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ՍԱՐԳԻՍ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՕՐԲԵԼՅԱՆԸ ԵՎ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԿԵՉԱՌԵՑԻՆ ՈՐՊԵՍ 
ԸՆԿԵՐ ՈՒ ՀԱՄԱԽՈՀ

(եր կու բա նաս տեղծ նե րի «Ողբ»-ե րի հոգ ևոր ա ղերս նե րը)

Խոշորմշակութայինգործիչներիգաղափարականհամագործակցությանարդյուն
քումէծնվելՍտեփանոսի«ՈղբիՍ.Կաթողիկէն»,որըհորինվածէժանրինբնորոշյու
րահատկություններով,կրում էՄ. ԽորենացուևՆ.Շնորհալուողբերիբարերարազ
դեցությունը:Դիմառնականոճըբանաստեղծըլրացնումէնորտարրերով.Կաթողիկեն
հանդեսէգալիսիբրևՀայկիզարմիարքայուհի,որմերկուփառազուրկիրմոտէկան
չումորդիներին՝իրսգիութշվառությանմասինհայտնելու:Ցավալիանկումիպատճա
ռըթուրքականարյունալիլուծնէ:Իրզավակներըպիտիփոխենայսանարգվիճակը,
խնամենիրենորպեսծերծնողիևվերականգնենկործանվածթագավորությունը:

 Բա նա լի բա ռեր` Ստեփանոս Օրբելյան, Խաչատուր Կեչառեցի, ողբ, պատմիչ,
վարդապետ:

 Մեծ ար վես տա գետ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը բո լոր 
ժա մա նակ նե րում արդ յու նա վոր վել է գե ղար վես տա կան հրա շա լի հղա ցում նե-
րով: Այս եր կու սը ևս ձգ տել են ա ջակ ցել ի րար, պա տաս խա նել միմ յանց հոգ ևոր 
եր կուն քով` որ պես առ հա վատ չյա սի րո ու հա վա տար մութ յան:  Խա չա տու րը 
1295 թ. ար դեն հո րի նել էր «Ողբ վասն ա րեւմ տեան տանս ա րե ւե լեան» ստեղ-
ծա գոր ծութ յու նը1, իսկ Ս տե փա նո սին էլ 1299 թ. հոր դո րել է ձեռ նար կել «Ողբ ի 
դի մաց  Կա թո ղի կէին» եր կի գրութ յու նը: Ս տեղ ծա գոր ծութ յուն ներ, ո րոնք երկ րի 
վատ թա րա ցած քա ղա քա կան ու սո ցիա լա կան վի ճա կի պատ մա գե ղար վես տա-
կան ու ազ գա յին-քա ղա քա կան ար տա հայ տու թյու նը ե ղան2: Այդ ցա վա լի ա վե-
րի ու ա վա րի ա ռի թով իր ըմ բոստ ձայնն է բարձ րաց նում և  հան ճա րեղ Ֆ րի կը՝ 
դա րի մյուս ար ժա նա վոր զա վա կը՝ ա ղա ղա կե լով /Այլ կամք ի ձեռս ա նօ րի նի, /Որ 
կու վա րեն ան գին գե րի3:     

 Կե չա ռե ցու «Ողբ վասն արևմ տեան տանս Ար ևե լեան» եր կը թե մա տիկ ու 
գա ղա փա րա կան ա ռու մով դարձ յալ հայ ժո ղովր դի հեր թա կան աս պա տա կու-
թյուն նե րի ու թա լա նի են թարկ վե լու մա սին է: 1295 թ.  Ղա զան ղա նի իշ խա նութ-
յան սկզբում նրա զո րահ րա մա նա տար  Նավ րուզն սկսում է խիստ հա լա ծանք 
հայ կա կան ե կե ղե ցու և  հայ բնակ չութ յան դեմ:  Հայ ժո ղո վուր դը կրկին լքվա-
ծութ յան սո ցիալ-հո գե բա նա կան մի հեր թա կան ցնցում է ապ րում:  Վի ճա կը 
շտկվում է միայն  Կի լի կիա յի հա յոց ար քա  Հե թու մի ազ դու մի ջամ տութ յու նից 
հե տո4: Այս ա մե նում ցա վա լի հան գա մանք նե րից մեկն էլ հայ իշ խա նա կան դա-

1 Խաչ. Կեչառեցի, Տաղեր (աշխ. Ա. Դոլուխանյանի), Ե., Սովետական գրող, 1988, էջ 17-20:
2 Ժանրի ընդհանուր բնութագիրը՝ Տե՛ս Ջրբաշյան Է., Մախչանյան Հ., Գր ականագիտական 

բառարան, Ե., Լույս հր., 1980, էջ 227-228: Միջնադարյան չափածո ժանրերի մասին՝ Տե՛ս Հայ 
միջնադարյան գրական ժա նր եր  ( Ժողովածու), ՀՍՍՀ ԳԱ Մ. Աբեղյանի ան. ինս., Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ 
հր., 1984:

3 Ֆրիկ, Բան ի Ֆր իկ  գ րք ոյն, Մարգարիտներ հայ քնարերգության, հ. 1-ին, Ե., 1971, էջ 10 5: 
4 Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Դ, էջ 272:



53ՍԱՐԳԻՍ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

սի կո րուստն է, ո րի սխրանք նե րի շնոր հիվ է նաև մեր ժո ղո վուր դը հա սել իր 
ե րազ նե րի մի մա սի ի րա կա նաց մա նը:  Փաստ է, որ նվա ճող ներն ա մե նից ա ռաջ 
այս դասն են վե րաց րել, որ պես զի հեշ տութ յամբ տի րեն երկ րին.    
 Յայս ա հա գին ա ւուրս որ հա սաք,       
 Ժա մա նա կիս, որ պա տա հե ցաք,

Զ քաղցր ա րա րի չըն դառ նա ցու ցաք,
Զեր կիրս ա րեամբ մե ղօք ներ կե ցաք:
Զ մայրն աս տու ծոյ մեր տրտմե ցու ցաք…
Զե կե ղե ցեաց դրունս փա կե ցաք,
Զ կա նո նա կան գի րըն մո ռա ցաք…
Մեք մեր ձե ռօք մեզ դա հիճ ե ղաք.
…Այլ չար գոր ծովք մեր պա տա ռե ցաք…
Ի պա տա րագն ան գամ չնա յե ցաք…
Հա գա րա ցոց ազ գէն գե րե ցաք,
 Յա նօ րի նաց ձեռն մատ նե ցաք,
Ա րե նար բու զօ րաց նե ղե ցաք՝
Ճա ղա թա յից սը րէն խո ցե ցաք….1

