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 Հայ կա նուշ Շա րուր յան
բ.գ. թ., դոց., ԵՊՀ

ԲԱ ՐՈՒ և ՉԱ ՐԻ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻ ՐԸ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ 
ՀԱՅ ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՄ

( ՀԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՔԵ ՇԻՇ ՅԱՆ․ « ՍԱ ՏԱ ՆԱ ՅԻ ԸՆՏ ՐՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ»)

Բա նա լի բա ռեր – ժա մա նա կա կից հայ ար ձակ, Հա րութ յուն Քե շիշ յան, « Սա
տա նա յի ընտ րութ յու նը», վեպ, Աստ ված, Սա տա նա, բա րու և չա րի հիմ նախն դիր, 
խորհր դա նիշ, քա ղա քա կան են թա տեքստ

Յու րա քանչ յուր բա նա կան ա րա րած, աշ խարհ գա լու պա հից սկսած, 
փոր ձում է ի մաս տա վո րել ի րեն շրջա պա տող հա կադ րա միաս նութ յուն-
ներն ու գտնել ո րո շա կի բա ցատ րութ յուն ներ․ սա բնա կա նա բար ոչ միայն 
դյու րին չէ, այլև գրե թե ա նի րա գոր ծե լի։ Ուս տի ան հաս կա նա լին բա ցատ-
րե լու ճա նա պար հին ան մի ջա պես ծա գում է բա րին և չա րը տար բե րա կե-
լու ան խու սա փե լի ձգտու մը։ Այս եր կու՝ միմ յանց հա կադր վող, բայց միա-
ժա մա նակ նաև լրաց նո ղ ու ընդգր կուն հաս կա ցութ յուն նե րի մշտա կան 
ա ռեղծ վա ծը հե տաքրք րել է թե՛ փի լի սո փա նե րին, թե՛ ար վես տի նվիր-
յալ նե րին և թե՛ հա սա րակ մարդ կանց, ո րոնք էլ ա նըն կա լե լին բա ցատ-
րե լու բար դա գույն խնդրի լու ծու մը գտնե լու հույ սով  հա ճախ  դի մում են 
Աստ վա ծաշն չի օգ նութ յա նը։ Իսկ ի՞ն չը կա րող է լա վա գույնս բա ցատ րել 
բա րու և չա րի սահ մա նա զա տու մը, ե թե ոչ Աստ ծո և Սա տա նա յի ա վան-
դա կան հա կադ րու մը։ Բայց ժա մա նա կը ժայ ռա բե կոր չէ․ այն ան ընդ հատ 
փո փոխ վում է, զար գա նում, ծնունդ տա լիս նո րա նոր մո տե ցում նե րի ու 
գա ղա փար նե րի։ 

Աս վա ծի ա պա ցույ ցը կա րե լի է գտնել գրա կան աս պա րեզ մտնող մի 
շնոր հա լի գրողի` Հա րութ յուն Քե շի շ յա նի` 2000-ին լույ սըն ծայ ված « Սա-
տա նա յի ընտ րութ յու նը» խո րագ րով վե պում։ Այն ու շար ժան է ա մե նից 
ա ռաջ հե ղի նա կի ինք նօ րի նակ մտա ծո ղութ յամբ, կա ռուց ված քով, տար-
բեր մշա կույթ նե րի (հու նա կան ա ռաս պել ներ, Միջ նա դար յան Ի տա լիա, 
Հա յաս տան) հա մակ ցութ յամբ, ինչ պես նաև ար դի քա ղա քա կան աշ-
խար հի նրբին են թա շեր տե րի բա ցա հայտ մամբ և, որ թերևս ա մե նից 
կար ևորն է, Աստ ծո և Սա տա նա յի վե րա բեր յալ դա րե րի ըն թաց քում հաս-
տատ ված կարծ րա տի պի տա պալ մամբ։ Այս վե պում գե ղար վես տա կան 
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տպա վո րիչ պատ կեր նե րով միահ յուս վել են եր ևա կա յա կանն ու ի րա կա-
նը, աստ վա ծա յինն ու աշ խար հի կը, և  ար դյուն քում ըն թեր ցո ղի սե ղա նին 
է հայտն վել գրա կան մի ինք նա տիպս տեղ ծա գոր ծութ յուն, որն ըն թերց-
վում է գրե թե մեկ շնչով` ստի պե լով խոր հել ու վերս տին արժ ևո րել սե-
փա կան նե րաշ խար հը։

« Սա տա նա յի ընտ րութ յուն»-ն  ու նի կա ռուց ված քա յին բա վա կան ու-
շագ րավ ընդ գրկում`Երկն քի ու Երկ րի ար դիա կա նաց ված միահ յու սում, 
ան գամ քա ղա քա կա նա ցում ( Սահ մա նադ րութ յուն, հան րաք վե, ար տա-
կարգ ի րա վի ճակ), Աստ վա ծաշն չից հայտ նի կեր պար նե րի ժա մա նա կա-
կից մեկ նա բա նում․ դա րեր ի վեր դա վա ճան հա մար վող Հու դան Աստ ծո 
կող մից հռչակ վում է կո ռուպ ցիո ներ, իսկ Պետ րո սը պա տաս խա նա տու 
պա հե րին մշտա պես խու սա նա վում է...Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է, որ 
խնդրո ա ռար կա վե պը զուրկ չէ ինչ-ինչ թե րա ցում նե րից, հե ղի նա կա յին 
ան հար կի մի ջա մտու թ յուն նե րից. վերջ նա հաշ վում, սա կայն, պարզ վում 
է, որ դրանք բնավ չեն ստվե րում հյուս ված քի խոր քը։ Ինչ պես ռու սա կան 
քա ջա ծա նոթ ա ռածն է ա սում` «Ա մեն թե րու թ յուն ու նի իր ա ռա վե լութ-
յու նը»։ Խոսքս վե րա բե րում է վե պում հայտն ված տա րա տե սակ դևե րի 
(Լ յու ցի ֆեր, Մե ֆիս տո ֆել, Ա զա զել, Բե հեղ զե բուղ կամ Ա րուս յակ)չա փա-
զանց ված հի շա տակ մա նը, ո րոնք, ըստ հե ղի նա կի մտահ ղաց ման, բնակ-
վում են Երկն քի ու Երկ րի սահ մա նագ ծում։ Գու ցե սա կա րե լի է դի տար կել 
իբրև սոսկ հա վել յալ, ընդ հա նուր դի պա շա րի հետ այն քան էլ չառնչ վող 
դրվագ,բայց մյուս կող մից, հաշ վի առ նե լով վե րոնշ յալ դևե րի մեկ նում նե-
րը, ա ռա վել ևս ն րանց հա տուկ բնա կա վայ րի՝ Դ ևե րի Երկն քի ստեղ ծու մը, 
կա րե լի է ա սել, որ հե ղի նա կը կեր տել է ու րույն խորհր դա նիշ ներ։ 

