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300 տարի առաջ Սյունյաց աշխարհը,
Դավիթ Բեկի գլխավորությամբ, ոտքի ելավ
հանուն իր ազատության և երկրամասը
մաքրեց օտարամուտ տարրերից
ու զավթիչներից

Դավիթ Բեկ (էսքիզ),
Իսաբեկյան
Էդուարդ Հմայակի,
ստվարաթուղթ,
գուաշ, 48x71սմ

Դավիթ
Բեկ, Լորիկ
Մինասյան

Դավիթ Բեկ
և Մխիթար
Սպարապետ,
Վահան Ղարիբյան

Համարը հրատարակվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ու
Գորիսի համայնքապետարանի աջակցությամբ:
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Դավիթ Բեկ, Ժաննա Շահինյան

Իսաբեկյան Էդուարդ Հմայակի, Դավիթ Բեկ, անհայտ տարեթիվ, կտավ, յուղաներկ, 116x105սմ

Դավիթ Բեկ, Ռոբերտ Կամոյան

Ի

նքը՝ Դավիթը, ազնվական էր, բարեպաշտ, արդարամիտ,
արիասիրտ, հեռատես, խելքով, խոսքով ու գործով զորավոր,
գրքերին (Աստվածաշնչին) տեղյակ, ազգի բարիքներին
նախանձախնդիր և նրա թշնամիների նկատմամբ վրեժխնդիր,
այդպես էին նաև նրան հետևողները...
Հ․ Ղուկաս վարդապետ Սեբաստացի
Պատանի Դավիթ
(կտավ), Էդուարդ
Իսաբեկյան

...Ս

«Դավիթ Բեկ», կտավը գտնվում է Կապանի քաղաքապետարանում (Լյուդվիգ Բերբերյան)

յունյաց երկրից
մի այր՝ Դավիթ
Բեկ անվանված,
զորաշարժություն է արել՝ մեր
նեղիչներին ու կշտամբիչներին
հալածելու համար, մտադրված
լինելով ազատագրելու արյունածուփ աշխարհն Հայաստան։
Արդ, ո՛վ բարեմիտ ու հայրենապաշտ ժողովականներ,
շրջեցեք ձեր երկրի գավառները,
խրախուսեք ժողովրդին, որ
մրափում է խոր խավարի ու
տանջանքների մեջ, որպեսզի
թոթափեն անիրավների
բռնությանց լուծը, և երբ մենք
մարտի հրավեր ուղարկենք՝
ապստամբության ձայն
բարձրացնեն ընդդեմ մեր
մարդակեր ու խաչահալած
թշնամիների։
Վարդապետ Ներսես
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Դավիթ Բեկը, ով հայոց զորականի
կերպարին մինչև հիմա վեհություն է
բերում, հայրենատիրոջ մեր վարքին՝
արծվենի ճախր...

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Սյունիքի հազարամյա պատմության
փառավոր էջերից է 18-րդ դարասկզբին
(1722-1730թթ.) Դավիթ Բեկի գլխավորած ազգային-ազատագրական պատերազմը: Ինչպես մատենագիրներն են
արդարացիորեն նշում՝ այդ շարժումը
հայոց պատմության մեջ մնաց որպես
փայլուն, առանձնացված երևույթ, որ
իբրև ազգային ազատության մարմնացում՝ չուներ իր նմանը Կիլիկիայի հայոց անկախության խորտակումից հետո (1335թ.):

Ե

րեք հարյուր տարի առաջ տեղի ունեցած՝ հայ ժողովրդի պատմության
հերոսական այդ դրվագին է նվիրված
«Սյունյաց երկիր. մշակութային» հանդեսի
սույն՝ 6-րդ համարը: Պատմական այդ իրադարձությանն անդրադառնալու պատճառը
հերթական դարելիցը չէ սոսկ:
Դավիթ Բեկի գլխավորած ազգային-ազատագրական կռիվներն աներկբա վկայությունն են Սյունյաց աշխարհի զավակ-

≡ ՀԱՄԱՐԻ ՇԱՊԻԿԸ
Դավիթ Բեկ. մեր գահերեց զորավարը՝
առասպելացած, մեր անպարտելի
ոգու այսօրեական ու մշտնջենական
խորհրդանիշը (լուսանկարում՝ «Դավիթ
Բեկ» հուշարձանը, 1978թ., ք. Կապան,
քանդակագործ՝ Սարգիս Բաղդասարյան)
≡ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ
Դավիթ Բեկի կերպարը գեղանկարչության
մեջ .................................................................2
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Դավիթ Բեկը, ով հայոց զորականի
կերպարին մինչև հիմա վեհություն է
բերում, հայրենատիրոջ մեր վարքին՝
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≡ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐ
Պատմություն կապանցիների (Ղուկաս
Սեբաստացի)................................................5
≡ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հատված Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ»
պատմավեպից .............................................6
Հատված Գրիգոր Գևունցի «Զորավար
Բալի» պոեմից ............................................12
Հատված Սերո Խանզադյանի «Մխիթար
Սպարապետ» պատմավեպից...................13

ների, մեր նախնիների ազատասիրական
ոգու, որը փոխանցվել է սերնդեսերունդ, որի
արժանավոր շարունակողը պարտավոր
ենք լինել մենք՝ ժամանակակիցներս:
Դավիթ Բեկի հերոսամարտը յուրօրինակ
նախապատմություն է մեր օրերում տեղի
ունեցած և տեղի ունեցող իրադարձությունների. վերստին ընթերցելով այդ ժամանակաշրջանի պատմությունը՝ բազմաթիվ հարցերում համահնչունություն ենք տեսնում:
Մի կարևոր հանգամանք ևս՝ Դավիթ
Բեկը զինյալ հայրենասիրության տիպար
է: Տեսեք, թե ինչ է գրում այդ առումով մեծ
սյունեցի, աշխարհահռչակ հայագետ ու
բյուզանդագետ Նիկողայոս Ադոնցը՝ անդրադառնալով Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» պատմավեպին. «Նրա հայրենասիրությունը նորություն է, անվանենք մի բառով՝ զինյալ
հայրենասիրություն: Դավիթ Բեկն իր զինակիցներով մարմնացնում է այդ հայրենասիրության գաղափարը»: Իսկ դա հայրենասիրության և հայրենատիրության մի տեսակ է,
որի կարիքը հայ ժողովուրդը (առավել, քան
երբևէ) ունի այսօր:
Դա նշանակում է նաև՝ Դավիթ Բեկը
դարձել ու մնում է հայոց արժանապատիվ
հարատևության առասպելացած, բայց և
իրական, այժմեական ու մշտնջենական
խորհրդանիշը: Դրանում համոզվելու համար մի պահ հետադարձ հայացք ձգենք,
օրինակ, Լեռնահայաստանի 20-րդ դարասկզբի հերոսամարտին: Գարեգին Նժդեհն ու նրա զորաշարքերը մարտի էին
գնում կարգախոսով՝ «Հանուն հայրենիքի՝
Դավիթբեկաբար» կամ «Մեզ հետ է Աստված
և Դավիթ Բեկի վրիժակ ոգին» և այլն:
Վերհիշենք Արցախյան վերջին երեք պատերազմին սյունեցիներիս մասնակցությունը. քանի-քանի օրինակ ունենք, երբ մարդիկ
ճակատ էին մեկնում՝ նախապես այցելելով
Դավիթ Բեկի զորահրամանատարներ Մխիթար Սպարապետի, Թորոս Իշխանի և մյուս-

Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» պատմավեպը
(Դավիթ Գասպարյան) ...............................20
Սերո Խանզադյանի «Մխիթար
Սպարապետ» վեպի մասին
(Սևակ Ազումանյան) .................................24
≡ ՕՊԵՐԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏ
Դավիթ Բեկի կերպարը հայ օպերային
արվեստում. Արմեն Տիգրանյանի «Դավիթ
Բեկ» օպերան (Աննա Ասատրյան) ............28
≡ ԿԻՆՈԱՐՎԵՍՏ
Դավիթ Բեկի կերպարը հայ կինոյում
(Սիրանույշ Գալստյան)..............................33
≡ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ և
ՄՈՆՈՒՄԵՆՏԱԼ ԱՐՎԵՍՏ
Դավիթ Բեկի հուշարձանի հանդիսավոր
բացումը Կապանում (Գ.Գրիգորյան,
ժ. Մանուչարյան, Ա. Ադամյան, Ն.
Հարությունյան) .........................................36
≡ ՊԱՐԱՐՎԵՍՏ
Կարեն Գևորգյան. «Ռազմապարերը,
այդ թվում՝ «Դավիթ Բեկի» պարը, հայ
մշակույթի ամենահին դրսևորումներից են» (հարցազրույցը՝
Սամվել Ալեքսանյանի) ...............................39
≡ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

≡ ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հակոբ Ղազանչյան. «Մեծ արձագանք
ունեցավ թատերական ներկայացումը՝
Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» պատմավեպի
մոտիվներով...» (հարցազրույցը՝
Վահրամ Օրբելյանի) ..................................40

«Դավիթ Բեկ» վեպի պատմական հիմը և
գաղափարախոսական արժեքը
(Նիկողայոս Ադոնց) ...................................16

Բեմադրություն՝ «Մխիթար Սպարապետ»
պատմավեպի մոտիվներով (Վահրամ
Օրբելյան)....................................................40

«Դավիթ Բեկ և Մելիք Ֆրանգյուլ» (Գրիշա
Մանուչարյան, Տիգրան Գրիգորյան)........14

ների գերեզմաններ՝ ոգի առնելով նրանց
դյուցազնական կերպարներից:
Մի խոսքով՝ Դավիթ Բեկի ու նրա զորականների կերպարը ոգեշնչման աղբյուր
էր և́ Լեռնահայաստանի հերոսամարտի, և́
Արցախյան պատերազմների մասնակիցների համար: Այդպես էր նաև Մեծ հայրենականին մասնակցող մեր ծնողների համար:
Արդյո՞ք պատահական էր, որ Հայրենական մեծ պատերազմի ամենաբախտորոշ պահին՝ 1941-ին, խորհրդային
կինեմատոգրաֆիան որոշեց նկարահանել «Դավիթ Բեկ» հերոսապատում-ֆիլմը,
որը հաջողությամբ իրականացրեց Համո Բեկնազարյանը: Ի դեպ, Դավիթ Բեկի
մոնումենտալ կերպարն էլ ֆիլմում ստեղծեց
Հրաչյա Ներսիսյանը, թեմային համահունչ
երաժշտության հեղինակն էլ մեր հայրենակից Աշոտ Սաթյանն է՝ Ավետիք Իսահակյանի
տեքստերի հիման վրա: Մի՞թե պատահական էր, որ Հայրենական մեծ պատերազմի
տարիներին հրաշալի Արմեն Տիգրանյանը
ծնունդ տվեց «Դավիթ Բեկ» պատմահայրենասիրական օպերային:
Ու թեև Դավիթ Բեկի գլխավորած ազգային-ազատագրական պայքարից անցել է
երեք հարյուր տարի, այդ գոյակռվի դասերը շարունակում են մնալ հույժ այժմեական: Այսպես՝ մենք հաղթել ենք, երբ մեր
արիությանը միացած է եղել մեր միաբանությունը, երբ չի կեղծվել մեր հավաքականությունը:
Սույն համարի առիթով գրված հոդվածում գրականագետ Դավիթ Գասպարյանն այնքա՜ն ճիշտ է կարևորում ազգային
մեր
միասնությունը՝
«Բավական
է: Պատմությունն ու Դավիթ Բեկը մեզ
սթափության են կոչում: Բոլոր մանր անձնական, նեղ կուսակցական շահերը թողնենք մի կողմ և ուժ գտնենք միաբանվելու ու
համատեղ ելք որոնելու: Ինչպես ժամանակ
առաջ, հիմա էլ հայրենիքը մեզ է կանչում»:
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Հաջորդ դասը մեզ համար չափազանց կարևոր է՝ Ռուսաստանի հետ բարեկամությունը. որքան էլ առկա են բազմաթիվ
հարցեր և տարակույսներ բազմադարյա
մեր հարաբերություններում:
Այնուհետև՝ Արցախի լինելիությամբ է
պայմանավորված Սյունիքի արժանապատիվ գոյությունն ու ընթացքը, և ընդհակառակը. ուրիշ ճանապարհ չկա: Վերընթերցեք
հայոց այդ երկու երկրամասի պատմությունը
և դրանում կհամոզվեք նորից. դրա փայլուն
վկայությունն է նաև 18-րդ դարասկզբի
սյունիքյան ազատամարտը:
***
Ի՞նչ սկզբունքով կառուցեցինք համարը:
Նախ՝ հավատարիմ մնալով հանդեսի
տրամաբանությանն ու առաքելությանը,
շրջանցեցինք բանավիճային թեմաների
քննարկումը, իսկ վիճելի ու հակասական
հարցերը քիչ չեն: Այնուհետև՝ ազատագրական այդ պայքարի պատմությանը հանգամանալից ու բազմակողմանի անդրադառնալու անհրաժեշտություն չտեսանք՝ դարձյալ
հավատարիմ մնալով պարբերականի տրամաբանությանը, և ավելի շատ կենտրոնացանք մեր մշակութային տիրույթներում Դավիթ Բեկի կերպարի մեկնություններին:
Պատմական
իրադարձությունների վերաբերյալ ընդհանրական պատկերացում կազմելու համար առաջարկում
ենք Ղուկաս Սեբաստացու «Դավիթ Բեկի
պատմությունը», որը հիմնականում շարադրված է Ստեփանոս Շահումյանի և Տեր
Ավետիքի պատումների հիման վրա:
Պատմությանը հատկացված բաժնում
առաջարկում ենք նաև Արմեն Այվազյանի հոդվածը՝ «1720-ական թվականների Սյունյաց իշխանապետության տեղագրության մասին», որով ցուցանում ենք
Ղափանի իշխանապետության սահմաններն ու ընդգրկված տարածքը:
Անշուշտ, հետաքրքիր են ապստամբության ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկությունները: Այդ առումով կարևորեցինք
Հովհաննես Այվազյանի «Դարձյալ Դավիթ
Բեկի ծագումնաբանության հարցի շուրջ»
հոդվածի հրապարակումը:
Անտարակույս, ապստամբության հերոսների տոհմագրության վերաբերյալ ընթերցողի պատկերացումն առավել հարստացրած կլինեինք, եթե հանդեսում զետեղեինք
նաև Նիկողայոս Ադոնցի «Դավիթ Բեկ և Տեր
Ավետիքի սերունդը» հոդվածը: Բայց համաՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 52
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Պատմություն
կապանցիների
ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ

Թե ինչպես և ինչու Դավիթ
Բեկը մուտք գործեց Կապան
և թե ինչպես Գավառի
բնակիչները միաբան կերպով
ելան միացան նրան և
ընդդիմացան թուրքերին

Ա

յն ժամանակ, երբ զորացավ աֆղանական մահմեդական ազգը, Հնդկաստանի կողմերում՝ Ղանդահար
գավառում, և հարձակվեց Պարսկաստանի
վրա ասպատակությամբ ավարելու, մինչև
անգամ նրանք եկան, պաշարեցին պարսիկներին, գրավեցին Սպահան քաղաքը, սպանեցին պարսից Շահ-Հյուսեին արքային, որ
տեղի ունեցավ 1721 թվին՝ հայոց 1170-ին։
Այս և սույն ժամանակ Հայաստանի հյուսիսից լեզգի թաթարները հայոց և աղվանից
կողմերը արշավեցին և Գանձակի, Շամախու գյուղերը ասպատակելով ավարեցին,
Ագուլեցուն՝ Շամախու Մուսաբեկյան տոհմի
իշխանին, սպանեցին և բոլոր ընդդիմացողներին կոտորեցին, երկրի ժողովրդին՝ կանանց ու մանուկներին գերեվարեցին, որոնց
մասին այստեղ հնարավորություն չունենք
մանրամասն պատմելու։
Եվ կամ թե ինչպե՞ս այսքան չարիքներ
տեսնելով՝ Գուգարքի, Ուտիքի հայոց բնակիչները ելան նրանց դեմ, որպեսզի հեռացնեն։ Բանակ կազմեցին, զինավառվեցին,
պատրաստվեցին պատերազմի։ Ճակատ
կազմեցին Թարթառ գետի մոտերքը ընդդեմ
իրենց երկրի վրա ասպատակելու հարձակվողների։ Հայերը սրանով անուն հանեցին և
կոչվեցին Մեծ Սղնախ մինչև այսօր։
Եվ թե ինչպե՞ս ջարդեցին, քշեցին և՛ լեզգիներին, և՛ պարսիկներին, օսմանցիներին,
չենք կարող գրել, միայն Կապանի Յոթնաբերդ գավառի հայերի խմբավորվելու մասին
կձեռնարկենք պատմել։
1171 հայոց թվականին, երբ Կապանի
Յոթնաբերդ գավառի բնակիչները լսեցին
Գանձակի ու Շամախու ասպատակումն ու
ավերումը, հայերն ու պարսիկները առհասարակ խռովքի ենթարկվեցին ու սարսափելով, սասանվելով տագնապահարվեցին. մոտ
երկու կամ երեք ամիս միմյանց այցելություն
անել կասկածում էին, քանի որ իրենց անձերը առհասարակ հանրային ընտանի խնամակալության խնամքից լքված էին տեսնում։
Այս պատճառով քաղաքը քաղաքից, ազգը ազգից և իշխանը իշխանից թշնամական կասկածանք ունենալով՝ տագնապում
էին։ Ահա այսպիսի չարյաց աղետներ նաև
սրանք էին կրում։
Արդ՝ այդպիսի դառն սասանության օրերին հայոց ազգից Ստեփանոս անունով մեկը, որ վանքեցի էր՝ Կալերի կողմից, մտածում է անցնել Սիսիան գավառը և գնալ
հասնել Վրաստանի Մցխեթ քաղաքը վրաց
Շահնավուզ իշխանաց իշխանի մոտ և նրանից խնդրել, որպեսզի մի մարդ տա Կապանի համար զորապետ և հրաման տա
նրան զորաժողով անել և երկիրը թշնամիներից պաշտպանել։ Այս բանը հասարակ
մարդկանցից ինքնագլուխ անել ոչ ոք չէր
համարձակվի, իսկ եթե մեկն աներ, ժողովուրդը, իբրև տերության դեմ ապստամբված, կհեռացներ։ Բայց վրաց իշխանը մեծ
էր, այդպիսի զորագլուխ նշանակելը նրան
պատշաճում էր։ Իսկ թե ինչով կկարողանա (Կապանից եկած պատգամավորը) իր
խնդրանքը իշխանի առջև հավաստի ցույց
տալ, մտածեց կեղծ գրություններ Կապանի
հիսուն տանուտերերի անուններով հորինել
և նրանց յուրաքանչյուրի կնիքների նման
կնիքներ քանդակել ու այդ գրությունը նրանցով կնքել, հաստատել։ Խնդրագրի օրինակը
հետևյալ կերպ էր. «Տուր մեզ, տե՛ր, մի մարդ,
որպեսզի մեզ զորապետ դառնա և քո հրամանով այդ կլինի օրինական, իսկ մենք կհոգանք զորք պատրաստել և նրանցով մեր

գավառը թշնամիներից անվտանգ կդարձնենք»։
Ստեփանոսը ելավ գնաց Մցխեթ քաղաքը, հանդիպեց վրաց իշխանին և գուժեց
նրան նախապես հիշված քաղաքների մասին, պատմեց նրան բոլոր վտանգներն ու
հուզումները, Կապանի ժողովրդի ահն ու
երկյուղը և մատուցեց նրան տանուտերերի
անունով պատրաստված խնդրագիրը։
Իշխանին հաճելի թվաց խնդրանքը,
որ տանուտերերի անունով հայցում էր։ Եվ
կանչեց մցխեթցի Դավիթ Բեկին, որ հայկազյան տոհմից էր /հայ էր/, նրան իրավունք
տվեց գնալ Սյունյաց երկիրը, որ այժմ կոչվում է Կապան՝ այնտեղ զորաժողով անելու
և պաշտպանելու հայոց երկիրը։ Նա ելավ
վրաց իշխանի մոտից , եկավ հասավ Սյունիք
տիրոջ 1722 թվականին՝ հայոց ՌՃՀԱ /1171/
և բնակություն հաստատեց Սիսիան գավառի սահմաններում՝ Եռաբլուրի գեղեցիկ դաշտավայրում, որ այլազգիներից Ուչթափա է
կոչվում։
Ինքը՝ Դավիթը, ազնվական էր, բարեպաշտ, արդարամիտ, արիասիրտ, հեռատես, խելքով, խոսքով ու գործով զորավոր,
գրքերին (Աստվածաշնչին) տեղյակ, ազգի
բարիքներին նախանձախնդիր և նրա թշնամիների նկատմամբ վրեժխնդիր, այդպես
Էին նաև նրան հետևողները, որովհետև երբ
նա դուրս Էր գալիս վրաց երկրից, նրա մոտ
հավաքվեցին գավառի բոլոր կողմերից զորավոր այրեր, որոնք լսում էին նրա մասին։
Մոտ չորս հարյուր մարդ /հավաքվեցին/,
որոնք նեղված ու տառապած էին այլազգիների դառն ծառայությունից, մարդիկ, որոնք
իրենց անձը դրել էին ազատ լինելու համար
այլազգիների ծառայության լծից, մարդիկ,
որոնցից մեկը հալածում էր հազարներին,
իսկ երկուսը՝ բյուրերին։
Արդ՝ Դավիթը առաջին հերթին ջարդեց
Ղարաչոռլու կոչված թուրքերին Եռաբլուրում։ Եվ ապա այնտեղից եկավ բնակվեց
ամրոցում, որ կոչվում է Շնհեր։ Կանչեց իր
մոտ Տաթևի առաջնորդին, ասաց նրան, թե
ինչ բանի և ինչ նպատակով է եկել և ասաց.
«Ջնջելով կջնջեմ բոլոր այլազգիներին այս
երկրից»։ Եվ իր մոտ հավաքեց Շնհերի տղամարդկանց և տվեց ասպատակեց թուրքերի
գյուղերը, գրավեց նրանց ունեցվածքը։ Երբ
այս տեսան, թուրքերի Ջիվանշիր կոչված
երեսուներկու ցեղերը միասին եկան հավաքվեցին, բանակ կազմեցին և դիմեցին Դավիթ
Բեկի վրա։ Դավիթ Բեկը ելավ նրանց ընդդեմ
Եռաբլուրում և հեռվից տեսավ թշնամիների
զորքերը, որ տասնվեց հազար էին։ Իր հետ
առավ մոտ չորս հարյուր ընտիր զինվորներ
և հարձակվեց նրանց վրա, աջ ու ձախ կոտորելով ճեղքեց նրանց զորքերը, բայց պատերազմը շուտ չվերջացավ, այլ տևեց մոտ
երկու օր կամ երեք, և երրորդ օրից հետո բոլորին կոտորեց և շպրտեց նրանց՝ հուսալով
Աստծու ողորմության վրա։ Առավ նրանց բոլոր ինչքերը՝ զենք, սուր, ձի և նրանց ամբողջ
ունեցվածքը։
Սրանից հետո ուղարկեց իր Մխիթար
սպարապետին այն շենը, որ կոչվում է
Քուրդլար, գրավեց այն և առավ նրանց բոլոր ինչքերը։
Արդ՝ լուրը հասավ Կապանի բոլոր բնակիչներին, թե Դավիթ Բեկը եկել հասել է հայերին օգնության մեծ քաջությամբ։ Եվ նրա
մոտ էին գալիս բոլոր կողմերից։ Առաջինը
նրա մոտ եկավ Թորոսը քիչ մարդկանցով և
նրանից ստացավ զորապետության իշխանություն և դարձավ իր երկիրը՝ Չավնդուր՝
իր հետ տանելով նաև Դավթի զորավար Բայանդուրին։
Սրանից հետո նրա մոտ իրենց զորքերով
գալիս են Ջուղայի Մաղալ Մելիքի որդիները։
Այդ Ջուղան կոչվում է Հին Ջուղա Գողթան
գավառում։
Գալիս են նաև Դիլենչի մականվանյալի
որդիները։ Եվ սրանք բոլորը գալիս խառնվում են և ավելանում են Դավթի զորքին,
որ դառնում են մոտ երկու հազար զորավոր
մարդիկ։

Այս ժամանակ կար Տաթևի ոմն Մելիքուրացող, որ սկզբում կոչվում էր Դավիթ,
բայց հետո հավատափոխ եղավ, և իր ամբողջ տունը կոչվեց Բաղրի անունով։ Նրա
բոլոր որդիները եղան Շահղուլիներ /շահի
ծառաներ/։ Սա երբ լսեց Դավթի /Բեկի/ գալը, Տաթևի տղամարդկանց հավաքեց իր
մոտ, ամրոցներ կանգնեցրեց և մտածում էր
Դավիթ Բեկի դեմ պատերազմ սկսել։ Ապա
Դավիթ Բեկն էլ զորքեր է հավաքում, բանակ
կազմում և գալիս հասնում է նրա վրա, պաշարում է նրա ամրոցները և երկու օր հետո
նրան /ուրացողին/ բռնում է և նրան և նրա
ամբողջ ունեցվածքը հավաքում բերում է Շնհեր։
Այնտեղ, եկեղեցու մեջ, տասներկու օր
նրան բոլորի ներկայությամբ հրամայում է
բարձր ձայնով ասել այս կարգախոսը. «Լուսավորչի հավատի լույսը, վա՜յ ուրացողին»։
Եվ ապա կտրում է նրա /ուրացողի/ գլուխը,
իսկ ինքը գալիս բնակվում է Տաթևում։
Ապա մունետիկներ ուղարկեց Հալիձոր
Տեր-Ավետիսի ու Մելիք-Փարսադանի՝ նրա
աներոջ մոտ և ասաց. «Եկեք միաբանվեցեք
մեզ, որպեսզի թուրք բնակիչներին մեջտեղից հեռացնենք»։ Բայց նրանք չեկան։ Երկրորդ տարում՝ Դավթի Կապան գալուց հետո
քառասուներորդ պասի օրերին՝ Սուրբ Լուսավորչի տոնին, Չավնդուր երկրի վրա հարձակվեցին Կապանի կուսակալը և Փաթալի
սուլթանը ու սրանց հետ նաև Սև լեռան խանը տասնութ հազար զորքով։ Իսկ հայոց զորքերը, որ նրանց դեմ դարան էին մտել, Քրիստոսի հարության տոնին, գիշերով Աստված
իրենց օգնության կանչեցին, հանկարծակի
աղաղակ բարձրացրին և հարձակվեցին
նրանց վրա, զարկին, կոտորեցին նրանցից
շատերին և մնացածին փախուստի մատնեցին։
Սրանից հետո Մելիք-Փարսադանը և
Տեր-Ավետիսը եկան Դավթին ողջունելու։ Իսկ
նա, բարկացած նրանց վրա, ասում է. «Կանչեցի ձեզ, ինչու՞ չեկաք մեզ օգնության»։ Եվ
հրամայեց նրանց տանել Շնհեր և այնտեղ
նրանց դնել բանտ։ Նրանք տասներկու օր
այնտեղ բանտում էին։
Այդ օրերին գուգարացիների հետ Հովհաննեսը եկավ այդ կողմերը հիսունվեց
հազար զորքով և պաշարեց Որոտանի անմատչելի բերդը և, չկարողանալով թուրքերից այն գրավել, եկավ Շնհեր և այնտեղ
գտավ Տեր-Ավետիսին և նրա աներոջը կալանքում։ Նրանց ազատեց և ուղարկեց Հալիձոր՝ Դավիթ Բեկի մոտ, իսկ ինքը, գնալով
Տաթև, գտավ Դավիթ Բեկի գանձը և դարձավ իր տեղը։ Իսկ Դավիթ Բեկն ընդունեց
Մելիք-Փարսադանին և նշանակեց իր կարգի
զորապետության երկու հարյուր վաթսունվեց զինվորների վրա, իսկ Տեր-Ավետիսին
նշանակեց չորս հարյուր քառասուն զինվորի
վրա։
Սրանից հետո, երբ Դավիթը լսեց, թե Փուխուրութ լեռան կողմերում՝ Զևա բերդում,
զորաժողով է արել Ասլամազ Ղուլին, շտապ
զորք գումարեց և եկավ բնակվեց Ղարաչիմանում և այնտեղից մունետիկներ ուղարկեց Չավնդուր, Կալեր, Կենաուզ և Մեղրի
զորավարներին, որ գան հասնեն այնտեղ /
Ղարաչիման/։ Եվ շուտափույթ եկան հասան։
Բայց զորապետ Թորոսը դեմ կանգնեց
նրան կռիվների վերաբերությամբ։ Երկուսի արանքը հաշտարար մտնելով, հաշտեցրին նրանց։ Հավաքելով զորականներին /
Դավիթ Բեկը / ելավ գնաց Ասլամազ Ղուլիի
վրա և մոտեցավ նրա ամրոցին, բայց դժվարացավ գրավել այն, քանզի անառիկ էր և
խիստ բարձրաբերձ։ Երկու օր բերդը կոծելուց հետո Մխիթար Սպարապետը և Տեր-Ավետիսը գրոհ տալով շարժվեցին դեպի վեր,
իսկ նրանք սրանց պարսպից դեն շպրտեցին։ Բայց Տեր–Ավետիսը խորամանկությամբ ելավ ամրոցը և ձերբակալեց ոստիկանին /պահապանին/, և այս վայրում ամբողջ
զորքը, որ շրջապատել էր բերդը, պարսպից
ներս լցվեց և սուր բարձրացնելով բոլորին
տեղնուտեղը կոտորեց։ Նույն օրն ամրոցում
թուրքերից կոտորվեցին չորս հազար այր,
իսկ սրանցից մեռան սակավ մարդիկ։
Ապա Դավիթը դարձավ, շարժվեց գնաց
Սիսիան գավառը և այնտեղ թուրքերի իշխաններին բռնելով՝ կոտորեց։
Երրորդ տարում իր Կապան գալուց հետո գնաց պաշարեց Որոտանի մեծ ու անառիկ բերդը և ծաղկազարդի տոնին, որ բերդի պաշարման չորրորդ օրն էր, հորդառատ
անձրև եկավ, ո՜վ հրաշք, և սաստիկ անձ-