Օրն ու դա րը, ո րոնց հան դի պել է քնա րա կան հե րո սը, լի են չա րիք նե րով: Իսկ 
չա րիքն արդ յունք է մեղ քի: Ուս տի կա տար վա ծը բա նաս տեղ ծի բա նաձ ևու մով 
սա է՝ / Խիստ ար ժա նի ե ղաք՝ զինչ ե ղաք: (Այ սինքն՝ ար ժա նի ե ղանք նրան, ին չին 
ար ժա նի էինք, այն է՝ չար քաշ կյան քի):  Դա իր ժա մա նա կի ա մե նա տա րած ված 
մտայ նութ յան դրսևո րումն է, ո րով  Խա չա տու րը հայ րե նի քի ծանր վի ճա կը գոր-
ծած մեղ քի արդ յունք է հա մա րում: Ըստ Մ. Ա բեղ յա նի՝ «Ող բը» կազմ ված է եր կու 
մա սից»2, ու եր կու մա սերն էլ, ըստ նրա, ար վես տի տե սա կե տից թույլ են (այս 
մա սին կխոս վի ստորև):  Գիտ նա կա նը բարձր է գնա հա տում եր կի պատ մա կան 
բո վան դա կու թյու նը՝ նկա տի ու նե նա լով խնդիր նե րի հրա տա պութ յու նը: Ե թե 
ա ռա ջին մա սում բա նաս տեղ ծը մեղ քի քննութ յուն է կա տա րում, ա պա երկ րորդ 
մա սում «նա ջեր մո րեն է խո սում մոն ղոլ նե րի դեմ ապս տամ բած նա խա րար նե-
րի և  այդ պատ ճա ռով դա ժա նո րեն գլխատ ված  Դե մետ րե թա գա վո րի մա սին: 
 Բա նաս տեղ ծի ի դեա լը Պ ռոշ իշ խանն էր իր որ դի նե րով, ո րոնց հետ էլ կա րե լի 
էր կա պել հայ րե նի երկ րի փրկութ յու նը»,-նշում է Ա.  Դո լու խան յա նը3:  Շա րու նա-
կու թյունն աչ քի է ընկ նում հա յոց բա զում ըն տիր և հ զոր իշ խան նե րի նա հա տա-
կութ յան մա սին բա նաս տեղ ծա կան հու զիչ տո ղե րով, ո րոն ցում փա ռա բան վում 
է նրանց քա ջութ յունն ու գոր ծած սխրան քը.

 Մե ռան իշ խանքն մեր ցան կա լի
Եւ իւ րեանց որ դիքն ի տղայ հա սա կի…
Սա դո՛ւն, սի րած մեծ Ա պա ղա նի,
 Գո ված ըն տիր յա մէն հան դի սի,
 Զա չերդ բա՛ց, զինչ  Դա մաս կո սի,
 Տե՛ս ըզ գա ւառս ի յե րեր մա նի…
Զ պա րոն Պ ռօ շըն զարդ հե ծե լի,
Որ զեր կա թի գուռն առ նէր փո շի,

1 Խաչ. Կեչառեցի, Տաղեր  ( աշ խ.  Ա. Դոլուխանյանի), էջ 17-2 0:
2 Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Դ, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հր., 1970, էջ 271:
3 Խաչ. Կեչառեցի, Տաղեր (աշխ. Ա. Դոլուխանյանի), էջ 13:
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Ա ջու բա զուկ էր  Նոր  Սիո նի.
Հիմն հաս տատ հա յոց հա ւա տի: 
Կամ զիւր որ դիքն զար մա նա լի
ԶՄկ դէմ, զ Վա սակ զկո րիւն ա ռիւ ծի (էջ 19):

 Գո վում է  Սա դու նի գե ղե ցիկ աչ քե րը, որ բաց վե լու դեպ քում կորս ված գա-
վառ ներ միայն կտես նեն: Պ ռո շը, Ա միր- Հա սա նը,  Տար սա յի ճը և  ու րիշ ներ, որ 
նկա րագր ված են պայ քա րի ու հե րո սա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ, չեն խնա-
յում ո չինչ հա նուն հայ րեն յաց:  Բայց ան հա վա սար կռիվ նե րում գոր ծած հե րո-
սութ յու նը միայն ցավն է ա վե լաց նում, քան զի կո րուստն ան հա մե մատ մեծ է, 
իսկ ձեռք բե րում ներն անն շան են դրանց հա մե մատ.

Ա ւա՜ղ, թէ զո՞րն ա սեմ ի լա լի,
 Զայն հին ու նորքն ի գե րեզ մա նի….(էջ 20)

 Թեև երբ ևէ չի պա կա սել հայ բազ կի թափն ա րաբ նե րի ու թուր քա թա թա րա-
կան հոր դա նե րի դեմ, սա կայն չկան այլևս այս քա ջե րը. նրանք գե րեզ մա նում 
են: Ապ րող նե րին մնում է ող բալ. « Վա՜յ զմնա ցորդքս՝ սուտ կեն դա նի» (էջ 20)1: 
 Կե չա ռե ցին ցան կա նում է, որ Աստ վա ծա մայ րը միջ նորդ լի նի  Տի րոջ առջև, որ 
Ս տե փան նո սի ձե ռամբ տրվող հի շա տա կի տո նը հա նուն հա յոց քա ջե րի հաս նի 
եր կինք:  Թող Աստ ծուց փրկութ յուն լի նի իր ազ գին, որ հա գա րա ցոց լծից հնա-
րա վոր լի նի ա զա տել հա յոց ազ գի ան խախտ թագն ու հայ րա պե տա կան Ա թո-
ռը: Եր ևում է, որ հա ճախ թա թա րը և  հա գա րա ցին իբրև ընդ հա նուր թշնա մի են 
ըն կալ վում այս ար վես տա գետ նե րի կող մից: 

Այդ դժնյա ժա մա նակ նե րում ա վեր վել էր Ար ևել յան  Հա յաս տա նը,  Հա յաս-
տան յայց Ա ռա քե լա կան Ս. Ե կե ղե ցին անշ քա ցել էր, կի սա փուլ վի ճա կում էր Ս. 
Էջ միա ծի նը` ու ղիղ ու փո խա բե րա կան ի մաս տով: Այս տխուր ա ռի թով,  Խա չա-
տու րի ան մի ջա կան հոր դո րով, բա նա ստեղ ծա կան իր խո րը ցավն ու վրդով-
մունքն է ար տա հայ տում նաև Ստ. Օր բել յա նը.

 Ձայն բարձ րա գուժ ու ա հա գին
Ն ման օ դոցդ ո րո տա ցին.
 Կան չիւն ա հեղ և  սաստ կա գին
 Գայ ի դաշ տէդ Ա րա րա տին
Լ նու աշ խարհս բո լո րո վին
 Չո րեք ծա գեան տիե զե րին.
 Բա խէ զա կանջս ա դա մա ծին
 Բո լոր ա զանցս մարդ կա յին2:

Ն. Շ նոր հա լու պես դի մե լով դի մառ նա կան ո ճին` բա նաս տեղ ծը Էջ միած-
նի  Կա թո ղի կե ե կե ղե ցին ներ կա յաց նում է որ պես հա լած ված ու փա ռազրկ ված 
ար քա յու հի: Ք նա րա կան հե րո սի ող բի ու կա կա նի հետ այդ մա հա ծին ձայ նին 
ա կան ջա լուր` բազ մութ յու նը հոր դում է դե պի Ար շա կու նի  Վա ղար շի պարս-
պա պա տած  Նոր քա ղա քը: Այն, ինչ տես նում են Ա րամ յան տուն շտա պող նե րը, 

1 Նյութի վեր լո ւծ ությունը տե՛ս Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Դ, էջ 271-273:
2 (Ստ. Օրբելեան, Ողբ ի Ս. Կաթուղիկէն. Հրատ. և ծանոթ. Ա. Դոլուխանյանի) տե՛ս Խաչ. 

