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ԼԵՎՈՆ ՇԱՆԹԻ ՖԵՆՈՄԵՆԸ
«Բարոյական նկարագրի գեղեցկությունը և արվեստի
կոչումը իր մեջ միաձուլված ներդաշնակություն մըն էին դարձած,
ահա թե ինչու ան չբաժանեց արվեստը գաղափարեն,
գեղեցիկը՝ ճշմարիտեն, երազը՝ իրականութենեն»
Մուշեղ Իշխան
ԺԹ դարի երկրորդ կեսը հայ իրականության համար իրապես բեղմնավոր և արգասաբեր էր․ այս մեկնակետից արժան է
այն երկրորդ հազարամյակի «Ոսկեդար» որակելը։ Հայաստան աշխարհը ծնեց այն ժամանակների մտավորականության լավագույն աստղաբույլը՝ Հովհաննես Թումանյան, Կոմիտաս վարդապետ, Երվանդ Օտյան, Գալուստ Կյուլպենկյան, Վարդան Մախոխյան և, ի թիվս այս մեծանուն հայերի,
Լևոն Շանթ։
Լևոն Շանթը (իրական անունը՝ Լևոն Նահաշպետյան) իր
ժամանակի նշանավոր քաղաքական-հասարակական գործիչներից էր, անվանի դրամատուրգ, մեծանուն քերական։
Իր վեց տասնամյակ ձգվող գրական գործունեությամբ՝
Շանթը վերարծարծում ու իմաստավորում էր հայությանը
հուզող մի շարք հարցեր, որոնք առկախ էին մնացել և հետաքըրքրում էին հասարակության լայն շրջանակներին։ Բնավ
վերամբարձ ու անհասկանալի չեն Շանթի խոհափիլիսոփայական մտածումները պետության, եկեղեցու և ազգային ինքնության պահպանման վերաբերյալ, այլ
դրանք շատ առարկայական ու շոշափելի են հատկապես նրա գլուխգործոց հանդիսացող «Հին աստվածներ» դրամայում։
Ստացած բազմակողմանի ու այն ժամանակների համար լավագույն կրթությունը հղկում է Շանթին
ու բերում ստեղծագործական այնպիսի բարձունքի, որ իր ժամանակակիցների համար անհասանելի
երազանք էր։
Մշտապես կրթվելու նրա անհագ մղումը չի բավարարում Սկյուտարի ճեմարանը, ուստի այն
ավարտելուց հետո Շանթը քայլերն ուղղում է դեպի Գևորգյան ճեմարան, որտեղ էլ սովորում է 18841891 թվականներին։ Ճեմարանը, իրապես, մեծ ազդեցություն է թողնում սկսնակ հանճարեղ գրողի վրա
ստեղծագործական ճաշակի սաղմնավորման շրջանում։ Այստեղ նա ծանոթանում է դասական գրականությանն ու փիլիսոփայությանը, որոնք ձևավորում են նրա մտածողությունը ու զարգացնում աշխարհայացքը։
Լևոն Շանթին թեև վիճակված չէր հոգևորական դառնալը, սակայն նա ստանձնում է ուրիշ կարևոր
առաքելություն։ Անընդհատ ինքնազարգացման «տենդը» նրան հասցնում է աշխարհի լավագույն համալսարաններ։ Սկյուտարի, Էջմիածնի ճեմարաններում, Լայպցիգի, Ենայի, Մյունխենի, Փարիզի համալսարաններում ուսում ստացած Շանթն իր գիտելիքները կիրարկում է Ռոդոսթոյի, Շամախիի, Երեվանի, Ալեքսանդրիայի, Կահիրեի վարժարաններում։ Նրա մտահոգությունը սփյուռքի հայաշատ կենտրոններից մեկում հայ մշակութային օջախ ստեղծելն էր, և այդ կենտրոնը դառնում է Բեյրութը, որտեղ
Ն. Աղբալյանի հետ հիմնում է ազգային ճեմարան և կարգվում տեսուչ։ Քսան տարուց ավելի նվիրվում
է մանկավարժութանը, ի մոտո ծանոթանում աշակերտության հոգեբանությանն ու դասավանդման
նրբություններին և ձեռք բերած փորձը ի մի բերում մայրենի լեզվի իր դասագրքերում։
Լևոն Շանթի կենսագիրը՝ Գրիգոր Շահինյանը, իր «Ձիւներէն ի վեր» գրքի «Երեք հանգրուան» խորագրի ներքո խոսում է Շանթի մանկավարժական գործունեության մասին, ուր մասնավորաբար ասում է․

«Ճեմարանի հիմնադրման առաջին օրերէն իսկ Լևոն Շանթը կը նուիրուի դասագիրքերու պատրաստութեան։ Յաջորդաբար կը տպէ լեզուի և քերականութեան նուիրուած ձեռնարկներ, որոնք կարգ մը
փոփոխութիւններէ և յարմարացումներէ ետք կը յանգին վերջնական ձևի՝ 18 հատորներէ բաղկացած
դասագիրքերու շարքով մը, միջնակարգ վարժարանի մը բոլոր պետքէրը բաւարարող»։
Գևորգյան ճեմարանն անուրանալի հետք է թողել Շանթի թե՛ հասրաակական-քաղաքաական, թե՛
ստեղծագործական կյանքի վրա։ Ճեմարանում ստացած կրթության շնորհիվ նա ծանոթանում է հայագիտության լավագույն գործերին։ Խորապես հմտանալով հայ միջնադարյան և անտիկ գրականության
ու համաշխարհային փիլիսոփայության մեջ՝ Շանթը հանգում է շատ կարևոր մի ճշմարտության․
կյանքն անօրինակ պայքար է և չի ընդունում ու չի հանդուրժում այն մարդկանց, որոնք դուրս են մնում
այդ պայքարից։ Հենց այս փիլիսոփայությունը ընկած է նրա «Հին աստվածներ» դրամայի հիմքում։
Շանթը տակավին անհասանելի է։ Ցավոք, նրա ստեղծագորության գլուխգործոցը՝ «Հին աստվածներ» դրաման, մշտապես սխալ է մեկնաբանվել՝ կարծվելով, թե գրողի նպատակը «Հին աստվածների»
փառքն ու զորությունը ընդգծելը և այն քրիստոնեական արժեհամակարգին հակադրելն էր։ Իհարկե, սա
արդյունք է նրա ստեղծագործության թյուր ընկալման, որովհետև հերոսներն իրականում պայքարում
են իրենց մեջ եղած հեթանոսական սովորությունների դեմ։ Շանթը ցույց է տալիս այդ սովորությունների անկատարությունը և քրիստոնեության բացարձակությունը. այլ կերպ ասած՝ նա քրիստոնեությունը
հակադրում է հեթանոսությանը։ Ֆենոմենալ, քննական մտածողությամբ՝ Շանթը հայելային անդրադարձմամբ է նկարագրում դեպքերը՝ դրանք շղարշված թողնելով ընթերցողի համար։ Նրա ստեղծագործության առանցքը հակադրությունն է մարդու աշխարհիկ և հոգևոր աշխարհների։ Ապրած լինելով երկու հակադիր, բայց զուգահեռ իրականություններում՝ Շանթը փորձում է (առանց ավելորդ պաթետիզմի) վեր հանել սրանց և՛ դրական, և՛ բացասական կողմերը։ Ի վերջո, Շանթը խորապես համոզված էր՝
հակադրություններն են, որ բերում են ներդաշնակության (առանց պատերազմի՝ չկա խաղաղություն,
առանց գիշերվա՝ չկա ցերեկ և այլն)։
Որքան մեծ է Շանթի գրական վաստակը, այնքան մեծ է նաև նրա հասարակական գործունեությունը։ Անգամ մահվան մահճում նա կառչած էր գրքին ու դպրությանը՝ մնալով հավատարիմ գաղափարակիցն այն մտքի, որ դրանք հայապահպանության կարևոր գործիքներն են։
Այս տարի լրանում է նաև մեծանուն հայի ու երբեմնի ճեմարանականի 150 ամյակը։ Հարկ է հիշել
և ընթերցել նրա ստեղծագորությունները, որոնցով ապրում է նա ու որոնցով զրուցում է մեզ հետ։

