Եւ ո՞րքան որբ քրիստոնէի.
Ո՞ րքան արիէն հեղան յերկրի,
Քանի՞ առնեն բան խոտելի։

Ո՞րքան տան շեն զմեզ յաշխարհի,
Եւ կեղեքեն զկեանս մեր յայտնի.
Ել գո՜լ ներե՞ս յամենայնի,
’Ի անտե՞ս առնես զմեզ ի վըշտիւ

Ինչո՞ւ պետք Է * արդար և իրալ» աստվածն այս ամենը ների և այս 
անիրավությունների վրեժը հայտնի կերպով չառնի, Եվ մի տեսակ հան
դիմանությամբ ավելացնում Է' դիմելով աստծուն.

Գիտե՞ս, մարմի՜ն եմք մըսեղի,
Գէմ արձա՜ն չեմք ինչ պըղընձի.
Եղե՜գըն չեմք, կամ խո՜տ վայրի,
Որ խանձ արկեալ ես կըրակի,
Քան զանդաստան փըշաբերի,
Կամ մացառաց ինչ պըրակի,

°Լա՜վ, ասենք բարկացել ես հայ ազգի վրա, ինչպես երբեմն հրյա- 
ների վրա, ուրեմն ինչ բարկություն, որ քեզնից թափվի' մե՞ր գլխին պի
տի գտ կուտակվիր։ Այս հարցապնդումները և մանավանդ հայ ժողովրդի 
ողբերգական վիճակը զորեղ թափով են արտահայտված, որովհետև բա
նաստեղծի վիշտն էլ սաստիկ է ։ Ժողովրդի կրած տառապանքի մեծու
թյան պատճառով մեշ է գալիս այն գաղափարը, որ թեթևակի երևում էր 
արդեն Մխիթար Գոշի առակների մեշ, թե ավելի լավ է մի՜ անգամից 
մեռնել ոչնչանալ, քան թե տանշվել շարունակ։

Արդ' եթէ չեմք ինչ պիտանի,
Ել կամ չոլնիմք գործ ինչ բարի,
Կամ քո սրտիդ եմք ատելի,
Որ չարարաք ըստ հրամանի, 
նա՜ դու շընշէ՜ զմեզ մէկ հետի,
Որ քո բարի սիրտըդ հանգչի,

Այս մի հուսահատական ճիչ է, որ ինքնաշարժ կերպով թռչում է 
բանաստեղծի բերանից, բայց իսկույն նա զգաստանում է, որ հեգնել է 
աստուծոլ յ բարի սիրտը», և ուղղում իրեն.
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Ւէ ա՜յս կամօքըդ քո լինի,
Ամենակա՜լ աստոսսձ բարի, 
նա' մեք տանեմ ք, որչաւի պիտի,
Ել Համբերեմք ամենայնի.
Այլ որ վատուժն է՝ թող կորի,
Ել զոր կա միս' թող ա՜յն լինի,

«թ՛ող վատուժը, թույլը կորչի, թե չէ' մենք, եթե այս լինում է քո ■ 
բարի կամքով, կդիմանանք ամեն բանի, թող ամենակալ բարի աստու- 
ծոլդ կամքը լինիՏ, — ասում է բանաստեղծը' այլևս չհուսահատվելով իր ■ 
ազդի համար և համակերպելով.աստուծու կամքին։

Շարունակության մեչ անցնում է հասարակական ու բնական ան
հավասարություններին։ «Իմ ազգը թողնենք» ,— ասում է նա,— РШЩ ՚  
մի՞թե «արդար, իրավ դատավորի հրամանյ> է,

Որ մէկն ապրի տասն տարի,
Մէկն հարիլր այլ ավելի,
Մէկն ոչ ի տասն հասանի,
Երկու-երեք ամսոց մեռնի։

Եվ նա թվում է բնական և սոցիալական անհավասարությունները— 
մեկի վաղաժամ մահը, մյուսի բազմամյա անպետք կյանքը, մեկը' խիստ -  
ուժեղ, մյուսը' սարսափելի վախկոտ, մեկը' հանճարեղ ի բնե, մյուսն' 
անշնորհք, մեկը' հրեշտակի պես գեղեցիկ, մյուսն' անճոռնի տգեղ, մեկը' 
բարեգործ, մյուսը' չար, սպանող, և այլն, Հապա դասակարգային ան- 
հավասարությոմւնե՜րը.

Մէկն ի պա պան ց պարոնորդի,
Մէկն ի հարանց մոլրող լինի.
Մէկին հազար ձի և շորի,
Մէկին ո չյ,ւլ մի, ոչ մաքի...

Մէկին ատլաս և ղըրմըզի,
Մէկին շապիկ մի չի հասնի.
Մէկին հարամը ն յաշողի,
Մէկին հալալըն կորուսի...

Մէկին ըռախտ և զըրեհի, 
ճոխով նըստի ի պէտալ ձի.
Մէկն է բոպիկ և անվարտի,
Հետևակին առաշ փախչի.

Նա բարկութեամբ ի հետ հասնի,
Ջվիզըն կըտրէ և չողորմի.
Զկին և զտըղայքն առնու գերի,
Եւ հանց տանի, որ այլ չթափի,
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Սրանք են աշխարհի ուժեղներն և այսպես են վարվում թույլերի հետէ 

Իշխան դրրեր ես մէկ մէկի,
Քան զքանասար գայլ' ոչխարի,
Կամ զերդ վազան նապաստակի,
Կամ քաչ առիւծ' ամէն հօտի,

Այսպես է խիստ ուժեղ խոսքով բնութագրում Ֆրիկը կեղեք ող և կե- 
՚  ղեքվող դասակարգերը, աշխարհի իշխանները հոտերը պատառող գայլեր 
'և առյուծներ են։ նա առանձնապես կանգ է առնում նաև հարուստների 
՛կամ «բախտավորներիտ և աղքատների կամ « անբախտներիյ> վիճակի մեծ 
.տարբերության վրա։ Բախտավորների մեշ են և հոգևորականները.

Անբախտըն գա յ  ամօթալի,
Հեզ ն հանդարտ, առաքինի.
Գայ և կանգնի յետին տեղի,
Անշուք, անշնորհք և ան յար գի։

Իսկ, •ընդհակառակն, ահա թե ինչպիսի վիճակ ունի «լուծն ի փո
րին», այսինքն՝ գիրուցի բեռը փորին՝ հաստափոր, ցնփոր, տգետ և ան- 
գործ քահանան.

Բախտաւորն գայ ճօճկտալի,
Գայ և նըստի յաւագ բարձի.
Լուծն ի փորին թէ շուրշ անցնի'
Ոչ ալելու մի չի դիպնի.
Բայց վասըն մէկ աւոլր տօնի,
Որ թէ զատիկ, այլ տօն լինի, 
նա' խաչհամբոյրն իւր շատ անկն ի,
Մ որթ և էրի և գա դանի։

Ամեն լավ ու վատ բան, ամեն աննման անհարթությունները կախ
ված են բախտից, իսկ բախտն էլ աստոլծոլց է տրվում.

Ամէն ի բախտըն գայ կուտի,
Ւէ աստուծոյ տուեալ չինի,

Հետևաբար բանաստեղծը բախտավորի և անբախտի հակադրությամբ 
. ևս տարակուսում է աստուծոլ «արդար և իրալ» վերաբերմունքի մասին։ 
. Եթե այդպես է, աստուծոլ վճիռն իրավ է, ապա ինչո՞ւ աշխարհում գո
յություն անին այնպիսի չարիքներ, անհավասարոլթյոձներ ու դժբախ
տություններ։ Բանաստեղծն ուզում է իմանալ այդ երևույթի պատճառը, 
բայց նա իր հարցերի պատասխանը չի գտնում, և երկբայության մեշ 
մնալով[' վերշը նա իր հարցերի համար «մեղա գալովս, դարձյալ խոս-

- տովանում է, թե աստուծոլ «դատաստանն իրավ» է. նա, աստված, ամեն

— 818 —



մեկին դիտավորությամբ, որոշ նպատակով ( «նեաթով») է տալիս իրենց 
վիճակը, ուստի և ինչպես որ աստված կամենում է, այնպես էլ պիտի՛

Ժ*Ւ
Ես քեզ մեղայ երկնաւորի,
Տեառն աստուծոյ ահեղ մեծի.
Քո դատաստանն է յիրափ. 
Նեաթով կուաաս ամէն մէկի:
Տէր, քո կամացն է աշխարհս լի,
Այսպէս լինել, զոր ասացի,
Քեզ օրհնոլթիմ, ի մէնշ տացի,
Ամենազօր տեաոնդ Ցիսուսի։

Այս դեպքում էլ, ուրեմն, համակերպվում է աստուծոլ կամքին ոչ - 
միայն նրա համար, որ վերշիվերշո իրավ է գտնում աստուծոլ դատաս
տանը, այլև որովհետև աստված «ահեղ, մեծ», (Гամենազօր տէր»  ք80. 
կամ, ինչպես «Ընդղէմ ֆալաքին» քերթվածի մեշ ասում է, աստված 

Զամէնն է հաշուով զուգել [=ա րել[։
Ու զմարդիկք պահել ահաւոր։

Այսպես ուրեմն' Ֆրիկն իր երեք քերթվածներով, որ տեսանք և որոնց 
նյութն են ազգային ու սոցիալական խնդիրները, հանդիսանում է մեծ՛ 
հայրենասիրական բանաստեղծ, ժողովրդի ցավերով վշտահար մի երգիչ 
և լավագույն ազգային ապագայի ձգտման, թաթարական լծից ազատ֊ 
վելոլ իղձի մի քարոզիչ։ Նրա գրավչությունն ավելի մեծ է այնոլ, որ նա 
ազգային խնդրի հետ միաժամանակ և իրար հետ կապակցված ու միա
կերպ ուժով, զբաղվում է նաև հասարակական-տնտեսական, դասակար
գային և ընդհանուր մարդկային խնդիրներով։ Եզակի ուժգնությամբ և - 
խորին ատելությամբ աղաղակ է բարձրացնում աշխարհում իշխող ու 
հարստահարող կոպիտ ուժի դեմ, բուռն զայրույթով նկարում կեղեքող 
պարոնին, շահագործող ուժեղին ու նրա վայրագությունը, հեգնությամբ ’ 
երգիծում բախտավոր, տգետ քահանային ու նրա պերճությունն ու վա- 
յելքը, և քնքշությամբ արգահատում խեղճերին, թույլերին ու կեղեքված
ներին, միշտ ձգտելով մի լավագույնի, մի իդեալի։

80 Լսեցե՛ք, թե ինչ են ասում։ էԱյսպիսսվ, Ֆրիկի այս [«Գանգատէ] բանաստեզծոլ- - 
թյունից ինքնըստինքյան թիսում Է այն եզրակացությունը, որ աստված .արդար և յիրաւի* 
չէ, Հետևաբար նա աստված լէ [այսինքն աստվածն աստված չէ -  Մ. Ա.] և այդպիսի ն 
գոյություն էլ չունիм (*1-իկ, Բանաստ., կ  18, Աոաշաբան Մ. Մկրյանի)։—եե՚ղէ Ֆրիկ, 
20-րդ գարում Էլ քաշելիք ես ունեցած եղել, այն Էլ ի՛նչպիսի։— Եթե վերևի արտառոց - 
տողերի հեղինակը լիներ ոլղղատես, ուղղամիտ և ուղղադատ,—ինչ որ անհրաժեշտ Է 
ամեն մի գիտական աշխատողի համար և առհասարակ ամեն մի մարդու համար, ապա 
նա Ֆրիկին այնպիսի բիրտ ձևով չէր բոնադատիլ, որ մոդեոնիզացիա—արդիացման են- ֊  
թարկվի ն նոր ժամանակի մարդու քղամիդ հագնի։
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Նա որոշ չի հայտնում, թե ի՛նչ է իր իդեալը։ Բայց երբ նա դժգոհում 
է բազմաթիվ ազգերի և լեզուների գոյությունից և մարդկանց վիճակի 
անհավասարությունից, այդ ցույց է տալիս, որ նա բաղձում է, որ լիներ 
աշխարհում մի ազգ ու մի լեզու, և որ բոլոր մարդիկ հավասարապես վա. 
յելեին բարիքները։ Նրա քննադատությունը հենց վկա է նրա ազգային 
ու դասակարգային գիտակցությանը, և նա դրանով իսկապես պայքարում 
է թաթարական բռի ու կեղեքիչ տերության և ընդհանրապես իշխող դա
սակարգի դեմ։

Բերենք մի համեմատություն։ Սուրբ Գրքի մեշ Հորը (Յոբը) ահեղ 
ու հզոր աստուծուց գանգատվում Է և նրա հետ դատ վարելով արդար 
դատաստան Է ուզում իր անձնական մարմնավոր տառապանքի համար։ 
Գրիգոր Նարեկացին 11-րդ դարի սկզբում իր Ողբերգության ա ռաշին 
բանի մեշ г  ահավոր դատաստան» անող աստուծոմւ դիմելով' ասում Է.

Հզօ'ր, մի '... տաղտկալի քեզ երևեսցի...
Այլ իբր զբոլրեալ խունկն հաճոյական...
Ի վերստին գիւտ կորուսեալս հոգւոյ առակի
Ընդունելի կամաց քոց լիցի։

Իսկ Ֆրիկը 13-րդ դարի վերշերում իր «Գանգատի» սկզբում գրում Է. 

Աստուած արդար և յիրալի,
Ել ողորմած յամենայնի,
ՀանդԷս [=դատ\ ունիմ, բան մի վիճի,
Թէ դու լսես քո ծառայի։

Ո՜րքան տարբերություն մեր այս երկու հին մեծ բանաստեղծների 
. ոճի մեշ, մեկը վսեմ ու ճոխ ձևով, մյուսը պարզ ու հասարակ, բայց ոչ 
պակաս գրավիչ։ Խնդիրը սակայն այդ չէւ Նրանք երկուսն էլ դատ են 
սկսում աստուծոլ հետ։ Նարեկացու IXդատ դնելը» նույնն է, ինչ Ֆրիկի 
«հանդէսւ և էրան վիճի»։ Այս երկու դարձվածն էլ նշանակում են իր 
вիրավունքը փնտռել», ուզել, պահանշել, ինչպես օտար բառով ասում են, 
а  դավա անելով»—դատ վարելով, վիճելով, կռվելով*•» Եվ ո րքան տար
բերություն այս երկուսի է դատ ի» եղանակի, նյութի և նպատակի մեշ։ 
Մեկն աղերսախառն խոնարհությամբ Է դիմում «ահավոր դատաստան» 
անող «հզորին», մյուսը դժգոհությամբ ու համարձակ հարցապնդում Է

81 աԴատ» Նշանակոս] Է նաև «իրավո&քՅ, իսկ •դաաելէ՝ նաև էվիՏելէ, Տե՛ս Հր. 
Անաոյ ա ն, Արմատական բառարան, €դատ» բառի տակ։ «ՀանդԷսս նշանակում Է նաև 
«դատաստան», իսկ «վէճ» բառը՝ նաև «կռիվ»։ Տե՛ս €Առձեռն բառարան Հայկազնեան 
լեզոլի»։ Օտար сդավաя բառը նշանակոսէ է՝ դատ, վեճ, կագ, կռիվւ Տե՛ս * Բառգիրք յաշ- 
իարհաբարէ ի գրաբար», Վենետիկ, 1811, էշ 516, «տասս/г բառը, Այլև Հք. 06աոյաէ, 
Թուրքերենն փոխառյալ բառեր հայերենի մեշ, Վաղարշապատ, 1902, էշ 881՝ .Տավաօ- 
կռիվ, դատ,
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ուղղում Նույն «ահեղ, ահավոր», «ամենազորին» իր արած դատաստանի 
համարէ Մեկի դատի «խօսքն ընդ աստուծոյ» վերաբերում Է իր և իրեն 
՛նման կրոնավորների անձնական հոգևոր, այսինքն կրոնական կյանքին 
և իր «կորած հոգու» փրկությանը, որ լինելու Է անդենի աշխարհում- 
երկնքում ըստ ժամանակի հավատքի։ Նա արտահայտիչ Է իր դարի վա
նական ֊կրոնական կյանքի ու միստիկական անուրջների։ Իսկ մյուսի 
«դատ ու վեճի բանի» նյութն Է ընդհանրության, ժողովրդի իրական դըժ- 
րախտ կյանքն այս աշխարհում և նրա մարմնավոր փրկությունը տառա
պանքից։ Սա Էլ արտահայտիչ Է իր ժամանակի ազգային և հասարակա
կան իրականությանն, իր ժամանակի մտածմունքների ու ձգտումների։ 
Եվ այսպես մեր բանաստեղծությունն երկնքից իջնելով աշխարհականա
ցել Է արդեն և դարձյալ կապվել իրական աշխարհիկ կյանքի, երկրի հետ, 
Բայց այդ դեռ չի նշանակում, թե արդեն աոավելոլթյոմւը կատարելապես 
տրվում Էր երկրին. դրա համար դեռ հարկավոր Էր, որ ժամանակ անցներ։

Ֆրիկն, իբրև տաղանդավոր բանաստեղծ, բազմակողմանի կերպով 
արտացոլել Է իր երկերի մեշ ժամանակի ամբողջ ոգին։ Տեսնենք նրա 
բանաստեղծության այլ գծերն ևս։

7. Մեղքն իբրև Ժողովրդի տառապանքի պատճառ Ա նրա փրկու
թյան միջոցը: — Սխալ Է ասել, թե Ֆրիկը Հայոց աշխարհին հասած դըժ- 
բախտությունները հետևանք չի համարում մեղքերի, և իբր նա Հայդ 
կողմից խզում Է այն կապը, որ ունի իր նախորդների հետ»**, Արդարև, 
նա «Գանգատի» մեշ առանձնապես չի բերում մեղքը, որովհետև նրա 
խնդիրն Է ազգային և դասակարգային անարդար և անիրավ վիճակների 
դեմ բողոքելը, բա յց այնտեղ Էլ վերջը նա ոչ միայն համակերպում Է 
աստուծոլ կամքին, այլև կողմնակի հայտնում Է մեղքի մասին' ասելով 
աստուծոմէ, որ եթե «քո սրտիդ կամք ատելի, որ չարարաք ըստ հրամա
նի, նա' դու ջնջէ զմեզ»։ Աստուծոլ հրամանի համեմատ չգործելը հենց՝ 
է մեղքը, որի համար և պատժում է աստված։

Մի րանքի մեշ (էջ 147) նա թաթարների օրով կրած անվերջ չարիք
ների ժամանակն անվանում է «մեղաց դար»—մեղքի համար կրած տան 
շանք, հալածանք, տառապանք.

Ես ի՜նչ գիտէի, եղբայր,
Բ՚է մեղա՜ց դարն հանց լինենայ,
Զինչ որ կու քարշենք հիմիկ,
Շատ չարիս™, և վճար չըկայ։

«Ես ի՜նչ գիտեի, թե մեղքի տանջանքն այսպես է, ինչ որ այժմ քա
շում ենք շատ չարիքներ, և վերջ չկա »* Մի ուրիշ բանքի մեջ' « Վասն ա ն ֊

82 В. Брюсов, Поэзия Армении, 1916, էյ
83 Սխալ է այս ալարիս» բառը բացատրել իրրե ահարկի մի տեսակ», ինչպես ղրվաէ 

Հ Ֆրիկի Բանաստ. Բառարանի մե։ ։  Այդ պարզապես сչարիք» բառի հայցական հոլովն է,
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միաբանութեան քրիստոնէից», որ նա գրել է 1295 թ. հալածանքի ժա
մանակ, նա մասնավորապես մեղքի խնդիրն է դնում' այսպես սկսելով. 

Որք որ լսեն այս ողբերուս'
Ք՛ող ըզմեղաց սուգըն պահեն։-

Նա խոսում է քրիստոնյա ազգերի' հատկապես ֆռանգների, հոռոմ- 
ների մեղքերի մասին, ամենքը Чմեղաց տէր ենյ>.

Ամէնքն ատողք են միմեանց,
Վասն այն օտարք ըզմեզ կոխեն.
Գէմ քրիստոնեայք մեծ մեղք ունեն,
Որ հանց յերկար դար [ = տանէանք] կու քաշեն...
Թող թ' ապա յ  յո՜ր ազգի մեղաց 
Ջեկեղեցիքըն հալածեն...
Թագաւորքըն չի հաշտին,
Հետ միմեանց ոխ կու պահին,
Հանապազ զալր ժողովեն 
Ել զմիմեանս ի սուր քաշեն։

քւա մանրամասն նկարագրում է քրիստոնյաների իշխող դասերի 
ընկած բարքերը, վարդապետներ, եպիսկոպոսներ, թագավորներ, քահա
նաներ, վանականներ, միակեցներ, ճգնավորներ ու հայրապետներ, ա ֊ 
մենքը, բացի աշխատավորներից, մի առ մի ներկայանում են իրենց 
բացասական կողմերով և չեն պրծնում մեր բանաստեղծի հարվածող 
խարազանից։ Ամենքը մեղավոր են ըստ իրենց կարգին։: Քրիստոնյանե՛րը

Զինչ մեղք որ կայ' զա մ էն գործեն։.

Այգ պատճառով և,— ասում է նա,—

4 զմեզ երետ աստոլած ի ձեոն 
Անօրինաց որ կոտորեն։

Աստված բարձիթողի է արել նրանց, քրիստոնյաներին,—ասում Էհ
նա.

Ապա ի՜նչ ցեղ առաշ երթան
Դէմ թըշնամոյն, կամ ո՜նց յաղթեն։

Ֆրիկն այդ ամենն առաշ է բերում սրտի ցավով և ֊ հուսալով, որ. 
աստված օգնության կգա, ոխ չի պահիլ, և

Յարոլցանէ մեզ թագաւոր 
Սուրբ, որ աոնէ զարդարութխն.
Խնդրէ վրէժս ի թշնամեաց,.
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Որ քրիստոնեաց խոր կու փորեն,
Կխորտակէ ղմեր թշնամին...

Ապա վերքում, մեղքի թողություն խնդրելով և, ինչպես ուրիշ րան- 
քերի մեշ, աղոթքով դիմում է աստուծուն, ասելով.

8արոյ եղշիւր մեզ փրկութեան.
Օդնեա ազգիս քրիստոնէից...
Մի'  տար անձանց մեր սասանումն,
Ոչ հաւատացըս մեր բեկումն...

Թե ի'նչ « սուրբ թագավոր»  է Ֆրիկի ցանկացածը, այդ չի ասում նա։ 
Հավանորեն մի հա յ, կամ ուրիշ մի քրիստոնյա, հազիվ թե Արզունի նման 
մի թաթար թագավոր, քրիստոնյաների բարեկամ, քանի որ դժվար է 
կարծել, թե թաթարի համար գործածեր «սուրբ» տիտղոսը, որ ընդոմւ- 
ված էր քրիստոնյա թագավորների համար, Բայց համենայն դեպս նա 
էլ, ինչպես ժամանակակից Ստեփաննոս Օրբելյանը, փրկությոմւը տես
նում է մի թագավորի ձեռով, այլև քրիստոնյաների միաբանությամբ։ 
Եվ փրկությոմւը «անօրենների», այսինքն այլազգիների ձեռից, ոչ միայն 
հայ ազգի համար, այլ ընդհանրապես քրիստոնյաների։

8. Մահվան և  ունայնության եյւգը:— Սոցիալական անհավասար և 
անարդար բախտի դեմ բողոքելով հանդերձ՝ բանաստեղծը, չարիքն 
ուղղելու համար, տեսանք՝ ոչ մի գործնական միշոց չի առաջարկում։ Նա 
դեռ կանգնած է  հին կրոնական հայացքի վրա, այն է՝ « անարգել զփառքն 
և զպատիմւ անցալորական», լինել իմաստուն և աշխարհն համարել 
ունայն։

Աշխարհս ունայն է, քանի որ մահը գալիս, սրբում տանում է ա մեն ֊ 
քին հավասարապես։ Եվ Ֆրիկը ոգում է համայնաշինշ մահը մի մեծ ղա
զելով, որի առաշին մասը հետևյալն է**.

Ցորժամ որ մահն մօտենայ 
Եւ անողորմ գըրողըն գայ.
Ոչ ի ծե՜ր կու խընայէ,
Ոչ ի մանուկ 'լ  ոչ երեխա յ .
Չի քըննել եպիսկոպոս,
Ոչ վարդապետ, ոչ քահանա յ.
Չի քըննել թագ(ա)ւոր 'ւ իշխան,
Ոչ զայնոսիկ որ կու մուրայ.
Չի ասել, թէ պարտական (է ) ,  , 1
Կամ աղքատ է, կամ տըղայ.
Չի խըզճար յօտարականն,
Թող թէ հազար դառըն կու լայ.

Տ* 1ւփկ, Բանաստ., կ  49՛



Անողորմըն բաժան է
Զնոր պըսակած հարսն ու փեսայ.
Բաժանէ ի մէկմէկէ
Զքոյր և զեղրայր' աոնոլ գընայ,
Հանց կրակ ղնէ ծընօղացն,
Որ յալիտեան երթայ մընայ.
Ջհայրն ու մայրըն կու տանի,
Կաթնակեր տղայն ի տուն մընայ.
Հանց որբեր յետ կու թողու,
Որ սար ու ձոր ամէն կու լայ.
Ի հիմնէ՜ տոլ կու քակէ,

Որ այլ իսկի շէն չի մընայ.
Հանց ցանկութիւն կու խափանէ.
Որ իւրն նըման իսկի չըկայ.
Ոչ այն սըրբոց կու ամաչէ,
Որ աստուծոյ բանիլ կու գայ.
Մեղալորացըն չողորմի,
3 ասէ' յէգուց նա դարձ կու գայ.
Ոչ ի գոդոյ 'ւ ի պիսակէ,
Ոչ յաղտեղաց կու գարշի նա.
Պ ահ լալան ի ց և ի քաշանց 
Ոչ երկընչի ՚լ  ոչ վախենա յ.
Զինչ որ ծնեալ կայ' մեոանի,
Մահն ամենի հասեալ կու գայ.
Ոչ մեծատան, ոչ աղքատի 
Ցերր հասանի՝ համբեր չը տայ.
Հանց բնութիւն զինչ մահն ունի%
Չեմ ի մընալ, թէ նա խըղճայ.
Ցորժամ ելնի տաքն ու կակուղն,
Նա'  հովն ու չորն անպիտանայ։ 
կ ս է ' խըրատ ի Ֆըրկանէս,
Իսկի յայս կեանքըս շահ չըկայ...
Ֆրիկն հանցեղ պարզ է խօսել,
Որ ամենա՜յն մարդ իմանայ,
Թէ ճըշմարիտ է բանս ՝լ ողորդ,
Որ այս կենցաղըս խաբ կու տայ...

Այս միևնույն նյութին նա դաոնում է և ուրիշ քերթվածների մեշ,. 
մահը պատկերացնելով իբրև անողոք և ամենազոր տիեզերական ուժ,, 
որ անխնա և անողորմ ոչնչացնում է ամենքին, ամենքին։ Ուստի,—ասում 
է նա,—тիսկի յայս կեանքըս շահ չըկայа, в,այս կենցաղըս խաբ կու 
տայէ , այսինքն աշխարհիս կյանքն անօգուտ և խաբուսիկ է, Ինչի*  է 
պետք այս կյանքն ու հարստությունը.
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Տեսէ' ք, թէ քանի՜ մարդ [իկ]
Աշխարհէս դարտակ մընացին.
Ջամէնըն յետին թողին,
Անընչիկ ի հոն գընացին^.,.

Մահն ինչքան էլ ցավալի տեսարաններ է բանում, Ֆրիկի բանաս
տեղծության մեշ չի դաոնում կատարյալ ոչնչացման մի սուր զգացում, 
այլ մահվան երգը ծագած լինելով քրիստոնեության էությունից, դեռ 
կապված է քրիստոնեական հավատալիքների և հասկացությունների հետ։  
Դեռ իշխում է Ավետարանի խոսքը՝ в Երանի սգալորաց, գի նոքա մխի- 
թարեսցին»։ Ուստի մահվան մասին բանաստեղծությունն ասվում է իբրե 
մխիթարություն տառապյալների համար, այսպիսիները մահով ազատ
վում են աշխարհիս դժնդակ աղետներից։  Բացի այդ՝ ով որ այս աշխար
հում եղել է աղքատ, բա յց իմաստուն, այնպիսին ոչ մի երկյուղ չոմւի 
մահից, որովհետև եթե նա այս աշխարհում բախտավոր չի եղել, մեռ
նելուց հետո անդենը հակառակ վիճակն է ունենում. մինչդեռ վայելող 
հարուստը, կեղեքիչը'

Ի յանդէնն է դառն ու մոլոր։

Կամ մի ուրիշ տեղ գրում է Ֆրիկը'

Ով որ այս կեանքս է խիստ ուրախ,
Անդէնըն շատ ի լաց կենայ։

Սույն միտքը նա հաճախ կրկնում է և դրա ճշմարտություն ապա
ցուցելու համար նա մի ուրիշ գեղեցիկ ղազելով շատ կենդանի պատկե
րացնում է ավետարանական Աղքատ Ղազարի ու Մեծատան վիճակները 
և ՚ աստեն, և' անդեն։ Եվ այս նա հիշեցնում է իր մի շարք ուրիշ բանքերի 
մեշ ևս։

Յ է ՚ր  չես երթար ի միտքդ ի վար, 
է գերեվա ր մարդ ու տըխմար...
Ի կեր ’լ  ի խում ի հետ մեղաց,
Ի շուրշ կու գաս զօրն անդադար.
Ջըրկես ու տաս մարմնոյդ ի կեր,
Գիրացընես որդանց համար.
Գերեզմըներն ի վար հայեց,
Տե ս քանի՜ մարդ կայ ի շար.
Ամէն փըտեր ներքև հողին,
Քան զմեզ քանի՜ հարիլր հազար...
Քան զՄեծատունն ա յլ ո՜վ հարուստ,
Այնչպփ ունէր ակն ու գոհար.

Ш Անդ, էչ 174,



Կապայ հագնէր ցեղք ի ցեղաց,
Փողպատն ամէն մարգարտաշար.
Ի կեր 'ւ ի խում ի շուրջ կու գար,
Եւ անգէնէն չունէր խապար.
Ամրարտաւան կեցալ ղամէնն,
Յետոյ մ եռալ հանցկուն յիմար։

Նրա դռանը կենում էր տառապյալ աղքատ Ղազարը կարոտ հացի ու 
հագուստի։ Մեծատունը նրան չէր օգնում։ Երկուսն էլ մեռնում են։

Մ եռալ, գընաց Աղքատ Ղազար,
Տեղն է կանաչ սազ ու պայծառ,
Անմահոլթեան աղրիլրն առշին,
Շուշան ծաղկունք հարիւր հազար։
Նա' մեծատունն ասէր լալով
Թէ' «Կաթ մի ջուր, Աղքատ Ղազար»...

Մահն, ուրեմն, զարհուրանք է միայն հարուստների, ուժեղների և 
կեղեքիչների համար, որոնք զրկանքով վայելում են աշխարհի բարիքը 
և մահով զրկվում են դրանից։ Իսկ ճնշվածները, սովալլուկներն ու տ ա ֊ 
ռապյալները մահով միայն ազատվում են իրենց թշվառ վիճակից։ Մահը 
գոնե հավասար ու միակերպ է վերաբերում ամենքին, և դրանով գեթ 
առնվում է անհավասարության վրեժը և գոհացում տրվում սոցիալական 
հավասարության պահանշին։

Այսպիսով մահվան և ունայնության երգը, որ սկսված էր մեր միս
տիկական բանաստեղծության մեշ, մի նոր ձևով և նոր բովանդակու
թյամբ կրկին երևան է գալիս բոլորովին տարբեր Գրիգոր Նարեկացու 
մահվան երգից։ Մինչ ըստ վերշին իս' ունայնության գաղափարը հեշ
տացնում էր ճգնավորին աշխարհից կտրվելը և մահը միշոց էր տալիս 
նրան շուտով միանալու աստուծոլե, — ապա այժմ, 13-րդ դարում, ազ
գային և սոցիալական անարդարությունների հանդեպ դա հանդիսանում 
է, ինչպես ասվեց, իբրև մխիթարությոմւ, մոտ երկու դար ավելի վաղ, 
քան նման երգը, օրինակ, ֆրանսիական գրականության մեշ։ Եվ այնու
հետև այս ցավագար մրմունջը շարունակվում է հաջորդ դարերում, քանի 
որ ազգային և սոցիալական աղետավոր դրությոմւը նույնն է մնում։ Մեր 
գրեթե բոլոր բանաստեղծները երգում են այս ընդհանուր նյութը, և ա ֊ 
մենքին էլ մերթ հանգստացնում է, մերթ անհանգստացնում այս տիե
զերական մեծ առեղծվածը, որ քնարերգության կարևոր թեմաներից 
մեկն է,

9. Կրոնական ու հոգեշահ բանքեր և միստիկական Տգտամ:—Ֆրի
կը յ սոցիալական անհավասարությունը վերացնելու համար, ինչպես 
ասվեց, ոչ մի գործնական միշոց չի առաջարկում։ Նա հետևում է ավե
տարանական խոսքին, թե' սգավորները մխիթարվում են անդենը։ Բայց
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մխիթարվում են ոչ ամենքը, այլ «իմաստունները»  կրոնական մտքով։ 
Եվ Ֆրիկի քերթվածներն ամենամեծ մասով պտտվում են այս խնդրի 
շուրէը, թե ինչպես պիտի լինին «իմաստունները» , «խելոքներըւ>։ Նրա 
այդպիսի րանքերն ունին հոգեշահ բովանդակություն խրատական բնա
վորությամբ. դրանք են1 «Քան ոգեշահ» ,  «Բան պիտանի» ,  «Վասն հոգոյ» ,  
«Տաղ վասն հոգոյ» և նմաններ։ Դրանց մեշ փափուկ շեշտերով միակերպ 
հեղհեղվում են հոգու և մարմնի հակամարտության խնդիրը, այս աշ
խարհի և այն աշխարհի կամ աստենի և անդենի, երկնավորի և երկրա
վորի վերաբերյալ մտածություններ ըստ միշնադարյան սովորական կրո
նական հայացքի։

Սուտ Է մարմին և սընոտի,
Ներքըն հողին կերթայ փըտի։

41 г»

Ուստի պետք Է հոգալ հանդերձյալ կյանքի, հոգու փրկության հա
մար, զի հոդին առավել Է, քան մարմինը։ Պետք Է միշտ պատրաստ լինել 
մահվան և վերշին դատաստանի համար, չպիտի խաբվել անցավորին, 
քննել այս ու այն կյանքը, վերշին օրը հոգալ, լինել անընչասեր, հոգևոր 
ճանապարհը բռնել գնալ, ուրանալ այս կյանքը, պահքով, աղոթքով ու 
լացով, արտասուքով սպանել մարմինը, մարմնավոր վայելքների ե տ ե ֊ 
վից չընկնել, կենդանի ժամանակն անել հոգու ճարը, աղքատներին օգ
նել, անցավորը չսիրել, հառաչելով զղշալ, «մեղա գալ», կացքը փոխել, 
այս կյանքս ոչինչ համարել և այն կյանքին ցանկալ, իրեն համար ան
դենը հայրենիք շինել, բարիք անել ուրիշներին, չառնել կաշառք, շատ 
վաշխ ու մեծ տոկոս, հետևել միշտ ավետարանական խրատներին, մար
մինն ուրանալ, որպեսզի հոգին պայծառանա, և շատ նմանները։ Կարիք 
չկա այստեղ նրա այդպիսի երկերի մասին առանձնապես խոսելու, միայն 
պետք Է ասել, որ Ֆրիկն իր այսպիսի քերթվածներով հանդիսանում Է 
մեր հին դրականության նշանավոր կրոնական բանաստեղծներից մեկը։ 
Հավանորեն նա իր այսպիսի բանքերը մեծ մասամբ հորինել Է իր կյանքի 
այն շրշանում, երբ ցանկացել Է լինել «սիրող վանքերոմւ», և ինչպես 
վերևում գրեցինք, գուցե և դարձել Է որևէ վանքի միաբան, մնալով ա- 
ռանց որևէ քահանայական աստիճանի, իբրև մի աշխարհական կրոնա
վոր։ Այսպիսի վիճակով միայն հասկանալի է ծագումը ոչ միայն այդպի
սի, այլ նաև այն բազմաթիվ կրոնական քերթվածների, որոնց նյութն 
առնված է И. Գրքից կամ այլ կրոնական զրույցներից։ Բերենք հետևյալ 
աղոթքը, որ մի կտոր է մի մեծ բանքից։

Առաւօտ խաղաղութեան,
Դէմ քո լուսռյդ ես կու մընամ.
Ջինչ ըզձուկն յաղի ծովէդ 
Քաղցըր շըրիդ ի դէմ կ"ւ գա մ...
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Կենդանի աղբիլր դու ես,
Ծարաւիս տուր, որ զովանամ,
Ոչ ոսկոլ ոչ արծաթոյ,
Ոչ աշխարհիս կոլ ցանկանամ,
Քո տեսոյդ եմ փափագած,
Ցայս կարօտոյս զօրն երերամ. 
ժողովէ', տէր, ի քեզ,
Որ քո լուսոյդ արժանանամ...
Քան զքեզ ա՛յլ ծանօթ չունիմ,
Քո դրան էդ ո՞ւր հեռանամ...

Այս գեղեցիկ մեծ քերթվածը86 նա մի շնչով ոգել է այն ժամանակ, 
երբ կարծես դարձել է կրոնավոր որևէ վանքում, որի դոնից, իբրև ա ս ֊ 
տուծոլ դոնից, չի ուզում հեռանալ, Ապա' նա փափագում է, ինչպես միս
տիկ, աստվածային լույսին և աստուծոլ «տեսինո կամ «տեսլեանն» ար
ժանանալ. ինչ որ կրկնում է և ուրիշ բանքերի մեշ, Նա իր այգ գերակա 
նպատակին տիրանալ է աշխատում սիրով ըստ կրոնական հայացքի, 
ուստի մի քանի քերթվածների մեշ սիրո գովքն է անում, այսպես, օրի
նակ, հետևյալի մ եք ՛.

Այս է համասփիւռ ծաղիկն,
Որ թափէ ըզմարդն ի հողոյ.
Գիտեմ թէ զայս ո ւր ուզեմ,
Սա կենայ ի լեառն ի սիրոյ...

Մի ուրիշ քերթվածի մեշ «Ոտանաւորք ասա ցեալ Ֆրկանն յաղագս 
կենդանի սիրոյ առ աստուածл88 բացատրում է, թե սիրով են եղել ամեն 
նշանավոր գործեր, որ Ս. Գրքի և այլ սրբազան գրքերի մեշ պատմվում են.

Քան զա մ էն ինչ յա ռաշ սէրն է գոյացել,

Այդ աստվածային սիրոլ շառավիղն իրեն բանաստեղծի մեշ էլ է 
ծագում, և ղրանով է, որ նա կարողանում է իր (Гգեղեցիկ բաները1  հո- 
րինել.

Ւէ չըկայ սէր հո գոյն ի սրտէ բըղխեալ,
Տայս ամէն գեղեցիկ բաներն ո՞վ ասէր,

Ուրիշ քերթվածի մեշ էլ «Նորին Ֆրկանն ասացեալ հավատոյյօ88 իր 
■առ աստված սիրո գովքն է անում.

М 1ւփկ, Բանաստ., է{ 62—69,
87 էէ 62ւ
88 Անդ, կ  159-166,
■Ю Անդ, կ  146—149,
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Այս սէրս, որ ի լի 'մ  սիրտս է 
Բընակել, զայն նս/ գիտենայ,
Որ ինքըն հանց սէր ունի,
Որ նըման ընկեր չունենայ։
Այս սէրս աշխարհիս սիրուս 
Չէ նըման, ով ինքս իմանայ'
Այս սէրս ի լուսոյ եկել.
Ով սիրէ, նա' անմահանայ,

Ապա թե այս սերն իր սրտում ունեցողը՝

Շատ հոգւոյ [ =  Հոգու,] բաներ ասէ,
Ով լըսէ և զինքն իման այ,
Ջմարմինըն տաճար շինէ,
Որ աստոլած գայ հանգչի ի նայ,

Ցանկա յ  երկնային լուսոյն,
Եւ յերակ ըզմահն յիշէ նայ.
Տամէն ցեղ մեղաց տեսակ՝՝
Թող կոխէ ու անցնի գընայ։

Ուրեմն դարձյալ մի միստիկական փափագ մահով միանալու ա ստու֊ 
ծոլ հետ. աստված իր մեշ, ինքն՝ աստուծոլ, կամ' որպեսզի

Երբ որ յարոլթիլն չինի,
Նա անանց /ուսոյն տիրանա յ ։

Դաոնանք բանաստեղծի արվեստին։

10. Ստեղծագործություն ինքնաշարժ ազդումով: Տևական կողմը:—
Առաշին տպավորոլթյոմյը, որ ստացվում է Ֆրիկի բան ք երից, այն է, որ 
դրանք մեծ մասամբ հորինված են սպոնտան կերպով, այսինքն մի ինք
նաշարժ, ինքնաբուխ ազդումով, առանց խորը խոկալու, մի տեսակ բնազ
դաբար։ Կարծես մի Ներքին ձայն խոսում է նրա մեշ, նա ունենում է մտքի, 
չուսավորությոմ։ և սաստիկ հուզված ու լցված, մտասույզ ու հափշտակ
ված, դիմում է բանաստեղծության։ Այդ է պատճառը, որ նրա քերթված
ներն ունեն մեծ քնարականություն։ Հոգեշահ բան քերն անգամ, որոնք 
թվում է թե իբրև, խրատներ պիտի լինեին սաոն և անկենդան, ունին 
անձնական բնույթ, ինքնաբուխ ելնում են սրտի խորքից և առանց որոշ 
ծրագրի, ինչպես ափերից դուրս ելնող գետ' հորդահոս զեղումներով և 
անարգել առաշ ընթանում։ Եվ բանաստեղծն ինքը չավ զգում է իր ստեղ
ծագործության այս եղանակը.

Ցորժամ որ զմիտքըս կու պարզեմ [ — կը մաքրեմ] 
Ազդումն հոգոյս ի յիս կու գայ.



Երբ կու ծաղկի միտքս և հոգիս,
Լեզուս իմ հանց պըտուղ կու տայ9°ւ

Այդ Iհոգու ազդումըо — ավյունը, ըստ բանաստեղծին, աստուծոլ 
շնորհն է. ուրեմն նա նույն կրոնական հայացքն ունի իր բանաստեղծու
թյան ծագման մասին, ինչ որ Գրիգոր Նարեկացին։

Փառք աստուծոյ միշտ կենդանոյն,
Որ հանց շնորհ նա մեզ կու տայ.
Որ կարենանք հանց բան ասել,
Որ իմաստունն հալան կենայ^ւ

Այս միևնույն քերթվածի վերշին մասի մեշ նա ասում է.

Մեք գոհանամք յողորմածէն,
Թէ ի մեղալորքս ոնց կու գըթայ.

Որ հանց գօնսւր ի շար կու գայ։
Փառըք փառաց թագալորին,

Որ մեր մըտացըս լոյս կու տայ.
Զինչ արևն ի շող շըրին'
Ի մէշ հոգոյս կու թըռուըոայ,

Ուրիշ գրվածների մեշ էլ92 իր ոտանավորներն անվանում է :գօհար 
բան», Հէգօհար բան շարել»։ Թե ինչպիսի ուժեղ, արտասվաթոր ապրում
ներով ու տանշալի հույզերով Է նա հորինել իր շատ երկերը, այդ պարզ 
տեսնում ենք նրա հետևյալ տողերիցս, որոնց մեշ նա ավելի ևս մանրա
մասն նկար ա գրում Է իր բանաստեղծելու պրոցեսը.

Շատ մի հայերէն բաներ խորհրդով դըրախտ տընկեցի,
Չաչիցս աղրերացըն շուր քաշեցի զինչ որ սընուցի.
Զիմ լերդս զինչ ըզհաց կերայ, ա՜յ եղբայրք, ինչ որ բուսուցի, 
Երկու լուսն ի մին դարձալ գիշեր ին, մինչ ՛որ հասոլցի.
Անկայ ի հոգոց ծովը ն, երբ որ զայս բաներս յիշեցի.
Զիմ միտքը։։ լողնորդ արի ՚լ  ի ծովու յատակն իշուցի.
Զիմ աչլերը չավ։ արի ու ծովու շուրըն չափեցի.
Վասն ա'յն մարէքաափՏ համար, որ ծովու յատակըն լինի։ 
Անչափ աղաչեմ զաստոսսծ, որ հոգոյ աչքըս բա ցոլի, 
էլ իմ ըզւյայարանքըս յսւշխարհի ժանգէս մաքըրի:

И ձւփկ, Բանաստ., է։  48։
91 Ագ, է{ 50։
92 Անդ, էշ Ив ւ էի ձնաւձդ Սաւրբ Կսաին» քերթվածի վեր[ոսէ։
93 Անդ, Էւ 44, .Բան „գհշաՀ к յաս քէրթվաէի վէրչսսէ։
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Բանաստեղծն իր բանքերը «գօհսւր» կամ «մարգարիտ» է անվանում 
իրենց հոգեշահ բովանդակության համար, իսկ վերշին։ ։ , — հետևաբար և 
«գոհարլ1Я, էմարգարիտըа ,— Է իսկապես այն անանց, անմահ կյանքը, 
աստվածային լույսը, Քրիստոսի տեսոլթյոձը, որը տենչում Է նա իբրև 
իր կրոնական իդեալը։ Ինչպես ամրողշ քերթվածները, նույնպես ինքնա ֊ 
շարժ, անբոնաղբոս ծնվում են և ձևավոր արտահայտությոձէները, նմա
նությունները և առհասարակ փոխաբերոլթյոմւները, որոնցով շատ հա
րուստ Է Ֆրիկի լեզուն։ Կարելի Է ասել, որ նա մեծ մասամբ նկարեն ձևով, 
գունագեղ պատկերների շարքով Է մտածում, քիչ անգամ վերացական 
արտահայտության Է դիմում, ինչպես, օրինակ, հետևյալ տողերի մեշ9*.

Գերի Ֆըրի'կ, մարդ մի' խաբիլ,
Մի' սուտ վարոլք կեղծաւորիլ.
Գընա ի յօն դիր շինութիւն,
Որ յաւիտեան անհոգ լինիս։
Այս կեանքըս դուր Է և խալար,
Եւ ի ձեռինդ լապտեր չոմէիս.
Դարանակալն հոն կա թաքել, 
ճարտար փայլէ' որ չըմբըոնիս,
Երբ ելան ես, դու հանց գընա,
Որ յետ յաշխարհս ա յլ չի նայիս.

Լալ ընկերացն ե՜րբ հասանիս։
Մինչ դեռ ամառն է՝ պկտ արա,

Որ ի ձըմեռն չանկանիս.
Ձիմւն ի վերայ լերանց իշաւ,
Տաշողութիւն դու քեզ չոլնիս։
Թէ կ ալ ու կաս առնես այսօր,
Ձիլնն ի վայր գա յ, դու մըսես.
Երթա արևն, և դու մընաս,
Ի շինութիմւ չը հասանիս։

Զիլերն ալիքդ է սպիտակել,
Ձըմեռն ք այն, որ ուժ չոմւիս.
Տե'ս՝ դու տըղայ չես անիմայ,
ԱղԷկ լըսէ՜, թէ խելք ունիս.
Թող զայս խալար աշխարհս ի բաց,
Լուս աշխարհի թէ ակն ո ճի ս ...

Երբեմն պատկերներն ընդարձակվում, կազմում են մի մեծ ամբող- 
շություն, ինչպես, օրինակ, հետևյալ կտորը, որի մեշ բանաստեղծը դի
մում է աստծուն' իբրև այգեգործի.

М Անդ, 35 ե հան.։
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Թէ դընես ցանկ այս այգոյս,
Ի կողոպտէն անհոգանամ.
Այգէդործ ըզքեղ գիտեմ,
Թէ պէ՜տ չանես, Նա՜ չորանամ։
^ Զիս տընկէ' ծառ յերկիր բարի,

Զհարասսյին հողմըն գարնան 
Կ ն1է 1Իս> «Ր բռրբոքամ։

Զիս 1»տԷ' ՝լ ի խոր փորէ' ,
Որ ես զարթչիմ զոլարթանամ.
Խաղացոյ չուր կենդանի 
Ցարմատ սըրտիս, որ կակղանամ։

Առոգա' յորգ վըտակով,
Որ կանաչեմ և մանկանամ.
Մի’  թողուր զիս անարև 
Ել անծաղիկ, որ գօսանամ։

Զիս սընոյ և դարման է',
Որ ի ժամու պտուղ քեզ տամ.
Յանջրդիս եմ ցամաքել.
Ամպ չէ ցօղեալ*  որ զոսսրթանամ։

Յօղեա', տէր, զցօղ ողորմութեան,
Լինի պտուղս իմ քաղցրահամ.
Աղերսեմ թագալորիգ,
Առնում պարգևս և պարծենամ։

Ինքնաբուխ ստեղծագործության հանգամանքից ծագում են Նաև 
Ֆրիկի արվեստի թերությունները։ Արդարև առանձին ձևավոր խոսքերը 
գեղեցիկ և ազդու են, բայց պատահում է, որ նա իրար ետևից շարում է 
պատկերավոր «գոհար բաներ3), թեթևությամբ հորինում է վերևում բա
ցատրված հայրենի և յամբական չափերով բազմաթիվ տողեր, որոնց 
ներքին կապակցությոմյը մնում է տարտամ, կամ թե մի երկար շնչով, 
մի նվագով բերում է բազմաթիվ նմանություններ, այնպես որ գրվածքը, 
կարծես, այլաբանություն է դաոնում։ Այսպիսի ընդարձակված պատկեր
ները մեկ մեկ մնում են անհատակ, մութն ու դժվար ըմբռնելի, զի բա
նաստեղծն էլ ետ չի դաոնում իր երկերը հղկելու և կարգավորելու, նա 
դրանք այնպես բնական ձևով էլ թողնում է, ինչպես սկզբում ինքնաշարժ 
ոգել է։ Այդպիսով առաջացել են բազմաթիվ ավելորդ կրկնություէներ ոչ 
միայն տարբեր բանքերի մեշ, այլև նույնի։

Ապա՝ մի աչքի ընկնող թերություն էլ այն է, որ քերթվածները հա
ճախ շատ հւ-կաւ-աշու&չ են և այնպես, որ երբեմն հեշտ չի հասկացվում 
կամ պարզ և արագ չի իմացվում բազմաթիվ տողերի կամ տների ու մա
սերի հաջորդականությունը մի հիմնական մտքի, մի թեմայի շուրջ, կամ

\
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քթե դրանք Իրար հետ միանում են լոկ ընդհանուր բովանդակությամբէ 
Պատահում Է, որ նույնիսկ մութն Է մնում և չի որոշվում քերթվածի թե
ման, հիմնական միտքը։ Արդարև, մի բանքի համալ№ հեղինակն ասում

4։ թե
Ֆրիկն անց եղ պարզ Է խօսել,
Որ ամենայն մարդ հասկանա յ . . .

Բայց ոչ բոլոր բանբերն իրենց ամբողշությամբ միշտ և իսկույն 
հասկանալի են, թեպետև սովորաբար պարզ ու հաճելի են նրա տողերը։

Առնենք իբրև օրինակ նրա. մի ք ե ր թ վ ա ծ ը ո ր ի  մեշ «անանց բա- 
յւուն տիրանալուս միստիկական ձգտումը երևան Է գալիս սկզբում կեն
դանի կամ կենդանարար շրի պատկերով, վերշը' ծովում որոնած գոհարի։

Փափագել եմ ի շուրն, յուսով կու գընամ,
ԹԷ հասնիմ յա յն աղրիլրն, որ կենդանանամ.
՛Ես խըմեմ յա յն շըրէն ու հետ գոհանամ,
■Թէ թո ղուն մէկ պահիկ, յոր յինքն լողամ.
Այն սիրովն յալազանն ես զիս լոլանամ,
Նորոգիմ վերը ստին քան ըզհին Ադամ։

Ապա մի երկայն շարք տողերի մեշ «շուրը» դեն դնելով ասում է, 
որ եթե արժանի լինի' մեծապես կփայլի, եթե «կենդանեաց երկիրն»  է 
կամենում, աստուծու օրենքից չի հեռանալ, եթե ուզում է «անանց բարոմւ 
տիրանալյ>, պիտի մոռանա տոմ։ ու տեղ, քույր, եղբայր, պիտի սաստիկ 
արտասվի, մեղքից մաքրվի և արդարանա, թողնի հարստությոձը, քուրձ 
հագնի, նեղ ճանապարհով գնա, աստծուն մոտենա, որպեսզի վերշին դա
տաստանի ժամանակ անվախ արժանանա Հիսոսւի տեսին, լավ ընկեր
ներից ետ չմնա։ Հետո նորից վերադառնում է «շրին».

Յայն աղբիլրն եմ կարօտ, որ լաց կու կենամ,
Թէ հասնի կաթ մի յիս, որ արդարանամ։
Երանի' ինձ հազար, թէ հանց լինենամ,
Որ ի մեծ աղբիլրէն կարօտ չի մընամ.
Դու աստուած ես գըթած և խիստ ողորմած,
Յայն էըրէն ինձ արբոյ, որ ես լիանամ,
Ի բըղխմանց սուրբ հոգւոյդ, որ ես զովանամ,
Յերեսաց ի լուսոյդ ուրախ լինենամ...

Դարձյալ մի ավելի Հա մեծ շարք տողերի մեշ նկարագրելով իր հո- 
դեկան վիճակն ու տենչանքը’  ասում է, թե վերշին դատաստանի օրը Հի- 
սուսի աշ կողմը գնա, խոստացած բարիքներին տիրանա այն կյանքում,

95 Տւփկ, Բտնս,ստ., էւ Ո . մահվան մասին հորինված .տանավսրնէրի մեք
96 Անդ, էւ го։—ԱՏ։



բայց կասկածում է այղ մասին, համարելով իրեն մեղքերով մեռած, 
* անզգամ փորձողիցV զնդանված, ինչպես մի հիմար կամ հարբած։ Վերշն 
աստուծուև դիմելովՐ ավելացնում է.

Երբ բացեր զի մ ըզմիտս, որ ես կու ըզգամ,
Վառեց ալ սէրդ ի յիս, զերդ հուր կու եռամ.
Խօսեցայ հետ սըրտիս, թէ ես ի՞նչ լինենամ,
Ո՞վ հանէ յայս կապէս, որ ես դուրանամ։
ՏԷ՜Ր, զ ք  ձայնդ յիս հասո՜ւ, որ խաղաղանամ։
Լոյս ծագեաց խալարիս, այլ ոչ կուրանամ,
Խըղճացիր ծառայիս, որ չանպիտանամ,
Քարշեցեր զիս ի քեզ, տէ ր, ո՞ւր ղաոընամ, 
երբ ւ հ ! " !  զայս  Գ“ հար բաներս ու ցընծամ,
Քահագին գիմ ըզմեղքն ունըստիմ և լամ։

Պիտի սպասեինք, թե քերթվածի վերշն է. բայց այս «գոհար բանն֊ 
րովտ լուսավորվում է նրա միտքը, և զուգորդությամբ ծնվում է «գոհարը» 
[ =  մարգարիտը] ծովի' մեշ որոնելու հետևյալ ընդարձակ պատկերներն 
այլաբանությամբ.

Զինչ ըզգետ յաշխարհիս բոլոր պիտի գամ,
Ու մըտնիմ ես Ֆըրիկս ի ծովն ու ծըփամ.
Ի յալեաց կոծելոյն ես ո՞նց [վ. է՞ր] վախենամ,
Երբ ծովուն ի միշին ես ղարդ լինենամ [=ընկղմիմ\,.
Երբ որ զիս հարցանեն, թե ո՞ւր կու գընամ,
Ես նորա պատեհի պատասխանի տամ,
Թէ՝ խնդրեմ զայն գոհարն, որ փարթամանամ 
Ու տեսնում87 իմ մըտաց աչօքս և դողամ։
Ո՞ վ բերէ զինքն առ իս, որ պահ մի խընդամ,
Կու քաղի շոմւչս յինէն, թէ ե՜րբ մոտենամ,
Եւ առնում պահ մի յափս և ուրախանամ,
Էլ հոգով և մարմնով ես անմահանամ:

Ես հաստատ և անբեկ նալի կու մընամ,
Որ մըտնիմ ես ի նա' և այլ չերերամ։ 
նալապետ է Քրիստոս, ի հետ կու գընամ,
Քան ըզնա այլ ինձի ճարակ չունենամ.
Հա ս ուս ց է զիս յայն տեղն, որ ես կու ցանկամ...
Թող մաշիմ ի յայս հոգս և խիստ հընանամ.
Իմաստուն և խելօք ապա լինենամ.
Երբ աոնեմ քննութիւն ու զլաւն իմանամ,
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Երբ սակալ մի աստ լամ, նա' անդ խընդանամ.
Արարլէն ես պատիլ և փառ ըստանամ,
Որ հանգչիմ ես անղէն 'ւ ի նա գոհանամ։

Նախ' նկատեմ, որ «ի նա գոհանալ», այսինքն «յարարիչն գոհանալ» 
դարձվածը նշանակում է' դավան ել, խոստովանել, ճանաչել արար չին 
իբրև աստված։ Ապա' Քրիստոսի' նավապետ լինելու համար իբրև հա
մեմատություն' բերեմ հետևյալ շարականները»8.

Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալեկոծէ,
Մըրըրկեալ ալիք թըշն ամին ինձ յարուցանէ,
Նալապետ բարի, լեր անձին իմոյ ապալէն,
Մերձ եմ յընկըղմիլ, օգնեա'  ինձ, նասսպե'տ բարի,
Քանզի ծանրացան ի վերայ իմ բեռինք մեղաց...
Փըրկեա ի վտանգէ ըզնալաբեկս ի յալեաց ծովոս,...

Այստեղ երկար խոսվեց Ֆրիկի այս քերթվածի մասին իբրև մի օրի
նակի, թե նա ինչպես է հորինում։ Բացի այդ՝ մանրամասն բերվեց դրա 
բովանդակությունը, որպեսզի պարզված լինի, որ մեր բանաստեղծի այս 
երկը զուտ կրոնական բովանղակություն ոմւի. թեման է, ինչպես սովորա
բար նրա մյուս կրոնական երկերին ը, аհոգով և մարմնով անմահանալ» ,  
Հանանց բարուն տիրանալ»։ Եվ նա այդ բանին հասնել է աշխատում սո
վորական միջոցներով—լինել իմաստուն և աստեն ապաշխարել անդենի 
խնդության համար։ Մի անգամ որ այս է քերթվածի նյութը, թ ո ւյլա ֊ 
տըրելի չէ թեթև մոտեցումով,—ինչպես վարվել են,— ամբողշ քերթվածից 
պոկել հանել ծովի մեշ « գոհար»  ( =  մարգարիտ)  որոնելու պատկերը, որ 
տեսանք նախորդ 9-րդ պարագրաֆի վերջում ևս, և դրա մեշ գտնել ինչ 
որ ազգային բան" ,  կամ « հասարակական մի նոր կյանքի» ձգտում100։ 
Այդ, կարծում եմ, կնշանակի բնավ չհասկանալ Ֆրիկի այս երկը, կամ 
թե բոնի կերպով շուռ տալ դրա կրոնական իմաստը և իր ուզած բովան
դակությունը գնել մեջը։ Գեթ հին բանաստեղծության նկատմամբ պետք 
էր լինել ուղղամիտ և ուղղատես։ Նրա որոնած «գոհարը» կամ « մարգա
րիտը»  ոչ թե հասարակական երջանիկ կյանքն է, այլ անդենի « միստի
կական անմահ կյանքը», аանանց բարին», « հոգով և մարմնով անմա
հանալը»։ Կրոնական բաների մասին խոսելու համար' պետք էր ծանոթ 
լինել նյութին և կրոնական լեզվին։ «Գոհարը» կամ « մարգարիտը»  կրո-

98 .Շարական Հոգևոր երգս ց», էջմիածին, 1861, էւ 182 և հան.։
»  .Արարատ*, 1918, էշ 202 և Հտն. Տիրայր եպիսկապոսի հիշված Հողվածը,
>00 1րիկ, Բանաստ. էջ 15, Մ. Մ կրյան ի Հիշված Աոա,արանի մեջ. .Ֆրիկը... ձգաէլ Է, 

երազել Է հասարակական մի նար կյանք, այնպիսի կյանք, սր կեղեքվող աշխատավորու
թյանը կարողանար երջանկություն բերել։ Իր այս ձգտումն ու մտօրոսէնեբը Ֆրիկն այլա
բանորեն արտահայտել Է մի քանի բանաստեղծոլթյոմւներսլմ. երջանիկ կյանքը՝ &ГЩ

*  ամբողշ աշխարհը պտույտ գա.լ և ամեն մի դժվարով,ոմլ հաղթահարել*,
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հական լեզվի մեչ մի սիմբոլ է հենց այդ Հոգևոր անմահության ըստ- 
քրիստոնեական գաղափարի, այսպես, օրինակ, Կոմիտաս կաթողիկոսն 
իր հռչակավոր օրհներգության մեէ Հոիփսիմյան կույսերին անվանում Է 
«վաճառականք աոատք անյայտ մարգարտին» — «աներևույթ մարգարտի 
ճոխ վաճառականներէ, այս դեպքում դնողներ, գնորդներ ըստ «վաճա
ռականл բառի երկրորդ նշանակության։ Բերեմ նաև Առաքել Սյունեցոլ 
ներբողյանից101 հետևյալ կտորը, որով նա դովաբանոմ Է Գրիգոր Տաթե- 
վացուն. «Գրիդոբիոս' վաճառականն անգին մարղսւափն, որ զամենայն 
անցաւոր և զսնոտի' ղիւրագին վաճառեաց և առ ոչինչ համարեցալ, և 
միայն ղւքարքյարիան Քրիստոս առ ինքն ընկալաւ»։

Ֆրիկի երկերի մեչ ուրիշ դեպքերում Էլ կիրառված են եկեղեցական 
դրականության մեշ սովորական դարձվածներ, արտահայտներ, պատ
կերներ և նմանները։ Դրանք արդեն ընղհանուր տեղիներ են, բայց բա
նաստեղծից նո՜րինորո ոգեշնչված են, ուստի և կրում են յուրահատուկ՛ 
դրոշմ։ Այսպես են, օրինակ, իրեն հոգեպես հիվանդ համարելը ֆիզի
կապես հիվանդի պատկերով, աշխարհիս կյանքը երազ ընդունելը, վեր
շին դատաստանն ու դժոխքը, որ բավական հաճախ նա նոր ու թարմ 
ձևով նկարագրում կամ հիշեցնում Է ի վախ և ի զգուշություն մեղավոր֊ 
ների, այսպես և հոգու և մարմնի միշնադարյան հակամարտությունը 

Հոգիս ի մարմինս ասաց- 
«Ա՜յ տըխմար, ողորմ ու լալի,
Վաղըն դատաստան լինի,
Զիս աոնէ որդի գեհենի» ։

Հոգիս է տըխուր նըստեր,
Զով տեսնու լալով գանգատի,
Թ* «Եղայ հարամ ու ընկեր, 
թալանեց ’ւ արար զիս գերի»։

Ահա որ աշունն երեկ,
Կու շարժի մ, քամին կուտանի.
Ցօդոլածս ի թոռմիլ արեր,
Զիևչ կըտրած ծառն որ ցամաքի։

Ոտիցս ի գնալ առնում,
Նա՜յ դողայ 'լ ի յետ կոլորի,
Աչերս իմ սակալ գոցի,
Իմ թութակ լեզուս կու կապի...

Հորինում Է հաճախ ոչ միայն սովորական ոճական ձևերով, այլև 
Ս. Գրքից ակնարկներով Ադամից սկսած, կամ զղշում Է Ավետարանի

101 .Գիր, քարօզութեան... Գրիգորի Տաթևացա։ ն, Օմարան Հատոր,, Կ. Պօլիո, Ռէ1Ղ~ 
11Տ0 +  ՏՏ1 =  1741, Է, 719. .Աոա,ել վարդապետի ասացեալ Ներրողեան աո ,աչ <ոէ.
աոթքն... Գրիգոր Տաթևացի..,»ւ

'02 Տրի!,.' РшЪшиш., Էէ 171. «Տաղ... վասն հ.գո,„
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խոսքերով և առակներով։ Ներսես Շնորհալոլ «Յիսուս որդիյյ երկի ձևով 
մի քերթվածի մեջ103 էլ առնում է яՔրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ* 
հայտնի երգի տողերը, Եվ վերջապես' կան ամբողջ բանքեր ասավա- 
ծաշնշյան նյութերի մասին, բոլորն էլ հորինված գունեղ, պա րզ, թեթև 
ոճով և անձնական զգացմունքով։

11. Մի քանի ուրիշ գրական տեսակներ (գրական սեռեր):—Հա-
ճախ նա իր երկերի մեջ ստեղծում է անկեղծ, հոգեբուխ աղոթքներ, աղա
չական ու ողբագին եղանակով, որոնց մեջ խոսելով աստուծոլ հետ' 
ապաշավում է մեղմ լիրիզմով, զգացվում է ցավատանջ հեղինակի ճընշ- 
վածությունը, կարծես, մի ծանր բեռան տակ.

Իմ մեղքն ի վերայ ուսիս 
Կու հակէ ի վայր կու տանի,

Ավելի ևս հաճախ խոր կրոնական ոգով տոգորված' ինչպես մի ■ 
բարեհոգի ծերունի, զրույցի ձևով հանգիստ խրատում է իրեն, կամ իր - 
անձովս ուրիշներին. Նրա խրատներն էլ, որ ընդհանրապես ավետարանա
կան բովանդակություն ունին' ուղղված անդենին, միշտ քաղցր ու համեղ 
են, երբեմն ժողովրդական ձևով.

Զայս վերայ ի՛նձ եմ խօսեցեալ,
Մի' մեղադրէք, խըրատ կու տամ։

Ուրիշներին չվիրավորելու համար այսպես ք ասում նա վերջին դա
տաստանի և դժոխքի մի զգածված նկարագրի մեջ10* ։  Բայց աշխարհի 
հարստահարիչները, աշխատավորների քրտինքով լավ ոսոող-խմողները 
շատ բան ունին Ֆրիկի լեզվից նեղանալու, նա առիթ չի փախցնում ոչ 
միայն յումորով, այլև դառն հեգնանքով, անգամ կծու սարկազմով ծաղ- 
րելոլ այնպիսի ներին և նրանց վրա բանաստեղծական երգիծաբանու- 
թյուններ հորինելու. Ահա մեկը™6.

է ՜  անմիտ և անասուն,
Գիտելս՝ զոր տեղիքըն կուզես...
Հազար կապիճ մեղք ո,նիս,
Այգով ո՜նց երկինք ելան ես,
Եղբա'յր, թէ դու շա՜տ ուտես 
Ու խըմես, նա՜ շա՜տ հառաչես,
Չասես, թէ դու մարդ ծընար,
Ցիրալի ի յէշ նըմանիս.
Երթաս թալալիս յաղբիսն,

108 1ւփկ, Բանաստ., էւ 118 և հան., .նորին Ֆրկանն ասացեալ բան պիտանի ե լալ*։ -
104 Անդ, էշ 187—170.
■06 Անդ, էյ 1ՏՏ—158, .Բան շահավտաւ
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Հետ թոքաս և հետ փուք հանես,
Այգով դու ի՛նչպես հասնիս 
Տայն սըրբոց դասն որ դու կուզես...

Մի մեծ խրատի մեշ (47 քառյակ), որ սկսվում է  сէ ՛ անօրէն և
,անառակ երիտասարդ» բառերով'0*, ամեն երկու տողով նկարագրում է 
անառակ հարստի վարք ու բարքը ե ապա ուրիշ երկու տողովս թե ինչպես 
պետք էր ապրել.

՛Դու զա տամ ունքդ կըրճըտէիր,
Զինչ նենգաւոր հարբած ուղտոյ.
Քաղցըր պիտէր զինքըգ բանալ,
Անուշ խօսեչ հետ սիրելոյ։
Զլեզուդ մըխել ես չար ու սուր,
Չես ձանձրանալ յիշոնց տալոյ.
Փառաբանող ստեղծած Է դա'
Զաիւ և զզիշեր, զառաւօտոս 
Բերանըդ պիղծ Է ու զազիր'
Ի յամենայն պիղծ ուտելոյ...
Զխռչակըդ լայն ես դու բացեր'
Զհարամն անհոգ ի կուլ տալոյ...
Լանշացղ անուշ գայր քո յերակ,
Զեռըն կնոշ ■անօրինոյ...
Բազուկըդ հաստ Էր և յաղթող 
Վասըն կըռւոյ ե ծեծելոյ...
Զեռքըդ պիղծ Է և անմաքուր'
Ցաղտեղոլթեանց 'ւ ի գրկելոյ...
Աիրտըդ լցած Է նենգութեամբ,
Քան ըզգայլոյ և զառիւծոյ...

Վերշին մասի մեշ կենդանի նկարագրում Է, թե այդպես ապրողն և 
՛Իր խրատն չպահողն ի՛նչ վիճակ Է ունենում վերշին դատաստանին։ Մի 
,ուրիշ քերթվածի մեշ107 սուր երգիծաբանությամբ դիմում Է հարստին ու 
•փարթամին' ծաղրելով նրանց նիստ ու կացն ու վախճանը.

Է՛՛ր ես հագել դո'ւ նասիճ 
Ու նըստել զինչ մէկ ի նոլին. 
ճորտեր են կանգնած յառշևդ.
Զըռօաշ գինին լընոլին.

106 Ֆրիկ, Բանաստ., էչ 95—104, вհրատ ոգեշահ ասացեալ Ֆրկանն վառն երիտա֊ 
սարդի ն արբեցսղաց,. Միուրիշ ձեռագրի մեշ էԽրատ ոգեշահ ասացեալ Ֆրկանն վասն 
.ցանկսլթեան երիտասարդի շնու//եանէ,

107 »րիկ, Բանաստ., (շ 127—129, «■Բան մեկնութեան,,
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Տաոապելքն են ի դուռն եկել,
Որ իւրեանցն կըտոր մուրային.
Կանչէի թէ' ի զատ հանէք 
Ցերեսէս, որ իրք չոսլէին.
Ցորժամ դատաստան լին էր,
Որ ըզքեզ յառաշ կոչէին,
Ի՞նչ ես դու տուել նոցա,
Որ ի քո" դուռը ն կու գային։
Ո՞ւր են այն ամէն ճորտերն,
Որ կանչեն ան ո՛ւ՛լ պարոնին.
Թող դան ու թափեն ըզձեզ 
Կըրակէն 'ւ ի հուր գեհենին.
Ո՞ւր է քո ոսկի կապայն,
Որ ծառայքն ի թևն աոնուին.
Ո՜ւր է փափուկ անկողինդ,
Որ գէշերըն քեզ փըռէին։
Այսօր ոչ կապայ ռմւիս,
Ոչ անկողին ի մ  էշն ի հողին.
Ցայգուց հուր ու բոց ածեն 
Ի բերան ըռօաշ խըմ ողին...
Ո՞ւր է ձեր ամէն դեկանն 
Ու թալերն և շատ ծաոանին 
Թոդ գան ու թափեն ըզձեզ 
Ի ձեռացըն չար տանշողին...

Այգպիսիներն իրենց արդարացնել են ուզում' իրենց արարքների֊ 
համար մեղավոր բռնելով սատանային, այղ էլ ծաղրում է մեր բանաս-, 
տեղծը108.

Աղէկ քընընէ ըզքեզ,
Ա՜յ յիմար, թէ ի՛նչ բանի ես.
Ջլարըն քո կամաւ գործես,
Զսատանայ պատճառ դու դընես։
Եղբա՛յր, քեզ երդում ըն տամ,
Սատանա յ  դու ե՞րբ-,տեսել ես.
Ասա', թէ ի՞նչ կերպ ոմւի.
Կամ ի յո ւ ՚մ  բերնէ լսել ես.
Դու զմիտքդ սատանայ զուգես,
Ի յաշխարհս փ շուռ կու ածես.
Սատանայ զայն ի՜նչ գիտէ,
Զինչ որ քո մըտօքըգ քըննես.

108 Անդ, (ք 1Տ7,



Յայն կեանքն ո՛վ աոնէ մըտիկ 
Այդ պատճառիդ ինչ որ դընեսւ

Սնամիտ պիտի լինել կարծելու համար, թե Ֆրիկը չի հավատում 
սատանայի, ինչպես և աստուծոլ գոյության109, նա վերևի տողերով մի
այն ծաղրում է մեղքը սատանայի վրա գցողներին և սատանային իրեն, 
թե չէ' մեր բանաստեղծը, ինչպես ընդհանրապես միջնադարում, ընդու
նում Է սատանայի սադրանքը նույնիսկ իրեն համար, բայց դրանով չի 
արդարացնում նա ինքն իրեն։ Նա իրեն Էլ Է խիստ ծաղրում այդ նկատ֊ 
մամբ, այն Էլ խորին ծերության օրերին իր լավագույն բանքերից մեկի 

. մեէ™.

Ջանացի թէ լոյսն ելնեմ,
Ի խասսրըն խիստ մօտեցայ...
Ալիքս է գեղին դարձեր,
Նա մեղօք այլուի սևացայ-..
Ականչս խաբողին դըրի,
Ջաստուծո՛յ բանըն մոռացայ...
Բեյիար ինձ զայս ասաց,
Թէ' вՔան զքեզ ինձ մէկ այլ չըկայ.
Զիմ կամքս ես դու կատարել,
Ես քեզ տամ' զինչ քեզ պիտենայ,
Տան իմ ըզքեզ իմ դարպասն,
Որ անես աղէկ թամաշա յ»  ։
Զթըմբուկն էր ի ձեոն առել 
Ու ինձի կ՚ասէր, թէ' «Խաղա',
Որ ես հանգչիմ իմ դասովն 
Ու եղբայրն իմ Բեղզէբուղայ.
Հանցեղ դու շընորհք աոնոլս,
Ով հայի փ քեզ՝ ծիծըղայ»,

Ահա թե ինչպիսի «թամաշայ»—տեսարան է բաց անում Բելիարը.
■ նա հանդիսավոր կերպով բազմության առաջ պար է ածում իր կամքը 
Հ կատարող ծերունոէն և խաղք ու խայտառակ դարձնում նրան. Ֆրիկը մի 
բանքի մեշ1էէ ինքն իրեն դիմելով ասում Է, թե »մեծ ատեանիէ ժաման ակ'

'08 Ֆրիկին աթեիստ Էլ դարձրին. էՖրիէկն իր մի քանի տողերի մեք երևան Է դալիս 
■ նաև որպես աթեիստւ Նա շառաչուն ապտակ Է զարկում .անճառելի,, гանքննելի, ,  .անեղя 
. աոտէոձ,, 1րիկ (ժողովածու), Երևան, 19Տ7, Էշ вв. Հոդված ծ. Ւորոոլանի,

110 1>փկ, Բանաստ., Էշ 79—81, .  Նորին Ֆրկանն է ասացեալ լալ Հասստոյ,. ուրիշ 
ձեոադրի մեշ. .Ողրան, զղշման ի Հոդի ասացեալ Ֆրկանն,,

1'1 Անդ, էշ- 57 և Հտն., .նորին Ֆրկանն ասացեալ ՀոդեշաՀ., ոկովոսէ Է .Ֆրիկ ղինշ
..էընկայ ես դու, խրսքովէ



Կապի քո բըլբուլ լեզուդ,
Ի յահէն լինիս դու լեղակ,
Ո՜ւր են քո ամէն բաներն,
Հայերէն մասալ ու առակ,

Վերքին տողից պետք է եզրակացնել, որ նա որոշ թվով «մասսւլ ու 
աոսւկ&եւ-» պիտի դրած լինի, բա յց հայտնի է միայն մեկը'12, որ վեր
նագրի մեք անվանված է «տաղ», Երկու հարուստ եղբայր կային Մ սրում, 
—ասում է նա։ — Մեծ եղբայրն ուզում էր մորթել փոքրին, որպեսզի 
բոլոր հարստությունն իրեն մնա, Պատից մի աղյուս պատմում է իր գըլ- 
խից անցածները և համոզում մեծ եղբորը չգործել եղբայրասպանություն։ 
Գեղեցիկ պատմված առակ է, որի բուն գաղափարն է մարդուս ոչնչու
թյունը։ Խոսող աղյուսը սկզբնապես եղել է մի մեծ պարոնի մարմինը, 
որ զանազան արկածների հանդիպելուց հետո' բանեցվել է իբրև աղյու
սի նյութ1»,

Այսպես'  Ֆրիկը կիրառել է բազմազան բանաստեղծական ձևեր ու 
տեսակներ, երբեմն միևնույն բանքի մեք։ Նա էւ ձևով, 1ւ հարուստ բո
վանդակությամբ հանդիսանում Է մի ինքնուրույն առաքնակարգ բանաս
տեղծ, որ հավասար գեղեցկությամբ երգում Է և ՚ իր անձնական կյանքի 
վիճակը, և' ազգային-քաղաքական և հասարակական խնդիրներ, ար
տահայտիչ դաոնալով իր օրերի իրականությանը, պայքար մղելով ընդ
դեմ հարստահարիչների և խորը հավատալով ժողովրդի լավագույն ա- 
պագային։ Նա միաժամանակ և լավագույն կրոնական քնարերգու Է։ Նա 
աչքի Է ընկնում և այն ու, որ աքողոլթյամբ հորինում Է զանազան տե
սակներ, ոչ միայն իսկական քնարական քերթվածներ, այլև խրատական 
^Րկեր, երգիծաբանություններ, աղոթքներ և այլն, բոլորն անձնական 
զգացումով հեղեղված։

Վերքապես այս Էլ պիտի հիշել, որ նա շատ սիրում Է նաև իմաս
տական ասքը, բա յց ոչ իբրև մի առանձին տեսակ, այլ այդպիսի տողե
րով ու տներով նա համեմում Է իր բանքերը, ինչպես վարվում են ժո
ղովրդի մեք շնորհալի խոսողները գործածելով առածներ։ Կարծես այդ- 
պիսիներին Էլ հետևում Է և նրանց առածներից Էլ օգտվում Է ՛մեր այս 
բանաստեղծը։ Հաճախ նրա քերթվածների մեք գտնում ենք մեծ վարպե
տությամբ հորինված մի քանի իմաստալից խոսքեր, որոնց մեք խտաց
րած կերպով արտահայտվում Է հեղինակի բուն գաղափարը կամ խրա

112 Անդ, էշ ш —гог, էՏաղ Ֆրկան ասացեալ ի վերա, եղբայրասպանին*,
П8 Այս առակը նման բովանդակությամբ կա Վենետկի Մ խիթ. Ձեռագրատանը,

М 1Ш  (Գ., Է), Էւ 579—581, 1690 թվականի մի տաղարանի մեշ IԱռակ լալ և պիտանի, 
վերնադրով, Վերշին երկու տողերն են՝ էԱյս քանի բանս իւրմէն ասեր Աշըխ Քօլակն կու- 
նեհքար,, Սկզբի և վերւի երկու տները, որ ձեռի տակ ոմւիմ, նման լեն Ֆրիկի դորէին. 
Երեի, Հռչակը նույն բովանդակությոմւը վերապատմել Է. բայց հավաստի կարելի Է ասել 
միայն ամբողյը նկատի անելով։ Գուցե ե Քոլակը յուրացրել Է Ֆրիկի աոակը,
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տը, մեծ մասամբ իբրև բարոյախոսական եզրակացություններ։ Այսպես, 
օրինակ, հետևյալները նրա մի երկից.

Զինչ զօրն ի բուն մարդըն խորհի,
Գիշերն ամէնըն խափանի...
Զինչ որ մաբդոյ խորհուրդ լինի,
Ամէնըն հող է և քամի"*։
Այն բազային եմ նմանի,
Որ փոքր որսին ոչ հալանի.
Ով որ ածէ ղաչքն այլ մեծի,
Քաղցած կենայ և անօթի...
Երբ ժամանակ մարդոյն ծըռի,
Երես ի վայր նա դըլորի,
Երթայ դիպնի հանցեղ դարի,
Որ մինչ ի մահն ոչ վըճարի'^։

Կան քերթվածներ, որոնք մասամբ կազմված են իմաստական աս
քերի շարքից, այսպես, օրինակ, նրա մի էհ ոգեշահ և պիտանիւ բանքը"*. 

Իմ սի՜րտ, վատին մի'’ լսել,
Ու չարին տեղ իսկի մի' տալ.
Տայս աստըւորիս վերայ 
Վատն իսկի մարդու չի մնալ։
Այն մարդն որ ինքն վատ աոնէ,
Հանդիպի ինքն վատի մի այլ...
Ցորժամ քո չարկամն ընկնի,
Գոլ ի քո սիրտըդ մի' խընդալ...

Թեպետ և այսպիսի, խոսքերը հաճախված են Ֆրիկի երկերի մեք,. 
բայց նա իմաստաբան քերթող չէ, այլ քնարերդու։ Իմաստական ասքերը, 
որ աոաշ անվանում էին <էասք իմաստնոցյ>, մի առանձին գրական տե
սակ են կազմում, և ունենք բանաստեղծներ, որոնք սիրում են այդ և  
հորինում են ամբողշական իմաստա-ոլսուցական դրվածքներ։

ԻՄԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐ ЪЧ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ եՐԶՆԿԱՑԻ ԿԱՄ ՊԼՈՒԶ 

ԻՄԱՍՏԱԿԱՆ ԱՍՔԵՐ 

1. Իմասւոա-ուտսցական բանաստեղծություն:— Առակների հետ 
միաժամանակ 13-րդ գարի վերշին քառորդից ի վեր, մինչև 17-րդ դարը 
ե հետո, ծաղկում Է իմաստական և ուսոլցական կամ խրատական բա

14 »ւփկ, Բանաստ., Էշ է !, .Վասն ողբան, փաչիմանսլթեան,,
116 Անդ, Էէ гв,
"6 Անդ, Էւ 89 ե հտն., .Նսրին Ֆրկանն ասացեալ հոգեշահ և պիտանի,,
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նաստեղծությունը։ Հայրենասիրական որոշ գաղափար արծարծել և ու
սուցանել է եղել իսկապես նաև Սաեփաննոս Օրբելյանի «Ողրի» միտու
մը ։ Բայց  իմաստական բանաստեղծություն չէ ա յն։ Վերջինս հորինված 
է սովորաբար միջին գրական հայերենով ու ժողովրդական ոճով ե  բո
վանդակություն ունի ընդհանրապես բարոյական գաղափարներ, երբեմն 
պարսավի կամ խորհրդածության հետ միացած։ Բանաստեղծներն իրենց 
ուրիշ երկերի հետ մեծ սիրով քերթում են նաև իմաստալից բանքեր 
կամ, ինչպես հնում անվանում էին, «ասք իմաստնոց», «բանք իմաս- 
տութեան», որոնց մեշ կան այնպիսիներր, որ ժողովրդական առածների 
և իմաստալից ասույթների համեղ ու գունեղ վերակերտումն են։ Որքան 
մեր միշնադարյան առակները ձևով մեծ մասամբ անմշակ են մնացած, 
այնքան ավելի գեղեցիկ են հորինված այս փոքրիկ իմաստական քերթ
վածները, որոնք մի քանի տողով, սեղմ և կուռ ոտանավորներով տալիս 
են մեզ երբեմն ընդարձակ աշխարհա յեցոլթյոմւ։ Դրանց իմաստա
բան հեղինակները մեկ-մեկ փայլում են անձնական համարձակ, իրենց 
ապրած դարաշրջանի նկատմամբ' անգամ խիզախ տեսոլթյոձներով, 
բա յց նրանց ասքերը մեծ մասամբ, ինչպես մեր միջնադարյան առակ
ները, տոգորված են քրիստոնեական բարոյական գաղափարներով, զբաղ
վում են կրոնական ուղղության խրատներով, մերթ-մերթ նաև այնպիսի 
խնդիրներով, որ անձնապես հետաքրքիր են եղել քերթողի ժամանակի 
մարդկանց համար։ Կան հարկավ և այնպիսի քերթվածներ, որոնց քա
րոզած գաղափարներն արժեք ոմւեն նաև ամեն տեղի և ժամանակի հա
մար, քանի որ ընդհանուր մարդկային կյանքն է կազմում դրանց բա
նաստեղծների մտածության նյութը։ Թե պ ետև այդ քերթվածները պա
տարուն են բարոյակրթական քարողներով, երբեմն կազմված են մի 
ամբողջ շարք իմաստական ասքերից-բարոյական սենտենցիանե- 
րի3> Բա!9  ԴՐան9 հեղինակներն իսկական բա րոյա խ ոսներ-մո
րալիստներ չեն։ Նրանց երկերն ուսուցական կամ խրատական լինելով 
հանդերձ' սովորաբար իսկական քնարերգությոմւներ են, որովհետև սգ
ված են անձնական տրամադրությամբ, ջղոտ և խորն զգացած, և բարո
յական խրատներն էլ ըստ երևույթին իրենց հեղինակների փորձառու
թյան և ապրումների արգասիք են, ինչպես, օրինակ, Ֆրիկի և Կոստան- 
դին Երզնկացու։

Այս տիպի, ինչպես և ընդհանրապես խրատական և հոգեշահ քերթ
վածները կազմում են մեր հին բանաստեղծության հարուստ ճյուղերից 
մեկը, բա յց դրանց զարգացման պ ա տմություն անել այժմ հնարավոր 
չէ, որովհետև դեռ չի կատարված բանասիրական աշխատանք: չեն ժո
ղովված և հրատարակված բոլոր այդպիսի երկերը, որոշված չեն շատերի 
հեղինակներն և նրանց ապրած ժամանակը։

Այս իմաստական ասքերը հորինված են սովորաբար հայրենի չա
փով և լեզվով ու ձևով շատ նման են միմյանց, ուստի հեշտությամբ հնա
րավոր է եղել դրան ցից կազմել մեծ կամ փոքր շարքեր, մեծ մասամբ
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առանց հեղինակների անվան, և այսպես էլ մտել են դրանք զանազան 
ժողովածուների կամ տաղարանների մեշ, Իրրև հեղինակներ հիշվում են 
Պլուզ և Ֆրիկ։ Կան նաև սակավաթիվ այնպիսիները, որոնք Խաչատուր 
Կեչառեցունը կամ ոլրիշներինն են։ Դրանց մասին այստեղ հնարավոր 
չէ առանձին մանրամասնությամբ խոսել։ Հիշենք այսպիսի ոչ մեծ տ ա ֊ 
ղաշարքերից մի հայտնին, որ սկսվում է аԿուզես որ ազիզ կենասյ, տո
ղով, որ կա և' Ֆրիկի անունով, Ա անանուն|17ւ Դրա մեշ կան նաև քառ
յակներ Պլուզի անունով վերևում հիշվածներից, ինչպես և սիրո տաղե
րից, Բերենք առաշին երկու քառյակները, որոնց քարոզած խրատը խո
նարհ և կակուղ բնավորության մասին՝ շատ էլ չի հարմարվում Ֆրիկի

Որ ամէն մարդ ըզքեզ սիրէ՝
Դու հողոլ նըման կացիր,
Որ ամէն մարդ ըզքեզ կոխէ։

Քանց ղեր կաթն այլ ի՜նչ ամուր,
Որ կըրակըն զինք կու հալէ.
Դու շըրի նըման կացիր,
Որ կըրակն ի քենե վախէ։

Դնենք այստեղ մի իմաստական ասք ևս գիտության և ուսման մա
սին™.

Մտիկ կանթեղին արա,
Ջուրն ու ձէթն ու լուսն ի շարս.
Կանթեղն է մըտաց նըման,
Ջուրն ուսման, ձէթըն գիտութեան,
Քանի միտք դու սո՜ւրբ ոլնիս,

117 Տպված է Կ. Կ ոստան յան ցի *Նոր ժողովածու, Գ. պրակ. Միջնադարյան հայոց 
տաղեր և ոտանավորներ, հրատարակության մեշ, Թիֆլիս, 1898, էշ՛35-40. առնված է 
մի Հեռագրից, սրի մեշ վերնադիրն եղել է՝ . Ֆրկան ասացեալ զայս տաղս,, մի ուրիշի 
մեշ նույնն անանոձ է եղել.

Այս տաղաշարքը ես սւնիմ Պետական թանդարանի X 383 ձեռագրից, վերնադիրն 
Է' էՏաղ հոգոյ ե մարմնոյ,, ան անուն, Նույնը Էշմիաէնի Մատենադարանի Л1 2394, Էշ 
173. անանսձ. իսկ Էշմիաէնի Մատենադարանի М 3081, Էշ 137 բ' .Ֆրկան ասացեալ
զայս տաղս, վերնադրով,

11* Այսպիսի իմաստական ասքերի շարքեր կան Վենետկի Մ խիթար յան գրադարանի 
ձեռագիրների մեշ, М 74 (Ա. Տ.), Էշ 255—258. անդ, 730 (Զ- Ա.), Էշ 85—87, անդ. 
М 1339 ( =  739 Ա. Բ.), Էշ 21—34, Այլև Со<1. АпЬшаП, ձեռագրի М ՃՂԳ. քօ1. 11—15
сՏաղ Ագամա յ ,  վերնադրով,

П8 Վենետկի Մխիթար. Մատ. М 1339 ձեռագրի մեծ տաղաշարքից, Տե՛ս ե Նահապետ 
Քուչակի Դիվանը, Էշ 91, ԽԱ,
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Որ կարող ես սիրող ուսման,2®, 
Գիտուն է հոգիս պայծառ,
Որ լուս տայ քեղ ի մըթոլթեան,

Մի անգամ որ իմաստական ասքերի ամբողշական ժողովածուներ 
դեռ լեն կազմված և հեղինակներն ըստ հնարավորին դեռ չեն պարզված, 
և դեռ լեն կատարված մենագրական աշխատանքներ, հասկանալի է, որ 
այժմ կարելի չէ, ինչպես վերևում նկատվեց, ղրանց զարգացման ընթաց
քը որոշել և ձևն ու բովանդակությունը բնութագրել ինչպես հարկն է։

Բավականանում ենք այս գլխի առաշին պարագրաֆի մեշ գրվածով, 
Ավելացնենք միայն, որ ոչ միա՛յն իմաստաբան հեղինակների անձնա
կան, այլև ազգային ոգու և պատմական փորձառության արտացոլումն 
ևս անշուշտ մեծ է դրանց մեշ։

13-րդ և 14-րդ դարերում բանաստեղծներից առանձնապես աչքի են 
ընկնում' բացի Ֆրիկի ց , որ քնարերգությունների մեշ հաճախ իմաստա
կան ասքեր է խաոնում, նաև Խաչատուր Կեչառեցին, որ տեսել ենք, այլև 
Հովհաննես ( Ցովհաննէս) և Կոստանդին Երզնկացիները։

2. Երզնկսւն իբրև առևտրական և  կուլտուրական կենտրոն:—Այս 
քաղաքը, հին Երի զա (Երեզ) ավանը, հնագոլյն դարերից ծանոթ է իբրև 
կռապաշտական կրոնական կենտրոն։ Քրիստոնեական շրշանում նշա
նավոր է դարձել քաղաքից ոչ հեռու, արևմտյան կողմում, Սեպուհ լեռն 
իր Ս. Լուսավորիչ և այլ վանքերով ու ճգնարաններով։ Այնտեղ, ինչպես 
և շրշակայքի ուրիշ վանքերում, կենում էին ոչ միայն կրոնավորներ ու 
մենակեցներ, այլև գրագետներ, որոնք ձեռի տակ ունեին շատ գրքեր 
ն ուսում էին տալիս երիտասարդ սերնդին։ Կանաչով և ընտիր պտուղնե
րի պարտեզներով շրշապատված Երզնկա քաղաքը, Եփրատ գետի վրա, 
այլև նրա բարեբեր գավառը (հին Եկեղիք), կարևոր դեր է խաղում թա
թարների իշխանության օրով։ Սահմանագլխի մի մեծ քաղաք էր այն, 
որից արևմուտք, Փոքր Ասիայում, տարածվում էր Հոռոմի (Հռոմ, Ռում) 
տերությունը—Իկոնիայի սուլթանությունը։ Առևտրական տարանցիկ մեծ 
ճանապարհը Կիլիկիայից գալով' թուրքերի իշխանության երկրից հաս
նում էր Երզնկա, այստեղից անցնում դեպի Մեծ Հայաստանի ներսը և 
դեպի հարավի Թավրիզ քաղաքն և դեպի հյուսիս' Սև ծովի ափերը1211 
Համբավավոր վենետիկեցի ճանապարհորդ Մարկո Պոլոյի ուղեգրության 
( 1271—1295 թթ .) մեշ կարդում ենք Մեծ Հայաստանի մասին™. <гԱյս

120 Անդ, 6-րդ և 7-րդ տողերն այսպես.
Դսւ սիրով չանա ուսման,
Հոդիդ է պայծառ գոձսվ . . .

121 Տե'ս սույն Հատվածի ա ռային գլխի 3-րդ պարագրաֆը՝ .Թաթարական իշխանոլ֊

122 .Աղբյուրներ Հայաստանի և Անդրկովկասի պատմության, Ուղեգրություններ», 
Հատ. Ա (1253—1582 թթ.), երևան, 1932, էչ 48 և Հտն.։ Տարանցիկ առևտրակայանն {
Ւտվրիզ,



մի մե» երկիր Է։ Սկսվում է մի քաղաքից, Որ կոչվում է Ար ղին կա [Երղըն- 
կա], ուր հյուսում են աշխարհի լավագույն բեհեզները։ նա ունի որևէ 
վայր գոյություն ունեցող բնական աղբյուրներից լավագույն բաղնիք
ները։ Երկրի ժողովուրդը հայեր են, որոնք հպատակվում են թաթարին: 
Բազմաթիվ քաղաքներ և գյուղեր կան երկրի մեշ, բայց նրանց քա
ղաքներից ամեն են ընտիրը Արզինգանն Է, որ ար ք եպիսկոպոսական թեմ 
Է, և Ար զերոն [”  Արզրոլմ] և Արղիզի [=  Արճեշի։ էՄի ավանում, կոչված 
Պայպոլրթ, որ անցնում ենք Տրապիզոնից Թավրիզ գնալիս, կա արծաթի 
հանք»1։3։ Երզնկան իր նշանակությունը պահում Է մինչև 15-րդ դարի 
մեշերը։ Ռոլյ Գոնցալեյ դի Կլավիխոյի ուղեգրության (1403—1406 թթ.) 
մեշ^ս  ասված Է. «Երզնկա, Սուրմալոլ [ =  Սուրմառի], Իգդիր և Խոյ քա
ղաքներն այդ ժամանակում քաղաքական և առևտրական կարևոր կենտ
րոններ Էին։ Թավրիղը Պարսկաստանի առևտրական մայրաքաղաքն Էր 
այդ շրշանում։ Առևտրական ճանապարհը Կենտրոնական Ասիայից գա
լիս Էր Թավրիզ և ապա դեպի Սև ծովի նավահանգիստները, մասնավո
րապես Տրապիզոնյ)։ Երզնկա քաղաքն այսպես Է նկարագրված|2Տ. «Ամեն 
քայլափոխին կային շատ գեղեցիկ պարտեզներ և այգիներ։ Հայերն են 
շինել Արզին շան [ =  Երգն կան] և քաղաքի պարտեղներում կարելի Է տես
նել շատ տեղեր քարերի վրա փորագրված խաչի նշանը... Քաղաքը շատ 
բազմամարդ Է, և այնտեղ կարելի Է տեսնել շատ գեղեցիկ փողոցներ և 
հրապարակներ։ Շատ պաշտոնական անձնավորություններ ապրում են 
այստեղ, որոնց մեծագույն մասը հարուստ մարդիկ են, և կան շատ փար
թամ վաճառականներ1 ։  Հիշվում Է քսահարթեն անունով մի հայ իշխան 
Երզնկայի։ Առևտուրը հայերն են անում. էէԱրզինշանի հողերից բազմա
թիվ կարավանները տանում են վաճառականական շատ ապրանք, գա
լով Սուրիայից գնում են ԹուրքիաՏ [=Հոոմ]126։

Հովհաննես Երզնկացոլ պատանության և երիտասարդության ժամա
նակ, 13-րդ դարի երկրորդ կեսին, Երզնկա քաղաքն և իր շրշակա վան
քերը եղել են ծաղկած դրության մեշ։ Քաղաքի աոաշնորդ եղել Է Սարդիս 
եպիսկոպոսը, մի շինարար և ուսումնասեր անձ. իսկ կառավարիչ իշ
խանը' նրա որդին' պարոն Հովհաննեսը, որ հետևող Է իղել իր հոր օրի
նակին, երկուսն Էլ վայելել են մեծ վստահություն ղաների կողմից։

14-րդ դարում և հետո' Երզնկան հաճախ անցնում Է թուրք ու թուրք
մեն ցեղերի մեկի ձեռքից մյուսին, բայց, ինչպես վերևի նկարագրից տե
սանք, ընդհանրապես պահում Է իր նշանակությունն իբրև առևտրական 
կենտրոն, միաժամանակ և հայերի համար իր վանքերով իբրև մի կուլ
տուրական վայր։ 13-րդ և 14-րդ և նույնիսկ 1Տ ֊ր դ  դարերում Երզնկայից 
ծագել են մի քանի նշանավոր եկեղեցականներ և գրագետ վարդապետ֊

43 Ակ, է։  60 և հտն.։ 
ա  Անդ, էւ вв.
126 ԱնԴ, էг « •
48 Ակ, է7.
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ներ։ Այս քաղաքի և իր շրշակայքի կուլտուրական կյանքի արտադրու
թյունն են ահա Ա մեր երկու ականավոր գրողները' Հովհաննես և Կոս- 
տ ան դին Երղնկացիները,

8. Հովհաննես Երգնկսւցա կենսագրության մասին բավական տե
ղեկություններ ունենք իր գրվածքների հիշատակարաններից և ուրիշ
ներից127։ նա ծնված Է շուրշ 1250 թվականին Երզնկա քաղաքում, ոսւ- 
տի կոչվել Է Երզնկա ցի, Երզնկա յեցի, Իր ձեռով գրած մի գրքի մեշ գրել 
Է իրեն համար, (էնուաստ և տկարոգի ՑոհաննԷս Երզնկա յեցի, սպասա- 
ւոր բանի»։ Մխիթար Գոշի առակների մի մասի արտագրության հիշա
տակարանի մեշ 1294 թ. նա գրում է. «^.տարտամ գրիչս զ8ոհ. ծանօթ 
րանի և տեղեաւ Երզնկացի, իսկ այժմ Ծործորեցի, աղաչեմ չմոռա
նա լ...а '2* ։  Հովհաննեսը, որ հայտնի է նաև Պլուզ (կապուտաչուի) մա
կանունով, ուսումն առել է Սեպուհ լեռան Ս. Մինաս վանքում, բայց 
այնտեղի ուսումով չի բավականացել։ նա մոտիկ վանքերն էլ այցելե
լուց հետո անցնում է հյուսիս-արևելյան Հայաստան և աշակերտում համ
բավավոր Վարդան Արևելցի վարդապետին Կայենո ձորի մի վանքում։ 
նա 1271 թ. վերադառնում է Երզնկա, և տասը տաբի հետո այստեղից 
դնում Կիլիկիա, ուր, իբրև մեծ հեղինակության տեր վարդապետ, լավ 
ընդունելություն է գտնում ժամանակի կաթողիկոսից և Հայոց թագա- 
վորիցւ պարապում է ուսուցչությամբ։ 1284 թ. նրան գտնում ենք Տփղիս 
քաղաքում։ 1 3 ֊ր դ  դարի վերջերում նա հաստատված է Արտազոլ Ս. Աստ- 
վածածնի կամ Թագեոս առաքյալի վանքում, Ծործոր գյո՛ւղի մոտ շին
ված, ուստի կոչվում է նաև Հովհաննես Ծործորեցի։ Ինչպես ուրիշ տե
ղերում' այստեղ էլ այս վանքի առաշնորդը, Զաքարիա անունով մի ու
սումնասեր անձ, սիրով րնդոէնում և պահում Է նրան։ Այստեղ Էլ նա 
պարապում Է նաև գրական աշխատանքով. 1316 թ. մի անգամ Էլ ճանա
պարհորդում Է ի Կիլիկիա և վերադառնալով Արտ ազու վանքը, այնտեղ 
Էլ երևի ապրել Է մինչև մահը, որի ճիշտ թվականը հայտնի չէ. դնում են 
մոտ 1326 թ .։ Վերշին գրական աշխատություններից մեկը, եթե ոչ վեր- 
շինը, որ հիշվում է, է 1321 թ ; կատարած մի թարդմանությոձ լատիներե
նից, որ նա սովորել էր, երևի, Կիլիկիայում եղած ժամանակ։

4. Երկերը:— Հովհաննես Երզնկացին իր ժամանակի գիտնական 
վարդապետի մի տիպարն է, որ պարապում էր միաժամանակ և ուսուց
չությամբ, և' գիտությամբ, !ւ գրականությամբ, 1լ , ինչպես ուրիշները, 
ազատ ժամանակին նաև գրչությամբ, այսինքն ձեռագիրներ էր արտա
դրում։ նա ո&եցել է ճարտար լեզու, և ամեն տեղ, ուր գնացել է, ճառեր 
է ասել և հիացում պատճառել իր ճարտասանությամբ, միշտ քարոզ
չություն է արել և սովորեցրել։ Լինելով ուսումնասեր՝ բազմակողմանի 
հմտության տեր է դարձել, աշխատելով իբրև մեկնիչ, տոմարագետ, քե-

127 Ղ. Ալֆշան, 3 ուշիկ ք հայրենեաց Հսւյոց, հատ. Բ, էշ 4Տ7—493. տԵրզնկա և 
էովհաննէս Երզնկացի։։

128 էշմիաէնի Մատ. ձեռագիր М 2228.
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րականադետ, Հորինել է ճառեր ու ներբողներ, այլև իբրև բանաստեղծ' 
տաղեր ու շարականներ և այլ քերթվածներ, նրա աշխատություններից 
մի քանիսն արդյունք են ուրիշների դրդման, այսպես' 1280 թ. Երզնկայի 
Ս. Գրիգոր վանքի միաբանության խնդրով գրել է яԿանոնք և սահման 
միաբանութեան եղբարցտ. կաթողիկոսի և ուրիշների դրդումով հորինեք 
է Դիոնիս Թրակացու Քերականության մեկնությունը, նկատի ունենալով
հին մեկնությունները,

Տփղիսում նրանից խնդրում են, և նա դրում է »Յաղագս երկնային 
շարժման». Ապա ուրիշներն էլ խնդրում են նույն նյութի վրա դրել բա
նաստեղծություն, և նա դրում է Տան» հանդով հազար տողով ոտանա
վորներ™, նկարագրելով երկինքն ըստ ժամանակի հասկացության, եր
բեմն և դիմառնաբար երկնքին դիմելով. Արվեստի տեսակետից սակա
վաթիվ գեղեցիկ տողեր միայն կան միշին, ինչպես հետևյալ/1'  вՆերբո
ղական գովեստ երկնի»,

Ո՜վ Սքանչելի ձեղուն յարկի այս մեծի տան,
Ի բարձրելոյն բան է ձգեալ որպէս խորան...
Դու յարկ մեծին ձեռամբ շինեալ արքայական,
Տահք ի բարձանց ի քեզ կախեալք անշիշական,
Դու անթառամ ծաղկանց լուսոյ մեծ բուրաստան,
Որք յան դաս տան քո գեղեցիկ ծաղկագրեցան.
Ոչ թէ միայն քո պարանոց զարդարեցան,
Այլ բովանդակ մարմին և անձն շքեղացան,
Յոյժ մեծոլթիւն քո հրաշագեղ անչափական,
Հանդերձըս նուրբ և պատմուճան քեզ կարդեցան,
Ո1 Բէ միայն կրկին ակունք որք ճոխացան,
Այլ յոգնակի ակունք լուսոյ շարագրեցան,
Ել մարգարիտըս լուսափայլ որք յեռեցան 
Ընդ գիշերոյ սպիտակափայլ շահ ճախրական,
Իսկ ի տուէ բազմափայլի մ, բոց կայծական,
Ցոր գիշերոյն աղօտ փայլունքն ծածկեցան13°;

Հաճախ նկարագիրն անում է իբրև այլաբանություն կամ իբրև 
խորհրդանիշ—սիմբոլ որևէ կրոնական հավատալիքի կամ մարդկային 
կյանքի մի երևույթի, ինչպես, օրինակ, հետևյալն արեգակի մասին.

129 Տպագրված է Նոր Նախիշեանոսէ 17Ю թ. .Տետրակ համառօա ե լի իմաստնա. 
խոհ բանիլ,, արարեալ հոգելից ե իմաստոմ, վարդապետին Յօհաննիսի երղնկացայ, ռր 
ե ասի Ծոր)որեցի...Յ, Հեղինակի աոաշաբանի վերնագիրն Է. . Յաղագս երկնային շարժ
մանն, Յօհաննիսի երզնկայեցլոյ շարագրեալ յիմաստնոց րանից ի խնդրո յ  բարեպաշտ к 
եբկիլղազարդ պատանտյն պարոն Վաղթանկայ; Անում Է իր աշխատության ծագման 
պատմությոմղ, երկրորդ մասր (Է, И  և հտն.) ոձի վերնադիրս' .Յաղագս որ ի ոմա 
եղեալ րանիցն' կանխաբանոքիձ,. համառոտ գնոսք Է իր քերթվածի րովանդակությոմ,/, 
*Րլլ է խևդրոյ բարեպաշտ իշխանին Ապլոցիա,

1Տ0 Անդ, էյ  Տ1,
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Այլ և զպայծառ լոսւոյն աղբիւր միշտ հոսական,
Ըզգեղեցիկ ակն աշխարհի լոյս ցուցական,
Ջնա ի կամարըդ քո բերես շահ փայլական,
Որ զկերակուրըն հրոյ րաշխէ րնաւից պիտան։
Սա մեզ խրատ օրըստօրէ քարոզական,
Ըզմահ և զկեանք օրինակէ դէմ յանդիման,
Առաւօտուն ծագմամբ զծնունդըն մայրական,
Երեկոյին թաղմամբ ըզմոլտն ի գերեզման։
Սա զօրինակ բերէ լոլսոյն անեզական,
Որ ի ծոցոյ հօրէ ծընունդ որդի և բան։
Ցարևելից գեղով ծագէ փեսայական,
Արադապէս ընթացս աոեալ հըսկայական,
Զարեգականն արդարութեան պատ մէ ըզբան,
Ջաննիլթ լոսւոյն մեզ քարոզէ լոյս եզական1311

Հովհաննես Երզնկացուց մնում են բազմաթիվ և բազմազան բովան
դակությամբ երկեր, բացի վերևում հիշվածներից նաև շատ ճառեր, մի 
«ներբող ի սուրբ Լուսաւորիչն* ,  որ ասել է Լուսավորչի տոնի օրը նրա 
անունով վանքում Սեպուհ լեռան վրա, մեկնություններ, խրատական

■ երկեր, ոտանավորներ խրատական բովանդակությամբ, այլև տազեր, 
շարականներ և այլն132։ Սրանց մեշ նա հաճախ ցուցաբերում է շերմ 
սրտագին զգացումներ դեպի հայկական սրբավայրերը և անցյալը, Նրա 

| բանաստեղծությունները, ցավոք, դեռ չեն հավաքված և միասին հրա
տարակված մի ամբողջական ժողովածուի մեշ։

Նրա անոմւով մնում են և բազմաթիվ իմաստական ասքեր ևս, 
առանձնապես հայտնի են մի մեծ շարք ասքերը' «Երգ Պլուզ վարդապե
տի ասացեալ» վերնագրով'**։

5. Հովհաննես Պլուզի սւշիւար հայացքը: Մարմնի իրավունքը:—
Մեր այս գրողն իր ասքերով հանդիսանում է իբրև իսկական իմաստա
բան քերթող, հանգիստ ու գիտուն վարդապետ, լուրշ բնավորությամբ, 
ավելի մտածող, քան զգացող։ Նա իր ժամանակի աշխարհիկ ոգին շատ 
ուժեղ և բյուրեղակերպ ձևավորել է իր ասքերի մեշ։ Արդարև նա դեռ ե- 
րևան է բերում մի քրիստոնեական հոռետեսություն, բա յց արդեն խիսս։ 
տարբեր նախորդ շրշան ի հայացքից։ Աշխարհը նրա համար այլևս մի 
հառաչանքի հովիտ չէ, լի չարչարանքներով ու չարիքներով, այլ մի 
զվարթ կյանքի վայր, որը, սակայն, իր մեշ ոմւի մի մեծ հակադրոլ.

131 Անդ. էշ 54 ե հտն.,
182 Մանրամասնությունը տե՜ս Գ. ЯшгрКшбшцшЬ, Հայկ. հին դպր պատ մ., կ  

750—767, աԵրզնկացսւլյն երկասիրոլթյոլնքը»!
183 Աեոի տակ ռձիմ Վենետկի Մխիթարյան Մատենադարանի М Ш  թ. բ. ձեռագրից 

հատուկ արտադրությունը, Նույնը մե» մասամբ տպվա» է 4 . ՓափազյաՏ, Պատմություն■ 
հայոց դրականության, Թիֆյիս, 1910, վերքի *Ն,քոլյշների* մեչ, էք 81,
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թյուն — մահը, Եվ որպիսի' գեղեցիկ պատկերավորությամբ, սեղմ ու լի 
բովանդակությամբ, մի քառյակի մեշ կարողացել է արտահայտել նա 
այղ։

Աշխարհս է կանաչ մարգեր,
Մենք ի մ էշն ենք կաքւու ձագեր.
Գըրոզն է եղել բազա,
Կու կըրէ մէկ մէկ գար ի վեր։
[Վարիանտ՝ Հրեշտակնին արծիւ դարձեր,
Կու տանին զմեզ մէ՞կ մէկ ի վեր]։

Մ արդս չի կարողանում ուրախ և երջանիկ զգալ իրեն, որովհետև 
մարդկային վիճակը և կյանքն իսկ անկայուն է.

Աշխարհս ի տոլապ նըման,
Որ ի վեր ՝լ ի վայր թալալի.
Վերին ըն ի վայր դաոնա յ,
Եւ վարինն ի վեր ոլորի։

Մըտիկ դու հիւսանն արա՞,
Որ թապութ ՛է օրոցք շինէ նայ.
Մէկըն գայ և մէկն երթայ,
Նայ իւր բան պակաս չի մընայ։

Այսպես, ուրեմն, ծնունդ ու մահ միասին են շարունակ և այս երկու
սի մեշ մարդուս բախտը վեր ի վայր է թավալում։ Անզգալի անցնում է 
կանաչ երիտասարդությունը, կարծես իսկույն վրա է հասնում ծերու- 
թյունն իր երկյուղով, որ մարդուս սիրուն շինվածքն անսպասելի պիտի 
քայքայվի։

Աշխարհս է ի ծով նըման,
Ով որ գայ' անթաց չի մընայ.
8այս ծովս ես ի նալ մըտայ,

Եղեր մօտեցեր է նալս,
■Վախեմ թէ քարի դիպենայ,
Քակտի իմ աղոլոր շինուածս,
Ու տախտակըս մէ'կմ եկան այ™,

4 Վարիանտ/, մեշ ավելացրաէ {  ա,ս քառյակը.

Որ Հանէ գիհաց մի քամի, 
Այս մըթանըս լսյս մի տայ, 
Տմեզ բարի երկիր մի հանի,



Եվ մարդիկ կարավան կապած դնում են անդենը, առանց կշտանա- 
,„ւ աշխարհից,

Շատ թագաւորաց մեծաց 
Ցիմաստնոց արանց լըսեցի,
Р-՛այն լափ չըկըշտանայ մարդն 
Աստնւորովս, ինչ որ մ  եռան ի.
Տանին գերեզման դընեն 
Եւ հողով իւր աչքըն լըցուի.
Ապա փոշիմնայ 'ւ ասէ,
Р-է հերիք է 'ւ այլ չի պիտի։

Մի անգամ որ մարդս անվերշ չի վայելում կյանքը և իր աշխատան-- 
քը և ծերություն ու մահ կա, հետևաբար ունայն է ամեն ինչ և անօգուտ' 
ամեն վաստակ։ Կյանքի այս անկայունությունն ու մահն են ձգում մեր- 
իմաստաբանին հոռետեսության մեշ, թե չէ' կուզեր նա իբրև * կաքավի 
ձադյ> անվերշ ապրել (X կան աչ մարգագետնոլմ».

Աշխարհս է ոչինչ նման,
Շատ դատին, դաոնան փոշիման.
Հալալ ու հարամ այնեն,
Հոս թողուն 'լ ի հոն կու դընան։

Հոռետեսությոմյը շատ բանաստեղծների տանում է դեպի հաճույքը, 
րոպեական վիճակի վայելչությունը, բա յց այս կենսուրախ հայացքը մեր 
գրականության մեշ 17-րդ դարի վերշերին է առաշ գալիս, իսկ 13-րդ 
դարը դեռ շատ մոտ էր հին կրոնական շրշանին։ Ուստի ինչքան էլ մեր 
բանաստեղծի հոռետեսության հիմնական պատճառն աշխարհասիրու
թյունն ու կենսասիրությունն է, բայց նա լոկ համակվում է տխուր վըշ- 
տով' չհամարձակվելով անգամ դրա պատճառը բացահայտ շեշտելու կամ 
աշխարհն ու կյանքը երգելու։ Ուրիշներին նույն հոռետեսությունը տա
նում է դեպի ամենայնի ոչնչացումն և անտարբերությունը, բայց .մեր 
բանաստեղծը դեռ բարեպաշտ քրիստոնյա է. նա հավատում է անդենի 
կյանքին։ Ուստի նրա համար ամեն բան ոչինչ է, բացի գիտուն լինելուց, 
գիտությունից ու բարի գործից, հատկապես աղքատասիրությունից, ինչ 
որ Ֆրիկն էլ քարոզում է, այն էլ աստենիս արարքներն անդենի նկա տ ֊ 
մամբ։

Մանկտի՞ք, երբ ի հաց նըստիք,
Զէնեցէք աղքատ ք ձեզ ընկեր.
Մեոնիք 'ւ ի յանդէն երթայք,
Կու նըստէք մէկ մ’այլ ի վեր։

Բայց բարեգործությունը, աղքատասիրությոձը, որ արվում է 
а վարձքի» համար, դեռ բավական չէ ։ Ոբովհեաև մարդ չկա, որ մեղա
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վոր չլինի, պետք է ուրեմն զղշալ, սգալ, մեղքը լալ, Սակայն կարո՛ղ էր 
արդյոք մեր իմաստաբան Պլուզն իրագործել այդ, Մի Գրիգոր Նարեկս,, 
ցի 10-րդ դարում' համակերպվելով իր ժամանակի որոշ դասի փոխհա
րաբերությանը' կարողանում էր շարոմւակ սգալ ու ողբալ, որովհետև նա 

..խորը համոզված էր, որ աշխարհն ու կյանքը վատ է, և մի՜միայն 
չարիք, նա մերժում էր աշխարհը, մեռցնում մարմինը, որ միանար աս- 
տուծու հետ, և այդ էր անվերշ քնարերգում նա, Հովհաննես Պլուզն,— և 
իր պես մտածող ուրիշները,—անընդունակ էր այդպես վարվելու, նա չէր 
կարող ուրանալ աշխարհը, մեռցնել մարմինը, ուստի նրա ապաշխարա- 

֊կ ա ն երգը սառն .է Հնչում և չի փր՛կում նրւսն.

Ելա-յ ժողովեցի զիմ մեղքն
՛Ու դըրի առշևս ու լացի,
■Ցանդէնըն քարւան կ՛էրթար,
■՛Շալկեցի 'ւ ի հետ գընացի.
Հրեշտակն այլ ի դէմս ելալ,
!Թ ՚ г  Ո՜ւր կ՝երթաս ողորմ ու լալի.
Ա յդ շա,ակդ որ դու ունիս,
Անդէնին քեզ տեղ չի ընկնի»։

՜Պլուզը ոչ ՛միայն գործնականորեն չի կարողանում հետևել նախորդ 
֊շրշանի միստիկական ձգտումներին ապաշխարությամբ, այլ նա տեսա
կանորեն էլ արդեն հակառակ է դրան, նա մարմնին գիտակցաբար տա
լիս է իր իրավոմւքը։ Նա մարմին ու հոգի, այս երկուսը միմյանց հա
վասար ընկերներ է համարում սկզբունքով, իր ժամանակի համար մի 

/խիզախ տեսությամբ, Բերենք նրա նշանավոր քերթվածը, որի մեշ նա 
պարզում է իր տեսակետն ամբողշ միշնադարի մտքերն զբաղեցնող

_ խնդրի մ ասին։

Երկուս ի մէկտեղ բերած,
Զերդ զընկեր կ՛ասեն թէ' պահէ'.
Ու չորս բընոլթիմ/ս օտար,
Հետ իր(ե)րաց կ՛ասեն թէ՝ սազէ',
Տայս չորս յիրար ո՛՛նց պահեմ, ՚
Ամեն մէկ յինքըն կու քարշէ,
Զիս հոգս ի յայսոց միշին,
Զերդ կըրտկ ըզմոմ կու հալէ,
Հողրս չոր խուշկիկ աոնէ,
Ջոլրըս գէճ կու ցըրտացը նէ,
Քամին զիս յերերք ունի,
Կըրակին բոցըն կու վառէ',

Հանցեղ սիրելի չարկամ 
Մէկտեղ ո՜վ իսկի տեսեր է.
Հոգիս թէ ի վեր քարշէ,
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Հողըս ծանր ր վայր կու հակէ։
Վախ^մ թէ հողոյս լըսեմ,
Նա՜ հոգո յ  ս բանըն դըժարէ .
Եւ հետ հոգոյն ո՜վ թըռչի,
Երբ նորա տոլերն հեռի է։

Բանաստեղծը նույնիսկ երկբայում է, թե կարելի լինի իրար հետ 
իբրև ընկերներ հաշտ պահել հոգին ու մարմինը, որոնք իրար հակառակ 
■ու а չարկամ»  են, ինչպես չորս տարրերը, Նա հնարավոր չի համարում 
մարմինր թողնելով հոգու հետ գնալ, ե ոչ ոք էլ չի կարող հոգու հետ վեր 
սլանալ, ասում է նա, քանի որ аՆորա [=հոգոլ] տունը հեռի էօ։ Բացի 
այղ' կենգանի մարգը մի թույլ էակ է' կազմված լինելով չորս տարեր
քից, որոնք իրար աննման են, մեկմեկու չարկամ են, միմյանց հակա
ռակ ազդեցություն ոլնին, և մարգս Նրանց պահանջին ենթակա լինելով 
անհրաժեշտորեն պիտի՛կատարե նրանց, որ է' իր մարմնի կամքը։ Բե
րենք ե հետևյալը, որ կա իբրև շարունակոլթյոմ։ նախորդ քերթվածի.

Հինգ դուռն է :ի բաց թողած,
Թէ' փակէ որ գող չի մտնէ՛
.Ըղգողըս ես տան էս ունի մ,
Որ զդըոներս ի բաց կու պահէ։

Շաղուած ես ի չորս իրաց,
Այգ ցեղ շէնքդ ամուր չի լինի.
'Օղըն հողուն ի՛նչ նըման,
Հուրն ու շուրն են խիստ ատելի.
Ի հակառակէ ստեղծած,
Եւ եղած ես մարդ կենդանի,
Վերնայ օդն ու հուրն ու շուրն,
Ել մարմինըդ դառնա յ  փոշի։

Այսպես ուրեմն, մարդուս մարմինն ունի հինգ զգայարաններ, որոնց 
դռները բաց է թողած և կարելի չէ փակել և կտրվել աշխարհից, մարգս 
յւսլի չուզի բավարարություն պիտի տա մարմնին, որը կարելի չէ մեռցնել 
հոգին փրկելու համար, Այսպիսի աշխարհս։յեցոլթյամբ վերշ է տրվում 
հին կրոնական քնարերգությանը, որ միստիկական բնավորություն ուներ 
А արտահայտվում էր անվերշ ողբասացությամբ ու մարմինը մեռցնելու 
ճիգերով։ Եվ եթե այժմ էլ բանաստեղծը դեռ քարոզում է մեղքը լալ ու 
սգալ, այդ ինքն անկարող է անել, դա մի երաէհփ վիճակ է, որ իրենից 
շատ հեռու է։ Ուստի նա անմիշապես շարունակում է.

Երնեկ ես նորա ասեմ,
Որ զաշխարհս ի սուգ կ'ուզենա յ .
Տիւր մեղքն ի յիշումն ածէ,

V. Աթնզյան — 23



Զօրն ի բուն նըստի նա ու լայ.
Արտասուքն սապոն լինի,
Սևութիմւն ըս պիտ ական ալ.
* է  չէ' օր Հարսնիցըն գայ,
Նա հանդերձ հարսին չոմւենայ։

Եվ նույնիսկ այս լացն էլ, որ երանելի մարդիկն արել են և անում 
են, ըստ մեր իմաստաբանի' ոչ մի օգուտ չունի և ավելորդ Է, Ահա թե նա 
ինչպե՞ս Է արտահայտել այդ միտքը հետևյալ տողերի մեշ.

ՄԷկ մարդ մի ճոլհար ունէր 
'Ւ ի խելաց շահել չը կարաց.
Տինչ խելքն ի վերայ եկալ,
Նա՞յ գընաց ճուհարն ի ձեռաց,

Գընաց նա ի վայր նըստալ'
Ողորմիկ ու շա՞տ մի իլաց.
Նորա լացն այլ ի"նչ շահ է,
Երբ գընաց ճռհարն ի  ձեռաց,

Վեըքապես' փոշիացող մարմինը, որ իր տան դոները բաց ունի ար_ 
տաքին աշխարհի դիմաց, ամենևին պատասխանատու չէ մեղքի հա
մար. հոգու « ամալը» —գործը, արարքն է այդ, և նա թող պատասխան/

Հոդին հողվըըտովն անցալ 
Ու ղմ արմ ինն ի հողն անիծեց, 
թ է' տԶմեղքն ես ու դո՞ւ արաք,
Ցանդէնն ի՞մ երեսն ամաչեց»։.
Մարմինն ի հողուն ի դուրս 
Այս խօսօք ղհոգին վճարեց,

«Ես հող էի 'Լ ի հող դարձայ.
Քո ամալն է' ըզքեզ բըոնեց» ։

Այսպես' մարմինն ստանում է իր իրավունքը։ Սրանից հետո մի 
քայլ էր միայն մնում, որ բանաստեղծը մարմնի գովքն աներ, և մեր 
բանաստեղծությունը թողնելով իր մռայլ բնավորությունը' դաոնար լու
սաշող ու զվարթ։ Բայց Պլուզից չեն մնում այսպիսի տաղեր։ Առանց 
որևէ հիմքի նրան վերագրել են մի սիրո երգ, որի մ՛ասին կխոսվի հետո։- 

в. Ուրիշ իմաստական ասքեր:— Հովհաննես Պլուզի անունով երե- 
վան են եկել և ուրիշ ասքեր, որոնք մասամբ դեռ մնում են ձեռագիրնե- 
րի մեշ և չեն հավաքված ի մի։ Այս ասքերն ունեն ընդհանուր խրատա
կան բովանդակություն և մասամբ ժողովրդական առածների և իմ ա ս ֊
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ал ալի ասացված բների բանաստեղծական զարգացումն են իբրև քաււյսւկ- 
ЦЬг: Բերենք հետևյալները135-

Ասս՜ղ, մեղ հտյիլ պիտի 
Տայն արևն որ լոյս կու ծագէ.
Շատ կայ ի յարև նըման,
Ի պընլէն օձըն կու վազէ,

Գիտուն մարգն յարև նըման, ,
Խօսքըն լուս պայծառ կու ծագէ.
'Ւ անգէ՜ տ մարգն օձուն նըման,
Հանապազ ըզմարգ կ„լ խ „ցէ։

Մ արդ կա որ հազար արմէ,
Հա՜զար կայ որ մէկ մի չարժէ.
Ան մարդն որ հազար արժէ,
Անգէտին մօտ փող մի չարժէ։

Վերշին քառյակի առա չին երկու տողը հայտնի ժողովրդական ա ֊ 
«Iած է,

Բազան ի .անտառ մորին,
Թէպէտ բո ւ , թէպէտ բազա է. 
ճոհարն ի ծովուն միշին,
Թէպէտ քա՜ր, թէպէտ ճոհար է ։

.Խելօքն ի յանգէտն ի մօտ, ՜
Միտք արա, թէ փ՜նչ նըման է. 
ճըրագն ի յառշև կուրին'
Կու վառի, \  ինքըն չի գիտէ։ է

Խելօքն է ի ծով նըման,
.Որ քան՛ի ,չափես՝ կու տանի.
Անգէտն է ի տիկ նըման,
Փառչ էւէլ լընոլս' նա՜ պատռի։

Առնենք ՛և հետևյալները վերևում հիշված ձեռագրից.

Չորս բան ա ռ  խըրատ յինէն,
Որ զամէն աշխարհս քեզ արժէ.
Տա յլոց մեղք դու մ՛ի' քըններ.
Զքոյդ յերակ մըտօքդ անտիճէ,

Զաստուած մօտ ի քեզ դու տե՜ս.
Եւ զմահուդ օրըն դու յիշէ։
Զխըրատս ՛ի սիրտըդ տընկէ,
՜Զքեզ յամէն չարեաց այս փըրկէ։

136 Տպված են՝ Վ. Փափաղյանի ։4ատմ. հայոց գրականության։ աշխատության վեր- 
շից դրված էնմույշների» մեշ, էէ 82 ե հտն.։
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Լալ մարդ ես նորա ասեմ,
Որ բանայ զրերանըն համով.
Հանցեղ լեզուն գին չոմւի,
Ջինչ լընուն տուն մի ճոհարով։

Լեզուն է գործիք բանի,
Արգարոց քան զհալած ոսկի.
Զմարդոյն է մէկ փերթ ստեղծեր,
Եւ օձուն է երկու ճըդի։

Այն մարգն որ երկու խօսի,
Զմէկըն քաղցր և զմէկըն լեղի,
Եղբայր է օձին եղեր,
Եւ զնորա անէծքն ընգունի։

Այսպես և մի շարք ուրիշ իմաստական ասքեր, որոնք կան Պլուզ]։ 
անունով^*։ Կան ասքեր ևս, որոնք որոշ ձեոագիրների մեշ Պքուղի անու
նով են, ուրիշների մեշ' անանուն, կամ երբեմն մի տեղ' Պլուզի, մի ու
րիշ տեղ նույնը' Ֆրիկի անունով™։

ԿՈՍՏՍ.ՆԴԻՆ ԵՐԶՆԿԱՑԻ

у/ 1 . Կենսագրական:— Հովհաննես Եբզնկացուն ժամանակակից է մեր 
այս անվանի բանաստեղծը, որ նույնպես, ինչպես Հովհաննեսը, արտա
գրություն է Երզնկայի և իր շրշակայքի կուլտուրական կյանքի, որ տե
սանք վերևում։ Նրա կենսագրության մասին, ցավոք, գրեթե բան չգի
տենք։ Բայց նա բախտավոր է եղել այնու, որ նրա քերթվածները, թվով 
քսաներկու, մեզ հասել են 1336 թ. Բ՚ավրիզում կատարված մի արտա
գրությամբ. դրանց վրա ավելացած են ուրիշ երկուսը մի տաղարանից 
(ԻԴ և ԻԵ քերթվածներըյ 13®* Արտագրություն ունի հետևյալ հիշատա
կարանը. էԲայց գրեցտւ ստյ ի Ւավյրէժ ի Դառվազայի Սնշայրանս... 
ձեռամբ մեղապարտ և ղատապարտեալ ոգոյ' նոլաստ գրչի Ամիրիս'  
մականուն Փօլին Քալայմաչ' ի Ցուսոփայ որդուս' Միթոոի թոռն' ի վա
յելումն անձին իւրոյ... ի թվիս ՉՏԵ [  =  1336] ի նասսսարթի գրէցալ այո 
գիրս, ամէն»։ Կոստանդնի բանքերից մեկն^9 ունի այս վերնադիրս,

136 Այս ասքերի մի մասը տպագրված Է , Պղնձե քաղաք,, 1731, ք, բՏիղ. .Բանք

137 Տե՜ս ՆաՏապետ Քուչակ, Դիվան, Փարիղ, 1902, Էչ 81 և հան. խրատական և 
այլաբանական երգեր,, որոնք տպված էն Սուա Քուչակի անունով, 4 Էչ 12Տ—129, гԾա
նոթագրություններ•», որոնց մեէ նույն անանուն տաղերից ինը հիշված կան Պլուզի անու
նով, վեցը' Ֆրիկի անունով, իսկ երկուսը' 4' անանուն, և՛ Պլուզի, 4' Ֆրիկի անունով։

138 .Կոստանդին Երզնկացի 4 յուր քերթվածները», ուսումնասիրությամբ հրատարա- 
կեց Հ. Մ. Պոտոլրյան, Վենետիկ, 190Տ, Ա,„ հրատարակության մեշ ենթագրաբար վերա- 
գըրված են Կոստանդինին նաև ԻԳ 4 ՒՅ քերթվածները

139 Անդ, ԻԱ, Էչ 153։
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ոԲան Կոստանդնեայ առ մեր հոգևոր եղբայրն Ամիր, հոգով ի հոգի ե 
սրտէ ի սիրտ», դա սկսվում է այս տողերով.

Պարո՞ն Ամիր, մեր պարծանաց եղբայր և սիրելի.
Զայս սակաւ բանքս ի կարգի որ վասն ձեր շարադրեցի,
Աղէկ մըտիկ դի՞ր ու ճան չէ՞, ուժով է բանքս և պիտանի.
Բայց յանդէտ մարդիքն ի մօտ է անպիտան, դաոն և լեղի։

Բովանդակությամբ ամբողլապես կազմված է իմաստական ասքե- 
րիր> "ր  բանաստեղծն ուղղում է իր մտերիմ բարեկամին։ ենթադրում 
են, թե այս «սրսրոն Ամիրըտ նույն Ամիր Փո/ինն է, որ Բ՛ա։/բիզում իր 
համար արտադրել է Կոստանդնի քերթվածները։ Ի՚ե պարոն Ամիրն ի՞նչ 
պարագաներով մեր բանաստեղծի սրտակից « սիրելինа  է եղել, այգ 
հայտնի չէ ։ Հավանորեն նա Կոստանդնի հետ միասին մանկության ժա
մանակ ուսել է մի վանքում, քանի որ բանաստեղծն անվանում է նրան 
«■հոգևոր եղբայրս, բա յց մինչ Կոստանդինը դարձել է վանական, նրա 
րնկերը մնացել է աշխարհական։ Կարծում են, թե Կոստանդինը կենդա
նի եղած պիտի լինի դեռ 1336 թ ., երբ Ամիր Փոլինն արտագրել է նրա
բանաստեղծությունները, բայց այդ կարծիքը հիմնավորված չէ։ Միայն 
այն ստույգ է, որ Կոստանդնի քսաներկու քերթվածները հորինված են 
հիշված 1336 թվականից առաշ, Ապա նրա բանքերից մեկի մեշ140 մի 
ցուցմունք կա հեղինակի ապրած ժամանակի համար, խոսելով կյանքի 
ունայնության և մահվան մասին' նա գրում է.

&է լինի հղ°Ր փատիշահ զերդ Ղազան,
Չմնայ' քանի է ինք սրտով զերդ գազան,

Այս տողերի մեշ Ղազան ղանը (1 2 9 5 -1 3 0 4  թթ .) հիշվում է այնպի
սի ձևով, որ նա մեռած պիտի լիներ այդ գրելիս։ Կնշանակի' Կոստան֊ 
դինն իր այդ բանքը հորինել է 1304 թվականին կամ հետո, հետևաբար 
նա ապրել է 13-րդ և 14-րդ դարերի մեղերը. Որ մեր բանաստեղծն իր մի 
քերթվածի մեշ անվանում է իրեն Կոստանդին Երզնկացի, այդ ցույց է 
տալիս, որ նա ծննդով Երզնկայից է եղել, կամ թե մանուկ հասակից 
սնվել, ուսել, կրոնավորել ու գործել է Երզնկայի վանքերում. Ինչպես 
նրա բանաստեղծություններից իմացվում է, նա վաղ հասակից արդեն 
ցույց է տվել գրական շնորհք, Վանականները կեղծ բարեպաշտությամբ 
ատել, նույնիսկ հալածել են մեր քերթողին այն պատճառով, որ նա աշ
խարհիկ երգերի մոտիվներով կրոնական բանքեր է հորինել, Այլևս ուրիշ 
բան չգիտենք Կոստանդնի կյանքից, բացի նրա բանաստեղծովյոА նե- 
րից, որոնց մեշ տեսնում ենք նրա խոհերն ու զգացումները։

2. կրոնական և խրատական բանք:— Կոստանդինն իր բանաս
տեղծական աշխատանքներն սկսել է, անբոշտ, իր նախորդներին ■СА

МО Անդ, ԺԴ, է г НО,



տևելով, կրոնական քերթվածներով։ Նրա առաշին (Ա ) երկն, ըստ Ամիր 
Փոլինի ժողովածուի, է մի կրոնական գրվածք, իսկապես Ս. Գրքի պատ- 
մության բովանդակությունը ոտանավորով։ Դա մի համառոտ, բայց 
ճաշակավոր պատմվածք է' հետևողությամբ Գրիգոր Մագիստրոսի և 
Ներսես Շնորհալու։ Իսկ երկրորդ (Բ ) քերթվածը կրոնական իմաստով 
խրատական «բանքՏ է, որ հավանորեն նրա այս տեսակի դրվածքներից 
առաք ինն է ժամանակով։ Դրա առաշին տունն այս է.