Կեչառեցի, Տաղեր, էջ 82. Ողբը՝ էջ 82-105: Ստ. Օրբելեանի մասին մա տե նա գի տություն. տե՛ս 
Պ. Խաչատրեան, Հա յ հին գ րա կա նո ւեան մատենագիտութիւն, Ե., 2016,  էջ 496-500: Օրբելյանի 
Ողբը նախկինում ունեցել է երեք հրատարակություն՝ 1790 թ. Նոր Նախիջևանում, 1846 թ. 
Կալկաթայում և 1885թ. Թիֆլիսում: Այսուհետև՝ էջը կնշվի տեքստում:
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տրտմութ յան ու ցա վի է ար ժա նի:  Հայ կի զար մի լույ սի աղբ յու րը, Երկ նա յին թա-
գա վո րի փառ քի խո րա նը նսե մաց ված է.

 Մերկ, խայ տա ռակ ի բաթ րո նին1

 Զան ձամբ ար կեալ զքուրձ խա ւա րին,
 Հերքն ճո ղեալ որ պէս կնտին,
Ս տինքն ցա մաք զերդ ըսկնդ կին,
Զ կուրծքն բա խէր քա րամբ ուժ գին.
Ա ռուք ա րեանց ի ջա նէին (էջ 84):

 Պատ կեր ված այս ծանր տե սա րան նե րին մե կից ա վե լի ան գամ ներ հետ ևում 
են հռե տո րա կան հար ցում ներ, թե ուր են հար սի փե սա նե րը, ա զատ նե րը, զոր-
քե րը, որ չկան խե ցին այս ա նար գան քը:  Բայց տվյալ դրվա գում նախ ևա ռաջ 
տրվում է ող բի ու կո ծի այն սգա հան դե սը, որ կա տա րել են հա յե րը ննջեց յալ նե-
րի թաղ ման ժա մա նակ2:  Հատ կա պես ու շագ րավ է դրվագն այ նու, որ մե ծա պես 
հի շեց նում է Գ րի գոր  Մա գիստ րո սի` իր հո րեղ բայր  Վահ րամ  Պահ լա վու նի սպա-
րա պե տի սգո հան դե սի նկա րագ րութ յու նը տա լիս3. այս պես.

 Մո խիր կու տէր նման բլրին,
 Ցա նէր ձե ռամբն ի գա գա թին.
Ե րամք կա նանց ճչող ջայ լից
 Շուր ջա նա կի զնա պա րէին.
 Դասք եր գո ղաց կանգ նեալ կա յին,
Զ դամ բա նա կան փողս ա ծէին,
Ա ւա ղա կան ող բովք լա յին,
Զ գա լա րա փողսն հնչէին, 
Կէսքն շի ւան մեծ քա շէին,
 Կէսքն զվար սիցն փե տէին….(էջ 84) 

 Սա մի շատ ու շագ րավ դրվագ է դամ բա նա կան (գե րեզ մա նա կան) կոչ ված 
ծե սի մա սին:  Դեռևս նա խաք րիս տո նեա կան շրջա նից մինչև 19-րդ  դա րա վերջ 
ող բեր գերն ու ղեկց վել են ջայ լող լալ կան կա նանց ու տղա մարդ կանց կո ծա պա-
րե րով (դամ բա նա կան նե րով) և ս գեր գով4: Դ րանք ըստ մեծ պա րա գետ Սր բու հի 
 Լի սի ցիա նի հե տա գա յում ան ցել են գաղտ նի ծե սե րի շար քը (թերևս ար գել վե լու 
պատ ճա ռով)5: Դր վա գում շատ պարզ նկա րագր ված է ե րաժշ տութ յա նը ու ղեկ-
ցող պա րը, երբ հե րո սու հին մո խիր է ցա նում իր գլխին որ պես սգա կիր ող բա-
սաց, իսկ ջայ լող կա նայք պա րում են շուր ջա նա կի, և  եր գաս ցաց ներն ու փո ղա-
հար նե րը մի փոքր հեռ վում կանգ նած լա ցու կո ծով, դեմ քե րի ար տա հայ տութ-
յամբ, շար ժում նե րով, վայ ու կո ծով ար տա հայ տում են ընդ հա նուր վիշ տը://
հե տաքր քիր էր էս պա հը/// Ս գա ցող ներն ա կա մա հարց նում են, թե որ տե ղից է 
գա լիս ամ պի նման հնչող ձայ նը: Ո՞վ է արդ յոք բազ մո ցի վրա, որ նման վում է 

1 Բաթրոն բառը թարգմանվում է բազմոց:
2 Տե՛ս Խաչատրյան Պ., Հայ միջնադարյան պատմական ողբեր (ԺԴ-ԺԷ դդ.), Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ 

հր., 1969, էջ 7-11: 
3  Տ ե՛ս Մխիթարյան Ս., Սգո պարերը հայ միջնադարյան գրական և բանահյուսական մի 

քանի հուշարձաններում, Պար և երաժշտություն, Ե., Մուղնի, 2004, էջ 20-21: Նաև՝ Գրիգոր 
Մագիստրոսի Թղթերը , Ալ ես անդրապօլ, 1910, էջ 41:

4 Թումանյան Գար., Ուշբրոնզեդարյան թաղման ծեսերը Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-
արևելքում, Ատեն., Ե., 1997, էջ 111:

5 Տե՛ս Лисициан С., Армянцкие старинные пляски, Ер., 1983, с. 69-122.
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ար քա յու հուն: Եվ վեր ջա պես այս ի՞նչ ան տա նե լի սուգ է:  Հար ցու մին տրվում է 
կոնկ րետ պա տաս խան:  Հե րո սու հին պա տաս խա նում է, որ ին քը «Էջք  Միած-
նին»-ն  է՝  Կու սա ծին թա գա վո րի ի ջա վայ րը:  Նա խա պես ին քը հարս նա ցած էր 
 Տի րոջ հետ  Թոր գո մա ծին աշ խար հից: Իսկ այժմ վե րած վել է ոտ նա կոխ ե ղած 
հրա պա րա կի:  Բա նաս տեղ ծը դի մում է խոս քի հա կադ րութ յան զու գադր ման. 
խոս քա շա րը ձեռք է բե րում կեն դա նի հա ղոր դակ ցա կան բնույթ, և  երկ խո սութ-
յու նը ա ռա վել շար ժուն է դարձ նում ա սե լի քը. 

Եր բեմն ար փի ար ևա ծին,
Այժմ խա ւար անհ նա րին. 
Եր բեմն թագ կա պեալ ձե ռին
Ա նեղ բազ կացն իմ  Յի սու սին.
Այժմ ան պի տան նման աղ բին՝
Ե ղեալ կո խան չոր քո տան ւոյն….(էջ 85) 

Իսկ իր շուրջ սգա պար բռնած նե րը` երկ նա յին հարս նու հի ներն են՝ «Ե կե ղե-
ցիք  Հա յաս տա նին»:  Հե րո սու հին դի մում է և  վե րին զոր քին.