ԼԵՎՈՆ ՇԱՆԹԻ ՄՏՔԵՐԻՑ
 «Հայ ժողովուրդը, որ իր քսանեօթ դարերու գոյութեան ընթացքին իր կեանքին կէսը հպատակ է ապրած, միշտ ձգտէր է ձեռք բերելու իր թանկագին կորուստը, եւ կռիւ է մղէր աշխարհիս ամէնէն հզօր բռնապետութիւններուն դէմ` հասնելու համար կամ պահելու համար իր անկախութիւնը»։
 «Ինչի՞ է նման ամէն արժանիքէ զուրկ ու ստորին ազգային գոյութիւն մը: Արդի ու անցեալ մեր բոլոր
հալածանքը, մեր բոլոր տառապանքը, մեր մարդկային արժանապատւութեան այս բոլոր ոտնահարումը, անազատ կեանքի այս բոլոր լեղին եթէ մենք կը խմենք, կը խմենք միայն մէկ նպատակով, որ դիմադրենք, մաքառինք, յանձն առնենք ամէն ինչ, մինչեւ որ ոտքի հանենք նորէն մեր ժողովուրդի լրիւ քաղաքակրթութիւնը, լրիւ
ինքնուրոյնութիւնը։ Իսկ եթէ գոյութիւն պիտի չունենայ այդ ձգտումը մեր հոգիներուն մէջ ու չպիտի վարէ մեր
շարժումները հանրային կեանքի մէջ, ի՞նչ արժէք ունի այլեւս այս կիսատ ու քառորդ ազգային ցաւագար գոյութիւնը, որ պահելու կ՛աշխատինք»:
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ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ
ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ
«Ուր Հոգի Տեառն է, անդ ազատութիւն է»
(Բ Կորնթ. 3․17)
Արդի ժամանակներում ազատության գաղափարի խնդիրը ամենից շատ արծարծվող հարցերից է։ Շատ անգամ հնչում են հետևյալ հարցերը. Աստված ազա՞տ է ստեղծել մարդուն, թե՞ հենց մարդը պետք է վաստակի այդ
ազատությունը, և կամ ո՞րն է այն։
Աստված օժտեց մարդուն ազատությամբ և ազատ կամքով, որպեսզի դրանով շնորհի նրան Իր հետ համագործակցելու հնարավորությունը՝ աշխարհը ղեկավարելու և կատարելագործելու գործում (Սաղմ. 8.3-9)։ Սա իրենից ենթադրում էր մարդու ազատ լինելը, որով նրան տրվում էր հնարավորություն սիրո միջոցով ծաղկեցնելու իր
միջավայրը (հետագայում նաև փառաբանելու Աստծուն)։
Ս․ Գիրքը չի հաստատում մարդու ազատ կամքով օժտված լինելը և մյուս արարածների վրա տիրելու իրավունքը միայն, այլ նաև մարդու պարտավորությունը՝ իր ազատ կամքն ու կարողություններն օգտագործելու համաձայն Տիրոջ կամքի և բարոյական օրենքի։ Ահա այն կատարյալ ձգտումը, որի միջոցով անհատը կարող է դառնալ լիարժեք ազատ մեկը, ում նպատակն է աստվածահաճո և առաքինի կենսակերպը։ «Մարդու ազատությունը
չի հակադրվում Աստծո ամենազորությանը և չի սահմանափակում այն, որովհետև հենց Աստված շնորհեց մարդուն այդ ազատությունը՝ ըստ Իր պատկերի և նմանության նրան ստեղծելիս, և նույն Ինքն Աստված որոշեց այն
ասպարեզը, որտեղ ազատությունը հայտնվելու է օրինապես»,- գրում է Բլանկը։ Մարդու կամքի ազատությունը և
աստվածային շնորհը Աստծու կողմից մարդկանց տրված ձրի պարգևներ են, իսկ Աստված հետ չի վերցնում Իր
պարգևները, սակայն մարդն ինքը կարող է մերժել, սխալ ձևով օգտագործել և կամ կորցնել դրանք (հմմտ. Գաղ.
5․13, Մտթ. 25․28)։ Աստվածային նախախնամությունը հարգում է մարդու ազատությունը, իսկ աստվածային շնորհը ոչ մեկին չի բռնադատում։ Չխանգարելով մարդու ազատությանը՝ աստվածային շնորհը ուժեղացնում է մեղքի
պատճառով տկարացած մարդկային ազատ կամքը և օգնում նրան, որպեսզի նա կարողանա բարձրանալ ու հասնել Աստծու որդիների փառավոր, ազատ վիճակին (հմմտ. Հռոմ. 8․21)։ Ազատությունը, որին կանչված ենք Ավետարանով, չի նշանակում անիշխանություն, այլ ներդաշնակ փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված կեցվածք՝ «զի ոչ
եթէ խռովութեան է Աստուած, այլ՝ խաղաղութեան» (Ա Կորնթ. 14․33)։ Բացի մեղքից հեռու մնալուց՝ ի Քրիստոս
ազատությունը ենթադրում է միայն մեկ սահմանափակում, որը հարգանքն է մյուս մարդկանց նկատմամբ։ Հոգևոր
տեսակետից քրիստոնյան ազատ է այն իմաստով, որ այլևս բաժանված չէ երկնավոր Հորից մեղքի կապանքներով,
որովհետև աստվածային շնորհը «փոխեաց զմեզ յարքայութիւն Որդւոյն իւրոյ սիրելւոյ» (Կող. 1․13)։ Սերը երկնավոր Հոր նկատմամբ ենթադրում է սեր մերձավորի հանդեպ, որովհետև այս է Նրա պատվիրանը. «Որ սիրէ զԱստուած՝ սիրէ նա և զեղբայր իւր» (Ա Հովհ. 4․21)։ Ճշմարիտ ազատությունը
դրսևորվում ու ծաղկում է բարին ինքնահոժար և անձանձիր
կատարելու մեջ միայն համաձայն առաքելական
խոսքի. «Որ ոք գիտիցէ զբարին և ոչ առնիցէ, մեղք
են նմա» (Հակ. 4․17) և Քրիստոսի վարդապետության, որը, պատմելով բարի սամարացու խորիմաստ արարքը, հրամայեց օրենքի մարդուն.
«Ե՛րթ և դու արա՛ նոյնպէս» (Ղուկ. 10․37)։