Ահա սկիզբն առնում բանից 
և խըրատ տամ հասարակաց.

Իմաստոլթիւն ձեզ ցուցանէ' 
յով  որ հոգոյ աչք կայ ի բաց,

Զինչ մարգարիտ շարեալ յոսկի' 
հանց գեղեցիկ բանն ի մըտաց,

Բայց անգիտին ոչինչ թուի
ղինչ մարգարիտն ի մէշ խոզաց։

Ամբողշր մի գովք է ոչ թե <гաշխարհիսа կամ « երկրավոր իմաստու
թյանս, այլ « երկնավոր իմաստությանս կամ вաստվածային գիտու
թյանս, որի հիմքն է սերը.

Ով սէր չունի իր հալա սար,
որ գիտութեան հիմն է դըրած,

Նա՞յ զգիտութիւնն աստուածային 
հըպարտ հոգով իսկի լգիտաց.

Հանց տես թէ հիմն ի վերայ շրոց 
կայ անհաստատ իրք մի շինած։

Կ ոստ անդինն երկրորդ «բանքըտ հորինել է ըստ երևույթին այն ժա
մանակ, երբ իր կրոնական ուխտն է արել, նա քարոզում է չսիրել այս 
աշխարհս, անցավոր բաների ետևից չգնալ, և վերշը խնդրում է աստու- 
ծուց, որ իրեն բաշխե երկնավոր պարգևը.

Տէ՞րըդ վերին, ի քէն խընդրեմ, 
գըթա ՚յ Ի յիս, հայր ողորմած, .

Եւ բա շխՀ անարժանիս
քո երկնային մեծ պարգևաց.

Որ արբիմ շնորհօք Հո գոյն, 
կենամ սիրովն երկնաւորաց.

Եւ թողում զայս անցաւորս
ես Կոստանդինս յինէն1* 1 ի բաց։

К! Արտագրողն իր անունն էլ ավելացնելով' այս տաղը դարձրել է' էեո Կոստանդինս 
ե գՍ-միա пг ւր-հցի ի մհնէ ի բացա Արտադրողի ավելացրածը դուրս ձգելուց հետո' էի 
մենէյ։ բաոն էլ, որ թողել է հրատարակիչը, բնականաբար դարձնում եմ էյին էն է։



Այս երկու քերթվածներն էլ սովորական են իրենց բովանդակու
թյամբ, բա յց գեղեցիկ են իրենց պարզությամբ ու կենդանությամբ։ Կան 
տողեր ու տներ, որ հիշեցնում են բանաստեղծի մյուս երկերը, ինչպես, 
օրինակ, երկնքի ստեղծագործության պատկերը.

Կամարակապ խորանն երկնից 
առանց սիլն ի հաստատեցան,

Գեղեցկութիւնք վայելլապէս 
զարմանալի յօրինեցան.

Ծաղկե ալ երկինքն աստեզինօք' 
լուսաւորօք զարդարեցան,

Ի գիշերոյ զարդ աստեղացն 
և ի տունջեան արեգական։

« ,  4I 64

Գեղեցիկ տներից է, օրինակ, և հետևյալը.

կ ս է ' քեզ բան խիստ գեղեցիկ, 
ծաղիկ քաղած է ի բազմաց,

Անմահութեան պըտուղն է սայ, 
որ է յերկնից յաշխարհս իչած.

Թէ զնորայ ճաշակն աոնուս,
կամ սէր ոմւիս ՝լ ես ծարասսծ,

Այլ չհաւանիս անցաւորիս,
թո ղուս զամէն աշխարհս ի բա ց։

Р, էէ 75

Այս երկրորդ էբանքի» մեչ արդեն Կոստանդինը ցույց Է տալիս իր 
Հակումն և ընդունակությունը հորինելու կարճ ու կտրուկ իմաստական 
ասքեր, որոնք կարող են իբրև առածներ գործածվել, ինչպես հետևյալ 
տունը, որ կազմված Է չորս այդպիսի խոսքերից.

Քանի հասնիս ի մեծութիւն'
խոնարհ կտցիր մարդկան ու ցած։

Որչափ լինիս դու իմաստուևճ 
շատ մի’  խօսիլ մէշ անգիտաց։

Աղքատին մի' բարկանալ, 
որ չըդատէ զքեզ աստուած։

Քո ընգերին հոր մի ' փորել,
&է չէ՝ տյն քե՛զ կայ պատրաստած։

Բ. 4* 75

Ուրիշ գրվածքների մեշ Էլ նա կերտում Է իմաստական ասքեր, որ 
մենք կտեսնենք իրենց տեղում, բա յց մեր բանաստեղծի առա չին դրա



կան մ՛եծ արժանիքը դրանց մեք չէ, այլ այլաբանււրեն հորինված կրոնա
կան երկերի մեշ։
1~՜ 8. Արեգակի, գարնան և լոաու բանքեր:— Սրանց մեք արդեն տես- 
նում ենք կյանքի ու բնության սիրահար շնորհալի բանաստեղծին, որ 
հետևող չէ ուսուցական քերթությանը։ Նա յուրացրել է Գրիգոր Նարե. 
կացոլ այն տաղասացությունը, որ հոգևոր իմաստով, անձնական շեշտե
րով երգում է ուրախ, լուսավառ բնությունը, Կոստանգնի այս կարգի 
քերթվածները շատ տվիչի մաքուր ու շինշ են, ուստի և ավելի գեղեցիկ 
են, քան իր վս-րպետ Գրիգոր Նարեկացու Ծննդյան ու Վւսրդավառի տա
ղերն իրենց մթնությամբ և բառախաղերով. Արդարև, այլաբանությունը 
դեռ մեկ-մեկ ազդում է մտքի պայծառության վրա, բա յց Կոստանգնի 
արվեստն ավելի զարգացած է, բանաստեղծն ընդհանրապես խոլսավւոլմ 
է այլաբանական անհԱտակությունից։ Նա կամ բավականանում է վեր
նագրի մեշ միայն հիշելով, թե իր բանքը հոգևոր է, կամ իր երկի ան
կախ մեկնությունն է տնում'  դնելով այն իր գրվածքի վերշում, երբեմն 
էլ մեկնությունը դնում է իբրև առանձին քերթված, այնպես որ բուն 
բանքը մնում է իբրև մի մաքուր օրհներգություն բնության, կամ թե այն
պես է հորինում, որ կարելի է 1ւ հոգևոր, 1ւ մարմնավոր նշանակու
թյա մբ հասկանալ ա յնւ՚Նա  բնությունից առնում է ընդհանրապես մեղմ 
ու քնքուշ տեսարանները, արեգակի ծագումը' լուսով ու գույնով, գարնա
նային կյանքով ու բուրմունքով լցված. Այս տեսակի երկերի մեշ է ահա 

. ամենից ավելի փայլում Կոստանգնի բանաստեղծական տաղանդր, П- 
րովհետև նա կյանքի և բնության էությունը գտնում է լույսի ու սիրոլ 
մեշ, ուստի նրա երդերի մեշ լույսն ու սերը դարձել են մի տեսակ պաշ- 
տամոմյքի առարկա, ՛նա ներբողում է արեգակի ծագում, դարնան գա
լուստ, լույս ու սեր, հորինելով մեկը մյուսից գեղեցիկ քերթվածներ 
(Գ , Ե, Զ։ ԺԱ, ԺԵ, ԺՋ)։ Հետևենք նրա այս երկերին այն կարգով, որով 
դրված են Ամիր Փոլինի ժողովածուի մեշ։

4. «Գարուն»:— Երրորդ քերթվածի վերնադիրն է' «Այս գարունս 
զգալոլստն Քրիստոսի պատմէ առակօք», Այլաբանական լինելը շատ 
պարզ է և ինքը բանաստեղծն իր երկի երկրորդ մասի (վերշին չորս 
տները)-սկզբում ՜դարձյալ այսպես է հայտնում այդ մասին.

Ըզսակալ բանքըս որ դըրեցի 
վասըն գարնան եղանակաց,

Եւ յիշեցի օրինակալ
ըզյարոլթիլն ղատաստանաց...

Կնշանակի1 գարնան նկարագիրը նա անում է իբրև օրինակ Քրիս
տոսի, ինչպես ասում են, аերկրորդ գալստեանօ, երբ մեռելները հարու- 
թյոձւ պիտի առնեն և դա՜տաստան լինի ըստ քրիստոնեական հավատքի։ 
Այս երկի մեշ դեռ զարգացած չէ Կոստանգնի արվեստը։ Քանի որ դա
տաստանի ժամանակ արդայւները պիտի ցնծան, իսկ մեղավորները պի
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տի չան, ուստի բանաստեղծը գարնան նկարագիրն անում է նկատի ու
նենալով և'  սրանց, և ' նրանց, Բայց երբեմն մեղավորների մասին խո- 
սե/իս հեռանամ է գարնան պատկերից և հետևում հանրածանոթ կրո
նական պատկերացումներին, որ կապ չունին գարնան հետ. ինլպես. 
օրինակ, քերթվածի աոաջին տան ներքևում ընդգծված տողերի մեչ.

Գարունն լինի ոլրախութիւն 
և ցընծութիլն երկրածընաց.

Կիսոց մի գայ մեծ հարսանիք,
կէսք մի յերկսւթ, ի թանդ 'ւ ի լաց;

Ոմանք ծաղկին զերդ բուրաստանք. 
գոյն ըզգոյնով ցեղք ի ցեղաց.

Ոմանք զզենուն մեծ տըրտմութիւն 
I* շարչսւրին բզքւետ դիւսւց:

Մյուս տների մեշ երկակողմանի նկ արա գիրն երն առնված են պար-, 
տեղի և արտ ու բուրաստանի գարնանային աշխատանքից և բուսակա
նությունից. այստեղ էլ, սակայն, մեղավորների համար բերված լոր ու 
անպիտան, լավ պտուղ չտվող ծառերը, փուշն ու հրով այրելը, որ կըր- 
կընված են տարբեր տների մեշ, ինքնուրույն գյոսոեր չեն, բա յց հ ա ր 
մարվում են գարնան եղանակին, ինչպես հետևյալների մեշ.

Ծառքըն ծաղիկս ի վեր փըչեն, 
թէ կան դալար ու չեն մ  ըսած.

Ով որ ընդրի չոր 'ւ անպիտան, 
նոքայ հըրոյն են պատրաստած.

Բուրաստանքըն զարգարին, 
վարդըն փըռէ տերև շարած,

Վասն այնոր ինք թագաւոր, 
որ համբերէ ի մէշ փըշաց,.

Կամ հետևյալ տների մեշ.

Ահա եղև յորդոր գարուն,
յայտնեցաւ զինչ կայ պահած.

Ու զինչ ծածուկ գործք ու սերմանք,. 
զիրենք ցոլցին յամէն ցեղաց,

Ահա բարի սերմ՝անահանքն 
հընձեսցեն զպտոլղ բարեաց.

Իսկ սերմանոդքըն չսւրութեան 
ժուլովեսցեն փուշ իւոպանաց:

Ծառ մի ծաղկել գեղեցկապէս 
և լի պըտղով կայ ղարդարած.

1)ւ մին մի չոր և անպիտան,.
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յինքն մահաբեր փուշ կայ բուսսւծ.
Վասն սւյնուփկ սուրբն հրեւլէն 

ի մի ծւսոոյ կայ պատրաստած,
Որ ոչ բերէ պրտուդ բարի,

Նայ նաաանէ հասարակաց:

Բանաստեղծն այս քերթվածի մեշ դեռ շատ անվստահ է շարժվում 
իր հորինման ժամանակ։ Կարծես նա իր առաշին փորձն է անում ա յս ֊ 
պիսի մի երկ ստեղծելու, ուստի չի խիզախում շատ հեռանալու ընղուն- 
ված հին ձևերից, և այնպես է հորինում, որ այլաբանությունը թափան
ցիկ լինի և անգետներն էլ հասկանան բուն կրոնական իմաստը, նրանք որ

Տմարմինքըն են զարդարել
գեղեցկապէս ու խիստ պայծառ,

Ել չեն ի հասկանալ,
մըտօք ճանչել բան ծածկաբար:

Դ, էչ 8Я

Բայց չնայելով քերթողի անհամ արձակությանը' արդեն երևում է 
նրա ընտիր ճաշակը և մտածությունը յուրահատուկ գեղեցիկ ձևերով, ա ֊ 
ռանձնապես գարնան հրճվալից նկարագրի մեշ, ինչ որ վերաբերում է 
արդարներին։ Այստեղ պատկերները ոչ թե հարասություն են Ավետարա- 
նի, այլ ինքնուրույն գյուտեր են և շատ թարմ ու զվարթ են, ինչպես, 
օրինակ,

Ոմանք ծաղկին զերդ բուրաստանք 
գոյն ըզգոյնով ցեղք ի ցեղաց։

Ծառքըն ծաղիկս ի վեր փըչեն, 
թէ կան դալար և չեն մ ըսած։

Վարղըն փըռէ տերև շարած։

5. «Բւսնյյ յերկու դէմս»:—Մեր հին բանաստեղծության գոհարնե
րից մեկն է նրա առավոտյան օրհներգությունը (Ե քերթված, էշ 85—

( 88), որի վերնադիրն է. 1ГԲանք յերկու դէմս մտաց տես ութիւնք ի հոդի և
ի մարմին, զոր աուսկօք խօսի այսպէստ, «Առակօք խօսիя դարձվածը 
ցույց է տալիս, որ այդ բանաստեղծությունը հորինված է այլաբանա
կան նմանությամբ, բայց այլաբանությունն այլևս պարզ չէ և, ինչպես 
հեղինակը հայտնում է, բանքը կարող է և «ի մարմինа հասկացվել։ 
Քրիստոնյա հավատացյալի վսեմ ներշնչումով ստեղծված լուսաբացի մի 
նկարագիր է դա, որի մեշ պատկերներն, ավելի ու ավելի հրապուրիչ, 
հաշորդում են միմյանց։ Մենք բանաստեղծի հետ տեսնում ենք բնու
թյան զարթոնքը, լուսազարդ շքեղությունն և կենդանությունն ու շար
ժումը. միաժամանակ և նրա հետ զգում ենք նրա սերն առ առավոտյան 
լույսը և նրա խորազգաց սրտի սքանչացումը, որով նա դիտում է նախ
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կեսգիշերային արթուն-անքուև լուսատուները և ապա բնության մյուս 
գեղերը։

Հա րթի'* Ւ յերաղուտ,
րացէ՜ք զաչերտ՝ ով կայք ի քուն.

Տեսէ՜ք մ էշ գիշերի ս շա ՚տք, 
որ պահ մի լեն լել ւի քուն,

Անդադար ի շուրշ գալո՜վ
կան հրամանալ մի աստոլձոլն,

Որ բանիւ զերկինք ի վեր
կամար կապել երետ քամուն։

Բանաստեղծը զարթնում է քնից, վեր կենում, երբ երկար գիշերն 
անցնում է, տեսնում է' լուսինը պայծառ և բազմաթիվ աստղերն' էի յիր 
սպասուն»' զարդարում են երկինքը։ Երևում են առավոտվա նշանները, 
ծագում Է պայծառ լուս-աստղը Արուսյակի148 ( =  արեգակի) ա ռաշից.

Մի աստղ ելալ պայծառ 
առշե Արուսեկին լուսոյն.

Ունէր լռյս գեղեցիկ
քան զաստեղացն այլ գերագոյն.

Ետես ըզնա լուսին,
և հրաման տայ աստեգնոյն.

Հալա սար ի մայր մտան,
նուազեցան յիրենց լոսւոյն։

Եվ ահա դուրս է գալիս ինքն արեգակը.

սերեսս երկնից եբաց,
երբոր ծագեց լոյսն արևուն.

Տղայ երևեցալ,
քաղցր կոչի իրենն անուն.

Հոգի հաւասար երետ շատոց 
պայծառ լոյս աչերոլն,

Ով սիրով մընաց լուսոյն 
Արոսյեկին առաւօտոմւ։

Մանուկ արեգակի ծնունդը, բնության մեծասքանչ խորհուրդն և 
երևույթը, հոգի և կենդանություն է բերում, ամեն կյանքի աղբյուրն էւ 
Ամեն բարիք պարգևվում է մարդուս արեգակի ծագելիս։ Առավոտյան 
լուսաբացին է, որ աստված, սիրով լցված, քաղցր է նայում արարած
ներին. և վերշապես լուսածագի ժամին է բուրում անմահության անուշ

142 Քրիստոնեական կրոնական լեզվի մեշ տԱրոս/եակտ է կոչվում Հաճախ արեգակը, 
որ ե իրրե սիմբոլ նշանակում է Քրիստոս,



հոտը, որ հարբեցնում է հոգիները, և մահը հավիտենական կյանքի փո
խում. բանաստեղծը այնպես հափշտակված է առավոտով, որ տենչում 
է , որ կյանք, խնդություն, սեր լինի իր համար առավոտյան, նույնիսկ 
իր մահը։

6. «Ռանք յադագս Արեգական արդարութեան»:— Պակաս գեղեցիկ 
չէ և այս բանքը (Զ ։ էէ 88—90), որի վերնագրի մեշ հեղինակը դարձյալ 
գրում Է. <гզոր առակօք խօսի» , և թե այլաբանությունը՛ վերաբերում Լ 
Քրիստոսին, «որ և ծագես։у ի հօրէ միածին որդին»։ Այստեղ է) նկա
րագրված է գարնան արեգակի ծագումն ու նրա սքանչելի ազդեցությունը 
բնության այլ և այլ կողմերի վրա։ Առաշին անգամ մեր բանաստեղծու
թյան մեշ խանդավառ ոգով, արագաթռիչ սլացքով ու թափով փառա. 
բանվում է արեգակը կարծես մի արևապաշտից, լույս ու ջերմություն, 
խավարի հերքում, ձմեռնային սառնամանիքի վերացում և աշխարհի 
ցնծություն։

Ահա' գիշերս էանց,
նըշան եղև առաւօտուն.

աւետալոր երեկ լոլսոյն.
Խալարըն հերքեցալ

ու ցրնծացալ աշխարքս ամէն.
Երնեկ ետուն միմեանց,

որ արժանի եղեն լոլսոյն։

Զինչ որ ի բանդ կային
և ի խալար ի խոր զընդան,

Նա'յ լոյս ծագեց նոցայ
յարեգականն ի մեծ լուսոյն148.

Երկիրս էր սառն ու պաղ,
ու ցուրտ ձըմեռն ու հողմային,

■ Ահա եղև գարոմւ
յարեգականն ի մեծ լուսոյն։ ,

Սկսվում է բնության մեշ կենսաբեր շարժումը— ծիլ ու ծաղիկ, ?րե- 
՚՜բի խաղացում և ընդհանուր կենդանացում.

Երկիր կենդանացաւ,
ու լեռն ու դաշտ կանաչ բուսան.

Ծաղիկ բերին ծառերն
յարեգականն ի մեծ լուսոյն.

Ծաղկունքըն զարգարին

143 Հմմտ. Vժողովուրդ որ նոտէր ի /սալարի՝ ետես լոյո մեծ. ե որոց նոտէին յաշ- 
Փ խաբհին և ի ոտոլֆրս մահու'էոյս ծադեաց նոցա»։ Ավետարան ըստ Մատթ. Դ, 16։



ազգի ազգի գոյն ըղգոյնով,
Փըոի վարգըն կարմիր

յարեգական ի մեծ լոսւոյն։
Ակունքրտ յորգորին

ու ըընծալով յառաշ խաղան,
Գետերս։ ոլոր կապին

յարեգական ի մեծ լոսւոյն։
Զինչ որ կայ արարած,

ու անհոգի մեռած կային,
Ահա'  կենդանացան

յարեգական, ի մեծ լուսոյն։

Բանքի այս առաջին մասն այնպես է հորինված, որ կարծես թե դրա 
հեղինակը մեր ժամանակի մխ բանաստեղծ լինի, որ հիացած է տրեգա- 
կի հրաշակերտ զորությամբ և երգում է այն առանց որևէ « ծածուկ» 
մտքի, Բայց դա Քրիստոսի ծննդյան մի գովք է այլաբանությամբ։

7. 1°որհրդավոր նմանության օրինակներ:— Ինչի՛ց է բխում Կոս. 
տանդնի այս հիացական խորասուզումն առավոտյան լույսի մեչ և բնու
թյան այսպիսի վեհ ըմբռնումը, որ „ ձ ի  նա, կամ ա յն, որ լույսն ու սերը 
նրա համար մի տեսակ պաշտամունքի առարկա են,— Անշուշտ այգ 
ծագում է ամենից առաշ բնության լուսագեղ տեսարանի տպավո՜րությու
նից, Բայց այդ չէ միայն, Նա ներշնչված է նաև քրիստոնեական սիմբո- 
ւիզմից, որով Քրիստոս կոչվում է «լո յս», яարեգակն արդար։, в արդա
րության արեգակ»։ Արա լույսն' դլիմանալի լոյսа , և Քրիստոսի в ծնունդն 
ի հօրէ» (ըստ դավանության)  ասվում է նաև « ծագումն ի լոլսոյа , Քրիս
տոս' вլոյս ի լուսոյа . Այսպես երգվում է « Արևագալի а և 0 Քրիստոսի 
Ծննգեանа շարականների մեշ.

Լ" յս , ի լուսոյ ծագումն, արեգակն արդար...
7* ծագել լուսոյ առաւօտոլս
Ծագեա ի հոգիս մեր զլոյս քո իմանալի։

Կոստանդինն, ինչպե՛ս և իր вհոգևոր եղբայրներըа, շատ անգամ եր
գել են Քրիստոսի համար նաև.

Ւ հօրէ ծագեցար 
Լուսաւորել զարարածս,
Արդարութեան արեգակն...
Լոյս ի լուսոյ ծագեալ ի հօրէ 
Եւ լուսաւորեաց ըզտիեզերս,
Ծնունդ յանըստուեր լուսոյն...
Լոյս ի լուսոյ զմեզ լուսալորեա...
Լոյս ի լուսոյ ի հօրէ առաքեցար...'**

144 'Շարական։, կմիաէին, З Ш , էւ 597, 24, 27, 872, 50։
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Այս խորհրդանշանները, սիմբոլները, ինչպես արդեն տեսել ենք, ե- 
կեղեցու մեշ մտել էին արեգական աստված Միհրի (Միթրա) կրոնի ա զ ֊ 
դեցությամր146։ Արդ Կոստանդին Երզնկացին սույն հին նյութն է եր
գում, նույն է լույս աստվածը», կամ աստվածային լույսը և в արդարու
թյան արեգակն» ու նրա ծագումը, բայց մինչ հոգևոր երգերի մեշ, որ
պեսզի ֆիզիկական լույսն և ֆիզիկական արեգակը չհասկացվին, ավե
լացնում Էին «իմանալի» և «արդար» կամ «արդարոլթիլն» բառերը, 
Կոստանդինը մի փոփոխությոմ, Է անում, նա այս որոշիչները դուրս Հ 
ձգում և առնում միայն լույս և արեգակ։ նրա երգն, ուրեմն, այնպես Է 
հորինվում, որ թվում Է, թե նա փառաբանում Է իսկական ֆիզիկական 
արեգակն և նկարագրում Է լոկ առավոտյան լույսի ծագումն իր շար_ 
ծումներով և ազդեցություններով, բա յց իրապես այդպես չէ, Ֆիզիկա
կան լույսից և արեգակից ստացած ներշնչման հետ իշխում է և հավա
տացյալ քրիստոնյայի զգացմունքն առ արդարության արեգակն և սրա- 
ծնունդը, այնպես որ նա երգում է միաժամանակ և'  նյութական, և ' ի- 
մանալի լույսերը, և' ֆիզիկական արեգակը, և'  արդարության արեգակը 
կամ, ինչպես ինքը հեղինակը ճիշտ բնորոշում է, նա ստեղծում է « Բանք 
յերկու դէմս մ տաց տեսութիւնք ի հոգի և ի մարմին» , Եվ այս է տալիս 
նրա բանաստեղծությանն առանձին ուժ ու վսեմությոլն, «Արդար», «ի- 
մանալի» բառերի բացթողումով արձակվում են մեր կրոնավոր բանաս
տեղծի թևերը, նա արդնն ազատ թռիչք է գործում իր սիրած բնության 
մեշ և երգում լույս, առավոտ, արեգակի ծագում, ուրախ գարոձ, այն
պես, ինչպես ինքն զգում ու հասկանում է բնությունը, Դրա հետևանքով 
և մեր բանաստեղծությունը ձեռք է բերում մի նոր անկախ գրական ա ե- 
սա կ-բնության քնարերգություն, որի մեշ մեծ տեղ են բոնում բանաս
տեղծի անձնական տպավորությունները բնությոձից ու զգացումները- 
մի ներքին շերմությամբ և կրոնական խորհրդավորությամբ կամ «խոր- 
հըրդականությամբ», ինչպես ասում էին հները, Եթե լոլսո և արեգակի- 
հին պաշտամունքը քրիստոնեական հավատքի մեշ մտել էր իբրև մի- 
սիմրոլ—խորհբդանշան միայն, այժմ այդ սիմբոլը մեր բանաստեղծու
թյան մեշ դաոնում է արդեն ինքնուրույն երգի նյութ, Բնության երգնՒ 
ուրեմն, ոչ իբրև մի հատված ուրիշ մեծ երկերի, ինչպես Ներսես Շ նոր ֊ 
հալոլ «Եդեսիոյ ողբի» մեշ է, Բայց այսպես դեռ Կոստաէդնի քերթված
ների ոչ-մեկնական մասերի մեշ։

Անգետ մարդիկը, որոնք խելամուտ չեն կրոնական գրականությանն 
ու հավատալիքներին, հեշտությամբ միայն ֆիզիկական նշանակությամբ- 
կհասկանան Կոստանգնի այդպիսի քերթվածները, և այդպես հասկա
ցողներ եղել են թե' Կոստանգնի և թե' մե'ր իսկ ժամանակակիցներից։

1« Մ՛. ԱյհգյաՏ, Հա,ոց հին դրականոփ,ան պատմոփյոմ,, հաս,. Ա, . Հոգևոր երգ, 
հատվածի երկրորդ դլոփ՝ ե բովանդակովյոմ, ը, , պարագրաֆ $. ոՄիհրի կրոնի աո֊
դհցութչոձր,, է։  Տ01 («երկեր, ,  հատ. Գ, էչ 512),
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Կոստանդինը, սակայն, այդպես չի մտածել, այդ երևում է ոչ միայն 
վերնադիրներից, այլև քերթվածների մեկնական մասերից։  Ահա թե ի'նչ 
է  դրում նա վերևում բերված արեգական բանքի չորրորդ տնից հետո.

Է՜Ր էէք Ւ զարմանալ 
ու կամ հարցուկ լինիլ բանիս,

Վասն այս արեգականս
և իր պայծառ լցեալ լուսոյն.

Այս նո՛ր ծագեց մեզ լոյս
քան զարեգակն, ու ա՜յլ պայծառ.

Զինչ լուսաւորք կային՝
ծառայ կոչին այն մեծ լուսոյն։

Ինչո՛ւ չեք զարմանում ու հարցնում, թե այս ի՜նչ արեգակ է պայ
ծառ լուսով (որ երգում է ինքը), ի՜նչ նոր մեծ լույս է ծագել արեգակի 
պես ու նրանից էլ ավելի պայծառ, այնպես որ բոլոր լուսավորները նրա 
ծառան են ,— այսպես հարցնում է բանաստեղծը և անմիջապես պա
տասխանում.

Ի լուսոյն ի սկըզբանէ
լի լուսով շառաւիղ ծագեց,

Լոյս ի լուսոյ ծընտւ
յարեդական ի մեծ լուսոյն։

Այս լոյսս ի յա յն լուսոյն,
որ ինքն է տէր ամէն լուսոյն,

Ու թագաւոր կոշի,
է ամենուն լո յսն ի յիր լուսոյն։

Բանաստեղծն այստեղ բառախաղ չի անում, այլ ընդունված բա
նաձևով և «շառավիղիյ> օրինակով խոսում է քրիստոնեական դավանան
քի մասին և բացատրում, թե իր երգած լույսը, էւ ամեն լույս, էւ ամենի 
լույսն աստվածային լույսից Է. (արդարության) արեգակի մեծ լույսից, 
և սա Էլ աստվածային հայր աստոլծո լույսից «ի սկզբանէտ ծագած մի 
«շառավիղ]) (ճառագայթ), ինչպես ընդունում և բացատրում էին դավա
նաբանության մեշ։ Որ բանաստեղծը «լոյսս ասելով հասկանում է մտա
վոր, հոգևոր լույսը, կամ քրիստոնեական կրոնի լույսը, ա յգ պարզ երևում 
է այս Զ բանքի վերշին երեք տներից, ոչ քրիստոնյաները, որ չեն հավա
տում «արեգական և իր լոսւոյնտ,— ասում է նա,— «չունին մասըն լուսոյ 
յարեգականն ի մեծ լուսոյնտ, իսկ ինքը Կոստանդինը փափագում է, որ 
լուսավորվի «յարեգականն ի մեծ լոսւոյնս։ Բայց որ նա գրում է, թե ա- 
մեն լույս և ամենի լույսն աստվածային լույսից է, պետք է հասկանալ 
նաև ֆիզիկական արեգակի լույսը, քանի որ այն էլ ծագում է աստուծուց, 
բա յց, հարկավ, ոչ իբրև աստվածային լույսի մի մասն, իբրև նրանից
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ծագող մի էշառավիղ» (ճառագայթ), այլ իբրև աստուծո, «■արարածյ»4* 
լույս։

Կոստանղնի քերթվածները ք առանձնապես Ե ֊ն  ճիշտ հասկանալու 
համար կանգ առնենք և հետևյալի վրա։ Լուսածագն, առավոտյան արե
գակն ու գարունը հեթանոսական ժամանակից ի վեր կապված են եղեք 
նաև մի ուրիշ հավատալիքի հետ, այն Է' մեռելների հարությունը պետք 
Է լինի գարնանն արևածագին։ էՄազդեղական հարությունը վախճանա
կան արշալույս Է, մինչդեռ վեդայական արշալույսն ամենօրյա հարու
թյուն է»։ Ըստ հայ ժողովրդական հավատքի' արշալույսն ամեն օր կրկնվող 
հարություն Է միաժամանակ և հոգիների դատաստան, որից տարբեր { 
վերշին դատաստանը։ Հավատում են, թե ամեն օր արևածագին բաց
վում են երկնքի դոները և ինչպես հին իրանական հավատքով լոլսո 
աստվածը, որի աթոռն Է արեգակը, այդ դռների առաշ դատաստանի Է 
նստում, իրանացիների համար առաշին դատավորն Է Միթրան, առավոտ
յան արեգակի աստվածը, ըստ հայ ժողովրդական հավատքի' Քրիստոս, 
որ հարկավ քրիստոնեական ժամանակում փոխանակել Է հեթանոսական 
աստուծուն ։ Դատաստանից Հետո արդարները գնում են անմահության 
անուշակ դրախտը1*7։ Այս հավատա/իքը մինչև մեր օրերը կենդանի մնում՛ 
Էր մեր ժողովրդի մեշ և արտահայտվում Է նրա լուսաբացի ժողովրդա
կան աղոթքների մեշ, Սրանցից հանրածանոթ Է հետևյալ հիմնը, որ 
անշուշտ գալիս Է շատ հին ժամանակներից.

Լուսացա՜վ, լուսացա՜վ,
Լույսն Է բարին,
Ծիտն Է ծառին...

Երկնքի դըռներէ բաց Է.
Ոսկի աթոռ դըրած Է.
Քրիստոս վըրան նըստած Է.
Լուսավորիչ կանգնած Է,
Ոսկե գըրիչ բըոնած Է.

Մեծ ու պըստիկ գըրում են,
Արդարները խաղում են,
Մեղավորներ լալում են։

Լուսացա՜վ, լուսացա՜վ,

146 Դիտմամբ այստեղ այսքան կանդ ենք առնում այս խնդրի վրա, որովհետև անՏաէ 
ե անժուո կերպով հրատարակել են ե սովորեցնում են, թե Կոստտնդին Երզնկացին այս 
քերթվածներով իբր հանդիս տնում Է .պանթեիստ,, Այդ մարդիկը կամ պանթեիզմ լեն 
հասկանում, կամ սնամտությամբ բարձրացնել են ուզում մեր հին բանաստեղծներին, Այդ- 
պիսիների ասելով' Ֆրիկի հտմար աստվածը գոյություն չունի, նա сաթեիստ,  Է, Կոստան
դին Երզնկացին, անդամ Գրիգոր Նարեկացին . պանթեիստ» են.... Առանց այդպիսի կեղ
ծիքների Էլ մեծ Է մեր հին բանաստեղծների վւաոքը,

147 Մանրամասնություններն և աղբյուրները տե՜ս Մ. Արնդյան, Հայ ժողովրդական
Հավատքը. Ог. Мапик АЬе^Ыап. Оег агтеписНе Уо1к5е1аиЬе, Ье1рг1в. 18ВВ, 
էչ 18 4 Հտն.,
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Այս հին հավատալիքն ևս իր կողմից ազդել է Կոստանդնի արեգակի 
ու դարնան երգերի վրա։ Մեռած բնությունը վերակենդանացնող գարու
նը դարձել է մի խորհրդավոր օրինակ ոչ միայն Քրիստոսի ծննդյան հա
մար, որով աշխարհս, ըստ հավատացյալների, ստացել է մի նոր հոգևոր 
կենդանություն,— այլև Քրիստոսի в երկրորդ գալստյան» և մ եռելն երի 
հարության, երբ և դատաստան պիտի լինի։ Դրա համար և Կոստան- 
դինն, ինչպես տեսանք Գ քերթվածի մեշ, այդ երգում է գարնան պատ
կերով և վերնադիրն էլ դնում է. « Այս գարունս զգալոլստն Քրիստոսի 
պատմէ առակօքս։

նա գարնանային առավոտյան լուսաբացի պատկերով երգում է 
երկրի կենդանացումը Զ քերթվածի մեշ։ Եթե վերշինս հասկացվում է 
Քրիստոսի ծննդյան համար, նրա Ե քերթվածի մեշ (ГԲանք յերկուս- 
դէմս», շատ կտորներ հարությանն են ակնարկում, և կարող են այսպես 
էլ հասկացվել, ինչպես են հետևյալները.

Հոգի հաւսար երետ, 
շատոց պայծառ լոյս աչերռւն,

Ով սիրով մընաց լուսոյն
Արոլսակին առաւօտուն։

Քաղցր է ծընունդ լոսւոյն,
երանի տամ ես այն մարդոյն,

Որ բաժին ինքն ունեն այ
ի  յա յն լուսոյն առաւօտուն 

Թէ դուռըն կայ երկնից

ի ծագել արեգականն
ի մեզ բացվի դուռըն րարոյն ։

Կամ հետևյալները.

Թէ անուշ հոտ կայ բուրել
'ւ  ի կե( ա)նք փոխէ զդուռըն մ ահուն,

Են շատոց հոգի հարբած
յանոլշ հոտոյն յ  առաւօտուն.

Թէ անմահական սէր կայ'
Որ հոգի տա յ  հոգեստնոլն.

Իմ բաժին սէրն ու հոգին
խաոնել ի սէրն առաւօտուն։

Թէ ինձ կեանք կամ խընդութիւն
բաժին կայ ի դուռն ի Սիրուն [ =  աստոլծո։],- 

Մէկ պահ ու սէրն ի սըրտէ՝
թող լիհի ինձ յ  առաւօտուն...

Շ՛ատ ու թափանցիկ են մանավանդ այս տողերը.՛

Մ. Աբեղյան — 24
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Ով կամի սիրով լինիլ
ինքն յարոլթեան որդի լուսոյն,

Թող խընդրէ ի յայն Սիրոյն [ = Հի սուսից], 
որ ինքն յարեալ աոսււօտուն.

Ի Սիրուն սէր յալելու
սիրով դընալ տունն ի Սիրուն [ =  աստոլծու\։

՛Ի ով Սիրոյն ինք հետևի' 
հասնի սիրովն առաւօտուն [ =  հարոլթյան առավոտին],

Եվ վերջապես այս վերջին տողերը շատ պարզ կերպով ակնարկում 
ձեն, որ Կոստանդնի երգած առավոտը խորհրդաբար վերաբերում է նաև 
հարության արեգակի ծագմանը։ Այսպես է իր համար աղոթում մեր

ՏԷ՜Ր։ Դըթա՜յ յիս ի ծառայս,
և տուր բաժին ինձ յայն հոգոյն,

Որ շատ ոք ին ցանգացել,
բայց քիչք հասան առաւօտուն...

Խընդրեմ ի քէն, տուր ինձ 
սէր ի սիրուն առաւօտուն։

8. Վարդ ու սոխակի այլաբանական սիրավեպը և սիրո գովաբա
՛ր  ՚  նության:— Մեր բանաստեղծը, որ լույսի սիմբոլիզմից անցնում էր ա- 

րեգակի և լույսի երգերին, ինչպես վերևում բերված կտորներից կարելի 
է տեսնել, լույսի հետ անհրաժեշտորեն սեր էլ էր երգում, քանի որ քրիս
տոնեական աստվածը ոչ միայն « էոյս» էր, այլ միանգամայն և սիրո 
աստված և «Սէր» էլ կոչվում էր։ Նա հավատում էր, որ ինչպես աստվա
ծային լույսից է аամեն լույս» և «ամենի լույսը», , նույնպես և «Սէր» 
աստուծուց է ամեն սեր. «Ի Սիրուն սէր յալելոլ»։ Աստվածային սիրուց 

4 , որ ծագում է արեգակը.

Թէ Տէրն [ =  աստված] ի յարարածս 
հայի քաղցր ի յիր սիրուն,

Յայն պահուն է որ լինի
նըշան լուսոյն առաւօտուն:

Առավոտյան լույսն, ուրեմն, աստուծու քաղցր աչքից է, և նա քաղցր 
աչքով նայում է իր սիրուց։ Ահա թե ի՜նչ հայացք ուներ Կոստանդինը և՜ 
֊սիրո, և' լույսի ծագման մասին։ Հենց դրա համար էլ նա Լույս երգելիս 
չի մոռանում և սերը։ Բայց նա առանձնապես էլ երգում է սերը։ Բնու
թյան այս խանդավառ բանաստեղծը, որ իր ներշնչումները բնությունից 
ստանալով աստվածային լույսն երգելիս առնում էր ֆիզիկական լույսն 

.այլաբանությամբ, չէր կարող իր կրոնական բանքերի համար չօգտվե, 

.սովորական իմաստով աշխարհիկ սիրու երդերի ձևերից։ Եվ իսկապես'
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մեր հոգևորականների հորինած բանաստեղծության մեշ առաշին ան
գամ,— նրանից աոաշինը ժամանակով ցարդ հայտնի՛ չէ ,— նա կիրա
ռում է վարդ ու սոխակի սիրավեպը, սիրո շատ- տարածված այս այ լա— 
րաէությունը:

Հայոց գրականության մեշ վարդը երևան է գալիս 10-րդ դարում 
արդեն, բա յց վարդ ու սոխակի այլաբանությունն ընդհանուր գրակա
նության մեշ, որքան հայտնի է, նախ երգել են պարսիկ բանաստեղծնե
րը։ Մեր բանաստեղծների համար հեշտ ընդունելի է եղել այս այլաբա
նությունը, քանի որ վարդը մեզնում հնուց արդեն կապված է եղել ս ի -  
րոլ հետ. հեթանոսական ժամանակներում արդեն այս ծաղիկը նվիրա
կան է եղել սիրու աստվածուհի Աստղիկին։ Ուստի մեզնում ևս այս սի
րավեպի այլաբանության տակից պարզ ցոլանում է զգայաբանական- 
հեշտավետ սերը։

Արևմուտքում, — առնում ենք առանձնապես Ֆրանսիան, — այս սի
րավեպն ստացել էր ավելի վերացական և ուսուցական բնավորություն: 
в Կղերականները սիրո մասին գրելով սիրո նյութի մեշ բնականաբար'  
մտցրել էին իրենց բոլոր մտավոր սովորությունները, նրանք են եղել 
գլխավորապես, որ քրիստոնեական աստվածաբանության դիմաց հաս
տատել էին մի իսկական սիրային թեոլոդիա, սիրո աստուծուն տալով 
Հիսուս Քրիստոսի տեղը, և այդ սիրո աստուծոլ փափկության նստա
վայրը հորինելով եդեմական դրախտի պատկերով, ի անուն նրա օրի- 
նադրելով մի տասնաբանյա պատվիրանք և վերշապես'՜ կ՛ազմելով մի* 
ամբողշ դավանանք ու պաշտամունք, ինչպես և սիրահարների մի եկե
ղեցի, որ ուներ իր հավատացյալներն ու հերետիկոսները, իր սրբերն ու 
մեղավորները։ Կղերականները կուրտ ուազական (մեծարական, քաղա
քավարական) սիրո վրա գործադրում են նույնպես իրենց վերացակա
նության մոլությունն ու իրենց դիդակտիկական ձգտումը, և նրանց ազ
դեցությամբ' Xսիրո արվեստներըа բոնում են երգերի ու վեպերի տեղը, 
գրում են սիրելու արվեստ, թարգմանում են Օվիդիոսի «Սիրելու ար— 
վեստըյ»։ Վերացականության և դիդակտիկական բանաձևերի սերբ եր ե ֊ 
վակայությանը մուտք էր տալիս միայն այլաբանության կողմից, և ա յ
լաբանության հանգան սիրո մասին գրող բոլոր կղերականները։ Եվ ա յս՜ 
միէոցը միայն չթողեց, որ չոր ու ցամաք օրինադրութ՜յան մեշ ընկնեն Ա 
շատ ու քիչ գունավորեն վերացականությունըյ>Ա8> Այսպիսի բնավորու
թյուն ունի նաև ֆրանսիական նշանավոր սիրավեպը' «Վարդի ռոմանը»  
(Ье гошап ճշ 1а КОБб), որի առաշին մասը գրված է 1230-ական թվա
կաններին, իսկ երկրորդ մասըՀ մի ուրիշ հեղինակի ձեռով մոտ 1277 
թվականին, ուրեմն, հավանորեն Կոստանդին Երզնկացոլ մանկության 
տարիներին։ Դա սիրելու արվեստ է և կուրտուազական սիրո օրինա ֊ 
գիրք.

148 №տէօ№ йе 1а ииёга1иге 1гап<;а1зе ряг О ^ а у е  Լտոտօո, Раг1з, 1895, -
И  *  « - * • ՛
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Այսպիսի սիրավեպեր և սիրելու «արվեստներ, և օրինագրքեր լեն 
սւոաշ եկել մեր գրականության մեշ, զի մեզնում կյանքի մեշ շի եղեք 
դրանց պահանշն ունեցող արքունիք, а կուրտ ուա զա կան X, վերաբերմունք 
տիկինների հանդեպ։ Չեն եղել և (էկուրտուազ ասպետները», այն ժա
մանակի կ ի լի կլան բա ռով ггձիավորներըօ, ճիշտ նույն դարում թա
թարական բռնապետությունն Էր Մեծ Հայաստանում, և հայ ազնվակա
նությունն արդեն դեպի քայքայում և անկում Էր դիմում։ Ուստի մի քանի 
սիրավեպերը, որ մնացել են մեր հին գրականությունից, ոչ վերացա
կան, ոչ Էլ ուսուցական բնավորություն ունին, Վարդ ու սոխակի սիրա
վեպն այլաբանորեն կիրառվում Է ոչ թե իբրև «սիրո արվեստ» , այլ իբրև 
մի սիրո քերթված' ընդհանրապես սեր դովերդելոլ համար։

Արևմուտքում ևս, հարկավ, հորինված կան նաև հզոր սիրո քերթ
վածներ, նույնիսկ 14-րդ դարում, Բայց համեմատության համար բե
րենք այստեղ մի փոքր կտոր իտալական վերածնության վերշին շրշանի, 
16-րդ դարի նշանավոր բանաստեղծ Տորկվատո Տասսոյից, Նրա հռչա
կավոր в Ազատված Երուսաղեմ» վիպական քերթվածի մեշսՏ զենքերի 
շաչյունի ու շռինդի և արյունահեղ կոտորածների ու մահվան հետ' մեծ 
տեղ Է տրված նաև սիրո քնարական գովքին։ Ահա նրա Երշանիկ կղզի
ների մեշ Երշան կութ յան տաճարը, սիրո կախարդական ամրոցն իր 
մարդկային սիրահար զույգով, շուրշը ծաղկող ու պտղող ծառեր, ակա
նակիտ լճակներ իրենց մեշ լողացող սիրատարփ ու հրապուրիչ, մերկա
մարմին շրանուշներով։ Գարնանային գեղեցիկ բնություն սիրով լցված։

« Սիրավառ թռչունները
ճոճում են զմրուխտ շվաքարանները,
Եվ իրենց միայն հասկանալի լեզվով 
Հառաչում են իրենց խինդ ու վշտի համար»։

Այդ թևավորներից մեկը, խատուտիկ փետուրներով մի կարմրա
կտուց թռչուն, մարդկային ձայնի նման հնչյոմւներով երգում Է վարդի 
մասին.

է Ահա վա՛րդը, որ պատրաստ Է բացվելու.
Որքան պակաս են բացված նրա թերթերը,
Այնքան ավելի հմայք կա նրա մեէ™ ,
Բայց ահա՛ նա փթըթել Է մեր առաշ,
Ու փըթթոլմից հետո իսկույն ծաղկաթափ.

149 Տու-կվաաո Տասսո (1544—1595 թթ.), Ազատված երուսաղեմ, Օգտվոսէ եմ плш. 
թարգմանությունից. «Освобожденный Иерусалим», поэма Торквато Тассо, перевод 
В. С. Лихачева, СПб, Տասն ե հինգերորդ ու տասն և վեցերորդ երդեր. Տե՜ս հատկապես Էշ 
236 ե հտնա, 16-րդ երգ, ությակներ 12—17։

160 Հմմտ. հայ գուսանական հայրենը' .Վարդն րացոլաէ մի'  սիրէ . . . Վարդըն 
ա/ոզպոլլիկ սիրէ’  . .
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Եվ այդ այլ ևս այն ծաղիկը լէ,
Որ գեղուհիների սրտում նախանձ էր բորբոքում, 
է վ  նրանց կրակոտ պաշտողների հայացքը գրավում,
Բավական է մեկ օր միայն,
Որ թառամի ծաղիկը մեր կյանքի/
Ամեն տարի բնությունը նորոգվում է,
Իսկ մեր երիտասարդությունը չի վերադառնում։
Ք։սղե'նք ուրեմն վարդն առավոտյան.
Օրը կանցնի, և իրիկնադեմին արդեն կըթաոամի նա.
Քաղե՞նք շուտով սիրո ծաղիկն 
Ու սիրենք, քանի կարող են մեզ սիրելа ։ 
оԼռեց երգեցիկ հավքը, և իսկույն 
Օդը նորից լցվեց թռչունների ճռվողյունով.
Աղավնիները համբույրներ են տալիս,
Եվ ամեն ինչ բռնված է գարնային հրայրքով.
Ե՞վ կաղնին, և՞ դավւնին, թփերն ու խոտեր,
Ինքը հողը, գետն ի շրերը,—
Ամեն ինչ միայն սեր է շնչում,
Ամեն ինչ անձնատուր է սիրո բուռն իշխանոլթյանըօ։

Մեր Կոստանդնի բանաստեղծության մեշ էլ (Քերթված ԺԱ, էշ 
110— 118) սերը դրված է գարնային թարմ ու գեղեցիկ բնության մեշ, 
բա յց առանց որևէ կախարդանքի ու հավերժահարսերի։ Ամեն ինչ բնա
կան ձևով է, հարկավ, որոշ այլաբանությամբ— ծաղիկներն աղշիկներ 
են, և ամենագեղեցիկը վարդն է, որին նախանձում են մյուս գեղուհի
ները։ Հավքերը (թռչունները) տղայքն են։ Չկա մարդկային սիրահար 
զույգը, դրա փոխանակ այլաբանորեն բլբուլն ու վարդն են սիրահար 
Զարդարուն բուրաստանում սիրավառ հավքերը, գեղեցիկ հագնված և 
ծաղիկների անուշ բուրմունքից հարբած, իրենց սերն են քաղցր եղա
նակում։ Այստեղ էլ սերը ներգործում է բնության բոլոր երևույթների 
վբա, թափանցում է և' կենդանի էակների, և' ծառ ու ծաղկի, անգամ 
ջրերի մեշ։ Ամեն ինչ լցված է սիրով, ամեն ինչ լինում է սիրով և կեն
դանի ու գեղեցիկ է միայն սիրով։

Սիրով արեգակի լույսից գեղեցկանում, բացվում, փթթում է վար
դը. նրա պայծառ տեսքից ուրախանում են երիտասարդները ու մոռա
նում ամեն հոդս ու տրտմոլթյոմւ։ Բայց նա ինքը վշտերի մեշ.է, քանի 
որ վաղանցիկ է իր փթթած կյանքը. Ուստի կրակի պես վառվող այդ գե
ղանի սիրուհին իր սիրական բլբուլի առաշ բանում է իր սիրատանջ սիր. 
տը և հրավիրում նրան, որ համբուրի իրեն՝ վարդին' ու կշտանա սիրով, 
որովհետև կգան, կքաղեն իրեն,— ասում է նա, — ու բլբուլն այլևս չի 
դտնիլ նրան։

Ահա՞ մեր Կոստանդնի սիրավեպի նյութը, որ էապես նույնն է, ինչ 
որ նրանից ավելի քան 250 տարի հետո հորինող իտալացի հռչակավոր
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բանա ստեղծին ը։ Մեր քերթվածի մեյ սերը նույնիսկ ավելի վեհ ու վսեմ 
է, զի դա հեշտանք չէ փափկության դրախտում, այլ, ըստ կրոնական 
հայացքի, բխելով Սեր աստուծոլց' դարձած է հավերժ կենդանության 
աղբյուր, մի աստվածային ստեղծագործ կենդանարար ու գեղեցկացնող 
զորություն ամբողլ բնության համար։

Տեսնենք բնագրից հատվածներ։

Այսօր եղև պայծառ գարուն,
ցընծան ծաղկունք և յորդորին,

Հագնին ցեղք ի ցեղաց
մանդրուն հալերն' ի համ։ խօսին.

Ի վերայ լերանց բարձանց
գոյն ըզգոյնով ծաղկունք փըոին,

Ծածկեն զերեսս երկրի,
ըզլեոն, ըզդաշտ ու զբաղլանին։

Են գեղեցիկ փետուր հագել
փոքրիկ հալերն ի ծաղկոցնին,

Ոլ հազար դասըս ղասով'
քաղցրաձա յնեն զանլըռելին.

Հարբել են յանուշ հոտոյն,
ու նստել (են) ի վրա ծաղկին,

Ի սիրու են ըստեղծած,
ԱԷՐ Կա1 1ԻԲենՔ » Ր Կ” լ խ °“ին։

Բոլրաստանք է զարդարած, 
ու ցեղ ու ցեղ հալեր խօսին.

Ու ամէն հալ սէր ունի
ու շատ հասրաթ ի յիր սըրտին.

Ցանդաղար քաղցըր ձայնէն 
քունն է հատել ի գիշերին.

Ու ամէն հալ յիր դիմաց
վասն ի սիրուն քաղցըր խօսին։

Ահա թե ո՜րքան ուժեղ է արտահայտել մեր բանաստեղծը թոլոլն- 
ների գարնային հրայրքը—ցանկության բոցը։ Ծաղիկները ցնծում են։ 
Վարդը դեռ լի բացված, մանիշակի նախաձեռնությամբ' ծաղիկները— 
հորոտ-մորոսՀ, ձյունծաղիկ, շուշան, նունուֆար, նարգիզ, մասրենի, 
սոսամբ ծաղիկ և ուրիշներ—հավաքվում, խորհուրդ են անում, որ կ րտ ֊ 
րեն վարդենին, ասելովս.

Որ ոլ գայ վարգեն՜կարմիր, 
ու գեղեցիկ տերև փըոին,

Ել ի նորա պայծառ տեսոմյ
ո ր գի ք մարդկան ի մեզ լհային։
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Ուրեմն այստեղ փթթած վարդը գեղուհիների նախանձն է շարժում, 
քանի որ նա է գրավում տղաների հայացքը։

Բլբուլը, վարդի սիրահարը, հանկարծ վեր է  կենում ու ձայն տա
լիս ծաղիկներին, թե վարդը քնից զարթնել է իր կանաչ վրանի մեչ։ 
Վարդը որ լսում է բլբոզի ձայնը, բաց է անում վրանի դուռը, հանում 
կանաչ կապան և կարմիրը հագնում։ Ծաղիկները թառամում են, ոմանց 
տ երեները թափվում, ուրիշները փախչում, բարձր լեոներն են ելնում, 
ոմանք ամոթից կապտում ու սուգ են անում, մի քանիսն էլ երկյուղից 
դողում են ու դեղնում։ Իսկ վարդը զարդարում է բուրաստանը, բլբուլը 
գալիս, նստում է նրա դիմաց և հոյակապ տողերով ամենասփիռ սիրո 
գովքն է անում սքանչացած, ասելով

Թէ' «Սէր է ծառն ու սէր ծաղիկն, 
ու սէր հալուն ձայնն ի ծառին.

Սէր է վարդն ու սէր' բըլբուլն,
սիրով նըստել (ի ) վերայ վարդին.

Սիրով են գոյն ու գոյն
ու գեղեցիկ այն ծաղկընին.

Վասն սիրոյ փոքրիկ հալերն 
ի ծաղկընուն վերայ նըստինտ։

Նա'յ բըլբուլն ուրախանալ
ու բազմի (ի )  վերայ վարդին.

Թէ՝ вՀազար բարի գալուն
վարդին' ծաղկանց թագալորին»։

Վարդն էլ խանդակաթ զմայլանքով պարզում է իր սիրո ազդեցու
թյունը և իրեն, և ամենի վրա.

Նա' յ  դառնա յ  վարդե ի բըլբուլն 
ու պինդ փըռէ զիր տերևեին.

Թէ՝ « Ես այլ եմ սիրու տէր,
ուսկայ սըրտիս մ էշն է դեղին,

Թէ չըկար սէր յի մ  սըրտիս 
ու ես ունի անհոգութիւնն,

Նա'յ ես է՜ր ի կախ լինի
զօրն ու գիշերն ի մէշ փըշին.

Ես սիրո'վ կամ կենդանի
՝ւ եմ զարդարել զիմ տերևնին.

Ու թէ սէրն յիսնէ զատի,
նա 'յ զիս տանի հողմ ու քամին։

Բը1Բո'4 ՛  մի' դու զարմանալ
զպայծառ վարդիս գեղ պատկերին,

Տի ով որ սէր չոմւենայ՝
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առ ինք չըկայ գեղեցկութիւնն.
ՋուրլЛ  սիրո՜վ յիս վերանալ, 

որ յարմատոյս առ իս քամի.
'Ի ի լուսոյ արեգականն

ես ժողովեմ գեղեցկութիւնն։
Ի յիմ անուշ Հոտոյս

կենդանացան որ զհոտն առին.
*Ի ի յիմ  պայծառ տեսուս

Զինչ որ յաշխարՀի կայ
Հոգս ու ցրնոր ու տըրտմութիլն'

Ի յիմ շնոֆոր տեսուս
փարատեցան երբ զիս տեսին,

Ցով որ սէր կայ յիր սըրտին,
նա յ  զիս նորայ կամակ տանին։

Որ քանի նայ յիս Հայի,
նա յ  Հանդարտի սէրն ի սըրտին։

սիրով փըռին ի մըճլիսնին,
Որ ի յիմ  պայծառ տեսուս

ուրախանան ւ ըմբեն զգինին։
ԱՀայ կա՜մ ես զարդարած

'ւ իմ տերևն իս զերդ Հուր վառին.
' Ու բացել եմ գիմ սըրտիս

մէշն ի դիմացսւ որ է դեղին.
Ար'եկ զիս Համբուրէ.

ու կըշտացիր սիրովյըտ Հին.

*լ այլ ոչ գըտնոլս ի բաղչանին»։

Սիրո այս գովքը 13-րդ դարի վեըշերում կամ 14-րդ դարի առաշին 
քառորդին' մեր Հին բանաստեղծության մի աննման, մի փարթամ փըթ- 
թած ծաղիկն է, որ, թեև այլաբանությամբ, բա յց այնպես գունագեղ ու 
վճիտ է Հորինված, և այնպես պատշաճ է Հարմարեցրած իրական կյան
քին, որ պարզապես Հասկացվում է աշխարՀիկ բովանդակությունը: 
Չնայելով, որ Հեղինակը վերնադիրը գրել է' « Բանքս վարդի օրինակաւ 
զՔրիստոս պատմէյ), բնականաբար շատ դժվար կարելի էր կրոնական 
այլաբանություն Համարել ա յն։ Ուստի բանաստեղծն ստիպված է /ինոլմ 
գրելու մի առանձին քերթված (ԺԲ, էշ 119 —125) այս վերնադրով. 
«Մեկնութիւն վս:т/դին Համաոօտ: Վասն անգիտաց շինեցի, զի կարծէին 
եթէ մարմնաւորաց էր բանք վարդիս։ Ես վասն այն գրեցի»։ Այս ոմեկ
նության» մեշ նա բացատրում է, թե վարդը Հիսուս է, Մանիշակը' Հոլ-
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դան, Բլբուլը' Քրիստոսի հարության փողը փչող Գաբրիել հրեշտակը ե 
այլնւ Հեղինակն ինքը թերևս սկզբից հենց մի կրոնական այլաբանական 
բանք է ցանկացել հորինել աշխարհիկ սիրոլ երգի ձևով ու մոտիվնե
րով, բա յց նրա գրածն իսկապես աշխարհիկ բանք է դուրս եկել, իսկ 
մեկնությունը, որ հետո ավելացրել է, չի հարմարվում բուն գործին։

Միևնույն նյութին և այլաբանությանն են վերաբերում նաև Կոս- 
տ անդն ի ԺԵ և ԺՏ (էշ 132— 142) բանքերը, որոնց առաշինի վերնագրի 
մեշ' «Բան գարնան օրինակալ խորհուրդ ի Քրիստոս, մի' մարմին հաս- 
կանայք ղրանս, այլ հոգևոր», զգուշացնում Է հեղինակը սկզբից, թե 
ինչպես պետք Է հասկանալ իր «ի խոր ծածկեալ բա նը», « ծածուկ բա 
նը »։ Այս սիրավեպի մեշ նորանոր կողմերից լրացվում Է դարնան գեղա- 
զարդ պատկերը։ Դա շերմին, լուսաճաճանչ ու հրճվալից մի հարսանիք 
Է մայր երկրի համար ձմեռային մռայլ մթությունից և սառած քարացած 
մեռելությունից հետո, երբ հարավ հողմի փչելով վերանում Է ամեն 
տրտմություն և կենդանացած շարժվում, ծաղկում Է բնությունը։

Հեզ որոտա յ  ամր ցօղաբեր,
Կամար կապի յերկինս ի վեր,
ՀոսԷ յերկիր ահեղ գետեր.
Հաւսար զերկիր են արբուցել...

Ծովըն դըրուրդ առնու սիրով,
Խաղան զեռ ունք յերկիր 'լ ի  ծով.
Ակունքտ յորդոր գան պաղ ու հով.
Եւ ի քարէն յառաշ բըխել։

Ահեղ գոչեն գետերտ յոլով'
Ցորդ ի լերոլնքտ ի վայր գալով.
Գան ման ի ման ծաւալելով,
Սիրով ի ծովն երես դըրել...

Հալերըտ գան քաղցըր ձայնով,
Ծիծեռն ի հետ սաղմոսելով.
Գայ արտուտիկըն կ արգալով,
Զառաւօտուն է բարբառել։

Ամեն կենդանի էակ, կապանքից արձակված, տեղից շարժվում է, 
ծնում և աճում։ ժողովվում են և ծաղիկները բուրաստանում. վարդը 
միայն դեռ չի երևում,

Բըլբոլլն եհաս շաքարբերան,
Աւետաբեր մեծ յարոլթեան.
Վարդին եհար կանաչ վըրան,
Որ գայ բազմի զերդ հուր վառել։

Բայց վարդը ծածկվելով կանաչ կապ ա յով թաքնվում է.
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Կամ ով ծածկի ի մ էշ փըշին,
Տերդ որ ի յամբ մըտնոլ լուսին,

ԲլբոՎը աղաչում է վարդին, որ երեսը բանա, բայց վարդը, հակա- 
ռակ բլբոզի հորդորներին, մերժում է նրա խնդիրը, որովհետև, իբրև մի 
ամոթխած աղշիկ, չի համարձակվում ազատ երևան դալ և երեսը ցույց 
տալ, քանի դեռ ժամանակը չի հասել, և անգետները բամբասում են։ 
Վերւիվերջո նա դուրս է գալիս, նրան տեսնող ծաղիկներից ոմանք դու- 
նաթափվում ու փախչում են. իսկ գեղեցիկները շրշապատում են նրան 
ու գովում նրա գեղեցկությունը։ Ուրախանում է բլբուլը, մեծ հրավերք 
է անում, գալիս են բլբուլները ( տղաները)  խմբերով, մեծ խնշույք են 
անում նվազելով։ Վարդն այժմ առանց քաշվելու բազմում է նրանց մեք 
և ասում բլբուլին, թե նա այժմ որքան կուզե թող գովի իրեն։ Ապա տե
ղի է ունենում վարդ ու սոխակի մեշ մի զրույց, որով վարդը պարզում 
է, թե ինչ է սպասում իրեն աշխարհում—լինել դեզ, վարդաշոլր, և բա
նաստեղծն իրեն դառնալով ասում Է.

Կ ոստ ա՜նդ, ի խոր ծածկեսւլ է թան,
Տայս որ առ մեզ տոլեր նըշան.
Տուր գոհութիւն անլըռական 
Այնմ որ կամաւ Է խոնարհել։

9. Անձնական բանաստեղծություն:— Լույսի ու սիրոլ, գարնան և 
արեգակի սիրահար քերթողի բանքերը, որոնց պատկերներն առնվում 
Էին բնությունից և աշխարհիկ երգերից, խորթ և անհաճո են երևում 
Երզնկայի վանականներին, որոնք թեպետ սիրով լսում Էին « Շահնա- 
ման», բայց քրթմնշում Էին, թե Կոստանդինը մարմնավոր բաներ Է հո
րինում։ Կային և նախ անձողներ նրա շնորհին։ Բանաստեղծը շատ վըշ- 
տեր Է կրում «սուտ եղբայրներից», որոնք չարախոսությամբ բամբասում 
Էին նրան։ Նա թեպետ և հպարտությամբ արհամարհում Էր այնպիսինե- 
րին, որովհետև նրանք «անգետ» և «անմիտ» Էին, բայց լինելով դյուրա
զգաց' հոգով շատ վրդովվում Է և կռիվ Է սկսում նրանց դեմ իր երկերով: 
Այդ առթիվ նա հորինում Է իմաստական ասքեր, այլև անձնական քնար- 
հայություններ վշտահար զեղումներով իր խոցված սրտից։ Այսպիսով 
նա ստեղծում Է մի նոր տեսակի քնարերգություն—անձնական բանաս
տեղծություն, որի համար նյութ են դաոնում բանաստեղծի իրեն ապրած 
անձնական հանգամանքները, սերն ու ատելությունը, բախտն ու ղըժ- 
բա խտությունը, ինչ որ մասամբ արդեն տեսանք Ֆրիկի բանքերի մեշ։ 
Անհատն ուրեմն ընդհանրությունից անշատվելով ստանում Է իր արժեքն 
և պաշտպանում ու ցուցադրում Է իրեն։ Կոստանղնի անձնական բանաս
տեղծությունները կարևորություն ունեն և այնով, որ բխում են ոչ թե մի 
որևէ սոսկ անձնական պատճառից, այլ որ նա սիրում է կյանք, բնու
թյուն, լույս ու գարուն։ Եվ իսկապես կյանքի ու բնության սերը, և սրա



համար կրած թախիծն ու ։[իշտն են կազմում նրա ստեղծագործության, 
ինչպես և նրա բանաստեղծական հառաչների ու գանգատների էական 
կողմն ու հատկանիշը։ Եվ դրանով է, որ արժեքավորվում են նրա բան
բերն իր անձնականի մասին, որոնց մեշ նա, իր սրտի ցավերը երգելու 
հետ' պարզում է և իր աշխարհայեցությոձը,

10. «Տեսիլը»: Հայացքն իր բանաստեղծության ծագման վրա:— 
Ը քերթվածը (էշ 97— 101) ունի այս բացատրական վերնադիրը. *Ո- 
մանք չարախօսեն զինէն վասն նախանձոլ թէ որպէս խօսի սա այսպիսի 
բան, զի վարդապետի չէ  աշակերտել, զի ա յլ է աշակերտելն և այլ է 
շնորհքն ի հոդւոյն. զոր ես պատմեմ ձեզ յաղագս տեսլեան իմոյ, զոր 
աեսի ի զարմանալի տեսիլ, մինչ ի վանքն կայի հնգետասան ամաց. զոր 
տեսի այր մի արեգակնազգեստ և լի լուսով»***։

Ոմանք չար են հետ ինձ ու նախանձով են յիմ վերայ'
Վասն իմ գըրեալ բանիս, որ առ մարդիկ երևեն այ.
Ասեն, թէ' вՈ՛նց գըրէ բան քաղցրահամ ու մեզ կարգայ,
Որ ի մեր միշիս ընգեր կամ համեմատ իւր չըկայյ>։
Կոյր են հոգւով աչօք, մըտօք յիմար են անյիմայ,
Թէ տէր ո վ  է խելաց կամ այս շնորհիս որ առ իս կայ.
Ես եմ աման հոզէ, ’լ  յիս լըցա ծ կայ խազինայ.
Զոր ես խօսիմ հոգւով' այն մեծ տիրոշն է մանանայ։
Ով գող է այս գանձիս ու կամ նենգով ինձ լին ա յ'
Աստուծոյ է հակառակ, 'ւ ինք դատաստան արնէ նորայ։

Բանաստեղծը չի բավականանում ասելով, թե իր շնորհքն աստոլծուց 
է, և իր նենգ նախանձորդներն աստուծոլ հակառակ են դնում, նա ան
գետներին այդ հասկացնելու համար' գիմում է տեսլի պատկերին, մեղմ  
ու փափուկ ձևով ստեղծելով մի սիրոմւ բանք, որի ուրիշ նմանը չկա 
մեր տեսլական գրականության մեշ։ Դա և ' տեսիլ է, մի վիպական երկ, 
և'  անձնական բանաստեղծություն։ նա պատմում է, թե երբ տասնու
հինգ տարեկան մանուկ էր և վանքում ուսում էր առնում, մի գիշեր քնած 
ժամանակ տեսնում է, որ՝

Մանուկ մի լուսեղէն, յա թոռ ն ըստ ել որպէս արքայ, 
նըման արեգական է գեղեցիկ որ լոյս կու տայ։

Մեր մանուկ Կոստանդինը, զարհուրած և առանց հարցնելու, թե ով 
է նա, երկրպագում և նրանից երեք խնդիր է անում, խնդիրներից վ ե ր ֊ 
շինն է'

161 Այս վերնագրի մեշ, էշ 87, տպվս։* է' էաշխատիլնէ, է զարմանալի։ առանց սկզբի 
էի* նախդրի, էվանք։ առանց վերւի էն* հոդի, մինչդեռ նույնը Հրատարակչի առաշաբանի 
մ 11, Էւ 11, տպված Է անսխալ չաշակերտելն1 , էի զարմանալի», է վանքն։։



Ասցի. «Ես եմ աղքատ, 'լ  յերակ բանի կարօտ կեցայ,
Շնորհէ դու այս գերոյս մասն ու բաժին ինձ և ղի լա յա

Տերը շնորհում է նրան այդ ընդունակությունը։ Եվ այնուհետև նա 
Հանգստությունը կորցնում Է, և հետո միայն, երբ ուսման մեշ վարժվում 
Է, հասկանում Է իր տեսլի խորհուրդը.

Եղև յանկարծակի ինձ բան խօսիլ ով ուզենալ.
ԱյնպԷս որ ես ի յիմ խօսից շարելըն զարմացայ.
Սիրով ու մեձ յուսով ես այս բանիս ի փորձ մըտայ,
Ջհոգիս փոխան տոլի, V ապա յ  ես այն հոգոյն հասայ։
Իմ բանս ի յայն լուսոյն եկել առ ի ս ինձ մանանա յ ։
Որ իմ ալօքս ես զինք բարձր ի յա թոռ ն ըստ ած տեսայ...

Բանաստեղծն, ուրեմն, իր տաղանդը համարում է աստուծու հայտ
նությամբ իրեն պարգևված մի շնորհք։ Դրա գիտակցությոմւը նրան ոչ 
միայն ուրախություն է պատճառում, այլև հպարտություն.

Որ ես առանց շրթունք կու խըմեմ յայն գինուն շէշայ.
Սարխօշ եմ յայն սիրուն, ’ւ է միտքս ի հօն յուր ինք լինայ.
Չուն իմ շատոց կարիք, ով է չարկամ ու զիս որսայ։

Ես եմ մ էշ աշխարհիս զերդ ըզյիմւսր ի յանդիշայ.
Ոմանց թուիմ խելօք, ոմանց խիստ խև ու անյիմայ,
Ոմանք չար ին հետ ինձ, կըրճեն ատամ ի յիմ վերայ,
’Ի ոմանց պատեհ թոլի զարիլնս հեղուլ իր կամ լինայ...

Այս տողերից երևում է, թե ինչպես հալածել են ավյունով հարբած, 
«աւեալյ> բանաստեղծին։ Ցավոք, պակասում է այս քերթվածի վերշին 
մասը՝ ձեռագրից թերթ դուրս ընկած լինելով։ Բայց առանց դրան էլ 
մենք լավ տեսնում ենք վշտացած բանաստեղծի ազնիվ հոգին, ազնիվ էլ 
ներշնչումով■

11. իմաստական ասքեր:— Կոստանդինը վարպետ իմաստաբան է 
և շատ էլ հորինած ունի իմաստական ասքեր։ նրա զենքն իր չարկամնե
րի դեմ կռվելու համար՝ է գլխավորապես բարոյական խրատը, իմաս
տալից ասացվածները, որոնք բխելով բանաստեղծի իրեն անձնական 
կյանքից, հորինված են խիստ զգայուն, թրթռուն ու եռանդոմ։։ Հաճախ 
իմաստա-խրատական ու քնարական տները փոխիփոխ հաշորդում են 
միմյանց և կենդանի ցոլացնում են հեղինակի զգացումներն ու խորհըր- 
գածություններն իրեն և իր հակառակորդների վերաբերյալ, դրանք 
ուղղված են գլխավորապես «չար ընկերներիИ դեմ,6։. «Բան յաղագս չար 
ընկերաց և պատրաստ կալ մոլորեցուցիչ ոմանց, որք հակառակին բ ա ֊
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րութեաէււ) (քերթ. Դ, էշ 80— 8 4 ) ։ Այդպիսի ընկերները մոտենում ու մ ո
լորեցնում են ինչպես րաղցրախոս թշնամիներ, գառնազգեստ գայլեր, 
թունավորող բժիշկներ. Հպարտ, չարասիրտ ու կույր առաշնորգԼւեր են 
նրանք, բարին ատող ու նախանձող, տգետ Հիմարներ, որ մարմիններն 
են միայն զարդարում, չեն Հավանում իմաստուն ու գիտուն մարդուն, 
որին «խև» են անվանում։ Բանաստեղծն ինչքան էլ աշխատում է սառ
նասիրտ լինել, չի կարողանում, զի այն տգետներն իրեն են դիպչում, չեն 
Հասկանում իր գրվածքների բուն իմաստը, չեն ըմբռնում пծածուկ 
բա ն», вբան ծածկաբար» ,  այսինքն այլաբանություն, ոլ չեն գնա Հա ֊ 
տում իր գրվածքները.

Թէ մեկ մի զանձն ի մաՀ եղել ու գնայ ի ծովն ի վայր,
ՋոՀար բերէ ի դուրս, նա' անպիտան կոչեն զնա քար... 
Գիտունն ի յանգիտաց մէշըն ծառայ է չարաչար,
Որ նըման խամ ապիկու յաժան ձըգեն անգին շոհար։

Նրա վրդովմունքն այնքան մեծ է , որ իմաստական բանքը Հետ ըզ ֊ 
Հետե փոխվում է մի դառն ողբի ու երգիծանքի իր անմխիթար ժամա
նակի վրա ընդՀանրապես.

Հազար ալաղ տամ ես որ տէրն ըզմեզ յետնորդս արար 
Ի յանցեալ ժամանակիս' որ մեզ չըկայ իրք մըխիթար.
Հովիլ չունինք տեսող ու մենք ենք մոլորեալ ոչխար,
Շատ գայլք են յարձակել ի վերայ մեր խիստ անՀամար.
Պիտէր մեզ նաւապետ մարդ կենդանի զերդ Նոյ արդար,
Որ մեզ տապան գործէր, ծովուս լին էր եզր ու վըճար...
Չունինք մարդ կենդանի, Հոգւով մեռած ենք Հալասար...
Ի մ  էշ ծովուս ծըփինք, ոչ նալ ունինք, ոչ նալավար։

Վերշը բանաստեղծն ինքն իրեն դաոնալով խրատում է իրեն.

Զհոգիդ քանի՞ մաշես, է՜  Կոստանդին, զօրն անդադար. 
Հերիք արա սըրտիդ, զքեզ ի ծովո ւդ մէշըն տեսար.
Դարձի'ր ի յետ նա յէ', ու գի'տ խելօք թապտիր ու ճար,
Որ չմնաս ի մ էշ ծովուն, ՝ւ յեզր ի Հանգիստ իսկի չհասար,

Այսպիսի մի անձնական, միաժամանակ և Հասարակական քնարա
կան երկ է և է քերթվածը (էշ 91— 96 ), որ վերնագիր ունի а Յաղագս ան- 
գիտաց սուտ խօսելոյ ղրանս, անպիտան և հակառակ կալ իմաստնոց»։ 
Բանաստեղծը խիստ հուզված է  (էանգէտ և անմիտ» մարդկանցից, ա յն
պես որ նա տանշվում է, կորցնում իր հանգստությունը և բողոքի ու Հա
ռաչի ճիչեր է արձակում բարկ խոսքերով, ուժեղ և անմոռանալի շեշ
տերով,
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Ֆըրիաթ163 կանչեմ հազար V ահեղ հառաչ բերեմ լալով,
Ի յանգէտ մարդկան ձեռաց զհոգիս երեմ անշէշ հըրով.
Եմ յիմ ար դարձել ու խև ու սաւդայի|5« ի շուրշ դալով 
Ել վասըն էշ ու անյիմայ ոմանց հանեմ զհոդիս շուտով։
Ես չունիմ հանդըստութիլն, 'լյերակ խոցիմ անղէտ խօսով...

Նա խիստ հարվածներով խարազանում է իրեն հալածողներին, ո- 
րոնք անհոգի կենդանիներ են, չգիտեն մի պիտանի և խելոք խոսք ա- 
սել, ատելով ատում ՛են իմաստուն մարդուն։ Եվ Կոստանդնի այս քերթ- 
վածը հետզհետե դաոնում է լավ, բարի, իմաստուն և վատ, չար, տգետ 
մարդկանց հավերժ հակամարտության մի հոյակապ պատկեր, և որով
հետև բանաստեղծը՛ նկատի ունի մի կողմից'  ինքն իրեն և մյուս կողմից՛՛ 
իր հակառակորդներին, ուստի նրա բնորոշումները և՜ շատ սիրազեղ են 
ու փափուկ ոճհվ, ինչպես սովորաբար հատուկ է Կոստանդնին, և' խիստ, 
ցասկոտ ու ասէելաբար, ամբողջը ազնիվ ձգտումով լցված, անկեղծ ու 
խոր զգացումով ոգված, դառն գանգատի և հոգեռանդն ջերմության 
իաոնուրդով։

Զիմաստունն ո՜վ Է յաղթել, թող թէ հընար բերեն չարով,
Կամ զուգեն բանք աղտեղի և բամբասեն սուտ խօսելով.
Նայ լոյս:է, ՛և նայ խաւար, որ չկայ հընար մերձենալով,
Զի յիբմէ փախչի հեռի ի խոր տեղիք բընակելով։

եվ այսպես իրար հաշորդում են մի շարք գեղեցիկ տներ իմաստոմ/ 
.և անմիտ մարդկանց մասին.

Իմաստունն է առաւօտ, աւետաւոր է ցընծալով,
Իսկ անմիտն ի խալարի կայ թանձրացել երազ քընով, 
Իմաստունն արեգական պէս է պայծառ և լի լուսով,
Իսկ անմիտն է խաւարի տուն և տեղի, լի ցաւով,
Իմաստունն է բուրաստանք ծաղկով լըցած գոյն ըզգոյնով,
Դ  անմիտին սիրտն է ի լի մութն ու մըլար սառնամանով։ 
իմաստունն պըտուղ բարի, անմահոլթեան ճաշակ տալով,
Իսկ անմիտն է անպտուղ, դատարկացեալ և լի փըշով։

Իմաստունն աշխարհից կուշտ է, միտքն' առատ, իսկ անմիտը՝ 
ցանկությամբ լի, քաղցած ու ծարավ, ծակաչք, իմաստոմւը գնում է 
ճշմարտության ճանապարհով, իսկ անմիտն ընկած է խորխորատ ու 

■ծով... Մի թուլություն միայն ունի իմաստունը.

Իմաստունն ոչ երկընչի թէ հ արկանեն զինքըն սըրով,
Բայց յանգէտ մարդու խօսից խոցի հոգով ու մարմնով,
Զի անգէտն և անըզգամն աստոսսծ չունի ինք գիտելով։

153 Ֆրիաթ—1։ող.ք։
154 Աալղա,֊մելամաղձի!,։
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Եվ խոցվում է մեր բանաստեղծը, որ այնպիսի մարդիկն աշխարհի 
սկզբից ի վեր հակառակում ու չար են կամենում իմաստուն մարդկանց 
Ա հալածում նրանց։ Եվ նա ընկնում է մեծ հոռետեսության մեշ աշխար
հի վերաբերմամբ, գրելով

Բովանդակ աշխարհս է գայլ 
և միաբան կան մի ժողով,

Նա'յ գառին ո՛ւր կայ հանգիստ 
մ էշ դալենուն ինք կենալով.

Ով խելօք է և ուզէ
զինք կենդանի սըրտի կամովի 

Թող լինի ի յաշխարհէս
ինք անծանօթ հրաժարելով...

Լաւ է ինձ մ  էշ գազանաց 
մարդակերաց բընակելով,

Քանց անմիտ \  անիմաստ
որ յիս խօսի յանգէտ բանով։

Բանաստեղծն իր դրությունից մի ելք է որոնում ՛և՛ խրատելով իրեն՝՛ 
գրում է.

Կոստանդի ն, է ր կաս ազար
’ւ ի սիրտ ելնես թէզ մ՝ ըշտապով.

Վասն անգէտ ’ւ անմիտ ոմանց' 
զքեզ է՞ր տանշես շատ ցընորով.

Ոչ կարես հալան պահել
դու զամէն մարդ հետ քեզ սիրով։ 

թէ կամիս հանգիստ կենալ, 
որ չըմաշես դու զքեզ հոգովս 

Մի' փառաց դու հետևիլ,
մի' անգանիլ անեզր ի ծով,.

• Հի  ծովոլն ոչ կայ հանգիստ, 
յերակ ծըփի յալիս քամով,

Նույնպիսի անձնական եղանակով հորինել է նա և մյուս ասքերը, 
ինչպես, օրինակ, թ  քերթվածը, որի սկիզբը չունենք։ Այստեղ խրատ
ներն իբր ուրիշի կողմից ուղղված են Կոստանդնին։ Դրանցով նա եր
բեմն անձնաքննոլթյոմ։ է անում և ինքն իրեն խրատական խոսքեր ուղ-- 
ղում, հանդիմանում իր պակասությունները, բա յց այնպիսի ձևով, որ 
դրվածքն ստանում է ընդհանուր խրատական բնավորություն։ Սիրում է, 
որ ուրիշներն իրեն գովեն, վրդովվում է ուրիշների խոսքերից, մինչ
դեռ,— ասում է, — պետք է լինել խոնարհ, անփառասեր, համբերող, մի՛ 
խոսքով՝ լինել аիմաստուն և հանճարեղ մարդ կատարեալ»։ Իր ամենա
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մեծ պակաս ութ լո ձ ը  նա իր լեզուն Է գտնում, իր բանաստեղծությունը, 
չի թանկագին խրատներով, որ իբրև բեռ գնում Է ուրիշների վրա.

Լեզուն նըման հըրոյ
բազում անգառք Է հըրդեհել.

Դու լեր խալաս ոսկի,
որ շատ հետեր ի հուր մըտել.

Լեզուն հողմըն սաստիկ,
որ շատ խըռիլ Է տարտարել.

Դու լեր ձառ պըտղաբեր' 
ի մ Էշ երկրի արմատացել։

Լեզուն Է հեղեղատ,
շատոց հիմունս Է կործ անել.

Դու լեր վէմ հաստատուն,
գըլուխ անգեան հիմըն շինել.

Լեզուն է յորղ քամի,
ծովուն խըռովութիւն բերել.

Ի զա'տ կաց ի նմանէ'
յատակ ծովուն շօհար պահելւ

Բայց կարո՜ղ է արդյոք Կոստանդինն «ի զատ կենալа իր լեզվից, 
այսինքն հրաժարվել իր բանաստեղծությունից։

12. Մարմնի իրավունքը:— Մեր քերթողն իր ասքերը հորինում է մի 
ներքին կռվով «հոգու և մարմնիя միշև։ Մենք զգում ենք, որ նա, զգալով 
հանդերձ իր մեծությունը լեզվագարների դիմաց, ճիգեր է անում կտրվե
լու աշխարհից, զսպելու իրեն, հեռանալու մարդկային անձնասիրությու
նից ՝ոլ սնափառությունից։ Սակայն և այնպես'  նա ոչ մի կերպ բավարա
րություն չի գտնում, և իզուր Բ՜ քերթվածի մեշ, կարծես մի բարեկամի 
կողմից, ինքն իրեն խրատներ է ուղղում.

Քո սիրտտ ի յաշխարհիս 
ի հասրաթէն է հուր վառել.

Քանի որ շատ սիրես'
նա'յ շատ դըոներ է քեզ բացել.

Մարմինտ է ցանգոլթեամբ 
ի յաշխարհիս սէրըն մաշել.

Քանի որ շատ վայլես'
յետև կարօտ ես մընացել։

Մարմինտ որ էր տըղայ՝
նըման ծաղկի գեղեցկացել,

Իսկ այժմ ահայ հասեր
\  երիտասարդ ես կատարել.

Հիմի գայ ծերոլթիւնն,
որ ինք ըզմահն էր գուշակ ել.
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Ոչ փա՛ռք այլ երևի,
և ոչ պատկեր գեղով լըցել.

Եվ ահա հետո գալիս է մահը, և հարություն գարունն իր բոլոր պա
րագաներով։ Բայց արդյոք այդ մահը և г անդենը» սարսռեցնո՛ւմ է Կոս- 
տանդին Երզնկացուն, ինչպես իր ժամանակակից Ֆրիկին։ — Բնավ ո 'չ։ 
"Կ ոստ անդինը սիրում է մարմինն ու աշխարհը։ Եվ նա վերշիվերշո բռըն- 
կում է և խնդիրը բացահայտ դնում ժ  ( էշ 107— 109) քերթվածի մեշ, որ 
մի պատասխան է նախորդ քերթվածի մեշ իբր բարեկամից տրված 
.խրատին ի դեմ։ Բերենք այդ շատ հետաքրքիր բանաստեղծությունը, որի 
վերնադիրն է՝ (ГԿրկնեալ պատասխանի այսպէս ի դէմ»։

Հոգով տոլեր խըրատ
դու Կոստանդեա յ  կամ ալ լըսել.

Ասէ, թէ' հասկացա,,
կամիմ պատասխանի առնել։

Եվ ի՜նչ է ֆրա պատասխանն իր խրատատու բարեկամին։ Նա սրա 
■աոաշ րաց է անում իր տանշված սրտի ծածուկները, ասելով.

Մի'  այդչափ ի դործոց
ղիս յայտնապէս յան ղի մ անել.

Տըկար եմ և անզօր,
մի'  ծանր ու մեծ բեռըն դընել։

Հոգիս է խիստ յօժար
բանից իմաստընոց լըսել.

Մարմինս է հեշտասէր,
գի յաշխարհէս է ինք ծընել.

Ի յերկուքիս միշին
մոմ եմ ի մէշ հըրոյն վառել.

Անհիմն և անհաստատ'
եմ անհանգիստ ի շուրշ եկել։

7> չորս հակառակէս
ուս կա մ յերեր եմ մընացել.

Զի հուրն ի վեր քաշէ,
նա 'յ հողըս ծանդր ի վայր հակել.

Սակաւ մի ի շըրոյն՝
բոցըն հըրոյս է հանդարտել.

Քամին է յօգնութիւն
և բորրոքէ զհոլրըս վառել։

Երկու կամաց ծառայ
դըժար է ինձ յիրաց սազել.

Կամ հուրն ի ծոցն առնուլ
ու անվըՆաս զինքըն պահել.
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Կամ մարմնաւոր ոտօք
վերայ ծովոմւ թեթև քայլել.

Կամ ղհողմն արագընթաց
մարգ ընդ ձեռամբն է արգիլել։

եվ այսպես նա չի կարող չսիրել աշխարհը, քանի որ вհեշտասեր 
մարմիննя <гաշխարհից Է ծնված։. նրա, այդ կրոնավորի, սիրտն աշխար
հի կարոտով վառվում Է, ինչպես կրակով։ Նա չի կարող և'  հոգուն, և’ 
մարմնի կամքին ծառայել, ինչքան Էլ ցանկանում Էւ Հնարավոր չէ հաշ
տեցնել այդ երկուսը, որ իրար հակառակ են, ինչպես չորս տարրները, 
որոնցից կազմված է մարմինը, Եվ այսպիսի հալումաշ և անհանգիստ 
հոգեկան վիճակի մեշ են, — ասում է նա,— ոչ միայն ինքը բանաստեղ
ծը, այ/և ուրիշ շատերը.

Տայս եմ ես ինձ խըրատ 
և յանղիմանութիմ։ դրբել,

Եւ զիս րազմաց նըշան,
Վըկայ և օրինակ բերել,

Անմիտ կեղծավորները, սակայն, ուրիշի վիճակը չեն հասկանումւ 
խոցում են Կոստանդնին և կսկիծ ու վերք հասցնում նրան, հարձակվում 
նրա վբա։ Բայց մենք շարունակենք տեսնել, թե ինչպես այդ համեստ- 
կրոնավորը վշտահար կերպով և անհամարձակ սփռում է իր սրտի ցա~ 
վերը.

Ինձ չէ' պարտ համարձակ 
նըման եղյբօր ի քեզ խօսել.

Այլ ինձ երես դընել
փոխան հողոյ' ով որ կոխեր

Ի սըրտէ արտասուք
ու շատ գանգատ լալով բերել,

Ով որ սիրով սըրտի,
եղբայրութեամբ ի յիս նայել..

Տի շատ կըսկիծ ու վէր 
ի մարդկանէ է յիս հասել.

Իմ սիրտս է խոց զուգած,
Դառըն ցալօք է զիս տանշել։

Եմ հողէ պարիսպ ածել
ու բերդ ամուր անուն հանել.

Տերկիր պատերազմ աւ
ի յիմ վերայ եմ յարձակել.

Ես եմ առանց սիլէհ
ու մերկ եմ յանդիման կանգնել.

Հազար դեհաց խոցեն,.

֊  386 —



т  չէրեի, թէ են խոցել- 
Նա՜յ կէսք մ'աս են' Գայ է

չիմ ար ու խև մաղաս կաթել.
Ու կէսք մ'ասեն, թէ պարտ 

է զայսպիսոյս արիլնն հեղեր 
Նայ ես պատասխանեմ,

թէ' Կոստան դի՜ն, չէ պարտ լըսել,
Ել ոչ քեղ հաւատալ

ամէն մարդու 'ւ ի սիրտ մըտել,

՛Ահա թե ի՜նչպիսի ուժգին անկեղծությամբ խոսում է բանաստեղծն 
՛իր .ան՜ձնական զգացմունքների ու վիճակի մասին, իր գանգատին տալով 
անմոռանալի գույն։ Մենք տեսնում ենք շնորհալի բանաստեղծի հուզիչ 
դրությունը և նրա մեշ գտնում մի մարդ, որ բարձր է իր ժամանակակից 
վանականն՛երից, որ և ունի իր հաստատ համոզմունքը և չի ընկճվում իր 
հակառակորդների առաշ։

Անշուշտ, նա մենակ չի եղել իր ազատ հասկացությամբ, իր հայրե
՛նակից Հովհաննես ՀՑովհաննէս)  Երզնկացին էլ, ինչպես տեսանք, նույնն 
է արտահայտել իր իմաստական ասքերով։ Այս երկուսի այդ երկերը ոչ 
միա յն գաղափարով նայն են, այլև ձևով, առանձնապես չորս տարրների 
պատկերով, նույնիսկ մի Ֆրկոլ տողերի նմանությամբ, այնպես որ, ըստ 
երևույթին, նրանցից մեկն ազդված է մյուսից։ Բայց չնայելով այղ նմա
նությանը, նրանք շատ տարբեր են միմյանցից։ Մինչ Հովհաննես Երզըն- 
կացին հորինում է հանգիստ, օառն մտածմունքով, Կոստանդինը մի զգա
յուն բանաստեղծ է, ավելի քնարերգոլ, քան բարոյախոս։ Նա իր անձնա
կան շեշտերով երգում է ոչ միայն իր սեփական ապրումները, այլև իմաս- 

.տա-խրատական ոտանավորները։ Եթե Հովհաննես Երզնկացին ավելի 

.մտածելով է մարմնին տալիս իր իրավոմւքը, Կոստանդինն իր խառնված
քո վ  նույնիսկ անհնար է համարում չսիրել ու չերգել աշխարհի կյանքը, 
յւնությունը ու մարդկայինը,

- 4 — 18. «Սիրու բաները»:— Հոգու և մարմնի խնդրի մասին այնպիսի
պարզ խոստովանությունից հետո մեր բանաստեղծն այլևս չպիտի դիմեր 
■այլաբանության և սեր պիտի երգեր նաև ոչ կրոնական իմաստով։ Եվ 
հավանորեն այս շրշանից հետո են հորինված նրա սիրո երգերը, որոնցից 
երկուսը կորստի չեն մատնվել166։ Դրանցից առաշին ի վերշոլմ հեղինակը, 
.մի տեսակ իրեն արդարացնելու համար, գրել է հետևյալ հիշատակարանը« 

Եղբարք մի կան հետ մեզ սիրով,
Աշխարհի բան ուզեն գըրով.
Նա՜յ ես վասն այն յայտնի ձայնովի 
Սիրու բաներս ասցի յոլով։

156 Քերթած ԻԴ, էշ 189—171. էՏաղ սիրոյՅ, քերթված Իե, էշ 171—17». էՏաղ սթ- 
ք'1 աղնիլ*.
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Այդ «աշխարհի բան» ուզող « եղբայրները» պետք Է եղաձ լինին Կոս- 
տանդնի սննդակից աշխարհականներ։ Չնայելով որ նա «հայտնի ձայ
նով», այսինքն առանց այլաբանության Է հորինել սիրո երգը, բայց դեռ 
ոչ կատարյալ վստահությամբ Է անում մարմնի գովեստը, տաղի վերշոլմ 
ինքն իրեն հանդիմանում Է' համարելով այդ ունայն, սուտ, անշահ և ան
օգուտ, սխալ և անցավոր բանք և խրատում Է իրեն' «դաոնալ» (  =  ետ կե
նալ) գրանցից, որովհետև իրեն «բաժին իրք մ'այլ տնկալ», այսինքն ինքը 
կրոնավոր Է։ Երկրորդ տաղի մեշ, սակայն, նա արդեն իբրև սկզբունք Է 
դնում, թե կին սիրողն Է «ճշմարտություն և անմահություն գտնում».

Ով ընկեր ի քո սիրուդ բանս} ի գընտան'
ՀաղեղԷթ և անմահութեանդ էն ա  տես,

Սեր ունեցողն է «կենդանի հոգևոր մարդը», ասում է նա. իսկ ա~ 
ռանց սիրո մարդուն նա, կնոշ բերանով, անվանում է «անբան և անա
սուն»։ Այսպիսի հասկացություն հայտնելուց հետո' բանաստեղծն այս- 
երկրորդ տաղի մեշ արդեն համարձակ է. նա այլևս չի ղղշում իր «աշ
խարհի բանքի» համար, այլ, ընդհակառակն, գրում է, թե առանց իր 
սիրած էակի չկա իր համար «կեանք մուրատով».

Այլ չըկա'յ քեզ, Կոստանդին, կեանք մուրատով,
ԵՐԲ Ւ յիլր քաղցըր "եսուն հանց կալ,օտ ես,
է'  սուրաթ պայծառ ու պատկե՛ր լուսատես,
Չիմ աչերս ի քո սիրուտ յէ՜ր  կու զատես,

Կ ոստան դին Երզնկացու այս երկու սիրոլ տաղերը մեր այս տեսակի 
ամենահին բանաստեղծություններն են, որ մինչև այժմ երևան են եկել,  
և հենց իբրև այդպիսիք հետաքրքիր են։ Մարմինը, մարմնի գեղեցկու
թյունը միայն չէ, որ գովվում է դրանց մեշ, այլ արտահայտվում է նաև 
սիրահար երգչի հոգեկան վիճակը։ Տաղերն արվեստակված չեն, այսինքն 
ճարտար ձեռքով շինված լոկ ոտանավորներ չեն, այլ սիրաբուխ են, 
Կ ոստան գնին արժանի։ Շատ պարզ զգացվում է, որ այդ կրոնավորը եր
գում է անկեղծությամբ իր սեփական ապրումները։ Անշուշտ, նրա այս 
երգերի մեշ ևս, ինչպես առհասարակ մեր գուսանական սիրոլ տաղերի, 
մեծ տեղ է բռնում սիրուհու մարմինը։ Նա ևս հափշտակված է’ կանացի 
գեղեցկությամբ, կնոշ «պայծառ ու լուսատես պատկերով», « մորճ ու 
շիտակ» հասակով, Նա ևս սիրավառ գովքի է արժանացնում կնոշ՝ լուս
նանման բոլոր դեմքը, սև մազերը, «շուրշ երեսին մազերն ոլոր», շըր- 
թունքների ներս ում «ակն ու արեգակ շարած» ատամները, կարմիր երե
սը, անգամ գույնզգույն հագուստը, մանր քայլվածքը,—մարմնի մի 
գովք, որ անպայման հնուց է գալիս, որ և մասամբ գտնում ենք արդեն 
Գրիգոր Նարեկացու, ինչպես և հետագա բոլոր սիրո երգիչների ու գու
սանների երդերի մեշ։ Բայց մինչ մեր միստիկ մեծ բանաստեղծը խո-
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րին ակնածությամբ և հոգևոր հիացումով աղոթում ու երկրպագում է 
Սուրբ Կույսին, իբրև մի աստվածային անհասանելի, աննյութական էա
կի,—մեր այս Երգնկացոլ համար իր սիրածը մի մարմնավոր կին է, մի 
իսկական տարփածու գեղուհի, որ դաոնում է մեծ հիացմունքի առարկա։ 
Մի անգամ որ նւս տեսել է իր անձկալիին, այլևս սրա գեղեցիկ պատկերը 
յի  հեռանում իր մտքից, և նա, այդ կրոնավորը, մնում է հարբած դրու
թյան մեշ։ Երբ նրան вիմ աչքըս տեսաւտ, — ասում է նա,__

Տօրն ես ի յիլր սէրըն կենամ,
Տերակ հետ իւր տեսան գընամ,
Տալերս արեամբ հետ իւր թանամ,
Յիրա1 հոգիս յիսնէ տարաս

Երբ որ անուշ հոտն յիս բուրեց'
Զիս ի խելաց շուտով թափեց.
Ի յա յն պահուն սիրտս իմ եփեց,
Երբ իւր տեսն ինձ երևեցաս 

Ապա իր տեսած կնոշ նկարագիրն անելուց հետո' դարձյալ մեր ա- 
ռաշ բաց է անում նա իր հոգեկան վիճակը, որ ունի տարփալիի կողմից 
առանց պատասխանի մնալուց։

Ես եմ կարօտ ի յիւր սիրուն,
Զինլ ծարասսծ յերկիր ցօղոյն,
Կամ զինչ գարնան անուշ քամուն,
Թէ երբ հընլէ հողմըն հարաս 
Քանի որ յիմ տ ե ս ո լս զ ա տ ե ր ,
Կենաց ճարակն է ինձ հատեր,
Լացն ու հառաչն է զփս պատեր,
Հոգու քաղիլ ու սըրտացաս

Թեպետ և Գրիգոր Նարեկացուց մինչև Կոստանդին Երզնկացին երեք 
դար ժամանակամիշոց է ընկել, բա յց մենք, ցավոք, չանենք ոչ մի սիրու 
երգ, որ այդ երկար ժամանակաշրշանում հորինված լիներ, և նույնիսկ 
չգիտենք էլ, թե արդյոք եղե՞լ են ուրիշ սիրո երգիչներ ևս' բացի գուսան
ներից, որոնք միշտ էլ գոյություն են ունեցել։ Սակայն քանի որ դեռ չէր 
մեռել կրոնական ոգին և Կոստանդինն ինքն էլ մի վանական էր, ուստի 
Գրիգոր Նարեկացու Ողբերգությունից և Աստվածածնի երգից անցումը 
Կոստանդնի սիրու երգին կատարվել է, ըստ երևույթին, բնականորեն։ 
Երևում է, որ այս բանաստեղծի սիրու երգերի վրա ազդեցություն է թո
ղած գուսանականների հետ նաև մեր միստիկական բանաստեղծությու
նը։ Նա կինը երգում է նման ձևերով ու հատկություններով, ինչպես մ ի ս ֊

1Б6 Տպված է աղճատ ձևով։ «Հիմ տեսնուստ, ուղղում եմ «յիմ տեսուս», որ է'՛ 
իմ աչքից։



տիկ երգիչն իր աստոլծոէն կամ իր պաշտած Ս. Կույսին։ Կինը, թեև 
մարմնավոր, ոչ աստվածային Էակ, նրա համար հանգես Է գալիս գա
ղափարական պատկերով, միստիկական Սեր ու Լույս աստուծոլ հատ֊ 
կությոձներով։ Հուսո և արեգակի երգիչն իր սիրո առարկան ամենից ա- 
ռաշ երևակայում Է բնականորեն իբրև մի լուսատու Էակ, իբրև մի արե
գակ ու լուսին։ Եթե միստիկ երգիչ Գրիգոր Նարեկացին, խավարի մեշ 
նստած, գիմում Է իր Լույս աստուծուն և ասում. «Կամք քո յիս, և /սա
լարն ինձ ճառագայթս'*', նույնպես և մեր այս կրոնավոր տաղերգուն 
«խաւարած սրտովյ) նստած Է կես գիշերին, և նրա տարփալին, իբրև մի 
լուսեղեն Էակ аլուսատես պատկերով», արեգակ ու լուսին, լույս Է ծա
գում նրան, նրա աչքերին, և լուսավորում նրա մռայլ ու տրտում հոգին.

Ի յերկրի ի՛նչ կայ նըման քեզ օրինակ,
Դու ի յերկնից լուսեղէնքն ես նըմանակ.
Քոլ տեսովգ ես գոլ լուսին պատրի թամամ,
Որ իմ սըրտիս խաւսւրեալ լուս կու ծագես։

Ասեն' արև ծագեցալ ի մէշ գիշերիս...

Այսպես և ուրիշ տողերի մեշ արվում է լույսի համեմատություն։

. . .Իմ աչերուս լուս ծագեցաւ։
Երբ գոլնըզգուն ելնէ փայլէ,
Զերկիր ի յիւր լուսոյն հալ է։

Գրիգոր Նարեկացին դիմելով աստուծուն'  գրում է.

«Միայն թագաւոր ինքնակալ ղօրեղ... գալստեանդ քոյ ակն ունիմ 
և ողորմութեան փրկշիդ սպասեալ յուսամ. ի յոտս քո անկանիմ, և 
զգարշապարիդ հետս համբուրեմ. ..а>188* Կոստանգնի համար ևս իր սիրած 
կինը թագավոր կամ թագուհի է.

Դու սոզթան ես, պէհըսապ շատ ծառանով 
Զծառայիս ձայնըն գիտեմ որ կու կանչես...

Ւէ լինէր որ զքեզ տեսնի առ յիս գալով,
Եւ խընգութեամբ ի դէմ գայի քեզ սիրով.
Ի յերկրի երես գընի քեզ կոխելով,
Ու հոգիս անդ հանէի յօժար կամ ով։

Այս գետնաքարշ ստրկացումը բռնակալ , սիրո ( այսինքն'  սիրական 
կնոշ)  առաշ, ինչ որ ընդհանուր է արևելյան ժողովուրդն երի բանաստեղ
ծությանը , անշուշտ խորին հնոլթյոմւից ի վեր հատուկ է եղել նաև մեր

Ոզբերգռլթիլն, Բան ԿԵ, էշ 167։
168 Անդ, 11Я, Էշ 171։

Վենետիկ, 1840 ̂



գուսանական սիրո երգերին, և սրանից օգտվել է մեր միստիկ բանաս
տեղծը, Բայց էականն այստեղ այն է, որ այդ սիրո բռնակալությունը 
նույն կերպ ազնվացած է երկու դեպքում էլ. որովհետև ինչպես միստիկի 
համար Սեր աստոլծու ծառայությունը սիրով մի փրկություն է, բավա
կան է, որ նա ողորմ ութ յա մբ քաղցը աչքով նայե իրեն, — նույնպես և մեր 
այս սիրո երգչի համար նույնպիսի ծառայությունն ազատություն է.

Ինչպես որ միստիկը շարունակ զբաղված է աստուծով և փափագում 
է տեսնել նրան, նույնպես և մեր այս երգչի հոգուն հարատև իշխում է 
սերը, և նա տենչում է իր սիրելիին մեծ կարոտով, ինչպես տեսանք վե
րևում բերված տների մեշ։ Միստիկի համար• աստռւծոլց բաժանված 
վիճակը պատճառ է դառնում անվերշ ողբ ու լացի, այսպես և մեր այս 
երգիչը հառաչում և արտասվում է, որ իր սիրուհին հեռու է իրենից, ինչ
պես տեսանք վերևում, այլև հետևյալ տողերի մեշ.

Դու քանի հեռացեալ ես այս քո գերուս,
Արտասուքն ի վայր թափես ի յաչերոսւ,

Սիրելի կնոշ ներկայությունն ու տեսքը միայն արբեցնում է սիրա
հարին. և նա միայն մի խնդիր ունի.

« Բուրաստանք ծաղկով ի (ի տես թէ վառես.
Որ ի յիս անմահութեան հոտ կու բուրես.
Դու ծաղկանց ես թագաւոր վարդի գունով,
Զիս ի քո դիմացդ ի փուշն յէ"ր  կու դատես...
Ա յ  սուրա թ պայծառ ու պատկեր լուսատես,
Զիմ աչերս ի քո սիր ոլտ յէ ’ ր կու զատես.
Դու գարնան քամի, ես ծաղիկ ծարալած,
Իմ ծարալ սըրտիս համար հողմը հընչեց։

Միստիկ Գրիգոր Նարեկացու բոլոր ձգտումն է անվերշ սիրով ան
բաժանելի միանալ իր աստուծուն, նույնպես և մեր այս բանաստեղծն է 
փափագում անվախճան սիրով, անբաժան կերպով լինել իր սիրածի 
հետ, որ նրա համար մի տաճար, մի աստվածային տոմւ, մի սրբությոձ 
է միստիկի աստռւծոլ հատկություններով'

Դու հոլքմով փատիշահ ես քոլ եասիըով, 
Եասիր կամ քո ծա ռայ' զինքն ազատես. 
Ես ազատ եղե ալ եմ այսօր յերկրի վրայ, 
Թէ ծա ռայ սըրտի կամ ով զիս տես անես։

Թէ սիրտ ոլնիմ' սէր անվըճար, 
Որ բաժնելոյ այլ չըկայ կար. 
Նա իմ հոգռյս եղեր տաճար...



Այսպես մեր աոաշին սիրո երգի վրա, ինչպես համեմատությունից 
կարելի է տեսնել, խիստ ազդել է մեր միստիկական բանաստեղծությու
նը, և այդ ազդեցությունը հարատևել է հետագա բանաստեղծների սիրո 
երգերի մեշ։ Նման ձևերն աոաշացել են, հարկավ, մասամբ նաև երկուսի' 
Գրիգոր Նարեկացու և Կոստանդին Երզնկացու երգած նյութերի էության 
նմանությունից, մեկի համար հզոր սեր առ աստված, մյուսի համար 
նույնպիսի սեր դեպի իր տենչալին, և երկուսի համար ևս հոգետոչոր 
ձգտումն միանալու նրա հետ, որին սիրում է ինքը։ Միստիկի միացումն 
իր աստուծոլ հետ լինում է աղոթողի մահից հետո, այդպես չէ, հարկավ, 
մեր սիրերգուի համար, այդ կլինի միայն այն ժամանակ, երբ նա իր սի
րածի հետ խնշույքի֊ուրախոլթյան կնստի.

Զնայ երբ ի խաղ տեսնում նազով,
Լուսին սուրաթ սիահ մազով,
Ես ի յիւր դէմ ելնեմ սազով,
Եւ թէ ծառայ Հն ի մ  կամ ով,

Ցայնժամ լինի այն մեզ նըշան,
Երբոր խըմեն չինի^* շիշան,
Նըռան գոլնով160 գգինին դաւշան,

:Մէշլիив, տժոզովյ,— խնշույք, ուրախություն, գինի, նվագ ու երգ, 
պար ու խաղ անբաժան են սիրու երգերից, — դա հարսանիքն է ,—ինչպես 
նույնը գտնում են՛ք նաև Կոստանդնի Վարդ ու սոխակի սիրավեպի վեր- 
շում։ Այդ ժամանակ է միայն տեսնում նա կատարյալ և անբաժան սերը։ 
Կոստանդին Երզնկացին, հարկավ, չի ունեցել այդ ուրախությունը, նյս 
կուսակրոն վանական էր, Բայց որ նա ունեցել է, ինչպես ասում են, իր 
«սրտի հատորը3), որին և երգել է նա, այդ անկասկած է, Նա անհույս սի
րով սիրել է և երգել նրան,—անպայման ավելի մեծ թվով բանաստեղ
ծությունների մեշ. Անհույս սիրով մինչև կյանքի վերշը սիրել և երգել է 
իր հռչակավոր Լաոլրային նաև մեծանոմւ իտալացի բանաստեղծ Պետ֊ 
րարքան (1304—1374 թթ.), մեր Կոստանդնի կրտսեր ժամանակակիցը։ 
Բայց որքան տարբերություն այս երկուսի կյանքի մեշ։ Իտալացի քեր
թողը, որ կուսակրոն էր դարձել իր անհույս սիրո համար, մի փառապանծ 
երգիչ, ամենքից հարգված ու գովված հենց իր քնքուշ զգացմոմւքով լի 
բազմաթիվ շնորհալի երգերի համար, մի դափնեպսակ երգիչ, որի կ՛յան
քի մանրամասնությունները հայտնի են և որի գրական գործերը մնացեք 
են։ Իսկ մեր Կոստանդնի կյանքի մասին գրեթե բան չգիտենք, բայց եթե 
այն, որ նա իտալացի բանաստեղծից առաշ արդեն շնորհալի կերպով 
երգել է սեր, և որ նա նույնպես դժբախտ է եղել, բայց ավելի ևս նաև

169 Տպվաձ է աղճատ ձևով ՏԱընի>, ուղղում եմ էշինիա ըստ իմաստին։
160 Տպված է ագինավւ, ուղղում եմ Յդոձով, ըստ իմաստին.
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իր սիրու երգերի համար, որոնք, ինչպես և նրա մյուս քերթվածներր, 
մնացել են ոչ բոլորը։ Նրա կյանքն իր մեշ ներկայացնում է հայ ժողո- 
Վըրդի ընդհանուր կյանքի պատկերը,

14. Բանքեր անձնական վշտի, աշխարհիս ունայնության Ա մահվան
մասին:— Կոստանդնի «յա յտնի ձայնովյ> երգերը նրան ավելի ևս վիշտ են 
պատճառում, և նա իր գործով ու գաղափարներով մենակ է մնում իր 
շրշանի կեղծավոր մարդկանց մեշ, որոնք հարձակվում են նրա վրա, 
հիմար ու խելագար անվանում նրան։ նա ոչ մի մխիթարության, ոչ մի 
սիրելի մարդ չոմւի. սիրելիներն անգամ խորթանում են նրանից։ նրա 
ԺՒ (էշ 147—149) քերթվածը, — (ГԲանք խօսիլ ի ժամ տրտմոլթեան, զոր 
գրեցի առ պա(հն վա )ս(ն) սուտ եղբարց, զոր վիրաւորեցայ»,— ամբող
ջապես դառն արտասուքով ողողված անձնական վշտի մի սրտաճմլիկ 
հեծեծանք է ։ Սիրո կենսուրախ երգիչը մտերմական սեր էր որոնում 
մարդկանց մեշ, բա յց չէր գտնում ա յն. նրա կյանքը <гչոմւէր դիւրոլթիւնտ, 
քանի գնում ծանրանում էր. նա չէր վայելում հանգիստ և ուրախություն, 
շարունակ վիշտ ու նեղության մեշ էր։ Եվ նա խորտակվում է, ընկնում 
հուսահատության մեշ, մանավանդ, որ վերշ չէր տեսնում իր տանջանք
ներին։

Ես քանի հառաչ բերեմ
կամ ի սըրտէ կենամ ազար,

Եւ յերակ զօրն ի ղուսայ
հոգօք մաշեմ զիս անդադար.

Ես չուն իմ հանգըստոլթիւն,
'ւ ուրախութեան ինձ չըկայ ճար,

Որ պահ մի հանգիստ առնում,
կամ դուրանա յ  կեանքըս դըժար։

Զերդ ի ծով կամ տատանել, 
յերակ ծըփիմ յալիս խաւար,

Եւ չըկայ եզր ի ծովիս,
կամ թէ ճամբուս թէզ կայ վըճար.

Ոչ ունիմ ես օգնական,
յո յս  ՝Լ ապալէն ինձ կամ եար,

Որ ի յա յս շատ ցընորէս
լին էր խօսօք ինձ մը խիթար,

Ոչ ունիմ մարդ սիրելի
ի (յընտանեաց) ինձ կամ օտար,

Որ դըթայ սըրտովն ի քիս,
կամ աղետայ զիս իր եղբայր.

Ով սըրտով էր սիրելի'
եղալ հեռի յիսնէ 'լ  օտար.
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Նա' օտարին ի՛նչ մեղ դընեմ, 
երբոր լին ի մ յիրմէն ազար։

Աս ևս ուրիշ մխիթարություն չէր մնում կյանքի ու բնության սիրով 
վառված հրճվալից երգչին, բայց եթե սթափվել իր արբեցությունից և 
տեսնել, որ 4այս սուտ կենցաղս» ,  այս տեր աղ» կյանքը չարժեր, որ մարդ 
դրա համար մտածուփ լիներ, մանավանդ որ գողի պես գալիս է ամենա
զոր և ամենասպան մահը, որ ոչ վի բանի մտիկ չի տալիս, գալիս հան
կարծ որսում է ամեն մարդու և գերեվարում։ Բանաստեղծն այսպիսով 
դիմում է աշխարհի ունայնության ու մահվան ցավագար երգին՝ անձնա
կան վշտերի մխիթարություն գտնելով դրա մեշ, քանի որ մահն է վախ
ճան ամեն անհատական տանշալից կյանքի։ Աշխարհն ունայն է ոչ այն 
պատճառով միայն, որ մահ կա, այլև որ չկա ոչ մի բարությոմւ ու շահ, 
չկա սիրելի և անկեղծ ընկեր, չկա իսկական վայելչություն, չկա կենդանի 
ոգի, նույնիսկ ՀմարգՖ չկա.

Այս կեանքս է ունայն և ժաոանկ ենք մահու,
Չունի' մեզ դըրոլնք բարութեան և շահ ու.
Երազ է խաբող և խայալի՝ անցաւոր, 
է սո՜ւտ սիրելի և ընկեր նենգաւոր։

Ցոլցնէ' մեզ սիրո'ւ դուռն ու տա'յ շատ նիշան,
Բայց է ' ի ծածուկ գազանի' պէս ու շան.
Նըստեալ է սաղի՝62 սայ ի մեծ շամիաթ1ՏՅ,
Հանել զի ոչինչ սուտ բաներն ի գիմա թ^։

Զգինին որ բաժնէ՝ կայ ի ներս մահու դեղ,
Ոմանք որ խըմեն' արբենան ցեղ ու ցեղ.
Հոգւով են մեռած ու թոլին կենդանի,
Ով որ ենք խըմել յայն գինուն շիշ անի...

Եվ Կոստանդինն իր ԺԴ (էշ 128—132) քերթվածի մեշ մեծ ուժով և 
տխրությամբ, բայց հանգիստ երգում է աշխարհի ունայնությունն ու 
մահվան գործած ավերածությունները։ Նա չի վրդովվում, զի կյանքը նրա 
համար արդեն անարժեք էր։ Մահը նրան ցավ կպատճառեր, եթե նա 
մահով զրկվելու լիներ այն գեղեցիկ կյանքից, որ նա երազել էր լույսի 
շողյոմւից և սիրո հրայրքից կերտված։ Նա ամեն բանի մեշ ամենասփիռ 
սեր Էր տեսել, և իր համար սեր Էր որոնել կյանքում, բայց փոխարենն 
ատելություն Էր գտել.

Զայս ի յ ո ՚վ  հարցուկ լինիմ,
որ ինձ խըրատ տար կամ կար,

161 Աայալ—առաչոք երևույթ։
162 Սաղ/,—մատռվակ։
163 »ամիաթ-խնչ.լ„.164 Ղիյաթ—գին, արժեք!
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Ւէ ղիս է՛ր աշխարհս ւսմէն
հանց կու ատեն թըշնսւմաբար.

Տով սիրով ես ընգոմէիմ ,
Թէ ի սըրսւէ ինձ տայ խապսւր, 

նայ յետև ինք յերեսաց
ցոլցնէ զիր սէրն ու անկատար։

ԺԹ, է{ 148

Եվ մի անգամ որ կյանքի մեշ չկա սեր, հետևաբար չկա և գեղեցկու
թյուն («Զ ի  ով որ սէր չունենա յ '  առ ինք չկայ գեղեցկոլթիլն»), ապա 
թեկուզ ոչնչանա այն  — անսեր, պաղ կյանքը։ Ահա թե ինչից էր ծագում 
նրա հանգստությունը մահվան և ունայնության մասին երգելիս.

Ես սիրո վ կամ կենդանի.
'ւ եմ  զարդարել զիմ տերևեին.

Ու թէ սէրն յիսնէ զատի,
նա'յ զիս տանի հողմ ու քամին։

ԺԱ, էւ 116

Հավանորեն մեր այս սիրելի բանաստեղծն Է 14-րդ դարի առաշին 
քառորդին' 1304 և 1314 թվականների ձեռագիւրների մեշ հիշատակված 
Կոստանդինը, Երզնկայի վանքերում « միաբան եղբա յր», կամ «հոգևոր 
հայրտ, ապա նոլյնինքը նաև «միայնակեացշէ№։ նա Է, որ իր հուսախաբ 
կյանքի վերշին տարիներն անց Է կացրել մի սառն ու մռայլ խուց ի կամ 
քարայրի մենավորության մեշ տխուր ու տրտում, և անշուշտ այնտեղ Էլ 
աչքերը հավիտյան խփել, երազելով վառ գարուն, լույս, սեր։

15. Գուսանական երգերի ձևական ազդեցությունը: — Հասարակա
կան և ընդհանրապես աշխարհական կյանքի ազդեցությունը մեր հին 
կուլտուրական կենտրոնների-վանքերի վրա' քանի գնում զորանում Էր։ 
Վանականներից շատերը, ինչպես տեսել ենք, 12-րդ դարի երկրորդ կե
սին արդնն իսկապես անունով միայն կրոնավորներ են եղել, իսկ իրենց 
նիստ ու կացով, ապրուստով և հասկացություններով շատ Էլ չեն տար
բերվել աշխարհականներից։ Այգպիսիների բերանից կրոնական երգերի 
հետ անբաժան են եղել նաև գուսանական սիրո տաղերը, բա յց իրենք ըստ 
երևույթին տակավին խոտելի են համարել այնպիսի բուն աշխարհական 
բաների հորինումը։ Միայն Կոստանդինն աշխարհիկ ոգուց դրդված' վեր- 
շիվերշո գուսանների սիրած նյութն Էլ բանեցրել Է ի « գայթագղությոնւ> 
« սուտ եղբայրներիս, որոնք նույնպես ընդունում Էին մարմնի իրավուն
քը, բա յց կեղծավորում Էին։ Մինչ այղ' գուսանական ուրախության և սի
րո երգերի ազդեցությունը վանականների բանաստեղծության վրա' եղել

165 է(Տիշեսչիք) ընդ նմին (Գրիդորիսի) և զհոգևոր հայրն իւր դկոստանգին միայնա֊ 
կեաց, որ բազում աոաքինութեամբ զարդարեալ Էտ։ Մ. Գոսւուրյա!*, Կոստանդին Երզնկացի,
Վեննտիկ, 1905, էէ 13 և հան.։
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է ավելի ձևական կողմից' ոտանավորի չափերով և որոշ թվով մոտիվ, 
ների ու պատկերների հետևողությամբ, ինչ որ տեսնում ենք արդեն Գրի
գոր Նարեկացու տաղերի մեշ և, ոտանավորի նկատմամբ, նաև Ներսես 
Շնորհալոլ երկերի մեշ։ Կոստանղին Երզնկացին Էլ բնականորեն այդ
պես Է վարվել նախքան սիրո երգեր գրելը։

Զարմանալի Է, որ նրա բանաստեղծությոձներից ոչ մեկը հայրենի 
չափով չի, որ այնպես հաճախ կիրառել են Հովհաննես Երզնկացին ու 
մանավանդ Ֆրիկը։ Նրա սիրած չափն Է մեծատող քառանդամ յամբական 
ոտանավորը, որի սկզբում դնում Է սովորաբար եռավանկ, նույնիսկ եր
կավանկ անդամ1М« Սիրո բանքերից մեկը 11 ֊վանկանի Է' 3 +  4 + 4  ան
դամներով, և մի երեք բանաստեղծության մեշ Էլ բանեցրել Է նա երկան
դամ յամբական ոտանավորը։ Հորինում Է շատ ռիթմիկ, ընդհանրապես 
ճիշտ պահելով ռիթմական շեշտերը, ինչպես վարվել են սովորաբար մեր 
հին բանաստեղծները։

Գալով հանգերին' պետք Է ասել, որ Կոստանդինը մի քանի բանքի 
քառատող տների առաշին երեք տողերը կազմում Է միանման հանգերով, 
իսկ չորրորդ տողը վերշացնոլմ տարբեր հանգով, որ կրկնում Է հաշորդ 
տների չորրորդ տողերի վերշում (аааЬ СССЬ ՃԺՃե և այլն), Մի բանքի 
(քերթ. ԺԶ) առաշին տան չորս տողն Էլ ունին նույն հանգը, որ կրկնվում 
Է մյուս տների չորրորդ տողերի վերշում։ Գուսանական երգերի նմանո
ղությամբ են արված հանգերի այսպիսի կիրառոլթյոմւներն և՜ս, ինչ որ 
գտնում ենք նաև 18—19-րդ դարի աշուղական երգերի մեշ ևս։

16. Պարսկական բանաստեղծության Տնական ազդեցությունը և չա
փածո բանաստեղծության կատարումը:—Եթե կրոնական հանգամանք
ների հետևանքով միայն ձևական կողմից Էին նմանում մեր գուսաններին, 
ապա այլազգ!՛ների բանաստեղծությունների բովանդակությունից խու
սափում Էին նաև քաղաքական տեսակետով։ Սակայն մինչև այժմ դեռ 
չի պարզվել հայկական և իրանական գեղեցիկ գրականությունների հա
րաբերությունն ըստ ձևի և ըստ բովանդակության մեր վերածնության 
շրշանի առաշին երեք և ոչ հաշորդ դարերի ընթացքում, Բայց այդ չի 
նշանակում, թե մեր քերթողներն անծանոթ են մնացել պարսկական եր
գերին, Ապրելով իբրև հարևաններ և միևնույն տերության մեշ, հայերը 
հնագույն ժամանակներից արդեն յուրացրել Էին իրանական վիպական 
բանահյուսության շատ հատվածներ, իսկ Կոստանդին Երզնկացու ժա
մանակներում իրանական շրշիկ գուսանները մուտք Էին գործում և Հա
յաստան։ Մեր այս բանաստեղծն իր ԺՂ (Էշ 128 և հտն. «Բանք յաղագս 
անցալոր մեծութեան...») քերթվածի վերնա գրից հետո գրել Է հետևյալ 
ծանոթությունը, в Այր մին [նստ]ել կայր ու Շահնամայ ասէր ձայնով, նայ 
եղբայրք խնդրեցին, թէ ի Ъահն ամայի ձայն մեզ ոտանալոր ասա], ես 
շինեցի զբանքս զայս. ի Շահնամայի ձայն կարդացէքյ։։

186 В՛. Աքհւլյաէ, ձա,լ,ց շեզվյ, տաղաչափովէրձ, է, Ա1 և հտէ.։



Այս հետաքրքիր ծանոթությունից իմանում ենք, որ իրանական աշ
խարհիկ բանաստեղծությունը 13— 14-րդ դարերում թափանցած է եղել 
անդամ մեր վանքերը, և «եղբայրները», այսինքն Կոստանգնի կրոնակից 
վանականները սիրով լսելիս են եղել Շահնամա և նույնիսկ ցանկացեչ 
են դրա « ձայնով» ոտանավոր լսել հայերեն, Շահնաման, հարկավ, մի
այն Երզնկայի վանքերում չի ասվել, և ավելի ևս սիրով մեր աշխարհա
կաններն են այն դարերում լսել պարսից այդ մեծ դիցազներգությունից, 
Պետք է կարծել, որ Հայաստանում Շահնաման « ձայնով ասել են» պարս
կերեն լեզվով, Այս մեծ քերթվածից հայերեն հին թարգմանություն,  այն 
էլ ոտանավորով, հայտնի չէ. հատվածները անշուշտ կպատմեին հայե
րեն, ինչպես դեռևս մեր օրերում էլ պատմում են հայերեն™, Կոստանգնի 
հաղորդածը «ասել ձայնով», «ի ձայն կարդալ»' վերաբերում է ոտա
նավորին, քանի որ նրանից խնդրում են հորինել ոտանավոր «ի Շահ
նամայի ձա յն», այսինքն այնպիսի չափով, որ կարելի լինի Շահնամայի 
պես առոգանել, Եվ նա հարմարում է մի քերթված 11 ֊վա նկա նի. տողե- 
Ր"Վ, ինչպես Շահնաման է, անապեստ յան ոտքերով, սկզբից ունենալով 
մի յա մ բ ։ Այսպիսի մի չափը, որ գործադրել է նաև Գրիգոր Նարեկացին, 
շատ հեռու է Շահնամա յի  չափից, բա յց կարելի է « ձայնով ասել», €ի 
ձայն կարդալ» ինչպես Շահնաման։ Կոստանգնի քերթվածի բովանդա
կությունն է աշխարհի ունայնությունը և ոչ թե աշխարհիկ վիպական 
նյութ։ Ուրեմն պարսկական մեծ գիցազներգոլթյան նմանողությունը ե ֊ 
Ղեւ է լ"կ  ը“ ա ձևի,

Տե'ս Չորրորդ հավելված՝ «Շահնամայի ձևական ազդեցությունը»։
17. Վերածնության գրականության աոաջին էտապը տևում Է մոտ

երեք հարյուր տարի, 11-րդ գարի առաշին տասնամյակներից մինչև 14-րդ  
դարի առաշին քառորդը, մինչև Կոստանդին Երգնկացին։ Այնուհետև մոտ 
75 տարի գրական ութ յոմւը հայտնի չէ մեզ մինչև Առաքել Սյոմւեցի և 
Բաղիշեցի— եկեղեցական բանաստեղծությոմւը։ Եթե մի հետադարձ ՛հա
յացք ձգենք այս երկար ժամանակաշրշանի գրականության ընթացքի 
վրա, կտեսնենք, որ, չնայելով հայերի անբարեհաշող քաղաքական վի
ճակին, մի իսկական ինքնուրույն վերածնությամբ աշխարհիկ միտքը 
թափանցում է հայ եկեղեցականի գրականության մեշ։ Մեր բանաստեղ- 
ծությոմ/ը' Գրիգոր Նարեկացու Ողբերգոլթյոմէից ի վեր' ձեռք Է բերում 
նոր գրական տեսակներ և բազմաթիվ նոր թեմաներ—կրոնական միստի
կական զգացումն ու մտածությունը, հայրենասիրություն, բնության սեր 
ու երգ աշխարհի ունայնության ու մահվան գաղափարը, անձնական հան
գամանքներ, բուն ժողովրդական աշխատավոր գա սի իրական կյանքն ու 
աշխարհայացքը, սոցիալական խնդիրներ, ժողովրդի զանազան դասերի 
հարաբերություն ու դասակարգային պայքար, գժգոհությոլն եղած դր ո ւ ֊

107 Տխ-զոսփ, Բանաստեղծի ծննդյան հազարամյակին նվիրված 4.ղ.վաէ.լ, Երևան, 
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թյունից, աշխատավորի բողոքը սոցիալական անհավասարության դեմ,  
երգիծանք վատ կարգերի, ազգային քաղաքական ձգտումներ, կրոնական 
երկբայություն, ազատախոհություն և այլն, Ահա մի նոր աշխարհայե- 
ցությոձ, կրոնական կաշկանդումից ազատություն, որ հետզհետե, թե
պետ դանդաղ և ընդհատումներով, արտահայտված ենք գտնում մեր 
դրականության մեշ.