րևից պարսպի մի կողմը ինքն իրեն փլվեց։
Սրանք երբ այս տեսան, ձայն տվին, խրախուսեցին, հարձակվեցին բերդի վրա և ներս
թափանցեցին, զարկին, կոտորեցին բոլոր
այլազգիներին և գրավեցին բերդը։
Այդ օրերին այնպես եղավ, որ Դավիթ
Բեկը իր զորքերի բազմությունը ուղարկեց
Բարկուշատի թուրքերի դեմ և ինքը սակավ
զորքով մնաց Սիսիան գավառում։ Նրա դեմ
դուրս եկավ Նախիջևանի խանը տասնչորս
հազար զորքով։ Երբ Դավիթը այս լսեց, անմիջապես զորաժողով արեց Դարաբասից,
Սիսիանից բանակ կազմեց և եկավ հասավ
նրան Նախիջևանի գետի վրա։ Եվ այնտեղ,
երբ միմյանց բախվեցին երկու կողմերը,
խանի զորքը փախուստի մատնվեց սրանցից, իսկ սրանք հետապնդեցին նրանց օրվա տասնութ ժամից մինչև քսանմեկերորդ
ժամը, հալածեցին ու նրանցից բազմաթիվ
վիրավորներ դիաթավալ արին։ Բայց քսաներկուերորդ ժամին բոլոր փախչողները
միասին հավաքվեցին և ետ դարձան ընդդեմ
հայոց։ Իսկ սրանք, երբ այդ հանդուգն հարձակումն տեսան, լքվեցին, կանգնեցին և ի
փախուստ դարձան նրանցից մինչև գետափը, այնտեղ խուճապահար շտապելուց ու
որը գետակուր եղավ, որը սրի ճարակ դարձավ, որովհետև նրանց թշնամիների սուրը
հետևից պաշարեց, իսկ հորդացած գետը՝
առջևներում. ճանապարհի այլ ելք չկար,
ուստի նրանց կողմից այն նույն վայրում ոչնչացվեցին ավելի քան հազար մարդ, մինչև
որ գիշերը վրա հասավ։ Մնացածը փախան
թաքնվեցին. ոմանք՝ քարերի մեջ, ոմանք՝
այրերում ու մացառներում։ Գիշերվա երկրորդ ժամին Դավիթը եկավ հասավ Սիսիան,
փախստականները բոլորը եկան, հավաքվեցին նրա մոտ:

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ

Թե որքան բան արեց Թորոս Զորապետը, թե ինչպիսի պատերազմներ եղան Չավնդուրի ու
Մեղրու կողմերում
Այն ժամանակների օրերում, երբ Թորոսը
Խորձորում, որ Չավնդուրում է, լսեց, թե Դավիթը շատ զորքերով եկել, հասել է Սիսիան
գավառը, իր հետ վերցրեց մոտ երեսուն
մարդ, եկավ, հասավ նրա մոտ։ Եվ առնելով
նրանից զորապետության իշխանություն՝
շտապ դարձավ, շարժվեց գնաց Չավնդուր,
տեղի մարդկանց հավաքեց իր մոտ, նրանց
կարգավորեց, գունդ-գունդ կազմավորեց,
նրանց վրա նշանակեց հարյուրապետեր ու
հիսնապետեր։
Այնպես պատահեց այն օրերին, որ սուլթանի ոչխարների մի հոտ՝ տասներկու հովիվ, երկու հազար ոչխարներ, եկան արածելու Չավնդուր երկրում։
Երբ Թորոսը այս լսեց, մարդիկ ուղարկեց,
որ գնան կոտորեն հովիվներին և ամբողջ հոտը բերեն իր մոտ։ Այդպես էլ արին։
Այս ամենը հասավ Բարկուշատի Փաթալի սուլթանի և նրա եղբոր՝ Աղասի խանի ականջը։ Շտապ գրեց Մահնիչար օղլի
Սափխլուլիին հետևյալը. «Մեզ հայտնվեց,
և մենք անձամբ տեղեկացանք, թե ինչպես
Չավնդուրի հայերը ապստամբվել են մեզնից
և սուր են բարձրացրել ընդդեմ թուրքերի,
ուստի այսինչ օրը տասներկու հազար զորքով հարձակվելու եմ Չավնդուրի բնակիչների վրա, դու նույնպես քեզ հետ կառնես
թուրքերի բոլոր զորքերը, որոնք Կենաուզում են, և դու այդտեղից, իսկ ես այստեղից
կհարձակվենք հայերի վրա և նրանց մեջտեղից կջնջենք»։ Բայց նա հանձն չառավ
այդ անել։ Փաթալի կուսակալը հարձակվեց
Չավնդուրի վրա տասներկու հազարով։ Իսկ
Չավնդուրի բնակիչները, երբ այս լսեցին,
հարյուր հիսուն հոգի զինավառ /մարտիկներ/ Իշկերտից ուղարկեցին՝ գնալու և բռնելու ճանապարհի անցքը, քանզի չափազանց
անտառախիտ էր։ Եվ եկան այնտեղ դարանակալեցին նրանց։
Արդ՝ երբ թուրքերի զորքը այնտեղ հասավ, դարանամուտները շուտ-շուտ հրացաններով նրանց վրա էին կրակում, իսկ
հայոց այլ զինավառներ հասան այնտեղ՝
ճակատ և նրանցից շատերին տեղնուտեղը
սատկեցրին, իսկ մնացածներին փախուստի
մատնեցին իրենց առջև մինչև Բարկուշատի
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կողմերը։ Այդ օրը թշնամիներից ընկան չորս
հազար մարդիկ:
Բայց հետևյալ օրը Սափիղուլի Լևազեցին երեք հարյուր զինավառ մարդկանցով
նենգորեն գալիս բանակում է /բնագրում՝
բնակի/ Ափիկ վանքում և այնտեղից Իքաց
ավանի իշխաններին հայտնում, որպեսզի
նրանք ևս գան Մանլև և հայոց բոլոր գյուղերը, որոնք այն կողմերում էին, ավարելով
ավերեն։ Բայց Միրզա Սայիլ իշխանը այդ
չկամեցավ։ Այս ամենը Մանլևի տղամարդիկ
իմանալով՝ մարդիկ ուղարկեցին Չավնդուր
և ասացին. «Սափիղուլին ելել, մտածում է
այս ու այս բաները անել»։ Երբ Թորոս զորապետը այս լսում է, նույն ժամին զինում,
պատրաստում է և հինգ հարյուր զինավառներով գիշերանց շարժվում գալիս է նրա վրա
և առավոտյան ժամը տասներեքին հասնում
է Ափկիս։
Իսկ Սափիղուլին, երբ այս տեսնում է,
փախչում, գնում է։ Թորոսը հետամտում և
նրանցից կոտորում է ութսուն հոգի։ Այդ ժամանակ զարկին կոտորեցին թուրքերի երեք
գյուղերը և գրավեցին նրանց ամեն ինչը ու
դարձան Մանլև։
Արդ՝ երբ այս բանը լսվեց Քիսում և Իքացում, իրենց բոլոր կանանց ու որդիներին
հանեցին, ամրացրին ամենաբարձր /սարի/
գագաթին, որ ավանի դիմաց էր, իսկ իրենք
հարձակվելով եկան Մանլևի վրա։ Իսկ Թորոսը նրանց դեմ է դուրս գալիս Մանլևի գլխին
և ճակատելով նրանցից շատերին կոտորում է այնտեղ, իսկ մյուսներին փախուստի
է մատնում մինչև Քիս, ինքը հրաման է տալիս զորքերին՝ չհետապնդել, այլ գնալ գրավել
նրանց տները և այրել, գրավել նրանց բոլոր
ունեցվածքը և վերադառնալ։ Երբ արեցին,
նորից դարձան Մանլև։
Մանլևում Թորոսը մնաց երեք օր, այնտեղ Կենաուզ գավառի վրա զորապետ ու
կառավարիչ նշանակեց Սրապիոնի որդի Պապ Կալերցուն և ինքը դարձավ գնաց
Չավնդուր։ Իսկ Պապը այնտեղ զորաժողով է
անում, գալիս բնակվում է Կալեր ավանում։
Բայց Սափիղուլին Լևազի ձորում գտնվող
թուրք գյուղացիներին տանում է Ուրդուվար։
Արծվաքարի կողմերում մնաց միայն թուրքերի չորս գյուղ։ Պապը հրամայեց գնալ կոտորել նրանց։ Եկան գրավեցին երեք գյուղերը,
ավարեցին նրանց ինչքերը։ Թաղմերում կար
թուրքերի վաթսուն տուն։ Սրանք եկան, լաց
եղան, աղաչեցին հայոց զորականներին, թե
իրենք ըստ ամենայնի ամեն կերպով հպատակվում են նրանց։ Եվ խնայեցին նրանց։
Սրանից հետո, երբ մեկ կամ երկու ամիս
անցավ, Սափիղուլին Ուրդուվարից իր հետ
առավ հինգ հարյուր մարդ և մի գիշեր եկավ
գրավեց հայոց երկու գյուղերը Սայիպունում,
այրերին կոտորեց և նրանց կանանց ու որդիներն գերի տարավ Ուրդուվար։
Իսկ երբ Դավիթ Բեկը այդ լսեց, Մխիթար
Սպարապետին իր մոտ կանչեց և հրամայեց
նրան գնալ, կոտորել նույն վերոհիշյալ Թաղմերի թուրքերի վաթսուն տունը, իսկ նա այդպես էլ արեց: Այդ ժամանակ Դավիթը ավարտեց Հալիձորի բերդի կառուցումը:
Հրաման է տալիս նաև Պապ զորապետին՝ գնալ Լևազի ձորը և եթե այնտեղ
գտնվի մնացած թուրքի որևէ գյուղ, կոտորի։
Եվ ըստ նրա հրամանի Պապը ելավ հազար
հինգ հարյուր /զորքով/ Լևազի ձորը, թուրքերից ոչ ոքի չգտավ, քանզի սակավ մարդիկ
էին մնացել. նրանք էլ փախան ընկան Ուրդուվար։
Բայց Պապը որոնելով՝ այնտեղ գտնում
է խոշոր հարստություն, այդ ամենը ուղարկում է Զվար ավանը և պահապաններ է
նշանակում այնտեղ, իսկ ինքը այնտեղից
շարժվում գնում է Վայրիվարի կողմերը, այնտեղ գտնում է Քրիստոսին ուրացած երեք
տուն, նրանց բոլորին կոտորում է, գրավում
է նրանց ունեցվածքը և վերադառնում է իր
տեղը բազմաթիվ գանձերով ու ավարներով։
Քանզի ոչ միայն Լևազի թուրքական գյուղե-

րից, այլև Վայրիվարի կողմերից՝ հայերից
խլեց խոշոր հարստություն։ Եվ այսպես Դավթի զորականները շրջում էին Կապանի ամբողջ երկրում, հետախուզում, որոնում էին
և որտեղ թուրք էին գտնում, սրահարում,
սատկեցնում էին, մինչև որ բոլորովին բնաջինջ արին Կապանի թուրքերին։
Ապա երբ Դավիթը լսեց, թե Ասլամազ
Ղուլին զորաժողով է արել Փուխուրութի
կողմերում, զորք է հավաքում և վրա է հասնում, նրանց բոլորին կոտորում է այնտեղ,
ինչպես վերևում ասացինք։ Եվ երբ Դավիթը
եկավ, հասավ Ղարաչիման, նրա դեմ ելնում
է կռվով Թորոս զորապետը։ Բայց միջնորդեցին ու հաշտեցրին նրանց։ Դավիթը շարժվեց, գնաց Հալիձոր, Թորոսը՝ Չավնդուր, իսկ
Պապը՝ Կենաուզ։
Երրորդ տարում՝ Դավթի Կապան գալուց
հետո, Թորոս զորապետը իր բոլոր զորքերով
հանդես արեց Չավնդուրում և հավաքեց իր
երկրի բոլոր զորավոր այրերին Ուրդուվար
քաղաքի վրա հարձակվելու նպատակով։
Բայց Երիցվանիկ ավանի, որ նաև կոչվում
է Կարմիր վանք՝ Բարկուշատ գավառում,
Մելիք-Ֆրանգյուլը Թորոսին գրեց հետևյալը. «Քո մասին Ֆաթալի սուլթանին հայտնվել է, թե զորաժողով ես արել Ուրդուվարի
վրա հարձակվելու նպատակով։ Ահա այստեղ նույնպես զորաժողով կա և սպասում է,
որ դու երբ ելնես երկրիցդ, նա շուտափույթ
հարձակվելու է և կոտորելու է քո երկիրը,
ուստի չափազանց լավ կանես, եթե նախ
հարձակվես Բարկուշատի վրա։ Նաև մեզանում՝ Բարկուշատում գտնվող հայերին քեզ
թիկունք կանենք»։ Բայց այս ամենը անօրեն մտքով ու նենգավոր մտադրությամբ
էր գրում, ինչ որ գրում էր, որպեսզի նրան
թշնամու ծուղակի մեջ գցի՝ իրեն սուլթանին
հավատարիմ ցույց տալու նպատակով, որպեսզի իշխանությունից չզրկվի /իբր թե նա
հետամուտ է Դավթին և նրա զորականներին/։ Նրա փույթը չեղավ, որ ինքը անհավատարիմ, նենգավոր, թշնամի է Աստծուն,
մարդկանց, իր ազգի ու Ժողովրղի համար
մատնիչ ու սպանիչ է, ինչպես որ հետագայում ցույց կտրվեն այս մարդու թշնամությունն ու չարիքները։
Թորոսը հավատաց նրա խոսքերին և
ելավ միամիտ գնաց հասավ Եղնահորթ՝
Բարկուշատի սահմաններում, ինքը և իր
ամբողջ զորքը բանակեց այնտեղ։ Նրա մոտ
եկավ Ֆրանգյուլը երկու հազար զինվորով և
կանգնեց Թորոսի զորքի մի կողմում։ Այնտեղ
հասան Ֆաթալի սուլթանն ու նրա եղբայր
Աղասի խանը բազմաթիվ զորքերով։ Ինչքան
որ զորք կար Թորոսի հետ, կրկնապատիկ
ու եռապատիկ շատ, ավելի քան տասնութ
հազար /թշնամին ուներ/։ Երբ միմյանց դեմ
ճակատեցին սուլթանի ու Թորոսի զորքերը,
սուլթանի զորքը փախուստի մատնվեց, իսկ
սրանք հետամտեցին նրանց։
Իսկ անօրեն Ֆրանգյուլը երբ այս տեսավ, մարդիկ հասցրեց սուլթանի հետևից
և ասաց. «Ի՞նչ եք անում, ինչպե՞ս եք փախչում, ետ դարձեք, քանզի ես ձեզ հետ եմ,
դուք սրանց առջևից, ես հետևից խորտակենք սրանց»։ Այդպես էլ արին, պաշարեցին Թորոսի զորքերին առջևից ու հետևից և
սկսեցին կոտորել. նաև Թորոսին սպանեցին,
և նրանցից ազատվածները միայն հազար
չորս հարյուր մարդ եկան Չավնդուր, մնացած բոլորը ընկան այնտեղ։ Ահա այսպիսի
անօրինություն արեց Ֆրանգյուլը, և ոչ միայն
այսչափ, այլև ավելի հաճոյացավ սուլթանին
և իրեն ցույց տվեց, թե Դավթի և կապանցի
զորականների կողմը չի բռնում, ուրացավ
նաև հավատը։
Արդ՝ երբ այս ամենը այսպես անցավ,
Փաթալի սուլթանը մտադրվեց գալ, մտնել
Չավնդուր և կոտորել ու ոչնչացնել նրա
բնակիչներին։ Բայց Նուբար սպարապետը,
որ հաջորդեց Թորոսին, երբ այս իմացավ,
շտապ հրովարտակ ուղարկեց Պապ զորապետին և ասաց. «Դու ինքդ գիտես, որ ահա
ոչնչացավ մեր զորքը, և արդ վեր է կացել մեզ
վրա է գալիս Փաթալի սուլթանը, օգնության

հասեք մեզ։»։ Եվ նա շուտափույթ Չավնդուր
ուղարկեց երկու հազար զորք՝ իբրև Նուբարին օգնություն։ Իսկ Փաթալի սուլթանը երբ
իմացավ, թե Կենաուզից օգնություն ուղարկեցին Նուբարին, վերադարձավ իր տեղը։
Չավնդուր եկած Պապի զորավարներից
երկու զորավարներ ապստամբեցին Պապի
դեմ նրանց միջև ծագած ինչ-որ խռովության
պատճառով։ Գալով Լիչքին ավանը՝ զորաժողով արին և կամեցան բռնել Պապին, բայց
նա փախավ նրանցից։ /Սրանք/ ասացին, թե
մենք կկառավարենք երկիրը։ Երբ Դավիթ
Բեկը այս լսեց, նրանց մոտ ուղարկեց Գեորգի զորապետին երկու հարյուր զինվորով,
և սա գալով հաշտեցնում է նրանց և երկու
զորավարներին հնազանդեցնում է Պապին
և Լևազում վերոհիշյալ գրաված ավարը բաժանում է նրանց միջև։
Սրանից հետո, երբ մեկ կամ երկու ամիս
անցավ, Ուրդուվարից Պապի մոտ գուժկան
հասավ, թե թուրքերը զորաժողով են արել
Կապան գալու և ավերելու նպատակով։ Այդ
ժամանակ Կենաուզի իշխանները միասին
եկան, խորհրդակցեցին, որ հրաման տրվի՝
գյուղերի բոլոր մարդիկ հավաքվեն երկու
գյուղում՝ կեսը Վանք կոչված գյուղից մինչև
Կալեր և Կալերից մինչև Մանլև, մինչև Ափկիս։ Այս բանը հաստատվեց խորհրդակցությունում, և այդպես էլ արին։
Մի քանի օր հետո Սափիղուլի Ուրդուվարեցին, Ղազիի որդին ու Շահիսլամի որդին
ութ հազար հոգով եկան, անցան Ալանկեզ
սարից Բուղաքար։ Եվ երբ նրանց այդ ձևով
անցնելը լսեց Պապը, առավ իր հետ երկու
հազար հոգի և ելավ նրանց դեմ։ Բայց երբ
թշնամու այդ բազմությունը տեսավ, ընկրկեց, վախեցավ և թիկունք դարձրեց նրանց
/ետ նահանջեց/։ Ապա այնուհետև թշնամիների զորքերը համարձակ առաջ էին շարժվում, եկան, հասան մինչև Դաշտուն ավանը
և բոլոր զյուղերը քանդեցին։ Իսկ գյուղերի
ժողովուրդը, որոնք միատեղ էին հավաքված
ինչպես վերևում ասացինք/, բոլորը անցան
Խաչպուլի սարից Չավնդուր երկիրը։
Երբ Դավիթը այս ամենը լսեց, Պապի
դեմ խիստ բարկացավ, շուտափույթ իր հետ
առավ երկու հազար ութ հարյուր սպառազեն, շարժվեց, եկավ Դաշտուն։ Իսկ երբ
թուրքերը Դավթի գալը իմացան, փախչելով
գնացին Ուրդուվար։
Եվ Դավիթը մտավ Դաշտուն, սկսեց
խիստ բարկանալ Պապի վրա /մանավանդ
որ ուրիշները չարախոսում էին Պապի մասին և ասաց. «Մի՞թե բավական չի, որ պատերազմից փախավ, և արդ չի էլ կամենում
ինձ մոտ գալ»։ Այնտեղից ելավ գնաց Կալեր
և այդտեղ Պապին բռնելով իր հետ բերեց և
անցնելով Խաչպուլ սարից, երբ մոտ էին Իշկետին, այդտեղ գլխատեց Պապին և ավարեց նրա ունեցվածքը, ապա երեք օր հետո
չվեց, գնաց Իշկետից Կեմանցի դաշտավայրը։
Արդ՝ երբ լուրը հասավ Ուրդուվար, թե
Դավիթը անցել է Չավնդուր, ելան կազմավորվեցին, պատրաստվեցին Սափիղուլին,
Ղազիի որդին և Շահիսլամի որդին, իրենց
հետ առան մեծ զորք՝ մոտ տասներկու հազար, եկան, հասան Կենաուզի կողմերը և
անցնելով Ալանկեզ սարից՝ Կենաուզի բոլոր
գյուղերը այրեցին։
Ապա գուժկան հասավ Դավթին, այս
ամենի մասին /հայտնեց/։ Իսկ նա շուտափույթ առավ իր հետ մոտ չորս հազար մարդ,
եկավ բանակեց Կալերում։
Առավոտյան պահին հասավ թուրքերի
ավազակներին և նրանց գտավ Լիչկինում՝
Ղոզդոզ գետի այն կողմում բանակած։ Իսկ
երբ նրանք տեսան Դավթի զորքերը, բոլորը
միասին հասան բռնեցին գետափը և Դավթին թույլ չտվին անցնել գետը։ Ապա սրանք
այստեղից, նրանք այնտեղից մարտնչելով
կռվեցին առավոտից մինչև երեկո։ Երբ գիշերը վրա հասավ, Դավիթը խույս տվեց և այնտեղից շարժվեց գնաց Հալիձոր։
Արդ՝ հաջորդ օրը, երբ թուրքերի զորքերը իմացան, թե Դավիթը հեռացել գնացել է
իրենցից, այնուհետև նրանք ոչ մի տեղից
վախ չունեին։ Անցան, գնացին Գուրհամի
կողմերը և սկսեցին կոտորել, ասպատակել
գյուղերը, մինչև որ եկան պաշարեցին Մեղրին։
Արդ՝ երբ այդ լսեցին շրջակայքի թուրք
բնակիչները, եկան հավաքվեցին և նրանց
ավելացան Թավրիզի և Սև լեռան (Ղարադաղի) կողմերից և դարձան տասնութ հազար,
ապա մոտեցան, պաշարեցին Մեղրի ամուր

ավանը:
Իսկ Մեղրիի բնակիչները՝ բոլոր պատերազմողները, հավաքվեցին երեք թաղերում
նրանց դեմ կռվելու համար։
Հինգերորդ օրը նրանց պաշարումից
հետո այլազգի ամբողջ զորքը գրոհ տալով
մտավ, գրավեց Փոքրիկ թաղը։ Իսկ ներսում
գտնվող հայոց զորքերը շտապով մոտեցան,
վերացրին գետի կամուրջը և գրավեցին
նրանց անցքը զենքով ու հրացաններով, որ
նրանք էլ առաջ շարժվել չկարողանան։ Եվ
թշնամի զորքը մնաց Փոքրիկ թաղում։
Այս ժամանակ մեղրեցիները սուրհանդակներ ուղարկեցին Գուրհամ գավառը,
Կալեր և ասացին. «Ահա թուրքերի զորքերը
հասան, գրավեցին մեր փոքրիկ թաղը։ Արդ՝
եթե մեզ օգնության չհասնեք երկու օրվա
ընթացքում, նրանց բազմությանը մենք դիմադրել չենք կարող»։ Երբ նրանց հասավ
սուրհանդակը, շտապ կերպով Ստեփան
Վարդանյանը, որ Շահումյան տոհմից էր /
որը նաև փոխանորդ ու տեղակալ էր Պապ
զորապետի/ գնաց Չավնդուր գավառը Բայանդուր սպարապետի մոտ և իմացրեց մեղրեցիների ամբողջ նեղ ու տառապալից վիճակը։
Արդ՝ երբ նա այս լսեց, Չավնդուր ուղարկեց մարդիկ զորականների մոտ, որ շտապ
գան հավաքվեն իր մոտ։ Եվ եկան հասան
նրա մոտ, այնտեղ խմբվեցին երկու հազար
քաջ սպառազեն այրեր Չավնդուրից և Գուրհամից։ Սրանցով Բայանդուր զորապետը
ելավ, գնաց այն գիշեր բանակեց Մազրան
ավանում, Ստեփանն էլ նրա հետ։ Առավոտվա մոտերքը ելան կազմավորվեցին, անցան
գնացին Ափիկի կողմերը և եկան մտան Մեղրի։
Իսկ թուրքերի զորքերը, երբ բանակից
տեսան հայոց զորքի բազմությունը, չհավատացին, թե օգնություն է նրանց հասած այլ
տեղից։ Ասում էին, թե մեղրեցիները իրենց
կանանց հագցրել են տղամարդու հագուստ
և պատերազմի զենք, տվել նրանց ձեռքները
սուտ դրոշակներ՝ մեզ վախեցնելու համար։
Բայց մինչև սրանց Մեղրի հասնելը մեղրեցիների քաջարի զորքերը նույն գիշերում
քաջագործություն արին, քանզի անցնելով
գետի այն կողմը անսպասելի ժամի հարձակվեցին թշնամի բանակի վրա և շատերին սրահար սատկեցրին, մինչև իսկ Շահիսլամի որդուն երկու հազարով Ուրդուվար
քաղաքը փախցրին։ Բայց քանի որ քիչ էին /
հայերը/, չկարողացան իսպառ բնաջնջել ու
նրանց անհետացնել այնտեղից, կրկին վերադարձան Մեղրի։
Իսկ երբ հայոց օգնականները եկան Մեղրի և հասան Մեղրիի թաղը, մեղրեցիք շտապ
նրանց կերակուր պատրաստեցին։ Այդ ժամանակ Բայանդուրը, որ նրա հետ եկած
ամբողջ զորքի իշխանն ու զորագլուխն էր,
արգելում է նրանց և ասում. «Աստված չանի,
որ մենք որևէ բան ուտենք, մինչև որ Աստծու
ողորմությամբ մեր թշնամուն չքշենք»։ Քանզի նրա միտքն ու ջանքը այն էր, որ պատերազմի գործը շուտով ավարտի, քանզի այդ
օրերից մի օր առաջ այլազգիները գրել էին
Երասխ գետի այն կողմի թուրք զորականներին՝ գալ, իրենց օգնության հասնել, իսկ
նրանք պատրաստ էին բազմաթիվ գնդերով
թիկունք դառնալ նրանց։
Ուստի Բայանդուրը շտապ իր հետ եկած
զորքերին հանդես է անում, կարգավորում,
կազմավորում ամրությունում գտնվողներին, երեք գնդի է բաժանում, յուրաքանչյուր
գնդում նշանակում է ութ հարյուր վաթսուն
սպառազեն։ Ապա մի գունդը հանում է թշնամիների ճակատի հանդեպ, իսկ երկու այլ
գնդեր աղաղակելով խրախուսեցին, աջից
ու ձախից հարձակվեցին թուրքերի զորքի
վրա։ Օրվա տասնվեցերորդ ժամից մինչև
քսաներեք ժամը շրջապատեցին անօրենների զորքի բազմությանը, զարկին, ջարդեցին նրանցից ավելի քան տասնմեկ հազար
մարդ, իսկ մնացածներին փախուստի մատնեցին Ուրդուվար. ձերբակալեցին նրանց
գլխավոր Հաջի Շափուն։ Նրանցից խլեցին
ամեն կահկարասի, զենք, սուր, պատերազմի բոլոր անոթները, նրանց ամբողջ առն ու
ավարը։ Մեծ ուրախություն արին Կապանի
բնակիչները։
Նույն պատերազմում սրանցից ընկան
Մուրում Քալանթար լևազեցին, նրա հորեղբոր որդին և այլ բազումք։ Իսկ Հաջի Շափուն, որին բռնեցին, Բայանդուր զորապետը կամեցավ տանել Դավիթ
Բեկի մոտ, բայց Մեղրիի իշխանները
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պահանջեցին թողնել Հաջուն այնտեղ՝ իրենց մոտ, իսկ նա շնորհեց
նրանց։ Նրան կալանավորեցին ՏերՆերսեսի տանը, իսկ զորականները բոլորը գնացին յուրաքանչյուրը իր տունը։
Նաև Գուրհամի գյուղացիները, որոնք
ավազակների ահից անցել էին Չավնդուր
գավառը, ինչպես վերևում ասացինք, վերադարձան, գնացին ու բնակվեցին յուրաքանչյուրը իր տեղում։
Սրանից հետո, երբ մի տարի անցավ,
Երևանի խանի եղբայրը բազմաթիվ զորք
կուտակեց և գնաց իր եղբորը օգնության,
քանզի նա Երևան քաղաքի ամրության մեջ
պաշարված էր օսմանցի զորքերի կողմից։
Արդ՝ երբ սա բազմաթիվ զորքով եկավ հասավ Ուրդուվար քաղաքը, քաղաքի բոլոր
մահմեդականները ընդառաջ ելան նրան և
բողոքեցին Մեղրիի հայերից. ասացին. «Դատեք մեղրեցիներին, քանզի նրանք կոտորեցին, ոչնչացրին քաղաքիս բոլոր տղամարդկանց»։
Նա իր ծառաներից ոմանց ուղարկեց
Մեղրի՝ իր մոտ կանչելու գլխավոր իշխաններից ոմանց՝ իմանալու համար այդ աղմուկի
պատճառը։
Իսկ Մեղրիի իշխանները, երբ այս լսեցին,
տագնապի ու վարանքի մեջ ընկան իրենց
մտքերում։ Հավաքվեցին միասին, խորհրդակցեցին ու ասացին. «Ի՞նչ անենք, քանզի եթե գնանք նրա մոտ, մեզ համար մեծ
վտանգ կա, իսկ եթե չգնանք, մեծ վտանգ կա
մեզ և ժողովրդի համար»։ Վերջապես նրանցից ոմանք համաձայնվեցին հասարակության օգտի համար մահվան վտանգը հանձն
առնել, գնալ խանի սպասավորների հետ։
Եվ երբ ելան գնացին նրանց հետ և հասան
Ուրդուվար քաղաքը, քաղաքացիք ընդհանրապես հարձակվեցին նրանց վրա նրանց
սպանելու, բայց խանի ծառաները նրանց
թույլ չտվին, մինչև որ բերին կանգնեցրին
խանի առջև, իսկ քաղաքացիք նրանց հետևից էին գնում։
Երբ հանդիպեցին խանին, քաղաքացիք
նորից սկսեցին աղմկել և ասել. «Դատ արա
մեր և մեղրեցիների միջև, քանզի ոչնչացրին,
սպառեցին մեզ»։ Երբ խանը մեղրեցիներին
հարցրեց, նրանք նրան պատասխանեցին,
թե իրենք դրանցից ոչ մեկի նկատմամբ մեղք
չեն գործել և ոչ ոքի իզուր ու անտեղի չեն
սպանել, այլ դրանք բազմաթիվ զորքեր կուտակեցին, հարձակվեցին իրենց վրա, իրենց
բազմաթիվ գյուղերը կոտորեցին-կործանեցին ու գերեվարեցին, ապա առանց պատճառի եկան պաշարեցին և կամեցան իրենց
բնաջնջել, իսկ իրենք իրենց պաշտպանելու
համար ընդդիմացան դրանց և հեռու քշեցին։
Այդ ժամանակ խանը ասաց ուրդուվարցիներին. «Ո՞վ ձեզ հրամայեց հարձակվել նրանց վրա կողոպտելու և ոչնչացնելու
նրանց»:
Նրանք ափիբերան մնացին և դրան պատասխան տալ չկարողացան։ Ապա խանը
նրանց ասաց. «Ո՞վ եղավ ձեզ համար պատճառ ու առաջնորդ հարձակվելու նրանց
վրա»։ Նրանք ասացին. «Սափիղուլի Լևազեցին, Մանիչարի, Ղազի Ուրդուվարեցու և
Շահիսլամի որդիները»։ Խանը բռնեց Սափիղուլուն, նրան խստագույն ծեծով խրատեց և
նրանից տուգանք առավ, իսկ մեղրեցիներին
ուղարկեց խաղաղությամբ իրենց տեղերը և
ինքը հեռացավ այնտեղից։
Ապա դրանից հետո ուրդուվարեցիք
սկսեցին հաշտվել մեղրեցիների հետ և
նրանց խնդրեցին ազատել Հաջի Շափուն։
Իսկ սրանք էլ խնդրեցին նրանցից ազատել
այն գերիներին, որոնց գերել էին գյուղերից.
հանձն առան ազատել նրանց։ Այդ ժամանակ մեղրեցիք գրեցին ագուլեցիների զորագլխին, որպեսզի ուրդուվարեցիներից
ընդունեն հայոց յոթանասուն անձերին, որ
գերված էին նրանց կողմից և իրենց հայտնեն, թե ընդունեցին նրանց, որպեսզի իրենք
էլ ազատեն Շափուն։ Այնուհետև խաղաղություն եղավ նրանց միջև։
Արդ՝ երբ այս ամենը այսպես անցավ,
Դավիթ Բեկը իր զորականներին Ղազանկուլի լեռը թուրքմանների վրա ուղարկեց։
Սրանք, հասնելով այնտեղ, գիշերանց հարձակվեցին լեռան բնակիչների վրա և զարկեցին, կոտորեցին նրանց, գրավեցին նրանց
ողջ ունեցվածքը և վերադարձան։ /Գրավեցին/ նրանց վեց հազար երեք հարյուր ոչխարը և չորս հազար հարյուր երեսուն այլ
անասուններ։ Եվ մինչդեռ սրանք փախուստ