Հայտ նի է,որ Լ յու ցի ֆե րը հռո մեա ցի նե րի հա մար ե ղել է«այ գա բա ցի 
աստղ»,իսկ Մե ֆիս տո ֆե լին՝ Վե րածնն դի ժա մա նա կաշր ջա նի չար ո գուն, 
հան դի պում ենք եր ևե լի գեր մա նա ցու` Յ․ Գ յո թեի հան ճա րեղ « Ֆաուստ»-
ում։ Ինչ վե րա բե րում է Ա զա զե լին՝ « Մեղ քե րի քա վութ յան նո խա զին», 
ա պա ըն թեր ցո ղին նա հայտ նի է ռուս նշա նա վոր գրող Մ․ Բուլ գա կո վի 
« Վար պե տը և Մար գա րի տան» ինք նա տիպ վե պից, ուր նա մշտա պես 
ու ղեկ ցու մէ Սա տա նա յին՝ Վո լան դին, մինչ դեռ Բե հեղ զե բու ղը, ո րը Հին 
Կ տա կա րա նում հի շա տակ վում է որ պես փղշտա ցի նե րի աստ ված, վե-
պում կրում է նաև երկ րորդ ա նու նը՝ Ա րուս յակ. նա, հար կավ, Վե նե րա-
յի հա յե րեն հա մար ժեքն է և, ի թիվս այլ ձևե րի, ու նի նաև Լու սա բեր և 
Աստ ղիկ ան վա նում նե րը։ Ա սել է թե` դևե րի ընտ րութ յու նը բնավ պա-
տա հա կան չէ, քա նի որ նրան ցից յու րա քանչ յու րի դերն էա կան է։ Ուս տի 
ու շագ րավ է, որ տրա մա բա նո րեն հայտն վում է հա ջորդ խորհր դա նի շը՝ 
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Աստ ղի կը, ո րի ա նու նը կա րե լի է ստու գա բա նել ոչ միայն որ պես հիշ յալ 
Ա րուս յա կի հա մար ժեք, այլև փոք րիկ աստղ։Աստ ղը, ար դարև, ու նի ճա-
նա պար հը լու սա վո րե լու ի մաստ, և  այս վե պում հենց Աստ ղիկն է ցույց 
տա լիս Սա տա նա յին գտնե լու ու ղին։ Մ յուս կող մից,սա կայն, նա փոք րիկ 
լու սա տու է, ո րով հետև ա ռաջ նոր դում է Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տին։Ի 
դեպ, Հա րութ յուն Քե շիշ յա նի վե պում խորհր դա նիշ նե րը մշտա պես ու-
ղեկ ցում են դի պա շա րի զար գաց մա նը, ո րոնց դրանց կանդ րա դառ նանք 
հըն թացս։

Խնդ րո ա ռար կա վե պի ա ռանց քա յին կեր պար նե րից է Մի քա յել Հ րեշ-
տա կա պե տը, ո րը նրբա միտ հե ղի նա կի շնոր հիվ ու նի եր կա կի մեկ նութ-
յուն․ մի կող մից նա Աստ ծո ծա ռան է, մյուս կող մից՝ հե ղի նա կի քա ղա-
քա կան ո րո շա կի հա յացք նե րի կրո ղը և, իբրև այդ պի սին, միա ձուլ վում է 
Աստ ծուն ու միա ժա մա նակ հա կադր վում նրան։ Միան գա մից նկա տենք, 
որ սա նրբին են թա շերտ է․ այդ պի սին է մա սամբ նաև Աստ ծո կեր պա րա-
կեր տու մը, ո րը, ինչ խոսք, բա վա կան հա մար ձակ մո տե ցում է։

Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տը Սուրբ Գր քի է ջե րից մարդ կութ յա նը հայտ-
նի է որ պես երկ նա յին զոր քե րի հրա մա նա տար, ո րը մշտա պես մարտն-
չում է Սա տա նա յի և վեր ջի նիս զի նա կից նե րի դեմ։ Ուս տի ար վես տի աշ-
խար հում նա պատ կեր վում է զրա հա վոր ված, սու րը ձեռ քին և վի շա պը 
ոտ քե րի տակ։ Սա կայն նրան կա րե լի է հան դի պել նաև կշեռ քը ձեռ քին, 
որ չա փում է ննջեց յալ նե րի հո գի նե րը։ Հ. Քե շիշ յա նի վե պում նա ստա նում 
է նոր, ո րոշ դեպ քե րում ան գամ ցնցող մեկ նութ յուն։ Այս պես` գոր ծո ղութ-
յուն նե րի ըն թաց քում պարզ վում է, որ Մի քա յելն ու Սա տա նան ըն կե րա-
կից են։ Ա հա թե Սա տա նա յի թեկ նա ծու պատ գա մա վո րի հետ զրույ ցում, 
պատ մե լով ճշմար տութ յուն փնտրող տղա յի ու շագ րավ պատ մութ յու նը, 
ինչ է հա վաս տում ին քը՝ Հ րեշ տա կա պե տը` անդ րա դառ նա լով այդ պա-
տու նուն փոր ձութ յան են թար կած Սա տա նա յի և  իր կա պին․ «․․․ան ծա նո-
թը շրջվեց,որ հե ռա նա,իսկ Սա տա նան ձայ նեց նրա ետ ևից ու ա սաց․-Ս-
պա սի՛ր Մի քա յե՛լ, այդ ո՞ւր ա ռանց ինձ,-այս ա սե լուց հե տո շտա պեց իմ 
ետ ևից, թևան ցուկ ե ղավ ինձ, ու մենք միա սին հե ռա ցանք»1։ Այ սինքն` 
Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տի և Սա տա նա յի հա կա սութ յունն ու պայ քա րը 
զուտ թվաց յալ են։

Այս պես՝ Սա տա նա յի մա հից հե տո Աստ ված Մի քա յել Հ րեշ տա կա-
պե տին գոր ծու ղում է եր կիր` նոր Սա տա նա գտնե լու, այ լա պես սպառ-
նում է հենց Մի քա յե լին վե րա ծել Սա տա նա յի։ Ա րար չի այս մո տե ցու մը 
բնա կա նա բար չէր կա րող հա ճե լի լի նել Հ րեշ տա կա պե տի սրտին, և  այս 

