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ՄՈՒՏՔ
Անապատի մեջ խավար ու տխուր

Ցրված քարերից մի քարի վըրա,
Գլխակոր նըստած, մտախոհ ու լուռ՝
 Աշխարհի մասին մըտածում էր նա:

 
 Նըրա ճակատը մութն էր ավելի,

 Քան անապատը գիշերվա մթնում,
 Մտածում էր նա՝ սեր-լույս ծավալի

 Մարդկային կյանքի մութ անապատում:
(Հովհ. Թումանյան, «Քրիստոսն անապատում», 

հունվար 18, 1892)

Աստ ծո Որ դու գո յութ յան ա ռեղծ վածն ու նրա կեր պա րի ո րո-
նումն ար դեն եր կու հա զա րամ յա կից ա վե լի է՝ խո րա պես հու զում 
է յու րա քանչ յուր ճշմա րիտ քրիս տոն յա յի և փա րո սի պես լու սա-
վո րում նրա ան ցած ու ղու մթին է ջե րը: Երկ րագն դի ե րե սին ե ղել 
ու այժմ էլ բազ մա թիվ են այն մար դիկ, ո րոնք, ան կախ ռա սա յա-
կան պատ կա նե լիութ յու նից և հո գե կերտ ված քից, կյան քի վայ րի-
վե րում նե րի ըն թաց քում ի րենց հա յաց քը հա ռում են առ եր կինք 
ու խոր հուրդ կամ օգ նութ յուն հայ ցում Աստ ծո Միա ծին Որ դուց: 
Ն րա աստ վա ծա յին և մարդ կա յին կեր պարն ար դեն քա նի հար-
յու րամ յակ հու զում է հա մաշ խար հա յին մշա կույ թին, այդ թվում՝ և 
գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յու նը, ո րը բնա կա նա բար չէր կա-
րող ան մասն մնալ հա մընդ հա նուր ա ռեղծ վա ծի փնտրտու քին ու 
իր է ջե րում չար տա ցո լել Ք րիս տո սի աստ վա ծա յին ու մարդ կա յին 
սին թեզ ված կեր պա րը: Ի դեպ, այդ պի սի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե-
րի բա վա կան ու շագ րավ և նո րո վի տե սակն ար դի հա մաշ խար-
հա յին գրա կա նութ յան մեջ ըն դուն ված է ան վա նել «հի սուս յան 
վե պեր» (‘Jesus novels’): 
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Քայ լե լով ժա մա նա կին հա մըն թաց՝ մարդ ա րար ածը փոր ձում 
է Հի սու սի աստ վա ծա յին կեր պա րում գտնել նաև մարդ կա յի նի 
նշույլ ներ՝ այդ կերպ կեր տե լով Աստ ծո Որ դու ա ռա վել սրտա ռուչ, 
ա նա սե լի ջեր մութ յամբ պա րուր ված և  ինչ-որ ա ռու մով նաև ա ռա-
վել ըմ բռնե լի կեր պա րը: Գի տա կան տե սա կե տից այդ անդ րա դար-
ձը ե ղել է բա վա կան ըն դար ձակ, ինչ-որ ի մաս տով` հա մա պար-
փակ, ընդգր կել է բազ մա թիվ ազ գե րի գրող նե րի տե սա կետ ներն 
ու հա սել մինչև մեր օ րե րը: Ան շուշտ, ներ կա յումս՝ խորհր դա յին 
տա րի նե րի պար տա դ րած ա թեիս տա կան մո տե ցում նե րից հե-
տո, նոր հե տաքրք րութ յու նը դե պի աստ վա ծա շնչյան թե մա ներն 
ու մաս նա վո րա պես Հի սու սի ան ձը մեծ տա րա ծում է ստա ցել և  
ա ռիթ տվել ի րա րա մերժ մո տե ցում նե րի: Այ սօր հա մաշ խար հա յին 
գրա կա նու թ յու նը Ք րիս տո սին դի տար կում է ոչ միայն իբրև Աստ-
ծո Որ դի, այլ նաև Աստ վա ծա մոր զա վակ, այ սինքն՝ մարդ, ո րին 
հա տուկ են մարդ կա յին գրե թե բո լոր թու լութ յուն նե րը և, իբ րև  
այդ պի սին, ան տա րա կույս, ա ռա վել հո գե հա րա զատ է, մտեր միկ 
ու հաս կա նա լի: Այլ կերպ ա սած՝ աստ վա ծա յի նի և մարդ կա յի նի 
միա խառ նու մը կեր տում է յու րօ րի նակ ամ բող ջու թ յուն, որն իր վե-
հութ յան մեջ ա վե լի քան սի րե լի է: Ար դիա կան այս մո տե ցու մը հու-
զել է երկ րա գնդի տար բեր անկ յուն նե րում բնա կութ յուն հաս տա-
տած բազ մա լե զու և բազ մազգ հան րու թյուն նե րին, ո րոնք փոր ձել 
են հա մաշ խար հա յին թա տե րա բեմ ի ջեց նել մի նոր Հի սու սի, ո րի՝ 
մարդ կա յի նի վրձնա հար ված ներ ստա ցած կեր պա րը մատ չե լի ու 
ըմ բռնե լի լի նի բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի հա մար՝ ան կախ նրանց մաշ-
կի գույ նից, կրթվա ծու թ յան աս տի ճա նից և մ շա կույ թից: 