Որ մեր բանաստեղծությունն այսպես շուտ, եվրոպականից շատ վաղ 
է թոթափել մ  իշնա դար յան ոգին, դրա պատճառը պետք է տեսնել ան
շուշտ ոչ միայն ցեղի ընդոմւակ բնավորության ու նրա այն մեծ շարժ
ման մեշ, որ, ինչպես տեսել ենք, ունեցել է 10-րդ դարում, այլև իր հայ
րենիքի դրության մեշ, Բացի արևմտյան քրիստոնյա ազգերից, հայերը 
շփվում էին նաև արևելյանների հետ' պարսիկների և արաբների։ Թեպետ 
իրանական և հայկական բանաստեղծությունների հարաբերությունը և  
առանձնապես իրանականի ազդեցությունը մերի վրա ըստ ձևի և ըստ 
բովանդակության, ինչպես վերևում ասվեց, դեռ չի ուսումնասիրված, 
բայց արդեն պարզ է, որ մեծ է եղել արևելյան ժողովուլւդների կուլտու
րական ազդեցությոմւը հայկական քաղաքային և ընդհանրապես հասա
րակական կյանքի վրա., հետևաբար անպայման նաև գրականության վրա է 
Այս ներքին և արտաքին հանգամանքների շնորհիվ ահա մեր բանաս
տեղծության մեշ լինում Է մի կատարյալ հեղաշրշում, որ ընկնում Է Պրո- 
վանսի մոտավորապես նույնպիսի բանաստեղծության հետ միաժամա
նակ, հարկավ, Պրովանսից անկախ, քանի որ մեր բանաստեղծությունն 
իր նախապատրաստությունը կյանքի մեշ ունենում Է 10—И -րդ դարե
րում, երբ ֆրանկների հետ հարաբերոլթյոմւ չունեին հայերը։ Հաշորդ 
12-րդ դարի վերշում և 13-րդի սկզբում միայն, այն Էլ Արևելքում ունե
ցած շփումով, նոր դեռ մտավոր շարժում Էր սկսում առաշ գալ Իտա
լիա յում և Ֆրանսիայում, ուրեմն' մերինից բավական ուշ. Բացի այդ 
մեր բանաստեղծության զարգացման ընթացքը տարբեր Է լինում եվ
րոպականից, Առնենք ֆրանսիականը և սիրո քերթվածները։

Պրովանսի բանաստեղծությունն ընկնում Է։ Այնտեղ, ինչպես և Հյու
սիսային Ֆրանսիայում, բանաստեղծները պարապում են արվեստակյալ 
շինծու ձևերով, միշտ միևնույն ընդհանուր գաղափարներով, կնոշ պաշ
տամունքի ու գեղեցկության մի գովքով միայն, այն Էլ քարացած, ա ֊ 
վանդական դարձած ու դժվար հասկանալի խրթին արտահայտություն
ներով և ոտանավորի բարդ, խճճված տեսակներով։ Չկա անհատական 
զգացում, չկա բնության սեր. ավելի ու ավելի լոկ դատողության մի բա
նաստեղծություն, մտավոր վարժությամբ հորինված։ 14-րդ դարի ա ռա
շին քառորդից,— ուրեմն մեր Կոստանդին Երզնկացոլ ժամանակից,— 
նույնիսկ կանոն Է դրվում, թե սերը չպետք Է սովորական ձևով երգել, 
այլ միայն այլաբանությամբ, և թե կանանցից միայն Ս. Կույսին և մյուս 
սրբուհիներին կարելի Է երգել։ «նրանց գոված կինը միայն կնոշ գաղա
փարն Է, Նրանց տարփանքը'  միայն տարփանքի գաղափարը, ամեն ինչ-
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նրանց գլխով անցնում է իբրև վերացական շինվածք և ոչ նրանց սրտով 
իբրև կենդանի Հույզյ>,68ւ Ահա թե ինչպես են բնորոշում Պրովանսի և 
ֆրանսիական սիրո բանաստեղծությունը 14 և 15-րդ դարերում։

Մեր սիրո երգը,— այս ենք առնում միա յն,—բոլորովին ուրույն և 
ավելի հաջող ընթացք է ունենում ։ 10—11-րդ դարերում արդեն էին ում է 
Աստվածածնի կրոնական գովքը գուսանական սիրերգի մոտիվներով, 
ապա վարդ ու սոխակի պատկերով փառաբանվում է սիրաբորբոք տար
փանքը. 13-րդ դարի վերջում, կամ 14-րդի սկզբներում այդ երգն ազատ- ։ 
վում է այլաբանությունից, և եթե հետագայում ևս Աստվածածնի անու
նով են սիրերգում կամ վարդ ու սոխակի պատկերով կամ այլաբանու
թ յա մբ ևս դրում են, այդ ոչ թե նրա համար, որ թույլատրված չէր բա
ցահայտ երգել սեր, այլ որ այլաբանական ձևը դյուր էր գալիս կրոնա
վորներին, իսկ եթե Աստվածածնի անունով են սիրերգում, այդ այնպիսի 
վճիտ աշխարհիկ երգ էր լինում, որ բանաստեղծները հայտնում էին, թե 
կուզեք' աշխարհիկ սեր հասկացեք։ Մյուս կողմից' բանաստեղծությունը 
12-րդ դարից սկսած ձգտում է ազատվել կաշկանդանքից, խրթնաբանու- 
թյուններից ու « ծածուկ ճառերից», և Դանտեից մի դար առաջ արդեն 
մեզնում կարիք է զգացվում կենդանի խոսակցական լեզվով գրելու։ 
Բայց որ գլխավորն է' ինչքան էլ շատ միակերպություն կա մեր սիրո 
երգի մեջ ևս, բա յց և այնպես 15— 16-րդ դարերում մեր այդ երգը, ինչ
պես առհասարակ տաղասացությունը, ոչ միայն չի ընկնում, ա յլ, ընդ
հակառակն, ավելի զարգանում, ուռճանում է և ստեղծվում են շատ ըն
տիր ու փայլուն բանաստեղծություններ։ Առաջ են գալիս վիպական 
քերթվածներ' կրոնական ու ա յլ բովանդակությամբ, ինչպես նաև սիրա
վեպ առանց որևէ այլաբանության, նովելլաներ և ա յլն։ Սրանց կողքին, 
շատ վաղ դարերից ի վեր, մինչև վերջը միշտ գոյություն է ունեցել գու
սանական բերանացի երգը, սիրո և ուրախության տաղը, բոլորովին զերծ 
որևէ կրոնական կաշկանդանքից և այլաբանությունից, Բարեբախտաբար 
գրի առնված մնացել են գուսանական «հայրենները», որոնք մեր քնար
երգության գոհար վարդերն են։ Սրանց մասին էլ կտեսնենք այս գործի 
շարունակության մեշ։

Բայց նախքան այդ մի հայացք ձգենք մեր եկեղեցական գրակա
նության վրա։

1,1 НЫо1ге йе 1а ЬШёгаШге քгап<;а(зе раг О ^ а у е  Լտոտօո, Раг1в 1895, ԷԼ
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ԵՎ ԱՐԵՎՄՈԻՏԸ

ՃԻԳԵՐ ԱՆԿՄԱՆ ԱՌԱՋՆ ԱՌՆԷԼՈԻ ^ԱՄԱՐ

1. Ավերմունքներ)! դարեր:—Մենք թևակոխում ենք այժմ մի պատ. 
մական ընդարձակ շրշան, որ կամ անծանոթ է, կամ սակավ ծանոթ, զի 
մեր պատմաբանները խուսափել են ընդհուպ մոտենալու մեր ժողովրդի 
այս հինգհարյուրամյա պատմությանը 14-րդ դարի ա ռաշին տասնամյա, 
կից մինչև 19-րդ դարի սկիզբները։ Կարծես մի մեծ մռայլ ու ա/եկոծ 
տարածություն են կազմում այդ դարերը, որոնք, չնայելով իրենց փոքր 
հանգրվաններին'  աղետալի հետևանքներ են ունեցել մեր ժողովրդի հա. 
մար, ավելի ևս չարաչար, քան արաբական, սելշոլկյան և թաթարական 
բռնատիրությունները։ Այստեղ կարող ենք և կարևոր է միայն ընդհանուր՛ 
կերպով գծել մեր երկրի ու ժողովրդի չարաբաստիկ վիճակն այս մեծ 
շրշան ի ա ռաշին դարերում։

Ամենից առաշ աչքի է ընկնում իշխող տոհմերի և իշխողների հա- 
րափոփոխ դրությունը, որին ընկերակից էին հարատև պատերազմները,, 
ուստի և երկրի հարատև ավերումն ու ժողովրդի ավելի ևս կեղեքումներն 
ու քայքայումը։ Թաթարներն ընդունում են մահմեդականություն, և ընդ. 
հանրապես այլևս բարեհաճ չէին դեպի քրիստոնյա հայերը։ Մոլեռանդ
ների կողմից տեղի էին ունենում սաստիկ ճնշումներ։ Շուտով, 14-րդ- 
դարի երկրորդ տասնամյակից, Պարսկաստանի մոնղոլական հարս տոլ. 
թյունը, որ տիրում էր նաև Հայաստանին, թուլանալով խաղալիք է դառ
նում զորավոր կառավարիչների ձեռին և վերշապես ընկնում է (1344 թ .)է  
Առաշ են գալիս մի շարք ինքնագլուխ խաներ զանազան կողմերում. Հա
յաստանը մնում Է Ատրպատականի իշխողների ձեռին։ հաները կարճատև 
տիրակալությամբ հաջորդում են միմյանց և իրար հետ կռվելով ավերում 
են երկիրը մինչև մեծ ավերիչ Լանկթամուրը։

Այդ ժամանակներում բարեհաշող վիճակի մեշ չէր նաև Կիլիկիայի 
հայկական թագավորությունը։ Դադարել էր հայերի դաշինքը թաթարների 
հետ. երկրռւմ մեծանում Էին երկպառակությունները, կաթողիկոսները



հաճախ զիջումներ էին անում կաթոլիկ եկեղեցոմւ, ինչ որ խռովություն
ներ էր առաջ բերում։ Գրսից անընդհատ հարձակվում էին շրջակա մահ
մեդականները մասամբ այն պատճառով, որ հայերը չէին կտրվում արև- 
մըտյան տերություններից, թեև ոչ մի շահ չունեին նրանցից և չէին կա
րողանում մի ընդհանուր լեզու գտնել գոնե Եգիպտոսի տերության հետ, . 
որի ձեռով և վերջիվերջո 1375 թ. ընկավ այն կողմերի հայկական ան
կախ թագավորությունը։

նույն տարիներում Հայաստանին տիրում են երկու թուրքմեն հա-, 
րըստոլթյուններ— Ղարաղոյունլի, որ է Սև խոյի (1378— 1469 թ թ .), կենտ
րոնը Թավրիզոլմ, և Աղղոյունլի, այսինքն Սպիտակ խոյի հարստություն 
(1378— 1502 թթ.) ,  կենտրոնը Ամիդ (Դիալ՛թեքիր) քաղաքը։ Միաժամա
նակ և Չինդիզ խանի սերունդներից ( կանանց կողմից) Լանկթամուրը 
1380 թ. սկսում է Ջաղաթայի խանությունից (Տրանսոկսիանում— Բու
խարայում Սիր-Դարյա դետից հյուսիս, արդի Ուզբեկստան երկրռւմ) ՛իր 
արշավանքները Պարսկաստանի վբա, ավերում է նաև Ատրպատականն. 
ու Հայաստանը։ նրա բանակները 1387— 1402 թթ. մի քանի անգամ հե
ղեղում են Հայաստանը և քարուքանդ անում Արցախ, Սյունիք, Երնջակ, 
Կարբի, Բջնի, Գաոնի, Կողբ, Սուրմարի, Կոգովիտ, Արճեշ, Կարս, Վան, 
Մալաթիա և այլն, մտնում են նաև Կիլիկիա, 1400 թ. անցնում են Ա նա-, 
տոլիա։ Այստեղ Իկոնիայի (Հռոմի) սուլթանությունը 1294 թ . կործան
ված էր թաթարների ձեռով, և կազմված էին մի շարք իրարոլց անկախ, 
իշխանությոձներ. 1299 թ. մի թուրք ցեղապետ' Օսման անունով' իրեն 
հռչակել էր սուլթան և հետզհետե զորանալով ընդարձակել էր իր տերու
թյան երկիրը, Կազմվել էր տաճիկների օսմանյան տերությոմյը։ Լանկ- 
թամոլրը 1402 թ. ջարդում է օսմանյան թուրքերին ևս Անկյուրիայի մոտ, 
և վերջապես կազմվում է նրա հսկայական մեծության տերությունը' կենտ
րոն ունենալով Սմրղանդ մայրաքաղաքը։

Լանկթամուրի մահից (1405  թ .)  հետո մեծ խռովությոմւ է սկսվում 
նրա ժառանգի և նվաճված տերությունների միջև, օսմանցիներն ու թուրք
մենները վերականգնում են իրենց իշխանոլթյոձները։ Ղարաղոյունլի- 
ների ցեղապետը' Ղարա Յուսուֆ' պատերազմում է Լանկթամուրի որդի 
Շահրոլհի դեմ (1405— 1447 թ թ .) . ապա նույն պատերազմը շարունակում 
է Ղարա Յուսուֆի որդի Իսքանգարը (1420— 1437 թ թ .) , մինչև որ դաոնում 
է տեր Ատրպատականի և Հայաստանի մեծ մասին' կենտրոն ունենալով 
Թավրիզ քաղաքը, Իսքանդարից ապստամբում է իր եղբայր Ջհանշահը
(1437— 1567 թ թ .), և իշխում է նաև Հայաստանի մեծ մասի վրա (Ա յ- 
րարատ, Սյունիք, Վասպուրական և ուրիշ կողմեր)։ Մի առժամանակ 
համեմատաբար խաղաղում է երկիրը. Ջհանշահի որդին իբրև ընդհա
նուր կուսակալ Հայաստանի և ա յլ երկրների' նստում էր նախիջևանում՛ 
իր ձեռի տակ ունենալով կառավարիչ բեգեր Երևանում, Վանում, Տփղի- 
սում և ուրիշ տեղերում, Բայց շուտով սկսվում են պատերազմներ Աղղռ 
յոձլիների և Ղարաղոյունլիների միջև, հաղթում են Աղղոյունլիներր
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1469 թ. և տիրում են նաև Ատրպատականին և ամբողջ Հայաստանին 
ծանր լծով, Նրանց իշխանությունը, սակայն, երկար չի տևում,

Սեֆյան տոհմից Շահ Իսմայիլը (1502—1520 թթ.) Ծարուրում շար. 
դում է թուրքմեններին, նվաճում է ամբողլ Պարսկաստանը, մայրաքա
ղաք դարձնում և Թավրիգը։ Իշխում է Սեֆյան հարստությոմւը (1502— 
1736 թ թ .)։ Այս նոր պարսկական տերությունն արևմուտքից սահմանա
կից է դառնում օսմանյան տերության հետ. սկսվում է դարավոր պա
տերազմ օսմանցիների ու պարսիկների միշև. Շահ Իսմայիլի օրով հենց 
օսմանյան տերությանը կցվում են Հայաստանից Կարնո, Կամախի և 
Մշոլ գավառները, Բայց երկարատև պատերազմի ընթացքում Հայաս
տանի զանազան մասերը հաճախ մեկից մյուսին են անցնում մինչև Շահ

■ Արաս թագավորը (1587—1628 թթ.) և հետո։ Երբեմն էլ օսմանցիները 
տիրում են և ամբողջ Հայաստանին, բայց արևելյան Հայաստանն ընդ
հանրապես մնում է պարսկական իշխանության ներքո։

Այսպես' այս երկու հարյուր և ավելի տարիների ընթացքում Հայաս
տանում իշխել են զանազան տոհմեր' մոնղոլ ու թուրքմեն, թուրք ու 
պարսիկ—բոլորը մահմեդական, թշնամի միմյանց և ավելի ևս հայերին։ 
՛Պատերազմները գրեթե անընդհատ էին. նույն տոհմի իշխողներն անգամ 
հաճախ միմյանց դեմ էին ելնում, և Հայաստանը շարոմւակ դաոնում էր 
պատերազմների ասպարեզ։ Մահմեդականները, որ վայրագ անգթու
թյամբ կոտորում էին միմյանց ևս, ավելի ևս մեծ դաժանությամբ էին 
վերաբերում դեպի քրիստոնյա հայերը, որոնց իրենց թշնամիներն էին 
համարում կռվող կողմերը, Ուստի սուր ու կոտորած, ավար ու ավեր 
միշտ կախված են եղել անպաշտպան հայ ժողովրդի գլխին։ Ոչ միայն 
Լանկթամուրը, այլև ուրիշները մասսայական կոտորածներով բնաշնշում 
էին ժողովրդին, գերեվարում, մի տեղից մյուս տեղը քշում։ Բնակիչներն 
իրենք էլ գլխակորույս դուրս էին գալիս իրենց բնիկ երկրից, գնում Փոքր 
Աս իա, Կ. Պոլիս, Բալկաններ և այլն ավելի մեծ բազմ ությոմւներով, քան 
սելջուկյան և թաթարական արշավանքների օրով, Ավելի սոսկալի է լի
նում գրությոմւը, երբ հին պատերազմող բռնակալների սովորությամբ 
հրամայում են ժողովրդին գաղթել երկրից դուրս, իրենց ետևում այրե
լով, ավերելով ամենայն ինչ, որպեսզի հետապնդող թշնամին միայն 
ամայի երկիր գտնի։ Քանդվում են քաղաքները, գետն ի տակն են մտնում 
Դվինի, Անիի նման վաճառաշահ կենտրոնները, ոչնչանում է արդյունա - 
գործությոմեը, գրեթե դադարում առևտուրը. Պակասում է հողագործու
թյունը. մշակված, բերրի դաշտերը խոպանանում և ամայի դաոնում։ 
.Չորանում, արմատախիլ են լինում այգիներն ու պարտեզները։ Փոքրա
նում է երկրագործ հայ ժողովրդի ՜թիվը• նրա տեղը հետզհետե բոնում 
են վաչկատոմյ թաթարներ, քոչվոր թուրք ու քուրդ ցեղեր, որոնք երկար 
ժամանակ դեռ չեն դաոնում նստակյաց և քոչվորությամբ ավերում են 
շեն ու մշակված հողերը, հաճախ հափշտակում անպաշտպան քրիստոն
յա  ժողովրդի ձեռից այգիներն ու տները. Կրկնվում են համատարած սո
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վերը։ Մյուս կողմից' սովալլուկ ու մերկ ժողովուրդը տառապում է կո—  
ղոպտիչների և հարկահան կոչված հարստահարիչների ձեռին։ Օսման
յան երկրռւմ ժողովրդի համար մի պատուհաս է դաոնում նաև яման- 
կաժ ողովս ասածը։ Այս ամենի հետ շարունակվում են կրոնական հալա
ծանքները և՜ մոլեռանդ կառավարիչների, և' ֆանատիկ մահմեդական 
ամբոխի կողմից, փակում կամ քանդում են եկեղեցիները, ստիպում են 
մահմեդական դաոնալ, և թշվառ ժողովուրդը հաճախ բոնի հավատա
փոխ է դառնում, տեղի են ունենում նաև բազմաթիվ նահատակոլթյոմւ-- 
ներ կրոնի համար։

Այսպես ահա հայ երկիրն ապրում է մի գրեթե անընդհատ փոթոր
կահույզ վիճակ և վերշիվերշո մի սոսկալի անկում, տնտեսական ու 
կուլտուրական։ Հայաստանի պատկերն անգամ փոփոխվում է թե ' ազ
գագրորեն, ըստ բնակչության ցեղերի, և թե' նույնիսկ ըստ աշխարհա
գրական անոձների, իսկ ժողովուրդը հետադիմում է ըստ ամենայնի։ 
Այսպիսի դրությունն առաշ է եկել հետզհետե, աստիճանաբար, և մեր 
պատմաբանները պետք է դեռ նոր պարզաբանեն այս աստիճանական 
անկումը բոլոր մանրամասնություններով։ Դեռ նոր պետք է հայտնա
բերվեն ի միշի այլ բաների նաև հայկական կուլտուրայի նեցուկ հայ 
ազնվականության աստիճանական ոչնչացումը կամ աննշան դրության 
վերածվելը, ինչպես, օրինակ, Սյունյաց մեծ իշխանության Օրբելյան 
տոհմի, որ սպառվել է 1438 թվականին, Ավելի ևս կարևոր է իմանալ 
մեր կուլտուրայի լուսավորության ակոլթների— վանքերի վիճակը 1ւ 
նյութական, և' կուլտուրական կողմից 14— 17-րդ դարերում և հետա
գայում,

2. Ունիթոռական գրականություն և լատինաբան աղճատ հայերեն:
— Այս ավերմունքների մեծ շրշան ի ա ռաշին դարում հայոց վանքերը 
բնականաբար դեռ բոլորովին ընկած չէին։ Նրանք էին, որ դեռ շարունակ 
հակազդում էին Կիլիկիայի իշխանների և բարձր հոգևորականության 
ձգտումին՝ քաղաքական նպատակով կրոնական զիշումներ անելու կ ա ֊ 
թռլիկ եկեղեցուն։ Հռոմն արևելյան հայ վանականների դիմադրությունը 
խորտակելու համար մի նոր միշոցի է դիմում, նա պարսկական մոնղոլ 
հարստության թուլացման սկիզբներում հենց՝ 1319 թ . քարոզիչներ է 
ուղարկում Արևելք։ Հիմնում են Մարաղայի լատին եպիսկոպոսությունը1 
կենտրոն ոձենալով մայրաքաղաքը' Սուլտանիա։ Հա յ վարդապետները 
սկզբում հետաքրքրվում են լատին եպիսկոպոս Բարթողյիմեոսի (մեռ. 
1333 թ .)  ոչ թե կրոնական քարոզներով, որոնցով նա հռչակված էր այն 
կողմերում, այլ նրա բնագիտական հմտություններով» Այդ ժամանակ 
դեռ ծաղկած դրության մեշ էր Վայոց գավառում Գայլեձորի (Գլաձորի) 
վանքը, որի մասին խոսվել է վերևում, նրա վանահայր Եսայի Նչեցին, 
որ իր աշակերտների մեշ զարթեցրել էր գիտության սեր, թույլ է տալիս 
նրանցից մեկին' Հովհան Քոնեցուն 1328 թ . գնալ հիշված լատին եպիս
կոպոսի մոտ' նրա նոր գիտությունը լսելու և լատիներեն սովորելու։
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■ Բռնեցին հրապուրվում է կաթոլիկ բարոզչից ու «լատին աստվածարա- 
՚  նոլթեան արուեստակեալ ձևերից», հարում է կաթոլիկ եկեղեցուն և մի 
քանի ընկերներով 1330 թ. հաստատվելով Երնջակի Ապրակունիս կամ 
Ապարաններ վանքում* սկսում են քարոզել միացում կաթոլիկ եկեղեցու 
հետ։ Նրանք ունենում են հետզհետե ավելի ու ավելի հետևողներ Նա
խիջևանի և ճահոլկի գավառներում, ստեղծվում է կաթոլիկ եկեղեցու 
հետ միանալու հոսանքը և միացումը գործնապես, կամ տմիարարությու- 
նը», որ հայտնի է լատիներեն էոմւիթոռությոմւ» անունով։

« ՈւնիթոռներըI  գործում էին թե' բերանացի քարոզներով և թե' 
գրավոր կերպով։ Մի կողմ թողնելով և նույնիսկ արհամարհելով հայոց 
գրականությունը, անարգելով ամեն ինչ, որ հայկական է—ծես, սովո
րություն և այլն, նրանք լատիներենից թարգմանում էին կաթոլիկական 
ոգով կրոնական գրքեր, մեկնություններ, քարողներ և այլն, նույնիսկ 
լատին ծիսարաններ, երբեմն և ուրիշ բովանդակությամբ գրքեր, որոն
ցով տարածում էին հայերի մեշ Արևմուտքի սքոլաստիկական ուղղու
թյունն ու գաղափարները, Այս ոմւիթոռական գրականությունը, հար
կավ, գրական արժեք չունի,

Ունիթոռների նախանձախնգրությոմւը լատին եկեղեցու համար այն 
.աստիճանի է հասնում, որ եթե հնար ունենային, հայոց լեզոմւ կփոխա
րինեին լատիներենով, բա յց որովհետև այդ անել անկարելի էր, ուստի 
նրանք հայոց գրական լեզոմւ ձևում են ըստ լատիներենի, կիրառում են 
նորաստեղծ հոլովական ու խոնարհման ձևեր, նոր տեսակի նախդիրներ, 
բառերի լատինաձև շարադասություն ու համաձայնոլթյոմւ, լատիներենի

■ հետևողությամբ կազմված նոր բառեր և արտահայտությոմւներ և այլն։ 
Այսպիսով աոաշ է գալիս մի (Гտարօրինակ լեզուն, մի լատինաբան հա
յերեն, որ բացի հայոց լեզոմւ խանգարելուց ոչ մի բանի և ոչ ոքի պի
տանի չի եղել։ Այս ոմւիթոռական աղճատ լեզուն իր գրականությամբ 
հանդերձ բավական գռրծածությոմ։ է ոմւեցել և երկար է տևել, մինչև 
նույնիսկ Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր Մխիթար Աեբաստա- 
ցին, որ և 1721 թ. առաշին անգամ Վենետկոլմ տպագրել է տվել Պետ
րոս Արագոնացի քարոզչի ТԱռաքինութեանց գիրքը»... в Նորում [ =  լո
րում, Մ. Ա.] նախ րնձհոին զեօթանց առաքինութեանց.., Անդրածհցեալ 
[ =  թարգմանեալ, Մ. Ա.] ի լատինականէն ի հայ բարբառ, ի գա լառն 
Նախիշևանոլ, ի վաղնշուց ժամանակաց։ Իսկ այժմ ի լոյս ածացեալ [ =  ա- 
ծեալ, Մ. Ա.] աշխատասիրութեամր և սրբագրոլթեամբ տեաոն Մ խ իթա ֊ 
բայ վարդապետի Սեբաստացլոյ Արբայ հայր կոչեցելոյ» ։  Այս դեռ սրբա
գրված լեզվով է ։ Վենետկոլմ 1772 թ. կատարվել է դրա երկրորդ տպա
գրությունն էլ, որի մեշ հիշվում է, թե թարգմանությունը եղել է 1339 թ .1։

8. Հովհան (Յովհան) Որոտնեցի ե վանական դպրոցներ:—Ուեի-
. թոռների հայրենամերժ և ավանդուրաց անզուսպ գռբծռմւեությոմւն ա-

I Գ. ЯшгрВшЕшцшБ, Հայկական մ ատենազիտութ!,ձ , Վենետիկ, 188», է։  41,



ռաշ է բերում հուզումներ, խռովություն, և բնականաբար չի մնում առանց 
զորեղ հակազդեցության, որ ունենում է իր բարերար հետևանքները ոչ 
միայն հայոց եկեղեցու համար, այլև ընդհանրապես կուլտուրայի, լու
սավորության և մասնավորապես գրականության նկատմամբ, Տաթևի, 
Գայլեձորի (Գլաձորի) և մի քանի ուրիշ վանքեր, որոնց մեշ դեռ շարու
նակվում էր հայկական ուսումը, իրենց աշակերտներին կրթում Էին լի
նելու ոչ միայն ուսումնասեր, այլև հայրենասեր, և անաղարտ պահպա
նելու հայոց լեզուն, ինչպես և ազգային եկեղեցին իր ավանդություննե
րով, նրանց աշակերտներն ահա հակառակ են ելնում ունիթոռներին և' 
բերանացի, և' գրավոր քարոզներով, Այդպիսիների մեշ ա ռաշին տեղը 
բոնում Է Հովհաննես (ՑովհաննԷս) Որոտնեցին, Կախիկ մականունով 
(1 3 1 5 -1 3 8 8  թ թ .)*, նա Օրբելյան տոհմից Էր, «ի գալառէն Որոտնոյ ի
գեղշէն Վաղանդնու՝ որդի մեծի իշխանին Իւանի, որ էր ի զարմէ ա ռաշին 
իշխանացն Սիւնեաց, յորմէ Վասակն էր ... յո յժ  իմաստոձ և գիտնական 
Հին և նոր կտակարանաց, լուծիչ Աստուածաշնձոյ նրբից և արտաքնոց»3: 

Գրիգոր Տաթևացին ևս իր ներբողյանի4 մեշ գրում է. вԳոլով նորա 
ազատ պայազատ յազնէ Սիսական բնիկ Հայկազնի, գալառալ Որոտնէի 
իշխան ազգաւ, տիրելով բազմաց և փարթամ գոյիցտ։ Օրբելյանները վա
ղուց իրենց համարում էին Սիսական տոհմի ժառանգներ, ուստի զար
մանալի չէ, որ Որոտնեցուն այն տոհմից են դնում, նա Գայլեձորի հռչա
կավոր վարդապետ Կսայի նչեցոլ աշակերտն էր, շատ տասնամյակներ 
նվիրվել էր ուսման, սովորել,—ինչպես գրում են, — օտար լեզուներ, հմուտ 
էր գլխավորապես լատիներենին, հետևելով արևմտյան ուսմունքներին 
և կաթոլիկական դպրոցներում ընդունված մեթոդներին։ նա ուսումնա
սիրել Էր նաև հայերի մեշ հնուց ընդունված արտաքին գիտությունները, 
Փիլոնի, Արիստոտելի, Պորփիրի և ուրիշների երկերը։ <гԲազմահանճար 
իմաստիլք առլցեալ, — գրում Է Տաթևացին հիշված ներբողյանի մեշ, — 
ընդ ոգէշոէնչ մատենի՝ յարտաքինսն վարժեալ սոփեստիX։ «Ի սմանէ ըն
թերցումն սուրբ գրոց և վարժումն արտաքին կրթութեանց, տեսական 
իմաստից և գործնական արդեանց շարայարոլթեանց։ Ի սմանէ յոքնա- 
նկար նորագիծ տաոք, և երաժշտական եղանակք... Մեկնութիւն հոգէ- 
շունչ մատենից... և արտաբացումն արտաքին սոփեստից»։ Ուրիշ տեղեր 
Գրիգոր Տաթևացին6 իր вվարժապետտ Որոտնեցուն անվանում է «մեծ  
հռետոր Հայոցа , «ազգիս Հայոց մեծ հռետորа ։

2 Այս թվականն է դնում Մ. Օրմանյանն իր էԱզդապատոսՏի» մեշ,
3 .Պատմոլթիմ, Լանկ-Ւամոլրա, ե ,ա,„րդաց խրոց, արարեալ Թովմա վարդապետի

Մեձոբեցայ», Փարիզ, 1860, էւ 1* ե Տպվաէ Է Մովսես Կաղանկաավացոլ .Աղոսսնից
պատմութիմ,* Բ հատորին կից,

4 (ГԳիրр քարողոլթեան, որ կոչի Ամ արան հատոր, արարեալ Գրիգորի Տաթեացլոյնօ,
Կ. Պոլիս, ՌՃՂ (1741), Էէ 711 և հտն., .Նորին Գրիգորի Ներրողեան ողբերգաբար ոգեալ 
ի թաղոսէն տիեզերալոյս վարդապետին իւրոյ Տօհաննոլ Որոտնեցւոյւ,

6 էԳիրց հարցմանց... Գրիգորի ՏաթԽսցլոյնւ, Կ. Պոլիս, ՌՃ1Ը—17էՏ, {յ 773. այլև 
Քարոզգիրք, Ամարան հատոր, { ,  7*1.
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Այս շնորհալի անձը թույնում է աշխարհիկ կյանքը ե հաստատվելով 
Տաթևի վանքում, որ ի հնուց նշանավոր էր եղել իր վարդապետարանով, 
նա նորից կազմակերպում է այն վանքի դպրոցը և ուսուցանում է այն
տեղ բազմաթիվ աշակերտների, աշխատելով իր ձեռ բերած բոլոր ուսու
մը տալ նրանց։

Այն ժամանակներում հայտնի է դառնում Նախիշևանից ոչ շատ հե
ռու Աստապատի վանքի (Կարմիր վանքի) դպրոցն ևս, ուր ուսուցանում 
էր «մեծ վարդապետն Սարդիս* ,  Ունիթոռները հենց սրա աշակերտների 
միջոցով անկարգություններ են առաշ բերում, ուստի նրանց դեմ կռվելու 
համար Հովհաննես Որոտնեցուն, իր աշակերտների հետ միասին, Տա
թևի ց  հրավիրում են Ապրակունիսի վանքը, ուր նա շարունակում Է ուսու
ցանել մինչև կյանքի վերջը։ Նա մոտիկից զորեղ ախոյան հանդիսանա
լով ընդդեմ Երնջակի և Նախիջևանի ունիթոռների և մեծ ժողովրդակա
նություն ստանալով արգելք Է դաոնում կաթոլիկության տարածվելուն 
հայերի մեջ*։ «Ժռղովեաց առ ինքն զբաղում աշակերտս յամենայն գա- 
լառաց և լուսազարդեալ պայծառացոյց զազդս Հայոց վարդապետօք և 
քահանայիւք». вոր իբրև արեգակն փայլէր ընդ ամենայն ազգս Հայոց և 
լուսաւորէր զամենեսեան գիտութեամբ» ,— դրում է Թովմա Մեծոփեցին1 ։  
Հետաքրքիր է, որ Ապրակունիսի և Աստապատի վանքերի դպրոցները 
մեծ հաջողություն են ունենում և հռչակ են վայելում ոչ միայն իրենց 
երկու վարդապետների շնորհիվ, այլև Որոտնեցու աշակերտ և գրիմեցի 
Մաղաքիա վարդապետի նյութական օժանդակությամբ, որ, ինչպես դրում 
է Մեծոփեցին, էր «Ի ծովահայեաց քաղաքէն Ղրիմայа [հավանորեն Կա
ֆայից, այժմյան Թեոդոսիայից], « յո յժ  մեծատան որդիа, «շինեաց զվա- 
նորայս Հայոցа , «վասն զի զերկուց վարդապետաց դասատունսն' զՏով- 
հաննռլ և զՍարգսին' նա պահ էր ի շինութեան' զԱպրակունեացն և ղԱս-

Հովհաննես Որոտնեցին ուսուցանում էր ոչ միայն բերանացի գա ֊ 
սավան գութ յամբ ու քարոզներով, այլև գրավոր աշխատություններով, 
նա գրած ունի դավանաբանական աշխատությոձներ, մեկնություններ, 
քարոզներ և այլն։ Ինչպես Գայլեձորի վանքի դպրոցում, Որոտնեցու 
դպրոցում ևս շարունակում էին ուսումնասիրել հին փիլիսոփայական 
երկերը։ Նրանից մնում են Արիստոտելի, Պորփիրի և Փիլոնի գործերի 
մեկնությոմւներ, որ նա արել է, անշուշտ, իր աշակերտների համար։ Նրա 
անունով կան նաև առակներ, որոնցից է և հետևյալը,

«Ասի յառակաց, թէ զաղոլէսն բռնեալ կենդանի քերթեցին և մին 
փողի չափ մորթ ի վերայ գլխին թողին, և այնչափ ի վերայ ագոյն և ի 
վերայ ճանգերոյն։ Ել թողին գնալ։ Ցայնժամ մարզիկն տեսեալ ծիծա-

6 Թ, Մեծոփեցի, ՊատմոգԳիւն, Փարիզ, 1860, էշ 39 ե հտն.։
7 Անդ, էշ 18 և հան., ՏՏ և հան.։
8 Անդ, էշ 1Տ և հան.։
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ղէին բարձրաձայն։ Ել ասէ աղովսն. «Գեմ աբեղա չ ի մ էշ հարսանեաց 
չեմ' որ կու ծիծաղիք»^։

Որոտնեցին վախճանվել է 1386 թ ., ըստ ուրիշների' 1388 թ. Ապ- 
րակոմւիսի վանքում և այնտեղ էլ թաղվել։ նրա մահվան առթիվ Մեծո
փեցին գրում է. «■/> սոյն ալոլրս հանգեալ [Որոտնեցին] ի Քրիստոս, և 
խաւարումն եղև աշխարհիս Հա յոց»10։  Ահա թե ինչպես է անդրադարձել 
նրա մասին նրա երիտասարդ ժամանակակիցը, նրա աշակերտի աշա
կերտը։ Եվ նա, Մեծոփեցին, իրավոձք ուներ, сгԶի ոչ միայն սով մարմ
նական տուալ մեզ, — դրում է ն ա ,—այլ և սով հոգևորական», Այդ հոգե- 
վոր սովը վերացնելու համար Որոտնեցու աշակերտները նրա մահից հետո 
տեղափոխվում են զանազան վանքեր. « Մեծն Յակոբ գնաց յերկիրն Ա- 
րարատեան և բնակութիւն իւր արարեալ զսոլրբ ուխտն Սաղմոսավանից, 
որ 20 ամ աշակերտեալ էր Ցովհաննոլ Որոտնեցւոյ։ Ել վարդապետն Գրի
գոր գնաց աշակերտօք իւրովք ի գալաոն Եկեղեաց յԵրզնկայն. և այլք աստ 
և անդ ցրուեալ եղեն»։ Սրանցից Հակոբ ու Մխիթար վարդապետները դնում, 
են Ռշտունիք, Ապրակոմւիսի վանքում Որոտնեցու ամբիոնը ժառանգում 
է Գրիգոր Տաթևացին, որի մասին կխոսվի ներքևում•*»

հ Մարմնական սովից» և իշխանավորների բռնություններից, ինչպես 
և նյութական պակասոլթյոմւից գրիմեցի Մաղաքիա վարդապետի և Հով
հաննես Որոտնեցու մահից հետո, ստիպված է լինում էմեծ վարդապետն 
Սարդիս, որ ոլնէր զսուրր ուխտն Աստապատու», թողնելու իր վանքը և 
գնալու (էի Հեր քաղաք սակաւ աշակերտօք ի նոյն ամի դառնոլթեան»։ Նա 
այնտեղ Է անցկացնում էզաւուրս սովոյն ղաոնութեան», ապա անցնում 
Է Քաշբերունյաց գավառը և, տեղի եպիսկոպոսի սիրալիր ընդոմւհլու
թյամբ, հաստատվում Է я ի մայրաքաղաք վանս Սուխարայ, որ այժմ 
Խառաբաստոյ վանք կոչի»։ է Ել նստալ յա  թոռ վարդապետութեան։ Եւ 
ժողովեցան առ նա բազումք ի գրոց աշակերտաց և ի կրօնասւրաց և յոլ- 
սումնասիրաց ալելի քան 60 կարգաւորք և ուսումնականք։ Ել ուսոյց զա
մենայն ծովեզերս Վա սպուր ական գա լառիս ոսւմամբ և գիտոլթեամբ»12։ 
Նա այստեղ գործում Է 1389—1402 թվականը։ Նրա մահից հետո նույն 
տեղում մեծ աշողությամբ ուսուցանում Է <гպատկառելի քաշ վարդա
պետն», որ սակայն «ի հալածմանէ անօրինաց» ստիպված է լինում իր 
աշակերտների հետ գնալու Տոսպ երկիրը, Սալնապատի վանքը, ուր և
վախճանվում է 1406 թ .։

9 Պետ. Մատենադարան, ձեռ. М 57 (նոր համար), 91 (հին համար)։ ժողովաէոլ 
Հովհ. Որոտնեցու երկերից, Լուծմունք, Գիրք պարապմանց, առակներ (180-րդ էշից) ։ 
Առակներից հետո (էշ 172) հիշատակարան, գրիչը' Ռըսաակէս Սեբասաացի. հավաքաձ ( 
*ի լոս/ալոր բանից աեաոն իւրեանց և վարդապետին 3 ովհաննոլ Որոտնեցւոյ»ւ Առակների 
մի մասը կա Վարդանա յ  առակների մեշ։—1աղորդեց ՀՍՍՀ ԳԱ դրականության ինստի
տուտի դիտ. աշխատակից Վիդեն Խելում յան,

Ю Անդ, էշ 15։
11 Անդ, էշ 33.
1* (►. Մեծոփեցի, Պատմութիմ։, էշ 35 և հտն.։
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Հիշենք և Արճիշո գավառի Մեծոփա վանքը, որ նշանավոր է հան
դիսանում Հովհաննես անունով մի ուսումնասեր կրոնավորի աշխատու
թյամբ'3։ Նա այգ վանքոսէ սովորելուց հետո' ցանկանում է ավելի բարձր 
ուսում առնել և վարդապետական աստիճան ստանալ։ Եվ որովհետև «ոչ 
գոյր վարդապետ ի ծովեզերս Վասպուրականի», նա մի քահանայի հետ 
դնում է Հովհաննես Որոտնեցու մոտ' տասներկու տարի աշակերտում է 
նրան։ Որոտնեցին 1386 թ. մտադրվում է նրան վարդապետական իշխա- 
նություն տալ, բայց հանկարծակի հիվանդանում և վախճանվում է, մեռ
նելուց առաշ պատվիրելով իր աշակերտ Գրիգոր Տաթևացոմյ' Հովհան
նեսին վարդապետական աստիճան տալ։ Այդպես էլ լինում է ։ Հովհան
նեսն այնուհետև վերադառնալով իր հայրենի երկիրը' ծաղկեցնում է 
Մեծռփա վանքը դպրոցով ու շինարարությամբ, նա հաջողում է նույնիսկ 
մի եկեղեցի շինել այնտեղ յոթ դժվար տարիների ընթացքում' 1402— 
1409 թվականների մեշ. «Ել սկիզբն արար շինոլթեան սուրբ եկեղեցլոյն 
յաւուրս Չաղաթային [այսինքն' Լանկթամուրի օրով 1402 թ.], յորմէ ամե
նայն եկեղեցիք Հայոց ի հիմանէ քակեալ լինէինւ1*,

Այսպես' մեծ խեղճության ու տագնապի, նեղության ու կողոպուտ
ների, հալածանքների ու կոտորածների, անգամ Լանկթամոլրյան ավեր
մունքների օրերին կային դեռ վարդապետներ, մեծ մասամբ Հովհաննես 
Որոտնեցու աշակերտները, որոնք անսպառ եռանդով, ամեն տնտեսական 
զրկանքներ կրելով, ճիգեր էին անում լուսավորության ճրագը վառ պա
հելու մեր վանական դպրոցներում։ Նրանք պահում էին բազմաթիվ աշա
կերտների խմբեր, երկար տարիներ, նույնիսկ տասնամյակներ սովորեց
նելով նրանց ոչ միայն հայոց եկեղեցու մեշ ընդունված ուսմունքը, այլն 
արտաքին գիտությունները, որքան կարողացել էին իրենք ձեռք բերել։ Եվ 
հեշտ չէր այն ժամանակ ուսում առնելը, վարդապետները հաճախ նեղ
վում ու հալածվում էին, և ստիպված էին լինում մի տեղից մի ուրիշ տեղ 
թափառելու, անգամ փախչելու իրենց բազմաթիվ աշակերտների խմբե
րով։ Բայց և այնպես նրանց մեծ ճիգերը ապարդյոմւ չեն մնում, նրանք 
կարողանում են Հայաստանի որոշ թվով անկյոձներում, գոնե ժամա
նակավորապես, կուլտուրական և եկեղեցական անկման առաշն առնել։

4. Գրիգոր ւօլաթեցի Ծերենց:— Այդ վանքերում ավանդված առար
կաների մեշ եղել է և գրչության արվեստը, որով գրքեր արտագրելով 
բազմացնում էին։ Այս նկատմամբ կարելի չէ չհիշել այստեղ Գրիգոր- 
Ծերենցին, «որդի հաւատարիմ առն Աստուծոյ Ծերի, գոլով ի քաղաքէն 
Խլաթայ, յաշակերտացն մեծին Սարգսի' հոգևոր հարազատ և համշի
րակ» ։  Նա չի նստում Սարդսի վանքում (Սռւխարա ուխտ), այլ Բզնռւնյաց 
երկրի Արծկե քաղաքի Տիպնա կոչված վանքում։ Նա պարապում է գրչու
թյամբ. «Տիլ և գիշեր գիրս գրէր, և զամենայն աղքատս կերակրէր... և

13 Անդ, էւ 52 61 ։
Ա Անդ, էւ 58։



զամենայն վարդապետս և կարգաւորս ի ն ո յն  յորդորէր... Ել 50 ամ 
գիրս գրեաց տիլ և գիշեր անհանգիստ տքնոլթեամբտ1*։

Նա ներկայանում է և իբրև գրական աշխատող. « Բազում երգս զան- 
ձոլց և տաղից յիշատակ թողեալ ինքեան»։ Գրել է թղթեր զանազան 
մարդկանց ուղղած։  Նրանից մնում է «Ցիշատակարան աղետից}), որ ո ֊ 
տանավորով հորինած մի պատմություն է Հայաստանի 1386— 1422 թթ. 
թշվառությունների, որոնց ժամանակակից և ականատես է եղել ինքը'6։ 
Բացի այդ' նա «ղերից ժամանակաց պատմոլթիձս ի լոյս ածէր ի հար. 
ցանելն և ի պատասխանատուութիմւս, և զգիրս սրբոց մարտիրոսաց և 
վկայիցն որ կոշի Ցայսմաւոլրց' սա կալա բան և անվթար շարադրեալ ի 
սրբոց հնոց և նորոց վարդապետացն' ի լոյս էածտ, Իր կազմած « Տայս- 
մաւուրքտ֊ի մեշ նա ավելացրել է նաև իր օրով նահատակվածների պատ- 
մոլթյոմւը։ Այս անխոնշ աշխատավորին իրեն էլ 1425 թ. ավելի քան 75 
տարեկան հասակում շարչարելով նահատակում են «պիղծ ազգն Մ արաց», 
—ասում է Մեծոփեցին և ապա պատմում ուրիշ երեք վարդապետների 
նահատակության մասին ևս։ Ոչ միայն զրասիրության, ա յլև ուսումնասի
րության մի տիպար է եղել այս վարդապետը։ Երբ Գրիգոր Տաթևացին 
1409 թ. Տաթևի վանքից Մեծոփա վանքն է տեղափոխվում և դասավան
դում է ավելի քան 80 հոգու, Գրիգոր Խլաթեցին, չնայելով իր անցած 
տարիքին, մոտ վաթսունամյա հասակին, Արծկեի վանքից գալով ա յն
տեղ ունկնդիր է լինում հռչակավոր գիտնականի դասախոսություննե- 
Րին” .

5 . Գրիգոր Տտթեվաց||:— Տաթևյան վարդապետարանի բարձրագույն 
ուսումը և ժողովրդականությունը պահվում և ավելի ևս մեծանում է շն ո ր ֊ 
հիվ Գրիգոր Տաթևացու, որ մի ավանդապահ, գործունյա և բազմագետ 
ուսուցիչ է եղել։ Ըստ Առաքել Սյունեցու' նա «ընթերցման էր պարապօղ, 
աշակերտաց էր մարզօղ... ծածուկ բանից բացայայտռղ»։ «Ի  գիշերի 
խոկմամբ զիմ աստս գրոց հաւաքէր, և տ ուրընշեան այակերտացն պատ- 
մէր»։ Արտաքուստ էլ նա գեղեցիկ է եղել, այնպես որ երբ ամեն կողմից 
աշակերտելու էին գալիս նրա մոտ, — ասում է Առաքել Սյունեցին^,— 
«նախ ի տեսն ուրախանային, Ա ապա խօսիւքն ցնծա յին։ Նախ ի պատ
կերին գեղեցկութիլնն խնդային, և ապա ընդ բարբառոյն համեղոլթիւնն 
զուարճանային»։

Նրա հայրն արճիշեցի էր, մայրը' փարպեցի, ինքը ծնված էր մոտ

15 Թ. Մեծոփեցի, Պատմութիմյ, էշ 41 և հտն.։
16 օՑիշատակարան աղէտից Գրիգորի հլաթեցլոյ, պատմական վիպասանոլթիւն», Վա- 

ղարշապատ, 1897. հրատ. Գր. հալաթյան. արտատպություն «Արարատ» ամսագրից, 1897, 
կ  176—181։

17 Р-. Մեծոփեցի, Պատմութիմ։, էչ 52։
18 вԱռաքել վարդապետի ասացեալ ներրոզեան առ քաշ հռետորն... Գրիգոր Տաթե- 

վացի...»։ Տպված Է Գր. Տաթևացու : Քարոզգրքիа Ամարան հատորի վերշում, Էշ 716 և Հտն.։
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1446 թ .19 Վայոց Ձորում, ուր բնակվում էին ծնողները։ Երկար տարիներ, 
ըստ Մեծոփեցու 28 տարի, աշակերտել էր նա Հովհաննես Որոտնեցոմւ, 
որից ե ստացել էր վարդապետական իշխանությունը Երղնկայում, իսկ 
ծայրագույն վարդապետական գավազանը' 1387 թ. Ապրակունիսում։ 
Որոտնեցին, վախճանվելուց առաշ (1388 թ .),— ասում է Մեծոփեցին™,-  
էկոչեաց զմեծ վարդապետն [Գրիգոր] ե զընկերակիցսն նորա, օրհնեաց 
զնոսա... և եդ զԳրիդռր ամենեցուն գլուխ և ուսուցիչ>ւ Ինչպես երևում 
է, Գրիգորն արդեն հայտնի է եղել իր գիտությամբ, և նրա հոգևոր եղ
բայրներն էլ ցանկացել են, որ նա' լինի Որոտնեցու ժառանգը. <гԵլ յա- 
շորդեաց յաթոռ սորա [Ցովհաննոլ] քրիստոսածալալ ադբիւրն և անմուտ 
արեգակն՝ երկրորդ լուսաւորիչն Գրիգորիոս վարդապետն Տաթևացի հա
լան ութ եան և կամօք մեծ վարդապետին Սարգսէг...21 և համշիրակ և 
եղբարց իւրոց՝ Ցակոբայ Ա աղմ ոսավանիցն Արարատեան գա լառին և 
Գէորգայ Երզնկացւոյ, և ամենայն աշակերտաց գնդինв և ուրիշների, 
որոնք, ինչպես տեսել ենք, գնում են զանազան վանքեր։

Գրիգորը, սակայն, երկար չի մնում Ապրակունիսի վանքում, երևի 
նույն պարագաները—սովը, տնտեսական պակասությունը, որ ստիպում 
են Սարդիս վարդապետին հեռանալու Աս տա պատից, նույն ժամանակում 
հարկադրում են Գրիգորին թողնելու Ապրակունիսը և իր աշակերտների 
հետ գնալու Տաթև, տԻ տունն Օրբելեանց առ իշխանն Սմբատ՝ որդի Իւա- 
նէի՝ թոռն Բուոթէլիօ։ Սմբատ իշխանը, որ Հովհաննես Որոտնեցու եղ
բայրն էր, հավանորեն կանչել էր նրան՝ իր մոտ իր վանքում ուսուցա
նելու։ Այդպես էլ անում է Գրիգորը. Տաթևի վանքում ժողովում է ամեն 
կողմերից բազմաթիվ աշակերտներ և ամեն եռանդով պարապում նրանց
հետ 1390—1409 թթ.,

Ըստ Գայլեձորի վանքի ավանդության, ինչպես Որոտնեցին' Տաթե- 
վացին ևս հմուտ էր ոչ միայն հին եկեղեցական և հայկական գրականու- 
թյուններին, այլ ուսումնասիրել էր նաև հունական փիլիսոփաների գոր
ծերը, ինչ որ Արևմուտքում ևս անում էին, և ծանոթ էր ունիթոռների մեշ 
ընդունված գրականությանը։ Հավանորեն, ինչպես կարծում են, նա գի
տեր նաև լատիներեն լեզոմյ։ Իր դպրոցում նա սովորեցնում էր իր իմա
ցածը, այն է' հայոց գրականությոմւ, Հին և Նոր Կտակարանների մեկ
նություն, սուրբ հայրերի գրվածքներ, Տզգիրս արտաքին իմաստասի- 
րացնօ, «■լուծմունք արտաքին գրոցտ։2, որ են Պղատոնի, Արիստոտելի, 
Փիլոնի և Պորփիրի գրվածքները և նրանց բացատրությունը՛ Բացի այդ' 
աշակերտներին վարժեցնում էին նաև երաժշտության, ճառասացության 
և գրչության արվեստներին։

19 Մ. Օւ-մանյան, Ազգապատում, էշ 1981. թվականները բերվում են մեէ մասամբ 
ըստ Օրմանյանի հաշիվների։

20 Թ. Մեծոփեցի, Պատմսւթիմւ, էշ 17, 83 և հան., 56։
21 Ասաապատի վանքի ոլսոլցիչը, սր հետս, ինչպես տեսել ենք, տեղափոխվում է 

Խաոաբասաա վանքը,
22 Թ. Մեծոփեցի, Պատմսլթիմ։, էշ 51, 84։
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Գրիգորի համբավի վրա ամեն կողմից հավաքվում են նրա մոտ 
■աշակերտներ, ոչ միայն Սյունիքի զանազան տեղերից, այլև Եկեղիքից, 
Արարատից, Ջուղայից, Աոտապատից, Շամաիուց, Կապանից, Գանձա
սարից, Փայտակարանից, Թավրիզից և ա յլն։ Գալիս են նաև Արճեշի 
կողմերից։ Ինչպես արղեն տեսել ենք, Սարդիս վարդապետի մահից հե
տո՛' նրա աշակերտներին սովորեցնում էր Վարդան վարդապետը, որ մի 
չորս տարի հետո վախճանվում է ։ «Եւ որբ մնացեալ աշակերտաց ն ո ֊ 
ր ա,— դրում է Մեծոփեցին,— թողեալ գնա ցաք ի գա լառն Սիւնեաց առ 
մեծն Գրիգոր վարդապետն ամենայն Հա յոց... Որ և նա ոլրախացեալ 
յո յժ ' սիրով ընկալալ զմեզ իբրև ղորդիս իւր սիրելի հոգևոր և բաղձա լի. 
ղի հայր նորա էր ի գալառէն Քաշբերունեաց ի քաղաք էն Արճիշոյ»: вԵւ 
երկոտասան եղբարք, աշակերտ ք մեծին Սարդսի, մեք էաք որ յետ մ ա ֊ 
հոլան նորա գնացաք յաշակերտութիւն նորա», շարունակում է Մեծո
փեցին, հիշելով իր ընկերների անունները' վերշին տեղում հարելով Հև 
ես անարժանս Թովմա»։ Տաթևացին ժողովում է իր աշակերտներից շա
տերին և վաթսունից ավելի քահանաներ, ինչպես և Արճեշի կողմից եկած 
ա  ասն երկու կրոնավորներին և սկսում է Հուսուցանել զգիրս արտաքին 
իմաստասիրացն», ապա և ուրիշ գրվածքներ։ նա իր գործը կատարում 
էր դժվար ժամանակում, երբ «ոչ գոյր անդորրութիւն և ոչ հանգիստ խա- 
ղաղութեան վասն անօրինաց չարութեան»։ «Բոնաւորն Յուսոսի, տէրն 
Թաւրիզոլ, էառ զՈրոտն ի Սմբատայ իշխանէ, վասն րարեխօսութեան 
նոցա եկն. և նա ոչ լոսսլ աղաչանաց վարդապետին»։ Այդ Յուսոլփը 
Ղարա ղոյունլի, Ղարա֊Յուսուփն է, որ Լանկթամուրի մահից հետո վե
րականգնել էբ իր տերությունը (1405— 14X0 թթ. ) ։  Այն ժամանակ Գրի
գոր Տաթևացին, «ի հալածմանէ անօրինաց», առնելով իր աշակերտնե
րին, 1409 թ. տեղափոխվում է Արճեշի գավառը, Մեծոփա վանքը, վա
նահայր Հովհաննես վարդապետը սիրով ընդունում է նրանց։ Հավաքվում 
են զանազան կողմերից շատ ոմւկնդիրներ ևս, և ավելի քան ութսոմւ 
աբեղա, և Տաթևացին մի ամբողշ տարի պարապում է նրանց հետ, մեկ
նելով Ս. Գրքի հետ «և զգիրս գրչոլթեան երկոքեան վարդապետացն 
Գէորգայ Լամբրոնացւոյն և Արիստակէսի»։ Այստեղ էլ, սակայն, նա չի 
կարողանում հանգիստ կատարել իր ուսուցչական գործը, նրա աշակերտ
ները մի տարի հետո' « գաղտագողի առնում են նրան», այսինքն փախց
նում են, գնում Արարատյան գավառը, «ա ռ մեծ վարդապետն Յակոբ 
Սաղմոսավանից' հոգևոր հարազատն իւրւ. Ել մեք ամենեքին վարդա
պետ ք և աշակերտ ք գնացաք առ նա», ավելացնում է Մեծոփեցին։ Հետ
ները գնում են և ուրիշները, որոնց թվում և Մեծոփա վանահայրը' Հով
հաննես։ Հայտնի չէ, թե ո՜րքան է մնում Տաթևացին Սաղմոսավանքում։ 
Տաթևից ՛գալիս են նրա աշակերտները և քեռորդին, եպիսկոպոս Առաքել 
Ս յունեցին, և վերադարձնում են նրան Տա թևի վանքը, բա յց նա այլևս
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երկար չի ապրում, հիվանդանալով շուտով վախճանվում է 1410 թ ., 
ըստ ուրիշների' 1414 թվականին» ,

Ահա իր ժամանակի մեծ վարդապետը, որ չնայելով դժվարություն
ներին' եռանդով անվհատ շարունակում է իր ուսուցչական գործունեու
թյունը, պարապելով բազմաթիվ աշակերտների հետ, որոնք իրենց 
аվարժապետիյ> հետ աստանդում էին, փախչում Հայաստանի այս կող
մից այն կողմը։ Մեծոփեցին, ցավոք, չի հայտնում, թե ինչպես և ում 
օգնությամբ էին ապրում այն ուսումնասերների բաղմոլթյոմւները։ Ան
շուշտ օգնում էին առանձին անհատներ, վերևում տեսանք <гմեծատան 
որդի» ճգնազգյաց Մաղաքիա վարդապետի նյութական օժանդակությու
նը վանական դպրոցներին։ Մի նույնպիսի օգնություն հիշում է և Գրիգոր 
Տաթևացին իր «Ամարան հատորի»  վերշում դրված «Յիշատակարանի» 

(^1 721)՛ ՒՐ ուսուցիչ Հովհաննես Որոտնեցուն և ուրիշներին հի
շելուց հետո՝ ասում է.

Ել զՀարապետ միայնական, <
Որ նա եղև մեզ օգնական,
Հոգալ ըզպէտըս մարմնական 
Աշակերտաց մերոց լըրման,
Ցիշման ի տէր լիցի արժան։

Երևի վանահայրերն էլ էին հոգում նրանց մարմնական կարիքները։ 
Բայց անշուշտ այդ չէր այնքան նեղություն պատճառում այն սակավա
պետ մարդկանց, որքան իշխողների կեղեքումը և խռովահույզ վիճակը, 
որ արգելք էր լինում նրանց իրենց սիրած ուսումով պարապելու։ Գրիգոր 
Տաթևացին էլ ոչ թե նյութական պակասությամբ էր մտահոգված, այլ, 
ինչպես ինքը գրում է24, իրենց ակամա կրած չարչարանքներով, իրենց 
ստրկական ծառայությամբ և որ իրենք իսկապես ստրկացած են եղել 
խստասիրտ տերերի ձեռին։ Նա խնդրում է, որ Ս. Գրիգորի բարեխո
սությամբ աստված ազատի իրենց «յաշխարհակալէն, յըստ հոգւոյ զե
րո ղէն և յըստ մարմնոյ նորին արբանեկաց չարաչար տանշողաց»։

Գրիգոր Տաթևացու համբավը մեծ է եղել ոչ միայն նրա սրբակրո- 
նության և ուսուցչական գործունեության համար, այլև նրա բազմաթիվ 
գրական աշխատությունների։ Դրանցից այստեղ կհիշենք միայն երեք 
մեծ հատորները, որոնք տպագրված են դեռ 18-րդ դարում։

Նրա «Հարցմանց գիրքըX26 երկուսն են' մեծ և փոքր։ Վերջինիս 
վերնադիրն է' «Հարցմունք Գէորդ վարդապետի և լուծմունք Գրիգորի

23 (►. Մեծոփեցի, Պատմոլթիմ։, { ,  34, 51 և հան., 51 ե հան.,
24 .քարոզգիրք,, Ամարան հատոր, Կ. Պոլիս, ի թոլին Ո-ՃՂ (=1150 +  551-1741),

է{ 421, Ս. Գրիգորի քարողի վերքում։
26 հարցմանը... Գրիգորի Տաթեացլոյնէ, Կ. Պոլիս, ի թւին Հայոց МЩ

(-1178+551-1729)։
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նորին հարազատին» к , Այս Գեորգ վարդապետը վերևում հիշված Գեորգ 
Երզնկացին է, Հովհաննես Որոտնեցու աշակերտներից մեկը, որ նույնպես ' 
պարապել է գրականությամբ' գրելով լուծմունք ու մեկնություն։ Տաթե- 
վացին մանրամասն պատասխանել է նրա 14 հարցումներին «շրշա գա - 
յութեամբ տօմարի Հայկազեան սեռից հարիլրից կրկնակի քառից և վե- 
ցեակ վեցից», որ է' 8 3 6 +  551 =  1387 թ .,

Մեծ «Հարցմանց գիրքը», ինչպես հեղինակը հայտնում է վերշում 
դրված «Յիշատակարանի» մեշ, ավարտել է «ի շրշագայոլթեան Հա յ-
կազեան տօմարի ՊԽԶ թուի», որ է ' 8 4 6 +  551 =  1397 թվականին• Գրել
է «ի խնդրոյ ումեմն բանասիրի Ատոմի», էրազում միշոցալ և փախըս. 
տեամբ ի տեղիս»։ Սկզբի «3  առաշարանի» մեշ (էշ 4 և հտն.) հայտնում 
է, թե գրել է «ի խնդրոյ ո լրումն աշակերտի Ատոմի», այլև թե իր աշա
կերտներն էլ շատ անդամ աղաչել են իրեն « զխնդիրս ոմանս լուծանել»։ 
Բացի այդ' ավելացնում է նա, «Զի աշխատոլթիւն իմ  մի ' միայն լիցի 
ներկայիս լսելոյ, հոգ տարայ և յետնոցն գրչալ ալան գ ե թ ։ Ուրեմն չի 
բավականացել բերանացի ղասախոսելով, իր դասախոսածն ավանդել է 
և գրավոր։ Դա հարց ու պատասխանով հորինված մի դասագիրք է իս
կապես այն բոլոր խնդիրների մասին, որ հետաքրքրելիս են եղել այն 
ժամանակի հարցասերներին։ « Յիշատակարանի»  մեշ (էշ 772) հայտնում՛ 
է, թե «է ' ինչ ի սմա հաւաքեալ ի լուսալոր բանից վարդապետաց սրբոց 
ըստ գրոյն կամ իմացոլածոյն» ։  Օգտվում է և արտաքին իմաստունների ՝ 
կարծիքներից։ Կա բան էլ, որ իրենից է գրել։ «Զոր և ես զօրէն մշակաց 
բազմահաւաք պտղոց. կամ վւունշ մի անուշահոտ բազմերանգ ծաղկանց, 
կամ չնչին թռչնոյ զխորիսխ մեղու, կամ որպէս զլոմայս արլոյն տա- 
ոապեալ գոյիլ աղերս [ =  պարգև] ընծայեցի ի գանձանակ ճոխոլթեան 
ձերդ մեծոլթեան, իմաստասէր և ճշմարտացէր եկեղեցոյղ Հայաստա- 
նեայց և ընթերցասէր մտաց» ։

« 3 առաշարանի» մեշ խոսում է իր կիրառած տրամաբանական մե
թոդի մասին, Դրանից առաշ, գրքի սկզբում, դրել է ամբողշ աշխատու
թյան « մեծ ցանկը»—քառասուն գլուխ, վերշից քառասոմւմ եկերորդը' 
«Հարցմունք Գէորգեայ» ։  Այղ ցանկի գլխակարգություններից արդեն ի- 
մացվում է գրվածքի ամբողշ բովա նդակությունը- « գլխաւոր բանք»։ 
Հետո էլ ամբողշը բաժանում է տասն հատորի, և ամեն հատորի սկզբում 
դնում է նույն հատորի ցանկը' պրակների բաժանած, և ապա ամեն մի 
պրակն ունենում է իբրև մի մաս, որի վերնագրի մեշ հայտնում է, թե 
« մեծ ցանկի» որ կետին է համապատասխանում, օրինակ' «գլուխ Դ ի 
մեծ ցանկէն և ա ռաշին պրակ երկրորդ հատորիս, վասն թիւրոլթեան 
հերձուածողաց»։ Եվ վերշապես' անհրաժեշտ է համարել այդ մեծ գրքի 
ամեն մի վերին լուսանցքում էլ գնել հատորը, պրակը, բովանդակությու
նը. օրինակ, «Հատոր Բ. պրակ Ա. վասն հերձուածողաց»։ Այսպես ամեն

26 Տպագրված է նախորդի վերշոսէ, էշ 773—789,



միջոցներ ձեռք է առել, որպեսզի, ասում է նա, դիմելով ընթերցողին, 
«դիւրալ դտցես զամենայն զոր և խնդրեսցես աոանց շփոթելոյ ի կարգի 
իւրեանց» ։  Այս ամենը, հարկավ, մի լոկ արտաքին ձև է, բայց այդ մի
այ՛ն վկայում է, թե որքան, — մեր ժամանակի համար անգամ նախան
ձելի,— մեծ հոգացողությամբ է վերաբերվել նա դեպի իր ընթերցող
ները, և որքան մեծ արժեք է տվել նա իր գործադրած նյութի բաշխմանը 
և դասավորությանը։

Այստեղից և ընդհանրապես «Հարցմանց գրքի» բովանդակոլթյոձից 
երևում է, որ շատ կարդացած, շատ մտածած մարդ է եղել Գրիգորը, լավ 
ծանոթ տրամաբանությանը, կշռադատող և համեմատող, դասավորող, 
տեսակավորող և ուսանողների դյուրության համար խորհող։ Նույն ոգին 
երևում է և նյութի բացադրության կամ շարադրության մեշ։ Ձգտելով 
հարցումներին ըստ կարելոյն լիակատար պատասխանել, բերում է նույն 
խնդրի մասին զանազան վկայություններ ու պատճառներ, բազմաթիվ 
կարծիքներ ու լուսաբանություեներ, և որպեսզի ընթերցողի համար շփո
թում առաշ չգա, սովորաբար դիմում է թվարկության-առաշին, երկ
րորդ և այլն, թվարկոլթյոձները հասցնելով երբեմն մինչև 30-ի, և ավելի 
ևս։ Որպեսզի իր գործը թերի և անբավարար չլինի, նա բերում է նաև 
հակառակորդների կարծիքները և ընդդեմ պատասխանները։ Օրինակ' 
տասներորդ հատորի մեշ շատ երկար խոսելով « Վասն հանդերձեալ աշ
խարհին», մերժում է կաթոլիկների ընդունած «քավարան» ասածը, և 
նույն հատորի ԺԳ պրակ դնում է. (ГՎկայութիլնք հակառակացն և պա- 
տասխանիք նոցինյյ (էշ 69Տ), այսպես սկսելով. «Այլ և տես ցոլք զվկա- 
յոլթիւնս հակառակացն և յարմարեսցուք զպատասխանիսն, զի առձեոՏ։ 
պատրաստ լիցի»։

էէՀարցմանց գրքի» խնդիրները, բնականաբար, ամենամեծ մասով 
կրոնական են, «ընդդէմ նոցա որք զբախտն և զհարկն ասեն», այսինքն 
ճակատագրի հավատքն ընդունողների դեմ. «ընդդէմ հրէից», «ընդդէմ 
արիոսեանց», էընդդէմ հոգէմարտիցն», էընդդէմ Նեստորի և երկարնա֊ 
կացն», «Աստուածաբանութիմ։ ըստ Դիոնէսիոսի» և այլն։ հոսում է և 
հրեշտակների ու դևերի, մեղքերի և առաքինությունների, մարդու հոգու 
և բազմաթիվ ուրիշ նյութերի մասին։ Հետաքրքիր է « մեծ ցանկի» ԺԵ 
գլուխը' կամ հինգերորդ հատորը. « Վասն կազմութեան մարդոյն» ,  որի 
մեշ բերում է ոչ միայն մարդակազմության, այլև բնախոսության վե
րաբերյալ գիտելիքներ, տալով ժամանակին հետաքրքրող հարցերի պա
տասխանները։ Օրինակ' Ս. Գրքի մեշ պատմվում է, թե մարդը հողից է 
ստեղծվել, ուստի առաշին հարցումն է. «Վասն է"ր մարգն ի հողոյ 
ստեղծաւ»։ « Պատասխանի' Ասեմք վասն բազում պատճառի։ Նախ' 
որպէս ասացալ ի վերոյ, հողն ունի զայլ գ [ =  երեք] տարերքն խառնեալ. 
յորժամ ի հողոյ ասէ' [Ս. Գիրք] իմանալի է զդ [զչորս\ տարերս»։ Ուրեմն' 
մարգն իսկապես չորս տարրներից է կազմված և ոչ թե միայն հողից։ 
Ապա բերում է թվարկությամբ ինն ուրիշ պատճառներ ևս հողից ստեղծ-
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վելոլ, օրինակ' « Իններորդ զի մայր մեր հողն է, 1ւ սեղան, 1ւ տեղիք, 
և ՚ զերեզման. թէպէտ և այլ տարերքն են մեզ ազգականք, այլ մեք ի 
մօրէ' ծնանիմքշ27։

Կան դատողություններ և ապացույցներ, որոնք շատ միամիտ են. 
բա յց չպետք է մոռանալ, որ հեղինակն ապրել է՛ 14-րդ դարում։ Այսու
հանդերձ՝ նա եղել է մեձ մտածող, ուժեղ տրամաբանող, և նրա երկերի 
մեք կան նաև իր ժամանակի համար շատ լուսավոր մտքեր ևս։ Այսպես, 
օրինակ, ճակատագրի հավատքը հերքելիս" իբրև մի երրորդ հիմք դևում՛ 
է հետևյալը (էշ 8  և հտն.). «Երրորդ եթէ զոր ինչ ասէաք և ճշմարիտ էր, 
յայնժամ բանս մեր ոչ հետևէր իրացն, այլ իրն բանիցն հետևէր, որ է'  
յայտնապէս սուտ, զի մնացականն ոչ մնացականին ո չ  հետևի։ Այլ 
անդրադարձեալ [ =  ուրիշ կերպ պատասխանելով, ա յլ կերպ ասած], զի 
հետքն՝ ընթացից ոտիցն հետևին, և ոչ ոտքն հետոցն. և ստուերն'  մարմ
նոյ, և ոչ մարմինն' ստուերին»։

«Ապա ուրեմն յա յտ  է, զի բանն զիրն ո'չ կարէ ճշմարտել, այլ իրն 
զբանն ճշմարտէ, յորժամ գոյ կամ ո'չ գ ո յ...а ‘ Այսպես ուրեմն՝ «բшնըа, 
խոսքը, մտածությունն է հետևում իրականությանը, ոչ թե իրականոլ- 
թյունը' խոսքին, որ մտածության արտահայտությունն է։

Ավելորդ չէ այստեղ դնել կաթոլիկ և հայկական աստվածաբանու- 
թյուններին հմուտ անձի կարծիքըտ8» « Տաթևացին անկասկած պետք է 
դասել ժամանակին գիտնականներուն շարքը։ Հարցմանց գիրքը թե 
ոճով և թե պարունակությամբ համահավասար կերպարան և արժեք 
ունի միշին գարու հռչակյալ լատին աստվածաբաններուն, Թովմաս 
Ակուինացիի, Ալբերտոս Սուաբեցիի և Սկովտոս Երինացիի (ТЬоГПаЗ
Ճզս1ո8է0ոտ1տ“ , АШейцв 5 иеу1еп51530, Տշօէստ ЕН^епа31) գործերին
հետ, հանդիտակշիռ առավելություններով և համանման թերություն
ներով։ Ասկե կհետևցնենք թե ոչ միայն լատիներենի հմտությամբ, այլև 
լատիններովս ընդունած ձևերով ուզած է մաքառիլ անոնց դեմ։ Մինչև 
իսկ կրնանք ավելցնել, թե Հարցմանց դիրքին մթին բացատրություններ 
կրնան լուսաբանվիլ սկոլաստիկյաններուն լատիներեն դարձվածներուն 
համեմատությամբռ։ Սրանից, սակայն, չպետք է հետևցնել, թե Տաթե- 
վացին լատինաբան հայերենով գրած լինի, նա հորինում է մաքուր հա
յերենով։ Բայց զարմանք չէ, որ այդպես գրելով հանդերձ' նա մեկ մեկ• 
գործածած լինի օտարաբանությոմւներ, հատկապես երբ իր կաթոլիկ՛ 
հակառակորդների կարծիքներն է մեշ բերում։

Գրիգոր Տաթևացու երկրորդ մեծ աշխատություն է «Քարոզգիրքտ֊լ։у

27 Գր. Տաթևացի, Գիրք հարցմանց, էշ միթ=229։

29 11-րդ գարի ամենից գիտուն և մեձ աստվաէարանը։
30 13-րդ դարի սքոլաստիկ փիլիսոփա և աստվածացան։
31 9-րդ դարում, սքոլաստիկայի հիմնադիրներից մեկը։
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երկու մեծ հատոր, առաջինը' «Զմերան հատոր։*2, երկրորդը' «Ամարան 
հատոր»33։ Այս երկրորդի վերջում (էջ 720 ե հտն.) կա հեղինակի հիշա
տակարանը, որից իմացվում է, որ նա քարոզների դիրքը կազմել է в Ի 
ստորասուզեալ ժամանակի ի թոլարերութեան մեծի յոլթն հարիլր յիսուն
և վեցերորդի ամի» (8 5 6 +  551 = 1 4 0 7 ) ։ «Տմերան հատոր»-ն, ասում է, 
պարունակում է ՃԿ ( =  160) քարոզ, և «Ամարան հատորը»' ՃՏԳ ( =  
184)։ նա հայտնում է, որ քարոզների մեջ կան այնպիսիները, որոնք 
իրենը չեն, այլ ուրիշներից են առնված, ուստի վերնադիրների մեջ դրված 
են «նորին» և «յա յլմէ», «զի յատկասցին ի միմեանց, և մի' դողացեալ 
թուեսցին տիյմարաց մտաց»։ Ուրիշներից առած քարոզները բավական 
թիվ են կազմում, հեղինակների անունները չեն հիշվում սովորաբար։ Ա- 
ռաջին հատորի (էջ 15) երկրորդ քարոզն է « Եռամեծի Ցօհաննոլ Որոտ֊ 
նեցլոյ տիեզերալոյս րաբունապետի...»։

Այստեղ, հարկավ, չպիտի խոսենք քարոզների բովանդակության 
մասին, որ շատ բազմազան է, ընդհանրապես բա րո յա կրթական և ուսու- 
ցական ուղղությամբ։ հոսում է, օրինակ, սիրո, խոհեմության, արիու
թյան և գործի, հեղգերի, երկրագործների մասին, այլև քնի, «հալալ 
ամուսնության», «վասն արդար վաճառաց և կշռոց», եկեղեցու խոր- 
հ ուր գների և այլն և այլն։ Մեծ տեղ են բոնում նաև սրբերի ու տոների 
վերաբերյալները։

Տաթևացու «Քարոզը», որ իբրև տեսակ, փոխանակել է հին «ճառին» 
.և « ներբողյանին» ,  չունի վերջիններիս պերճ ու պաճուճած և եռանդալից 
ձևը, ընդհանրապես սաոն ու ցամաք է, պարզուկ ու հասարակ, խոսված 
լեզվին մոտ, բայց ոչ միջին հայերենով։ Իշխող տոնն է հանգիստ սովո
րեցնող ուսուցչի, որ տալիս է լուրջ րացատրությոձներ. ազատ չէ սքո
լաստիկ ձևերից, թվարկություններից և մեկնություններից, որոնք իր 
ժամանակի մարդկանց համար անհրաժեշտ ու հաճելի են եղել։ Առաքել 
Սյունեցին չափազանց գովելով իր «մեծ վարդապետ» Գրիգորին՝ անվա
նում է նրան «մեծ հռետոր», «քաջ հռետոր», «հոգեշարժ լեզոլի» տեր։ 
Անշուշտ, նա իր բերանացի քարոզների մեջ ավելի հռետորական շնորհք 
է ցույց տվել, քան գրավորների մեջ։ Հովհաննես Որոտնեցու թաղման 
ժամանակ ասած նրա ներբողյանն84 իսկապես հարուստ՛ է ճարտասանա
կան ձևերով—հարցում, բացագանչություն, կրկնություն նման կազմու
թյամբ խոսքերի և այլն, կան նաև պատկերավոր և առատաբան արտա
հայտություններ առանց ճոռոմության, տրտմագին զգացմունքով և ան-

82 Գրիգոր Տաթևացի, Գիր, էարոզոլթեան, որ կոյ. Տմերան հատոր, Կ. Պոլիս, թոլին 
ՌՃՏՒ (=1189 +  551 =  1740),

33 Գրիւյոր Տաթևացի, Գիր, Քարոզոլթեան, որ կոչի Ամարան հատոր, Կ. Պոլիս,
թուին Ո-ՃՂ (=1190+551 =  1741)։

84 Գր. Տաթևացի, Գիր, Քարոզոլթեան, Ամարան հատոր, Էշ 711 ե հտն. .Նորին 
Գրիգորի Ներրողեան ողբերգաբար ոգեալ ի թաղումն տիեզերալոյս վարդապետին իլրոյ 
Տօհաննոլ Որոանեցսէյ» (գլուխ Օճե),
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Հեղծ սիրով լի մի գեղեցիկ ներբողյա՜ն, Սուրբ Գրքից առած նմանու
թյուններով մի երախ տա գիտական գովես՜տ արժանավոր գործչի։

Բայց ինչպես կ  լինի, այս շրշանի վարդապետների գրավոր երկերը 
մ եծ մասամբ ունեն ոչ թե գրական ֊գեղարվեստական արժեք, այլ ընդ
հանրապես կուլտուրական, ՛Կարելի չէ, հարկավ, մեր ժամանակի չա
փանիշով վերաբերվել նրանց գիտական գրվածքներին ու գործունեու
թյա նը, Առասպելներն ու զրույցները, սին դատողություններն անգամ 
պարզում են այն դարոլ ոգին ու հասկացությունները, կյանքն ու բ ա ր ֊ 
ՔեՐՐ, Կ  1ենՔ ասում կան նան բազմաթիվ փայչուն մտքեր ու դատողու
թյուններ, որոնք այն ժամանակի համար ակնբախ են, Չպետք է մոռա
նալ, որ այն մարդիկը տքնել և հորինել են գործնական նպատակի հա- 
մար—պատրաստել, ըստ իրենց ժամանակի հասկացության, գիտուն 
աշակերտներ, որ ընդունակ լինեին մաքառեչոլ և ազգային անկման ա ֊ 
ռաշն առնելու։

Նույնպիսի գործնական նպատակի համար է հորինել Գրիգոր Տա
թևացին իր ուրիշ աշխատություններն ևս, այսինքն' «զԱրիստոտելի դրոց 
լուծմուն սն, ղՍտորադր ութն անցն, զՊ էրի արմ էն իա սին, և զԱռաքինու- 
թեանցն. նաև զՊորփիլրին զպարապմանց լուծմունքն, զՍաղմոսի քա- 
օլուածոյն, զԱռակաց քաղուածոյն, և զԻմաստոլթեանն, և զժողովողին... 
զՅոբայ լուծմունքն, զՏօհաննոլ ալետարանի քաղուածուն զ Լուծմունքն 
Արիստակիսի և Գէորդեայ գրչութեանն... զՔազուածուն Մատթէոսի ալե- 
ւտ արանին, և զԵսայեայ քաղուածուն, և զ Ոսկեփորիկն, և այլն»36։

6. Թովմա Մեծոփեցի:— Քաշրերունյաց գավառից էր սա. սովորել 
է  Մեծոփա վանքում, նաև վեր՛ևում հիշված Սարդիս վարդապետի մոտ. 
վերշն աշակերտել է, ինչպես տեսել ենք, Գրիգոր Տաթևացուն։ Նա իր 
ժամանակի ուսումնասեր ու գործունյա վարդապետներից է և առանձին 
մասնակցություն է ունեցել կաթողիկոսական աթոռը 1441 թ. Սիս քա
ղաքից Վաղարշապատ տեղափոխելու գործի մեշ։ Իր հիշատակը մնում 
է  գլխավորապես երկու փոքրիկ գրավոր աշխատություններով,

Նրա առաշին գործն Է վերևում շատ անգամ հիշված «Պատմութիւն 
Հանկ֊Ւամուրայ և յաշորդաց իւրոցյ.36, որ գրական արժեք չոմւեցող մի 
հասարակ գործ Է։ Իսկապես մի տեսակ ժամանակա դրություն, մեծ մ ա ֊ 
սամբ հիշողությամբ գրված, երբեմն նույնի կրկնություններով. Եվ ինքը 
հեղինակն Էլ լավ գիտե իր գրվածքի թերոլթյոձը. այսպես' (Էշ 44 ) խո
սելով չորս վարդապետների նահատակության մասին, ավելացնոսէ Է. 
■ՀԱյս չորս վարդապետքս յաւուրս մեր անօբէնք սպանին... Այս էր ի յ  874 
\  =  142Տ\ թուականին աւելի կամ պակաս, դու անմեղադիր լեր, զի ծեր 
էի և յետ 50 ամացս սկսայ. վասն այսօրիկ յետ և յառաշ գրեցի»։ Բայց 
ն  այնպես Թովմայի աշխատությունը պատմական տեսակետով կարևոր 
Հ» Հայաստանից դուրն կատարված եղելությունների մասին դրածները

36 Տե՚ ս •ԳԻՐ* հարցմանց*, է{ 791. էՏիշաաակարաէ տպեցման Գրքոյսէ։
36 (►. Մեծոփեցի, ՊատմոլթիԶյ, Փարիզ, 1890։
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շատ համառոտ են, և մասամբ անճիշտ։ Հայաստանի վերաբերյալ պատ
մությունն սկսվում է 1386 թվականից Սյոձիքի ավերմունքով հյուսիսա
յին թաթարների ձեռով։ Ապա համառոտ պատմում է Լանկթամուբխ 
1387 թ. գործած կոտորածներն ու գերությունները Հայաստանի զանազան 
կողմերում, մի առ մի հիշատակելով տեղերի անունները։ яԵւ անտի [Թավ֊ 
րիզից] չուեալ եկն յերկիրն Սիմւեաց ի վերայ դղեկին Երնքակռլ. և ապա 
ի վերայ երկրին ճակատուց' էառ զքաղաքն Սուրբ Մարի ի հիմանց տբւ- 
պալեալ զամոլրն մեր... և գերեաց զքաղաքն և զամենայն շրշակայ գե
ղոր այսն л ։  Հայերն ամրանում են Բարդող լեռան վբա, որ թշնամիները 
չեն կարողանում առնել։ «Եւ անտի չուեալ եկն յերկիրն Արարատեան Խ 
Կարբոլ և կոտայից. և խսարեալ [պաշարեալ] զամուրն Բշնոյ' էառ զնա 
և սպան զեպիսկոպոս աշխարհին զտէր վանական, որ էր այր իմաստուն 
և գիտնական... Եւ զայլ ամենայն բազմութիւն հալատացելոց չարչարէին- 
տանշանօք, սովով, սրով, գերութեամբ, անտանելի չարչարանօք և անա- 
գորոյն բարուք անմարդաձայն արարին զամենալից գաւաոն Հայոց... Եւ 
առեալ զառ և զա լար և զգերին անթիլ, զոր ոլոք կարէ ճառել զաղէտս և 
զդառնութիւն մերռյ ազգին։ Ել ընթաց եալ բազում զօրօք ի Փայտակարան- 
Տփղիս քաղաք, էառ զնա և գերեաց անթիլ և անհամարЛ

Համեմատաբար մանրամասն պատմում է հաշորդ տարում (1388 թ.)- 
գարնանը Լանկթ ամուրի հարձակումը Ղարաղոյունլի թուրքման Ղարա 
Մահմատի վրա և պարտությունը ճապաղշրռւմ, ինչպես և նույն տարում՛ 
նրա զորքի բարդվելը Սա սուն ի վրա հարձակվելիս։ Պատմագիրն անձամբ- 
եղել է այս իրողությունների մեշ։ Նա դրում է. «Եհան զմեզ զառ ի վեր 
լերինն Խոլթայ։ Ել նոյն օր հասին զօրք Չաղաթային [ =  Լանկթամ ուր ի]' 
ի վերայ մեր. . .  եհաս մեզ ի յօգնականութիւն... և մեք ի չեառն ելանէաք... 
Եկն եհաս առ մեզ... Որ և ես ի ներս կայիյ> (էշ 21—28 )։ Նա անձամբ՝ 
եղել է և Վանի մեծ կոտորածի մեշ. « զոր տեսաք աչօք և լուաք ականճօք 
մերովքտ։ VԲայց ո՛՛վ կարէ պատմել զթիւ գերեացն և զսպանումն ա նմե ֊ 
ղացն... զի լցալ աշխարհ ամենայն դերոլթեամբ Հայոց, մեռան քահա- 
նայք և աշխարհականք, հաւատացեալք և անհալատք... Ալա ՚ղ և եղո՛ւկ 
ամենայն Հայոցս' զի ալերեցալ ամենայն երկիրս, զի յԱրճիշոյ մինչև• 
ի տունն Վրաց. և մինչև ի Կուր դետն Աղուանից շաղախեցալ արեամբ- 
ան մեղաց երկիր ամենայն չարչարանօք, սպանմամբ և զերոլթեամբ։ Եւ 
յետ գնալոյ նորա յաշխարհէս մերմէ եկն սով սաստիկ յաշխարհս մեր 
և տարածեցալ յամենայն տեղիս... Ջի ոչ կարեմ պատմել զդաոնութիւնս- 
մեր զոր տեսաք աչօք և լուաք ականճօք. զի շնշեցալ մ արդկութիւնս, մ ա ֊ 
ն ասսնդ Հայկազեան գա լառիս» (էշ 30 և հտն. ) ։

Ապա պատմում է, թե 139Տ թ. Լանկթամուրը Միշագետրից դարձյալ 
արշավում է Հայաստանի վրա, սրով ու հրով և գերությամբ ավերում Ե ր ֊ 
զընկ ա, Բասեն, Արարատյան գավառը, Ս ոլրմառի, Կողբ և այլն։ Դրան 
էլ հաշորդում է սովը։ Կռիվ է լինում Չաղաթայի և Յուսոլփի (Թուրքման՛ 
Ղարա Յուսոսիի) միշև, որ փախչում է Չաղաթայի ձեռից։ Երրորդ անգամ՛
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4լ Լանկթամուրը 1401 թվին արշավում է մեր աշխարհի վրա, 1402 թ. ան
գութ կոտորածներ անում Սեբաստիա յոլմ , հաղթում է կտրում ին [= ш г Ч-  
թան Բայաղի՛դին], վերադառնալով ավերում, գերում մինչև Վրաստան և 
ետ գնում իր քաղաքը,

Այնուհետև Մեծոփեցին ավելի ու ավելի մանրամասն գրում է Լանկ- 
թամուրի հաշորդ Շահ-Ռոլհի (1 4 0 5 -1 4 4 7  թ թ .) և Ղարա Ղոյունլի Ղարա 
Յուսուփի, սրա որդի Սքանդարի (1420— 1437) և սրա եղբայր Ջահան. 
շահի օրով կատարված դեպքերի մասին, Շարունակ պատերազմներ, 
հարատև նույն ավերմունքները, կողոպուտները, շատ կարճատև խաղա
ղություն այս կամ այն շրշանն երում. այն էլ մեծ հարկապահանշությամբ 
նեղում են մերկ, ընչազուրկ ժողովրդին, Պատմագիրն իր պատմած եղե- 
լոլթյոլններին ոչ միայն ժամանակակից է, այլև ականատես և անձամբ 
կրել է շատ նեղություներ, вԵլ այս կսկիծ դաոնոլթեանս անճառելի է 
ընդ գրով արկանել, զայս աղէտ տարակուսանաց նեղութեանս, Բայց 
ոակալ մի ծան օթութիւն տամ յետ մեզ եկելոցդ զի լալով լայք զկորոատ 
ազգիս Հայոց, զի անձամբ ի ներս կայաքյ> (էշ 91), և ապա որքան կա- 
ՐՈղ է' սրտաճմլիկ նկարագրում է երկրի թշվառոլթյոմյը, «Ել այս եօթն 
ամք են որ ի ներքոյ գառն պատուհասի կամք, զի սուրն կորոյս, սովն 
«պան, գերին պակասեաց, գազանք կերան զմարդիկ, թռչոմյք կերան 
ղվաստակս...» (էւ 9 5 ), Վերշին դեպքը, որ պատմում է, Շամշոլլտէ քա
ղաքի, ապա և Տ փղի սի առումն ու կործանումն է 1440 թ. Ղարաղոյոլ ն- 
լի  Զահան-շահի ձեոով.

Ինչքան ըստ երևույթին աննշան է Մեծոփեցու այս պատմական 
գործը, բա յց նա դրանով շատ պայծառ տալիս է մեզ իր չարաբաստիկ 
•ժամանակի թշվառությունների տխուր պատկերը 1386— 1440 թթ., երկրի 
անկումն ավելի քան Լանկթամուրի ձեռով' նրանից հետո իշխող թաթար
ների, թուրքմենների ու քրդերի վայրագ արարքներով, Հարատև իշխում 
է մի մղձավանջային դրությոմւ, որ շատ զգայուն սրտով և կենդանի ցու
ցադրում է մեր այս պատմագիրը, որովհետև ինքն էլ ուրիշների հետ ան
ձամբ ապրել է շատ բան, Պատկերը լրիվ է, քանի որ նա միաժամանակ 

իոսում է նաև վանքերի և նշանավոր վարդապետների—Հովհան Որոտ
նեցու, Գրիգոր Տաթևացու և նրանց աշակերտների անդոլլ գործունեու֊ 
թյա ն մասին' Հայաստանում լուսավորության ու գիտության ճրագը գո
նե վառ պահելու այդ աղետալից դարում. Այդ մենք տեսել ենք արդեն, 

Մեծոփեցու երկրորդ աշխատության նյութն է կաթողիկոսական ա ֊ 
թոռը 1441 թ. Սիս քաղաքից Վաղարշապատ տեղափոխելը և Կիրակոս 
•կաթողիկոսի աթոռակալությունն ու անկումը հաշորդ երկու տարում®7ք 
•Սկզբում անուններով հիշում է այն նշանավոր վարդապետներին, որոնք 
■զանազան վանքերից հավաքվելով եկեղեցական ժողով են անում՛ «Եւ

I

37 Թովմա Մեձոփեցոլ вЗ իշատակւսրանը» , Հրատարակեց 
•Կոստսւնյանց, Թիֆլիզ, 1891,

Կարապեա



այլ բազում վանորայք և կրօնալոր սուրբ հարք և պատուական երիցունբ 
աւելի քան զերեք հարիւր անձինս և բազում միայնակեացք. և ազատք և 
որդիք ազատաց ձեոնաւորք և տանոլտէրք. և անթիլ և անհամար բազ- 
մութիւն ժողովրդեան' արանց և կանանց», Մի խումբ հեռավոր վարդա
պետներ ե եպիսկոպոսներ դրավոր թղթով իրենց համաձայնությունն են 
տալիս աթոոի տեղափոխության համար։ Ապա Մեծոփեցին մի աո մի 
թվում է այն պատճառները, որոնց հետևանքն Է եղել կաթողիկոսական 
աթոոի տեղափոխությունը, որ կատարվում Է Հայոց եկեղեցու անկման 
առայն առնելու համար։ Այդ վերաբերում Է Հայոց եկեղեցու պատմու
թյանը38։ Այստեղ այն միայն պետ՛ք Է շեշտել, որ այդ խնդիրն, ինչպես 
տեսել ենք, մեր բանաստեղծության մեջ արծարծված Է՛ր դեռ 1300 թ. 
Ատեփաննոս Օրբելյանի էՈղբիւ մեշ և այժմ, մոտ դար ու կես հետո, 
իրագործվում Էր Գրիդոր Տաթևացու և ուրիշների աշակերտների—լավա
գույն հոգևորականների ձեռով, որոնցից մեկն և այգ դործին նախաձեռ
նողներից ու ձեոներեցներիցն Էր ինքը' Թովմա Մեծոփեցին։

Բայց նրանք եկեղեցական դասի մի փոքր մասն Էին կազմում, այն  
Էլ ոչ ամենքը լավագույններից։ Այն կողմում կար կրոնավորների, վանա
կանների ստվար մեծամասնությունը, նրանք, այսպես ասած, աշխար
հական ՛վանականներն Էին, որոնք վանքերից օգտվում Էին միայն իրենց 
վայելքների և հաճույքների համար, իսկ իրենց կենցաղով չէին տար
բերվում աշխարհականներից և երբեմն ամեն տեսակ արատներով ա ֊ 
պականված և ավելի ևս ընկած քան աշխարհականները։

Թովմա Մեծոփեցին իր Պատմության մեշ հանդես է բերել 14—15-րդ 
դարերի անձնվիրությամբ աշխատող լավագույն վարդապետներին, իսկ, 
այստեղ, նրա այս փոքրիկ երկի մեշ մենք տեսնում ե կ  եկեղեցական 
ղասի վատթար կողմերը 1 Տ ֊ր դ  դարում, նրա բարոյական քայքայումը, 
զեղծումները, խարդավանքներ,  կաշառակերություն, անուղղա և անկարգ 
ու վավաշ, հեշտասեր ու ցոփ կենցաղ և այլն։ «Անաոակոլթեամբ և ար- 
բեցռլթեամբ և պիղծ վարուք շր/էին, և ինքեանք կապող և արձակող 
նստէին Հայոց։  (էշ 56 ),— և այսպես իրենք կաթողիկոսները,

Վանական կրոնավորների անկումը սկիզբն էր առել շատ վաղուց֊ 
Ներսես Շնորհալոլ գրվածքների մեշ արդեն այդ տեսանք։ Այդ դրությունը 
երբեմն զորանալով, երբեմն թուլանալով հարատևնլ էր, և 15—16-/,գ 
դարերում արդեն, կարելի է ասել, ծայրահեղության էր հասել, Թեպետ 
կային, անշուշտ, և սրբակրոններ, բայց նրանք փոքրաթիվ են եղել և 
հետզհետե կորցրել են իրենց ազդեցությոմւը։ Այդ է պատճառը, որ է շ ֊ 
միածինը 1441 թ. դաոնալով եկեղեցական կենտրոն, երկու հարյուր տա
րի շարոձակ, մինչև 1640-ական թվականները, չի կարողացել դաոնար 
նաև կուլտուրական կենտրոն և առաշ բերել գրականություն։

38 Տե՜ս անդ, էւ 7—48. Կ. ,Ա. է։միա»նի վերանսրսգռ-



ԱՌԱՔԵԼ ՍՅՈւ՚ՆեՏԻ

1. Կենսագրական:— Տաթևյան դպրոցի առա շնա կարդ եկեղեցական 
բանաստեղծն է Առաքել Այո&եցին, որի կենսագրության մասին շատ 
բան չգիտենք, Նա Գրիգոր Տաթևացու քեռորդին էր և աշակերտել էր 
նրան, ինչպես պետք է եզրակացնել նրա Հետևյալ տողերից39.

Ջմեձ վարդապետն իմ դասասաց,
Գրիգոր անուն պատճառ բարեաց,
Ցիշէք յաղօթս ձեր առ աստուած...

Ջիմ մեծ րաբունապետն յո յժ  իմաստասէր 
ՀԳրիգոր մեծ ճգնազգեաց աղերսէք աո տէր...
Ջմեծ վարդապետն իմ հանճարեղ...

Առաքելն արքեպիսկոպոս էր, (ГՍիմւեաց վերադիտող» ,  այսինքն 
գլխավոր տեսուչ, առաշնորդ, որ նստում էր Տաթևի վանքում. Նա բնա
կանաբար հովանավորում և օժանդակում էր իր առաշնորդարան վանքի 
ծաղկմանը, Ինչպես տեսել ենք, նա անձամբ ուրիշների հետ դնում էր 
Սաղմոսավանք' Գրիգոր Տաթևացուն իր աշակերտներով վերադարձ
նելու Տաթև, որտեղից նա այլազգիների պատճառով ստիպված հեռացել 
էր, Թովմա Մեծոփեցին, որ Տա թևում լսում էր Գրիգորին, շատ գովում է 
Առաքելին. *Ել էր սուրբ ուխտին առաշնորդ հեզահոգին և ընտրեալն յո- 
րովայնէ' սուրբ եպիսկոպոսն տէր Առաքել և  մեծ իմաստասէրն, քուերոր- 
դին մեծ վարժապետին, որ ունէր զմիտքն իբրև զհրեղինաց. և էր սիրող 
ամենայն առաքինութեանց». Ուրիշ անդամ այս պատմագիրը նրան ան
վանում է (իմաստասէր եպիսկոպոսն և վարդապետն Տէր Առաքել»40,

Գրիգոր Տաթևացին էլ 1407 թ. գովեստով է խոսում Առաքել/, մասին, 
գրելով թե իր գրքով*' հիշատակումն լինի'

Նախ քեռորդլոյն իմոյ ըստ մարմնի,
Ծընընդսւմիա երգարանի,
Առաքելոյ առաքինի,
Եւ Սիւնական գըլխոյ արհի, _

Վերշին տողից էլ իմանում ենք, որ Առաքելը եղել է Սյունիքի ։ ար- 
հին», որ է' գլխավոր առաշին եպիսկոպոսը, արքեպիսկոպոսն ու առաշ- 
նորգը (գլուխը),

2. Երկերը:— քացի առաջնորդական գործերից և գրականությունից' 
նա ամենայն հավանականությամբ ունեցել է նաև ուսուցչական գործու
նեություն, և իր աշակերտների համար հորինել է гՄեկնութիւն կամ հա-

39 Սոաքել Սիրեցի, Ադամ գիրք, հրատարակեց Մ. Պոտոլրյան, Վենետիկ, 1907, էշ 
229, 271, 332 (հիշատակարանների մեք).

40 Մեծոփեցի, Պաամութիձ, է, 51, ՏՅ,
41 «հ-, Տաթևացի, Գիրք Քարռզո^եան, Ամարան հատոր, վեՈին հիշատակարան, է, 721.



մառօտ լուծմունք Սահմանաց' գրոցն Դաւթի Անյաղթի», և « Քերականու- 
թեան մեկնութիւն» կամ <։Հևրականութեան լուծումն» , Եվ իզուր չէ, որ 
Մեծոփեցին նրան «իմաստասէր» է անվանում,

Բացի աչս երկուսից' Առաքել Ս չուն ե ցին ունի նաև բազմաթիվ ուրիշ 
արձակ գրվածքներ, մեծ մասամբ քարոզներ և ներբողներ42, բալց նա 
ավելի չափածո գրող է , մի «ծննդամիտ երգասաց», արգասավոր բա- 
նա ստեղծ։ Տաղարանների և գանձարանների մեշ կան բազմաթիվ տաղեր, 
որոնց հեղինակ գրվում է Առաքել Սյոլնեցին կամ «Տէբ Առաքելը» կամ 
«Տէր Առաքեալը», ինչպես նա ինքն իրեն անվանել է իր գրվածքների 
մեշ. Բայց կան շատ այնպիսի տաղեր էլ, որոնց հեղինակը հիշվում է լոկ 
«Առաքել» անունով, և այգպիսիները կարող են նաև Առաքել Բաղիշե- 
ցունը լինել։ Հավաստի կամ հավանորեն Առաքել Սյունեցոլնը համարում 
են մոտ հիսուն տաղ և մի մեծ աստղաբաշխական քերթված «Վասն եր~ 
կոտասան կենգանակերպիցն... ասացեալ ի յԱռաքել վարգապետէ», մի~ 
շին կա նաև այս տողը. «Տէր Առաքել գրեցի զայս բան»*3. Այստեղ քննու
թյան չենք առնիլ նրա այս երկերը, այլ միայն նրա մի մեծ քերթվածը, 
որ հայտնի է «Ադամգիրքս անունովւ Առաքել Սյոլնեցին, ըստ երհույ֊ 
թին, ունի նաև աշխարհիկ ոգով բանաստեղծություններ, անգամ սիրու 
երգեր, բայց տողերիս գրողը ձեռի տակ չունի այնպիսիք**,

8. Ադամգիրք Գ :— Առա քելի Աղամ գրքի երրորդ տպագրությունը«  
կազմված է երեք գրքերից, որոնք ոչ թե նույն երկի մասերն են, այլ 
ամեն մեկը մի առանձին գործ է. բայց երեքն էլ վերաբերում են նույն 
նյութին, առաշին մարդկանց—Ադամ-Եվայի մեղանչմանն ըստ Ս. Գրքի, 
Ամենից առաշ 1401 թվականի սկզբին հորինված է երրորդ (Գ) գիրքը, 
ինչպես ինքը հեղինակը հայտնում է այդ գրքի «Յիշատակարանների» 
մեշՀՏ։ Այգ մի փորձ է մի նոր գրական տեսակի։ Առաշին գլուխը ութ-

42 .Բազմավէպ., 1913, մարտ, էշ 91—10!. Մ. 4աոոս-յաէ, Մատենագրոլթիլն,
Առաքել Աիլնեցլոյ։ —Այստեղ Հիշված են 13 արձակ գրվածներ, որոնց վրա պետ, է ավե
լացնել նաև վերևում Հիշված ներբողյանը, որ նա ասել Է Գրիգոր Տաթևացու մահվան 
առթիվ,

43 Տպագրված Է 1792 նոր Նախիջևանում, Հովհաննես Երզնկացոլ աՑաղագս երկ
նային շարժմանն, [տպված Է «Տետրակ Համառոտ և (>...» վերն աղբով] աշխատության 
ետևում, է։  62—73,

44 Ռուսերեն թարգմանված աՀայոց բանաստեղծության ծաղկաքաղի» մեչ (АНТОЛО
ГИЯ армянской поэзии, под. ред. С. С. Арутюняна и В. Я. Кирпотнна, Москва. 
1940), հ  2Տ9—2Տ1 «Աղոթք» (перевод М. Кузмнна) վերնագրով, Առաքել Սյոմւեցոլ 
անունով տպված են 19 քառյակներ, որոնք շատ գևղեցիկ սիրու երգի տներ ենւ Ոչ մի 
կերպ հնարավոր չեղավ ինձ գտնել դրանց հայերեն բնագիրը, Այդ ժողովածուի հայ 
խմբագիրն Էլ չկարողացավ հայտնել, թե որտեղից են թարգմանել տվել հիշված բանաս- 
տեղծոլթյոլնը, Ցավալի Է, որովհետև Տեր Առաքելի ամենագեղեցիկ գործերից մեկը պիտի 
մնա առանց նկատի առնվելու այս աշխատության մեշ,

45 Ա. Սիրեցի, Ադամգիրք, երեք գիրք' Ա, Բ, Գ, ձեռագիր ների բաղդատությամբ, հին 
ապագրությոձների մեչ' 1721 թ. ե 1799 թ. պակասում Է Բ դիրքը։

46 Անդ, Էշ 321. էԻ յոլ,0 հարիլր Հայոց թո լա կան ե յիսներ որդ մտեալ նոր ամւ. Էչ 
323. *Ւ յոլթ հարի լր Հայոց թոսսկան և յիսներ որդ սկսեալ նոր ամ»,
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վանկանի քառատող նույնահանգ տներով (թվով 30), դրամատիկական 
ձևով մի հորինվածք է, մ են ա իյ ո ս ութ յ  ո լնն ե ր Ադամի և Եվայի, և կամ 
խոսքերի փոխանակություն այս երկուսի միշև, Դրախտից արտաքսվե
լուց հետո է. նախ' ինչպես մի տեսարանի մեշ հանգես է գալիս Ադամը, 
հետո' Եվան, Դիմում են խաբող բանսարկուին, թե ինչու նա նախանձում 
է մարդոձ, կնոշը դարձնելով իր չարիքի ընկեր' զրկել է նրանց անճառ 
փառքից, անմահ կյանքից, ինքն էյ ոչինչ չօգտվելով պիտի ժառանգի 
անեծքն ու անշեշ հուրը, Բանսարկուի վրա հարձակվելուց հետո' հիշում 
են իրենց կորցրած վիճակը.

Ադամ ասէ.

Տերդ զարեգակն էի մարմնով, 
ճառագայթեալ պայծառ հոգով.
Աստուածատիպ ծաղկեալ լուսով,
Ընդ հրեշտակաց պարակցելով,

Եւ որպէս հարսըն զարդարեալ,
Եւ յառագաստ լուսոյ բազմեալ.
Որպէս դըշխոյ փառօք հըրճռլեալ,
Նորանշոյլ ճառագայթեալ,

Ադամը մեղմությամբ հանդիմանում է Եվային, սա մեղքը ձգում է 
իրեն խաբողի վրա.

Ելա ասէ.

Ինձ վայել է' զոր գոլն ասես,
Պատճառ չարեաց եղէ ես քեզ.
Բայց դու ականշ դիր որ լըսես,
Զիս հէնց խաբեաց' զինչ ես ըզքեզ։

Ադամ ասէ.

Ես ի սիրոյ քո յաղթեցայ,
Վասն այն ի քէն հէնց խաբեցայ.
Ով որ կընոշն ա 'յլ հասստայ,
Այսպէս չարիք լինին նմա։

Ես վասըն քո չար չկամեցա յ ,
Վասն ա՜լ փառաց զայն խորհեցայ.
•Քո ինձ լըսելն ես չշահեցայ,
Այլ զքեզ քան զիս առակ տեսայ,
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Ադամը շարունակում է իր հանդիմանական խոսքերը, Եվան արդւ 
բացն ում է իրեն.

Ինձ լըսեցեր վասըն փառաց, 
Հանդիպեցար անարդանաց.
Լամ բերես ցոլք չարչարանաց,
Քանզի կերաք մեք հետ իրաց։

Հետո երկուսն էլ զւԱադին ողբում են իրենց վիճակը.

Ադամ ասէ.

Ահա բանամ զբերանս ցաւօք, 
Աղաղակեմ հառաչանօք.
Սաստիկ դո չեմ դառն արտասուօք, 
Քանզի ի հուրն անկայ ազդօք,

Եւա ասէ.

Կըսկըծեցալ սիրտս ի փորիս,
Ընդ ճաշակել դառըն պտղիս. 
Մորմոքեցալ առ իս հոգիս,
Ընդ բարբառել թիմւալոբիս,

Ադամ ասէ.

Հառաչելով զանձն իմ բախեմ, 
Գոչմամբ ըզսիրտըս պատառեմ. 
ճիչ բառնալով աղաղակեմ,
Մինչև ի հող դարձեալ նիրհեմ.

Քոլնըս հատ եալ է ինձ յաչաց,
Ի սաստկագին հառաչանաց. 
Երկունք մահու զիս պաշարեաց, 
Տի ինձ անշէշ հուրն է վառած։

Ադամ ասէ.

Լալով իմ սիրտս ոչ հանդարտի, 
Որքան ողբամ' հոգիս մաշի. 
Հեղձամղձուկ լին իմ յերկրի,
Ձետ ո ի հուրն անշիշելի ։
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Ինձ հուՐ վառեալ կայ ի սըրտիս, 
Եւ մորմոքէ միշտ ըզհոգիս.
Ծուխ և ծրծումբ այս մըրըրկիս 
Չթողու հանգչել ինձ յաշխարհիս,

Ադամ ասէ.

Ես որպէս մ „մ  հալեալ գողամ, 
Հաոաչանօք զանձն իմ ողբամ.
Թ' յորժամ մատնիմ ի դատաստս 
Աստուծոյ ի՜նչ տամ պատասխան,

Ելա ասէ.

Դու որ յինէն եղեր խաբած,
Այդքան ողբաս տարակուսած,
Ես որ պատճառ եղէ չարեաց,
Ինձ թէ քանի՜ հուր կայ վառած,

էլ « « ,  ս  կ ա _
նա էա ոլ „  կայ  ❁ կ  , „ լղ ։ա է  I,
» < » *  1  անէնք։ իա ն ք „ Ղաէ Աք1երւ - պ - ❁  •

խաբեալ որպէս անբան,
Կամ մերկացեալ ղփառս անվախճան,

Շարունակության մեշ իշխում է ոտանավորով մեկնաբանություն,,

<է.Тա"քV * №"'‘ ն“Ւամ“^ ն -лн  *»̂ -Կէպք4էանդիպեՒն, Նա ք ն ա խ դ ս րՒւ , , ր , 1ին „  յ

' Г Г պա- “ ս1~“ ն" յ  “■ /» /■/.“» ^
чА- ք  1 »  մս,ր,կս,ն։  համար, Ադամ с  ,ա ,լ ,ա , ոդբռլյ  ,  . '  ,է ь Ա»,, #*„4, л,ДЬш4Ь Дг 4„,յ(,տ ̂ ,ւյք ք քաԱա̂™ լ

1 '  Ի - ք ե ր Վ  , ւ . , . ։ կով  նրան,. դԱրր պաաասխանեավ՝ ար.

7 ’ “  “  > ' “ »■ » *  I  « ա ր ա ր ^ ա ն ր , և
վէրէէն ,1 -փ ր  թ ) ,  , ա ր է „  , վասն „ Щ  լ  ր ա ն .ա ր կ .^ , քէ ‘ ւ .  
. , ш . е ьш „ а է _ < »  м , ш „ г , ь : \ ^  ՜ Հ Հ ;
բովանդակությունը, Ո 1 11

.  - и , -  я » »  ա  . 1 ,  ս
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" * " *  հաԲ8եՐԻ մասին, որ ամբողշությունը դաոնում Է ձևով անկա
տար մի երկարաբան գործ, Հեղինակը չի կարողացել մինչև վերշը պա.  
հել սկզբնական հղացման ձևը. գործող ա ն ձ ե ր ի ն ֊ Ադամ, Եվա, բան սա ր ֊ 
կու, օձ, ա սա վա ծ֊հետզհետե բեմ հանելով՝ նրանց բերանով հայտնել 
կարևոր համարած նյութը, Այդ, երևի, անհնարին Է եղել այն շրշան ում.



երբ իշխում էր սքոլաստիկական մեկնաբանությունը, որը բանեցնելը 
համարվում Է ամեն հեղինակի համար մի անհրաժեշտ պահան, ու պար
ծանք, մանավանդ որ Առաքելն իր այս աշխատությունը հորինել Է Գրի
գոր Տաթևացու հրամանով ու ծրագրով և «Նա ուղղեաց ըզկարգ բանին 
ըստ իւրաքանչիւր պատշաճին*, ասում Է նա երկրորդ հիշատակարանի 

մեշ17։
Բայց և այնպես Տեր Աոաքելի այս բանաստեղծության մեշ որոշ 

չափով կա մի նորություն, որ ըստ երևույթին հաճելի Է եղել ժամանա
կակիցներին։

4. Ադամգիրք Ա: — Առաշին դիրքը բավարարություն չի տվել բա
նաստեղծ հեղինակին իրեն, ուստի նա 1403 թվի սկզբներին դրել Է մի 
ուրիշ « Ադամգիրք», ըստ տպագրածին' Ա-ը*», ըստ գրության ժամանա
կի' երկրորդը.

Ի յութ հարիւր Հայոց թվական,
Յիսուն 'լ երկու մտեալ նոր ամ,
Խորհրդաւոր բանըս գրեցան'
Ի խրախութիւն սըրտից մարդկան։

Այս գիրքն Էլ նախորդի պես լի Է նման թերություններով և ավելի 
ևս մեծ չափերով, որովհետև ամբողշի ծավալն Է/ ավելի մեծ Է. բայց 
անպայման մեծ են սրա և առավելությունները, Այս անգամ Առաքելը 
դրել Է մի գեղեցիկ վիպական բանաստեղծությոմ,, մի գրական տեսակ, 
որ վաղուց արդեն սիրելի Էր հայ ընթերցողներին։ Նա հորինել Է մի կրո
նական քերթված' նյութ առնելով Ս. Գրքից Նախնիների մեղանչումը- 
դրախտի կորուստը, ինչ որ շատ ուշ դարձած Է բանաստեղծության առար
կա այլ ազգերի մեշ, Այս քերթվածն իր վիպական մասով մի սիրուն նո
րություն Էր մեր կրոնական բանաստեղծության մեշ, մի ուշագրավ ըն
թերցանության դրվածք, որ բավարարության Է տվել ոչ միայն ժամա-

47 Անդ, Էւ 314. քերենք ե հետև/ալ տները.
Վերադիտողն իմ ըստ հոդս/,

Ել ազգակից Հի քիս մարմնոյ,
Նա հըրամեաց ինձ գըրելոյ 
Տոտանալորքս ըստ խորհըրդոր 

Ասաց գըրել ինձ ըստ կարգի 
Տաղագս նաքսնեացն յիշատակի, 
Վասն Ագամա, ե ծսսյի,
Ի դէմս օձին Ա բանսարկուի, 

Րաբունապետ յոյժ պանձալի, 
Ծով իմաստից, ձասսլք չնորՀի.
Ի ն.,ն շնորհէ մասն ինչ առի, 
Տոտանաարքս շարադրեցի...

Ապա 16 գեղեցիկ տներով գովաբանում է նա Գր. Տաթևացուն։
48 Անդ, է։  Ш ։
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նակակիցներին, այլև հետագա դարերում, անգամ 19-րդ դարում, ինչպես 
երևում է այն հանգամանքից, որ դա երկու անգամ տպագրվել է 18-րդ 
դարում' 1721 և 1799 թվականներին■ Այժմ էլ դրա „ր„շ մասերը կար
դացվում են հաճությամբ,

Պ,ամվս,էէը է „ շ „ կ ավ .ր  է. Աստվաձաւնշի պա[.զ 
րած, կենդանացրած է' ստեղծելով արտաքինի և ներքինի— հոգեկան 
կողմի համար թարմ մանրամասնություններ, նոր մոտիվներ, միքադե- 
պեր ու նկարագիրներ,

Սկզբում, Ա գլխի մեչ, պատմում է արարողության մասին, իսկ Բ 
գլխի մե։  խոսում է «Վասն գեղազարդութեան Նախնեացն և դրախտին։, 
մի նոր հղացում, որ չկա Ս. Գրքի մեշ, Ամ բողչա պես լույս ու փայլ է, 
ծաղիկ ՈԼ բուրմունք, անմահության հոտ, բերկրանք ու ցնծոլթյոմ,, Եվ 
երշանիկ է Ադամն իր փառքով.

Անդ լոյս սիբոյն ճաոագայթէր,
Եւ խընդութեամբ փաոքըն փայլէր.
Ոլրախութիմ, յորդահոսէր 
Եւ հըբճոլանաց ձայնըն հընչէր,

Այս գլուխը (20  տուն) գրվածքի շքեղ նկարագիրներից մեկն է. հա
վասար գեղեցիկ են գրեթե բոլոր տները.

էր փառք դրախտին անպատմելի,
Չըքնաղատես և սըխրալի,
Ծաղկոմյքըն տայր փայլըս փայլի'
Արեգական նման և լուսնի,

Գէմքն Ագամա յ  փառօք ծաղկե ալ,
Եւ որպէս լոյս ճառագայթեալ.
Ցոլմունք լուսոյ անտի հոսեալ 
Եւ որպէս հուր փայլատակեալ...
...Բուրէր և հոտ անմահոլթեան,
Բերկրեալ խայտար ինքն ընդ ինքեանէ 

Ադամ ծաղիկ էր նորածին, \
Լուսաբողբոջ գարնանային,
Փըթթեալ փառօք ի մ էշ դրախտին'
Ծափըս ծափի տայր ի սըրտին...

Ոտօքըն ճեմս առեալ պարէր,
Ի մ  էշ ծաղկանցն որ վառ վառէբ 
Ջեռօքըն ծափըս հ արկան էր,
Զի խընդութեանցն ոչ հանտարտէր,

Ծառքն և ծաղկունքն որ ի դրախտին"
Զերդ զարեգակըն փայլէին,
3անուշահոտ բուբմանց նոցին'
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Որպէս թըմբրեալ լինէր Նախնին։
Մարմնովն անմահ էր ’ւ անթառամ,

Փառօք ծաղկեալ էրզանազան.
Սըրտիւ ցընծայր խրախճանական,
Բերկրեալ ի փառս արքոձական...

Անդ հող դրախտին փայլըս փաչլէր,
'Ւ ի ւրոյն ցոլմոձք լուսոյ հոսէր,
Օդք ղանմահից հոտըն րուրէր,
Հուրըն վառեալ ճառագայթէր,

Ամեն ինչ լուսավոր ու փայլուն էր, բայց միակերպ չէր աստծու և 
մարդու, ծառերի ու ծաղիկների լո ւյսը ,֊ա սո ւմ  է բանաստեղծը.

Անդ կերպ լուսոյն էր զանազան,
8եզ մ’ անեղին, ցեղ մ’ եզական,
Ա՜յլ ազգ դրախտին, ա՜յլ ազգ մարդկան,
Ծ առք և ծաղկանցն այլ զանազան։

Բանաստեղծը տեսանելիքի հետ չի մոռանում նաև լսելիքը, հոտո
տելիքն ու ճաշակելիքը.

Անդ աչքն ի գոյն ծաղկանցն հըրճոլէր,
Ականշն ի ձայն զռւարթնոցն զմայլէր,
Ռընկունք յանոյշ հոտոյն թըմբրէր,
Բերանըն միշտ քաղցր ճաշակ էր։

Ադամի փառքն ու հրճվանքն ավելի մեծ էր և այնու, որ նա, աստու- 
ծու պատկերը, ծաղկում էր աստվածային լուսով, իսկ

Աստուած ընդ փառք մարդոյն հանդչէր 
Եւ յիւր պատկերն ուրախանէր։

Կան միայն աստված ու հրեշտակներ և երկու նախնիները։ Կան և 
Սադայելն իր դևերով, որոնք արդեն երկնքից կործանված են անդունդ և 
ընկած են իրենց սկզբնական փառքից, Գեղազարդ դրախտը, նախնիների 
բնակարանը. ու նրանց դրախտային վայելչությունը գրգռում է չար Սա
գա յե  լի նախանձը, և այս դառնում է մի մոտիվ, մի դրդիչ քերթվածի մեշ 
գործողություն առաշ բերելու։ Եվ բանաստեղծը բնական ձևով անցնում 
է է վասն բանսարկուին և օձին և խաբմաննյ> (Գ. գլ. 130 տռմւ) ։  Այստեղ 
երևում Է Քերթողի շնորհքը տեսարաններ ու գրություններ, հոգեկան վի
ճակներ ստեղծելո՛ւ, գործողություն ընդարձակելոլ և գործող անձերին 
խոսեցնելու իրար հետ և բնութագրելու ավելի իրենց ասած խոսքերով։

Ամենից առաշ հանդես Է գալիս Սադայելը, է չարն առաշին», իր 
դևերի հետ (տներ 1—51 )ւ Նա Ադամի դրախտային երշանկոլթյռւնը տես
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նելով' ,նախանձից տրաքում է, Բայց ավեԼի լավ է' բերենք Քերթողի 
յոոդերը.

Զայս ամենայն տեսեալ չարին'
Հեղձամղձուկ լին էր յանձին.
Եւ մորմոք էր կըսկըձադին'
Պիղծ Սադայէլ չարն առաջին,

Որպէս ըզհուր վառեալ հնոցին'
Նա բորբոքէր զչարն ի հոգին.
Եւ գիզանայր ծուխ նախանձին,
Կայր խալարեալ բոլորովին,

Ողյբայր սաստիկ հառաչագին,
Եւ մախանօք մաշէր զհոգին.
Չար նախանձովն որ առ Նախնին'
Հանգիստ չունէր ամենևին,

Տմաղձ գառնութեան իլրոյ անձին 
Փըսխէր զգասօքն ան դրնգային.
Սպառնմամբ ցասնոյր չար բանակին,
'Ի ի բարկութիւն շարժէր գնոսին,

Ժողովվում են նրա մոտ խավարային դասերը, որ իմանան, թե ի՜նչ 
|  կամենում իրենց պետը։ Եվ նա'

Ասէ «Բերէ ՚ք զարկածք չարին 
Առ հասարակ ամենեքին.
ԱՐԿԷ՜Ք Ի Բ"Վս հրահալոցին,
Տես ցոլք, թէ զինչ ծն անի ցին։

Սադայելի հպատակները բերում են вչարի արկածներըя , այսինքն 
չար փորձանքները, ամեն տեսակ մեղքերի պատրանքները, ինչ որ ապա
գայում լինելու էին, լցնում են անշեջ հրատի բովի (քուրայի) մեջ ու 
բորբոքում և իրենց խոսքերն ասում, ճիշտ ինչպես նույնը, ըստ միջնա
դարյան սնահավատքի, իբր չար ոգու զորությամբ անում էին կախարդ
ները, Եվ ի՜նչ են ասում չար ոգիները Աադայելին, Մենք Ադամի ծնունդ
ներին չար կանենք,— ասում են նրանք,— իսկ նրան, այգ առաջին մար
դուն, գոլ պիտի խորտակես։ Դու հակառակ կանգնեցիր Արարչփն, և մենք 
քեզ հետևելով' անճառ փառքից արտաքսվեցինք, իսկ այս հողածինը 
մեզ հակառակ' ՛պիտի գնա և բնակվի Հղորի մոտ։ Այդ դեպքում մենք էլ 
չենք կարող հաղթել նրան։ Այժմ է ժամանակը նրա կորուստը հնարելու. 
Մենք քեզ շատ բամբասեցինք, թե ինչո՜ւ հակառակ բան չի մտածում։ 
Դու շատ զորք ունես.

Այնպէս մեծ չար խորհեա' դո ցին,
Որ յաւիտեան ոչ ազատին.
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Զի վիշտՔ լարեաց հո դեղինին 
Ցիւր արարիչըն հասանին։

Մինչ այդ Բանսարկուի բովյ։ վառվում է և'

Հալեւսլ ծընաւ զպատկեր չարին,
Որպէս և որթն յանապատին։

Այդ ժամանակ ահա Բանսարկուի մտքում ծնվում է իր անելիքը- 

вՈւրախ լերոլք, ասէր ցնոսին.
Ես իմացա յ  զկորուստ մ արդին է։

Եվ նա բացատրում Է, թե իրենք անհնազանդության պատճառով են- 
արտաքսվել երկնքից, այնպես պիտի անել, որ Ադամն Էլ չհնազանդի 
աստուծուն և արտաքսվի դրախտից։

в Ես Ադամայ յաղթեմ, ասէր,
Բայց դուք կացէք այլոցըն տէր։
(‘ այց թէ յաղթեմ ք հողեղինին,
Այն որ հրնարք է մեր չարին,
Այլ հնարեսցուք զանհընարին'
Մինչև ի մահ դալ Անմահին»։

Եվ բանաստեղծը թվում է բազմաթիվ չարիքներ, մեղքեր, որ չաթ 
.ոգիները պատրաստում են մարդու համար։

Ասեն. * Բերէք զանպակ գինին,
Ըզդաոն և զմրոլրն խաւարային.
Թաս բըոնեսցոլք նախաստեղծին,
Ջի նա արբցէ զմահն իւր անձին»։

Բերին զխաղոդն դառնալի,
Զողկոյզըն չար որպէս լեդի.
Արկին ի հընձանըս թիւնալի,
Ջի բարկութեան բաժակ լիցի-- 

Սըրտմտութեամբ զալն կոխ էին,
Եւ բարկութեամբըն ճըմլէին.
Ի վիշապաց գինի հանին'
Խաոնեալ թիւնօք մահաբերին։

Զսըրտմըտութիձ իժից չարին.
Զմըրուր մաղձից թիձաւորին,
Զի որ ըմպէ զնա կամովին,
Այլ հնարք չըկայ թէ րըժըշկին։

Պեսպես սկավառակների մեշ լցնում են այն գինին, որ զանազան- 
մեղքերի որակ ուներ,— аոմն դինի յիմարութեան», вոմն գինի մոռա-



ցութեան», <гոմն գինի խաբէոլթեան», գողության, ագահության և ամեն 
տեսակ մեղքերի գինին, Այսպիսի չարիքներ նյութելուց հետո' Սադայելը 
մտնում է օձի մեշ, որ սկզբից հենց ոխ ուներ Ադամի դեմ, որովհետև 
սա նրա անունը «օձ* էր դրել, իսկ այս անունն այն կենդանին իր հա- 
մար պարսավ էր համարում, Բանսարկոձ, որ մտնում է նրա մեք, իր 
թույնով լցնում է նրան, որ առաջ թունավոր չէր,

Գալիս է թունալի օձը Եվայի մոտ կանգնում ու խաբում նրան (տներ
5 2 -  72).

Ասէ. «Ուրախ լեր և բերկրնա',
Քեզ աւետիս տամ 'ւ Ադամ ա յա

՛Սա նենգությամբ ձևանում է նախնիների հնազանդ բարեկամը և ո, 
անգետ, ինչպես անասունները, այլ իբրև իմաստուն, որ գիտե ծածուկ 
բաները, լինելիքները, գիտե, որ մարդկանց համար մի ուրիշ մեծ փառք 
կա, որ Ստեղծողը ծածկել է, չի հայտնել նրանց, Եվան հավատում է, թե 
նա ամեն բան գիտե, Իսկ օձը շարունակում է շողոքորթելով.

« Դու իմ դրշխոյ ես անձնիշխան,
՛Ի ես քո ծառայ հնազանդոլթեան.
Որքան դու տէր լինիս ու իշխան,
Այնքան փառօք ես ճոխանամ...
«Բայց երբ հասնիս այնըմ փաոաд,
Հրաշափայլիս իբրև զաստուած.
Ի յանճառ կեանս հըրճոսսնաց'
Ցիշեա, թէ նա' զայս բաբբառնաց»,

Ուրեմն նա, որպեսզի հավատացնի Եվային, թե իր ասելիքը ստույգ 
է, այնպես է ձևացնում, թե իբր ինքն իր (օձի) օգտի համար էլ է մտա. 
ծում, Բայց նախ քան գաղտնիքը հայտնելը՝ մի պայման է դնում, որ 
Եվան այն չասի Ադամին, Ադամը չիմանա այն,

«Տի նա հըպարտ է, բարկանա յ,
Եւ անկատար բանըս մընայ.
Բայց դու հնազանդ ես, հաւատա',
Տի դո*, լիցիս տէր Ադամ այս։

Այսպես նա խորամանկությամբ գրգռում է Եվայի անձնասիրությու
նը, Ապա պահ մի լռում է, մինչև որ կախարդելով խելքահան է անում 
նրան, և ասում, թե՝ ինչու ստեղծողը նախանձել է և պատվիրել. «Մի' 
ուտեք յամէն ծառոցտ. Եվան հիմարանում, դառնում է օձի խոսակիցը և 
առանց Ադամին հարցնելու պատասխանում է.

«Սառոց դրախտիդ որ այսըր կան՝ 
Մեզ ու ՚֊ւելո յ հրաման տուան,



Բ "1&ք ծառոյն չար գքտոլթեան.
Ասաց: չուտեք, զ [ մահ. կու տանяг 

Խրոխտալով ուրախանում է Չարը, նա արդեն գիտե գաղտնիքը և 
ասում է, թե Տերն այդպես պատվիրելով' խաբել Է նրանց, և որպեսզի 
իր ասածը հաստատի, ավելացնում Է,. որ եթե այն ծառը բարիքի պատ
ճառ չլիներ, ինչո՛՛ւ պիտի աստված ստեղծեր այն, Դրա պտուղն ուտողը 
ոչ թե կմեռնի, այլ կաստվածանա.

«Ւէ դուք ուտէք' աչք ձեր բանան,
Իբրև զաստոլած էինիք բնութեան.

Ահա ձեզ ձայն մեծ աւետեաց,
Որ ի յականքըս ձեր հընչեաց,
Տանճառ խորհուրդ զոր Տէր ծածկեաց,
Ես յայտնեցի ձեզ սիրեըեացյ>,

Այստեղ վերկացնում է օձն իր ասելիքն ու դերը, Բանաստեղծը դառ
նում է Եվային և շատ կենդանի պատկերացնում է նրա վիճակը պտուղն 
ուտելուց առաշ, ուտելիս և հետո (տներ 73—86), Նա, թեթևամիտ Եվան, 
ցնծում է զ, առա մոլությամբ, կարծես մի նոր արև ծագած լիներ իր գլխին։ 
Նա արդեն մոռացել էր աստռւծոլ պատվերը և մինչև անդամ խեթ սրտով 
էր վերաբերում նրան, որ արգելել էր պտուղն ուտել, զի երկնքից ընկած 
չար փայլակն, այսինքն Սադայելը, — ասում է բանաստեղծը,— նրա 
խելքն առել էր, միտքը խավարեցրել, Ուրախությոմւից ի՛՛նչ էր անում նա.

Խաղայր մարմնով զինչ դիւահար, 
ճեմս ա քնելով պարէր յերկար,.
Վազէր ի ծառն անասնաբարք

Պտուղն առնում է ձեռը, բա յց դողում է մարմնով, զի դեռ կասկա
ծում է, թե մի' գուցե կորուստ լինի, Պտուղը դնում է բերանի մոտ, բե
րանը չի բացվում, բերանի պահապանները—շրթունքներն ль ատամները

Իսկ չար լեզուն որ բարբառ էր 
Ի ներսկուսէ զփականս բանէր...

Բացեալ զբերանըն դըժնային1՝
Ծամեաց ըզթիլնքն օձի լեզուին,

Տմաղձըն մահու որ՛ի պըտղին''
Նա կլանէր բոլորովին։

Եվ հանկարծ պատահում է սպասածի հակառակը.

Յանկարծ լինէր ի հիացման, 
Ետես զոր ոչ կարծէր յինքեան.



Խլեցին զլուսոյն պատմուճան,
Լինէր խաւար գիշերանման։ 

նա սկսում է մորմոքալ, կսկծալ, հառաչելով աղաղակել, սաստիկ- 
գոռում, գոչում է ինչպես անբան, բարձրաձայն ճչում է մոլեգնած, 

նա արտասուս սաստիկ հոսէր,
Լալով միշտ գանձն իւր հեղեղէր,
Որպէս սգաւոր զհերսըն փետէր,
Եւ արեամբ զանձն իւր շաղախէր։

Որպէս մո/եալ ինչ կատաղէր,
Որ և ըզ-Դս բազկին ուտէր.
Քոլնըն հատեալ, հանգիստ չունէր,
Ցաղաղակէն ոչ գաղարէր,

Յերկինս հայել աչքն մըթնէր,
Դիտել զարկիր' միշտ խալարէր.
Յետ և յառաջ տարակուսէր,
Յաջ և յահեակ միշտ երերէր։

Եվայի գառն դիպվածի նմանը ոչ եղել է և ոչ էլ կլինի,— ասում է 
Ք երթողը,— ամեն տեսակ դժնդակ ցավ երևում էր նրա մեչ։ Նա այնքան՝ 
կսկիծ ունեցավ, որքան ունենում են մարդիկ, երբ մեռնում են և դժոխ
քում տանջվում անվերջ։

Հերթը հասնում է Աղամի խաբվելուն (տներ 87—130 )։ Ս. Գրքի այս - 
կարճ խոսքը' вԵւ ետ առն իւբում ընդ իւր, և կերան»' բանաստեղծն ըն- 
դարձակել, դարձրել է առն և կնոջ հարաբերությունների մի սիրուն պատ
կեր, որի մեջ Եվան, որ արդեն ճաշակել է բա բու և չարի գիտության ծա
ռի պտուղը, հանդես է գալիս ոչ իբրև մի պարզամիտ էակ, այլ արդեն 
ճանաչում է իր չարն ու բարին, իր մարդու թույլ կողմը, և թե ինչպես 
պիտի ազդել նրա վրա, որ ենթարկվի իր կնոջը և հետևի նրան։ Ադամը 
միամիտ ու թրւյլ է, նա սիրում է Եվային, սկզբում տատանվում է, բայց 
Եվան, ինչպես ասում են, լեզու է թափում, մինչև որ'

Խարբալեցալ միտքն Ագամա յ . . .
Խելքն ընդ աչացըն գընացին,
Ե թող զաստուած և ոչ ըզկին։

Պետք է կարդալ այս հատվածը' բանաստեղծի թեթև ներշնչումն և 
Ադամ-Եվայի խոսքերի գեղեցիկ տողերը վայելելու համար։ Այստեղ 
կբերենք սակավաթիվ տներ միայն։

Եկն առ Ադամ որպէս օտար,
Մերկ, խայտառակ անասնաբար.
Ադամ տեսեալ զնա զարմ անայր,
Ւէ զի՜նչ եղև այդըմ պատճառ։

Ասաց, թէ' *Զ ի՜ կու լաս դու, կի'ն.
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Յի' հառաչես ողորմագին.
Այգ  Ի՜նւ ւարիք որ  է եւ  եԿԻն,
Ո՜ւր Է քո լոյս պատմուճանին...»։

Ասէ, թէ՝ «Զիս չարըն իյաբեաց.
■ Պըտղով ծառոյն, զոր Տէրն յայտնեաց.
. Առի ձեռռք իմ չորացած,
, Եւ մերկացա յ  յանճառ փառաց,

Բաւց թէ դոլ " Էր ոլնՒս ԸնԴ Իս՚
ՓբլթովլսԷ'  քո կողակցիս.
Առ կե՜ր ՚և  դու զպըտուղս ընդ էիս,

. Զի մնամ ընդ քեզ ես ի դրախտիս։
ԹԷ կայր քո սէր ընդ իս նախկին՝

1 М  սէրն .այսօր երևեսցին.
Վասըն սիրոյ քո արարչին 

. Ցիշեա՜ և զմեր սէրն առաշին։
Բայց թէ չլըսես ամենևին,

Յորժամ՝ եՀաս ցաւս՝ իմ անձին,
Սուտ է քո սէրն այն առաշին,

. Զի ոլ հոգաս վասն իմ դարձին։
Թէ անասնոց լինէր այս չար,

Դեռ մեզ պիտ էր գնոսին հոգալ.
Ես քո,մարմին' այսպէս խո ցեալ,
Դու ա'յդպէս կաս անհոգացեալ...

Ես որ դիպայ այս փորձութեան՝
. Մեռեալ ի հող դաոնամ անձամբ,
Հոգիս տանշի անանց մահուամբ, 
բ ՚ող  դու մընա՜ս յա յդ խնդոլթեան»։

Պատասխանեալ Ադամ նըմին,
Խանգաղատեալ ի սէր նորին.
Տարակուսեալ մորմոքէին 
Ոչ գիտելով ըզդեղ ցալին։

<гՄի'  մեղադրեր դու ինձ։ ո վ  կին)
Ես նոյն սիրովն եմ առաշին.
Բայց թէ ուտեմ զպտոլղ ծառին՝
Ես քեզ նըման պատուհասիմ. . .» ։

՜Ուրախացալ կինն ի հոգին,
Զի ետ սիրով զպատասխանին.
Հընար գըտալ՛թըշուաո հոգին'

՚  Սիրով խաբել չմարդն առաշին....

<Ъш զանազան ձևերով շան ում է ֊համոզել մարգին, որ հետևի իրեն. 

էԹէ դու սիրով ուտես վասն իմ'
.Եմ նենգութեան մեղքն շընշին»։
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Վերէիվերէ" Ադամը Եվային ազատելու համար' ինքն Էլ ուտում Է 
պտուղը և Նույն վիճակն ունենում, ինչ որ կինը, նա աղաղակելով, ող
բում ու վա յ  Է տալիս իրեն է

Հաշորդ Դ գլուխը (12  տուն) ամբողջապես Ադամի ողբն ու սուգն 
Է, որ անում Է նա' կանխատեսելով իր և իր սերունդների ապագան' 
դրախտից ղրկվելը, մահը, դժոխքը և այլն, Այդ ողբի մեջ մի գլուխ 
(Ե, 28 տուն) նվիրված Է « Վասն հոգեվարին և ճանապարհի հոգւոյն և 
պատերազմի դիաց և կայանին հոգլոցն»։ Հոգեվարի մասին խոսում Է և  
Գրիգոր Տաթևացին**։ Մարդու մահվան ժամանակ' հոգին երբ բաժան
վում Է մարմնից, դեպի երկինք Է դիմում իր հրեշտակի ետևից' էէգնալ 
ի կայանս հոգւոց»։ Նա դժվարին և անտես ճանապարհին' սարսափած - 
ոլ ապշած վիճակի մեջ Է ընկնում, զարհուրում Է դևերի բազմությունից,, 
«որ դառն և դաժան կերպարանօք շուրջ լինին ի վերայ հոգւոյն և պա
տերազմին ընդ նաշ։ «՛Համենայն մեղս իւրեանց տեսանեն և առաջի բե
րեն դևքն մանր քննոլթեամբ, զոր գործեալ են և զոր մոռացեալտ։ Տա
թևացին ազդվել Է Անտոնի տեսիլից, որ գրել Է Աթանասը60։  Այս երկու
սից Էլ ներշնչվել Է և Առաքել Սյունեցին։ Նյութի հղացումն, ուրեմն, ինք
նուրույն չէ, բա յց նա բանաստեղծել է Ադամի բերանից իրեն' Ադամի - 
և նրա սերունդների համար և զգացմունքի ու պատկերի բավական ուժեղ 
մանրամասնություններով, որոնց մեջ նա անկախ և ինքնուրույն է61։

<9 .Քարոզգիրք, ձմերան հատոր*, Կ. Պոլիս, Ռճս* (=1189 +  551 =  1740), (,
210—ա ,

60 «Վարք սրբոց հարանց9, հատոր աոաքին, Վենետիկ, 18Տ5, էչ 17—80. .Վարք 
երանել։էյն Անտոնի Եգիպտացլոյ ւէիայնակեցի, թուղթ Աթանասի»։

51 Համեմատելու համար դնոսք ենք այստեղ Անտոնի տեսիլը (Էշ 61)։ Միայնակյաց- 
Անտոնը աղոթելիս гզգաց զինքն յաւիշտակեալ մտօքն, և... տեսանէր զինքն իբրև արտա֊ 
քոյ ինքեան եղեալ և իբրև յօդո զինքն աոաշնորգեալ յոմանց։ Ել տձսանէ զոմանս դա֊ 
ոինո և անհնարին դժնե այս, որք կային յօդո ե կամ էին արգելոՎ ղնա ղի մի' անցցէ։ Իսկ 
որք մարտնչէին ընդ նոսա, աոաշնորդէին Անտոնի, և պահանշէին նոքա բան ի սոցանէ և 
աս էին, թէ տես ցոլք մի դուցէ պարտապան է մեզ. քանզի կա մ էին ասել իմն բան ի նորա• 
ձննդենէն և արգելովւն գնոսա։ Իսկ որք աոաշնորդէին Անտոնի, ասէին ցնոսա, եթէ զձնըն- 
դեան նորա տէր ի բաց շնշեաց. այլ յորմէհետէ եղև միայնակեաց ե խոստացալ աստու-- 
ծոյ իշխանութիմյ ունիմ խնդրել ձեզ համարս։ Ցայնժամ նոքա ամրաստան եղեն ե յան֊ 
դիմանել ինչ ոչ կարացին, քանզի ազատեցալ ինքն և անարգել եղև նմա ճանապարհն»։ - 
Դարձյալ քիչ հետո (էչ 62). *եւ ի վեր հայեքալ ե ետես զոմն երկայն ահագնատես չարա
տեսիլ և ահագին, քանզի կայր և հասանէր մինչև յամպս, և ելանէին ոմանք իբրև թոոլ-

երկայնն կրճէր զատամունսն, և ի վայր անկելոցն ի նմանէ ուրախ լինէր։ Ել անդէն վաղ
վաղակի ձայն եղև աո Անտոն և ասէ. իմա' որ եղևդ։ Ել բացան նորա միտքն և դիտաց զի 
հոգւոյն էին անցք ճանապարհին, և երկայնն որ կայր, նա է որ զչարի ընգ բարիս հասս-



Առաքելը թանձր գույներով նկարում է մի տեսարան, որով խիստ 
պիտի սարսռային կրոնամիտ ընթերցողները և Ադամի հետ ասեին.