տվողներին հետապնդում էին, Մխիթար
Սպարապետը միայնակ հայտնվեց թշնամիների առջև, որին քարալեխ անելով բռնեցին։ Նա աղաղակեց և ասաց. «Հասեք ինձ,
քանզի ընկա թուրքերի ձեռքը»։ Անմիջապես
աճապարեց Տեր֊Ավետիսը և նրան ազատեց
նրանց ձեռքից։ Առան ամբողջ առն ու ավարը, վերադարձան Հալիձոր Դավթի մոտ, որը,
տեսնելով այն ամենը, ուրախ եղավ։ Տասն
օր հետո դարձյալ նրանց ուղարկեց Կասպել
լեռը թուրքմանների վրա: Գնացին, հասան
այնտեղ, կոտորեցին նրանց և գրավեցին
նրանց ունեցվածքը և ինը հարյուր անասուններ և վերադարձան:
Դարձյալ այդ օրերին թուրքերի ինչ-որ
ցեղ եկավ Բարկուշատ՝ Կապանի լեռնակողմը, վրաններով բնակվեց իրենց երկրի խիստ
շոգի պատճառով, ինչպես որ ամեն ժամանակ ամառները անում էր։ Երբ Դավիթ Բեկը
այս լսեց, շուտափույթ Մխիթար Սպարապետին իր հազար ութ հարյուր զինյալներով ուղարկեց նրանց վրա, իսկ սա գնաց որոնեց,
հետամտեց գտավ նրանց Կարմիր վանք
կոչված ավանի վերին կողմերում։ Նրանց
վրա հասավ առավոտյան պահին, կոտորեց
և, գրավելով նրանց ողջ ունեցվածքը, անասունները, վերադարձավ։
Բայց Բարկուշատի խանը մեծ զորքով
աճապարում էր ելնել Խոտանանի կողմերը։
Երբ հայ զորականները այս տեսան, սրանց
դեմ սաստկացրին պատերազմը, մինչև որ
նրանց այնտեղից ետ շպրտեցին և սկսեցին
կոտորել նրանց վիրավորներին։ Բայց Մխիթար Սպարապետը քանզի վիրավորված էր
իր տեր Դավթից, ուստի երբ սրանք սկսեցին
կոտորել թշնամիներին և քշել, Մխիթարը
հրամայեց զորավարներին ետ մնալ պատերազմից. այդպես էլ արին։ Բայց առջևում
գտնվող զորքը, երբ տեսավ, թե ետ եղածները վերադարձան, համարեց, թե փախուստի են մատնվել պատերազմից և սկսեցին
յուրաքանչյուրը խույս տալ, դուրս գալ պատերազմից։ Իսկ երբ թշնամի զորքերը այդ
շփոթմունքը տեսան, դարձան սրանց ընդդեմ, վրա տվին հասան, կոտորեցին սրանցից երեք կամ չորս հարյուր մարդ։ Նրանցից
ոմանց կենդանի բռնելով մեծ տանջանքով
Բարկուշատ էին բերում։ Սրանց հետ էր նաև
Ստեփան Շահումյանը։
Երբ Դավիթը այս լսեց, Մխիթարի վրա
բարկացավ, և հրաման տվեց գլուխը կտրել,
բայց մեծամեծները միջնորդելով հազիվ
կանխեցին նրա մահավճիռը։ Դավիթը սուգ
մտավ քաջ Ստեփանոսի և այնքան զորքի
իզուր, անտեղի կորստի համար։
Իսկ երբ Ստեփանոսը բերվեց Բարկուշատ, այնտեղ խանի տանը մի բարեսեր
թուրք գտնվեց, որ խղճաց նրան, փախցրեց։
Երբ Դավթին հայտնվեց նրա ազատումը,
սգից դուրս եկավ։
Կոտորվածների հետ էր նաև Պալի զորավարը՝ Մելիք-Փարսադանի որդին, որի գլուխը կտրել, նրան գցել էին հեռու Խոտանանին մոտիկ. բայց ամբողջ պարանոցը չէին
կտրել, այլ վզի մինչև կեսը, ուստի քիչ հետո,
երբ ուշքը եկել էր վրան, բռնել էր գլուխը իր
վրա, գնացել մտել էր վայրի մացառների մեջ
մինչև մութ գիշեր, իսկ գիշերը ճանապարհ
ընկնելով եկել էր և երեք օր հետո հասել Հալիձոր։ Բոլոր տեսնողները զարմացել էին, որ
չէր մեռել, այլ մինչև այսօր կենդանի է և մելիք է Հալիձորում։

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ

Թե ինչպես օսմանցին եկավ,
մտավ Կապան, թե քանի ճակատամարտ տվին նրանց դեմ
Դավիթը և նրա քաջ զորականները, թե որքան խոշոր հաղթություններ տարան նրանց
նկատմամբ
Տիրոջ 1724 տարում և հայոց հազար
հարյուր յոթանասուներեք թվին օսմանցիների սուլթան Ահմեդը, որ բռնագրավել էր
Օվկիանոսի Պարսից ծոցից մինչև Եգիպտոս և Լիբիա, այնտեղից մինչև Լյուրիկե,
մինչև Պոնտոսի ամբողջ ծովը, Հայաստանի
մեծ մասը, այլ բազմաթիվ ազգեր ու թագավորություններ, իշխանություններ, նրանց
երկրները, երբ լսեց Պարսից արքայի վտարումը հայրենի գահից, մտածեց, թե ինչպես
էլ լինի, որևէ պատրվակով պետք է գրավել
այդ պետությունը։ Ուստի հրաման տվեց

զորապետին՝ ելնել, զորակոչ անել բոլոր
երկրներում և գնալ պարսից վրա և գրավել
նրանց քաղաքները։
Եվ նա ըստ արքայի հրամանի անթիվ,
անհամար զորքերով ելավ Մեծ Հայքի կողմերը, որ պարսից տիրապետության տակ էր
/պարսից բաժնում/։ Եվ ուր էլ հասնում էին,
սրածում էին իրենց դիմադրողներին։ Ամբողջ զորքը դառնում էր ավարով տարի առ
տարի, մինչև որ հղփացան, հարստացան և
լցրին իրենց բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը
մեծ ավարով ու բազմաթիվ հայ ու պարսիկ
գերիներով։ Բայց ո՞վ կարող է պատմել տառապանքը մայրերի ու երեխաների՝ հասցված անօրեն գերիչների ձեռքով, և նրանց
հայրերի ու եղբայրների անողորմ կոտորածը։
Արդ՝ սրանք այսպես ուժեղացան այն
կողմերում և Երևան մայրաքաղաքը երկար
ժամանակ պաշարելուց հետո գրավեցին ու
բոլոր բնակիչներին սրածեցին։
Ապա տիրոջ 1726 տարում և հայոց հազար հարյուր յոթանասունհինգ թվին անթիվ,
անհամար զորքերով մտան Սյունյաց երկիրը և հասան չորս կողմերից շրջապատեցին
Դավթի երկիրը՝ Կապանի Յոթնաբերդ գավառը։ Այդ ժամանակ գավառի բոլոր բնակիչները առհասարակ խռովքի ենթարկվեցին, սասանվեցին, թողին, լքեցին Դավթին
և գնացին մտան օսմանցիների լծի տակ։
Դավիթը մնաց միայն տասնյոթ զինված
մարդկանցով Հալիձորի անապատում, որտեղ կանգուն էր անառիկ բերդը։ Նրա հետ
էին նաև երեք եպիսկոպոսներ, տասներեք
քահանաներ։ Նրա հետ գնացին նաև ՏերԱվետիսն ու Մելիք-Փարսադանը քիչ մարդկանցով, քանզի ամբողջ զորքը ձեռք քաշեց
նրանցից։
Բայց այսուամենայնիվ Դավիթը չլքվեց,
ետ չկանգնեց իր մտադրությունից, բարբարոսների բազմությունից չվախեցավ, քաջագործություններից չդադարեց և Աստծու
ողորմությունից չհուսահատվեց, այլ արիաբար բերդը ամրացնում էր, բերդը կենսամթերքներով լցնում էր, զորականներին իր
մոտ էր հավաքում ու շատացնում, ամենակալ Աստծուն իրեն օգնության էր կանչում։
Արդ՝ օսմանցիների Կապան գալու ինն
ամսից հետո, որ Դավթի գալստյան հինգերորդ տարին էր, եկան, Կապան հասան
Սուլթան Ահմադի կողմից ուղարկված Բեքիր փաշան, Արաբ Ալի փաշան բազմաթիվ
զորքերով, իրենց հետ առել էին նաև Բարկուշատի Ֆաթալի խանին։ Սրանից հետո
էլ հրաման տվին երկրի շատ տեղերի հայոց
ու թուրքաց բոլոր զորավարներին գալ, հավաքվել այնտեղ։ Եվ եկան, հասան նրանց
ամեն կողմերից թուրքերի զորքերը՝ իրենց
հետ առած նաև հայոց զորքերը Գողթան
գավառից, Ագուլիս քաղաքից, Ուրդուվարից,
Սիսիանից, Բարկուշատից, Կապանից, Մեղրիից, Չավնդուրից, նաև Ղարաչոոլու թուրքերին, նրանց նաև, որոնք բնակված էին
Սև լեռներում (Ղարադաղում)։ Եվ որպեսզի
խոսքս չերկարի, շատից քիչը կասենք, եղան
մոտ վաթսուն կամ յոթանասուն հազար, էլ
ավելի շատ, մինչև որ նրանց հեծյալների ու
հետևակների բազմությունը լցրեց դաշտերն
ու լեռները։
Եվ զորահանդես անելով ամբողջ զորքերին, կարգավորվեցին, պատրաստվեցին,
շարժվեցին եկան Դավիթ Բեկի վրա։ Եկան
բանակեցին Հալիձորի գետի այն կողմը
զատկի պասի տասներեքերորդ օրը։ Իսկ
Դավթի հետ եղած զորքը, երբ տեսավ այդ
ահռելի բազմությունը, զարհուրեց։ Նրանցից
շատերը գնացին փաշաների մոտ, անձնատուր եղան, իսկ նրանք, որոնք, քաջ ու արի
էին, խիզախում և պատրաստվում էին ճակատամարտի։
Դավիթը քիչ մարդկանցով ամրոցից
իջավ, բանակեց շենում, որ գետի այս կողմն
էր, նրանց բանակի դիմաց։ Եվ նրանց դեմ
ուղարկեց մի գունդ՝ հարյուր վաթսուն զորականներից, որ բռնեն գետանցը։ Եկան, բռնեցին և թույլ չտվին նրանց գետը անցնել երկու
օր։ Բայց երրորդ օրը հայոց հրացանավորները, որ օսմանցիների զորքերի հետ էին, գետը
այլ տեղից անցան և եկան մտան, գրավեցին
շենի մի կողմը և կիսեցին Դավթի զորքը։
Իսկ Դավիթը և իր զորականները երեք
հարյուր հիսուն մարդկանցով մտան, ամրացան անապատի ամրության մեջ։ Օսմանցիների ողջ բանակը անցավ գետի այս կողմը և
մոտենալով շրջապատեց բերդը և նրա շուրջը պատնեշ կանգնեցրեց և այնտեղից հրա-

նոթների արկեր ու հրացանների գնդակներ
էր թափում /ամրոցի/ ներսը։ Սրանք էլ ներսից դեպի դուրս նույնը նրանց էին կրակում։
Վեց օր մարտնչելով միմյանց դեմ՝ կռվում
էին, հակառակորդի կողմից օրական հարյուր կամ երկու հարյուր, երբեմն երեք կամ
չորս հարյուր մարդ էր ընկնում, իսկ սրանցից
հազիվ մեկը կամ երկուսը տեղի ամրության
պատճառով։
Բայց յոթերորդ օրը առավոտյան լուսաբացին ամրությունը պաշարողները կազմավորվեցին, պատրաստվեցին և դիմելով
մոտեցան պարսպին, բայց ոչ ինչպես երեկ
կամ մյուս օրը, քանզի ահագին մեծամեծ մեքենաներ /մեծամեծ սանդուղքների տեսքով,
թվով քսանվեց/ իրենց հետ վերցրած բերում
էին. եկան, մոտեցան և պարսպին հենեցին։
Խուժանի բազմությունը երեք խմբի բաժանեցին և երեք կողմից գրոհելով մեքենաներից պարսպի վրա դիմեցին։ Իսկ պարսպի
պահակները, վերևից կոտորելով նրանց, մեքենաներից վար էին թափում, և նրանց դիակացած ընկածների բազմությունը իբրև վաղահաս թուզ՝ խփված սաստիկ կարկուտից,
մեքենաների հատակը ծածկում էր։ Բայց
այս ամենը ոչինչ համարելով՝ առավոտից
մինչև օրվա ութերորդ ժամը մեծ աղաղակով
ու տագնապով պարիսպների վրա էին հարձակվում։
Այնտեղ պետք էր տեսնել կատաղած
զորքերի աղմուկ-աղաղակի ահեղ տեսարանը, քանզի երբ մեքենաները կանգնեցրին,
հարյուրավոր ու հազարավոր դրոշակակիրներ առաջ շարժվեցին, ապա ամբողջ զորքը
հետևից հեղեղեց իբրև հորդահոս գետերի
հորձանք ահռելի գոչումով և կամ ինչպես
ծովի ամեհի ալիք՝ խռովված հողմի ուժից,
լափին-լափին գալիս, մեկը մյուսի վրայով
անցնում էին։ Եվ մեքենաներից դիմում էին
պարիսպների կատարը, առհասարակ երկու կողմերի փողերի, թմբուկների ձայնը,
զորքերի աղաղակը, հրալից գնդակների շառաչը, հրացանների ճայթյունը ականջներ
էին խլացնում։ Իսկ ներսում գտնվածները
այլազգիների բազմաթիվ գնդերի այդ ահեղ
տեսարանը, դրոշների պատրաստությունը,
դրոշների փողփողալը, զինվորների զենքերի ճառագայթները տեսան, զանգակները
հնչեցրին, Սուրբ Մինայի ձեռքերի նշխարները դրեցին բազմոցին, ամենքը ընկած սուրբ
սեղանի առջև առ Աստված էին կանչում՝
եպիսկոպոսներ, քահանաներ, ամբողջ ժողովուրդը, կույսերը /քանզի այնտեղ էր կույսերի ինչ-որ մենաստան, որտեղ բնակվում
էին քառասուն կամ հիսուն կույսեր/, քանզի
բոլորը մահը աչքի առջև ունեին։
Օրվա յոթերորդ ժամին, երբ տեսան, որ
այնուհետև վերացավ փրկության հույսը,
Մխիթար Սպարապետն ու Տեր-Ավետիսը
գոչեցին և զենքով հարձակվեցին, ապա ամբողջ զորքը նրանց մոտ հավաքվեց բացի
պարիսպների պահապաններից, զինավառվեցին, պատրաստվեցին, զենք կապեցին,
ցասումով բորբոքվեցին թշնամիների վրա,
քանզի Մխիթարն ու Տեր-Ավետիսը սկսեցին
նրանց համար խոսել և ասել. «Արիացեք, մի
երկյուղեք, ելեք մեր հետևից, եթե մեր վախճանը հասել է, քաջությամբ մեռնենք, քանզի
լավ է մեր համար, որ պարիսպներից դուրս
մեռնենք, քան այստեղ մեր աչքերի առջև
տեսնենք մեր ընտանիքների ու բարեկամների մահը և այլ դաժանություններ»: Այս խոսքը ասացին, իրենք ամենից առաջ աճապարեցին, ելան դուրս պարսպի գաղտնի դռնից
և երեք հարյուր զինվորներ իրենց հետևից։
Ո՜վ հրաշք, ով Մեծ Աստծու ողորմածություն, երեք հարյուր զինավառներ օրվա
ութերորդ ժամին ձայն տվին, աղաղակեցին, միանգամից հարձակվեցին յոթանասուն հազարի վրա. առաջինը հարձակվեցին
նրանց աջակողմյան գնդի վրա՝ աջ ու ահյակ կոտորելով։ Իսկ նրանք հանկարծակիի
եկած, երբ տեսան այդ ահեղ հարձակումն ու
կոտորածը, վերահասու եղան, բայց առհասարակ տագնապահար ու խուճապահար՝
դիմեցին երկրորդ, երրորդ խմբերին, աղմուկ
բարձրացրին, թե քրիստոնյաները հասան
կոտորեցին, սպառեցին իրենց։ Երբ բոլորը
այս լսեցին, զարմացան, ապշեցին, իրենց
մտքում տկարացան, լքվեցին, թուլացան,
և տիրոջից ահ ընկավ նրանց սիրտը, քանզի սպասում էին մեծ հաղթության, ամրոցը
գրավելու, հանկարծակի նրանց հասավ այդ
անողորմ կոտորածը։ Ուստի ընդհանրապես
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զարհուրած, սասանված ընկերը ընկերոջը ասում էր. «Ով կամենում է իրեն փրկել,
փախչելու մասին պետք է մտածի»։ Քանզի
շատերը նրանցից բազմաթիվ անգամ փորձով տեսել էին Դավթի ու նրա մարդկանց
քաջությունները, որովհետև ահը, աղաղակը և նրանց բանակի անասելի կոտորածը
գնալով ուժեղանում էր։ Այնուհետև ոչ ոք
չէր համարձակվում սրանց դեմ ետ դառնալ,
այլ բոլորը տագնապահար, խուճապահար
փախչում էին։
Իսկ սրանք և բերդում մնացածները համարձակորեն հարձակվում էին, հասնում
կոտորում էին, շատերին տեղնուտեղը սատկեցնում, իսկ ուրիշներին՝ խոցվածներին ու
վիրավորներին հալածում էին այնտեղից,
մինչև որ նրանցից չթողեցին երկու հոգի
միասին։
Նույն օրը այնտեղ օսմանցիների բանակից ընկան տասներեք հազար ռազմիկ, իսկ
սրանցից /հայերից/՝ չափազանց քիչ՝ մի քանի մարդ, քանզի ամենակարողի աջը հովանի ու պաշտպան էր սրանց իրենց բոլոր ճակատամարտերում փրկելու, ապրեցնելու և
սրանց թշնամիներին սրանց առջև խորտակելու, ինչպես բացահայտ տեսնվում է այստեղ և այլ շատ տեղերում։ Այդ օրը նրանցից
գրավեցին հարյուր քառասունութ դրոշակ և
նրանց բանակի ամբողջ ավարն ու կողոպուտը։
Արդ՝ երբ Դավիթը տեսավ, թե Աստված
ըստ ամենայնի օգնական է իրեն, մտմտում
էր այնուհետև ճակատամարտ տալ օսմանցիների դեմ և նրանց դուրս շպրտել Կապանից, ուստի նախ կամեցավ հարձակվել Մեղրի ամուր ավանի վրա. բայց երբ իմացավ, թե
օսմանցիների փաշան բազմաթիվ զորքերով
այնտեղ է, չհամարձակվեց։
Նույն ժամանակ՝ Մեծ զատկի պասի օրերում, նա Մխիթար Սպարապետին ու Տեր֊
Ավետիսին վաթսունվեց զինյալներով ուղարկեց Դուզալի խանի ու նրա եղբայր Լեքազի
խանի մոտ և նրանց ասաց. «Եկեք, միաբան
ճակատամարտ տանք օսմանցիների դեմ»։
Եկան, նրանց գտան Քուրդաշյան շենում,
Ուրդուվարի կողմերում, Երասխի մոտ, քանզի այդ օրերում Շահթահմազը Թավրիզում
էր, իսկ զորապետը, որ Դուզալի խանն էր,
մեծ զորքով Երասխի կողմերում էր օսմանցիների դեմ»։ Երբ Դուզալի խանին պատմեցին
Դավթի ասածը, երկյուղեց այդ բանը անել.
բայց նրա եղբայր Լեքազի խանը ջանք էր
թափում համոզել։ Եվ մինչդեռ այս առիթով
վիճում էին, օսմանցիների զորքերը քսանչորս դրոշներով ելան Ուրդուվարից և եկան
լցրին Կարճևանի դաշտը։
Մխիթարն ու Տեր-Ավետիսը ասում են
խանին. «Հապա հարձակվենք դրանց վրա»։
Բայց նա վախեցավ և չկամեցավ գալ։ Այդ
ժամանակ երկուսն էլ ելան, հեռացան այդտեղից վաթսունվեց մարդկանցով։ Եվ ինչ-որ
չափով պատահեցին օսմանցիների զորքերին, անցան գնացին նրանցից, իսկ օսմանցիների զորքերը գնացին մտան Մեղրի՝
ավելանալով Մեղրիի փաշայի զորքին, որ
դարձան քսաներկու հազար։
Երբ երեկոյացավ, Մխիթար Սպարապետը և Տեր-Ավետիսը Դուզալի խանին
հայտնեցին, թե այս գիշեր հարձակվելու են
Մեղրիի վրա, թող օգնության գան։ Իսկ նա
ուղարկեց հիսուն զինվոր։ Սկսեցին զորքը
կարգավորել, կազմավորել և պատվեր տալ
նրանց ու ասել, թե առավոտյան լուսաբացին պիտի հասնենք Մեղրի, իսկ իրենք երկու մարդկանցով գալիս հասնում են Մեղրիի այգեստանները և այնտեղ իրենց մոտ
են հավաքում մեղրեցիների բոլոր փախստականներին /նրանց, որոնք միանգամյան
նեղված, տանջված օսմանցիների համար
դառն ծառայություններից, թափառական
էին ընկել այստեղ-այնտեղ, լեռներում շրջում
էին/։ Սրանց բոլորին հավաքեցին, կարգավորեցին, կազմեցին և Մեղրիի գլխին դարանակալ դրեցին, իսկ իրենք քիչ մարդկանցով

գաղտնի գիշերանց ծածուկ Մեղրի մտան
զինված։
Երբ առավոտ եղավ, իրենց զորքը չհասավ, բայց երբ օսմանցիների զորքին հայտնի եղավ, թե հայերը զորաժողով են արել
պարսպից դուրս՝ հեռվում, զինվեցին, ձի հեծան և պատրաստվեցին ճակատամարտի։
Այդ ժամանակ Մխիթար Սպարապետը և
Տեր-Ավետիսը ու նրանց հետ եղածները սրերը մերկացրին, բերդի մեջ հարձակվեցին օսմանցի հարկահաններին կոտորեցին, ապա
ում պատահեցին օսմանցի զորականներից,
տեղնուտեղը սպանեցին, իսկ ուրիշներին
տագնապահար առաջները գցած քշեցին
մինչև Փոքր թաղը, հասցրին փաշային։ Այստեղ վրա հասան նաև Մեղրիի գլխին դարան
մտածները, և օսմանցիների զորքերը սկսեցին փախչել:
Այդ ժամանակ Մխիթարը, Տեր֊Ավետիսը
և նրանց հետ եղածները երբ տեսան, թե հասան դարանամուտները օսմանցիների վրա,

Սուրբ Ղազար կղզի՝ Վենետիկի
ծոցի մերձավոր ջրերում: Պատկանում
է Մխիթարյան միաբանությանը, այդ
միաբանության մայրավանքն է։

թողին նրանց, իրենք աճապարեցին, հասան, բռնեցին նրանց ճանապարհի կիրճը,
որ Երասխի մոտ էր, և այլազգիներից այժմ
կոչվում է Ուզունբենդ։ Այդ կիրճը երկար էր,
ձգված էր մեկ կամ երկու ժամընթաց, որի մի
կողմը մեծ քարաժայռ էր, իսկ մյուս կողմը
հորդահոս Երասխն էր։ Երբ օսմանցիների
փախչողները մտան այնտեղ՝ կիրճը, սրանք
ելան նրանց ընդառաջ ճակատամարտի։
Երբ այս տեսան, խիստ նեղվեցին, քանզի
բոլոր կողմերից պաշարված մնացին, ուստի
ստիպվեցին անցնել Երասխ գետով։ Բայց
սրանք նրանց վրա հասան, շատերին տեղնուտեղը կոտորեցին, բազմաթիվ ուրիշների էլ գետում հեղձամղձուկ արին։ Այնտեղից
վերադարձան, եկան հասան Մեղրի, այնտեղ գտան թուրքերի անհաշիվ կառափներ,
նրանց անհամար ձիեր ու ջորիներ, նրանց
անթիվ ու անչափ գույքեր, մոտ չորս հարյուր
տաղանդի հարստություն։ /Հարկահանի/
բեռը քանդեցին, բացին, այնտեղ երեսուներկու հազար հարկամուրհակներ գտան և այդ
ամենը հրո ճարակ դարձրին։ Գտան Դաշյաց
Նորվելիին, և որովհետև ուրացել էր Քրիստոսին, գլուխը կտրեցին։
Ապա սրանից հետո, երբ որոշ ժամանակ
անցավ, օսմանցիների ասպատակիչ փաշան բազմաթիվ զորքերով շարժվեց եկավ
Բեխ կոչված շենում մի շաբաթ բնակվեց։
Բազմաթիվ հնարքներ էր մտածում Դավթի
ու նրա զորքի վերաբերյալ, բայց ամենևին
ոչինչ չկարողացավ անել, իսկ Դավթի զորականները մի գիշեր վրա տվին նրանց, զարկին, կոտորեցին նրանցից շատերին և փաշային էլ հալածական արին։
Սրանից հետո զորքի մի գունդ՝ ութ հարյուր հոգի, Բարկուշատ եկավ, որպեսզի այն-

տեղից Տաթև գնա։ Սրանք, երբ այդ իմացան, գիշերը ելան, Օքուզիարաթ կոչված
լեռը և ճանապարհի անցքը բռնեցին։ Իսկ
նրանք լուսադեմին երբ եկան հասան այնտեղ, սրանք վրա տվին, զարկին, կոտորեցին նրանցից երեսունվեց մարդ, յոթ մարդ
էլ գերեցին և գրավեցին նրանց ամեն ինչը,
դարձան Հալիձոր։
Ապա թուրքերի մի այլ զորք եկավ, բանակեց թուրքերի մի գյուղում՝ Մանլևին մոտիկ,
նրանց էլ մի գիշեր վրա տվին, կոտորեցին,
միայն նրանցից երկուսին կենդանի բերին
Հալիձոր։
Արդ՝ տիրոջ 1727 տարում, որ Դավթի Կապան գալու հինգերորդ տարին էր, երբ Դավիթ Բեկը տեսավ, որ Աստծու ողորմությամբ
ամեն տեղ թշնամիները իր առջև քշվում,
խորտակվում են, պարսից Շահթամազ արքային ուղարկեց սպանվածների գլուխների չորս բեռ կոտորված բազմությունից։ Այդ
բեռները հասցրին պարսից /բնագրում՝ օսմանցոց/, և նա /պարսից արքան/, երբ այդ
տեսավ, շատ ուրախացավ իր թշնամիների
համար, բայց չափազանց զարմանում էր
Դավթի և նրա զորավարների քաջությունների վրա, ընծաներ էր պարգևում, հրովարտակներ էր գրում նրան ըստ հետևյալ խոսքերի.
«Պարսից Շահթամազ արքայից քաջ
Դավիթ Բեկին և քեզ հետ եղած հայոց քաջ
զորավարներին Ողջույն։ Շատերի կողմից