1 Քեշիշյան Հարություն, Սատանայի ընտրությունը, Եր., 2020,«Արմավ» հրատ., 
էջ 134։
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ան ցան կա լի ա վար տից խու սա փե լու նպա տա կով Մի քա յե լը հար կադր-
ված ստանձ նում է այդ ա ռա քե լութ յու նը․ հենց սա է վե պի ա ռանց քը, ո րի 
շուրջ ծա վալ վում են հե տա գա դեպ քե րը և բա ցա հայ տում ու շագ րավ բա-
զում նրբե րանգ ներ ու են թա շեր տեր։Ա ռա ջին իսկ վայրկ յա նից, երբ Աստ-
ված սպառ նում է Մի քա յե լին անհ նա զան դութ յան դեպ քում Պ րո մեթև սի 
նման գա մել ժայ ռին, ըն թեր ցո ղի հա մար պարզ է դառ նում Սա տա նա յի 
բա ցա կա յութ յան դեպ քում մարդ կութ յան հա մար ակն կալ վող դժբախ-
տութ յուն նե րի շա րա նի ան խու սա փե լիու թ յու նը․ չէ՞ որ ա մե նա կալ Զև սը 
պատ ժել էր Պ րո մեթև սին` մարդ կութ յա նը կրակ տա լու,ար վեստ ներ ու 
ար հեստ ներ սո վո րեց նե լու,այ սինքն` դե պի ա ռա վել բա րե կե ցիկ կյանք 
ա ռաջ նոր դե լու հա մար։ Ա վե լին՝ այս միտ քը խո րա նում է, երբ դի պա-
շա րի հե տա գա զար գաց ման ըն թաց քում հե ղի նակն անդ րա դառ նում է 
Պան դո րա յի արկ ղի կի վե րա բեր յալ գա ղա փա րին․ հայտ նի է, որ, իբրև 
Պ րո մեթև սի գոր ծած «հան ցան քի» շա րու նա կութ յուն, Օ լիմ պո սի տի րա-
կա լը հրա մա յում է աստ ված նե րին հողն ու ջուրն ի րար խառ նել և  այդ 
խառ նուր դից մի գե ղա նի աղ ջիկ կեր տել, որ օժտ ված լի նի մարդ կա յին 
ու ժով, քնքուշ ձայ նով, իսկ հա յացքն ան մահ աստ վա ծու հի նե րի հմայքն 
ու նե նա:Եվ այս կերպ ծնվում է Պան դո րան՝ բա զում շնորհ ներ ստա ցած 
գե ղեց կու հին, ո րը պետք է դժբախ տութ յուն բե րեր մարդ կանց։ Ա ներկ-
բա յո րեն ի րա կա նա նում է Զև սի մտահ ղա ցու մը, և Պան դո րան բա ցում 
է չա րիք նե րի արկ ղը, ու դա տարկ ված արկ ղի հա տա կում մնում է միայն 
հույ սը։ Ա հա թե ինչ պես է այս ա մե նը բա ցատ րում ին քը՝ հե ղի նա կը, երբ 
Մի քա յել Հ րեշ տա կա պետն ազ դա րա րում է․ «Ա մեն բան չէ, որ Աստ ծո 
կամ քով է տե ղի ու նե նում այս Երկ րի ե րե սին։ Ա մեն տերև ու ճնճղուկ չէ, 
որ նրա կամ քով է ընկ նում։ Ի րա կա նում աշ խար հում գո յու թ յուն ու նի հին 
հույ նե րի պան դո րա յի արկ ղի կը։ Ա յո՛, այդ արկ ղի կը բաց վել է։ Եվ աշ խար-
հը Աստ ծո կամ քին զու գա հեռ լի է շատ ու շատ գաղտ նիք նե րով, ո րոնք 
ա նակն կալ ներ են պա րու նա կում ի րենց մեջ։ Սա տա նա յի մա հը, քեզ ու 
մեզ բո լո րիս հա մար պատ րատ ված Պան դո րա յի ա նակն կալն էր»1։Այս-
պի սով՝ ար ձա կա գի րը վար պե տո րեն օգ տա գոր ծում է հու նա կան դի ցա-
բա նու թյան այս հատ ված նու ըն թեր ցո ղին ու ղար կում իր ու ղեր ձը․ Աստ ծո 
և Սա տա նա յի, այ սինքն` բա րու և չա րի հա մա մաս նութ յան խախտ մամբ 
աշ խար հը կհայտն վի ան մեկ նե լի քաո սի մեջ, սա կայն, ինչ պես հա յո ցի-
մաս տուն ա ռածն է պնդում` « Հույ սը վեր ջինն է մա հա նում», ուս տի աշ-
խար հը կստանձ նի իր նախ կին տես քը, և պատ մութ յան հա վեր ժա կան 
ըն թաց քը եր բեք չի խա թար վի։

Երկն քի Տի րա կա լի պատ գամն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով Մի քա-
1 Նույն տեղում, էջ 97։
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յել Հ րեշ տա կա պե տը ճա նա պարհ է ընկ նում Եր կիր մո լո րակ։ Այս տեղ ևս 
հե ղի նա կը զերծ չի մնա ցել խորհր դա նիշ նե րի կի րա ռու մից․ Հ րեշ տա կա-
պետն ա կա մա ձեռ նար կում է եր կու ճա նա պար հոր դութ յուն։ Ա ռա ջին 
ան գամ նա պատ րաստ վում է բա վա կան «հան գա մա նա լից», երբ, իր 
իսկ խոս քե րով ա սած, «նո րա գույն շրջա նի բնա կիչ նե րից մե կը»1ուղ ղոր-
դում է նրան կրել եվ րո պա կա նաց ված հա գուստ. « Մի քա յե լը հա գել էր սև 
շա պիկ, վրան գրութ յամբ «FU*K SATANA»: Ձեռ քին ու ներ փոք րիկ կաշ վե 
պա յու սակ, ո րի մեջ ու ներ ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ յան մի քա նի պա-
րա գա ներ։ Հա գել էր ժա մա նա կա կից տա բատ՝ մի փոքր ճղճղված ո ճի, 
և  ա մա ռա յին մուգ սև  ակ նոց ներ էր դրել»2։ Իսկ սրի բա ցա կա յութ յու նը 
Հ րեշ տա կա պե տը բա ցատ րում է բա վա կան յու րօ րի նակ կեր պով․ «Այս 
ան գամ հանձ նա րա րութ յանս բնույթն այլ է։ Սու րը հար կա վոր էր, երբ 
սա տա նա յի հետ հա մա գոր ծակ ցա բար էի աշ խա տում, նրան մեկ-մեկ 
սաս տե լը չէր խան գա րում»3։ Բա վա կան պեր ճա խոս է Սա տա նա յի ընտ-
րութ յան վայ րը՝ Հա յաս տան․Աստ ված հա մոզ ված է, որ չա րը մարմ նա վո-
րող թեկ նա ծո ւին կա րե լի է գտնել մի երկ րում, ուր քաոս է տի րում, ո րը, 
դժբախ տա բար, սպառ նում է մշտա կան դառ նալ։ Բա ցի այդ` վե պում 
հնչում է այն գա ղա փա րը, թե Հա յաս տա նում ևս ԱԱԾ-ն Սա տա նա յի թեկ-
նա ծու է փնտրում։Ինչ խոսք, ան թա քույց է քա ղա քա կան են թա շեր տը։

 Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տի հա գուս տի նկա րագ րութ յու նը մատ նան-
շում է մեկ այլ ցա վա լի եր ևույթ ևս․ Հա յաս տա նում մո ռա ցութ յան են 
տրվում ազ գա յին բար քե րը, տուրք է տրվում եվ րո պա կա նին, և  արդ յուն-
քում հայտն վում է մշա կու թա յին ան հաս կա նա լի ու զա վեշ տա կան խառ-
նուրդ։ Այս ա ռու մով Հա յաս տա նի պատ կե րը կա րե լի է են թար կել նաև 
նշա նա գի տա կան վեր լու ծութ յան․ այն այժմ, ցա վոք, վե րած վել է հա կա-
սութ յուն նե րի խառ նա րա նի, ուր ազ գը դար ձել է խեն թա ցած ժո ղո վուրդ։ 
Այդ է պատ ճա ռը, որ Հա յոց աշ խար հի բնա կիչ ներն այլևս դա դա րել են 
զար մա նալ և  ա մե նայն հանգս տութ յամբ ըն դու նում են ֆիլ մի նկա րա-
հան ման հրա պա րա կում կի սա մերկ հայտն ված Հ րեշ տա կա պաե տին։ 
Ա հա թե ինչ պես է հե ղի նակն անդ րա դառ նում որ ևէ մե կի ար տա սո վոր 
ար տա քի նի հան դեպ հայ կա կան մտա ծո ղութ յան խնդրին, երբ այն հա-
մե մա տում է ա մե րիկ յանև եվ րո պա կան մո տեց ման հետ։ Ե թե Միաց յալ 
Նա հանգ նե րում կամ Եվ րո պա յի որ ևէ անկ յու նում ան գամ կի սա մերկ 
հայտն ված մար դը կա րող է միան շա նակ վե րած վել կի նոն կա րի հե րո սի, 
ա պա « Հա յաս տա նում նա ոչ մի դեր չէր ստա նա, քա նի որ կհա մա րեին, 