Վա՛յ իմ աւուր հոգեվարին,
Վա՛յ որ առեալ զհռգիս տանին.
Վա՛յ ապշութեան ճանապարհին,
Վա՛յ որ չգիտեմ, թէ ուր տանին։

Խառնիխուռն երևում են գևերի գնդերը, ահեղ դեմքերով, բերանները 
բաց արած, մեռելի « մեղաց նամակըа, այսինքն մատյանը բռնած։ Ոլղե- 
կից հրեշտակը թույլ է տալիս, և նրանք պտտում են հոգու շոլրշը, կ ա ֊ 

.տաղում նրա վրա, տանշելով նրան' զանազան կերպերով կռվում են նրա 
■հետ,

Պէսպէս դիմօք կերպարանին,
Չարատեսակք և դժնային.
Մըռմըռալով միշտ կատաղին,

Դէմքն այլակերպք և ահագին,
Զարհուրական կերպարանին.
Հուր ցոլանա յ  յռընգաց նոցին,
Եւ պաշարէ զգերեալ հոգին...

Զայնիլ գոչեն յո յժ  սաստկագին,
Որպէս ճայթմունք յորոտ ամպին.
Եւ ճըչել ձայնից նոցին 
Սարսեալ հոգւոցըն նուաղին....

Հոտ գարշութեանց յո յժ  զազրագին 
Որ ի դիւաց դասէն բուրին...

Շուրշանակի պատեն զհոգին,
Ըստ վեց շարժմանցն որ յանձին,
Ի վեր, ի վար, յաշ ՚լ  ահեկին,
Ցետ և յա  ռաշ մըրցեալ կըոուին...

Ի խաւարեալ օգոց միշին 
Խաւարային դիմօք յայտնին.
Հոգին ապշեալ մ ի տ ք ըն ցընգին,
Միշաբեկեալ յուսահատին։

Ել զօղանշեն գոչմամբ նոքին.

■հրեշտակաց փաոօ, յերկինս սաղմոսի,, և երգով, ընդ վերին լոսւաար օդսն, ծլ տեսի 
զ,ննիչ ոգլոց. տեսի և զգուշութի՝ոն սատանայի գի կային մնային և արգելողն զնա Տամ 

.մի, ել լոսս, ձայն յերկնից որ ասէր. ի բաց կացէք ,երեսաց ։ուսո,գ, որդից խալարի,

նայի, ւ ամոթալից եղերոլք, զի այրդ այդ արդար է։ Ել իբրև անց վերացալ հոգի նորա 
ընդ ամենայն փորձոլթիմ, սատանա,ի, տեսի իրրև զաչ հրեղէն ի վերա, նորա, 

.և աներես,թ եղեն յինէն*. Վար, ս. Հարանց, հատ. երկր., Վենետ., 18ՏՏ, էշ 20Տ,



«Այո՜, այո՜, աչք մեր տեսքէն 
Զարկած ք չարեաց մ երոց ի գմին 
Ի սկրղրանէ մինչ ի վերքին»։

նրանք քանում են Հափշտակել հոգին, բա յց երբ հրեշտակն ասում է' 
«Ի ձեզ սաստէ Տէր»' ցրվում։

Ապա այգպես խորտակված, նվաղած Հոգին Հրեշտակը Հանում Լ 
Հոգիների կայանը, ուր Հոգիները' նայելով իրենց գործած մեղքերին' 
դաս դաս ամբարված պաՀվում են Հառաչանքով և լաց ու կոծով մինչև 
դատաստանի օրը, վա՜յ տալով իրենց առաշոլց, երբ Հարություն և դա 
տաստան պիտի լինի։

Սրանից Հետո բանաստեղծն երկու առանձին գլուխներով ( Զ, 37 
տուն, է, 56 տուն) գրում է «Վասն աՀեղ դատաստանին քննոլթեանցն» և 
«Վասն տանքանաց դժոխոց», որոնք երկուսն էլ մեր քերթողների սիրած 
նյութերից են և նորանոր կողմերից և ինքնատիպ մտքերով ու պատկեր
ներով մշակված են Առաքելի ձեռով։ Ադամ գրքի այս վերքին երեք գլուխ
ները (Ե, Զ ։ է )  շատ Հաճելի են եղել մեր Հներին, ուստի դրանք մի քանի 
ուրիշ Հատվածների Հետ, իբրև անկախ քերթվածներ, առնված են ծաղ
կաքաղ ժողովածուների մեշ։

Դժոխքի տանքանքների նկարագրով և տանջվողների ողբով' վ ե ր ֊ 
քանում է և Ադամի ողբը.

Այս ողբ երգոց նախաստեղծին 
Որ դէմ բնոլթեանը բարբառին.
Այս գոյժ ողբոց միշտ կատարին 
Յանցեալն, ներկայս և յապաոնին։

Այսպես է վերքացնում բանաստեղծն այդ գլուխը, միանգամայն և 
Ադամի «տեսիլը»։ Մենք զգում ենք, որ գործող անձը, Ադամ, մեղանչե- 
լուց Հետո, դեռ աստուծուն չհանդիպած, իր գլխին վայ տալով, ինչպես 
մի կարճատև երազի մեք տեսնում է շատ երկար ու դառն բաներ, և՛ 
աստուծուն իր վճռով, և՜ հոգեվարը, և՜ վերքին դատաստանը, և՜ դժոխ
քը։ Բանաստեղծը, ցավոք, տարտամ ու ոչ պայծառ է Հորինում Ադամի 
այս «տեսիլը», մեկ մեկ էլ իր անձը, դեմքը խառնում է վիպական պա տ ֊ 
մըվածքի մեք և ավելորդ կրկնություններով ձիգ դարձնում ա յն։ Արվես
տի պակասություն է այդ, Ավելի մեծ պակասությոմ, է այն, որ դժոխքի 
տեսլից Հետո, մոռանալով, որ ինքը վեպ է հորինում, նա երեք գլուխ 
(Ը , Բ", ժ , էշ 56— 77) նվիրում է մեկնաբանության և իր տեսություններն 
է բացատրում իրեն Հետաքրքրող նյութերի մասին («Վասն չարին թէ 
ուստի’  ունի զսկիզբն կամ զի՜նչ է», «Վասն ցանկալոյ բարոյն», «Վասն 
մարդոյն թէ ո՜րպէս է պատկեր ա ստ ուծոյ...»)։ Պատմվածքին չեն վերա
բերում նաև ԺԲ և ԺԴ գլուխներն (էշ 82— 102) իբրև մեկնություններ։ Այս 
Հինգ գլուխները երբ անքատվում են, մնացած ԺԱ, ԺԴ, ԺԵ գլուխների

-  437 —



մեշ պատմվում է քերթվածի գործողության շարունակությունը. «Վասն' 
յետ յանցման Ադամայ' հարցափորձելոյն աստուծոյ, որ ասաց, թե'
Ո՜ւր ես»,

Յետ ողբալոյն տեաոն Աղամ այ 
Հարցաքըննել գայ ը զնոսա.
Զի զըղյացեալ ասեն մեղայ,
Եւ շընշեսցին յան ցանք նոցա։

Տէրն ասէ.

Ո՛ւր ես, Ադամ, մարգս առաշին,
Ո՜ւր է քո Փառքն հրաշալին.
Փառօք եգի զքեղ ի դրախտին,
Եկեալ չգտի ընդ նոյն տեղին։

Ադամ ասէ.

Լուայ ըզձայն գնալոյ քոյին,
Որ հեռանաս վասն իմ յանցին.
Երկեայ միայն կեալ ի դրախտին,
Եկեալ թադեայ առ թզենին,

և այլն,

Տիրոյ, Ադամի, Եվայի միշև տեղի է ունենում մի տրամախոսություն, 
որի հԻյ ՔԸ Ա- Գրքից է, Բա13 гш т  “իրուն զարգացրել է բանաստեղծը. 
Նրանք «մեղայ» չեն ասում և մեղքը նույնիսկ աստուծոլ վրա են ձգում։ 
Եվ աստված դնում է իր հայտնի վճիռը Ադամի, Եվայի և օձի վերաբեր- 
մամբ։ Այս ԺԱ գլխի բնական շարունակությունն է ԺԴ և հետո' ԺԵ գլուխն 
(«Վասն տարակուսանօք փոշիմանելոյն նախնեացն ի զրկմպնէ ծաղկա֊ 
պանծ փառացն», « Վասն զղշմամբ ողբալոյն Եւայի»)։ Ադամն ու Եվան 
դրախտից արտաքսված են, զղչում են իրենց հանցանքի համար, և ցավ 
ի սիրտ հիշում են դրախտի վայելչությունները, ողբում են իրենց ողոր
մելի վիճակը և մխիթարվում են, որ վերշը պիտի փրկվեն։ Այս գլուխ
ները գեղեցիկներից են. բանաստեղծը մի երկրորդ անգամ Ադամի բե
րանով սքանչացած նկարագրում է նրանց կորցրած դրախտի շքեղու
թյունը և ավարտում վիպական քերթվածը, բայց ոչ «Ադամգիրքը»։ Նա 
գրում է էլի 11 գլուխներ, «Վասն կողին» [այսինքն' կնոշ] ե այլն, որոնք 
սքոլաստիկական մեկնություններ են, որոնցով Առաքել Սյունեցին իր 
սրամտությունն է ուզեցել ցույց տալ, Մի գլխի մեշ (ԺԸ) բնութագրում 
է կանանց ոչ լավ կողմից, առաշաբանի մեշ զգուշացնելով այսպես.

Թէ հանդիպիս դու մօտ ի կին,
Զայս րանքըս մի' կարդալ նոցին.
Որ չանարգեն զգըրող սորին,
Կամ բանքս ելնէ յաչաց նոցին,
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Կամ զի կողն ոսկր է անըզգայ,
Ինքն ըստ ինքեան բան չիման այ,
Վասն այն կընոքըն խելք չըկայ,
Զինչ որ լյըսէ' շուտ հաւատայ,

Եվ այսպես ամբողչ 36 տոլե, « Կողն»  այնքան մեծ տեղ է բոնում 
«Ադամգրքի» այս երկրորդ մասի մեշ, որ ամբողքը կոչվել է նաև «Կող- 
գիրք».

Առաքելը չի բավականացել երկու «Ադամգրքերով», որոնց մասին 
խոսվեց վերևում, նա նույն 1403 թվականին, ինչպես հիշատակարանից 
(էչ 270) իմացվում է, գրել է մի երրորդ (ըստ տպագրության Բ =  երկ- 
րորդ) Աղամ գիրք տասնումեկ (6  +  5 ) վանկանի տողերով, սկզբից մինչև 
վերքը «էր» հանգով, Բովանդակությունը նույնն է, ինչ որ նախորդ եր
կուսին ը, Գրվածքն ավելի սեղմ է, վիպական մասը շատ չնչին է, ավելի 
ուշադրություն է դարձրած մեկնությանը, թե ի'նչ «խորհուրդ» ունի Ադա
մի մեղանչումը, Կան, հարկավ, նաև սակավաթիվ գեղեցիկ տներ,

Առաքելն ունի և մի չորրորդ հատոր Ադամ գրքի, „ր դեռ չի տպա
գրված, Այդ կոչել են «Դրախտագիրք», գրված է 4 +  4 +  5 վանկանի տո- 
ղերով, ամբողշը նույն հանգերով, «Հեղինակին նպատակն եղած է այս 
աշխարհի բնակիչներն իր հետ առնելով[' փնտռելու ելնել այն անծանոթ 
քաղաքը՝ ուսկից արտաքսված էր Ադամ»62,

5- Հորինվածքի թերությունն և գրական արժեքը:— «Ադամգրքե
րի» գեղարվեստական կողմից թուլությունը ծագում է գլխավորապես 
այն հանգամանքից, որ հեղինակը կրկին նպատակ է դրել' 1. ոտանա
վորով բանաստեղծորեն պատմել Ս. Գրքի զրույցը. 2 . ոտանավորով հո
րինել հին մեկնաբանների կարծիքները Ս. Գրքի զրույցի մասին և իրենից 
էլ, որքան կարելի է, շատ բան ավելացնել ուրիշների ասածների վրա, 
Այդ վերաբերում է «մարդեղության խորհրդին», որով բացատրել են 
Ադամ-Եվայի զրույցը.

Նա իր մեկնություններն անում է ոչ միայն հատուկ գլուխների մեք, 
այն էլ երբեմն ընդհատելով պատմվածքը, այլ մեկ մեկ նաև պատմվածքի 
ընթացքում. Ինչքան էլ կոկ ոտանավորներով են գրված այդ կտորները, 
այժմ դրանք, բացի թերևս սակավաթիվ քառյակներից, գրական արժեք 
չունեն, Աոաքելի աշխատության այդ մասը մեզ համար հետաքրքիր է 
այնոլ, թե որքան զորեղ է եղել այն դարում սքոլաստիկական բացատրու- 
թյոմւը, և որքան չնչնահավատ են եղել այն ժամանակի գիտնականներն 
անգամ, որոնք իրենց «գի տնական ութ/ոմւը» ցույց են տվել պարծանքով, 
բազմաթիվ այնպիսի համեմատությոմւներ անելով և «խորհուրդներ» ու 
«խորհրդավորությոմւներ» գտնելով, որոնց վրա միայն զարմանալ կ ա ֊

52 ,А սզմավէպ», Վենետիկ, 191», մարտ, Էչ 99. 1Г. 4ոաոս-յան, Մատենագր.լթիձք 
Առաքել Սիլնեցայ հոդվածի մեշ.



րող է արդի մարդը, Այդ նկատմամբ այստեղ բավական է միայն հիշա- 
տակել տԱդամգիրք Ա-իа ԻԲ գլուխը (էշ 1Տ9 և հտն.), Բանաստեղծ Ա. 
ոաքելին կաշկանդել է Գրիգոր Տաթևացու ազդեցությունը և կարծես նա 
մրցում է իր քեռու հետ, ոտանավորներով մեկնություններ անելով եր
բեմն նույն խնդիրների մասին, ինչ որ Տաթևացին բացատրել է իր աշ
խատությունների մեշ, Եվ բնական է այդ, քանի որ Տաթևացին է տոն 
տվել նրան Ադամի և Եվայի մասին գրելու և նույնիսկ Iուղղել է ըղկարգ 
բանին о առաշին գրքի (ըստ տպագրվածին' Գ գրքի) վերաբերմամբ 
Որ Առաքելը երեք գիրք է հորինել նույն նյութի մասին, այդ ցույց է տա
լիս, որ իր գրվածքներն ըստ երևույթին բավարարություն չեն տվել նրա 
գեղարվեստական զգացմանը, անշուշտ հենց այն սառն մեկնաբանական 
դատողոլթյոձների պատճառով, Նրա երեք Ադամգրք երը թողնում են 
այն տպավորությունը, թե դրանք առանձին փորձեր են մի մեծ քերթվա
ծի համար, ինչպես մի մեծ կոմպոզիցիայի համար կատարված նախա- 
նկարներ, որոնց հիման վրա պետք է գեղարվեստագետն ստեղծեր իր 
իսկական երկը, Բայց բանաստեղծն այդ չի արել, և նրա այգ երկերը 
մնացել են իրարուց անշատ և անկախ, բայց և չափազանց նման բաներ, 

Եթե առաշին Ադամ գրքի մեկնաբանական մասերն (վերշի գլուխները 
և վերևում հիշված' С, Р , ժ , ԺԲ, ԺԳ, 56—77, 82—102) անշատվեին ի 
մի առանձին հավելված, — և դժվար չէր այդ անելը, —և հեղինակը Բ և Գ 
(ըստ տպագրվածին) Ադամ գրքերի վիպական գեղեցիկ կտորներն օգտա
գործած լիներ Ա Ադամգրքի մեշ, ապա կունենայինք մի հատիկ իսկական, 
գեղեցիկ վիպական քերթված, փոխանակ երեքի, Այնպես էլ, սակայն, 
ինչպես կա, Առաշին Ադամ գիրքը (ըստ գրության ժամանակի' երկրորդը) ,  
մեր երրորդ կրոնական բանաստեղծական մեծ երկն է, որ ունի իր բազ
մաթիվ առանձին գեղեցկությունները, Առաշին երկուսը' Գրիգոր Նարե- 
կացոլ Ողբերգությունը և ներսես Շնորհալու Ողբերգությունը ( „Յիսու«  
որդիа)  քնարերգություններ են, Իսկ Առաքելի գործը մի առարկայական

53 Աոաքհլ Սիլէհցի, Ադամգիրք, Վենեաիկ, 1907, էշ 314.
... Նա հրամայեց ինձ գըրելոյ 
Զոաանաարքս ըստ խորհըրդոյ,
Ասաց գըրել ինձ ըււտ կարգի,
Յաղագս նախնեացն յիշատակի,
Վասն Աղամ այ և Եսսյի,
Ի գէմս օձին և բանսարկուի,

Րաբոմ,ապետ յոյժ պանձալի,
Ծով իմաստից ձալալք շնորհի,
Ի նոյն շնորհէ մասն ինչ առի,
Տոտանալորքս շարադրեցի,

Սի քիլ վերևում էլ Գրիգոր Տաթևացու համար шипи! է.
Տի նա ոլղղեաց ըզկաբդ բանին, 
էստ ի։րա/անչիլր պատշաճին.



բանաստեղծության է, Այդ էր ժամանակի պահանյը, Կրոնական ոդին 
չէր մեռած, բայց սառած էր. մարդկանց հարկավոր էին կրոնական բա- 
նաստեղծական դրվածներ, ոչ թե նրանց վրա աղոթելու և իրենց մեղքերն 
ողբալու համար, ա յ, զվարճությամբ կարդալու և սովորելու,

ԱՌԱՔԵԼ ք<ԱՂԻՇԵՅի54

«Ողբ մայրաքաղաքին Ստըմպօլա և վասն գալսաեան ֆրան կաց ազ
դին և ազատիլ զաշխարհն Հայոց Առաքել վարդապետէ ասացեալ», տըպ-
ված է «Անահիտ», 1901, էչ 217. « Վենետիկ վանք, Տաղարան թիվ 529,
բաղդատած ուրիշ ձեռագրի մը հետ»։

Աթոռն էքմիածին տեղափոխվելուց հետո' չի դադարում քաղաքա
կան անկախության մասին երազն ռլ երգը, որ սևեռված մնում էր նույ
նիսկ մեր ժողովրդի ամենադժբախտ օրերին, երբ 1453 թ. օսմանյան 
Սուլթան Մահմեդ I I  աոնում է Կ. Պոլիս, կոտորում քրիստոնյաներին, 
այդ դեպքը ցնցող տրտմական տպավորություն է թողնում արևելյան 
քրիստոնյաների վրա... Վերքին քրիստոնեական պետությունը, որ արե- 
վելյան քրիստոնյաների հենարանն էր, հույսն ու ապավենը, ընկնում է, 
Արևելքն ամբողչ մնում է մահմեդականների ձեռին։

Այդ ցնցող տպավորության տակ, ահա, Առաքելը, ինչպես քերթվա
ծից իմանում ենք, նույն 1453 թվին ողբում է այդ եղելությունը, Քերթ
վածը շատ մեծ է, 4  +  4  +  4  +  4  տողերովք սկզբի մասի բոլոր տողերը 
(թվով 52) վերկացնում է « Ատըմպօլ» անունով.

Արդ ամենայն ազգք և ազինք
ողբան ըզքեզ, քաղաք Ստըմպօ,.

Երկրորդ մասի (30  տող) ամենաառատին տողը' <гԲիւզանդիա»  անու
նով.

Այլև կոչեմ զքեզ յանուանէ, 
ընտիր քաղաք Բիւզանդիա,

Որ անօրէնք պաշարիցին 
և արարին ըզքեզ զազա։

Երրորդ մասը, 62 տող, բոլորը ին հանգով, բացի վեր կին 6 տողը, 
որ ի հանգով է։

Կոծի պատճառն այն է, որ քրիստոնեության կենտրոնը դառնում է 
(Гչարագործաց հանգստարան»։ Հիացմոմւքով խոսում է Կ. Պոլսի հին 
քրիստոնեական փառքի մասին, չհիշելով դավանաբանական վեճերն ու 
հալածանքները հույների կողմից, որ այդ ժամանակ չկային, այլ միայն

54 Տե՜ս Գ. ДшгрбшЕищшС, Պատ մ. հայերեն դպրութ., Բ, Նոր մատենագրություն,
Վենետիկ, 1878, էշ 150։



ընղհանուր քրիստոնեական և կուլտուրական տեսակետով մոտենալով 
քաղաքին,

Դու մարգարիտ տեսակ գանձոլց 
հոգևորաց, ղու Ըստըմպօլ,

Հանկարծակի կողոպտեցար 
լանօրինաց ղու Ըստըմպօլ,

Երկրորդ մասի մեշ գովում է Բյուզանդիայի նախկին փառքը և ո- 
ղորմելի դաոնալը և հեթանոսների ժամանակ ծաղրելի դաոնալը, միա
կերպ հինը և արդեն տխուրը, և վերքը նորոգման հույսը։

Վերքը գրում է.

Արդ ակն ունիմ կատարածին,
Թէ նորոգիս Բիւզանդիա,

Եւ ազատիս յանօրինաց րռնութենէ,
Բիւզանդիա,

Ի՜նչպես պիտի ազատվի, Նորոգվում է խաչակրական արշավանք
ների գաղափարը, « ֆրանկաց ազգն», որ արևմտյան քրիստոնյաները 
պիտի շարժին միաբան,

« Գայցեն ծովով և ցամաքով որպես ղաստեղս, որ ոչ թուին»,
Նախ Ստամպոլ քաղաքը կառնին, ս1պա

(ГԵլցին լ երկիրն Արևելից և կոտորին զամենեսին,
Որպէս առիւծ մըռընչելով ի յանօրէնս համարձակին»։

Կառնին Երուսաղեմ.

ոԱնթիւ լինի զօրք ֆըրանկին որպէս 
զասսզ յեղըր ծովին»,

г Առցին զՀոռմոց աշխարհն ամէն, 
մինչև ի Մըսըր հասանինյ՝,

«Քակին զդիլաց բնակարան, զանօրինաց ուխտատեղին».
Կառնին Շահաստան, Գավրեժ, հորասան, ամենքին կգերեն։ 

Եդեսիո ողբ ի նմանողությունը երևում է։ Իսկ Հայոց ազգի՜ն ինչ, 

«Ազգըս Հայոց պայծառանայ, 
զի յայլազգեացն ազատեսցին,

Բերկրեալ ցնծան ամենեքեան 
որպէս յաւուրս Լուսալորչին»,

Հետո պատմում է Տրդատի ու Գրիգորի գնալը Հռոմ և մի տարի 
այնտեղ մնալը և «դաշինքը»  Կոստանդիանոսի հետ, հայոց ազգը ֆրանկի 
հետ դաշինք կապեց.

-  442 —



«Սիրով գաշինս Հաս տատի ցին' 
զազգըս Հայոց ընդ ֆրանկին։

Չորս հարիւր մարդ ի հ„ն թողին 
յԱրշակունեաց Պահլալունին,

Զի մընասցին և աճեսցին,
ֆրանկ ընդ Հայս միաբանին։

Արդ առաշնորդք նոքա լինին 
արփական ֆրանկ ազդին,

Առցին զգալաոն Արարատեան, 
որ է տեղիք Լուսալորչին.

Բ՛ա գա լորին յէշմիածին
Վաղարշապատ սուրբ քաղաքին»,

Հեղինակն իրեն համար վերշը գրում է.

«Ես անարժան ամենայնի
որ վարդապետ անունս կոչի...

Եւ ասասցին տէր ողորմի 
ինձ Բազմամեղ Աոսւքհլիւ

Դա չի կարող Սյունեցին լինել, որ այդ ժամանակ կենդանի չէր լինիլ,
Ողբի կարևոր նպատակն է մարգարեական, տոնով քաշալերել լըք. 

վա էն երին և հուսագրել քաղաքական ազատության վերաբերմամբ, կենտ
րոնը Վաղարշապատ, որ չունի Շնորհալին։

Բանաստեղծությունը, որ իր գաղափարով կարևոր և ուժեղ Է, այն
քան թույլ Է իր միակերպ ձևով, բա յց ժամանակակիցների համար ան
շուշտ արժեքավոր, նրանց հարկավոր Է բովանդակությունը, որ Է կեն
դանի, հուսալից շնչով ու հավատքով, թե հնուց «սուրբ հայրապետնե- 
րից» մարգարեություն կա ֆրան կաց ազգի գալու համար, այն Էլ իբր 
Տրդատի զորքից (ազատներից) արևմուտքում մնացած հայերի առաք֊ 
նոր գութ յամբ,

Այդ հավատը մնում Է մինչև օրս, այժմ Էլ նախորդ իմպերիալիստա
կան պատերազմից հայ ժողովրդի և Հայաստանի մեծ ավերմունքի ժա
մանակ դեռ կենդանի մնում Է հույսն ու հավատը, թե Հայաստանը, ինչ
պես առասպելական ֆենիքսը, մոխիրների մ իքից կվերակենդանանա և 
կաճի,
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ԱՌ ԱՀԻՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

ՍԱՐԿԱՎԱԳ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈԻՐՋԸ

1. Որտեղսւցի է նա:— Այս նշանավոր անձի մասին կենսագրական 
տեղեկությունները տատանվում են։ Այստեղ դնենք նախ Վարդան Արե- 
վելցոլ հաղորդաձը'։ вէին և վարդապետք յայն մ ժամանակի' Յովհաննէս, 
որ և Սարկալագ' ի դաւառէն Փաոիսոսայ ի քահանայական ազդէ, որոյ 
յիշատակք ճաոագայթիցն փայլին մինչև ցարդ ի բանս իւր և ի նմանէ 
աշակերտեալսն.— Երեմիա, որ և Անձրևիկ, որ և զամս երեսուն չորակետ 
եղև, և այնչափ հլու եղեալ վարդապետին իւրոյ, որ ի սաստելն երբեմն, 
թէ' «լոսւ լե՜րտ, զամս երիս ընդ այլ մարդ ոչ խօսեցալ, բայց եթէ ընդ 
վարժիչս [այլ ընթերց. վարժիչն] իւր ի կարիս [վար. ի կարասիս, որ սխալ 
{ ].— և Սամուէլ երէց աշխարհի, որ զգա լա զան սն յօրինեաց զՔրոնիկո- 
նին' Անեցին [այլ ընթ. Սամուէլ երէց Անեցին, որ. ..] .— և նախ քան 
զսոսա Անանիա, որ զԱոաքեալսն համաոօտեաց հրամանալ կաթողիկո
սին Պետրոսի' Սանահնեցին՛ Իսկ Սարկաւագ [այլ ընթ. սուրբ] վարդա
պետն կացեալ ի ժիր մշակութեան զաւուրս իւր՝ հանգեալ ի հինգ հ ա ֊ 
րիլր վաթսուն և ութ [ՇԿԸ =  568 +  551 =1119 . Վենետիկի տպագր. մեշ' 
«հինգ հարիւր ութսուն և ութ=1139] թուին, և զկնի ամի միոյ' լծակիցն 
իւր Ալալկայ որդին Դաւիթ, որ Կանոնքն գրեաց դիլրահաս [այլ ընթ. որոյ 
Կանոնքն է դիլրահաս, որ Կանոնքն էր դիւրահաս]. — և Ւոքակերայ որ
դին կոչեցեալ աշակերտ նորին, և այլ արք ճգնաւորք ի յԱղուանս, որպէս 
Պետրոս Խոնթկայ որդին և Յակոբ սքանչելին... էին և կանայք թադաւո- 
րազունք կրօնալորեալք կուսոլթեամբ ի Քոբայրն' Խորասու և Մ արիա մ, 
առ որս գրէր սուրբ վարդապետն Սարկաւագ զգուշական խրատս»։

Ըստ Վարդան Արևելցու, ուրեմն, Սարկավագ Վարդապետը Փառի֊

 ̂ էՄեձին Վարդանա յ  Պսւտմոլթիւն Տիեզերական», Մոսկվա, 1861, էյ 159—160։ Մեր 
դորձաձաձն այս է։ Վարդան Վարդապետ Մեծն, Հասսքոսէն Պատմութեան Վարդանա, 
Վարդապետի, Վենետիկ, 1862. Այլև ՀՍՍՀ Մատենադարան, ձեո. X 1770, Է, 63—64. 
ընդօրինակած է 1589 թ. Աստոսսէատ«,ր դրիչը։



նրա կենսագրության մեք, Սխալ է ասել, թե «Վարդանի ավանդության 
համեմատ անոր հայրն ամուսնացած երեց մոն էր»2։ Վարդանն այդպիսի 
բան չի հայտնել, նա գրում է' гի քահանայական ազգէտ. իսկ մեկը կա
րող է քահանայական տոհմից լինել նաև իբրև քահանայի թոռ, բա յց 
աշխարհականի որդի։

Սամուել Երեց Անեցին գրում է». «Ի ՇՀԸ [ = 5 7 8  +  551 =  1129] թվին
փոխի յաշխարհէս մեծ վարդապետն Սարդիս, որ է ի Փառիսոսոյ' որդի 
քահանայի միոյ, և աշակերտ սորս՛ Երեմիա, որ և յասելն վարդապետին, 
թէ' «Լուռ լե՜ր», զամս Գ [=երիս] լուռ եկաց, ընդ միտս և ընդ աստուծոյ 
խօսէր, որ և Անձրև կոչեցալ, Եւ ընկերք սորա՝ տէր Խաչատուր և Գրիգոր 
և Յովհաննէս և Սամուէլ. ամենեքին սոքա Անեցիք»։

Վարդան Արևելցոլ և Սամուել Երեցի գրածների բովանդակությունը 
նույնն է. վերքինիս հիշած « Գրիգորը»՝ առաքինի ггԹոքակերայ որդին» 
է. ավելի են « Խաչատուր»  և « Յովհաննէս»  անունները։ Բայց այս էական 
չէ ։ Ինչ որ Վարդանը գրում է « Յովհաննէս Սարկալագի» մասին, նոլյնր 
Սամոլելը դնում է Սարդիս անունով « մեծ վարդապետի» համար։ Եվ 
իսկապես եղել է Սարդիս անունով մի հայտնի վարդապետ, քանի որ 
Սամուելը (է ։  132) հիշում է նրա մահը. «Ի ՇՁԸ [ =  588 +  551 = 1 139} 
թվին ի Ժէ արեգ ամսոյ շարժմամր կործանեցալ Գանձակ քաղաք, և 
սուրբ վարդապետքն Գրիգոր [ =  Թոքակերի որդին] և Սարդիս' ընկղմե- 
ցան, և եկեղեցին Հաղբատայ փլոլղանի»։ Հիմա։ ի՞նչպես պիտի բա
ցատրել, որ նույն բովանդակությունը պատմվել է երկու տարբեր անուն
ների վրա։ Անհավանական է ենթադրել*, թե « Սարկալագ» անունն ար
տագրողների ձեռով դարձած լինի «Սարդիս», գի այս նկատմամբ մի մեծ 
դժվարություն կա։ Սամոլելը քիչ հետո գրում է. «Ի ՇՀՀ [ =  578 + 5 5 1  =  
1129] ամին փոխեցալ ի Քրիստռն մահոլամբ վարդապետն մեծ որ Սար- 
կալագն կոչիւր' ի Հաղբատ». և ապա' «Ի Շ2 [ =  580 + 5 5 1 = 1 1 3 1 ]  թվին... 
ննքեաց յա յսմ ամի լուսաւորիչ և սուրբ վարդապետն Դալիթ Ալաւկայ 
որդի»։ Եթե «Սարկալագ» անունն աղճատմամբ «Սարդիս» դարձած լի
ներ, ապա այլևս ինչո՜ւ պետք է Սամուելը նրա մահը քիչ հետո երկրորդ ֊  
անգամ հիշեյֆ՛ Պետք է ասել և հետևյալը։ Կիրակոս Գանձակեցին խո-

2 Հ. Ոսկյան. Հովհաննես Սարկավագի կյանքը. *Հանդեյ Ամսօրյաօ, Վիեննա, -
1925, է, 28,

3 Ս. Անեցի, Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց յաղագս գիսոի ժամանակաց մինչև Ի 
ներկայս, էւ 128,

4 Այսպես ենթադրում է Հ. Ոսկյան, Հովհ. Սարկավագի կյանքը, աՀանդես Ամսօրյա>,
Վիեննա, 1925, էւ 28,

6 Սարկավագ Վարդապետին վերաբերյալ գլովսն և այս Հավելվածը Հայկական ՍՍՀ 
ԳԱ шՏեղեկшգրիл մեչ (Հասարակական գիտությոմւներ, М 1—2, Երևան, 1945, Էք 31—60) 
և IԱոանձին արտատպությամբէ հրատարակվելուց հետո' Պետ. Մատենադարանի (Յեռա,

1171 թվին հեղինակի ձեռագրից արտագրված գբչագբոսէ (X 5619) «Սարգսիտ հատվածը
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սելով երեք «սքանչելի» վարդապետների մասին, որ են Սարկավագ Վար֊ 
դապետ, ?ո ք  ակերի որդի Գրիգոր և Ալավկա որդի Գավիթ, ավելացնում

■ է. « Սոքա երեք հանս էին յաշխարհէն Գանձակայ, ուստի և ես». Չի հիմ
նավորված ծանոթության մեք գրած այս բացատրությունը « Յաշխարհէն 
Գանձակայ» այս է' Արցախա, որուն մեկ գավառն ալ է Փառիս пиа*, Ըստ 
այսմ առանց այլևայլության նույնացրած է вաշխարհ Գանձակայ»  և 
Արցախ։ ինչքան էլ քաղաքական սահմանները փոփոխական լինեին այն 
գարում և Գանձակի ամիրան, ինչպես տեսանք, 1003 թ, գրավել էր Փա ֊ 
ռիսոս գավառի մի մասը, բայց և այնպես Արցախը և ոչ իսկ Փառիսոս 
գավառը չէին կարող կոչվել «աշխարհ Գանձակայ», որ է Գանձակ քա
ղաքի շուրքն եղած գավաւսերը։ Հավանական է կարծել, որ գանձակե- 

. ցիները նշանավոր վարդապետներին տեղական փառասիրությամբ կա
պած լինին իրենց կողմերի հետ։ Վեր կապես' պետք է նկատի ունենալ 
և հետևյալը։ Վերքերս հայտնաբերված մի ձեռագրի մեք, որ հիշվեց Հով
հաննես Սարկավագի կենսագրության առթիվ, գրված կա նրա մասին. 
«Որ իբրև զիմաստուն մեղու բարձեալ յան դամս մտաց ղծաղիկս յերան- 
գոց գոլնոց և հոտոց և համոց բերէր ի քաղաք իւր և տեղի սննդեան ի 
քաղաքամայրս Անի, և լի աոնէր ղտոլնն ի փարթամութենէ անտի...»7։ 
Ընդգծված բառերից կարելի է հետևցնել, որ Սարկավագ Վարդապետն 
Անեցի է եղել։ Բայց նրա ծնողները կարող էին Փառիսոս գավառից լինել 
և Հովհաննեսի մատաղ մանկության ժամանակ Անի տեղափոխված, և 
Հովհաննեսն այստեղ մեծացած ու սնված, ուստի և Անին նրա համար 
կարող էր համարվել «քաղաք իւր և տեղի սննդեան»։ Այսպիսի եղելու
թյունները ոչ սակավ են։

Այսպիսով դեռ բացատրության կարոտ է մնում Հովհաննես Սարկա

այն նույնպես կարող է Սարկավագին վերաբերել», ֊Ուրիշ խոս/ով' ներմուծումը եղել է 
Սարկավագ անվամբ, որ հետո դարձել է Սարդիս։ Բայց ներմուծողը կարող է հենց սկըզ. 
քից Սարգիս անունով եղած լինել»։

в չ. Ոսկյան, Հովհ. Սարկավագի կյանքը, 'Հանդես Ամսօրյա», Է, 28, ծան.,
7 Այս քաղում եմ վերևոսէ Սարկավագի կենսագրով)յան մեք հիշված հողվածից (Պետ. 

համալս. Գիտ. աչխատոլթյոմ,ներ, հատ. 1111, երևան, 1940, Է, 3*6 Ա հան., Աք. Մովէփօ- 
յաՏ, Հայագիր դպրոցի ծագումը ե հետագա վիճակը)։ Հոդվածագիրը, {յ 414, տողատակի 
լուսանցք ոսՏ, դրել Է հետևյալ ծանոթությունը. «Սարկավագի դպրոցի վերաբերյալ նյութերը 
վերցված են հիշատակարան «Հարանը վարքից•, որը արտագրել Է Մաթևոս երեցը հայ., 
ՊԻԷ թվին Անգեղակոթոլմ, Հին ձեոագիրը գրվել է հայոց СС թվին Հաղպատոս1„-.Հին 
ձեոագիրյ  բառերով, երևի, պետք Է հասկանալ այն գրչագիրը, որից արտագրել Է Մաթևոս 
երեցը, Դրա դրության թվականը' Հայոց Շ(=Տ08 +  ՏՏ1 =10Տ» թ. բացարձակ սխալ Է. 
գուցե արտադրության կամ տպագրության վրիպակ, Այդ թվականին Սարկավագը չէր կա
րող Անիում անվանի ուսուցիչ լինել, բացի այդ' հիշատակագիրը Սարկավագի մասին այն
պես է ԴՐ"ւմյ "Ր ևա արդեն վախճանված պիտի լիներ, է Սա ի մանկական անտի տիոց 
մինչև ցվէրյին որոշումն Տոզայն յերկրորդէն (յերկրէնէ Մ. Ա.) սչ երբեք շեզեալ սայթա- 
քևցոյց երբէք ղուշ ոգլոյն ի նպատակէ ընթերցման, ուսանելոյ և ոսւոլցանելոյ...». Պետք
է կարծել, թե СС թվի տեղ պիտի լինի ՇՂ =  Տ90+ՏՏ1 -1141, այսինքն Սարկավագի մա
հից մի 12 տարի հետո։
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վագ Վարդապետի որտեղացի լինելը։ Այդ կպարզվի միայն աքն ղեպ.- 
քում, երբ երևան գան այնպիսի ձեռագրական ընթերցվածներ, կամ այն-- 
պիսի նոր գրական հիշատակարաններ, որոնցով կստուգվի նրա ձննդա- 
վայրը,

2 . Երբ է վախճանվել նա:—  Կասկածի տակ է դրված Սարկավագ 
Վարդապետի և մահվան թվականը, որ է 1129 ըստ Սամոլել Երեցի Ա 
ըստ Կիրակոս Գանձակեցոս Վարդան Արևելցոլ հեռադիրների մի մասի՜ 
և Մոսկվայի հրատարակության մեշ է ՇԿԸ [ =  568 +  551 =  1119] թվա-
կան ը, իսկ Վենետկի տպագրության մեշ' « Հինդ հար իւր ութսուն և ութ >
[ =  588 +  551 =  1139], և ծանոթության մեշ <гՀին 0. ՇԿԸ, որ է հինգ հա-
րիւր վաթսուն և ութ, Այլ ժամանակագիրք' ՀՀԸ ասեն, որ է հինգ հարիլր 
եօթանասուն և ութ [ =  1129], որ ուղղագոյն թուի» (էշ 121), Հայտնի բա- 
նասեր Կ. Կոստանյանցն իր մի հոդվածի մեշ» ընդունում է Վարդանի- 
որոշ ձեոագիրների մեշ եղած 1139 թվականը, և որովհետև թե՛՚ ըստ Վար
դանի և թե' ըստ Կիրակոսի մի տարի հետո վախճանվել է Ալավկա որդի- 
Դավիթը, ուրեմն, ըստ Կոստանյանցի, նրա մահն ընկնում է 1140 թվին։ 
Նա այդպես դատում է նկատի ունենալով հեօքԱյալը, Կիրակոս Գանձա
կեցին Աղվանից կաթողիկոսների մասին գլխի մեշ հիշելով նրանց ա-- 
նուեներն ու կաթողիկոսության տարիները՝ էշ 188 գրում է. «և  տէր Ստե- 
փանոս' ամ մի և կէս, ի տիս պատանեկութեան վախճանն ալ ի Շ2Ը 
[ = 5 8 8  +  551 =  1139] ամի թուականին Հա յոց*, Դրանից հետո Կիրակոսը 
պատմում է, թե Հայոց Գրիգորիս կաթողիկոսի ժամանակ քսան և հինգ 
տարի թափուր է մնացել Աղվանից կաթողիկոսական աթոռը. «Ապա 
մանուկ մի էր յազգէ կաթողիկոսացն Գագիկ անուն, որդի Գէորգեայ, զոր 
սնուցին, և ոլսոլցին, և իբրև ի չափ հասալ մանուկն, ապա գրեն թուղթ՛ 
մաղթանաց Գրիգոր վարդապետն' որդին Թոքա կերի, և Դաւիթ' որդի 
Ալօկայ, և այլ աշխարհն Աղուանից, առ մեծ հայրապետն Հայոց Գրիգո
րիս.. .  զի ձեռնադրեսցէ զնա եպիսկոպոսյ)։ Նա ձեռնադրվում է եպիս
կոպոս, հետո' կաթողիկոս, Այս կատարվում է նույն 1139 թ ., որովհետև 
սույն տարին սաստիկ երկրաշարժ է լինում, կործանվում է Գանձակ քա
ղաքը, 4և շնորհօքն աստուծոյ ապրեալ եղև նորընծսւյ կաթողիկոսն, բա յց ՚  
մեռալ ի շ արժմանէն մեծ վարդապետն Գրիգոր։9։ Արդ' մի կողմ թող
նելով Կ. Կոստանյանցի մի քանի ուրիշ անհիմն ենթադրությոմւները' 
առնենք միայն հետևյալը։ Որովհետև Ալավկա որդի Դավիթը մեկն է՛ 
1139 թ. Հայոց Գրիգորիս կաթողիկոսին թուղթ գրողներից, «հետևաբար 
նրա մահը չէր կարող հանդիպել 1140 թվից առաշ, պետք է հավանական 
համարվի Վարդանի ցուցումը, թե Սարկավագ Վարդապետի մահը եղել՛ 
է 1139 (ՇՁԸ) թվին, Ըստ այսմ՝ Դավթի մահը պատահել է Սարկավագ

8 ւ Ազգագրական Հանդեսյ ,  ԺԴ դիրք, 1901, էչ 105 և Հտն. էԴավիթ Ալավկա արդիւ,
в Կ. Գանձակնցի. Պատմութիւն Հայոց, {յ 188 ե Հտն., երկրաշարժի մասին 'նաև 

108. այլև «ամուէլ, էչ Ш ,
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^Վարդապետից մի տարի հետո, 1140 թվին„  Սույն թվականը Դավթի 
.մահվան համար, անշուշտ, Կոստանյանցից առնելով, ընդունում է և 
Խ. Սամուելյանը'0, Այս խնդիրը, սակայն, այդպես հեշտ չի լուծվում,

1. Սխալ է ոչ թե Կիրակոսի և ուրիշների հիշած 1129 թվականը, այլ 
այն տեղեկությունը, թե մանուկ Գադիկի համար թուղթը գրվել է և Գա
վիթ վարդապետի մասնակցությամբ, Այս դեպքից ավելի քան հարյուր 
տարի հետո, երբ գրել է Կիրակոսը, ճիշտ հիշողություն պահված չէր 
լինիլ գանձակեցիների մեշ, նրանք կարող էին' չիմանալով թե ե"րբ է

. մեռել իրենց նշանավոր հայրենակից Դավիթ վարդապետը, սրա անունն 
■էլ կապել հիշված թղթի հետ, և Կիրակոսն այղ զրույցը լսելով' այդպես 
Էլ գրի Է առել, առանց ուշ դարձնելու, որ ինքն իր գրքի մեշ (Էշ 107) 
Դավթի մահն արդեն դրել Էր 1130 թվին, Սարկավագի մահից մի տարի 
հետո,

2 . Կ. Կոստանյանցն այնպես Է գրում, իբր թե « Վարդանի ցուցումն» 
Է 1139 թվականը, բայց այս տարեգրի ուրիշ ձեռագիր ների մեշ, ինչպես 
վերևում ասվեց, Է 1119 թվականը, Այդ ցույց Է տալիս, որ նրա ձեռա ֊ 
գիրների մեշ Սարկավագ Վարդապետի մահվան թվականն աղճատված 
Է, Այդ կարող Էր լինել 1129, ինչպես Է’  Սամուել Անեցոլ ժամանակա
գրության և Կիրակոս Գանձակեցոլ Պատմության մեշ։ Վերևում տեսանք,

■որ ինչ որ Վարդանը գրում Է Սարկավագ Վարդապետի մասին, նույնը 
Սամուել Անեցին գրում Է Սարդիս վարդապետի համար։ Արդ' Սամուելն 
այս վերշինի մահը դնում Է 1129 թվին. Պետք Է կարծել, որ Վարդանի 
մեշ բովանդակության նույնության հետ' թվականն Էլ նույնն Է եղել, որ 

■Հետո աղճատվել Է, Այդ հաստատվում Է հետևյալով, '
3. ժամանակագիրները, որոնց թվի մեշ և Վարդանը, հորինում են 

տարեթվերի կարգով, Նա Էշ 154 և հտն. (Մոսկվայի տպագր.) հիշում Է 
565 (= 1 1 1 6 )  թվականը, հետո' 567 (= 1 1 1 8  թ .), ապա' էի գալ տ ա ֊ 
րոյն», այսինքն հաշորդ տարին, ուրեմն 1119 թվականը, Այնուհետև նա 
առանց թվականներ հիշելու պատմում Է մի շարք եղելությոմւների մա
սին, որոնց թվականները գիտենք այլ աղբյուրներից, այդպիսիք են' 
Վրաց Դավիթ թագավորի տիրելն Անի քաղաքին, որ կատարվել Է 1124 թ., 
Աբլսուարի որդի Փատլունի տիրելը նույն քաղաքին, որ եղել Է 1126 թ.. 
Ապա Փատլունի մասին մի երկու բան պատմելուց հետո' նա խոսում Է 
Սարկավագի և մյուս վարդապետների մասին, այսինքն' գրում Է այն 
հատվածը, որ բերվեց վերևում («էին և վարդապետք յայնմ ժամանա
կի» ,— որ Է Դավիթ թագավորի և Փատլունի ժամանակին), և այդտեղ 
Սարկավագի մահը գրված Է, ըստ որոշ ձեռագիրների, 1119 թ., իսկ ըստ 
այլ ձեռագրի' 1139 թ .. Արդ այդ .երկու թվականներն Էլ աղճատված են.

■ պետք Է լինի 1129, որովհետև դրանից հետո հիշում Է Փատլունի մահը 
. (էի հինգ հարիւր եօթանասուն և ինն \=1130 \ թուին», և հետո պատմում

■ДО-Ь. Աամոլհլյան, Հին հայ իրավունքի պատմությունը, Էշ 74,



Հ դեպքեր1 հիշեղով 1131 թվականը, ապա' Գանձակի երկրաշարժը 1139 
թվին, և այսպես շարունակում է կարգով հիշելով 1141, 1145 և այլն, 
Քանի որ նա պատմում է Փատլոձի մասին 1126—1130 թվականների 
մեշ ընկած դեպքեր, սպասելի Էր, որ Սարկավագի մահվան տարին նա 
՛դներ վերշին երկու թվականների միշև, ուրեմն 1129 թվին, և ոչ թե ետ 
դառնար մինչև 1119 թվականը, կամ թե թռչեր առաշ մինչև 1139 թվա
կանը, և ապա դարձյալ ետ դաոնար 1130 թվին, Փատլունի մահվանը, 
ձ  ա յ  լն ւ

4 . Կա մի ուրիշ հանգամանք Էլ, որ պետք Է ուշադրության առնել։ 
Հա յոց տոմարի նորոգումը եղել Է 1084 թ. Սարկավագ Վարդապետի ձե- 
ոով, ուրեմն, եթե նա մեռած լինի 1139 թ ., նրա մահից հիսուն և հինգ 
տարի առաշ։ Եթե նա մեռած լինի, դիցուք, խորին ծերության ժամանակ' 
3 0 —85 տարեկան, տոմարի նորոգման թվականին նա պիտի լիներ 25— 
30 տարեկան։ Բայց նախքան 1084 թվականը պետք Է առնվազն մի հինգ 
տարի միշոց լիներ, երբ մի կողմից' Սարկավագ Վարդապետն աշխատեր 
ա յդ գործի վրա, և մյուս կողմից' մտքերը պատրաստեին այնպիսի մեծ 
փոփոխությունն ընդունելի անելու համար, որովհետև խնդիրը միայն 
շարժական տարին անշարժի վերածելը չէր, այլ պետք էր ՛Նավասարդի 
1-ը փետրվարի 29-ից տանել օգոստոսի 11-ի վրա, և սրբերի տոնա
կատարության օրերն ըստ այնմ փոփոխության ենթարկել։ Արդ' 1084 
թվականից մի չորս-հինգ տարի առաշ, ըստ վերևի հաշվի, Սարկավագը 
պիտի լիներ 20—25 տարեկան։ Դժվար է ենթադրել, թե այս տարիքի 
մ ի երիտասարդ, ինչքան էլ նա ընդունակ չիներ, այնքան մեծ հեղինա
կություն ունենար, որ կա'մ իր սեփական նախաձեռնությամբ, կա'մ 
ուրիշների հանձնարարությամբ ձեռնարկեր այնպիսի պատասխանատու 
■գործ և գլուխ բերեր այն՝ ընդունելի դարձնելով ուրիշներին^։ Իսկ եթե 
նա վախճանված լինի 1129 թ ., ապա ուրեմն 1084 թվից մի հինգ տարի 
առա г նա կլիներ 30—35 տարեկան, և այդ տարիքին կարող էր արդեն 
հեղինակավոր ու ազդեցիկ լինել և ձեռնարկել այղ գործը, այսինքն 1084 
թվականից առաշ նախապատրաստել տոմարագիտական հաշիվները, 
Բայց այս չի նշանակում, հարկավ, թե նա 1084 թվականից հետո էլ չի 
ղբաղվել նույն գործով և այդ մասին գրավոր աշխատանքներ թողել՛

Վերջապես՝ 5. Պետք է նկատի ունենալ և հետևյալը։ Սարկավագ 
Վարդապետի կենսագրության մեշ տեսանք, որ, ըստ Կիրակոս Գա նձա ֊ 
կեցոլ հաղորդածին, նրան շատ սիրելիս է եղել Վրաց Դավիթ թագավո
րը (1089—1125 թթ .) և նրա օրհնությունն է խնդրելիս եղել. Նույնը բա
վական նման ձևով պատմված կա և VՎրաց տարեգրությանа («Քարթլիս

II թ՜եպետ և մեր ժամանակագիրները չեն Հիշում, բայց անպայման անհրաժեշտ պի
՛տի լիներ իշխանության Հաճություն այդ գործի համար, ե հավանորեն այն եղել է Անիոլմ 
նստող Բարսեղ եպիսկոպոսի կողմից, որ 1081 թ. Հաղպաաի վանքում ձեռնադրվել է կա
թողիկոսւ Հավանորեն այս թվականներին էլ հանձնարարվել է Սարկավագին գւոլիւ բերել 
■այգ գործը,
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ց խովրեբա»-ի) 12-րդ դարում կատարված հայերեն թարգմանության 
վերւարանի մեշ, ուր ասված է նաև, թե թագավորը «նըստէր ընդ նմա և 
փարէր ղպարանոցալ նորա, և նա ասէր. «Լուծեալ եմ և հոտեալ ի ծե- 
րութենէս, ի բաց գնա յինէն, զի մի աշխատ լիցիս» ,  Եւ թագաւորն համ
բուրեր և ասէր. « Անպակաս լիցք, հոտս այս յինէն, հայր պատուական»'*, 
Արդ, եթե այդպիսի մի դեպք պատահած լինի,—ինչ որ շատ հավանա
կան է ,— այն էլ թեկուզ Վրաց այդ թագավորի վեր{ին տարում, 1 Ո Տ թ., 
այն ժամանակ արդեն Սարկավագ Վարդապետը շատ ծեր պիտի լիներ, 
մոտավորապես 80—85 տարեկան։ Հիմա, եթե նա վախճանված լինի 
1139 թ., ուրեմն այդ դեպքից (1125 թվից) հետո 14 տարի էլ պիտի ապ
րած լինի և մեռած 94—99 տարեկան հասակում, ինչ որ հավանական՛ 
չէ, քանի որ նա 1129 թ. արդեն, — եթե ոչ սրանից առաք,— <էծերությու
նից լուծված և հոտած» է եղել։

Հիշված բոլոր պարագաներն ապացույց են, որ Սարկավագ Վար
դապետը վախճանված է 1129 թ. և ոչ թե 1139-ին,

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

ԲԱՐԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿԸ

Խաչատուր Կեչառեցու բարառնություններից հետո1 գրեթե բոլոր 
ձեռագիրների մեշ կա այս հիշատակարանը. *  Որք լսէք զա ղի ողորմ բ ա ֊ 
րաոնութիձս զյարմարող սորա [այլ ընթերցված' «սորին»] զԽաչատոլր 
Կեչառուեցիս յիշեցէք ի Քրիստոս տէր մեր»։ Ոչ մի հիմք չկա կեղծ հա
մարելու այս հիշատակարանը։ Խաչատուր Կեչառեցին շատ պարզ կեր- 
պով իրեն անվանում է բարառնությունների հեղինակ. Բայց չնայելով 
դրան' Հ. Տաշյանը2 մի շարք խղճուկ պատճաոաբանությոլններով ճըգ- 
նում է ցույց տալու հակառակը, որպեսզի վերշը դրանց հեղինակ համարի 
вԱլեքսանդրի Պատմության» հայ թարդմանչին, որ է, ըստ նրա կարծիքի, 
Մ. Խորենացին։ Տեսնենք նրա փաստարկումները։

Ա ո ա ջ ի ն ' նա ընդգծելով էգյարմաադ սորա» բառերը' գրում է, թե 
դրանով «չի կարող հասկացվել բարառնությունների հորինումը, ապա 
թե ոչ գոնե Яզյարմարող սոցա» պետք էր ըսուիլ»։ Նախ' «յարմարել» 
բառն ինքը Կեչառեցին ուրիշ տեղ էլ գործածել է «հորինել» բառի իմաս
տով։ Ալեքսանդրի և Քրիստոսի համար արած իր 18 բարառնությոլննե- 
րից հետո' նա հիշատակարանի մեշ գրում է. «Ընթեռնելով զսա [այսինքն

12 Տե՜ս Լ. Ս՜ելիքսեթ-Բեկ, Հովհաննես Սարկավագ վարդապետ. հաղբատացոլ «Վասն 
շարժման և սասանոլթեան երկրի», ւՏեղեկագիրа ՍՍՀՄ ԳԱ Հայկ. ֆիլ. М 1, 1948, էշ 7Տ,

1 ւՊատմոլթիմ, Աղե,սանդրի Մ ակեդոնացլոյա, Վենեաիկ, 184։, կ  189—19Տ, Տե՛ս և, 
. Հիշատակարանը,, էշ 19Տ, էան.,

2 I . ՏաշյաՏ, Ուսումն. Ստոյն Կալ., {յ 108—111,
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մ8 բարառնությունները], յիշմամբ արժանի լիցի ի ձէնշ Խաչատուր Կ ե ֊ 
չառուեցի. ղի ի յարւքարումն սակալ թանիցս [այսինքն 18 բարառնու
թյունների] և գրչութիւն գրոցս հասստով աշխատեցայа ։ Ահա մի ուրիշ 
օրինակ ևս. 1ГԵւ ոչ գիտեմ, եթէ զիարդ յարմարեցից զողբերգութիէնս**, 
գրում Է Մ. Խորենացին, <։հ արմ արել» բայը «յօրինել» բառի նշանակու
թ յա մ բ։ Այսպես և ուրիշները։ Եվ ինչո՞ւ չպիտի նույն Կեչառեցին նույն 
բառը գործածեր նաև իր բարառնությունների համար։

Ապա' գալով аսորաа բառի եզակի ձևին, Հ . Տաշյանը, եթե ուզենար, 
շատ հեշտությամբ կբացատրեր., թե вапдша ձևն աղճատումով դարձել Է 
<гսորաа, մանավանդ որ այս դերանվան անունը' «զբարաոնռւթիւնս» 
կարող Էր արտագրողից հասկացվել եզակի' իբրև «Гայս բարառնությու
ն ը » ։ Բայց կարիք Էլ չկա աղճատման դիմելու, նույն Կեչառեցին, ինչպես 
•վերևում բերած ցիտատից կարելի Է տեսնել, իր 18 բարառնությունների 
համար, որ հոգնակի ձևով անվանում Է <гրանք», դրել Է եզակի ձևով 
•Հէզսա» դերանունը, և ոչ՚էէզսռսա» ։

Ե ր կ ր ո ր դ ' Տաշյանը առանց հիմքի հայտնում Է, թե Կեչառեցին 
'«դյարմարող սորա» բառերի տակ вանշուշտ կհասկանա միայն Կալիս֊
թեն յա  օրինակությունը [ =  արտագրությոձը]' բարաոնռւթյանց և յուր 
հորինած Հառաշաբանին և Վերշաբանոլթյան հետ ի միասինа, այսինքն 
ամբողջ գիրքը։ Վիեննայի բանասերը մոռանում Է, որ այդպես հասկա
նալու համար Կեչառեցին «դիրքը» կարդացողներին պիտի դիմեր և գրեր 
■в Որք ընթեռնոլք դդիրս», և ոչ թե գրեր' <гՈրք լսէք զա զի ողորմ ршгшп- 
•՜նութիւնս»:

Ե ր ր ո ր դ ՝ <гԿելառոլեցվռ խնղհ ու ււամիկ [ընդգծումը հ ե ղին ա կինն 
/*] լեզվին քով բար առն ութ,անց լեզոմւ շատ ու շատ բարձր է, մանավանդ 
.վերշին չորրորդ բարառնության մեշа ,— գրում է Տաշյանը, և հետո ավե
լացնում. «■Որպեսզի հախուռն չերևա լեզվի և ոճո կողմանե առյալ մեր 
դատաստանը դնենք հոս պատառիկ մը միայն երկու գրությանց, որ ա- 

.մեն տեսական համեմատութենեն ավելի պարզ կցուցնե իրըа ։  Եվ նա 
ւբերում է հետևյալները, ընդգծելով որոշ բառեր։

նշխար Խաչատրոյ Ոտանաւորներէն.

вԱսաց մատըռուակ դի նոյն 
Որ դկրթզայս ի ձեո.ս է шпЪг.
Ա ռէ՚ք ըմպեցէք զգինիս 
Ու հերիք արէք դրրուցել.
Յերկար ճանապարհ ունիս 

՜Գնալու, ես անհոգացել*.

3 Մ. հորն&ացի, Գիրք երրորդ, օՈղբիռ մեշ։
4 Տաշյանը տպագրել է «գնալ ու ես անհոգացել»։ Ուղղել եմ ըստ իմաստին և ըստ 

.„տտնավորի լափին։ դես անհոգացել։ մ իքին հայերենում նշանակում է' Iանհոգացել ե им։
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Զայս տիկնոշ մըտօքն 
Որ վսւիւէր ըզնա5 սպանանել»։

նշխար Դ. բարաոնութեան.

«Զայս ասելով ի յողբ շարժին, պատառ են զպատմուճան, Ն1.րկ(աՀ,)1.հ 
արեամր զերեսս, փետտեն զհերս վարսից, ճողեն զմօրոլս իւրեանց, հող 
ղ գլխով արկանեն, տան զերեսս միգախառն մոխրի, հնչեն զգալարա- 
փողս... զաշխարանն այսպէս հրատարակեն. Տէր արքայ, այսքան ժա
մանակս աշխատ եղաք ի գործ պատերազմի, ծովակուրս և գազանա բեկ 
լինելով», և այլն, ե այլն։

Այս կտորները ոչ մի բան «պարզ» չեն ցույց տալիս, բայց եթե 
նրանց ցիտողի պարզամտությունը գրական և լեզվական խնդիրների 
նկատմամբ, եթե ոչ ավեէին, Տաշյանը կարծում է, թե Կեչառեցին 13-րգ 
դարում չէր կարող հին գրական լեզվով հորինել, այլ միմիայն «խեղճ ու 
ռամիկ» լեզվով, իսկ ինքը, Տաշյանը 1 9 ֊ր դ  դարում կարող էր և գրաբար 
հորինել և աշխարհաբար, նույնպես և Ա. Բագրատունին կարող էր հին 
լեզվով օԼայկ Դիլցազն» քերթել, իսկ « Տարերք քերականոլթեան» գրքի 
մեշ ասել'  <гասանկ ալ կըլլայ, անանկ ալ», և այլն, և այլն,

Այսպես և շատ ուրիշ գրողներ։ Եթե այդպես դեմ ու դեմ դնենք 
նույն հեղինակների գրաբար և աշխարհաբար լեզոմւերով հորինած եր
կերը, շատ շատերի համար պիտի ասենք, թե գրաբար հորինածները 
նրանցը չեն, օրինակ' »Հայկ Դիւցազնը» Բագրատունոլ գործը չպիտի 
համարվի։ Տաշյանն այդպիսի «հախուռն» փաստարկումն է արել, երևի 
չիմանալով, որ 13-րդ դարում բանաստեղծությունների, առանձնապես 
հայրենների համար, արդեն իշխող էր մեր միշին հայերենը, որ Մխիթար֊ 
յաններն անվանում են оռամկորեն»։ Եվ Կեչառեցին իր վերևում բերված 
կաֆան հորինել է միշին հայերեն լեզվով, իսկ «բարառնությունները!։ նա 
հա/,մարել է հին հայերենով, Եվ այլապես էլ չէր կարող լինե/, քանի 
որ այդ տիպի երկերի — ճառերի, ներբողյանների և նմանների համար 
ընդունված չի եղել միշին հայերենի կիրառությունը։ Այդպես վարվել են 
նույն դարերում և ուրիշները, ինչպես Հովհաննես Երզնկացին (Պլուզ)։ 
Ապա' Տաշյանը Դ բարառնությունից իր բերած կտորի համար գրում է, 
թե ։Ե  դարու գոնե վերշին կիսուն [ընդգծումը հեղինակինն ք] լեզվի դրոշ
մը յուր վրան կկրե». Եվ այսքան. պետք է հավատանք։ Ի՞նչ կա նրա 
բերած այն պարզ ու համառոտ նախադասությունների մեշ, որ ամեն 
վարժ գրաբար գրողի գրչի տակից դուրս չգան նմանները, այն էլ 13-րդ 
դարում մի գովված вշնորհազարդ» հռետորի՛ Տաշյանը դրանց հետ բաղ
դատելու համար պիտի բերեր ոչ թե Կեչառեցոլ միշին հայերենով հո
րինած հայրենը, այլ գոնե նրա գրաբար Նախադրությունն ու Վերջաբա
նությունը, և այն ժամանակ կերևար, որ մեր այս բանաստեղծը կոկ գրս*~

6 Տպված է .զնա,, ոլղղռսՏ եմ ըսա չափին .ըզնա..



բար գրել գիտեր, ճարտասանական գրվածքների մեչ, անշուշտ, ավելի 
գեղեցիկ ոճով, Նրա « Նախադրության» մեշ գտնում ենք նաև հետևյա, 
նույնիսկ ոչ սովորական ձևը' « վայել Է արքայից և զօրապետաց իմա ս ֊ 
տուն և հանճարեղս լինել», մի հոլովական կիրառություն, որ կա նաև 
բարառնությունից Տաշյանի ցիտած կտորի մեշ ևս' «աշխատ եղաք ի 
գործ պատերազմի' ծովակոււ-ս և դազանաբեկ լինելով»:

2 Ո Г Ր ո Г դ' իբրև մի ապացույց գնում Է Տաշյանը և հետևյալը. 
(ГԽաչատուր ըստ բավականի գիտե յուր գրությանց արժեքը, ուստի միշտ 
կշանա արդարացնել յուր գրվածները' « սակալ բան», « զԿեչաոեցիս ակար 
արարէք յիշման զիս արժան», «այսպէս և դու առ ի մտի, ծոյլ և ծանակ 
Կեչառեցի» և նման բացատրությամբք. և այսպես դժվարավ կրնար բա- 
րառնությանց համար' եթե յուր գործքն էին' ըսել թե « Որք լսէք ղաղիո- 
ղորմ բարաոնութիւնս' զանոնք այսպէս գովոլթեամբ յիշելով»,— Տաշ. 
յանի այս խոսքերը հերքելոլ կարիք չկար, զի «դժվարավ կրնար» ասե
լով չի մերժվում այն, որ Կեչառեցին կարող էր իր բարառնությունները 
բնորոշել «աղիողորմ» բառով, Ամեն հեղինակ էլ կարող է իր մի աշխա
տության համար այս կարծիքը հայտնել, մի ուրիշ աշխատության հա
մար' այն, Դարձյալ' եթե նա «ըստ բավականի գիտեր յուր գրությանց 
արժեքը» և ըստ իր գիտցածի բնորոշել էր իր ուրիշ երկերը և իրեն' «սա
կավ», «տկար», «ծույլ և ծանակ» բառերով, ապա նա «ըստ բավականի» 
գիտեր և իր բարառնությունների արժեքը, որոնք իրոք « աղիողորմ»  ո ղ ֊ 
բեր են իրենց բովանդակությամբ, և նա կարող էր այգ «աղիողորմ» բա
ռով որակել այդ ողբերը.

Ավելորդ չէ նկատել և հետևյալը, Երբ Կեչառեցին իր 18 բարաոնոլ- 
թյուններն Ալեքսանդրի և Քրիստոսի կյանքի վերաբերմամբ' անվանում 
է «սակավ բանք», կամ մի տեղ հիշատակարանի մեշ իրեն համար գոր
ծածում է «տկար» բառը,— թեկուզ նկատմամբ իր ոտանավորների, — 
ինչ որ հավաստի համարելու հիմք չկա,— այդ մի հիմք չէ ասելու, թե 
նա «միշտ կշանայ արդարացնել իր գրածները», Հետաքրքիր է, թե ո ր  
դեպքում է Կեչառեցին իրեն անվանում «ծույլ և ծանակ»։ Երբ Ալեք
սանդրը տեսնում է ոչ շատ լայն Սկամանդրոս գետը' որի վրայով ցատ
կել է Աքիլլեսն, ըստ Իլիականի, նա Աքիլլեսի արածը մեծ բան չի հա
մարում, և երանի է տալիս Աքիլլեսին, որ արժանացել է Հոմերոսի գով
քին։ Այն ժամանակ մի քերթող ասում է նրան. «Ալեքսա՜նդր, քան զՀո- 
մերոս... լալ ևս գրես ցոլք մեք զարարս քո »։ Ալեքսանդրը պատասխա
նում է նրան' «Ըղձալի է ինձ ի Հոմերոսի պատ մոլթեանն Ւերսիտէս գոլ, 
բան ի ձերդ' Աքիլլես» 6։ — Կեչառեցին «Ալեքսանդրի Պատմության» այս 
կտորի առթիվ գրել է.

Ոչ հիանա յ  ընդ վազն արի
Քաջազնաբար յափըն գետի,

6 աՊաամութիմ։ Աղեք սանդրի Մ ակեդօնացլոյտ, էշ 60 և Հտն.,



Այլ զներբողեան Հոմերոնի,
Բաղկացական բան գովեստի։
Այսպէս և գոլ առ ի մտի,
Ծոյլ և ծանակ Կեչաոեցի։

Առաշին չորս տողի մեշ ամփոփ գրված է Կալիսթենեսի պատմա
ծը. հետո մեր բանաստեղծն ավելացրել է վերքին երկու տողը։ Ի՜նչ > 
այս երկու տողի իմաստը։— Անպայման այն, որ ինքն էլ չպիտի զար
մանա Աքիլլեսի ցատկելու (վազն) վրա, այլ Հոմերոսի ներբողի, գովես
տի վբա։ Ապա թե Ալեքսանդրի ծաղրն իր արարքները գովել ցանկացող 
քերթողի վերաբերմամբ' Համեմատությամբ Հոմերոսի գործի' վերաբե
րում է նաև իրեն' կեչառեցոլն, որ ոտանավորներ է գրում Ալեքսանդրի 
գործերի վրա։ Պարզ է, ռր Կեչառեցին մեծ կարծիք չոմւի իր քերթված
ների վերաբերմամբ, բայց այսպես «ծաղ* ու ծանակս է համարում իրեն' 
համեմատությամբ Հոմերոսի,— որին հավասարվելը երբեք չէր էլ անցել 
նրա մտքից,

Հ ի ն գ ե ր ո ր դ ' Տաշյանը բերում է և հետևյալն իբրև ապացույց իր 
կարծիքի Համար. «Լավ կճանշնանք դարձյալ զԽաչատոլր, որ այնպես 
էանվայելուչа կգտներ « Հեթանոսականа գրվածքները, որ այսպիսի գիրք 
մը գրելու Համար թողություն խնդրելու պետք կտեսներ, մինչ բարաո- 
նությանց Հեղինակը' Հարմար կամ անհարմար' Հեթանոսական դիցա
բանության հանաիւ' նաև ոչ ճիշտ' ակնարկներով ճոխացնել կ'ուզե յուր 
գրչությունը... Նման բացատրոլթյոմւք... Կեչառեցվո գրչեն դժվարավ 
կրնային ելնեբ։ « Դժվարավ կրնшյինа խոսքով, Հարկավ, չի ժխտում, 
որ «կրնային ելնելа ։ Բայց ուրիշ բաներ Էլ տեսնենք։ Նախ' Տաշյանը չի 
բերում և իր ուսումնասիրության մեշ Էլ չի բերած, թե Կեչառեցին որ  
դեպքում ո ր տողերով ներողոլթյոմւ Է խնդրել «Ալեքսանդրի Պատմու
թյանа գիրքը գրեէոլ Համար։ Այդպիսի բան չկա։ Ընդհակառակն, նա, 
Կեչառեցին, այդ գրքին մեծ արժեք և կարևորություն է տվել, որ ար
տագրել է անձամբ, ինչպես Հիշատակարանի մեշ Հայտնում է. «Գրեցի 
իմով ձեռամբս սակս ալգտի ինձ և այլ Համբակաց, որք կամին աւգտի) 
յԱղեքսանդրէ»։ Նա այնքան մեծ նշանակություն է տվել այդ գրքին, որ 
կաֆաներ է Հորինել. դրա Համար Ալեքսանդրի գործերը համեմատել է 
Քրիստոսի «տնօրինականն երի а հետ և այս արել է հավատալով իր գոր
ծին,

Ապա' Կեչառեցին, ինչպես տեսել ենք, Ալեքսանդրի Պատմության 
մեշ գտել է նաև շատ սնոտի կարծիքներ ու խաբեություն, բայց այդ մի 
պատճառ չէր կարող լինել, որ նա բարաոնությոմւների մեշ հեթանոսա
կան բան չդներ։ Որ նա իր այդ գործի մեշ արել է հեթանոսական դիցա

7 *Ծաղ ու ծանակ» [=ծաղածանավ\ հավանորեն աղճատմամբ դարձել է «ձույլ ու
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բանության ակնարկներ, այդ ցույց է տալիս նրա բարձր հասկացությու
նը դրական արվեստի մասին,

Նա, ինչպես վերևում բնորոշեցի, « ողբասացներին իրենց խոսքն ա- 
սել է տալիս իրենց գարին և հավատալիքներին համեմատ, ինչպես մեք 
օրով վարվում են պատմական վեպեր գրողները» ։  Մի բան խաոնում Է 
Տաշյանը. այլ բան Է, եթե քրիստոնյա Կեչառեցին իր կողմից իր անձ
նական քնարերգության մեշ գործածեր հեթանոսական ակնարկները,— 
ինչպես արել են հաճախ կեղծ կլասիկ գրողները, նույնիսկ մեր դրականու
թյան մեշ,— այլ բան Է, երբ այդ կիրառել Է նա հեթանոս հերոսների 
կողմից, նրանց բերանից ընդամենը վեց անդամ, այն Էլ մեծ մասամբ 
առնելով հերոսների կյանքից ա յն, ինչ որ կա « Ալեքսանդրի Պատմու
թյան մեշ», Տաշյանը չի կարող ասել օրինակ, թե Մովս ես Խորենացին 
բարեպաշտ քրիստոնյա չի եղել և հավատում Էր հեթանոսական աստ
վածն երին. բա յց ահա մեր այդ Պատմագիրն իր հորինած նամակի մեշ, 
որ իբր Վաղարշակն Է ուղղել Արշակին, սրա համար գրում Է' օորոյ անձն 
և պատկեր. ..  մեր աստուածոда (Խոր., Ա. 9 ) ։  Ահա և թե ինչպես Է սկսում 
նա մի ուրիշ թուղթ. « Ինքնակալ Յուլիանոս, ծնունդ Ինաքայ, Արամաղ- 
դայ որդի, և ճակատագրեալ յան մ ահ ութիւն.. .а (Խոր., Գ. 15), կամ մի 
երրորդ թուղթ. «Մաղդեղանց քաշ և բարձակից արեգական Շապուհ ար
քայից шրքшյа (Խոր., Գ. 17), Այսպես և շատ բնական Է, երբ Աղեք֊ 
սանդրը մահամերձ ՛ողբում Է իրեն' ասելով. « Կարծես առեալ եղշիլրօք 
անմահ կ ալ մնալ իբր թէ յԱմոնէ կամ յԱրամ աղդա յ  հելլենական նոսս- 
գօք ի Կրամւոսէ և յԸռայէ սերեալ աղգաբանութեամբ, և այժմ յիմարեալ 
անճողոպրելի ի մահուանէ», կամ երբ ասում է. «Ոտք իմ սրընթաց իբր 
ղդարշապարս յոլշկապարակւոց օդապարիկ լինելով իբր զՔսէներքա և 
Պագիսոս, արդ վրիպեալ կապեալ ի մետաղս մահճաց», Այսպես և երբ 
նա հիշում է իր ուսանելն «ի մայրն իմաստութեան առ Աթենայ իսկոլհ ֊ 
ւոյն». կամ երբ Ողոմպիադան ողբալով ասում է ակնարկելով իր հղաց
մանը « եգիպտական մար դա ր էն ազղեաց ինձ զգալն Ամпնшյа, նույն
պես և «Ա յժմ պիտոյ է ինձ տապարն Հեփեստոսի առ ի հերձանել զգլուխ 
ծնողիս Աթենայа , կամ երբ Հռոքսիանեն լալով դիմում էր Ալեքսանդրին 
ասելով. «Որպէս հանդերձեալ ես յաստուածոցն խաոնիլ երամս, այսպէս 
և զիս արա քեզ գերեզմանակից և մահակիցа , Կեչառեցին հո չէ՞ր կարող 
այն հեթանոս ողբացողներին հիշել տալ քրիստոնեական աստուծոձ 
կամ սրբերին, կամ Ալեքսանդրին ասել տար, թե «իմ ոտները որ սրըն
թաց էին ինչպես արագահաս սուրբ Սարգսի ճերմակ ձիունլг л .» . Այսպես, 
եթե սակավաթիվ հեթանոսական ակնարկները մի բան ապացուցում են, 
այդ ոչ թե այն է, թե բարաոնոլթյոմտների հեղինակը Կեչառեցին չի կա
րող լինել, այլ այն, որ մեր «շնորհօք ծաղկեալ» հռետորը հմուտ է եղել 
իր արվեստին,

Վերշապես բնավ արժեք չունի այն, թե բարառնությունների համար 
էլ « նմանողական ոտանավոր»  են հորինել ուրիշները Կելառեցոլց հետո,
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և կամ այն, թե մի ձեռագրի [ուս անցա գրությունը... Բ բարառնության 
նմանողությամբ շինված... ոտանավորը «Կեչառեցոլ անվամբ կը հիշհ 
հորինված» ։ Նախ մյուս ձեռագիրների մեք այդ չկա, իսկ մի ձեռագրի 
մեք էլ այդ ոտանավորը Գրիգոր Աղթամաբցոմ, է վերադրված* ։  Ապա' 
որ կաֆաների հեղինակների անունները իրար հետ շփոթված են, այո 
ինքը Տաշյանը լավ ցույց է տվել, Եվ երկրորդ' դիցուք թե մի ձեռագրի 
լուսանցագրության հաղորդումը ստույգ իրականություն է, և Կեչառեցին 
ինքը «Բ բարառնության նմանողությամբ»  մի ոտանավոր է հորինել 
( տնմանողոլթյոձըյ> Տաշյանը չի պարզում), այդ ոչինչ ու ոչինչ չի ապա
ցուցում։ Մի՞թե նորանշան մի երևույթ է, որ բանաստեղծները, նույնիսկ 
մեծ բանաստեղծները, երբեմն հորինում են թե' իրենց մի երկի «նմա
նողությամբл և թե' նույն նյութը երկու երեք անգամ են բանեցնում, կամ 
առաք հորինում են արձակ, հետո նույնը' ոտանավորով։

Այսպես ուրեմն, Հ. Տաշյանը ոչ մի կերպ չի ապացուցել, թե կեղծ 
է բարառնությունների հիշատակարանը և դրանց հեղինակը Խաչատուր 
կեչառեցին չէ ։ Մենք իրավունք չոձենք մեր նշանավոր հռետորին ղրկե
լու իր սեփականությունից, Այլ բան է, եթե փաստեր լինեին, հիմնավոր 
և համոզիչ.

ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՎԵ1ՎԱԾ 

ՖՐԻԿԻ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈԻՐՀԸ

1. Թվականներ:— Ֆրիկի կենսագրության միակ աղբյուրը նրա 
բանաստեղծոլթյոձներն են, «Ընդդեմ ֆալաքին»  քերթվածի մեք՝ կան 
հետևյալ տողերը.

Որ թաթարն եղալ թագաւոր,

1 Պարզ է, որ բանաստեղծն ապրել է թաթարական իշխանության որով, 
այն էլ սրա առաքին շրքանում, երբ դեռ չէր մոռացվել նախորդ Հաքար- 
յան իշխանության բարի հիշողությունը, Նա վերոհիշյալ բանաստեղծու
թյան մեք մարդուս բախտի անկայունության համար իբրև օրինակ բե
րում է հետևյալը.

Սահիպ Դիւանին ասենք,
Որ մըլքեց զերկիր նա բոլոր.
Հանցեզ սիասաթ ոմւէր,

в Հ. Տաշյաէ, Ուսումն. Ատոլ ն Կար, էշ 108.
1 Ր̂իկ. Բանաստեղծություններ, էշ Ив և հան., «նորին Ֆրկանն ասացեալ բան 

պիտանի3,
1 Տպված է էսիսաթւ, «խոնարայք, պետք է ուղղել «սիասաթ։, гիսանորաչքւ,
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Որ չուն էր „ լ  Ոք թագաւոր.
Զինչ որ քսանորայք կային 
Տափն ոլնէր զինչ ըզմի խընձոր.
Ֆալաքն երբ ի սիրտ ելաւ, 
նա արար զինչ երկու կտոր,

Արդեն ցույց է տրված3, որ այս Սահիպ Դիվանին նույն անձն է, որին 
հիշում է և Սա. Օրբելյանը' ասելով, թե Սյունիքի իշխան Սմբատը «ինքն 
իշխէր ամենայն իշխանութեանց աւադին, Եւ տայ զդոլստր նորա զԽ ո ֊ 
շաքն ի կնոլթիւն մեծ խօշային Սահիպ Դիւանին, որ ոլնէր ի բ„ին զ ա ֊ 
մենայն աշխարհս տէրոլթեան Ապաղայ ղանին... և նա էր դիլանի գլուխ 
և վերակացու ամենայնին, և էր այս յ71Տ  [= 7 1 8  +  551=1269 ] թոլին»*, 
նա անցնում է մահմեդական դարձած Ահմադ ղանի կողմը և, ինչպես 
բերել ենք վերևում («Թաթարական իշխանությունը 13-րդ դարում» 
պարագրաֆի մեշ), սպանվում է այս ղանի և նրա համախոհների հետ 
1286 թ ., երբ իշխանները թագավորեցնում են Ապաղայի որդի Ա„ղ„ լ .  
նին*, Ըստ այսմ Ֆրիկի «Ընդդէմ ֆալաքին»  բանաստեղծությունը քանի 
որ սրա մեշ հիշատակվում է Սահիպ Դիվանի Խոշայի անկումը, հորին
ված է ոչ առաշ, քան 1286 թվականը, հավանորեն հենց այս թվականին 
կատարված դեպքի թարմ ազդեցության տակ,

Այս միևնույն քերթվածի մեշ Ֆալաքը բարկացած' ասում է հեղի
նակին. «Մի' հաշել, անգէտ ալևոր», «Ալևոր» նշանակում է՝ սպիտակ 
մազեր, սպիտակած միրուք ունեցող, շուրշ 50 տարեկան, ինչպես սովո
րաբար ընդունում են«, երկրորդաբար նաև' ծեր, Արդ' քանի որ Ֆրիկր 
1286 թ. հիշվում է իբրև ալևոր, շուրշ 50-ամյա, հետևաբար նա ծնված 
պիտի լինի շուրշ 1236 թվականին, Այս հավանական է դաոնում և հետ և ֊ 
յալով,

ներքևում քիչ հետո կտեսնենք, որ Ֆրիկի «Վասն Արղոլն ղանին և 
Բուղային» քերթվածը հորինված է 1289 թվականից ոչ աոաշ և հավա

3 էԱրարաա,, 1918, էէ 181, 192—194. վերևում հիշված հողվածը էՄոոաց. մի հա, 
երգիչ» Տիրայր եպս.-ի, Սրանից օգտվել Է, առանց անունը հիշելու, նաև Մ. Մկրյանը, 
"Ֆրիկի ստեղծադործությոձը», տե՛ս Ֆրիկ, «Բանաստեղծ.», Էշ в,

*  Սա. ОгрЬцшС, Պատմ. նահ. Սիս., էւ 418 ե հան.,
5 Стенли Лэн-Пуль, Мусульманские династии. СПб., 1899, է։  18г. ԱՐՂ.յ,ի

թագավորության Սկիզբը դրված է 1184 թ., Բայց ստույգ պիտի համարել Օրբելյանին, որ 
ոչ միայն ժամանակակից է, այլև մոտիկ ծանոթ է եղելովյոլեներին,

3 Այսպես, օրինակ, հին գրողներից Գրիգոր Տաթևացին մարդու հասակի համար վեց 
շրշան' երեխա յ, մանուկ, պատանեակ, երիտասարդ, ծեր և ղաոամացեալ' դնելուց հետո, 
ավելացնոսէ ք մի ուրիշ կերպ բաժանողն, гԵւ դարձեալ հասակ մարդս, լորիցս ոձի զփո- 
Հոխոսէն. այսինքն' ի մանկութիս, երիտասարդութիմ,, յալևորոփիմ, և ծերութի մ,», էա- 
ռասոմ, և վեց (ԱՏ) տարիքի Համար ասում Է. «Աստ տիրէ ալի, և սկիղբն լինի ծերու- 
թեան», Գրիգոր Տաթևացի, Գիր, Հարցմանց, Կոստանղնոլպոլիս, ի թլին Հայոց ՌՃԻք
1 =  1178 +  551=1729], քյ ՄԿԵ=2ՏՏ,
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նորեն սույն թվականին, Այդ բանքի մեջ բանաստեղծը խոսում է, ինչ
պես տեսել ենք, թաթարական հաբստահարիչ իշխանության-*մ ասասի ■■ 
Ա «մասասչիների» մասին ե ասում է.

Աւուրքս անցալ հետ մ ասա սիս,
Եզըր չըկայ, հուն չերեին,

Այս տողերը բառացի նշանակում են' вօրերս անցան [ =  կյանքս ան
ցավ այս մասասի հետ, որի վերշը չկա, ծայրը չի երևում», ՀՄասաս» 
բաոն, ինչպես տեսել ենք, վերաբերում է թաթարական կեղեքիչ իշխա
նությանը, Երբ բանաստեղծն ասում է, թե օրերս անցան, կյանքս անցավ 
այս «մասասի» հետ, այդ պարզապես նշանակում է, որ նա ծնվել է կամ, 
ինչպես ժողովուրդն ասում է, աչք է բացել տմասասի» հետ, Արդ' թա
թարական արշավանքն ի Հայաստան եղել է առաշին անգամ 1236 թ-, 
հետևաբար և նա ծնվել է շուրշ 1236 թ, և 1286 թվականին եղել է շուրշ 
.50 տարեկան, իսկ 1289 թ'. շուրշ 53 տարեկան։

Պատմական եղելությունը, որով ստույգ որոշվում է «Վասն Արղոլն 
.ղանին և Բուղային» քերթվածի գրության, հետևաբար և բանաստեղծի 
ապրած ժամանակը, հետևյալն է, Ստ. Օրբելյանի *Ողբ»-ի մասին խո
սելիս, «Թաթարական իշխանությունը 13-րդ դարում» պարագրաֆի մեշ 
տեսանք, որ մահմեդականության հարած Ահմագ ղանի և քրիստոնյա
ների վրա հենվող Արդուն ղանի կռվի մեշ 1286 թ. վրաց թագավորը և 
հայոց իշխան Տարսայիճը Արղոձի կուսակից էին, և սրա ձեռով առաշ 
էր եկել Հայաստանի քաղաքական միությունը, Երեք տարի հետո դա
վադրություն են սարքում Արղոմւ ղանի դեմ, Ստեփաննոս Օրբելյանը (էշ 
430) պատմում է, թե «Երկպառակեցան զօրքն ղան Արղոմւին. և անկաւ 
շփոթումն մեծ ի մէշ մեծամեծացն գլխաւորաց, և հանին բազում արեան 
ճապաղիս, զի կալալ Արղունն զմեծ զօրավարն գԲոսլայ Ձինքսանն, որ 
կոչի աւագաց ասսգ կամ տէրանց տէր, և եսպան զնա, զի խորհուրդ նեն- 
գոլթեան էին խորհեալ նմա. ընդ նմա և զամենայն համախոհս նորին' 
զՂազանն և ղՒուխլուխ հազարապետն, զԱաւխէ, ղԱւճանն և այլ բա
զումս», Այդ ժամանակ, 1289 թ ., զրպարտելով սպանում են և վրաց 
Դեմետր թագավորին, Դրանով չի ոչնչանում դավադրություն Արղոմւի 
դեմ. Ինչպես հետո նույն Օրբելյանը (էշ 467 և հտն.) գրում է, Արղոմւ 
ղանը 1291 թ. Իր սիրած հարճից թունավորվելով մեռնում է, гՈր և ի 
մահուան նորա լինի կոտորուած բազում մեծամեծ ա,ա գան ւոյն' Խօշա- 
նին որ էր գանձապետ արքային, և Սուլաանին որ էր ի վերայ կերակրոցն 
և ըմպելեացն. և Չ իշուին և Աւրղուղանին որք էին ի վերայ դատաստա- 
նացն, և մեծ դիւանին Աադադաւփէ' բարեբարոյ Չհտին որ էր ի վերայ 
ամենայն հարկաց աշխարհի», Այս անդամ էլ սպանվում են Արղոլնի 
մարզիկը,



Արդ, ինչպես արդեն ցույց է արված՜', Ֆրիկի « Վասն Արղուն ղանին 
Ա Բուղային» քերթվածը հորինված է Արղ„մ,ի դեյ  կազմակերպված ա- 
ոտքին դավադրության մասին, որ տեղի է ունեցել 1289 թ ., Ապա ուրեմն 
այս երկը դրված պիտի լինի ոչ առաք քան 1289 թվականը, և ոչ թե (գու
ցե վրիպակով) «ոչ առաք քան 1282 թվականըа», Ապա ընգոմւելի կա_ 
Րե'Ի 1է Չ մ ա ր ե լ և այն, թե Ֆրիկի տվյալ քերթվածի մեք իբր երևում են 
Արղուն ղանի մահվան ժամանակ կատարված դեպքերն ևս, «այն է մինչև 
1291 թվականի վերքըа» կամ թե հետևյալը, որ ասված է առանց որևէ 
հիմնավորման, հետևելով նախորդին. «Վասն Արղուն ղանին և Բոլղա- 
յինՏ ոտանավորում Ֆրիկը, Բուղայի ապստամբությունից հետո, նկա
րագրում է մի քանի դեպքեր ևս, որոնք կատարվել են 1291 թվին, Այս- 
պիսով Ֆրիկի այս ոտանավորը չէր կարող 1291 թվից առաք գրված լինել, 
Մյուս կողմից էլ այն չէր կարող 1295 թվից հետո գրված լիներ..а™, 
Ուրեմն իբր 1291 և 1295 թվականների մեք է գրված ա յն, Բերված երկ
րորդ ասացվածի վերքին մասը, որ վերաբերում է 1295 թվականին, կա
րևորություն չունի, որովհետև թե որոնք են այն «մի քանի դեպքերըа , 
որ իբր կատարված են 1291 թ ., այդ մասին ոչ մի խոսք,

Որ Ֆրիկի այս բանաստեղծությունը վերաբերում է Արղուն ղանի 
դեմ 1289 թ. կազմակերպված դավադրությանը, այդ շատ պարզ է, 
Քերթվածի մեք հիշված եղելություններն և անոձները միայն բավական 
են ապացուցելու այդ, Թե՛ Ֆրիկի քերթվածի և թե" Օրբելյանի Պատմու
թյան մեք դավադրության պարագլուխն է Ձինքսան Բուղան, որ կամեցեք 
է «նենգելս Արղունին, կամ, ինչպես Օրբելյանը գրում է, «խորհուրդ ն ե ն ֊ 
գութեան էին [*/.?] խորհեալ նմաս, Ֆրիկը Բուղայի համախոհներից 
հիշում է Արուխին, նույնը կա նաև Օրբելյանի Պատմության մեք, Ըստ 
Ֆրիկի' դավադրությունն իմպնում է Սուլթան Աղան, որին հիշում է Օր- 
բելյանը իբրև Արղունի հավատարիմներից մեկը, Վերքապես երկուսի մեք 
էլ հիշվում է Արղունի բարեկամ Սադադալլ(ին), որ Արղուն ղանի կ ու ֊

1 вԱրարատ,  ամսագիր, 1918, էշ 182 և հս։ն., Տիրայր Ьир., Մոոացվա» մի հայ 
երգիչ, Այլե 1րիկ, Բանաստեղծությոմւներ, 1941, էշ 6 և հան., Մ. ՄկրյաՏ, Ֆրիկի ստեղ
ծագործությունը, Ա,ս երկրորդն о գտված Է աոաշի նիք' առանց իր աղբյուրը ցույց տալու, 
Ընդհանուր եզրակացությունը մասամբ ճիշտ համարելով հանդերձ' ընդունելի չեմ համա
րում այս երկու հոդվածների Էլ որոշ մանրամասնությունները!

8 «Արարատ։, 1918, Էշ 187,
0 Անդ, Էշ 189, 193, 194,
Ю 1րիկ, Բանաստեղծությոմւներ, 1941, Էշ 8,
Տհիմնավորված կերպով աոաշարկված Է Ֆրիկի քերթվածի էՂուշան, անունը համա

րել .Ղաղան, անվան աղճատում, և Ղաղան անվան մեշ տեսնել Արղուն ղանի Ղազան 
որդոմ., որ իր հ.ր մահվան ժամանակ հորաս անում Էր և 1295 թ. իր հակառակորդներին 
հաղթելով' դաոնում Է թագավոր, նույնպես մի չհիմնավորված աոաշարկ Է .Թաչար, ան. 
վան մեշ տեսնել Ատ. Օրբելյանի (Էշ 111) հիշած . մեծ բիգապետ Թալարին,, որ պատե
րազմի ժամանակ անցել Է Ղազանի կողմը, Տե՛ս .Արարատ., 1918, Էշ 188, և հան., Տիրայր 
եպս-ի վերևում հիշված հոդվածը' .Մոռացված մի հայ երգիչ,,
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սակից ավագանիներից մեկն էր, որին ուրիշների հետ, ինչպես պատմում 
է Ատ. Օրբելյանը, սպանում են Արղոմւի մահվան ժամանակ, Այս քերթ
վածի մեշ նա հիշվում է իբրև դեռ կենդանի, Նույնպես դեռ կենդանի է 
ներկայանում և Արդուն ղանը, եթե այն գրված լիներ 1291 թվից հետո, 
Ֆրիկն անպայման ավելի ևս բուռն զայրույթով կխոսեր այդ թվականին 
կատարված եղելության մասին, բայց ոչ մի ակնարկ չկա Արղոմւ ղանի 
թոմւավորման և նրա կուսակիցների կոտորածի վրա։ Ընդհակառակն, նա 
Արդուն ղանի մասին խոսում է իբրև կենդանի մարդու, և գոհ է, որ նա չէո 
սպանվել,

Բուղա', դու ո՛նց կամիր [=կամէիր\ նենգել.
ՋԱրդուն ղանն աստուած եղիր,
Ու| է յսւդթոդ Արդուն դանին:

Այսպես չի կարող գրվել իր կուսակիցներով հանդերձ արդեն սպան
ված մի մարդու մասին։ Կամ հետևյալը.

...Աղաչենք ըզտէր Աստուած,
Որ ցուցսւնէ Արդուն դանին, 

չէ' աղէԿ ա1ն արտասուքն,
. Որ թափեցին օրթախընին,

նթե Արղոմւ ղանն արդեն սպանված լիներ, այլևս ինչո՞ւ պիտի բա
նաստեղծը գրեր 0-Աղաչենք աստուծուն, որ ցուցսւնէ» նրան, թե լավ բան 
չէ օրթախների թափած արտասուքը։ Այսպես ուրեմն, вՎասն Արդուն 
ղանին և Բուղայինյ> քերթվածը գրված է 1291 թվականից առաշ և 1289 թ. 
ոչ առաշ. իմ կարծիքով քերթվածի ամբողշ բնավորությունից երևում 
է, որ դա հորինված է հենց այս 1289 թվականին կատարված եղելության 
անմիջական տպավորության տակ անմիշական բռնկումով։

Երրորդ թվականը վերաբերում է « Գանգատл քերթվածին. Խաչա
տուր Կեչառեցոլ «Ողբի։ մասին գրելիս' արդեն տեսել ենք։  որ Ղազան 
ղանի թագավորության սկիզբներում սոսկալի հալածանք է հանել քրիս
տոնյաների դեմ մահմեդականության հարած Նավբուզ զորավարը, քան
դել են եկեղեցիները, կոտորել են քահանաներին ու շատ քրիստոնյանե
րի, շատերին կողոպտել ու գերի տարել, Այդ դրությոմւը, որ արտահայտ
ված է Կեչառեցոլ «Ողբի» մեշ, ավելի զորեղ կերպով երևում է Ֆրիկի 
а Գանգատд («Բան ի Ֆրիկ գրքոյնя) քերթվածին մեշ.

Այլ կամք ի ձեոյյ անօրինի,
ՈՐՔ Կոլ վա րեն անգին գերի.

Քանի՛ շինեն պիղծ մըզկիթնի.

И 1ւփկ, Բան աստ եղձու//յռմւնեբ, էէ Ш ,



Քանի կանայս առնեն այրի,
Եւ ո՜րքան որբ քրիստոնէի.
Ո՜րքան արիմ, հեղուն յերկրի,

гՔանի որ թաթարական տիրապետության նախորդ շրշան ում եկե. 
դեցիներ քանդելու մասին հիշատակություն չկա, ուրեմն կարելի է հաս
տատ եզրակացնել, որ « Բան ի Ֆրիկ դրքոյն»  բանաստեղծությունը գրվել 
է 1295 թվից հետո»12, Ըստ իս' այդ քերթվածը հորինված է ոչ թե 
1295 թ. հետո, որ է' 1296 թվականին կամ ավելի ուշ, այլ հենց նույն 
1295 թվականին, Խո բա սանից Ղազան ղանի գալու ժամանակները և 
Ղազանի թագավորության սկիդրներում, երբ և տեղի է ունեցել եկեղեցի
ների քանդումը։ Այդ հաստատվում է հետևյալով, Հենց այդ ժամանակ
ներում էլ Կիլիկիայի Հայոց Հեթում թագավորը, որ եկել էր Ղազանի նա
խորդի մոտ, «և հասալ յա յս տագնապ շփոթի» ,— դրում է Ատ. Օրբելյա- 
նը13, — դնում է Ղազանի մոտ և խոսում է նրա հետ այդ հալածանքի մա
սին, «Իսկ նորա [ =Ղազանը] ի չքմեղս եղեալ ասէր. ես ոչ գիտեմ զայդ. 
այլ Նալրուզն գործեաց զամենայն, Եւ հրամայևաց առ ժամ այն գրել 
հրովարտակ ընդ ամենայն աշխարհ, զի մի՜ իշխեսցեն ձեռնարկել յե - 
կեզեցիս և ի քրիստոնեայս. այլ խաղաղոլթեամր բնակեսցէ ամենայն 
ոք' զիլր հալատ և պաշտօն համարձակ անելով, Ել յա յսմ անէ սակալ 
մի խաղաղացեալ եղեն հէնք տագնապին... Իսկ Ղազանն առեալ զղա- 
նութիմւ յ744 ( — 1295) թուին յաշունն... կացուցանէր նա ի վերայ ամե
նայն զօրաց իւրոց և աշխարհաց զԽոլթլուշահն' այր բարի և հզօր և 
յազթող ի պատերազմովս, որ էր յո յժ  բարեկամ և օդն ական քրիստո- 
նէից. որ և փեսայացալ արքայի առնլով զքոյր նորա ի կնութիւն. և ի 
սաղրելոյ սորա լին էր խաղաղոլթիմւ մեզ և ամենայն աշխարհիս Հա յոց*, 
Իսկ Նավրուզը գնում է Խորասան, ուր և մտածում է դավել Ղազանին, 
բա յց իր տոհմով ոչնչացվում է Խութլոլշահի ձեռով, «Ահա՜ տեսէք զեղ- 
շիւր եկեղեցւոյ, եթէ որպէս մեծագոյն պատառեաց զթշ նամին իւր,— 
գրում է 0րբելյանը, և խնդրեաց զվրէժ քակտելոյն իւրոյ, զի ռշ տևեաց 
իշխանութիւն նորա (նավրուզի) ամ մի. այլ իսպառ շնշեցալ ազգալ»։ 
Այս ամենն, ուրեմն, կատարվել է մի տարում' 1295 թվականին, Եվ 
Ֆրիկի «Գանգատ» բանաստեղծությունն էլ գրված է հենց նույն թվա
կանին հայերի այդ մեծ հալածանքի օրերին և ոչ թե հալածանքը դադա
րելուց հետո, «1295 թվից հետո». Ուշադրություն պիտի դարձնել, որ 
Ֆրիկը հորինում է բայերի ներկա ժամանակով' «կամք, վարեն, քակեն» 
և այլն, ուրեմն «կանք», «դերի են տանում», « եկեղեցիները քանդում են» 
և այլնг Այսպես գրում են մարդիկ, երբ գրելիս հենց կատարվում է այն 
եղելությունը, որի մասին գրում են։

1շ Անդ, 1շ 9, Մ. Մկրյան, Ֆրիկի ստեղծագործությունը։
13 Սա. ОгрЬцшБ, Պաամ. նահ. Սիս., էշ 474 և հան.։



Ըստ երևույթին նույն 1295 թվականի հալածանքի ժամանակ է Ֆրի- 
յկը գրել իր յի  " *Ի 2  ԲաՆ* ն ևս' * Վասն անմիարանութեան քրիստոնէից
„րի մեղ հիշում է եկեղեցիների հալածանքը ( Հզեկեղեցիս հալածեն},) Խ 
դիմում է աստուծուն ասելով' «Յարո մեզ եղշիւր փրկութեան...»,

Քանի որ, ինչպես տեսանք, մեր այս բանաստեղծը ծնված պիտի 
լինի շուրշ 1236 թ ., հետևաբար նա 1295 թ. իր նշանավոր « Գանգատ+  
բանքը հորինել Է մոտ 59—60 տարեկան պատկառելի հասակում, Դրա֊ 
նից հետո Էլ նա ապրել Է շատ տարիներ, և հասել Է լի ծերության, քանի 
որ նա մի բանքի մեշ, որի սկիզյ-ն Է ։ Ջանացի թէ լոյսն ելնեմя (էշ 79), 
գրում է.

Ալիքս է դեղին դարձել,

Ընդունելով այսպիսի հասակը 70—75-րդ տարին, նա վախճանված 
պիտի լինի 14-րդ դարի առաշին տասնամյակներին,

2. Ֆրիկի որդու գրավ դրվելու խնդիրները:— Այս բանաստեղծի կեն
սագրության մեշ տեսանք, որ թաթարների իշխանության ժամանակ, երբ- 
պահանշված հարկը չէին կարողանում վճարել, հարկի պարտքի տեղ 
հարկատուների զավակներին էին առնում. Կարծում են, թե Ֆրիկի որդուն 
էլ տարել են հոր պարտքի վ,ոխանակ1*. Բայց այն բանաստեղծությոմւը, 
որի մեշ հիշատակվում է այդ, ինչպես կենսագրության մեշ ասացինք, 
դեռ կարոտ է բանասիրական քննադատության, Դնենք այստեղ Ֆրիկի 
այդ գեղեցիկ բանքը16, որի մասին խոսվել է նրա կենսագրության մեշ? 
Մասերը նշվում են 1 և 2 թվանշաններով,

Նորին Ֆրկանն ասացեալ
1. Գնաց մանկութեան հասրաթն,

Ու երեկ ինձ հոգս անիհոմւ.
Զըրկած եմ երկու կենօք,
Վասն այնոր չեմ ելնել ի հոմ,.

Գազան ՚լ  անասուն ու հալ 
Գէմ ունին իւրեանց տոմ, ու բուն.
Ոչ տուն ու ոչ տեղ ոմւիմ,
Կու խոցիմ զօրն ի յայն հարկուն,
[Վարիանտ՝ կու խոցիմ ի յանհաւատնուն],

2. Ցաւել թէ գինի խմեմ,
նա' ծըփամ զինչ ն ալն ի յալուն.
Գընա, թող ի բաց զա մ էն,
Ու եղիր սիրող վանքերուն,

Յիշխան մի' յուսալ, եղբա՛յր,

14 VԱրարատа, 1918, է{ 83 և հտն; Այստեղից էլ սմւի «■Ֆրիկ, ԲանաստեղէոլթրմՒ-
ս Ր, ,  կ  ։օ,

16 Տւփկ, Բանաստեղէբլթյոձներ, Ц *0 ե հտն.,



ճար չըկայ ի յա  դամ որդուն.
Գընա, ծառայէ նորա,
Որ տէր է անձին ու հոգուն։

Գէմ զայն խասիաթս գիտեմ,
Կեանքըս շի մընա մարըդոյն. 
ճարակ անտէնին արա,
Որ Ա№Իս ի հ°ն դու լալուն։

Ժողովածուն կազմողը' Տիրայր եպիսկոպոս' Ֆրիկի այս բանքը հա- 
նել է երեք ձեռագրից (X, 3 , Ь ), որոնց մեկի մեշ միայն (X ձեռ.) եղել է 
սովորական վերնադիրը' г Նորին Ֆրկանն ասացեալ», մյուս երկոսւլ. 
( а, Ь)  չեն ունեցել վերնագիր, Նա մի չորրորդ ձեռագրի ( с )  մեշ գտել է 
վերևում դրված բանաստեղծության միայն առաշին (1 )  երկու քառյակն 
առանց վերնագրի, ուրեմն առանց Ֆրիկի անվան, իսկ հաշորդ երեք 
քառյակի (2  մասի 12 տողի) փոխանակ տարբեր 14 տողեր, որոնց մեշ 
է և հեղինակի որդու գրավ դրվելը։ Բերենք և այդ «անանուն բանքը»:

1. Գնաց մանկութեան հասրաթն,
Ու երեկ ինձ հոգս անհոմյ.
Տրկեալ եմ երկու կենօքս,
Վասն այնոր չեմ ելնել ի հուն։

Գազան ’լ  անասուն ու հալ 
Գէ'մ անին իրենց տուն ու բուն,
Ոչ տուն ու ոչ տեղ ունիմ,
Կու խոցիմ ի յանհաւատնուն։

2 . Կասեն թէ խմէ գինի,
Որ լինես դու մի պահ ի քուն.
Ուս կա ի պարտուց յահուն16 
Կու դոզա մ  զինչ ուոն ի քամուն։

Դըրի ղիմ որդին գըրալ 
Ուստի ճոլղապ գընալոլն.
Միթէ թագա լորն երկնից 
Նայ բերէ զի մ  որդին ի տուն։

Հազար ցեղ թապտիր կածեմ 
Թէ... ներուս թէ ելնեմ ի հոլն, 
ժամ ժամ ի դէպ կապ կոլգա,
Ձի ընկնիր իմ շուրն ի յառուն։

•Հանցի թէ հանց բան այն եմ 
Որ էր... (թերթ ընկած և պակասավոր)։ 

ժողովածուն կազմողն այս ւանանուն բանքիя (2 )  մասը, վերշին 14 
տողերը, որոնց մեշ է հիշվում հեղինակի որդու գրավ դրվելը, համարել է

16 .Արարատ,, 1918, էէ 81 ,,ահոձ,, իսկ «Ֆրիկ, Բանաստ.,, Էշ 40 տպվա* Է ,,ա լ.Ֆ „



մի այլ ընթերցված Ֆրիկի բանքի, այսինքն վերևում գրված «առաշին 
բանքի», փոխանակ սրա (2 )  մասի, այսինքն վերշին 12 տողերի (սկը- 
սած' «Ցաւել թէ գինի խմեմа տողից) և իբրև այսպիսին էլ գծի տա!ք 
տպված է ժողովածուի մեշ, որից և օգտվում ենք մենք։ Այսպես վար- 
վելու հիմքը միայն այն է եղել, որ այս կարծեցյալ « այլ ընթերցվածից» 
առաշ եղել է Ֆրիկի բանքի ( « առաշին բանքիՏ)  սկզբի մասը' (1 )  առա- 
շին ութ տողերը, Բայց այղ մեծ հատվածն իր բովանդակությամբ կապ 
չունի Ֆրիկի բանքի երկրորդ (2 )  մասի հետ, որ սրա այլ ընթերցվածը 
համարվի։ Միակ նմանությունը որ կա երկուսի մեշ' է «գինի խմեմа, 
«խմէ գինիа։ Բացի այդ ոչ մի հաստատ հիմք չկա պնդելու, թե այգ 
հատվածի հեղինակը Ֆրիկն է ։ Այսպես ուրեմն, ունենք երկու առանձին 
բան քել։, «Ֆրիկի բանք* կամ «առաշին բանքа  և «անանուն բանք а կամ 
«երկրորդ բանքа , որոնց սկզբի ութ տողերը նույնն են, իսկ շարունա
կությունը' տարբեր։

Այլ և այլ վարկածներով կարելի է բացատրել այղ երկու բանքի 
հարաբերությունը։ եթե ընդունվի, թե այդ երկուսի էլ հեղինակը Ֆրիկն 
է, ապա այգ դեպքում պետք է ենթադրել, թե նա դրանցից մեկն ու 
մեկը հորինելուց հետո առել է իր բանքի սկզբի (1 )  մասը, առաշին ութ 
տողը և շարոձակոլթյոձը նոր բովանդակությամբ հորինել, որով 
առաշացել են երկու տարբեր քերթվածներ' իրենց սկզբի մասերի 
նույնությամբ։ Իրենց աշխատությոլնների հետ այսպես վարվող քեր
թողներ էլ կան. բայց այդ դժվար է ընդունել Ֆրիկի նման առա տա բան 
և հեշտ հորինող մի բանաստեղծի համար։ Նա իր մի քերթվածի տո
ղերն առնելու փոխանակ' ամենայն թեթևությամբ նոր տողեր կշարա- 
գըրեր նոր բանքի սկզբում։ Բացի այդ' քանի որ հեղինակի անվան 
հիշատակությոմ, չկա երկրորդ բանքի համար, ուստի վերշին հաշվով 
ենթադրական է մնում դրա հեղինակի ով լինելը, հետևաբար և Ֆրիկի 
որդու գրավ գրվելը, որ հիշվում է այդ անանոմւ բանքի մեշ,

Դարձյալ կարող է առաշ գալ և այս ենթադրությունը. Ֆրիկը հորի
նել է երկու բանքերից առաշինը, որի վերնագրի մեշ կա Ֆրիկ անունը, 
և մի ուրիշ քերթող յուրացնելով նրա քերթվածի առաշին ութ տողերը, 
շարունակությունը ինքն է հորինել, և այսպես կազմվել է «անանուն 
բանքըа կամ «երկրորդ րանքը»։ Այսպիսի վերաբերմունքը մի անսո
վոր երևույթ չէր Ֆրիկի ապրած շրշանոսՏ, երբ ուրիշի հեղինակություն
ների հետ ազատ էին վարվում։ Այս դեպքում, սակայն, ժխտվում է, թե 
Ֆրիկն իր որդուն գրավ է դրել, քանի որ այդ հիշվում է «անանոմւ բան- 
քի» մեշ։

Երրորդ կարելի է ենթադրել, թե այդ «անանուն» կամ « երկրորդ» 
բանքն առաշացել է որևէ գրչի ձեռով պատահաբար այսպես. Ֆրիկի 
բանքի, այսինքն վերևի «առաշին բանքիа ետևից դրված է եղել մի 
ուրիշ բանք, երբ գրիչը Ֆրիկի բանքն արտագրելիս հասել է «Ցալել թե 
գինի խմեմа տողին, նա անզգուշությամբ սկսել է արտագրել ետևի
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ուրիշ բանքի նման տողից' «Կասեն թէ գինի ի, մ է», որով և առաջացել . 
է « անանուն բանքը», Այսպիսի թռիչքներ արտագրության ժամանակ 
սովորական են. այդ առաջանում է նույն բառերի և նույնանման խ ո ս ֊ 
քերի աղդեցությամբ, Եթե այսպես ծագած լինի «անանոձ բանքը*, 
քանի որ դրա' ուրիշ քերթվածից ծագած մասի մեշ է հեղինակի որդու 
դրավ դրվելը, իսկ այդ ուրիշ քերթվածի հեղինակի ով լինելը հայտնի 
չէ, ապա ուրեմն դարձյալ ենթադրական է Ֆրիկի որդու գրավ դրված 
1ինելը,

Չորրորդ' կարելի է ենթադրել, թե այդ «անանուն րանքլ, *  ծագել է 
այսպիսի մի կերպով։ Ֆրիկի բանքը գրված է եղել որևէ ձեռագրի մի 
թերթի երկրորդ էշի վրա. ետևից նույն էշի ցածի մասում' մի ուրիշ 
քերթվածի սկզբի մասը, Որևէ պատճառով պատռված հանված է այդ 
թերթի ցածի մասը, որի վրա եղել են Ֆրիկի բանքի երկրորդ (2 )  մասը 
և այն ուրիշ քերթվածի սկզբի մասը, Հետագայում մի գրիչ արտագրել 
է Ֆրիկի բանքից մնացածը, որ է առաշին (1 )  մասը, և ապա հաշորդ թեր- 
թից առաշին էշը, որի վրա գրված է եղել այն ուրիշ քերթվածի շարունա
կությունը, և այսպես մեխանիկորեն միացել են Ֆրիկի բանքի առաշին 
(1 )  մասը և մի ուրիշ քերթվածի մնացած մասը, և առաշացել է «անանուն 
բանքը*, Այսպիսի դեպքեր պատահում են ձեռագիրների մեշ, բա յց  
այսպիսի դեպքում էլ, քանի որ Ֆրիկի անունը հիշված չկա «անանուն 
բանքի* համար, չգիտենք թե ո վ  է հեղինակը ենթադրական ուրիշ քերթ- _ 
վածի, ապա դարձյալ չենք կարող հաստատ ասել, թե Ֆրիկի որդին է 
պարտքի տեղ գրավ դրված եղել։

Վերշապես' կարելի է կարծել, թե այդ երկու' «առաշին* և «երկրորդ 
բանքերը* սկզբնապես ոչ թե տարբեր բանաստեղծություններ են եղե,, 
այլ Ֆրիկի մի գեղեցիկ քերթվածի մասեր, որոնք պատահաբար անշատ- 
ված են ամբողշությունիցւ Այդ քերթվածը ենթադրաբար եղել է այսպես.

1. Գնաց մանկութեան հասրաթն,
Ու երեկ ինձ հոգս անիհուն.
Տըրկած եմ երկու կենօք,
Վասն այնոր չեմ ելնել ի հուն։

Գազան ՚լ  անասուն ու հալ 
Գէմ ոլնին իւրեանց տուն ու բուն.
Ոչ տուն ու ոչ տեղ ունիմ,
Սու խոցիմ զօրն ի յա յն հարկուն.
[Վարիանտ' կու խոցիմ ի յանհաւատնուն]։

2 . Կասեն թէ խըմէ' գինի,
Որ լինիս դու պահ մի քուն.
Ուսկա ի պաբտուց յահուե»•

17 «Արարատ», 1918, կ  81' «յահուն». իսկ ժոդոէ/աձուի մհյ: այալոէն»։
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Կու գողամ զինչ ուոն ի քամուն.
Դըրի զիմ որդին գըրալ,

Ուստի Տուղտս/ գընալուն.
Միթէ թագավորն երկնից 
Նայ բերէ զիմ որդին ի տունI 
Հազար ցեզ թապտիր կածեմ,
Թէ... ներուս թէ ելնեմ ի հոմ,, 
ժամ ժամ ի դէպ կապ կու գայ,
9ի ընկնիր իմ յուրն ի յառուն։

Ջանցի թէ հանց բան այն եմ,
Որ էր... ( « թերթ ընկած և պակասավոր» ) ։

3. Ցաւել թէ գինի խմեմ,
Նա' ձըփամ զինչ նալն ի յալուն.
Գընա, թոզ ի բաց զամէն,
Ու եղի'ր սիրող վանքերոմւ։

Յիշխան մի' յոլսալ, եղբա՜յր, 
ճար չըկայ ի յադամորգոյն.
Գընա, ծաոայէ' նորա,
Որ տէր է անձին ու հոգոմւ։

Գէմ զայն խասիաթս գիտեմ,
Կեանքըս չի մընալ մարըդոյն. 
ճարակ անտէնին արա,
Որ չլինիս ի հօն դու լալուն։

Այս ենթադրական ամբողլական քերթվածից 3-րդ հատվածի դուրս 
ընկնելով առաջացել է վերևի «անանուն» կամ «երկրորդ բանքը». և ժողո
վածուն կազմողը հայտնում Է այդ մասին գրելով'  է թերթ ընկած և պա
կասավոր»։ Իսկ Ֆրիկի բանքը կամ «առաշին բանքը» առաշացել Է այս
պես, Գրիչն արտագրել Է ենթադրական ամբողշական քերթվածի 1. մասը, 
երբ հասել Է 2. մասին, որ սկսվում Է « Կասեն թէ գինի խմէ», նա ան
զգուշությամբ, « գինի խմելու» զուգորդությամբ, թողել է 2. մասը և ար
տագրել է 3,- մասը, որ սկսվում է «Ցաւել թէ գինի խմեմ» տողով։ Այս- 
պիսով պատահաբար ծագել է «Ֆրիկի բանքը» կամ «առաշին բանքը», 
որի պակասավոր լինելն ըստ իմաստի զգայի չէ, և ուրիշներն արտագրել 
են նույնը։ Եթե ընդունվի այսպիսի վերականգնված ամբողջական քերթ
վածըիբրև Ֆրիկի մի երկ, ապա պետք է ընդունվի նաև Ֆրիկի որդու գրավ 
դրված լինելը։ Բայց ինչքան էլ հնարավոր և հավանական է այդպիսի ամ
բողջական քերթվածի գոյությունը և նրա միշից կամ վերքից հատվածներ 
դուրս ընկնելը, դարձյալ մի ենթադրությոմւ է այդ, հետևաբար այս դեպ
քում էլ ենթադրական է մնում Ֆրիկի որդու գրավ դրված լինելը։ Այդ 
ստույգ որոշելու համար՝ պետք է սպասել նոր հավաստի տեղեկության։
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«Ասել ձայնով»:— Կոստանդին Երզնկացոլց, ինչպես տեսել ենք, 
խնդրում են հորինել մի քերթված այնպիսի չափով, որ կարելի լինի «ի. 
Շահնամայի ձայն ասել, կարդալ», կամ «ասել ձայնով», ինչպես Շահնա֊ 
ման էին ասում։ Եվ Կոստանդինը, նմանելով պարսկական դիցազներգու- 
թյանը, հարմարում Է մի բանք, ասելով, թե VԻ Շահնամայի ձայն կարդա- 
ցէք»։ Անկարևոր չէ այստեղ բացատրել, թե ինչպիսի է եղել այդ նմանո
ղությունը, և թե ինչ է նշանակում մի ոտանավոր ասել ձայնով, և որն է 
<гՇահնամայի ձայնը», որի համեմատ պիտի ասեին Կոստանդնի հորինած .. 
ոտանավորները‘ ։

Հին ժամանակ բանաստեղծությունը կատարում էին երեք կերպ, եր
դում էին, «ի թիլ» էին ասում և  (Гի ձայն» կամ «ձայնիւ» էին ասում։ . 
Երգելը պարզ է, թե բանաստեղծության որպիսի կատարումն է ։ «Ի թիւ 
ասելը», դա օի թիւ» ուսած, այսինքն'  բերան արած' արտասանելն է 
առանց որևէ եղանակի, սովորական կարդալու կամ պատմելու ձևով, 
որքան կարելի է, պարզ և մեկին։ Այսպես «ի թիւ» է ասվել, մասամբ և . 
երգվել, մեր հին վիպասանությունը կամ վիպասանքը, որ և այղ պատ
ճառով կոչվել է նաև <гթուելիք» ,  «թուել» բառից, որ նշանակում է նաև 
պատմեք։ «Ւիվ են ասվել» և դեռ այդպես ասվոսէ են, և քիչ մասով 
միայն երգվում մեր « Սասնա Ծոերը», ինչպես նմանապես նաև ուրիշ 
ազգերի ժողովրդական վեպերը։

(ГՁայնով ասելը», դա մի առանձին տեսակի եղանակավոր ասելն Է,,, 
որ երգելու և թիվ ասելու միշին տեղն Է բոնում։ Եթե թիվ ասում են սովո-, 
րական խոսակցական կամ գրուցատրական ձևով ու ձայնով, որոշ դեպքե
րում նաև սովորականից Էլ ցած ձայնով, <էձայնով ասելու» ժամանակ . 
ձայնը բարձրացնում են սովորականից ավելի։ Արձակ խոսքի, պրոզայի 
այսպիսի արտասանության ժամանակ խոսքի մեշ որոշ բառերի վրա, նա
յելով բովանդակությանն ու բառերի կապակցության խմբերին, ոսէեղ 
շեշտեր են դրվում և վանկերի ժամանակը, այսինքն տևողությունը, երկա
րացվում Է, այնպես որ արձակ ասացվածը ստանում Է մի առանձին ռիթմ 
ու եղանակավորություն։ Մինչև այժմ Էլ մեր « Սասնա Ծռեր» պատմողները, 
եթե չեն երգում այն հատվածները, որ ուրփշները երգում են, հաճախ 
аձայնով են ասում», և հայտնում են, թե այդ ինչ կտորը պետք Է ձայնով ■ 
ասել։ Նույնիսկ վեպի պատմվածքի ընթացքում, վեպի բնադրի մեշ ա յդ ֊

1934, էէ 117—128, Ս*. Աբեղյանի էէՇահնամաչի ոտանավորի չափը հաչ բանաստեղծու
թյան մեչ» հողվածը։

2 Տե՜ս սույն աշխատության Աոաչին հատոր, { յ  44 ե հտն. էՒուելիք, Թոլելեաը _ 
երգէ» ( 'Երկեր,, Գ, էւ 57 ե հտն.),



պիսի Հատվածների համար գործածվում է կամ «երգել», «խաղով ( =  եր
գով) ասել», կամ թե չէ' «ձենով ասել» արտահայտությունը3,

Ոտանավորներն «ի ձայն ասելը», կամ «ձայնով կարդալը», գա 
նույն ձայնով ասելն է, միայն այս դեպքում առանձնապես շեշտվում ու 
երկարացվում են, ոտանավորի կազմության համեմատ, ռիթմական ոտ
քերի ու անդամների այն վանկերը, որոնք իրենց վրա պետք է կրեն ռիթ - 
մական շեշտերը, Բացի այդ' ռիթմական ոտքերը կամ անդամները մի 
փոքրիկ դադարով անշատվում են հաշորդ ռիթմական ոտքերից կամ 
անդամներից։ Այսպիսի արվեստական արտասանումի ժամանակ վան
կերը միակերպ մեկին են հնչում, ռիթմական շեշտերը միակերպ ուժեղ 
և այդ շեշտերը կրող վանկերը միակերպ երկար տևողությամբ, այնպես 
որ ունկնդիրների համար աէնշատ-անշատ լսե(ի են լինում առանձին 
ոիթմական ոտքերը կամ անդամները։ Այսպիսի արտասանումն ահա, որ 
կոչվում Է «ի ձայն» կամ «ձայնով ասել» կամ «ոգել ձայնիլ», սիրված 
Է եղել մեզնում մինչև 19-րդ դարի կեսերը և նույնիսկ մինչև 1880-ական 
թվականները գրաբար ոտանավորների համար։ Այսպիսի արվեստական 
արտասանումով կարդացել են և Շահնաման և դեռ կարդում են մինչև 
մեր օրերը։ Դրանով ուժեղ կերպով արտահայտվում Է այդ վիպասանու
թյան չափը,

Պարսկական ոտանավորի Էական հիմունքը կազմում Է վանկերի 
երկարությունն ու կարճությունը, Շահնամա յի չափի յուրաքանչյուր ոտ
քը կազմված Է երեք վանկերից, որոնց առաշինը կարճ Է և ոիթմորեն 
անշեշտ, երկրորդն ու երրորդը երկար են. ռիթմական ուժեղ շեշտը, որ 
անկախ Է պրոզաիկ շեշտից, այսինքն սովորական արտասանության 
շեշտից, դրվում Է երկրորդ վանկի վրա, երրորդ վանկը կրում Է երկրոր. 
դական, թույլ շեշտ։ Այս չափի յուրաքանչյուր տողը, որ 11 ֊վանկանի Է, 
կազմված Է չորս այսպիսի ոտքերից, որոնց վերշին ը չոմւի երրորդ վան
կը։ Երկու տողը միասին կազմում են մի տռմ, (բե յթ ) և նույնահանգ են։ 
Զայնով կարդալու ժամանակ' ամեն ռիթմական ոտք հաշորդ ոտքից բ ա ֊ 
ժանվում Է մի փոքր դադարով, որ կարող Է ընկնել նաև բառամեշերում։

• Շահնաման, ուրեմն, հորինված Է հետևյալ սքեմայովս

Վանականները Կոստանդնին խնդրել են հայերեն լեզվով այնպիսի 
ոտանավոր հորինել, որ կարելի լինի «Շահնամայի ձայնով ասել», Այս
պիսի չափով հայերենում իսկապես հնարավոր չէ ոտանավորներ գրել, 
զի հայոց լեզոմ, չոմւի երկար և կարճ ձայնավորներ։ Մեր բանաստեղծը 
հայերեն ոտանավորի ոտքերն էլ կազմում է երեք վանկից, բայց յո լր ա ֊

3 Մինչև այժմ էլ Հայոց եկեղեցու ժամերգության ժամանակ պահվա* է ոչ միայն 
երգելԸէ այլև թիվ ասեր, ու ձայնով ասելը որոշ դեպքերի և աոանձին տիպի ընթերցված
ների համար։ Տե՛ս Մ. Արեզյան, Հայ ժսղովրդ. առասպելները Մ. Խորենացոլ Հայոց 
պատմ. մեշ, Վաղարշապաա, 1899, էշ ՏՏ—71 ։ . Ասել, Վիպասան,, Երգ, վիպասանաց, ի 
թիլ ասել, թոլել, Թոլելեացն երգ#.՛
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քանչյուր ոտքի միջին երկար և զորեղ շեշտված վանկի փոխանակ, ելնե
լով հայերենի պրոսոդիայից֊առոգանությոմւից, դնում Է շեշտված 
վանկ, որ հայերենում համեմատաբար երկար Է արտասանվում, քան 
մյուսները և հարկավոր ժամանակ կարե,ի Է ավելի ևս երկարեի Այս- 
պիսի կազմությամբ ոտանավորը կարելի Է ազատ կերպով кի Շահնա- 
մայի ձայն» ասել, Բայց դա, եթե բովանդակության համեմատ կար. 
դանք, իսկապես հայկական անապեստ յան ոտանավոր Է, սկզբից մի 
յամբական ոտքով, և արվեստական արտասանումով միայն ստանում 
Է բարձրացող-ընկնող ռիթմ, Ռիթմական շեշտերը կրող երկար վանկերը 
նշանակելով հայերենի երկար ( ' )  նշանով, իսկ ոտքերի երրորդ վանկերը 
(որ պարսկերենում ունի երկրորդական ռիթմական շեշտ), նշանակելով 
հայերենի բութ ( ' )  նշանով, և ոտքերի մ  իքի դադարները' ուղղածիդ գծով 
( I ) ,  Կոստանդնի հետևյալ տողերն' ըստ Շահն ամայի' ձայնով ասվում են 
այսպես.

Այսկեա՜նքսԷ' 1 ունա՛յն և' 1 ժառա՜նգե՜նք 1 մահո՜ւ,
Չունի՛ մե'զ  1 դըրո՚ւնքբ ա '- 1 րութեա՚նև' 1 շահ ո՛ւ.
Երա՜զէ' 1 խա բո՚ղև' | խայալա'ն- 1 ցաւո՚ր, 
է սո ւտսի'- 1 ր ելի ՚և ' 1 ընկե՛րն ե ՜ն ֊ 1 գա լո՛ր։

Կարելի չէ կարծել, թե հայերին Կոստանդին Երզնկացոլ ապրած 
շրշանում միայն ծանոթ է եղել Ֆիրգուսոլ Շահն աման և նրա բանեցրած 
չափը, որ պարսից մեծ բանաստեղծից առաշ էլ ուրիշները գործածել են, 
Եվ իսկապես Գրիգոր Նարեկացին արդեն ունի այդ չափով մի տաղ ( г Ե- 
կեղեցւոյտ), որ Շահնամայի ձայնով կարդալիս' ստանում է նույն բարձ- 
րացող-ընկնող ռիթմը.

Երկինքն ի յերկիրս և երկիրս ի յերկինքն,
Վայրէջք ի խոնարհ և վերելք ի բարձոմւս...

Ձայնով ասելիս'

Երկի՚նքնի 1 յերկի ՚րսև 1 երկի՛րսի 1 յերկի ՚նքն,
Վայրէ՚էքի 1 խոնա՛րհ և 1 վերե՛լքի 1 բա րձոմւս...