բազում անգամ մեզ հայտնվեց քո քաջությունների մասին, բայց այժմ մենք իսկ իբրև
ականատես եղանք ձերոնց մեծամեծ քաջագործություններին, որ կատարվում են մեր
թշնամիների դեմ։ Արդ՝ ահա քեզ նշանակեցի մեր բոլոր իշխանների իշխան ու գլխավոր, որոնք այդ կողմերում են։ Եվ Կապան
երկիրդ, որ գրավեցիր քաջությամբ, թող
քեզ լինի։ Սակայն դու պետք է ելնես ու քեզ
մոտ հավաքես այդ կողմերի բոլոր զորքերն
ու խաները և հեռացնես օսմանցուն քո սահմաններից»։
Եվ բերել տվեց նրա համար մի խաչվառ
/խաչադրոշ/ և մի ազնվացեղ նժույգ, նաև
իրավունք, որ կարողանա դրամ հատել։ Եվ
նրա զորավարներին մեկական պատմուճան
առաքեց։ Եկան, նրան հնազանդվեցին մահմեդականների իշխաններն ու գավառապետերը։
Դավիթը Հալիձորից ելավ գնաց Մեղրի
և բանակեց այնտեղ։ Մեղրիի ու Չավնդուրի
բոլոր զորքերը հավաքեց իր մոտ, այնտեղից
շարժվեց գնաց, բանակեց Կարճևան ավանը ու այնտեղ բոլոր զորքերին զորահանդես
արեց և քաջ զորապետների ձեռքով նրանց
ուղարկեց Ուրդուվար քաղաքի վրա։ Գնացին
հասան այնտեղ։ Գիշերվա մի ժամի քաղաքի
մեջ հարձակվեցին, զարկին, կոտորեցին օսմանցիներից երեք հարյուր մարդ, իսկ մնացածը ելան, փախան քաղաքից և գնացին մի
հարմար տեղ քաղաքից դուրս բանակեցին։
Իսկ սրանք, խլելով ավարը, սեղան գցեցին, որ ուտեն ու խմեն։ Այդ ժամանակ
նրանց վրա է հասնում Դավիթ Բեկը, մինչդեռ
զորավարները սեղան էին բացել. և նրանց
վրա բարկացած՝ ասում է. «Ձեր թշնամիները քաղաքից դուրս բանակելով բանակել են,
իսկ դուք այստեղ նստած ուտում–խմում եք»։
Եվ անմիջապես թողեցին ուտել֊խմելը և հեծան կազմավորվեցին ու հարձակվեցին օսմանցիների բանակի վրա։

Իսկ երբ նրանք տեսան, կարծեցին՝
պարսից զորքն է, ընդառաջ ելան ճակատամարտի, բայց երբ փորձվեցին և իմացան,
որ դա Դավիթ Բեկի զորքն է, փախուստի
մատնվեցին և գնացին։ Իսկ սրանք նրանցից խլեցին ձիերի ու ջորիների բազմաթիվ
երամակներ և այդ բոլորը ուղարկեցին Դավիթ Բեկին, իսկ իրենք դիմեցին, եկան Դաշտ
կոչված ավանը։ Ավանի մարդիկ, երբ տեսան զորքի գալը, կարծեցին, թե այլազգիների զորք է դա, փախան Ագուլիս։ Այնտեղից
Մխիթար Սպարապետն ու Տեր-Ավետիսը
զորքով հանդերձ շարժվեցին եկան Ագուլիս քաղաքը, իսկ քաղաքի մեծ դռան պահապանները, սրանց տեսնելով, փախան։
Սրանք համարձակ մտան քաղաքը, գնացին շուկան՝ օսմանցիներ որոնելու համար
և այնտեղ գտան օսմանցիների փախած
հարկահաններին, իսկ իրենք գնացին բանակեցին Սուրբ Թովմա առաքյալի վանքում։
Մինչդեռ նրանք այնտեղ էին, դրսից աղմուկ
ու աղաղակ լսեցին։ Սրանցից երկու հոգի ձի
բռնեցին, դուրս եկան, գնացին, /տեսան/ որ
մահմեդականներից մեկը հափշտակել է մի
այլի և գերեվարում է։ Նրան հետապնդեցին,
նա թողեց գերուն, փախավ։
Արդ՝ այնտեղ քիչ մնալով՝ դիտանոցից
տեսան, որ Դավիթ Բեկը նույնպես եկավ
մտավ քաղաք, ելան նրան ընդառաջ։ Նա
իր զորականներին հագցրեց մի-մի պատմուճան, վերադարձան կրկին բանակեցին
Սուրբ Թովմայում /վանքում/։
Իսկ քաղաքի մարդիկ, ըստ իրենց սովորության, բոլորը եկան և Դավիթ Բեկի ձեռքը
համբուրեցին։ Իսկ Մելիք-Մուսին, որ քաղաքապետն էր, երբ եկավ, ներկայացավ Դավիթ Բեկին, սա հրամայեց յուրայիններին
և ասաց. «Այս գիշեր կտրել Մուսու գլուխը,
քանզի նա նենգ ու խարդախ մարդ է»։ Բայց
Մելիք-Փարսադանը առաջ եկավ, բարեխոսեց նրա համար և մահվան վճիռը կանխեց։
Սրանք մնացին այնտեղ՝ քաղաքում,
տասն օրվա ընթացքում սրանց վրա հարձակվեց օսմանցիների զորքը և երեք անգամ
կործանվեցին Դավթի զորքի քաջամարտիկների կողմից։
Սրանից հետո պարսից արքան Դավթին
օգնության հասցրեց երեք խաների։
Եվ վերստին հարձակվեց օսմանցին, այս
անգամ էլ պարտվեց ու փախուստի մատնվեց։ Այս ամենը նրանց պատահում էր այն
պատճառով, քանզի ագուլիսցիների իշխանները ծածուկ դաշինք էին կապել օսմանցիների հետ, իսկ սրանք չգիտեին։
Ապա երկու օր հետո օսմանցիների զորքերի բազմությունը եկավ հասավ, լցվեց Մարադի դաշտը և այնտեղ բաժանվեց երեք
մասի։ Նրանք էլ, որ Դավթի հետ էին, նույնպես բաժանվեցին երեք մասի։ Պարսից խաները՝ մի կողմում, հայոց զորքը՝ մյուս կողմում։ Իսկ Տեր-Ավետիսը զորքի հետ միասին
ընկավ Արաքսի կողմը։ Արդ՝ երբ խմբավորվեցին ճակատամարտի, պարսից խաները
օսմանցիների առջևից փախան, իսկ հայոց
զորքը ամուր մնաց, խփեցին սատկեցրին
օսմանցիներից շատերին, մնացածներին
փախուստի մատնեցին։ Ապա վերադարձան, հետապնդեցին խաներին, հասան
նրանց, մինչդեռ նրանք փախչելով գնում էին
Թավրիզ, և նրանց ամբողջ զորքը դարձրին
Ագուլիս, բայց խաները փախան, իսկ սրանք
գնացին ավարեցին նրանց տները, նրանց
տիկնանց հանդերձ տասնութ աղախիններով և չորս ներքինիներով գերեվարեցին բերին Հալիձոր։
Արդ՝ սրանից հետո, երբ երկու օր անցավ, Ագուլիսի տղամարդիկ և Մելիք-Մուսին
իրենց թշնամությունն ու դավաճանությունը
բացահայտեցին, քանզի քաղաքի մեջ գրոհեցին Դավթի զորքի վրա, մինչդեռ Սուրբ
Թովմայի վանքում էին նրանք՝ քաղաքից
դուրս։ Քաղաքից սկսեցին հրացաններ արձակել սրանց վրա։ Բայց սրանք խնայեցին
նրանց՝ նույն ազգից լինելու պատճառով։
Նրանք չէին կամենում արենապարտ դառնալ այդքան քրիստոնյաների, քանզի քաղաքում կար հայերի ավելի քան հազար
տուն, ուստի Մելիք-Փարսադանը դուրս գալով ասաց քաղաքի մարդկանց. Եղբայրներ,
հանդարտ եղեք, էլ հրացան մի արձակեք,
թույլ տվեք, որ մեր տերը դուրս ելնի, և այստեղից գնանք և ձեզ ոչ մի վնաս չտանք»։
Բայց նրանք, ավելի վատթար լինելով, այնտեղ խփեցին խաղաղության միջնորդին, մինչդեռ խաղաղության խոսք
էր խոսում, սպանեցին նրան, որ
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նրանց տեր Մելիք-Մուսուն մահից
ազատեց։ Դավթի հետ եկածները,
երբ այս տեսան, այնուհետև իմացան, որ վճարված էր նրանց չարությունը, վանքի մի կողմի պարիսպը քանդեցին,
այնտեղից շարժվեցին գնացին և հասան
թուրքերի մի գյուղ, այնտեղ գտան ագուլեցիների շատ ունեցվածքներ՝ ձիեր, ջորիներ,
սպանդանոցի հազար երեք հարյուր ոչխար
և նրանց այլ ինչքեր, այնտեղից առան գնացին Մեղրի։
Երկու օր հետո Դավթի զորականները մի
անգամ Էլ Ագուլիս արշավեցին, եկան քաղաքից դուրս գտնված նրանց ամեն ինչը առան
և, մտնելով քաղաք, երկու կողմից հրդեհեցին, որ գուցե թե դուրս գան կռվելու, քանզի
չէին կարողանում հանդուրժել նրանց արած
չարիքներն ու դավը։ Բայց երբ դուրս չեկան
նրանց դեմ, ավարն առան ու գնացին Մեղրի, այնտեղից վերադարձան Հալիձոր և այդտեղ օթևանեցին։
Այդ օրերին Դավիթ Բեկը Տեր-Ավետիսին
ողարկում է Չավնդուրում գտնվող զորականների մոտ, բայց նրանք մերժում են Դավթին,
չեն ընդունում նրա խոսքը։ Նա վերադառնամ գալիս է Դավթի մոտ և նրան հայտնում
է նրանց անհնազանդությունը և թե ինչպես
իրենց վրա նշանակել են օսմանցի ոստիկաններ։ Այդ ժամանակ Դավիթը հրաման է
տալիս իր տասնչորս զորագլուխներին՝ գնալ
բռնել նրանց և կապված իր մոտ բերել։ Ելան
կազմավորվեցին, ձի հեծան, գնացին հասան, ջարդեցին նրանց, բռնեցին, կապեցին
զորավարներին ու նրանց օսմանցի ոստիկանին, բերին Հալիձոր և կանգնեցրին Դավիթ-Բեկի առջև։
Եվ երբ ներկայացան նրան, առաջ գալով աղաչեցին, երդում ու դաշինք կապեցին և ասացին. «Այսուհետև մինչև մահ քեզ
ենք հնազանդվում»։ Դավիթը հավատաց,
նրանց արձակեց կապանքներից, երկու զորավարների իր մոտ թողեց, իսկ մյուսներին
հանձնեց Տեր֊Ավետիսին, որ գտնվեն նրա
իշխանության տակ։ Իսկ սա, նրանց տանելով Չավնդուր, ուղարկեց յուրաքանչյուրին
իր տունը։
Սրանից հետո Ֆաթալի խանն ու օսմանցիների զորքը մի գիշեր եկան կոտորեցին
հայոց երեք գյուղեր և, բռնելով երեք զորապետներ, բերեցին Բարկուշատ։ Երբ Տեր-Ավետիսը այս լսեց, շուտափույթ հավաքեց
զորքերը և երկու օր հետո արշավեց Բարկուշատ գավառը և գիշերանց վրա հասավ
մեծ հարվածներ հասցրեց, երկու թուրք զորապետներ ձերբակալեց և նրանց ամեն
ինչքն ու հարստությունը ավարեց, բերեց
Չավնդուր։
Այդ ժամանակ Դավիթը հիվանդացավ
և խաղաղ կերպով մեռավ իր տանը՝ Հալիձորում, տիրոջ 1728 տարում, հայոց հազար
հարյուր յոթանասունյոթ թվին՝ վեց տարի
Կապանում ապրելով իր իշխանությամբ։
Արդ՝ երբ Դավիթ Բեկը վախճանվեց, զորականները միաբանվելով իրենց իշխան ու
գլխավոր նշանակեցին Դավթի Սպարապետ
Մխիթարին, բայց հետո պառակտվեցին,
տարաձայնվեցին /որ պառակտող և փչացնող է ամեն հասարակության/, ուստի օսմանցիք ուժեղացան նրանց վերաբերությամբ և
մի տարի հետո հասան Դավթի բերդը պաշարեցին բազմաթիվ զորքով։ Մեծ խռովություն ընկավ այն զորականների միջև, որոնք
բերդում Մխիթարի հետ էին։ Երկու մարդու
հետ Տեր-Ավետիսին ուղարկեցին օսմանցիների փաշայի մոտ բանակցելու նրանց հետ
խաղաղության վերաբերությամբ: Երբ գնացին նրանց մոտ, նրանք հաճույքով համաձայնվեցին, երդում տվին ամենևին չվնասել
նրանց և Տեր-Ավետիսին պահեցին իրենց
մոտ։ Սրանք էլ հանձն առան հաջորդ օրը
բերդի դուռը բացել նրանց համար։ Նույն գիշեր բերդի պարսպից փախավ Մխիթարը, և
երբ այդ եղավ, նրանց համար դուռը բացին։
Երբ օսմանցիների անօրեն զորքը ներս
մտավ, ուրացավ, անարգեց երդումը և փաշաների դաշինքը, բոլոր զորավոր տղամարդկանց կոտորեցին, կանանց ու երեխաներին գերեվարեցին, մտան կույսերի
մենարանը, բոլորին գերեցին, ապա բերդի
պարիսպները քանդեցին, կործանեցին, հիմնահատակ արին, Մխիթարի կնոջն ու որդիներին և այնտեղ եղած ամեն ինչ առան,
թողին գնացին։
Բայց փաշան Տեր֊Ավետիսին թողեց Հալիձորում։ Երբ նրանք գնացին այնտեղից,
օսմանցիների մի այլ զորք հասավ այնտեղ։
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Սրանք կամեցան բռնել ու սպանել նրան /
Տեր-Ավետիսին/, նա նրանցից փախավ
ապաստանեց փաշային, որի հրամանով
առավ իր ընտանիքը, գնաց բնակվեց Գալաթիա /Անկարա/ և ներում ստացավ Հռոմի
սրբազան հայրապետից /Գյուլամիրյանցի
հրատարակության մեջ /էջ 69–70/ Տեր-Ավետիսը գնում է Երուսաղեմ ապաշխարելու և
ներում է ստանում հայոց պատրիարքից/:
Իսկ Մխիթարը փախավ նրանցից, գնաց
վերստին զորաժողով արեց հայերի ու մահմեդականների, օսմանցիների զորքը խորտակեց և նրանցից վրեժ լուծեց։ Բազմաթիվ
ամրություններ ու քաղաքներ նրանցից գրավեց և գնաց Ուրդուվար քաղաքը պաշարեց։
Երբ այն գրավեց նրանցից, բոլորին սրածեց
և մեծ ավար առավ նրանցից՝ ուղտերի հարյուր վաթսուն բեռ։
Այնտեղից վերադարձավ և գնաց որոշ
ժամանակ Խնձորեսկ մեծ բերդում բնակվեց։
Այնտեղ նա յուրայիններից խփվեց թնդանոթով և մեռավ տիրոջ 1730 տարում՝ երկու
տարի իշխելուց հետո։ Քանզի այն օրից հետո, երբ նա բնակվում էր Խնձորեսկում, հայ
բնակիչները նրան ասում էին. «Ելիր այստեղից, գնա քո ամրոցը», բայց նա չէր լսում
նրանց, ուստի մի օր պարսպից խփեցին
նրան, սպանեցին և կտրեցին նրա գլուխը,
առան գնացին Թավրիզ օսմանցիների փաշայի մոտ։ Իսկ նա երբ այս տեսավ, չափազանց զարմացավ ու ցասումով լցվեց դրանց
այդպիսի չարության հանդեպ։ Ասաց. «Ով
անօրեններ ու անհավատներ, ինչպե՞ս համարձակվեցիք զուր, անտեղի սպանել ձեր
տիրոջը՝ այդպիսի քաջ մարդու»։ Եվ հրամայեց նրանց ամենքի գլուխը կտրել, որոնք
տարան այն, և ըստ արժանվույն հատուցեց
նրանց արարքը։
Արդ՝ նրանք այսպիսի մեծ անօրենություն
արեցին թերևս այն պատճառով, որպեսզի
Հալիձորի տառապանքները օսմանցիների
ձեռքից իրենք ևս չկրեն Մխիթարի այնտեղ
լինելու համար։ Իսկ ամբողջ զորքը ցրվեց,
գնաց, ոմանք նրանցից գնացին Գուգարացիների իշխանի մոտ, ուրիշները՝ այլ տեղեր։

ՎԵՐՋԱԲԱՆ
Գրածիս ավարտին ասենք, թե արդարև
չար է ու դժնի ընկերների անմիաբանությունը հասարակության մեջ. և իր անձի բարիքն
ու օգուտը իր հասարակության բարիքին
գերադասելը /չար է/, ինչ հասարակության
մեջ էլ այս չարը հանդես է գալիս, անմիջա-

պես եղծում, փչացնում է, դատարկեցնում է
միևնույն հասարակությունը, լինի տուն թե՛
քաղաք, թե՛ ազգ և թե՛ անպարտելի թագավորություն։
Ի՞նչն էր ավելի մեծ, քան մակեդոնացիների ու հռոմեացիների կայսրությունը և ինչու՞ հիմնովին կործանվեցին, վերացան մեջտեղից, որովհետև նրանց միաբանությունը
և հասարակության նկատմամբ սերը պակասեցին, որոնցով իսկ զորացած էին։
Ինչո՞ւ մեր ազգը, մեր երկիրն ու թագավորությունը կործանվեցին, որովհետև մեր
իշխանների ու նախարարների միաբանությունը վերացավ։ Քանզի ինչպես որ միաբանությունը ամբողջ հասարակության հոգին
ու կյանքն է, նույնպես և սրան հակառակ,
այսինքն՝ անմիաբանությունը փչացնող ու
կործանիչ է ամեն հասարակության։
Արդ՝ Աստված ողորմաց արդարև Գեղամի որդի Սիսակի տանը. ստեղծեց նրանց
համար Դավթին և զորության բոլոր մյուս
որդիներին, որոնք քաջացան, դուրս քշեցին
իրենց երկրից բոլոր ոչնչացնողներին։
Օ˜, թե ինչպես զորացան, դիմադրեցին
մեծամեծ թագավորների ու ազատվեցին,
անպարտելի մնացին նրանց դեմ վերին
խնամքի գթության շնորհիվ, քանի դեռ միաբան ու միասին էին։ Բայց երբ նրանց հասավ

այս անմիաբանության սպանիչ ախտը, իսկույն եղծվեցին, կազմալուծվեցին, բաժանվեցին և դարձան ինչպես անգոյներ։ Քանզի
մեռավ Դավիթը, որի քաջությունից սարսափում էին իրենց զորության վրա հույս դրած
բռնակալները։ Եվ հաջորդեց Մխիթարը՝
վերջին մխիթարիչը Հայոց, որն իբրև առյուծի կորյուն աղաղակեց Սյունյաց լեռներից,
և նրանից սարսափեցին բոլոր գազանները իրենց որջերում և իջավ ու հափշտակեց
հափշտակությունը
գազանների
միջից,
զարկեց, խորտակեց հպարտների եղջյուրները, յոթնապատիկ հատուցեց հատուցումը թշնամիների գլուխների, ամոթահարեց
հեթանոսների մեծամեծներին և ավարտեց
նրանց փառքը։ Բայց ժողովրդի մեջ գտնվեցին անօրեններ, որոնք հենց հիվանդացել
էին անմիաբանության այս ժանտ ախտով,
ուստի հանդգնեցին սպանել իրենց առաջնորդին և մերժել իրենց հասարակությունից
Աստծու ողորմածությունը։
ՂՈՒԿԱՍ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ
ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ԿԱՄ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՊԱՆՑԻՆԵՐԻ (ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ,
Ս․ՂԱԶԱՐԻ, ՁԵՌԱԳԻՐ ԹԻՎ 620)։
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՌԱՋԱԲԱՆԸ
և ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՎԱՐԱԳ
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԻ, ԵՐԵՎԱՆ,1999Թ.
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Դավիթ Բեկ
հատված Րաֆֆու համանուն պատմավեպից

...Տ

աթևի վանքը կառուցված էր
նույն անունով ավանի մոտ և
սկսյալ 896 թվից գոյություն
ուներ։ Շաղատա վանքից հետո, Տաթևը
աթոռանիստ եղավ Սյունյաց արքեպիսկոպոսների, որոնք այլ անունով կոչվում էին
միտրապոլիտներ։ Տաթևի միտրապոլիտները, թեև ճանաչում էին էջմիածնի Հայրապետի գերիշխանությունը, բայց միևնույն
ժամանակ իրանց առանձին հոգևոր կառավարությունն ունեին։
Վանքը շինված էր լեռնային դժվար մատչելի բարձրավանդակի վրա, շրջապատած
աշտարակներով և ամուր պարիսպներով,
որոնք դրսից նրան ավելի մի անառիկ բերդի
նմանություն էին տալիս։ Նրա առջևից ընկած էին անդունդի նման խոր և մթին ձորեր,
որոնց միջով գոռալով, որոտալով անցնում
էր Որոտան գետը։ Շրջակա բոլոր լեռները,
որոնց սուր գագաթները կորչում էին ամպերի մեջ, պատած էին խուլ, անանցանելի
անտառներով։ Դեպի վանքը տանող ճանապարհները ընկած էին նեղ փապարների,
սարսափելի կիրճերի միջով, որտեղից մի
մարդ միայն կարող էր անց կենալ։ Մի հիսուն
հրացանավոր բավական էր կանգնեցնել մի
որևիցե բլուրի գլխին, որ թույլ չտային մի
ամբողջ լեգեոնի մուտք գործել դեպի վանքը։
Գուցե, վանքի այդ անառիկ դրությունը, որ
պաշտպանված էր բնական ամրություններով, պատճառ տվեց տեղափոխել այնտեղ
Սյունյաց աշխարհի արքեպիսկոպոսության
մայր աթոռը՝ ժամանակի փոթորիկներից
անվտանգ պահելու համար։
Դավիթ Բեկի օրերում այստեղ կային՝ մի
արքեպիսկոպոս, տասներկու եպիսկոպոսներ, քսանևչորս վարդապետներ։ Վանքը ուներ շատ գյուղեր, ագարակներ, ընդարձակ
անտառներ, լայնատարած արոտամարգեր

և ուրիշ շատ կալվածքներ, որոնք ընծայված
էին Սյունյաց թագավորներից, իշխաններից,
իշխանուհիներից կամ գնել էր ինքը միաբանությունը։
Վարդանանց տոնն էր։ Վանքի մեջ կատարվում էր Ավարայրի դաշտի նահատակների հոգեհանգիստը։ Տաճարի մեջ, սեղանի
հանդեպ, դրած էր մի դագաղ, որ ծածկված
էր ոսկեհուռ դիպակներով։ Երեք մոմեր, արծաթե աշտանակների մեջ, լուսավորում էին
դագաղը։ Նրա վրա դրած էին մի խաչ, մի
Ավետարան և մի քանի հատ սրեր։
Սեղանի վրա մատուցվում էր սուրբ
պատարագը։ Ինքը վանահայրը՝ Ներսես
արքեպիսկոպոսը, պատարագիչ էր։ Վանքի ամբողջ միաբանությունը՝ զարդարված
թանկագին զգեստներով, սպասավորություն

էր անում սուրբ խորհրդին։
Նահատակի դագաղը շրջապատել էին
Սյունյաց աշխարհի նշանավոր ավագները։
Նրանց մեջ կանգնած էր Դավիթ Բեկը՝ Մխիթար սպարապետի և իր մյուս ընկերների
հետ։ Տաճարը լիքն էր բազմությունով։ Վանքի բակում նույնպես ասեղ գցելու տեղ չկար։
Վանքի դուրսը շրջապատած էր բազմաթիվ
կամավոր զինվորներով և մերձակա գյուղացիների ամբոխով։
Պատարագի խորհուրդը ավարտվելուց
հետո եկեղեցական դասը կատարեց հոգեհանգիստը։ Երբ ամեն ինչ վերջացած էր,
Ներսես արքեպիսկոպոսը խոսեց մի քարոզ։
– Այստեղ, ձեր առջև, դրած է մի դագաղ,
– այսպես սկսեց իր քարոզը, – դա Վարդանի
դագաղն է։ Ձեզանից ամեն մեկը գիտե, թե
ով էր Վարդանը։ Բայց, գուցե, շատերը չգիտեն, թե ի՛նչ էր Վարդանը։ Վարդանը մի ամբողջ ժողովուրդ էր. Վարդանը այդ ժողովրդի
մարմնացած բողոքն էր։ Բողոք՝ բռնության
դեմ. բողոք՝ անարդարության դեմ. բողոք՝
անազատության դեմ։
Մեր պատմությունը տվել է մեզ շատ նշանավոր մարդիկ։ Մենք ունեցել ենք Հայկ, որ
տիտանների հետ էր պատերազմում։ Մենք
ունեցել ենք Արամ, որ սպանեց ասորոց արևի որդուն։ Մենք ունեցել ենք Տիգրան, որ
ջնջեց վիշապների ցեղը։ Մենք ունեցել ենք
մի ուրիշ Տիգրան, որ ջարդում էր Լուկուլլոսի
ու Պոմպեոսի լեգեոնները։ Մենք ունեցել ենք
ուրիշ շատ հերոսներ, բայց դրանցից և ոչ մեկը Վարդան չէ կարող լինել։
Այդ քաջերի հետ միացած էր զորքը, այսինքն՝ վարձկանների մի դասակարգ, որոնց
գործ էին ածում շատ անգամ աննպատակ աշխարհակալությունների մեջ, միայն
իրանց դրոշի փառքը բարձրացնելու համար։
Զորքը արյուն էր թափում, իսկ նրանք փառք
էին վայելում։ Զորքը հողեր էր տիրում, բայց
նրա որդիքը քաղցած էին մնում. արդյունքը
շռայլում էր զորքի տերը։
Բայց Վարդանի անձնավորության մեջ
միացած էր ժողովուրդը։ Նրա փառքը ժողովրդին էր պատկանում։ Վարդանը ինքը
ժողովուրդն էր:
Նրա հետ միացած էր կղերը՝ մի ձեռքում
խաչ, մյուս ձեռքում սուր բռնած, նրա հետ
միացած էր շինականը՝ մի ձեռքում
բահ, մյուս ձեռքում նիզակ բռնած,
նրա հետ միացած էր ազնվականը, քաղաքացին և, որ ամենագլխավորն է, հայ կինը։
Սկսյալ նախարարների շքեղ
դահլիճներից, մինչև գյուղական
աղքատ խրճիթը, զարթնեց ազատասիրության վսեմ հոգին։ Զարթնեց և հայ կինը։ Նա իր հրեշտակային, կենսատու շնչով ավելի
վառեց, ավելի բորբոքեց ժողովրդի
եռանդը։ Նա թողեց իր պաճուճանքը, մոռացավ իր փափկությունը և
սովորեց տանել զինվորի կյանքի
խստությունները։ Թանկագին բեհեզների, նուրբ կերպասների փոխարեն զգեցավ պատերազմող
մարդու կոշտ հագուստը։ Ոսկեհուռ մարգարիտների փոխարեն
նա իր կուրծքը զարդարեց երկաթե զրահով։ Գոհարեղեն պսակի
փոխարեն նա իր գլխին դրեց պողովատյա սաղավարտը։ Ոսկի մատանիների փոխարեն կրեց սուր,
վահան, նիզակ։ Ամեն ինչ տվեց
նա, ամեն ինչ զոհեց հայրենիքը
փրկելու համար։
Երբ կինը խառնվում է գործի
մեջ, դա նրա հաջողության ամենապարզ նշանն է։ Հայ կինը շարժեց, ոգևորեց, ոտքի կանգնեցրեց
ժողովրդի բոլոր դասակարգերը։
Իսկ Վարդանը այդ դասակարգերի
միավորիչ հոդը, նրանց միմյանց
հետ կապող օղակը դարձավ։
Վարդանը ժողովրդի հոգու
արտահայտության ծնունդն էր։
Բայց ի՞նչ էր ժողովրդի պահանջը,
ի՞նչ նպատակ ունեին նրա հոգեկան ձգտումները։
Հայաստանը իր օրհասականի մեջ էր գտնվում։ Արշակունյաց