1Տե՛ս նույն տեղը, էջ37։
2 Նույն տեղում, էջ38։
3 Նույն տեղում։
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որ նա ան նոր մալ է, գիժ։ Այդ քա ղա քում գժե րը բա վա կա նին շատ էին, 
հատ կա պես վեր ջին շրջա նում, ո մանք գիժ էին ի ծնե, ո մանք գիժ էին դա-
ռել կյան քի ծանր բե ռի տակ, ո մանք էլ գիժ դառ նա լը ըն դու նել էին որ պես 
կյան քում ինք նա հաս տատ ման միակ հնա րա վոր տար բե րակ»1։

Մի քա յե լի ճամ փոր դութ յուն նե րի նկա րագ րութ յան դրվագ նե րում 
գրո ղը դի մում է ֆան տաս տի կա յի ժան րի տար րե րին ևիբրև փո խադ-
րա մի ջոց` ներ մու ծում է ժա մա նա կի մե քե նան։ Այս հնար քը հնա րա վո-
րութ յուն է տա լիս ա ռաջ քա շե լու եր կու զու գա հեռ գա ղա փար․ գի տութ-
յու նը թռիչ քա յին քայ լե րով ա ռաջ է ըն թա նում, և ժա մա նա կի մե քե նան 
կա րող է ի րա կա նութ յուն դառ նալ, միա ժա մա նակ այդ ընտ րութ յու նը 
գլխա վոր հե րո սին կա րող է տա նել թվաց յալ սխալ ճա նա պար հով և  ո րո-
շա կի զու գոր դում ներ ստեղ ծել Հա յաս տա նի և Միջ նա դար յան՝ Ջոր դա նո 
Բ րու նո յի ժա մա նակ նե րի Ի տա լիա յի միջև։ Բա ցի այդ` թվում է` այս եր-
կու ժո ղո վուրդ ներն այն քան միահ յուս ված են, որ ժա մա նա կի մե քե նան 
գոր ծի դնող Աստ վա ծաշն չից հայտ նի Ե նով քը սխալ մամբ հա վա քում է 
Վե րածնն դի ժա մա նա կաշր ջա նի Ի տա լիա յի կո դը` հա վաս տիաց նե լով, 
թե չորս տար վա ըն թաց քում 1,5 մի լիոն սուրբ է ըն դու նել, ուս տի ան գիր 
հի շում է Հա յաս տան տա նող կո դը․ այս տեղ կա րե լի է դի տար կել եր կու 
զու գա հեռ։ 2016-ին Կենտ րո նա կան Ի տա լիան ցնցվեց ու ժեղ երկ րա շար-
ժից, երբ այդ ար հա վիր քին զոհ գնա ցին բա զում մար դիկ․ ցան կա ցած 
ան մեղ զոհ սուրբ է։ Իսկ հա ջորդ զու գա հե ռը կա րե լի է գու ցե հա մա րել 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 100-ամ յա տա րե լի ցի ժա մա նակ աշ խար հով 
մեկ բարձ րա ձայն ված Ե ղեռ նի 1․5 մի լիոն զո հե րի հի շա տա կու մը, երբ աշ-
խար հի բա զում ծայ րե րից ե կե ղե ցի նե րի ղո ղանջ նե րը ցա վա կից դար ձան 
հա յոց ան ծայր վշտին։ 

Իսկ ա մե նից դի պուկ զու գա հե ռը թվաց յալ սխալ մունքն է․ Հ րեշ տա-
կա պե տը հայտն վում է միջ նա դար յան Ի տա լիա յում և  ա կա նա տես լի նում 
Ջոր դա նո Բ րու նո յի մա հա պատ ժի ա րա րո ղութ յա նը, որ տե ղից նա ին քը 
հրաշ քով է ա զատ վում։ Սա կայն մար գա րեա կան են հա նի րա վի դա տա-
պարտ ված Բ րու նո յի խոս քե րը, երբ դի մե լով իր դա հիճ նե րին` նա ա սում 
է․ « Ձեր ձայ նի մեջ դող եմ նշմա րում, ինձ թվում է, որ դուք ա վե լի վա խե-
ցած եք, երբ ըն թեր ցում եք այդ մե ղադ րա կան խոս քը, քան ես, երբ այն 
լսում եմ։ Եվ գի տե՞ք ին չու․ ես ձեզ կա սեմ, թե ին չու, ո րով հետև բո լորդ էլ 
լավ եք գի տակ ցում․ կա դատ, ո րը դուք ի րա գոր ծե ցիք իմ հան դեպ, և կա 
դա տաս տան, ո րի ժա մա նակ, երբ կրկին հան դի պենք, ես կվկա յեմ ձեր 
մա սին»2։ Խորհր դան շա կան ա ռու մով Միջ նա դար յան Ի տա լիան, որ տեղ 

1 Նույն տեղում, էջ 55-56։
2 Նույ տեղում, էջ 44։
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մո լեգ նում էին հա կաիս պա նա կան ապս տամ բու թ յուն նե րը, իսկ ինկ վի զի-
ցիան հե տապն դում և մահ վան էր դա տա պար տում ա ռա ջա դեմ մտա-
ծող նե րին ու ժո ղովր դա կան ա ռաջ նորդ նե րին, ցա վա լիո րեն հի շեց նում 
է մե րօր յա Հա յաս տա նը, ուր ա մեն մի լու սա վոր եր ևույթ դա տա պարտ-
ված է կոր ծան ման, իսկ Բ րու նո յի խոս քե րը վկա յում են ժա մա նա կի՝ ա մե-
նաար դա րա դատ դա տա վո րի ան խու սա փե լի և  ի րա վա ցի վե րա հա սու 
դա տավճ ռի մա սին, որ սպա սում է բո լո րին ա ռանց որ ևէ բա ցա ռութ յան։

Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տի երկ րորդ ճամ փոր դութ յունն ի վեր ջո նրան 
բե րում է Հա յաս տան, ուր և  ի րար հա ջոր դող ի րա դար ձութ յուն նե րը հան-
րա գու մա րի են բե րում Աստ ծո ատ յա նի ո րոշ ման ի րա գոր ծու մը։ Ու շագ-
րավ է մեկ այլ փաստ ևս․Աստ ծո ատ յա նը գու մար վում է Ա մե րի կա յում։ 
Սե միո տիկ ա ռու մով այս ընտ րութ յու նը ևս  ու շար ժան է․ ի րեն «մի ջազ գա-
յին ոս տի կան» հռչա կած եր կիրն ան հար կի մի ջա մտու թ յուն ներ է կա տա-
րում, փոր ձում աշ խար հին թե լադ րել իր կամ քը, իսկ կա մա կա տար ներ, 
ցա վոք, գտնվում են։ Բա ցի այդ` Միաց յալ Նա հանգ նե րը հայտ նի է որ պես 
գեր տե րութ յան խորհր դա նիշ,ո րը սե փա կան ան հաս կա նա լի նա խա ձեռ-
նութ յամբ ի րեն է վե րա պա հում ժո ղո վուրդ նե րի ճա կա տագ րեր ո րո շե լու 
բա ցար ձակ ի րա վուն քը։