 Զի գան ի վայրս իմ յիս տո րին1,
 Խառ նին ընդ ազգքդ երկ րա ծին,
Լ սեն զգան գատս իմ դառ նա գին (86) և  այլն:

Իր սու գը հասց նում է նաև եր կինք, որ երկ նա յին նե րը ևս «Ամ բաւ վա յիւք 
ինձ ախ տա կցին»:  Թող լսեն ի րեն երկ նա յին քը և  վե րին դա սե րը: Ին քը հզոր 
ու ան պար տե լի թա գա վո րութ յուն էր, ո րի տի րա պե տութ յու նը  Կաս պից ծո վից 
հաս նում էր մինչև  Գա միրք,  Պոն տո սից մինչև  Պարսք: Եվ այժմ էլ թող երկ րա ծին 
ազ գե րը լսեն իր դառ նա գին գան գա տը:  Թող ի մա նան բո լո րը, որ՝

Ա րե գա կունք առ իս կա յին
 Պայ ծառ եւ ա հեղ քան զզգա լին,
Շ նորհն ան մահ քա հա նա յին,
 Պա տիւն մեծ թա գա ւո րին,
 Փե սայն ճե մէր յա ռա գաս տին,
 Հանգ չէր ընդ իս միշտ յան կո ղին (էջ 87):

 Պայ ծառ օ րեր է ու նե ցել, ար ժա նա ցել պա տիվ նե րի ու պաշտ ման, ի մաս-
տութ յան գե տեր են ի րե նից բխել: Ա ռար կա յո րեն պատ կեր վում է հե րո սու հու 
անձ նա կան եր ջան կութ յու նը որ պես կնոջ ու հարս նու հու:  Չի կա րե լի չնկա տել 
եր գեր գոց յան գե ղե ցիկ պատ կեր նե րը, սի րո և  վա յել քի, հե րո սու հու ար տա քին 
գե ղեց կութ յան ան կաշ կանդ նկա րագ րութ յուն նե րը, ո րոնք ա ռանձ նա կի ար ժեք 
են ձեռք բե րում տվյալ հա մա տեքս տում:  Հան կար ծա կի «դի պայ չա րին, /Որ չէ 
ե ղեալ ազգդ մարդ կա յին…»:  Նախ կորց նում է Ար շակ քա ջից իր որ դի նե րին, 
մխի թար վում  Բագ րա տի որ դի նե րով, բայց նրանք էլ ան բու ժե լի վեր քով վի րա-
վո րել են իր սիր տը:  Թեև  Շի րա կա տան ա թո ռը հաս տա տե ցին նաև  Կար սում, 
տի րե ցին Աղ վան քին` հաս նե լով մինչև Ա սո րիք, և Ա շո տից մինչև  Գա գիկ վեր ջի-
նը տի րե ցին աշ խար հին, բայց կորց րին հայ րա կան ժա ռան գու թյու նը: Եվ ին քը 
հարց նում է, թե ուր են իր ա վագ՝ Ար շա կու նի որ դին, որ մե ռավ ծնո ղի գրկում, և 
կրտ սեր՝  Բագ րա տու նին, որ Դ վի նում փայ տից կախ վեց: Դժ գոհ է, քան զի  Հայ կի 
զար մի շա ռա վիղ նե րը հե տին դա րե րում թույլ են գտնվել, ժա ռան գութ յու նը չեն 

1 Բառը բացատրված չէ /երևի՝ ի ստորին: 
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պա հել:  Դա թերևս դիտ վում է իբրև ա պաշ նոր հութ յուն:  Հի շում է և  հա յոց ազ գի 
պատ րիարք նե րին՝  Հով սե փից մինչև Գ յուտ, մինչև  Հով հան նես  Գառ նե ցի, ո րոնք 
ի րեն խնա մում էին «որ պէս օ րէնն էր ծնո ղին»:  Գա լիս է հա գա րա ցի բռնա վո րի 
սրի տի րա պե տութ յան շրջա նը, երբ Ա րամ յան տու նը ա նիծ յալ  Յու սու ֆի ձեռ քով 
«ճեղ քեալ յեր կուս թա գա ւո րին`  Բագ րա տու նեացն և Արծ րու նին», ին չը և  եր կա-
տու մով կո րուս տի լայն դուռ է բա ցում հա յոց ազ գի հա մար: Ն րան, այդ պի սով, 
հա ջող վում է եր կիրն անշ քաց նել, ե կե ղե ցի նե րը քան դել ու ա մեն ինչ հո ղին հա-
վա սա րեց նել:  Մեջ տեղ են գա լիս և  միջ թա գա վո րա կան ու մի ջա վա տա տի րա-
կան բա խում նե րը, ո րի արդ յուն քում, բա նաս տեղ ծի պատ կե րա վոր խոս քով՝ /
Ա թոռք բա զումք ան կա նէին, / Տունք և  ա պա րանք կոր ծա նէին….(90).

Իսկ սինլ քոր  Բագ րա տու նին,
 Թե պէտ սա կաւ ա մօք կա ցին,
Այլ ջախ ջա խեալ ե ղէգ էին,
 Բե կեալ կե նօք տա տա նէին….(92)

Այս ար հա վիրք նե րից հե տո բնաշ խար հիկ  Հա յաս տան եր կի րը գետ նա հար 
է ե ղել, սա կայն հե տա գա յում կի լիկ յան գոր ծիչ նե րը դեռևս չեն կա րող մտա ծել 
 Մեծ  Հայ քի թա գա վո րութ յան վե րա շի նութ յան մա սին, քան զի նրանք տա րաշ-
խար հում են ապ րում ու հայ րե նի քի հոգ սե րին լա վա տեղ յակ չեն: Մ. Ա բեղ յա նը 
ճիշտ է նկա տում, թե «Շ նոր հա լին, թե պետ ող բում էր  Հա յաս տա նի քա ղա քա-
կան իշ խա նութ յան կոր ծա նու մը, բայց չէր մտա ծում  Հա յոց աշ խար հում հայ կա-
կան թա գա վո րութ յուն վե րա կանգ նե լու մա սին: Իսկ Օր բել յա նը 13-րդ  դա րի վեր-
ջում ար տա հայ տիչ է բուն  Հա յաս տան ցի նե րի իղ ձե րի ու տեն չե րի»1: Իս կա պես 
այս շրջա նի հայ րե նաբ նակ մտա ծող նե րը խնդիր են դնում  Մայր երկ րում  Հա յոց 
պե տա կա նութ յան և  թու լա ցած հայ րա պե տա կան Ա թո ռի վե րա կանգն ման ու 
նո րո գութ յան2:  Սա բո լո րո վին նոր մի մտայ նութ յուն է:  Շատ դեպ քե րում նրանք 
օգտ վում են բա րե պա տեհ ա ռի թից, իսկ եր բեմն էլ ստեղ ծում են նա խադր յալ ներ 
դրա հա մար: Ա հա թե ինչ է գրում բա նաս տեղ ծը.