Այս ի մաս տով բա ցա ռութ յուն չեն նաև հայ գրա կա նա գի տու-
թ յու նն  ու գրա կա նու թյու նը, ո րոնց է ջե րում հայտն վում են բա-
վա կան հե տաքր քիր ու յու րո վի մեկ նա բա նու թ յուն ներ: Դ րան ցից 
հատ կա պես կա րևոր և  ու սա նե լի է մեր ժա մա նակ նե րի նշա նա-
վոր բա նա ս տեղծ ու բազ մահ մուտ գրա կա նա գետ Հեն րիկ Է դո յա-
նի « Շար ժում դե պի հա վա սա րա կշռու թյուն» խո րագ րով ստվա-
րա ծա վալ մե նագ րութ յու նը, որ տեղ հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն 
վեր լու ծել է Հի սու սի կեր պա րը Միջ նա դա րի և Վե րածնն դի գրա-
կան ինք նա տիպ ժա ռան գու թ յան դի տ անկ յու նից:



214

ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ ՇԱՐՈՒՐՅԱՆ

Հի սու սը մարդ է և Աստ ված, ո րը վե րա պատ մում է աստ վա ծա-
շնչյան հայտ նի ի րա դար ձութ յուն ներն իր սե փա կան տե սանկ-
յու նից, ա պա մյուսն օգ տա գոր ծում է Հու դա յին` որ պես Հի սու սի 
կեր պա րի բա ցա հայտ ման յու րօ րի նակ մի ջո ցի, ո րը, ինչ խոսք, 
հա մար ձակ է և  ինք նա տիպ: Կամ` պոր տու գա լա ցի գրո ղի կեր-
տած Հի սուսն էա կա նո րեն տար բեր վում է ու րիշ գրող նե րի նմա-
նա տիպ կեր պա րից. այս տեղ ըն թեր ցո ղի աչ քի առջև հառ նում 
է ըմ բոստ Հի սու սը, երբ ընդվ զում է Տի րոջ կամ քի դեմ ու գնում 
գի տակց ված մահ վան: Իսկ հույն վի պա սա նի կեր տած Հի սուսն 
էլ բա ցար ձա կա պես մարդ կա յին կեր պար է, ո րը սո վո րա կան 
մահ կա նա ցո ւի նման դի մագ րա վում է բա զում գայ թակ ղութ յուն-
նե րի, ան գամ կյան քի վեր ջին վայրկ յա նին են թարկ վում երկ րա-
յին կյան քով ապ րե լու գայ թակ ղութ յա նը, սա կայն աստ վա ծա յի նը 
վեր է ա մեն ին չից, Աստ ծո նա խան շած ճա նա պարհ նե րը՝ ան մեկ-
նե լի, ուս տի և հաղ թում է աստ վա ծա յի նը, և Հի սու սը խա չի վրա 
ա վան դում է իր հո գին` քաջ գի տակ ցե լով, որ սե փա կան ար յամբ 
նա խան շում է մարդ կութ յան հա մար բե կում նա յին սկիզբ: Բա վա-
կան ինք նա տիպ են նաև հայ գրող նե րի մեկ նա բա նութ յուն նե րը, 
ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն ընտ րել է դե պի Աստ ծո Որ դու կեր պա-
րի բա ցա հայ տում տա նող իր սե փա կան, նա խորդ նե րին չկրկնող 
տե սա կե տը, սա կայն ա ներկ բա յո րեն շեշ տադ րել է Փրկ չի ա նօ րի-
նակ մարդ կա յի նը: 