« Սա տա նա յի ընտ րութ յու նը» վե պի մյուս ա ռանց քա յին կեր պա րը, 
ի հար կե, Սա տա նան է, ո րի ներ հակ բնույ թը բա ցա հայտ վում է քայլ առ 
քայլ, ա ռա ջաց նում հա կա սա կան մտքեր ու ան գամ հա մակ րանք` դա րե-
րով չա րի քի մարմ նա ցում հա մար վող Տար տա րո սի զազ րե լի Տի րա կա լի 
հան դեպ։ Այս կեր պա րի հան դեպ հե ղի նա կի ոչ ա վան դա կան մո տե ցու մը 
բա ցա հայտ վում է ստեղ ծա գոր ծութ յան հենց ա ռա ջին իսկ է ջե րում, երբ 
Ատ յա նում հնչում են Սա տա նա յի մա սին Պո ղոս ա ռաք յա լի հետև յալ խոս-
քե րը․ « Նոր Սա տա նա է հար կա վոր, մի նոր մե ղադ րող, փոր ձիչ ու դա-
տա խազ»1։ Ինչ պես քաջ հայտ նի է, դա տա խա զը հիմ նա կան օ րեն քի ներ-
կա յա ցու ցիչն է և դա տա վա րու թ յան ըն թաց քում հան ցա գոր ծութ յուն կա-
տա րե լու մեջ մե ղադր վող ան ձի դեմ հա րուց ված փաս տարկ նե րի հա մար 
պա տաս խա նա տու կող մը։ Այ սինքն` Աստ ծո առջև հո ղե ղեն նե րի դա տը 
ներ կա յաց նում է Սա տա նան, ո րի վկա յութ յան հա մա ձայն էլ սո վո րա կան 
մահ կա նա ցուն մուտք է գոր ծում Դ րախտ, ար ժա նա նում Երկ նա յին Տի-
րոջ բա րե հա ճու թ յա նը կամ հայտն վում փակ դռնե րի հետ ևում ու հա վիտ-
յան «ե րա զում» Երկ նա յին ար քա յութ յան մա սին։ Աս վա ծը հաս տատ վում 
է, երբ կար դում ենք Սա տա նա յի հո գե հանգս տի ժա մա նակ(այն, ի դեպ, 
Ա րա րիչն ինքն է ան ձամբ անց կաց նում)Աստ ծո ար տա բե րած հետև յալ 
տո ղե րը․ Ա մե նա կա լը պատ մում է, թե ինչ պես Ա դա մին և Ե վա յին փոր-

1 Նույն տեղում, էջ 19։
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ձութ յուն են թար կե լուց ի վեր ծնունդ ա ռավ ի րենց եր կու սի փո խա դարձ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը․ « Հենց այդ օր վա նից ի վեր ես ճա նա չե ցի և ձեռք 
բե րե ցի մի շատ կա րևոր ծա ռա յի։ Մե կին, ում ես վստա հում էի ա մե նից 
վտան գա վոր ու նուրբ հար ցե րը։ Իսկ նա ա մեն ան գամ ա պա ցու ցում էր 
իր հե ռա տե սութ յունն ու նրբան կա տութ յու նը։ Չ կար մե կը, ում կա րող էի 
վստա հել այդ քան շատ։ Այն քան շատ էի վստա հում ես նրան, որ ան գամ 
Սուրբ հո գու կող մից իմ Միակ ու Միա ծին Որ դուն ա ռաջ նոր դե ցի ա նա-
պատ փորձ վե լու Սա տա նա յից»1։ 

Ի դեպ, նմա նա տիպ գա ղա փա րի՝ Աստ ծո կող մից իր սե փա կան զա-
վա կին Սա տա նա յի ձեռ քով փոր ձութ յան են թար կե լու և ն րանց հա մա-
գոր ծակ ցութ յան վե րա բեր յալ գա ղա փա րի ար ծարծ մանն ենք հան դի-
պում նաև պոր տու գա լա ցի նշա նա վոր գրող Ժո զե Սա րա մա գո յի (1922-
2010) « Հի սու սի Ա վե տա րա նը» աղմ կա հա րույց վե պում2։ Իսկ քիչ անց 
Տի րոջ բե րա նից հնչած հետև յալ բա ռե րը` « Մենք այ սօր ճա նա պարհ ենք 
դնում մեր պա հա պա նին, հսկի չին։ Մեզ շատ կպա կա սի քո չա րաճ ճի 
ներ կա յութ յու նը»3, խո րաց նում ու հաս տա տում են Տար տա րո սի Տի րա-
կա լի կար ևո րութ յու նը Երկ նա յին կյան քում։

Գաղտ նիք չէ, որ սո վո րա կան մահ կա նա ցո ւին մշտա պես հե տաքրք-
րում է ոչ մի այն բա րու մարմ նա ցում Աստ ծո էութ յու նը, այլև չա րի քի 
խորհր դա նիշ Սա տա նա յի նը․ գու ցե ինչ-որ ա ռու մով Դ ժոխ քի Տի րա կալն 
ա վե լի է ձգում հո ղե ղեն նե րին, քա նի որ ա ռա վել ա ռեղծ վա ծա յին ու մշու-
շա պատ է իբրև ըն կա լե լի կեր պար։ Ա վե լին՝ նա ու նակ է կեր պա րա նա-
փոխ վե լու (նման դրվագ ներ կան նաև Ժ․ Սա րա մա գո յի հիշ յալ վե պում), 
ուս տի և չի կա րող ար ժա նա նալ միան շա նակ գնա հա տա կա նի։Այս պես` 
« Սա տա նա յի ընտ րութ յու նը» վե պում նա հայտն վում է մեկ իբրև գրա դա-
րա նա վար,ա պա գիտ նա կան, ճամ փորդ և  ան գամ եղ բայր։ Բա ցի այդ` 
ցան կա ցած գայ թակ ղութ յուն ու նի գրե թե վեր երկ րա յին հմայք, ուս տի 
Սա տա նան ևս  ա նա սե լի գե ղե ցիկ է։ Այս ա մե նը հա վաստ վում է ար դեն 
հի շա տակ ված փոր ձութ յան են թարկ վող տղա յի պատ մութ յան դրվա գում 
հե ղի նա կի գրած հետ յալ տո ղե րով․ «․․․այդ պա հին ան կող նու ծայ րին 
նստած տե սավ մի հմա յիչ տղա մար դու, ոս կե հեր, եր կա րա ծամ, առ նա-
կան կազմ ված քով, սպի տակ մաշ կով, աչ քե րի խո րը նայ ված քով, գե ղե-
ցիկ արծ վա յին քթով, ո րը նրան իշ խա նի տեսք էր տա լիս։ Այս կա տար յալ 
մարմ նի ու դեմ քի վրա տղա յի մեջ ա մե նից շատ տպա վոր վեց նրա ժպի-

1 Նույն տեղում, էջ 34։
2Մանրամասն տե՛ս Շարուրյան Հայկանուշ, «Հիսուսյան վեպերը» գրական 

զուգահեռներում, Եր., 2021, «Արմավ» հրատ., էջ 111-118:
3 Նույն տեղում, էջ 35։
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տը, որն այն քան հանգս տութ յուն էր պա րու նա կում իր մեջ, վստա հութ-
յուն ու ուժ»1։