հզոր պետությունը զոհ էր գնացել Տիզբոնի
նենգությանը։ Օծյալ թագավորների գահը
խորտակված էր. նրանց փոխարեն տիրում
էին պարսիկ մարզպանները։ Սուրբ Գրիգոր
Լուսավորչի հայրապետական օրհնյալ տան
ներկայացուցիչները վերջացրած էին։ Պարսիկը իր պիղծ ձեռքը տարածել էր մինչև եկեղեցու սրբարանը։ Քրիստոսի հոտը մնացել
էր առանց անձնանվեր հովվապետի։ Ներսես Մեծի, Սահակ Պարթևի, Արիստակեսի և Վրթանեսի աթոռի վրա պարսիկները
նստեցնում էին Սուրմակին, Շմուելին, Բրքիշոյին ու դրանց նման չարագործներին։
Կանգուն մնացել էին միայն հայոց նախարարները։ Դրանք, որպես հայրենիքի բոլոր ծանրությունը իրանց վրա կրող սյուներ,
դեռ պահպանում էին կործանված Հայաստանի մնացած փշրանքները։ Պարսկական
նենգությունը սկսեց այդ նեցուկները ևս տապալել, նրանց ևս խորտակել, որպեսզի ազգային շենքը միանգամայն քարուքանդ անե։
Հայաստանը թողնում էին հայ զինվորից թափուր, հայ նախարարից զուրկ, իսկ նրանց
երկար տարիներով ուղարկում էին հեռավոր
արևելքում, Խուժաստանի կամ Սագաստանի կողմերը, Քուշանաց հետ պատերազմելու։ Անսովոր կլիման, տաժանակիր կյանքը, հայրենիքի կարոտը հալում, մաշում էր
պանդուխտ հայ զինվորին օտար, անծանոթ
աշխարհում։ Նրանցից շատերը չէին վերադառնում. Այդ անում էր պարսիկը, որ հայ
ժողովուրդը անտեր, անգլուխ մնա, որպեսզի նրան կարողանա ավելի հեշտությամբ
կլանել ընդդիմություն գործել դժվար էր։ Ով
որ փոքրիշատե դժգոհություն էր հայտնում,
նրան ցմահ թաղում էին անել բանտի մեջ։
Ժողովուրդը ավելի սարսափելի դրության մեջ Էր։ Աղքատությունը, չքավորությունը պարսիկները ընդունել Էին որպես գլխավոր պայման ամբոխը հնազանդության մեջ
պահելու համար։ Այդ պատճառով, ծանրաբեռնում Էին նրան անտանելի հարկերով։
Բայց խորամանկ պարսիկը չէ բավականանում միայն նյութապես աղքատացնելով։ Նա
աշխատում էր աղքատացնել և՛ հոգեպես, և՛
բարոյապես, և՛ մտավորապես։ Հայոց սրբարանները, որոնց մեջ հայ մարդը հա՛մ աղոթում էր իր աստծուն, հա՛մ սովորում էր իր
մայրենի լեզվի դպրությունը, փակված էին։
Եկեղեցիների փոխարեն հիմնել էին կրակապաշտության ատրուշաններ։ Հայոց մանուկների դաստիարակությունը քահանաների ձեռքից անցել էր մոգերի ձեռքը։ Հայոց
խոսքը, այն լեզուն, որով խոսում էին Ադամը և Նոյը, արգելված էր։ Հայ մարդը պետք
է պարսկերեն խոսեր, պարսկերեն գրեր և
պարսկերեն աղոթեր։
Ամեն ինչ, որ թանկ և նվիրական էր հայի
համար, ոչնչանալու վրա էր։ Նրա հայրենիքը պարսկական նահանգ էր դարձել։ Նրա
եկեղեցին սրբապղծված էր։ Նրա լեզուն՝ այդ
մայրենի, սուրբ ավանդությունը, խլում էին
նրանից։ Ազատության փոխարեն տիրում
էր բռնություն։ Արդարության փոխարեն
տիրում էր անիրավություն։ Խաղաղության
փոխարեն տիրում էր հալածանք, խռովություն, երկպառակություն։ Պարսիկը ինքն էր
սերմանում խռովությունը։ Անարժաններին
առաջ էր քաշում, իսկ արժանավորներին՝
հետ մղում։ Վատերը, մատնիչները, ուրացողները ստանում էին փառք, պատիվ և
բարձր պաշտոններ, իսկ ազնիվ մարդիկ
անարգվում էին։ Ազգասիրությունը, հայրենասիրությունը, կրոնասիրությունը մի
քրեական հանցանք էր, որ պատժվում էր
ամենասաստիկ կերպով։ Պարսկաստանի
բանտերը, Սագաստանի աքսորավայրերը
լցված էին այս տեսակ զոհերով։ Ժողովրդի
ընտիր, օգտակար, բարեմիտ անդամներին
ոչնչացնում էին և թողնում էին վատերին,
անպիտաններին միայն, որպեսզի ազգը՝
կորցնելով իր լավ ու կենդանի ուժերը, բոլորովին դիակնանա, որ կարողանան հեշտությամբ կլանել, հեշտությամբ մարսել
նրան։
Տեսնելով այդ բոլոր չարիքները՝ ժողովուրդը այլևս չկարողացավ համբերել։ Նա անցավ Վարդանի դրոշի
տակ, մտածեց ազատվել անտանելի դրությունից։ Մի քանի օրվա մեջ
Արտաշատում կազմվեցավ 60 հազա-

Որոտնաբերդ ամրոցը կամ Դավիթ Բեկի
բերդը, գտնվում է Որոտան գետի աջափնյա
լեռնաբազուկի վրա՝ Սիսիանի տարածաշրջանի
Որոտան գյուղից հարավ
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րից բաղկացած մի բանակ։ Այդ բանակի
մեջ, որպես մի ամբողջ մարմին, միացած
էին ժողովրդի բոլոր դասակարգերը։ Նրանց
առաջնորդում էին հոգևորականությունը և ազնվականությունը, երկուսն էլ ձեռք
ձեռքի տված, երկուսն էլ մի սիրտ, մի հոգի
դարձած: Այդ միությունն էր պատճառ, որ
հայոց քաջերը Ավարայրի դաշտում կատարեցին այն փառավոր հաղթությունը, որը
մեր պատմության մեջ մինչև դարերի վերջը
կփայլի որպես մի պայծառ աստղ: Թեև այդ
հաղթությանը զոհ գնաց մի մեծ մարդ, որի
դագաղը դրած է ձեր աչքի առջև, որի հոգեհանգիստը կատարում ենք այսօր։
Այժմ ես այդ դագաղից դուրս կկոչեմ
Վարդանի հոգին, թո՛ղ նա խոսե ձեզ, թո՛ղ
նա բացատրե ձեզ մեր աշխարհի այժմյան
դրությունը:
Մեր վիճակը այժմ ինչո՞վ է տարբերվում
Վարդանի ժամանակներից: Մի՞թե օտարի դառն լուծը նույնքան ծանրացած չէ մեզ
վրա, որպես Վարդանի օրերում։ Մի՞թե այսօր ևս մեզ վրա չէ տիրում նույն պարսիկը,
նույն խորամանկ, նենգավոր և չարամիտ
պարսիկը։ Ինչո՞վ են ապահովված մեր կյանքը, մեր ընտանիքը, մեր կայքը, մեր ազգային սրբությունները։ Մի՞թե մեր դրությունը չէ
տանում մեզ դեպի արագ ոչնչություն դեպի
հավիտենական կորուստ։
Մի լավ մտածենք, թե ինչ էինք մենք
առաջ, իսկ ինչ ենք այժմ։ Այդ երկու համեմատությունների մեջ երկնքից մինչև գետինք
հեռավորություն կա։ Մեր ներկան ոչինչով չէ
նմանում մեր անցյալին։
Մենք ապրում ենք Սյունյաց աշխարհում։ Այդ երկիրը իր բնական
հատկանիշներով միշտ պահպանել է մի առանձնական, ինքնուրույն
դրություն Հայաստանի մյուս նահանգների
վերաբերությամբ։ Սկսյալ մեր Սիսակ նահապետի օրերից, հայոց իշխանությունը անպակաս է եղել մեր երկրից։ Հայաստանում
երբեմն ընկել է հայոց թագավորությունը,
երբեմն կանգնել է, երբեմն անիշխանություն
է տիրել, երբեմն օտարներն են տիրել, բայց
Սյունյաց աշխարհը պահպանել է իր առանձին պատմությունը և խիստ սակավ անգամ
ենթարկվել է Հայաստանում պատահած
փոփոխություններին։ Մենք ունենք թագավորների ու իշխանների մի երկայն շարք,
որոնք միմիայն մեր աշխարհին են պատկանում։ Բայց այժմ ո՞ւր են նրանք։ Ո՞ւր են
այն քաջերը, որոնք պարսիկներին, հոներին,
արաբներին, թաթարներին սարսափեցնում
էին։ Ո՞ւր են մեր աշխարհի բազմամարդ քաղաքները, հազարավոր գյուղերը, անառիկ
բերդերը։ Ո՞ւր է մեր անկախությունը։
Մի՞թե դուք չեք լսում Վարդանի դառն
հանդիմանությունը. մի՞թե նա չէ ասում մեզ.
«Անարի՜ և վա՜տ մարդիկ, դուք այնքան թույլ
գտնվեցաք, որ կորցրիք բոլորը, ինչ որ ձեր
նախնիքը գնել էին արյան գնով և թողել էին
ձեզ որպես ժառանգություն»։
Այսօր հայը ամոթի, նախատինքի, ծաղրածության առարկա է դարձել: Ով որ կամենում է մեկին վիրավորել, ով որ կամենում է
ցույց տալ, որ նա ցած, անարգ և չնչին արարած է, ասում է. «Դու հայ ես»։ Ինչո՞վ ժառանգեցինք մենք այդ նախատինքը. իհարկե,
մեր վատություններով: Մենք մեր հայրերի
անարժան, անհարազատ սերունդն ենք, այն
հայրերի, դեպի որոնք հարգանք և պատկառանք էր զգում ամեն մի օտարազգի։ Ինչո՞վ
կարող ենք վերականգնել մեր պատիվը։
Ոչինչով, քանի որ մենք կմնանք ստրուկ,
օտարի գերի, քանի որ մենք մեր երկրի ու
գլխի տերը չենք լինի։
Եթե մի օր հայոց աստվածը կխնդրե Հայաստանի կործանման ու նրա զավակների արյան վրեժը մեր ազգի թշնամիներից,
առաջին պատասխանատուն կլինեն մեր
եկեղեցականները։ Դրանք թուլացրին ժողովրդի սիրտը, խլեցին նրա քաջությունը,
մեռցրին նրա բոլոր կենսական ուժերը, և
քրիստոնեական խոնարհության, քրիստոնեական համբերության անունով սովորեցրին նրան ստրուկ լինել։
Մարդկության գազանները իրանց բարբարոս հրոսակներով, մինը մյուսի ետևից,
անդադար գալիս էին և ոտնակոխ անելով
Հայաստանը՝ անցնում էին։ Նրանք թողնում
էին իրանց ետևից արյուն, կոտորած, ավերմունք և բոլորովին անապատ դարձրած մի
երկիր։ Այսպիսի դեպքերում, եկեղեցականները, որոնք առաջնորդում էին ժողովրդին,
փոխանակ նրա մեջ կյանք և քաջություն

ներշնչելու, փոխանակ նրան խրախուսելու,
որ սուրը ձեռքում պաշտպանե իր հայրենիքը, ասում էին. «Դու արժանի էիր այդ պատուհասին. քո մեղքերի համար աստված
պատժեց քեզ։ Նրա դատաստանը արդար
է. ինչ որ աստված է անում, նրա դեմ բողոքել հանցանք է...»։ Եվ այս տեսակ խոսքերով
քարոզում էին ժողովրդին, որ ապաշխարե,
որ աղոթե, որպեսզի աստուծո բարկությունն
անցնի։
Մեր պատմության մեջ խիստ փոքր է
եղել այն եկեղեցականների թիվը, որոնք դրա
հակառակն են քարոզել, և այդ մարդիկն են,
որ պաշտելի անուն են թողել։
Մեր կրոնը անձնապաշտպանության
դեմ չէ։ Նույն հնազանդություն քարոզող
Հիսուս Քրիստոսը, որ ասում էր՝ «թե ձախ
երեսիդ ապտակ տալու լինեն, աջն էլ շուռ
տուր», երբ իր անձի վրա փորձեց այդ պատվիրանքը, երբ Կայիափա քահանայապետի
ծառայից մի ապտակ կերավ, ինքը առաջինը
եղավ, որ բողոքեց այդ անիրավության դեմ։
Քրիստոնեությունը ազատության և մարդկային հավասարության կրոն է։ Ինչ որ ընդդեմ է ազատության, ինչ որ ընդդեմ է հավասարության, ընդդեմ է և քրիստոնեության։
Սեփականության իրավունքը սուրբ է
աստուծո համար։ «Մի՛ գողանարը» նրա՝
մեզ տված տասն պատվիրանքներից մեկն է։
Ինչ որ ունե մի անհատ, ինչ որ ունե մի ամբողջ ազգ, պետք է նրան պատկանի։ Իսկ
երբ մի ուրիշը գողանում է, հափշտակում է,
հանցանք է գործում։ Այսպիսիներին ոչ մի
այն զրկված մարդը, այսինքն՝ սեփականատերը, իրավունք ունի պատժելու և հափշտակությունը ետ խլելու, այլ աստված ինքը
օգնում է զրկվածին։
Մենք մի ազգ ենք։ Ազգը մի մեծ անհատ
է, որ ունե իր սեփականությունները։ Մենք
էլ ունեինք մեր հայրենիքը, որ մեր հորերից
մնացել էր մեզ որպես ժառանգություն։ Այդ
հողի վրա, որպես մեր սեփական տան մեջ,
մենք ազատ վարում էինք, ցանում էինք,
հնձում էինք ու հանգիստ ապրում էինք։ Այստեղ մենք ունեինք մեր օրենքները և մեր
կառավարությունը։ Մեր թագավորը, որպես
ազգային մեծ ընտանիքի հայրը, իշխում էր
մեզ վրա։ Բայց թշնամին եկավ, բոլորը հափշտակեց, բոլորը ոչնչացրեց և մեզ իր ստրուկը
դարձրեց։ Այդ էլ գողություն է, մի ահագին գողություն։ Եվ աստված ինքը կօգնե մեզ, երբ
մենք կպատժենք գողին և հետ կխլենք նրա
հափշտակությունը։
Աստված իր Սուրբ գրքի մեջ մեզ տվել է
հազարավոր օրինակներ այդ մասին. ես կհիշեմ մի քանիսը միայն։
Ահա ինչ է ասում Եհովան, Մովսեսի բերանով՝ Իսրայելի ժողովրդին. «Երբ որ քո
տեր աստվածը քեզ կտանե այն երկիրը (Քանանացոց երկիրը), ուր որ պիտի մտնես ժառանգելու համար, նա քո առջևիցդ շատ ազգեր պիտի հալածե, այսինքն՝ քետացիներին,
գերգեսացիներին, ամորհացիներին, քանանացիներին, փերեզացիներին, խևացիներին ու հիբուսացիներին։ Այս յոթը ազգերին,
որոնք քեզնից մեծ ու զորավոր են, երբ որ քո
տեր աստվածը դրանց քո ձեռքը կտա, պետք
է դրանց կոտորես ու բոլորովին ոչնչացնես»։
Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի հայրենիքին տիրում էին օտարազգիները։ Աստված կամենում էր, որ Իսրայելը կրկին տեր
դառնար իր հայրենական ժառանգությանը,
և հրամայում էր նրանց կոտորել, եթե չհնազանդվեին։
Դարձյալ ասում է Եհովան, Մովսեսի բերանով՝ Իսրայելի ժողովրդին «Երբ որ մեկ
քաղաքի մոտենալու լինես, նրա հետ պատերազմելու համար, նախ նրան խաղաղության հրավիրե։ Եվ եթե որ քեզ խաղաղության
պատասխան կտա ու դռները քո առջև կբաց
անե, այն ժամանակ քաղաքի մեջ գտնված
բոլոր ժողովուրդը պետք է քեզ հարկատու լինի և քեզ ծառայություն անե։ Բայց թե որ քեզ
հետ խաղաղություն անել չկամենա և պատերազմ անե, այն ժամանակ պետք է քաղաքը պաշարես։ Եվ երբ որ քո տեր աստվածը
քո ձեռքը կմատնե այդ քաղաքը, նրա բոլոր
արուներին պետք է սրի բերնից անցկացնես։
Իսկ կնիկներին, տղաներին, անասուններին
և ինչ որ կա այն քաղաքի մեջ, նրա բոլոր
ավարը քեզ համար պետք է վեր առնես և քո
տեր աստուծուդ՝ քեզ մատանած քո թշնամիների ավարը պիտի ուտես։ Ահա այսպես
պիտի անես քեզնից հեռու գտնվող բոլոր
քաղաքների հետ։ Եվ քո տեր աստուծու՝ քեզ
ծառայության տված այս ազգերի (օտարնե-
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րի) քաղաքների մեջ մի որևիցե շունչ ունեցողին պետք է բնավ ողջ չթողնես»։
Եվ աստված կատարեց իր խոստմունքները՝ օգնելով Իսրայելի ժողովրդին, որ նա
տիրե իր հայրենական երկրին և ոչնչացնե
այնտեղ բնակվող բոլոր օտարազգիներին,
որ նույն երկրի տերն էին դարձել: Իր հրեշտակներով, նա մինչև անգամ միջամտություն էր գործում, միանում էր իսրայելացոց
բանակի հետ։ Երբ Հեսուն ամորհացոց հինգ
թագավորների հետ պատերազմ ուներ,
աստված նրան օգնության հասավ և Գաբավոնի ճակատամարտի ժամանակ երկնքից
քարե կարկուտ թափելով ամորհացիների
վրա՝ բոլորին կոտորեց։ Իսկ հեսուն, նրանց
հինգ թագավորներին բռնել տալով՝ հրամայեց կախ տալ հինգ ծառից։
Երբ ասորոց Սենեքերիմ թագավորը Իսրայելի Եզեկիա թագավորի հետ կռիվ ուներ,
աստված իր հրեշտակի ձեռքով մի գիշերվա
մեջ կոտորեց Սենեքերիմի զորքերից հարյուր
ութսունևհինգ հազար հոգի։
Հազարավոր այսպիսի օրինակներ կարելի է բերել Սուրբ գրքից, որոնք ցույց են
տալիս, թե հայրենասիրությունը, ազգասիրությունը ամեն մի անհատի սուրբ պարտավորությունն է։ Եվ հայրենիքի ազատության,
հայրենիքի պաշտպանության համար կատարված պատերազմը սուրբ պատերազմ
է։ Այլևս չեմ խոսում Դավթի, Սողոմոնի պատերազմների մասին, որոնք միևնույն ժամանակ Իսրայելի թե՛ մարգարեն և թե՛ թագավորն էին։ Բայց կասեմ ձեզ մի փոքրիկ
դեպք Մովսեսի կյանքից, որ ցույց է տալիս,
թե ո՛ր աստիճան մոլեռանդության էր հասած ազգասիրությունը այդ մեծ մարգարեի
և օրենսդրի մեջ։ Մի անգամ Մովսեսը տեսնում է մի եգիպտացու, որ նախատում էր մի
իսրայելացու, այն րոպեում սպանում է նրան
և նրա դիակը թաղում է Նեղոսի ավազների

մեջ։ Այստեղից շատ պարզ է ազգային նախանձախնդրությունը։
Բայց մեր կույր, տգետ, անկիրթ եկեղեցականները, որոնք ամեն օր աստուծո տաճարի մեջ կարդում են ձեզ Մովսեսի, Հեսուի,
Դավթի և Իսրայելի մարգարեների գործերը,
երբեք չբացատրեցին, երբեք չքարոզեցին
ձեզ, թե աստուծո այդ ընտրյալները ո՛րքան
միլիոնավոր մարդիկ են կոտորել, ո՛րքան
ազգեր են ոչնչացրել, մինչև կարողացել են
իրանց ազգը՝ Իսրայելը, հաստատել իր հայրենական երկրում։
Եվ մենք տեսնում ենք Հայաստանի բարօրությունը այն դարերում միայն, երբ նրա
հոգևոր հովիվները Մովսեսի, Դավթի, Հեսուի հոգին ունեին։ Երբ նրանք խաչի հետ
կրում էին և սուր։ Երբ նրանք քրիստոնեական առաքինության հետ քարոզում էին և՛
անձնապաշտպանության, և՛ հայրենիքի
պաշտպանության առաքինությունը։ Երբ
նրանք հայրապետական աթոռի պարտավորությունները միացրել էին թագավորի
գահի պարտավորությունների հետ։ Երբ
նրանք եկեղեցու շահերը հաշտեցրել էին
պետության շահերի հետ։ Հայաստանը երջանիկ էր դրանց օրերում։ Բայց, ցավելով
պիտի խոստովանվեմ, որ այսպիսիների թիվը այնքան սակավ է, որ նրանք ներկայացնում են փոքրիկ, կանաչազարդ օազիսներ
մեր հոգևորականության տխուր, լայնատարած անապատի մեջ։ Ես կարող եմ մի քանիսի անունները միայն հիշել։ Ներսես Մեծը, մի
ոտքը Բյուզանդիա, մյուսը Տիսբոն դրած՝ անդադար բանակցությունների մեջ էր երբեմն
պարսից, երբեմն հունաց արքունիքի հետ։
Երբ դիվանագիտական բանակցությունները ցանկացած նպատակին չէին հասցնում,
նա սկսում էր կռվել։ Ձիրավ դաշտի ճակատամարտի ժամանակ, երբ հայերը պարսիկների հետ պատերազմում էին, նա Նպատ
լեռան գագաթի վրա, ձեռքերը դեպի երկինք
բարձրացրած՝ հայոց քաջերի բազուկներին
զորություն էր խնդրում։ Նրա որդին՝ Սահակ
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Պարթևը, տվեց Հայաստանին գիր, դպրություն, գիտություն։ Որպես զոհ քաղաքական
հալածանքների, նա շատ անգամ աքսորվեցավ, բանտարկվեցավ Պարսկաստանում։
Հովսեփ եպիսկոպոսը, Ղևոնդ երեցը այն
հոգևորական հերոսներն էին, որ միացան
Վարդանի հետ և կատարեցին այն հրաշալի
պատերազմը պարսից ահագին զորության
դեմ։
Այսօր մենք կատարեցինք նույն պատերազմի մեջ ընկած քաջերի հոգեհանգիստը։ Այսօր Վարդանանց նահատակների
տոնախմբության օրն է։ Մեր առջև դրած է
Վարդանի դագաղը, իսկ նրա վրա դրած են
մեր սրերը։ Մենք հավաքվել ենք այս տաճարի մեջ մի մեծ ուխտադրության համար։
Մեր ուխտը նույն բնավորությունը, նույն
նպատակն ունի, ինչ որ էր Վարդանի հետ
միաբանված հոգևորականների, նախարարների և ժողովրդի ուխտը։ Այստեղ, այս
տաճարի մեջ, նույնպես հավաքված է մեր
աշխարհի հոգևորականությունը և իշխանավորները։ Իսկ ձեր մեջ կանգնած է մի նոր
Վարդան, որ կամենում է հայրենիքի ազատության դրոշը բարձրացնել։ – Վերջին խոսքերի միջոցին քարոզիչը ձեռքը մեկնեց դեպի
Դավիթ Բեկը: – Թո՛ղ ձեզանից ամեն մեկը
մոտենա այդ սուրբ դագաղին, թո՛ղ համբուրե Խաչն ու Ավետարանը և ուխտ դնե,
հավատարմության երդում տա, որ կհետևի
այդ հերոսին, որը իր փառավոր հաղթություններով մեզ ցույց տվեց, որ ընդունակ է իր
հանձն առած գործին։
Քարոզիչը ավարտեց իր խոսքը, և մինչև
որ կկատարվեր ուխտադրության արարարողությունը, նա կարդաց մի աղոթք.
«Ո՞վ տեր աստված, աստված Հայկի,
Արամի և Տիգրանի. առաքիր մեզ Վարդանի ու նրա աջակից քահանաների՝ Հովսեփի
ու Ղևոնդի հոգին։ Թո՛ղ հայրենիքի այդ մեծ
պաշտպանների հոգին ուժ և զորություն տա
մեզ, թո՛ղ ներշնչե մեր մեջ հայրենասիրության եռանդը, որ հետևենք այդ քաջերի օրի-

նակին, որ նրանց պես մեր հայրենիքի ազատության համար պատերազմենք, որ նրանց
պես փառավոր մահով մեռնենք։ Ո՛վ տեր
աստված, դու որ առաջնորդեցիր Մովսեսին՝
Իսրայելը դուրս բերել Եգիպտոսի գերությունից, դու որ քո օգնական աջը տարածելով
Աբրահամի զավակների վրա ծովի և կրակի
միջից անցկացրիր նրանց և ահագին ազգեր նրանց առջևից ոչնչացնելով, Իսրայելը
բնակեցրիր նրա հայրերին խոստացած երկրում, նույն օգնական աջի հովանավորությունը տարածիր և Հայկի զավակների վրա,
որոնք, նախքան բոլոր ազգերը, ընդունեցին
քո սուրբ Ավետարանի լույսը, որոնք ամեն
ինչ զոհեցին, ամեն ինչ կորցրին քո տաճարների սրբությունը պահպանելու համար։ Ո՛վ
տեր աստված, հիշի՛ր դրախտը, ուր բնակեցրիր մարդկության նախաստեղծ զույգը,
հիշի՛ր քո սուրբ Արարատը, ուր Նոյը առաջին անգամ զոհաբերության սեղան կազմեց
քեզ համար, հիշի՛ր սուրբ էջմիածինը, որ քո
միածին որդին երկնքից իջնելով, տեսնվեցավ Հայաստանի Լուսավորչի հետ և օրհնեց
հայկական նորընծա հոտը, հիշի՛ր աշխարհի սկզբից քեզ նվիրված այդ երկիրը և նրա
հավատարիմ ժողովուրդը և մի՛ թող տուր,
որ նա կորչի, ոչնչանա անօրենների ձեռքից։
Ո՛վ տեր աստված, մաքրիր մեր սրտերը, որ
հավատով և անկեղծությամբ մոտենանք
քո սուրբ Խաչին ու Ավետարանին, և ընդունիր մեր ուխտը, որպես կրոնի, ազգության
և հայրենիքի փրկության ուխտ, և առաքիր
մեզ քո օրհնությունը, տո՛ւր զորություն քո
ծառաներին, որ քաջությամբ կատարեն այն
մեծ գործը, որ սկսած են քո անունով։ Եվ որի
համար լինի քեզ փառք, հավիտյանս, ամեն»։
Աղոթքից հետո եկեղեցական ամբողջ
դասը երգեց երկրորդ սաղմոսը. «Խզեսցուք
զկապանս նոցա, և ընկեսցուք ի մէնջ զլուծ
նոցա»։ Այդ սաղմոսերգության ժամանակ
վանքի զանգակները սկսեցին հնչել, և, կարծես, երկնքի բոլոր անմահները ցած իջան և
սկսեցին ձայնակցել հայոց ուխտավորների
ոգևորությանը։
Հետո կատարվեցավ ուխտի խորհուր-

Զորավար Բալի
հատված Գրիգոր Գևունցի համանուն
պոեմից

ԳՐԻԳՈՐ
ԳԵՎՈՒՆՑ

Տարիներն անցան մշուշի նման,
Բացվեց լուսաշող օրը ապրիլյան
1722-ին։
Ծաղկազարդ տոնի ջինջ նախօրեին
ցնծություն եղավ Սյունյաց աշխարհում,
խնդություն եղավ Սյունյաց աշխարհում,
զարմանահրաշ մի լուր թևածեց.
– Բեկը եկել է, Բեկը եկել է...
Սարեր ու ձորեր արձագանքեցին.
– Բեկը եկել է...
Հավքերը կտուց կտցի զարկեցին.
– Բեկը եկել է...
Ծառ ու ծաղիկներ ուրախ ժպտացին.
– Բեկը եկել է ...
Ջրերը կայտառ, զվարթ խայտեցին.
– Բեկը եկել է ...
Այո, եկել է:
Դավիթ-Բեկի հետ Սյունիք է եկել
Մեծն Պետրոսի Իվան Կարապետ հայոց դեսպանը,
Բեկի հետ նաև Սյունիք է եկել
Սյունիքի զավակ Նաղաշ Հովնաթան
Բանաստեղծը մեծ։
Երեսուն ընտիր, փորձված կտրիճներ,
որոնք ունեին Վախթանգ 6-րդ
Արքայի անկեղծ հոժարությունը,
Վրաց Շահնավազ իշխանի հմուտ
զորավարական խիզախությունը,
եկան Բեկի հետ։
1722։
Լուսաշող ապրիլ,
ապրիլ ծլումի,
վերածնումի...
Աոաջին ցնցող հարվածն իջավ
Եռաբլրի հարթության վրա

դը։ Ներսես արքեպիսկոպոսը նախ օրհնեց
իշխանների սրերը, որ դրած էին Վարդանի
դագաղի վրա, Խաչի և Ավետարանի մոտ։
Իսկ հետո կարդացվեցավ երդման թուղթը։
Դա համարյա նույն բովանդակությունն ուներ, որ գրվեցավ Վարդանանց պատերազմի սկզբում. փոփոխությունը մի քանի ավելվածների մեջ էր միայն։ Ահա՛ նրա օրինակը.
«Հարազատ եղբոր սուրը իր մերձավորի
վրա պիտի բարձրանա, երբ որ նա դավաճանություն կգործե ուխտի և միաբանության դեմ։ Հայրը պիտի չխնայե իր որդուն,
և որդին ակնածություն չի պիտի անե հոր
պատվին։ Կինը պետք է կռվե իր ամուսին այրի հետ, և ծառան պիտի դառնա իր տիրոջ
դեմ, երբ նրանում անհավատարմություն
կնկատի։ Հայրենիքի սերը և նրա ազատության միտքը պետք է թագավոր լինի ամեն
գործողությունների վրա, և ամեն ինչ պիտի զոհվի այդ ազատությունը գնելու նպատակին։ Անպայման հնազանդություն դեպի
գործի գլխավորը պետք է լինի օրենք, և այդ
օրենքի հակառակորդը կընդունի իր դատապարտության պատիժը նույն գլխավորից»։
Երբ երդման թղթի ընթերցումը վերջացավ, եպիսկոպոսը հրավիրեց Դավիթ Բեկին
կանգնել իր մոտ։ Օրվա հերոսի դեմքը չէր
ցույց տալիս այն անսահման հոգեզմայլությունը, որ տիրում է ամեն մի մարդու սրտին
այսպիսի հանդիսավոր րոպեներում։ Նրա
ընթացքը, որով մոտեցավ նա սրբազանին,
արտահայտում էր մի առանձին վեհություն,
որ ծածկված էր համեստության քողի տակ։
Կանգնելով եպիսկոպոսի մոտ՝ խոսեց մի
փոքրիկ ճառ.
– Եղբայրնե՛ր, – ասաց նա իր սովորական, ամուր ձայնով, – ես ինձ բախտավոր
եմ համարում, որ ինձ վիճակվեցավ անցնել
այն շարժման գլուխը, որին կարոտ էր մեր
հայրենիքը, որին վաղուց սպասում էր նա։
Իմ հույսը մեծ է։ Ես հավատացած եմ, որ
Հայաստանի աստվածը նույնպես կպսակե մեր գործը, որպես շատ անգամ ցույց է
տվել իր աջակցությունը մեր հայրերին։ Մեր
նպատակը սուրբ է. մեր ձեռնարկությունը
չէ կրում իր վրա անիրավության ոչ մի բիծ:
Մենք պիտի կռվենք բռնության, անարդարության և ստրկության դեմ։ Իսկ բռնությունը, անարդարությունը և ստրկությունը
պիղծ են աստուծո առջև։ Ես իմ հույսը դրել
եմ նեղված, տանջված, հարստահարված
ժողովրդի վրա, և ձեզ վրա, եղբայրներ, որ
ժողովրդի ներկայացուցիչներն եք։ Հավատքով, անկեղծությամբ, անձնազոհությամբ