¶²ðÆÎ àôðÎ․ ÐàÊ²ÜÚ²Ü

²Ü²è²Î àð¸àô ìºð²¸²ðÒÀ
Îðîêºð àð¸Æ
Ես հոգնել էի այնպես, ինչպես հոգնել եք կամ դեռ կհոգնեք դուք։ Հոգնել էի եղբորիցս, որը հորս սիրո
գերին էր, hորիցս, որն ինձ տվել էր ամեն ինչ (պատմուճան, մատանի, կոշիկներ, անասուններ․․․), բայց
փոխարենը զրկել ազատությունից։ Ես զբաղվում էի անասնապահությամբ, բայց սրտումս զգում էի, որ
ավելիին եմ արժանի։ Մտքումս սեպվել էր մանկական այն հիշողությունը, երբ դեռ 12 տարեկանում հայրըս ինձ ուրիշ աշխարհ տարավ։ Հորս սիրով շարված ու աշխարհից բանտող պատը ինձ գնալով ավելի
էր նեղում։ Ես ուրիշ աշխարհ էի ուզում, ես կյանք էի ուզում, հաճույքներ, որ հասու էին իմ հասակակիցներին, բայց ոչ ինձ․ ես դժբախտ էի ծնվելուս պահից։ Կոկորդիս էր տարիների մաղձը․ ուզում էի փախչել
տնից, հորիցս ու գտնել բախտ ազատության մեջ։
Հերթական՝ մյուս օրերից ոչնչով չտարբերվող մի օր, հայրս առաջարկեց ինձ ամուսնանալ Եսթերի
հետ, մի աղջկա, որ մեր ընտանիքի բարեկամուհին էր։ Սա չափազանց էր․ ես չէի կարող դիմանալ, ինչպես չէր դիմանա նեղ հագուստը գեր մարդու մարմնին։ Հորիցս պահանջեցի իր ունեցվածքից ինձ բաժին
ընկնող մասը, որ թերևս միայն իր մահվանից հետո պիտի ինձ հասներ, բայց սպասելու ժամանակ չկար
և ինչո՞ւ սպասել։ Դա անարգանք էր հորս համար․ նույնն էր, որ ասեի՝ ինչ տարբերություն, թե երբ կմեռնես, համարենք՝ մեռել ես, իմ բաժինը տո՛ւր։ Հայրս ապտակելու փոխարեն գլուխն արագ թեքեց ինձանից ու դուրս եկավ։ Մի ժամ չանցավ, երբ ծառաներն իմ հարստությունն ինձ ներկայացրին։ Ես վաճառեցի ամենն ու գումարը ձեռքիս՝ գնացի այն աշխարհը, որի մասին էին բոլոր մտքերս։
Շատ էի ուզում ամեն ինչ ճիշտ անել, բայց սխալվեցի։ Մի սխալին հաջորդում էր մյուսը․ կրքեր,
վայրկենական հաճույքներ, որոնք ինձ պիտի զրկեին հավիտենականից՝ երջանկությունից։ Մի օր էլ
արթնացա հասկանալով, որ այլևս գումար չունեմ։ Ու կորան ամենքը, ընկերները կորան, որ մի ժամանակ սիրում էին ինձ․ անառակ կնոջ պես, որ միայն գումարով է ունակ սիրելու (չնայած, որ հենց ես մնացի պատմության մեջ «անառակի» պիտակով)։ Անճարությունից դարձա խոզապան․ անասուն պահելը
միակ բանն էր, որ գիտեի։ Մի օր խոզերի առաջ ջուր լցնելուց՝ ջրի մեջ իմ արտացոլանքը տեսա (մարդու
դեմքին դաջվում է իր կյանքը․ մեկ հայացքը հերիք է մարդուն ճանաչելու համար)․ իմ այլասերված աչքերում միայն մեկ բան կար՝ հիասթափություն։
Ինձնից էի հիասթափվել․ ես իրականում ավելի
վատին էի արժանի։ Ես կործանված մեկն էի՝ անթաղ մնացած մի մեռել, որը մեռավ սովից՝ ոչ թե
ուտելիքի, այլ՝ կրքերի։ Իմ հոգեհանգստին միայն
ես էի հրավիրված․ և՛ մեռելն էի ես, և՛ սգավորը,
որը, սակայն, ունակ չէր անգամ արտասվելու․ դա
բարի մարդկանց հատկանիշն է։ Կյանքը կորցնելուց հետո ես էլ ոչինչ չունեի կորցնելու․ որոշեցի
տուն վերադառնալ։ Տնից հեռանալուց երբեք հետ
չնայեցի․ վերադարձին էլ չէի նայում։ Տան ճանապարհին հայրս ընդառաջ վազեց, ես նրա ոտքերն
ընկա՝ ներում հայցելու, իսկ նա ձևացրեց, թե ամեն
օրվա պես անասուններին արածեցնելուց եմ վերադարձել։ Ու հասկացա, որ ավել բանի կարիքը չունեմ,
որ ունեմ ամենաթանկն աշխարհում՝ ընտանիքը, որտեղ միշտ սպասում են, որտեղ սիրում են՝ անկախ
քո՝ դրան արժանի լինելու չափից։ Ես առաջ ունեի ավելին, քան հիմա, բայց այդ պահին ունեցածս ինձ
ավելի թանկ թվաց, քան երբևէ։
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Ես երջանիկ մարդ էի ինձ համարում, այնպես, ինչպես բոլոր նրանք, ովքեր դեռ չեն հանդիպել
դժվարության։ Ամեն ինչ ընթանում էր երջանկությանը համապատասխան, երբ մի օր կրտսեր որդիս
ապտակեց ինձ լոկ մի արտահայտությամբ․ իր հասանելիք ժառանգությունն էր ուզում։ Աչքերս դողացին արցունքոտվելու չափ, արագ գլուխս թեքեցի ու դուրս եկա։ Դուրս եկա, որ նա չտեսներ արցունքներն իմ, դուրս եկա, որ չզգար թափն իմ ձեռքի… Երկար մտածում էի՝ ի՞նչ անել։ Արգելելը սխալ էր (տարիներ առաջ իմ հայրն ինձ թույլ էր տվել հեռանալ)՝ ես իրավունք չունեի նրան արգելելու։ Ուղարկեցի
իր հասանելիք հարստությունն ու հայրական կարոտով նայեցի նրա ճանապարհին, մինչ հորիզոնում
կորչելը․ վստահ էի, որ չի շրջվի։ Այդ օրվանից հետո երբեք դուռը չփակեցի, ոչ մի
վայրկյան․ վստահ էի՝ հետ է գալու։ Ես
գիտեի, որ կյանքում կան ճշմարտություններ, որոնք պետք է և կարելի է հասկանալ միայն սեփական փորձով։ Եվ բընական է երբեմն սայթաքելը, կարևորը՝
կանգնելու համար անհրաժեշտ ուժ գըտնելն է։ Իմ որդին էր․ պիտի վերադառնար։ Ամեն օր նայում էի տուն բերող ճանապարհին՝ հուսով, թե քամիները, որ
միայն փոշի էին բերում, մի օր էլ որդուս
տուն կբերեն։ Երեկոները ճաշում էի
ավագ որդուս հետ․ վախենում էի նրան
էլ կորցնելուց։
Մի օր էլ հայացքս անհունին հառած՝ աղոթում էի Հորը՝ որպես որդի,
աղոթում էի, որ վերադարձնի որդուս, որ
ես նրան լինեմ հայր, նա ինձ՝ որդի։
Աղոթքն ավարտելուն պես բացեցի աչքերըս ու հեռվում նկատելով որդուս՝ վազեցի ընդառաջ․ իմ կորած որդին գտնվեց,
իմ մեռած որդին հարություն առավ։ Անճանաչելի էր դարձել, ներողություն էր
խնդրում չարություն արած երեխայի պես, ես էլ ինչպես միշտ ներեցի նրան․ նա հաղթեց իրեն ու վերադարձավ։ Պատվիրեցի խնջույք կազմակերպել։ Երեկո էր, երբ ասացին, թե ավագ որդիս եկել է դաշտից,