Ու շագ րավ է, որ այս նկա րագ րութ յա նը դի պա շա րի զար գաց մա նը 
զու գըն թաց հա ջոր դում է ա ռա վել խոր պատ կեր, որ գա լիս է հաս տա-
տե լու Սա տա նա յի ե զա կի ու թ յու նը․ «Երբ ողջ ամ բո խը ձեռ քե րը օ դում 
նյար դա յին թա փա հա րում էր, պա տա նին նրանց մեջ նշմա րեց մե կին, ով 
կանգ նած էր լուռ ու ան հա ղորդ։ Իր հա գուս տով նա նման էր իշ խա նի։ Իր 
ու սե րին ու ներ մա նու շա կա գույն թիկ նոց, ո րի վրա ինչ-որ զի նան շան էր 
պատ կեր ված»2։ Ակն հայտ է, որ Սա տա նան ու նի բա վա կան ազն վա կան 
ու հմա յիչ կեց վածք։ Ի դեպ, այս տեղ նշենք մի ու շագ րավ փաստ ևս․  ա մե-
րի կա ցի տա ղան դա վոր վի պա սան Նոր ման Քինգս լի Մեյ լե րը (1923-2007) 
իր «Որ դու Ա վե տա րա նը» վե պում Սա տա նա յին այս պես է կեր պա վո րում․ 
« Նա ար քա յազ նի  պես  գե ղե ցի կ էր: Ն րա  պա րա նո ցի ն ոս կե շղ թա յո վ ոս-
կե  զար դա նախ շ էր  կախ ված. այդ  զար դա նախ շը  պատ կե րու մ էր  մի  խոյ, 
որ ն ու նե ր ա նաս նա կան, սա կայ ն երբ ևէ իմ  տե սա ծ ա մե նա ազն վա կան 
 դեմ քը: Այ ս ար քա յազ նի  մա զե րը իմ  մա զե րի նմա ն եր կա ր էին և փայ լուն: 
Նա կ րու մ էր թավ շե  թիկ նոց, ո րը մայ րա մու տի  բո սոր  գույն ն ու ներ, իսկ 
գլ խի ն ու նե ր ար ևի ն մա ն ոս կե  թագ»3։ Ակն հայտ է, որ երկ րագն դի հա-
կա դիր ծայ րե րում գտնվող և բա ցար ձա կա պես տար բեր մտա ծե լա կերպ 
ու նե ցող եր կու գրողն էլ Սա տա նա յի գե ղեց կութ յան և  ազն վա կան կեր-
պա րի հար ցում դրսևո րում են զար մա նա լի միա տե սակ մո տե ցում։

Սա տա նա յի էութ յան հիմ նա հար ցը, ան շուշտ, հու զում է նաև գիտ-
նա կան նե րին, ո րոնք փոր ձում են սա տա նիզ մին տալ ո րո շա կի սահ մա-
նում, սա կայն արդ յուն քում հայտն վում են բա վա կան զա վեշ տա կան 
ի րա վի ճա կում․ աս վա ծի ա պա ցույցն է այն դրվա գը, երբ գիտ նա կան 
վար դա պե տի խոս քե րին ի պա տաս խան Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տը հայ-
տա րա րում է․ «- Ի՞նչ է խո սում, ես ո չինչ չհաս կա ցա, մի՞ թե չէր կա րե լի 
ա վե լի պարզ խո սել։ Ի՞նչ է նշա նա կում Տ րանս ցեն դեն տալ լո գի կա»4։ Ակն-
հայտ է, որ հե ղի նա կը բա վա կան նուրբ եր գի ծան քի է են թար կում աստ-
վա ծա բան նե րին, ո րոնք ան հաս կա նա լի հաս կա ցութ յուն նե րի ցան ցում 
խճճում են հա սա րակ մարդ կանց ու բա ցար ձա կա պես չեն օ ժան դա կում 
կրո նա կան կնճռոտ հար ցե րի պար զա բան մա նը։ Ինչ վե րա բե րում է սա-
տա նիզ մի գա ղա փա րին Հա յաս տա նում, ա պա դա տավ ճի ռը դարձ յալ 
հնչում է Հ րեշ տա կա պե տի բե րա նով․ «Լ սի՛ր, Սա տա նան այն քան քաղցր 

1 Նույն տեղում, էջ 123-124։
2Նույն տեղում, էջ 126։
3Mailer Norman, The Gospel According to the Son, Ballantine Books, New York, 

1997, p 45
4Քեշիշյան Հարություն, Սատանայի ընտրությունը, էջ 78։
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է, Սա տա նան բարձ րա ճա շա կութ յուն է, սա տա նան փայլ է, շքե ղութ յուն 
է, ձգտում է։ Սա տա նա յին հա զա րի մեջ հա զարն էլ հետ ևում են, տա սը 
հա զա րի մեջ տա սը հա զարն էլ հետ ևում են, հա վա տա մի լիոն նե րի և մի-
լիարդ նե րի մեջ միայն հինգն են մեր ժում Սա տա նա յին։ Իսկ այն, ինչ որ 
դու ինձ ցույց տվե ցիր, ան հիմն մարդ կանց դա տար կա բա նութ յուն էր»1։

Ինչ պես ար դեն նշվեց, Սա տա նա յի ընտ րութ յան հա մար Երկ նա յին 
թա գա վո րու թ յու նում ընտր վում է Հա յաս տա նը։ Սա կայն հե ղի նակն այդ-
քա նով չի բա վար վում և  ընտ րում է գրա կան հե րո սու հուն՝ Աստ ղի կին, 
որն իր կա նա ցի սուր մտքի և խո րա թա փան ցութ յան շնոր հիվ ա ռա-
ջար կում է Սա տա նա յի ա մե նաբ նո րոշ թեկ նա ծո ւին՝ հայ պատ գա մա վո-
րին։ Այն, որ այդ պատ գա մա վո րը աղջ կա քե ռին էր, այս ընտ րութ յու նը 
դարձ նում է ա ռա վել քան պատ ճա ռա բան ված․ ար յու նա կից հա րա զա-
տի էութ յու նը դյու րին է ճա նա չել, ուս տի պատ գա մա վո րի և Սա տա նա յի 
նմա նութ յունն ա պա հով ված է։ Այս միտ քը հաս տատ վում է, երբ հան դիպ-
ման ժա մա նակ պատ գա մա վո րը բա ցա հայ տում է իր էութ յու նը, և Հ րեշ-
տա կա պե տը մտո վի խոր հում է․ «Որ քան լավ էր հա մա պա տաս խա նում 
նրա մտա ծե լա կեր պը Սա տա նա յի մտքին։ Կար ծես Սա տա նա յի հա յե լա-
յին անդ րա դար ձը լի ներ, ի հար կե միայն ներ քի նով»2։ Ինչ վե րա բե րում է 
ար տա քի նին, ա պա Սա տա նա յի գե ղեց կութ յունն անմր ցե լի է, իսկ մարդ-
կա յին փա ռա սի րու թյու նը՝ ան սահ ման։ Ու շագ րավ է, որ պատ գա մա վո-
րի`որ պես Սա տա նա յի, ընտ րութ յու նը ձա խող վում է, ո րով հետև մար դը՝ 
իբրև մեղ սա վոր ա րա րած, չի կա րող բա վա րար վել իր ձեռք բե րա ծով և 
ձգ տում է բա ցար ձակ իշ խա նութ յան, այս դեպ քում` Աստ ծո գա հին։ Եվ 
թվում է` ստեղծ վել է փա կու ղի․ չկա նոր Սա տա նա, խախտ վել է Դ րախ-
տի և Դ ժոխ քի դա րեր ի վեր ամ րագր ված հա մա մաս նութ յու նը, հա սել 
է օր հա սա կան պա հը՝ Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տը հար կադր ված է կեր-
պա րա նա փոխ վել և ս տանձ նել Սա տա նա յի դե րը, ու կրկին օգ նութ յան է 
հաս նում Փր կի չը՝ Հի սու սը, երբ հա րութ յուն է տա լիս Սա տա նա յին։« Զար-
մա նա լի է, բայց մենք բո լորս մո ռա ցել էինք, որ դրախ տում մահ չկա, քա-
նի որ կա Հա րութ յու նը,- ա սաց Հի սու սը»3։ 