Այսպես ուրեմն, 10-րդ գարուց, Ֆիրդուսոլ ապրած ժամանակից ար
դեն մեր բանաստեղծության մեշ գործածված կա Շահնամայի ոտանա
վորի չափը*։ Բայց չենք կարող ասել, թե Գրիգոր Նարեկացին այդպես 
հորինել Է պարսկականի ազդեցությամբ, ինչպես Կոստանդինը, Սա նմա- 
ն ում Է Շահնամային, բա յց, ցավոք, միմիայն ձևական կողմից, բովան
դակությամբ բոլորովին հեռու պարսկական հռչակավոր դիցազներգու- 
թյոմւից։ նա, ինչպես ասվեց, հորինում Է աշխարհի ունայնության և մահ
վան երգը, արժանի իրեն խնդրող կրոնավորներին, և ոչ թե մի աշխար
հիկ բովանդակությամբ քերթված, կամ մի ազգային հերոսական վեպ, 

4 Մանրամասնով/յոձները' վերևում հիշված էՖիրգոլսի, ժողովածուի մեյ, Էշ 117 ե 
հտն., Իսկ պարսկերենի համար տեսնել' Регв^сЬе ОгаттаИк, уоп С. Бакшапп սոճ
V. БсИикошвку. ВегПп, 1899, *  Грамматика персидского языка, сост. Мирзою- 
-Джафаром, Москва, 1901.
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1. Մկրտիչ Նաղաշ:—Մինչև 14-րդ դարը մեր բանաստեղծությունն 
արդեն ունի ձեռք բերած իր դլ/սավոր թեմաները' կրոնական-միստիքա֊ 
կան զգացումն ու մտածություն, հայրենասիրությոմյ, բնություն ու սեր, 
աշխարհի ունայնություն ու մահ և խրատական երգեր, այսինքն'  քնարեր
գության գրեթե բոլոր խնդիրները, Մի տեսակ ինքնուրույն վերածնու
թյուն քրիստոնեականի և հեթանոսականի միացումով։

Հաշորդ դարերում այդ միևնույն ,անսպառ նյութերի մասին միայն 
ավելի արվեստավոր և ուժեղ ու նորանոր կողմերով պետք է երդեր հո
րինվեին, Բայց մեր կյանքը թաթարաց լծի տակ ճնշված էր, երբ քաղա
քական ազատությունը ոչնչացված էր և խավարած էին լուսավորության 
կենտրոնները թե' կենտրոնական Հայաստանում և թ ե' Արևելքում ու 
Արևմուտքում։ Բնականաբար այս ազետալից շրշանում չէր կարող զար
գանալ այդ վերածնության ոգին, Զարմանալ միայն կարելի է, թե այդ 
հարստահարությունների ու կեղեքումների, այդ անվեր/ պատերազմների 
ու ավերմունքների շրշանում ի՜նչպես չի մեռնում բոլորովին բանաստեղ
ծությունը և դեռ մինչև անգամ երևան են գալիս մի շարք բանաստեղծ
ներ, որոնք իսկապես զարգացնում են մեր բանաստեղծությունը, Դ ը ժ ֊ 
բախտաբար, այդ բանաստեղծներից շատ բան չի մնացած, շատ բան էլ 
դեռ ձեռագրերի մեշ է և եթե տպագրված են՝ ցրիվ են, ուստի այժմ իս
կապես չենք կարող մեր բանաստեղծության զարգացման ճիշտ պատ
կերը տալ, Մենք խոսենք միայն մի քանիսի մասին, որոնց երկերն ավե
լի են հայտնի,

Դրանց մեշ առաշին տեղը, ըստ ժամանակի, ունի Մկրտիչ Նաղաշը' 
ծնված Բազեշ քաղաքի մոտ, Պոռ գյուղում, 1430 թ. ձեռնադրվել է եպիս
կոպոս և այնուհետև եղել է առաշնորդ Ամիդ քաղաքի, Մեռած պիտի 
լինի 1470—1480 թվերի մեշ։ Եղել է ծաղկող կամ նկարիչ, միաժամա
նակ և բանաստեղծ, Նա կյանքը նվիրած է եղել իր հոտի բարօրությանն 
այն նեղ ժամանակներում. Ամի ղի բռնակալներից ստանալով որոշ դյու
րություններ և իրավունքներ հին եկեղեցիները նորոգելու և նորերը շի
նելու։ 1440-ական թվականներին, երբ մոլեռանդ մահմեդական ամ



բոխը քանդում է նրա մեծ շանքերով շինած գեղեցիկ կաթուղիկեն, նա 
սրտի ցավից հեռանում է Ամիդից' պանդխտելով Կ. Պոլիս և ապա Կաֆա 
(Թեոդոսիա). բայց հետո նրան դարձյալ հետ է բերում իր վիճակը, ուր 
նա ոչ միայն բարեկարգություն է մտցնում, այլև Շահնշահի ավերմունք
ների ժամանակ (1450 թ .)  իբրև մխիթարող հովիվ է հանդիսանում իր 
հոտի համար, խնամք տանելով աղքատներին, գերիներին գնելով և ա ֊ 
մեն տեսակ օգնություն հասցնելով կարոտյալներին,

Մկրտիչ Նաղաշը թեպետ ունի մի-երկոլ երգեր վարդ ու բլբուլի մա
սին, ինչպես և ուրիշները, ու ծաղիկներով այլաբանական երգեր, բայց 
գարունն ու սերը, զվարթ բնություն երգելը չէ նրան հատուկ, նա շատ 
լուրշ կրոնավոր է և շատ տոգորված է իր առաշնորգական վսեմ կոչ- 
մամբ, ուստի և իր բանաստեղծության մեշ ևս մի նպատակ ունի' մխ ի ֊ 
թարել, սովորեցնել, կրթել և այլն, նա սովորեցնում է կրոնական ոգով 
քրիստոնեական բարոյականությունը,

Նրա խրատական ոտանավորները, մասամբ ունենալով մի քանի գե
ղեցիկ ներշնչման կտորներ, ընդհանրապես շատ դժգույն, թույլ ու միա
կերպ են, թեպետ դրանց մեշ էլ երևում է ազնիվ վարդապետն իր բարո
յական հասկացողությամբ և անկեղծ զգացումով։ Այստեղ նա ամեն չա
րիքի աղբյուրը, աշխարհի սկզբից ի վեր, անձնական փորձից սովորած,  
համարում է մարդկանց երկու կիրքը' ագահություն («Վասն ագահոլ- 
թեան»)  և ոխակալություն («Խրատ խռով չկենալու և ոխ չպահելու»ի 

Ի սկզբանէ մինչ ի վախճան 
Ամէն վնաս որ գործեցան,
Ագահոլթիլնն եղև պատճառ,
Որ ի բարեացն ղրկեցան։

Ագահն գայլ է պատառող 
Եւ ծարալի արեան մարդկան...
Կաթուղիկոսքն շատացան 
Անօրինացն բռնութեան,
Եպիսկոպոս օրհնեն անբան,—
Ամէնն վասն ագահութեան։
Եպիսկոպոսք զկանօնն անցան,
Որ պոոնկաց կուտան հրաման,
Կաշառ առնեն կարմիր դեկան,—
Ամէնն վասն ագահութեան,
Վարդապետերս որ նոր ելան,
Բանին եղեն վաճառական,
Եւ քարոզեն զհաճոյս մարդկան,—
Ամէնն վասն ագահութեան,
Հաբեղանին զվանքն ուրացան,
Եւ ի գիւղօրայքն ի շուրշ կուգան. V
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Սաղմոս ասելն մոռացան, —
Ամկնն վասն ագահութեան։
երիցաներն յիրար կռուան,
Բիր վերոլցին և գասսզան,
Փետեն մորուս, կոտրեն բերան,—
Ամէնն վասն ագահութեան։

Ագահության հետ միասին աշխարհի չարիքների պատճառն է ոխա
կալությունը, վերժխնգրության ոգին։ Եվ, բնականաբար, նաղաշը չա
՛փավորության հետ քարոզում է և քրիստոնեական ներողամտության, 
խաղաղասեր ու անհիշաչար ոգին։ Ոխակալ մարդը, ինչքան էլ աղոթք 
անի ու պահք պահի, թեկուզ կուսությամբ անց կացնի կյանքը ու աստ
՛վածային բոլոր օրենքները պահի և իմաստության աղբյուրը լինի,— <гբա
ժին չունի ի Քրիստոսէ։ Ընդհակառակը, հաշտ ու ներողամիտ ոգով, չա
րին բարի անելով'

Թէ ի յատակս դժոխոց ծանր մեղօք ընկղմեալ ես, 
թէ խոնարհիս քո ընկերին, յերկնից խորանն վեր ելանես։

Եվ .բանաստեղծը մեկ մեկ թվում է այն վատթար գործերը, որ գործ
վել են ու գործվում են ագահությոմւից, — գողություն, հավատուրացու
թյուն, ընտանեկան երկպառակություն և այլն, պատերազմներ, արյուն
հեղությունդ ավերմոձք ու գերություն։ Նույն ագահություն է պատճառ 
■դարձել և մեր եկեղեցու անկման, կաթողիկոսները շատանում են (ըստ 
ժամանակակից Բ՚ոմա Մեծոփեցու մի քանի տարվա մեշ վեց կաթողիկոս 
են փոխում և վեցն էլ թոձավորված մեռնում) ,  եկեղեցականների ա ն ֊ 
ձլարգոլթյՈձը մեծանում, բոլորը միայն ագահության համար։ Մկրտիչ 
Նաղաշի այն կտորները, որ ժամանակի այս ընկած գրությանն են վերա
բերում., իսկապես շատ կծու և դառն են, և դրանք մեր բանաստեղծության 
>մեշ առաշին բավական գեղեցիկ դսրովանքն են ապականված եկեղեցա
կանության,

Նաղաշն իբրև իսկական բանաստեղծ, թեպետ դարձյալ խրատական 
ոգով, հանդես է գալիս չորս քերթվածի մեշ, որոնք ձևով շատ անզարդ 
են, բայց լի են զորեղ և համակող զգացմունքով, նա դրանց մեշ դրել է 
իր ապրած կյանքն ու սիրտը, և քնարականությամբ զարգացրել խրա
՛տական բանաստեղծությունը։ Բացի այդ' փայլուն ձևի փոխանակ, որ 
՛պակասում է, նա երկու քերթվածի մեչ մտցրել է երկախոսությունը, որ 
շատ կենդանացնում է գրվածքի ընթացքը, Նյութի տեսակետից նույնիսկ 
նորություն ու թարմությոմյ ենք գտնում այդ բանաստեղծությոմ,ւների մեշ։

Առաշին անգամ նրա մեշ գտնում ենք պանդխտության մեծ վիշտն 
„ ւ  թշվառությունը պատկերացած, որ մեր ժողովրդի սրտի տխուր լա բե
րից մեկն է եղել ամենահին ժամանակներից սկսած մինչև օրս, և որ 
բանաստեղծն զգացել է իր հոգու խորքով.
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Զղարիպին հալն գիտեմ, օր վա ՛յ կոլտամ...
Ջղարիպութիւնն յորժամ յ/դեմ քան զուո դողամ։

Պանդխտության երգերը, անշուշտ, Նաղաշից ավելի վաղ են ծագել 
մեզանում, քանի որ նրանից առաշ դժբախտ ճակատագիրը շատ անգամ 
ստիպել է հայերին ոչ միայն խմբերով գաղթել բոնի և հոժարակամ 
կտրվելով հայրենիքից, այլև ժամանակավոր կերպով դիմել օտարու
թյան' ընտանիքի ապրուստը ճարելու և բռնակալների հարկահանությանը 
բավականություն տալու համար։

Պանդխտել են և Նաղաշի' իրեն նման մարդիկ։ Դրանց' այղ օտար 
երկիր թափառողների բոլորի վիճակը շատ խղճալի է, և այդ այնպես 
ուժեղ կերպով պատկերացնում է մեզ բանաստեղծը իր երկու երդի մեշ, 
որ նրան կարելի է համարել մեր առաշին մեծ պանդխտի երգիչը,

Ղարիպին կեանքն է լալի ողբերգական,
Դառն ու լեղի, լի տրտմոլթեամբ ի նեղ զընդան...

Աւա՜ղ զղարիպն ասեմ, որ յօտար երկիր հանդիպի,
Աչերն արտասուօք ի լի, յերեսէն ի վայր կութափի.
Յորժամ ի մեշլիս նստի, յանկասկած սրտիկն արունի,
Ջաչերն ի բոլորն ածէ, կարևոր և զոք նա չունի։

Առաշին մեծ ցավը սրտնեղությունն է, որ ունի իր սիրելիներից 
զրկված պանդուխտը, այն, որ նրան ճանաչող ու հասկացող չկա, չունի 
կարեկից ասպնշական. մարդը մենակ է մարդկանց մեշ, ինչպես մի բան
տում, նա խորտակվում, նվաստանում է հոգեպես։

Որ թէ լինի պարոնորդի և աննման,
Հանած վարած ասեն նմա մոլորական։

Ղարիպին խելքն է կորեր, միտքն է մոլար.
Եւ թէ լինի քան զՍողոմոն մտօք ճարտար,
Որ թէ խօսէ բան մի քանի անգին ճոհար,
Ս աստեն նմա թէ լուռ կացի'ր, անգէ' տ յիմ ար,

Միայն բնական կարոտը չէ ուրեմն, որ նրան հիշել է տալիս իր սի
րելիներին, ու ցանկանում է տուն դառնալ, այլև այն, որ նա ապրել է 
ուզում, ապրել մարդկանց մեշ, այդ է, որ նրա կյանքը դառնացնում է, 
Հացը լեղի դարձնում, սիրտը փորում դալարեցնում.

Հոգի', մի' ասեր զարիպ,
Ւէ չէ' իմ սիրտս կարունի,
Ղարիպն ի յօտար երկիր 
Գեմ խիստ դիժար կուլին ի ։
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Այս դեռ նյութական պակաս չունեցող պանդուխտն է. իսկ աղքատ - 
պանդուխտը և նրա անհանգիստ մտատանշությոլնները, անքուն գիշեր
ների հոդսը թե «վաղիւն ես ի՞նչ լին ի մ գերիս, երբ լուսանսւյ» ։  Եվ բա
նաստեղծը նկարում է մեզ քաղցած ղարիպի շատ ողորմելի վիճակը, երթ 
նա «երես ի քաշ»  փողոցներն է դուրս դալիս մի կտոր հաց մուրալու, 
շատերը նրա առաշը դուռը փակում են ու մի կաթ շոլր էլ չեն տալիս, և 
նա նստում, լալիս է, Բայց պետք է ապրել, ճար չկա. նա դնում է փոխ 
է ուղում, ոչ ոք չի տալիս, Եվ նա ստիպված դնում մտնում է մի տուն' 
քաշվելով «ի տան տիբուն զինչ ի շանէն խիստ վախելով», բա յց դարձյալ 
դուրս են հրում անարգելով, և նա ետ է դաոնում տրտում և արտասվե
լով, Եվ վերշապես ամաչելով մտնում է մի տուն, ուր հազար բարիքով 
լի սեղան է դրած,

նա հազար գէշ ասեն նմա անարգելով,
Ապա թէ տան կտոր մի հաց տրտնշելով...

Բայց որքա՛՛ն թշվառ ու ողորմելի է, երբ այսպիսի ղարիպը հիվան
դանում է փողոցում' անտեր, մեն մենակ, և մեռնում ու թաղվում է, Շատ 
թանձր գույնով է նկարում բանաստեղծն այս ողբալի տեսարանը, այս 
մեռնող պանդխտի հոգեկան ու ֆիզիկական տանշանքները և մարդկանց 
անգթությունը դեպի իրենց նմանը.

Եւ կայր անկեալ մ  էշ փողոցին ան տիրական...
Ծիծաղելով առին տարան յեզեր հողին...

Բավական չէ, որ բանաստեղծը հոգու խորին կարեկցությամբ լցված 
նկարագրում է այդ թշվառությունը, այլև նա չի մոռանում վերշում կա
րեկցություն քարոզելու իբրև վարդապետ և նույնիսկ աղոթելու ամեն 
ղարիպների համար, Որ աստված օգնե նրանց և հասցնե իրենց փափա
գին, Մի քերթվածի մեշ, որ երկախոսություն է պանդխտի և իր բարեկա
մի մեշ' պանդուխտն իր վշտահար սիրտն է բաց անում, նմանեցնելով 
իրեն երամից զատված ու մոլորված մի երերուն թռչունի, որ հանգիստ 
կգտնի միայն այն ժամանակ, երբ երամին կհասնի։ նրա համար այն
քան սոսկալի է պանդխտությունը, որ նույնիսկ « ղարիպ» բառը լսել չի 
ուզում։ Բանաստեղծն աշխատում է փորձել սփոփել պանդխտի!,, թե հոգ 
չոմւի, մեկ [о/т] աստված նրան էլ կդարձնի հայրենիք։ Բայց պանդուխտն 
ամենևին չի մխիթարվում, և վերշիվերշո բանաստեղծին ուրիշ բան չի 
մնում, բա յց եթե ասել.

Ամէնքս եմք ղարիպ, եղբա ՚րք, հայրենի մարդ իսկի չոմւի, 
Հաւասար գնալու եմք, ղի այն կեանք ն է մեզ հայրենի...

Այս միևնույն գործնական, խրատական մտքից է ծագում նաև Մկըբ-. 
տիչ նաղաշի հայացքն ու երգն աշխարհի ոմւայնության մասին, որ բա-,
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' վական մոտ է Կ. Երզնկացուն, թեպետ ոչ այնպես փայլուն ու գունագեղ, 
բայց „ չ պակաս ներքին ուժով և ինքնահատուկ շնորհքով։ Նա ևս աշ
խարհի ունայնությունը տեսնում է նրա անհաստատության մեշ։ Աշ
խարհը մարդուս բարիք չի տալիս, եթե մի օր ուրախությոմ, է տաէիս, 
հետո գալիս է մշտական դառնությոմւը. մարդս միմիայն խաբուսիկ հույ
սերով է ապրում, և իզուր հանգիստ, ուրախություն ու հարստություն 
որոնելով աշխարհի հոգսերով ու մե» աշխատանքներով տառապում, և 
դեռ ոչինչ չստացած' մեկ օր ՛էլ հանկարծ գալիս է մահը և <гյարևուն դա
տարկ հանէ և աոնէ ողորմ ու Հսղի»։ Եվ ագահության դեմ երգող վար
դապետի համար' . խրատական եզրակացությունը պիտի լիներ հորդորը' 
չսիրել աշխ՛արհը ավելի, քան կարևոր է, չփարվել նրան և ապրել անա
սունի նման, լցան կալ հարստություն ու մեծություն, այլ բարին գործե
լով բավականանալ կերակրով ու հանդերձով, որովհետև «աւելին քեզ 
ցալ կը լինիշ։ Ունայնության երգն,  ուրեմն, Նաղաշի գրչի տակ դաոնում 
է մի խրատ, շԱւ1ո զգացված ու խորը գիտակցված, մի բացատրություն, 
թէ չպետք է ագահ լինել, որովհետև ագահության մեշ ոչ մի խորհուրդ 

•չկա, քանի որ մարդն ինքը չի վայելում իր մեծ աշխատանքները.

Բայց .դու զայս ղիտացի՚ր թէ յի՜նչ կու դատիս,
Երբ թողուս օտարաց ՚լ  ի հող մտանես։

Անշուշտ, Նաղաշը չի քարոզում անգործություն և ոչ էլ աշխարհու- 
րացություն, ինչպես միստիկ Նարեկացին, այլ միայն անցավորի համար, 
որ մարդ ինքը չի վայելելու, չաշխատել անասունի նման և չմոռանալ հո

՛գևորը, հավիծէենականը. նա միայն չափավորոլթյոմւ Է քարոզում.

Աշխարհս տուն Է լի գանձով,
Փարթամոլթեամբ և մեծութեամբ.
Այլ և սեղան Է բարելի,
Որ ամենայն ոք ցանկանան.
Որք իմաստուն են, հալատով 
Ըզչափաւորն առնուն, գնան։

էւ 11

ինչքան Էլ աշխարհն ունայն Է համարում, և մարդկանց աշխարհի 
մեշ մի ժամանակավոր հյուր միայն, բայց և այնպես նա չի արհամար
հում աշխարհը, ուստի և բոլորովին անտարբեր չի համակերպում մահ
վան առաշ.—

ճանապարհ հեռաւոր ունիս գնալու.
ճար չանի՜ս, ճար չունիս փրկիլ ի մահու.—

հուզված բացականչում Է նա մահվան համար, դիմելով ինքն իրեն, և 
ապա նկարագրում իր իսկ տենչն ապրելու մահվան րոպեին.
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Ցորժամ մահ քեզ տիրէ 'լ օրն հասան ի,
Եւ հոգիդ ի մարմնոյդ ելեալ բաժանի,
Նա' հայիս աստ և անդ ողորմ ու լալի,
Ոլ օգնէ քեզ եղբայր և ոչ սիրելի։
Շուրշ ածես ողորմուկ զալերդ ու նայիս.
Հետ թափես արտասուք ու հետ շոլաբիս.
Ոչ օգնէ մեծութիւն ’ւ ոչ սէր աշխարհիս,
Զինչ բարի գործեցեր' նա զայն տի տանիս։

էշ 1—7

Մահը և ապրելու այս տենչն ավելի զորեղ կերպով երգել է Նա- 
ղաշը а Ողբ վասն մ  եռելի» քերթվածի մեշ, գրված 1469 թ. Մերտին քա
ղաքի կոտորածի մասին ժանտախտից, որ վարդապետն ինքն իր աչքով 
տեսել է.

Աչօք տեսայ դառն կսկիծ ողորմա դին.
Լալով լացի և ողբացի արտասուագին,
Դառն արտասոլօք զողբս ասացի նոր մեռելին...

Այդ ողբը մի ժամանակ մեծ ժողովրդականություն է գտել' երգվե
լով նորատի ննշեցելոց հուղարկավորության ժամանակ և մինչև անգամ 
մտել է Մաշտոցի մեշ, ուստի և փոփոխության է ենթարկված, մեշն ավե
լացրած են տներ, որ ուրիշ օրինակներում չկան։ Բանաստեղծին, բնա
կանորեն, ոչ մի հասակի մարդու մահն այնպես ցավ չի պատճառում, 
որքան անմեղ երեխաների, նորատի մանուկների ու երիտասարդների, 
որոնք այնքան հեռու են մահից, և նա, ծերության հասակում, շատ՛ 
սրտառուչ, խորին հուզմունքով նկարագրում է այդ մահը, որ ամենից 
արտասվելի է.

1ացէ'ք այսօր և ողբացէ'ք ամենեքեան,
Դառն արտասուօք հառաչեցէ'ք դուք միաբան.
Ջի հանց կսկիծ այլ չէ տեսեր մարդ բանական,
Որ սար ու ձոր և ծառ ու ճեղ ամէն կուլան։
Աղէկ մանուկ աղւոր պատկեր արևնման,
Ց ունքն կամար, աչքն կանթեղ էր յանդիման,
Տամ էն անձամբ և հասակօք ինքն աննման,
Ամէն մարգոց էր սիրելի և սիրական...
Մանուկ անկեալ և թալալէր ողորմագին,
Քանզի հասեալ էր օր մահու բուռն ատենին,
Հայէր ողորմ յաշ և ի ձախ, քակտէր հոգին, 
ճար չոմւէր, ոչ օգնական յա յնմ ատենին։
Ցայնժամ ելաց, լալով ասաց, է Ինձ խզճա ցէ՚ք,
Ել զեն էհ ար ի մահուանէն զիս թափեցէ'ք,
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Եւ ի ձեռաց սուրբ հրեշտակին ազատեցիք,
Ջի դեռ մանուկ եմ, զենէհար, զիս գնեցէ՚ք» ։

Ապա մեռնողը աղիողորմ կերպով հոր երեսին է նայում, աղաչելով, 
'  որ օդեի իրեն, թշվառ հայրը պատասխանում է հառաչելովս թե պատ

րաստ է հոգին տալու որդու փոխանակ, բայց ոչ մի բան չունի փրկելու 
նրան, և որդուն ուրիշ բան չի մնում, բայց եթէ լալ իր « կանաչ արևն 
մանկութեան»։

Գեղեցիկ գռյնն երեսաց թաոամեցաւ,
Եւ ծովային աչքն ի լուսոյ պակասեցալ,
Վայելուչ զօրեղ բազուկըն թուլացաւ,
Լար արծաթոյ ոսկի մանեակըն մանրեցաս

Եվ մեռնողն իր վերշին հրաժեշտը տալով և իր համար պատարագի 
հոգ տանելով ընկնում է «դառն ու դժվար ճանապարհը» , որ նա չի կա
մենում գնալ, որովհետև դեռ ժամանակը չէ. գեո սրտում փափագներ 
ունի, որ նա անկատար հետը գերեզման է տանում։ Այս մահը և Նարե
կացու մահը արդեն որքա՜ն տարբեր են. վերշին ս ամենևին չի հուզվում 
և չի ցավում, թե կյանքից զրկվելու է, այլ միմիայն իր հոգու փրկության 
համար է հոգում, մեռնելիս անգամ միմիայն ապաշխարելու և աղոթելու 
վրա մտածելով, իսկ այստեղ էականն է այս դառն ցավը աշխարհը թող
նելու համար, փրկությունն արդեն ձևական է դարձել. «Զենէհար ինձ 
պատարագ դրէք պաշարօ, « սուրբ աղօթիւք զիս յիշեցէք դուք միաբան, 
պատարագօք հաշտեցոլցեք զաստուածն բան, որ զի մ հոգիս արքայոլ- 
թեան առն է արժանս։

2. Քերովբե:— Մահվան այս երգը, որ մեր քնարերգության ա մե ֊ 
նագլխավոր թեմաներից մեկն է, իր ձևով և բովանդակությամբ կատա
րելության է հասել «Քերոբէի տաղիյ) մեշ («Հա յ էշեր», էշ 76, 1 տ .)։ 
Ւե ո վ  է այդ տաղի հեղինակ Քերոբեն, ո՜ր դարում է ապրել և ոմւե՚նք 
արդյոք նրանից մնացած ուրիշ քերթվածներ ևս, այդ հայտնի չէ, Сит 
Հ. Պոտուրյանի (ЪеБ Троиуёгев АгтвШеП, եր. 163)' նա ապրած պիտի 
լինի 15-րդ գարու վերշերում, Այսպիսի երգիչը չէր կարող ուրիշ տաղեր 
ևս հորինած չլինել, բայց դժբախտաբար մինչև այժմ բան հայտնի չէ։ 
Այդ տաղի մեշ նա հանդիսանում է իսկական արվեստավոր երգիչ։ Նյու
թը Մկրտիչ Նաղաշի նույն երիտասարդի մահն է, և նկարագրի մեշ էլ 
մեկ-մեկ նույնը։ Բայց մինչ Նաղաշը ինքն կ երգում և մեռնող մանոլ- 
կին ու իր հորն է խոսել տալիս, այստեղ բանաստեղծը գերեզմանից դուրս 
է կանչում նոր թաղված մեռելին և նրան խոսել տալիս իր մասին։ Բա
նաստեղծը քնարերգությոմւ չի հորինում, այլ վեպ. սեղմ, խորացրած 
գործողությամբ ու նկարագրով, որ խիստ սրտառուչ ազդեցություն է 
թողնում, երբ բանաստեղծն իր սեփական զգացումն արտահայտում է 
«Վա յ  անձն իմ, եղուկ, հազար վա ՛յ» բացականչություններով, որ
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կրկնում է ամնն ՛էշում իր պատմած՛ի ն թե մ  եռելի' ամեն մի տնից հետո 
և ուժեղ ցնցում ընթերցողին, մտածմունքի մեշ ձգելով, չնայելով ինքը 
բանաստեղծը և նույնիսկ գերեզմանից խոսող մեռելը շատ մեղմ ու հան
գիստ են պատմում։ Բանաստեղծն իր ամբողշ էությամբ զգացել է մահ
վան սոսկումը, որ շատ մեծ է և մեծ է հուզիչ կացություններով և կյանքի 
ու մահվան զորեղ հակադրություններով։ Հենց սկզբից մարդուս ֆիզի
կականի համար ստանում ենք մի սարսուռ գերեզմանի առաշ, որի մեշ 
հոտում է գեղեցիկ ու խիստ նազելի մանուկը.

Երէկ հողվերօքն անցի, հոտ առի զքիմըս կափոլցի,
■Քայլ մ' երկոլք յա ռաշ գնացի, նեղ ու խոր զնդան մի տեսի.

Վա՜յ անձն իմ, եղուկ, հազար վա ՜յ։
Մանուկ մի պառկած տեսի գեղեցիկ ու խիստ նազելի,
Հարցուկ ես նորա եղայ թ' ի՜նչ կանես, այդ քեզ չէ տեղի.
Վա՜յ անձն ի մ ...
Դարձաւ ու ճուղապ ետոլր թէ' կանգնե՜ց, կտրիճ գովելի,
Ես ա՜յլ քան ըզքեզ էի գեղեցիկ ու ա յլ ցանկալի.
Վա՜յ անձն իմ ...

Մեռելի առաշին խոսքերից մենք խորն զգում և տեսնում ենք մար
դուս դառն ճակատագիրը, որ ոչինչ է ինքը, և այսօրվա զվարթ ու փար
թամ մարմինը վաղը մի զզվելի գեշ է, և իզուր կափուցանում է քիմքը ու 
հեռու փախչում, քանի որ ինքը մեռելի ընկերն է, բա յց երբ մանուկն 
սկսում է պատմել իր անցած կյանքը, իր հոգեվարքի գալարումները, նրա 
ամեն մի խոսքը մուրճի պես հարվածում է մեզ, որովհետև մենք տեսնում 
ենք քաղցր և լավ բաների կործանումը, տեսնում ենք կյանքի և մահվան 
անհուն տարբերությունը և մարդուս կատարյալ անզորությոմւը։ Մի 
■կյանք, որ ճոխ, ուրախ ու լիառատ, անհոգ ու առույգ է, մի մարմին, որ 
ուժեղ ու գեղեցիկ, առույգ և շնորհալից է, մի մարդ, որ ամենքի Համար 
ցանկալի ու հիանալի է, շրշապատված սիրելի ազգականներով ու բարե
կամներով, մի խոսքով' ամեն բարեմասնությոմւներով լի, մի կատարյալ 
բախտավոր մարդ, որ մահվան մասին երբեք էլ չի մտածում և իր բարի 
գործով չի պատրաստվել անդենի համար, որովհետև մահն իրենից շատ 
հեռու է երևակայել, այլ միայԱ կերել, անուշ խմել է, ճարտար խոսել, 
■այս մարդը հանկարծ ցավից բռնվում է. նա սկզբում զարմանում է, որ 
հիվանդացել է, բա յց շուտով ընկնում է անկողին, թուլանում ու կարկա
մում է ։ Ողորմագին ուզում է, որ օգնեն իրեն, բա յց չեն կարողանում 
օգնել, մարմինը թոզանում է, լուսատու և ցանկալի աչքերը կուրանում 
են, զորավոր բազուկը անշարժ է մնում, զարմանալի ճարտարախոս լեզոմէ 
կապվում Է և վերշիվերշո ասում Է մանուկը.

Հոգիս ի մարմնոյս ելալ, ու մընաց մարմինս գարշելի,
Այն իմ սիրելիքն ամԷն ողբալով լային դէմ ինձի.
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Վա՛յ անձն իմ, եղու՛կ, հազար վա՜ր

Բայց այդ չէ միայն մարդուս ոչնչությունը, լսենք մ եռելին և տեսնենք 
նրա ողբալի վիճակը, որ անխուսափեյի ճակատագրականությոմւ է։

Այն իմ քոյր 'լ եղբայր' որ իւրեանց էի ցանկաք,
Շուտով ինձ պատանք բերին' տԹԷ՜զ հանէք, որ խիստ չհոտիа։

Սիրելինե՜րն իսկ, ուրեմն, շուտ դեն են շպրտում իրենց սիրեցյալին, 
որ արդեն էդարշելի» է ։ Դրանից էլ ավելի դառնություն չի կարող լինել։

Կոստանդին Երզնկա ցոլ մոտ արդեն, որ նույնպես երդում է դեղեցկի 
մահը, կա այդ գարշությունը, բայց նուրբ, այնտեղ մահը գեղեցիկ մարդ, 
կանց միայն Տքաշէ զերեսին գոյնն, որ է զերդ ծաղիկа, ւոչ այլ գեղեցիկ 
երևին ипւրшթпվа, Հոր ոչ աչք ունի ն, ոչ լեզու կամ բերան, դարձել են 
փոշի և ոսկերք են ցամաք, այն անձն, որ պայծառ էր, քան զձիւն սպի
տակ»։ Մկրտիչ նաղաշի մոտ Հաւաղ զայն աղուոր մանկտիքն, որ դարձան 
ի հող ե ի փոշիа ։ Իսկ Քերովբեի մոտ գեղեցկությունը գարշանքի է վերած
վում, մի զզվելի ոչնչության, որից թրթռում է բանաստեղծի վշտահաբ 
սիրտը։

Բայց այդ չէ միայն։ Նրանք ինչպես գերու, կողոպտում են նրան' 
կարծես ապացուցելու համար, թե չպիտի սիրել աշխարհի փառքն ու հա- 
րըստությոմւը, խլելով զարդարանքներն ու հագուստը, ու իրենցից շատ 
հեռու խոր ու գեճ զնդանի մեշ հողով ծածկում և ասում, թե г  անշարժ 
եղից ի »։

Ահա թե ի՜նչ է պահված մարդու համար, թող նա քիմքը չկափուցանի 
և չշտապի հեռու փախչել։ Մ իշնա դար յան հավատացյալի համար, սակայն, 
մահվան արհավիրքն ավելի երկարատևում է հանդերձյալի տեսարանով, 
մահով չի ոչնչանում մարդը, մեղավոր մարդը,

Խիստ ողորմելի է մարդ, որ մեղօքն ի հողն ւիշանի.
Երթայ նա անլոյս խալար, տարտարոս 'ւ ի հուր գեհենի.
Ոչ սուրբ բարեխօս լինի, ոչ եղբայր եղբօրն օգնելի։

Մկրտիչ նաղաշի մեշ գոնե այն միամիտ հավատը կար, թե պատա
րագը, մնացողների աղոթքը կօգնի մեռելին. այստեղ այդ ամենը անար
ժեք է. միակ բարեխոսը մնացել է Աստվածածինը, որին դիմում է նաև 
նաղաշը, և միակ միշոցը սեփական բարի գործն է կենդանության ժամա
նակ, բայց այդ էլ չի անում մարդ, հարուստ մարդը', որովհետև չի հավա
տում իր մահվան, և իր գործն այնպես չի բոնում, որ մեռնելիս չշվարի։

Մըսքին Քերովբէ անխել բ  առքդ է պաղ ու խօսքդ է քամի,
Թէ խիստ իմաստուն ես դու, նայ արա ճարակ դու քեղի.
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■ք անի յսղիւա-րհիռ կացեր՛ չես գործեր դու գործ մի բարի, ’
Ըզփաոս աշ՛խարհիս սիրէ, որ կորուստ է քեզ 'լ ամենի։
Վա՛՛յ անձն ՛իմ, եղո՛ւկ, հազար վա՛՛յ

8. Հովհաննես Թլկուրանցի2:— Մին; Քերովբեի տաղի մեշ ավելի 
մարդուս ոչնչությունն ենք տեսնում, քան սարսափը մահից' Հովհաննես 
Թլկուրանցոլ մահվան երգերի մեք' ընդհակառակն։ Այս բանաստեղծը, որի 
կենսագրությունից միայն այսքանը գիտենք, որ 1489—1525 թթ. եղել է 
Ասի կաթողիկոս, իր ամբողշ էությամբ դողում ու սարսափում է մահից, 
որովհետև ամենամեծ չարիքը, որ կա մարդու համար, դա մահն է. 

է ՛, մա՛հ, քանի ըզքեզ յիշեմ'
Կու դողամ և կու սարսափիմ.
Յկայ քան ըզքեզ լեղի,
'ի ամենայն լեզւոյն լեղի ես։
Լեզի , 'ւ ամենայն լեղւոյ'
Մի'թէ դու ի քե ՛զ  նման ես.
Դժոխք քան զքեզ լեղի,
Եւ յետոյ զայն ալ դու բերես,

էէ «

՜Նա այնքան ատում է մահը, որ նույնիսկ բորբոքում, զայրանում է 
աստուծո դեմ, որ քեն պահելով մարգոց դեմ՝ մի հանցանքի համար մահ 
է  ստեղծել,

է ՜, մա'հ, դու քէն ունիս,
՛Ի Ադամայ որդին կու հանես.
Կամ մեղաց հարոսսծ ես դու,
Ի մահու պտղէն ծնեալ ես։

Մահվան մնացած պատկերացմամբ և առհասարակ աշխարհի ա նցա ֊ 
վորության մասին իր հասկացողությամբ Ւլկոլրանցին չի տարբերվում 
նախորդներից, միայն որովհետև նա խիստ ատում և սարսափում է մա . 
հից, ուստի և հանգիստ երգել չի կարողանում այղ նյութերը, այլ ընդհա
կառակը, նույնիսկ յոթանասուն տարեկան հասակում մի բուռն և ուժգին 
թափով պատկերացնում է մահվան ոչ միայն դառնությունը, այլև ամե
նահաղթ ուժը, որ ոչ մի մարդու, ոչ սրբի ու մարգարեի, ոչ ուժեղի ու 
թագավորի մտիկ չի տալիս, այլ ամենքին հավասար ընկճում, հավաքում 
է իր բռան մեչ ու խորտակում, և ինչպես Քերովբեի տաղի մեշ, գեղեցկու
թյունը անուշահոտ մի գարշելի Տգեշ» բան դարձնում.

Թէ հագիդ է վեց զրահ,
Նետ նետես V ի թափ անցընես,

2 Կ. Կաւսւանյսւնց. Հովհաննես Ւլկոլրանցին և ։ ոլր ա աղերը, Թիֆլիս, 1892։



Տանիս զնա ի բանա ածես,
Դէմ ղռանն քար մի ձգեսւ 
Արծիւ ես, յերագ թոլիս,
Լայնաձիգ զթևդ տարածես,
Զինչ աշխարհս հգօր մանուկ,
Ի թևիդ ծայրն ծրարես։
Հազար երանի' նորա,
Զոր բարի գործով գտանես.
Հեղեղ բոցեղէն տարեր,
Զոր ի *  էւ մեղացն ըմբռնես։

հ  47

Թլկուրանցոլ այս անհանգստություն ու սարսափը, նրա զայրույթը,  
ատելություն ու գարշանքը մահից՝ ծագում են նրա ընդհանուր խաոնը֊ 
վածքից, որի էական գիծն է կենսասիրությունը: Նա ոչ միայն ապրելու 
տենչ ոձի, այլև գեղեցիկ, ուրախ ու զվարթ ապրելու, և կուզեր հավիտյան 
այդպես ապրել' միայն սիրելու և գեղեցկությունը դիտելու հա- 
մար։ Բայց դրան խանգարում է մահը, ոչ միայն նրանով, որ զըր- 
կում է սիրելուց ու գեղեցկությունը տեսնելուց, այլև նրանով, որ, ժամա
նակի հայացքով, այդպիսի կյանքն ու սերն ընդհանրապես, այս աշխարհի 
համար վտանգավոր էր, իսկ այն աշխարհը մարդուս բերողը մահն է։ Եթե 
չլիներ մահը, մարդ այդ վտանգից ազատ կլիներ և կսիրեր ու վայելչու
թյամբ կապրեր ընդմիշտ' առանց որևէ վրդովմոձքի։ Բայց այն միտքը, թե 
մահ կա, ինչպես մի թույն միշտ կաթում է նրա վայելչասիրոլթյան մեշ,— 
ահա թե ինչո'լ մահն ամենից մեծ չարիքն է.

Բ՚է չէր մահու ն օրն ու դժոխքն 
Եւ կամ սարսափ դատաստանին,
Նա' այս աղէկ էր զինչ ասաց 
Խև Հովհաննէս Ւլկուրանցին։

էչ >6

Այսպես Է վերշացնում նա իր կենսուրախ սիրո երգերից մեկը (տե՛ս 
և Էշ 28, 30—31, 37, 49—5 0 )։ Այսպես Է հաճախ վերշացնում, երբեմն և 
սկսում սիրո երգեր ( տե' ս նաև VՀայ Էշեր։, Էշ 32)։

Բանաստեղծը փորձում Է արդարացնել իրեն, թե սերը մարդկային 
բնության մի պահանշ Է, որի համար մեղադրել կարելի չէ իրեն, քանի որ 
Ադամից սկսած (էշ 27—33) մարդիկ միշտ հաղթվել են նրանից (էշ 
33—34) և սուտ է, թե կրոնավորներն անզգա են.

Ինձ մեղադիր յէ"ր կու լինիք,
Հարիւր տարւոյ հաբեղանին,
Որ ճերմակն է դարձեր դեղին,
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Կտրէ զկօրտիկ պատարագին 
Ու զքեզ ուզէ առշև խաչին (էշ 32 )։
Սէրն կուտանի զամռթն երեսէն 
Ի հաբեղայէն և ի վարդապետ էն.
Երէց, սարկալագ կ„լ ձգէ ի կարգէն,
Տանի զխելքն ի գլխուն, զամօթն երեսէն (էչ 34),
Թ էվ  արդապետն զձեզ տեսնու,
Մոոնայ զուսումն ու շատ դրունք (էշ 16),
. . .  Զմիակեցին խելքն տանիս,
Որ կացեր է զօրն անարատ (էշ 29),

Եվ վերշապես աստված կնոյը ստեղծել է սիրո համար (դու ստեղծեր 
զ կինն ի կողէն վասն Ադամ այ սիրոյն համար) (էշ 27 ), և նրան սիրում 
են ոչ միայն մարդիկ, այլ ինքն աստված է սիրում, քանի որ գեղեցիկ 
կինն արարչության պսակն է.

Պարծանք ու վա՜շ քո ծնողին,
Փառք ու պա տիլ քո Արար չին (էշ 22),

Բայց այս մ տածությոմւներն ամենևին չեն հանգստացնում բանաа 
տ եղծին, որովհետև սերը դարձյալ մնում է իբրև մի մեղանչականություն 
(«Ով որ մեղաց ճաշակն առնոլ' այլ Աստուծոյ չի տար խաբար») (էշ 28), 
ուստի և նա տանշվում է երկվության մեշ, ու նրա սիրո և ուրախության 
երգերը, մահվան հիշատակով, վերշում մեծ մասամբ դաոնում են և զըդչ- 
ման երգեր.

Բացէն ասեմ, ճարակ չկայ.
Մահու մեղաց ներքև եմ ես.
Հա յիմ ի քեզ, հայիմ ի նա,
Որ ի հողոյ ստեղծեր զքեզ։

էէ 30

Բայց ինչքան էլ մահը թունավորում է նրա հոգին, ինչքան էլ մահ
վան երգերի մեշ նա երգում է անցավոր ութ յոմւը, բա յց և այնպես Ւլկոլ- 
րանցին հոռետես չէ. աշխարհը նրա համար ոչ միայն ոչինչ չէ, այլ, ընդ
հակառակն, ամենալավ բանն է, և նույնիսկ Ագամա անմահության դրախ
տից լավ, որ պիտի վայելել, Երբ գարուն է պայծառ, այգի ու պարտեզ, 
դաշտ ու լեռներ զարդարվում են կանաչ զգեստներով ու ծաղիկներով, երբ 
շնչում է անուշ քամին, թռչուններն անուշ երգում, քաղցր գալիս է սոխա
կի ձայնը, և մարդ նստում է վարդենիների մոտ, ծառի թանձր ստվերում, 
առչևն ունենալով արագ վազող խոխոշոմև շուրը, ու թևն ընկերի վզով 
ձգած' սիրով խմում է.անուշ գինին և ուրախություն անում։ Գա մի այն
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պիսի բան է, ասում է Թլկուրանցին, որ դրանից լավ բան չկա, և մարդ 
նույնիսկ Ադամա դրախտի հետ չի փոխիլ այս կյանքը, եթե միայն չլիներ
մահը («Տաղ գարնան», էշ 35)։

Այս աշխարհասիրություն արդեն այն չէ, ինչ որ Կոստանդին Երղըն֊ 
կացին ուներ իր գարնան և արեգակի, լուսո և սիրո փառաբանական եր
գերի մեշ, որտեղ ամեն ինչ մի կրոնական հրճվանք էր աստվածային 
բնության գեղեցկության ու հավիտենականության առաշ, Այստեղ արդեն 
մարմինն է իշխում իր թանձրացած, երկրավոր, ցանկական պահանշով. 
մարդը երկնային ոլորտներից իշել է իրական աշխարհը և իրական կյանքի 
վայելքը։ Իսկ այդ վայելքի մեշ էական տեղը մեր Թլկուրանցու համար 
բնությունը չէ [գրավում] իր դեղեցկությոմւներով և խորհրդավոր ուժերով, 
սր մարդուն մի հոգևոր վայելչությոմ, է ընծայում, այլ ինքը, մարդու 
մարմինը, բնությունը նրա, այդ մարմնի համար միայն մի գեղեցիկ զբո
սավայր է, մի կանաչ պարտեզ, ուր կարելի է ծառի ստվերում նստել, վա
յելք քաշել, խնդում անել։ Այդ պատճառով Թլկուրանցին, գոնե ինձ 
ծանոթ երգերի մեշ, չունի բնության երգեր, ինչպես Կոստանղինը։ Նրա 
էԳարնան տաղը» նույնիսկ (Էշ 35) մի էուրախության» տաղ Է, ե գարունը 
նրա համար միայն ուրախության ամենալավ ժամանակն Է, որովհետև

Գարնանային ամիսն երբ գայ,
Հալսար ծաղկի չոր և դալար.
Գետերդ յորդոր գնացք առնուն,
Ի լեռներուն թափին ի վայր։

Այդ ժամանակ, բնության այդ զարթումի հետ' զարթնում Է մարդու 
մեշ ուրախության և սիրո բնական հ ո ւյզը-

Գէնա բահար, այլ լի բահար,
Ա յլ՚լի  կուտան սիրոյ խաբար,

Այս պատճառով, սիրելի կինը բանաստեղծին ներկայանում է գրեթե 
[միայն] իր գեղեցիկ մարմնով, որ հափշտակում է նրան և որին մեծ սիրով 
նվիրում է տաղեր։ Գեղեցիկ մարմնի նկարագրի համար, Նարեկացու ժա
մանակից սկսած, ուրեմն 10-րդ գարուց, կազմված է եղել որոշ ձև ու ճա
շակ, որով թվում են, ինչպես անում է Նարեկացին, հասակը, աչք և ունքը, 
այտերը, ձեռքերը, բերանն ու շրթունքը, լեզուն ու ձայնը, ծամերը կամ 
վարսերը, ծոցը, ժպիտը, պատմուճանը, գոտին (քամար), քայլվածքը, 
կեցվածքն ու շարժվածքը։ Դրա հետ միասին առաշ են գալիս ոչ միայն 
արտաքինի նկարագրի համար ընդհանուր պատկերներ և նմանություններ 
երկնային լուսատոմւերից, բույսերով ու ակներով, որ բանեցնում են եր
գիչները, այլև գեղեցկության մի ընդհանուր իդեալական պատկեր, որի 
մեշ առանձին բանաստեղծները շատ քիչ փոփոխություն են մտցնում նա
յելով իրենց ճաշակին կամ սիրած կնոշը և կամ իրենց հակումներին,
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ավելի կամ պակաս տեղ տալով մարմնին։ Երգչի անհատականությունը 
երևում է, գլխավորապես, ոչ այդ նկարագրով, այլ իր տրամադրությամբ. 
որ նա դնում է իր երգի մեշ։ Թեպետև մինչև Թլկոլրանցին հայտնի են 
միայն երկու երգիչ' Նարեկացի, Կոստանդին, որ ունեն այդ նկարագիրը, 
և Ւլկուրանցին առա {ինն է, որի երգերի մեշ մեծ տեղ է բոնում արտա
քինը, բա յց և այնպես այդ երեքի համեմատությունից հենց պարղ երևում 
է վերևում գրածի ճշտությոմւը։ Շատ բան Թլկոլրանցու մեշ ընդհանուր 
տեղիք է, թեպետև առանձնահատուկ ումով արտահայտված։

Այդ գեղեցկության Իդեալն, անշուշտ, մեր հին երգիչներից է գալիս և 
1 0 ֊ր դ  դարում արդեն գրեթե ամբողշ պատրաստ է. թե արաբական ազդե
ցություն կա' դրա մեշ թե չէ՝ այդ չգիտեմ, բա յց քանի որ 10-րդ դարու է, 
նոր պարսկական չկա, Երգոց երգի ազդեցությունն անպայման երևում է, 
բա յց այդ ճաշակը շատ հեռու է հին հրեականից,

Կոստան դինին, քանի որ նրան հետաքրքրում է ավելի Ներքինը, գրա ֊ 
վ ո ՚մ  է գեղեցիկ պատկերը իր մի քանի էական գծերով, իր մորճ ու շիտակ 
հասակով և մանավանդ պայծառ դեմքով և ոլորուն սև մազերով, Թլկոլ- 
րանցոլն, ընդհակառակը, մարմնի բոլոր մասերի հետ' ամենից առաշ հ ա ֊ 
+Ըշտակում են ծով-ծով աչքերը, թուխ ու մեծ (էշ 29, 37, 25, 31, 33, 
36, 39, «Հայ էշեր», 32 ), որ արեգակի նմաե փայլում են.

Արևնման շողշող կը տաս,
Յորժամ սիրով զաչեող ածես (էշ 29 )։

Մի պատկեր և նմանություն, որ նույնիսկ Վահագնի երգի մեշ ենք 
գտնում' ՀԱչկունքն էին արեդակունք», որ և Նարեկացու մեշ նմանեցրած 
է ծովի.

Աչքըն ծով ի ծով ծիծաղախիտ,
Ծ ասս լան այր յառալօտուն
Երկու փայլակնաձև արեգական նման։

Այս բոլորի հետ' այս գեղատեսիլ պատկերը ներքին գրեթե ոչ մի 
արժեք չունի, բա յց եթե այն, որ Vանուշ քաղցր եղանակ»  ձայնով զրույց 
անում և բնական գեղեցկությունը բավական չէ, արվեստով էլ գեղեցկա
նում է և ծեքծեքում, ու դրանով ավելի գրավիչ դառնում ու հափշտակում 
մարդկանց թունավորելու համար։ Այդ է Թլկոլրանցոլ երգի կինն իր թանձ
րացած մարմնով, որ բանաստեղծի համար ամեն ինչ է։

Կինն քաղցրիկ զրոլց ունի,
Խայթալ ի հետ աոնէ գալար,
3անկարծ զթիւնքն ի մարգ թափէ,
Որպէս զակնատ բռնէ անճար։
Յոլնքն թաղէ, ղաչքն դեղէ,
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Խենէշանայ քան զբելիար,
Միշտ զպռունկն ծոմոէ,
Ջմարդիկ կու ձգէ ի քարն ի վայր (էշ 27)։
Պագ մի յերեսէդ կ'ա ժէ զհորասան,
ՋՀապաշ ու զեմէն տիլոլ Հն դուս տան,
Երկու վարսդ է դին Չինի և հյութան,
Պուլզար, Ստամպօլ է Շէհրի եազդան (էշ 34)։

Այսպիսի մարմին երգողի ու գնահատողի համար, բնականաբար, 
սերն այլևս մի ներքին մտերմական ուժ չէ, հոգեկան գաղտնի ցավերի ու 
վշտի աղբյուր, այլ ֆիզիկական հույզի մի բռնկում միայն գեղեցիկ կնոշ 
տեսքից, բայց այնպիսի բռնկում, որ նրան հափշտակում, վառում է և 
սպառում, և այսպես ամեն անգամ, երբ նրան երևում է գեղեցիկ պատ
կերը։ Բանաստեղծն այդ ժամանակ դառնում է մի աչք, սևեռած գեղեցիկ 
սիրելիին կամ բարեկամին, ինչպես անվանում է նրան երգիչը, նրա 
մարմնին և մարմնի բոլոր մասերին, և նրանից խելքամաղ լինելովս տանշ- 
վում է ինքն ևս մարմնով։ Դրա համար և նրա երգի մեշ մարմնի նկարա
գրի հետ տեսնում ենք և երդչի իրեն մարմնի խորտակումը, որ ունենում 
է սիրո առարկայից,

Կնոշ տեսքից նա, մանավանդ երբ հանկարծ է պատահում, և այս 
մոտիվը սովորականն է, ալեկոծվում է (էշ 25), նրա մարմնով սարսափ 
է անցնում, ամբողշ մարմնով դողում, շունչը կտրվում է, սիրտը մարում 
ե ուշագնաց լինում («Հա յ էշեր», 8, 32).

Տպազիոն ակն ու շուհար 
Ինձ անկասկած ի դէմ ելալ,
Շունչս քաղեցալ,
Չթողիր յիս համբերութիւն (32 )։
Քանի տեսնի մ' կուսարսափիմ,
Սրտիկս ի փորիկս կանցնոլ կրծիցս (էշ 32)։
Ւէ վարդապետն զձեզ տեսնոլ...
Ամեն անձամբ ի դող ելնոլ (էշ 36)։
Ցանկարծակի մէկ մի տեսայ,
Բ՚ուլցայ անկայ ի տեսլենէն...
Երբ իմ աչերս ի քեզ դիպալ...
Զարհուրեցայ ի տեսլենէն.. .  (аՀայ էշեր», 32)։

Սերը նրա համար խավարած սրտի լուսատու էակը չէ, ինչպես Կոս- 
տանղնի համար. Բ՚լկուրանցոլ սիրո արեգակը, ինչքան էլ փայլուն է, 
երևան է գալիս իր այրող, խորտակող ուժով, որին ոչինչ չի դիմանում, 
նա երգչի սիրտը անվախճան կրակ է լցնում (էշ 31) և այրում, վառում 
է նրան.
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Քո սէրն ի յիս դիպալ, ստոյգ կայրի մ ես (3 8 ),
Ես զքեզ տեսայ նման լուսոյ,
Զէտ արեգակն որ նոր կելնու,
Սիրտս այրեցալ րարկ կրակով,
Ես մնացի խև կապելու (4 9 ) ։
Ջինքն ճօճար' զէտ զուոի ճեղ,
Հր ով այրէր զերկիր ամեն...
Երբ իմ աչքերս ի քեզ գիպալ,
նա վառեցայ զէտ մոմեղէն («Հա յ էշեր», 32),
Ես եմ ափ մի հող, ղուն հրեղէն ես,
Քանի' զիմ այրած սիրտն արիձես (39),
Քո սէրն զիս մոմ արար,
Դու ինձ պողպատ ու կայծքար ես (3 8 ),
Արև նման շողշող կըտաս,
Ցորժամ սիրով զաչերդ ածես...
Դու զվէմերն խորտակես,
Դու զլերունքն հալ հանես,
Զով ղու սիրես, նադար առնես,
Անանց կրակով զանձնիկն այրես... 
ճօճան վզովդ բերդեր քակես (2 9 ),
Ձեզ ի’ նչ ղադար ես դիմանամ,
Որ դուք հալէք, հանէք լնրունք,
Սիրով քակէք բարձր բերդեր.
՛Ի ի գիլ հանէք վէմք ու սարոլնք (3 7 ),

Բնական է, որ այսպիսի սիրո առարկան չպիտի ներկայանար իբրև 
թագավոր, որ ծառայոլթյուն ու ստրկություն է պահանշում, կամ իբրև 
ազատություն բերող տիրուհի (ինչպես Կոստանգնի համար), այլ իբրև մի 
դահիճ, որ զոհ, մատաղ է (էշ 3 0 ) պահանշում, ինչպես սիրո հին անո
ղոք աստվածուհիները, նա սպանում է, կյանքից կտրում է (էշ 3 3 ) ,—

Դու ինձ լեր դատաւոր, արա' դատաստան,
Սիրով մի ' սպանաներ, ճէլլէտ էֆենտի,

Եվ այս վերշին տողը նա կրկնում է ամեն տան համար,

Դու գիշեր և ցերեկ մ  էշ իմ սրտին ես,
Անմահ ու անգրող զարիւնս հեղեր ես...
Չարկամն զայդ չէր անէր՝ զինչ որ գոլն կանես.
Անթուր ՚լ  անդանակ զարիւնս հեղեր ես (3 8 ) ։

Այսպիսի սերն արդեն մի հիվանդություն է, որ, ինչպես ասում են, 
առաշանում է կախարդվելուց միայն, և գրավելով դրանով բռնվածի ա մ ֊ 
բողշ էությունը, գիշեր ու ցերեկ դրանով զբաղեցնելով միայն՝ տանում է
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ինքնամոռացման ու խելացնորության և դարձնում է նրան քնից կտրված 
մի խելագար։

3որտեղ որ կընստիմ զիս կըմոոնամ ես.
Մ ի ՚թէ զիս դեղեցիր, կամ կախա՜րդ ես.
Ջքո ծով ծով աչերդ դեղով լցե՜ր ես (39 )։
Սէրն հան է զմարդն ի խելաց 
Որ այլ ըսկի չկա խաբար, 
իմաստութիւնըն խափանի,
Ել հանց դառն այ քան զդիւահար (27 )։
Մարդ որ սիրոյ կուհանդիպի,
՛Սա քան զկրակ կուլինի վառ,
Այլ ոչ աղօթք ի միտ կոլգայ,
Ոչ յայսմալոլրք կարդայ ու ճառ (26 )։
Սէրն կուտանի զամօթն երես էն 
Ի հաբեղայէն և ի վարդապետէն... (34 )։
Ով որ մեղաց ճաշակն առն ու,
Այլ աստուծոյ չի տար խաբար (26 )։

Եվ այսպիսի հիվանդին բժշկողը միայն իր սիրո առարկան կարող է 
լինել, որի կողքին նստելով և նրա երեսին նայելով միայն կհանդարտի---

Հան ցեղ նետով զիս խոցեցիր,
Որ այլ չունիմ բժշկարար (25)։
Հիւանդ եմ ես, ողշանամ, երբ նստիս ինձ յաշ (33 )։ 
նիստ որ հայիմ յերեսդ ի վայր (31 )։
Արի ինձ դեղ արա, իմ ճարն դու ես (38 )։

Իր սիրո այս ամբողշ նկարագրի, իր այս հոգեկան վիճակի հետ, 
Թլկուրանցին մեզ չի տալիս գեղուհու ներքին արժանիքը, ինքը չունի 
ոչ մի քնքշություն դեպի իր բարեկամը, Մի տեղ միայն նա գրում է.

է՜ մեղր ու կարագ և կեղևած նուշ,
Քեզ ծուռ նայողին յաչքն հազար փուշ,
Սիրով մի'՚ սպաներ, ճէլլէտ էֆենտի (34 )։

Բայց այստեղ ևս ոչ թե սիրելիի մասին է հոգ տանում, այլ իր вդահ- 
ճին։ համոզել է ուզում իր անկեղծության մասին, ինչպես և ուրիշ տեղ

Թէ զիս յիշես, թէ չյիշես,
Ես կուսիրեմ սրտով զքեզ (29)>

Բայց այդ սիրելին երևի անպատասխան է թողնում, որ երգիչը մի 
տեղ հանդիմանում է նրան'



Աշխարհս խօրոտիկ գկմ դու մկնակ չե՜ս,
Աստ ոլորս շատ իկկ 'լ այլ տի գայ քանց քեզ (3 9 ) ։

«Հայ էշերիа մեշ տպված կ « Տազ Տովանէսի վասն սիրոյ։ ,  որի վ ե ր ֊ 
շում հեղինակն ինքն իրեն կոչում է «Խև Յովհաննկսյ>*« Այդ տաղն անպայ
ման Р-լկուրանցունն է, ոչ միայն «Խև Յովհաննկս»  անվան համար, այլ 
մանավանվ իր „գով և տրամադրությամբ ու բովանդակությամբ,

Այս մեծ ուժն ու խորություն ա „աշանում կ նրանից, որ երգիչը թող
նում կ իր բարեկամի մարմինը մի կողմ, և միայն սիրո մեզ արդեն ծանոթ 
ազդեցությունն կ վեր հանում իր բոլոր կողմերով, Այսպես վարվում կ 
նա, որովհետև այստեղ ոչ թե իր հրճվանքը, բախտավոր սերն կ երգում, 
այ լ  սիրո ցավը, որովհետև, ասում կ նա,

Քաղցր լեզուով խոցոտեցայ...
Կերակրեցաք ի մի սեղան, ու խմեցաք ի մի կթխայ,
Մկկտեղ ելաք, մկկտեղ նստաք, ան ժամանակն ո՜ւր կ հիմ այ.
Ո՜ւր կ ղազը տ, ու՜ր կ երդումն, որ բռնեցաք ղաստուած վկայ,
Ի վար անկաք, օտարացաք, չարկամն եղև մեղ մ ահ անայ,

Այսպիսի վիճակը բնականաբար կարիք չի ղգ„լմ բարեկամին գովե
լու, այլ միայն իր վիշտը երգելու, Եվ երգում կ նա «արիլն ա րցոձքով»,

4. Գրիգոր Աղթամարցի4: Հովհաննես Ւլկուրանցոլց կրտսեր, բայց
երիտասարդ ժամանակ նրան ժամանակակից կ մեր երկրորդ սիրերգող 
կաթողիկոսը, Գրիգոր Աղթամ արցի, ծնված 15-րդ դարի վերքերում, 
1515 թ. արդեն ունի բանաստեղծություններ, իսկ 1569 թ. դեռ կենդանի 
է հիշվում,

Սա իր աշխարհայեցողությամբ և երգի վերշում դրած ապաշավանքով 
շատ չի տարբերվում Թլկուրանցուց. նույն հայացքն ունի ունայնության 
և մահվան մասին, ինչ որ նախորդները, նույնպես երգեր' նվիրված սիրո, 
գեղեցկության և աշխարհային վայելքների ու մահվան, ինչպես Ւլկոլ- 
րանցին, միայն ավելի գեղեցիկ ձևով, բու,մ, ավյունով և մաքուր ու խո
րացրած բովանդակությամբ, Ժողովրդական ձևով մի երդի մեշ բողոքում 
կ մահվան դեմ, որ գալիս, բռնի և անագորույն կերպով ղրկում կ մարդուս 
աշխարհի վայելչությունից.

Ցամկն աոալօտ և լոյս  
Պիլլպիլլն էր նստեր յայգւոյս,

3 Ւլկուրանցին իր տաղերի մեք կոչոսէ {  իրեն «Թլկռլրանցի, (է8) , .հև ՏռվհաննԷ.
*լկուրանէի, (30, 31, 33, 38, 37, 44, 49, 50, 58), *Տ,վհաննէսՅ (89), «Խև Տովհաննէ., 
(42), ,8.վհաննէս Ւլկօլրանցիտ (45, 47). իսկ երկու աաղի մեչ (ծ, ժե) հեղինակ
լի հիշված,

4 կ- ԿոստաՏյանց, Գրիգորի<1 Աղթամ արցին և ,աւր տաղերը, Հիֆլիս, 1898,
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Քաղցրիկ ձայնէր վրայ վարդոյս,—
Կասեն, թ՚արեկ ե'լ այգւոյսւ

Աշխարհը նրա համար մի 1ուրախարար տեղիյ> է, մի նորատունկ, 
գարնանային ծաղկած այգի, շրշաս/ատված ցանկապատով, տնով, ավա
զանով, անուշ շրերով, ծաղիկներով, կարմիր ու սպիտակ վարգերով, 
մարգն ուզում է վայելել այդ ուրախարար տեղը, կյանք ու լույս տեսնել, 
այդ այգու պտուղն ուտել, վարդի հոտն առնել, գինին խմել.—

Քաղեմ փունչ մի վարդ այգւոյս,
Դնեմ մ  էշ կարսի գին այս,
Ուրախանամ այս հոտոյս։

Ահա թե ի՛նչ է մտածում մարդս միշտ, բայց և ինչ են նրան ասում' 
դուրս արի քո այդ այգուց, Մ արդը բողոքում է.

Չեմ ելներ ես այս այգւոյս,
Այս իմ նորատունկ այգւոյս,
Յայս ուրախարար տեղւոյս,
Եւ այս նորաշէն տներուս...
Դեռ չեմ տեսելւ կեանք և լոյս...
Ի նչպես ելնեմ ես այգւոյս։

Բայց ավա՛ղ, երիտասարդ կյանքը ստիպված պիտի զրկվի այղ վա-
յելքից և նրա համար աշխարհը կործանվի---

Ծաղկունքն վերացան յայգլոյս.
Վարդն թափալ իմ այգւոյս.
Ցանկն քակեցաւ յայգւոյս,
Ահա'  որ ելայ այգւոյս։

Բայց մարդուս այս դառն ճակատագիրը, թեպետ Աղթամարցուն ևս 
միշտ ապաշավել է տալիս Ւլկուրանցոլ նման, բայց չի խանգարում գա
րուն և առանձնապես սեր երգելու հոգեզմայլ արբեցությամբ (Կոստան- 
յան, Նոր ժողովածու, Բ. պրակ, էշ 16)։

Գարունն է բացուեր, վարգ ի պաղչաԱին.
Քաղցր եղանակեն պիլլպիլլն ու ղումրին.
Սիրով են վառեալ ի կարմիր թփին,
Կանաչ ու կարմիր տերև կու հագնին։

Գինով եմ, գինով, հարբեր եմ սիրով,
Գինով եմ, գինով, ցերեկս արևով.
Գինով եմ, գինով, գիշերս երազով։

Եվ նա իր արբեցման ու երազանքի առարկան երգում է մի гբեղուն 
խանդով, գույների հարստությամբ և թարմությամբа , որոնց մեշ շատ
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բան, հարկավ, նախորդ բանաստեղծներից, ուրեմն և « Երգ երգոցշ-ից է  
առած իբրև սովորական ձևեր, բա յց իր անկեղծ ավյունով այնպիսի գեղ ու 
փայլ տված նրանց, որ շլացնում է ընթերցողներին, ինչպես և Աղթամար- 
ցին ինքը շլացած է եղել իր գեղուհու «աստուածագիծ պատկերիցւ։ Իս
կույն երևան է դալիս կրակոտ բնավորությունը, որ վառված է, հափշտակ
ված է մի ճոխ անձից և ուղում է նկարել ա յն։ Եթե նա նկարիչ լիներ, կառ
ներ վրձինն ու ներկով կհաներ այդ, որ միշտ իր աչքի առաշն է.—

Եթե յաչաց մարմնոյս ծածկիս,
Մտաց աչօք ինձ երևիս (8 0 ) ։

Բայց նա խոսքերով է ուղում նկարել, և բառերը բավականություն 
չեն տալիս նրան' այդ պատկերն իր ուզած նրբությամբ գծելու և միշտ 
նորանոր գույների, նորանոր ձևերի է գիմում' օգնության կանչելով բազ
մաթիվ ծառեր ու ծաղիկներ, հրեղեններ ու թռչուններ, բուրավետ խնկեր 
ու ակներ, բնության երևույթներ ու լուսատուներ։ Նմանությունների այս 
կոլտակությոձը, ծնված սիրազգաց սրտից, վերշիվերշո դարձյալ գոհա
ցում չի տալիս նրան, որովհետև իր գեղուհին աստվածանման է ։ Նա ոչ_
միայն մարմնով կատարյալ է, այլև վերնային է իր հոգով---

Վերնոց վեհագոյն և աշխարհի զարգ,
Ուշիմ և խոհեմ անօրինակ մարդ... (6 3 ) ։
Տիպ և գաղափար Տեաոն Աստուծո ես,
Պատկերով պատառեալ, քան զՄիքայէլ ես,
Ի մէշ հոզէղինացս հրեղէն ես (6 2 ) ։
Դու սքանչելագործ, քան Տօրաւոր խաչ (6 4 ) ։
Մաքուր պատկերով նման հրեշտակի... (5 7 ) ։
Սոսկա/ի վարսաւոր սրովբէ (7 6 ) ։

Գեղուհու այս ներքին մասի հետ, որ առաշին անգամն է երևում մեր 
բանաստեղծության մեշ, մենք տեսնում ենք Աղթամարցու քնքուշ գորո
վական վերաբերմունքը դեպի իր սիրո տիրուհին, որին նվիրում է իր 
երգը, մի վերաբերմունք, որ չուներ Թլկուրանցին։

Պատկեր ես քո Ստեղծողին շաղկապեալ ի քաոանիլթէ 
Տիպն իւր գոյացոյց զքեզ, նկարեաց ’է եհան յարգանդէ.
Տիա՜րդ օրինակ տամ քեզ յանշնչից և յան զգա յէ ,
Տայս իմ այրեցած սրտէս զայս ընծայ ընկալ ընդունէ։

էէ 77.

Ուրիշ տեղեր քնքուշ հոգատարությամբ երգում է.

Օրհնոլթիլն Փրկչին ի քեզ իշանի,
Կամօքն Աստուծոյ կենաս կենդանի.
Գունդ չար այսովն ի քէն հալածի,
Ջերդ զարեգակն փայլես ի յերկրի (6 4 ) ։
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Միշտ կանալ կենաս քան զնշդաբենի...
Ք աղուի լոյս աչաց քո թշնամւոյն,
Քեզ միշտ հովանի բանն հայրական,
Միքայէլ հրեշտակն քեզ պահապան,.
Աշխարհիս կենաս անփորձ ’в անսասան,
Անմեղ 'ւ անարատ ե անապական, (էշ 69.)л 
Ի յամէն դիմաց բղխէ քեզ բարին,
Եւ քեզ հովանի նշան սուրբ խաչին.
Պահապան լիցի աշն հայրենին,
Եւ փրկէ զքեզ ի չար վտանգէ։

Կոսս.., Բ. պրակ, է[ Ո,

Այս քնքշության հետ երևում Է նաև մաքուր և ազնիվ տարփանք/г 
դեպի գեղուհին, որ ինքն ևս մի հրեշտակ Է, հեռու Թլկուրանցոլ հեշտալից 
բորբոքումից, ավելի մոտ Կոստանդինին։ Սակայն Ադթամարցոլ սերը դրա 
համար պակաս ուժեղ և կարոտակեզ չէ, նա էլ պակաս չի այրվում, հաշ
վում ու մաշվում և ծարավի (68) տեսնելու նրան, նրա սերն էլ շղթայում,  
իշխում է նրան իր ուժով---

Հանց սիասաթով իշնուս քան զիան,
Դրիր զգերիս զընճիլ ու զընտան (59)։

Բայց նա տանշանք բերում է միայն իր բացակայությամբ.—

Ոլներդ է քաշած քան զթափած թուր,
Ւ ար թափդ քո թեք քան զնշտար սուր.
Սպանանես գերիս օրն հազար բիլր...
Ոսկի ի Հնդկաց, ակն պատուական,
Շուրշ գամ և փնտրեմ զքեզ անխափան.
Ես եմ քեզ խնդրող և վաճառական 
Ի բազում մտաց ծածուկ 'ւ անգուման։
Նայեա՚ց մէկ ընդ իս աչօքղ մէստան,
Կամ քաղցրիկ խօսէ կամ տու՛ր պատասխան...
Ով որ դու նայիս և առնուս նատար,
Լինի քպն զմոմ' պողպատ է թէ քար։
Սիրով լափեցիր ու արիր սիրտս խոց,
Կոլտապիմ 'ւ այրիմ որպէս զհնոց,
Սրտէս կութափի յոլով հուր ու բոց,
Ջայդ աստոլածագիծ պատկերդ քո ինձ ցո յցէ  
Քո մէշքդ է բարակ քան զուռի վարոց.
Սպիտակ ատամունք, մարգարտէ շարոց.
Դու քաղցրատեսիլ և պտուղ ծառո՜ց.
ա։դ  1ԻրԻն ւեզ"Վ գ  « « V  երկ"լ  զբուց։
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Քան զշամբայ եղեգն ելեր ես շիտակ.
Ուներդ է կամար որպէս զաղեղնակ,
Աչերդ է պայծառ որպէս զծովակ,
Ղարղ եղայ ի ներս, եղայ անճարակ,
Թարթափդ է խանչար' ինքն պասլպատ զուտ,
Այտով դիս հարիր 'լ  արիր խ ուրդ ու մոլրտ,
Ամպի պես ածիր ինձ սաստիկ կարկուտ,
Թէ ես մեռանիմ քեզ շահ չէ, օգուտ (57 , 59 )։
Վտա՜կ Եդեմ այ և դե՛տ Յորդանան,
Սելովմայ աղբ իւր և չուր ես յուղման,
Անկե ալ եմ հիլանդ մերձ առ քո դրան,
Սպասեմ հանապազ ես առողշոլթեան...
Ելանես գնաս, ես լինիմ յա  ռաշ,
Կամ խօսի՚ր ընդ իս կամ նստի՛ր ի  յաշ,
Գիշեր և ցերեկ եմ ես երերուն,
Ոչ կենամ ի դուրս, ոչ օգիմ ի տուն...
Զարկած է վրադ քեզ կարմիր վրան,
Բա ղմիս ահա լոր 'լ ես քեզ յանղիման,
Սիրտս փափագի և կայ ի դողման,
Աչերս է կարօտ տեսոյդ աննման,
Զէա՛ ՐԴ բաժանիմ ի քէն կենդանի,
Առանց քո տես ուղ շոմւչս կուքաղի (6 2 —64 )։

Իսկ իր սիրո ներկայությամբ, սիրուհու տեսքը ոչ միայն չի շախշա- 
խում նրան, այլ, ընդհակառակը, նրա սիրտը լցնում է մի անուշ բերկրա
լից երշանկությամբ, նրան հանգստացնում ու լուսավորում է և հոգով 
փարթամացնում (6 2 ).

Պայծառ արուսեակ ի յառաւօտու,
Ես եմ քեզ փափագ, ի յիսնէ ես հեռու.
Իմ շուշան ծաղիկ, կարմիր վարդն դու...
Լինի՛ թէ ա չուերս քեզ արժանանա յ ։
Իմ սուն իմ սրտի 'լ  իմ ոլրախութիմյ,
Իմ շունչ ու հոգի քւ իմ կենդանութիւն...
Բերկրութեան բաժակ, ոչ ապի, յայաթ,
Ես եմ ծարաւեալ, արբո՛ ինձ մի կաթ... (6 7 —68),
Նոր գարուն եղև, ե նոր առաւօտ...
Նոր ձայն արձակեց, նոր նստաւ ի մօտ...
Հեռացալ ու գնաց յինէն տրտմութիւն,
Եկն եհաս այսօր ինձ ոլրախութիմւ.
Այլ փափագ չո ձի մ , իմ փափագս դոմէ... (69), 
Գեղեցկագեղ, քաղցրաբարբառ



Սէր քո ունի խորհուրդ անճառ,
Իմանալի արև պայծառ,
Լոլսալորեա'  միտս իմ խասսր.—
Երևեցան ծաղկունք յերկրի,
Նստցուք ընդ քեզ ի պարտիզի.
Երգեցից սէ՜ր քեզ, սիրելի 
Սիրտ իմ ի սէր քո տոչորի...
Բնակեալ ես ղու /իմում սրտիս,
Ծրարեալ ունի մ զքեզ ի հոգիս... 
թ՚է տեսանեմ զքեզ կրկին,
Լուսալորի միտս իմ մթին,
Եւ տամ համրոյր շրթանց քոյին,
Նա՛ վերանամ ես ի /Ագին (80)։

Աղթամարցին իր սերը բուռն ուժով երգել է երկու անգամ՛, նախ՝ վար։/ 
ռլ սոխակի այլաբանությամբ, մի սիրավեպով, երկրորդը գրած 1523 թ .,  
որի մե՜ջ այն մոտիվն է, ինչ որ մյուս երգերի մեչ. այն է' ւէիշտ սիրո 
բացակայությունից և հրճվանք նրա ներկայությամբ։ Աշուն է. վարդը չկա 
այգում, սոխակը անհանգիստ որոնում է վարդը' նրան գովելով և վախե
նալով նրա վիճակի համար, որ փորձանք պատահած չլինի։ Նա անիծում 
է այգին, որ չի պահել վարդը։ Միգուցե այգեգործն է արել այդ, կամ ծա
ղիկները քեն պահելովս վրեժ են առել։ Ծաղիկները պատասխանում են, 
թե տեղեկություն չունեն վարդի մասին։ Սոխակը թռչուններին է հարցնում 
վարդի մասին, թռչուններն էլ բան չգիտեն, սոխակի ցավը մեծանում է։ 
Այգեգործը մխիթարում է նրան, թե վարդը չի կորել, կգա։ Սոխակը ուրա
խացած օրհնում է այգին, և նամակ գրելով վարդին' իր վշտահար սերն ( 
հայտնում և խնդրում է տեսակցություն։ Վարդը ժողովում է ծաղիկներին 
ու ամենքի առաշ կարդալով նամակը, ինքն էլ նամակով պատասխանում 
է, թե սոխակը քիչ համբերե, և ժամադիր է լինում պարտեզում։ Սոխակն 
ուրախությամբ սպասում է ։ Գաբոմւը բացվում է, բացվում է և վարդը*

Երբոր արևն ի խոյն եկեալ ժամանեաց,
Ամպն ի վերուստ ցօղով յանկարծ որոտաց.
Բուսան ծաղկունք յերկրի հազարք հազարացг 
Վարդն չէր ի միշի, պլպոզն որոնեաց...
Ցետոյ տեսաւ կանաչ ղտերևն վարդին,
Այլ պատոլական պայծառ որպէս ղառաշին,
Վարդն էր վարագուրով ի մ էշ գահոյին,
Ծաղկունքն հալասար երկրպադեցին (43)։

Պլպուլն ուրախացած փառք է տալիս աստուծուն, որ իր աչքով տես
նում է վարդը թփերի մեշ։



Երկրորդ « Գարնան տաղըյ> մի տեսակ շարունակություն է առաքինին։ 
Երբ հեռացած պլպուլը գալիս է այգին, ծաղիկները աչքալույս են տայիս 
վարդին'  թե գալիս է իր սոխակ սիրելին, Սոխակը կանչում է ղումրիին 
(տատրակին), որ միասին տեսնեն վարդի ելքը։ նրանք վրան են խփում 
պարտիղում, վարդի կանաչ թփի դիմաց, վարդը քնած է կոկոնում, սո
խակը սկսում է երգել ղաղելներ.

Գիշեր ցերեկ կամ էրէրոմւ,
Եւ ես կ'այրիմ ի դէմ վարգուն, 
թ ՚է ե՜րբ ելնէ ինքն ի քնուն,
Քանի'" կանչեմ զար իւր սիրուն... (4 6 ) ։

Ծաղիկները նախանձելով ասում են, թե բավական է անժամանակ 
երդի, թող սոխակը ելնի գնա իրենց պարտեզից, Սոխակը պատասխանն, 
լով իր սերն է գովում և սիրտը բանում, Վարդը նրան քաշալերում է, որ 
ուշադրություն չդարձնե նախանձողներին և իր երգը շարոմւակե։ Ծաղիկ, 
ները դարձյալ ասում են — «Քանի' կանչես, մէկ պահ լսէ», Սոխակը 
պատասխանում է.

Ասաց, թէ սէրն կոլնեղէ,
Որ վրայ վարդին աշըգ եղէ,
Սիրտս վկայ հետ իւրն հերթ,
Քանի՛ խոցէք, ասէք թէ ե՜րթ,
Հողմն շարժէ զվարդին թերթ, 
նա ի դողման դաոնա յ  իմ  լերթ...
Աղաղակեմ արտասուալի,
Յայդւոյս չերթամ ես այլ տեղի (4 9 ),

Այղ մի/ոցին վարդը հետզհետե կարմրում է, անմահության հոտ բու- _ 
րում, պլպուլը սիրով արբենում և ուրախանում, վարդը տեսնելով, պլպուլն 
անուշ երգում է.

Ծիծաղեցալ ինքն մէկ պահ,
Պայծաոացալ տիպն քան զյահ.

և կարմիր գույնով վառում է, իսկ սոխակը

Հոտոյն եղև խև ու արբած (49  և հտն.)։

Վարդը, սակայն, ամաչկոտ է, ազատ չէ իր սիրո համար, Թռչունները 
կատակելով ծաղրում են սոխակին, թե «Վարդն չի նայեր ինքն երակ»։ 
նա տանչվում է, գանգատվում է վարդին, կասկածում է, թե մի գուցե 
վարդն իրեն չի սիրում, և հավատացնում է վարդին իր սիրո անկեղծության 
մասին։ Վարդը քաշալերում է նրան, որ երգե և իր՝ վարդի ահն ու երկ. . 
յուղը վերացնե.

Մ. Աքնդյան — 82



Ջկանաչ փարտէս ետ կուրանամ,
Տքեզ որ տեսնում, ուրախանամ,
Այլ ի քեզնէ ոչ հեռանամ (50)։

Պլպոլլը զարթնում է կես գիշերին, վարդը փթթում է առավոտյան, 
փոխակը հափշտակվում Է ե մտնելով վարդի վրանը' սիրո գրավական 
համբույր Է ուզում։ Վարդը, սակայն, սիրելով հանդերձ' դեռ անառիկ Է, 

՜նա միայն գովում Է սոխակին, ուղարկելով դարձյալ ուրիշ ծաղիկների 
,մոտ։ Հավատարիմ դումբին մխիթարում Է սոխակին և համոզում վարդին, 
որ պլպուլին ընտրե և ոչ ուրիշ թռչունների։ Բայց վարդը պատասխանն 
ուշացնում Է.

Եղև պլպուլն թևաթափ,
ԹԷ ե■ րբ ածեմ զվարդն ի յափ.
Քանի՜ ֆիրղան կանչեմ անչափ,
Ի դէմ վարդին հարկանեմ ծափ։
Ի ձեր սրտին դուք սէր չոմւիք,
Վասն այն գիմ ձայնըս չընդունի ք։
Վարդըն կ՚ասէ. ոՄ՚ենե'ր հերիք,
Ես կուկանչեմ, ունեմ կարիք» (52  և հտն.)։

Այս վեպի մեշ գործողոլթյոմյը սիրավեպի մի սքեմա է. բայց դրա 
,դեղեցկոլթյոմ։ը գործողության մեշ. չէ, այլ սիրո գեղգեղանքի մեշ, որ 
բարձրանում է ցողաթուրմ պարտիզոլմ, գեղազարդ բուրմունքի մեշ, սի
րատարփ սրտի այն խռովածոլփ նվաղումների, անհանգիստ որոնումների 
ու սպասումների մեշ, երբ սերը հեռու է կամ անպատասխան, և այն դաշն 
հրճվանքի մեշ, երբ հույսը զորանում է։

5. Աշխարհիկ երգ, ուրախություն: — Մենք ունեցել ենք և բուն խրախ
ճանքի երգեր։

Ներսես Շնորհալին Հայաստանի անցած փառքը ողբալիս գրում էր 
Հարսանեկան ուրախության համար.

Ո՜ ւր պարարակ եզն ամոլին.
Զիարդ ի քեզ ոչ զենանին,
Եւ կամ մաաոուակքքէւ բաժակին 
Ջի ոչ բաշխեն ({անոյշ դինին.
Ուր բարեկամ ք զուարճա կից ք в.,
Ուր քաղցրահամ երաժշտի 
Կամ գեղգեղումն եղանակի...
Ուր են ազատքն ի տաճարի 
Կամ տեառնորդիքն ի ծաղկոցի...
Մանկոմւըք քո զուարճալի 
Նըման նորոգ բուրաստանի,
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Դստերըք քո պաճուճալի՝
Ցերգ և ի քնար միշտ ի խաղի ( 12— 1$)։

Այս խրախճանքի երգերից դժբախտաբար ոչինչ չի մնացել մեզ։- 
Կյանքն ինչքան էլ ավերածոլթյոձների պատճառով դառն լիներ, բա յց , 
ուներ և իր ուրախության պահանշը, և աշխարհականների մեշ անպայման՜ 
շարունակվել են ուրախության երգերը, որ հիշում է Եղիշեն։ Կրոնավոր
ները, սակայն, դժվար թե շատ վաղ սկսեին մշակել ուրախության երգը, 
որի մեշ փառաբանվեին միաժամանակ կին ու գինի, պար ու նվագ, սիրով> 
կեր ու խումը բնության ծոցում, Դրա համար պետք էր, որ-մտածությոմւը 
բոլորովին ազատվեր միստիքական մղձավանշից և մարմնին ոչ միայն■ 
սիրո կողմից, այլև կերուխումի' տրվեր կատարյալ ազատություն. Ւլկու- 
րանցին (+ 1 5 2 5 )  նույնիսկ, որ հոգով սիրում է, ինչպես տեսանք, ուրա
խությունը բնության գրկում, «9.թևն բոլոր վզին, սիրով խմէր զանոլշ- 
գինինв, այդ լավ է համարում, եթե չլիներ մահվան օրն ու դժոխքը և դա
տաստանի սարսափը։ նա նույնիսկ արբեցության դեմ գրված մի տաղում- 
խրատում է—*Թէ սէր ոմւիս հետ Աստուծոյ, դու զգինին ու բոզք ատէ. 
գինին է մայր ամենայն չարեաց... Քան զգինին յետև հացէն երկու երեք' 
այլն անշահ է » ։ Այսպիսի հայացքի տերը, բնականաբար, ինչքան էլ սեր- 
երգեր, չէր կարող խրախճանքի երգ հորինել, և եթե երգելու լիներ' պիտի■ 
դիմեր այլաբանության,

17-րդ դարոլ սկզբի տաղարաններում գտնում ենք մի՛ քանի ուրա
խության երգեր, ուրեմն ամենից ուշը 16-րդ գարու երգեր, որոնց մեշ՝ 
գինին և խրախճանքն են փառաբանում։ Սարկավագ ԲերդակցիԱ (թերևս՛ 
այն սարկավագը, որի մի սիրո երգը Կոստ., Р ., եր. 60-ում աղավաղված> 
երգել է խառակոնիսցի Քուչակ նահապետը) գովում է խաղողը (Կոստ., Գ., 
եր. 67) իբրև մի «■անմահութեան պտուղ.։ ,  որ բոլոր՛ պտուղներից գեղե
ցիկն է և նրանց թագավորը---

Թելդ քաշած է յոսկւոյն միշէն,
Դու մարգարիտ ոսկի շարած,
Քո մէկ պտուղդ աժէ ճուհար,
Տպազիոն ակն. ու գոհար...
Զքեզ հրեշտակն եբեր նոյի,
Որ քո պտղովդ ուրախանայր։

Ապա առանձին սիրով պատմում է գինի պատրաստելը, գինին, որ* 
մարդու սիրտ բաց է անում, սիրով մոռանալ տալիս չարակամոլթյո&ը Խ 
ներող է դարձնում մարդուս.

Ցորժամ խմէ աղքատն ի քէն,
Որ զհացն և զչուրըն մուրանայի, 
նա և լինի տէր աշխարհիս,
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Արարածոցըս պատսպար,
Ցորժամ խմէ կոյրն ի քէնէ,
Որ ի մօրէն ծներ խալար,
Հանց քաղաքաց տայր մ եկն ութի А  ,
Որ չէ տեսեր, չունի խապար։
Ցորժամ խմէ մուեճն ի քէնէ,
Որ ի լեզուէն քամ ու տկար,
Ջերտ զթութակն աոնոլ լեզուն,
Մասխարանայ, քան զդիւահար.

Շատ պարզ երևում է արդեն գինու սիրահար զվարթ երգիչը, որը, 
..սակայն, չի կարողանում դեռ ազատ երգել և ինքն իրեն հանդիմանում է 
■ դրա համար.

Ո՜ վ Աարկաւա' գ Բերդակացի,
Դու ի գին այն ի՜նչ շահեցար,
Այն չավ, ոձիս սէր հետ գինւոյ,
Որ գովեցիր սրտովդ յօժար,

Եվ Սարկավագն իրեն արդարացնում է, թե գինին չէ երգում, այլ 
, պատարագի (Гբաժակըյ>, որ I հոգուն է լուսարարЯ, քանի որ առանց գի.
նու Հոչ ժամ լինի, ոչ պատարագյ>ւ Գինու գովքն, ուրեմն, դեռ այն սքող

վ ա ծ , այլաբանական, անհամարձակ վիճակի մեշ. է, որ ուներ սկզբում 
նաև սերը.

Նույն նյութը «վասն խաղողիл (Կոստ., Գ. 63) մշակել է Աստվածա
տուր անունով մեկը (1617 թ. ձեոագիր), պարզաբար իբրև գինու գովք, 

. զվարթ և ուրախ,

Ա՜ձ Ժ ՛В ոլ տուր, ա ՜յ լի՜ց ու տուր,
Անապակէդ ա ՜յ (ի՜ց ու տուր,

Կրկնում է շարունակ երգիչը.
Սկզբում, բոլոր պտղաբերներից առաշ, այգում խաղողն են տնկել, 

, ասում է, և բարձր ձայնով գովել, ապա պատել են այգին, պայծառ ծա. 
. զիկներով ու պտուղներով լցրել ու գինու գովքն ասել.

Քո կոճերդ է՝ի կանգուն,
Ոզկոյզն մեծ և քաղցրագոյն,
Պտուղն ի վառ դէմ արևոմ,
Քան զկանթեղ մէշ գիշերուն,

4 ՜  1 Ժ 'В եյն.

Ապա նույնպես պատմում է գինեգործությունը և գինու գործածու- 
, թյունը պատարագին, բայց ոչ արդեն աշխարհիկ մտքով.
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Քո անունդ լինի բաժակ,
Որ դուն ի շուռ գաս համարձակ...
Դու ես գոմւով զէտ մանուշակ,
Կարմիր եաղութ ակն սուտակ,
Քեզ քահանա յքն  են մատռոսսկ...
Սարկաւագունք յառաշ եկին,
Սաղմոսելով մեծարեցին,
Տարան դրին եկեղեցին,
Օւ սուրբ խնկօք զարդարեցին։

Ա՛յ, Ժ 'В " լ  տ ուր ...
. . ՜Զգաւաթն ի լի արա՜ ու տուր  
Թո՜ղ շատ ապրի՜ ս ի՜մ Խաչատու՜ր։

Ա՛՛յ- ժ ' в " լ "ուր...

Իսկական ուրախ զվարճության գիներդու է Մ արտիբոս Խարտս արցին 
իր երկու երգերով, որոնք հորինված են այբբենական սկսվածքով (Կոստ., 
Բ. 47 և հա ն.)։ Սա ոչ թե գինին է երգում, այլ գինարբուքը, տոնական 
հացկերություն (եր. 49)՝ հյուրերի ու դրացիների հետ մի ուրախ ազգային 
դեպքի առթիվ։ Բազմական են քահանաներ, հյուրեր, դրացիներ և ռա
միկներ, որոնց հոգսը տանում է երգիչը։ Գինին գովվում է արդեն իբրև 
նպատակ, և երգիչն ուրախանում է, որ ձեռքին ոձի  նորից անուշ, պարզ, 
անխառն գինու գավաթը, և կամկար շատ ուտել-խմելը տանձ ու խնձո
րով, նուռով զարդարած սեղանի շուրշը և ծաղիկներով զարդարած կա
րասի շուրքն ուրախանալը ու նոր կարաս բանալը հրճվանք է պատճառում 
նրան.

Այսօր տօնեմք, ձեզ աւետի ս,
Ահա ցնծամ ք  յա յսմ տօնիս,
Բարով տեսայ գաւաթն յափիս.
Աւետիս տամ Հայոց ազգիս...
Ինձ մեծ աման տոլ ր թէ ունիս,
Ի քեզ նայեմք երիցանիս,
էի՜ց տուր, եղբա՜յր, ի՜նչ կու նայիս,

Աւետիս տամ Հայոց ազգիս։
Խնդամք ամէն շուրշ կարասիս,
Խորվենք հող տաք ոչխըրի միս,
Ծաղկունք բերենք մէշ ժողովիս,

Աւետիս տամ Հայոց ազգիս։ 
ճերմակ գինի, լալ դեղ սրտիս, 
ճաշակն անոյշ, համն ա՜ռ տե ս.
Մեք այլ այտից, խմենք այտից.

Աւետիս տամ Հայոց ազգիս։
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Ցարի'  ի վեր, հաշտեա՜ց ընդ իս.
Ցարի'  խմէ', համբուրէ' զիս,
Նոյնպէս ամէն ժողովրդիս,

Աւետիս տամ Հա րց ազգիս (49 ե Հտն.),

Սերը, հաշտության համբույրը, հյուրասիրոլթյոլնը, պատվելը, ան- 
նենգ սիրտը, միաժամանակ սիրո բարեմաղթությունները, ազգի հոգսը 
նույնիսկ, և ծաղրը, ծիծաղը անբաժան ընկերներ են այսպիսի ուրախոլ- 
թյունն երի,

Այսօր խմենք քաղցր և յորդոր,
Բարեկամաց ի հետ բոլոր.
Գինիս աղէկ, ճաշակն աղւոր,
Անո՚յշ խմենք քաղցր և յորդոր։

Դա ազատ ուրախությունն է լավ խմողի, որ սիրում է գինին ու 
խնչույքը իր բոլոր սրտով և առանց քաշվելու ի ցույց է դնում մարմնա
պաշտությունն առանց որևէ շնորհալիության և խորության, այլ, ընդ
հակառակը, մի տեսակ կոպտությամբ, պարծենկոտությամբ, որ ինքը 
կարողանում է լավ խմել. «Զի խմող մարդ է ծովի խոր».

Այո , խմենք քաղցր և յորդոր...
Հիւծեալ մաշիմ գլուխ ի կոր,
Փառասիրիմ մարմնով զինչ հոր,
Քե'զ, Մարտիրո'ս, գինով խոչկոր,
Անոյշ խմենք քաղցր և յորդոր (49),

6. Նաղաշ Հովնաթան5:—Խրախճանքի ամենից նուրբ և ազնիվ ու ճա
շակավոր երգիչն է Նաղաշ Հովնաթանը՝ ծնված 1661 թ. Շոոոթ գյուղում,  
ե իր հայրենի գյուղում էլ վախճանված.1722 թվին,  Սա իսկական բա
նաստեղծ և նկարիչ է, որ շատ եկեղեցիներ զարդարած է եղել իր նկար
ներով, մի вշնորհալից վարպետ իմաստոմւ», լավ ծանոթ իր ժամանա
կի ուսմոմ,քներին, շատ ճանապարհորդած, իբրև սարկավագ մերթ ծա
ռայած եկեղեցում, շատ հարգված և դիրք ունեցող մի մարդ։

Նրանից հայտնի են 26 տաղ, որոնցից մի քանիսը կրոնական և 
խրատական ու երգիծական են, մեծ մասը սիրո և ուրախության.

Նաղաշ Հովնաթանը խոհոլն մարդ է և կորովի, բարոյականություն 
որոնող, նա շատ մարդ է տեսած և ավելի շատ մտածած, իր բանա
ստեղծության մեշ մենք տեսնում ենք մի ամբողշական աշխարհայեցո
ղություն, որով քրիստոնեական ոգին և աշխարհասիրությունն արդեն 
հաշտված են, ինչպես արդի մարդու համար, և վերշ է տրված մեր հին 
բանաստեղծության ցավագին շեշտերին։ Դա մի աշխարհական հայացք 
է և ոչ կրոնական։

տ .նաղաշ ձովնաթան աշւլղը և ձՎնաթան Հ,վնաթանշաե նկարիչը,, Փարիզ, 1910 թ..



ճիշտ է, աշխարհս նրա համար ևս սուտ, անցավոր մի երազ Է, 
խաբեբա և անհավատարիմ, թանի որ «Էս գիշեր հոգիդ ի բաց պահան֊ 
չին», և մարդ պիտի դատաստանին ներկայանա,— բայց աշխարհիս 
ունայնությունն ու մահը նրան այլևս սարսուռ չեն ազդում և բնավ չեն 
պղտորում նրա պարզ ու քնքուշ հոգին, Որովհետև եթե աստված մար
դուս համար տնկել Է այն կյանքի արքայության դրախտն իր պտուղնե
րով ու ծաղիկներով, իր լուսավոր օթևաններով և հրեշտակների սազե
րով ու տաղերով,— նա և մարդուս համար այս աշխարհում պարգևել Է 
դարնանային դրախտը, հացն ու գինին, «աստվածազարդ սեղանըл (85, 
88, 90 և այլն), Պետք Է, ուրեմն, և այս վայելել և այն չմոռանար 
«Մարմնաւոր ուրախացէք, հոգևորին մի'  կենայք ծոյլX, (8 5 ). «Մարմ
նով խմէք, ուրախացէք, հոգով մեղաց զղչացէք» (8 8 ) ,— այս է նրա 
ամբողջ աշխարհայացքի սեղմ արտահայտությունը,

Հոգևորի համար բավական է միայն, որ մարդ արդարությամբ 
ապրի, և նա դրա համար տալիս է իր գործնական խրատները՝ «հրատ 
պիտանի վասն հոգւոյւ (եր. 75). չլինել հպարտ, ապերախտ, նախան
ձոտ, ունենալ սեր, լինել աղքատախնամ, ծնողասեր, չար չանել ուրիշ
ներին, չսիրել հայհոյանք, աղքատի դատաստանն արդարությամբ վա
րել և առհասարակ արդար լինել հարաբերությունների մեշ. ժամ գնալ, 
աղոթել, « պատուել վարդապետն ու քահանէն», նրանց օրհնությոմյը 
տնից անպակաս անել, որովհետև «նոքա են մեր կերակրին աղըն»,— 
բոլորը սովորական ավանդական խրատներ, որ Հովնաթանը մանկու
թյունից սովորել է,

Այս են այն գործնական խրատները, որ տալիս է Հովնաթանը, 
սրանք սովորական քարոզներ են, բայց այնպես համեղ և անուշ աս
ված, իսկը ժողովրդական ձևով ու մտածությամբ և շնորհալի կեր
պով, հանգիստ ու խաղաղ սրտով և այնպես ծանրությամբ ու կշռով. 
խորը համոզված իր ասածին, և բնական ձևով, առանց որևէ արվեստա
կանության, որ այդ տաղը մեր խրատական մեծ տաղերի տեսակի (և  ոչ 
քառյակների) մեշ կարելի է ամենից ազնիվր և գեղեցիկը համարեր

Այս ավանդական խրատներից, սակայն, մի բան նա դուրս է

Պաս կու պահես ու սէր չունիս' էն ասե՛.
Ի՜նչ օգուտ սատանայէն' ամէն օր պաս է,
Որ անզեղշ նախանձոտ չար ու վասվաս է.
Անշէշ կրակն է նորա եաթաղըն (7 7 ),

Պաս պահելը, մարմինը տանշելն, ուրեմն, ոչ մի արժեք չունի հան- 
դերձյալ կյանքի համար, Այսպիսով մի կողմ է դրվում մարմնատանշ 
ճգնավորական միտքը, և բանաստեղծը կարող է ազատ կերպով, հան
գիստ խղճով «մարմնաւոր ուրախանալ:», առանց հոգոմւ վնասելոլ եր

-  503 -



կյուղի։ Մարմինն իր պահանջն ունի և նրան բավականություն պիտի 
տալ իր պահանջի համեմատ, հոգին էլ իրն ունի, նրան էլ «արդարու֊ 
թեան խօսքերը» կատարելով պիտի բավականություն տալ։ Այս եր
կուսն այլևս իրար չեն խանգարում։

Մի անգամ որ մարմնատանջ հայացքը դեն է դրված, աշխարհի 
ունայնությունն ու վերահաս մահը նրան այլևս ոչ միայն արգելք չեն 
լինում մարմնավորս։պես ուրախանալուն, այլ նույնիսկ պատճառ են 
դաոնում, որ մարդ վայելի և, որքան կարելի է, շատ և լավ վայելի այս 
աշխարհի բարիքները։ «Թասըն գինի լից տուր խմեմք», ասում է նա, 
«Զէր ա յաշխարհս օր քան զօր չարըն կու շատանա յ»  (8 6 ), որովհետև 
«Անցեալ օրին օր չի հասնիլ» (90), և « Այսօր քանց վաղրն տղեկ» է 
(68), որովհետև «Սուտ աշխարհըս անցաւոր է, մարդըն երազ կու նմա
նի» (եր. 85) և մարդ իր հետ ոչինչ չի տանելու, «աշխարհիս մալըն կու 
մնայ աշխարհիս վերանв (91), ուստի մարդ «քանի սազ է' ածէք խմի>
(Տ8).

Կյանքը շատ կարճ է,, ուստի պետք է րոպեն ձեռքից չթողնել վա
յելչություն անելու համար։

4յԼ Կե՜Ր խը^է' Հետ ընկերաց,
Քանի որ ֆրսանդ կայ ձեռաց,
Գալ տարի ով սաղ, ո՛՛վ մեռած.

Խարճեք, եղբա'րք իմ, ցնծալով,
Ոլրախութեամբ և պարելով,
Ծափըս ծափի Հ արկանելով, 
է՝ր պարապ կու մնաս, սաղի,
Ֆալաքն է մեր յօմրին եաղի.
Աշխարհս մեզ չէ մնալ պաղի,
1ի'ց, տուր, եղբայր իմ, ցնծալով,
Ուրախութեամբ ե պարելով,
Ծափըս ծափի հարկանելով (7 8 ) ։
Նաղաշն որ այս դաոըն կեանքըս մէկ օրէն հիւր է,
Վաղրն մեռնիմ՝ կասեն «Նաղաշ Տովնաթան ո՛ւր է».
Մեզ ողորմի տվողի հոգլոյն անմահութեան հոտըն բուրէ. 
Սիրով խըմէք, խաղաղոլթեամբ ուրախ լիցուք (86)։

Եվ բանաստեղծի սիրո և ուրախության երգերը, տոգորված այս 
մտքով, մի աոանձին հրապույր ու գեղ, ավելի խորություն ու ներքին բո
վանդակություն են ստանում, մանավանդ որ նրա ուրախության երդերը 
երբեք հոգու պահանջը չեն մոռանում իր ուրախության վայրկյաններին..

Ապա ում սրտի քէն ունի՜ հանի, հ աշտոլթե ա մ ր մընայ,
Լավ մարդըն այն է' ոնց որ եկ ալ այլ այնպէս գնայ (81 ) ։
Սիրով խըմէք, խազաղոլթեամր ուրախ լիցուք,—



կրկնում է նա մի երգի մեք (85)ւ

Աստուած սիրեք' ում սրտում նախանձ կայ' հանի (8 5 ) ։
Ւոյլ միք տալ, որ եղբայրութեան՛ «էրն հովանալ (86 )։
Պարտիմք ընտրել զրարութիւնս, մերժել ի մէնք զչարիս (8 7 ) ։
Р-է ձեր մէշըն խռով մարդ կայ' ելէք սիրով հաշտեցէք (88 )։
Մինակ մի' ուտէք, բաժանեցէ՜ք, հալասար շարէ'ք (8 2 ) ։
Եկայք այսօր ժողովեցէք, ընկերք միաբան,
Պարկեշտութեամբ բազ միլ սեղան, եղբայր ք պատուական, 
Զուարճանալով արասցուք սէր և բարեկենդան (9 0 ) ։

Այս պատճառով Հովնաթանի ուրախության տաղերը մեր հին բա- 
նաստեղծության ամենից զվարթ ե լուսավոր երգերն են, որոնց մեք 
Կյանքի հրճվանքն արտահայտված է ամենազորեղ, միաժամանակ և ազ
նիվ շեշտերով, Նրա երգը այլևս լավ ուտողի մի սին պարծանք չէ, կոպ- 
տարար փառաբանող ուտել խմելու հաճույքը, ինչպես մի Մարտիրոսի 
երգ, այլ բարոյախոսի ու ճաշակավոր արվեստավորի մի նուրբ ու գեղե ֊ 
ցիկ վայելչություն, որի մեշ ավելի շատ հոգևոր զվարճությունն է տեղ 
բռնում, նրա սեղանը ինքը ոչ միայն բարելի է, այլև զարդարուն է -

Սեղանըս լի է ծաղիկ (6 8 ),
Սեղանըս լցեալ միրգ ու ծաղիկ,
Չլինի վեր քաղեք (81 )։

. . .  Վարդ ըռեհան և ղարանֆիլ ծաղկունք խորհրղաւոր...
Նարգիզ, զամպազ և սուսամբար, եասաման և սըմպուլ (8 5 ) ,—

դրված է միշտ գեղեցիկ բնության մեշ և մարդիկ ուրախանում են՝ ծափ 
տալով ու ցնծալով, երգելով և աստծուն փառք տալով, իրար համբու
րելով և մեծարելով.

Բերէք տաղարան շարական,
Թողէք մանկունք ձայնիւ կարդան (7 1 ) ։
Կանչէք տաղեր և շարական (7 9 ) ։

Մազերն ածէ'ք, տաղերն կանչեցեք, ծափ տուք և պարէ'ք (8 2 ) ։
Մանկունքն երգեն տաղ շարական քաղցր որպէս բլբուլ (85 )։
Ո՜վ մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ, քաղցր ձայնիւ երգեցէք (88),

Հաճույքը ստանում են ոչ թե գինիներից ու կերակուրներից, ո- 
րոնք լոկ պատճառ են լինում սրտերը բանալու, այլ ավելի բնությու
նից,. գեղարվեստից և մարդկանց բարեկամությունից։

Չգիտեմ ընկերներին ով ավելի լավ սրտի խոսք է ասել, քան այս 
նաղաշը---



Այսօր ուրախութեան օր է,
Թասերըս կարդալ բոլորէ'...
Եղբարք նստած շարՀշար,
Որպէս թագ մարգարտաշար...
Պարոնայքն պատուելի,
Մէկ քան ըզմէկ սիրելի...
Դուք որպէս աստղ պայծառ էք,
Վարդ և կնդրուկ հոտ առէք,
Քաղցր ձայնիւ րարրաոէք... (67).
Նորահաս մանկունք հանճարեղ,
Խելքըն բոլոր, խօսքըն համեղ,
Զեռացներըն վարդ ու զամբեղ.
Հոտ առէք, եղբա'յրք, ցնծալով,
Ուրախոլթեամբ և պարելով 
Ծափըս. ծափի հարկանելով (78),

Այս ուրախ ընկերության մեշ վատ մարդ չկա, որ сгմեկ խոսքի 
չհամբերելով մեշլիսն ալերիа, այդպիսին դուրս է ձգվում (78), Նրանք 
բոլորը սիրով լի են և սրտով պայծառ, ինչպես նրանց շրշապատող 
բնությունը և օրը, որ հենց սիրտը բաց է անում Ա ոչ գինին,—

Այսօր նման է վարդի,
Ել ծառոց ծաղկազարդի,
Սիրտ կու բացուի շատ մարգի (67),

Գեղեցիկ բնությունն իր զարդարանքներով անհրաժեշտ պահանշ է 
խրախճանքի համար.—

Չիման լինի կանաչ խոտ,
Մանուշակ սըմպոզի հոտ... (68)։

Նորափոր գնացք առուոց փրփնշագոչ պաղպաշունակ...
Այլ և ցուրտ աղբիւր բղխեալ քաղցր և անուշ խիստ գովելի,
Ալազան շրով լցեալ պարզ և մաքուր որպէս հայելի.,.
Ւունկ և կուժ գինով լցեալ ի մէշ շրոյն սաստիկ ցրտացեալ,
Ջրոյն երեսն միրգ և ծաղկունք, վարդ ըռեհան, 

խնձոր կարմրացեալ (74),

Յալոլրս գարնան ժամանակին՝
Փթթեալ ծաղկեցալ այգին.
Հնչէ քաղցըր ձայն տատրակին... (77 )։
Վարդըն որ ւիըթըթեալ բացուի և այլ ծաղկունք զանազան,
Ծառոց պտուղ անուշահամ, հոտ կընգըրկի պատուական,
Սէշլիսըն զարդարեալ ցնծայ զինչ դրախտը ն եդեմական...
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Անմահութեան հոտըն բուրէ աստուածազարդ սեղանէս (8 8 ) ։
Մեր սւռշևն կանւսչ պաղչա, ծաղկունք և չիման,
Աստոսսծազարդ սեղան եդեալ աչաց յանդիման... (6 0 ) ։

Բնության մի հրճվալից Գ"վք է Ատ տկի տաղը (103 ) և аԻ վերայ 
գարնան և ուրախութեանո (107)։

Ալս կենսուրախ երգիչը, հակառակ Նարեկացուն, որ մեռնելուց 
հետո ուղում էր, թե իր դիրքն ուրիշների բերանով աղոթե, մի բան է 
միայն ցանկանում մնացականներից, որ իր մահից հետո էլ նրանք ու
րախանան. <гՑիշեցէք Նաղաշ Հովնաթան, ածէք խմէք կարմիր կթխանа 
(7 1 ), հաճախ կրկնում է նաւ

Այս միևնույն կենսախինդ հայացքով նա երգում է և սերը, որ 
կյանքի խնջույքի մի մասն է,  կինը, բնությունը։ Գինին և երգ ու պարը 
անբաժան մի ընկերություն են կազմում նրա ուրախ ու բախտավոր 
Կյանքի համար, և եթե խրախճանքի երգերի մեշ կինը երևան չի գալիս 
ընկերների հասարակության մեշ, որովհետև սերը սրտի ծածկարանում 
Հ, երգերի մեշ, սակայն, անբաժան են գինին, երգն ու բնությունը։

Սիրո ամենալավ ժամանակն է օրհնյալ գարոձը (41 , ՏՕ), երբ 
բացվում է պարտեզի վարդը, որով զարդարում է սիրականն իր գլուխը, 
պա՛րտեղ տանելով (40) գինի մազայ և ուրախանում (8 9 ) , թաս տալով 
տարփավորին (3 6 ), ծաղիկ քաղելով ու ծիծաղելով, բաղչի նման զար
դարված գեղուհին, ինքը մի նոր կանաչ պարտեզ.

ես տաղ կանչեմ, դու է 'լ խաղա (3 8 ) ։
Պաղչի մէշըն մեկնենք խալի,
Սեղաններ'  գինւոյ սիւրահի,
Պագ տուր, որդիդ Աստոլած պահի (4 1 ) ։
Վարդըն ձգեցիր դոդիս մէշ, գոգիս...
Թասըն դէպ ինձ մօտ խմեցիր (4 1 ) ։
Թող Ցովնաթան մէկ տաղ ասէ քո թասին (4 2 ) ։
Դու քո ձեոօքն թաս մի' խմեր,
Եկ միատեղ նստեմք սեղան (64),
Մէկ ձեռնիդ գինւոյ թասըն,
Մէկ ձեռնիդ սմբուլն (66 , 54, 59 )։

Նա նույնպես ազատ, անվախ վայելել է ուզում սերր, որովհետև 
այստեղ ևս երիտասարդությունը շուտ անցնում է և մահը վերա՜աս է.

Ծոցիդ շամամներըն խիստ է նորահաս,
Վախեմ թէ թառամի, շատ մի' կենար պաս... (6 3 ) ։
Նոր փռուած վարդի նըման ես,
Ափսո՜ս որ խիստ շատ նազ կ՝անես.
Գնաց դովրան' կու փռշմանես... (4 3 ) ։
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Դու էլ կու մեոնիս, չես անմահական,
Ինձ է՜ր կու պահես տըխոլր տրտմական (63 )։
Գիտեմ որ դու քանց զիս սիրոյ թամահ ես.
Նըոներըդ հող կու դաոնայ, է՜ր պինդ կու պահես,
Թող համբուրեմ օրհնեմ, հոգով ղարդարուես (41 )։

Այս միևնույն հայացքը գտնում ենք նաև մի հայրենի մեշ---

Թուխ աչք ու ունքեր ոլնիս, լայն ճակատ ու կարմիր երես,
Այդ ճերմակդ որ դուն ունիս, զշամամ ծիծերդ որ ի ներս, 
Մեոնիս այլ անդին երթաս' զայդ ճերմակ ծոցիկդ ի՛նչ առնես 
Զա մ էն որդերն ուտեն, դու է՜ր զիս մահրոլմ կու պահես (47 )։

Եվ եթե այստեղ սիրահարի փորձը' ողոքել իր անառիկ գեղուհու' ' 
ցույց տալով նրան աշխարհի ոչնչությունը' մի ինքնաբուխ խոսք է, իսկ 
Նաղաշի այդ խոսքերը բխում են նրա որոշ աշխարհայացքից, այղ ե ր ֊ 
կուսը, սակայն, հոգով շատ մոտ են իրար, և Նաղաշի սիրո երգերը, 
ինչպես և հայրենները մեր հին սիրերգության մի-մի առանձին տեսակի 
կատարելագործություն են, նույն ժողովրդական ոգով, մաքուր և 
զգաստ, և նույնիսկ տարփալից վայրկյաններում նուրբ. հայրենները 
միայն մոտ են ավելի արևմտյան ժողովրդական երգերին, իսկ Նաղա
շին ր' արևելյան։ Այդ պատճառով 1ւ մի կողմից Նաղաշի երգերի, մյուս 
կողմից հայրենների ու ժողովրդական երգերի մեշ ոչ միայն նույն ընդ
հանուր ոգին ենք գտնում, այլև շատ մոտիվներ, արտահայտոլթյուններ. 
դարձվածներ և պատկերներ ու դրություններ նույնն են. նույնիսկ մեր 
այժմյան հասկացողությամբ շատ աղատ, հեշտասեր։ Տների մեշ, որոնց 
թիվը մի քանիսն է, Հովնաթանը չի հեռանում հայրեններից կամ ժողո- 
վըրդական երգից։ Միայն մինչ (Гհայրենի կարգիյ) սիրերգը, ժողովրդա
կան քառյակների մշակություն լինելով, սեղմ կերպով պարունակում է 
ընդհանրապես սիրավեպից բազմազան միյադեպեր, շատ գաղափարներ 
և արտահայտության ձևեր, Լովնաթանի սիրերգն անհատական կյանքի 
արտահայտություն լինելով' համեմատաբար միատեսակ է թե' իր 
հղացման, թե' իր ընդհանուր եղանակի և թե' արտահայտության ձևի մեշ։

Դժբախտաբար նրա կենսագրությունը չգիտենք, բայց երգերից 
երևում է, որ նա սիրվել է և մեկ անգամից ավելի, և նրա երգերը ոչ 
\թե] արվեստով հորինված ընդհանուր դրություններ են, այլ առնված 
են ապրած կյանքի պատահարներից (4 8 ...) , այսինքն երգիչը ոչ թե 
ընդհանուր զգացումներ է երգում, այլ իր սեփականը։ Այդ պատահար
ներն, անշուշտ, մանր բաներ են, բայց սրտի համար մեծ՝ և նա դրանով 
եբշանիկ է։

Նրա յարը կամ հայտնում է, որ սիրում է նրան, կամ խոսք ուղար
կում (35, 60, 46, 48յ ,  կամ ծիծաղում նրան (36, 39), կամ նամակ 
գրում (36 , 37, 39, 44, 47, 56), կամ բարև տալիս (40, 43), բարն ու-
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զարկում (47 , 48, 54, 58յ ,  կամ նրա մոտ գնում (40 , 48 ), նրա հետ խո
սում կամ վարդ ու ծաղիկ ձգում նրան (4 1 ) , կամ նրա սիրով ծարավ է 
(42 , 54), ծոցը նշանց տալիս (4 2 ) , ծիծաղելով աչքով անում (44 , 46, 
49, 53, 65), խնդրում, որ պատկերը քաշէ (4 7 ), նամակ ուզում տարփա
վորից (4 7 ), մտիկ տալիս Նաղաշի աշխատանքին (52), կամ նրանից 
վարդ առնում (6 5 ) , կամ պայման և ուխտ դնում նրան (6 9 ),

Բանաստեղծը նրա համար տաղ է գրում (44 , 48, 52), ծաղկում 
(4 8 ), նրա պատկերը քաշում (47 , 4 9 ), նամակ է գրում (4 7 ) , խաբար 
խնդրում (58),

Եվ այդպիսի կենսուրախ ու սիրո մեշ բախտավոր երգիչը, որ րո
պեն լիակատար վայելել է ուզում, չէր կարող իր խորքում տխուր սիր. 
երգ հորինել, այլ միայն ուրախ, բա յց և այնպես նրա երգերն իրենց 
արտահայտության եղանակով մեծ մասամբ տխուր են և չունեն այն 
հրճվալից բնավորությունը, ինչ որ խրախճանքի երգերը, Այստեղ պետք 
է նկատի ունենալ երկու դրություն, Նա իր սրտի ուրախ թրթիռն է միայն 
հայանում իր տարփածուին, միայն [թե] ողբագին եղանակով, որով
հետև նրա ուրախությունը շատ մեծ է, Երգիչը լալիս, արտասվում է, 
բա յց ոչ թե տրտմության արտասուք է թափում, այլ ուրախության, Մեծ 
ուրախությոձը, չափազանց մեծ հաճույքը նույնպես է ազդում մար
դուս վրա և նույնպես հիմնովին քայքայում մարդուս կազմությունը, 
ինչպես չափազանց տրտմությոմւը, և վերշ ի վերշո մի թախծալից հի
վանդագին հանգստացնող վիճակի մեշ ձգում սիրահարին, Այսպիսի 
վիճակի մեշ է Հովնաթանն իր սիրով,

Այդ բուռն սերը, որ « քաղցր, միանգամայն և դառն է», ինչպես ա ֊ 
սում է Սապֆոն իր մի նշանավոր սիրերգի մեշ, բնականաբար պետք է 
երգվեր դժբախտ սիրո ձևով, տխրագին եղանակով, որովհետև դա ևս 
տարփավորին ձգում է նույն հոգեկան անհավասարակշռության և ար
բեցության մեշ, որովհետև այդ սերը բուռն է անսահման'  ուզում է փոր
ձել սերը։ Եվ այս հատկանիշը ունեն բոլոր մեծ սիրերգուները, մանա
վանդ արևելյան, որոնց մեշ սերն ավելի կրքոտ ու խանդակաթ է, Եր- 
շանիկ սերը երգվում է դժբախտ սիրո ձևով, որովհետև այդ ժամանակ 
մարդս կորցնում է իր հոգեկան հավասարակշռությունը և բուռն հար
բեցության մեշ ձգվում. * կուզեմ հոգիս հանեմ»։ Եթե տխրում է նա իս
կապես, ոչ թե նրա համար, որ չի սիրվում և սեր է պաղատում, ինչպես 
<гհայրենի կարգի»  մեշ, այլ կամ հեռու է սիրականից, կամ մի երկու օր 
լուր չոմւի նրանից, թշնամուց քաշվելով լուր չի ուղարկում, հետը շարու
նակ տեսնվել է ուզում, սիրականը նազեր է անում։

Հովնաթանն այն երշանիկ վայրկյանին, երբ իմանում է, թե իր սե
րը փոխադարձ է, իր սերը երգում է նույն հատկանիշներով, ինչ որ 
вհայրենի կարգիյ  մեշ դժբախտ սիրահարը, բա յց մի մեծ տարբերու
թյա մբ, որ երգն այստեղ մեղմ է, հանգիստ, որովհետև արդեն իր էա
կան պահանշը, որ է փոխադարձ սիրվելը, բավական ությոմ։ է ստացած•
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Փմ եարըն ն ըստ ել դամով,
Լեզուն քանց շաքար համով,
Ինձ կու սիրէ իւր կտմով.
Զա՜լում, ուրախ եմ, ամա ն, աման (35 )։
Պաղչոլմըն ծաղիկ քաղես,
Ծածուկ ՚դէպ ինձ ծիծաղես,
Կրակով ՛սի՛րտս դաղես.

Գիր ես դրել տոշխարով,
Մէշըն լցրել շաքարով,

Զա՜լում, կարդացի, ամա ն, աման (36 )։

Այսպիսի մի երգի մեշ «զալում։ հնչյունն արդեն դաոնում է փաղս.Հ 
շություն, ինչպես և ժողովրդական երդի մեշ « Պուճուր աղջիկ, զալում 
ես ։, նա զալում է ոչ թե իբրև «անգութ, վայրագ հարստահարիչ։ ,  ինչ
պես նշանակում է այդ բառն իսկապես, այլ իբրև մի շնորհքով ու հաշո- 
ղակւ և կտրիճ, որ կարողանում է գրավել տարփավորին, և ծաղիկ քա
ղելով ու ծիծաղելով նայելով միայն «սիրտը կրակով դաղել։, այրել, 
.բայց ոչ անհույս տանշանք, այլ անուշ հաճություն բերող կրակով, 
նույնպես ոչ թե հուսահատ օգնության մի ճիչ է այլևս «ամա՛ն, ամա՛նа 
բացականչությունը, ինչպես հին «զէնահար։, այլ դա միայն ցույց է 
տալիս, թե ինքը որքան շատ սիրում է իր գեղուհունւ Եվ երբ .որ նա նույն 
երդի մեշ իրեն «վշտահար։ (գարդլոլ) է անվանում,— կամ հիվանդ է 
«խոցված սրտովа— այլևս ոչ ոք չի հավատում, թե նա իսկապես վյըշ- 
տահար է, հիվանդ, այն մտքով, թե դժբախտ է, այլ դա միայն ցույց է 
տալիս, թե սերը որքան հաղթահարե է և շարդոլմ է նրան։

Եվ վերշապես նույն երգի մեշ յարի խոսքը, թե սիրում է երգչին, 
միայն ավելի ևս բորբոքում է նրան՝ «խօսքդ սիրտըս կու էրէа , և նա 
ավելի ևս կարոտում, ծարավում է իր տարփածուին ու ցանկանում նո
րանոր տենչալի լուրեր ստանալ նրանից, ցանկանում է, որ նա իր ծա. 
րավը հագեցնի և համբույրով բժշկի իրեն։ Բայց որովհետև այդ չկա, 
ուստի նա և գանգատվում է և գութ հայցում, ինչպես ապերշանիկ սի. 
րահարւ

Այսպես, ուրեմն, Նաղաշի երգերով մեր քնարերգո։թյունը կատա
րելապես աշխարհականացել է, նա արդեն նոր ժամանակի երգիչ է։ 
Նրա երգը պետք է երևան գար ոչ թե 17-րդ դարի վերշերում, այլ 15— 
16-րդ դարերում։ Բայց 14-րդ ղարու վերջերից Հայաստանը Լանկթա- 
մոլրի արշավանքից սկսած (1387 թ .) և նրա մահից հետո սոսկալի ա- 
վերածոլթյունների ենթակա եղավ զանազան բռնակալների ձեռին 
կռիվների ասպարեզ դաոնալով, քաղաքներ ու գյուղեր ավերվեցան. 
գերություն, սով, գաղթ, կոտորած... Ապա օսմանցոց և պարսից շահե
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րի մեշ ծագած պատերազմը, որ 250 տարուց ավելի տևեց (1473 թվից)<■ 
մերթ օսմանցոց, մերթ պարսից ձեռն անցնելով, մինչև 1639 թ. հաշտ
վեցին և Երասիյ ու Կուր գետերի մեշ եղած երկիրը անցավ պարսից, ե 
ութսուն տարոլ չափ մեր արդեն բոլորովին ավերված երկիրը խաղա
ղություն ունեցավ, երբ հայոց մեշ սկսվեց վերածնության շրշան ը։

Այս խաղաղության շրշանի որդին է ահա Նաղաշ Հովնաթանը, որ 
ապրել է պարսից համեմատաբար բարվոք կառավարության շրշան ում, 
մի լիառատ ժամանակ, ինչպես նկարագրում Է Զաքարիա սարկավա
գը, որով և հասկանալի Է և նրա երգերի ուրախ բովանդակությունը, Այդ 
ժամանակ և նոր պարսկական ազդեցությունը զորանում Է հայ ժողո
վ ր դ ի  վրա և դրա հետևանքն Է, որ Նաղաշի երգերը իրենց վըա կրում 
են արդեն պարսկական բանաստեղծության ազգեցությռնը, ոչ միայն  
բառերի և պատկերների, այլև ոտանավորների վրա. նրա գործածած 
չափն արդեն երբեմն տարբերվում Է մեր հին բանաստեղծական մա
քուր շեշտական յափից, և երբեմն դարձել Է զուտ վանկական, մոտիկ | 
ֆրանսերենին, Նրանով իսկապես փակվում Է մեր հին երգիչների շար
քը և սկսվում Է նոր աշուղների շրշանը, Նաղաշը միշին տեղն Է բռնում 
հնի և նորի։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ 17-19-Ր Գ  ԴԱՐԵՐՈՒՄ

16-րդ դարը և 17-րդ դարու առաշին քառորդը հայոց կյանքի և դրա. 
կանության ամենից անկյալ շրշանն Է։ Մահմեդական թուրքերն Էին 
բարձրացել բյուգանդական գահի վըա և իրենց պատերազմական բնա
վորությամբ, շարունակ արշավանքներ Էին անում' ավերելով թե'  իրենց 
և թե՜ դրացի երկիրները, Հայաստանը, ինչպես առաշ, ավերիչ պատե
րազմների ասպարեզ Էր երկու մահմեդական, քրիստոնեության և քա
ղաքակրթության թշնամի պետությոձների մեշ, Մի կողմից տաճիկներն 
Էին ավերում և սոցա թողածը' պարսիկները։

Եթե այդ' դարեր շարունակ տևող պատերազմների մեշ քիչ ու շատ՛ 
լինում Էին կարճատև խաղաղության շրշաններ՝ այղ ժամանակ Էլ ժողո
վուրդը կրոնի պատճառով հալածված, ճնշված հարկերի տակ, ենթա
կա կեղեքոսէների։

Անկումն իր վերշին ծայրն հասնում Է 17-րդ դարու սկզբին, երբ՛ 
պարսից Շահ-Աբաս թագավորի ձեռով երկրի ավերմունքն յուր վերշին 
ծայրն Է հասնում—հարյուր հազարավորների բռնի գաղթեցնելով, և՛ 
ապա սով ու շալալիք,

Այդ վերշին ավերմունքը և վերշին հարվածն Է տայիս հայոց հին' 
քաղաքակրթությանը, որ արդեն նվազած Էր շատ։ Հայերն այնուհետև 
կամ պետք Է ոչնչանային և վայրենանալով ընկնեին, և կամ, եթե ազգի 
մեշ կենսունակության դեռ ուժ կար՝ մեծ շանքերով նորից ձգտեին կեն
դանության, Բարեբախտաբար այդ ուժը կար հայոց մեշ, և վերշին ծայր
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հասած ավերմունքից հետո, անմիշապես նորոգության ձեռնարկու- 
թյունն սկսվեցավ և այն շատ կողմերից։ Սկսվեցավ մի վերածնության 
շրշան հայոց կյանքի և գրականության մեշ, որ սկզբում շատ գան դաղ 
աոաշ գնաց' Հայաստանի անկայուն քաղաքական դրության պատճա
ռով, և հետո' շատ արագ քայլերով, երբ այս գարու առաշին քառորդից 
հետո' այդ ամեն տարվա պատերազմներին վերշ դրվեցավ։

ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վերածնության շրշանի մեշ պատմագրություն իսկական իմաստով' 
գոյություն չունի։ Մի քանի այդ անունը կրողները լոկ անարվեստ նկա
րագրողներ են իրենց ժամանակի, կամ իրենցից սակավ առաշ պա տա- 
հած դեպքերի, որոնք Հայաստանի կամ հայոց գլխով են անցել, գլխա
վորապես օտարներից կրած հարստահարությունների ու ճնշումների 
նկարագիրը։ Այղ պատմագիրները, իսկապես, գրականության նյութ 
չեն կարող լինել, որքան պատմության ուսումնասիրության համար իբրև 
աղբյուր կարող են ծառայել։

Մարդկանց հետաքրքրությունը զարթնած է և ուզում են ծանոթա
նալ հին ու նոր մարգոց, Հների ծանոթությունը ձեռք են բերում հին 
մատենագիրներ ե հատկապես Խորենացի կարդալով, իսկ ժամանակա
կ ից իրողությունների ծանոթությունը' ականատեսների պատմությունը 
լսելով, և որպեսզի կարողանան ամենքն այղ պատմությունը լսել, կա
րիք է զգացվում ականատեսների վկայությունը գրի առնելու, Եվ գրի 
են առնում, Բայց այդ գրվածների մեշ քննադատությունը, դոկումենտ* 
ների խաղարկությանը և վկայությունների (ականատեսների) կոնտ
րոլը բոլորովին բացակայում է, Գիտական երկեր չեն,

Այդ պատմագիրներից են.—
1. Առաքել Դավրիժեցի1:— վարդապետ, Թավբիզ քաղաքից, 

Փիլիպպոս կաթողիկոսի աշակերտներից, Ս. էշմիածնի միաբանոլ- 
թյոմյից, սնված (երևի մանկությունից) և «վարժեաբ Մայր Աթոռում, 
և ծերության օրերը հասած, և այնտեղ էլ, ինչպես ինքն էակն ունէր ընդ 
հովանեալ նորին ամփոփիլ ի հող», մեռած ու թաղված միաբանության 
գերեզմանս,տանը ՌՃԺԹ =  1670 թվին, (տապանագիրն - է—*Պատմա
գիրն այս է տապան Առաքել վարդապետի ՌՃԺԹտ) ,  Իր ժամանակա
կիցների վկայությամբ' բավական անոմ։ ստացած, անշուշտ իր ուսման 
կամ հմտության համար. էՈտեփանոս Լեհացի իր մեկ թարգմանության 
(Դիոնիսիոսի Արիոպագվհյն գրոցը) հիշատակարանի մեշ էշմիածնի 
ուսումնարանի վբա խոսելով' կզրուցե~«Ջայնու ժամանակաւ բազում

1 էՊատմտլթիմւ Առաքել վարդապետի ԴալրիժեցԱյ սակս դիպսլաէոց Հայասաանեայց
*  դասսոին Արարատայ և մասին Գողթան գա լառի, սկսեալ ի ՌԾԴ թսլականէն Հարց 
մինչ ի ՌՃԺԲ թ.Յ, Վազարշապաա, 1884,
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.'էին երևելի վար դաս/ետք Հյէշմիածին ) ,  քաշաբանք, բանաստ եղծք, աս- 
տուածային դրոց քաշք գիաունք և հ մուտք, քորոց մի Է և Առաքել վար
դապետն վիպասան, որ ցմամանակագրութիլնս հայրապետաց և թա գա ֊ 
ւորաց գեղեցիկ յարմար բանիլ դրոշմեաբ (Զարբհ., եր. 172), որի 
.պատճառով նույնիսկ կենդանության ժամանակ հայտնի էր Առաքել 
պատմագիր անունովւ

Այս վկայությունից երևում է, որ Առաքել վարդապետը ժամանա
կի նշանավորներից մեկն է, շատ ճանապարհորդած Արևելքում և Արև
մուտքում, նվիրակ Փիլիպպոս կաթողիկոսի Հոլնաց աշխարհում, Ա ս ֊ 
պահան, Ամասիա, Սեբաստիա, Ուոհա, Հայեր։

Աոաքելի ծննդյան թիվը հայտնի չէ ։ 1651 թ. սկսել է գրել իր Պատ֊ 
մությունը Փիլիպպոս կաթողիկոսի հորդորով, նրա մահից հետո դա
դարել է գրելուց, և այնուհետև Հակոբ կաթողիկոսի հրամանով վեր
կացրել է 1662 թ . ։  ՌՃԺԱ =  1662 թվին, երբ նա իր Պատմությունը վ ե ր ֊ 
շացնում է, հիշում է և (դլ. Ժ ), որ ինքը ծերացել է և « Կարի պակասեալ 
ի ղօրութեանց, և մահն եկեալ հանապազօր իմոց աչացս կանգնեալա 
Իսկ հիշատակարանի մեշ (ԺԶ) «այլև դիպեցալ պատահել ինձ այս 
■գործ, ոչ ի ժամանակս աոոյգ երիտասարդութեան, այլ յողորմելի ծե- 
րութեան, վասն զի ծեր էի, նաև յո յժ  ցաւագար մարմնով, և ի լուսոյ 
աչքս պակասեալ և ի պնդոլթենէ ձեռքս թոզացեալ դողայր. սոյնպես և 
յայլոց յամենայն կարողոլթեանց տկարացեալ, և մահու հրալէրք ա մ ե ֊ 
նեքեան հանդէպ աչացս եկեալ կացեաբ։

Պատմագրի անձնական վկայությունն իր ծերության համար ոչ թե 
■նրա գոյության վերշին տարու՝ 1662 թվականի համար պետք է հաս
կանանք, այլ ավելի՝ Պատմությունը գրելու ամբողշ ընթացքի համար ե 
գուցե նույնիսկ սկզբնավորության ժամանակի համար, որ է Ռճ =  16511 
Արդ, եթե ընդունենք իր պատմության ընթացքի կեսին՝ 1656 թ. նա ծեր 
է եղել, և ուժից ընկած և աչքի լուսից պակասած, իսկ այդպիսի ծերոլ- 
թյան համար պետք է ընդունենք առնվազն, որ 60—65 տարեկան է եղել 
այդ ժամանակ, իսկ 1670 թվին, ուրեմն, 74— 79 տարեկան հասակում 
մեռել է, որ և մի անհավանական թիվ չէ ,— ուստի ըստ այնմ նա ծնված 
կլինի 1591 —1596-ին, Այս հաշվով, նա Շահաբասի առաշին արշավան
քի ժամանակ, ՌԾԲ =  1603 թվին 7— 12 տարեկան պիտի եղած լինի, 
Եվ այս հարմարվում է խոսքին.— « Ես ինձէն իսկ տեսանելով զալերս 
Հայաստան աշխարհին և զնուազիլն մերոյս ազգին, և զչարութիմւն մահ
մեդականացա, իսկ երկրի ավերումը եղել է Շահաբասի բոնի գաղթից, 
Զղալօղչու և Շահաբասի կռիվներից և նոցանից հետո եկած Զալալռց և 
սովի ձեռից, որ տիրել է ՌԾԵ =  1606— 1609 թվականներին, երբ «եղեն 
ցիր և ցան ազգն Հայոց և գնացին իւրաքանչիւր ոք հանդէպ երեսաց իւ- 
րոց գտանել տեղի կելոյ և ապրելոյ... Զի 1 ազգէն Հայոց՝ որքան զա րի ֊ 
պականք կան յասացեալ գա լառս, յա յս ժամանակիս և յա յս պատճառէս 
են գնացեալք» (եր. 65, գլ. է ) ։
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Ուրեմն Հայաստանի ավերմունքը, ըստ Առաքէլի 1603—1609 թթ. 
լինելով, որ և պատմում Է սրտառուչ գրչով (այնուհետև եղած ա վեր ֊ 
մունքը մասնակի Է և հայրենիքից դրսի համար Է պատմում), պետք Է 
ենթադրենք, որ ականատես համարվելու հա Տար այդ դեպքերը (1603— 
1609) կատարվել են նրա գոնե 1—13 կամ 12—18 տարեկան հասակի 
ընթացքում, որ համապատասխան Է մեր ենթադրած թվականին։

Սակայն այս տարիքը հակասական Է թվում, Առաքելն իրեն Փիլիպ- 
պոս կաթողիկոսի աշակերտ Է անվանում, իսկ Փիլիպպոս կաթողիկոսի 
համար գրում Է. аԳոլով սորա ի տես տղայութեան չորեքտասան ամաց 
աւելի կամ պակասՏ, երբ ութ ամսից հետո սա հանդիպում Է Մովսե- 
սին, երբ սա դեռ կաթողիկոս չէր2։

Եթե 1606-ին Փիլիպպոս 15 տարեկան լիներ, ուրեմն նա ծնված 
պիտի լիներ 1591 թվին և հասակակից Առաքելին։ Այս ժամանակի հա
մար մի անսովոր բան չէ հասակակցի մոտ ուսում առնելը, երբ փոքրերն 
էլ մեծերից ուսում էին առնում։ Այլ մանավանդ թե Առաքելն իրեն Փի֊ 
լիպպոսի աշակերտ է անվանում ըստ «կարգի վարդապետացա, (Гսկսեա, 
ի Գօշէ Մ խիթ ար այ գա լա զան ալն' որ ի քան է յէքմիածնի դասատուննа,

Համենայն դեպս ինչ որ էլ լինի' Առաքելն էշմիածնի դպրոցի վար
դապետ է, ուրեմն բավականին մեծ հասակում էջմիածին եկած և Փի- 
լիպպոս կաթողիկոսից ստացած վարդապետական գավազան։ Եվ իբրև 
էշմիածնի դպրոցի գիտուն աշակերտ' հետաքրքիր է նրա հայացքն ու 
զարգացումը տեսնել թե որքան է, Ինչպես երևում է, այղ դպրոցը կա- 
րողացել է կարճ միջոցում բավական ուսում տալ իր աշակերտներին, 
թեպետև գրաբարի ոչ կատարյալ ուսումը, հին գրաբարի, բայց և այն
պես գրեթե անսխալ պարզ շարադրություն կարողացել է անել և, որ 
գլխավորն է, իբրև Սիմեոն Զուղայեցու քերականության աշակերտ, լա
տինացած լեզվին ենթարկվելու տեղը, ավելի հետևել է ժողովրդական 
պարզ շարադասությանը, կենդանի ժողովրդական ձևերին ու դարձված
ներին, չխորշելով, ճշտության ու պարզության համար, նույնիսկ գավա
ռական ու թուրքերեն բառերից, որ և ոչ թե պատմագրի պակասություն, 
այլ առավելություն պետք է համարել, զի ամեն պատմություն կամ 
զրույցների ժողովածու, ինչպես է Առա քելի Պատմությունը, յուր կեն
դանությունը, գույնն ու երանգը ստանում է միայն ժամանակի կենդա
նի լեզվով պատմվելովը։ Առաքել պատմագիրը, անշուշտ, ոչ շատ ան
գամ հասկանալով, գեղեցիկ գործագրել է մանավանդ ուրիշների խոս
քերը մեշ բերելիս, չխորշելով նույնիսկ զուտ աշխարհարարից։ Բայց 
նա նույնիսկ այդ հասկանալով է անում, քանի որ թուրքերեն և գավա-

տ Կաթողիկե 4,4, է 1629 թվին, և Սարդի* պարոն տերը (մեռա* Ո-Կք>-17*0)
Փիլիպպոսին Հանձնում է սրան քարոզչոլթյան ժամանակ. Մովսես քարոզչության ք ելնո,մ 
Արապիոնի մահից Հետո (մեռել է ՌԾԵ=1606) , ուրեմն շուրշ 1610—Փիւիպպոս 15-ի մոտ 
պիտի լինի, որով նա էնված պիտի լինի 1590-ի մոտերը, ուրեմն Աոաքե/ը Հասակակից Լ 
Փիլիպպոսին, Այս ասենք անսովոր չէ։
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ոական բառերի դիմաց հաճախ գրաբար բառեր է դնում փակագծի մեշ. 
Այս լեզուն լատինացած հայերենով գրողների համար, հարկավ, ինչ
պես Ոսկանի, որ առաշին տպագրողն է Ամստերդամում, պիտի համար
վեր «աղաւաղեալ ի գրչտց անհմտաց և անոպայից արանց և բանաս
տեղծից»։

Սակայն այդ դպրոցը, մյուս կողմից, տվել է Ս. Գրոց բավական 
ծանոթություն և հին սովորությամբ Առաքելն ևս իր գրվածքի մեշ ցույց 
է տալիս, որ ինքը գիտե Սուրբ Գիրքը, թե Ս. Գրքի ձևերից օգտվելով և 
թե, որ ավելի հաճախ է պատահում, խրատական կամ նկարագրական 
օրինակներ բերելով Սուրբ Գրքից՛

Եկեղեցու հարազատ զավակ, եկեղեցական ոգվով սնված, առանք 
աշխարհական գաղափարների մասնակցության, Կրոնասիրության և ա- 
նարատ բարոյականության հետ' ավելի զորեղ է պատմագրի մեշ հայ
րենասիրության ոգին, որից նրա պատմությունն ավելի շունչ է ստա
նում, ինչպես է բոնի գաղթի նկարագիրը,

в Ել զօրապետացն' յետ ընդռմւելոյ զայսպիսի զաշխարհակործան և 
զսաստիկ հրաման ի թագաւորէն, ելեալ իւրաքանչիւր զօրավար իւրով 
դնգալն' դիմեցին յիլրաքանչիւր հրամայեալ գալառսն աշխարհիս Հա- 
յ пд. և իբրև հողմնախաոն հուր ընդ եզէգն ընթացեալ, հապճեպ տագ- 
նապալ վաղվաղակի զամենայն բնակիչս գալառացն կարգեալք յիւրա- 

յքանչիւր բնակութեանց, և արտասահման արարեալ յիւրաքանչիւր տե- 
ղեաց, իբրև զշոլիրս բազմութեան հօտից և անդէոց զառաշեալ ա րա ֊ 
րեալ բռնությամբ վարեալ' ածեալ բեր եալ հասուցին ի գաւաոն Ա բա
րատու, և զլայնանիստ դաշտն նորա լցին ծագէ ի ծագ. քանզի ի ստո- 
րոտէ լերանցն Գաոնւոյ մինչ ի յեզրն Երասխայ մեծի գետոյն լայնոլ- 
թիւնն էր բանակին, իսկ զերկայնութիձն դովիմբ կշռեաց դու, բա յց ես 
ասեմ աւուր միոյ ճանապարհ, և յայլուր տեսի' որ հինգ ալուր ճանա
պարհ էին գրեալ» (2 8 ),

вԵլ եղեն երեք բանակք մեծամեծք և անհոմւք. առաշին բանակն 
Հողովրգեանն, երկրորդն' բանակն Պարսից, երրորդն' բանակն Օսմանց- 
ւոց, Եւ այնպէս դիպեցալ պատահումն' զի յորժամ չոլէր բանակ ժո զո ֊ 
Վըրդեանն, իշեալ բ ան ակ էր ի հանգրուանս նոցա Շահաբասն զօրօքն 
■Պարսից, և ի չուելն նոցա րանակէր ի նոյն տեղին Տղալօղյին զօրօքն 
Հէսմանցւոց, և այսպէս զհետ միմեանց կրնկակոխ գնալով գնացին, 
մինչև հասին ժողովուբդքն և Պարսիկքն ի գեղն Ջուղայ, և Օսմանցիքն 
Հասին ի նախչուան, Եւ այնուհետև ո չ  թողացուցին Պարսիկքն ժո զո ֊ 
վրրդեանն զկա'յ առնուլ՝  և ոչ ժամ մի, այլ կարի սաստիկ տադնապաւ 
նեղէին զժողովուրդն, զոմանս մահու հարուածով գանելով, զոմ անց 
զոձչս և զականշս հատանելով, և զոմանց գլուխն կտրեալ ի ձող ցցէին, 
.որպէս զեղբայր Առաքել կաթուղիկոսին, որում անունն էր Տօհանշան, 
զսորա և զա յլոյ ոլմեմն առն զգլուխսն կտրեցին, և ի ձող ցցեցին՛ յեզր 
,գետոյն Երասխայ. զայսոսիկ և առաւել քան զայսոսիկ խոշտանգանս
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կտտանաց ածէին ի վերայ ժողովրգեանն, ի յա'հ և յերկիլղ ժողովրդեան 
և տեսողացն, զի փութանակի անցցեն զգետն։ Ջայս ամենայն վտանգս 
ածէին ի վերայ ժողովրգեանն խորամանկ ազգն Պարսից յահէ Օսմանց- 
ւոց, որք զկնի նոցա գային}, (29),

էԻսկ ողորմելի ժողովրգեանն հայէին յառաշ զանհուն գետն տե
սան էին իբրև զծով՝ որ խեղգէր, և յետոլստ զսոլրն Պարսից' որ սպա- 
նանէր, և ճարակ փախչելոյ ոչ գտանիլր. և առհասարակ աղիողորմ 
ողբս, և յորգ արտասուս յաչաց հեղեալ աոնէին երկրորդ Երասխ. և ձայն 
լալեաց, և հառաչանաց, ճչանաց, վայոց կսկծանաց, մռրմոքանաց ընդ 
միմեանս խառնեալ գոչեցուցանէին ուժգին աղաղակալ. իսկ ողորմ ո ւ ֊ 
թիւն և փրկութիմ։ ոչ ուստեքէ էր,

Աստանօր կարի հարկիւ պիտոյ եղև մերում ժողովրգեանն հինն 
Մովսէս' և նորին աշակերտն Յեսու առ ի փրկել զնոբս Իսրայէլ ի ձեռա- 
նէ երկրորդիս Փարաւոնի, և կամ դագարեցոլցանել զուղխս յորգահոսան 
և լայնատարած գետոյն մեծի, ե ոչ եղև գտեալ. քանզի յորգութիլնք մե
ղաց մ երոց փակեցին ընդդէմ մեր զդոլռն ողորմ ութեան գթածին Աստ ո ւ ֊ 
ծոյ,

Ել անողորմ զօրացն Պարսից վարեալ զժողովուրդն լնուին ի գետն. 
Ա նոքա ի մէշ գետոյն ևս քան զևս բաղմացոլցանէին զձայն աղաղակին 
և զողբոցն ի վտանգէն, Ել ոմանք ի նոցանէ կալեալ զեղերս նաւացն, և 
ոմանք զափոցն, և ոմանք զագիս ձիոց' և զեզանց, ղգոմշոց, և ոմանք 
իւրովի լողեալք անցանէին, Եւ որք անհմուտք էին լողելոյ և անղորք, 
ծերք և պառաւունք, տղայք և աղյկունք, և մատաղ մանկտիք լցեալք էին 
յերեսս շրոյն. և գետն առեալ տանէր զնոսա իբրև զխռիլ ի ժամանակս 
գարնայնոյ. և գետատար մարգով ծածկեալ էր երեսն գետոյն, ե թէպէտ 
անցին, որք անցինն, այլ բազումք այնք էին' որք հեղձմամբ շրոյն մե
ռան,

Ել հեծեալք ոմանք ի զօրացն Պարսից' որք ունէին ուժեղ ձիս և ի ն ֊ 
քեանք արք արի և կարօղ, շբշելով ի մէշ քրիստոնէից տեսեալ նկա ֊ 
տէին զո,ստերս և զդստերս քրիստոնէից, և որոց հաւանեալ սիրտք իլ- 
րեանց, եթէ կանանց, եթէ աղշկանց, և եթէ տղայոց. էր զի խաբէին 
զտեարսն, թէ տուր' զի վասն քո անցուցից ընդ գետն յայնկոյս, և իբրև 
անցուցանէր, ո՜չ դնէր անգէն ի գետնի, այլ առեա, երթայր.յո' և կամ էր, 
Ել այլք գողոլթեամբ առեալ տանէին, Եւ այլք յափշտակոլթեամբ և 
սպանութեամբ առեալ ի տեարցն տանէին, Եւ բազումք մ արք զտղայս, և 
տեարք զհիւանդս ի ճանապարհին ընկեցիկ արարեալ լքեա/ թողեալ 
գնային, վասն անհանդուրժելի և անըմբռնելի վտանգին, որ ժամա- 
նեալ էր ի վերայ նոցա։ Ել միանգամայն ասեմ՝ զի թշոլառութիմւք՝ և 
արհալիրք անտանելիք հասին ի վերայ ազգիս մերոյ, և ոչ բալեմ թէ 
որով տարազոլ հիւսեցից ողբս դամբանականս և աշխարանաց ի վերայ 
բեկման հայկական սեռիս, որք այսքան չարակամութեանց եղեն ընղու- 
նակքւ Զի թէպէտ ըստ սարասի հնոյն Իսրայէլի լինէին վարեալք գերի
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ձեռամբ երկրորդիս Բաբելացւոց, այլ ոչ գոյր Երեմիա, որ խրատէր, և 
ո՜չ Եղեկիէլ, որ լուսաւորէր և ո՜չ Յեսոլ կամ Հօքաբաիել որ զդարձն 
աոաշնորդէր, այլ եղեալք իբրև զհօտս անհովիս, ցրուեալք և հալաձեալք 
առաքի դայլոց պատառողաց և դիշատող գազանաց, որք վարկին բո ն ո ւ ֊ 
թեամբ։ Ել նոքա երթալով երթային և լային, որք բարձեալ տանկին 
ղսերմանս իւրեանցI

Իսկ յաշորդ սորին, ո՜չ եղև տեսանելի' որ ասէ, գալով եկեսցեն, և 
ցնձասցեն, վասն զի ոչ եկին և ոչ եղև ցնձութիմւ, այլ անղէն մնացին 
ուր և տարեալ արգելին, այսինքն յաշխարհն Պարսիցа (30—32),

[Այսպիսի] նկարագիրներ մեր պատմությանց մեշ քիչ կպատա
հենք Եղիշեի ժամանակից ի վեր.