Իսկ մեր աշ խա տութ յու նը եզ րա փա կում ենք վա ղա մե ռիկ հայ 
հան ճա րի` «Սկ յու տա րի սո խա կի»` Պետ րոս Դուր յա նի (1851-
1872)` 1869-ին գրված « Սի րե ցե՛ք զ’միմ յանս» բնու թագ րա կան 
բա նաս տեղ ծութ յամբ.
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 Վար դա կար միր Գող գո թա յին վեհ գա գաթ  
 Միշտ փալ փը լող, սի րո ան շե՛ջ ճա ռա գայթ, 
 Դեռ կըս պա սե՞ս թա փել սրտից քու սը լաք. 
Զ ՚ո՞վ կը հըս կես, վիհ և  ան դու՞նդ, թե կը մախք. 
Ո՞ր սև ժայ ռից մեջ մա րե ցավ այն բեկ բեկ 
 Բար բառն վը սեմ, թե «ըզ միմ յանս սի րե ցե՛ք»:

Ծած կե ամ պով կար միր կո ղերդ, Գող գո թա՛, 
Եվ թող խայ տան ցա վոտ ոս կերք սև Հու դա…: 
 Ժան գոտ ու գուլ թու րերն ա ռին կար միր փայլ, 
 Նոր կրո նին հետ ար յան հե ղեղն ա ռավ քայլ… 
Թն դա նո թին առ ջի բոմբ յունն խեղ դեց սեգ 
Զ հա գա գըն քաղցր, թե «ըզ միմ յանս սի րե ցե՛ք»:

Մարդազոհով Վատիկանի մըխացին 
Ծխնելույզքը, կամարքը «փա՜ռք» գոռացին, 
Փոխ-Քրիստոսք խաչն ըրին դաստակ կացինի՝ 
Սև դրոշ մը ատելության արյունի. 
Դարուց մոխրեն կամ ամպերեն հուսա հեք 
Զրկյալն լըսել, թե «ըզմիմյանս սիրեցե՛ք»:

Տնանկին դամբանը կ՚անհետի ոտնակոխ, 
Տընակին մեջ մարի առկայծ կանթեղն հող, 
Այն մութին մեջ նոթի տըղեկք կը հեծեն, 
Դղյակըն խրախ մինչև լույս ջահք կը հյուծեն, 
Հարուստին կառք ժխորով կ՚անցնի սըրարշավ, 
Հեքին դագաղն իր գերեզմանն լուռ իջավ…:

Գեթսեմանին իջնող հրեշտակն դալկահար, 
Որ գեղ, ծաղիկ, արցունք ու փառք չը ճանչնար՝ 
Նորա ցուրտ գոգն աղքատը սոսկ կ՚ըսփոփի, 
Ճոխն ու տընանկ պատանին մեջ կ՚ըլլան մի. 
Կայծակնաթև թե մըռընչեն մրըրիկներ 
Թե «սիրեցե՛ք զ՚իրար», հեքն հոս չեն սիրեր1:

1 Դուրյան Պ., Երկերի ժողովածու երկու հատորով, Եր., 1971, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
էջ 21:
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