բայց չի ուզում տուն մտնել։ Անհանգիստ դուրս եկա։ Անձրև խոստացող երկնքի պես խիստ էր հայացքը
նրա և լի բարկությամբ։ Բառեր չկային, հայացքն էր խոսուն․ մեղադրում էր ինձ՝ իրեն նույնքան չսիրելու
մեջ (բայց մի՞թե մարդն իր մի աչքը սիրում է մյուսից ավելի)։ Ես սիրում էի նրանց՝ առանց խտրականության և առանց պատճառի, սիրում էի, որովհետև իմ որդիներն էին։
«Մեռած եղբորը ոչ թե պետք է սպանել արհամարհանքով, այլ կենդանացնել՝ սիրով»,- ասացի ու
գրկեցի նրան, ինչպես տարիներ առաջ, երբ նա չարություն էր անում։
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Ես այս պատմության մեջ, ինչպես և իրական կյանքում, մնացի անկարևոր, երկրորդական կերպար, որի ներկայությունը միայն պատմության ճշմարտացիությունը փաստելու նպատակ ունի։ Ես դեռ
փոքրուց անում էի ամեն ինչ հորս սիրուն արժանանալու համար, բայց անօգուտ․ նա կրտսեր եղբորս
ավելի էր սիրում։ Իմ մանկական հուշերում դաջված է առաջին հիասթափությունը, երբ հայրս օտար
աշխարհ գնալուց իմ փոխարեն կրտսեր եղբորս իր հետ տարավ։ Կարծում եք՝ ես չէի՞ ուզում գնալ։ Ես
չափահաս էի ու արդեն՝ հմուտ հողագործ։ Մտածում էի՝ օտար աշխարհում սիրուն աղջիկներ կլինեն,
գեղեցիկ տներ… գուցե և կան, ի՞նչ իմանամ․ էդպես էլ երբեք չգնացի։
Իմ աշխարհը մեր այգին էր։ Իմ աշխարհն այնքան փոքր էր, որ սահմանափակվում էր չորս ցանկապատի արանքում և որի մեջ հազիվ 300 եզ ու գուցե նաև ես կտեղավորվեինք (ի՞նչ իմանամ, հնարավոր է՝ թիվը ճիշտ չեմ ասում․ երբեք անասուն չեմ պահել)։ Ես էլ էի հոգնել այնպես, ինչպես հոգնել էր
եղբայրս, ես էլ էի ուզում փախչել, միայն թե, ի տարբերություն նրա, ես փախչելու հիմք չունեի․ ես հորս
շատ էի սիրում։ Երբ նա գնաց, ես հուսով էի, թե հայրս ինձ կսկսի կրկնակի սիրել, բայց ապարդյուն։ Նա
ամեն օր նայում էր եղբորս ճանապարհին, այնպես, ինչպես նրա գնալու օրը։ Ես ինձ ծառա էի զգում,
ոչինչ ավելի․ հայրս ամեն օրվա աշխատանքիս դիմաց վճարում էր ինձ՝ մեկ միասին անցկացրած ընթրիքով։ Ես վստահ էի, որ հորս մյուս որդին չի վերադառնա։ Վերադառնար էլ՝ Կայենի նման կսպանեի
նրան։
Վերադարձավ։ Զայրույթս եռակի էր․ նա վերադարձել էր և հակառակ իմ սպասումների՝ կենդանի,
հայրս նրան ընդունել էր՝ պատժելու փոխարեն, մորթել էր իմ եզը՝ այն եզը, որն իմ ժառանգության մասն
էր։ Իր ժառանգությունը վատնել, վերադարձել էր իմը վատնելու։ Ոչինչ չասացի հորս․ մեկ է՝ չէր հասկանա։ «Մեռած եղբորը ոչ թե պետք է սպանել արհամարհանքով, այլ կենդանացնել՝ սիրով»,- ասաց՝ պետք
է՝ հրամայելու պես, ես էլ, ինչպես միշտ, արեցի նրա ասածը՝ մի փոքր ավելի սիրո արժանանալու ակընկալիքով և դրա չիրականանալու իրատեսությամբ։
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Արդյո՞ք Քրիստոս ռաբբի էր։ Այս հարցին ավելի հստակ պատասխանելու համար պետք է դիտարկենք Քրիստոսին առաջին դարի հուդայականության համատեքստում։
Երկրորդ Տաճարի ժամանակաշրջանում hուդայականությունը բաժանված էր մի քանի խմբավորումների. որոշները հիշատակված են Նոր Կտակարանում, օրինակ՝ սադուկեցիները, փարիսեցիները,
նախանձահույզերը (զելոտներ) և այլն: Նոր Կտակարանում Քրիստոս հիմնականում բանավիճում է
փարիսեցիների հետ (Ղուկ. 11․39; Մտթ. 15): Փարիսեցիները ընդունում էին գրավոր և բանավոր Օրենքը, խստագույնս պահում էին Մովսեսի կողմից փոխանցված օրենքները և հետևում էին, որպեսզի հրեաները կատարեն դրանք: Առաջին դարում ռաբբի անվանում էին միայն փարիսեցիական ուղության
վարդապետներին՝ չնայած մեզ հայտնի է, որ առաջին դարում ռաբբիական ձեռնադրություն չի կատարվել։ Ռաբբի ( רבין- «ռաբբին») բառը արամեերենում նշանակում է մեծ, պատվավոր, իմ ուսուցիչ: Առաջին
դարում ռաբբի բառը ենթադրում էր հարգալից դիմելաձև` ուղղված հասարակության մեջ բարձր դիրք
զբաղեցրած մարդկանց: Քրիստոսի՝ ռաբբի լինելը հաստատում են հենց իրենք՝ փարիսեցիները (Մտթ.
12․34; Հովհ. 3․2):
Սակայն ինչո՞վ էր հակասում կամ համընկնում Քրիստոսի վարդապետությունը մյուս ռաբբիների
կրոնական հայացքներին: Քրիստոս, խոսելով աստվածային նախախնամության և ազատ կամքի մասին, ասում է․ «Մարդու Որդին աշխարհից կգնա ըստ սահմանվածի, բայց վա՜յ այն մարդուն, ում ձեռքով
կմատնվի» (Ղուկ. 22․22): Քրիստոս, «ըստ սահմանվածի» ասելով, նկատի ուներ աստվածային նախախնամությամբ որոշված իր մահը, սակայն շեշտելով ազատ կամքի կարևորությունը՝ նշում է․ «վա´յ
նրան, ում ձեռքով կմատնվեմ»՝ ցույց տալով, որ չնայած կատարվելիքի անխուսափելիությանը, մարդն
ինքն է որոշում մասնակցի՞ Տիրոջ խաչելությանը, մատնի՞ Նրան, թ՞ե` ոչ: Ազատ կամքի մասին
խոսելով՝ ռաբբի Աքիբան ասում է․ «Ամեն ինչ նախատեսված է, բայց տրված է ազատ կամք» (Ավոտ․
3․16): Քրիստոս և փարիսեցիները համակարծիք էին նաև մեռելների հարության հարցում: Ռաբբի Յակովը ասում է. «Այս կյանքը նման է գալիք աշխարհի միջանցքի, ձեզ պատրաստեք միջանցքում, որպեսզի կարողանաք մտնել ճաշկերույթի սրահ» (Ավոտ․ 4.16): Քրիստոս Ավետարանում բազմիցս խոսում է
մեռելների հարության մասին՝ թե´ ուղղակիորեն, թե´ առակների միջոցով (Հովհ. 5․21, 29, Մտթ․ 25.113; Ղուկ. 20.27): Քրիստոսի և ռաբբիների հայացքները համընկնում էին նաև Օրենքի ուսուցման հար-