անհոգ վխտացող Կարաս֊չոռլուի
ցեղերի գլխին։
Իջավ շեշտակի,
սրընթաց թափով
ու... հաղթանակով։
1722։
Ապրիլ ծլումի,
վերածնումի։
Անձրևից հետո ինչպես արևն իր
շողերն է փռում արտերի վրա,
այդպես էլ լուրը թևերն իր սփռեց
մարդկային բազում սրտերի վրա։
Հեղեղի նման աճապարեցին կամավորները՝
Սյունեցիները՝ Մխիթարի հետ,
Թորոս իշխանը իր Զավնդարի առաջնորդ կարգվեց.
եկան գենվազցի Ստեփանոսը,
Հալիձոր բերդից՝ ծեր, պատկառազդու
Մելիք-Փարսադանը իր որդի Բալու
Եվ փեսայի հետ՝ Տեր-Ավետիսի,
Բայինդուր իշխանը՝ Սիսիանի զորքով,
Գողթան գավառից Մելիք-Մուսին էր՝
Փոքր Սյունիքի խամսայությունից,
Ղազախի տերը՝ մելիք Եգանը,
ճոխ Գյուլստանից՝ մելիք Յուսուբը,
մելիք Աթամն էր Ջրաբերդից,
Խաչենից մելիք Ալավերդին էր,
Վարանդայից էլ՝ մելիք Հյուսեինը։
Եկան ձիերով, հետիոտն եկան,
կանգնեցին Բեկի հաղթ դրոշի տակ,
եկան խմբերով, մեկուսի եկան,
սրտներում՝ վրեժ, ցասում ու կրակ։
Բեկը բոլորին ցուցմունքներ տվեց,
ճամփեց առանձին կողմերի վրա,
ինքը Տաթևի երթուղին բռնեց՝
հրդեհը հոգին լափում էր նրա...
Մտքի աչքերով տեսնում էր նա դեռ
հրդեհի ծովը հազար լեզվանի,
ուր խորովվում ու տապակվում էին
հառաչանքները յուրայինների։

դիմենք մեր նպատակին, և այդ նրա հաջողության ամենագլխավոր պայմանն է։
Այնուհետև իշխաններից յուրաքանչյուրը սկսեցին հերթով մոտենալ Բեկին։ Նրանք
նախ համբուրում էին Վարդանի դագաղի
վրա դրած Խաչն ու Ավետարանը, հետո հավատարմության ձեռք էին տալիս Բեկին։ Իսկ
Բեկը վեր էր առնում դագաղի վրայից նրանց
սրերը և իր ձեռքով հանձնում էր տերերին։
Ամենից առաջ մոտեցավ Չավնդուրի Թորոս իշխանը, հետո նրա քրոջ որդին՝ Գենվազի իշխան Ստեփաննոս Շահումյանը, և
Թորոսի ազգականը՝ Մելիք֊Նուբարը։ Հետո
մոտեցավ Հալիձորի Մելիք֊Փարսադանը իր
փեսա տեր Ավետիքի և իր որդի Բալի զորավարի հետ։ Դրանցից հետո մոտեցան
հետևյալ անձինքը. Կալերից՝ Պապ զորավարը, Սիսիանից՝ մելիք Կաջո սիսական զորավարը և Տեր Գասպարը, որ կոչվում էր «Ավշար երեց», Բաղաբերդից՝ Ադամ զորավարը,
Գյուլ–բերդից՝ Ղազար զորավարը, Շիրվանաձորից՝ Սարգիս զորավարը, Ջուղայից՝
Մաղա մելիքի երկու որդիները՝ Աշոտ և Սմբատ, Տաթևից՝ Կիջի տանուտերը, իսկ Տաթևի շրջակայքից՝ Այտի, Եսայի և տիրացու
Սիմեոն տանուտերները, Շընհերից՝ Մինաս
և Ստեփան տանուտերները, Չավնդուրից՝
Վարդան, Թովմաս, Թուրինջ և Հովհաննես
տանուտերները, Մեղրիից՝ մելիք Կոստանդինը, իսկ նրա շրջակայքից՝ Հովհաննես,
Սարի և Առաքել տանուտերները։
Այնուհետև մոտեցան Դավիթ Բեկի հետ
Վրաստանից եկած քաջերը՝ Մխիթար սպարապետը, Բայինդուր իշխանը և մյուսները,
որոնց անունները հայտնի է մեզ։ Բոլորից հետո հավատարմության երդում տվեց Տաթևի
վանքի միաբանությունը՝ վանահայր Ներսես
արքեպիսկոպոսը, որ այնօր պատարագիչ
էր, տասնևերկու եպիսկոպոսներ և քսանուչորս վարդապետներ։
Վանքի մեծ դահլիճը, որ կոչվում էր «Թանաբի», այսօր սովորականից ավելի զարդարած էր։ Այնտեղ պատրաստված էր մի ճոխ
սեղան ճաշի համար։ Տաճարից դուրս գալով՝ եկեղեցական դասը, իշխանների ու երկրի ավագների հետ, դիմեցին դեպի դահլիճը։
Բազմությունը այդ միջոցին լցրել էր վանքի
բակը։ Երբ տեսան Բեկին, հազարավոր ձայներ ողջունեցին նրան՝ «կեցցեներ» գոչելով։
Նա բոլորին գլուխ տվեց և անցավ։
Նույնը օրը հավաքվեցան նրա շուրջը
6628 կամավոր զինվորներ։

Ու այն հուրը, որ մեկ օր թափեցին
իր ծնողների մարմնի վրա,
Բեկը տանում էր նույն դահիճների
գլխին լցնելու։
***
Հյուսիսի կողմից զորավար Բալին
Փակեց Շինուհայր ամրոցի ճամփան,
Իսկ Բայինդուրը հարավից բռնեց
Փախուստի ամեն շավիղ ու կածան։
Նրան միացան նույն գյուղից եկած
Մինաս ու Ստեփան տանուտերերը,
Նրանք էլ երկու ծայրից բռնեցին
Շինուհայր գյուղի երկու թևերը։
Ու մեկտեղ տրվող համազարկն ուժգին
ամպերից լսվող որոտի նման,
երկրաշարժի պես ցնցեց հիմնովին
լեռնոտ աշխարհի կարծրանիստ մագման։
Գետի հառաչը չէր լսվում ձորում,
Ոչ էլ սոսափը խոնավ զեփյուռի,
սրերի ահեղ շաչ ու շառաչն էր
խառնվել ձիերի վրնջյուններին։
– ժամ է զարկելու, – ձայն տվեց Բալին, –
զարկ, զարկ, ի քաջեր, ձեր հոգուն մատաղ,
փախչում է ահա վախկոտ թշնամին՝
Գլուխն առած ու սրտապատառ։
Ծերերն ու կանայք ժայռեր գլորում,
պարսատիկներով կռվում են փոքրերը,
կարծես ողջ ձորը կաթսան է եռում,
ու կաթսայի մեջ եռում է ձորը։
Շերեփը ձեոքում բռնել էր Բալին՝
անձամբ էր եփում այդ օրվա ճաշը,
օրվա վերջում էլ ամրոցի գլխին
ծփաց, փողփողաց հայոց դրոշը։
Հաղթական լուրը տարածվեց արագ,
որպես մարտական թռիչքի ավարտ։
– Բեկին օգնություն, Բեկին օգնություն, –
ու կտրիճները Տաթև սլացան։
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Մխիթար
Սպարապետ

Ս. Խանզադյանի «Մխիթար
Սպարապետ» պատմավեպի
նկարազարդումը. ԴՐՎԱԳՆԵՐ

հատված Սերո Խանզադյանի համանուն
պատմավեպից

Իսաբեկյան Էդուարդ, Սերո Խանզադյանի «Մխիթար Սպարապետ» պատմավեպի
նկարազարդում, 1963թ., թուղթ, սպիտականերկ, տուշ, 36,5x55,5 - 42,5x61

Ա

ռաջին ձյունը եկավ նոյեմբերի վերջին։ Եկավ աննկատելի, գիշերը։
Առավոտը, երբ հալիձորցիներն արթնացան, բակերում ու տների կտուրներին
նկատեցին ձյան անաղարտ սավանը։ Բայց
հենց որ արևը հասավ քաղաքին, ձյունն
սկսեց հալվել, պատերը թրջվեցին, փողոցներում ջրափոսեր գոյացան։
Թեև օրը պայծառ Էր, և առաջին ձյունն
իր հետ թարմ զվարթություն էր բերել, սակայն Հալիձորում ոչ ոք ուրախ չէր։ Բոլորին
հայտնի էր, որ Դավիթ Բեկի վերքը բացվել
է, ու նրա վիճակն օր֊օրի անհուսալի է դառնում... Մարդիկ փողոց դուրս գալով՝ ամենից
առաջ միմյանց հարցնում էին.
– Ինչպե՞ս է Բեկը։
– Հույսը քիչ է, – պատասխանում էին
տխուր։
Շուկայում ու կրպակներում խոսում էին
ցածրաձայն։ Կանայք քիթ֊քթի, վախաշշուկ
զրուցում էին աղբյուրների մոտ, եկեղեցիներում՝ «Տե՜ր Հիսուս֊Քրիստոս, դո՛ւ մեր կյանքից կտրիր ու նրան տուր, խե˜ղճ ենք»։ – Աղոթում էին պառավները։ Մեծ վիշտը նույնիսկ
համակել էր երեխաներին։ Մովսեսը փակել
էր իր դպրոցը և տիվ ու գիշեր Բեկի տանն
էր գտնվում։
Տեսնելով, որ մահն օրավուր մոտենում
է Դավիթ Բեկին, Մխիթարը Հալիձոր հրավիրեց բոլոր մելիքներին ու իշխաններին։
Սրանից շատերը եկան իրենց կանանց հետ։
Սուրբ աստվածածնի տաճարում Հովակիմ
եպիսկոպոսն ամեն առավոտ ու երեկո մաղթանք էր կատարում:
Բեկի տանը ոչ ոք չէր քնում։ Ագուլիսցի
ծեր վիրաբույժը չէր հեռանում Բեկի մոտից։
Մերձավորները նրա դեմքին կարդում էին
ծանր դժբախտության մոտենալը։
Նոյեմբերի վերջին, շաբաթ օրվա կեսօրին Բեկն իրեն անհամեմատ լավ զգաց։ Նա
պատվիրեց իր մոտ հրավիրել մելիքներին ու
զորապետներին։ Մովսեսն արցունքն աչքերին դուրս եկավ։ Հասկացավ՝ Բեկն ապրում
է իր կյանքի վերջին պահերը և ցանկանում է
հրաժեշտ տալ յուրայիններին։
Հիվանդի սենյակը լցվեց մարդկանցով։
Բեկի մոտ նստած էին նրա հորեղբորորդի
մելիք Փարսադանյան Բալի զորապետն ու
վիրաբույժը։ Մի անկյունում որբի պես կուչ
էր եկել Սողոմոնը։ Բեկը պառկած էր փայտե
լայն մահճակալին։ Գլխաբաց էր. ճերմակ մազերն անփութորեն թափվել էին բարձերին,
ձեռքերը թույլ֊թույլ հանգչում էին վերմակի
վրա։ Նրա դեմքը նիհար էր, բեղերը թոշնել
էին, բայց և այնպես այդ հալված դեմքի վրա
դեռ մնացել էր մի սրբազան վեհություն ու մի
երանելի անդորր։ Աչքերն արտակարգ բարի
էին՝ թեթև թախիծով համակված։
Բեկը թույլ տվեց, որ բազկակիցները
համբուրեն իր ձեռքը։ Այդ պահին մի մեղմ

ժպիտ գծագրվեց նրա ներս ընկած բերանի
անկյուններում։
– Աստված ինձ կանչում է իր երկնային
տունը, – երբ բոլորն արդեն եկել էին՝ դանդաղ
ասաց նա։ - Ահա ես հրաժեշտ եմ տալիս ցավերով ծանրացած այս աշխարհին։ Գնում եմ՝
բոլորիցդ գոհ։
Սողոմոնը փղձկաց։ Մելիք Եգանի աչքերից թափվեցին անզուսպ արցունքներ։ Բեկը նկատեց յուրայինների վիշտն ու գլուխը
բարձրացրեց։
– Չի՛ հարկավոր։ Ո՛չ արցունք, ո՛չ լաց։ Լացի օր չէ։ Մեր լացը վերջացա՜վ... Թող լաց լինի թույլը, անուժը։ Մի՛ մոռանաք, որ մենք մեր
զորությամբ ետ մղեցինք մեր երկրի թշնամիներին։ Կատարվել է այն, ինչ անհնարին էր
թվում դարեր...
Լռեց. նշան արեց որ ջուր տան: Խմեց
ախորժակով:
– Լսեցեք, սիրելինե՛րս, – շարունակեց
դանդաղ, – ես ձեզ կանչել եմ իմ վերջին
խոսքն ասելու։ Արյունով ձեռք բերած ազատությունը երկար չի տևի, եթե թուլանա պայքարի ոգին, խախտվի միաբանությունը։
Միաբանությունն աղբյուր է ամեն բարիքի, անմիաբանությունը եղծիչ է, բարի
գործն սպանող։ Մեր հին թագավորությունները կործանվեցին-կորան, որովհետև մեր
ժողովրդի տերերի միջից վերացան միաբանությունն ու սերը, որով զորացել էին մի
Ժամանակ։ Թշնամիները մաս-մաս անելով
մեզ, հոդ֊հոդ բաժանեցին։ Այժմ դուք, վերին
խնամոյ օգնությամբ, զերծ եք այդ սպանիչ
ախտից։ Գտեք, ոչնչացրեք նրանց, ովքեր
կփորձեն անմիաբանության ախտով վարակել ձեզ։ Այս իմ առաջին խոսքն է։ Ապա մի՛
հավատաք կեղծավոր թշնամիներին, որոնք
բարեկամ կձևանան ձեզ՝ ձեզ մոլորեցնելու
համար։ Բավակա՜ն է, մենք շատ ենք խաբվել կեղծավորներից...
Պատուհանը բաց արեք, – խնդրեց Բեկը։ – Այդպե՜ս։ Այժմ ես մեր երկիրը թողնում
եմ ձեզ, սիրելինե՜րս։ Արթո՛ւն հսկեցեք նրա
սահմանները։ Ձեր ձեռքը բաց չթողնեք ռուսի
փեշից։ Նրան խանգարեցին, չկարողացավ
գալ մեզ օգնության, բայց կգա։ Միայն չլսեք
անխոհեմներին, չթողնեք բարին։ Մեր հույսի
աստղը նա է՝ Ռուսաստանը։ Այս էլ ականջներիդ օղ արեք, հայե՛ր... Պարսիկի հետ եղեք
հպարտ ու անզիջում։ Նրա մեջքը կոտրված
է։ Նրանից քիչ վտանգ կա։ Մեր մահացու
թշնամին թուրքն է՝ Ստամբուլը, օձաբարո
սուլթանը։ Վագր է նա՝ արյունարբու և անգութ։ Եթե մեր խեղճ ազգի գլխին, աստված
հեռու պահի, մի սոսկալի աղետ գա, նրանից
կգա, իմացե՛ք։ Երբեք չհավատաք բռնակալին, չհավատա՜ք... Մեր լեռնաշխարհը պատնեշ է նրա առջև։ Մենք խանգարեցինք նրան,
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Իսաբեկյան Էդուարդ, Հմայակի, Դավիթ Բեկը
դարբնոցում (Ս. Խանզադյանի «Մխիթար
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ՏԻԳՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԳՐԻՇԱ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ

Լեգենդ
ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ԵՎ ՄԵԼԻՔ ՖՐԱՆԳՅՈՒԼ

Սյունյաց աշխարհին տագնապն էր պատել
Հարավից խուժած խորշակի ահից.
Պարսկական զորքը հասել էր Տաթև...
Սյունյաց երկիրը զրկվել էր գահից...

Եվ առավոտյան, նստած իր տեղում,
Նա թեթևացած շունչ քաշեց հազիվ,
Մի միտք էր ծագել նրա ուղեղում,
Ու ժպիտ խաղաց նրա երեսին:

Ամեն ամրոցում նստել էր մի խան,
Ֆաթալի մի խան կամ Մեհտի Ղուլի...
Ու խոտորվե՜լ էր Սյունյաց հայության
Դարերով անցած փառահեղ ուղին:

Նա կանչեց իր մոտ միակ աղջկան,
Հագցրեց նրան շորը ծիրանի
Եվ դեն նետելով խիղճը հայրական՝
Ընծայեց նրան պարսկական խանին:

Իսկ խաներն ամեն գավառի համար
Մելիքներ էին ընտրում հայերից,
Որ լինեն իրենց հլու և հարմար,
Որ հային զենքի չկոչեն նորից:

Հետո ընդունեց կրոնն Իսլամի,
Դարձավ մուսուլման իր դավանանքով
Եվ մելիք կարգված մի ողջ գավառի՝
Արծվանիկ եկավ ծախվածի փառքով...

Ֆրանգյուլը՝ հայ այդ մելիքներից,
Վաղուց էր ապրում Արծվանիկ գյուղում,
Բայց հիմա նրա դաժան անունից
Մի հսկայական գավառ էր դողում:
Ողջ Բարգյուշատն էր նրա ձեռքի մեջ,
Նա հրեշի պես տանջում էր հային,
Իր ժողովրդին կեղեքու՜մ անվերջ՝
Հաճոյանալով պարսկական խանին:
Բայց ինչպե՞ս հասավ այդպիսի կոչման,
Ի՞նչ ճանապարհով մտավ ասպարեզ,
Հենց այդ գաղտնիքը նրա ճանաչման՝
Մեր ժողովուրդը հասցրել է մեզ...
***

***
Յոթ տարի հետո, երբ Սյունիք մտավ
Դավիթ Բեկը՝ քաջ իր զինվորներով,
Պարսկական զորքը ջախջախված փախավ՝
Մինչև երկիրն իր՝ «Ալլա՜հ...» կանչելով:
Ֆրանգյուլն իսկույն մի նամակ գրեց,
Որպես խնդրագիր՝ ուղարկեց բեկին,
Նա այդ նամակով ներում աղերսեց,
Որ գթա՛ բեկը խաբված մելիքին:
Բեկն ասպանդակեց սևաթույր իր ձին,
Զեյվայից մինչև Արծվանիկ սուրաց,
Ինչպես լեռներից իջած մի արծիվ՝
Կանգնեց մելիքի ամրոցի դիմաց:

Ֆրանգյուլն ուներ մի սիրուն աղջիկ,
Դեռ նոր բոլորած տասնչորս տարին,
Սյունյաց եղնիկի նման գեղեցիկ,
Ու նրա նման նրբին ու բարի:

Եվ որոտաձայն նրա գոչյունից
Մելիքի վերջին հույսերը կորան,
Ներքնաշապիկով դուրս թռավ տնից,
Բեկի նժույգի ոտքերը ընկավ:

Շողիկ էր նրա անունը չքնաղ,
Իր էությանը վայել մի անուն,
Ով որ նայում էր այդ լույս աղջկան,
Նրան տեսնում էր, իրեն մոռանում:

– Ների՛ր ինձ, ների՛ր, – դիմեց նա բեկին, –
Ես մեղք եմ գործել միամտաբար,
Նա՛ է մեղսագործ, ով իր ճամփեքին
Չի տեսնում դարձի ոչ մի ճանապարհ:

Նա մեծացել էր մոր խնամքի տակ,
Հոր խստությունից ազատ ու հեռու,
Քնքուշ էր՝ ինչպես մայրական շոյանք,
Եվ այծյամի պես ժիր ու թռվռուն:

– Դու մեղսագործ չես, այլ պի՛ղծ դավաճան, –
Որոտաց բեկի ձայնը առնական, –
Դավաճան մարդը մահվա՛ն է արժան
Եվ անիծվա՛ծ է հուր ու հավիտյան:

Նրա սենյակում, ամառ թե ձմեռ,
Ծաղիկներ էին բուրում անթառամ,
Ինքը ծաղկա՛նց մեջ... բայց չգիտեր դեռ՝
Ի՜նչ է պատրաստել բախտը իր համար...

Դու, որ աղջկադ տվեցիր խանին
Եվ դավանափոխ եղար, սրիկա՛,
Կդավաճանես մի՛շտ էլ քո ազգին,
Հենց որ վերստին նոր առիթը գա:

***
Երբ պարսիկները Սյունիքը առան,
Եվ Մեհտի Ղուլին հասավ Կարմիր վանք՝
Ֆրանգյուլի մութ խոհերն արթնացան.
Պարուրեց նրան մի խուլ տառապանք:

Եվ Դավիթ Բեկի խոլ հրամանով
Մի ձիու պոչից կապեցին նրան,
Ու ձին թռչելով դարավանդներով՝
Ջախջախեց, խառնեց գլուխ ու իրան...
***

Նրան տանջում էր ծարավը փառքի,
Նա երազում էր գահ, իշխանություն,
Բայց ի՞նչ միջոցով հասնի մեծ դիրքի,
Այդ մասին էր նա մտորում անքուն:

Մինչև այսօր էլ գյուղի ներքևում,
Մի պռշնու տակ՝ մենավոր, հսկա,
Մեծ քարակույտ է հեռվից երևում՝
Ֆրանգյուլի պիղծ շիրիմին վկա:

Թեև մելիք էր մի մեծ ավանի,
Բայց փառքն այդ չնչին ու՞մ է հարկավոր...
Նա պիտի դառնա տե՛րը գավառի,
Իսկ հետո՝ ամբողջ Սյունյաց թագավոր:

Անցորդներն են այդ քարերը նետում,
Թքու՛մ, անցնում են շիրիմի կողքով,
Նրա անունն են հավերժ նզովում,
Ծնունդն անիծում՝ անհու՜ն նողկանքով...

որ սրընթաց մխրճվեր Դերբենդի դուռը և
ռուսներին հեռու վաներ այնտեղից։ Ամուր
պահեցեք այս լեռնաշխարհը, որ ռուսը մոտ
լինի մեզ։ Իսկ ռուսը կգա։ Իմացե՛ք։
Եվ քանի որ ես մերձ եմ ի վախճան,
ապա կասեմ վերջին պատվիրանս՝ հանապազ կազմ ու պատրաստ պահեցեք մեր
մշտական զորքը։ Երկիրը կապրի կանոնավոր, մշտական զորքով։ Այնպես արեք, որ
քսան դրոշակ ունենաք՝ յուրաքանչյուր դրոշակի տակ հազար մշտական ծառայության
զինվոր։ Երբեք զորքը չցրեք. չխեղճանաք
թշնամու առաջ, նրան ցույց տվեք, որ դուք էլ
պատառոտող մագիլներ ունեք և կարող եք
կռնչալ արծվի պես...
Երկար խոսեց Դավիթ Բեկը. շուտով նրա
ձայնը նվաղեց, և նա գլուխը դնելով բարձին՝ աչքերը փակեց ու սկսեց շնչել ծանր,
ընդհատվող։ Մելիք Բարխուդարը հազիվ էր
զսպում ճիչը. «Ասա, ո՞ւմ ես կտակում իշխանությունդ, Դավի՛թ...»: Բայց ճիգով զսպում էր
իրեն։
Վիրաբույժը խնդրեց, որ բոլորը դուրս
գան։ Բեկի մոտ մնացին միայն սպարապետն
ու Հովակիմ եպիսկոպոսը։ Դրսում ծովացել
էր Ժողովուրդն ու զորքը: Ոչ ոք չէր խոսում,
միայն երկյուղով նայում էին մոլոր կանգնած մելիքներին։ Շատերն անձայն արտասվում էին, ոմանք չոքել էին թաց գետնին ու
աղոթում էին։ Պատշգամբի մի անկյունում
խռնվել էին մելիքների ու զորապետների կանայք։ Նրանց առջև կանգնած էր Սաթենիկը:
Նրա հետ էին նաև Վարդ֊խաթունը, Գոհարը, Պղինձ Արթինի մայրն ու կինը։ Բոլորն
էլ սևազգեստ էին, լաց եղած աչքերով...
Երեկոյան, երբ արևը մայր էր մտնում,
Բեկի սենյակից դանդաղ դուրս եկավ Հովակիմ սրբազանը։ Նա ձեռքերը տարածեց դեպի խռնված ժողովուրդը ու խեղդված ձայնով
գոչեց.
– Սգա՜, որբ ու անտեր ժողովուրդ հայոց,
քո փրկիչ Դավիթ Բեկը համբարձվեց դեպի
կոչնատերը։ Ընկավ սյունն Հայոց աշխարհի: Ջարդվեց անդրդվելի վեմն։ Հանգավ մեր
թշնամիների անվախ ախոյանը...
Պապանձված
ամբոխը
հանկարծ
մռնչաց, տատանվեց... Հազարավոր մարդիկ
թափվեցին գետնին։ Եկեղեցիների զանգերն
սկսեցին հառաչել։ Տները դատարկվեցին։
Արևը հանգավ Կապույտջիղի վրա և լեռնարշխարհը թաղվեց խավարի մեջ...
***
Երբեք Հալիձորում այդքան ժողովուրդ
չէր հավաքվել։
Չնայած վրա հասած ցրտերին, լեռնաշխարհի բոլոր գյուղերից, ավաներից ու քաղաքներից տասնյակ հազարներով մարդիկ
էին շտապում դեպի Հալիձոր։
Հայ ժողովուրդը գալիս էր իր զորավարին
ուղեկցելու դեպի գերեզման. հրաժեշտ տալու այն մարդուն, որ փոթորկի պես մրրկեց
իրենց լեռնաշխարհում, դարձավ Հայոց երկրի թշնամիների սարսափը։
Քաղաքի հրապարակում, շուկաներում,
պարիսպներից դուրս՝ անտառներում ու ձորերում անհաշիվ ժողովուրդ էր կուտակվել։
Եկել էին երկրի ամենահեռավոր գավառներից անգամ՝ Սևանի ափերից, Վասակաշենից, Քաշաթաղքից, Որդուվարից։ Եկել էին
Արցախի զորավար Հովհանես-Ավան իշխանը, Ջրաբերդի մելիք Միրզան, Խաչենի Թարխան ու Եգան զորապետները, Վարանդայի
մելիք Բաղրը, եկել էր նույնիսկ Շամախու
պարոն-տեր մելիք Հայկազը (մելիք Մուսու
հորեղբայրն էր) և շատ ուրիշ երևելիներ: Հիվանդության պատճառով Հալիձոր չէր եկել
Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը, սակայն վեց եպիսկոպոս ու երեսուն վարդապետ էր ուղարկել Դավիթ Բեկի թաղմանը։
Մռայլ, ամպամած օր էր։ Ձորերում