« Սա տա նա յի ընտ րութ յու նը»` ինչ-որ ա ռու մով փի լի սո փա յա կան վե-
պի ա մե նա է ա կան կեր պա րը, ան տա րա կույս, Աստ վածն է, ո րը բևե ռի 
մյուս ծայրն է` իշ խա նութ յան մարմ նա ցու մը, ուս տի և հա վա սա րակշ-
ռութ յուն ստեղ ծող կար ևո րա գույն օ ղա կը։ Ու շա գ րավ է, որ հենց վե պի 
սկզբում, երբ ըն թեր ցո ղի առջև հայտն վում է Երկ նա յին թա գա վո րութ յան 

1Նույն տեղում, էջ 75։
2 Նույն տեղում, էջ 115։
3Նույն տեղում, էջ 157։
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պատ կե րը, հե ղի նա կը զու գա հեռ ներ է անց կաց նում երկ րա յին կյան քի 
հետ․ Երկն քում ևս գոր ծում է քա ղա քա կան ո րո շա կի հա մա կարգ, որն 
ինչ-որ ա ռու մով բռնա պե տութ յուն է հի շեց նում, քա նի որ ա մեն հար ցում 
գե րիշ խում է միայն Աստ ծո վճի ռը։ Սա կայն Աստ ծո` որ պես տի րա կա լի, 
բա ցար ձակ կամ քի ի րա կա նա ցու մը քո ղարկ վում է քա ղա քա կան այն պի-
սի հաս կա ցութ յուն նե րի կի րառ մամբ, ինչ պի սին են Սահ մա նա դ րութ յու-
նը և հան րաք վեն։ Եվ չնա յած Երկն քի տի րա կա լը թվում է հա վա սարկ շիռ 
ու ար դա րա դատ, բայց ի րա կա նում իբրև կա ռա վա րիչ դեղ է ըն դու նում, 
ո րը նրան Հի սուսն է տա լիս․ այ սինքն՝ Փր կի չը ան գամ Երկն քում է ի րա-
կա նաց նում իր ա ռա քե լութ յու նը` մարդ կանց և Դ րախ տի բնա կիչ նե րին 
զերծ պա հե լով Աստ ծո չպատ ճա ռա բան ված զայ րույ թից։ Քա ղա քա կան 
պեր ճա խոս են թա տեքստ է պա րու նա կում նաև Աստ ծո` Մի քա յե լին Սա-
տա նա կար գե լու հրա մա նին ի պա տաս խան Հ րեշ տա կա պե տի հնչեց-
րած պա տաս խա նը․ «Ի յա՜, ի րոք»1։

Սա կայն Ա մե նա կա լը նաև վի րա վոր ված է մարդ կան ցից, ո րոնք բնավ 
չեն ըն կա լում աստ վա ծա յին պատ վի րան նե րը, անհ նա զանդ են երկ նա-
յին կամ քին, բայց փո խա րենն ա մեն ին չում Ա րար չին են մե ղադ րում։ Եվ 
ա հա Աստ ված հայ տա րա րում է․ «․․․փոր ձե ցի՞ն վար վել Իմ նմա նո ղութ-
յամբ, թե՞ Աստ ծո պատ կե րը նրանք ըն կա լում են միայն որ պես հա կա ռա-
կոր դին ցե ղաս պա նող կեր պար։ Ա հա սա է մե ծա գույն խնդի րը։ Ինչ պե՞ս 
է պա տա հում, որ նրանք մինչև օրս ինչ ու զում, մեկ նում են և  ի րենց մեկ-
նա բա նութ յամբ ոչն չաց նում են իմ ա րար չա գոր ծութ յու նը»2։ Ուս տի Աստ-
ծուն հա վա տա րիմ ծա ռա է անհ րա ժեշտ, ո րը կա պա հո վի նրա ա նա-
չա ռութ յու նը, և  այդ ծա ռան Սա տա նա է։ Այս պի սով՝ Սա տա նան Աստ ծո 
«խիղճն է», որն ա պա հո վում է Դ րախ տի մաք րութ յու նը։Ար ձա կա գի րըն-
րան օժ տում է բա վա կան ծան րակ շիռ հատ կութ յամբ, երբ Հ րեշ տա կա-
պե տը նրա մա սին խո սե լիս ա սում է․ « Սա տա նան նման է այն բժշկին, ով 
աշ խա տում է մա հա ցու հի վանդ նե րի հետ»3։ Եվ այս ար տա ռոց «բժշկի» 
ա ռա քե լու թ յունն ա ռա վել հաս կա նա լի դարձ նե լու նպա տա կով Մի քա յե լի 
շուր թե րից հնչում են դրվա տան քի հե տա գա խոս քե րը․ « Սա տա նան այս 
բժիշկ նե րից էր, որ շատ լավ գի տեր, որ իր կող մից փորձ վող նե րի մեծ մա-
սը միան շա նակ չի դի մա նա լու մեղ քի գայ թակ ղու թ յա նը, բայց նա, միև-
նույնն է, գնում էր նրանց փոր ձե լու։ Նա փոր ձում է ա մեն ան գամ, փոր-
ձում ու փոր ձում է կրկին` ա մեն ան գամ էլ հույս ու նե նա լով,որ այս մե կը 
կհաղ թա հա րի քաղց կե ղը։ Այս ա ռու մով Սա տա նան ե զա կի վա ճա ռա կան 

1Նույն տեղում, էջ 25։
2Նույն տեղում, էջ 19։
3Նույն տեղում, էջ 103։
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է, ով ապ րանք է ա ռա ջար կում, սա կայն չի ցան կա նում, որ դու այն գնես։ 
Բայց վստահ ե ղիր, նա այն քան հմուտ է վա ճա ռում, որ հա զիվ թե հրա-
ժար վես»1։

Ի տար բե րութ յուն մարդ ա րար ծի` Սա տա նան հա վա տա րիմ է Աստ-
ծուն և  ի րեն փնտրող պա տա նու դեմ քին է նե տում հետև յալ բա ռե րը․ 
«Իսկ կու զե՞ս քեզ ա սեմ ա վե լին։ Ա վե լի լավ է Աստ ծո կող մից լի նել նզով-
ված զա վակ, քան քո նման մե կը։ Գի տե՞ս ին չու։ Ո րով հետև այդ նզով-
քը ստա նա լուց հե տո ես եր բեք չդա վա ճա նե ցի Աստ ծուն, այլ մշտա պես 
գոր ծե ցի նրա կամ քի հա մա ձայն։ Իսկ դո՛ւ, ի՞նչ ա րե ցիր, թո ղած Աստ-
ծուն, ինձ էիր փնտրում»2։ Սա տա նան Աստ ծո ար դա րա դա տութ յան ջեր-
մե ռանդ պա հա պանն է, և « Սա տա նան զո հեր չու ներ, նա փոր ձում է բո-
լո րին, և նա չի գոր ծում որ պես որ սորդ, ո րը թաքն ված է և ս պա սում է իր 
զո հին թփե րի հետ ևից։ Ընդ հա կա ռա կը, նա գոր ծում է բա ցա հայտ։ Նա 
լի նում է գրե թե ա մեն տեղ, որ տե ղար դա րութ յու նը պի տի տի րեր, որ տեղ 
ի մաս տութ յու նը պի տի ճառ վեր, որ տեղ սեր պի տի բաշխ վեր»3։ Եվ դեռ 
ա վե լին․ «․․․ Սա տա նան Աստ ծո հա մար այն կեր պարն է, ո րը ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ փո խում է նրա ակ նոց նե րը։ Քա նի որ Աստ ված կա տար յալ 
բա րի է, ա պա մշտա պես հակ ված է ո ղոր մա ծութ յան, սա կայն Սա տա-
նան այն կեր պարն է, որ ժա մա նակ առ ժա մա նակ Աստ ծո վար դա գույն 
ակ նոց նե րը փո խում է սև  ակ նոց նե րով։ Ե թե չլի նի Սա տա նան, ա պա 
Աստ ված կնե րի, ու դրախ տում կըն դու նի բո լո րին, անխ տիր բո լո րին։ 
Դ րա հետ ևան քով քաոս կա ռա ջա նա դրախ տում, այդ քաո սը կոչն չաց նի 
մեզ․ այ նու հե տև կոչն չաց նի ձեզ, կամ ա վե լի ճիշտ կլի նի ա սել, դուք կոչն-
չաց նեք միմ յանց»4։ Հե տևա բար Սա տա նան «փրկիչ» է, որն ա պա հո վում 
է բա րու և  աչ րի հա մա մաս նութ յու նը ուս տի և  աշ խար հի ան խա փան ըն-
թաց քը։