Ոգին, ուրեմն, մեղքով բացատրելը նույնն է, ինչ հների մեշ։ Սա
կայն նա մեղքի համար համարելով հանդերձ այդ պատահարներըւ 
խիստ ուրախանում է, որ մատնիչները իրենց պատիժն են ստանում, 
ինչպես երկու եպիսկոպոսների համար (եր. 3 5 )։ Բայց, մյուս կողմից, 
շատ սառնասրտությամբ պատմում է (եր. 157) Մելքիսեթ կաթողիկոսի 
յուր միսն ուտեցնելը, այլև (եր. 159) սքանչանում, հիանում է, որ Մել- 
քիսեթն յուր պատիժն է ստանում, [я/т] Սրապիոնին արհամարհել էբ։ 
Առաքելը մոռանում է նույնիսկ, որ այդ անարգ վարմոմւքն հայ կաթո
ղիկոսի հետ է լինում, ինչքան էլ անարժան լիներ։ Սակայն այդ մոռա
ցումն ևս պատմագրի հայրենասիրությունից է ։ Եվ ի՛նչպես չուրախա
նա Առաքելը, քանի որ իր պատմական նեղ հայացքով Հայաստանի ա ֊ 
վերման և աղքատության նախապատճառը Մելքիսեթին է համարում, 
որ հրավիրել էր Շահին այն ավերմունքների, որոնց համար գրում է.

в Եւ զայս ամենայն լսելով և գրելով մեր, ճմլին սիրտք մեր, և գա
լարին աղիք որովայնի մերոյ, և աչք մեր վտակս արտասուաց թորեալ 
իշուցանեն, վասն եկելոյ հասելոյ թշուառոլթեանս ժողովրդեանս մե
րոյ, Եվ ոչ բաւեմք աստանօր թէ որով օրինակաւ և կամ որով տարա֊ 
զու ողբս առեալ աշխարհս ցոլք ի վերայ բեկման ազգին և աշխարհին 
մերոյ, յաղագս որոյ ել հրաման մահաբեր ի բերանոյ երկրորդ Սաբիւ- 
ռոսին և շունչ հրախառն յըռնգաց նորին' և եկեր զեղևնափայտս 1իբա ֊ 
նանու, քանզի անմարդաբնակ արար միահաղոյն զա մ են ալի և զյուռթի 
աշխարհս Հա յոց։ Վասն գի ի քշելն զերկիրս' ո՜չ թէ զմի կամ զերկու գա- 
լառս վարեաց ի պարսկաստոձւ, այլ զբաղումս։ Ել սկսես։լ ի սահմա- 
նացն նախչուանոլ և անցեալ ընդ Եղեգաձոր,\ առ եզերբ Գեղամայ, և 
Լօռւոյ, և ղՀամղաչիման գաւառն, զԱպարան, զՇարապխանէն, զՇիրա- 
կուան, զՋարիշատ, և մասն ինչ ի գեղօրէիցն Կարսայ, և զձօրն Կաղզ- 
վանոլ բնավէն, և բովանդակ զերկիրն Ալաշկերտու, և զգեղօրայսն Մ ա ֊ 
կուայ. և ղերկիրն Աղբակու, և զՍալմաստոլ, և զհոյա յ, և զՈրմի, և որ 
ինչ պանդուխտք և ղարիպականք մնացեալք Էին ի  քաղաքն և ի գեղօ- 
րայսն Ւարվիզու, զդաշտն Արարատ ու բովանդակ, և զԵրևան քաղաք, 
զերկիրն Ղբխբուլաղայ, զԾաղկունոլց ձոր, զԳառնոլ ձորն, զՈւրծաձորն։
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Ել յառաշ քան զայս' զգա լառն Կարնոյ, և զԲասենռւ, և զհնուսայ, և 
զՄանազկերտու, և զԱրծկէոյ, և զԱրճշոյ և զԲերկրու, և զՎանայ, ալա
րով և գերութեամբ բերեալ էին յերևան, և ընդ սոսա քշեցին և տարան։

Արդ' զայս ամենայն գաւաոքս' և որք ընդ սոքօք էին, հրամայեաց 
շահն, որ քշեցին և տարան յաշխարհն Պարսից, և արար ալերակ և ան
մարդաբնակ զվայելուչ աշխարհս Հայոց։

Որ և այժմ տեսանեմք զարգաւանդ և զբերրի զհող, զարտ և զա ն ֊ 
դաստանս սորա, և զաւերակս բազմապատիկ գեզօրէիցն ե զմեձանիստ 
աւանացն։

Նա և զալերումն և զտապալոլմն և զքայքայումն զանառիկ և զ ա ֊ 
մուր և զհաստահեզոյս վիմարդեամբք և կրով մածուցեալ զանմատոյց 
րերդորէիցն։

Եւս առա լել զմեձափաո և զհռչակալոր վանորայսն, զտեղի և 
ղհանգստարան սրբոցն Աստուծոյ։

Եւ զերկնանման և զբարձրաբերձ և զգմբէթաշէն կոփածո և հա ս ֊ 
յոահեզոյս վիմօք կառուցեալ զեկեզեցիս աշխարհիս Հայոց։ Յօրոլմ 
յօրինեալ զանազան և պէս պէս նկարս և տեսակս շուշանաց և կենդա- 
նակերպից, գեղեցիկ յօրինուածովք քանդակեալք ի վէմս' պէս պէս հնա
րակերտ ութեամբ։ Որոց ձևն և դիր շինուածոյն ե սիլնքն և ախաւեղա- 
յքէսք կամ արացն ազդի ազդի, և լոսւանցոյցքն և դրունքն, ե ամենայն 
ինչ խորհրդական։

Նա և զրարեհամ և զականակիտ զմշտահոսան աղբերականս 
շուբցն։ Եւ զկարկաշահոս ծիծաղախիտ յալէտընթաց յառաշախաղաց 
վտակս շուբցն, որ ի գլխոց ձիւնաբարդ սպիտակափայլ բարձրաբերձ 
լերանց առ ի ստորև հոսեալ իշանէ ի դաշտ անդր և զշինութիւն նոցին 
մատակարարէ։

Նա к զքաղցրաշանչ և զաոողշարար և զկենդանապարգև ղօգ ե 
զհողմն սորին։ Եւ զայլ ամենայն վայելշութիւնս սորա տեսանելով հեղ
ձամղձուկ եղեալ փղձկիմք' և հարեալ յարտասուս ողբամ ք և աշխարեմք' 
զի անապատ եղև վայելուչ և քաղցր աշխարհս մեր։ Եւ ազգ և ժողովուրդ 
մեր խլեալք ի տեղեաց և անշատեալք ի հայրենի և ի բնիկ ժառանգոլ- 
թեանց, և յօրհնեալ յերկրէ, որ լի է նշխարօք սրբոց աստուծոյ, և ոռո- 
գեալ արեամբ սրբոց վկայից' և օրհնեալ քարոզութեամբ- սրբոց առա
քելս ց ' եղեն վտարանդեալք և տարամերժեալք յերկիր օտար և յազգ այ
լասեռ և այլալեզու, որ և թշնամիք հոգւոյ և հասստոյ, և արեան ծարա- 
ւիք մարմնոյ։ Որք և անդէն օր աւուր առ սակաւ սակաւ ն ուա զին, ոմանք 
մահուամբ և կորստեամբ, և ոմանք հալատոյ ոլրացութեամբ, որք դառ
նան յանօրէն օրէնս պղծոյն անապատի։

Ել յաղագս երկնանման և աղինասարաս եկեղեցեաց զի՛նչ ասացի ց' 
որք ի խաւարի մնա ցեալ և ի բնակչաց թափուր եղեալ' մերկացեալ ի 
զարդուց եղեալ հանգրոսսնք համբաբուաց և շայլամանց ըստ Եսայեայ 
■տեսանողի. որշք աղուիսուց և նապաստակաց, մակաղատեղք խաշանը
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և անդէոց, բոյնք թռչնոց և աւերաբնակ բուաց։ Փոխանակ օր աւուր նո
րոգման, օր զհետ աւուր խարխալեալ և քայքայեալ աւերեալ փ/ուզանի. 
փոխանակ բուրման խնկոց անուշից' լցեալ ողբովք' լռեալք ձայնք փա
ռաբան չաց, և կատ արմ ունք տօնից տարեկանաց, և մատուցմունք փըր- 
կական պատ ար աղաց։ (38—4 0)։

Եվ իրավ, Խորենացու հայրենասիրության ոգին անցել է ա յգ վար
դապետին. Խորենացին այդ « Դասատան» սիրելի դասագիրքը պիտի ե- 
ղած լինի, որ և Առաքելի մահից 25 տարի հետո իբրև «չքնաղավէպ և 
գեղեցկաշար պատմութիւնս նախնեաց մերոց», որ Թոմաս եպիսկոպոս 
вընծայէ ծաղիկ բերկրութեան ցանկալի ազգին Արամեան»։ Խորենացու 
հայրենասիրությամբ, բա յց և առանց Խորենացու ճարտասանության, 
պարզ ու բնական, Խորենացուց ավելի սրտառուչ է ողբում յուր հայրե- 
նիքը, որից ավելի գեղեցիկ չէր կարող ոչ մի իրեն ժամանակակից բա
նաստեղծ ողբալ։

Եվ կամ հետևյալ կտորը (43—44), որի մեշ շուղայեցոց' բանալի
ները դետը ձգելն է նկարագրում, որին կարծես ինքն էլ մասնակցում է, 
Որքան սրտառուչ և տխուր իր պարզության մեշ, կարծես ամբողշ վիշտ 
լինի և, իրավ, արտասուքով գրված, մի բանաստեղծության կենդանի 
պատկեր է ։ Եվ ինչպես չմորմոքվեն, քանի որ նրանք պիտի թողնեին 
ամենայն բարությամբ լի աշխարհը (եր. 150), ուր «լիութիւն և առտ- 
տութիւն է», ուր են : գերեզմանատունք հարց և նախնեաց նոցա, վանո
րայք և ոլխտատեղիք, ուր դամբարանք են սրբոց, և ման ալանդ մ եծա ֊ 
հանդէս աթոռն Սուրբ էշմիածին, ուր կա սուրբ աշն Գրիգոր էուսաւոր- 
չին, որով օրհնի սուրբ մեռոնն, ուստի գնացեալ սփռի յ  ազգս Հայոց յա 
մենայն աշխարհ ուր և իցեն. վասն որոյ ամենայն ազգն Հայոց հնա
զանդին Սրբոյ Աթոռոյն էշմիածնի և կաթողիկոսի նորա' որ անդ նստի... 
Քանզի ի վերայ աշոյն և էշմիածնի ամենայն ազգն Հայոց կանգնեալ 
կան»։ Եվ այդ հիշելով ուզում էին գերիները դաոնալ հայրենիք։ Սա
կայն անհույս, ղի «նոքա երթալով երթային և լային» և « ո չ  եղև տեսա
նելի' որ ասէ, գալով եկեսցեն և ցնծասցեն» (3 2 ) ։

թե Առաքել վարդապետը ո րքան ճիշտ ըմբռնել է հայի ժամանա
կակից զգացմունքն ու տենչանքները և ոգին, և շատ գեղեցիկ կերպով 
արտահայտել, մեզ համար պարզ կլինի, եթե համեմատենք ժամանա
կակից մի ոտանավորի հետ--- «Ափսո ս քեզ, հայոց խղճիկ ժողովուրդ»։
Եթե Աբրահամ վարդապետի ասածը սիներ, ոչ ոք կարող չէր ասել, թե 
դա Առաքել վարդապետինը չէ, նույն զգացմոձքը, ՛նույն ձևերով և 
նույնիսկ նույն բառերով արտահայտված, Նույն հայրենասիրությամբ 
լցված, նա զայրանում է այն «անմիտների» վրա, որոնք գաղթականու
թյունը լավ բան են համարում, որոնք «լուան ղարիպականքն Նախշուա- 

թէ 1ահն զղարիպականսն Ւաւրիզու քշեց տարալ ի պարսից աշ
խարհն։ Լալ իմն գործ զայն ինքեանց համարեցան». և գալիս իրենք Էլ 
շահիսեվան են դաոնում, Պարսկաստան գնալու համար, «և  շահն վասն
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հաճելու զմիտս նոցա և զնոցին նման անմտացն պատրելոյ, հրամա- 
յեսւց խղչաթ ( պարգև) տալ նոցա», և քշել տանել, որտեղից այլևս չպի
տի վերա դաոնային (եր. 110, գլ. ԺԳ)։

Բայց որքան ավելի մեծ սրտմտությամբ լցվում է, երր հայերը, 
Պարսկաստանում աղքատացած, շահից օգնություն են ուզում և նա 
դրամ է փոխ տալիս, երեք տարուց հետո ետ ստանալու պայմանով, իսկ 
եթե չկարողանան տալ' կամ իրենք մահմեդական դաոնան, կամ որդին 
ու դուստրը «թագաւորական ծառայ» դառնան։

օԱյլ իբր անբան և անմիտ անասուն գոլով' գնացին և առին զթա- 
գաւորական գանձն, որ էր որպէս զմահարար թոյնս օձի, և պատճառ 
հոցին կորստեան. և ոչ եղեն մտախոհ, թէ որպէս զփուշս օձի է գանձն 
այն մահացոլցանող, Այլ երկոքին մելիքն իլրեանց Ժողովրդովքն առին 
զթագաւորական գանձն, Ղարապաշ մելիքի ժողովռւրդքն առին երեք 
Հարիւր թուման, Ղրխեալան մելիքի ժողովռւրդքն առին հարիւր թուման, 
և լալ իմն գիսո բարւոյ համարեց ան զայն անձանց իլրեանց» (եր. 112—
113),

Կարծես թե Խորենացոլ. մեր այդ ամենամեծ հայրեն ասեր մատե
նագրի խոսքերն ենք լսում, որ անաչառ կերպով խարազանում է հալ 
ազգի քաղաքական անհեռատեսություն 71 անմտոլթյոձը. (Гիսկ արբ
շիռ, և անադորոյն, և անիմաստ, և անասնաբաբոյ ազգս Հայոց' ոչ ի 
սկիզբն խորհեցան, և ոչ ի վերշն հայեցան' թէ զինչ է լինելոց վեր, գոր- 
ծոյս այսորիկ», Մի գործ նրանց դեմ լարված' օրինավորության թող/, 
տակ' նրանց դեմ կրոնական հալածանք հանելու և դեպի հոգևոր ոլ ազ
գային կորուստ տանելու։

ժամանակի վիճակն էր այղ. կրոնի պատճառով հայ ազգը հալած
վում էր, և կարելի է ասել, որ Առաքելի ամբողշ գրվածքը գրեթե մի 
համազգային վկայաբանություն և նահատակություն է, ինչ որ ընդհա- 
նոլր ազդին է վերաբերում, բայց և մասնավոր նահատակություններով 
էլ ւի է Առաքելի Պատմությունը (  գյ. ԽԴ—ԽԸ), որոնք մի տեսակ հավե,- 
ված են Առաքելի Պատմության, և կարևոր հավելված' ժամանակի վի. 
ճակը լավ ըմբռնելու համար (Ի Է ֊էՎ ա սն  նահատակոլթեան տէր Անդ- 
րէաս քահանային», որ և ամենից գեղեցիկն է, և նախնի վկայաբանոլ- 
թյունների հետ կարող է մրցել)3։

Սակայն այդ վկա յա բան ութ յան ց մեշ' մեզ պատմագիրը չի տալիս 
երևակայական կամ առասպելական զարգար յալ պատմություն, այլ մի 
իրական թշվառ աշխարհի նկարագիր, որի մեշ եթե պատմելու ձևը ժո
ղովրդական պատմողների և մեծ մասամբ ականատեսների բերանից 
առած լինելով' ժողովրդական բնավորությոմ, է ստացել, հիմքը իրա
կան է։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մոլլաներիդ մահմեդական սոլխտա- 
ների և մոլֆթիների կատաղությոձը, թե ինչպես մահմեդականը քրիս-

3 Մ ուրացան ի վեպը,



սահեին անպատվել կարող է ամեն տեսակ, և քրիստոնյան պետք է լոհ, 
թե չէ նահատակությունը նրա համար պատրաստ է, Ջուր խմելիս կամ 
/վաըվելիս աղբյուրից' եթե մահմեդականը գա' հայը պիտի հեռանա, 
եթե չի ուղում նահատակվել։  Նույնիսկ լամուկները կարող են նեղել հ ա ֊ 
յին, Ա հայը պետք է լռի, եթե չի ուզում նահատակվել։  Բավական է մի 
հայի համար սուտ ասեն, թե նա ցանկացել է մահմեդական դաոնալ, և 
պիտի դաոնա, եթե չէ ուզում նահատակվել և այն Էլ ինչպես և ինչ չար
չարանքներով։

Եվ Աոաքեչր, ինչպես յուր ժամանակակիցները, իրենց կենդանի 
հավատքով չէին կարող անտարբեր մնալ այղ ազգայինների բազմա
թիվ նահատակությունների առաք,

Եվ այսպիսով, վկայաբանական պատմությունը գրավել է մեր հայ
րերի մտքերը հնուց ի վեր, թե թարգմանությամբ և թե ինքնուրույն 
հեղինակությամբ, թե օտար և թե մանավանդ հայ վկաների։ Այդ տե
սակի ընթերցանությունը սիրելի էր ազգին այն ժամանակ, և Աոաքելր 
չէր կարող յուր Պատմության մեչ չառնել այդ պատմությունները, և հենց 
այդ պատմությունները պետք է նրա ժամանակակիցների վրա մեծ 
տպավորություն թողնեին, և Աոաքելի Պատմությունը մի սիրելի և ժո
ղովրդական գիրք դարձնեին, ինչպես եղել է իրոք։

Ժամանակի ոգին հերոսական էր, որը բոնի գաղթի ժամանակ ծնեց
նում էր դյուցազներ և դյուցազնուհիներ, в Կանայք և տղայք և աղջ- 
կո-նք... իբրև տեսին զինքեանս մատնեալս ի ձեռս անիրալ մարդադէմ 
դազանաց, որ վարեն զնոսա ի գերոլթիլն և Iգէս ւգէս աղտեղութեամր 
ապականեն զսրբութիւն նոցա... պատէին զերեսս փակեղամբ և ձորձով 
իւրեանց և յամբավ բարձրութենէն ի յայրէ անտի ի վայր արկանէին 
զինքեանս և մեռանէին» (եր. 37)։

Այսպես և բազմաթիվ քաջ նահատակներով ավելի ևս զորանում էր 
ժողովրդի մեջ ազգային եկեղեցու հավատը, ջերմեռանդ փափագանոք 
համբուրելով Տզսոլրբս», նրանց մարմնի մասունքը եկեղեցիների մեջ 
դնելով և բոլոր բազմությամբ դիմելով սրբի թաղմանը, մի ազգային 
մեծ հանդես կատարելով այն տխուր ժամանակին, երբ հայը զրկված 
էր ամեն հանդեսից ու մի տեղ խմբվելու հնարավորությունից, թեպետև 
մահմեդականներն այդպիսի տխուր հանդեսներ կատարելն անգամ ար
գելում էին (եր. 417)։ Մինչդեռ ազգային մխիթարությունն այդպիսինե-
րի գլխին լույս է իջեցնում, չարաչար ւղատժոլմ է հավատուրացներին,  
որ միևնույն է' ազգուրացներին։

Այդպիսի մի պատմություն գտնում ենք ԽՒ գ/խում (եր. 428), մի 
Ղարաչորակի վրա, որ հավատ ուրանալու վրա զոոնադաբ է լինումI 
Եթե Առաքելն իր քրիստոնեական բարեպաշտությամբ հավատում է լույս 
իջնելուն, նա հավատում է և գո ոն ադա բութ յան ը, որով հասարակ ժո» 
ղովրդից բարձր չէ նա յուր սնոտիապաշտությամբ, Բայց նորա սնո
տիապաշտությունն ավելի լավ երևում է IԶոհարների» մասին գրածից։
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(գլ. ԾԳ, ԾԳ), որ յուր պատմության հետ բնավ կապ չունի, այլ կցված 
է__ «■ Կայծ, որ է եաղութ... ով որ ի հետն պահէ'  նա ի մարդիկ ընդու
նելի լինի, և զարկուածի լալ է»։ ։Սարդիօնն...ի հետն պահելն զարիլն 
կտրէօ, նույնպես մյուս գոհարների համար. аՎնասակար թունաւորք 
չմերձենան ի նա. սեաւ հազ... փռրցալութեան լալ է, երկու պատերազ
մողի որ կողմն որ աւելակշիռ ալմաստ լինի' այն կողմն յաղթող լինի, 
կինն որ ի ծնունդն զալմաստ քարն ի բազուկն կապեն արձակի աստոլ- 
ծովօ։

Արդ, այսպիսի մի մարդ, որի բոլոր գիտությունը միայն մի քանի 
կրոնական գրքեր կարդացած լինելն էր և շատ ճանապարհորդություն
ների ժամանակ յուր հարցասիրությամբ ձեռք բերած ծանոթություննե
րը,— չմոռանանք, որ մինչև 1662 թ. 24 գիրք էր միայն հայերեն տըպ- 
ված, որից Տ-ը Սաղմոս, Յ ֊ը  Հիսուս որդի, 2-ը ժամագիրք, 1-ը Տո
մար, 1-ը Հարանց վարք, 1-ը Աղթարք, 1-ը Կիպրիանոս, իսկ մնա
ցածները ուրբանյան կաթոլիկ դպրոցի կրոնական և քերականության ու 
պատմության գրքեր, — պետք է գրեր մի մեծ շրջանի պատմություն, որ 
շարունակություն էր նախորդ դարերի և որի պատմական նշանակու
թյունը ապագայի համար մեծ պիտի լիներ։ Այդպիսի մի անձն չէր կա
րող, անշուշտ, պատմական առողջ դատողություն ունենալ և ոչ իսկ 
պատմական ընդարձակ աշխարհայեցողություն, որ կարողանար իրո
ղությունները կշռադատել իրենց պատճաոներովն ու ծանրակշիռ հետե- 
վանքներովւ Ուստի և նրա ՛գրած պատմության մեջ նույնիսկ շատ հրա
շալի բաներ են մտնում, որոնց նույնիսկ ինքը հավատում է. օրինակ, թե 
ինչպես Փիլիպպոս կաթողիկոսը մի դիվահար է բժշկում աղոթքով, կամ 
Պողոս վարդապետի եղնիկները, որոնց կանչում է յուր մոտ ( գլ. ԺՒ), 
կամ Պողոս վարդապետի դռնբացեքին'  դռների ինքն իրեն բացվելը, 
կամ նույնիսկ մեռելին հարություն տալը (ԻԱ գլ., եր. 197), և նույն ին
քը հավատում է այդ պատմությանը, վասն զի «ամենեքեան արժանա- 
ցեալք էին շնորհաց Սրբոյ Հոգւոյնօ... և այսպիսի պատմությունները 
համարում I  а արժանի լսելոյ... վասն զի հոգին Աստռւծոյ վերակացու 
էր նոցա»։

Այսպրսի բաների հավատով և հասկացողությամբ Առաքել վարդա
պետը ոչնչով բարձր չէ ռամիկ ու տգետ ժողովրդից։ Բայ՛ց և այնպես, 
չնայելով յուր մեծ միամտությանը, նա լավ կերպով ըմբռնել է ժամա
նակի ոգին և մանավանդ Շահաբասի քաղաքականությունը, ձգտում
ներն ու նպատակը, գործ դրած խորամանկ միջոցները մինչդեռ իր 
ժամանակակիցները չեն հասկացել այդ թագավորին, և նա զանազռ.ս 
զրույցների հերոս դարձած, Նույնիսկ քրիստոնեասեր է համարվել։

«Արդ' որք գովեն զայս շահս թէ քրիստոնէասէր և աշխարհաշեն և 
խաղաղարար թագաւոր էր, այս է նորա քրիստոնէասիլւռլթիւնն, որ զա
մենայն աշխարհն քրիստոնէից' զՀայոց և զՎրաց աւերեաց. և զամենե- 
սեան սպառեաց սրով և սովոլ և գերութեամբ. և զմնացեալսն վարեալ
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տարալ ի Ֆահրապատ և յԱսպահան, որ նոքա ևս օր աւուր անդէն սպա- 
ռին պէս պէս կերպիս Եւ ով ոք որ գովել կամի զնա, թող յառաշ հ ա ֊ 
յեցեալ նկատեսցէ զարարեալ գործս նորա, զոր արար ընդ քրիստոնէից' 
և ապա գովեսցէ զնա»  (եր. 100)։

Ինչպես երևում է, շատ գովողներ եզեւ են, խարված նրա խորամանկ 
միշոցներից, որ գործ էր գնում' բոնի գաղթեցրած հայերի սիրտը շա
հելու համար։ Սակայն Առաքելը նրա հոգու բոլոր մանրամասնությանց 
մեշ է, կարծես մի քաղաքագետ և հոգեբան լինի։ Նա Շահաբասի հոգու 
խորքն ու սկիզբն է մտնում վերլուծելով. « հանճարեղն ի խորհուրդս չա- 
րեաց (եր. 5 2 ). հարուստն ի խորհուրդս չարեաց Շահաբաս (եր. 73). 
խորամանկն ի հնարս չարեաց Շահաբաս (եր. 75). կամայօժար կամա
րարն տնկելու արուսեկին Շահաբասл (եր. 86 )։

Նա տալիս է մեզ իրողությունների նկարագիրը, այն էլ ոչ միշտ 
ժամանակագրական կարգով, որովհետև ժամանակը չէ գտած, այէ 
խառն։ Այս ժամանակագրության մի լրացումն պետք է համարել (գլ. ԼԱ} 
կաթողիկոսների ժամանակագրական կարգը, ինչպես և ԾԱ և ԾԲ գլուխ
ները, որոնց մեշ օսմանցոց և պարսից թագավորների ժամանակագրու
թյունն է տալիս, որքան որ կարողացել է ժողովել, Եվ պատճառաբա
նական պատմություն նա գրել էլ չէր կարող, քանի որ իրողությունները, 
հազիվ թե ժողովել է նա, այն էլ գրեթե միմիայն բերանացի աղբյուր
ներից (38 , 63, 66, 67, 68, 70, 92, 151, 161, 162, 137, 147, 148., 149ի
գրավոր աղբյուրներ քիչ է գործածում (եր. 28— 111)։

Նա ամենքի բերանից ժողովում է իրողոլթյանց ճիշտ մանրամասդ 
նությունները, մեծ ծախքով և նեղությամբ, կատարելով «յոքնաշխատ և 
զբազմաերկ զտաժանելի գործս և' ա լուրս յոլովս ի սմին դեգերելով և ի  
յոլով երկիրս և յաշխարհս շրշագայելով ի խնդիր զրուցած պատմոլ- 
թեան, ոչ միայն ի քրիստոնէից, այլև յայլոց ազանց հարցանելով, և ա- 
մենեցուևց զասացեալսն գրելով, և վասն զստոլգութեան բանին գտա- 
նելոյ, եղև ղի ղմի պատմութիւն տասն անգամ և ալելի, կրկնելով գրե
ցի, և զամս ինն ի սմին դեգերելով, և զինչս ծախելով, հազի ւ թէ զայսքան 
պատմութիւնս ի մի վայր հալաքեցի և գրեցի, և բնալ ոչ ոք. եզև ինձ 
ձեռնտու» (հիշատակ.), «Այլ և թէպետ ի շրշագայոլթիձս աշխարհաց ի 
բազում տեղիս մասնալորաբար եղև գրեալ ի սմանէ, սակայն սկիղբնւ 
սորին եղև ի բարձրագահ աթոռն, ի սուրբ էշմիածին■ և կատարումն ևս- 
ի նույն տեղինա

Առա քելի պատմության ընթացքից հենց երևում՛ է նրա- հարցասի
րությունը և պատմության նյութ հավաքելու համար շրշագքսյելր, Այն
պես որ նրա այս վկայությանը լիովին հավատալ կարող ենք, Նա հա ր ֊ 
ցասեր է ու հիշատակարան պահող, հետաքրքիր ծանոթություն ձեռք բե
րելու և պատմելու. Սակայն, դժբախտաբար, նա պատմության ամբող
ջությունը ևս սկսում է շարադրել հենց այղ 1615— 1662 թթ. ընթաց
քում, երբ ծանոթությունների մեծ մասը ձեռք է  բերում, շբչելրվ,. առանԱ
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ժամանակ ունենալու նախ ծանոթությունները դասակարգելու և խմրա 
գրելու։ Եվ թեպետ նա արագության ետևից է ընկած, բայց նա խիստ 
զգայուն է հայ ազգի և եկեղեցու շահերին, սրտով ու հոգով հայ լինե
լով, խիստ հաճախ ցույց է տալիս յուր ատելությունը առ ամենը, ինչ որ 
կորստաբեր է համարում հայ ազգին և եկեղեցուն։

Բայց և այնպես նրա պատմությունը, մյուս կողմից, ցոլացնում է 
այն մարգոց կրքերը, որոնք իբրև գործիչ կամ ականատես' տեղեկու
թյուն են տվել նրան, թեպետ և նա ստուգության համար տասն անգամ 
փոփոխության է ենթարկում յուր պատմությունը։ Սրա հետևանքն էլ 
այն է լինում, որ արտաքին ձևի մեշ անխուսափելի կրկնություններ ե 
ավելորդաբանություններ շատ է անում (եր, 152)։

Սակայն այդ ամենը ավելի նրանից են առաշանում, որ նա յուր աղ
բյուրները իսկապես չէ կարողանում մշակել, այլ, կարելի է ասել, զա
նազան մարդկանցից ինչպես լսել է, այնպես էլ շարել է։ Այնպես որ 
Առաքելի պատմությունը կարելի է համարել զանազան զրույցների ան
մշակ ժողովածու, որոնք ծերերի բերանին շատ անգամ պատմվել են, և 
ինքը գուցե ուրիշներին, և պատմվելով արդեն մի որոշ ձև ու կերպա
րանք են ստացել։ Օրինակ' մի պատմող կլիներ Այրարատի քշելու մա
սին, մյուսը Ջուղայի քշելու մասին։ Նա եր. 33 Այրարատի քշէլու պատ
մությունը վերշացնում Է Սպահանում տեղավորելով, և եր. 33 նորից 
սկսում Է Գաոնվո քշելը—էդարձեալ դարձցռւք...», որովհետև այգ 
պատմությունը ուրիշից Է լսել։ Եր. 40 նորից դաոնոսէ Է Ջղալօղլուն, եր.

Այդպիսի մի-մի անկախ զրույցներ են և բազմաթիվ նահատակու
թյունները և յ՛ալալիների մասին պատմածները (Ձորակ, Սոզեյման-բեկ 
ե այլն) և վկայաբանություններն ու Շահաբասի մասին պատմածները և 
առհասարակ գրեթե բոլոր պատմությունները։

Այսպիսի դեպքերում, անշուշտ, կարելի լէ  խոսել Առաքել պատ
մագրի գրվածքի գեղարվեստականության մասին, գրական արժեքի մա
սին։ Նրա ոճը միայն կենդանի է, որովհետև զգացմունքով գրված է, և 
■որովհետև ժողովրդի բերնից է առնում անմիշապես և բարեբախտաբար 
լեզուն շատ չէ փոփոխում, Այդպիսի ժողովրդական հերոսների կենդա
նի պատմ ոլթյուն է պիղծ Յոմարի սատակում ը։

Առաքելը մատենագիր չէ, բայց նա չուներ նույնիսկ մատենագիր 
լինելու պատրաստություն, որ կարողանար մի միություն մտցնելով յուր 
գրածի մեշ, մատենագրական մի երկ տալ մեզ, որի մեշ իրողություննե
րը։ մի կենտրոնի շուրշ խմբված, պատկերանային բանաստեղծական 
կենդանությամբ.

Սակայն և այնպես, նրա պատմության բուն մասը, իրերի բնական 
ընթացքով, երկու բանի շուրշ է պտտում.

ա) Հայաստանի (մասամբ ՛ և Վրաստանի) ավերումը և անկումը 
Շահաբասի և օսմանցոց ձեռով-(գլ. Ա .)։
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■բ) Վերածնության սկիզբը Հայաստանում նույն միջոցներին Առա
քեք կաթողիկոսի մահից (1586—1662), երկու սերնդի վարդապետների 
միյև եղած կռիվներով, մինչև Մովսես կաթողիկոսի օրով նոր սերոլն- 
•էԸ հաղթում Է և վերանորոգությունն Է սկսում Մովսեսի և Փիլիպպոսի 
■օրով, մինչդեռ հին սերունդը ի դեմս' Դավթի, Մ ե լքիսեթի, Սահակի ա- 
վերմունքներ Է գործում։ Առա քելի համակրությունը, հարկավ, նոր սե
րբն դի կողմն Է, որի համար և յուր պատմությունը գրում Է։ Ինքն Էյ դո~ 
ցանից մեկն Է։ Շարունակ զովում Է նոր սերունդը, իսկ հինը' պախարա
կում,

Բուն պատմությունը վերծանում Է ԻԶ գլխում, Փիլիպպոսի մահով հ 
վանքերի շինությամբ (վերշին թիվը հիշված Է Ռ Ճ Ը =1658),

Այնուհետև եկած գլուխներն արդեն իբրև հավելվածներ պետք I, 
համարել։ Եվ ապա վկայաբանական և յոլղկահալւների պատմություն, 
ինչպես և մի քանի տարեգրական տեղեկություններ։ ԾԴ գլուխը «Պատ- 
մոլթիւն Աղուանից աշխարհին արարեալ Ծարեցի Յովհաննոլ վարդա
պետին», Այդ հավելվածներից մի քանիսը շատ ուշ ավելցրած Է, ինչ
պես հրեից Սաբեթար պատմ ությոձը, որ միայն Ավետիք երիցոլ գրչա. 
գրի մեշ կա,

2. Տաքարի ա Սարկավագ4:— Ծնված Քանաք եռում ՌՃԼԶ (1136 +  
551=1 6 8 7 —6 0 = 1 6 2 7 ) թվին, ինչպես ինքը հիշում Է (Գ . հատոր, եր. 
2 ) , 1687 թվին 60 տարեկան Է եղել,

Զ աքարի ա Սարկավագն իր գրության եղանակով Առաքել վարդա
պետի աշակերտն ու հետևողն Է, թեպետև յուր գրաբար լեզվով Առա- 
քելից բարձր Է շատ անգամ, բա յց իբրև պատմագիր ստոր Է կանգնած 
Առա քելից, ճշմարիտ Է, Առաքելը ևս շատ անգամ բավական միամիտ 
Է, բայց նա քիչ ու շատ Էլի ճաշակ ո ձ ի , կարողանում Է նյութերի մեշ 
ընտրություն անել, դատել և պատճառներն ու հետևանքները վերլուծել 
և  փոքր ինչ դասավորել նյութը. Մինչդեռ Զաքարիան, այդ ժամանակի 
կրթված ու շատ ճանապարհորդած եկեղեցականը կատարյալ պարզ
միտ Է մի լեռան հովվի, մի ուղտապանի չափ. Խիստ նեղ հայացքով, 
գրեթե ամեն բանի, որ լսել Է, հավատում Է,

Բավական չէ նրա գրածների մեշ նահատակների վրա լույս իշնելը, 
դևերի' մարդկանց գլխին կատարած գործերը ճշմարիտ պատմություն
ներ են համարվում, մի բան, որին հավատում էին բոլոր ժամանակա
կիցները, այլև այնպիսի զրույցներ ու ժողովրդական սնոտիապաշտու
թյուններ է բերում Զաքարիան իբրև պատմական իրողություններ, ո- 
բոնք նույնիսկ մի ժամանակում կազմված չեն, այլ դարեր շարունակ 
ապրում են ժողովրդի մեշ, Եվ Զաքարիան, այդ զարգացած, ճանապար
հորդած գրագետը հավատում է այդ ամենին. Պետք է երևակայել, ու
րեմն, թե Զաքարիայից ստոր կրթությամբ մարդիկ' եկեղեցականներ

*  Ջաքաւփա Սարկավագ, Պատմագրութիմւ, Ա. Բ. Գ. հատ., Վաղարշապատ, 1870։



ինչերին կարող էին հավատալ այն ժամանակ,— էլ չենք ասում թանձր, 
խավար մարդիկ։

Նա յուր վաթսունամյա հասակում, ՌՃԼԶ=1687 թվին, ժաման տկի. 
Հովհաննավտնքի առաշնորգից, « Ի նարգիս վարդապետ է խոհեմայ Ալ 
րանասիրէ»  հարկադրված սկսում է գրել կամ անել « Կոնդակ սոլրթ 
ուխտին Յովհաննու վանից», որ և նույն 1687 թվին ավարտում է ։ « Յա
մենայն օր դեգերէի,— գրում է Զաքարիա,— թէ ընդէր ոչ գոյ հաստա
տուն կոնդակ վանացս, որ ամենայն արձանք որմոցն գրեալ լինի խ  
նմա, ե վարանէի միշտ առ այնտ։ Զաքարիան միշտ մտածում է այդ ա- 
նեի բայց ձեռնահաս չի լինում, որովհետև յուր առաշին տերերը Զաքա
րիա և Հովհաննես վանահայրերը նրան մարմնավոր գործերով են զբա
ղեցնում։ Սարդիս վանահայրը դրգում է նրան այգ անելու լինելով բա
նասեր։

Եվ նա գրում է Հովհաննավանքի կոնդակը կամ պատմությունը,, 
«թէ Ւ պատմագրաց, թէ ի յիշատակարանաց, թէ ի յարձանաց և թէ ի. 
լրոյ իմաստուն ար անց և ի գիտուն ծերոց»։

Եվ Զտքարիան, հավատարիմ յուր ծրագրին, նախ համառոտաբար՛ 
խոսում է, թե ընդհանրապես ե՛րբ են հայոց մեշ վանքեր շատ շինվել և. 
թե հատկապես ե՜րբ է շինվել Հովհաննու վանքը, որի հնությունը մինչև 
Լուսավորիչ է հասցնումւ Այնուհետև խոսում է այդ վանքի թեմի և վի
ճակի մասին, թե ե րբ է այդ վանքը նորոգվել և ծաղկել։

Տուր գրության և ապացուցման եղանակով հետևում է Առաքելի ԸՀ, 
գլխ ի ն- «Պատմութիւն վասն սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչի ա ֊ 
շոյնռ։ Բա/д մի բանի վրա հատուկ ուշադրություն է դարձնում Զ ա քա ֊ 
րիան. բացի մատենագիրներից ու գրքերի հիշատակարաններից' օքքար
վում է և արձանագրություններից, նա ընդօրինակում է պատերի վրա. 
եղած արձանագրությունները և մանրամասն ճշտություն մտցնում յու[ի 
Կոնդակի մեշ, որով Զտքարիան հանդիսանում է մեր հնագրական ար
ձանագրական թանկագին հիշատակարանները ժողովողների նախահայրըի 
Մի բան, որ շատ կարևոր էւ

Այնուհետև աշխատում է Հովհաննավանքի առաշնռլւդների անունը,, 
որքան որ կարողացել է ձեռք բերել հիշատակել ժամանակագրական■ 
կարգով, հիշելով միանգամայն և յուր աղբյուրները։ Առանձնապես 
կանգ է առնում յուր ժամանակի երեք նշանավոր առաշնորգների վրա'՛ 
Զաքարիա Վաղարշապատցի (Ո-ՃԶ =  1637—1 6 Տ 9 ֊Ռ Ճ Ը ) , Հովհաննես 

Կարբեցի (1659—1679—ՌՃՒԸ) և Սարդիս Կարբեցի, որի ժամանակ և- 
գրում է Կոնդակը։ Վերշացնոլմ է Կոնդակը' տեղեկություն տալով նույն. 
վանքի ս. Հովհաննու մասունքի մասին, որի համար ժողովում են այն
տեղ ամենայն ուրռւկք և գոթիք։ Եվ թե ինչպես Մոզնոլ վանքն է շին
վում և մասունքն այնտեղ փոխադրվում։ Վերշին գլուխներում յուր նա
խորդների պատմությոմւն է անում։ Այս դրվածքը հնագրական-պատ
մական կարևոր տեղեկություններ ունի, և արժեքը միայն այդ տ եղ ե ֊ 
կոլթյոմւների մեշ է։
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Երևի Ջա ք արիայի այս Կոնդակը հավանության է գտնում, և նրան 
մ ի քանի բանասերներ հորդորում են պատմություն էլ գրելու։

Պատմությունը երկու հատոր է ։
Яш ք արիայի Պատմությունն իսկապես պատմությոձ չէ, սուտ т  

ճշմարիտ, առասպել ու իրողություն վայրիվերո, խառնիխուռն ժողով
ված են մի տեղ' առանց որոշ դասավորության, առանց որևէ կարգի՚ 
ժամանակագրական ճշտություն, իհարկե, պահանշել կարելի չէ մի պար
զամիտ մարդուց, որ պարզ սուտը ճշմարտից շոկել չի կարողանում և 
առօրյա չնչին, մանր ու մունր դեպքերը իբրև կարևոր պատմական եղե
լություն' արձանագրում է։

Ջաքարիայի Պատմության երկու հատորները մեկմեկուց բոլորովին 
տարբեր արժեք ունին. Առաշին մասը, սակավ բացառությամբ, որ 
առնված է հիշատակարաններից և Առաքել պատմագրից կամ ականա
տեսից է լսած (Ա. ԺԶ, եր. 28 )' իբրև պատմական երկ, արժեք չունի,, 
որովհետև զուտ ժողովրդական զրույցներից և երգերից է առնված, ո- 
րոնց հիմքը, սակայն, անշուշտ պատմական է, Առաշին հատորը, իս
կապես, մի ժողովրդական բանաստեղծության ժողովածու պիտի հա- 
մարել և ոչ պատմագրություն, որով և Զաքարիան, այս միամիտ մարդը, 
անգիտակցորեն, իր պարզամտության պատճառով, հանդիսացել է հա
յոց ֆոլկլորի—ժողովրդագիտության առաշին հավաքողը Խորենացուց 
Հետո, բայց և Խորենացուց ավելի հարուստ ու հարազատ կերպով, քանի 
որ նա, հավատացած լինելով թե պատմություն է տալիս, մեզ ժողովըր- 
դական անգիր բանահյուսության օրինակներ է տալիս և կամ բովան
դակությունը, առանց փոփոխելու և հետաքրքիր մանրամասնություն
ներով, որով նա հանդիսանում է իբրև ժողովրդական գրող, որի 
գրվածի մեշ մնում են ժողովրդական պարզությունը, կոպիտ, բայց 
թարմ կյանքը։

15 և 16 ու 17-րդ դարը մի դյուցազնական շրշան է. 1 5 ֊ր դ  դարում,
Լանկթամուրի արշավանքից հետո նոր ազգեր և պետություններ էին 
կազմակերպվում, մի կողմից օսմանյան պետությանը և ազգը, մյուս 
կողմից քրղերն էին ձգտում պետություն կազմելու (Ղարա Տուսուֆ Ս ա ֊ 
սանում, Իսկենդար, Ջհան շահ), մյուս կողմից թաթարների հին պ ե ֊ 
տությոձը կործանվել էր և Լանկթամուրի հաշորդ Շահրուխի ձեռով նոր 
պետություն պիտի կազմվեր և, վերջապես, Միշագետքում Հհ  անգիր 
թուրքմենների իշխանապետությունը, Մինչև որ Ջհանշահի մահից հե
տո Ուղուն Հասան, այս Հհ անգիրի որդին բարձրանոսէ Է պարսից գահը 
և Հայաստանի միահեծան տերը դաոնում (1468 թ .) ։ Բայց նույն ժամա
նակ օսմանցիք Կ. Պոլիսն առնում են և կազմակերպվում, և սկսվում Է 
երկու նոր կազմակերպված պետությունների մեշ երկոլս ու կես դար
շարունակ կռիվ։ Ուզուն Հասանը հաղթում Է (1473 ), Ուզոմւ Հասանից 
հետո խռովություն Է ընկնում, և Շահ Իսմայիլ Սեֆյան իշխանը հակա
ռակորդներին ընկճելով' թ֊ավրիզում հաստատում Է յուր գահը։ Հետո 
Թահմազ որդին, Խուտաբանդ, Շահաբաս։- 527 ֊



Այսպես նորոգվում է Սեֆյան ցեղով պարսից պետությունը Ա հաղ
թական կերպով մեձ պատերազմներ է մղում օսմանցոց դեմ, դյուցազ
նական կռիվ, և շատ բնական է, որ ինշպես պարսից բոլոր հարստոլ- 
թյանց սկզբնավորության մասին, նույնպես և այս հարստության մասին 
կազմվում են շատ զրույցներ և երգեր, որոնցից ք և Շահ Իսմայիլի և 
ապա Շահ Թահմազ Խոլտարանդի, Շահաբասի և Շահսեֆիի մասին։ 
Ահա այդ զրույցներն ու երգերն են և Яш ք արիայի պատմության նյութը

Սակայն եթե այդ զրույցները պատմություն չեն, նոցա հիմքը 
պատմական է և նոցա մեշ շատ գեղեցիկ երևում են ժամանակակից 
կյանքը, բնավորությոմւներ և դեպքեր, կենցաղական գծեր, որոնք հե
տաքրքիր են, որովհետև Զաքարիան անպաճույճ, բայց բնական ու կեն
դանի է հանում, և այս տեսակետից Զաքարիայի պատմության այդ 
զրույցների մասը լրացուցիչ է յ„լը  ժամանակի բուն պատմությանը,

Այդ զրույցների կամ անեկդոտների, ինչ որ հայոց է վերաբերում.

Այսպիսի պարզամիտ մարդը բնականորեն ոչ միայն ինչ Որ Շահա
բասի վրա պատմվում է' պիտի բերեր իբրև Շահաբասի պատմություն, 
այլև ուրիշ շատ առասպելներ և սնոտիապաշտություններ և այնպիսի 
նկարագիրներ, որոնք պատմության հետ բնավ կապ չունին*,

Ինչպես որ լսել է կամ տեսել և իրեն կարևոր Է թվացել, առել Է յուր- 
Պատմության մեշ. երկր աշարժ, արեգակի խավարում, սով, մարախ, 
երկնային օդերևույթներ, հետաքրքիր զրույցներ, առասպելազարդ պ ատ֊ 
էություններ, որոնք իրողության վրա հիմնված թե զուտ առասպելական' 
բոլորը կարևոր բաներ են Զաքարիայի աչքին, այն պատճառով, որ քննա
դատության կատարյալ րացակայոլթյոձ Է։

Զաքարիայի պատմությոմ,ը, առաշին հատորի վերշում և Բ. հատորի 
մեշ ներկայանում Է, այսպիսով, իբրև մեծ պատկեր, որի հիմքը պատմա
կան Է, հիշատակարաններից քաղած և կամ անձամբ տեսած, իսկ ա յգ 
հիմքի վրա շարված են առասպելները և զրույցները, ականատեսի նկա
րագրությունների հետ միասին խառն։ Եվ այդ իսկ պատճառով թե ինչով

6 Օրինակ' Բ. ՕԴ., եր. 108—էվասն միս. նշանին երկնից., որ վի,ապ հանե.,լ 
պատմում.ն Է, Կամ Բ. դլ. եր. 5Տ-.Վա«ն դևին կերպարանեալ կին,, նույն* Ա Գան֊ 
էակեցոլ մեք, որ և Մխիթ. Այր ի վանեցին իրրև նշանավոր դեպ, առնում Է 4ամանակա- 
դրո&անմե, մարդկանց <եա Հարարերոքյան մեշ մ անող պարիկի հա,տնի աոասպելն- 
է. Նույնպես Բ., Լ, եր. 31 ֊,Վասն սրտապատառ шЛ,, .որ ի միոսէ մամոլ աասն դո,նս 
փոխեաց,, կամ ավելորդարանոլթ,ոմ,ներ ու դատարկախոսություններ, ինչպես Բ., ԼԱ., եր.
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էր զբաղվում յուր ժամանակի հայ և պարսիկ մարդու միտքը, հայ ժողո- 
վըրդի մտավոր կյանքն ու աշխարհայեցողությունը, բարքերը, նիստն ու 
կացը, սովորությունները, սնոտիապաշտությունները, հավատալիքը' ավե
լի ևս պարզ են երևում այդ գրվածքի մեշ, քան մեր որևէ ուրիշ պատմա
կան կարևոր երկի մեշ։ Առաշին անդամ մենք այստեղ ենք տեսնում հայ- 
գյուղը, այն էլ գլխավորապես Արարատյան երկրի, Քանաքեռը, որը Տա-, 
քարիայի ծննդավայրն է, մի գյուղ, որ հետո տաղանդով պիտի նկարա
գրեր Աբովյանը։

Այստեղ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես նենգությամբ են վարվոսԻ 
իրար հետ պարսիկները և օսմանցիք։ Շահը տիրում է Երևանի բերդին և 
հրաման է տալիս օսմանցի բերդապահներին' ուր ուզում են եր թան. էԵւ 
նոքա առին զգէշն Մուրթուզայ փաշային, և ելին ի զնար Իբրև գնացին 
կէս աւուր ճանապարհ, նենգաւոր ազգն Պարսից գնացին զկնի նոցա, և 
կոտորեցին զնոսա, և յափշտակեցին ղինչսն։ (Р ., Տ-, եր. 1 2 )։ նույն հա
յացքը պարսից վրա, ինչ որ Առաքելն ունի, որ այսպիսի դեպքեր նույն
պես բերում է։ Կամ ինչպես պարսիկ ծառայողը դավաճանում է յուր 
ազգին և օսմանցոց հրավիրում' խոստանալով Երևանը նոցա տալ (Р ., Գ., 
եր. Տ ) ։ Կամ ինչպես պարսիկ խանը Մաղասբերղի սուլթանին։  որ պար
սից գերիշխանության տակ էր, խղճալու տեղ, տիկ է հանում և շահին 
ուղարկում,—բավական չէր, որ նրա բացակայության ժամանակ նրա 
բերդն օսմանցիք առել էին և նրա որդուն սպանել և կինն էլ իրեն գահա
վեժ արել։ Բայց պարսիկն երևում է ե  յուր լավ հատկությամբ. Ւահմազ 
ղուլի բեկը, պատվի զգացմամբ լցված' սպանում է գերության մեշ այդ 
դավաճան Մուրադ բեկին և Խոնթկարն ասում է— « Բարւոք արար, զի ծա 
ռայն իւր սպան։  (Р ., Դ., եր. 7 և հտն.),

Այստեղ մենք տեսնում ենք թե հայոց և թե՜ մահմեդականների մեշ 
տիկ հանելը, կոպիտ բարքեր հայ գյուղացոց մեշ, որոնք իրենց գլխին 
մահմեդականներից եկած խստությունն ու գազանաբարոյությունը իրենց 
համագյուղացիների վրա են գործադրում' գազանաբար պատմելով հա
սարակաց ստացվածքը գողացող տանուտերին (Р ., Р ., եր. 1 և հտն.), և 
մեր սարկավագը կարծես համակրում է. вև աստ տե'ս դու զչարչարանս 
նորա։ (Р ., եր. 4 ) ,  էտեսէք և այժմ լուարուք», ասում է ոգևորությամբ։

Մարդկանց սրտերն ամբողջապես քարացած են, և միայն նյութական 
շահի ետևից են ընկած, անիրավությունը, սպանությունը նրանց համար 
սովորական երևույթ է։ Եվ այդ բոլոր առաքինություններն ու արատները 
Ջաքարիան մեր աչքի առաշ է դնում և մեզ համար շոշափելի դարձնում, 
մեզ ցույց է տալիս դրանք գործողության մեշ և զանազան մասնավոր 
անցքեր պատմելով։ Կենդանի արտահայտիչ պատկերներ, բա յց և մեծ 
մասամբ զզվելի ու քստմնելի։

Եվ այդ բրտությունը, կոպտությունը նույնիսկ մտնում է Տա քարիայի 
պատմության մեշ, նրա ոճի մեշ, քանի որ մի լուսանկար է անում նա։ 
Կոպիտ խոսվածք, լեզու, նկարագրություն ու մտածմունք։ հաները մ ի ֊մ ի  .
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բռնակալներ են, ինչպես և ամեն զորեղ, նրանց ձեռին է սպանել ռւ նե
րել ամենքին, Ոչ միայն շահը խիստ պատժել գիտե, այլև նույնիսկ յուր 
զվարճության համար տանշել ժողովրդին,

8. Աբրահամ կաթողիկոս Կրեւոացի 6:— Ծննդյան և կրթության մասին
■ -ոչինչ հայտնի չէ ։ Ծնված է Կրետեի Կանդիա քաղաքում. Քսան և հինգ

տարի առաշնորդ եղած РЬ քիրտ աղի (Ռոդոսթո), կամ ինչպես ինքն է 
գրում' Թյլակիո քաղաքին, ուստի և երբեմն Աբրահամ Հեքիրտաղցի Է 
կոչվում, 1734 թ ., հայոց ՌՃՁԴ, կաթողիկոս Է դառնում (ուխտի եկած լի
նելով Էշմիածին), և մեռնում է 1736 թ ., Սիմեոն կաթողիկոսի вЯ ամբռում ձ 
խիստ գովասանքով է խոսվում Աբրահամ կաթողիկոսի մասին, թե *էր 
ահարկու և շքեղատես, մեծանձն և խելօք, ճարտարալեզու և հանճարեղ», 

"Այս պատճառով և սիրելի է լինում Պարսից նագր Շահին, որ Աբրահամ 
կաթողիկոսին էյինքն պահէր և շատ խորհուրդ և առնելիս իւր ընդ սմա 
տնօրինէր և հարցանէրա Նույն էՋամբռը» սրա համար ասում է. Տքան 
զամենեսին առալել արար զբարերարութիւնս և զօգուտս սրբոյ Աթոռոյս

■ և ազգիս և բոլոր երկրի ս մերոյ։ Նադր Շահ կոչեցեալն այնքան էր ահեղ 
և զարհուրելի, մինչ ք արինք ս հալէին յահէն և յանռւանէն. Սակայն ողոր ֊ 
մածըն աստուած այնքա՛ն քաղցրացոյց յաչս նորա զսրբազան Հայրա- 
պետս մեր, որպէս զՏովսէփ առ Փարաւոն և զԵսթեր առ Արտաշէս, որոյ 
բան ե խնդիր մի ոչ անկանէր յերկիր առաշի այնպիսոյ բոնաւորին»,

Աբրահամ կաթողիկոսի Պատմադրությոմւից հենց այդ ևս երևում է, 
ինչ որ «Ջամբռը» նրա համար գովեստով գրում է։

Այդ պատմությոմւն իսկապես պատմությոմւ չէ, այլ անձնական հի
շատակարան (те то 1 ге 5 ), և իբրև այդպիսին' մեր պատմության մեշ մի 

. առանձին տեղ է բոնում և, կարելի է ասել, եզակի է իր տեսակի մեշ, քա-
■ նի որ մեզանում պատմական հիշատակարաններ շատ չկան։ Աբրահամն 

այն է մանրամասն արձանագրում, ինչ որ ինքն արել ու գործել է, կամ
, մտածել է ։ Շատ քիչ բան' ուրիշներից լսած։ Հենց այդ պատճառով ևս 

Աբրահամի հիշատակարանը շատ հետաքրքիր է, նա ուրիշներին նկարա- 
գրելով հանդերձ' դարձյալ ավելի ինքն իրեն է նկարագրում, յուր ճաշակը, 
հասկացողությունները, առաքինություններն ու արիությանը, բայց նա 
ինքն իրեն նկարագրելով[' նկարագրում է միանգամայն և ժամանակի ըն
տիր հայ եկեղեցականներին, որոնց լավագույն օրինակներից մեկն էլ 
ինքն է,

Այստեղ մենք տեսնում ենք, ամենից առաշ, թե ինչպես մի գաղթա
կան հայ մարդ մանկոլթյռմւից բարեպաշտական կարոտոլթյոմւ ունի 

. սուրբ աթոռները տեսնելու, մանավանդ «Վասն Հայաստան երկրի վա ն ֊ 
. օրէից և ուխտատեղեացտ։ Եպիսկոպոսը թողնում է յուր Թրակիո վիճակը 

(ՌՃԿԸ =  1719 թ .)  տասներորդ տարում ա ռաշն որ գութ յան և գնում է Երոլ-

6 Արրաճամ կաթողիկոս Կք-էտսւցի, Պատմագրոլթիւն անցիցն իլրոց և Նադր շահին 
Վաղարշապատ, 1870,



սազեմ ուխտ, իսկ ապա, 15 տարի հետո, ճանապարհ է ընկնում, հարյուր г 
օր ճանապարհորդելով հասնում է ս. էջմիածին, երկրպագում է սուրբ 
տեղերինI Ապա ցանկանում է Տարոնի ս. Կարապետ ուխտ գնալ, վեհը չի 
թողնում և նա լսում է ։ Բայց և այնպես' փափագանոք ուխտ է անում Արա- 
գածի ստորոտների վանքերին, Եվ թեպետ' «տկարացեալ անձամբ։ ,  բայց 
դնում է Արարատի մյուս վանքերն էլ ուխտ' вայնոլ մտօք և հաւատով, զի - 
բուժիցիմ ի չարաչար տենդէ ցաւոյս». հոր Վիրապ, Ակոռոլ մոտ' Մասիսի 
ս. Հակոբա աղբյուրը, Հավուց թառ, Աղջոց վանք, ս. Գեղարդ, Գետար- 
գել։ — Մյուս վանքերն այլևս չէ կարողանում շարունակել այցելել, զի վեհը 
մի քանի պատճառներով յուր մոտ է կանչումւ

Գալոսւտին իսկույն ներկայացնում են Աբրահամ վեհապետին' սրբա
զան կաթողիկոսին, <гոր էր նստեալ ի պարտէզն' ի ներքոյ մեծի այւա- 
նին», Կաթողիկոսը սիրով ընդունում է, Հղի սաստիկ սէրն որ արծարծեա, 
էր ի սրտի մերում Ի. ամէ ի վեր բոցափայլեալ յայտնի երևիլր», գրում է 
պարզապես Աբրահամ, Նա ամենայն ակնածությամբ է վերաբերվում Աբ~~ 
րահամ կաթողիկոսին, որ չի թողնում մեր Կրետացուն իրենից հեռանալ.. 
<гորքան պա զատեց ի և աղաչեցի, չեզև հնար, և ոչ ետ թոյլ և հրաման, այլ 
ասաց, եթէ Տէր կամեսցի, ի գալ ամի և ես կամիմ գնալ ի Տարոն... Կա՛ց 
աո իս աստէն և ի միասին պնասցուք և անդ կատարեա ,չուխա քոյ։։... «Ել՜ 
ես խոստացա յ  մնալ մինչև ցայգեկութն, և ապա չուել. որ և ծիծաղեցա, 
երանելին և ասաց բարի է, այնպէս եղիցիа.

Կաթողիկոսի հետ ուխտի է դնում Հովհաննավանք, որի աոաշնորդ 
Հակոբ վարդապետը դալիս հրավիրում է Հզվեհն վասն օծման ս. խորա
նին», ապա Աաղմոսավանք և մյուս սրբատեղիքն ուխտ անում. Այստեղ 
սիրուն նկարագրում Է կաթողիկոսի հետաքրքրությունը, և թե ինչպես 
Հնրբահա յեացռ Էնա և «ցաւեցող վասն ամենեցոմւտ, և ասպնջականներին 
ձանձրություն չտալու համար աճապարում Է ս. Աթոռը, մանավանդ որ- 
ժամանակը խառնակ Էր և Ւահմազ խանի արշավանքի զրույցները պտրտ
վում և հասնում են վեհի ականջին, Կաթողիկոսը շտապում Է, որ հոգա - 
էէզհոգս ամենեցոն ե զի այսպէս բնաւորեալ է» . . .  (եր. 4  և հտն.),

Շատ ճիշտ բնութագրում է Աբրահամը մեր սևագլուխներին' տգետ և ■ 
ապերախտ, ոչ մի բանի հոգ տանել և ոչ ցավել, յուրաքանչյուրն իր հան
գը ստությունը, բարեկեցությունը որոնող և դրա համար ջանացող և այն 
ապահովող, հասարակաց բոլոր հոգսը, <гզամենայն ցաւս ընկենուլ ի վե~- 
րայ գլխոյնտ, Հպաշտիչ ուրուականին իւրոյյ>, կեղծավոր ու շողոքորթ մե
ծավորի առաջ' այն էլ յուր օգտի և բարեկեցության համար, իսկ մեծավորի ■ 
մեռնելուց հետո'  երբ այլևս շահ չունին, եպերել և հեդնել « որպէս ի բնուստ 
անտի ունին զայն ազդն մեր, որոյ զպատճաոն' ոչ այլ ինչ գիտեմ, եթէ ոչ ■ 
զտգիտութիւն և զապերախտութիւնտ։ Ինչո՜վ է տարբերվում այս բնութա
գիրը այժմյան վիճակից, Մի՞թե Աբրահամ կաթողիկոսն յուր ժամանակի ■ 
մարդկանց լավ չի ճանաչում և որքա՜ն գեղեցիկ նկարագրում է նրանց,, 
սուր, կտրուկ, չոր, բա յց այրող,
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Մի՞թե այսպիսի մարդկանց մեշ կաթողիկոսն իրավունք չուներ ասե- 
.լոլ Արրահամին, «զքեզ ինձ աստուած առաքեաց տեսանելով զխեղճոլ- 
թիւնս իմ... լե ՚ր  ինձ խորհրդակից, ցաւակից և կարեկից»... Մի կաթողի
կոս, որի « սիրտը կարի նեղացեալ է, զի ի հեոուն հետէ ի դուրս չեմ 
ելեալа , և որի վրա է ս. Աթոոի ամբողշ հոգսը, որ թեպետև նույն բարե
պաշտական փափագն ուներ մի քանի մերձակա վանքեր ուխտի գնալու, 
֊է բայց ցաւն ժամանակիս և զբաղմունքն ոչ ետուն թոյլв (եր. 5 )։

«Եղանակն և տարին ծանր Էր և յօղն ապականեալ», շատերը հիվան
դանում և մեռնում են, հիվանդանում Է և վեհը, և մեր Աբրահամը տառա
պում և վատանում Է (եր. 7) և չի ուզում հեռանալ կաթողիկոսի մոտից, 
թեպետև «երանելին» երեք-չորս անգամ ասում Է, «գնա' հանգստացիր, 
խեղճ ես, և ի ճանապարհէ եկեալ դադրած ես», և եպիսկոպոսը գնում է 
միայն մտածելով, թե մի գուցե հիվանդը նեղանա կամ տրտմի յռլր 
չգնալու համար, այնուհետև ևս «զմահճովն նստելով' վարանէաք, և ընդ 
միմեանս հայելով լոելեայն տրտմեալ երեսօք տարակուսէաք»։ Մինչև որ 
երանելին յուր օրհնությունը տալով «աշ ձեոն ի մէշ ձեռացս հեշտ և հան- 
զիստ ա լան դե ա ց զմաքոլր հոգին իւր ի ձեոն հրեշտակի բարլոյ, ա"յնպէս. 
որպէս թէ ոք հանցէ խնձոր մի ի ծոցոյ և տացէ բարեկամին կամ սիրելոյ 
իւրռյ»։

Եվ այդ այն ժամանակ, երբ այգը կատարելուց հետո Նադիր խանի 
արշավանքի ահից Երևանի հայ բնակիչներից կանայք ու մարդիկ փախըս- 
տյա գալիս են էշմիածին։

Այս ծանր տարին ոչ ոք չի ուզում, երևի, կաթողիկոս լինել։ Ամենքը 
Աբրահամին են մատնացույց անում, որ հրաժարվում է' ասելով «թէ չեմ 
բաւական այդմ գործոյ... մանաւանդ ղարիպ և օտար եմ»։ Զոռով քարշում 
տանում են Երևանի փաշայի մոտ. Աբրահամը լալիս ողբում է, չի ոլզոսէ 
կաթողիկոսությունը, որովհետև ընտրություն պիտի լիներ և Սպահանի ու 
Ա տամ պոլի քաղաքացիք պիտի ընտրեն— «Ապա թե ոչ Սուրբ Աթոռին և 
կաթողիկոս նստողին մեծ վնաս կլինի» (9 ) ։ Բայց փաշան առարկում Է, 
«Եթէ Սպահան և Ստամպօլ մինչև երթևեկոլթիմւ գրերաց լինի և ընտրու
թի ւն վասն ումեմն, ի մէկ տարին չյինիր, և ահա երկոլց կողմ անց զօրք 
և պատերազմ ունք երեին, և էշմիածին ի վերայ ճանապարհին է, մինչև 
ցայն օրն վանքն պիտի քակուի, և միաբանքն անգլուխ գոլով մինն ոչ 
մնա յ ,  այլ ցրուին. այնուհետև ի՞նչ օգուտ է ձեր ը նտրոլթիլնն»։ Ահա հա
մոզող պատասխան։

ժողովվում են շրշակա իշխաններն ու եպիսկոպոսները և նրան զո
ռով դնում են «ի ծառայութիւն և ի ներքոյ լծոյ սուրբ էշմիածնի և Աթո- 
ռոյն մեծի սուրբ հօրն մերոյ Գրիգորի էուսաւորչի»։

Եւ մեծ հոգացողության մեշ է նորընտիր կաթողիկոսը, անծանոթ 
երկրին, մարդկանց ու միաբաններին, ել ու մուտքին և արարողության։ 
Եվ, որ գլխավորն է, ամենևին փող չկա, իսկ վանքի ծախքը մեծ և անթիվ, 
Բայց որ գլխավորն է ' Հարսում ջարդում է Նադիր շահն օսմանցոց, և եկել
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է Արարատի կողմը։ Կաթողիկոսին Մելիք շան քալանթար ն իմացնում է, 
որ պիտի ելնել Նադիր քսանի առաշ ընծաներով։ Նադիր քսանը սիրով ըն
դունում կ, երեք օր յուր մոտ պահում։

Եվ Մայր Աթոռի ու եկեղեցու օգուտը խորհող կաթողիկոսն օգտվելով
հայող հանգամանքից, ոչ միւսյն յուր կաթողիկոսական հրովարտակն է
առնում, ,սյլև ուրիշ երեքը էշմի ածնի պահանջները թողնելու, և «զի թուր

քացողքն և հայրենեացն ղրկեսմին, և մի՛ ոք գայցէ ի վանքս, և նե,ղա
ցուսցէ առանց հրամանաց խանին»։ «Ցորմէ և ես վստահացեալ հրաւի-
րեցի զնա ղալ ի վանքն թամաշւսյ և զիարաթ»։ Եվ նա գալիս է ու բանակում
գեղի մոս։ անդում, «զցորեանն և զգարին իսպառ կերցուցին երիվարացն
և արաթո.լր կոխեցին, զի ժամսւնակ կր հնձոց. և զի ևս էր հնձեալ», գան-
դատվում է կաթողիկոսը, եկս։ծ  օրը կաթողիկոսը խանին ընդառաջ չի
գնում, որովհետև « այլք. . .  խելացնորեալք ոչ ուսուցին զիս զծէսս պար
սից և զսովորութիւնն երկրին»,

Սարսափում կ ծերուհի կաթողիկոսը, «ահիլ պակեայ, և ի կենցաղս 
յուսահատեցայ, և սկսայ այնուհետև զյետին և զհրաժարական զողջոյնն 
տալ, ներումն և աղօթս խնդրել յամենեցոմւց. և մտեալ ի սուրբ տաճարն' 
անկեալ առաշի սուրբ իշման տեղւոյն, լալով և հառաչանօք, և դառն ար- 
տասուօք յանձնելով զհոգի իմ յաստուծոյ, և այսպէս պաշարեալ երկիւղիլ, 
և լբեալ սրտիլ գնացի ի բանակն կիսամեռ»։ Բայց որքան կ մեծ լինում 
նրա սրտի ուրախությունը, որ « մինչ ակն ունէի տանշանաց և մահու», 
խանը իբրև մարդ է վարվում և «խիլայեաց ինձ», և « ո՜վ ոք ոչ զարմ ա ս ֊ 
ցի,—բացականչում կ ծերոլնին,—փա՛՛ռք աստուծո հրաշագործութեանն, 
մեծ են գործ ք քո տէր, և յո յժ  խոր են խորհոլրդք քո», և ապա խաչով ու 
թավւռրով բերում են խանին էշմիածին։ Եվ խանն ամենայն հետաքրքրու
թյամբ դիտում է ու լսում է ժամերգությունը և մինչև իսկ 300 փլորի 
ողորմոլթյուն տալիս։ Եվ նույն գիշերը յուր կանանոցն է ուղարկում վանքը 
տեսնել, մյուս օրը լուսանալիս' նորից գալիս, խոսում, ուրախանում է, 
մինչև անգամ շնորհակալություն հայտնում և մխիթարում' ասելով «մի 
հոգար և մի' տրտմիր և բնալ մի' երկնչիր, այս օճաղս մեր է » ...

Կաթողիկոսն այժմ խրատված՝ ընծաներով հետը մինչև Փարաքար է 
գնում ։

Լինում է Եղիվարգի դաշտում մեծ ճակատամարտը, օսմանցիք կո
տորվում ու փախչում են, և կաթողիկոսը դիակների ու վիրավորների մի- 
շից անցնում է, ազատում շատ վիրավորներ կոտորելուց-թուրք, հայ, 
հոռոմ ու խնամում,

«Հանճարեղն ն երկրորդ Աղեքսանդրն» պաշարում է Կարսը, նեղը 
Լծում օսմանցոց, Երևանը և  Այրարատն ընկնում են պարսից ձեռը և խա
ղաղություն է ւինում։ Նադիր խանը արշավում է Ւիֆլիս և կանչում է 
խաներին և այլն, նաև կաթողիկոսին և խիստ պատվերներ տալիս Երևանա 
խանին, որ լավ վարվեն կաթողիկոսի և հայերի հետ, և կաթողիկոսը շատ
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„աղամներ է ստանում հայոց համար, այլև ազատում 300 տուն հայեր' 
Թիֆլիսից հորասան քշելուց։ Այլև հոգ Է տանում երկրի հարկի մասին, 
որ աղքատներին չնեղեն։

Ե Ր Գ Ի Չ Ն Ե Ր

Այդ երկու հարյուրից ավելի տարիների ընթացքում եկեղեցականների 
և եկեղեցական նյութի մեք բանաստեղծություն չկա, բա յց բուն ժողովրդի 
մեյ եղել Է, անշուշտ, բանաստեղծություն, և ավելի ժողովրդական երգիչ- 
ների մեշ, որոնք մեծ մասամբ աշխարհաբար լեզվով են երգել, իրենց 
տեղական բարբառով, շատ քիչ տեղեկություն ունենալով Ս. Գրքից և 
գրաբար լեզվից։ Այդպիսի շատ երգիչների անուններ են հիշվում 17-րդ ե 
18-րդ դարերի համար և սրանց ժառանգները հարատևում են մինչև մեր 
օրերն իսկ։ Բայց դժբախտաբար դրանց երգածները չեն ժողովված ու գրի 
առնված, ուստի և կորած են. իսկ գրվածներն ևս հրատարակված չեն։

Այսպես, 17-րդ դարոլ երկրորդ կեսի երգիչներից մեկն Է Խսւսպեկ 
ЬгЬд, որ երգել Է արևմտյան բարբառով, խաոն գրաբարի հետ. ոմւի երևի 
կրոնական կրթություն, և երեց լինելով Աստվածածնի վրա Էլ տաղեր Է 
ասել, որոնք, սակայն, տպված չեն։ Կոսս։անյան, Բ. պրակ, եր. 11, կա' 
<էՏաղ ի վերայ վարդին և անուշահոտ ծաղկանցտ, որ սովորական ձևով մի 
հասարակ գովեստ ու նկարագիր Է վարդի ծաղիկների, թեպետև ստոր 
հին բանաստեղծներից, բա յց ճաշակը դեռ երևում Է ոտանավորի և բա
ռերի ընտրության մեշ։ Ավելի գեղեցիկ Է 1670 թվին գրած մի տաղ (Կոստ., 
Գ. պրակ, 15)' «Տաղ սիրոյ և ուրախութեանտ, որ նկարագիր Է գարնան 
բնության, ծաղկող այգու, ծառ ու ծաղկի և երգեցիկ թռչունների, հատկա
պես պյոլլպյոզի և վարդի (որի համար * Խումբ առեալ պայծառաղգեցալ 
վարդն կարմիր սպիտակ, յայտնեցալ ի մ Էշ կոկոնին երփն ա զարդ ճշմար- 
տապէսռ, իսկ պյուլպյոլլը. — «Աղաղակէր քաղցր ձայնիւ պիւպիզն վարդին- 
սիրուն, ոչ դագարէր երագ շրշելոյ վարդին սիրոյն»... «Առալոտէն մինչ 
իրիկուն գովք ասէրտւ)։ Գեղեցիկ նկարագրված է սոխակի սերն առ վարդը, 
թե ինչպես նա զարթնում է կես գիշերին, կաքավ ում, ծիծաղում, արտաս
վում ծիծաղելով, կամ երգելով ու ճռվողելով փարվում վարդի շուրշը, 
անթարթ աչքով նրան նայում։ Իսկ մյուս կողմից' ինչպես վարդը ննշում 
է ցողի մեշ մանրամասնիկ ողողվելով, մինչդեռ մյուս ծաղիկները էհոտ 
անուշ բուրեն ի թփին գոյնզգոյն ծաղկածալալյ> մի տեղ խմբված ու պար 
առած սոխակի քաղցր ձայնով հրճվում են, գովում են բոլոր թռչուննե
րին ու սոխակի համար արքայական գահույք պատրաստում։

Անշուշտ այս երգն այլաբանական Է' թռչունք—տղայք, ծաղկունք- 
ազշկերք. վարդը սիրուհին, և ծաղիկները նրա ընկերուհիք։ Բայց հենց 
առանց այդ այլաբանության ևս ուղղակի իբրև բնության երգ' մեր գեղե
ցիկ երգերից մեկն Է,
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Խասպեկ երեցից ուղիղ հարյուր տարի հետո ապրել է Սայաթ-Նո- 
վա,— որ ավելի մեծ և զուտ քնարական երգիչ է, մեծ թերևս գուցե նրա 
համար, որ նրա գրածներից ավելի բան ոմւինք։ Սակայն Սայաթ-Նովան 
ուրիշ կարգի երգիչների է պատկանում, Նա աշուղ է,

Ս այաթ-նովա':—Սայաթ-Նովան աշուղ է, այսինքն' ժողովրդա
կան երգիչ։

Սայաթ-Նովայի հայացքն աշուղության վրա երևում է նրա մի քանի 
երգերի մեշ, Ախ վերդ յանի հրատարակության մեշ դրած առաշին երգը 
(1759 թ. գրած) մի գովասանք է քամանչայի, արծաթե ականշով, գլուխը 
շավահիր քարած, շիրմայի (փղոսկրյա) կոթով, փորը սադափով նախշ 
արած, ոսկե սիմով, էրկաթը փանշարա արած, վարաղն ած ճիպոտով, 
ռաշի պոչից ձարը.

Քամանչան (աշուղի նվագարանը) « Ամեն սազի մեշըն գոված դասն в 
է, որ « պարապ վախտին րափա» է ուզում, «մերձըբվում է այիվնումը» 
չայով ու սուրճով, նրա «բոլորքը» շարվում են «գոզալնիրը», և նա «մեշ- 
լիսի կեսն է», նա «շատ տխուր սիրտ խնդացնում է, հիվանդի դողը կըտ- 
րում», «երբ քաղցր ձայնը վեր է ոմ,ում» կամ «քաղցր հանգով խոսում», 
ոչ միայն «ածողին երկու է շինում», և « հետը խաղացողի սիրտը բաց 
անում», այլև լսողներին «քաղցր զող ու սափա է ցույց տայիս», այն աս
տիճանի, որ «շատին զարթոձ լուսացնում է » , շատին էլ օրոր կարդալով 
«քնեցնում է բանգով' ինչպես մի անուշահամ գինով լիքը ոսկե թաս»,

Երգիչն յուր նվագարանի արտաքին գեղեցկությոձը նկարագրելով' 
պատրաստում է նրա ներքին ազգեցությոձը ըմբռնելու, Այդ նպատակով 
պիտի խոսքով է ասում, քամանչայի արժանավորությոմւը զգալ տալու

Սակայն «նաքազ» (վատթար) մարդը չի կարող քաման չի այդ ազգե- 
ցոլթյոլնը տեսնել, քամանչեն նրա «պասն է», ուստի և երգիչը հորդորում 
է «շանք անել ավելի ևս լավ օրերի», այսինքն գործերի ետևից լինել։

Ահա այսպես գիտե երգիչը յուր նվագարանի ու երգի ուժը, որ ոչ ոք 
կարող է վիճելով (ըստ աշուղների) նրա ձեռքից խլել, այսինքն նրան 
հաղթել, իսկ, ընդհակառակն, «քանի սաղ է Սայաթ-Նովան, շատ բան 
կըտեսնի այդ քամանչեն», շատ հաղթանակներ կտանի, միայն հարկա
վոր է, որ խալխն աղոթք անե, որ «ապրի նորա ածողն»։

Ի՞նչ պիտի լինի այդ երաժշտության նպատակը, արդյո՜ք միայն

1 էՍայաթ֊Նովա,, լույս գցած աշխատասիրութենլւվ Գեորգա Ախվերդյան, Մոսկվա, 
1»5г,- Մի բժիշկ, Գեորգ Ախվերդյան, որի վաղաժամ մահը ղրկել է Հայ,в դրականու
թյունը յուր բանիբուն ու. սիրող մշակից,— Ախվերդյանը դժբախտաբար միայն յուր մի 
հատորն {  լույս ընծայել' էԳոսլանքւ, առանց ժամանակ ունենալու մյուս պատանների ժո
ղովածոս ես հրատարակելու, ինչպես ե աԱռակ, ասած, վիճակախաղեր ե ամենայն տեսակ 
խազեր», որոնց ժողովելու, կարգավորելու սիրահար էր նա։ Նրա հրատարակությունն յուր 
հաոաշաբանով ե ծանոթություններով աչ միայն յակ, ժամանակին, այլն այժմյան ժամա
նակին պատիվ կբերեր ամենայն մարդու (անշուշտ մի քանի բան հնացած)։
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ուրախացնել, Երգիչն արդեն այն խոսքով թէ* «նաքազ մարդ քիղ չի կան иг 
տեսնի, դուն նրա պասն իս» ակնարկում է յուր մտածության եղանակին, 
Նա իրեն անվանում է մի տարի առաջ, 1758 թ. գրած (ԷԲ. եր. 131) երդի 
մեչ «խալխի նոքար», որ «Համով պիտի ծառայե» ամենքին, թեպետև այղ 
ծառայության մեջ շատ դառն ությոմւ Է կրում, Եվ ինչ Է այդ դառնությունը, 
նա իբրև խալխի նոքար խալխի կամքը պիտի կատարե. իսկ խալխի 
կամքն Է զվարճանալ ու սիրո երդ լսել, սակայն աշխարհը միայն զվար
ճություն ու սեր չէ. « վուր տիզ հարսնիք, վոլր տիզն սոլք, վոլր տիզ սոյ. 
րաթ խազ է ըլոլմ, վուր տիզ ժամ, վուր տիզ պատարագ, վ„լր տիղ սիրով  
տաղ է ըլում»,—այսինքն ուրիշ խոսքով' զվարճության հետ խառն է և 
սուգը, մարմնի հետ միացած է և հոդին, Մարդս երկվությունից է կազմ- 
ված, որոնք իրար հակադիր են ըստ քրիստոնեական հայացքի, և Սայաթ. 
Նովան կանգնած երկվության առաշ' չի իմանում ի՛նչ վճիռ տա, «թե որ 
հոգուս  ̂ կամքն իս անում, մարմինդ բեդամաղ է ըլում», և բացականչում 
է' «վո\ր  մէ դարդին կու դիմանաս, ղուն շրատար Սայաթ-Նովա»,

Հոգին պահանջում է և ասում է. «թեկուզ իմանաս, գիտենաս աստ- 
զեբու համբարքն սիրուն, անբարի գոլրծն կորած է», այդպես է ասում 
«Հարանց վարքն սիրուն, Ավետարանի խօսկիրն' մարգարտե կարգը սի. 
բուն», նա քարոզում է, «թե էս կինաց փառքն չոլզիս' էն կինաց ալմասն 
կուտան. թե հոգուտ խաթիր շալ հագնիս' զար քաշած ատչասն կու տանյ,. 
Նա պահանջում է մեղքը խոստովանել և անձնուրացություն, Սակայն ա շ ֊ 
խարհն էլ յուրն է պահանջում, նա այդ քարոզից խելքի չի գաչիս, նրա 
անձի մեջ նստած է «անախտելի չար դևը», որ մինչև դուրս չգա, մարդ չի 
ուղղվիլ. խոսք ու խրատներով բան չի լինում, նրանց համար ավետարանի 
խոսքերը «լալ ու գովար են խոզի առջև ածած», ուստի թեկուզ դպրատանն 
պահ տաս' ծեծով չի խրատվի խիվն... բեդասլն ասըլ չի դաոնա, թոլով չի 
սիպտակի սիվն, ծուռն փետն չի դրստի ռանդան», Ուստի և Սայաթ-Նո<֊ 
վան իզուր կամենում է դրստել իբրև «դուրգար» այդ ծուռ փայտը, Նրան 
չեն հասկանում և նրանից ուրախ երդ են ուզում, «խալխին համով ղուլոլղ 
անել» միայն, Բայց դեռ նա բարի է, ինքն իրեն մխիթարում է աշխարհի 
այդ անուղղելիությունից և կոչում, «ով քիզի լեղի պար քիվ ե, գոմ, տ ոլ 
շաքար», միայն պետք է ջանք անել, որ իր «շոլշեն չկոտրին, չխփին 
քար», և շարունակում է միառժամանակ ևս խալխին համով ծառայել, 

Սակայն այս երկվությունը նրան հանգիստ չի թողնում, Նրա աչքի 
առաջ (ԼԴ. եր. 136, գր. 1759 թ .)  կանգնած է շարունակ աշխարհի ունայ
նությունը մի պատուհանի պատկերով, որի միջից նայելՈվ' տեսնում է 
կյանքի բազմատեսակ եղանակները, այդ պատուհանից մտիկ տվողը 
խոցվում է դաղերով, այնտեղ «սուտը շատացել է», «ղոլրթը ճամպա չէ 
գնում, բարեկամները թշնամի են դաոնում», « ղոլվաթն էյթիբար չունի», 
Կամ եր. 143, երգ Լէ (1759 թ .). «Շուռ էրիտ չարխ ու փալագն, դոլվաթն֊ 
միզնից խռով ա, ում հաքին հին շալ ին տեսնում, էլ չին ասում թե էս. 
ո՜վ ա». «իմաստուննիրն չտեսան էս աշխարհիս, հուտն ու համքն»,
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Սակայն այդ ունայն աշխարհն էլ ոչ ՛մի մարդու մնալու չէ, մահը 
պատրաստ է. ոչ ոք չի կարող ասել, ՜թե * առավոտից մինչև մութն կարող 
է ապրելи, քանի որ ասաուծոլ ձեռին вհեշտ է մարդու աշխարհք ել ու 
մուտքը»։ Եվ «Տուրս գլխանի էւԽշի վրեն աջալն դրիլ է թամքն», « մեր ու 
մանուկ բ  աժանվեցան, մանուկն էն դո լի ելնի լալու», և, որ ամենից դժվարն 
է' яՍատանեն մե դամբ է դրի Ադամի վաթն որսալու, շատն սատանեն է 
տանում, վիր ։ն մնում Է վա՛յ տալո՚Ա։

Այս ամենն ի նկատի ոձենալով կող ու սա փան այլևս չեն զվարճաց
նում երգչին. անցել Է նրա «վաղվան քաղցր փառքը», նրա դառն վիշտը 
շատանում Է հետզհետե և մանավանդ համբերությունը հատնում Է, չի 
դիմանում խալխի դափին։ նա կյանքից ձանձրանում Է. էՄարթ համաշա 
մեկ չի ըլի»։ Եվ այդ դառնությունը հետզհետե ավելի մեծանում Է, որով
հետև «Էրեկ լավ էր, կանց վուր Էսօր», իսկ ապագայի համար ևս հույս 
չոմւի, քանի որ նա հաճախ հուսախաբվել է' ովաղէրումեն բեզարիլ ի մ»։ 
Միանգամ արդեն այդ քրիստոնեական հոռետեսության հայացքին հասած՛ 
այլևս նա, անշուշտ, «խաղերից էլ պետք է բեզարեր», ինչպես որ բլբոզը 
լաց է լինում, երբ վարդի խարը շատանում է, այնքան կոկոն քաղում են, 
որ չեն թողնում ժամանակին բացվի վարդը։ Լալիս է, ողբում է երգիչը 
աշխարհի վրա, ուր սուտը շատացել է, և ցանկանում է «բաղերից բեզա
րած բլբոզի պես դուրս թռչել»  աշխարհից, ղի է լավ մարթն Էն Է' գլուխն 
պահե աշխարումս Էյթիբարով» կամ вլավ մարթն էն է*  սիրով անե բարի 
հրեշտակներոլ կամքն»։

Բայց ի՜նչպես պետք է պահել գլուխն աշխարհում էյթիբարով։ Շատ 
պարզ է այն ժամանակի հայացքով։ Պետք էր ուրանալ աշխարհն ու մար
մինը և միշտ հոգու ետևից երթալ։

Թե ի՞նչպես է հասկանում ժամանակակից մարդն այդ անձնուրացու
թյունը, որ հետևանք է այն հայացքի, թե' Հաշխարհս միզ մնալու չէ, մալ 
անիլն ինչի՜ն է շահ» (եր. 136, 143), կամ „վուր չէ Ուոնիելի նման, կալ 
անիլն ինչի՜ն է շահ», շատ գեղեցիկ երևում է Գ. երգից, եր. 52, գրած դեռ 
1753 թվին, Այդ է ' նախ կրթել իրեն «հայա (ա մոթ), ադար (համեստու֊ 
թյուն), ш г (ամոթ) սիրելով», ապա «Աստված, հայի, յար (ընկեր, ավե
տարանական իմաստով) սիրել», «գիր, ղալամ, դավթար սիրել»։ «հրատ, 
սաբր (համբերություն) ու յար (արդարություն, դատաստան) սիրել», 
«աղքատ, ղոնաղ, տար սիրել», և վերշիվերշո «վանք, անապատ, քար սի
րել», Այս է ([Աստծո շ արքոլմը», այս խրատներն են գրած аՀարանց վար
քում ը», «հալալ մտիկ անիլ հացի ու աղի (արդարության), հպարտություն 
չանիլ, այլ խոնարհ լինել»,

Բոլորը կրոնավորի համար եղած պահանշներ (նույնպես գիր սիրե
լը ), որոնցով մարդ Աստծո դուր կգար, բա յց որոնցով «հոգու խաթեր 
մարմնու ումբրը կես է լինում». Ուստի և դեռ 1753 թվին երանի է տալիս 
իրեն, եթե միայն այդ կարողանա անել։ Այդ աշխարհոլրացության հա
յացքը հետզհետե զորանում է նրա մեշ, որքան ավելի նա հուսախաբ է
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լինում, և մեր երգիչը վերջապես քաշվում է վանք, հակառակ յուր խոստ
մանը, թե «քանի սաղ է Սայաթ-Նովեն, շատ բան կոլտեսնիս, քամանչաօ։

Սայաթ-Նովան աշուղ է, ե. իբրև աշուղ յուր բանաստեղծության նյութ 
ունի սերը, որ երգվում Է սովորաբար վեճերի և ուրախությունների ժա
մանակ։ Նրա երգերի մեծ մասը նվիրված Է այդ նյութին, որ երգվում Է 
աշուղական ձևերով։

Սայաթ-Նովայի այդ իդեալի նկարագիրը երբեմն մի կանխանմա֊ 
նություն Է միայն, մի թեմայի զարգացում, որ նման ձևերով արդեն շատ 
բանաստեղծներ արել են. գրեթե բոլոր նմանությունները կարելի Է գտնել 
15—16-րդ գարու բանաստեղծների մեշ։ Եվ ինքը, Սայւսթ-Նովան անկախ 
չէ գտնում այդ ձևերը, այլ շատ հավանորեն պարսկերեն կամ թուրքերեն 
երգերից պատրաստ առնում Է, որին ապացույց են և հանգերը օտար բա
ռերով։ Անհատականության կնիք գրեթե չկա, Եվ եթե մենք Սայաթ-Նովայի 
տիկինը համեմատելու լինենք Աղթամարցոլ տիկնոշ հետ, ոչ մի առան
ձին տարբերություն չենք գտնիլ, որովհետև դա մի որոշ տիկին չէ, որ գո
վում են, այլ տիկնոշ' « արեգակնափայլդ երեսով տիկնոշ գաղափարը, 
գեղեցկությամբ, և գրեթե միայն արտաքին գեղեցկությամբ կնոշ վերա
ցականությունը,

Ամենից առաշին տեղը բռնում է կնոշ արտաքին գեղեցկության գով- 
քը, կնոշ պաշտամունքը, սիրո արտ ահ այտոլթյունը, մարմնական աննման 
գեղեցկությունը, որի «նման աշխարհիս մեշ չի տեսածդ (Я, 61, ղ .). կամ' 
«թամամ աշխար պտուտ էկա, չթողի Հաբաշ նազանի. Չտեսա քոլ դիղարի 
պես' ղուն դիփունին բաշ, նազանիդ (ԻԵ, 112 ա )։

Ընդհանուր պատկերի մեշ, բնականորեն, ամենից ավելի գրավում
են աչքերը, որոնց համար զանազան նմանություններ է բերում__ «Օսկու
մեշն մինա արած աչկիրդ ակնակապ թաս է» (ԺԸ, 93, բ .) , կամ' «Աչկիրգ 
կարմիր վարդ, նոլր բացարած տուխտդ (<*& 88 գ .) ։

Դոշ ու թիկունք---«բոյէմեղ չուրս մատն ավելի լցվիլ է գոշդ ու թի.
կոմւքդդ (Դ. 55, բ .)

«Ռանգդ շաքարիа ( &Я, 88, ա.)
«Ռանգդ փռանգի ատլաս էդ (ԺԸ, 93, բ .)
«Քոլ տերն բաղն ինչ կոնէ, քոլ հուտն ռեհան իս շինի...
Աշխարքն ծով, գոմ, մէշն նավ, ման իս գալի, լանգ իս

տնումդ (ծփալ) (ԼԵ, 139, ղ .) ։

«Ղուրբան իմ ծոլցիղ նռանըս (ԼՀ, 141, բ .)
«Լիզոլդ օսկե ղալամի պեսդ (ԽԱ, 151, դ.)
«Մեչկդ հա ղի դե մ են (գործիք' պղնձե թել քաշելու) քաշած 

սիրմա մավթոլլի (արծաթյա) նման էդ... (Լ., 127, ղ.)
«Երիք հարոլր ու վաթսուն ու վից ամեն անդամդ ղարարի а 

(Գ ; 55, գ.),
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Հաճախ Սայաթ-Նովան յուր յարին նմանեցնում է ծաղիկների և հատ
կապես վարդի, սակայն վարդի և սոխակի այլաբանություն չի անում, այլ 
լոկ նմանություն, այլաբանական երգ չոմւի Ս ա յաթ-Նովան. ամենից գե- 
ղեցիկ համեմատությունը յուր և յուր յարի վիճակի համեմատությունն Լ
(ժ .  73).

Ուստի՞  դու քաս, ղարիբ բըլբուլ,
Դու մի' լաց ՝լի, ես իմ լալու.
Դու վս ՚րթ պըտոե՛, ես գ ո զ ա լ ի կ .
Դու մի' լաց ՛լի, ես իմ լալուդ

բըլբոււ> խ "սԻ ' />шпрь »
Օխնըվի' քու էկած սարըն.
Քի վարթն էրից, ինձ իմ յարըն,~~
Դու մի լաց ՛լի, ես իմ լալու.,.

Բնությունն առհասարակ գրեթե տեղ չոմ/ի. միայն յարի ման գալր 
պարտիզում (ԻԲ. 134), Սայաթ-Նովայի սիրած նմանությոմւներն են նաև 
թանկագին քարեր և մետաղներ։ 1 Անգին ակն վրեդ շարած՝ անբան օսկու 
ռ ախտ ի ս, գոզալ»... (ԻԱ, 102, ա .),

«Ս կանգարի Ջուլղարի թողած չավահիր ի ս, անգին լալ իս,
Դանգն դանգի մ ի չեն հանած, հիդքաշած մսխալ, մսխալ իս»

(ԻԱ, 102, գ .) ։

Հագուստը և զարդը նույնպես գովասանքի առարկա է.—

. . .  թե խամ հաքնիս, թե զար հաքնիս,
Կու շինիս ղումաշ, նազանի... ^

Բարակ միչքիդ թիրմա շալն'  նման է օսկե քամ արին.

Ղալամն ձեռին չ է  կանգնում, մաթ շինեցիր նաղըշքարին,

Դոմ, կրակ, հաքածդ կրակ, վո՞ւր մե կըրակին դիմանամ,

Հինդու զալամքարոլ վրեն ծածկիլ իս' մարմաշ, նազանի, 1

Դաստամազիդ թիլի մեչըն մե շադա մարչան է քաշած (ԻԵ, 112)։ 

Չնայելով Սայաթ-Նովան ժամանակի բոլոր թանկագին բաներով գո
վում է յուր գոզալին, բայց և այնպես հաճախ բառ չի գտնում գովելու.

«Ցար, քիզ ինչո՜վ թարքւփ անի մ ' աշխ արումս բան չմնաց.
Կրակե ծովեմեն դուս էկած' ռաշ, շեյիրան իս ինձ ամա»։

(ԺԸ, 93, գ .)



Ղումաշ ասի մ' շոլրեղեն է կու մաշվի,
Ս ալրի աս իմ ախըր մին օր կու տաշվի,
Ջեյրան ասիմ' շատ մարթ քիզիգ կու յաշվի ( համեմատվել) ,
Բաս վո՜լնց թարիփг անի մ' մ իր ա (երկին) իս, գոզալ։
Թե մանուշակ ասիմ' սարեմեն կոսին,
Թե շա վայիր ասիմ' քարեմ են կոսին,
Թե վուր լուսին ասիմ' տարրեմեն կոսին,—
Արեգագի նման' փարա (լույս բոլորակ) իս։ գոզար

(ԺԶ, 88, р., գ .)

Ներքին գեղեցկությունը շատ քիչ է ոգևորության նյութ դաոնում 
Սայաթ-Նովայի համար, ինչպես առհասարակ մեր ժողովրդական երգերի 
համար, Բանաստեղծը բավականանում է մի քանի ընդհանուր ակնարկ, 
ներով. «գոմ, խոմ էն գլխեն գոված իս, ես քիզ նոլրմեկ գովի մ արի а 
(Դ. 55, գ .), բայց դեռ արտաքինն Է գովում, Կամ' „գոլն Էն գլխեն իմաս
տուն իս, խելքդ հիմարին բար մի անի» (Հ , 66, ա .), կամ ազգն Է գովում 
«ասկդ ասկերում գոված> (Ը , 66, բ .),~ 'խ ո սկի ր դ  քաղցր քաղցր Է, լիղոլդ 
շաքար ու նաբաթ Է» (ԺԴ., 84, դ., ԺԷ, 90, բ ., ԺԸ, 93, բ .) ։

Ինչպես կնոջ պատկերի մեշ անհատականություն չկա, նույնպես և 
հաճախ զգացումների արտահայտությունների մեշ տարբերությոմւ չկա. 
զգացումները միևնույն ձևով կամ ֆորմուլով են արտահայտվում, Հեյրան 
լինել (Թ , 69, բ .) ,  այրվել սիրուց, «էրած խորված ման իմ գալի, մի տիզ 
չկա մար ունենամ» (ԺԳ, 81, գ .), « Սիրտս էրից' քեյիրանի նման ման 
գալդ», կամ' «վախում իմ թե' ինձ էլ էրիս' անհանգչելի հուր իս, ախպեր», 
«Հուր իս էշխով կրակած» (ԺԱ, 75, ա., բ .) , «Կրակ նընգած վառ իս էլի» 
(ԺԱ, 76, ե .), «Ինձ հուրյան, բիր յան արիր» (76, զ .) ։

Սայաթ-Նովան կնոշ պաշտամունք ունի և սեր է գովում, և սերը եր
գում է կանխանման ձևերով, բայց զուտ անձնական շեշտերով։ Այղ սերը 
մի իդեալական գաղափար չէ, այլ մի իրական նյութական զվարճություն, 
բայց ոչ ֆիզիկական կրքի զվարճություն, հեթանոսական սեր—Սայաթ- 
Նովայի միտքը հեռու է այդ բանից, երկրավոր զգայականությունից, Եվ 
այդ սերն անարատ մաքուր է։

Սերը պետք է հաստատ լինի (Ը . 66, դ.), և մարդ մի հատիկ յար 
ոմւենա։ Այդպիսի սեր ունենալու համար պետք է երկուսն իրար հավասար 
լինեն (ԺԳ, 81, ա .)։ Այդպիսի յարն անգին է, որից ոչ մի բանով բաժան
վել ու հեռանալ չի լինի, ոչ մարգարտով ու ալմասով, ոչ մահով, ոչ ահով 
և ոչ շահի հրամանով (Բ. 50 )։

Նրա անձնական զգացումը երևում է դժբախտ սիրո մեշ, երբ յարը նազ
է անում (ԺԷ, 90, ե., Թ, 69, բ .)  և հեռացնում է յարին (Ը , 66, գ.) ուրի
շին լսելով, երբ նրա յարն իրենից նեղացած է և աշխատում է սիրտն ա ,ւ ֊ 
նել (ԻԸ, 119) ե հավատացնել, որ ինքը հանցանք չունի (Ը , 66, բ . ,  ե. 58, 
ա .), Այգ ժամանակ կսկծում ու լաց է լինում անհատական կերպով (Ջ,.
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62, ե., ԻԴ, 111, ե., ԺԸ, 93, գ .) կամ մահ է ցանկանում (№ ,.1 0 6 , ե ., ԺԱ'г
103, ե .), որովհետև առանց սիրեկանի'

... Ինչ կոն իմ սոյբաթն ու սազն,
Զեոնեմես վեր կոծիմ չանգի,ւն մեկ-մեկ,
Չանթի ուշկ ու միտկըս իրար շաղեցիր,
Փահմ ես կու հիռացնիմ հ անգիրն մեկ-մեկ։

Առանց քիզ ինչ կոն ի մ  աշխարհիս մալը ն...- 
Կու հաքնիմ մազեղեն, կու հաքնիմ շալըն,
Կերթամ ու ման գոլ քամ վանքիրն մեկ-մեկ,
Բըլքամ մե մարթ ռաստ գա' վուր ինձ խրատե.
Գոզալ, քոլ էշխ եմ են սիրտըս ազատէ (է . 64),

Յարից խոստում և հաստատուն երգում է ոպում' հաստատ երդում
խոստանալով (ԻԵ. 112, ե .) ։ Այսպիսի երգերի մեշ պակաս չեն հնչյոմւ- 
ներ, որոնք իրոք մի փափուկ բանաստեղծի սրտից են բխում ու մեզ տա
նում ի ցավ և ի խնդություն։

Նա թափառել է ուզում իբրև աշուղ, երբ սիրեկանը- մերժում է իրեն■ 
(Ը . 67, ե. ժ .) ։ Աղաչում, խնդրում է գթալ իրեն ( Զ■ 61, գ ., ը .) , ասելով 
որ պակսի' յարին կպակսի (Ը . 67, ե.),

Եվ իսկապես Սա յաթ-Նովան դժբախտ է յուր սիրո մեշ, » Ինչո՜վ չ է ֊ 
լավ, չռաստ է կա՜ր մե լա'վ յարին, Սայաթ֊Նովատ (Ժ4-. 82,. ե .) , Նա՜ 
դժբախտ [4], որ յա ր սիրածն ուրիշին է պատկանում,



■
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(Աոսւչին երեսնամյակ)1

Մեր նոր գրականության սկիզբը: — Ամենից առաշ կուզեի որոշել, թե 
1,'ր ժամանակից պետք է դնել մեր նոր գրականության սկիզբը, արդյոք 
18-րդ դարում Վենետիկի Մխիթարյանների՞ց, ինչպես գնում են հա- 
Հախ։ — Ես կարէ ում եմ, որ Մ խիթար յաններն և ինքը Մխիթար Աբբան 
սկիզբ չեն, այլ ծնունդ ու շարունակող են այն մեծ շարժման, որ առաշ Է 
գալիս հայոց եկեղեցու մեշ 17-րդ դարում և տևում Է մինչև 19-րդ դարու 
կեսերը և այս կողմն ևս։

Մեր հնի և նորի բաժանումը լինում Է ոչ թե 18-րդ դարում, այլ 16-րդ 
դարու վերշերը և 17-րդի սկղբներոսէ, երբ համատարած իշխում Էր ավե
րակ և թանձր տգիտություն, երբ Տտգիտութեամբ խոպանացեալ և կոր- 
դացեալ Էր ազգս Հա յոց,—ինչպես գրում Է Առաքել պատմագիրը,— և ոչ 
միայն ոչ ընթեռնուին, այլ և ոչ զգիրս գի տ Էին և զզօրութիւն գրոց, վասն 
գի անպիտանացեալ Էր գիրքն յաչս մարդկան և իբրև զկոճեղս փայտից 
անկեալ յանկեան ուրեք՝ լցեալ հողով և մոխրովտ։ — Անկումը սոսկալի Էր. 
մեր հին քաղաքակրթությունը գրեթե ամ բողչա պես ոչնչացել Էր այդ ժա
մանակ։ Մարդիկ կտրվել Էին հնից այն աստիճանի, որ հոգևորականներն 
եկեղեցուց դուրս աշխարհական հագուստով Էին շրշում, տրեխներով ու 
չուխայով սեղան բարձրանում և մոռացել Էին նույնիսկ շատ եկեղեցա
կան կարգեր։

Եվ հնի հենց այս մահվան մեշ Է, որ սկսում Է ծնվել նորը' հնի վերա
ծնությամբ։ Պետք Էր հայությունը փրկել վերջնական անկումից և վայ

1 Այս վերնագրի տակ' տԱրարատի» ընթերցողներին հետզհետե կտրվին մեր 19-րգ 
.դարու դրականության, գլխավորապես բանաստեղծության պատմությունից տեսություններ, 
■ որ թաղում եմ տասը տարի աոաշ Ս. Էշմիածնի ճեմարանի լսարաններում արած դյսսա- 
խոսոլթյոձնէրից, ուղղելով և նորից մշակելովլ Ասիլ չի ուզի, որ իմ դրածը չի կարող 
.լինել դրականության պատմություն, որը, կարծում եմ, դժվար Է Գրել այժմ և մանավանդ 
կմիածնոսէ, ուր չկան բոլոր հեղինակները, Ես կաշխատեմ խոսել այն բոլոր հեղինակների

Մ. Աբեւլյան — 35
— 545 —



ր հնացումից է Եվ ահա' 17-րդ դարու սակավաթիվ լավագույն մարդկանց 
բոլոր ձգտումը կենտրոնանում Է այն բանի մեջ, որ կենդանացնեն մեռ
նող հայ կյանքը։ Դրա համար երկու ճանապարհ Է ներկայանում նրանց— 
վերածնել հին հայ կյանքը, գիրն ու դրականությունը և ապա օգտվել եվ
րոպական լուսավորությունից, որ մեր նոր գրականության համար նույն 
դերը պիտի խաղար, ինչ որ հին բյուգանդականը մեր հին գրականու
թյան համար։ Այս երկու ուղղությամբ առաք Է ընթանում մեր մտավոր 
շարժումը Շահաբաս Ա-ի օրերից սկսած մինչև 19-րդ դարու վերջը, 
հարկավ ժամանակի բնական շրջափոխությամբ։ Եվրոպացիներից ա ղդ֊ 
վելը սկզբում շատ թույլ Էր, առաջ Էր գալիս միայն գաղթականների, 
վաճառականների, կաթոլիկ քարոզիչների և տպագրության համար Եվ
րոպա գնացող մարդկանց ձեռով, բայց այդ ազդեցությունը հետզհետե 
ղորանում Է և 19-րդ դարու երկրորդ կեսից առաջին տեղն Է բռնում, մինչ 
հնի վերածնությունը հենց սկզբից զորեղ Է և նույն թափով շարունակ
վում Է մինչև 19-րդ գարու կեսերը, երբ թողնելով յուր կրոնական բնա
վորությունը՝ աշխարհականանում Է,

Հնի մեռելության մեջ վերածնությունն առաջ են բերում ոչ թե Մխի
թար Աբբան և Մխիթարյանները, այլ Ամբերդցի Սարդիս եպիսկոպոսը 
(մեռել Է 1620 թ .), որ միաբան Էր Սաղմոսավանքի, և Տրապիզոնցի Տեր 
Կիրակոսը (մեռել Է 1621 թ .), որոնք բուն երկրի մեջ հիմնում են Սյուն
յաց Անապատը Տաթևի մոտ։ Դրանցից անբաժան պիտի համարել և Սյու- 
նեցի Մովսես վարդապետին, որոնք և եղել են яառիթ լուսալորոլթեան 
ազգիս Հայոցа ։ Դրանք և դրանց աշակերտներն են, որ մտածում և գոր
ծում են մեր խոպանացած կյանքը նորոգելու համար։

Այդ մարդիկն իբրև վերածնողներ, ինչպես հատուկ Է ամեն վերա
ծնության մարդու, աչքերը դարձնելով դեպի մեր հինը՝ շատ ճիշտ նկա
տում են մեր հին կյանքի ամենից կարևոր կողմը։ Այնտեղ նրանք տես
նում են ամենից առաջ՝ ծաղկած վանքեր և անապատներ և իրենք ևս- 
մեծամեծ ջանքերով կարողանում են հետևելով հներին' նորերը հիմնելէ 
Զարմանալի Է, թե ինչպես 17-րդ դարու այն անասելի աղքատության մեջ 
հնարավոր Է լինում ոչ միայն բազմաթիվ հին վանքեր նորոգել, այլև, 
շատ նորերը կանգնեցնել գարին հատուկ մի ճարտարապետությամբ։ 
Մխիթար Աբբան յուր հիմնած վանքով ահա այս միևնույն ՛գործն Է շա
րունակում, ինչ որ տեղի Է ունեցել 17-րդ դարում Հայաստանում։

Վանքերը կենդանանալովս կենդանություն և թարմ հոսանք են մ ը տ ֊ 
ցընում ժողովրդի թմրության մեջ։ Զարթնում Է նոր ուժով կրոնական 
ոգին։ Արդարև այդ վանական և անապատային կյանքի հետ անխուսա
փելի կերպով նորոգվում են նաև հին ճգնավորոլթյոմւն ու խստակրոն 
կյանքը, նոր ուժ են ստանում հին անպետք հասկացողություններն ու 
աշխարհայացքը, բայց դա արգելք չէր լինում, որ մեր վանքերը մի ան
գամ էլ կատարեին իրենց պատմական քաղաքակրթական դերը, որ ունե
ցել էին 10-րդ դարում։ Դրանք մեղմացնում էին ժողովրդի կոշտացած ու.
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բրտացած բարքերը և, որ գլխավորն է, գիր ու գրագիտություն էին տա
րածում, Որովհետև վանականներից շատերը լոկ աղոթքով չէին պարա
պում և իրենց ամբողշ կյանքն աշխարհից կտրված չէին անց կացնում, 
այլ սովորում էին կարդալ, գրել և մտնելով ժողովրդի մեշ'  քարոզում էին 
նրան և երեխաների համար «դպրատներ», այսինքն դպրոցներ հիմնում։ 
Մեր վանական և ծխական դպրոցների սկիզբն ահա այս ժամանակից 
է գալիս,

Ապա այդ մարդիկը մեծամեծ, իսկապես հիացմոմւք պատճառող շան
թերով աշխատում են կարդալ և հասկանալ մեր անհասկանալի դարձած ու 
մոռացված գրականությունն ամբողշ, թե' եկեղեցական և թե աշխարհիկ 
բնավորություն ունեցող ձեռագիրները' ինքնուրույն թե թարգմանական 
երկերը' որքան որ կային կամ ճարում էին։ Նրանք արտագրում են բազ
մաթիվ նոր ձեռադիրներ. աշխատում են զտել ունիթոռների ձեռով լատի
նացած գրաբար լեզուն, հորինում են քերականության, տրամաբանու
թյան և այլ նոր դասագրքեր' օգտվելով գլխավորապես հին գրքերից, և 
նույնիսկ թարգմանություններ էլ են անում. Շարժման գլխավոր կենտ
րոններ հանդիսանում են էշմիածին և Նոր Ջուղա, որտեղից և այս մտա
վոր շարժումն անցնում է Կ. Պոլիս։ Այս ամենի հետևանքն այն է լինում, 
որ բնականաբար առաշ է գալիս մի նոր գրարար գրականություն, որի 
առաշին ներկայացուցիչները լինում են Սիմեոն Զուղայեցի և Առաքել 
Դավրիժեցի, իսկ վերշինը' Արսեն Ոադրատունի,

Իմ նպատակը չէ 17 ն 18-րդ դարերի գրականության մասին խոսել 
այստեղ, այլ այն միայն շեշտ ել եմ ուզում, որ ինչպես մեր' 19-րդ դարոլ 
կյանքի ձգտումը, նույնպես և գրաբար գրականությունը բնական շարու
նակություն Է նախորդ երկու դարերի, Այն, ինչ որ 17-րդ դարն սկսել Էր 
և որ այդ և հաշորդ դարում շատ դանդաղ կերպով և մեծ ընդհատումներով 
Էր առաշ գնացել բուն երկրի մեշ, 19-րդ դարն ստանում Է իբրև ժառան
գություն ե ավելի հաշող հանգամանքների մեշ ավելի արագ Է առաշ տա
նում ե զարգացնում, Անցած դարու նոր գրաբար գրականության սկիզբն, 
ուրեմն, 17-րդ դարու շարժման մեշ պետք Է տեսնել և ոչ 18-րդ գարու 
մեշ։ Եվ որովհետև 19-րդ դարու գրաբար դրականությունը կարելի չէ բա
ժանել աշխարհաբար գրականությունից, քանի որ առաշինն յուր գրական 
խնդիրներն ավանդում է երկրորդին և լինում է ժամանակ, գրաբարից 
աշխարհաբարին անցման շրշանում, երբ միևնույն մարդիկը երկու լեզոմւ 
ևս, հինը և նորը, բանեցնում են, — ապա և մեր նոր գրականություն 
սկսվում է 17-րդ դարում, և այս վերշին երեք դարերը շարոմւակությոմ։ 
են միմյանց, 17-րդ դարն է միայն, որ շարունակող չէ նախորդին, այլ 
միայն վերածնող։

Ի՞նչ է մեր նոր գրաբար գրականության իշխող գաղափարն ու զգա
ցումը սկսած 17-րդ դարից մինչև վերշը։ — Երկու բան, կրոնասիրոլթ յոմ։ 
և հայրենասիրություն, որոնք երկուսն էլ զորեղ կերպով արտահայտված 
գտնում ենք արդեն Առաքել Դավրիժեցոլ երկի մեշ։ Կրոնասիրությունը
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կամ ավելի ճիշտ' կրոնական ֊եկեղեցական զգացումը նորոգված էր նոր 
վանական կյանքով' հնի ազդեցությամբ և նմանողությամբ, բայց և հա յ. 
րենասիրական գաղափարը, որ, իհարկե, 17 ն. 18-րդ դարերում միշտ 
այնպես չէին հասկանում, ինչպես այժմ, արդյունք էր հին գրականության 
ազդեցության։ Եվ այս մասին հներից անպայման ամենամեծ դերն է կա
տարել Մովսես Խորենացին, որ այս շրջանում սիրված, շատ կարդացված 
և ամենից շատ արտադրված գիրքն է եղել մեր հին պատմագիրների մեշг 
Այս է պատճառը, որ մեր հին պատմագիրներից աոաջին անդամ նրա Հա
յոց պատմությոմւն է տպագրվում 1695 թվին' աշխատությամբ Վանան- 
դեցի Թովմա եպիսկոպոսի, որ դրա համար մինչև Ամստերդամ է գնում։ 
Մի անգամ որ տպագրության արվեստը բանում էր հայ գրքերի համար,  
պետք էր մատչելի դարձնել և տարածել սիրված պատմական երկը, Եթե 
Խորենացոլ Հայոց պատմության երևան գալն յուր ժամանակին' իբրև 
առաջին պատմությոմյ Հայոց' նշան է եղել ազգի ինքնագիտակցության, 
այժմ էլ ամենից առաջ նույն գրքի տպագրությունը պիտի լիներ ազգի մեջ 
ինքնաճանաչություն և հայրենասիրություն մտցնելու համար։

Բայց Խորենացին մենակ բավական չէր հին կյանքի վերածնության 
համար։ Ուստի և 18-րդ գարու սկզբից Կ. Պոլսում՛, որ ժամ՛անակի հար
մարավոր մտավոր կենտրոնն էր հայոց համար, աշխատում են տպագրել 
և հետզհետե տպագրում են մի շարք մեր հին մատենագիրներից, ինչպես' 
Ագաթանգեղոս, Փավստոս Բյուզանդ, Եղիշե, Զեն որ Գլակ, Մեսրոպ Երեց, 
Ատեփանոս Օրբելյան և այլն, իսկ կրոնական բովանդակություն ունեցող, 
ն երից' Նարեկացի, Հաճախապատում, Եզնիկ, Լամբրոնացոլ Ատենաբա- 
նությոմ։, ճառընտիր և այլն. Հին գրականության մի պատկառելի վերա ֊ 
ծնությոմ,, ուրեմն, տպագրության միջոցով, և այս ա'յն ժամանակ, երբ 
Վենետկի հայ մ իա բան ությո մ։ ը դեռ նոր էր հիմնվում և երբ նա դեռ շատ 
ուշ, միայն 18-րդ գարու վերջին քառորդում պիտի երևան գար իբրև հին 
լեզվի վերածնող և գրականության հրատարակիչ։

Բարեբախտ ությոմւը սակայն այն էր, որ Մխիթար Աբրայից հետո 
(1676—1749), որի մեծ գործը գրաբարի համար է'  նրա Բառարանը, Մ խի

թար յանների մեջ գոնե 18-րդ դարու վերջին քառորդում հանդես են գալիս մի- 
քանի իսկապես աշխատող և բեղմնավոր անձեր։ Միքայել Չամչյանն յուր 
քերականությամբ (1779 թ .) և Հայոց պատմությամբ (1784—1786 թ թ .) 
մի անգամից բարձրացնում է Մխիթարյանների անունը, հր մինչ այդ 
Գրեթե հայտնի չէր, և խոշոր ազդեցությոմւ է թողնում հետագա սերունդ, 
ների վբա։ Մխիթարյանները սեփական տպարան ձեռք են բերում միայն 
1788 թվին, երբ սկսում են մտածել և նախնյաց տպագրության մասին, 
բայց այս մեծ գործը շատ դանդաղ և առանց որոշ ծրագրի է առաջ գնումէ 
Հազիվ մի չորս-հինգ գիրք լույս ընծայած՝ վախճանվում Է երկրորդ աբ
բահայր Ատ. Մելքոնյանը (1750—1800) և դադարում Է գործը և միայն 
Սոլքիաս Աոմալի (1824—1846) օրով դարձյալ սկսվում Է, այս անգամ 
կանոնավորապես հաջողությամբ։ Վենետկի: Մխիթարյանները. դրանով
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վաստակում են նախնյաց մատենագրության հրատարակիչներ Լինելու 
փառքը, թեպետև առաջնությունը նրանց չի պատկանում։ Բայց այս հան
գամանքն իհարկե չի պակասեցնում նրանց վաստակի արժանիքը։

Նրանց անվան փայլը գնալով աճում է. որովհետև եթե մի կողմից 
Չ ամչյանը յուր Քերականությամբ գրաբար լեզոմւ էր հստակում և միջոց 
ընծայում հեշտությամբ սովորելու այն, իսկ յուր Հայոց պատմությամբ 
ազգային անցյալի ուսումնասիրությոմևն էր դյուրացնում, մյուս կողմից 
Ինճիճյանը յուր Հնախոսությամբ և Հայաստանի աշխարհագրությամբ 
Հայոց հին ու նոր աշխարհն էր ծանոթ դարձնում, և վերշապես այս ամենի 
վրա ավելանում էր Հայկազյան լեզվի նոր բառագիրքը (1836—1837 թթ.)։ 
մի հսկայական աշխատանք, որով անգնահատելի ծառայություն է մա
տուցվել և դեռ շատ երկար կմատուցվի մեր լեզվի ուսումնասիրության 
համար։ Դրանց հետ միացած և բազմաթիվ գրքեր ու դասագրքեր'  կրոնա
կան ֊եկեղե дш կան, փիլիսոփայական, պատմական, աշխարհագրական և 
այլ բովանդակությամբ, հաճախ նույնիսկ մեծամեծ հատորներով, հրա
տարակում են անխոնջ աշխատությամբ։ 19-րդ գարու առաշին կեսը մի  
բուռն գործոմ/եության շրշան է Մխիթարյանների համար, երբ նրանք հրա
պարակը լցնում են իրենց գրական աշխատանքներով և թարգմ անությոմւ֊ 
ներով, ավելի շատ գրքերով, քան կարդացողներ կային և շատ շատ 
ավելի, քան հասկացողներ։

Այսպիսով Մխիթարյանները գլուխ են բերում այն, որ երկու հարյու- 
րից ավելի տարիներ առաշ ձեռնարկել էին հայ վարդապետներն Արևե ի  
քում. բա յց բուն երկրի մեշ մեծամեծ դժվարությունների և քաղաքական 
դժբախտ պատահարների հետ կապված լինելով'' գլուխ չէր գալիս այնպես, 
ինչպես կցանկանային կատարած լինել այդ գործի համար աշխատողները։ 
Մխիթարյանները բարեբախտաբար իրենց ձեռքն են առնում գրականու
թյան այս վերածնությունը և վայելելով եվրոպական հարմարությունները 
ե խաղաղ ու անվտանգ կյանքի դյուրությոմւը' անընդհատ առաշ են տա
նում։ Նրանք մատչելի են դարձնում մեր հին գրականության կարևորա
գույն մասը, կենդանացնում են, միայն գրքերում, հին գրաբարը ոչ միայն 
կատարելապես զտելով լատինաբանությոմւներից, այլև նորոգելով1 հա- 
րըստացնելով և ազնվացնելով այն աստիճանի, որ ընդոմւակ է դառնում 
այնպիսի բանաստեղծական գրվածքների արտահայտության համար, որ 
չէր ունեցել հնումը։

Բանաստեղծության վիճակը 19-ըդ դարու աոաջին երեսնամյակում:— 
Վերածնության առաշին շրշանի մարդիկը, հազիվ գրել֊կարդալու և գրոց 
լեզվի ուսումը սովորած, առանց արտաքին ծանոթությունների, մի քանի 
կցկտուր ճարտասանական, տրամաբանական ու պատմական տեղեկու
թյուններ ստացած մի սերոմւդ, անշուշտ չէին կարող ոչ միայն բանաս- 
տեղծություն, այլև ընդհանրապես արժեքավոր գրականություն առաջաց
նել. մանավանդ որ վերածնության գործը նպաստավոր պայմանների մեշ 
չէր րոմւ երկրռւմ և շարունակ ընդհատվում էր։ Եվ եթե այդ մարզիկն ար-
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տա գրեին էլ գրական երկեր, դրանք պիտի լինեին մեր հնի նմանողու
թյամբ պատմագրություն ու քնարերղությունւ Ուսումն ու գրագիտությունը 
եկեղեցականների ձեռին էր, և բնականորեն գրականության մշակությունն 
էլ նրանք պիտի անեին, բայց հոգևորականը յուր կոչմամբ արղևն ընդու
նակ չէ բազմակողմանի գրականություն և մասնավորապես բանաստեղ
ծություն առաշ բերելու։ Այդ շրշանի մարդկանց միտքն զբաղված է գլխա
վորապես կորցրած ծանոթությունները հետ բերելով. գեղեցկի վրա ոչ 
մտածելու ժամանակ ունեին և ոչ հնարավորություն։ Գեղեցկի բավակա
նությունը նրանք տալիս էին հին երգարաններ արտագրելովդ կամ տպա֊ 
գրելով, կամ երբեմն տաղեր հորինելով, որոնք շատ ավելի ստոր են, քան 
իրենց նմանողության օրինակները*

Այս նոր երգերի ու տաղերի նյութն ևս կազմում են, հարկավ, վարդն 
■Ոէ սոխակը, կամ խնշոլյքի ուրախությունը, բայց ամենից առաշ' կրոնա- 
կան-բարոյական գաղափարները։ ժամանակի ոգին էր այդպես, կրոնա
կան ջերմեռանդությունը մեծ էր, ուստի և պահանշ էր զգացվում ոչ միայն 
նոր կրոնական տաղերի ու գանձերի, այլև նոր աղոթքների։ Նույնիսկ ժո
ղովրդական երգիչները, որոնց մեշ գլխավոր տեղը բոնում է Սայաթ-Նովան 
18-րդ դարու երկրորդ կեսում, կրում են իրենց մեշ ժամանակի այդ ոգին;

Սակայն միայն քնարերգությամբ ու աղոթքներով չի բավականանում 
մեր վերածնության միտքը. 17֊ր դ  դարում արդեն ձգտումն է երևում նաև 
վիպական բանաստեղծություն առաշ բերելու, բայց դարձյալ կրոնական- 
եկեղեցական բովանդակությամբ։ Ուստի վեպի նյութ են Ս. Գրքի և ուրիշ 
կրոնական պատմություններ, որոնք ոտանավորի են վերածվում, ինչպես 
եղել է և մեր գրականության մեշ։ Եվ ինչպես սիրո ու կրոնական տաղերը, 
նույնպես և այս բանաստեղծությունը շատ կոնվենցիոնել է, զուրկ կեն
դանի երակից, չոր ու ցամաք պատմվածքներ, և միայն ոտանավորով 
•հետևակ գրվածք։

Այս մեռած բանաստեղծության մասին գաղափար կազմելու համար 
բավական է հիշատակել այստեղ Կ. Պոլսեցի Տեր Կոմիտաս քահանայի 
аПտանաւորք բանք ի գործս առաքելոցյ։, որ տպված է Կ. Պոլսում 1704 
թվին։ Հեղինակն ինքը գրքի վերջում ասում է, թե մի պատմագիրք է տե
սել, որի մեշ գրված է եղել, թե 536 թ. Հուստինիանոս կայսրի օրով «հըռ- 
չակեալ Արագորոս' կիսասարկավագ սրբոլհլոյ եկեղեցւոյն Հռօմայ զար
մանալի ֆիլիսօֆոս և վարդապետ տաղաչափութեանցգ ոտանավոր է 
դարձրել «Գործք առաքելոցըյ>. ինքն էլ իմանալով, որ հայոց մեջ չկա 
այսպիսի բան' յուր կողմից տաղաչափում է այդ գիրքը, հետևելով Ներսես 
՜Շնորհալոլ аՑիսուս որդիդ երկին։ Բայց ո՜ւր : Ցիսուս որդինդ, ո՜ւր սրա 
աշխատությունը, այնտեղ ստեղծագործություն կա և ջերմ զգացում, որով 
համակվում է ընթերցողը, իսկ այստեղ սաոն, մեքենայական տաղաչա- 

■յիոլթյուն միայն «Գործք առաքելոցիդ բառերիէ

«Զբանն առաջին զոր արարի 
Սակս փրկութեան ամենայնի։



!Г , Թէոփիլէ այր բարի 
Աշակերտ բանին ճշմարտի։
Զոր սկսալ Յիսոլս առնել 
Ել ապա մեզ ուսուցանել։
Մինչև յօրըն պատուիրելոյ 
Սրբոց աոաքելոցն իւրոյ,
Ի ձեոն հոգլոյն վկայեալ 
Ընտրեալ զնոսա և վերացեալ։
Որոց եցոյց զինքն կենդանի 
Յետ չարչարանացն և խաշի։
Բազում արոլեստս նոցա ցոլցեալ 
Յաւուրս քառասուն նոցա երևեալ» ։

Եվ այսպես մինչև վերքը։

Ավելի լավ վիճակի մեշ չէ գրականությունը և' 18-րդ գարու վերշում,. 
և' 19-րդի սկզբում։ Հայրենասիրական գաղափարը, որը վերշին գարու 
բանաստեղծության գլխավոր շարժիչն է, դեռ չի զտված կրոնական֊եկե
ղեցականից։ Այդ ներկայանում է կամ դեռ ողբի ձևով, ինչպես մեր հին 
գրականության մեշ է եղել. կամ թե, ինչպես դարձյալ հաճախ հնումը 
եղել է, կենտրոնացած է էքմիածնի շուրշը, որի անունը ժողովբդակա-

Թե ինչ աստիճանի ցամաք ու սնանկ է գրականությունը այս մասին, այղ
կարելի է տեսնել 1807 թվին Կ. Պոլսում տպված « Ներբողեան սրբսյ 
Աթոռոյն էքմիածնի» գրքույկից, որ հորինել է նվիրակ Ասաարաացի Ար- 
րսւքւսւմ վարդապետը «Զկնի Աստուծոյ՝ օրհնեալ ազգիս Հայոց հոգևոր 
հայրն և մայրն՝ են երկոքին սոքա. այսինքն Լուսաւորիչն հոգւոց մերոց 
սուրբն Գրիգոր, որ ամս հնգե տա սան ի բովս չարչարանաց՝ որպէս ոսկի 
մաքրեցաւ. և Աստոլածակերտ աթոռս Սուրբ էշմիածնի... Սոքա են յետ 
Աստուծոյ երախտաւորք մեր և բիւր բարեաց պատճառք. զորս պարտիմք 
ճանաչել, և առալել սիրոյ արժանի համարել ըստ առաքելոյն։ Ւեո. Ի. 
12. 13. զշնորհս բարերարութեանցն մի'  մոռանալ ըստ Սիրաքայ, ԻԲ".20։ 
Ել յամենայնի զսոցանէ գոհանալ, ի հաւատս սոցա հաստատուն մնալ»  և 
այլն։ Մարդ սպասում է, թե էշմիածնի համար մի կենդանի ներբող գտնի, 
որի մեշ ցույց տրվի նրա նշանակությունը հայ կյանքի մեշ, նրա կա
տարած դերը և տեղը, գտնում է մի ահագին կուտակություն Սուրբ Գրքի 
վկայությունների, որ ծայրահեղ աստիճանի սքոլաստիկ մեկնություն
ներով հարմարեցրած են էշմիածնի վրա։

«Վասն զի՝ որպէս ասէ Արիստոտէլ գլուխն ճեմականաց դասոլն, ի 
սեռս իւրաքանչիւր իրաց' մին է առաշին և գովելի քան զամենայնսն։ Զոր
օրինակ' ի յիննեակ դասակարգութիւնս հրեշտակաց' առաշին և գովելի են 
Սերօբէքն. ի տասն երկինս' հրեղէն երկինքն, ի մէշ լուսաւորաց' արե_ 
գակն. ի չորս տարերս' հուրն, ի մէշ հողմոց' հարաւայինն. ի յօթն հրս-
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հալելիս' ոսկին, ի մէշ ականց' ադամանդն, ի մ է յ ծաղկանց' վարդն, ի 
քաղցրահամ ուտելիս' մեղրն, ի կերակուրս' հացն, ի հեղուկ նիւթս' բա- 
ղասանն. ի լերինս' Սիօն. ի քաղաքս' սուրբ Երոսյաղէմ. ի տասն սեռա- 
կանագոլյն սեռս' գոյացութիւնն. ի յառաքինութիւնս' սէրն. և ի յաղօթս 
Աստուածուսոյց աղօթքն։ (Ջորոց ամենեցուն գովութեան պատճառս' տե՛ս 
ի մեկնութեան Հայր մերին, ի գլուխն եօթներորդ, յօրինեալն ի մէնչ), Արդ' 
որպէս ի սեռս իւրաքանչիլր էակի' մին է գլուխ ամենայնի, առաշին և 
գովելի քան զամենայն, ըստ որում կարդալ ցուցտք. ըստ այսմ օրինակի' 
ի վանորայս և ի յեկեղեցիս հայկազեանս ազգի' է ամենագովելի և առա
ջին' գլուխ և մայր ամենեցուն' Քրիստոսահիմն և Աստոլածակերտ Աթոռս 
մեր' Սուրբ էշմիածին, Եւ սոյն այս ցուցանի' ըստ տասն ստորոգռւթեանցն 
Արիստոտէլի» (եր. 16),—Եվ ապա վարդապետը Արիստոտելի տասն ստո
րոգություններով ա պա ցուց անում է, թե ինչպես կքմիածինը գովելի է 
«ըստ գոյացութեանն, ըստ քանակութեանն, ըստ աոնչոլթեանն, ըստ որա- 
կութեանն, ըստ երբին, ըստ ուրին։ և այլն։

Բայց այդ դեռ բավական չէ. Գովելի է էջմիածինը նաև նրա համար, 
որ յոթն սեղան ոմւի. իսկ սեղանների յոթն թվի մեշ մեծ խորհուրդ կա, 
և Ի՜նչ է այդ խորհրդավորությունը, « Նախ գի եօթն են մոլորական աս- 
տեղքն, Երկրորդ' զի նահապետն Նոյ աո քրհեղեղալն, յամենայն սուրբ 
անասնոց եօթն եօթն եմոյծ ընդ իւր ի տապան... Երրորդ' զի թիլն եօթ ֊ 
նեակ ի թուաբանից կոյս կոչի.... Չորրորդ' զի եօթն էին ընտիր և գեղեցիկ 
հասկքն' որք միանգամ ելանէին ի միում փնճի, ի նշանակ լինոլթեան 
եօթն ամաց, զոր Փարաւօն ետես և Յովսէվ, մեկնեաց... Հինգերորդ' զի 
եօթն էին ճրագարանքն ոսկիաձոյլ Աշտանակին, զոր արար Մովսէս... 
Վեցերորդ' զի եօթն էին գիսակք գլխոյն քաշին Սամփսօնի»... և այսպես 
մի ահագին շարք, ամբողշ վաթսուն երես, որոնց մեշ էշմիածնի անունը 
բարձրացնելու համար բացատրում է յոթն թվի խորհրդավորությունը, 
Նույնպիսի մի շարքով (61 երես) գովաբանելով էշմիածնի հինգ կաթո
ղիկեն, չորս սյունը, ցույց է տալիս հինգի և չորսի խորհրդա,Լորությոմւը, 
և վերշապես գովում է էջմիածին անոմւը, և մինչև անգամ գումարում է 
տառերի թվական նշան ակութ յոմւը և եզրակացնում, «է շմիածին' խորհըր- 
դալոր անոմւ, որոյ տառքն ըստ համարողական հաշոլի բաղկացուցանեն 
զթիւ ՌՇՂՀ, Ել աստի հազար հինգ հարիլր' (որ է երիցս հին՛գ), զամենա- 
սոլրբ Երրորդութեանն և զհնգից զգայութեանց կատարեալ կենդանս,յ ցոլ- 
ցան է խորհուրդս, Եւ իննսուն որ է իննիցս տասն' զՔրիստոսի բնակելոյն 
ինն ամիս ի յորովայն սրբոյ Կոսւին, և զիննեակ հրեշտակաց, և զաստի- 
ճանալորացն եկեղեցւոյ' նշանակէ'  խորհուրդս։ Այլ և' ցուցանէ զտասն 
■երկինս և զտասնաբանեայ օրէնս, զտասն խորանս, և զտասն ստորոգու- 
թիւնս, զտասն եղանակս ձայնից, զտասն հոլովս անուան, և զտասն զօ- 
րութիմ/ս հոգլոյնօ և այլն։

Ահա թե ինչպես և ինչպիսի միշոցներով են մի դար առաշ աշխատել 
բարձրացնել էշմիածնի անոմւը և կռվել օտար քարոզիչների դեմ, Ինչ որ
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ասես' կա այդ ներբողյանի մեշ, բա յց էջմիածինը չկա։ Աբրահամ վար. 
ղապետը, որ յուր ժամանակի գիտնականներից մեկն է եղել, մինչև ան
գամ տաղեր է հորինում էշմիածնի համար և եղանակներն էլ նշանակում, 
թե ինչպես պիտի երգեն։ ՛Նույնիսկ աղոթքներ էլ է գրում ուղղված էշմիած- 
նին, և այս ամենը Աստվածաշնչի խոսքերը ժողովելով և հարմարեցնելով 
էշմիածնի վրա։ Դա « գիտնականդ տիրացության մի արդյունք էր, որ 
դրանից ավելի բան չէր կարող արտադրել « ի փառս Մ օրն Հասստոյդ, 
Դժբախտաբար' այդ անմտություններն էին գրավում ժամանակի հասկա
ցողներին։

Նույնպիսի մի տիրացության արդյունք է և Կեսարացի Գսւպասա- 
խալյան Գրիգոր ղպրի «Երգարանը», տպ. Կ. Պոլիս, 1803 թվին։ Այդ. 
մարդն եղել է ժամանակի ականավոր երգիչը, ծանոթ արևելյան եղանակ
ներին և երաժշտության, և անպայման գործնական նպատակի համար 
հրատարակել է յուր երգարանը, որի երեսին «շարադրեցեալя է գրում, 
բա յց ունի և մի երկրորդ մաս, որի երգերն իրենը չենг Այստեղ ամենայն 
ինչ կա, և' թուրքերեն ու հունարեն երգեր իրենց թարգմանություններով, 
և ' աղոթքներ, և՜ երաժշտության մասին։ Տուր հորինածն առաշին մասն 
է, որի տաղերի մեծ մասի համար նշանակած է, թե ինչ եղանակով պիտի, 
երգվին. եղանակները թուրքական կամ արաբական են։

Մի կողմ թողնելով աղոթախաոն երգերը՝ 1 Աղերս առ Ս. Հոգին Ա ս ֊ 
տուած», «Առ Հայրն երկնաւորդ, «Առ Մայրն երանութեանդ և այլն, ինչ
պես և բարոյակրթական երգերը' « Երգ խրատօրէնդ կոչվածները, մենք- 
այստեղ տեսնում ենք, որ տաղասաց դպիրը սիրահար է բնության, գ ա ր ֊ 
նան, վարդի ու երգնակի (սոխակի), որոնց և վերաբերում են տաղերի: 
խոշոր մասը։ Բայց նա բնություն երգելով հանդերձ բնոլթյոլն չի տեսնումՒ 
նրա երգած երկինքը երկինք չէ, այլ միջնադարյան երևակայության ե ր ֊ 
կիեքը։ Ահա թե ինչպես է սկսվում նրա «Երդն ի վերայ երկնիդ։

Ի 1"էն1է էացելոց.
Համա եղեալ գոյացելոց.
Նախաըսկիղբն' հանրից նոցին.
Ի յԱստուծոյ գոյ ածելոց.
Կամ արատես' մեծ շրշանակ.
Յոյժ աննըման' լայն ընդարձակ։

Եվ այսպես, մինչև տների սկզբի տառերը կազմեն «Ի Գրիգորէռ։ Եր- 
կինքը բանաստեղծի համար է դեռ մի «գերակա յանդ, մի «րախճանական 
տեղ ցնծութեան յորում բարիքն երանութեանդ, մտքից ու խելքից վեր մի 
լուսավոր տեղ, մի «անսիւն խորանայարկդ, լայն, ընդարձակ, ուր սրբերի 
հույլերն են կենում և տեղի է լուսնի և արևի։ Դա կրոնական հայացքով 
երկինքն է, «Վերին Երոսւաղեմըդ, որ և մի ուրիշ երգով դարձյալ գովում 
է Գապասախալյանը։ Շատ հասկանալի է , որ այսպիսի երկինքը չպիտի 
տեսներ բանաստեղծը և այդպիսի բնությունից ոչ մի տպավորություն 
չստանալով' նրա երգն էլ բնության տրամադրություն չպիտի զարթեցնիէ
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Այսպես և г գեղեցկատեսիլ յերեսս երկնի կարի ցանկալի, արծաթա
նման բոցաճաճանչ յո յժ  զարմանալիа ա սաղերը նյութ են դաոնում ոտա
նավորի ոչ իրենց թողած տպավորությամբ, այլ իրենց մասին եղած 
ավանդություններով, հավատալիքներով ու սնապաշտություններով։ Այս. 
պես ե օդը, երկիրը, ծովը գովում է Գապասախալյանն աոանձին երգերով, 
նա միայն ֆիզիկական և կրոնական աշխարհագրություն է գրում և ոչ 
թե բանաստեղծություն։

Մեծ թվով երգեր ունի նվիրած և վարդին ու երգնակին, որ սրան էլ 
հրապուրում են ինչպես մեր միջնադարյան երգիչներին, բայց ոչ մեկի 
մեջ չի երևում այն եռանդն ու կորովը, արտահայտության այն ուժը, որ 
ունին Հովհաննես Թլկուրանցին կամ Գրիգոր Աղթամարցին, չկա ոչ մի 
նոր գեղեցիկ գյուտ խոսքի։ Այստեղ էլ անշուշտ վարդն ու սոխակն իրենց 
սիրո տխրությամբ և ուրախությամբ անբաժան են գարնան ծաղկալից, 
գեղեցիկ եղանակից։ Այստեղ էլ վարդը բացվում է ու բուրում վւայլելով. 
■գարոմւը ծաղկում է. դաշտերը զարդարվում և ուրախանում են, գետերր 
հոսում, քամին փչում, թռչունները կարկաչում քաղցրանվագ և վարգը 
կարիք է զգում, որ <էզшրմшնшտիպв սիրահար սոխակը երդե իրեն և 
.կանչում Է նրան,—և այս Է ամենը, ինչ որ Գրիգոր դպիրը հեղեղում Է իր 
սիրո երդերի մեշ։ Եվայս ամենը հորինված են հների փշրանքներով միայն 
մ ի բարի նպատակով, որ հայերեն բառեր լինին հայտնի եղանակներն 
ասելու համար։ Հետևյալները Գապասախալյանի լավագույն երդերն են։

Ի վաոլէ յերգնակն 

Արի', սէր իմ, արի' երգեա ցնծալի.
Եղանակաւ միշտ քաղցրաձայն բաղձա լի.
Ահա եհաս գարուն ծաղկեալ սխրալի.
Սիրտ վշտալի'
Ես վիրալի
Վարանեալ. :
Եմ սգալի՝
Միշտ խղճալի 
Հնկեցեալ։

Ողբերգական երգով եկ ձայն արձակեա.
Ինձ լալագին եղանակաւ ձայնակցեա, 
ձա յն գովելի' երգ ցանկալի դու երգեա.