նստած ձյունը հալվել էր, քաշվել դեպի լեռնագագաթները։ Երկինքը գորշ էր, անհրապույր։
Ժողովուրդը կուտակվել էր Հալիձորի
մայր եկեղեցու առջև. հորձանք էր տվել,
խցկվել նեղ փողոցները։ Լուսաբացին
սկսված Բեկի հոգեհանգստյան պատարագը
տևեց մինչև կեսօր։ Եպիսկոպոսներն օծեցին Բեկի մարմինը և ամփոփեցին դագաղի
մեջ։ Վերջապես տաճարի մայր դռնից հոսեց
խաչվառների, ջահերի, խաչերի, դրոշակների ու սրբապատկերների անտառը։ ճերմակ
ժամաշապիկներ հագած, գլխաբաց աբեղաների բազմությունը ճեղքեց ամբոխի պատն
ու «Ընկեցելոց» երգելով՝ գնաց դեպի հրապարակ։ Սգո զգեստների մեջ եկել էին նաև
Մովսեսի դպրոցի սաները։
Յոթանասուհինգ քահանա խունկ էին
ծխում և մեղեդիներով, աղոթքներով ու արցունքներով ուղեկցում սգո թափորը։ Նրանց
ետևից հանեցին Բեկի դագաղը՝ սև ժապավեններով երիզված։ Դագաղը բարձր
բռնած տանում էին Մխիթար սպարապետը,
Հովհաննես-Ավան իշխանը, մելիքներ Բարխուդարը, Թարխանը, Բաղրը, Շաֆռազը,
Տեր֊Ավետիսը, Եսայի և Թովմա հարյուրապետները։
Դագաղի կողքից գնում էին պատշաճ
զգեստավորված տասներկու եպիսկոպոս։
Նրանք շարվել էին ըստ ավագության՝ Հովակիմ սրբազանին տեղ տալով դագաղի գլխավերևը։ Հարյուրից ավելի հոգևորականներ,
դարձյալ ավագության կարգով, շուրջառ
ձգած շարվել էին մի փոքր ետ։ Չորս հոգի
դագաղի վրա բարձր պահում էին սև ժապավեններով եզերված ամպհովանի։
Երկու ալեհեր զինվոր դագաղի առջևից
տանում էին Բեկի սաղավարտն ու գլխարկը։
Մի քանի աբեղաներ ետ֊ետ գնալով, երեսները դեպի դագաղը դարձրած՝ խնկարկում
էին։ Տխուր հնչում էին սաղմոսները։
Թաղման թափորն անցավ հրապարակը,
մոտեցավ քաղաքի դռներին ու ալիք տալով՝
դուրս եկավ, հոսեց դեպի Կապանի հռչակավոր Վահանավանքը, որի գավթում թաղված
էին Սյունիքի թագավորները։
Հալիձորի Երկրի ապավեն գունդը զինավառ ուղեկցում էր սգո թափորին։ Զինվորներն իրենց գլխարկներին, նիզակների
ու հրացանների ծայրերին սև ժապավեններ
էին կապել։ Բեկի երկար տարիների սպասավոր Սողոմոնը սանձից բռնած տանում էր
իր տիրոջ նժույգը։ Բարձրահասակ նժույգը
զարդարված էր սև դիպակյա թիկնափոկերով, ականջների վրա ճոճվում էին երկու
կարմիր սուլթան։ Նա փորքաշներից իջնում
և գրեթե գետնին էր հասնում վեց գունագեղ
փունջ։ Նժույգը ևս տխուր էր։ Երբեմն նա
թույլ վրնջում էր, և նրա կոպերի արանքում
արցունքի կաթիլներ էին երևում։ Նա իր դատարկ թամբին տանում էր միայն Բեկի ոսկեթել պատմուճանն ու սև այծենակաճը։
– Մենք մեր հույսն ենք տանում թաղելու,
Թովմա՜, – խեղդված ձայնով ասաց Եսային
կողքից գնացող հարյուրապետին։
– Հա՛, հա՛, – հառաչեց Թովման։ – Մի Դավիթ Բեկն էլ հերիք էր, որ մեզանում ամեն ոք
պարծանքով ասեր. «Ես հայ եմ»։ Հիմա որբացա՜նք...
Ձորի գյուղերում սաստկացան եկեղեցիների զանգերի ղողանջները։ Այդ նույն պահին սուգ էր անում Սյունիքը, Արցախը։ Սգում
էին հայոց բոլոր գյուղերը:
Թափորի վերջում գլխաբաց գնում էր
հետևակ զորքը։ Նրանք իրենց հետ տանում
էին տասներկու սև նժույգ, որոնց թամբին
հարմարեցրել էին հանգուցյալի զգեստները,
զենքերը, վահանը, զրահը, այն թուրը, որով
նա սկսել էր իր մեծ գործը։ Յուրաքանչյուր
նժույգի աջ և ձախ կողմից նրա ասպանդակները բռնել էին սև հագած, կուրծքները բաց երկուական ռազմիկ։
Չորս հարյուրապետ կարմիր թավ-
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շե բարձերի վրա տանում էին Դավիթ Բեկի
ավազանի խաչը, Գանձասարի կաթողիկոսի նվիրած մատանին, իր ռազմական
օգնությունների համար վրաց
գահակալներից նվեր ստացած
ժապավեններն ու ասպետական
նշանները։
Նժույգները տանող զինվորների հետ էին նաև Նաղաշի
սաներն ու Ահարոնը։ Թաղման
թափորի շքեղությունը երկյուղածությամբ էր լցրել պատանի
Ահարոնի սիրտը։ Հանդիսավորությունն այնքան խոր էր ու
վեհ, որ նա երբեմն երեսին խաչ
էր հանում։
Ամենից բարձր լսվում էր
Զարմանդի սրտակեղեք ողբը։ Հանկարծ զույգ ձեռքով նա
խփում էր երեսին. նրա դեմքն
արյունոտվել էր։ Երեսները ծվատում էին նաև նրան ուղեկցող
գեղջուկ կանայք։ Նրանց անզուսպ ողբ ու կականից դղրդում
էին լեռներն ու ձորերը։ Թվում
էր, թե նրանց հետ ողբում է ուշ
աշնան խամրած գույներով պատած լեռնաշխարհը։
Երբ սգո թափորը դուրս
եկավ ձորից ու հասավ մի փոքրիկ տափարակի, Զարմանդն
ու նրան շրջապատող ողբասաց
կանայք հանկարծ արձակեցին
իրենց կտավի երկար գոտիներն
ու թափորի առջևն ընկնելով մի
տարօրինակ պար սկսեցին։ Պարում էին խելահեղ շարժումներով, ծվատում իրենց կրծքերը,
խփում գլխներին ու միաժամանակ աղաղակում սրտակեղեք.
«Բոցե´ր ժայթքիր, ո՜վ Արամազդ.
Զոհիդ արյունն առ քո
սրտին...»։
Նրանց միացան մոտիկ գյուղերից եկած բազմաթիվ կանայք։ Նրանց կականից սարսռացին նույնիսկ տարիքավոր
շինականներն ու զինվորները։
Գեղջուկ
կանայք
պտտվում
Էին մրրիկի պես, ծեծում իրենց
կրծքերը, և երեսները ծվատելով՝
կրկնում զարհուրաձայն.
«Դև՛ Արամազդ,
Խև՛ Արամազդ...»։
Ամբոխը սսկվում, սարսռում
էր դրանից։ Ահաբեկված հոգևորականները կտրեցին իրենց
սաղմոսները, վարդապետները
կատաղեցին, եպիսկոպոսների
դասի մեջ խլրտում ընկավ։
– Հեթանո՜սը... – մռնչաց
Հովակիմ սրբազանը ու գավազանն օդում տնկած՝ գնաց
Մխիթարի մոտ։ – Տեսնո՞ւմ ես, –
հարցրեց ցասկոտ։
– Հանգստացի՛ր, սրբազա՛ն,
– կամաց ասաց Մխիթարը։
– Հեթանոսը գլուխ է բարձրացնում, ես ափիբերան հանգստանա՞մ, – չարացավ ծերունին։
– Բայց հիմա պահը չէ հեթանոսի գլխին գավազան շարժել,
սրբազա՚ն, խոհեմ եղիր չնկատելու տուր և թող ամեն ոք իր
ուզածի պես հարգի հանգուցյալի հիշատակը։
Թեև սրբազանը ստիպված
լռեց, բայց կատաղությունից
ցնցվում էր նրա մորուքը։ Այնինչ, իրար ձեռք֊ձեռքի տված
կանայք շարունակում էին իրենց
հեթանոսական
սուգ-պարը՝
մեծ վշտից ինքնամոռաց, անգիտակից։ Շուտով նրանց միացան նաև հարյուրավոր գեղջուկ
տղամարդիկ։ Զինվորներից շատերը ևս Ծատուրի, Սեմեոնի,
Վեցկի Մարգարի հետ թռան,
խառնվեցին գեղջուկներին ու
սկսեցին ողբ֊պարը: Տղամարդկանց ողբն ավելի սոսկալի էր։
Նրանք մռնչում էին կատաղի
ցուլերի պես, ճանկռոտում հողը,

բուռ֊բուռ նետում իրենց գլխներին, մորուքները փետում, ապա
քարերով խփում իրենց կրծքներին։ Շատերը թավալվում էին
հանգուցյալի դագաղի առջև ու
նորից հող տալով գլխներին, գոչում.
«Գի՛նն առ, գի՛նն առ արյան,
Սև՛ Արամազդ, Դև՛ Արամազդ...»:
Հեթանոսական այդ զարհուրելի ողբագնան, բարեբախտաբար, շուտ վերջացավ։ Վանական հայրերն արդեն պատրաստ
Էին թափվել կանանց ու գեղջուկների վրա: Մխիթարն այլևս
անզոր Էր զսպել Հովակիմ եպիսկոպոսի բարկությունը։
– Էլի հեթանոսը գլուխ հանեց։ Անիծյալ դև՜ը... Հալածեցե՛ք
չարին... –– գավազանը ճոճելով՝
գոչում էր նա։
Լռեց, երբ սգավորները դադարեցրին պարը։ Արյունլվա,
ծվատված, հևալով ու հառաչելով նրանք նորից միացան թափորին։ Ոչ ոք չէր սրբում դեմքի
ու կրծքի արյունը։ Նրանց արյունլվա տեսքը սարսուռ էր պատում։
Հոգևորականները սկսեցին
կատարել Մաշտոցի հանգիստը։
Գեղջուկները չարախինդ նայեցին նրանց։ Բայց արդեն կատարել էին իրենցը, որ դարեր առաջ
թեև խլել էին իրենցից, բայց դեռ
հետքերը մնացել էին ժայռերի
ծալքերում ու մթին անտառներում կորած գյուղերում:
Արևը թեքվում էր արդեն,
երբ թաղման թափորը հասավ
Վահանավանք։ Վանքի գմբեթը
կիսով չափ կործանված էր. նրա
մի պատառ ցցվածքին դեռ կախված էր այն պղնձե խաչը, որ իր
ձեռքով տնկել էր Ստեփանոս
Օրբելյան եպիսկոպոս պատմիչը
1293 թվականին։
Վանքի գավթում բարձրանում էին Սյունյաց թագավորների խաչգերեզմանաքարերը։
Նրանց շուրջը եղած խոտը խամրել էր, հողը՝ իջել, ու գերեզմանաքարերից շատերը թեքվել էին՝
իրենց մամուռների տակ խնամքով պահելով վիմագրերը։
Սմբատ արքայի գերեզմանի
մոտ էր փորված այն փոսը, որ
իր մեջ պիտի ամփոփեր հայոց
նորոգ իշխանության ստեղծողի՝
Դավիթ Բեկի դին: Երկու գերեզմանափոր ռամիկներ բահերը
ձեռքներին կանգնել էին սևահողի մոտ և տխուր, կարծես
խուլ ձորը դղրդացնող ձայներին՝
նայում էին իրենց փորած փոսին։ Փոսի մոտ դեռևս մի քանի
կանաչ տերև ճյուղերին, կուչ էր
եկել մասրենու մի փոքրիկ թուփ։
Մեկ անգամ էլ Մաշտոցի
հանգիստը երգելուց հետո Դավիթ Բեկի դագաղը մոտեցրին
բուն տաճարի դռանը: Մովսես
աբեղան բարձրաձայն արտասանեց.
– «Բացեք ինձ զդրո՜ւնս...»։
Վահանավանքի
դռները
բացվեցին։ Թափորը մտավ տաճար։ Բեկի դագաղը դրին բեմում, նախօրոք պատրաստած
աստիճանավոր, բարձր ու սև
թավիշով պատած սեղանին։
Նրա երկու կողմերին դրված էին
արծաթե մեծ ու փոքր աշտանակներ՝ վառ կերոններով։ Բեկի
կրծքին դրին մի հինավուրց ավետարան։
Հոգեհանգստյան
պատարագ մատուցելուց հետո Բեկի
մարտական ընկերները նրա դին
հանեցին տաճարից ու դրին գե-

Ագուլիսի Թովմա
առաքյալ
վանքը

րեզմանափոսի եզրին: Լեռնալանջն
ու վանքին հարակից ձորերը բռնած
ժողովուրդը պապանձվել էր: Հետզհետե պատռվեց երկնքի գորշ վարագույրն ու ամպերի ճեղքերից արևի ճառագայթների մի քանի խուրձ
ընկան Վահանավանքի կոտրած
գմբեթին, խաչքարերին ու անդունդի
վրա կախված թզենու մոխրագույն
ճյուղերին։ Մի երկու շող էլ ծաթեցին
Դավիթ Բեկի սառած դեմքին։ Հուղարկավորներից շատերին թվաց,
թե լույս է ճառագում նրա հավիտենական փակ աչքերից։
Հովակիմ եպիսկոպոսն իր ծերունական ձայնով սկսեց կատարել թաղման արարողությունը։ Բաց
գլուխների անտառը խիտ֊խիտ ծածկել էր շրջապատը։ Կանայք բոլորել
էին Բեկի դագաղն ու կական էին
անում։
– Այս ի՞նչ ենք անում մենք, եղ-

բայրնե՜ր... Մի՞թե հողին պիտի
տանք վերջին մխիթարիչին հայոց:
– Անսպասելի աղաղակեց սպարապետն ու ընկավ Բեկի դիակին... Երբ
բարձրացավ, դեմքը ահարկու էր,
ձայնը որոտող։
– Երդվում ենք քո սուրբ աճյունի առջև, մեր բախտի աստղ Դավի՚թ Բեկ, որ մինչև վերջին շունչը
կկռվենք Հայոց աշխարհի փրկության համար։ Երդվո՜ւմ ենք...
– Երդվո՜ւմ ենք... – բացականչեցին բոլորը և ձորը դղրդաց տասնյակ
հազարավոր ձայներից։
– Ոչ մի օտար ոտք չի մոտենա
քո սուրբ գերեզմանին, Դավի՛թ: Երդվո՜ւմ ենք, – նորից որոտաց սպարապետի ձայնը։
– Երդվո՜ւմ ենք, – այս անգամ
դղրդաց ձորը։
Դագաղն իջեցրին փոսը։ Հալիձորի հրանոթներից համազարկ տվին:

Հրաժեշտ֊համազարկ տվին: Հրաժեշտ-համազարկ տվեց նաև հրացանակիրների գունդը։ Հովակիմ
սրբազանն օրհնեց գերեզմանի հողն
ու խաչաձև թափեց դագաղի վրա:
Բոլոր դրոշակները խոնարհվել էին։
Տխուր հնչում էին սաղմոսները...
Դավիթ Բեկը գերեզման իջավ՝
իր ետևից թողնելով անկախության
հասած, միակամ ու միաբան հայ
զորապետների մի խումբ ու բովանդակ հայ ժողովրդից ազատության և
խաղաղության պտուղները վայելող
մի փոքրիկ, բայց հերոսական հատված։
Երբ վերադառնում էին հանգստարանից, արդեն մութն ընկել
էր: Հանկարծ մի զարմանալի վառ
աստղ պոկվեց տեղից ու երկնքի կապույտ շերտի վրա հրեղեն գիծ քաշելով՝ գնաց, ընկավ Կապույտջիղ լեռան ատամների վրա...
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«Դավիթ Բեկ» վեպի պատմական հիմը և
գաղափարախոսական արժեքը
ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ԱԴՈՆՑ

Պ

ատմական վեպը պատվավոր տեղ
է բռնում Րաֆֆու գրականության
մեջ։ Նրա համար անցյալն իր հիշատակներով լավագույն միջոցն է սթափեցնելու ազգային ինքնագիտակցությունը, վառելու հայրենասիրության ոգին. «Քրքրի´ր
մի ազգի հնությունները,– ասում է նա, և մի
գիշերվա մեջ կզարթնե նրա թմրած հոգին»։
Այս համոզումով է, որ հոբելյարը մեկեն ավելի գործեր է նվիրել պատմական անցյալին։
«Դավիթ Բեկը» նրա պատմական վեպերից լավագույնը չէ արվեստի կողմից,
բայց կարևորագույնն է հրապարակախոսի
խրոխտ ձայնով։ Նյութը՝ մոտիկ անցյալից է,
ուստի և ավելի հուզիչ։ Դեմքերը ևս մեզ հարազատ են՝ խոսում են, դատում հարցեր, որ
այժմեական են, տառապում են ցավերով,
որ մերն են, գործում են մեր սրտով։ Լեզուն՝
առօրյա, հասարակ, ոճը՝ պարզ, մերկ գրական սեթևեթանքից, շեշտը՝ ազդում և անկեղծ, մտքերը՝ վեհ, քաջության, հայրենասիրության, ազատության գաղափարները՝
հասցրած պաշտամունքի բարձրության,
հատկություններ են, որ գրավիչ են, ընդունակ տպավորելու, լարելու պատանի սրտերը վսեմ զգացումներով։ Ահա ինչու «Դավիթ
Բեկը» դեռ չէ փոշոտել և մնում է ընթերցանության սեղանի վրա։
Կես դարուց ավելի է, որ հնչում է փողի
նման ազատությո՜ւն, ազատությո՜ւն, որն
ազդել է սերունդների վրա։ «Դավիթ Բեկի»
երեսը դարձած է դեպի անցյալը, բայց խոսում է ներկայի, ապագայի համար։
Տեսնենք ի՞նչ է տեսել անցյալում և ի՞նչ է
խոսում մեզ։
«Դավիթ Բեկ» վեպը հիմնված է ամբողջովին մի գրքույկի վրա, որ լույս տեսավ Ս.
էջմիածնի տպարանից 1871 թվին Արգար
Գուլամիրյանի ջանքով։ Գրքույկի վերնագիրն
է՝ «Դաւիթ ԲԷկ, պատմութիւն Դաւիթ Բէկին և
պատերազմացն Հայոց Խափանու որք եղեն
ընդդէմ Թուրքաց ի մերում ժամանակի, այն է
յամի տեառն 1722 և Հայոց 1171»։
Այս հրատարակության առթիվ Րաֆֆին
նկատում է, որ «նրա հեղինակը մինչև այսօր
մնում է անհայտ, ձեռքից ձեռք անցնելով հեղինակի անունը եղծվել է։ Ես անտեղի եմ համարում խոսել այդ մասին, միայն կհիշեցնեմ
հայկական առածը՝ «գողը գողից գողացավ,
Աստված տեսավ՝ զարմացավ» («Խամսայի
մէլիքությունները»)։
Ափսոս, որ Րաֆֆին գաղտնիք է պահել
իր կասկածները։ Արդյոք կարծո՞ւմ էր, որ
Գուլամիրյանի հրատարակությունը պատկանում է Հասան-Ջալալյանի գրչին։ Կարապետ վարդապետ Շահնազարյանցը ևս գրի
է առել Դավիթ Բեկի պատմությունը 1840
թվին, երբ Տաթևի վանքի առաջնորդ էր։ «Ո՞ր
հայը չէ լսել, - գրում է նա, - Դավիթ Բեկ Սյունեցու գովանի գործերը, որ իր ազգի ազատության սիրով վառված՝ փորձեց թոթափել
մեր երկիրը օտար լծից։ Ես թշվառականս,
որ 16 տարի առաջ կոխում էի քաջերի արյունով ոռոգված երկիրը և աչքիս առաջ էին
Հալիձորի, Կապանի, Բաղաբերդի ավերակները, որպես ցավագին հիշատակներ մեր
նախնյաց աշխարհաշեն ջանքերի և նրանց
հանգած փառքի, սիրում էի նստել Պեխ գյուղի ալևոր բևեկնիների հովանու տակ և լսել
հարյուրամյա Ստեփաննոս ավագ քահանայի պատմածները։ Ստեփաննոսը թոռն էր
Պալի, Դավթի կտրիճներեն մեկի։ Դավթի քաջագործությանց ստույգ պատմությունը գրի
առի և դրի Ս. էջմիածնի Մատենադարանը
Հովհաննես եպսկ. Շահ– Խաթունյանի ձեռքով»։ Կարապետ վարդապետը ցավ է հայտնում, որ իր գործը անհետ կորավ էջմիածնում. «Ահագին զերօ մի եկուլ զայն և անհետ
արար առ յաւիտեան»։
Րաֆֆու խորհրդավոր ակնարկը գուցե
վերաբերում է Կարապետ վարդապետի կորած աշխատության։ Եթե այս է նրա կասկածը, անհիմն է։ Րաֆֆին ուշադիր չէ եղել
Գուլամիրյանի հրատարակության խորագրին՝ ուր ասված է. «Զորս ետուն գրել, որք ի

սկզբանէ մինչև ցվախճան յառաջադէմ լեալք
էին յամենայն պատերազմունս և ականատես իրացն եղելոց, այսինքն Ստեփաննոս
Վրդանիսեան, որ ի տանէն էր Շահումեան,
ի գաւառէն Փոքր Սիւնեաց, և յաւանէն Եկտաստանաց, և այլ ոմանք ընդ նմա,... վարդապետի...»։
Հավանորեն ընդգծած վարդապետ բառն
է, որ տեղիք է տվել մեր վիպագրի կասկածանքին։ Հայտնի է, որ ծածկանուն վարդապետը հայր Ղուկաս Ստեփանեան Սեբաստացին է, Մխիթարի աշակերտը։ Նա է,
որ գրի է առել ինչ որ պատմել է Ստեփաննոս Վրդանիսյան Շահումյանը, Դավիթ Բեկի գործակիցներից մեկը, այն անձը, որին
Րաֆֆին խիստ հարգի տեղ է հատկացրել
իր վեպի մեջ: Շահումյան ընտանիքը մելիքական ծագում չուներ, հակառակ Րաֆֆու
կարծիքին։ Առևտրական տուն էր։ Ստեփաննոսի հորեղբայրները՝ Ոսկան և Հայրապետ
հաստատված էին Վենետիկ 1650 թվականներից ի վեր։ Դավիթ Բեկի շարժումից հետո
Ստեփաննոսը տեղափոխվում է Վենետիկ և
պարապում առևտրով։ Վենետիկի Ս. Խաչ
եկեղեցու երեսփոխան է եղած 1743 թվին։
Ամուսնացել է Ռոզալդա անունով օրիորդի
հետ, որ Պոլսի հայ ընտանիքից էր և ունեցել է զավակներ, որոնցից վերջինը մեռած է
1783 թվականին։ Ստեփաննոսը Վենետիկ է
եկել 1734 թվից առաջ։ Այս թվին նա արդեն
Վենետիկ էր և մասնակցել է մի հանգանակության, ինչպես երևում է Ս. Խաչի դիվանի մի գրությունից։ 1757 թվին սնանկացել
է և մեռել կարոտության մեջ։ Ստեփաննոս
իր երկու ազգականների հետ մի խորան է
կառուցել Վենետիկ Ս. Ղազարի վանքում և
սեղանի առաջ՝ մի դամբարան իրենց տոհմի համար, ուր արձանագրության մեջ կարդացվում է նաև Ստեփաննոս Շահումյանի
անունը, ինչպես հայտնում է հայր Ղ. Ալիշան
«Սիսականի» մեջ։
Ղուկաս վարդապետը վախճանվել է
1751 թվին, ուրեմն պատմությունը գրված է
այս թվից առաջ։ Ստեփաննոսն արդեն Վենետիկ էր 1734 թվին և հավանորեն թողել էր
պատերազմի դաշտը 1730 թվին՝ Մխիթար
սպարապետի սպանության տարին, որով
վերջացավ շարժումը։ Մեզ հասած պատմությունը թելադրված և գրված է հետևապես 1730-1751 տարեշրջանին, և առավել
սկիզբը, քան վերջը։ Այս տեղեկությունները
պետք են, քանի որ Ստեփաննոսից է ծագում
վեպի պատմական նյութը և սրա արժեքը
որոշելու համար կարևոր է ունենալ պատմողի ինքնության վկայագիրը։ Շահումյանը
հավատացնում է, որ Դավիթ Բեկին մոտիկ
և սիրելի անձ էր և ինքն էր՝ Ստեփաննոսը, գործի նախաձեռնողը։ Գուլամիրյանի
գրքույկը ներկայումս շատ հազվագյուտ է և
անմատչելի լայն հասարակության, ուստի
ավելորդ չենք համարում տալ նրա ամփոփ
բովանդակությունը նախքան նրա քննության անցնելը։

Շահումյանի պատմելով, 1721 թվին լեռնականները ասպատակում են Շամախի
և Գանձակ քաղաքները և մեծ վնաս հասցնում ժողովրդին։ Լուրը հասնում է Ղափան և
շփոթում ազգաբնակչությանը. հայ և պարսիկ (իմա՛ թուրք) կորցնում են փոխադարձ
վստահություն, դադարում է երթևեկություն։
Ստեփան Շահումյան թողնում է հայրենի
Վանք գյուղը և անցնում Սիսական (իմա՛ Սիսիան), մտածելով գնալ Մծխեթ՝ վրաց իշխանաց իշխան Շահնավազի մոտ և խնդրել մի
առաջնորդ Ղափանի համար։ Այս նպատակով նա հորինում է մի թուղթ, ստորև շարում
Ղափանի 50 տանուտերների անունները և
կնքում կեղծ կնիքներով։
Ինչո՞ւ էր պետք այս դիմումը։ Ստեփան
պատասխանում է, որ շարժման գլուխը եթե
տեղացի մեկը լիներ, ապստամբ կնկատվեր
պարսից կողմից, մինչդեռ Շահնավազ զորավար էր և կարող էր զորագլուխ նշանակել։ Շահնավազ հանձնարարում է Սյունեցի
Դավիթ Բեկին։ Դավիթը գալիս է Ուչթեփե,
ուր առաջին բախումն է ունենում ղարաչոռլու կոչված թուրքերի հետ և ապա օթուզիքի,
այսինքն՝ 32 անունով թուրք ցեղի հետ։
Ուչթեփե մի սարահարթ է Գորիսից արևմուտք, Հալիձորի վերևը, հայտնի սոսկալի փոթորիկներով։ Աբրահամ Կրետացին
քրդական ցեղ է կարծում ղարաչոռլուն։ Բայց
իսկապես ո՛չ թուրք են և ո՛չ քուրդ, այլ այն
ինչ այժմ է կոչվում՝ թարաքյամա, այսինքն՝
թուրքմեն (թարաքյամա արաբական հոգնակի ձևն է թուրքմեն բառի)։ Ղարաչոռլու և
օթուզիքի ցեղերի ձմերոցն է Կուրի դաշտերը, որտեղից ամառը չվում են իրենց հոտերով դեպի Զանգեզուրի և Սիսիանի լեռները
և հասնում մինչև Դարալագյազ։
Առաջին հարվածը ուրեմն Դավիթ Բեկ
հասցնում է քոչվորներին։ Հետևյալ տարի
նույնպիսի ընդհարում է ունենում այն թարաքյամաների հետ, կամ ինչպես ճիշտ անվանված է մեր աղբյուրներում՝ թուրքմենների հետ, որոնք Բարկուշատի կողմերից
բարձրանում են Ղազանգյոլ և Գազբել լեռները անցնելու ամառը։
Այս լեռները պատում են Տաթևը հարավից և որպես հսկայական պատնեշ բաժանում Տաթևի շրջանը Ղափանից։ Ուրեմն
երկրորդ հարվածը ևս ուղղված էր քոչվորների դեմ, առաջինը՝ Զանգեզուրի, երկրորդը՝ Ղափանի, խաշնարած քոչվորների դեմ,
որոնք մինչև այժմ էլ մեծ պատուհաս են հայ
ժողովրդի և երկրի համար, քայքայում են
տնտեսությունը, վտանգում ապահովությունը որպես ավազակության և ավերածության
ահավոր բուծարան։
Ուչթեփեից Դավիթը իջնում է Շնհեր, որ
Որոտն գետի ափին է, Տաթևի դեմուդեմ։
Տաթև չի գնում, որովհետև տեղի մելիքը, որ նույնպես Դավիթ էր կոչվում, համակիր չէր Դավիթ Բեկին։ Տաթևում հնուց ի վեր
միայն մի ազնվական տոհմ կա, այդ հռչակավոր Օրբելյան տունն է։ Մելիք Դավիթը
անտարակույս Օրբելյաններից էր։ Դավիթ
Բեկին համամիտ չէին նաև Հալիձորի մելիք
Փարսադանը, Երիցվանիկի մելիք Ֆռանգյուլը, Ագուլիսի մելիք Մուսին և ուրիշները,
որոնց անունները չեն հիշված։
Մելիք Դավիթն ընկնում է Դավիթ Բեկի
ձեռքը և գլխատվում Շնհերում։ Մելիք Փարսադանը ևս բռնվում է իր փեսա Տեր Ավետիքի հետ և բանտ նետվում։ Ազատվում է մի
դիպվածով, որ արժանի է հիշատակության
ուրիշ նկատումով։ Սղնախից զալիս է Գուգարացվոց պետ Հովհաննեսը 56 հազար զորքով, զալիս է պաշարում Որոտն բերդը, բայց
չի կարողանում առնել, թողնում մեկնում է
Շնհեր, ուր ազատում է բանտարկյալ մելիք
Փարսադանին և Տեր Ավետիքին ու ղրկում
Դավթի մոտ։ Ինքը մտնում է Տաթև, հափշտակում Դավիթ Բեկի գանձերը և հեռանում։
Դժվար է հասկանալ այս անհեթեթ զրույցի ծագումը։ Վրաց աղբյուրները Խամսայի
մելիքներին կոչում են սովորաբար Սղնախի
մելիքներ։ Խամսա անունը նրանց անծանոթ է։ Գուգարացի՝ Ղուկաս վարդապետի
ենթադրությունն է, որ ներել կարելի էր, եթե