Այսպիսով, Հա րութ յուն Քե շիշ յա նի « Սա տա նա յի ընտ րութ յու նը» 
վե պը թեև ու նի լեզ վաո ճա կան ո րոշ մե ղան չում ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ 
դրանք«փոխ հա տուց վում են» գա ղա փա րա կան խո րութ յամբ և խորհր-
դա նիշ նե րի ինք նօ րի նակ կի րա ռութ յամբ․ այս պես` կա տուն, ո րը քրիս-
տո նեութ յան մեջ սա տա նա յի մարմ նա ցումն է, բա ցում է ննջա սեն յա կի 
դուռն ու Աստ ղի կին ցույց տա լիս նրա գի շե րա յին հյու րի ի րա կան էութ յու-
նը՝ Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տին։ Իսկ քա ռաթև խա չի խորհր դա նի շը, ինչ-
պես հայտ նի է, մատ նան շում է Երկն քի Ար քա յութ յան բաց վե լը, դժոխ քի 

1Նույն տեղում, էջ 104։
2 Նույն տեղում, էջ 131։
3Նույն տեղում, էջ 5։
4Նույն տեղում, էջ 101-102։
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ա վե րու մը,շնորհ նե րի բաշ խու մը և մեղ քե րի թո ղութ յու նը։ Դի տե լի է, որ 
այն հայտն վում է հենց Սա տա նա յի ձեռ քում ու տրա մա բա նա կան ա վար-
տին հասց նում վե պի գա ղա փա րա խո սութ յու նը։ Այս ա մե նից բա ցի` վե-
պում առ կա է նաև ու շագ րավ բա ռա խաղ. երբ Աստ ված բար կա նում է 
Դ րախ տի բնա կիչ նե րի վրա`մարդ կանց ոչ խար ներ ան վա նե լու հա մար, 
պնդում է, որ նրանց կո չեն հոտ, քա նի որ ոչ խա րը հեշտ մո լոր վող է և  
ա ռաջ նոր դի կա րոտ, իսկ հոտն ամ բող ջա կա նութ յուն է, հա մայնք և կա-
րող է ինք նու րույն ո րո շում ներ կա յաց նել։ Ու շագ րավ է նաև Սա տա նա յին 
ա կա մա սպա նող կնոջ ա նու նը՝ Ե վա, ո րը խորհր դա նշում է մարդ կութ յան 
նա խա մո րը․ ար գել ված պտուղն ու տե լով` Ե վան մարդ կութ յա նը դա տա-
պար տեց հա վեր ժա կան տան ջանք նե րի, իսկ Սա տա նա յին սպա նե լով` 
նպաս տեց Եր կին քը հա մա կած քաո սի ա ռա ջաց մա նը։ 

« Սա տա նա յի ընտ րութ յու նը» վե պի վեր լու ծութ յան ա վար տին մեկ-
եր կու անդ րա դարձ կա տա րեմ նաև այն տեղ հան դի պող թվե րին`դրանց 
վե րագր վող բնու թա գ րում նե րի տե սանկ յու նից։ Այս պես` Ե վան 33 տա րե-
կան է, ո րը խորհր դան շում է նաև Հի սու սի տա րի քը․ ա սել է թե` քրիս-
տո նեութ յան հա մար ճա կա տագ րա կան թիվ, երբ Աստ ծո մի ա ծին Որ-
դին փրկեց աշ խար հը, իսկ Ե վան Աստ ծուն կանգ նեց րեց նոր Սա տա նա 
ընտ րե լու և Երկն քի ու Երկ րի հա մա մաս նութ յունն ա պա հո վե լու կնճռոտ 
խնդրի առջև։ Սա տա նա յի հու ղա կա վո րութ յան ժա մա նակ յոթ կող մե րից 
հնչում են յոթ շե փոր ներ, և վառ վում են յոթ մո մեր, իսկ այդ թի վը հա մար-
վում է աստ վա ծա յին ու դյու թա կան, ուս տի շեշ տադ րում է Սա տա նա յի 
բա ցա ռի կութ յունն ու կար ևո րութ յու նը։ Իսկ այն, որ Սա տա նան մարդ-
կանց փոր ձութ յան է են թար կում ե րեք ան գամ, ան շուշտ, խորհր դան շում 
է Սուրբ Եր րոր դութ յու նը, իսկ Մի քա յել Հ րեշ տա կա պե տի եր կու ան գամ 
ձեռ նար կած ճամ փոր դութ յու նը՝ Հի սու սի եր կա կի բնույ թը` իբրև Աստ-
ված և  իբ րև մարդ։

 

HAYKANUSH SHARURYAN «THE ISSUE OF KINDNESS AND EVIL IN MODERN 
ARMENIAN PROSE (HARUTYUN KESHISHYNA «THE CHOICE OF SATAN»)» - The 
article is dedicated to the comprehensive analysis of the idea of kindness and evil 
in the novel by Harutyun Keshishyan «The Choice of Satan». It is noteworthy that 
the author has given a new solution to this problem by putting forward the idea that 
God and Devil do not contradict but do rather supplement each other. The above 
mentioned novel is also full of symbols which give this work a unique depth and are 
underlining the peculiar rendering of the tradional notion of kindness and evil. The 
subtle politilicization of this idea is, indeed, a novelty. 
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АЙКАНУШ ШАРУРЯН «ПРОБЛЕМА ДОБРА И ЗЛА В СОВРЕМЕННОЙ 
АРМЯНСКОЙ ПРОЗЕ («ВЫБОР САТАНЫ» АРУТЮНА КЕШИШЯНА)» - Статья 
посвящена всестороннему анализу идеи добра и зла в романе молодого пи са-
теля Арутюна Кешишяна «Выбор Сатаны». Примечательно, что автор находит 
новое ре шение этой проблемы, выдвигая идею о том, что Бог и Сатана 
не противопоставляются друг другу, а дополняют друг друга. Указанный 
роман переполнен множеством символов, придающих ему особую глубину и 
подчеркивающих своеобразную трактовку традицион ных понятий добра и зла. 
Безусловно, новым словом является также тонкая политизация идеи добра и 
зла.

Ключевые слова: современная армянская проза, Арутюн Кешишян, роман, 
«Выбор Сатаны», Бог, Сатана, проблема добра и зла, символ, политический 
подтекст.
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