ցում: Թալմուդում հիշատակվում են Հիլլելի խոսքերը. «Այն ինչ հաճելի չէ քեզ, ընկերոջդ մի´ արա, այս
է ամբողջ Օրենքը, իսկ մնացյալը սրա հավելումներն են » (Շաբբատ 31/Ա): Քրիստոս նույնպես Օրենքի
գլխավոր նպատակը տեսնում է այս բանաձևի մեջ՝«Այն ամէնը, ինչ կկամենաք, որ մարդիկ ձեզ անեն,
այդպես եւ դո՛ւք արեք նրանց, որովհետև ա՛յդ իսկ են Օրենքն ու Մարգարեները» (Մտթ․ 7․12): Երբ
դպիրներից մեկը (դպիրները նույնպես պատկանում էին փարիսեցիական ուղղությանը) մոտենում է
Քրիստոսին և հարցնում, թե ո՞րն է առաջին պատվիրանը, Քրիստոս՝ որպես առաջին պատվիրան, նշում
է հինկտակարանյան հայտնի «Լսի´ր, Իսրայե´լ» հատվածը, որը հրեաների համար հանդիսանում էր
ամենակարևոր պատվիրանը և օգտագործվում օրվա տարբեր ժամերի համար նախատեսված աղոթքներում: Իսկ որպես երկրորդ պատվիրան՝ նշում է․ «Սիրի´ր քո ընկերոջը քո անձի պես»։ Դպիրը, տեսնելով, որ Քրիստոս իրենց ուսմունքին համաձայն է խոսում, ասում է. «Լա´վ է, Վարդապե՛տ, ճշմարիտ
ասացիր» (Մրկ. 12.28): Ինչպես Քրիստոս չէր խորշում ճաշկերույթներին մասնակցելուց (Ղուկ. 7.36),
այնպես էլ փարիսեցիները․ նրանք հաճախ մասնակցում էին խնջույքների՝ չնայած նրան, որ խստորեն
պահում էին Մովսիսական Օրենքը, օրապահքերը և շաբաթապահքերը: Այս կապակցությամբ Հիլլելն
ասում է. «Եթե, ես ինձ համար չեմ, ապա ո՞վ է ինձ համար, բայց եթե ես միայն ինձ համար եմ, ապա ո՞վ

եմ ես»:
Սակայն որոշ հարցերի շուրջ փարիսեցիները և Քրիստոս ցուցաբերում էին հակառակ մոտեցումներ․ օրինակ՝ կանանց վերաբերյալ: Հիլլելն ասում է. «Կանանց քչացնողը՝ մեղքն է քչացնում» (Ավոտ․
2․3): Քրիստոս, սրան հակառակ, չէր խուսափում կանանց հետ շփումից (Ղուկ. 10.38)․ նույնիսկ օգնության ձեռք մեկնեց անառակ կնոջը, որը հրեական միջավայրում համարվում էր ամենապիղծ անձը։
Քրիստոսի հետ, բացի տասներկու առաքյալներից, շրջում էին մի քանի բարեպաշտ կանայք (Ղուկ. 8․2):
Փարիսեցիները չէին շփվում հասարակ ժողովրդի ( ( ) ַעם ָה ָא ֶרץամ հաարեց) հետ. «Փարիսեցին չի կարող

ուտել ամ հաարեցի հետ» (Բրախոտ 43.բ): Քրիստոս, հակառակվելով կանոնին, մասնակցում է Մատթեոսի կազմակերպած խնջույքին (Ղուկ. 5․29), որտեղ կային բազում մաքսավորներ, որոնք հրեական միջավայրում համարվում էին մեղավոր մարդիկ: Քրիստոսի կարծիքը փարիսեցիների հանդեպ լավագույնըս ներկայացվում է Մտթ. 23.1-5-ում. «Մովսեսի աթոռի վրա նստեցին օրենսգետներն ու փարիսեցինե-

րը. ամեն ինչ, որ նրանք ձեզ ասեն, արեք եւ պահեք, բայց մի՛ արեք ըստ նրանց գործերի, քանի որ ասում
են, բայց չեն անում: Ծանր ու դժվարակիր բեռներ են կապում եւ դնում մարդկանց ուսերի վրա, բայց իրենց
մատով անգամ չեն կամենում շարժել դրանք: Եւ իրենց բոլոր գործերն անում են՝ ի ցույց մարդ-կանց.
լայնացնում են իրենց գրապանակները եւ երկարացնում են իրենց զգեստների ծոպերը»: Այսպի-սով,
Քրիստոս ասում է, որ փարիսեցիների ուսմունքը ճշմարիտ է, սակայն նրանցից ոմանք այդ ամենը
անում են զուտ ցուցադրության համար, ինչի արդյունքում Օրենքը կորցնում է իր դերը և ստանում է
զուտ ծիսական և արտաքին բնույթ: Սակայն Քրիստոս պարզապես ռաբբի չէր, այլ մեկը, Ով կույրերին
տեսողություն էր տալիս (Մրկ. 10.51, Հովհ. 9․2), մեռելներին՝ հարություն (11․8), քայլում էր ջրի վրայով
(Հովհ. 6․25), կառավարում բնությունը (Մրկ. 11․21):
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Հին Կտակարանում և Ավետարաններում պահքը նշանակում էր պարզապես կերակուրներից զգուշանալ,
չուտել, ծոմ պահել։ Ավետարաններում բազմաթիվ առիթներով հիշատակված ծոմ, պահք բառերը ընդհանրապես
մեկնաբանվում են նույն իմաստով։ Բառացիորեն այն հասկացվել է անձի կողմից որոշակի ժամանակահատվածում հաճոյալի ճոխություններից հեռու մնալ, միևնույն ժամանակ ինքն իրեն զորացնել աղոթքներով և ավելի մոտենալ Աստծուն։ Ծոմի կամ պահքի հետ պետք է զուգահեռ ընթանա աղոթքը, ակներև մի իրողություն, որը հաստատվում է, երբ կատարենք Ավետարաններից համապատասխան ընթերցումները։
Այսուհանդերձ, նշենք որ ծոմի կամ պահքի երևույթը հատուկ չէ միայն քրիստոնեությանը։ Կրոնները՝ հնագույն դարերից սկսած, անկախ դավանական սկզբունքներից, իրենց հետևորդների համար սահմանել են կենցաղային օրենքներ, ընդհանրապես մեկնաբանելով հասարակական, հոգևոր, դաստիարակչական-բարոյական,
առողջապահական և այլ տեսանկյուններից։