 Բայց միւս ևս  այլ մէկ ջահ լու ցին
Ի տան  Բա ղաց  Սի սա կա նին
Սմ բատ սե պուհ քա ջա զար մին,
Ի հայ կա զանցն այն ա ռա ջին…
 Թա գա ւո րեալք թագ կա պե ցին
Ուժ գին ու խրոխտք ընդ դէմ չա րին (էջ 94): 

Ընդ դեմ չա րին կա մի ելք` վե րա կեր տել հա յոց վտանգ ված ան կա խութ յու-
նը, ա վեր ված հայ րե նի քը:  Թեև  Բա ղաց  Սի սա կան նե րին հա ջող վել է այդ ջա-
հը վա ռել,  Թա գա ւո րեալք թագ կա պել, բայց  Սի սա կան քա ջե րը ևս  այդ ճա նա-
պար հին ստվե րի պես ան հե տա ցել են, ե րա զի վե րած վել:  Հա յաս տան աշ խար-
հի գա րունքն ան ցել է պատ մութ յան գիր կը:  Բեր ված գե ղե ցիկ է պատ կե րը դա 
է հաս տա տում.

Որ պէս ծա ղիկք յա մա րայ նին,
Ար ևա կէզ թար շա մե ցին,

1 Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Դ, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հր., 1970, էջ 259:
2 Տե՛ս Չամչեանց Մ., Պատմութիւն Հայոց, հ. Գ, Վենետիկ, 1886, էջ 292: Պետք է ասել, որ Մ. 

Չամչեանցը և այլք արևմու տք ու մ առանձնակի չեն գնահատում այս գործիչների կատարածի 
կարևորությունը: Պատմաբանը որոշակի բացասական վերաբերմունք ունի պատմիչ Ստ. 
Օրբելյանի՝ որպես մտածողի և վարդապետի նկատմամբ: 



58 ՍՅՈՒՆԻՔԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ

Որ պէս սա ղարթք վար սեալ ծա ռին`
 Խոր շա կա հար ցա մա քե ցին:
… Միայն այ րի զիս աստ թո ղին,
Որ պէս զո չինչ ի բաց լքին….(էջ 95)

 Մի անն կա րագ րե լի ու դա ժան ա շունք է ի ջել մեր աշ խար հի վրա:  Դաշ տի 
մեջ լքված ու այ լա կերպ ված հե րո սու հին այս ու այն կողմ է նա յում` ո ղո քա գին 
ձայն ար ձա կե լով: Ի՞նչ կա րող է ա նել այդ փափ կա սուն տի կի նը՝ փա ռա զուրկ 
ու թշվառ ար քա յու հին: Եր ևի թե ցա վել ու փնտրել սի րե լի նե րին:  Բա նաս տեղ-
ծա կան խոս քում մի քա նի հնա րանք նե րին գու մար վում է նաև հռե տո րա կան 
հար ցու մը, ո րը յու րա տե սակ հա կադ րութ յան ո ճա կան ձև  է ստա նում: Այս պես.

Ո՞ւր էք, որ դի՛քդ իմ սրբա ծին,
Ե կա՛յք առ մայրս ձեր նախ կին,
Որ պես օ րէնն է զա ւա կին,
 Տա նել խնամ ծեր ծնօ ղին (էջ 95):

 Գոր ծում է մտա ծո ղութ յան նախ կին ար քե տի պը: Ինչ պես նախ նի նե րի պաշ-
տա մուն քը, այն պես էլ ծնո ղի սրբա ցու մը պա հան ջում է խնամք տա նել ծնո-
ղի հան դեպ:  Բայց զա վակ նե րը չկան, և  փո խա րե նը թուր քա կան հո տերն են 
վխտում ա մե նուր, նրանց խայ տա ռակ ման կունքն է, որ՝ /Ան հուն ե ղուկքն ի յիս 
կու տին (կու տա կե ցին-Ս. Մ.):  Թող տես նեն իր զա վակ նե րը նախ կին փառ քը և 
 վեր ջին նա խա տին քը:  Հե րո սու հին ներ կա յաց նում է նաև ի րեն պատ ճառ ված 
մյուս կո րուստ նե րը:  Մեծ են դրանք, և  ահ ռե լի են վնաս նե րը, որոնքտիեզերա
կանչափերիենհասնում,դառնումճաշակավորչա փա զան ցութ յուն ներ.

 Յերկ նից յեր կիր զիս ի ջու ցին.
 Խորք անդն դոց զիս ծած կե ցին (էջ 96):

 Թուր քա կան տմար դութ յու նը և  թու րա նա կան յա թա ղանն ա րել են ի րենց 
ա վե րիչ ու ար յու նոտ գոր ծը1: Զր կանք նե րի հետ կորց րել է նախ կին հզոր բա-
նակ նե րը, թա գա վոր նե րին, ա զատ նե րին, րա բու նա պե տե րին, տա ճա րի բազ-
մա քա նակ դպիր նե րին ու ըն թեր ցող նե րին: Այլևս չկան մե ծա քա նակ զար դե-
ղե նը, թան կար ժեք քա րե րը, ըն տիր կտո րե ղե նը, հո տա վետ խուն կե րը և  այլն: 
 Խորհր դա նի շեր են սրանք, որ վկա յում են ար քա յու հու շքեղ ու ա պա հով նախ-
կին կյան քի մա սին:  Հե տաքր քիր ձևով իր վշտին մաս նա կից է դարձ նում և  իր 
ցա վա գին խոս քե րը լսող նե րին:  Թող գի շեր ու ցե րեկ վայ տան ու իր ող բա լի 
ան ձի շուր ջը պտտվեն:  Թող առ նեն ի րեն և «ա ծեն» նախ կին տե սա նող նե րի 
ու մար գա րե նե րի խմբի մեջ, մար դիկ, ո րոնք հմուտ են «լա լոյ բա նին» և ս գից 
եր բեք չա զատ վե ցին: Ն րանք կկա րո ղա նան պատ շաճ կեր պով ող բալ « Զա հեղ 
կո րուստն ի մոյ զար մին»:  Թող իր աչ քերն էլ աղբ յուր դառ նան ար տա սու քի, ող-
բան իր ցա վա լի ճա նա պարհ նե րի հա մար, ա վա ղա կան խոս քեր ա սեն Ե րու սա-
ղե մի (հին քա ղա քի) հաս ցեին, թե «Ըն դէ՞ր այդ պես ե ղեր ստո րին /Ն ման խղոց 
մրգա պա հին» (էջ 98): Ա կա մա հի շում է և Ե րե միա յի ա նու նը, որ ցա վել է հայ րե-
նի քա ղա քի կոր ծան ման ա ռի թով2:  Դա ևս  հայ հե ղի նակ նե րի հա մար օ րի նակ է 

1 Հ. Ժամկոչյան և ուրիշ նե ր, Հայ ժողովրդի պատմություն, Ե., ԵՊՀ հր., 1975, Էջ 581-59 5:
2 Երեմիայի Ողբերը. Բ և Գ: Միջնադարում հայերիս հայտնի չէ Եգիպտոսում ողբի ժանրի 