Սիրտ վշտալի և այլն,

Լալով, ողբով, աղաղակ,ալ արտասուեմ.
Չքնաղ ձայնիդ' քոյին ահա ըսպասեմ.
Նովալ յաւԷտ' զովանալով հանդարտեմ.

Սիրտ վշտալի և այլն,
(Սորա ձայնն Է' ողբերգական' լուր սէր իմ։
■Պիր կիտէբիմ' պիր արտըմա պագարըմ)։
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Աո երգնակն

Արի' երգնակ դու ցանկալի,
Շըքե դա ձա յն զարմանալի.
Գեղեցիկ ես թոչնոց համայնց,
Երգեա սիրով միշտ ցնծալի.

Գովելի, գովելի, գովելի, գովելի լի էի։

Սիրով ցընծա' ոստոստելով 
Քաղցրիկ ձայնիւ երգակցելով.
Ձայն քո սիրուն զարմանալի 
Արի երգեա երգ ցընծալի.

Գովելի և այլն,

Սիրակարկաչ ղու պանծալի,
Զարմանա ձայն հիանալի.
Արժան բարի՝ երգ արկելոյ.
Երգեա', սէր իմ, միշտ սխրալի,

Գովելի և այլն։

Ոլրախացեալ՝ ցընծա' սիրով.
Արի' փութով ձայնիւ երգով 
Ահա է ժամ երգս աոնելոյ,
Գարուն եհաս՝ հոտ բուրելով։

Գովելի և այլն։

էվիճ Ձայնիւ՝ ասէ սըմա։
Կեօրտիւմ պիր ղօն' չէ յիրանայ։

նույն անկենդան, կյանքից կտրված և հետևակ բանաստեղծ՛ութ՛յունն• 
են անում մինչև երեսնական թվականները նաև Վենետկի Մխիթարյան
ները։ Առաշին մեծ ոտանավոր գրողն է սրանց մեշ 18-րդ դարու վերշում. 
Ղուկաս Ին6ի6յսւնը (1758— 1833)։ Ինճիճյան և բանաստե՜ղծ, շատ տա
րօրինակ է, բա յց Մխիթար յան ների հատկությունն է այդ. նույնն եղել է 1ւ 
Ալիշանը և ուրիշները։ Բայց մինչ Ալիշանն իսկական բանաստեղծ է, Ին- 
ճիճյանը միայն հնախոս և աշխարհագրություն ու պատմություն գրող։ Եվ' 
եթե ես այստեղ կարևոր եմ համարում կանգ աոնել դրա, ինչպես և նա
խորդների վրա, միայն նրա համար, որ պարզ լինի, թե ինչ վիճակի մեշ է 
եղել բանաստեղծությունը անցյալ դաբու առաշին՛ քառորդում։

Ինճիճյանը, հարկավ, ոչնչով չէ տարբերվում յուր նախորդներից ու 
ժամանակակիցներից, բա յց եթե նրանով, որ. ինքն ավելի կարդացած ու 
զարգացած մարդ է. ուստի ավելի իմաստալից է գրում։ Նա իբրև քերթող 
հանդես է գալիս 1794 թվին Վենետիկում տպված <гԱմարանոց Բյոսլան- 
դեանյ> գրքով, որ երկու մասից է կազմված։ Առաշին մասի մեշ, որ ունի 
վերնադիրս' «Ծանոթութիմւք ա շխարհա գրական ք առհասարակ նեղուցին



Կ. Պոլսոյ», նա տաքիս է «ի մի հալաքեալ համառօտիլ գրեթէ զամենայն 
կարևոր և զերևելի տեղեկութիւնս նեղուցին ի հին և ի նոր պատմոլթիւնս 
և զստորագրութիւն գրից նորա»։ Այս աշխատանքը Ինճիճյանի հնասեր 
և Փորձ գրչի արդյունք է, որ այժմ ևս կարդացվում է իբրև բազմազան 
ծանոթությունների մի ժողովածոս Դա յուր ժամանակի համար մի գեղե
ցիկ ուղեցույց է եղել Կ. Պոլսի։ Բայց Ինճի&յանը ղրանով միայն չի բավա
կանացել. կցել է և մի երկրորդ մաս բանաստեղծական' « Ամարանոց 
Բիւզանդեան», որի մեք (Гոտանաւոր չափմամբ ստորագրեն ծովեզերեայ 
գիւղօրէք նոյն նեղուցին», նախ եվրոպական ափը և ապա ասիականը։

Ինճիճյան բանաստեղծն այստեղ միևնույն վարդապետն և աշխար
հագրություն գրողն է։ Չնայելով որ նա բնության գեղեցկություններն < 
նկարագրում և գովում, ուրեմն աշխարհական նյութ է բանեցնում, բայց 
կրոնական նպատակի համար։ Եթե հին աս տված արանները բնությամբ 
աստուծոլ գոյությունն էին ուզում ապացոլցանել, հնախոս կրոնավորն 
այս գրվածքում շարունակ զգալ է տալիս աստուծոլ մատը բնության մեշ 
և բնության գովեստը շուռ է տալիս և դարձնում փառաբանություն աս- 
տուծու։ Վարդապետը բնավ չի ուրանում ինքն իրեն, ուստի կարևոր է հա
մարում մի երկրորդ երգ ևս գրել, որի մեշ խրատներ է կարդում բյուզան- 
դացիներին արծաթսիրության, անձնասիրության, աշխարհասիրության ու 
փառասիրության մասին։ Եվ այսպես նա տաղաչափում է մի вնախերգան
քից<» ու երկու Տերգից» կազմված բանաստեղծություն, մոտ երեք հազար 
տող, քառյակներով տների բաժանված, բոլորը 10-վանկանի տողեր' մի
այն ին հանգով։ նա նորոգում է Շնորհալու ժամանակի ճաշակը հանգերի 
վերաբերությամբ, որ նույնիսկ Կոմիտաս քահանային դյուր չէր եկել։

Ինճիճյանը հարկավ բանաստեղծություն չէ անումւ Այս ահագին 
զանգված տողերի մեշ շատ քիչ քառյակներ են պատահում, որոնք զգա
ցում ունին. բանաստեղծության փոխանակ ճարտասանություն է բոնում, 
առանց գործողության միակերպ սաոն նկարագիր է։ Բնությունը չի կեն
դանացնում ընթերցողին, որովհետև ինքը հեղինակն էլ, թեպետ ազդված 
է երևում Բյուզանդիոնի գեղեցիկ տեսարաններից, ււլր ծով, լեռ, հովիտ, 
դաշտ ու անտառ միացած են, բայց չի կենդանացնում յուր երևակայու
թյան մեշ այղ բնությոմւը։ Եվ հետևանքը այն է լինում, որ հեղինակն յուր 
աշխատության այս մասի մեշ ևս' ավելի յուր տեղագրական և հնագրա
կան հմտությունն է ցույց տալիս, քան թե բնության առաշացրած տրա
մադրությունը։ Առաշին երգն ամբողշ մի ոտանավորով աշխարհագրու
թյուն է. իսկ երկրորդ երգը մի հասարակ խրատլ ժամանակի պահանշն է 
այդպես, ոտանավոր շինել մի նյութ, որի համար ոտանավոր պետք չէ։ 
Այսպես է, օրինակ, և Մկրտիչ Ավգերյանի (1762—1854), մեծ բառարան 
կազմողի VԲան գործնական» (1812 թ .) ։ որ է գրաբար ոտանավորով մի 
«կրթոլթիւն չորս բարոյական առաքինոլթեանց վրայ» , և կամ Ման. Ջա խ ֊ 
շախ յանի аԱրուեստ աստոԼածսիրութեան» խրատականը (1819 թ-)>

Հայց չնայելով այս ամենին' Ինճիճյանի գրվածքը յուր ժամանակին
(-

-  566 -



յուր տեսակի մեշ մի նորություն է ՛և մի* քայլ աոաշ է տանում մեր բ ա ֊ 
նաստեղծոլթյոձը, Նորությունը նյութի ընտրությունն է. այն' որ Ինճի- 
ճյանը ցույց է տալիս, թե բացի կրոնականից, տխրատօրէն երգերից!,, էշ
միածնի ներբողյանից և գարնան վարդ ու սոխակից* ոտանավորի նյութ 
■կարելի է դարձնիլ և բնությունը, երգել բնության տեսարանները, կամ, 
.ինչպես ինքն է ասում, կենդանագրել Ար այ,չի այդ գեղեցկագիր գործը, 
* կրկին նորոգել բնութեան ստեղծուածը», Նա յուր երկի սկզբում, ինչպես 
հներն անում էին, դիմում է <гզուարթուն ոգուն», որ սովորեցնե իրեն *զգոլ 
նիւթական յաննիւթ գոլ բանին»  հեղուլ, բա յց դժբախտաբար զվարթուն 
ոգին օգնության չէ հասնում և Ինճիճյանի միայն նպատակն է գովելի 
մնում,

Այս շրշան ում անարժեք ոտանավորներ են շինում և մյոլս ֊ Մ խիթար- 
յա ն քերթողները' Ավետիքյան, Հախշախյան, Թո մ աճ յան և նույնիսկ Բ ա դ ֊ 
րատոնի, որոնց բանաստեղծությունները բավական ուշ, 1852 և 1853 թթ. 
ամփոփված են երկու հատորի մեշ' аՏպղք Մխիթարեան վարդապետացա 
երրորդ հատորը, հրասոսր. 1854 թ ., յուր մեշ ունի Եղվարդ Հյուրմուզի 
(1799— 1876) տաղերը, որ սակայն ՛ես նկատի չոմւիմ' ձեռի տակ 
չոմէենալով։

Գարրիել Ավետիքյանի (1751—1827) վեց երգերից իսկական բա
նաստեղծության հոտ բուրում է միայն «Սօրն սրբոյն Ալեքսիանոսի եղեր
երգը», և հենց այդ պատճառով կասկածելի է թվում, թե արդյոք որդեկո
րույս մոր այգ սրտառուչ ողբը մի թարգմանություն կամ նմանություն չէ՞ 
որևէ եվրոպացի բանաստեղծի։ Մյուս երգերը' Տրդատի, Շուշանի, Գա- 
րեգին Սրվանձտյանի, Վարդանի ու Վահանի վրա գրած տաղեր են, բոլորը 
կրոնական բովանդակությամբ,

Ավետիքյանի ոտանավորներից շատ ավելի բարձր չեն Մանուհլ Ջախ
ջախյունի (1770—1835) քերթվածները։ Այդ ոտանավորների արժեքը իմա
նալու համար հարկավոր է իմանալ, թե ինչպես են հորինվել դրանց մեծ 
մասը։ Մխիթարյանների այս մեծ սերնդի մեշ մի տարօրինակ գրական 
սովորություն է եղել, նրանք զվարճացել են ոտքերով ու հանգերով և 
ոտանավոր գրելով իրար հետ հանաքներ են արել։ Զբաղված լինելով 
ուրիշ գրական ծանր աշխատանքներով[' բառարան գրելով, թարգմանու
թյուններ անելով և այլն, մեկ մեկ էլ պետք են զգացել հանգստանալու և 
իրենց հանգստությունը գտել են քերթողության մեշ, Բայց քերթողություն 
ի՞նչ տեսակի. Ինչպես հին աշուղները իրար հետ բաս մտնելիս'  միմյանց 
առեղծվածներ էին առա շար կում հանգեր ու ոտքեր տալով, և մրցակիցը 
պետք է յուր ոսոխի պատասխանը տար առաշարկված հանգերով ու ոտ
քերով, ճիշտ նույն ձևով իրար հետ մրցում են և Մխիթարյան ընկեր քեր
թողները, Իրենց բառով ասեմ, նրանք հորինում են I բռնահանգ» և 
а բոն ակարդ» ոտանավորներ։ տՑորժամ տացի բանաստեղծին նիւթ ինչ 
հանդերձ հանգական բառիլք, և ըստ այնմ պահանշեսցի զտաղն, կամ թէ 
քերթողն ինքնին' այլոյ ույալք տաղի յանգավոր բայիլք և չափովք յօրի-
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նեսցէ ինչ կամ դարձուսցէ նմին պատասխանի, այս ազգ քերթաՏաց կոչի 
րոնայանդ»: նյութը և հանգն ու չափն ուրեմն տալիս են քերթողին և 
պատվիրում նրան, որ բանաստեղծն և նա բանաստեղծում է «բռնահան
գն րշ, Բայց այս գեռ քիչ է. այստեղ քերթողն երևի ազատ է դեռ տրված 
հանգական բառերը դասավորելու մեք. բայց «եթէ որով ա ռեալն, իցէ 
կարդալ զծայրայանգ յայնսն' անփոփոխ նովին յիւրումն անստերիլր պա- 
հեսցի տաղի, ասի յայնժամ և րոնակարդ»: Ահա' թե ինչով են զվարճա
նում այս քերթողները, նրանք вբռնազբոս հանդերа են շարժում։

Այսպես Առան Սիսակյանը, այսինքն Արսեն Բագրատունին 1825 թվին 
առաջարկում է Վահրամ Ռուբինյանին, այսինքն Ջախքախյանին (Մ խ ի ֊ 
թարյան քերթողներն աշուղների պես իրենց կեղծ անուններն ոձին) գրել 
մի բռնահանգ և բռնակարգ ոտանավոր հենց իրեն Ջախքախյանի այդ 
տեսակի քերթողության վրա, ընդամենը չորս տուն 15-վանկանի տողե
րով. առաքի ն տան հանգերը պիտի կազմեն լայնալին, 6աՏի6, խի6, կա
պին բառերը, երկրորդինը՝ ршгЬгшг, կամար, չար, անդադար, երրոր
դին ը' նպատակ, ախորժակ, օրինակ, ժամանակ, իսկ չորրորդինը' կե
նաց, հիաեաց, րարեաց, ի ршд: Եվ Ջախշախյանը գրում է այղ ոտա
նավորը (Տաղք, Բ. 89 )։ Զարմանալ պետք է, թե ինչպես նա այսպիսի 
բռնազբոս ութ յամբ դեռ կարողանում է իմաստ գնել յուր ոտանավորի մեք, 
Բագրատունին ինքն էլ ապա նույն հանգերով պատասխան է գրում Ջ ա խ ֊ 
ք ախ յանի ոտանավորին (Տաղք, Ա. 143)։ Եվ այդ դեռ բավական չէ, Ջախ- 
քախյանը նորից ուրիշ ոտանավորով, նույն հանգերով պատասխանում է 
Բագրատունուձ, և սիրահարվելով այդ հանգերին' դարձյալ ուրիշ երկու 
ոտանավոր էլ է գրում «Ցուսով խաբիմքօ և «Ցամենայնի խոհեմութիլևսէ 
Եվ այդ անում է նա մեծ սիրով և պարծանքով.

Եթէ դիպուած բոնազբօսիկ ինձ կարկառէ նպատակ,
Իմ մեղոււրէն ճախրէ զնովալ քերթողական ախորժակ—

Ջախ քախյանը վարպետն է այս կարգի ոտանավորների, ոձի մոտ- 
հիսուն այսպիսի քերթված, նրա ոտանավորների մեք բազմաթիվ են և  
այնպիսիները, որոնք միևնույն հանգերով են կազմված, ինչպես' 19 քերթ
ված միևնույն մեհևանդ-գահավանդ, երթևեկ և տաբեկ և այլն հանգերով
(Բ. 6 8 - 8 2 ) ,

Ասիլ չի ուզիլ, որ այսպիսի ոտանավորները լոկ մեքենայական ա ր ֊ 
դյուեք են մի տեսակ սրամտության, բանաստեղծություն որոնել այդտեղ 
կարելի չէ. քերթողին տրվում է հանգ և ասվում է գովիր հույներին և նա- 
գրում է (ГԳովեստ յոմւացտ (Բ. 62)։

Հելլենական զարմիցն ըդպերն 
Առնում գովել նիւթ ոչ յաաերշ:
Վարժեաց ուսմամբ մեծըն Սողոն 
Ջազ գ սովորեալ յանգործ դոզօն.
Ջորսըդ ձըկանց և դխեչափաո
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Իմաստոլթեամբ լիք լուսավառ..
Եւ որք վարժեալ քաղել զհօրոտ, 
Տարեսական ոլսան ղորոա: Եվ այլն,

Բայց նույն քերթողը նույն հանգերով և հակառակն է գրում'  «Պ ա ր ֊ 
ււալ Յունացв ։

Ազգ պանծալի երբեմն պեր6,
Ամենայնիւ կաս արդ ըսաերշ.
Եւ զոր ոլսոյց Թաղէս, Սողոն,
Եգիպտական էր այն (յողօն:
Արհեստ քո արդ է ղխեչափաո 
Կամ ձուկն որսալ լուսնոյն ի վառ.
Հեռի ի քէն նախնին որոտ,
Թութ քաղես ք իր տնկեա հօ րոտ: Եվ այլն։

Ապա նույն բանաստեղծը զղյլում է յուր վերքին գրվածքի վրա և նույն 
հանգերով գրում է «Զեղչ ընդ պարս ալին Յունաց» ։

թէ ազգն Հելլէն երբեմն ըզգօն և զինոլք պերճ 
Այդ յիմաստից յամենայն բարեաց ըսաերշ,
Մի զարմանար, ծնցի կրկին Լիկոլրդ Սողոն.
Թողցեն դարձեալ համակեալ կան ի (յողօն:
Ի նըւազիլ լուսնոյն ծիւրի և խեչափառ.
Եւ պատարի յորժամ լուսինն է լուսավաո.
Ել երբ թիւպին երկինք հողմ ուտ յամպրոպ յորոտ,
Ել գեղեցիկն ի դաշտ տապաստ գընի հօրոտ։ Եվ այլն։

Ի՞նչ կարելի է ասել այս տղայամիտ խաղերի համար, որ անում են 
վենետ կյան քերթողներն իրենց հասուն տարիքում, և որ սահմանված են 
միայն րնկերներին զվարճացնելու համար։

Առեր ահա'  զոր ինձ ետոլր յանգ ի վըսեր,
Խնդրուածոյղ մի'  անլսող զիս դու ասեր, 
թէ քաղցրասցի երգս անպաճոյճ քան ըզհանուրց,
Յետ կարդալոյդ արկ ի մախաղդ և կամ քուրձ։

Եվ իսկապես, «քուրձ ձգելուդ բաներ են դրանք։ Եվ բանաստեղծներն 
իրենք ևս, նույն ինքն Ջախշախյանը մեծ բան չեն համարում այս տաղերը.

Գիտեմք անշուշտ նիլթեալս ալիշկ չէ ինչ ախորժ յօրինակ,
Ել ո" գիտէ վարձահատո՜յց լիցի ներող ժամանակ,
Ոչ շուք անձանց այլ դիւրութիւն միայն խնդրեմք մեր կենաց. 
Ոչ թէ պըսակ զոր բաղդն ագահ հէգ քերթողին ոչ հիւսեաց.



Բանղեալն եռմոս թէ մրմնքէ ա՞կն ոլևիցի ինչ բարեաց.
Իմ, Սիսակեան, լուր նըւագիս. թէ չախորժես կաց ի բաց,

Այս տբանտեալ եռմոսները», շղթայակապ տաղերը, շատ բան չեն 
տալիս մեր մտքին, և ոչինչ մեր զգացումին, Այդ տաղերի մեշ Մխիթար, 
յան քերթողները զք աղվում են իրենց առանձին խնդիրներով, ընկերական 
կյանքի մանր դեպքերով, ոտանավորով գովում են միմյանց, կարծես մի 
տեսակ սիրահարված են մեկմեկու և իրար կրթել ու խրատել են ուզումI 
Նրանք Փակված իրենց վանական պատերի մեշ' իրենցից, իրենց գրական 
աշխատանքներից, իրենց բառախաղերից դուրս աշխարհ գրեթե չեն տես
նում։ Եվ այս ամենը երգվում է ներդաշնակ, երաժշտական ոտքերով, 
լիահնչյուն հանգերով, մի խոսքով հիանալի տաղաչափությամբ, բայց 
ավա՛ղ, միայն այդքան, Մարդ ցավում է, որ այդ գեղեցիկ տողերը, լիքը 
հանգերը չունին լի և հարուստ բովանդակություն, որ այդ ներդաշնակ 
տողերից չի կազմվում և ներդաշնակ միություն հորինվածքի, այլ միայն 
կցկտուր, հաճախ անհարիր շարվածքներ են առաշ գալիս, լավագույն 
դեպքում հատ հատ առածանման, իմաստալից խոսքերով, որոնց վրա 
գոնե մեկ մեկ հանգչում է կարդացողի ծանրացած միտքը.

Բարոյական գաղափարները, որ Ջախշախյանը դնում է յուր տբոնա֊ 
հանգ» և ոչ էբռնահանգ» ոտանավորների մեշ, շատ սովորական վարդա
պետական քարոզներ են, բոլորն ընդհանուր բնավորությամբ։ Աստված- 
յուր գերագույն իմաստությամբ մարդկանց վիճակը պես պես է ստեղծել, 
որպեսզի հնարավոր լինի աշխարհում ապրել, ուստի մարդ չպիտի դժգոհի 
յուր վիճակից, որովհետև

Եթէ անցնիւր ոսկի թագից էր արժանի,
Ի քոյդ փարախ կամ յաղօրիս ո’  տարժանի։
Կամ թէ գնղյուկ քո պէս մրէ անպէտ քարտէզ 
Ո"ր բահ յայնժամ ըզքոյդ հեշտին բըրէր պաբտէզ։

Մի հին գաղափար, որ զբաղեցրել է մեր վարդապետներին, այն է, թե 
աշխարհում անպետք բան չկա. աստվածային տեսչությամբ, որ չպետք է. 
ուրանալ, ամենայն ինչ որոշ նպատակի համար է ստեղծված.

Ոչ թօնք անպէտք և ոչ երաշտ,
Ոչ առիւծոլց, ոչ վագերց -Հաի 
Ոչ անպիտան տեսցես դու գիժ,
Եթէ յաչացդ առցես զբիժ...

Աշխարհի մեշ ամենաբարձր բանը, որ արժանի է երգչի կիթառին' 
է առաքինությոմ/ը միջնադարյան քրիստոնեական կրոնական իմաստով, 
Առաքինի է նա, որ ®ճարտարապես ընդոտնէ զընդդիմակից մարմին 
հեստ», որին չեն գրավում աշխարհի փառք ու պատիվը, ճոխությունը, ոչ 
քաշության անունը, ոչ աշխարհի սերը, որ հաղթում է կրքերին և որի 
ուշ ու միտքը միշտ Աստուծուն է ուղղված՛.'
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Երբ նստի յառուակ, և կամ կողմանի ի ծաղկե այ պարտէզ 
Շիթք շիւղք ամենայն զԱստուած նկարեն իբրև ի քարտէզ։

Ունեցածով գոհանալ, հոգ չտանել աշխարհում գանձ ժողովելու, որ- 
մարդուս համար ցեց է ։ Թեպետև ուսումնականներին չեն հարգում մեր 
աղգի մեէ, բա յց միշտ պետ,, Է աշխատել, աշխատությունն ամեն բանի 
կհաղթե.

Վաստակք շըքեղք' իմ ժառանգ յալերժակից պայազատ, 
Անմահութիւն քանգակեալ նահատակիս ի ճակատ,—

Ահա՛ Մ խիթար յան կուսակրոնի մխիթարությունը յուր մենավոր կյան
քի մեշ, Ամեն բանում խոհեմություն Է հարկավոր և քաշ մտածողություն ֊.

է ՚է  " I  ԿԸ1"է աԿԸն ԴԻտո1՛
Ինչ ոչ արժէ ձիգ լայնալիճ.
Թէ ոչ ըզժամ գիտէ որսող,
Չարժեն և խուոն հալք ի ճահիճ։

Այս նյութերի վբա պիտի ավելացնել և այն, որ տաղերգության- 
առարկա են դաոնում Զախշախյանի համար նաև կրոնական բաներ— 
Աստվածածնի ծնունդ, Փրկչի ծնունդ, սրբեր և այլն, ապա բուն Մխիթար- 
յան ընտանեկան կյանքի դեպքեր, ուղերձներ, ձոներ՝ ուղղված ա յցե լո ւ ֊ 
ներին, իրենց «աստվածապատիվ]) հոգևոր տիրոշը, աթոռակալներին, 
նորընծաներին, էի հանդէս ըն դունելութեան վարդապետական գա լա զան ի  
երկոլց նորընծայ վարդապետացա, էի հանդէս սքեմառութեան», էի հան
դէս ուխտագրութեան» և այլն, բոլորը միայն Մ խիթարյաններին, այն Էէ 
միայն ժամանակակից Մխիթարյաններին հետաքրքրող բաներ, զուս* 
Մխիթարյան էհայրենասիրությամբя գրված։

Ընդհանուր հայ ազգայինը, հայ ազգային վիճակը, խնդիրները չեն 
հետաքրքրում Ջախշախյանին, եթե այդ խնդիրների մեշ չուզենանք դնել 
լեզվի այն երկար գովեստ ը- էի վերայ լեզուի բա ն», որի մեշ սակայն հայ 
լեզվի մասին չէ խոսվում, այլ ընդհանրապես լեզվի, Նույնպես էի պար- 
սալա գիրս նախնեաց երդիծաբանութեանտ մեշ մարդ սպասում Է գտնել 
գովեստ հայ նախնիների, բա յց այդ խոշոր, բոլորը шг հանգով կազմված 
քերթվածի մեշ այն միտքն Է հայտնվում, թե ամենայն բան, որով ներկա 
դարը պարծենում Է, յուր սկիզբն ոմւի հի1) դարի մեշ, և միայն ի միշի- 
այլոց հետևյալ միամիտ ազգային սնափառության տողերն են մեշ գալիս.

Երբ Յոյնն ի դաշտ' մեր ցրտահար 
Ընդ վայրասուն ցիռ և իշեար,
Ել կամ որսայր զանզօր ճագար,
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' Ել բուտ քաղէր կաղին և խար,
Հայկ նախահալ ղիրապարար 
Ցատոք ցորեան և ի յա շար,

. Ջեռնոյր թիկունք յիւր ի քովթար 
.Ել ի  սամոյրն ի յոսկեկար...
.Բամբիշն Հայոց էր ի ժանոլար,
Աշխոյժ մանկտին քաշ ձիավար...

Բանաստեղծության նյութ դաոնում են և գրքերի տպագրությունը, ի 
.միշի այլոց Խորենացու տպագրությունն ևս ոգևորել է այս քերթողին, և 
պետք է խոստովանել, թեպետև դարձյայ вբռնահանգդ, բայց լավագույն 

. տողերն է ներշնչել նրան.

՜Երգել խնդրես զանշոլք Խորն ի 
Որ առ ինև պերճ քան զԱնի,

.Որ զԱրամեան զարմ և համբալ 
Պայծառացոյց ի շուք անբալ,

. Այո'  հնչեմ կերկեր ի փող 
Քերթողահօր իմում ներբող,
Որ ղիմս երգէ դիւցաղուն Հայկ

■ Տոհմիս ղրդւոց արև և այղ.
Որ ինձ վիպէ զքաշն Արամ

. Հիւսեալ նմին հիլսք անթառամ։
Բարենշան մեզ այս տարի,

, Որ յիւր եգիտ բազուկ արի,
Ջնորայն կանգնել արձան արդար 
Ի տիպ աչաց գործոց տիպար,
Տալ յընթերցուած ազգին Հայոց
Հորս են ի փառս և զոր ի խոց,
Զոր նայն սուլեաց քաղցր ի յաոաշ,
Եւ կնքեաց յողբ ու ի թառաշ,

Պետք է կարծել թե Խորենացու Ողբը գոնե պիտի ազդեր քերթողին, 
:Ա նա այստեղ պիտի բարձրանար ընղհանուր ազգային վիճակին և իսկա
կան հայրենասեր դաոնար, բայց ոչ։ Նա ողբում է միայն Հայոց ձեոա- 
գիրների կորուստը, մնացածն անտարբեր է նրա համար.

■ Ինձ ղի" պիտին կաթողքդ և սիլն,
Զոր հուր վատնեաց ներկեաց արիլն.
Ինձ առիմէ" խոյր քո և բարձ,
Զ«ր աշ անգութ վաղուց եբարձ...

Կամ նույն հանդերով և նույն խնդրի .մասին գրած երկրորդ բանաս
տեղծության . մեչ.
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Ոչ զամբարտակս և ոչ զսիւն 
Ողբամ յարտօսր ողշամբ արիւն,
Զոր բաղդ Տոնեաց' բաղդն և եբարձ,
Զթագ աղգիս զգահն և զբարձ,

Եվ այսպես, « աստված ավավ և աստվա» առավյ., ուրեմն « աստուծով 
մ  խիթա բվիս», Եվ այս « աստուծով մխիթարվիսը» այն աստիճանի դեռ 
իշխում է, որ տեղ է գտել նույնիսկ սգավոր «Ոգի Հայաստանի» պատկերի „ 
տակ, որ երևի առաջին անգամ այս մեծ Մխիթարյաններից մտածված և 
զետեղված է Խորենացոլ այս 1828 թվխ տպագրության վերջում, Ահա' թե 
ինչպես է հնչում Ջախջախ յանի այդ ոտանավորը'  « Արձանագիր առ ոգին, 
եղերերգակ ընդ կործանումն Հայկազեան գահու».

Ոգիդ վսեմ, զթագն և զբարձ 
Ւէ ինձ ողբաս զոր բաղդն եբարձ,
Մի'  լար. բաղդին բարքն են անդարձ,- 

թէ զբարձման սըգաս դու խանձ,
Լա՜ց, ա ռ  և գիմ արտոսր անսանձ.
Ո ՚հ , լա 'մ ըզձեզ հեռ և նախանձ,

Մինչ Խորենացոլ սրտից արյուն է կաթում, երբ հիշում է  գահի ա ն-. 
կումը, 19-րդ գարու ուսյալ վարդապետը, Հունաստանի ազատությա օր - 
րում նրա ողբի տակ ասում է. «Մի' լար. բաղդին բարքն են անդարձ,. 
Բայց և նույն վարդապետը Լալիս է և լացի հրավխրոլմ, որ այդ անկման 
պատճառն են եղել «հեռ և նախանձը» ,  Եվ ուրիշ բան էլ սպասել կարելի ,  
չէր մի կրոնավորից, որի համար բանաստեղծության գլխավոր նյութը 
ընդհանուր բարոյական խրատն է կազմում, Ահա թե ինչ Է ասում նա այս . 
մասին մի բռնահանգ, բա յց գեղեցիկ տողերով հարուստ քերթվածի մեջ 
«Մ ուս այն առ Արամեան քերթողս».

Նիւթ քերթածաց նախ եղիցի ձեզ Արամազդ,
Գործք եղիւսեանց և ուղղութիւնք հանճարիմաստ.
Խոտումն ախտից և կրթոլթիւնք մտաց հրահանգ...

Անշուշտ, անմարմին վերացական բարոյականը չէ, որ երգի նյութ 
դաոնալով պիտի կարողանար «զանհագներգակն ի յԱրամեանց ջնջել 
արատ», ինչպես ցանկանում է Ջախջախյանը վերոհիշյալ երգի մեջ այլ 
բուն ազգային կյանքը, մարդուս թրթռոմ. սիրտը, Եվ այն, ինչ որ Ջախ
ջախյանը խրատներ կարդալով ուղղում է հայ բանաստեղծների դրա ով  . 
իսկապես յուր և յուր ընկերների երկերն է բնորոշում.

Առ ի՜նչ շարժիք դուք զերկնուղէշ սօս և նոճի 
Առ սիւք հոզմոց, թէ բասիցդ յնրդ' սիւ-ա ոչ 6օ6ի: 
Կամ թէ քերդողն ամեհացեալ ղերդ սէգ աոիւծ*



Բաշ ծածանէ' ծեծէ ղձետ, բայց սիրտն է հիւծ.
Կամ թէ. սրավար աստ անդ սուրա յ  իբրև թռչուն,
Զբոյն մոոսւնայ և ոչ գիտէ ո՛՛ւր իցէ չուն...
Են և քերդողք երկայնաթոիչք քան զՄասիս,
Յորոց ճախրել թէև պշնուս' խոնջեալ կասիս։

Մեր 1սիրտը չի ճոճումյ) այդ էերկայնաթռիչ* բանաստեղծոլթյոմւից, 
. ոլ в խոնչա ցած ետ ենք կասումЯ, որովհետև գրվածքի «սիրտն է հիւծ о և 
որովհետև բանաստեղծը յուր ։ բույնը մոռանում է», բայց բույնը ոչ այն 
վերի տողերի իմաստով, Բանաստեղծության բույնը ժողովուրդն ու իրա
կան կյանքն է, որ չոձի Զախջախյանը, Նրա ամբողջ բանաստեղծության 
մեշ միայն «ի սուրբ Վարդանաս,я բռնահանգում, գրված 1828 թվին, 
հետևյալ տողերն եմ գտնում ժամանակակից կյանքի մասին.

Նըստի մշակ ընդ հովանեալ ի բարտի
Լայ ղիւր վաստակ ծածկէ ղլալիս զոր պարտի.
Հայի ի քիրտն յամարայնի 'լ ի գարոմ,,
Ոչ իւր մընայ մեղոլացն անմեղ գունդ պարոլն,
Ջհօտ իւր խըլէՄար յոսլկահար շոյտ ի քայլ.
Ոչ թէ ըզմին որպէս ներող քան ղայն գայլ.

Ահա թե ի'նչը պիտի լիներ մեր բանաստեղծության <г բույնը*, որ 
վերջում միայն գտել է Ջախղախյանը, բայց դժբախտաբար այն ժամա
նակ, երբ արդեն ուշ էր, Բայց նա մեր ապագա բանաստեղծության այդ 
նյութը գտել է կիսատ, նա շատ չափավոր է յուր տենչանքների մեշ, Վար
դանանց գործքը գովելով Եղիշեի նմանողությամբ, նա խնդրում է.

Սո՜ւրբ Վարդանանք, զայս երգ ձօնէ իմ գուսան 
Ընդ փունջ ծաղկանց որ յարենէ ձեր բոսւան.
Վարձ ոչ հայցեմ գահ Պահլալկաց հալա սար,
Ոչ զԱրծրունեաց զոր հիմնարկեաց Սանասար։...
Դարձցի մաղթեմ անգրէն Մասիս և Մարանդ,
Կանգնել ձեզ սուրբ տաճար ի կորդ ի մարմանդ...

Եվ այս հասկանալի է մի բանաստեղծի համար, որ մի քիչ վերևում 
АТ ուսային Այրարատ հր ավիրելով՝ խնդրում է

Ոչ զԱրամ եան եր գա ձայն ել ինձ բաղդ յոյր 
Ջքաջահաղթ նախապըսակ կամ Պյ/րոյր.
Եւ ոչ զարին վիշապայաղթ գոռ Տիգրան,
Շամփրեալ ըզթոք ի նիզակին սուր ճիրան,
Ս՛Ա Վարդանանց արեան զոր հեղ գոռ Սասան,
Լեր դրոսսգօք բարձրաձայնիւլք վիպասան։,..

Ո՜վ երջանիկ սրբոյ գարուն գերդաստան,
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Ի դա պանծա'  ի դա ողո՛րմ Հայաստան.
Ոչ թէ ի Հայկ ոչ ի Տիդրան կամ յԱրայ,
Ոչ և բերրի դաշտ զոր ցանեաց քեզ Շարայ'

Հեռո՜ւ ուրեմն ամենայն ինչ, որ աշխարհական է. հեռո՛ւ հայրենի 
աշխարհ և քաղաքական կյանք, և դեո սրբեր ու սրբեր միայն,

Վերշում հիշենք և այս, որ 1789, 1804 և 1815 թվերին գրված երեք 
քերթվածներ կան, — «նոսսգ յաղթութեան ի հանդէս մենամարտութեան 
Որատեանց, Ողբերզեալ ի թատեր Մխիթարեանցդ, <гԻ նենգախոշոշ մահ 
Խոսրովայ Մեծի յասսրտ ողբերգութեանն եղերերգդ, «Ի թատերական ո ղ ֊ 
բերդութեան Երուանդայ Հայոց արքայիդ, Սրանցից հայտնի էր լինում, որ 
18-րդ դարու վերքերում արդեն Մ խիթար յան ց [կողմից] հայերեն ներկա- 
յացումներ են տրված, և երևի Ջախքախյանը հայերեն, իհարկե, գրաբար, 
պիեսներ է գրել պատմական բովանդակությամբ, նույնպես Թոմաճյանհ 
քերթվածների մեշ կան երկու երգ «Յողբերգոլթենէ սրրոյն Աբդլմսեհիդ, 
գրած 1802 թվին,

Եղիա Թոմա6յա11ի (1777—1848) մեծ վաստակը մեր գրականության 
համար է' Հոմերոսի Իլիականի և Ոդիսականի թարգմանությոձը. իբրև 
ինքնուրույն բանաստեղծ սակավաթիվ քերթվածներ ունի և շատ աննշան 
է, թեպետև Ջախշախյանի չափ բոնահանգեր չի կազմում, Այգպիսիներն 
ընդամենն երկու են թվով՝ «Յարկածս իւր ողբ եկեղեցւոյն Հայաստան- 
եայցդ, մի հին նյութ, որ սա էլ դնում է յուր բռնազբոս հանգերի մեք, 
ապա <гԱռ Հայաստան խրախոյս ի պարտութիմ, Տուղրիլայ ի Մանազ- 
կերտդ, Այս վերքին նյութը նույն հանգերով և հանգերի նույն դասավորու
թյամբ երգել է նույն 1828 թվին և Արսեն Բագրատունին, երևի մրցելով 
р-ոմաճյանի հետ, Տոլղրիլի այդ պարտությունը Մանազկերտի մոտ, որ ոչ 
մի առանձին նշանակություն չի ոձեցել թուրքերի հառաշխաղացման 
շարժման համար և բնավ չի ազդել Հայաստանի բախտի վրա, անչափ 
ոգևորում է այս երկուսին ևս անշուշտ միայն այն պատճառով, որ Տբռնա
հանգ և բռնակարգդ ոտանավոր են գրում, այսինքն նյութն և հանգերը 
տվողը պատվիրել է նրանց ոգևորվել այդ նյութով և խոշորացնել այդ 
դեպքը. Եվ այսպես վարվել են մեր քերթողները։ Բագրատոմալ քերթվածը 
вՀայաստան առ Խուժաստան ի Մանազկերտդ անպայման շատ ավել/: 
բարձր է քան Թոմաճյանինը, յուր թափով և ուժգնությամբ, որ ա ռա ֊ 
յանում է սակայն ոչ թե նյութից, այլ զորեղ խոսքերից, Բհրենք մի մի 
հատված երկսից ևս.

Գլուխ տարւոյգ հաս նաւասարդ,
Վառեա՜ց հայկազն ի զէն ի զարդ.
Հաստահարուստ իբրև բարտի, 
ճօճեա զտէգդ որպէս պարտի,
Р-ագիդ, բաբէ, եհաս գարուն.
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Դու յարքայից անց ի պարոլն,
Քո երկնաճեմ սար ի Մասիս.
Ահ արկանել ազգաց կասի՜ս.
Ջի ցնծաս ց է քաշն իմ Արա մ,
Ել մանկըտոյն նորուն երամ է 
V շ լիասցին իբրև Շարայ,
ԻցԷ' ւ աոլէզք կանգնեն զԱրայ.
Ջի գող մեղուդ Տոլզրիլըն բոռ,
Տապաստ մեղուացն անկցի ի գոռ։
Եւ դու ըզթադդ առցես, Թորգոմ, 
ճաճանչ հատցէ շի/եալրդ մոմ.
Դու բարձրասցիս գեղով նոճի,
Որ ի ղեփիւռ անուշ ճօճի։ Եվ այլն՛

Իսկ Բագրատունին գրում է. ՚

Ի գալ ամսոյն մեր նալասարդ 
Ջգեցան ազինք զինուց ըզզարդ,
Բարձրացալ բախտ մեր զերդ բարտի,
Գոմւդ թշնամեաց մերոց պարտի.
Իբր այծեմանց հոյլք ի գարուն 
Խայտան Հայոց կոյսք ի պարուն,
Եւ ի բոլորըս քո, Մասիս,
Որ հովանի ոչ պակասիս,
Խոնեալ կաքալ կայթէ Արամ 
Որդլովք իւրովք երամ երամг 
Առատոլթիւն գայ քեզ, Շարայ,
Չիք Շամիրամ Դրժբախտ Արայ.
Հալածեցան իբրև ըզբոռ 
Ի ծուխ ցասման մարտկացըս գոռ։
Նիստ կեր զմեզըր քո, Թորգոմ,
Ջախ աս տեղաց վառեա քեզ մոմ։
Ի բաց կացցէ շիրմա ց նոճի,
Որ ի մռունչ տխուր ճօճի։ Եվ այլն։

Թոմաճյանի մյուս ոտանավորներն են « Ի սուրբ Դալիթ մարգարէյ>, 
XԻ հարսանիս մեձաց պայազատաց բարերարաց ազգիսа , «Առ ազնուա֊ 
զարմ պատանի 8. Գարեգին Տատեանւ,,—впр ուսումնական յաղթանակտլ 
արքունի հրովարտակին դարձ աոնէր ի Փարիզոյ ի հայրենիս անդր ընդ 
Վենետիկ անցեալ յա յց վ ա ն ա ց ս ւ ֊Ա յս  վերնադիրներն արդեն ցույց են 
տալիս արժեքն այդ բանաստեղծությունների, որոնք քառասնական թվա
կանների ծնունդ են, Ավելի աչքի է ընկնում 1843 թվին գրած (ГՏաղերգու-
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թիմ, ի մեծն Մխիթար Ար բ ա ր , Հոմերոսի Ոդիսականի թարգման չին վա
յել էր այսպես նմանողությամբ այսպես սկսել յուր այդ տաղերգը.

Ինձ, երկին, զԱյրն երգեա, որ յազգէ հողածին 
Վերառեալ հրաշացալ որպէս մարդ երկնային.
Ինքն ողշոյն լուսազգեաց իբր արփի գերակա յ ,
Ել ղերկրորգն զխաւար փարատեաց Ւորգոմայ,
Ինձ դարձեալ զայն ասա. այրն անյանց ղի" զի 
Բազմադէմ լըլկանօք տանշեցալ յաշխարհի.
Բայց և ճետ ղիւբ ձգեաց ի նորոգ գերդաստան,
Բերկրեցալ ծնրնդովք, բերկրեսցի և յապայն,

Սպասում ենք մի նոր Ոդիսականի, բա յց բարեբախտաբար կարճ է 
կտրում Թոմաճյանը. մի երկու խոսքով նկարագրում է Հայաստան դրախ
տը, Աղամ, Ջրհեղեղ, Նոյ, Հայկ։

ճետք սորա քաշազոմւք, որ ի վէպս հրաշանան.
Տի թէպէտ փոքր յածու, գործ ցուցին աննըման,

Եվ ապա Արամին, Տիգրանին ու Վահագնին հիշելուց հետո'

Մի' այլ շատ, իմ քընար, զիմ ըզքաշս յուշ ածեր,
Զի մի' երգ քո յապայն ցալ ածցես կարեվէր։

Հայաստանի վիճակը թշվառ է. ավեր այգի, ավեր տ ոձք է նա.

... Հարուածեալ տուն Հայկայ դիւցազին,
Ա՜հ իսպառ խըրթնացալ, հետքն անգամ չերևին։

Հայաստանը մի կույրերի աշխարհ է, ուր մարդիկ

սեոն ի ծնօտ գերարտօսր յորդ հեղուն ի յարկին,
Տայն յողորմ այր ընդ այր կողկողին, ո՞ւր է լոյս.
Այսպէս ազգն իմ նըստեր և ա նյո յս ։...
Գութ հարալ Արարչին. «մինչև ցերբ այդ խալար 
Ւախծութեամբ պաշարէ զԱրամեանն ըզդաւառյ,֊
Տա յն հնչեաց աստուածեան, «Հա'պա լոյս եղիցիւ.
Եւ եղև լոյս արհի Մըխիթսււ-ս արփենի,

Մխիթարն ուրեմն է Հայաստանի լուսավորիչ արեգակը և նրա ծնոմ,դ- 
ները միմյանց հետ մրցում են հայերի մեշ «իմաստից ճրագըյ> վառելու 
համար.

Ոմն յիմաստ աստուածեան, ոմն ի վարժըս բնական,
Կէսք յս-դխոյժ Պառնասին, կէսք ի գիր հայկաբան։

Այդ ոտանավորն յուր շոշափած խնդրով, թեպետ թույլ արտահայ
տությամբ, ավելի մեծ նշանակություն ունի քան Մ խիթար յան քերթողների
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մյուս բազմաթիվ ոտանավորները, սրա մեչ գոնե ազգի լուսավորության- 
հոգն է տարվում։ Բայց Բ՚ոմաճյանը դրանով ոշ մի աոանձին նշանակու
թյուն չի ստանում մեր բանաստեղծության համար, որովհետև նրանից 
առաք, ինչպես կտեսնենք, ուրիշները նույնն արդեն երգել են ավելի գեղե
ցիկ և ուժեղ կերպով։ Մ խիթար յան վարդապետն ուշացել է և նա յուր 
«Արփենի Մխիթարիդ տաղերգությամբ 1843 թվին միայն թույլ արձա
գանք 4 տալիս ուրիշների երգածին և սրբացնում Մխիթարին, Հոմաճյանը 
ոչ նյութի և ոչ ձևի ստեղծող է, նա չէր կարող ուղզոլթյոմ։ տալ մեր գրա
կանությանը,

Նույնիսկ Արսեն ԲսւգՐսւտւսնին (1790—1866), Մխիթարյանների այս■ 
համրավյալ քերթողը, յուր ստվարահատոր տաղերով, կարելի է ասել' ոչ 
մի շարժում չի մտցնում մեր բանաստեղծության մեշ, Ես կրկին անգամ 
համբերություն ունեցա սրա, ինչպես և մյուսների տաղերը ծայրեծայր 
կարդալու, շատ տաղեր նույնիսկ կրկին ու կրկին անգամ, և ցավում եմՒ 
որ չգտա արժանի այն գովեստին, որ տալիս են նրան իրենք վենետկեցիք- 
առաշ և այժմ' համարելով նրան մեծ բանաստեղծ, « ատտիկեցի և լատին 
քերթողաց արժանավոր անձն' իր լեզվովն, մտքովն ու սրտովդ, այնպես- 
որ «ոչ լոկ ազգային' այլ նոր ժամանակաց ընդհանուր մատենագրության 
ասպարիզին մ  էշ ալ, իրավամբք և պատվով նշանավոր տեղ մը կրնա 
գրավելդ, «Կըփայլի քերթողական և իսկաշնորհ հանճար, վառվոոմ, միտք 
և բացատրութ՛յան, զարդարուն գեղեցիկ լեզու մը, Անկարելի է կարդաք 
Եզերք սոխակին, Գանգատ Պաոնասայ և Դատաստան Ապողոնի, Յաղթա- 
նակ արղարոց, Դաշտիկն յաւար, ու անոնց նման տաղերը և չխոստովանիլ 
թե ասոնք արտադրողը սովոբականե դուրս հանճար մըն է ու նախնի 
քերթվածոց աշխուժիվն ու եռանդով կրթված միտքդ,

Բայց դժբախտաբար այսպես չէ, Արդարև Բագրատոձին անխոնշ 
պարապող մարդ է եղել, լավ իմացել է մեր գրաբարը և հին ու նոր օտար- 
լեզոմ։եր. շատ կարդացել է Աստվածաշունչ, ինչպես և Հոմերոս և ուրիշ 
դյուցազներգություններ, մեր հին մատենագրությունը, ուսումնասիրել է. 
օտար բանաստ եղծոլթյո&ներ, որոնցից և թարգմանել է բավական բան. 
նա արտադրել է ինքնուրույն շատ բան,—բայց այս ամենով հանդերձ նա 
մեր գրականության համար ծառայել է ոչ յուր ինքնուրույն բանաստեղ
ծությամբ, Նա է' և կմնա իբրև թարգմանիչ, հայկաբան, քերականոլթյոձ 
գրող, Իսկ իբրև բանաստեղծ ոչ միայն արժանի չէ այն գովեստին, որ տա
լիս են նրան, այլև չի կարող յուր ժամանակի ա ռաշն ակարդ հայ բանաս- 
տեղծների շարքը դասվել, Նա առաշին տեղն է բոնում միայն Մխիթար֊ 
յան այս առաշին քերթողների մեշ, բայց և յուր էությամբ շատ էլ բարձր 
1է նրանցից,

Նրա տաղերը, հրատարակված 1852 թվին, կազմում են մի մեծադիր 
ստվար հատոր և բաժանված են մի քանի մասերի՝ «տերոձականքդ, 
«կրօնականքդ, «բարոյականքդ, «կենցաղականքդ, «սթափականքդ և ապա 
«թարգմանոլթիւնքդ, Ւ-նլ է այս տազերի նյութը, ինչո՞վ է հետաքրքրվում
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ե ոգևորվում Բագրատունին. ի՞նչ նորանոր գաղափարներ է արծարծում 
նա յուր երգերի մեշ'

նրա вտերունական»  տաղերը նվիրված են քրիստոսի ծննղին և մո
գերի երկրպագությանը։ նյութն ուրեմն շատ հին է և մեր շատ բանաս
տեղծներից հաճախ երգված։ Բագրատունին ևս յուր երիտասարդ հա սա ֊ 
կում, երևի նոր կրոնավոր դարձած, 1811 — 1814 թվականներին յուր 
հարկն է վճարում այդ հին նյութին։ Առաշին տաղն՝ «Ի ծնունդ Տեաոնտ, 
որ գրված է 18-րդ գարու իտալացի նշանավոր բանաստեղծ Մետաստա֊ 
ղիոյի (1698—1782) նմանողությամբ, իսկապես մի գեղեցիկ քերթված է 
շնորհալի ու փափուկ անուշությամբ, կենդանի ու հարուստ երևակայու
թյամբ, թեպետև սովորական գաղափարներով, այն Է' մանուկ Փրկիչը 
գարնանային մի առավոտ է ծագում մարդկանց համար, մի ճշմարիտ 
ոսկեղեն դար բանում, գթություն ու սեր, հավասարությոմւ ու խաղաղու
թյուն բերելով աշխարհ։ Եթե Բագրատունին բավականացած լիներ միայն 
այս քերթվածով, շատ էլ չէինք ցավիլ. բա յց նրա գրիչը բեղմնավոր է, և 
հենց սկզբից հակված է դեպի վիպականությոմւը. ուստի և նրա կրոնա
կան զգացումին չէր կարող գոհացում տալ միայն է ըստ Մետաստասեայ»  
քնարերգությունը։ Պետք Է նորից մի քանի անգամ նույն բանն երգել 
մեծամեծ քերթվածներով, երկար, վիպական տողերով, առանց սակայն 
մի որևէ խորություն մտցնելու նյութի մեշ. ա յլ, ընդհակառակն, ծան
ծաղացնելով այն, և ոչ միայն մտքերի, այլև խոսքերի և նույնիսկ հատ
վածների կրկնություններ անելով։ Այսպես, օրինակ, ամբողշ տասնութ 
տող 1812 թ. գրած մի քերթվածից, առանց այլևայլության, բառացի 
առնում դնում է 1813 թվխն դրած մի ուրիշ քերթվածի մեշ։

Բագրատունին յուր այս հասակում, արդեն երևում է' տարված է հե
թանոսական դյուցազներգությամբ, Բայց ի՞նչ ավելի անդյոլր և անպա
տեհ' քան Փրկչի խոնարհ ծնունդը վիպել հեթանոսաբար և Քրիստոսին ան
վանել (Гվեհազուն ծնունդ անմահին Ոլիմպեանյ։ (եր. 29 ), և կամ а Ծիրանե
փառ» հայր Աստուծուն դնել Ոլիմպոսի կատարին, ինչպես հոմերական 
.Հևս, բար՜ձր գահի ՛վրա։ Այսպես, ծնվում է մանուկ Հիսուսը անշուք այրում, 
հավատքը անձնավորել իբրև մի լուսազգեստ, պառաված կույս, ներկա է 
նրա ծննդյանը, բա յց երկբայում է, թե նորածին մանուկը լինի նա , որին 
;չորս հազար տարուց ի վեր սպասում 4 ինքը, Այդ ժամանակ նա

Կոչէ ի սըրտէն զարտօսր զթառաչ ղազերս մաղթանաց,
՜Ել հոգւոց ելեալ ասէր առ նոսա դիմօք սըգազգեաց։

Բավական չէ, որ Հավատքը, վերացական գաղափարն անձնավոր յալ 
՛Է, նրա արտասուքն ու մաղթանքներն ևս, ըստ հին մեկնաբանների, անձ- 
նավորյալ են այստեղ, և Հավատքը պատվիրում Է դրանց գնալ Բարձրյալի 
մոտ և հարցնել, թե արդյոք մսրում ծնվածը նա" Է, որ պիտի գա։ Եվ ահա 
ա յդ արտասուքն ու մաղթանքները սևազգեստ խմբով, թևերը բաց են 
անում, գլխակոր, աչքերը խոնարհած հասնում են Ոլիմպոս, պատում են
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Ծիրանեփառի բարձր գահը, լաց ու կոծով փարում են նրա ծնկներին և 
ասում նրան ինչ որ պատվիրել էր Հավատքը,

Խոնարհ!,աց բարձրեալն ի վերին գահուն զունկն իւր անմոլար 
Անժըպիտ դիմօք զաղերսըն լսել, սակայն հեզաբար։
Առ ապա ի վեր ըզգլուխ իւր ահեղ և զուլան կամար,
Ի շարժել յօնից սասանեալ գողաց Ոլիմպեայ կատար։
Եւ ո" հանդարտէր ի լուր պատգամ աց լե զոլին ազդարար. 
Հայեցալ յերկիր, ձայն ետ որոտման ի սոյն յայս տիպար,

ճիշտ ինչպես ամպրոպային Զևսը Ոլիմպոսի գլխին, Նա հավատքի 
դեսպաններին բացատրում է, թե նորածինն յուր որդին է և ապա կանչելով 
հրեշտակների բանակը' հրամայում է, որ գնան պաշտեն յուր որդուն.

Եւ ընդ բարբառոյն որոտաց երկին շանթից ի փայլակ,
Հոգւոց անմահից ծածանեալ յերեր սօսափիւն բանակ,
Ել երկրպագեալ տէրունեան ոտից գընան յանդաստակ, 
Գըլոլխ ոսկեվարս լուսաթև թըռչին արի պատանեակք,

Հրեշտակներն իմաց են տալիս և հովիվներին, որոնք նույնպես գալիս 
են երկրպագելոլ նորածին արքային:

Այս միևնույն նյութը, ինչպես և մոգերի երկրպագության մասին 
քերթվածը' «■Ի յայտնութիւն Տեառն» նա վերածած ունի նաև բեմական 
ձևի, բաժանված չորս փոքրիկ արարվածների, երևի Մխիթարյան ների 
աշակերտական թատրոնում խաղալու համար, Դրանք առաշին հայ օրա ֊ 
տոբիտներն են, կրոնական թատրերգություններ, որոնց ներկայացման հա- 
մար առանձին բեմական հարմարություն չի պահանջվում, Բագրատոլնին 
այստեղ էյ ներշնչված է անշուշտ Մետաստազիոյից, որը նույնպես ունի 
Բավական թվով օրատորիաներ, Գործողությունը իհարկե շատ պարզ է, 
չկա դրամատիկական զարգացում և ոչ բնավորությունների ուսումնասի
րություն. դրանց, ինչպես պետք էր, փոխանակում է կրոնական-բարոյա֊ 
կան այլաբանությունը, որով երեք մոգերի տեղ հանդես են դայիս անձնա- 
վորյալ Հավատք, Հույս և Սեր, և ապա իշխում է աստվածային հրաշալիքն 
ու սքանչացումն այդ հրաշալիքի վրա, Բայց դժբախտաբար սառն է հնչում 
Բագրատունու քնարերգությանը, և մանավանդ միշի երգերը չունին այն 
ցնծագին խանդավառ հափշտակությունը, որ անհրաժեշտ է,

Ինչպես էլ լինի, Բագրատունին յուր այս կրոնական դրամաներով մի 
մեծ նորություն է մտցնում մեր գրականության մեշ, մի բոլորովին նոր 
տեսակ, որ մինչ այդ գոյություն չի ունեցել մեզնում։ Արդարև, ինչպես 
տեսանք, Ջախջախ յանի և Թոմաճյանի ոտանավորների մեջ հիշվում են 
1789, 1802 և 1804 թվերի համար «Մխիթար յան ց թատր* կամ <гԹատե
րական ողբերգություն», բայց Բագրատունու այս օրատորիաները, գրված 
1812 և 1813 թվերին, ինձ: ծանոթ հնագույն գրվածքներն են իրենց գրա-
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մատիկական ձևով, թեպետև քառասոձ տարի հետո միայն հրատարակ. 
վաձ, ուստի և ոչ մի ազդեցություն չթողած մեր գրականության վբա,

Բա գրատուն ու «Կրօնական» տաղերը պետք է հասկանալ կրոնավոր, 
՜ների և կրոնավորության վերաբերյալ, Դրանք նվիրված են նորընծա 
կրոնավոր յա լերի ն, այս կամ այն ձեռնադրությանը, սրա կամ նրա սքեմ 
ընդունելուն, նորընծա բարեկամների առաշին պատարագին, Մ խիթար յան 
Աթոռակալի ընտրությանը, օծմանը և այլն,—բոլորն էլ ըստ ավուր պատ- 
շ աճի հորինված ոտանավռբնեբ, Մ խիթար յան ընտանիքի մեշ տեղի ունե
ցող դեպքերին հանդիսավորություն տալու համար, Տաղերիս նյութից 
հենց կարելի է գուշակեչ, թե ինչպիսի գաղափար պիտի արծարծվի դրանց 
մեշ, Դա հոգու և մարմնի, երկնքի և երկրի միշնադարյան կռիվն է, Պետք 
է կռվել աշխարհի բռնակալ սիրո դեմ, որ մարդուս հոգին շղթայակապ 
քշում է դեպի խավար անդունդը, պետք է հաղթել այդ կորստաբեր սերին 
և ամաչեցնել սատանային, որ մարդուս թշնամին է, Եվ այդ նորընծա կրո
նավորները, նորոգվելով անունով ու գործով, իբր քաշ զինվորներ մար- 
տընչում են չար թշնամի հրեղեն սպառազենների դեմ. և այդ նրանք 
կարողանում են անել, որովհետև կատարելով ամենամեծ գործը, այսինքն 
իրենք իրենց ինքնակամ նվիրելռվ Աստուծուն իբրև զոհ, դառնում են հրե
ղեն հրեշտակներ և սարդենի պսակներով սլանում են դեպի երկինք, 
մտնում փրկչի տունը' երկնային կամարը, ուր հավիտյան պիտի ապրեն, 
Կրոնավորը նման է փյունիկի, որ ինքն իրեն ողշակիզելով' հրաշալի կեր
պով կրկին նորոգվում է հավիտենական կյանքի համար,

Այս է ահա'  այդ կրոնական տաղերի նյութը, որ անհրաժեշտորեն 
շարունակ հեղհեղում է քերթողը, քանի որ բոլորը միանման դեպքերից 
առթված բաներ են, Դա մի շատ հին նյութ է, որ շատ ավելի գեղեցիկ 
կերպով երգել է Կոմիտաս կաթողիկոսը՝ Հռիփսիմյանց մի Անձինքի մեշ, 
ռրի խորությունն էլ չոՖին Բագրատունոլ այս տաղերը, Հռիփսիմյանք 
իրենց նվիրելռվ Քրիստոսի սիրուն' դաոնում են Հայաստանի փրկության 
պատճառ, բա յց և մեր բանաստեղծն անկեղծ սրտով ուրախանում է յուր 
նորընծաների ձեռնադրությունների համար, ուրախանում է նրա կարծի
քով և аհարսն անարատ Հայաստան», որովհետև

Արգէն սարսին սանդարամետք ի խալար,
Եխած զմատն արիւն ակամբ Բելիար,
Զի յաշորդէ Յեսու զՄովսէս յամս յամայր 
Քակել զամուրս, թափել ժանիսն ընդ ալար, 

Աթոռակալին նվիրված քերթվածների մեշ մեր քերթողը մեծ թեթևու
թյամբ չափազանցության մեշ է ընկնում, ուժգին տողերով գովելով նրան 
իբրև աստուծոլ ընտրածի, և զուտ մխիթարյան տեղական դեպքը խոշո
րացնելով իբրև մի համազգային բան.

Զարթիր, զարթիր, տուն Սիսակայ, զար թո' և պար նուագածոլ. 
Հայրենի մեր աշխարհին սուրբ թագաւոր օծալ իշխան,



Առէք տալիղ կընդընդոց փող և բամբիռըն Գողթան,
Գողթան շըոինդն յարուսցէ ղբլուրս և պանտա-։
Տաղթող երգոց ձայնիլ գոլել մըրցական
Ըզիոնարհ միտս իմաստնոյն' ըղսիրտն ի տէր սիրոյն ի վառ։

Այդ նոր աոաշնորղը, «թագալորը։ , որ հավելյալ կոչում ունի «Դի. 
տապետ Սիւնեաց», է մի արեգակ, որին երդում է տիեզերքը, որովհետև 
նա ձմեռվա կապանքը քանդում է և այլև։

Ո՜վ է սա նոր արքայ եկեալ ի Սիւնիս,
Անձալք լերանցըն Սիսակայ հարցանեն։
Ընտրեալն է դա եթերին նորապըսակ տէր երկրիս,
Գայ ի պարտէզ քո սիրելի շունչ հարաւոյ ի հիւսիս.
Հոյլ վարդից և շոլշանաց և համասպրամ ցիր նըկարէն 
Փըթթեանդ ոտիլք տէրունեան գարշապարաց լուսեղէն։

Ահա թե ինչպես բարձրացնել դիտե Բադրատունոլ Մուսան յուր մե- 
ծավորին։ Եվ ինչի" համար, որովհետև

Ցալոլրց Մոլշեայ պակասեցին հարք որդլոց,
Պակասեցին ի տուն Հայկայ պետք հարանց,
Մինչև յարեալ Մըիւիթար, մինչև յարեաւ դէտն Աղոնց,
Որ այդ յերկնից պատշգամ էն յա ռեալ ի մեր յո յժ  լալօնս,
ԶԻ’  յամէ մեզ, աս էին, աթոռակալ ժառանգ մ անկան ց,

Եվ այժմ այդ ուշացած աթոռակալն ընտրվում և օծվում է,
Մ խիթար յան ց այս սովորությունը, որ կարծեմ Կ. Պոլսից է ծագել, 

անցնում է ետ Կ. Պոլսի վրայով Հայոց եկեղեցու մեշ և երկար ժամանակ, 
կարելի է ասել մինչև մի տասն ու հինգ տարի առաշ, էշմիածնոլմ ևս 
պարտք էին համարում գրաբար ճռճռան ոտանավոր ուղերձներով շնորհա
վորել կաթողիկոսի գալուստը, օծումը, նոր տարին և այլն, Դրանք քնա- 
րերգոլթյոմ։ չեն հարկավ, այլ միայն մտածված հանդեր ու ոտքեր, որոնց 
մեշ սակավաթիվ տողեր միայն ոմյին զգացմունքի շեշտ, Դրանց կատա
րելատիպը կարելի է համարել ահա'  Բագրատոլնոլ այս քերթվածները, 
որոնց մեշ փայլուն արտաքին, զարդարուն լեզու, փարթամ ասացված
ներ որքան ասես' կա, բայց իզուր կլինի որոնել զգացմունքի ուժեղու֊ 
թ յո ձ , եթե չասեմ զգացմունք, իսկ իմաստ ու գաղափարի նկատմամբ 
դատարկոլթյոմւ է իշխում,

Նույնպիսի չնչնոլթյոմւ են ներկայացնում գաղափարներով և Հբարո
յականа տաղերը, Աշխարհումս խաղաղ կյանք ասածը չկա, այլ միայն 
ցավ ու աղետ, թախիծ ու տագնապ.

Գանձեալ կան քեզ աղէտք ցաւոց դարան,
Սրտի մ տաց երերական
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Բքայորդոր ձմեռն ալեաց խուժան- 
Փոթորկայոյզ ծով դառնռլթեան'

Աշխարհս մի ծով է և մարդս նրա վրա մի նւսվ, որ ալիքների ձեռին- 
խաղալիք է դարձա», դիվաշունչ հողմը առնում տանում է դեպի նավաբե
կություն,— մի հին գաղափար և նույնիսկ նմանություն, որ սակայն Բա դ֊ 
րատունին մանրամասնության մեշ նորոգում է ։ Նույնպիսի մի նորոգած 
ձևով երգում է նա վերշին դատաստանը, որ մեր հին բանաստեղծների- 
սիրած առարկան է եղել և որի ժամանակ երևում է, որ վերշին հաջողու
թյանը ոչ թե անօրենն ունի, այլ արդարը։

Բագրատունու <гկենցաղական»  կոչած տաղերը, որոնք թվով ամենից 
շատն են և լի գովեստի արժանացած, նյութով շատ ավելի բարձր չեն։ 
Դրանք մասամբ ուղղված են յուր ընկերներին, մեկի մեշ յուր սերն է 
հայտնում, մյուսի մեշ յուր շնորհակալությոձը ստացած պարգևի համար, 
կամ թե լացով ճանապարհ դնոսէ յուր ընկերին. մի չորրորդի մեշ գան
գատվում, որ յուր սրտի հատոր ընկերն իրեն նամակ չի գրում։ Կան և 
կաղանդի շնորհավորություններ իրենց հոգևոր տիրոջը կամ в Առ կարգա
կիցն ճանապարհորդ ի Հնդիկս օգտախնդիր ազգիս», իսկ թե ինչ է այդ' 
օգուտը՝ չի իմացվում, այդ կարգակիցն արիությամբ ծովեր-է անցնում, 
սրտում ոմւենալով ազդի սերը։

Հայկ կառուցող հայրենեաց 
Ջքեզ որդի դալանեաց.
Պարթևն արթոմւ և ցանկալին քո Սահակ,
Մխիթարայ զորավարք' քեզ հարկանեն փողոց հըռչակ՛.
Տես արդէն, տես ի տըխուր դէմս հայրենեաց 
Քաղցր շողեալ ըզժըպիտ որդեգորով քո գըգոսսնաց։

Կան և ուղերձներ նվիրված Աղեքսանդր Ռափայել Ղարամյանին նրա' 
գալուստը կամ ծնոմւդը շնորհավորելու համար, որովհետև նա դպրոց է 
բացել, Մի քերթված Ռուսաց Աղեքսանդր Բ. Կայսեր այցելոլթյան առթիվ, 
ուրիշները 1ևոն ԺԲ պապի Ուրբանյան դպրոցի սաների հետ ճաշկերույթի 
առթիվ, և այլն։ Եվ վերշապես բռնահանգ խաղեր Ջախշախյանի հետ, և 
ահագին թվով ոտանավորներ նվիրված Տյոլզյան ընտանիքի որևէ զուտ- 
ընտանեկան դեպքի, ինչպես՝ ծնվում է մի երեխա, պետք է ոտանավոր- 
գրել, մեռնում է մեկը՝ դարձյալ ոտանավոր է հարկավոր, հիվանդությու
նից առողջանում է մի ուրիշը' ինչպե՞ս կարելի է ոտանավորով խնդակցու
թյուն չհայտնել, հապա երբ հարսանի՞ք է լինում, իհարկե պետք է հարսին 
գովել... Բագրատոլեին այդ բազմաթիվ տաղերի մեշ դառնումէ Տյուզյան- 
ների տանու քերթողը, որ յուր' նրանցից վայելած բարիքների համա՛։ 
գրաբար հանգերով ու ոտքերով վարձահատույց է լինում։ Դրանք գրչի 
վարժություններ են միայն երբեմն ձիգ ու երկար տողերով, և սահման-- 
ված են միայն մասնավոր մարդկանց սրտերը շոյելու համար։



Նրա կենցաղական տաղերի մեշ շատ գովում են էԳաշտիկն յաւար, 
եզերք մշակի», որ մի ութվանկանի զոպահանգ ոտանավոր է մեծավերչ 
Ա չավ։ի պատճառով հենց աշխույժ եռանդով է ընթանում։ Բովանդակու
թյունը մի շատ հասարակ բան է ։ Երիտասարդ որդին ծերոլնի հոր հետ, 
բախտից հալածված, դալիս բնակվում են բնությամբ հարուստ մի ամայի 
դաշտում. մշակում են. հինգերորդ տարվա վերշը մշակությունը տալիս է 
յուր արդյունավետ պտուղը։ Այդ ժամանակ հայրը մեռնում է, և որդին 
մեն մենակ է մնում ու ասում է.

Այն ինչ արդարն յինէն գնաց,
Վեհն յեթերէ զմեղս իմ յիշեաց.
ՏիւրմԷ գընդէն ետ ասպատակ 
Աոնոլլ վրէժ արագ արագ։

Իսկ թե ի՜նչ է արել որդին, ի՜նչ մեղբ է դործել նա, որի համար աստ
ված վրեժ է առնում, հայտնի չէ այդ։ Անշուշտ մի մեղք գործել է, որ ա ս ֊ 
պատակավորները երեք կողմից վրա են տալիս, ավերում են արտ ու 
այգին, տիրում երկրին և իրեն մշակին է, էհանեալ դանիլ ու ի քարշ ընդ 
երիզուտ վարեն զիս գարշ», Եվ նա այնուհետև մի մխիթարություն ունի,— 
հիշելով յուր անցյա։  աշխատանքը' ողբալ։

Նախաբանն այնպես է, որ մարդ ապասում է մի դառնագին զորեղ 
ողբի, մի զգացմունքների բուռն զեղման.

Մելպոմենէ, հար ինձ քընար 
Երգել ձայնիւ ողբերգաբար... 
էացցեն նոլաղ լերանց փապարք,
Մըռընչեսցեն ձորք և անտառք.

! Երեսք մարգաց հարցեն դալուկ,
,ւ Արտօսր հեղցեն սողեալ առուք.

Ձալերժահարսանց պար գեղեցիկ 
սեռն ի ծնօտի նըստցին լըռիկ.
Զի մեր դաշտիկն յաւար եղև,
Յոյս վաստակոցս ել ի դեր և։ V

Բայց այդ նյութն ավելի վիպական ֊նկարագրական է քան քնարական։ 
Բնության նկարագիրները շատ ընդհանուր են և ամեն տեղի, մշակության 
և ավերմունքի նկարագիրը նույնիսկ համաչափ չէ տարված, և վերշը բ ա ֊ 
նաստեղծի թափը թոզանում է և սառն է հնչում այն մասը, երբ հեծեծա
գին ողբը պիտի լիներ։ Գուցե կարելի է այլաբանոլթյոմւ համարել այս 
քերթվածը և Հայաստանի պատկերը տեսնել մեքը, բայց այդ կլիներ ձըգ- 
ձըգված բացատրություն։

Նյութով շատ ավելի ստոր բան է և մյուս գովված քերթվածը տԻ մահ 
սոխակին եզերք հովուի», որի գեղեցիկ մասը հենց սկիզբն է.
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Աչք գեղեցիկ ցօղագին 
Լացէք զմահ սոխակին,
Վա՜յ և եղո՜ւկ ինձ հի քիս,
Սուգ և ի յիմ  սիրելիս.
Տամենեսին մի խալար 
Դընէ յարտօսր անդադար,
Մի' զիս, մի' զի“  ըսփսփէք,
Մի' դիւր սըրտիդ տայք երբէք,- 
Զի սէր սոխակն իմ լրռեացյ 
Սան իմ սիրուն երգասաց,
Զի սէր հաւիկն իմ մեռաւ
Սան իմ սիրուն անպարսաս 
նըզով ի սև օրն և ժամ 
Յոր զիւր տարմին լիք երամ՛,
Օրն և տեղին սև նըզով՝
Ուր տես ի զնա մոտ երգով,

Եվ այս բոլորն ինչո՜ւ համար, Մի արճեշցի հովիվ մի անգամ սրին՜դ֊ 
է փչում, Լսում է մի սոխակ նրա նվագը, մոտենում է և ինքն է՛լ երգում էг- 
Հովվի խնդրի վրա այդ սոխակը նախ նստում է նրա ուսին, և ապատ

Անդուստ ածեալ ըզթևերն 
Ի ծայր սրընգիս գայր նըստէր։
Ելեալ և իմ մեղմաքայլ,
Երգ փոխելով այլ և այլ 
Եկի 'ւ ի տուն իմ մըտի։

Հովվի կինը սրնգի ծայրից ընդունում է սոխակին, փայփայելով 
դնում է վանդակում, ուր երգելով նա զվարճացնում է հովվին և յուր 
ընտանիքին։

Սակայն ի սեալ ման գա,հԷ 
Ժպիրհ մահոմւ ո՛՛վ ապրէ։

Մի ամառ այդ սոխակը սատկում է և կարծես աշխարհը կործանվոսТ 
է. կարծես այդ սոխակից էր կախված ոչ միայն հովվի, այլև աշխարհի 
բախտը։ Եվ ողբում է ու ողբում հովիվը ու չի մխիթարվում,

Ո՜հ, մի' ստիպէք երկարել,
Սիրտ ոչ բերէ զբանիս թել...
Ոչ բըժըշկի սրրտիս խ ոց...

Եվ այսպես մոտ երկու հարյուր տողանի մի ահագին քերթված, որի 
մեշ այլաբանություն էլ կարելի չէ լինում տեսնել, ուստի և ծաղրական ։1ի



բան է դաոնում յուր մեծավայելուչ լրշոլթյամբը, Ծաղրելի է դաոնում 
մանավանդ և նրանով, որ արճեշցի հովվի բերանից լսում ենք' Ամին դաս, 
Անակրեոն,  ՜՚Տիբոլլ, Որփեոս, Ոսիան, Բարդ, Պռոմեթևս, Առյուծ լիբյան, 
Հիմա լայք և այլն, և այլն, Եթե կլասիկական կյանքից առած ոտանավոր
ների մեչ, ինչպես <гЛ մահն Կեսարոլդ, կարդում ենք ժողովուրդ արիս յան, 
դիք և կամ դից անուններ, այդ հասկանալի է, որովհետև նյութն է պա
հանջում այդ, Բայց երբ մի արճեշցի հովիվ է այսպիսի անուններ արտա. 
սանում և կամ նույն ինքը Բագրատունին, մ խիթար յան մի վարդապետ, 
այդ արդեն տաղտկալի է,

Եվ Բագրատոձու ամենամեծ ծառայությունը մեր դրականության հա
մար այն է, որ նա այդ կեղծիքը' կեղծ դասական ոլղղոլթյոձը մտցրել 
է մեր բանաստեղծության մեշ, Կրթված լինելով կլասիկական գրականու
թյան վրա, նա կարծում է, թե աստվածները կամ դից առասպելները, որ 
հիշում են հին բանաստեղծները, մի բանաստեղծական պաճուճանք են 
միայն և այդ պաճուճանքը կարելի է և հայ կյանքի քերթվածների մեշ 
գործածել, նրա համար գրեթե չկա աստ՛ված, այլ աստվածք, դիք, ա ն ֊ 
մահք, Եվ այդ անմահները մի քանի քերթվածների մեշ վխտում են' Մու- 
....  1Րւ....... քձ«.ք. т  ւ ո ւ № ..............  . .

Մեզ տիտոնեան հարսն սիրած 
Պարզէ զգլխով վրան ներկած։

«г
Բառարանը միայն մեզ տեղեկացնում է, որ Տիթոն եղել է Տրոյացի 

Իշխան, Պրիամոս թագավորի եղբայրը, որին իր գեղեցկության պատճա
ռով սիրում է Արշալույսը, Ավրորան, և անմահացնում նրան, « Տիտոնեան 
սիրած հարսն» ուրեմն արշալույսն է, և փոխանակ պարզաբար ասելու, թե 
« մեզ արշալոյսն զգլխով պարզէ վրան ներկած», Բագրատունին վերի տո
ղերն է կազմում, Ջախշախյանն յուր լավագույն քերթվածի մեշ, *Մու- 
սայն առ Արամեան քերթողն», դրում է հետևյալը.

Բառք անապակք' որպէս ուսոյց հալ ձեր Ւորգոմ.
Բայց ոչ մռայլք' մինչ լոլցանել լապտեր և մոմ.
Կամ ի Տարօն չուել պանդուխտ կամ ի Դըւին,
Մեռելահարց' զի՜նչ այն բառից ձեզ միտք թըւին,

Բագրատոլնու քերթվածները հասկանալու համար ահա'  հենց այդ մի- 
շոցներին պիտի դիմել, Այդ պատճառով թեպետև քանի քանի անգամ

սա, Մելպոմենե, Պոլիմնիա, Մնեմոսինե, Պիգաս, Արամազղ, Ապողոն, 
Պիմպլայք, Փայտոնք, Փեբոս, Արես, Պոսիղոն և այլն, և այլն, նույնպես 
Հելիկոն, Պինդոս, Պառնաս և այլն, և այլն, դրանց հետ բազմաթիվ ա կ ֊
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կարդայի նրա գովա՛ծ ոԱո ՛գանգատ Պաոնասեաց և դատաստան Աէգո
ղոնիս տաղը, որի մեք քառասոլն-հիսոմւից ավելի դիցաբանական անուն
՛ներ միայն կան,—բայց շատ քիլ բան հասկացա։ « Լապտեր և մոմ» Էլ 
վառեցի, բայց դարձյալ գոհ չեղա, թե իրոք կատարելապես ըմբռնել եմ 
այդ քերթվածի միտքը։  Այո', իմացա, որ Առանը, այսինքն բանաստեղծ 
Բագրատունին, իրեն երևակայում Է հովիվ Բյուրակնյան լեոներում, յուր 
տաղավարում ճաշում Է զմայլելով բնության գեղեցկությանը։ Այդ ժամա
նակ հանկարծ վերևից տեսնում Է իքն ում են

Կաոըս կրկին երկաձի քառահոլով անոլագործ,
Ութոտանի երի վարք ի գիլ գոլով քաքափորձ։

Այսինքն երկու ոտանավորով դրած նամակներ Է ստանում, որ և 
առիթ են լինում այս քերթվածը գրելու,— ասած Է ծանոթության մեշ, թե 
չէ ընթերցողն ինքը չէր հասկանալ։ Եվ ապա դժվարանում եմ ասել որոշ 
ր  ան, բա յց եթե այն., որ հեղինակը մեծ տենչանք ունի մեծ բանաստեղծ 
■դաոնալու սրաթև Պիգասի վրա նստած'  Պինդոս բարձրանալու և մեծ բա
նաստեղծների հետ անմահության մահով մեռնելու։ Բայց «չիք սէր Կամե
՛ն այց, ո'հ, յանտերունչ իմ գրոհիս, սակալ բնատուր վեհ ոգի'  աստոլածա- 
յյտեզծ մեծութիւն», ասում է քերթողը։ «Պարք Մուսայից հայկազանց 
վւախեան ի գոգ Ադրիոյ», այսինքն Վենետկի Մ խիթար յան վանքը, բայց 
այդտեղ էլ նրանք բանաստեղծության համար պահանշված հարմարու
թյունը, հանգիստն ու պարապը չունին։ Իսկ Հայաստանը հո՛ բնավ հար- 
մարություն չունի բ  ան ա итЪ ղձնե ր ծնեցնելու համար, բա յց մի ժամանակ 
այդպես չէ եղել, մեր բուն երկրռւմ Էլ մի ժամանակ մուսաները զվար
ճացել են։

Ինչքան այս քերթվածի մեշը մութ և դանդաղ է, այնքան վերշին 
մասը կենդանի է և գեղեցիկ, որովհետև խոսում է իրական կյանքը, սիր
տ ը։ Բանաստեղծը մտքով սլանում է Հայաստան, բա յց ինքն օտար աշ
խարհում է, որ նման չէ յուր երևա կա յա  ծ եդեմ ական աշխարհին։

Ել դառն ողբոց յիշատակ, ով ցանկայի հայրենիք,
Անդ էր երբեմն հեշտասուն քո Մուսայից ճեմելիք....
Բիւրակն ՛ի ծիր ծաղկազոլաբճ բ իւր խռխոքիւք բարեհամ 
Խայտ այ ի բոյլըս հոտից, հազար երէ խուռներամ. ,
Փըչէ հովուիկ նուրբ սըրինգ, հՕտք ըզկընի իւր դըրդին, I
Նստի գողտրիկ օրիորդ, կըթէ զըստինըս նոցին։ ք
Հոյլ վըտակին կարկաքոտ, անդ Երասխայ քարավէժ 
Ել ծիածան ի ցընցուզսն՝ հերքել սաստիցն ըզվըրէժ....
Երկինք շերին կապուտակ'  ամպք ոսկեփայլ շուրշ ի խիտ, 
Շաղն ի ցօղել շալ ե՛կան ի ծոց երկրին մարգարիտ...
Անդ է հոգւով իմ Մ ուս այն, սակայն մարմնով աստ պանդուխտ 
Ի խորշ նըստի Ադրիոյ հեղտիլբ ծովուց ի քերցն ուխտ,....

ЧГ. ԱթԽլյան — 87
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Քերթվածի այս գեղեցիկ վերջը, որ ես ամբողջը չբերեցի, որից կար
ծես ազդվում է Գամառ Քաթիպան յուր «Իմ սոխակինя երգը երգելիս,— 
գոնե նմանություն կա,—է ե միակ հայրենասիրական արտահայտությունը 
Բագրատունու քերթվածների մեջ։ Այո , ուրիշ դեպքերում էլ հիշում է նա 
Հայաստանի անոմւներ, բայց հայրենիքը հեռվից մշուշով պատած է եր ե ֊ 
վոլմ նրան, հայրենիքը և հայրենի հիշատակությունները երգի նյութ չեն- 
դառնում, այլ միայն իբրև մի արտաքին ձև օգնում են նրան, ճիշտ ինչ
պես և հունական աստվածների, աշխարհագրական տեղերի անոմւներն և 
նրանց առասպելներն ու զրույցները։

Մի կողմ թողնելով մի քանի պատմական անձերի վրա տաղերը, ինչ
պես և а սթափ ական я բռնահանգերն էի հЬրիишյեя, сг անէծբ և ճանճս», 
որոնց մասին խոսել չարժե,— տեսնում ենք, որ Բագրատունու բանաստեղ
ծությունների նյութը ամենամեծ մասամբ հասարակ բաներ են. նա աղ
քատ է եղել մտքերով և նրա մտքերն ու տրամադրությունն ընդհանրապես 
պրոզաիկ են,

Ինչի՞  մեշ է ուրեմն քերթող Բագրատունու արժանիքը։ Երկու բանի 
մեջ, նախ' նա բնություն սիրող է, գիտե զգալ և նկարագրել բնությունը, 
և ապա' նա հասարակ ու պրոզաիկ նյութերն ևս հարուստ ու ճոխ լեզ
վով արտահայտել գիտե։ Կարելի է ասել Բագրատոլնին առաջիններից 
է, իհարկե ժամանակով, մեր նոր գրականության մեջ, որ կարողանում 
է իսկական բնություն տալ, լինի այդ ընդարձակ նկարագիրներով, թե- 

.կարճ պատկերների ու նմանությունների մեշ.

Երփնիւ ծաղկանց դաշտ և հովիտ- 
Վէտ վէտ խաղայ ծիծաղախիտ.
Նըկարակերպ բուսոց կանաշ 
Հիւսկէն օթոց սըփռի ընդ առաշ.
Բա ցեալ մարմանդք զիւրեանց զծոց:
Գըգուեն զայգիս սիրեալ տնկոց.
Աղբերականց պարզեալ խոխոշ 
Գոչէ 'նդ ծործոր լերանց խոռոջ.
Հեզիկ ի մա րգ սողոսկ ընդ դար՛
Հազիլ կըքեն ըզգեղ դալար։
Բացատ լերանց գեղեցկադիր 
Ոսկեգօտիք փայլեն ի ծիր.
Հալերժ մայրեաց խրոխտ յեթեր 
Ընդ սոսալիւն շարժին ըստուեր.
Պարզ և յըստակ օդ քաղցրասիգ 
Բուրեն վարդից հոտ անուշիկ։
Մեզ Տիտոնեան հարսըն սիրած 
Պարզէ զգըլխռվ վըրան ներկած 
Ոսկետըտռւն վարդապըսակ
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Ընդ աշալոլշն ն. ընդ երեակ.
Շոլրշանակի յաչաց եզերք 
Հոա հոյլ ոսկի սփոին իւր հերք, 

քերեմ մի օրինակ էլ նմանոլթյոմւներից.

Որպէս ալիք անդնդոց 
Ի ծուփ երկմիտ տատանին 
Ի խիստ հողմոց գուպարած,
Մինչ ուժգնագոյնն անկասկած 
Ոստեալ վարէ ի Հանդրին.
Ել կամ զօրէն Եփրատէս 
Գարնանազայր թափ առեալ 
Վանեալ գըլէ ամեհի 
Թումբ և կամուրջ Ա մայրի'
Ըզբնաւս ի մի տառ ձոզեալ...

Երբեմն նմանությունները հոմերական ձևով այնպես ընդարձակվում 
են, որ ինքնուրույն բնավորություն են ստանում և մարդ գրավվելով նկա
րագրած տեսարանից' մոռանում է նույնիսկ երգի բոմւ նյութը։ Այս ազ
դեցություն է անշուշտ յուր ընթերցանության, ինչպես պատմում են, 
Իլիականը նա բերան ասելիս է եղել։ Բայց ընդհանուր առմամբ Բագրա- 
տունոլ տաղերի մեշ ավելի ճարտասանություն կա, քան բանաստեղծու
թյուն. ավելի սովորովի է, արվեստ ո ճ ի , քան ինքնաբուխ ստեղծագոր
ծություն և զգացում, ուստի նրա նկարեն ու պերճ ոճը յուր բոլոր սեթևե
թանքով հանդերձ' միակերպ է, ձանձրալի է յուր դիմումներով, պարավոր 
նվագներով և այլն. Նա ոչ միայն իշխան է լեզվի, այլև ոտանավորի, 
միանման հաշողությամբ նրա գրչի տակից դուրս են գալիս և’  կարճ, 
սրընթաց տողեր, 1լ դանդաղ, ծանր ու մեծավայելուչ ասացվածներ երկար 
.տողերով. Հեշտալուր հնչյուններն ու վանկերը, երաժշտական շեշտերն ու 
հանգերը երբեմն հափշտակում են ընթերցողին. Բայց ավա՜ղ, այդ ամենն 
ապարդյուն են անցնում, որովհետև տաղերն արտաքին գեղեցկության 
{համեմատ] չունին ներքին հարստություն, և մարդ հոգնում, նույնիսկ 
ուժասպառ է լինում, երբ կարդում է մի չնչին միտք անվերշ երկարու
թյա մբ զարգացրած, մանավանդ երբ հաճախ այդ չնչին միտքն ևս բառերի 
և խոսքերի հեղեղի մեշ կորչում է, Մ արդ զգում է շարունակ, որ մի սնա- 
մեշ քերթողության հետ գործ ո ձի . իսկ այդ բավական է ամենայն բա
նաստեղծություն մեռցնելու համար։

Եվ այս ամենն առա շան ում է նրանից, որ Բագրատունին քնարական 
բանաստեղծ չէ, քնարական ոչինչ չունի, բա յց և այնպես նա յուր գեղեցիկ 
հասակը կորցնում է քնարերգություն անելով։ Նա «դիլցազանց մարգարէа 
.է, ինչպես ինքն իրեն անվանում է մի տեղ, ծնված և վիպական բանաս
տեղծ և առանձնապես դյուցազներգու լինելու։. Եվ 1830 թվից հետո նա
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այդ զգում է և ինքն իրեն նվիրում է միայն յուր էՀայկ դիլցազնինտ, գա- 
գարելով այլևս քնարական քերթվածներ հորինելուց, և եթե դարձյալ գրում 
է բավականաչափ մեծ ու փոքր քերթվածներ, դրանք, այսպես ասած, ի 
պաշտոնն շինված բաներ են, գրեթե բոլորը նվիրված Տյուզյան ըն
տանիքին,

Բադրատոձու բանաստեղծության զարգացումը իհարկե (ГՀայկ դիլ- 
ցազնի։ մեշ է. բայց ես այդ քերթվածն յուր ժամանակին աոանձին կառ
նեմ, որովհետև դա ծնունդ է մեր 19-րդ դարու բանաստեղծության ոչ թև 
առաշին, այլ երկրորդ երեսնամյակի,

Ինճիճյանի ու Գապասախալյանի ժամանակակից է Գրիգոր Փեշտի- 
էքսւլնյսւն (+ 1 8 3 7 ), որի բանաստեղծությոմւը զուտ կրոնական է, Կենսա
գրությունն ինձ հայտնի չէ. Եղել է яմեծիմաստ պատոլելի վարժապետ»  
Կ. Պ ո լսում,—և այսքանն էլ բավական է ։ Իբրև վարժապետ հորինած ոմւի 
դասագրքեր Քերականություն (Կ. Պոլիս, 1829), Տբամաբանությոձ (Երոլ- 
սաղեմ, 18Տ4), Լուսաշավիղ, Հոր է բացատրութիւն ՛Սիկի ական հանգանա
կինа (Կ. Պ., 1848) և նույնիսկ Բառգիրք Հայկազեան լեզոլի. ունի և մի 
բանաստեղծական երկ «Դիմաոնութիլևդ (Կ. Պ., 1845), Մահից հետո կա
տարված այս տպագրությոմւները ցույց են տալիս, որ նա հարգանք ոէ 
հեղինակություն Է վայելել յուր աշակերտների մեշ. և իսկապես մեծ անուն 
Է ունեցել Փեշտիմալճյանը. Գերմանացի բողոքական քարոզիչները մինչև 
այժմ մեծ գովեստով են խոսում նրա մասին'  անվանելով նրան հայ 
Երազմոս2, որ իբր իսկապես բողոքականության Է դարձած եղել, ծածուկ 
մասնակցել Է նրանց ժողովներին և իբր մինչև մահը հավատարիմ բարե
կամ Է եղել ավետարանական եկեղեցուն, թեպետև երբեք արիություն չի 
ունեցել հրապարակով ինքն իրեն բողոքական խոստովանելոս—Այդ 
պատմությունը ցույց Է տալիս միայն, որ Փեշտիմալճյան պատվելին քա
րացած մարդ չի եղել, հետաքրքրվել Է Հայոց եկեղեցուց դուրս եղած 
բաներով, եկեղեցական վերանորոգության խնդրով և շատ հեռու Է եղեյ 
յուր ժամանակակիցների հալածասիրական ոգուց. Լինելով շերմ կրոնա
սեր, նա ծարավի Է եղել կենդանի ոգու և գուցե կարծել Է, թե այդ կգտնի 
բողոքականների ժողովներում, Բայց որ նա բողոքականության հարած 
լինի, այդ հավանական չէ. Այգ ժամանակ ով որ հայոց եկեղեցուց կաթո
լիկների կամ բողոքականների հետ հարաբերություն էր ունենում, թեկուզ 
արտաքին, համարվում էր կաթոլիկ կամ բողոքական և հալածանքի են
թարկվում. նույն սխալ հայացքն, ինչպես երևում է, ունեցել են և ժամա
նակի բողոքական քարոզիչները' բողոքական համարելով նրանց, որոնք 
իրենց մոտ գնացել եկել են։ Հայտնի է Մատթեոս պատրիարքի նյարդային 
աններող վերաբերմոմւքը դեպի կաթոլիկներն ու մասնավորապես դեպի 
բողոքականները, իսկ արդ նա Փեշտիմայճյանի հարգողներից մեկն է

2 «ձԱՏՏւՕՈ սոճ ЕуаПВе1|5аН0П ւա 0пеп1», 1908- 4/>֊ !6ւ Տեղեկության համար, 
շնորհակալ եմ իմ աշակերտ Գալ. իսքենգերյանիք,



եղել և նրա ггսրտի իղձը» կատարելու համար' նրա մահից ութ տարի 
Հետո, 1845 թվին Կ. Պոլսում տպագրել տալիս նրա «ցանկալի մատեա- 
նը», որ է «Դիմառնութիւն ի լարլարանս Քրիստոսի Փրկչին մերոյ», և 
այս' «յօգուտ ազգիս» ։

Այս գրքի մեշ, բացի Փեշտիմալճյանի վերոհիշյալ գլխավոր աշխա
տանքից, զետեղված են իբրև մի չ"բբռբգ մաս նաև նրա տասնուվեց «մաղ
թանքներն առ Աստուած և առ սուրբս նորա»։ Դրանք աղոթախաոն տաղեր 
են, որ հեղինակն «աղերս» է անվանում, և որոնց մեշ առանձնապես ալքի 
է ընկնում այն հանգամանքը, որ նրան գրավում են ամենից ավելի հայ 
եկեղեցին և հայ ազգային սրբերը, ինչպես' Ս. էշմիածին, Լուսավորիչ, 
Ար գար թագավոր Հայոց, Տրդատ թագավոր, Ս. Ւարգմանիլք, Ներսես 
Շնորհալի, Վարդան Մամիկոնյան։

Փեշտիմալճյանն յուր բանաստեղծության վրա նայում է նախ' իբրև 
վարժապետ. նա ոտանավորներ է գրում «ի հ րահ ան գռւթիմյ ման կան ց» 
յուր գպրոցի, որպեսզի նրանք իրենց վարժապետի օրինակներով վարժ վին 
«ի յօրինուածս նմանատիպ գրուածոց»։

... Որք չեն վարժ ի յ  ուս ման 
Քերթողական բանից լափման,
Կըրթին ի սա՛ գէթ անագան,
Իբր ի նըկար ինլ ուրո։ ական։

Ապա' նրա հայացքով բանաստեղծությոմւը մի բարեպաշտական գործ 
է, որ մանուկներին տալիս է կրոնական հոգևոր կրթոլթյոմւ, և կարծում 
է, ճիշտ ինլպես Նարեկացին, թե յուր աշխատանքը հոգևոր բժշկություն և 
առողջություն պիտի բերե ընթերցողներին։

Այս հայացքը բնականորեն թելաղրել է նրան նախ' « աղերսներ»  գրել 
և ապա' յուր « աղերսների»  մեշ բանեցնել բազմազան տաղաչափական 
ձևեր, որոնց մեշ, եր. 245, ալքի է ընկնում « Աղերս առ սւ Խաշն աս- 
տուածընկալ», որ գրված է Բագրատոլնուց առաշ Բագրատունու «հայկա
կան» կոչված չափով, Մի անգամ որ այդ աղերսները այդպիսի ծագում 
ունին, այլևս դրանից կարելի չէ պահանշել բանաստեղծություն. դրանք 
մեծ մասամբ միակերպ հորինված բաներ են, դիմումներ սովորական 
նմանություններով, օրինակ' Շնորհալու աղերսն այսպես է սկսվում. 

Աղբիւր ես բարի, կենաց վտակի 
Որպէս եղշերու փափագի,
Հոգիս ծարալի, 

ճրագ լուսարփի, Արամեանս ազգի 
Ցոլացո ըզլոյս քո պայծառ,
Աչացս իմ սրտի,

Այսպես և Շնորհալուն կոչում է' ոստ գավազանի, ծաղիկ նազելի, ուռ 
ողկուզալի, երկիր բերրի, պարարտ ձիթենի, լեառն կնգրկի, մառան բա
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րելի և այլն, և այդ նմանությոմւներին Համապատասխան մեկ մեկ 
խնդրվածքներ անում նրանից,

Նման ձևով գովում է և էջմիածինը,—«Աղերս առ շնորհածին ծնողն 
մեր Սուրբ էջմիածինа.

Լուսակերտ խորան փառաց'
Երկնալորին,

Կառուցեալ յԱրարատեան 
Մեծի դաշտին.

Սեպհական պարծանք ազգիս 
Պըսակ անգին.

Դու լե'ր միշտ պատսպարան 
Իմոյ անձին, և այլն։

Փեշտիմալճյանի երկերը ժամանակի կրոնական պահանջին բավարա֊ 
րությոլն տալու են սահմանված։ Խրի մ  յան Հայրիկը պատմում էր, թե ժա
մանակակից պատրիարքներից մեկը (անունը մոռացել եմ) մի անգամ 
ասել է Գրիգոր պատվելիին, թե ամեն սրբերի գովեցիր ու աղոթեցիր, մեր 
ս. Ւադեոս Առաքյալին ինչո՞ւ մոռացել ես, Պատվելին պատասխանում է. 
թե Ւադեոս Առաքյալը շատ հեռու է ընկած, ուստի միտը չի եկել նա, 
Բայց մի քանի օրից հետո նա բերում է և Հայաստան յա  յց  առաք յաւի 
աղերսը, որի սկիզբն է՝ « Առաւօտ լուսաբեր Հայաստան երկրի, Ւադէոս 
առաքեալ, ընդէ՞ր կաս հեռիւ. Աղերսը հավանություն է գտնում, եղանակ 
հարմարեցվում նրան և երգվում, Եվ Գրիգոր պատվելիի բազմաթիվ 
աղերսներից այդ մեկը, որ չի առնված նրա г Դիմառնությանа մեջ, յուր 
եղանակի պատճառով ապրում է մինչև այժմ իբրև երգ։ Խրիմյան Հայրիկի 
սիրած տաղերից մեկը դա էր։

Փեշտիմալճյանին և նրա հոսանքով ընթացողներին անշուշտ եկեղե
ցուց և սրբերից շատ ավելի մեծ ոգևորության նյութ պիտի տար և ավե
տարանական պատմությունը, որին նվիրված է մեր այս քերթողի «Դի- 
մաոնութիձը*, գրված 1820 թվականի մոտերը, Այս երկը, որի մեջ մի 
քանի հատվածներ դարձյալ ջերմ աղոթքի կերպարանք ոմւին, համեմա
տաբար ավելի բարձր է քան աղերսները, բայց և այնպես սա ևս բանաս
տեղծական հղացման արդյունք չէ։ Եթե Ինճիճյանը ոտանավորով աշխար
հագրություն է անում, Փեշտիմալճյանը մի բանաստեղծական կրոնագի
տության գիրք է գրում Քրիստոսի տնօրենության վրա, որի մեջ 
ոտանավորով պատմված և մեկնված են Փրկչի չարչարանքը, խաչելու
թյունը և այլն, հետը միացրած և Հին Կտակարանից ակնարկներ ևնույնիսկ 
ավանդությունն՝։եր։ Լինելով մեր վերածնության շրջանի միմիայն ներքին 
հոգևոր ուղղության արտահայտիչ, առանց եվրոպական ազդեցության, 
նա մտածում է այնպես, ինչպես միջնադարում մտածում էր, օրինակ' 
Ներսես Շնորհալին, Այդ հասկացողությամբ պահանջվում է, որ պրոզաիկ
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նյութն ևս բանաստեղծորեն գրվի г որպեսզի տպավորություն թողնի և 
երեխաները հեշտ սովորեն.

Ոտիլք լափեալ քերթողական,
Առ անձանձիր վերծանութեան.
Եղեալ ի ձև դիմառնական,
Առ շարժոլթիլն կրից հոգեկան։

Փեշտիմ ալճյանը նույնիսկ յուր լեզվով և .ոտանավորով ևս ազդվում 
է Շնորհալոլց. վերջն իս պես նա շատ պարզ ու վճիտ է գրում, սիրում է 
ութվանկանի տողեր, և ամբողջ խոշոր հատվածներ միևնույն հանդով է 
վերշացնում. բա յց բոլոր երկը նույն հանգով չի հորինում, ինչպես վար
վում են Ինճիճյանր և Հովհան Վանանդեցին յուր առաջին գրվածքների 
մեջ։ Նա ճաշակով համեմատաբար բարձր է յուր ժամանակակիցներից։

Չունենալով ոչ մի գաղափար թատրերգության մասին' Փեշտիմալճ- 
յանը հորինում է մի տեսակ թատերական երկ։ Նա ոչ թե մեկնում կամ՛ 
պատմում է Քրիստոսի տնօրենությունը, այլ դրամատիկական ձևով գոր
ծող անձեր է մեշ բերում և միայն նրանց խոսել տալիս, և այս ձևը պահում 
է սկզբից մինչև վերշը։ Դա մի բոլորովին նոր ձև էր մեր գրականության 
մեշ, որ յուր արտաքին նորությամբ միայն պիտի հաճելի լիներ ժա մանա ֊ 
կակիցներին։ Հենց այս պատճառով և նա յուր երկը կոչում է տԴիմառնու֊ 
թիւն», որովհետև այստեղ մեռած անձերը, և նույնիսկ երկինք, երկիր, 
աստղ և այլն կենդանանում և խոսում են իբրև կենդանի անձեր։  Այս երկը 
կդառնար միջնադարյան քրիստոնեական թատրերգության նման մի բան, 
եթե միայն հեղինակը ներկայացման մասին մտածած լիներ և քիչ ու շատ 
հարմարեցրած դրան։ Բայց նա այդ ձևն ընտրել է միայն ավելի ևս ազդու 
անելու համար, ուստի և ոչ թե արարվածների ու տեսարանների է բաժա
նում նա «ԴիմաոնութիւնըՅ), այլ մասերի և գլուխների ։ որով և նրա երկը 
բոնում է մի տեսակ միջին տեղ դրամատիկական ու վիպական ձևերի մեջ. 
մինչդեռ նույն ժամանակներում Բագրատոլնոլ գրվածքն, ինչպես տեսԱւնք, 
արտաքուստ դրամատիկական է ։ Եվ այս հասկանալի է. Փեշտիմալճյանր 
հին մարդ է, երիտասարդ Բագրատոմւին համեմատաբար նոր, և սրան 
ծանոթ էր դրամատիկական ձևն օտար գրականություններից։ Դրանց եր
կերն առաշին ձգտումներն են դրամատիկական տեսակն առաշ բերելու 
մեր գրականության մեշ, և այս տեսակետից հետաքրքիր։

Այսպես, թելադրված անշուշտ Կտակ-Գրքից, Փեշտիմալճյանն առա
շին արարվածի առաշին տեսարանի մեշ (հեղինակի առաշին մասի առա
շին գլխի մեշ) երևան է հանում Քրիստոսին խաչի վրա, դեռ չմեռած. 
Կույսը խաչի առաշ ողբում է ինքն իրեն և յուր որդուն երկինք ու երկիր 
կանչելով իրեն սփոփելու.

Ո՜ օր սըգոյ, օր մահաբեր, 
Օր խասսրի անլոյս գիշեր,



Եհար ըղսիրտ իմ կարեվէր 
Սաստիկ ցաւոց սըրեալ սուսեր,
Ալացըս լոյս եղև ըստոլեր,
Շիշալ յանկարծ սրտիս լապտեր.
Կար զօրոլթեան իմ կենսաբեր 
Բարձալ յինէն որպէս թէ չէր...
Երկի՜նք, երկի՜ր, լուռ կայք ընդէ՞ր,
Փռլթացարո՜ լք զիս սփոփել.
Ջի բաց ի ձէնշ չունիմ ընկեր 
Ոչ ի ստորինս և ոչ ի վեր։

Եվ ահա՜ բեմ են մտնում երկինքն ու երկիրն անձնավոր յալ և հու- 
սադրելով Կույսին' հայտնում են, թե Հիսուս պետք է խաչվի, որպեսզի 
մարդկային ազգն ազատվի' սատանայի ձեռով անկումից.

ՋԻ եղիցի մահոլան իւր դին 
Ազատութիւն մարդկան ազգին։

Այս խոսքի վրա ներս է մտնում Բանսարկուն և ինքն իրեն արդարաց
նելովս մարդու անկման պատճառը մարդուն իրեն է համարում։ Սկսվում 
Հ մի վիճաբան ությռմւ, որի ժամանակ բեմ են գալիս և մասնակցում վե
ճին նան. հրեշտակներ, և վերշը Բանսարկուն ստիպված է լինում կասկա
ծելու, թե մի՜ գուցե այս Խաչյալը կործանե յուր իշխանությունը և ազատե 
յուր կապյալ ոգիները դժոխքի բանտից,

Շարոձակության մեշ տեսարանն անփոփոխ միևնույն է մնում. Կույ- 
սրն անդադար ողբում է, դիմելով այն ամենքին, Աստվածաշնչի այն բոլոր 
անձերին, որոնք ըստ մեկնաբանների որևէ կերպով գոլշակել են Քրիս
տոսի մարդեղությունը, և զարմանքով հարցնում է, թե ինչո՜ւ նրանց դու- 
շակությոձները չեն կատարվում, յուր որդին ահա՜ խաչվում է ։ Այղ 
անձերը' Գաբրիել հրեշտակ, մոգեր, հովիվներ, Եղիսաբեթ, Զաքարիա, 
Հովհաննես Մկրտիչ, Սիմեոն ծերուևի և ուրիշներ, ինչպես և Հին Կտակա
րանի նահապետներ, մարգարեներ և այլք, պարտք են համարում հետըզ- 
հետե հանդես գալ և մխիթարել Կույսին և հայտնել, թե այդպես էլ պետք 
է լինի և թե իրենց մարգարեությունից ոչինչ չի վրիպիլ, իսկ՛ քահանա յ ա ֊ 
պետներն ու դպիրները և հրեից ամբոխը մյուս կողմից հրճվանքի մեշ են. 
դևերը սակայն երկյուղով կասկածում են։ —Կրոնուսույցն ուրեմն ոչինչ 
պակաս չի թողնում, ինչ որ Քրիստոսի կյանքին է վերաբերում, երբեմն 
մանրամասն, երբեմն համառոտ ակնարկներով անցնում է ամեն բան։ 
Սակայն այսպես լինելով հանդերձ' շատ հատվածների մեշ նա յուր երե- 
վակայությամբ կենդանացնում է խոսքն ու նկարագիրը.

Առ քեզ գոչեմ արտասուահոս, 
Ե՜կ, մերձաւորդ իմ ՂռւզարոսՀ



Տե'ս, որ զքեզ ձայնիւ յարոյց,
Ի փայտ մահու լըռէ անխօսւ...
Դառըն խորշակ հարալ գըլխոյս.
Եկէզ ըզտոմւկըս բարեբոյս.
Թառամեց ալ ծաղիկն հոգւոյս.
Եղէ ես ծառ պըտղակորոյս։

Իսկ Ղազարոսը սփոփելով նրան՝ պատմում է յուր դրությունը գերեզ
մանի, որ միևնույն է դժոխքի մեշ.

Եհաս օրհաս կենաց հիքոյս,
Ժամանեցի ի բանդ անլոյս...
Խուժան դիւաց անդընդասոյզ 
Պըտուտկէին զին և ի խոյզ.
Ըսպառնային ըզցաւս անրոյժ,
Ըզհոլր անշէշ, զանմեռ որդանս։
Ուր խանչէին որպէս ըզխոզ 
Ամբարշտաց ժողովք յա յլ կոյս.
Ի ծով հըրոյ ծըծըմբայոյզ 
Ի լեզ անկեալ որպէս զեռունսг 
Օձք և կարիճք զե ղուին թոյնս 
Որպէս ըզգետս առատահոս.
Գազանք հըրէշք սուր ի լեզուս 
Գիշատէին ըզմեղալորս։...

Այս ամենը տեսնելով սարսափած մնում է Ղազարոսը. բա յց երբ 
•Քրիստոսը ձայնում է նրան,

Ցայնժամ շարժեալ դրանց դժոխոյյ 
Խռովեցան անդունդք խորոց,
Ջահի հարեալ գամ արք այսոց 
Մատեան միմեանց ի հարց ի փորձ, 
в Այս ի՞նչ, այս ի՞նչ», —ասեն այլոց,
(էԳոչեաց առիւծ ահեղագոչ.
Իբրև ամպրոպ շփոթ ամպոց 
Զա մ են ե սին ահիլ պակոյցտ։ —
Անդ բանսարկուն ասէ նոցին.
«Զայս մի անգամ լոլեալ է իմ 
Մինչ յանէից ի գոյ եկին 
Երկիր, երկինք, և մեք ի նմին։
Ահա' այս ձայն Է Արարչին,
Որ դըղըրդեաց ղամենեսին.
Արդ կասկածիմ եկեալ ինքնին 
Ցավար առցէ զիմ տուն գանձինյ>է

է
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Դևերը խորհուրդ են տալիս Բանսարկուին հավաքել լուր զորքը և 
պատերազմի պատրաստվել, նա չի համաձայնում' քաշ իմանա,ով 
Արարչի զորությունը, Այն ժամանակ կատաղում են դևերը և 

Գռռան, խանչեն մոլեգնաձայն,
<гԱրդ գիտ հնար, ով գոռ իշխան,
Պատճառ չարեաց մեր կորստեանյլ...
Անդ բանսարկուն գոչէ այսոց.
*Ի դուրս արկէք զՂազարոս.
Դեռ քառօրեայ չէանց միջոց, 
է արկ աղմուկ ի տարտարոսդ,

Այս խոսքի Վրա մի այլանդակ դև վազում է դեպի Ղազարոսը և նրան 
դուրս ձգում գերեզմանից.

Ասել չի ուզիլ, որ բոլոր անձնավորությոձները խրտվիլակներ են 
միայն և ոչ մարդիկ, նրանք ծառայում են լոկ Աստվածորդու մեծությունը 
և մարդեղության խորհուրդը բացատրելու համար, Բայց մի վեհ պատկեր 
է ներկայացնում ինքն Տերը, այսինքն Լիսուս խաչի վրա. նա լուռ տանք֊ 
վում է ամենայն համբերությամբ, քիչ է խոսում և խոսում է միայն նրա 
համար, որ ցույց տա, թե որովհետև աշխարհի անկումը Բանսարկուի 
հպարտությռմւից ու ըմբոստացումից է ծագել, ուստի և ինքը խաչի վրա 
ամենամեծ խոնարհությամբ պիտի բարձրացնի անկյալ աշխարհը, Նա մեկ 
մեկ արտասանում է յ ոլՐ «եռթն խօսքերը», ինչպես էՀայր, թող դոցա, զի 
ոչ դիտեն զինչ գործենԴ և այլն և բացատրում, թե ինչպես արդարու
թյան օրենքի տեղ դնում Է գթության օրենքը, Մխիթարում Է յուր մորը և 
քնքշությամբ հոգում նրա մասին։ .

Վշտահար մայրը պահում Է շարունակ նույն ողբացող վիճակը, լալիս 
Է յուր և յուր որդու վբա. գովում Է որդուն, չի կարողանում հասկանալ, թե 
ինչու մարդկային ազգը չպիտի փրկվեր առանց յուր որդու անարգ վիճա
կին և տանջանքներին։ Նրա վիշտն ավելի մեծանում Է, երբ հիշում Է յուր 
որդու հրաշագործությունները։ Նրա դառնագին հեծեծանքը, ողորմագին 
տեսիլն այն աստիճանի Է հասնում, որ նույնիսկ որդուն խաչի վրա մոռա
նալ Է տալիս յուր ցավերը, Եվ այստեղ, այս սգավոր մոր ողրի ու բողոքի 
մեշ Փեշտիմ ալճյանը մեկ մեկ իսկական քնարերգու Է դաոնում։

Տեսարանը սկսում է փոխվել միայն այն ժամանակ, երբ Հիսուս վեր
շին խոսքն Է արտասանում։—Երրորդ մասի սկզբում Քրիստոս արդեն գե
րեզմանի մեշ Է. նա մտնում Է դժոխք և կործանում չարի իշխանությունը, 
Դժոխքում կապված հոգիները մեկ մեկ, Ադամից սկսած Հին Կտակարանի 
բոլոր հայտնի անձերը միանման կերպով դիմավորում են Փրկչին, որ 
նրանց ամենքի հետ կարճ կամ երկար խոսքեր փոխանակելուց հետո' 
բանտարկությոմւից ազատում Է նրանց, Արդարներից հետո առաշ են գա
լիս մեղավորներն իրենց լաց ու կոծով, հուսակտուր աղաղակով, սակայն 
այս շարանին վերշը լռեցնում են դևերը, ւքոչելով.
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Կարկեցարռ ւք, չպ/էհաց գումարը,
Վայրաղօղանջ շո՛ւն ք նետահարք։

Այստեղ իսկապես վերշանոսէ Է Քրիստոսի չարչարանքի դիմառնու
թյունը, սակայն կրոնագիտության դասագիրքն ամբողչա կան անելու հա
մար' ետևից գալիս են և երեք պատկերներ Հարության, Համբարձման ե 
Հոգվո գալստյան համար, որոնք իրարոլց անկախ բնավորություն անին։

Մեր այժմյան պահանշին իհարկե Փեշտիմալճյանը բավարարություն 
չի տալ. բա յց պատմության մեշ ամենայն բան յուր տեղում պիտի առնել 
և այն ժամանակ հաճախ այժմյան անարժեքը ստանում Է արժեք դառ
նալով մի օղակ դեպի կատարելություն դիմող զարգացման շղթայի մեշ։ 
Այս տեսակետից դատելով հասկանալի Է լինում, թե ինչու ժամանակա
կիցները գրավվել են այդ Vմեծիմաստռ և (Гպերճիմաստյ։ պատվելիի տա
ղաչափությամբ։ Բավական Է միայն համեմատենք նրա աղերսները Ղա
զար Ջահկեցո։ աղոթքների և կամ իրեն ժամանակակից Գապասախալ- 
յան դպրի և Աստապատցի Աբրահամ վարդապետի աղերսների հետ, որ
պեսզի համոզվենք, թե Փեշտիմ ալճյանն ավելի անկեղծ զգացող Է և պարզ 
ու մաքուր մտածող, իսկ նրա «Դիմ աոնոլթեանյ> հետ բնավ համեմատվել 
կարող չէ հարյուր տարի առաշ հրատարակված «Գործք առաքելոցըտ Կո ֊ 
միտաս քահանայի։ նա մի աստիճան ազնվացնում է մեր վերածնության 
շրշանի կրոնական բանաստեղծությունը և մինչև անգամ ազգում հա
ջորդների վրա, ինչպես Խրիմյան Հայրիկի։ Բայց և այնպես Փեշտիմալճ- 
յանն յուր ամբողշ էությամբ, ինչպես նկատեցի, մի տնասուն քերթող է, 
որ հոգվով մեր միշնադարյան բանաստեղծների կարգին է պատկանում և 
մի առանձին թարմ երակ չի մտցնում մեր, թեկուզ կրոնական, բանաս
տեղծության մեշ։ Եվ այս հասկանալի է թե ինչու։

Մեր հնի վերածնությունը և հնի նմանողությունը միայն բավական 
չէր կենդանի բանաստեղծություն առաշ բերելու։ Եվրոպական միտքը 
պետք է ներգործեր, բա յց մինչ այդ եվրոպացոց հետ ունեցած հայոց 
հարաբերությունը արտաքուստ էր, ուստի և ազդեցությունը աննշան։

Եվրոպական մտքի իսկական ազդեցությունը շատ բնականորեն 
սկսվում է գաղթավայրերում և դպրոցով և այս միայն 19-րդ դարու ա- 
ռաշին քառորդից։ Արդարև Կ. Պոլսռւմ 18-րդ դարու վերշերից արդեն 
բացվում են ժողովրդական դպրոցներ, բա յց դրանք հին ձևով են կա զմը ֊ 
ված եղել և ժողովրդի մեշ գրագիտություն տարածելով հանդերձ' հային 
երկար ժամանակ չեն կարողացել ծանոթացնել եվրոպական քաղաքա
կրթությանը։ Դրանց պատվելիները փակված են մնացել մեր ներքին նեղ 
շրշան ակի մեշ, և միշտ պատկառանքով են նայել դեպի վենետկեցիք' 
համարելով նրանց կատարելությոմւ և նմանողության աղբյուր, չմտածե
լով անգամ մրցել նրանց հետ։ Ռուսաստանի հայերն ավելի ուշ են կեն
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դանության նշան ցույց տալիս, բայց մի անգամ շարժվելուց հետո' գըլ- 
խամ որ հոգսը հենց սկզբից տանում են նոր ձևով դպրոցներ հիմնելու հա
մար, Աղաբաբյա ն դպրոցն Աստրախանոլմ (1810 թ .), Լա զար յան ճեմա- 
բանն (1816' թ .) ու Ներսիսյան դպրոցը (1824 թ .) հաստատված հայ գաղ
թավայրերում, հետագայում պիտի իրենց բարերար ազդեցությունն անեին 
նաև բուն երկրի հայ ժողովրդի վրա, որ 19-րդ գարու առաշին երեսնամ
յակում դեռ տառապում էր պարսկական և թուրքական դժպետոլթյոլն- 
ների ձեռքին.

Բավական ժամանակ պիտի անցներ սակայն, մինչև որ եվրոպական 
լեզուների և կյանքի ծան ո թութ յոմւը այս նոր դպրոցների միշոցով մի 
առողջ հոսանք մտցներ հայ անշարժության մեշ և հայ միտքը դուրս գա
լով ինքնագոհ դրությոմ,ից՝ կտրվեր մ իմ հայն մեր միշնադարի ն նմանե֊ 
լուց և ազգի հաոաշադիմության էական պայմաններից մեկը համարեր 
հայ կյանքի մեշ փոխադրելու ամեն ինչ որ եվրոպական է, Եվ այս ձգտու
մը եվրոպականին նմանելու, որ ծնվում է գաղթավայրերի դպրոցների 
մեշ, գնալով զորանում է և կամաց կամաց ներքին բնավորություն է ստա
նում, Առանց թուլանալու եկեղեցական-կրոնական զգացմունքի մեշ' 
մարդիկ տեսնում են, որ եկեղեցուց դուրս ուրիշ բան էլ կա. և չեն բա
վականանում հայ եկեղեցական անցյալով, Հայ միտքը բացվում է, և սո
վորում են դիտել և ուսումնասիրել կյանքը, բաղդատություն գնել հայի 
և օտարի ունեցածի մեշ. որոշվում է հայրենասիրության գաղափարը, որ 
հետզհետե ավելի մեծ ծավալ է ստանում, Հայրենասիրությոմւը նրանց 
եռանդ է ներշնչում հայ կյանքը մի նոր ձևով նորոգելու, Իսկ դրա միջոց
ներ են համարվում նոր ուսումն ու դիտությոմւը, գիտական գրքերի թարգ
մանությունը և վերջապես լրագրությունը.

Լրագրությունը ծնունդ է առնում արդեն 18-րդ դարու վերջում. Առա
ջին ամսաթերթը, <г Ազդարար* (1794—1796) լույս է տեսնում Մազրա- 
սում Հարություն քահանա Շմավոնյանի ձեռով, և ապա Վենետկում հրա
տարակվում են Ինճիճյանի խմբագրությամբ էՏարեգրութիւն* (1800— 
1802) և 1Եղանակ Բիւզանդեան» (1803—1820), որոնք տարեթերթ են, 
այսինքն տարենը մի գիրք են լույս ընծայում.