ԻՍԼԱՄ
Պահք պահելը Իսլամում կարևորագույն պատվիրաններից է։ Մահմեդականի համար պահք պահելը ենթադրում է բնական լույսի ժամանակահատվածում կերակուրներից, խմիչքներից և ցանկացած տեսակի զվարճանքներից հրաժարվելը։ Պահքի պարտադրանքը հանվում է միայն արևի մայր մտնելուց հետո, սակայն այդ չի ենթադրում անցնել որկրամոլության և այլ ոչ զուսպ պահվածքի։
Պահքից ազատված են այն մարդիկ, որոնք ժամանակավորապես չեն կարող պահք պահել (երկարաժամկետ
ճանապարհորդություն, պատերազմ, բանտարկություն, հիվանդություն և այլն), ովքեր չեն կարողանում իրենց
արարքների համար պատասխանատու լինել (հոգեկան հիվանդներ), ինչպես նաև ծերացած մարդիկ՝ սեփական
որոշմամբ, փոքր երեխաները, հղի կանայք և բոլոր նրանք, ում պահքը կարող է որևէ կերպ ֆիզիկական վնաս
հասցնել։ Պահքը անգիտակցաբար խախտողները պետք է այդ բացթողումները լրացնեն, սակայն գիտակցաբար
խախտողները պետք է այդ օրերը լրացնեն, ինչպես նաև ապաշխարեն և հատուցեն։
Ընդհանրական պահքից զատ կա նաև անհատական պահք, որի համար նախատեսված են երկուշաբթին և
չորեքշաբթին։ Բոլոր Մահմեդականների համար պարտադիր պահք է «Ռամադան» ամիսը։ Ընդհանրական պահք
են պահում նաև տարբեր վտանգների, համաճարակների, պատերազմների ժամանակ՝ Աստծու ներմանն արժանանալու համար։

ՀՈՒԴԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Պահքի համար նախատեսված օրերը համեմատաբար քիչ են հրեական օրացույցում։ Բաբելոնյան գերությունից հետո ընդունվել են նաև 4 այլ պահքեր՝ ի հիշատակ Առաջին տաճարի կործանման՝ չորրորդ ամսում (Թամուզ), հինգերորդ ամսում (Ավ), յոթերորդ ամսում (Թիշռեյ) և տասներորդ ամսում (Թեվեդ)։ ժամանակի ընթացքում ավելացել են այլ պահոց շրջաններ, սակայն դրանք մեծ ուշադրության չեն արժանացել և պարտադիր չեն
համարվել։ Հուդայականության մեջ պահքն իրենից ենթադրում է կերակուրներից և ըմպելիքներից, ինչպես նաև
հաճույքներից հրաժարում։

ԲՈՒԴԴԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԻՆԴՈՒԻԶՄ

Բոլոր բուդայականները երկօրյա պահք են պահում
«Նյունգնայ» տոնի առթիվ։ Առաջին օրը նրանք ուտում
են որոշակի կերակուրներ, իսկ հաջորդ օրն ամբողջապես հրաժարվում են կերակուրրից։ Սա մարմնի, խոսքի
և մտքի մաքրման ընթացք է։ Բուդդայականության մեջ
պահքը համարվում է ինքնակառավարման միջոցներից
մեկը։

Ինչպես այլ կրոնները, այդպես էլ Հինդուիզմն
ունի պահոց օրեր, սակայն մի փոքր տարբերությամբ՝ շաբաթվա յուրաքանչյուր օրվա պահքը ունի
յուրահատուկ նշանակություն և նպատակ՝
1. Կիրակի՝ պահք Արևի համար։
2. Երկուշաբթի՝ պահք Լուսնի համար։
3. Երեքշաբթի՝ պահք Մարսի համար։
4. Չորեքշաբթի՝ պահք Մերկուրիի համար։
5. Հինգշաբթի՝ պահք Յուպիտերի համար։
6. Ուրբաթ՝ պահք Վեներայի համար։
7. Շաբաթ՝ պահք Սատուրնի համար։

ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Կաթոլիկ եկեղեցին ընդունել է ժուժկալության և ապաշխարության որոշակի շրջաններ, որոնք հանդես են
գալիս որպես պատրաստություն քրիստոնեական կարևորագույն տոների՝ Ս․ Ծննդի և Ս․ Հարության, ինչպես
նաև օգնում են հաղթահարել վատ սովորություններն ու հասնել սրտի ազատության։
Պահքը պարտավոր են պահել բոլոր առողջ մարդիկ՝ քսանմեկ տարեկանից մինչև վաթսուն տարեկան՝ ավագ
չորեքշաբթի և ավագ ուրբաթ օրերին։ Այս օրերին արգելվում է ուտել մսամթերք և մեկ անգամից ավել հագեցուցիչ
ուտել։ Կաթոլիկ եկեղեցում պահքը պահում են բուսական կերակուրներով, սակայն թույլատրում են օգտագործել
կաթնեղեն։ Սրանից զատ՝ յուրաքանչյուր ուրբաթ բոլոր հավատացյալների համար պարտադիր է պահեցողությունը։ Պահքից ազատված են այն մարդիկ, որոնց համար այն մեծ դժվարություն է՝ հիվանդները, տաժանակիր աշխատանքների մասնակիցները, երեխաները և բոլոր նրանք, ովքեր կարող են տկարանալ պահքի պատճառով։
Յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է գոնե տարին մեկ անգամ պահք պահի և հաղորդություն ստանա Ս․ Հարության տոնին։ Սա Եկեղեցու պահանջն է հավատացյալից, որի շնորհիվ վերջինս պիտի ապաշխարության նվազագույն սանդղակին հասնի և իր հոգու մաքրմանը նպաստի։
Օրթոդոքս /ուղղափառ/ եկեղեցում պահքի ժամանակ օգտագործվում է կերակուր, բայց որոշակի արգելքներով՝ կա՛մ այլ կերակուրների ընդունմամբ, կա՛մ էլ սովորական չափաբաժնից պակաս։ Պահքը նախորդում է մեծ
տոներին, ինչպես նաև կիրառվում է ապաշխարության շրջանում և եկեղեցական պատիժների ժամանակ՝ հոգու
զորացման և աղոթքի նվիրվելու համար։
Եկեղեցին ընդունել է մեկօրյա պահք․ չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին պահք են պահում բոլոր բարեպաշտ
քրիստոնյաները․ սրանք յուրօրինակ սուգի օրեր են։ Չորեքշաբթի Հիսուս Քրիստոսի մատնության օրն է, իսկ ուրբաթը՝ խաչելության։ Ուղղափառ եկեղեցին ունի նաև չորս երկարատև պահքեր․ Մեծ պահք․ այն նախորդում է
Քրիստոսի Հարության տոնին։ Մեծ պահքն ամենաերկարատև և խստագույն պահքն է։ Մեծ պահքի ընթացքում
թույլատրվում է ուտել միայն բուսական կերակուրներ և խստիվ արգելվում է ցանկացած կենդանական կերակուր,
չի թույլատրվում նաև ձուկ։ Կարելի է օգտագործել բուսական յուղ, բացառությամբ՝ չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերի։
Ձուկ թույլատրվում է ուտել երկու անգամ ողջ մեծ պահքի ընթացքում՝ Ավետման տոնին և Ծաղկազարդի կիրակի
օրը։
Ամառային պահք, որը նախորդում է Ս․ Պողոս և Ս․ Պետրոս առաքյալների տոնին։ Այս պահքը այդքան էլ
խիստ չէ․ թույլատրվում է ուտել ձուկ՝ ի բաց առյալ չորեքշաբթի և ուրբաթ օրեը։
Ս․ Աստվածածնի Վերափոխման տոնին նախորդող պահքի ժամանակ արգելվում է ձուկ ուտելը, իսկ չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին՝ բուսական յուղի օգտագործումը։
Ս․ Ծննդյան պահքը տևում է քառասուն օր․ այն ամենա ուրախ և սիրված պահքերից է։ Այս պահքը ևս շատ
խիստ է․ թույլատրվում է ուտել ձուկ՝ բացի չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերից։ Պահքը խստանում է Ս․ Ծննդյան ճրագալուցի օրը։
Հայ առաքելական եկեղեցում պահեցողությունը իր օրինապահության ձևի մեջ մի որոշ ժամանակամիջոցով
մսով, յուղով, կաթնեղենով և ձվեղենով պատրաստված կերակուրներից, ճոխություններից և խմիչքներից հեռու
մնալու կրոնական պատվեր է։ Այստեղ պահքը նախորդում է բոլոր տաղավար տոներին, ինչպես նաև կան հատուկ շաբաթապահքեր տարբեր տոներից առաջ։ Թելադրվում է ուտել բուսական ուտելիքներ, բանջարեղեն, ընդեղեն կամ համապատասխան կերակուրներ՝ բուսական յուղով պատրաստված։ Թույլատրելի է համարվում նաև
մեղրը։ Պահքի կամ ծոմի հարցերում Հայոց եկեղեցին ավելի խստապահանջ է արգելում է թե՛ ձկնեղենի թե՛ կաթնեղենի օգտագործումը և թույլատրում է միայն բուսական կերակուրներ։ Ըստ էության, սակայն, ծոմը կամ պահքը
ոչ միայն ժուժկալության, զգաստության հրավեր է, այլև հավատացյալների կյանքում կրոնի և բարոյականության
կանոնավոր պարբերականությամբ հիշեցում։ Այն նաև համարվում է հավատքի ամրապնդման միջոց, լուրջ առաքելությունների նախօրեին՝ խոկման, ինքնապատրաստության առիթ, երբ նյութական և մարմնական հաճույքների և որոշ զրկանքների փոխարեն աղոթքներով շեշտը դրվում է կենարար արժեքների վրա։
Ուրեմն, պահքը կամ ծոմը հոգու մաքրագործման և կրոնական բարոյականության գիտակցումով նրա
վերանորոգման ու ամրապնդման միջոց է՝ անկախ նրանից, որ այն հետապնդում է նաև կրոնասիրության և
հավատքի ամրապնդման նպատակ։
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«ՊԱՏՎԻ՛Ր ՔՈ ՀՈՐՆ ՈՒ ՔՈ ՄՈՐԸ»
(Ծնողական սերը համաշխարհային գրականության բարոյագիտական համատեքստում)
Մովսիսյան օրենքի՝ Տասնաբանյայի համամարդկային բարոյականության գաղափարախոսության եզրագծում կա մի պատվիրան, որը հիմքն է մարդկային հարաբերությունների կերտման: Մանուկը, ծնվելով և մեծանալով ընտանիքի հոգածության ներքո, դառնում է այդ միջավայրի թափանցելի
հայելին: Մեծ պատասխանատվություն է դրված ծնողների ուսերին իրենց զավակների դաստիարակության համար, քանի որ անձի բարոյահոգեբանական զարգացումը հիմնվում է մանկության դաստիարակության ենթահողի վրա: Երեխաների դաստիարակությունը ոչ միայն տվյալ երկրի լավ քաղաքացի կերտելու տեսլականով է կարևորվում, այլև՝ աշխարհի պատմությամբ, ինչպես նշում է ուկրաինացի գրող-մանկավարժ Անտոն Մակարենկոն: Մարդկության
նկատմամբ սերը, ըստ այդմ, պայմանավորված է երեխաների հոգևոր դաստիարակությամբ, որը ծնողների կոչումն է և առաքելությունը, Աստծո պատկերի պահպանումը
նրանց մեջ. «Աստծուց հետո ծնունդի պատ-

ճառ ու միջոցներ են ծնողները և որպես
մարմնավոր աստվածներ են իրենց զավակների համար, որովհետև ծնում են, սնուցում
և կյանք պարգևում» (Հովհ. Երզնկացի): Այն, ինչ ունի ծնողն իր ներաշխարհում, անմնացորդ փոխանցվում է զավակին, ուստի երեխաները դառնում են «ծնողների բնավորության ծեփապատկերը» (Էրիխ
Ֆրոմ): Հասարակության մեջ անձն ստանում է մի նոր դաստիարակություն, որը բնավ էլ համեմատելի
չէ ընտանեկան հարկից ներս ստացած դաստիարակությանը: Եթե բարոյական սկզբունքերն ամուր
չեն նրա մեջ, ապա շատ շուտ կարող է փլուզվել ծնողներից ստացած խորհուրդների աշտարակը, և
անձը կընկնի բարոյազուրկ բարքերի տարտարոսը: Իսկ բարոյականության զգացման ամրապնդողը
մայրն է, որի սիրտն ընդգրկում է համայնական մարդկությունը, տիեզերական անծայրածիր հորիզոնները:
Պակաս կարևոր չէ հակառակ հարաբերությունների (զավակ-ծնող) կառուցումը: Այս արժևորելով՝ Ռուսական կայսրության ամենաերկար կառավարած կայսրուհի Եկատերինա II Մեծը խրատում
էր, որ ցանկացած տարիքում պետք է հարգել ծնողներին: Ով նվիրված է իր ծնողներին, նա սիրում է և՛
Աստծուն, և՛ իր բոլոր մերձավորներին, իսկ ով չի հարգում իր ծնողներին, նա անարգում է և՛ Աստծուն,
և՛ մարդկանց, ինչի պատճառով էլ կարժանանա անեծքի և պատժի, ինչպես Հակոբի որդի Ռուբենը և
Նոյի որդի Քանանը։
Համաշխարհային գրականության մեջ կան այնպիսի գործեր, որոնք առանձնահատուկ կերպով
անդրադառնում են ծնողների և զավակների հարաբերություններին՝ տալով ոչ միայն փիլիսոփայական, գոյաբանական մտորումների, այլև՝ ընտանիք-հասարակություն օղակների հոգեբանական բազմաշերտ ընկալումների խորհրդածության առիթ, շեշտում նաև դրանց բարոյախոսական նկարագիրը:
Այդ առումով համամարդկային և բոլոր ժամանակներում անգերազանցելի մի վեպ է «Հայր Գորիոն»,
որը հանդիսանում է իր ժամանակի հայելին. «Լավ իմացեք՝ այս դրաման ո՛չ հնարանք է, ո՛չ վեպ։ Ամ-

բողջը ճշմարտություն է, այն աստիճանի ճշմարտություն, որ յուրաքանչյուրը սրա սաղմերը կգտնի
իրենում, հնարավոր է՝ իր սրտում»։ Բալզակը ԺԹ դարի եվրոպական ռեալիզմի ամենախոշոր ներկա-