տար ածվածության հանգամանքի մասին: Այն մենք ընդունել ենք Աստվածաշնչի միջոցով, 
թեև մեզանում ևս ժողով րդ ակ ան կյ անքում և կենց աղ ու մ ողբի ժանրը տարածվա ծ է եղել 
նախաքրիստոնեական վաղ ժամանակներից: Տե՛ս նաև Հին Արևելքի պոեզիա, Ե., ԵՊՀ հր., 
1982, 33-36, 495: 
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հայ րե նա սի րութ յան: Իր զար մի ա հեղ կո րուս տը տեղ չի թո ղել սգից ա զատ վե-
լու, և  իր աչ քե րի ար տա սուքն աղբ յու րի է վե րած վել: Իր ճա նա պարհ նե րը ող բով 
են լցվել, և  ին քը վայ է տա լիս ե րեց Ար շա կու նի նե րի, կրտսեր  Բագ րա տու նի նե-
րի,  Հա յոց մեծ Ս յու նի, Արծ րու նի,  Մա մի կոն յան տոհ մե րի, Աղ վանք,  Շի րակ,  Վա-
նանդ,  Տա րոն,  Ծոփք աշ խարհ նե րի հա մար: Ող բը սաստ կութ յան մի նոր աս տի-
ճան է ձեռք բե րում, հաս նում կուլ մի նա ցիոն կե տի.

 Վա յիւք քա նի՜ քեզ հան դի պին,
 Մինչ եզր և  հատ չկայ քո չա րին….(99)

Ա յո՛, ցա վե՜լ, ցա վե՜լ, նրանց կո րուս տի հա մար, բայց չա րի քին սահ ման չկա: 
Եվ ի վեր ջո, կանգ է առ նում:  Հա վա քում է կեն սա կան ա վիշ նե րը և  ու ժը, ա մեն-
ա մեն բան գու մա րում է ի րար և  փոր ձում է փո խել ե ղած ծան րա գույն վի ճա կը: 
 Թող իր հա մար հա վաք ված և  ող բա ցող դուստ րե րը`

 Պա տո ւեալ գլխովքդ մեր նախ կին.
 Թո ղո՜ւմք զող բանքս ցա ւա գին,
Առ նե՜մք ա ւարտ լա լեաց բա նին,
 Յու սա հա տիլ չէ պարտ բնա ւին
 Մեզ ի յու սոյ Ան մահ  Բա նին….(էջ 100):

 Կա տա րում է գա ղա փա րա կան կար ևո րա գույն քայ լը:  Հարկ է. 
 Նոր1 նո րո գումն մեզ կրկին,
Որ բնաւ չյի շեմք զփառսն ա ռա ջին.
 Կանգ նէ զա թոռ թա գա ւո րին
Եւ զգա ւա զան պատ րիար քին,
Ա մե նե ցունց ըստ իւր կար գին
Ուղ ղէ զգա հոյս տի րա կա նին,
 Նոր զար դա րէ փա ռօքն հին
Եւս ա ռա ւել քան զոր էին.
 Տայ մեզ գո չել ձայ նիւ ուժ գին.
« Վեր ջինս է մեծ, քան զա ռա ջին» (էջ 100-101): 

Այս պի սի խրոխտ, հա մար ձակ, իր ժա մա նա կի հա մար խիստ ար դիա կան, 
բայց անս պա սե լի հո գե կան պոռթ կու մով Օր բել յա նը ցույց է տա լիս իր՝ խի զախ 
հայ րե նա սե րի քա ղա քա կան ե րա զան քը:  Դա միայն ե րա զանք չէ, այլ միա ժա-
մա նակ վճռա կան քայլ դե պի ա զա տութ յուն, դե պի նոր կյանք, ուր օ տա րի 
բռնութ յու նը և  հա լա ծան քը տեղ չու նի: Ի հար կե, հայ րե նա սի րա կան զգաց մուք-
նե րը, 5-րդ  դա րի հե ղի նակ նե րից սկսած, ար ծարծ վում են մեր պատ միչ նե րի և 
 հե տա գա ժա մա նա կա գիր նե րի ու բա նաս տեղծ նե րի եր կե րում:  Բայց 13-րդ  դա-
րի վեր ջում հա յոց պե տա կա նութ յան վե րա կանգն ման ձգտու մը այդ բարդ քա-
ղա քա կան պայ ման նե րում կար ևոր նո րութ յուն է: «Այս ար դեն մի նոր ու մեծ, 
պարզ ու ո րոշ զգա ցում է մեր հայ րե նա սի րա կան եր գի մեջ ար ծար ված գա ղա-
փա րի՝ սի րով կապ վել բուն հայ կա կան երկ րի հետ, և կ լի նի «նո րո գու մը»2: Ողբն 
ա վարտ վում է լա վա տե սա կան տրա մադ րութ յամբ3: Իր  Պատ մութ յան մեջ ևս 
 պատ միչ-բա նաս տեղ ծը եր ևան է բե րում բա նաս տեղ ծա կան իր ձիր քե րը4: Պ. 

1 Հավանաբար նոր և ոչ թե նա:
2 Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Դ, էջ 270:
3 Տե՛ս Խաչ. Կեչառեցի, Տաղեր (աշխ. Ա. Դոլուխանյանի), էջ 8: Նյութ ի վերլուծությունը տե՛ս 

նաև Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Դ, էջ 264-271:
4 Գրիգորյան Գ., Սյունիքը Օրբելյաննեի օրոք (13-15-րդ դդ.), Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հր., 1981, էջ  2 5- 27 :
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 Խա չատր յանն ի րա վա ցիո րեն նկա տում է, որ ե թե ո րոշ ող բեր գե րում զգաց վում 
է ձայ նի սաստ կութ յուն, տագ նա պա լի շար ժում, ան հանգս տութ յուն, ող բագ րի՝ 
ա կան ջին հաս նող ճի չեր, ա պա այս դեպ քում «հե րո սի փո խա րեն հենց սկզբից 
ազ դու կան չով հե ղի նակն ինքն է սկսում պա տու մը»1:  Դա Ս տե փան նո սի Ող բի 
գե ղար վես տա կան յու րա հատ կութ յուն նե րից մեկն է: Այն ա վարտ վում է ընդգծ-
ված լու սա վոր ե րան գով՝ հայ րե նի քի շի նութ յան հա մոզ մուն քով:  Հա մախմբ-
ման ու միաս նութ յան նման քա րո զը հզոր զենք է բո լոր ժա մա նակ նե րի հա մար: 
Աստ վա ծա յին նա խախ նա մութ յան և  օգ նութ յան հան գա ման քը բա նաս տեղ ծը 
չի բա ցա ռում, այլ հա մոզ ված է, որ դա ի վե րուստ կտրվի: Օր բել յան նե րին և 
Պ ռոշ      յան նե րին թեև չհա ջող վեց հա յոց թա գա վո րութ յան վե րա կանգ նու մը, բայց 
և ն րանք հայ կյան քը փրկե ցին հա վի տե նա կան կորս տից2:

Ող բին կցված է բա նաս տեղ ծի չա փա ծո  Հի շա տա կա րա նը, ո րը դար ձել է 
նա խորդ մա սի տրա մա բա նա կան ու գա ղա փա րա կան շա րու նա կութ յու նը: Այն 
ակ րոս տի քոս է և գլ խագ րե րը հո դում են «Ս-Տ-Ե-Փ-Ա-Ն-Ո-Ս» (մեկ ն -ով):  Վեր-
նագր ված է « Յի շա տակ բա նի ըստ ա նուն ո գո ղին»3:  Բա նաս տեղծն իր եր կը 
նվի րում է Աստ ծո  Տա նը`  Կա թո ղի կե Ե կե ղե ցուն, ո րը նրա հա մոզ մամբ եր կինք է 
երկ րի վրա՝ / Լու սապ սակ հարսն ի յերկ րէ…

Որ պես պոետ դի մում է խոս քի ար վես տին, հո մե րոս յան չա փե րին.
Տո ղեալ տա ղիւ չափ յան կա կան՝
Ըստ ար հես տին հո մե րա կան
Ս տե փան նո սի թշո ւա ռա կան,
Ոգ ւով մե ռեալ և  ան պի տան.
…Շ նոր հաց լքեալ յար փիա կան, 
 Գոր ծով լցեալ ե ղե րա կան (էջ 102): 

 Հե ղի նա կը հետ ևում է միջ նա դար յան մյուս բա նաս տեծ նե րի օ րի նա կին, 
ո րոնք նվաս տաց նում են սե փա կան ան ձը:  Տե ղե կութ յուն ներ է հա ղոր դում իր 
մա սին ու նշում, որ.

 Փու թով մե ծաւ զմեզ հար կեալ,
Ի յայս հան դէս բա նից մղեալ,
 Րա բու նա պետս հոգ ւով լցեալ
Ան յաղթ հռէտս շնոր հօք ծաղ կեալ
Եւ բա նի բուն մեզ ճա նա չեալ
Յազ գաց բազ մաց գո վա բա նեալ,

Որ  Խա չա տուրս է յոր ջոր ջեալ
ՅԱ րա րա տեան տա նէն ե կեալ (էջ 103) /ընդգ.  Մերն է-Ս. Մ./:

 Բա նաս տեղծ-պատ մի չը խոս տո վա նում է, որ ան հաղթ հռե տոր  Խա չա տու-
րի ցան կութ յամբ և  հոր դո րով է հո րի նել իր եր կը:  Նա այս տեղ ևս  չի մո ռա նում 
ար տա հայ տել և  իր ցավն ու մտա հո գու թյու նը իր նվա զող ազ գի հա մար, ուս տի 
տխրա գին խնդրում է  Տի րոջն ու հայ ցում նրա նից շե նութ յուն աշ խար հիս.

 Նո ւա ղեալ ազ գիս, որ սպա ռեալ է, 
1 Խաչատրյան Պ., Հայ միջնադարյան պատմական ողբեր (ԺԴ-ԺԷ դդ.), էջ12:
2 Տե՛ս  Խաչ. Կեչառեցի, Տաղեր (աշխ. Ա. Դոլուխանյանի), էջ 101-105:
3 Տե՛ս Ն. Ադոնց, Քննական Տեղեկա գի ր պր ոֆ. Ն. Ադոնցի՝ ի մասին Տ. Գ. Յովսեփեանի 

«Հոգեւոր Կեդրոններ եւ Գլաձորի բա րձր դպրոցը» ուսումնասիրութեան /գրախոսություն/, Գ. 
Յովսեփեան, Խաղբակեանք կամ Պռոշեանք Հայոց պատմութեան մէջ, Անթիլեաս, 1969, էջ  
4 46 : 
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 Նո րո գութ յիւն փու թով խնդրէ,
 Խա ղա ղութ յիւն խո րին շնոր հէ,
Ան շարժ յա ւէտ, որ չսա սա նէ…(էջ 104):

 Խա չա կիր նե րի նոր ար շա վանք նե րով և  ա ռա վե լա պես հույն և  լա տին ե կե-
ղե ցի նե րի հա րու ցած դա վա նա բա նա կան նոր վե ճե րով ու ղեկց ված1, քա ղա-
քա կան նպա տա կա հար մա րութ յու նից ել նե լով`  Հե թում 2-րդը ձեռ նադ րում է 
նոր կա թո ղի կոս սկզբում տեր Ս տե փա նին, իսկ նրա գեր վե լուց հե տո Գ րի գոր 
Ա նա վար զե ցուն (1293-1307):  Վեր ջինս, Ստ. Օր բել յան պատ մի չի վկա յութ յամբ, 
գա հա կա լութ յան 3-րդ  տար վա նից սկսած, հու նա կան ե կե ղե ցու շատ ծե սեր 
գաղտ նի ներ մու ծու ծում է մեր ե կե ղե ցի, մինչ դեռ հա յաս տան յայց հոգ ևո րա կա-
նութ յու նը դա չի ըն դու նում, և  թուղթ է հղում կա թո ղի կո սին, ո րով մե րու ժում է 
նման նո րա մու ծութ յուն նե րը: Այդ թուղթն ստո րագ րում են Է լի կում,  Լի պա րիտ, 
 Պա պաք և Էաչ իշ խան նե րը, Ե սա յի Ն չե ցի վար դա պետն՝ իր ա շա կերտ նե րով 
և Ար ևել յան  Հա յաս տա նի բա զում մե ծա պա տիվ ե պիս կո պոս ներ, այդ թվում և 
Ս տե փա նո սը: Ն րա նում գտնում ենք նաև  Խա չա տուր  Կե չա ռե ցու ա նու նը. «Ես՝ 
 Խա չա տուր վար դա պետ  Կե չա ռե ցի, վկայ եմ այսմ դա ւա նու թեան»2: Ն շա նա-
վոր վար դա պետ և հ ռե տոր  Խա չա տուր  Կե չա ռե ցին օժտ ված բա նաս տեղծ է3, 
ինչ պես նրա հա մա խոհ Ստ. Օր բել յան պատ մի չը, որ հետ ևել է ըն կե րոջ օ րի-
նա կին՝ նրա իսկ հոր դո րով: Ն րանց և  ի րենց ժա մա նա կա կից նե րի չա փա ծոն 
հա սա րա կա բան է, քան զի նրանք գոր ծա ծում են գրա բա րից տար բեր մի նոր 
լե զու:  Դա կա րե լի է հա մա րել և  ռամ կա կան:  Պատ ճառն այն է, որ այս շրջա նում 
մե զա նում գրա բա րը դուրս է գա լիս շրջա նա ռութ յու նից4:  Դա պարզ եր ևում է 
բա նաս տեղծ նե րի՝ ար դեն բեր ված ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի լեզ վա գոր ծա ծութ-
յան մեջ: Իսկ ժա մա նա կի չա փա ծոն նոր ստեղ ծա գոր ծա կան բարդ ո րո նում-
նե րի մեջ է հայտն վում5:  Դեռևս մշակ ված չէ հան գե րի հա մա կար գը, և  մեծ է 
միա հան գութ յան, իսկ հա ճախ բռնա հան գի հոգ նե ցու ցիչ ազ դե ցութ յու նը: Այս 
և  այլ գոր ծոն ներ պատ ճառ են դառ նում բա նաս տեղ ծա կան խոս քի ո րո շա կի 
թու լաց ման կամ ա վե լի շուտ՝ այդ պի սի տպա վո րութ յան:  Դա նկա տե լի է ինչ պես 
եր կու տա ղան դա վոր ար վես տա գետ նե րի չա փա ծո եր կե րում, այն պես էլ Ֆ րի կի 
ու այ լոց ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ: Դ րա հետ մեկ տեղ այս եր կու սը նաև հայտ-
նի հռե տոր ներ են: Ն րանք նաև եր կու նշա նա վոր դպրոց նե րի՝ Ս յուն յաց, այն է 
 Տաթ ևի, և Ա րա րատ յան, այն է՝  Կե չա ռի սի, ու սու չա պե տեր են, սիր ված վար-
դա պետ ներ:  Խա չա տուր  Կե չա ռե ցին բա նա ստեղծ է, ու սուց չա պետ  Կե չա ռի սի` 
Գր.  Մա գիստ րո սի ձեռ քով ստեղծ ված ճե մա րա նում6:  Նա այս գրա կան-գի տո-
ղաց դպրո ցի վեր ջին խո շոր դեմքն է 14-րդ դ. սկզբում: Ու րեմն դա րաշր ջա նի 
բա նաս տեղծ նե րի գոր ծա ծած լե զուն է գլխա վոր պատ ճա ռը, որ նրանց ստեղ-