Լրագրությունն ազդանիշ էր, որ հայությոմւը յուր նեղ շրջանակից 
պիտի դուրս գար, Հայը սկսել էր հետաքրքրվել, թե իրենից ՛դուրս, հեռ
վում ինչ է կատարվում, Ահա « Ազդարարիв ծրագիրը. «Ազդ արարող յո ր ֊ 
մէ իմացումն լինելոց է ընթերցողաց ծայրաքաղ անցքն նոյնոյ ամսոյ, 
եթէ ի զանազան կաղնթաց, եթէ ի զանազան քարաեսաց և եթէ այլոց 
զանազան գրոց, նաև բանք հարկալորք և քաղցրալուրք, և ի վերջնասքն 
տետրակիս' զօրացոյց մի հետևեալ ամսոյ, պարոմւակեալ ի նմա զտօնս 
սրբոց և զա լուրս ծննդեան և լրման լուսնոյ])3, Ինճիճյանի ձեռով խմբա
գրված տարեթերթերն ևս մանրամասն տեղեկություններ են տալիս նա

3 Գ. Գալեմքերեան, Պաամդլթիձ Հա/ լրագրոլթեան, Վիեննա, 1895, Ա, կ  24,



խորդ տարվա մեշ զանազան երկիրներում կատարված քաղաքական, ե- 
կեղեցական ու գիտական դեպքերի, գյուտերի մասին. դիտելիքներ' 
բժշկական, բնագիտական և այլն, <гԱզդարարիդ օրացույցին այստեղ 
փոխանակում է էգոլշակութիւն օդերևոյթ փոփոխութեանցդ,— կարծես 
բավարարություն տալու համար մեր պապերի պահանշին, որ չէին կա
րող ապրել առանց էֆիմերտիական գուշակությունների,

1812 թվին Կ. Պո/սում կազմվում է մինչև անգամ «Արշարոլնյաց
ընկերությունըս, որ իրեն նպատակ է դնում «ազգին մեշ գրականության 
ոգի ղարթուցանել ոչ միայն նախնյաց մատենագրությունն ի լույս ընծա ֊ 
յելով, այլև ազգին օգտակար գրոց հրատարակման ձեռնտու ըլլալով.է*։ 
Այս ազատասեր ընկերությունը յուր ծախքով 1815-ից տպագրում Է Ին- 
ճիճյանի I Եղանակ Բիլզանդեանըդ։ Այս ընկերությունն Է, որ առաշ Է բե
րում ն «Դիտակ Բիւզանդեանըդ (1812—1816), մի շաբաթաթերթ, որ սա
կայն ոչ Կ. Պասում, այչ Վենետկում Մխիթարյանների ձեռով Է խմբա
գրված և տպագրված, անշուշտ այն պատճառով, որ Կ. Պոլսի պատվելի
ներն ընդունակ չէին լրագիր խմբագրելու, Դա սկզբում զբաղվում է գըլ- 

իավորապես եվրոպական և նույնիսկ ամերիկյան քաղաքական անցքերով, 
առանձնապես Նապոլեոնի արարքների մասին լուրեր տալով, իսկ վերշին 
երկու տարին, երբ խմբագրում է Զախշախյանը, աոանձին տեղ է տալիս 
նաև ուսումնական և բանասիրական խնդիրներին. Դժբախտաբար, որ
քան քաղաքական լուրերին ընդարձակ տեղ է տրված այս լրագրի մեշ, 
вժամանակակից ազգային խնդիրներն և դեպքերը բոլորովին անհիշա
տակ են թողնվածդտւ եվ այս հասկանալի է ։ Մ խիթար յանների հռչակը մեծ 
էր, բա յց հեռու Վենետիկը չէր կարող ազգային կյանքը ցոլացնող և կյան
քի հետ կապված լրագիր հրատարակել այդ ժամանակ, մանավանդ որ,, 
տեսանք, վենետկյան քերթողներն անգամ նույն միշոցին շատ էլ չէին 
հետաքրքրվում ազգային ժամանակակից խնդիրներով. Բայց ինչպես էլ 
լիեի, այս առաշին վենետկյան լրագիրները, հրատարակված ռամկական 
աշխարհարարով, շատ նպաստել են հայերի աչքը բանալու և օտար ազ
գերի կյանքին ու գործունեությանը ծանոթանալու. Եվ եթե Մխիթարյան 
խմբագիրներն ազգային կյանքն անուշադիր են թողած, բա յց և այնպես 
Հառաշին անգամ հոս (Դիտակ Բիլզանդյան) կհանդիպենք ազգային ա ֊ 
ռաշադիմ ութ յան հորդորակներոլ, Արշարունյաց ընկերության անդամ-  
ներեն խոսվածդ6ւ Եվ այս շատ էր արդեն.

Այս շարժումը բնականորեն յուր հետ բերում է և պահանշ մի նոր 
՛տեսակի գրականության, որ չի եղել հնումը։ Դասագրքերի, կրոնական, 
պատմական և այլ բովանդակության գրքերի հետ սկսում են մեկ մեկ 
երևան գալ և բանաստեղծական թարգմանություններ եվրոպական ազգե
րի գրականությունից։  1793 թվին արդեն նոր նախիշևանում տպագրվում

« Անդ, էր. 28.
5 Անդ, եր. 8*,
« Անդ, եր. 884
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է Ֆենելոնի Տելեմաքը, որ մի ժամանակ Եվրո պայում ամենից ժողովր
դական և տարածված գիրքն է եղել և յուր խրատական բնավորությամբ 
շատ հարմար Էր մեր գրագետների այն ժամանակվա ճաշակին, ուստի և 
մի քանի ուրիշ թարգմանությոձներ Էլ Է ունենում հետագայում, երկրորդ 
անգամ Ջախշախյւհնի ձեռով Վենետկում 1826 թվին, Նույն տեղում մի 
տարի առաշ տպագրվում Է, դարձյաչ Յախշախյանի թարգմանությամբ,  
Գեսների «Մահ Աբելի», որ բնականռւթյոմւից զուրկ մի հովվերգություն 
Է ե արժանացած հայերեն թարգմանության անշուշտ նրա համար, որ- 
կրոնական բնավորություն ունի, և որ մեր բանաստեղծներն այն ժամա
նակ շատ ավելի դրախտով, Ադամ-Եվայով Էին հետաքրքրվում քան Հ ա ֊ 
յաս տան ով, 1824 թվին լույս Է տեսնում Միլտոնի « Դրախտ կորուսեալի» 
արձակ թարգմանությունը Հ. Ա վզեր յանի ձեռքով։ Հնդկաստանի հայերն- 
ևս անմասն չեն մնում այս թարգմանռւթյոլնների մեշ, ԿալկաթայումՒ 
ուր 1821 թ. հիմնվում Է Մարդասիրական ճեմարանը, 1826-ին Շատոբ- 
րիանի Ատալան Է տպվում, իսկ Մադրասում, 1818-ին' Վոլտերի Հռլլիոս
կեսարը, և 1812-ին' Ֆլորիանի Ն ում ա Պոմպիլիոսը, որ Տելեմաքի հատ
կության մի գիրք Է և երկրորդ անգամ արժանանում Է թարգմանվելու Ե- 
Հյուրմյուղի ձեռքով։

Այս թարգմանությունները, գլխավորապես կրոն ական-բարոյական, 
ուղղությամբ վիպական երկեր և նույնիսկ թատրերգություններ, դանդաղ„ 
բայց անընդհատ շարունակվում են և հետագայում, գլխավորապես վե- 
նետկեցոց ձեռով, որոնք տալիս են հին և ֆրանսիական կլասիկներից մի- 
քանի կարևոր երկեր' դժբախտաբար գրաբար լեզվով, Եվ այսպիսով նույ
նիսկ 19-րդ դարու սկզբներից առաշ Է գալիս գեղարվեստական թարգ
մանական գրականություն, որ գոյություն չոմւեր առաշ։ Դա արդեն նշան 
Էր, որ հայ գրական միտքը շարժվում Էր և պիտի բաժանվեր սքոլաստի- 
կայից և միշնադարյան միակողմանի ու միակերպ պրոզաիկ բանաս
տեղծությունից ու մի նոր ճանապարհով ընթանար, Հարկավ դեռ շատ- 
ժամանակ պիտի անցներ, մինչև որ ճաշակը, գեղարվեստական հասկա- 
ցողոլթյոձւը դպրոցի և թարգմ անությոնների միշոցով ազնվանար ու 
բարձրանար և թոթափելով հինը' կարողանար նման ել եվրոպականին և 
առաշ բերել մի նոր տեսակի, թեկուզ նմանողական, բանաստեղծություն,. 
որ արտահայտիչ լիներ կյանքի, յուր մեշ ցոլացներ մեր իրականությունը 
և բավականություն տար հասարակության ձգտումներին։ Ամենից առաշ 
հաշող կերպով այս բանը կարող Էին անել Մխիթարյան բանաստեղծնե
րը, որոնք քիչ ու շատ ծանոթ Էին եվրոպական բանաստեղծությանը, բա յց 
նրանք ժողովրդի կյանքով չէին ապրում, ուստի և իրենք ինքնուրույն եր
կերի մեշ թույլ, մանկական ու բավական պարզամիտ են։ Բայց և այն
պես դրանց բանաստեղծությունները, ինչպես և Փեշտիմալճյանինը, եթե 
ժամանակին տպագրված լինեին, կարող էին որոշ չափով բավականու
թյուն տալ ժամանակակիցներին, որոնք այդ նկատմամբ շատ էլ պահանջ
կոտ չէին։ 19-րդ դարու առաջին երեսնամյակում սակայն, որքան գիտեմу 
գրեթե ոչինչ չէ տպագրված։
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1829 թվին Մոսկովում Մուգայք Արարաւոեան շատ բան խոստացող 
անվան տակ հրատարակվում է մի դիրք։ Դա Հազար չան ճեմարանի սա
ների բանահյուսությունների ժողովածուն է, որով նրանք եթե մի կողմից 
պարծանքով ուզում են ցույց տալ իրենց հառաշադիմ ութ յոմւը «քերթո- 
ղոլթեան և ստեղծաբանութեան» մեշ, մյուս կողմից տառ հասակակիցս 
արձակեն ղառաշին զայս փունշ բանահիւսութեանց, հրաւիրեալ զնոսա 
յա յս աղբ իւր լուսաւորութեան, գալ աշակցել ի քերոլբաքանդակ ճախա
րակ ութիւն տողաչափութեանց*.

Շատ բնորոշ է այս կոչը յուր ժամանակի համար։ Մարդիկ կրթվում 
են դպրոցում, կարդում են եվրոպական լեզուներով բանաստեղծություն
ներ, նույնը որոնում են և հայոց մեշ ու չեն գտնում։ Բայց դպրոցը տվել 
է նրանց ազգի պակասությոմւը հոգալու միտքը, չեն կարող անտարբեր 
մնալ։ Չկա բանաստեղծություն, բա յց պետք է ստեղծել։ Ուրեմն ի՜նչ 
պետք է անել։ Պատասխանը շատ պարզ է և երեխայական։ —Հարկավոր 
է հրավեր կարդալ հայ դպրոցների բանաստեղծներին, որ զարթնեն։ Եվ 
այդ անում են Լա զար յան սաներն իրենց աշակերտական շաբադրությոմւ- 
ներով ու ճարտասանական վարժություններով, որոնք անշուշտ սրրա. 
գրված ու շինված են իրենց հայկաբանության ուսուցիչ Միքայել ծայրա
գույն վ. Մալլանթյանցից։

Այն բազմաթիվ անուններից, որոնք գրված են ոտանավորների տա- 
կին, և ոչ մեկն էլ ապագայում գրական շնորհք չի ցույց տվել, որքան 
հայտնի է. բա յց և բոլոր գրածներն էլ աննշան բաներ են. մեծ մասամբ 
ձոներ'  Ջատկի, Ծննդյան, նոր տարվա և այլն առթիվ ուղղված Լա զ ա ր ֊ 
յան իշխաններին, մի սովորությոմւ, որ տեսանք, միայն այդ Լազարյան 
սաների մեշ չի եղել և միայն նրանք չեն, որ իրենց երախտավորներին 
տվել են այնպիսի մականուններ, ինչպես'  աստվածազույգ, դյոլցա պա ֊ 
տիվ, դյոլցազնափայլ, սխրափայլ դասոլ դյոլցազանց զուգաթոռ, դյու- 
ցածնունդ, մեծամեծարար հերոսք, արքայապսակ դյուցազանց վեհազնյա 
անմահից բարձակից և ա յլն։ Դա ժամանակի ողորմելի ոգու արտահայ
տությունն էր,

Սակայն այսպես լինելով հանդերձ' այդ ժողովածուն մի մանկական 
թոթովանք է, որ ցույց է տալիս, թե լեզոմւ պիտի բացվի, Դրա մեշ ար
դեն երեում է, որ տմուզաներըշ ոչ միայն բարոյական խրատներ ու Աստ
վածաշունչ են սիրում և տաղաչափում նրա հատվածները, այլև ոգևոր
վում են մեր անցյալով ընդհանրապես, ունին արդեն հայրենիքի գաղա
փար, որով պարծենում են, որովհետև այդ հայրենիքը դրախտն է. ցույց 
են տալիս ուսման սեր և ուրախանում են, որ պարսից բռնակալ լծից 
ազատվում է հայ ազգը. Դրանք ոգևորության նոր նյութեր են, որ Լազար
յան սաներն աոաշարկում են մեր բանաստեղծներին մշակելոլ, և որոն
ցով այնուհետև պիտի զբաղվեր մեր ապագա բանաստեղծությունը։

Եվ առաշինը, որ նույն ժամանակներում այս և նման խնդիրներ է
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հյութ դարձնում բանաստեղծության, է Հովհան: Վանանդեցին, որ թեպետ 
Ինճիճյանի ու Փեշտիմ ալճյանի ժամանակակից, է և Բագրատունոլց մի 
սերոմւդ առաջ մեռած, բայց շատ կողմերով տարբերվում է. նրանցից և 
իսկական Հիմնաղիրն է դաոնում մեր նոր ոգով գրականության։

ՀովՏան Միրզայան ‘Լանանւյեցին (1772—1840) ծնվում է' ՎաԱ 
քաղաքում։ Չորս տարեկան հասակում որբ- է մնում՛ հորից, աղքատ 
մայրը շատ նեղություն է կրում յուր բազմանդամ ընտանիքը պահելու 
համար և յուր ութ տարեկան որդուն տալիս է Կտուց անապատը իբրև 
փոքրավոր մի ոմն Գասպար վարդապետի։ Այստեղ նա ցույց է տալիս, 
առանձին սեր ուսման և կարդալը երևի հենց յուր վարդապետից է սովո
րում, իսկ գրելը'  վանքի կոնդակագրից։ Միաբանները տեսնելով նրա 
ընդոձյակոլթյո&ներն' առանձին խնամք են տանում վրան, շուտով ղըպ- 
րոլթյան չորս աստիճան է ստանում' Ամիրզաղե. անունը փոխելով Հովհա-  
նի։ Ուսման փափագը նրան Կ. Պոլիս է տանում իր քսանամյա• հասա- 
կում, երբ լավ ծանոթ էր Աստվածաշնչին, գիտեր շարական ու Նարեկ> 
իհարկե մեծ մասամբ անգիր սերտած, ինչպես սովորական էր ժ՛ամանակի 
համար։ Այս միշոցին նա անգիր անել է սկսում և «բառարանը!,։

Մայրաքաղաքում նրան հաշողվում է մտնել «մայր դպրատունը 
ուր ստանում է յուր ժամանակի իսկական մեծ ուսումը, սովորում է քե
րականություն, ճարտասանություն և տրամաբանություն «յոտս գերի- 
մաստ ուսուցչացն տիրացու Յարութեան և մահտեսի Մանասէի Կարնեց֊ 
ւոյօ։ Սկզբում ապրում Լ մեծ նեղությամբ, յուր հացը հայթայթում է ու
րիշների համար նամակներ գրելով, բայց դպրատան վերակացու Շնորհք 
Մկրտիչ Միրիճանյան ամիրան, տեսնելով նրա ընդունակությունն ու հա. 
ոաշադիմությոլնը, շաբաթական երեք դահեկան թոշակ է նշանակում, 
նրան, որպեսզի ավելի մեծ եռանդով կարողանա պարապել. և հետո նույ
նիսկ յուր տունն է ընդունում նրան ապրելու, սեղանակից անելով իրան։

Վանանդեցին այս հասակում արդեն ցույց է տալիս բանահյուսու
թյան շնորհք և հորինում է ճառեր կրոնական բովանդակությամբ, որ ո ն ֊ 
ցով զվարճանում էր Շնորհք ամիրան յուր ազատ ժամերին։ Այդ ճառե
րից մեկը գրում է նա յուր մայր դպրատան, յուր հովանավոր ամիրայի ե  
յուր երկու վարժապետների վրա, կամենալով երախտահատույց ՚  լինել 
նրանց։ Մի անգամ ամիրան խնջույք է տալիս Զաքարիա պատրիարքին, 
և բազմականները խնդրում են Հովհանին, որ իրենց խնջույքի առթիվ մխ 
ոտանավոր հորինե։ Նա ճաշի միշոցին գրում է ուզած ոտանավորը ու 
կարդում, ամենքը հավանում են և խնդրում պատրիարքին, որ մի «վեր
տառությամբյ>, այսինքն մականոձ գնելով, պատվե Հովհանին։ Ամիրայի 
ցանկությամբ'  պատրիարքը «Վանեցի» կոչումը, որ երևի դյուր չէր գա
լիս ամիրային, փոխում դարձնում է «Վանանդեցին ի հիշատակ Ղուկաս՝ 
Վանան դեցու։

Վեց տարի սովորելուց հետո Հովհան Վանանդեցին Շնորհք ամիրա
յի ց վարժապետ է ուղարկվում Ջմյուոնիա, ուր և ուղևորվում է 1798 թ.
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ապրիլին, Այստեղ ամուսնանում է նա, և տասնութ տարի վարժապետու
թյուն անելուց հետո ձեռնադրվում է քահանա և մի առանձին գրքով,
*  Կերակուր քահանայիցа , բացատրում է քահանաների պարտականու
թյունները, կյանքի վերջում տասը տարի հոդացավությամբ տանջվելով
մեռնում է 1840 թ. փետրվարի 3-ին և ամենքից հարգված պատվով թաղ
վում էւ

Հովհան Վանանդեցին ունեցել է միայն հայ ուսում, չի իմացել ոչ մի - 
եվրոպական լեզու, տեղյակ է եղել բացի տաճկերենից նաև պարսկերենի 
ե արաբերենի, և ինչպես երևում է, պարապել է պարսից գրականությամբ, 
որովհետև կենսագիրն՛' ասում է, թե պարսկերենից թարգմանել է ոտանա
վորով «Փէնտի ագղար» կոչված բարոյական բանաստեղծությունը, Հին 
կլասիկներ չի կարդացել, բա յց նրանց մասին, ինչպես և դիցաբանության 
մասին, տեղեկություն ունի և մեկ մեկ գործ է ածում դից անուններ. 
Քաջ ծանոթ է եղել հայ մատենագրությանը, որից և ստացել է յուր ամ
բողջ զարգացումը, Սիրող լինելով դրականության, նա աշակերտական֊ 
հասակից արդեն գրել է ոտանավորներ, բա յց բանաստեղծությամբ պա- 
րապել է իսկապես Ջմյուոնիայում և հորինել է շատ բան, Նա գործել է 
սակայն և իբրև վարժապետ ու պատրաստել է շատ աշակերտներ, որոն
ցից հետագայում նշանավոր է լինում Մ սեր Մ սերյանը, որ հիացմունքով 
ու մեծ ակնածությամբ է խոսում յուր սիրած վարժապետի վրա, Սա 
յուր աշակերտական երախտագիտությունն արտահայտելու համար 
1853 թ. Մոսկվայում հրատարակում է Վանանդեցու «ճա ռ ներբողական 
ի սուրբ Խաչն Քրիստոսի և պատմագրական առասացոլթիմ, ի Սուրբ 
Նշանն Վшրшգшյа, որ դրված է 1815—16 թվին, ճառի վերջում կա к-  
ոտանավորով <гՆերբող բարեբանութեան ի սուրբ նշանն Վարագայ», Դա 
մի կես քնարական, կես վիպական ներբող է նման նույն բովանդակու
թյան հին երկերին, լի մեկնաբանական բացատրություններով,

Նրա գլխավոր բանաստեղծական երկերն են՝ <гՏեսարան հանղիսիցն- 
Հայկայ, Արամայ և Արայի», որ ժամանակով ամենից հինն է, բա յց տպա
գրված է 1856-ին Ջմյուոնիայում. <гԱրփիական Հայաստանի», Կ. Պոլիս, 
1836 թ. և 1Ոսկի դար Հայաստանի», որ տպագրված Է մահից մի տարի 
հետո, 1841 թ. Ջմյուոնիայում,

Վանանդեցին նույնպես հին դպրոցի մարդ Է և յուր մեջ կրում Է յուր 
ժամանակակիցների բոլոր պակասությունները բանաստեղծական ար
վեստի նկատմամբ, Եղել Է մտածող ոգի, օժտված երևակայությամբ և 
խոսքի շնորհքով, բայց նրա բնատուր շնորհքն անկիրթ ու անմշակ Է 
մնացել, և ինքն ևս զգում է այդ, ուստի և ցավելով գրում Է, թե բանաս
տեղծում Է դիցազներգություն «լռւնելռվ իսկ և տեսութիւն անգամ նախնի 
հագներգութեանց մերոց կամ օտար ազգաց յայս վաստակ յարացոյց, և 
ո'չ ևս ի նոյն պիտանեգոյն զամբողչ հնախօս մատեանս» ,  Այդ ժամանակ ■

7 .Ոսկի Դարի, Հա„ա,աքան,
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, * չ  Հոմերոսի և ոչ Վիրգիլիոսի թարգմ անությոմւներն էին հրատարակված 
,,և ոչ իսկ Բագրատունու տաղերը, իսկ Վ ի գայ ի Քրիստոսականը, թարգ մ. 

Ւոմաճյանի, հրատ. 1832 թվին, չէր կարող ազդել Վանանդեցոլ երկին, 
,քանի որ նա ծեր էր ե յուր երկերը հորինած արդեն։ Բանաստեղծության 
վիպական ձևն ուրեմն ամբողջ ինքը պիտի ստեղծեր, իսկ ինքն առանց

■ նախորդների չէր կարող բնականորեն նոր գեղեցիկ ձև առաշ բերել դրա֊ 
րկանության մեշ, Այս պատճառով նրա երկն աչքի է ընկնում ճաշակի և 

արվեստի բացակայությամբ։
Ամենամեծ թերությունը, որ վնասում է Վանանդեցոլ աշխատանքին, 

այն է' որ նա ոչ մի գաղափար չոմւի գեղարվեստական երկի միության 
մասին, և իբրև հին սերնդի մարդ, կարծում է, որ եթե մի պատմական 
նյութ բանաստեղծական ոճով ոտանավորի վերածվի, կդաոնա վիպական 
քերթված։ Նրա «Արփիականն» ամբողջապես Ագաթանգեղոսի Պատմու- 
թյոմւն է ոտանավորով գրած։ Հորինվածքի կատարյալ բացակայությոմւ 
է . նյութի մասերի հարմարում, ավելորդ բեռը դուրս ձգել և պակասը 
լրացնել չգիտե նա։ Բայց և այնպես, թեպետև անծանոթ արվեստի պ ա ֊ 
հանշին, բնազդաբար զգացել է միության կարիքը և աշխատելով գործո- 
ղությոմւը կենտրոնացնել Ս. Գրիգորի շուրջը' մի քանի մեծ փոփոխու
թյուն է մտցրել Ագաթանգեղոսի պատմության մեշ։ Նա տառացի չի հե
տևել Ագաթանգեղոսին սկզբից մինչև վեըշը, այլ ամբողջ սկզբի մասը, 
Խոս բովի պատերազմները, Անակի գործը, Տրդատի փախուստն ու Լիկիա- 
նեսի մոտ ծառայելը, պատմել է տալիս Գրիգորի դայակին, և Գրիգորն 
այս պատմությունների ազդեցության տակ գնում է ծառայելու Տրդատի 

. մոտ։ Այնուհետև Տրդատի քաշագործությոմւնեբը պատմել է տալիս Լի. 
կիանեսին Դիոկղետիանոսի առաշ, և վերշապես Հռիփսիմյանց նահա֊ 
տակությունը հրեշտակն է պատմում Ս. Գրիգորին Խււր֊Վիրապում։ Այս 

. և սրանց նման փոփոխությոմւնեբով գործողով!յոմւը որոշ չափով արա
գանում և սեղմ է դաոնում, բայց դժբախտաբար ամբողլ միշին մասը, 
Հուսավորչի քարոզոլթյոմւը, բաց չի թողնում, որով և Վանանդեցու քերթ, 
վածի կեսից ավելին ավելորդ մի ծանրություն է դաոնում և մի գործը եր. 
կուսի վերածվում։

Ինչքան էլ նա <гԱրփիականի»  մեշ կապված է մնում Ագաթանգեղո- 
“ ին, չի վարվում սակայն Կոմիտաս քահանայի Գործք Առաքելոցի պես։ 

. Վանան դեցին բանաստեղծ է. նորից հորինում է Ագաթանգեղոսը։ Ազատ 
զգալով իրեն մանրամասնությունների մեշ, ստեղծում է ամբողջական 

, պատկերներ ու դրությոմւներ և երբեմն իսկական վիպական ոգով շատ 
հաշող կերպով կարողանում է մեշ բերել գրավիչ ու կենդանի մանրա- 
մ ասն ությոմւներ, արտաքինի և հոգու նկարագիրներ։ Իսկ այս արդեն մի 
խոշոր հառաշադիմ ությոմ։ է մեր վերածնության վիպական բանաստեղ
ծության մեշ։ Ահա թե ինչպես է նկարագրում Դիոկղետիանոսի վիճակը, 

. երբ նա լսում է Գոթաց Հռչե թագավորի մենամարտի հրավերը.
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Դիոկղետեայ յունկն հարեալ ուխտ այսանակ ամրակուռ,
Յոսկերս ողջոյն և ընդ իրանն ահռից տարաւ զսաբսուռ. 
ի սաստկաշունչն որպէս յորժամ տատանս աոնու հողմոց' ուռ,. 
Այնպէս դողայր ըստ շերմնոտաց, իւր դալկացան դէմք համ ուռ։ 
Վարանական ի հոգս անկեալ քունն հեշտին գայր ի խոյս,
Կասկած ընդոստ յԵրեբոսէն զար դե անցն ի բաց մերժէր հոյս.
Զի ոսկերացն ուժոյ տկա՜ր ի գոռ խիզա՜խ անխրախոյս,
Կնատասուն միշտ փափկացեալ Արեսեան չէր ոգւոյն կոյս։
Կարշնեղ ջղաց փոխան զյո՜յն մտաց ձկտէ՜ր աստ և անդ.
Հնարից ինչ մարթել ի գիւտ զանձն պահել անվկանդ։

Ապա պատմում է թե ինչպես կայսեր կոչի վրա' զան աղան կողմերից, 
իշխանները ժողովվում և ներկայանում են կայսրին.

Մարզից մարզից հապ խմբէին իշխանորեար ի մի վայր,
Որպէս յախորժ սրինգ հովուի խաշանց բա դուրդ գառն ի մայր, 

կւկիանեսը պատմում է Տրդատի քաջագործությունները.

Ասաց, իսկոյն և Տրդատէս կայսեր եկաց յանդիման.
Սէգ ի հասակ ճետ Պահլալիկ, ցոլք հրափայլք յիւր ական.
—Իմ է այդ գործ ի հաճելեաց, ասէ, կանգնիլ ախոյեան.
Վաղիւ յա յս ժա՜մ նա ձերբակալ շառագնեսցի յա յս ատեան։

Ապա մանրամասն նկարագրում է Տրդատի հագուստն ու զինումը և- 
մենամարտի ելնելը.

Պղնձենիլթ փողոց գանղիւն ժամազդեցիկ ի պայքար,
Աշխոյժ յերկուց վառեալ կողմանց թնդիւն գործէ հիարար,
Սիրտ յոխերիմ ի ճակատուն գան ի տեղի վագրարար,
Բաղձ ի հոգիս ղէտակն ի պսակ մենամարտիցն ոլժգնակար։
Սօս երիվարք գոռ ի փռինչ դափր հատանեն յասպարէզ,
Եւ կարախիւն յերկուց կողմ անց բոց բորբոքէ անձնակէզ.
Երկոքեանն ի՜սկ մտրակ ի կուշտ տան արշաւել ի կրկէս,
Շրջանս աոնուն արձակ խաղան, յերկար բ  աղխին սաստկապէս...

Եվ երբ Տրդատը բոնում բերում է Գռթաց թագավորին կայսեր առաջ,

Սափ ւչծափի սիրտ ի կայտիռ հռովմէական համագունդ,
Ի գոչ վաշից զքարանձաւս արձագանգեն տան ի թունգ...

Երբ Դիոկղետիանոսի մարդիկը թագավորի հարսնացու են որոնում,  
բանաստեղծն առիթից օգտվ/էւմ է գեղեցկության հետևյալ նկարագիրն - 
անելու (եր. 148).

Հռովմ ա յ ողջոյն թնդայր սահման յաղջկանցն ի վազ ճեպեր ագ,
Գեղք շպարեալք ի հրապարակս փայլակէին կարգ ի կարգ.
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, Ջփղոոկրեայն ուսովք ծածան վարսից խարաեաշըն գիսակ, 
Նոճեսարաս զան դա մա/օղն հարդարեր պե՜րճ զհասակ,
Երփն գեղոց չքնաղացոյց դէմք շոզէին արծարծուն,
Լուսն եացն երեսս ակն ա լծեմ անց կաթն ածով ի'նչ լուսաբան.
Ցօնք մրազարդք աղեղնակեալ կիսաբոլոր մ էտ ի քոմւ,
Նոնակեղև այտիցն ցոլք հրավաոեալք ի փաղփիմւ։
Տաշտից խնոց ծնօտքն ի տիպ, բոյր անուշից հոտևան.
Ռնգռմւքն որպէս Լիրանանոլ իսկ զաշտարակս գեղազան.
Շրթանց փափկիկ կարմրալարք երփն հարեալք ի յորղան,
Կաթուած մեղու լեզուին շնորհք զրոյց բզխին քաղցրաբան։
Կճեայ կրծոց փայլուն տեսիլ ի գոյն վառեալ շուշանաց, 
Բարեյարմար մատ անցն ճիսլք ձիւնապայծաոք ընդ ձեռաց.
Նոյն և մարմնոյն համայն՝ մասամբք անհամեմատն յօրինուած, 
Ջբնաւից գի տէր զսիրտ ի խանդ գերել տարփ անաց։

Բայց երբ խնդրակները չար ոգու ղրդմամբ բոնի կերպով մտնում են 
* կուսանոցը,

... Հոիփսիմեա'յ ցոլս արձակեալ դէմք հրաշատես զարփենին՝ 
Ստուեր զայլոցն ածէ գեղովք օրիորդաց նահանգին,
Ցապուշ հարեալ հոյլք յուզակաց ի սխրանս գան հիացման...

Իսկ երբ նրա պատկերը ցույց է տալիս թագավորին,

Որպէս ուրուք սիրտ կաթոգին ի սէր վառեալ երկրէից,
Անակնկալ ի ձեռս անճառ բերցէ ճոխանս զանմահից,—
Կամ ընդ ծաղկանց վաղաթարշամ վայելչութեան երանգից 
Զանթառամից հասցէ ոմւիլ զպերճութիւն հրճուալից,—
Խանդ ի հոգի նոյնպէս ի ներքս ածեալ կայթէ' Քաշն արանց,
Ցայլո իբրու ի խելս եկեալ վաշ վա՜շ գան չէ հրճուանաց. ՝
Համայնց ի բաց փախ չին գեղձանք, յայն կայ և ե'թ ակն բաց, 
Վայրկեանք գարուց նմա բերեն երկարութիւն շրշանաց։

Ես կուզեի, առանց երկարությունից վախենալու, մի երկու հատված 
. ևս մեշ բերել ցույց տալու համար, թե ինչպես հանդարտ ու սիրոմյ պատ֊ 
..մել գիտե այս մոռացված բանաստեղծը։

Խոր տխրութիւն զանհնարին աղոմւս ածեալ ի գուպար,
Ջարքայն յանձոլկն ի ձռիփսիմեայ գեղոյն լլկէր չարաչար։
Ցայգ և ցերեկ յանմխիթարն անկեալ փ սուգ անդարման,
Եւ յայլոյ խելս այլանդակեալ կոծէր շայլէր ի կական.
Կուրքն դառինք և ըմպելիք հոտս ի ժահրիցն Ստիդսեան,
Ի քիմսն ազդեալ յանբերելի ածեն վշտացն ի տոպան։
Ասսգանւոյն իւր ի շուարս անկեալ առ գիւտ հնարից,
Դի լրումն ի սիրտ ածել պետին յայն ի մորմոք дш լալից. 
Երէվայրեացն որսոյ տան ժամ բոլոր զօրացըն խմբից,
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՛Ի Ոք ու զաղէտս մեղմել ցաւոց որ մահաբերն է սրտից...
Այն ինչ ի կառս Տրդատ ելեալ ելոն ճեպ էր ընդ քաղաք,
Շեշտ ի վերայ դայր պատուհա ս շանթ բարկութեան երկնառաք... 
Խոտաճարակ ի շամբս անկեալ անզգամէր չարաչար,
Մերկ ղանձն ընդ դաշտսն կոծելով ընդ գայռս գայր կնճաբար...

Այս ցավալի դեպքի վրա սաղր բռնում է ամբողշ աշխարհը և նույն
իսկ բնությունը սգում է.

Բերկրանաց փախեան խնծիղք, բոխք ապալերք խռնեցան,
Դաշտաց լերանց յեղծ եկին գե ՚ղք, էառք գեղուղէշք խամրացան... 
Լցաւ քաղաքն պանծալի մառախլապատ խասսրալ...
Նոճի հասակն անդ Աշխենայ մեծ թագոլհւոյն գեղապանծ, 
Յաղէտալոր յա յս կորացեալ դիպուած դնէբ ոստաքանց,
Ջայլէր կոծէր անմխիթար, վտակս հոսէր արտասուաց,
Ո"  փառք, ասէր, Հայաստանի, այր ահընկէց շանթահար,
Ո՜ւր պանծա գոյն քո այն գահոյք յարփեան ցոլմանս ակնասար,
Ալ ա՜ղ ցալոյս... արդ ի շամբից ի տիղմն գաս հիգաբար,
Ընդ բեհեղաց ծածկոյթ մարմնոյ գայռից շաղախք պատսպար, 
Զիա՛րդ սիրոյ քո սերտ ընկերս սփոփս առից գէթ ինչ խան,
Որ յամենուստ արդ կողոպուտս եմ ի փառաց բւսրձրագոյն։
Ո" փութասցի յԱպողոնին անդր ի մեհեան երաղմոյն 
Զելի ց ստոյգս առնուլ գուշակս այսմիկ դիպաց դառնագոյն։
Հա՜յր իմ հղօր, դու Աշխարադ պետդ Ալանաд ոգի սերտ,
Զքո դստրիկս եկ տեսանել խանձեալ ի ցաւս իբրու շերտ...

Բերած հատվածներից երևում է, թե ինչպիսի վիպական ոգի է ունե
ցել Վանանդեցին և ինչպիսի եռանդով կենդանացնում է նա պատմված
քը։ Նա մի անգամից մեր թմրած, սաոն ու անշունչ բանաստեղծությանը 
հոգի ու շունչ է տայիս, ափսոս միայն, որ Արփիականի տասն հազարից 
ավելի տողերից երկու երրորդ մասը ավելորդ բեոն է ։

Պակաս չի վնասում Վանանդեցոլ երկին և նրա ճաշակը ոճի, գլխա
վորապես բառերի ընտրության նկատմամբ, Ոտանավորը կշռված ոտքե
րով և հնչուն հանգերով, երկար վիպական տողերով, բաժանված քառ
յակների, թողնում է նյութին պատշաճ լրշության տպավորությոմւը։ Բայց 
այն վայելքը, որ ընթերցողն ստանում է ոտանավորից և խոսքի հարմա
րավոր արտահայտություններից, որոնք այն ժամանակ նորությոմւ են ե ֊ 
ղել մեր գրականության մեշ, հաճախ անսպասելի կերպով ոչնչանում է 
բառերի և երբեմն շարահյուսության անպիտանությոմւից։ Նա սիրող և 
հետևող է 11-րդ դարու փչացած ճաշակին, որի նմուշը գտնում ենք Գրի
գոր Մագիստրոսի և Նարեկացու տաղերի մեշ, այն  ք ' ԺդՎԻ գեղեցկու
թյանը որոնել խրթնության մեշ։ Վանանգեցոլ այս պակասությոմւը մա
սամբ ներելի Է լինում, եթե նկատի ոմւենանք, որ. նա հին, մեռած լեզվով
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է գրում, և որ նա առաշինն է, որ խոշոր բանաստեղծական երկեր է հորի, 
նում հանգավոր ոտանավորով, ուստի և ինքը պիտի ստեղծեր մի նոր 
բանաստեղծական լեզու, կարիք պիտի ոմւենար հարուստ բառարանի’* 
հանգեր ու ոտքեր կազմելու համար, Այս պատճառով նա բավական ազատ 
է վարվում բառերի վերաբերմամբ, գործ է ածում քիչ գործածական և 
դժվար հասկանալի բառեր, հաճախ այնպիսի արմատներ, որոնք պարզ 
կերպով գործածական չեն, կամ նորանոր բառեր է ածանցում և բարդում, 
կամ բառերը մի բոլորովին անսովոր նշանակությամբ բանեցնում։ Եվ 
վերշապես կան բառեր ևս, որ Առձեռն բառարանի մեշ չկան։ Այս ամենը 
բավական դժվարացնում է ընթերցողին, որ սակայն հետզհետե վարժվում 
է այս խորթուբորթություններին,

Չպետք է մոռանալ մի հանգամանք ևս։ Մեր լեզվական կրթոլթյոմւն 
այժմ հիմնված է մեր կլասիկական համարված գրաբարի վրա. մենք 
այժմ շատ ավելի հեշտությամբ հասկանում ենք մեր առաշին գրաբար 
մատենագիրները, որոնց լեզոմւ և ավելի է ազդել մեր աշխարհաբարի 
վրա. մինչդեռ դրանց հետ զուգընթաց և դրանցից հետո կան շատ գրա
բար գրվածքներ, որ դպրոցական ուսման նյութ դարձած չլինելով' մինչև 
այժմ ևս խորթ են մնացել մեզ համար, Արդ' Վանանղեցոլ ժամանակ եթե 
Մխիթարյան դպրոցում մեր հին լեզվի այս բաժանումն եղած էր և Մխի- 
թարյան գրողներն արդեն հետևում էին դասական գրաբարին,— ուրիշ
ները սակայն այսպիսի խտրություն չէին դնում, ուստի և հաճախ այն
պիսի լեզու են բանեցնում, որ մեզ դժվար հասկանալի է. մանավանդ որ 
այդ ժամանակ Հայկազյան լեզվի ընդարձակ բառարանը դեռ չէր հրա
տարակված և բառերի նշանակությոմյները դեռ ճշտված չէին, Վանան
դեցին ուրեմն ամեն ինչ ինքը պետք է սովորեր գրքերից մեծ մասամբ ա- 
ռանց բառարանի օգնության, և երևի դժվար բառերի համար անձամբ 
բառարան է կազմած եղել յուր համար, հաճախ իհարկե սխալ մեկնու- 
թյուննեբով, և այդ հազվադեպ երևացող բառերը գործ է ածել անխտիր 
յուր քերթվածների մեշ։

Նույն պակասությունները, որ ունի Արփիականը, կան և Ոսկի Դարի 
մեշ և մինչև անգամ ավելին ևս, Արփիականի մեշ, թեպետ թույլ կեր
պով, կա գործողություն և նույնիսկ մի միությոմւ, որ առաշանում է ան
շուշտ նրանից, որ Ագաթանգեղոսն ևս որոշ չափով գեղարվեստական 
գրվածք է. Ոսկի Դարի մեշ այդ էլ չկա։ Այս խոշոր քերթվածը, մոտ Տ600 
7 5 ֊վանկանի տողերից կազմված, անասելի տուժում է նրանից, որ առանց 
որոշ ծրագրի և հաշորդականության է հորինված, և ծանրաբեռնված է 
կրկնություններով և անպետք մասերով։ Բովանդակությունն է ընդհան
րապես Հայաստանն յուր պատմությամբ և աշխարհագրությամբ։

Առաշին երգի սկզբում Սահակ Բագրատունի ն խնդրում է Խորենա- 
ցուն գրել Ոսկի Դարի մասին, և Խորենացին պատմում, իսկապես նկա
րագրում է Ոսկի Դարի կյանքը, բնությունը, համառոտ անցնելով Ադա
մից և մանրամասն պատմելով շրհեղեղի մասին։ Այստեղ մենք կգտնենք
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և ամեն ավանդություն ժողովված' Նախիջևան։ Ակոռի, Սիմ, Տարրան, 
Մարանդ անունների համար, և վերջը' թե ինչպես մարդիկ տարածվում են 
Հա յոց աշխարհի զանազան կողմերը։ Նյութը դյուցազներգության համար 
մի անպետք բան է, բա յց կան մեջը կենդանի երևակայությամբ և աշ
խույժ եռանդով առաջ տարված այնպիսի հատվածներ, որոնց նմանը չու
նի մեր հին բանաստեղծությունը։ Այսպես, օրինակ, կենդանիների ելքը 
Նոյան տապանից (եր. 14 և հտն.), որից ավելորդ չի լինիլ մի քանի տներ 
գնել այստեղ, քանի որ այս բանաստեղծն այժմ այլևս չեն կարդում։

Բայց յապրացու մեր տապանին բացման' զնոր տեսարան 
Մեր իսկ աչօք անդր ի Մասեաց տեսաք լերին յարտևան.
Օդոյն զիա՛րդ ղղորդէբ յարկ թռչնոցն ի թափ թևածման,
Ել դետնոյն ղի՞ թնդէր յատակ ցամաքայնոցն ի կայթման,
Մռինչս առիլծն որոտացեալ և յադին տա՜յր ուժգին թափ, 
իբրև զանիլ հիռայր հրոյ յորսոյն ի գիւտ զառ ի թափ.
Խոժոռադէմ բիբս ի բնաւից բացեալ վերայ ղանթարթափ,
Եւ ընդ խռան յանձն ապաստան երկիր խաղայր հարթատափ։
Ընդ առապարս ցռռմ։ սաստիկ հնչեալ բառանչ բոմբահան,
Ի դալարեացն անկեալ խնդիր, հովտաց յածէր ընդ սահման. 
Զազատութեան հարեալ դիպաց յանձկանաց չէ՜ր կապարան,
Ել ոչ ունկանցն ազդէր քրքինջ քանզի չո&էր հարկահան...
Վա՛շ վա՛շ' ո ՚րպ էս իբր ի փողոյ լուր վառն ալ շեշտ յասպարէս, 
Փառք զլանջօք ձին որոտայր դափր հատեալ ի կրկէս.
Խխնջա գոռ իբրև տօնից սուր արշաւեալ ի հանդէս,
Ընդ զառիվայր խաղայր լերին յարօտ դիմել փութապէս։ 
Նապաստակին սուր էր վա զումն ականջ ընդ ուլն ի կռո լան,
Առ ի կողաց յածեալ լերին վէմ գտանել յօթևան.
Յանձինն ի պուրծ հանճարագիւտ շրջան գործէր ի սուրման,
Ցնդոյր ՛ի կեանս յառապարացն եղե ալ ամուրս ապաստան։

Այսպես իրենց բնավորության համեմատ մի քանի խոշոր գծերով 
նկարագրված են և մյուս չորքոտանիներն ու թռչոմւները. իսկ կապի՜կը.

Կապիկ ի դէմս անդ ծամածուռ նոցոմ, տարեալ զուրոսսկան, 
Խաղայր, կայթէր, խ/իրաս տայր, սողէր, սուրայր մոմ։ջ ի բան. 
Զկենղանեաց նմա զբօսանք էր խառնաղանճ կարաւան,
Յայն զմայլուն յամպախաղաց մնայր լերին յարտևան։

Երկրորդ երգի մեշ դարձյալ սկսում է նրկու նախաստեղծից և պատ
մում է արվեստների ու երկրագործության գյուտը, անելով մի տեսակ 
ազգագրական և դիդակտիկական բանաստեղծությոմւ։ Ապա թե ինչպես 
մարդիկ ցրվում են Հայաստանից դեպի Սենաար, Հայկի և Բելի մասին, 
Հայկի գալը Հայաստան, Բելի կռիվը և այլն,

-  699 -



Երրորդ երդն սկսվում է Արամից և Խորենացու համառոտ պատմու
թյունն Է անում, խոսում Է Հայոց առևտրի մասին և թե ինչ գաղթակա
նություններ են եկել Հայաստան։ Արշակոէնինեբից հետո գրում Է Բադ֊ 
րատունյաց մասին և Հայոց պատմությունը համառոտ տեսությամբ բե
րում հասցնում Է մինչև նույնիսկ Ռուսաց տիրապետությունը։

Չորրորդ երգի մեշ նորից դաոնում Է դրախտին և հիացմունքով նկա
րագրում Է, երբեմն առանձին գեղեցկությամբ, Հայաստանի բուսականու
թ յո ւն  ու բնությունն ընդհանրապես։ Ապա մի անպետք հնախոսությոմէ 
Է անում ապացուցանելու, թե դրախտը Հայաստանում Է եղել։ Հետևելով 
Ինճիճյանին' ոտանավորով Հայաստանի աշխարհագրությունն Է անում, 
նկարագրելով լեոները, դետերը, գավառները։ Վերջը Հւսյոց աստվածա֊ 
պաշտությ ունն ու կրոնն Է գովում և պաշտպանում եվրոպացի քարոզիչ
ների դեմ, վիճելով նրանց հետ։

Ւ*նչ Է այս բանաստեղծության արժեքը։
Վանանդեցոլ գլխավոր արժանիքն իհարկե ձևի մեշ չէ, որը շատ- 

անկատար Է յուր ամբողջության մեշ։ Բ՚եպետ մանրամասնությունների 
ստեղծող Է հանդիսանում և գիտե զգալ բնությունն ու երբեմն սիրուն 
նկարագրել, բայց նա ընդհանրապես պրոզա և բանաստեղծություն չի  
տարբերում և ամեն ինչ խառն ի խուոն ոտանավորի Է վերածում։ Նրա 
գլխավոր վաստակը, որով նա մեր գրականության մեշ տեղ պիտի բոնի, 
շոշափած գաղափարների և նոր տեսակի զգացումների մեշ Է։ Այս նկատ
մամբ Վանանդեցին իսկապես խոշոր նորամուծություններ Է բերել մեր- 
բանաստեղծությանը, երբ համեմատում ենք սրա գործն իր նախորդների 
ու նույնիսկ ժամանակակիցների հետ և երբ ի նկատի ենք ունենում այն 
ազդեցությունը, որ նա թողել Է հաշորդների վրա։ Նրանով Է իսկապես 
սկսվում մեր նոր բանաստեղծությունը, որովհետև նրա գրվածքների մեչ 
առաշին անգամ գտնում ենք մեր 19-րդ դարու գեղեցիկ գրականության 
գրեթե բոլոր գլխավոր գաղափարներն ու զգացումները։ Շատ բան իհարկե< 
սաղմնային դրության մեշ Է, որովհետև 19-րդ դարու առաշին երեսնամյա
կում շատ գաղափարներ Էլ դեռ նոր Էին ծնվում մեր մեշ և պարզված չէին։

Վանանդեցին մի կողմից շարունակելով հին կրոնական ուղղությու
նը, մյուս կողմից բանաստեղծության առաշ դնում է մի նոր խնդիր, ազ
գային քաղաքական անցյալը։ Նրա ձեռքով սկսվում է, այսպես ասած,. 
Հայոց քաղաքական անցյալի բանաստեղծությունը, քաղաքական անցյա
լից առած հայրենասիրական քերթվածների շարքը, որ հետզհետե ավելի 
ընդարձակվում է, և որի մեշ ավելի ու ավելի ուշադրության է առնվում 
ներկա կյանքը։ аՏեսարանիя մեշ արդեն, որ մյուսներից վաղ է գրված և 
հիշվում է «Արփիականիդ մեշ, վիպական քերթվածների նյութ դարձնում 
է Հայկ8, Արամ, Արա առանձին երգերով և ապա մի չորրորդ երգով ևս'

8 «Հանդես դիլցազին մերոյ Հայկայ» երդի բովանդակությունն է1 Հայկի ծնունդն ու 
սնունդը. Հայաստանի աստվածապաշտություն ու մարդկանց զեղծումը, շրհեղեղի մասին, 
մարդկանց րազմանալը ե բամանվիյը. աշտարակաշինությունը, Հայկի ապստամբությունը,
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<гՅորդոր նմանիլ նախնեաց*, ամփոփումն է անում աոաքին երեք երգե
րի։ Նույն նյութը նա հեղհեղում Հ և Ոսկի Դարի մեշ և մասամբ նույնիսկ 
Արփիականի մեշ։

Սա արդեն մի մեծ հեղափոխություն է մեր բանաստեղծության մեշ։ 
Դարեր շարունակ քաղաքական կյանքը մերժված է եղել երգի արժանա- 
նալոլց. քերթողները միակերպ միայն վարդ ու սոխակ, պարտեզ ու գա- 
բուն են երգել և կամ եկեղեցի ու սրբեր, կրոնական խնդիրներ, Հին ու Նոր 
Կտակարանը, շատ շատ' Հայոց եկեղեցական անցյալից'  հայ սրբեր, իսկ 
ա յժմ բանաստեղծը առանց թողնելու կրոնականը'  ոգևորվում է Հայոց 
քաղաքական անցյալով։ Նա աչք դարձնելով դեպի հեռավոր անցյալը, 
այնտեղ բացի սրբերից տեսնում է նաև քաղաքական աշխարհական կյան. 
քը և հեռավոր անցյալի միշից հանում է մեր պատմության առասպելա
կան դյուցազներին, որոնք նրա համար սակայն իրական էին, և պար
ծանքով երգում է էՀայկեան ազատութեան։ համար կռիվը, որով սկըս ֊ 
վում է հայ ազգի <։ահեղագին տերութիմւըտ (Տեսարան, եր. 51 ) և թե 
ինչպես օտարները հնազանդվում են հայերին և

Յօրէ անտի պայծառ փայլէ պարծանք ազգին,
Երբ միապես։ հանդիսանա յ  մեր այս նախնին.
Յաշողք բարեաց ի Հայաստան յաճախեցին 
Չքնաղ ցուցեալ համայն ազանց այլ աշխարհին։

Չկա քաղաքական ազատություն առանց ճսւյւձնիքի, և Վանանդեցին 
մեր անցյալ կյանքի 'ետ  բնականորեն հիշեցնում է մեր մոռացված հայ
րենիքը, որ մեր անցյալի հետ հավասար և նրանից էլ ավելի զբաղեցնում 
է քերթողին։ «Ո՞րն է աշխարհ Հայաստանя, ինքն իրեն հարց է տալիս 
նա. և պատասխանն այն ժամանակի համար շատ պարզ էր։ Մենք մի 
այնպիսի հայրենիք ունենք, որի նմանը չի ունեցել և չունի ոչ մի ազգ։ Մեր 
հայրենիքը դրախտն է, մարդկության առաշին և երկրորդ որորանը,— մի 
հին ավանդություն, որ վաղուց արդեն բնիկ զրույց էր դարձել և որ 18-րդ 
դարու վերշում և 19-րդի սկիզբներում շնորհիվ Չամչյանի և Ինճիճյանի 
զորեղ կերպով նորոգվել էր հայ գրագետների շրշանում և ազգային մեծ 
պարծանք էր համարվում, ուստի և պետք է տեղ գտներ բանաստեղծու
թյան մեշ։ Եվ ահա՛ Վանանդեցոլց սկիզբն է առնում Դրախտ Հայաստա
նի և Նոյան Հայաստանի գովքը, որ այնուհետև երկար ոգևորում է մեր 
բանաստեղծներին, մինչև անգամ աշխարհաբար գրոգներին, ինչպես 
Գամ առ Քաթիպա և ուրիշներ։ Դա մի սին պարծանք էր, բա յց սիրով կա
պում էր սրտերը երկրի հետ, այն երկրի, որ ուրանում էին իր բնիկները։

պատերազմը և հաղթությունը, Հայկի միապետությունը, աշխարհաշինությունը ե մահը։— 
Այս вՀանդէս դիլցազին մերսյ Հայկայա ուրեմն նախագաղափարն է Բագրատունու 
աՀայկ դիւցազնի,,
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Հրճուի՚մ, վա՛շ ինձ, Հայկե՜ան է տուն ուր ե դրախտն էր զետեղ.
Ուստի քառից բաշխին գետոցն առաշք ուխել յաղթազեղ.

Երկիր բեղն ուտ, վայր փափկութեան յերփն էազկանց լուսագեղ,
Եւ նախահարցն իսկ նախ քան շուրց կացեալ ղողող տոմւ շքեղ, 
ԱնդԷն և Նոյ ղվեցղարեան ձգեալ զաւոլրս իւր կենաց...

(Ոսկի Դար, »).

Դրախտը, Նոյի փրկության տեղը, մեր երկիրը, մերն է եղել, և բնա
կան եզրակացությունն այն պիտի լիներ, թե ինչո՛ւ պիտի թողնել, որ 
օտարները խլեն մեզնից այգ պարծանքը, որ մերն է և մենք պետք է գո
վենք ու սիրենք։

Զի թէ մարդկան յերկեակն աճուրդ մեր կաց երկիր նախապար,Տմեր և հի՛մ կալցին պարծանս, որ յետինն են դեհք օտար։
(Ո. Դ., 3),

Եվ Վանանդեցին ձեռնարկում է մի դյուցազներգություն գրելու, որով 
կարողանար հայ երիտասարդներին հասկացնել Հայոց ազգի պարծանքը 
թե անցյալի ե թե հայրենիքի նկատմամբ։

Բանաստեղծն ուրեմն սկսել է արդեն մտածել ազգի և հայրենիքի 
վրա, համեմատել ներկա վիճակն անցյալի հետ և երազել ապագայի հա
մար։ Ազգն ու հայրենիքն է շարունակ նրա մտքի մեշ.

Հուր է սեղանոյ իղձ ա զգա սիրին 
Արծարծուն վառեալ ի ներքս ի հոգին.Ուր խաղաղականք և այլք ն ըստ կարգին Ազգային դարձոլածք հաճոյ ճենճերին։

Այդ ազգն ու հայրենիքը անցյալում' ներկայանում են նրան գաղա
փարականորեն գեղեցիկ, համակ քաշությոմւ, քաջազնություն և բարեշի
նություն,

Ի Հայաստան նախ կանգնեցան շէնք և քաղաքք ի հիմ անց,Անգեայք և հօտք անդ խայտացին նախ ի ծնունդս սերմանց...Հայաստանին են նախարուեստ վաճաոականքն ի հանճար,
Որք զառաշինն ի տուրևառս կարգ հաստեցին զճարտար, և այլն։

(П. Դ., 88)։

Ամեն ինչ լավ է եղել անցյալում, ասում է բանաստեղծը, ափսո՛ս 
միայն, որ իմաստությունը պակաս է եղել Հայոց միշից։ Մեր նախնիքը 
հաճախ, մինչ հավատարիմ ծառայել են օտարին, զինվել են յուրային
ների դեմ և պատրաստ են եղել իրենց պետությունն ուրիշներին մատնե֊ 
լոլ,— իրենցը քանդել են ուրիշինը շինելու համար։

Բա՚բէ փառաց քոց, Հա՛յաստան, զի Հաստողին շնորհաց բան
Ի քեզ յա ռաշ հնչեաց յատուկ ի մարդկաձայն բարբառման...
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Քոյդ հնչեցին անձաւք լեբանց նախ արձագանգ պարզ ի դարձ,
Քո յո ց կայից ծառք և ծաղկունք յակճիռ հարան շքաբարձ,
Գեաթ և աղբիւրք ի քէն բղխման ոլխս չորղեցին նախապարծ,
Բայց իցի՜ւ թէ քոյին ոբղիք զքոյդ գի տ էին շուք, յա նկա ՚բծ...

(Ո. Դ., ։ տյ)>

Եվ հայրենիքի արժեքը չճանաչելու, իսկ օտարներին հավատարիմ 
ձառայելոլ այդ ոգին մեր պապերից ժառանգել ենք մենք և պահում ենք 
մի՜նչև այժմ մեր արյունի մեչ.

Ի Մոսկովաց հայեա'ց Կայսեր՝ զոր Հայոց տայ գովութիւն,
Ազգ է անկեղծ և մտերիմ առ ո և է տէրութիմ.,.
Զոր և արղիւնքն ի նորս և  հինս հաւաստիս տան հաստատուն, 
Սակայն .զի՜նչ շահ, զի յանհոգս են զիւրեանց յարգել բնիկ տուն,

(Ո. Դ., ա ) .

Ի՞նչ շահ հայ ազգի ամեն բարեմասնություններից, երբ անհոգ են 
մնում բնի՛կ տունը հսւրէյելու: Եվ ոչ միայն ղրանից օգուտ չանին, այլև 
տեսեք թե ինչ է եղել դբա հետևանքը.

Վայրավատին ուստի Հայկեան եղեալ սերունդք ի հալար,
■Շքեղ պատուոյն անկան փոխան՝ մերգուզանացն ի  խալար. 
Ոսկեդրուագ յարկացն շէնք և սրահից գեղապար,
Տաւով ասեմ, յատակեցան յանշէնս եդեալ առապար։
Ստրկութեան անուրն ի մերս անլոյծ կապեալ պարանոց, 
Հայրենատուրն իսպառ քերքեաց ի վիճակէն ալալոց.
Երկիր' որ ղրախտն էր փափկութեան անմահ ութին ծաղկանոց, 
Դժնեայն եղև ազգաց կոխան' մեր յան դարման սրտից խոց։
.հեթիւ ֆ մեզ զի հայեցաւ Արփին արդարն յիւրն ի դատ,
Ջմնր դիմացն ի տխրաթոյր մերկել տեսիլն ըզախատ,
■Մ ե բոցն եդեալ ժանտ դրացեաց կատականաց ի նախատ...

(Ո. Դ., Ш )>

Եվ այս ամենը ինչո՜ւ համար, ի՜նչ մեղք են արել, որ Աստված պատ֊ 
Հա մ  է հայերին, Ա յո , մեղանչել են, բա յց այլևս ոչ մ իքն ագար յան հա
յացքով, այլ միայն նրանով, որ օտարասեր հայն անհոգ է իր բնիկ տունը 
Հարգելոլ համար, և դրա համար հենց այդ օտարների նախատանքի, ծ աղբ 
ռլ ծանակի առարկան է դարձած։ Արդարև եղել են մեր պատմության մեշ 
շրջաններ, երբ հայերն ընկած դրության մեշ են եղել, բա յց ոչ այժմյան 
պես, որովհետև այն ժամանակ առաջ են եկել տղամարդիկ, որոնք էփոյթ  
յաոնէին յազգին պատիլ ձեռնարկոլք», իսկ ա ՜յժմ ... այժմ բանաստեղծն 
անմխիթար է.
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Սակայն զարդիս անփառունակն եմք աղետից ողբերգուք. 
Աշխարհակալ մեր միացալ պայծառ թագին փայլատակ,
Արքա յա զանց համակ բ  արձաւ տոհմեղութեան յիշատակ.
Ջի ցան ե ցիր յոլորտս անկան յոտարազգեացն ի պառակ, 
Նորոգութեան ոչ ունելով զակնկալեաց նպատակ։

Ահա թե ինչ վիճակի մեջ է պատկերանում հայ ազգն ու աշխարհը 
բանաստեղծին, և նրա սիրտը կտրատվում է տեսնելով այդ ամենը, և 
սրտի խորքից ձայնում է.

1ГՎ< գի՜ հոգւոյս փղձկէ ղկայս չարախտավար այս արկած,
Եւ կենդանս։յն զմահոմւ տայ կլնուլ օրհաս վայրանկած։

Եվ այսպես մեր բանաստեղծություն արդեն գտել է յուր իսկական 
խորը զգացմունքի աղբյուրը, դա հայրենասիրությունն է իսկական ըն. 
դարձակ իմաստով, որ միանգամից յուր բոլոր թափով գալիս 4 բա րձ ֊ 
րացնելոլ մեր քերթվածները և զորեղ շեշտեր հնչել տալու նրանց։ Եվ Վա- 
նանդեցոլ այդ շեշտերի մեշ մենք գտնում ենք և' Ալիշան, և'  Գամառ Քա
թիպա, և' Պեշիկթաշլյան և նույնիսկ Աբովյան։ Եվ այլապես էլ չէր կա
րող լինել, քանի որ բանաստեղծությունը կապվում է կյանքի հետ, իսկ 
կյանքն ու կյանքի ձգտումները նույն են եղել դրանց ժամանակ,

Բանաստեղծն առաշին անգամ սկսում է վերլուծել ներկա հայ կյան. 
քը, որի մեշ ոչ մի մխիթարական բան չի գտնում, Հայն ընկած է, «վ ա յ ֊ 
րանկած։ այն աստիճանի, „ր շատ հայեր հայ անոմւն անարգանք են հա
մարում իրենց համար.

Անունն՝ որ բուն էր պարծանաց ի նախնեաց քաղցր գարուն, 
Այժմիկ, վա'յ ինձ, յան ախորժակն անկեալ դնի հիգութիլն.
Ջի են բազումք, որք անարգանս անձանց դնեն Հայ զանոմւ,
Յայլոց միտեալ յիմար մտօք ագնոսսնալ յետին տուն։
Ի ծայրայեղն այո մոլիլ կենցաղագէտ չէ մարդկան.
Բայց մերքն և յայս անզգամեալ զսիրտ կալան խժական,

(ո..դ., ггв),

Հայն այլասերվել է. քաղաքական իշխանության անկումից հետո՝ 
սկսել է ցրվել այլ և այլ կողմեր և յուր բնիկ ազգային ոգին հեշտությամբ 
հեղափոխում է յուր դյուրափոխ բարքերով, նայելով թե որ երկրում է, 
նրանն էլ ընդունում է շարունակ փոփոխելով, այն աստիճանի, որ

I Մինչև զհայութեան անուն չյիշել յա չլա ղանը երկրին.
Որով օր աւուր կորուսեալ զյարգ և զշուք անձին.
Առ օտարազգի ս անկած ցուցանեն զազզն գլխովին» ։

(Տեսարան, եր. 140).
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Սրանից էլ ավելի ստորանալ չի լինիլ մի ազգի համար։
Ի՞նչ Է դրա պատճառը և ի 'նչ պիտի լինի դրա ճարը,— հարց Է տա-  

լիս բանաստեղծը և պատասխանում։
Ոչ թե ընդհանուր ազգի բնավորություն Է պատճառ այս խորին 

անկմանը, այլ կրթության պակասությունը։ Ուրեմն պիտի կրթել հայու
թյունը։ Եվ ո՛վ պիտի հոգա կրթության համար։— Ամենայն հայ մարդ և 
հատկապես քերթողները։ Եվ այսպիսով բանաստեղծությունը Վանանդե- 
ցոլ գրչի տակ ստանում Է մի նոր ազնիվ նպատակ, նա մինչև հիմա գըր- - 
վում Էր աստուծոլ և սրբերի, վարդի ու սոխակի .ի առա բան ութ յան հա
մար, իսկ այնուհետև պիտի պարապի ազգի վերաշինության գործով, 
հասարակություն կրթելով։ Եվ այս նպատակին նվիրում Է Վանանդեցին 
յուր երկերը։ Լինելով ժամանակակից Ինճիճյանի ու Փեշտիմալճյանի, նա 
նույնիսկ յուր Արփիականը գրում Է «ոչ ի պատիլ այնքան սրբոց հռչակ 
հարեալ գովութեան... Ամենապարծ քանզի նոքա ի փառս կան պարա- 
ւոր», որքան Հայաստանի «երգակներիа համար, և նա համոզված Է, որ 
յուր օրինակին պիտի հետևեն շատերը նույնպիսի երգեր հորինելով.

Վեհ ա զանցն ա յո' ի սիրտ վառեսցի խանդումն անուշակ 
Երագ ի յորդոր գալ քաշազնութեան յարդեանցն ի գուշակ,

Եվ հայ բանաստեղծների այդ աշխատանքի արդյունքն այն պիտի ■ 
լինի վերշը, որ պիտի դադարի դժնյա գանգատն ազգից, որ արդեն ձ ը գ ֊ 
տոլմ Է հարություն առնելու, և պիտի գա մի օր, որ պիտի կործանվի հայ ՝ 
ազգի խավար ու խարխուլ ամբարտակը, որ կարծես նրա կոչումն Է դար- 
ձել.

Զմրեսցի զազգեն, որ յաոնել դիտէ, դժնեայ քանքարտակ, 
նսեմն այն կոչման հիմն ի վեր գայցէ խարխուլ ամբարտակ։

Ահա թե ինչով է ոգևորվում և ի'նչ նպատակ է դնում Վանանդեցին 
մեր բանաստեղծների համար, նրան ոգևորողը ազգի սերն է, և այս սերն - 
է դրդում նրան գրիչ առնելու.

Մշտատենչիկ սոյն այս խանդանք յազգին ի սէր սիրավառ 
նշածաղիկս իմոց ալեաց ղերկանց մատոյց նոր պատճառ,

Ի՞նչպես և ինչո՜վ պիտի առաշ բերել ազգի վերաշինության գործը, 
Վանանդեցին այդ մասին ոձի  որոշ հայացքներ, որ ցրված են նրա եր
կերի մեշ և որոնք ամփոփված են նրա «Տեսարանի» չորրորդ երգի մեշ, 
որ մի դիդակտիկական քերթված է, ամբողջական մտածությամբ, լի հա
րուստ և առողշ գաղափարներով, Այստեղ հանդես է գալիս վարժապետ 
և քահանա բանաստեղծը, որի գլխավոր հոգսն է կրթել աճող սերնդի 
սիրտն ու միտքը. Դաստիարակության մի ամբողջ ծրագիր է բանում Ьш ՛ 
ընթերցողի առաշ,
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Ուսման էական հոգին պիտի կազմի նմանող լինել մեր հայրերին, 
թե հոգևոր և թե մարմնավոր։ Այս պատճառով և Վանանդեցու գրեթե բ ո ֊ 
լոր բանաստեղծությունը զբաղվում է մեր քաշ և իմաստոմւ նախնիքների 
արարքները Ի տես հանելով, Նույնիսկ « Տեսարանի*  այս չորրորդ երդի 
մեչ համառոտ, բայց ուժեղ կերպով թվում է մեր նշանավոր նախնիքները 
Հա յ  կից սկսած մինչև անգամ բյուգանդական հայազգի կայսրները,

Մեր այս են նախնիք և որք ի սոցայն կարգի գերազանց, 
ճոխ բարեկրթութեան ազգին յայտնեցան հայր ի Հայկազանց. 
Գանձեալ և զարդիւնս լցին զաշխարհ մեր ի շուք պարծանաց, 
Անպարտ զօրացան ի կոր կործանել զոդին թշնամեաց,

Մանուկը պետք է աշխատի իր ընտիր նախնիքների հարազատ զա. 
.,վս1կը լինել.

Հետևեա, որղեա'կ, անշեղ հետևեա ուշ ընդ կուրծս ածեալ,
:Ջի ընտրտգոյն հարց զաւակ զարգասցիս հարազատ ընտրեալ,

Եվ Ի՜նչ՛է հայրերին նմանող լինելը,—եթե ոչ նախնյաց արդյունքը,
■ որ ամբարված կա ազգաշինության համար, մարդ պետք է ճանաչե և 
է ինքն Էլ աշխասքի վբան և մի քայլ առաշ տանե, Պետք Է հայրերի գործով 
-ոգևորվել և նրանց գործը շարոմւակել.

Ապա մանուկ դո ւ, հարազատ ծնունդ գերաբոմյ քաշաց, 
-Զորացի՜ր հզօր անմոռաց պահել զշոլք քոց նախնեաց.
Զանք յարավաստակ մի անգործ կացցէ ի քեզ և թմրած,
'.Զազգին զօգտաւէտն ի հանղէս կացո'  յամենայն շարժուած, 
.Զաւակ ես քաշաց, մի' շիշցի ի քեզ ոգին նախահարց.
.Զարմ ես վեհազանց, յարեա՛д ի նոսա յօրանալ ի վարձ.
■Քանզի զի՛նչ օգուտ ունիլ զնախնիս ի մեծ դիւցազանց,
Եւ նուաստանալ անտոհմից գործովք ի կարգ վատ աբանց.

Ազգասիրությունն ուրեմն ազգաշինության մեշ է տեսնում բանաս, 
տեղծը և անհատը պարտական է անել ամեն բան հասարակության և ա զ ֊ 
գի համար.

Քեզ յատոլկ պարտիս զհասարակաց բարին վերագրեալ.
Զի թէ մեռանիլ վասն հայրենեաց քաղցր է և գովեալ,
Տ ի ՜կ  այլ ինչ մնայ՝ որում ազգայինք չեն պարտաւորեալ.

Իսկական հայրենասիրությոմւը ազգին հարելու, միության մեշ է և 
ոչ երկպառակության, ներքին կռիվների, բաժան բաժան լինելու մեշ. Եվ 
քերթողը ժամանակի կրոնական կռիվներին ու պառակտումներին ակ. 
նարկելոՀ կոչ է անում.
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Յարեսցուք յազգ մեր, սիրեսցուք ղազ գ մեր սէր Համեստագին.
Մի' ղփառըս մեր թողցուք ի յագուրդ որգւոց օտարին։

Այսպիսի ազգասիրությունն աՀա', որ միության ու ազգաշինության ՚  
մեշ է երևան գալիս, դաոնում է աղբյուր ազգի բարգավաճման.

Ազգին շինութեան սէրն է նախ աղբ իւր յերկնից վտակեալ 
Որով ազգային գործոց դարաստանք ծաղկին ոռոգեալ։

Այս տողերի մեշ մարդ կարդում է ապագայի Պեշիկթաշլյանի вԵղ
բայր եմքՀ-ը։ Բայց և Վանանդեցին Հայրենի Հավատի ավանդապահու- ՜ 
թյուն ը քարոզելով ընդունում է խղճի ազատություն և խրատում է կրոնի ՚  
վեճ լՀանել, օտարազգիներին Հարգեր

Վարեսշիր անկեղծ ընդ օտարազգիս Հոգւով Հեզութեան.
Մի' նիւթեր զչար, կա'լ խաղաղութիւն՝ որքան մարթական.
Մի' բամբասանօք եղծեր զնոցուն զասսնգն այլական,
Զի Ի հարց նոցին յատուկ է նոցա իսկ գործադրութեան։

Կրոնի ազատություն ընդունելով Հանդերձ՝ նա յուր կյանքի վերշում 
սակայն սաստիկ զայրանում է ամերիկյան բողոքական քարոզիչների 
դեմ, որոնք այդ ժամանակ Հաստատվել էին Զմյուռնիայում։ Անշուշտ 
նա շատ վիճաբանություններ է ունեցել նրանց Հետ և պղտորվել է յուր ՚  
Հոգու խաղաղությունը, որ Հարկ է Համարել յուր Ոսկի Դարի վերշում 
վիճաբանել նրանց Հետ։ Այդ հատվածը, որ հետո ավելացրած բան է և ՚  
վնասում է երկի ամբողջությանը, ցույց է տալիս այն ատելությունը, որ 1 
նա տածում է դեպի օտար քարոզիչները, որոնք փոխանակ հեթանոսներ ՚  
րին երթալու, քրիստոնյաների մեշ քրիստոնեություն էին քարոզում։ ՜

Մերոց կարդաց մեք սիրահաճ եմք ի սրտէ և Հալան... 
ՅԱմերիկեան ձեր դարձարուք յորշ նորափոր ոսկեծորդ 
Ի վայրենեաց ճեպեցէք սարս որսալ էրէս ի ծործոր.
Սինէ, ճեաբոն և որ այլք են անՀաւատից մոլար փոր,
Զձեզ կոչեն, է՛՛ր յոլլանայք, հա՜ վազեցէք ուժզնասոր։

Վանանդեցու զայրույթը շատ հասկանալի է. կաթոլիկության վեճերը ՛ 
դեռ չվերշացած՝ վրան ավելանում է և բողոքականության վեճը, որով 
և ազգաշինության գործը խանգարվում է նոր երկպառակություններով։ 
Ուստի և մեր բանաստեղծը բողոքում է ասելով.

Ցիմանալին մի' սողոսկիք յԱրփաւորչին մեր այգի,
Դալարագեղ զի ծաղկեսցի պտուղ բերել զյարգի.
Մշտահարոսսծն՝ ի թշնամեաց անմեղ մանկունք Հայ ազգի- 
Հարան մարմնով, մի' ևս Հարցին վէրս ընդունել ի Հոգի>
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Երբեմն նկարագրելով միսիոնարների վարմունքը, դրանց բանեց
րած հնարները, խաբեբայություններն և խորամանկությունները, լիա
ռատ գանձի միջոցով միամիտ մարդկանց հրապուրելը, հայոց հին կար
գերի ոչնչացնելը, չի համբերում ե սրտմտած բացագանչում է վերջը.

Շանց և թոչնոց գէշ ձեր ոսկերց օ'շ թէ մատներ կոտորած։ 

նա դեմ է դուրս գալիս և բողոքականների կրոնական գրքերին, ո- 
րոնք яընդդեմ մերոց ծիսից բերեն զբան բարեքանդ», և. իրավունք է տա
լիս Պատրիարքին, որ նզովում է նրանց գրքերը.

Մոձ։ջ կարկեսցի', մեզ չէ պիտոյ Ամերիկեան սին քարոզ... 
Մանկունք Հայկեան, մի' յայնոսիկ իղձս լայնէք վայրապար.
Մի՜ ընթեռնոլք գզիրս նոցա, ուր իմաստութեան չիք նպար։

Եվ այսպես Վանանդեցին յուր ծերության օրերում դաոնում է երգիչ 
միսիոնարների դեմ կռվողների։ նրա մոլեռանդությունը սակայն միայն 
կրոնական գրքերի դեմ է ուղղված. որովհետև իսկույն անմիջապես ավե
լացնում է, թե չպետք է փակված մնալ միայն հայ ուսման մեջ։

Մի' մոռանար և յայլ .ա ս ա ց թոշակ առնուլ պիտանի,
Միայն զի մի' զքո զեղծցեն վայելչութիւն մայրենի,

Այստեղ արդեն դարձյալ եր՛ևան ,է գալիս երիտասարդ Վանանդեցին 
յուր հառաջագիմական ոգով, որ ազգի փրկությոմւը տեսնում է ուսման 
մեջ, ուսում լայն, ընդարձակ մտքով։

Ծնոզք մարմնաւորք, թէև չէք ծ-անօթ գրական շնորհին,
Մի' անգրագէտ թողուք զմանկանսն ի թարմ հասակին։

Բայց ուսումը պիտի լինի նախ մայրենի լեզվով և հայրենի հոգվռվ 
և  ապա նոր օտար ազգերի։ Ո՜ր քան այժմեությռւն ռմւին հետևյալ տո
ղերը.

Մատիցեն մանկունք նախ ի հայրենի վարժն գրավոր,
Ամբարել ի միտս զնախնեացն ազգիս զարղիմւս օգտաւոր... 
Ջանա' նախագոյն յուսումն լեզով։ քո հայրենական,
Ապա յա յլ լեզուաց վարժումն գայցես ըստ վայելչութեան։
Անկարգ եռանդն է զոր ուևին ոմանք ի շալիղ ուսման, 
կեա լ զսեպուհն՝ զօտարացն ունիլ զգենռւե զջան։

Այսպես միայն կրթված մանուկը կլինի յուր հայրերի հարազատ
■ զավակ և կկարողանա յուր պարտքը կատարել յուր ազգի նկատմամբ, և 
■այն երեք միջոցով.

Ազգային գործոց երիւք վճարել փորձն մեզ յայտնեաց. ■Ի 4իր> Ի սոս- և յաւ-հհստսն ի պէտս հասարակաց։



Գրի ընդունակություն ոԼնեցողը դրանով պիտի աշխատի բարձրացա 
նել յուր ազդը' դորձելով դրականության, գիտության և փիլիսոփայու
թյան համար, ով արհեստի ընղունակությոմւ ունի, պիտի արհեստները 
զարգացնի և հարստացնի յուր ազգըւ Իսկ սո՜ւրը։ Ինչի՜ է պետք դա։

Ինչքան էլ հայերն անտարբեր հանդիսատես լինեին հունական ա-
• զատության կռիվներին, այդ մեծ հեղափոխությունը չէր կարող չազդել 
■նրանց վրա, և Վանանդեցին, Զմյուոնիայում նստած, չէր կարող չմտա
ծել այդ մասին։ Եվ ինչպես երևում է, նա երկար խորհրդածել է այդ մա
սին և եկել է մի որոշ եզրակացության։ նա երևի լավ կշռել է հայ մար
դու հողին, որ սրի գործածությունը քարոզելով հարկ է համարում ամե
նից առաշ մի զգուշություն անելու.

Ծնա՚ր ի սուսեր, մի' գազանասցիս հեղումն արեան։

Յուր ժամանակի համար նա զենքի գործածությունը քարոզում է 
ինքնապաշտպանության համար։

Հստ մեր վիճակի այժմիկ չեն և պէտս զէնք զինուորութեան,
Այլ ի պաշ տպանել անձին ի ղիպուածըս ուղևորման,
Ի գործ արկ որպէս օրէնք բնութեան տայ քեզ հրաման։

Սակայն Վանանդեցին ղրանով միայն չէ սահմանափակում զենքի 
նշանակությունը։  Դա ունի և մի այլ կարևոր ու օգտակար գործածություն։ 
Ինչպես ինքնապաշտպանությամբ մարդս յուր անձն է պաշտպանում բնա
կան օրենքով, նույնպես մարդ պարտական է սիրով, արիաբար և ա ն ֊ 
նըկուն սրտով նաև ազգի շահերը պաշտպանել, որ և անհատ ինն են։ նա 
պարտական է զենքով անսասան դեմ դնել ամեն վտանգների, որ արգելք

■ են լինում ազգային շահերին, ոչ մի դեպքում չպիտի վախենալ.

Աննկուն սրտիւ տոկալ վտանգացն դժուարութեան,
Որք շահուց ազգին և քո իսկ անձին բերեն զխափան...
Նա ի մահուանէ որ զամենայնիլ թուի ահռական,
Ոչինչ վահրոտիլ, երբ չիք ի նմա վատանուն նշան։

՛Արդյոք Վանանդեցին ապստամբությո՜ւն է քարոզում, Բնավ ոչ. նա 
դատ լավ ճանաչում է հայ ազգի վիճակը, գիտե, որ դա յուր ժամանակին 
հիմարություն կլինի և մեծամեծ չարիքների պատճառ կդաոնա։ Պետք է 
հանգամանքները լավ կշռել, ինչպես Վահան Մամ իկոն յան ը և ուրիշ քա- 
շարի հայկազուններն են արել, Խոհեմություն է հարկավոր և շրշան կա
ղություն.

Չասեմ քեզ այսուիկ ոգի զգենուլ զյանղգնական,
Մխեալ զանձն ի վիշտս որք ի քոց կարեաց անյաղթիկ մնան...
Առանց պատճառի ի վտանգ մխիլ ի վեր քան զարժան,
Փորձել է զԱստոսսծ, ասաց Տերն մեր առ փորձիչ սատան,
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Ինչպես որ նավաստիները, երբ ալիքները հուզվում են, նրբին խոր- 
հըրգով ալիքների դեմ են գնում և առանց նավաբեկության' նավը տեղ 
են հասցնում, այսպես ե դու, հայ մարդ, պետք է քո մարմնի ուժը բա
նեցնես շրշա դետ մտքով ե այդ դեպքում միայն դու քո հայրերի հարա. 
զատ որդին կդառնաս և կաոնես Հզպատիլ յերկուս յալիտեան», Մի կողմ 
ուրեմն այժմ մեր ուժից վեր հանդգնությունը, որ աստվածափորձոլթյոմ, 
Է. այժմիկ միայն ինքնապաշտպանություն, Բայց եթե հանգամանքներն 
ավելին են ստիպում անել, ա'յն ժամանակ ինչպես պիտի վարվել.

Այլ  ? է  քեզ հասցէ վտանգ ինչ կարի ահաւորական,
Մի' կորոլսցես անդ կնատ մեղկանօք ղոյժ տևողութեան,

Այն ժամանակ ուրեմն պիտի արիանալ և զգաստացնե, հա,են ոտ
նատակ տվողներին.

Իսկ թէ յարիցէ ոք ոտնահարու շքոյ Հա,կագին,
Կամ զգաստացուսցէ կամ ընդ վայր հարցէ միութեան Ոգին,

Ես չեմ ուզում այլևս կանգ առնել այն բարոյական խրատների մ ա ֊ 
սին որ Վանանդեցին ստանում է ավանդությունից, Դրանք ընդհանոլո 
բաներ են, Բայց այն ամենը, ինչ որ վերևում բերեցի, նրան ներկա,աց.
Ь .и , են ,Գ  նո,  ա4„ „ 4ք յ կ  , յփ , փՏ ' Լ
Ժամանակի ոգին։

Նա է առաշին անգամ մեր բանաստեղծությունը մոտեցնում կյանքին 
և ծառայեցնում կյանքի համար, Եվ նրա բացած ճանապարհով ընթա
նում են ուրիշները հաշորդ երեսնամյակում, Բայց դրանից առաշ մնաո 
մեզ խոսել և մի ուրիշ բանաստեղծի, Ալամդարյանի մասին,

Հարություն Ալամդարյանր9 (1796 սեպտ. 2 5 -1 8 3 4  թ. մայիս) ծոն. 
ված է Աստ բա խանում. Այստեղ 1810 թ. բացվում է Աղաբաբյան դպրոցը, 
ուր և ուսում է առնում նա և այնուհետև աշակերտում է Սերովբե վար- 
ժապետ Պատկան յանին, Նոր ձևի դպրոցը տալիս է նրան լավ կրթոլ. 
թյուն, իսկ Սերովբե վարժապետը, որ իր ժամանակին գիտնականի համ
բավ ուներ և միաժամանակ պարապում էր ոտանավորներ գրելով, ան
պայման բանաստեղծության սեր է զարթեցրել յուր աշակերտի մեշ և 
ոտանավոր գրելու արվեստը սովորեցրել նրան,'Ալամդարյանը տասնյոթ- 
ամյա պատանեկան հասակում ամուսնանում է և մի տարի հետո, 1814 

ՄՈԱԿՎա' ՎաՐ" Ա! է ^ ^ ղ ա ր ի  պաշտոն Լազար- 
յա  րի ապա և ուսուցչություն է անում Լազարյան ճեմարանում

Շ Ճ " Ւ “Г ' Й Г Т ' *• <■«.հան >. 40 < ՝1 գլ ,ւ ներսիսյան հոգևոր դպրոցի, Թիֆլիս, ,900, Է, 19.
:  Էг 40 հան.։ в Գեղարվեստ а հանդես, М ԷԱէ Մանվելյան, Հսլր. Ալ^ղարյան..



(բացված 1816 թ .) և թարգմանություններով պարապում, Լազարյան ճե
մարանում վարած պաշտոնը լրացնում Է նրա ուսման թերին։

1821 թվին Ալամդարյանը, որ արդեն քահանա Էր ձեռնադրված, 
կրում Է յուր կյանքի ամենամեծ դժբախտությունը, մեռնում Է նրա կինը, 
սիրած ու պաշտած։ Սիրելիի մահը ցնցում Է քսան և հինգամյա երիտա
սարդի ներքին աշխարհն ամբողջապես և ստիպում Է նրան իր մխիթա
րությունը գտնել բանաստեղծության մեշ, [խորին վիշտը, կարծես, զար
թեցնում Է նրա մինչ այգ թմրած բանաստեղծական ոգին, և նա սկսում 
Է երգել,

Երևակայությամբ բավական թույլ, գաղափարներով աղքատ Է Ալամ- 
դարյանը, իսկ ձևով դեռ հաճախ միջնադարյան, բայց և այնպես անձ
նական կսկիծը դարձրել Է նրան մերԷԼ9-րդ դարու գրականության առա
ջին երեսնամյակի միակ քնարերգոմւ, որի գրվածքների մեշ շինծուու
թյուն չկա։ Այն ինչ որ նա գրում Է, ոչ թե մեռած, մեքենայական ձևով 
սարքում Է ինչպես մի Գապասախալյան, և ոչ արվեստով հորինում ինչ
պես Մխիթարյան քերթողները, այլ իր զգացածն ու կրածը, իր վիրավոր 
սրտի հառաչանքն ու հեծությունը անկեղծությամբ, ինքնաբուխ, պարզ ու 
անպաճույճ ասում Է մեզ։ նա յուր իրական, անհատական կյանքի բանաս
տեղծությունն Է անում, յուր սրտի պատմությունը գրում, որ և քնարեր
գության իսկական աղբյուրն Է. որովհետև բավական չէ միայն բանաս
տեղծ լինեի այլ հարկավոր է և զգացած լինել, իսկ Ալամ դար յան ը յուր 
կնոշ մահը, յուր կրած զրկանքներն ու հալածանքը զգացել է յուր բոլոր 
էությամբ,

Բազմազան չէ Ալամ դար յանի բանաստեղծության նյութը, բա յց նա 
ունի քնարերգության ամենամեծ թեմաներից երկուսը' սեր և մահ, և այս 
միացած մի սրտի մեջ, միաժամանակ զգացած և ի մի ձուլված մի սի
րած անձի համար։ Սերը նրա համար մի բնական պահանջ է, մի աստ
վածային շնորհք, որին ենթակա են ոչ միայն մարդս, այլև բոլոր կեն
դանի էակները։ Առանց սիրո կյանք չկա։ Սիրո առարկան ամենայն ինչ 
է աշխարհում (<*Քև տէր էի ես աշխարհաց»), և սիրահար սիրտը, ան
շղթա կապված, բնական անխուսափելիությամբ ձգտում է միանալու 
նրան.

Որպէս ծուխն ի վեր բնապէս ձգի,
Որպէս նետն առ իւր նպատակ բերի,
Որպէս ջուր վերոսւտ ի վայր սողոսկի,
Որպէս մարդ հի լան դ' ողջ լինել կամի* 
նույնպէս սիրտ, մարմին, իմ բոլոր հոգի 
Քեզ բաղձա, սէ'ր իմ, քև վառի, մաշի.

նույնիսկ նրանից հավիտյան բաժանված՝ շարունակ աչքի առաշ 
ոմւի նրա պատկերը.



Աչք իմ միշտ առ քեզ պշնուն, սիրելի,
Հանգէտ երկաթս յ ,  գերւոյ մագնիսի.
Չեմ երբէք ի քէն բաժան, տենչալի,
Նման լուսասէր խոնարհ ստուերի։

Մի անգամ, որ նրա սիրտը նվիրված է յուր սիրույն, նա այլևս մին
չև կյանքի վերջը ոչինչ չի տեսնում յուր սերից գեղեցիկ, աշխարհի առա
ջին գեղեցկությունները, բացականչում Է նա,

Առ քև չեն այլ ինչ, բայց միայն ստուեր.
Դու տիլ աննման, իսկ դոքա գիշեր։

Այս պատճառով և մի անգամ սիրողն այլևս չի կարող երկրորդ անգամ 
սիրել.

Մի թոյնն Է դեղթափ երկրորդեալ թունոյ,
Իսկ սէրն առաջին' է խոչ մյուս սիրոյ։
Մի հոգի չէ ստրուկ երկուց ներհակ կրից.
Մին սիրտ չէ մեհեան երկուց ահեղ դիցւ

Մահն ևս նրա համար մի բնական դրություն է, որի դեմ, կարելի է
ասել, շատ էլ չի բողոքում մեր բանաստեղծը, և ոչ քննում է, թե ինչից
է առաջանում և ինչ ուժ է ։ Խորը հայացքով չէ թափանցում այդ առեղծ
վածի մեջ։ с Անգութ օրհասըа նրան պատկերանում է միայն ՚զօրեն ա- 
նողորմ, անհաշտ ոսոխի, ժանտ մարդասպանիа, որ զրկում է մարդուս 
ծանոթներից ու բնությունից' լեոներից ու հոդաներից, պայծառ ծաղ
կափթիթ դաշտերից, որ ղրկել է իրեն հատկապես յուր աննման Մար֊ 
գարտից։ էականը մեր բանաստեղծի համար ոչ թե ինքը մահն է, այլ 
մահի բերած այս զրկանքը, որ ճնշում, խորտակում է նրան ոչ միայն 
հոգեպես, այլև ֆիզիկապեսւ

Երբ յիշեմ զանուն իմ սիրականի'
Յոդուածք իմ ղողան, սիրտ իմ սարսափի։

Կամ մի ուրիշ տեղ.

Համակ գոգուածք մարմնոյս հեծեն,
Սարսին' այլ դեռ քայքայեալ չեն.
Բիւր վա ՛յ, ե՜րբ հանգիցեն։

Չկա այլևս սիրած անձը, որի հետ խոստումս էր արել էկեալ, մեռա- 
նիլ, ցնծալ, տրտմիլ ի միասինа. գիտե, որ հավիտյան չի գտնելու նրան 
(в Կորուսի զնա' այլ ոչ գտшնեմа), բայց և այնպես չի կարողանում 
հաշտվել յուր այդ վիճակի հետ և բուռն կրքով կոծում, ջարդում է իրեն, 
լաց ու արտասուքով որոնում նրան, կյանքը մաշվում է հոգվոց հանելով,
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к  Հոգին քաղվում միշտ մտածելով իր թանկագին կորուստի մասին, Նա 
անմխիթար է, և անմխիթար մինչև կյանքի վերշը.

Դուք ի զուր շանայք զիս մխիթար ել.
Յկա յ կէս սրտիս' զիա՜րդ ապրեցայց։
Իմ Կյանք այլ չեն կյանք առանց փարելլոյս.Իմ ցավոյս գեղն է մաՀն, սիրելիք.

Եվ կենդանի թաղվելու, յուր սիրականի Հետ մեռնելու բուռն տեն
չանքը երկար, շատ երկար իշխում է նրան, որովհետև նա չի կարողանում 
ազատվել մահվան թողած զորեղ տպավորությունից և այնպիսի կյան
քով է ապրում շարունակ, որ մաՀից վատ է («կյանք այդպիսի քան մահ 
է  չա ր»),—միշտ տանշված, միշտ բեկված.

Ի յալեր ակս ի յամայիս 
Ձեոն ի ծոցի շրշիմ գերիս,
Ո ՜խ ն դ ր ե մ  զհոդիս.
՛Սևափետուր, տխրատեսիլ 
Բռւոց ձայնից ձայնակցիմ ես.
Վա՜յ, վա ՜յ, այսպես կեամ ես,

Եվ այս կիրքն ու զգա յնություն իշխում են նրա մեշ, հաճախ այն 
աստիճանի, որ նա ինքնախաբեության մեշ ոչ միայն փափագ, այլև 
հույս ունի դեռ տեսնելու յուր կորուստը,

Ցոյս իմ ի քոյ տես յաշխարհիս 
Ցարդ լարաչար խոշտանկե զիս,
Մտացս աչաց միշտ երևիս,
Սիրուդ հրով կիզես զՀոգիս,

Այսպիսի դժբախտ դեպքերում անցյալի հիշողություններն ու տե
սարանները մի մի մխիթարություն են լինում և վշտահար սիրտը մի  ա- 
ռանձին Հրապույրք է գտնում ապրելու դրանցով, Այգ դեպքում, ցավը 
թեպետև թարմ, բավական մեղմացած է լինում և չի կլանում ամենայն 
ինչ բռնանալով բանաստեղծի Հոգու վրա և թույլ չտալով նրան, որ, այս
պես ասած, մի տեսակ Հեռու քաշված, առարկա յա  բար նկարագրե յուր 
կիրքը, Մեր բանաստեղծի առաշին երգերի մեշ, գրած 1821 թ. օգոստոս 
ամսին, երևի կնոշ մաՀից քիլ Հետո, իշխում է զգա յոձությոձը- դրանք 
մորմոքվող սրտի ողբ ու աղաղակ են միայն, մինչդեռ դրանցից վերշինը 
«Երկու ձեռին երկու մոմյ>, գրած նույն թվի սեպտ. 1-ին, գրավիչ է յուր 
մեղմիկ գեղեցկությամբ, Այստեղ բանաստեղծը մի վայրկյան կտրվում 
է իր ներկա վիճակից և ապրում է անցյալի ամենից Հրապուրիչ ժամա- 
նա կա միշոց ով, Նրա աչքին պատկերանում է յուր նշանադրության տե
սարանը, Նա մոռանում է այրու դառնագին թառանչները և պատանե
կական Հափշտակվող խանդաղատությամբ տեսնում է, թե ինչպես ամո
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թից վարդ կտրած կույսը պարկեշտ, երկու ձեռին երկու մոմ, իրեն աասջն 
է դուրս գալիս աղջիկների ու հարսների բազմության միջի ց ինլպես մի 
հրեշտակ'  մարգարտափայլ մարմնով, վայելուչ հասակով, քրքմագույն 
երկայն վարսերով և զմայլելի աչք ու ունքով, Նրա սքանչելի տեսք ու 
խոսվածքի վրա սիրտն սկսում է դողղողալ, և ինքը հիացած'  մոռանում 
է աշխարհն ու մի տեսակ մեղմ արբեցության մեջ ընկած'  մի նոր կյան
քով սկսում է ապրել,

Ց երկու ձեռին երկու մոմ%
Ինձ ընդառաջ ել յիւր տան.
Մի' հարցանէք ո վ  էր նա,
Հրեշտա՛կ, թէ կոյս լուսագէղ,
Ամօթն զնա վարդ արար,
Ես հիացեալ դարձա յ  քար.
Այն զի՜նչ օր էր և գի'նչ ժամ,
Որում տեսի ես կեանք նոր.
Լիաճրագ յայնմիկ տան 
Ի մարդաշատ բազմութեան,
Ի մ  էջ աղջկանд և հարս անց 
Տոտին կայր ոմն անդ յանկեան,
Այն օրիորդն էր պարկեշտ 
Ինձ պատահեալ առ ղրամբ տան.
Զոդիս գրալեաց յիւր ի սէր,
Ի նմա տեսի ես կեանք նոր.
Մարգարտափայլ մարմինն էր,
Հասակն էր յո յժ  վայելուչ.
ԶոտիւքЬ իւր վարսք քարշ գային,
Ի գոյն քրքմոյ փայլէին,
Դիմացն շքեղ երևոյթ,
Տոնից, աչաց, այտից գեղ,
Շրթանց լեզոէին համ անոյշ 
Խոստանային ինձ կեանք նոր.
Ա՜խ, ասացի թմրեցայ,
Սիրտս սկսալ դողղողալ.
Զաշխարհ համայն մոռացա յ,
Ի գեղ կուսին ապշեցայ.

Եվ բանաստեղծը բախտավոր է, որ իրեն այդ կույսի փեսան են ան
վանում. բախտավոր և ուրախ է, որ ինքն այդ կույսի մոտ է. բայց ա- 
վա՜ղ, միայն մի վայրկյան, Ներկան, որ ախ ու վայ է գիշեր-ցերեկ, 
դարձյալ շուտով կանգնում ք նրա առաջ յուր բոլոր թախծալից ծանրու
թյամբ, և նա զգում է աշխարհի ունայնությունը և յուր ամենագեղեցիկ
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բանաստեղծությունը վերշացնում է միջնադարյան երգիչներին հատուկ 
Հ ի  խրատով.

Նանրախորհուրդ ազգ մարդկան,
Շատ մի'  սիրեր ղու զաշխարհ.
Նա թշնամի է անղութ,
Չար քան զթարր մ ահա թոյն.
Տանցիւ սիրոյ զքեզ կարթէ,
Ի հաղթ անել ըմբոնէ.
Ապա զսիրոյդ առարկա յ  
Ի քէն արագ կողոպտէ,

Երկու տարի հետո, 1823 թ. Ալամդարյանը Մոսկվայից վերադարձած 
՛է Աստրախան, ուր նույն թվի օգոստոսի 21-ին գրում է յուր տՈղջոյն 
հրաժեշտի զալակաց իմոցа, մի փոքրիկ, դրամատիկական ձևով հորի
՛նած քերթված, որի մեչ հայրը գորովանքով՝ որբերի հայր Փրկչին է 
հանձնում յուր երեք աղջիկներին} իսկ ինքը կամենում կ գնալ հեռու, 
անծանոթ աշխարհ' որոնելու իր կորուստը։ Հանգիստ չէ դեռ նրա հոդին 
՛և երկար սուգ ու մորմոքի մեչ լինելովս վերջապես ընկճվել, հուսահա
՜տության մեջ է ընկել, նա, ինչպես երևում է, անձնասպանության մա
սին է մտածում։ Չկա այլևս նրա կյանքի կեսը, և ի“ն)ն է կապում նրան 
աշխարհի հետ։ Աղջիկներից մեկը, փոքրը, անմեղությամբ չի հասկա
նում հորը, և հորից անբաժան' նրա հետ լինել է միայն ցանկանում, 
մյուսը հասկանում է, որ հայրն իրենց մորն է ողբում անմոռաց, իսկ եր
րորդը միաժամանակ և մխիթարում է նրան, որ չսգա, և ի՞նչպիսի փափ
կությամբ.

Զիս ո" սիրեսցէ' զԿատեացս քո թշուառ'
&է զքեզ Տէր տարցէ յիւր երկն ի д գա լառ։

Փոքրիկ որբերի այս գութը, ծնողական սէրն ահա' բարեբախտաբար 
զորանում է հոր սրտում, և Ալամդարյանը վերջ չի տա ф и յուր կյանքին։

Շուտով նա Ւիֆլիսի առաջնորդ Ներսես եպիսկոպոսից հրավեր է 
ստանում գալ Ւիֆլիս յուր հիմնած դպրոցին վերակացու, այսինքն կա
ռավարիչ լինելու։ Ալամդարյանն ընդունում է հրավերը և 1824 թ. աշ- 

լ նանն արդեն գործի գլուխ է կանգնում և վեց տարի (1824-ի դեկտեմբե
րից մինչև 1830 օգոստոսի 1) վարում է Նորաբաց դպրոցի ղեկավարու- 
թյունը բեղմնավոր աշխատանքով։ Նա է իսկապես կազմակերպում գըպ- 
րոցը, թե իբրև տեսուչ և թե իբրև ուսուցիչ հոգի ու շունչ տալով յուր ա- 
շակերտներին։ որոնցից հետագայում շատերը նշանավոր են լինում, 
ինչպես' Ատ. Նազարյան, Խ. Աբովյան և ուրիշները։

Այստեղ Ալամդարյանը աշխատանքի մեջ կարծես մի առժամա
նակ մոռանում է յուր անձնական մեծ վիշտը և տարվելով շրջապատի



ոզվով' գրում է կրոնական բովանդակությամբ ոտանավորներ, իսկապես 
աղոթքներ (էԱղօթք։, « Աղերս առ ամենօրհնեալ Տիրամայրն» ) ,  որոնք 
իրենց ձևով շատ էլ բարձր չեն ժամանակակից Փեշտիմալճյանի աղերս֊ 
ներից. բայց, որ գլխավորն է' նա ոգևորված է ներս ես ով և դպրոցական 
գործով, որոնց և նվիրում է մի երկու ոտանավոր, սակայն դարձյալ ժա
մանակի սովորական ճարտասանությամբ,

1827 թ. Ներսեսը գնում է ոուս-պարսկական պատերազմի դաշտը> 
Հայոց կողմերը, Բոլոր արևելյան հայերը գերությունից փրկությոմ։ էին 
տեսնում այգ պատերազմի մեշ, և մեր բանաստեղծը արձագանք տալով 
այդ ընդհանուր ոգևորությանը' գրում է յուր «Տեսիլը», որը յուր ժա
մանակի այդ ոգու առաշին արտահայտությունն է,

Ցազշամուղշ գիշերի, ի տեսլեան տխրագին,
Յարուցեալ թափառիմ յանծանօթ ի դաշտին։
Ընդ ինև ոչ ուղի, ռչ շաւիղ երևին.
Ընդ կապոյտ քօղ երկնից սևաթոյր ամպք կոսռիՆ։
Սիրտ իմ, միտք յայլանդակ ի կարծեաց խիստ յուղին, 
Յակամայս զիս մղեն առ կատար մի լերին.

Այգ լեռն երկնահաս Արարատն է. Բանաստեղծն ապահով բարձրա
նում է վեր, ուր կազմվում է զվարթունների վեհ ատյան։ Հրեշտակ/т 
փողում է սաստկաձայն.

Խմբեսցին աստ, գոչէ, բոյլք հոգւոց լուսաճեմ,
Որք վարուք' արեամբ և քրտամբք ուղփաճեմ 
Ոռոգեալ ղՀայաստան' արարին նոր եդեմ։

Բարձրանում է փոթորիկ ու ամպրոպ, ապա լռում, խաղաղում է иг-  
մեն ինչ. փչում է մեղմաշոմւչ հովը, և հրեշտակների օրհներգությամբ 
գալիս է աստված, և մեծ ատյանը լսում է նրա վճիռը.

...Սերկասցի՛ քուրձ սգոյ Հայաստան,
Պճնես ցի' յիւր շքեղ ոսկեխայտ պատմուճան,
Լռւսասցի յարտասուաց դարաւոր տրտմութեան...
Քարասիրտ, ոխերիմ, խորամանկ, անպիտան 
Ւշնամիք հղկելս։յս առ ժամայն բերկրութեան՝
Պրկեսցի'ն ի կապանս անազատ գերութեան,
Մատնեսցին չարաչար անվախճան նեզութեան։

Եվ նա հավատացած է, որ (Гհինալոլբց օծեալը», այսինքն ԵփրեՏ 
կաթողիկոսը, պիտի դառնա իր գահը Ներսեսի վրա հենված և՝ 

Հայաստան զառամ եալ առ նովալ մանկասցի,
Դարն ոսկի մոռացեալ' արդ կրկին յայտնեսցի,
Սեոն Հայկայ յանաղարտ խնդութիւն զմայլեսցի։
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Սակայն Հայաստանի մանկանալու, * Մանուկ Հայաստանիя գաղա
փարն այլևս չի զբաղեցնում նրան, որովհետև նա յուր անձնական զգաց, 
մ ունքի երգիչ էր և ընդունակ չէր նույն գեղեցկությամբ և ուժով հավա, 
քական զգացումներ երգելու, ուստի և սառն և արվեստական են հնչում՛ 
նրա' այդ նյութին նվիրված տողերը, որոնց մեշ և Ս. Գրքի ազդեցու
թյունն է երևում ։

Ներսեսը 1828 թ. օգոստոսին հեռացվում է Բեսարաբիա, և Ալամ- 
դարյանը դպրոցի տեսչությունը հանձնելով Հակոբ Զրպետյանին' ինքը- 
մնում է միայն դպրոցի խնամակալների մեք։ Մի տարի հետո սակայն֊ 
նա դարձյալ յուր վրա է առնում դպրոցի տեսչությունը, բա յց այլևս եր
կար չի մնում այդ պաշտոնում։ Ներսեսի թշնամիները նրա բացակայու
թյան ժամանակ զորանում են, և վերշապես Ալամդարյանը պարտվելով՛ 
Դրանցից' իբրև Ներսեսի կուսակից հալածանքի է ենթարկվում և կոմս 
Պասկևիչի պահանշով նույնիսկ աքսորվում է Հաղբատի վանքը։ Այստեղ 
ծանր փորձության է ենթարկվում երիտասարդ վարդապետը,— նա այդ- 
ժամանակ արդեն վեղար էր ընգոձել,— երկարատև հիվանդությամբ 
ամեն տեսակ նյութական և բարոյական զրկանքներ կրելով, բայց հո դո ь 
արիությամբ տանում է ամեն նեղություն։

Հաղբատում, անապատի ամայության մեշ զարթնում է նրա հին, 
թաքցրած, բա յց ծխացող վիշտը, և նա մենակ մնացած ինքն յուր հետ' 
տեսնում է, որ իզուր աշխատել էր յուր մեշ մեռցնել յուր սերը, որի 
«քաղցր վերքերըя յուր միակ մխիթարությունն էին։ Եվ նա սկսում է նո- 
րից երգել յուր սերը, բա յց այլևս ոչ առաշվա ազատությամբ, նա վարդ 
ՈԼ սոխակի հին այլաբանությանն ք դիմում։

/I
Մ ոլորին իմ միտք, լեզուս պապանձի, , |
Ր արուն ի լ զքէն ոչ զօրէ յայտնի, առ չարացն ահի,.

Նրան բամբասում էին նույնիսկ յուր այդ մաքուր զգացմունքների, 
համար.

Յիշել զքո անուն չիշխեմ, պապանձի մ
Յահէ նախանձոտ մարգոց դիւադէմ։

Բայց այդ ահն ի՞նչ կարող էր կապանք դնել բանաստեղծի լե՛զվին, 
նրա սոխակը Հլաց չաոնէր երէկ. այսօր շատ ողբայի, և ողբում է նա. 
ակամա, ողբում է ավելի դառնագին, ավելի թախծագին, որովհետև նրս* 
սիրտն այժմ ավելի ևս խոցված էր։ Ուստի և նա ի զուր.

Րամէ զուշն ի կուրծս, տքնի հանդուրժել.
Անօրեն բախտէն զկիրս իւր Հն ազան դել, .
Եղո՜ւկ, նա խաբի, չէ ' կարող ժուժել.
Ուժգնութեան սիրոյն ո՜վ կարէ յաղթել,.
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Եվ «վարդակորոյս» բանաստեղծն յուբ Մարղարտի մահից ամբողջ 
„ ասը տարի հետո դեռ նույն նյարդային դրության մեջ, նույն թափով 
բացականչում է.

Ալ ա՛ղ վիճակի անբաղդ սոխակին,
Ոյր կեանքն ի հնոցի սիրոյ տոչորին։
Մա՛հ, ո՜ւր ես, ե'կ, հա'ս, օգնեա թշուաոին.
Դու դաոն ես այլոց, քաղցր ես անբաղդին,

■ Այս ժամանակի երդերից է անշուշտ և «Սոխակ ի հոգեվարս» (որի 
՛տա կին դրած է 12 մարտի 1823 ի Հաղբատ, անշուշտ սխալմամբ փոխա
նակ 1831-ի)։ Գարուն է բացվում, չքանում են ձմեռային չարաչար բու- 
քերը. դալիս է քաղցրաշունչ օղն յուր սփոփանքով, բնությունը, ծառ ու 
ծաղիկ զարդարվում են և մարդկանց հրավիրում զվարճանալու, բայց 
այդ կենդանությանը հակադրություն է հիվանդ բանաստեղծի սիրտը, որ 

՛ներկվում է արյունով. «Աշխարհ խնդայ, ես միայն եմ ի շիլան», ասում
է ՛նա։ Մի անգամ միայն նա հոգվով մարմնով զվարթանում է յ"ւր  *Ա- 
նոլրջքի» մեշ։ Այս փոքրիկ բանաստեղծությունը Ալամղարյանի արվես
՛տի կատարելությունն է ։ Սկզբում նա կարճ, բայց կենդանի գծերով, պայ
ծառությամբ հանում է յուր տանջագին, տխուր ու վհատ վիճակը՝ ան
քուն գիշերից հետո անկողնում մտածելով շարունակ յուր հիվանդ ու 
թշվառ կյանքի վրա. բայց ահա առավոտյան արևի զվարթ ցնցուղն ընկ
նում Է ներս, և բնության այս կենդանի խաղի մեջ մեկ Էլ հանկարծ նա' 
կես քուն, կես արթոմւ' լսում Է յուր նազելիի ոտնաձայնն ու բարբառը, 
թե ինչո՜ւ Է մաշվում նա,— և տառապյալ միտքը հավատում Է, թե իրոք 
լտեսնում ու լսում Է յուր նազելիին, և թարմանում ու կենդանանում Է։ 
Ամեն ինչ բնական ու կենդանի և առանց այլաբանության, և ամեն ինչ 
յուր իսկական տեղում հարմար բառով ու պատկերով արտահայտած։ 
Բարեբախտաբար Ալամդարյանը, որ յուր ոտանավորների տները հա
ճախ այնպիսի բառերով Է սկսում, որ յուր անվան տառերը կազմեն, 
այստեղ այղ միջնադարյան սովորությոձը գործադրել Է տների կեսի 
վրա, ուստի և ստիպված չի եղել շատ տներ գրելու և ճապաղելոլ յուր 
միտքն ու զգացումը։

Տառաւօտուց ի յանկողնի 
■ՄԷր նազելս։յս զիս խորովէր.
Անքուն գիշերն ես անցուցի,
Ջի տանջէր զիս նորա պատկեր։

Լեզուս ցամաք, հոգւով վհատ,
Տկար մարմնով կայի անկեալ.
Անուրջք անոյշք ի նինջ կիսատ 
Զթաց աչօքս կային սփռեալ։

Միշտ մտատանջ, միշտ կաթոգին,
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Ալէկոծեալ նսւլոլ նման.
Դեղն իմ ցաւոց սէրն էր անգին,
Բայց չերևէր նորայն նշան։

Այգին ցնցուղ ցայտեալ յի մ  տուն'
Մերժեաց յինէն զմէգ քնոյն.
Րոտեմ զիմ ուշ, լսեմ զդոփիւն 
Ոտնաձայնի իմ նազելւոյն։

Երա՛զ է այդ, մնչեմ մեղմով,
Հոգւոյս տանջող և յարթնութեան.
«Ալ՛ս՜ղ 4ւխ"1“ , գռչեաց ճեպով,
Ընդէ"ր մաշիս, սրտիս իշխանа ։

Նազելս։ յս ձայնն յունկն իմ հնչեալ 
Յիս արծարծեաց զկայծ կենաց 
Ցնծոլթիւն ինչ հանրածասսլ 
Հոգւոյս մարմնոյս իսկոյն տիրեաց։

Բայց ինչքան էլ մեր բանաստեղծը յուր ցավերի գեղը անգին սերն է 
համարում և ինքնամոռացության համար անձնատուր է լինում յուր հին 
սիրո հուշերին, այդ սերը մենակ չէր կարող փարատել նրա մեծ վիշտը։ 
Սերը միայն վայրկենական սփոփանք էր տալիս, որի ետևից գալիս էր- 
ավելի մեծ բռնությամբ յուր լքված վիճակի դառն զգացումը։ Ամեն ինչ- 
հիշեցնում էր նրան, որ ինքն, այն « գործունյա, բարեխիղճ աշխատա
վորըа, աքսորական էր այժմ, հալածված ու զրկված, որ իրեն նեղիչները 
դավեր են սարքում իր դեմ, և գուցե անդարձ կորած է ։ Եվ գարնանը, 
ապրիլի վերջերին, երբ ձյունաթաղ դաշտերը զարդարվում են, նա փոխա
նակ հրապուրվելու բնության գեղեցկությամբ' ավելի ևս դառնանում է  
սրտով և անիծում նույնիսկ իր ծննդյան օրը։

Ցամսավերջն ապրիլի զպատուհանս բացի,
Զձիւնաթաղ դաշտորայս ծաղկազարդ տեսի.
Արտասուք եռանդոմւք զայտս իմ այրեցին,
Զիմ անդարձ գերութիլն յուշն իմ մուտ ածին, 

էեզոլապէս դառնացան քիմք վհատ հոգւոյս,
Զմրեցան զգայարանքս, հա տան ելք շնչոյս։
Ափսօս ինձ, ասացի բիլր անգամ յա յն օր,
Շատ անեծս թափեցի ի ծննդեանս վատ օր։

Բանաստեղծի ցավը սոսկալի է. նա մարմնով մաշվում է յուր վշտից 
ավելի քան յուր հիվանդությունից։ Հուսահատությունը երկրորդ անգամ 
տիրել է այդ «հէք այրուօ զգայուն սրտին, և հա՛րկավոր էր մի հզոր ուժ, 
որ այս անգամ ևս փրկեր նրան։ Եվ փրկվում է նա յուր ջերմ հավատքով, 
որ ուներ աո աստված։ Ցավի ծանրությունից նա խոր քնի մեջ է ընկնում.
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V տեսնում է ոչ թե յուր նազելիին, այլ կենսածին Տիրամորը, որ յուր 
ձեռքով որպես փոսից հանում Է նրան։ Եվ այս երազը վերադարձնում Է 
նրան հույսը•

Աւա'ղ ինձ, նեղասիրտ կարճամիտ լալոյս,
Զիա՛րդ զիս կարծեցի կորուսեալ անյոյս։

Շուտով կատարվում Է իսկապես բանաստեղծի նախազգացումը։ 
1831 թ ■ հունիսին Ներսեսի միջնորդությամբ նրան թույլատրվում Է գնալ 
/Բեսաբաբիա ներսեսի մոտ. բայց բախտն այստեղ ևս չի ժպտում նրան. 

Մինչչև Էր բուժեալ վէրք սրտի իմոյ' 
նոր վիշտք, նոր արկածք, նոր աղէտք ոգոյ, 
նման կարկտածին թխպայոյզ ամպոյ 
Տեղացեր ի գլուխ թշոլառս ծերոյ։

Հակոբի այս խոսքերով Իսրայելի Ողբերգության մեք, ինչպես և շատ 
Iբանով այղ Ողբերգության մեք, բանաստեղծն իսկապես յուր անձնական 
.կյանքն է ողբում։ Բեսաբաբիայում նա ներսիսյան դպրոցի ինչ որ հաշիվ
ների պատճառով գժտվում է ներսեսի հետ և կարգվում է վանահայր նոր 
■Նախիջևանի Ս. հաչ վանքում։

Սկսվում է Ալամդարյանի համար մի նոր ցավալի վիճակ, նա իրեն 
■անարդար կերպով հալածված ու զրկված է համարում և սրտի խորքից բո
՛ղոքի ճիչեր է արձակում հորինելով, երբեմն սաղմոսների նմանությամբ, 
՚սքանչելի աղոթքներ, որոնց ամեն մի տողն ու բառն անձնապես զգացված
• են, ուստի և ազդու։ Դրանք հավատացողի քերմ սրտի արտահայտություն 
են, բուռն թափով գրված, որոնց մեք նա ուրիշ ապավեն չի գտնում յուր 

թշնամիներից ազատվելու համար, բայց եթե աստվածային գթությունն 
■ու օգէւությունը։

Լարեն ինձ թակարդ ժանտից քռկք ահեղ,
Ցիմ կորուստ բերին, իբր անհատ հեղեղ...
Աման յեղկելիս զմահաթոյն քարբից,
Ընդ լաց իմ բերկրին, ա՛խ, ո՛ւր դիմեցից...
Մորմոք, սուգ, կսկիծ և երկունք մահուան,
Անթիլ տառապանք զինև շրքեցան,
Ապշեցայ, ցնորեցայ...
Դառնացան իմ կեանք յօրէս ծննղեան,
Ցո'  և գնացի'  միշտ գտի դարան.
Հալեցայ, մաշեցայ, յամրարշտաց ոչ զերծայ...

Այսպես է նկարագրում այղ բախտից հալածվածը ինքն յուր կյանքը, 
՚կողկողագին դիմելով Փրկչի խաշին, որ իրեն ողորմելովս ազատի յուր 
ւթշնամոլց.
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Նորոգեա' գիմ կեանս, զիս ի հ աղբից հան.
Ոչ ևրթայց ի բոց դրանց՝ լև աոեալ զիմ խնդրուած։

Այգ մի բանի աղոթքներով (Կողկողանք առ խաչ Փրկչին. —Սաղմոս
ԾԵ__ Սաղմոս ճ թ . — Ապաշալ) Ալամ գար յան ը միանգամից բարձրա ֊
յյընում է մեր կրոնական սառն բանաստեղծությունը, ցույց տալով, որ, 
ինչպես ամեն քնարերգություն, ավելի ևս կրոնականը, նույնիսկ եթե 
սաղմոսներից է տաղաչափված, պետք է հորինվի միայն անձնապես 
զգալուց հետո և նյութ պիտի ունենա մարգուս ապրածը, և ոչ թե սարքվի 
մտածած ճարտասանությամբ։

Բանաստեղծը Ս.. Խաչվանքոսք յուր ամենագեղեցիկ հասակում յուր 
զարգացման ծայրն է հասել և թեպետև հալածված ու ճնշված, բայց մեծ 
հույս ունի, որ ինքը շուտով պիտի яտմարդիներիа ձեոից ազատվի և 
ապրի նորոգված Հոգվովւ -Բայց ավա՜ղ բախտին։ 1834 թվի մայիսի գիշե
րը ավազակները մտնում են վանքը կողոպտելու, և մահացու վիրավոր֊ 
Հվում ու Լեռնում է նա, որ երկու ամիս առաշ գրում էր' <г8ո' և գնացի' 
միշտ գտի դարանа,

Այսպիսի ցավալի վախճան է ունենում մեր 19-րդ դարու առաշին 
քնարերգոէն, որ դժբախտ Է լինում յուր բանաստեղծական կյանքի ամ- 
բողշ ընթացքի մեշ, ոստի և գրեթե ոչ մի ուրախ տող դուրս չի եկել նրա 
գրչի տակից։ Նա շատ բան չի արտադրել, բա յց ամեն ինչ յուր տխուր 
հոգուց Է գրել, հենց այդ պատճառով ե կենդանի Է, սրտառուչ ու գրավիչ։ 
Ցավել պետք Է, որ Արա բանաստեղծությունները շատ ուշ, մահից հիսուն 
•տարի հետո միայն, մահվան հիսնամյակի առթիվ, հրատարակված են 
յո^ր թոռ (աղշկա զավակ) ՔՀրովբե Պատկան յանի ձեռով։
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Արասյան Գա զիկ (թագ. Վանանգի) 84
Աթդար (Հարց թագ.) 681
Աբդլմսեն 665
Արեդյան Մ6եր 8
Աբյսռւար 448
Արովյան հ. 604, 616
ԱրրաՏւսմ Աստարաացի 661, 653, 687
Արռանամ եպիսկոպոս (կաթողիկոս' Աբր.

Կրետ ա ցուց Հետո) 581—682 
Արրւսնամ ք*"եքիրտսսլցի տե՜ս ЦргшЕшГ 

Կրեսւսւցի կաթողիկոս

530, 531 9
Աբրահսւմ վարդապետ 619
Ադաբանդեդոս 112, 183, 253, 594, 59Տ 
Ադամ 433, 435-440, 484-486, 567, 

586, 590, 598 
ЦршБша 435
Ալսւդին Սուլտան հոոոմոց 248 
Ալամդսւրյան I. 8, 610, 611, 615—621 
Ալրերտոս Սոսսրեցի 415 
0,եք» Ա (Բ/ուզ. կայսր) 97 
Ալեքսանդր Р (Ռոա. կայսր) 673 
Ալեքսանդր Մակեդոնացի 273—282, 284, 

285, 287, 450, 453—465 
Ալյ.ունյան Գ. 260 
Ալի նաիւ 264
Ա|իշան Դ. Մ. 64, 67—69, 96, 99, 115, 

116, 127, 260, 271, 280, 282, 284, 
290, 347, 655, 604 

Ալփասլան 52, 53, 64 , 68, 70 
Ախվերդյան Դ. 535 
Ահմադ ^ադոսոար 263, 264 
Ահմադ դան 305, 457, 458 
Ասթամարցի Գրիգոր (Գրիգորիս) 8, 9,

199, 274, 279, 280—282, 456, 491— 
494, 496, 538, 554 

Անսայան 1г. 120, 320 
Ամատունի Ս. 120 
Ամիրա 236, 248 
Ամիր Դովլաբ Ամասիացի 118:
Ամիր Փո|ին 356- 358, 360:
Ամլածին 41, 42 
Ամոն 286, 455 
Այծյամն (Այծեմնիկ) 23 
Անակ 594 
Անանիա 444
Անանիա Շիրակացի 18, 20, 39'
Անանիա Սանաննեցի 64
Անանուն Տ-֊ուցադիր 18
Անդրեաս քահաՇա 520
Անձրեիկ 444
Անաոն եգիպտացի 435
Աշխեն (թագուհի) 597
Աշոա ( * “ чН թագ. որդին) 25, 255
Ապադա 263, 272, 305, 306, 457
Ապիրատ տե՜ս Գրիգոր Ապիրատ կարո- 

դիկոս
Ապիրատ 4անլավունի (Ն. 5 նորհալո,

հայրը) 96, 98, 101 
Ապլդարիպ Արծրունի 158 
Ապլոց իշխան 348 
Ապոլոն 568, 597
Աոան Սիսակյան տե՜ս Րագրաաունի. 

Արսեն
Աոաքել Րադիշեցի 8, 9, 422, 441, 443: 
Աւսսքել Դավրիյեցի 13, 512—616, 517, 

519—525 , 527 , 529 , 545, 547 
Աոաքել կաթոդիկոս 515, 526 
Աոաքել Սյունեցի 7, 9, 336, 409, 411,- 

421-426, 435 -440, 443
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Ներսես Շնորհալի 25, 51, 95-111, 113 

-127, 129-131, 133-137, 139, 140,
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Շահրռլհ տե՛ս Շահ-Ոոլհի





Սարկավագ 170
Սարկավադ Ոնողակցի 499, 500 
Սսյպֆոն 309
Սենեքերիմ (Վտ.պ,լրա11անի թագ.) 83, 

92, 93 
Սերսւպիոն 435 
ՍԼֆյան (СЬг) 402 
Սիմեոն ծերունի 584 
Սիմեոն կաթողիկոս 630 
Սիմեոն ՋոսլայԼցի 514, 547 
Սիսա|իոս 42 
Սիսակ 254
Սիսսւկւսն տոՈմ 252, 254, 255, 405, 571 
Սիրաս I. 289 
Սկովաոս Երինացի 415 
Սմբատ թագ. 255
Սմբատ (թոնդ, աղանդի հիմնադիրը) 28,

30
Սմբատ Սիսական 256 
Սմբատ Սյունիքի իշխան 250, 254, 410, 

411, 457
Սմբատ Սպարապետ (Գունդստաբլ) 26,

179, 182, 247-249 
Սյունի տոհմ 253 
Սոսթենես 237
Սոֆի 309
Ստենլի Լեն-Պուլ 262, 457 
Սաեփանոս (բժիշկ) 118 
Ստեփանոս Լենացի 512 
Սաեփանոո կաթողիկոս Աղվանից 179,

180, 447
Ստեփանոս կաթողիկոս (13-րգ դ.) 268
Սաեփանոո Մանուկ եպիսկ. 99, 100
Սաեփանոո Սյօւնեցի քերթող 115
Սաեփանոո Տաւ-ոնեցի 21, 28, 63, 150
Սրապիոն 514, 517
Սրվանձայան Դ. 557
Սուլեյման-բեկ 524
Սույթան աղա 458, 459
Սոլյթսւն Մանմեդ II 441
Սոլքիաս Սոմալ 648

4 ա Հ ն  *120, 487^667 
վանան Մամիկոնյան 41, 557
Վանրւոմ-Գրիդոր Վկսւյասեր տե՜ս Գրի

գոր 'Լկսւյասեր 
Վանրամ Պանլավոլնի 35, 90, 231 
Վանրամ Րաբունի 95, 114 
Վաղսւրշակ 455

վանական վարդապետ 185, 229—28+,
237, 240, 243, 246, 262 

վանսւնդեցի Թովմա 548 
Վսւնանդեցի Հովճան (Ամիրղաղե) Միր- 

ղայան 583, 592—594, 597, 598, 600— 
610

Վանսւնդեցի Ղուկսւս 592
Վասակ Պանլավոէնի 35
Վասակ (Պռոշյան) 260, 262
Վասակ Սյունի 405
Վասի, (ЯшгиЦ Р.) 53, 54
Վասիլ (Ն. Շնորհալոլ եզր.) 156, 158
Վսւրաղդաա 120
Վարդան Այղեկցի 97, 183, 189-201, 

204, 206, 207, 210-212, 214, 217, 
218-220, 223, 225, 227, 228, 232,. 
246, 300, 407 

Վարղան աշխարնադիր 241 
Վարղան Արեելցի 63, 64, 83, 234, 240 

-243, 246, 262, 847, 444-448 
Վարղան Րարձրբեբղցի 232, 233, 240,4 

247
Վարգան Հայկազն 107
Վարգան Մամիկոնյան 557, 564, 581.
Վարղան վարդապետ 411
Վեսհլովսկի Ա. 260, 268
Վիրդիւիոս 594
Վոլաեր 590
Վրվեո իշխան 31

Տաշյան Հ. 183, 260, 274, 276-278,.
281, 282, 284, 460-464, 456 

Տաայան Գ. 566
Տարոային իշխան (Ատ. Օրբելյանի հայ

րը) 250, 255, 264, 271, 273, 300, 458. 
Տեր-Մկրաշյան Կ. 28 
Տիդրան արքա 89, 564, 565, 567 
Տիդրան Հոնեցի 22, 23 
Տիմեոս 39
Տիրայր եպիսկ. 289, 291, 835, 457, 459, 

463
Տյոսյյան (ընտանիք) 573, 680 
Տորկվաաո Տասսո 146, 872 
Տորք 120
Տրդաա արքա 71, 120, 442, 443, 557„ 

581, 594, 595, 597 
Տոսլրիլ 64, 68, 565, 566 
Տևկանց Ա. 288, 314

Ուղուն Հասան 527
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հմրսյցրի կողմից . . . . . . . . .

Աոաքին Հրատարակության ասա,արանից ...................................................

ՀԱՅՈ8 հ ԻՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐՐՈՐԴ ՇՐՏ ԱՆ 

ՎեՐԱԾՆՈՒ̂ ՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈԻ&8ՈԻՆ 

ԿՏԱՆՔԻ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱ8Ե8ՈԻԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈԻՒ8ՈՒՆ

Վերածնություն—17։ Քաղաքներ և քաղաքացական կյանք ու կոզտոլրա—20։ 
Թոնդրակեցոց աղանդը—2}։ Գաղափարախոսության զարգացման դանդաղ 
ընթացքը 321

ՆՈՐ ՄՏԱՎՈՐ ՀՈՍԱՆՔԻ ԱՌԱՏԻՆ ՓՈՒԼԵՐԸ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Գրիգոր Մաէյիստրոս Պահլավանի . . . . . . . . .

Լուսավորության և սսւման ծավալումը—33։ Կենսագրությունը—341 Ուսման 
ծրագիրն ըստ Գրիգոր Մագիստրոսի ե նրա թարգմ անոլթյոձները-37։ 
«թղթերը» — 39, Գրիգոր Մ ագիստրոսի լեղուն—4Տ, Չափածո գրվածք ները—46, 
Մագիստրոս և Պետրոս Գետադարձ—48։ Մագիստրոս և Վահրամ—Գրիգոր 
Վկալասեր-50.

Ընդհանուր դրսլթյոձը—ՏԱ Պատմադրսլթյունը—Տ2։ Աշխարհայեցոլթյոլնը- 
ՏՏւ Աշխարհասիրություն ե հայրենասիրություն֊^?ւ Իրականության սրտա-

Հռվհսւննես Սարկավագ Վարդապետ . . . . . . . .

Կենսագրություն—63։ Երկերը—68։ Հայրենասիրական գաղափարախոսու
թյունը—70։ в Բան իմ աստութեան» ։ Արվեստի ծագման նոր տեսությունը—72։ 
Հորինվածքը 75։ Ձգտում դեպի բնություն ու ռացիոնալիզմ և դրա ազդե- 
ցոլթյունը գրականության մե։ —82ւ

Գավիթ Ալավկա Որդի ....................................................................

ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մսւտթեոս Ոահսւյե ցի և ուրիշներ . . . . . . . . .



ԱՇԽԱՐՀԻԿ ՈԳՈՒ ՎԵՐԱՃՈՒՄ

Հայ գաղութն ասորական Միշերկրայ,ում իբրև հայկական մշակույթի վայր 
—96։ Ներսեսի ուսումն ու կրթությունը— 98ւ Գրիգոր ե Ներսես եղբայրները 
Ծով, ե Հոոմկլա րերղերո.մ—101, երկու եղբայրների դրական վաստակը-

Ննբսեսի չափածո երկերս ..................................................................

Հայացքը բանաղսրէութ յան վրա—104, Տաղաչափական արվեստի զարգա- 
ցումը—Юб։ Հոգևոր երդեր ու տաղեր և թղթեր—110։ Նոր դրական տեսակնե
ր ը -113, .Առակքո- հանելուկներ 119։

լՑիսռա Որդիօ ......................................... ........................................

Դարերի յեղենդաները ե ողբերգություն֊ 112, Արտահայտության ձևը Գրիդոր 
Նարեկացու ձևի հետ համեմատությամբ, Հասարակով յան ազդեցությանը 
ոէի վրա / 24, Վեր,ին դատաստանը-136,

քերթվածի իրական պատմական նյութը Ա էադումը—127. Դիմառնությունը
— 139, Էական կողմը—130, Իրականության հրապուրիչ ներբողը—134։ 
Բարբարոսական ոազմակա ն դ որէողոլթյունների ռեալիստական պատկե
րը-1 Зв, Մահմեդականով/յան և քրիստոնեության կովի հիմնական պատ
ճառը, մեղքը, Նոր հայացք, երկբայություն֊ 139։ Անեէքների շարանը—140։ 
քաղաքական լավատեսություն և լավ օրերի գեղեցիկ երազը։ Աշխարհիկ 
կյանքի ծարավն ու հաղթանակը բանաստևղէության մեշ—143.

Ատենաբանություն 147, էՒոլղթ ընդհանրական։ —148։ Ուրիշ դրություն
ներ—156։ Դիրդոր Տղա—156։

Կենսադրոլթյունը—157, Համբարձման Ներբողյանը—160, Ուրիշ աշխատսւ- 
թյուններ—167, Թարգմ անությոլններ—169։

ԱՌԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Միւիթաք Գոշ ..........................................................................................

Հյուսիս-արևելյան Հայաստանի ազատումը մահմեդական բոնատիրոլթյոլ- 
նից—171, Մխիթար Գոշի կենսագրով!յոմ.ը-175։ .Դատաստանագիրք Հա
յոց.—178։ Առակներ—183, Մխիթար Գոշի աոակները—184,

Վար դան Այդեկցի և էԱուսկք Վ ա ր ղ ա ն ա յ».................................

Վարդան Այգեկցի— 189։ Վարդանի գրությունների թեման կամ նյութն քա-



Սոցիալական հարաբերություններն առակների մեշ

Դասակարգային պայքարը—200։ Աշխատավորության պայքարն ազնվակա
նության գեմ—202. Արհեստավոր քաղաքացիներ և քաղաքացիների վերա- 
բերմոնքն առ. գյո,զտցիները—212. Աշխարհականի հայացքն եկեղեցականի 
վրա—214։ Հոգևորականության հայացքը այլազգի ների հետ հարաբերության 
վերաբեր մ ամբ 221։

ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԲՏՈԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վանական վարդապետ—229։ Կիրակոս Գանձակեցոլ "Պատմոլթիւն ձայոցօ
— 2341 Վարդան Արևելքի—240* Մաղաքիա Աբեղայի «Պատմութիւն վասն 
ազգին նետողացո—246։ Մխիթար Այրիվանեցի-247, Սմբատ Սպարապետ 
—247ւ Ստեփաննոս Օրբելյան—250։

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ստեփաննոս Օրրելյան ............................................................................ 25?
•Ողբ ի դիմաց կաթուղիկեին,—257։ •Ողբի պատմական հիմքը նկատմամբ 
արևմտյան հայության և թեման—258։ թաթարական իշխանությունը 13-րդ 
դարոսէ-259։ Օրբելյանի ոՈղբի» նյութն ու հորինվածքը—2641 Ուրիշ ձևա
կան կողմեր—2701

Խաչատուր Կեշաոեցի . . . . . . . . . .  271

«Ողբ վասն իշխանացօ—271։ ^Պատմութիւն Աղեքսանգրի Մակեդոնացլոյ»— Ա*՜
—273։ Կեչաոևցոլ կարծիքն Ալեքսանդրի կյանքի և պատմության մասին- 
278։ Կաֆաներն ու ։սյլ քերթվածները — 2/9։ էԲարաոնոլթիմլք ի մահ Աղեք-

Յւրիկ ............................................................................................. 288

Գրականություն—288։ Կենսագրություն—289։ Ազգային և սոցիալական
հարցեր—299։ а Ընդդեմ ֆալաքինл —300։ օՎասն Արղոմւ ղանին և Բուղա
յինя—305։ սԳանդատ,—314։ Մեղքն իբրև ժողովրդի տառապանքի պատ{

4 և նրա փրկության միշոցը—321։ Մահվան և ունայնության երդը—323։ Կրո
նական ու հոգեշահ րանքեր և միստիկական ձգտում—326։ Ստեղծագործու
թյուն ինքնաշարժ ազդումով։ Ձևական կողմը—329։ Մի քանի ուրիշ գրական

Իմաստաբաններ և Հովնաննես նրզնկւայի կամ Պլուզ . . . . . .  842

Իմասւոակսւռ ասքեր
Իմաստա-ոլսոլցական բանաստեղծություն—342։ Երզնկան իբրև աոևտրա- Հ 
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