յացուցիչն է: Նա կատարեց ստեղծագործական վիթխարի սխրանք՝ իր մեծածավալ վիպաշարում տալով ոչ միայն իր դարաշրջանի խոր ու ճշմարիտ համայնապատկերը, այլև արտահայտեց համամարդկային նշանակություն ունեցող բարոյական ճշմարտություններ: Նրա գեղարվեստական ստեղծագործության գերագույն օրենքը կենսական ճշմարտությունն է, որը բացահայտվում է կյանքի այլևայլ հարթությունների խաչմերուկում, ժամանակի փոփոխման հարացույցում, երբ փոխվում են հասկացութային արժեքները, կամ այլափոխվում է դրանց բարոյախոսական բնութագիրը, երևույթներին տրվում է
նոր գնահատական: Բալզակի վերոնշյալ երկը, ընդերքային իր գաղափարախոսությամբ, ժամանակի
եսապաշտական բարոյականության քննադատություն է, որտեղ ներկայացված է մարդկային աղճատված կերպարը (քարացած սրտեր, վաճառված ազնվություն ու խիղճ, միով բանիվ՝ ամենքը ամենքի
դեմ), երբ հասարակական որոշակի միջավայրի վայրենի վարքն ու բարքը թելադրում են մարդկային
կոլեկտիվի գործելակերպը: Փողը դարձել է ամենազոր լծակը: Բացառությամբ մի-երկու անձերի՝ վեպի հերոսների բարոյականության հիմնական զսպանակը բարոյական շահն է: Բոլորից առանձնանում է Գորիոն. թեև բարձր իդեալներով աչքի չի ընկնում (նա եղել է սովորական ձեռնարկատեր), բայց
և նրա հոգեկան ամբողջ աշխարհն ամփոփված է մի զգացմունքի մեջ. դա հայրական սերն է: Նա ամեն
ինչ արել է իր երկու դուստրերի՝ Անաստասիի և Դելֆինի համար, թեև կյանքի վերջում է հասկանում,
որ իր լքվածության մեղավորը հայրական մշտահորդ սիրո անզուսպ զգացումն է. «Իմ աղջիկներն ինձ

համար իմ մոլորություններն էին… Լքում. ահա իմ վարձատրությունը»: Ամենասրբազան զգացումները խորթացել են ցոփ ու շվայտ կենցաղի մեջ խորտակվող դուստրերի համար, որն էլ հենց Գորիոյի
ողբերգության առաջնային կանխադրույթն է: Եսասիրական այդ բարոյականության զոհն է նաև երիտասարդ Ռաստինյակը, ով Գորիոյի դրկիցներից միակն է, որը հասկանում է հայր Գորիոյի հոգեկան
խռովքը և անկարեկից կացության հանգամանքը: Նախքան Բալզակի՝ այս թեմային անդրադառնալը,
համաշխարհային

գրականության

մեջ

հայտնի

էին

արդեն

նույնաբնույթ

այլ

գործեր

ևս՝ Հոլինշեդ «Տարեգրություններ», Սիդնի «Արկադիա», Վիլյամ Շեքսպիր «Լիր արքա», որտեղ ներկայացվող ժամանակին բնորոշ բարքերը նախորդում են բալզակյան ժամանակարջանի հասարակական
անցքերին, թեև շեքսպիրյան այն ձևապերպումը, թե «ճշմարտությունը մի պահապան շուն է, որին

մտրակելով դուրս են քշում սենյակից, մինչդեռ տիկին շողոքորթությունը որսկան շան պես շնթռկում
է կրակի կողքին, որ գարշահոտություն արձակի», դեռ չի կորցնում իր այժմեականությունը: Նույն գաղափարը ենթահող է հանդիսացել արևմտահայ գրող Վահե Հայկի «Կաթիդ փարան չմոռնաս, մամա»
պատմվածքի համար, որտեղ տեսնում ենք հարազատ մոր նկատմամբ զայրույթ և ատելություն, ընչաքաղց և եսասեր որդու անհոգի վերաբերմունք անպաշտպան, զառամյալ մոր նկատմամբ, խղճի խայթ
չունեցող նպարավաճառ:
Այսպիսով, Աստծո՝ ծնողասիրության վերաբերյալ պատվիրանը առանցքային է պատվիրանների
համակարգում, որը մշտապես եղել է համաշխարհային գրողների ուշադրության կենտրոնում, քանի
որ կարծես բոլոր ժամանակներում էլ խախտված է եղել այդ պատվիրանը, ուստի՝ միմյանցից տարօրինակորեն հեռացած, իրարից օտարված ծնողները և զավակները, որպես հասարակական բյուրեղ՝
եղել են ընկերաբանների, հոգեբանների և մտավորականների ուսումնասիրման առարկան, որի միջոցով հնարավոր է բարոյական հարության հաղթանակը համատարած հոգևոր մահվան պանթեոնում:
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Ների՜ր, Բարի՛… (Մտթ. 19.16),
Ընդվզումը Քո արարած իմ ձեռքերի,
Որ խաչվելու միայն արժան՝
Քե՛զ գամեցին Փայտին մահվան… (Մարկ. 15.25):
Ների՛ր, Անմա՜հ,
Հավերժալուր Քո սրբության լույսով
Խավա՜ր մեղավորիս… (Հովհ. 8.12),
Որ համբույրո՛վ Քեզ մատնեցի ձեռքը Չարի… (Ղուկ. 22.47)
Ու ոչ, ավա՜ղ, ազնվությա՛մբ դավաճանի…
Ների՜ր, Կարո՛ղդ ամենայնի,
Որ փու՛շ եղա՝ո՛չ սպեղանի… (Մարկ. 15.17)
Արյունաքամ Քո լույծ մարմնին…
Արցու՛նք եղա Քո աչքերում տառապանքի ու ո՛չ հույսի… (Հովհ. 11.35),
Գա՜մն ես եղա ինձ գուրգուրող Քո լույս ձեռքի
Ու հենց հյուսնի՛ վարպետությամբ գամո՛ղը Քեզ Խաչափայտին… (Ղուկ. 23.33),
Աստվածության Քո լու՜ռ Վկա՛ն,
Բայց Դավաճա՛նը սրբությանդ ամենատե՜ս, ամենանգի՛ն,
Որի առաջ ծնկի եկած,
Ինչպես այնժամ Խաչիդ առաջ՝
Քեզ խաչելու հանդգնությամբ,
Աղերսում եմ ես մարդասե՜ր, ներո՜ղ, գթա՜ծ,
Ողորմի՛ր ինձ ողորմությամբդ՝
Չարաշահված եղկելիիս կողմից թշվառ,
Ում համար Դու մինչև՜ մեռա՛ր… (Մարկ. 15.37)
(Ու մեռնում ես նորի՜ց, կրկի՛ն)
Եվ խաչվելու միայն արժան իմ որբ հոգին
(Որ հանապազ խաչու՛մ է Քեզ)
Լցրիր Սիրո՛վ այն աննվազ… (Հովհ. 14.34),
Որի առաջ, ինչպես այնժամ Խաչափայտիդ առաջ անգին,
Ծնկում եմ ես… Քեզ սպեղանի արտասուքո՛վ իմ ողբագին…
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