1 Տե՛ս Տեր-Պետրոսյան Լ., Խաչա կի րն եր ը և հայերը, հ. Ա, Ե., 2005, էջ 471-472: Տե՛ս նաև՝ 
Միջին դարերի պատմո ւթ յո ւն  (խմբ. Սկազկինի), հ. 1-ին, Ե., ԵՊՀ հր., 1975, էջ 717-720: 

2 Տե՛ս Խաչ. Կեչառեցի, Տաղեր (աշխ. Ա. Դոլուխանյանի), էջ 6:
3 Խաչ. Կեչառեցին ապաշխարության, վարդի ու սոխակի, ինչպես և Ալեքսանդր Մեծ-

ի թեմայով մի շարք տաղերի, ողբերի, կաֆաների հեղինակ է: Տե՛ս Խաչ. Կեչառեցի, Տաղեր 
(աշխ. Ա. Դոլուխանյանի), էջ 5-16: 

4 Տե՛ս Ջահուկյան Գ., Զրույցներ հայոց լեզվի մասին, Ե., Կանչ հր., 1992, է ջ 97 -119:
5 Տե՛ս Շանթ Լ., Ընդհանուր ակնարկ մը հայ բանահիւսութեան մասին, հ. 9, Պէյրութ, 1946, 

էջ 97-98, 270-280: Մ. Աբեղյանը գտնում է, որ Ստեփանոսի «Ողբ ի Ս. Կաթողիկէն» պակաս 
ինքնուրույն է՝ տե՛ս Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Դ, էջ 270:

6 Տե՛ս Ջուհարյան Թ., Հայ գրականության մեթոդիկա, Ե., 1980, էջ 20-22:
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ծա գոր ծութ յու նը Մ. Ա բեղ յա նը թույլ է ան վա նում՝ չնա յած պնդում է, թե դի մառ-
նա կան ոճն օ րի նակ Ս տե փան նո սը Ն. Շ նոր հա լուց է վերց րել: Ն րանք, սա կայն, 
մեզ մա տու ցում են կյան քի հու զա կան շնչով ու պատ կեր նե րով բա վա կա նին 
հա գե ցած ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ՝ ի րա վի ճա կին ներ հա տուկ պատ մա փի լի սո-
փա յա կան խոր քով ու նոր մտա ծո ղութ յամբ:   

 Գա ղա փա րա կան ու կա ռուց ված քա յին պլա նում բեր ված ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րում անց յա լը և  ներ կան հան դես են գա լիս իբրև կա տար յա լի և  ան կա-
տա րի, գո յա ցու մի և  քայ քայ ման, հա մա ձայ նութ յան և գժ տութ յան հա կադ րութ-
յուն ներ (շար քը կա րե լի է շա րու նա կել): Անց յալն արժ ևոր վում է կար գա բան ված 
աշ խար հի պատ կե րով, ուր Ա րամ յան նե րը՝ որ պես տի րա կալ ներ, ստեղ ծել են մի 
բա րե կե ցիկ, ար ժա նա պա տիվ, հե րո սա կան աշ խարհ՝ ու նե նա լով նաև վե րին 
ու ժե րի հո վա նա վո րութ յու նը: Իսկ ներ կան մեղ քի պատ ճա ռով հան դես է գա լիս 
անկ ման ու ա ղետ նե րի, տիե զե րա կար գի խարխլ ման ու քայ քա յու մի վայ րըն-
թա ցով, ուր իշ խում են դի վա կան ու ժե րը:  Հե ղի նակ ներն ա հա՛ դնում են ներ-
դաշ նա կու թյան ու կար գա բան ված տիե զեր քի՝ այն է բա րե կերտ հայ րե նի քի վե-
րա շին ման խնդի րը՝ թա գա վո րութ յան տես քով:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.  Հե ղի նակ նե րի ցա սու մը չա րի քի ու այն սեր մա նող թշնա մու դեմ է,  
2. Լեզ վա կան ա ռու մով ան ցում է կա տար ված մի ջին հա յե րե նի գոր ծա ծութ յա նը,
3.  Հան գի օգ տա գոր ծու մը հստա կեց ված է և  կա յու նա ցած,
4. Հե ղի նակ նե րի նպա տակն է թա գա վո րութ յան և  քա հա նա յա պե տութ յան վե րա-

կանգ նու մը: 

SARKIS MKHITARIAN - STEPHANOS ORBELYAN AND KHACHATUR KECHARETSI 
AS FRIENDS AND ADHERENTS - As a result of the ideological cooperation of the 
major cultural figures, «The Lamentation of St. Katoghike» was born, which is composed 
with specific genre peculiarities and has been influenced by philanthropic influence of 
the lamentations of Moses of Khoren and Nerses Gracious. The Katoghike / a church in 
Etchmiadzin/ is represented as The Armenian pricess of Hayk՛s dinasty who, completely 
naked, has called his sons to tell her of her mourning and misery. The cause of the painful 
decline is the Turkish bloody diarrhea. She hoped that her children will change everything, 
save her and restore their ruined kingdom.

Key words:Stephanos Orbelyan, Khachatur Kecharatsi, lamentation, historian, 
abuna. 

САРГИС МХИТАРЯН - СТЕФАНОС ОРБЕЛЯН И ХАЧАТУР КЕЧАРЕЦИ КАК 
ДРУЗЬЯ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ - В результате идеологического сотрудничества 
крупных деятелей культуры родилась «Причитание Святой Католики» с типичной 
жанровыми особенностями, которая носит воздействия причитании М.Хоренаци и 
Н. Шнорали. Католике /церковь в Эчмиадзине/ представлена как голая и униженная 
армянская принцесса, которая вызывает своих сыновей и рассказывает о своей горе и 
страдании. Причина этого- турецкая кровавая ига. Ее сыновья изменят эту позорную 
ситуацию, будут заботиться о ней и восстановят разрушенное королевство.

Ключевое слава: Степанос Орбелян, Хачатур Кечареци, причитание, историк. 