Գարգարացի ասեր, համաձայն Խորենացու
գործածության։ Թվում է, թե Հովհաննեսն
այն Ավանն է, մինը չորս կտրիճ երիտասարդներեն, որ զենքով դիմադրեցին լեռնականներին Ջրաբերդում։ Հավանական է, որ
Ավանը ուղեկցած լինի Դավիթ Բեկին կամ
լուրեր տարածված լինեին, թե Խամսայի
երկրից օգնություն պիտի գար նրան։ Ստեփան Շահումյանը թեթևամիտ է գտնվել հավատալով, որ հայերը 56 հազար զորք կարող
էին ունենալ այդ ժամանակները։ Րաֆֆին
ևս անզգուշությամբ այստեղից այն կլորիկ
թիվն է հանել, թե հայերը Գանձակի մոտ 60
հազար մարդ ունեին զենքի տակ, ավելացնելով որ հրամանատարն էր Դավիթ Բեկը։
Հայտնի չէ, թե ինչո՞ւ համար է գալիս Հովհաննեսը և ինչո՞ւ է պաշարում Որոտանը
և ոչ մի ուրիշ ամրոց, ավելի կարևոր և մոտ
Դավիթ Բեկին։ Զարմանալի է, որ Հովհաննեսը 56 հազարով չի զորում գրավել Որոտն,
իսկ հաջորդ տարին Դավիթ Բեկը մի քանի
հարյուրակով դյուրավ տիրանում է նույն
բերդին։
Վստահելի տեղեկություն չէ, մանավանդ
երբ պատմողն ավելացնում է, որ Նախճվանի խանը, լսելով Որոտն բերդի անկումը,
արշավում է Դավիթ Բեկի դեմ մեծաքանակ
զորքով։ Դավիթ Բեկը որպես թե առաջանում
է աներկյուղ նրա դեմ, ճակատում Նախճվան
գետի ափին, բայց պարտվում է, կորցնում
հազար մարդ։ Իսկ հաղթող խանը դառնում
է իր տեղը առանց օգտվելու իր հաջողությունից և կործանելու ընդմիշտ ըմբոստին։
Ստեփան Շահումյանն այս կետում ևս, լավագույն դեպքում, զոհ է անհիմն լուրերի։
Կռվի դաշտը տեղափոխվում է Չավնդուր և Գենուազ։ Դավիթ Բեկի զինակիցներից մեկը՝ Թորոսը, հարձակվում է Չավնդուրի մի թուրք իշխողի հոտի վրա, քերփում
երկու հազար ոչխար և սպանում հովիվներին։ Չավնդուրի տերը՝ ոմն Փաթալի սուլթան, իր եղբոր՝ Աղասի խանի հետ ուզում
են վրեժ առնել և թեև ձեռքի տակ ունեն 12
հազար մարդ, նախքան հարձակվելը, դիմում են հարևան Գենուազ Լեվազ գյուղի
տեր Սափի ղուլի թուրքին և առաջարկում
միասին գործելու։ Սա խոհեմությամբ մերժում է։ Երկու եղբայրները գնում են Թորոսի
վրա։ Թորոսը Հիշկիտից 150 հոգի է առնում,
ճանապարհը կտրում և ջարդում 12 հազար
զորքը և քշում։ Հաջորդ օրը լեվազցի Սափի
ղուլին գալիս է 300 հոգով Չափնիս գյուղ (որ
ակնհայտնի սխալ է փոխանակ երևի Ափկիսի, որովհետև Չափնիս Գենուազում չէ, այլ
Ղափանում՝ Ագարակ գյուղի մոտ) և իր կողմից առաջարկ է անում հարևան Կաց գյուղի
թուրք տիրոջ՝ Միրզա Սայիլին, որ միասին
ավերեն հայ Մանլև գյուղը։ Սայիլը չի հոժարում, և Սափի ղուլին պարտվում է Թորոսից։
Սայիլ լսելով, որ Թորոսը ավերել է երեք թուրք
գյուղ, հարձակվում է Մանլևի վրա, բայց Թորոսը սրան ևս փախցնում է։ Այս կրկնակի
հաղթությունից հետո Թորոսը թողնում է
Պապ զորավարին Գենուազ և ինքը գնում է
Չավնդուր։
Պարտված Սափի ղուլին իր թուրքերի
հետ փախչում է Օրդուար (Օրդուբադ) և
այնտեղից 500 հոգով գալիս է մի հայ գյուղի
վրա և գերիներով դառնում Օրդուար։ Փոխարենը Պապը ոչնչացնում է Լեվազի թուրքերին, ավարը ղրկում Զվար գյուղ և ինքը
քաշվում Վահրավարա։ Դավիթ Բեկը այն
միջոցին վերջացնելով Հալիձորի բերդի շինությունը, լսում է, որ Ասլամազ ղուլի թուրքը զորք է հավաքում իր դեմ Բուխուրութա
լեռների կողմը, ուր Զեվու բերդն է։ Դավիթը սլանում է այնտեղ, կանչում Թորոսին և
միահամուռ աժերով, շնորհիվ Տեր Ավետիքի
քաջասրտության, գրավում են բերդը, կոտորում չորս հազար թուրք։ Բոխուրութ՝ Ստեփաննոս Օրբելյանի պատմությանը կցված
հին ցուցակի Բեխորոտ ավանի անունն է՝
Ձորք գավառում, որն է բուն Կապանը։ Այս
լեռը բաժանում է Կապանը (բուն Ղափանը)
Մեղրիի շրջանից։ Այստեղ է Օխչի գետի ափին Զեվու բերդը։
Մնում էր հարվածել գլխավոր
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թշնամուն, Չավնդուրի երկու եղբայրներին՝ Փաթալի սուլթանին և
Աղասի խանին, որոնք քաշվել էին
Բարկուշատ։ Դավիթ Բեկին ընկերանում է Երիցվանիկի մելիք Ֆրանգյուլը։ ճակատը տեղի է ունենում Եղվարդ գյուղի
մոտ Բարկուշատի գավառում։ Դավիթ Բեկը
հաղթելու վրա էր, երբ մելիք Ֆրանգյուլը նետեց պատրվակը և անցավ թշնամու կողմը։
Հայերը՝ պարտվեցին, Թորոսը ընկավ պատերազմում։ Նրան հաջորդում է Նուբարը։
Հաղթողներն ուզում են մտնել Չավնդուր,
բայց չեն հաջողում, հանդիպելով Նուբարի և
Պապի դիմադրությանը՝ հեռանում են իրենց
տեղերը։
Այնուհետև Օրդուար փախած մեզ հայտնի Սափի ղուլին, հետն առնելով օրդուարցի
Ղազիօղլի Շահիսլամօղլի թուրքերին, մտնում
է Ալանգյազ լեռների կողմից Գենուազ՝ ուրեմն Մեղրի ձորը։ Ութ հազար մարդ ունեին։
Պապն ուներ միայն երկու հազար, սիրտ չի
անում ճակատելու, նահանջում է։ Դավիթ
Բեկը զայրացած գալիս է Դաշտուն, 2800
մարդով, հալածում թուրքերին և գլխատում
Պապին, որը չէր եկել ներկայանալու իրեն՝
Հիշկիտ գյուղի մոտ։ Երբ Դավիթը հեռանում
է, նույն թուրքերը մեծ ուժերով, մոտ 12 հազար, նորեն հարձակում են գործում, նույն
Ալանգյազի ճանապարհով մտնում Մեղրու
ձորը։ Ալանգյազը այն լեռնաշղթան է, որ բաժանում է Մեղրին հարևան Գողթանից կամ
Օրդուարի (Օրդուբադի) գավառից։ Դավիթ
Բեկը վերադառնում է 4000 մարդով, բայց
կռվում է առանց հաջողության և հեռանում
Հալիձոր։ Թուրքերը սիրտ առած ասպատակում են գյուղերը։ Գալիս են ուրիշ թուրքեր
մինչև անգամ Ղարադաղից մոտ 18 հազար
մարդ։ Մեղրիցիք քաջապես պաշտպանվում
են, և ազատարար է հանդիսանում Ստեփան
Շահումյանը, որը սպանված Պապի հաջորդ
էր նշանակված։ Թուրքերը 11 հազար զոհ են
տալիս, մնացածները փախչում են։
Մի տարի անցած, երբ Երևանի խանի
եղբայրը զորքով գնում էր օգնելու իր եղբորը, որ պաշարված էր Երևանում օսմանցիներից, հասնում է Օրդուար քաղաքը, ուր
տեղացի մահմեդականները գանգատվում
են մեղրեցիների դեմ։ Խանը լսելով, որ օրդուարցիք են եղել նախահարձակ, պատժում է Սափի ղուլի թուրքին իր ընկերներով
և անպարտ արձակում հայերին։
Վերջին դրվագն է Խոտանան գյուղի կռիվը Փաթալի սուլթանի դեմ։ Մխիթար սպարապետը գժտված լինելով Դավիթ Բեկի հետ,
չի մասնակցում կռվին, և հայերը հաղթվում
են։ Շահումյանը գերի է ընկնում և փրկվում
է մի բարեսիրտ թուրքի օգնությամբ։ Վիրավորվում է մելիք Փարսադանի որդին՝ Բալին
և դժվարությամբ հասնում է Հալիձոր։
Սրանով վերջանում է Դավիթ Բեկի
պատմության այն մասը, որը նյութ է ծառայել «Դավիթ Բեկ» վեպին։ Պատմության երկրորդ մասը վերաբերում է օսմանցիների դեմ
վարած կռիվներին, որը մեր խնդրից դուրս է։
Րաֆֆին թարգմանել է գրաբարից այդ մասը և դրել իր վեպի վերջը, որպես հավաստի
պատմություն։ Սրա քննությունը մեր նյութին չի վերաբերում։ Շահումյանի պատմածին կցված է մի ցուցակ, որ պարունակում
է Դավիթ Բեկի զինակիցների անունները և
որը ավելորդ չենք համարում բերել ամբողջապես։
Դավիթ Բեկի զորավարներ՝ Մխիթար,
Մեծ Գեորգի, Հովհաննես, Բանդուր, Զաքարիա իշխան, Պայինդուր իշխան, Ավթանդիլ,
Փոքր Գեորգի, Ծատուր, Ղարագյոզ, Թադեոս, Եղիազար, Հարություն։
Շնհեր՝ Պայինդուր զորապետ, Պալի զորապետ, Մինաս, Ստեփաննոս և 550 զինվոր։
Տաթև՝ Ղիջի, Այտեմին, Եսայի, Տիրացու,
Սիմեոն և 400 զինվոր։
Հալիձոր՝ մելիք Փարսադան՝ 250 զինվոր
և Տեր Ավետիք՝ 468 զինվոր։
Չավնդուր՝ Թորոս, Պայինդուր, Նուբար,
Վարդան, Փարսադան, Թովմաս, Թուրինջ,
Հովհաննես և 2000 զինվոր։
Կալեր՝ Պապ, 700 մարդով, հաջորդը՝ Շահումյան։
Մեղրի՝ Կոստանդին, Հովհաննես, Սարին, Առաքել և 400 (ո՛չ 4000) մարդ։
Որդիք Մաղա Ջուղին Տիլենչի մականվանյալ՝ 400 մարդ։
Սիսականի զորավարը՝ 500։ Մելիք Ղուջու և 200 զինվոր։
Ավշարերեց, որ կոչի Գասպար, 250 մար-

դով։
Պաղաբերդ՝ Ադամ զորավար, 150 մարդով։
Կուլբերդ՝ Ղազար, 110 մարդով։
Շիվանիձոր՝ Սարգիս զորավար, 250
մարդով։
Ստեփանի ավանդած պատմությունը
բավականին խառնակ է։ Ինքը՝ անվարժ
պատմող, Ղուկաս վարդապետը՝ վարժ գրող,
միասին աշխատելով շատ բան շփոթել են,
չափազանցրել և երբեմն գայլվահանյան
գույն տվել՝ խախտելով ընթերցողի վստահությունը։
Ստեփանը Եկդաստա գյուղից էր, որ
գտնվում էր Կալեր և Վանք գյուղերի մոտ՝
Մեղրի գետի վերին հովտում։ Ուրեմն Ստեփանը մեղրեցի էր, այնինչ իրեն ղափանցի էր համարում։ Նա լավ տեղյակ է ինչ որ
անցել են իրեն հայրենի Մեղրու շրջանում,
բայց բավականին ծանոթ չէ այդ շրջանից
դուրս կատարված դեպքերին։ Դավթի գործունեության տեղեկագրությունը պետք է
գիտենալ, որպեսզի կարելի լինի չափել նրա
վարած կռիվների կշիռը։ Մեղրու շրջանը
կամ մահալը, ինչպես ժողովուրդն է ասում,
հին Արևիքն է համանուն գետի հովտում,
որի արևելյան լեռնոտ մասը և երբեմն ամբողջ գավառը կոչվում է Գենուազ։ Սրան կից
է Չավնդուր՝ Օխչի գետի միջին հովտում հին
Կովսական գավառի մի մասը։ Նույն Օխչի

միայն այն ժամանակ հաջորդ է նշանակվում
Ստեփանը։ Եթե Ստեփանը լիներ մեծ խորհուրդի հղացողը, Դավիթ Բեկը նրան իր մոտ
կպահեր իբրև մերձավոր գործակից։
Ո՞վ էր Շահնավազ իշխանը և ի՞նչ գործ
ուներ նրա մոտ Դավիթ Բեկը։ Շահնավազ
վերանունով հայտնի են երեք թագավոր.
Վախթանգ V (1658– 1676), իր որդին՝ Գեորգի XI (մեռած 1709 թվին), և Բակար, որդի
Վախթանգ VI–ի։ Վախթանգ ընդունեց իսլամը և նշանակվեց թագավոր Վրաստանի
1716 թվին, ըստ վկայության ժամանակակից
պատմագիրների՝ Ս. Չխեիձեի, և Վախուշտի։ Բայց շահը նրան կոչեց այլ ծառայության
Խորասանի կողմերը և իշխանությունը տվեց
Բակարին, որ նույնպես կրոնափոխ եղավ և
ընդունեց շահից Շահնավազ անունը նույն
1716 թվին։ Բակարը իշխեց միմիայն երկու
տարի (1716-1718)։ Հայրը՝ Վախթանգը վերադարձավ Պարսկաստանից և ստանձնեց
իշխանությունը 1719 թվին և մնաց գահի
վրա մինչև 1724 թիվը։
Արդ այս երեք շահնավազներից և ոչ մեկը կարող է լինել այն համանուն իշխանը,
որին դիմած լիներ Ստեփան Շահումյանը։
Դիմումը կատարված է լեզգիների արշավանքից հետո, որը տեղի ունեցավ 1721
թվի օգոստոսի 15-ին և տևեց մինչև աշուն,
և նորեն կրկնվեց 1722 թվի գարնան մարտ
և ապրիլ ամիսները, և այս անգամ ավե-

Բեխ գյուղը

գետի վերին հովիտը կազմում է բուն Ղափան, հին Կապան, ավելի հին՝ Ձորք։ Եճամսան գետակից, որ Օխչիի ճյուղն է, մինչև
Բարկուշատ գետը հնում կոչվում էր Բաղք,
իսկ այժմ այս ևս կրում է Ղափան անունը
և հայտնի է հռչակավոր պղնձահանքերով։
Բարկուշատ է կոչվում Որոտն գետի ստորին հոսանքը։ Ինչ վերաբերում է Զանգեզուր
գավառին, այդ Գորիսի շրջանն է, Հալիձոր,
Շնհեր, Խնձորեսկ գյուղերով։ Անունը հին
Ձագեձորի թուրքական արտասանությունն
է։ Սիսիանը՝ Ղափանից արևմուտք, կենտրոն ունենալով այժմյան Սիսիան անունով
թուրք գյուղը, Բռնակոթ, Ախլաթիան, Ղարաքիլիսե, բոլորը Որոտն գետի ավազանում։
Ռուսները միացրին հիշածս գավառները և
մի վարչություն կազմեցին։ Եվ որովհետև
այս վարչական միության կենտրոնը Ձագեձորի Գորիսն է, ուստի և Զանգեզուր կոչեցին
ամբողջ միությունը։ Սակայն տեղացիները
զանազանում են հին սովորությամբ և չեն
շփոթում միմյանց հետ Զանգեզուր, Ղափան,
Սիսիան, Մեղրի, Ագուլիս (տե՛ս կից քարտեզը, ուր նշանակված են գլխավոր կետերը
կռվի դաշտի)։
Գործի նախաձեռնությունը Ստեփանը վերագրում է իրեն։ Այս կետը ավելի քան
կասկածելի է։ Ստեփանը իրեն հանձնարարում է որպես մի անձն, «որ էր սիրելի յաչս
Դաւթի վասն ազնուականութեան և քաջութեան»։ Բայց մեծ դեր չունի պատերազմների
մեջ և չէ հաշվում նշանավոր զորավարների
թվում։ Դավիթ Բեկը զորագլուխ է նշանակում
Կալեր գյուղի շրջանում, որ Ստեփանի հայրենիքն էր, ոչ թե Ստեփանին, այլ տեղացի
մի ուրիշին՝ Պապ անունով։ Վերջինս ինչ-ինչ
գաղտնի որոգայթների զոհ է գնում, մահվան
դատապարտվելով Դավիթ Բեկի կողմից,

րեցին նաև մելիքների հողերը։ Նույն 1722
թվականին Դավիթ Բեկն արդեն գործի էր։
Հետևապես Ստեփան Շահումյանը պետք է
վրաց թագավորին ներկայացած լինի 1721
թ. վերջերը կամ 1722 թ. սկիզբները։ Այս պահին Վրաստանի թագավորն էր Վախթանգը,
որով Շահումյանի հիշած Շահնավազը չի
կարող լինել ո՛չ Գեորգի Շահնավազը, մեռած
1709 թվին, ինչպես սխալմամբ նույնացրել է
Րաֆֆին և ո՛չ էլ Բակար Շահնավազը։ Րաֆֆին մի ուրիշ տեղ հայտնում է, որ Վախթանգ
թագավորը ևս կրում էր Շահնավազ տիտղոսը, որ ձրի ենթադրություն է, Շահումյանի
սխալ վկայությունն արդարացնելու համար։
Հարկավ, Բակար Շահնավազը կարող
էր Շահումյանին ընդունած լիներ որպես իշխանազն։ Սակայն ճիշտ 1722 թվին Բակարը ավելի հակամետ էր դեպի պարսիկները,
քան իր հայր Վախթանգը՝ իր ռուսական թեքումով։ 1722 թվին աղվանները ջարդեցին
պարսիկներին Գյուլնաբադի ճակատում և
պաշարեցին Սպահանը։ Շահի որդին՝ Թահմասպը հազիվ ճողոպրեց և շահ հռչակեց
իրեն Ատրպատականում իր հոր սպանությունից հետո։ Պարսից շահը պաշարված
Սպահանում դիմեց Վախթանգին և Բակարին, մեծ պաշտոններ առաջարկելով,
որպեսզի գան օգնության ընդդեմ աղվաններին։ Բակարը պատրաստ էր հարգելու
շահի խնդիրը, բայց Վախթանգը արգելեց,
որովհետև հույս ուներ, որ ռուսները շուտով
պիտի գան և թոթափեն պարսկական լուծը։ Վախթանգը գաղտնի հարաբերության
մեջ էր Պետերբուրգի արքունիքի հետ։ Վերջին թղթով Պետրոս Մեծը խոստացել էր լինել Շամախի 1722 թվի հոկտեմբեր ամսին։
Վախթանգը հրաման էր ստացել շահից,
ելնել ընդդեմ լեզգիների։ 1722 թվի մայիս

ամսին լեզգիներն առանց դիմադրության
քաշվեցին, և Վախթանգը վերադարձավ
Թիփլիս։ Սեպտեմբեր ամսին նորեն եկավ
Գանձակ, որպես թե լեռնականների ասպատակությանը վերջ դնելու համար, բայց
իրականում գաղտնի հարաբերության մեջ
էր Պետերբուրգի արքունիքի հետ և Պետրոս Մեծից հրահանգ էր ստացել պատրաստ
լինել դիմավորելու նրան Շամախում հոկտեմբերի սկզբներին։ Գանձասարի Եսայի
կաթողիկոսը Վախթանգի բանակում էր և
տեղյակ նրա ծրագրերին։ Ահա ինչ է պատմում Եսային։ Վախթանգը պատվիրում է կաթողիկոսին գնալ «յերկիրն մեր Ղարաբաղ, և
զհայազուն զօրսն՝ որ գումարեալ կային անդ
ի ձեռն մելիքներաց, և չորս գլխաւորք եղեալ
երիտասարդացն, որոց անուանքն են Աւան,
Շրուան, Շահնի և Սարուխան, որ և սոքա
հարիւրապետք և իւզպաշիք կոչէին։ Սոքա
ընդ մելիքներացն Ղարաբաղու, զկնի առաջին դառնալոյն Վախտանկին և խախտելոյ
իշխանութեան Պարսից, միաբանեալ ընդ ինքեանս զամենայն քաջասիրտ և արիական
և զօրեղ մանկունս և երիտասարդս տանս
Աղուանից, ըստ ինքեանց կազմեալ էին զօրս
բազումս աւելի քան զերկոտասան հազար,
և ամրացեալք յամուր վայրսն Արցախու։ Ես
այսպէս բազում արիութիւնս ցուցեալ յերկրիս մերում։...
Այժմս լուեալ սմա զսոցանէ՝ շեշտակի ճեպով յղեաց զմեզ վասն առ ինքն ածելոյ զնոսա կազմ զօրօք։ Եվ ըստ հրամանին եկեալ
մեր յարդարեցաք զնոսա ըստ օրինի զօրաց
իշխանաց, վասն զի անվարժք էին զինւորական սպասաւորութեանց և այսպէս բովանդակեալ զամենայն և իբրև տասն հազար
արս ընտիրս և սպառազէնս»։
Նույն 1722 թվին գարնանը լեռնականները մտան Մուղանի կողմից Դիզակ գավառը, կողոպուտով անցան Վարանդ, ուր
մելիք Բաղիրը ընծաներով ընդառաջեց և
ազատ պահեց իր երկիրը ավերումից։ Մինչդեռ Խաչենը Դիզակի վիճակն ունեցավ, իսկ
Ջրաբերդում՝ ժողովուրդը քաշվեց լեռները
և «երիտասարդք ոմանք ընդդիմանային
ևս և զբաղումս հարին ի թշնամեաց»։ Ահա
այս երիտասարդների կազմակերպած ընդդիմադրության մասին է Եսայիի ակնարկը,
և նախաձեռնողները, անտարակույս, նույն
չորս երիտասարդներն էին՝ Ավան, Շրվան,
Շահին և Սարուխան։ Հայ տասն հազարանոց բանակը ներկայանում է Վախթանգին,
որ ընդունում է մեծ սիրով և խրախուսական
խոսքերով՝ «Այսուհետև զօրասջի՛ք և քաջ լերո՛ւք իբրև յորդիս զօրութեան. և յուստեքէ և
յումեքէ մի՛ երկնչիցիք, զի ահա հասեալ է ժամանակ փրկութեան քրիստոնէից»։
Ականատես Եսայի կաթողիկոսը վկայում
է, որ Վախթանգը բնական սեր ուներ դեպի
հայ ազգը «և ոչ այնքան հաւատայր ազգին
իւրոյ Վրաց, որք միշտ նենգաւորք և խորամանկք են, վասն այն կամեր զայս զօրս՝ մանաւանդ ազգս Հայոց իւրն սեփհականեցուցանել որպես Տփխիսեցիք», այսինքն՝ որպես
Թիփլիսի հայերը։ Բացի դրանից, Վախթանգը, որովհետև սպասում էր Պետրոս Մեծի
գալստյան, «կամէր հայ և վրաց զօրօք ճոխ
և շքեղ ընդ առաջ ելանել նմա»։ Վրաց թագավորը, իր կշիռը բարձրացնելու համար,
ուզում էր ներկայանալ կայսրին որպես տեր
երկրի քրիստոնյա տարրին, հայ և վրացի։
Րաֆֆին, որ քաջածանոթ է Եսայի կաթողիկոսի պատմությանը և իր ձեռքին ունեցել
է մինչև անգամ ավելի ընդարձակ օրինակը, հնարավոր է գտնում ասել, որ Ղարաբաղի մելիքների խնդրանքով է, որ Գեորգի
Շահնավազը ուղարկեց իր ծառայության
մեջ գտնվող Դավիթ Բեկին և թե Դավիթ Բեկը եկավ Ղարաբաղ 1722 թվին, ժողովեց 60
հազար զորք, զորապետներ նշանակեց մելիք Ավան խանին և Ավան միրզային և ինքը
գնաց Ղափան՝ Չավնդուր կոչված տեղը, որ
իր հայրենիքն էր։ Քիչ ստորև հայտարարում
է, որ հայերը և վրացիները սպասում էին
Պետրոս Մեծի գալստյանը, բանակ զարկած
Գանձակի մոտ և որ վրաց զորքերի հրամանատարն էր Վախթանգը, իսկ հայոց զորքերի՝ Դավիթ Բեկը: Այս բոլորը հեռու են ստուգությունից։ Դավիթ Բեկը Չավնդուրից չէր,
և ո՛չ էլ Ստեփան Շահումյանը նրան բերավ
Ղարաբաղ, առանց մելիքների որևէ մասնակցության։ 60 հազար թիվը առասպել է։
Տեսանք, որ հայ զորքը հաշվում էր 10 հազար
մարդ և կազմակերպված էր Եսայի կաթողիՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 18
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կոսի միջնորդությամբ և ո՛չ թե Դավիթ Բեկի։
Ավանը ո՛չ խան էր և ո՛չ միրզա, այլ այն չորս
կտրիճ երիտասարդներից մեկը, որ զենքով լեզգիների դեմ ելան։ Ո՞րտեղից է հանել
Րաֆֆին 60 հազար թիվը, կտեսնենք ստորև։
Մեր նպատակն է պարզել, հասկանալ
Դավիթ Բեկի ապստամբության մերձավոր
շարժառիթը։ Շահումյանի տված բացատրությունը լուրջ չէ։ Լեզգիների արշավը չդիպավ Սյունիքին և չէր կարող որևէ անդրադարձ ունենալ նրա վիճակի վրա։
Դավիթ Բեկի գալուստը հետևանք էր
Գանձակի մոտ կանգնած վրացի և հայ զորքերի ակնկալությունների։ Ինչպես Եսայի
կաթողիկոսն էր ուղարկված մելիքների մոտ,
նույն առաքելությամբ էլ եկել էր Դավիթ Բեկը
Սյունիք՝ Վախթանգի հրահանգով։ Վրաց արքան հավատում էր անվերապահորեն կայսերական խոստումներին և պատրաստություն էր տեսնում պատշաճ գործակցություն
բերելու ռուսական զենքին։ Նա վայելում էր
հայերի կատարյալ վստահությունը։ Րաֆֆին արդար չէ, երբ Դավիթ Բեկի բերանով
շեշտում է հայի և վրացու մեջ բուն դրած դարավոր ատելությունը և անհնար է գտնում
երկու ազգերի համերաշխ գործակցությունը, որի հետևանքով Դավիթ Բեկը բաժանվում է Վախթանգից, առանց հայտնելու իր
դիտավորությունը։
Վիպագիրը գտնվում է իր ատենի հայվրացի հարաբերության լարված դրության
ազդեցության տակ։ Այդպես չէր մոտիկ անցյալում։ Հայ և ռուս հարաբերությանց պատմության վերաբերյալ աշխատությանց մեջ
բավականին չէ շեշտված և երբեմն անտես
է արված այն դերը, որ կատարել են վրացիները։ Սրանք մեզնից դարեր առաջ են սկսել
կոխոտել ռուսական դռները, իսկական ջատագովներ հանդիսանալով հյուսիսի միջամտությանը և մեզ էլ քաշելով իրենց հետևից
բարի հարևանությամբ։ Մեր օրերի վրաց
հայրենասերները, որ երազում են անջատվել
Ռուսիայից և կշտամբում են հայերիս «ռուսասիրությունը», մոռանում են, որ երեկվան
իրենց հայրերն են եղել մեր ռուսասեր ուսուցիչները։ Եթե այժմ էլ գտնվեին ազնվամիտ
վախթանգներ, դժվար չէր լինի գտնել բարի
հարևանության համերաշխ ուղիներ։
Դավիթ Բեկի շարժումը գաղտնի թելերով կապված էր Վախթանգի քաղաքականությանը։ Շահումյանը տեղյակ չէ այս թելերին։ Դավիթ Բեկը եկել էր շոշափելու հողը,
նախապատրաստելու տեղական ուժերը ի
նպաստ և ի սպաս ռուսական հույսերի, եկել
էր թվում է թե պաշտոնական ձևով և ոչ որպես ապստամբության ղեկավար։ Շահումյանը գիտե, լսել է, որ Դավիթը ապստամբ
չէ, որովհետև կարգված է «զօրաւոր Շահնաւազի» կողմից։ Այս «զօրաւոր» բառը խուլ
արձագանք է այն պատմական իրողության,
որ Վախթանգը նշանակվեց 1722 թվին շահի հրամանով ընդհանուր պետ Ատրպատականի, Վրաստանի և Հայաստանի։ Շահումյանի տարօրինակ մեկնությունը այլ
իմաստ չունի, քան այն, որ վրաց թագավորը
իրավունք ուներ Սյունիքի վրա և կարող էր
ղրկել այնտեղ հայտնապես մի պաշտոնյա
որևէ հանձնարարությամբ՝ առանց կասկածի տեղիք տալու։ Այս բանը հաստատվում է
մի ուրիշ վկայությամբ։ Րաֆֆին հրատարակել է «Վկայագիր Ուռպելեանց» վերնագրով
մի թուղթ 1835 թվակիր, բազմաթիվ ստորագրություններով, որոնց մեջ կան պատկառելի անուններ՝ Սիմեոն արքեպիսկոպոս
Տաթևի, Բաղդասար մետրոպոլիտ, Սարգիս
արքեպիսկոպոս Հասան-Ջալալյան, մելիք
Մանուչար Ուռպելյանց Տաթևացի։ Դավիթ
Բեկի մասին այս թղթի մեջ ասված է. «Բնակիչք Սիւնեաց ի 1722 ամին գրեցին զթուղթ
աղաչանց առ Շահնաւազ իշխանն՝ առաքել
զօրաւոր ոք, զի իշխեսցէ ի վերայ գաւառին
և յանդորրու պահեսցէ զՀայս որք ի նմին»։
Ապստամբության մասին խոսք չկա։ Թուղթը
վկայում է ինչ-ինչ անձերի սերումը Դավիթ
Բեկից, երևի, Ռուսաց կառավարությանը

ներկայացնելու և այդ անձերի ազնվական
ծագումը հաստատելու համար։ Ուրեմն
տեղն էր հիշել, որ Դավիթ Բեկը արյուն է
թափել ռուսների համար կռվելով պարսիկների դեմ։ Սակայն, ստորագրողները այդ
չեն ասում, որովհետև նրանց գիտությամբ
Դավիթ Բեկը եկած էր որպես պաշտոնյա
կառավարիչ։ Բաղդասար մետրոպոլիտը և
Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան-Ջալալյանը քաջ տեղյակ էին Դավիթ Բեկի գործերին,
և նրանց ստորագրությունը ուշադրության
արժանի է գոնե այս կետում։
Վախթանգը սպասում էր ռուսներին
Գանձակում, աշնանը։ Եթե ճիշտ է մեր ենթադրությունը, որ Դավիթ Բեկը Գանձակից
է եկել Սյունիք, գալուստը պիտի տեղի ունեցած լինի մոտավորապես նույն ժամանակները, և հավանորեն քոչվորները ենթարկվել
են նրա հարձակմանը աշնանը՝ սարից իջնելիս։ Երևանը ընկավ օսմանցիների ձեռքը
1724 թվի հոկտեմբերի 1-ին։ Երևանի խանի եղբայրը անցած պետք է լինի Օրդուարից հետևապես այդ միջոցները։ Այսպիսով,
Դավիթ Բեկի կռիվները տևել են 1722 թվի
աշնանից մինչև 1724 թվի աշունը, ուրեմն
ուղիղ երկու տարի։ Նա կռվել է երկու կարգի թշնամիների դեմ, նախ՝ քոչվոր թարաքյամայի և երկրորդ՝ Չավնդուրի և Գենուազի
շրջանում ապրող մի քանի թուրք պետերի։
Սրանցից Ասլամազ Ղուլին և երկու եղբայրներ՝ Փաթալի սուլթանը և Աղասին, նմանապես ցեղապետներ են, այսինքն՝ քոչվորների
գլուխ։ Ասլամազը զարկվում է Բուխուրութ
լերան վրա, ապաստանում է Զեվու բերդը
և պարտվում։ Երկու եղբայրները 12 հովիվ
ունեին և անհամար հոտ։ Նախահարձակը
Դավթի զինակիցն է, որ թալանում է սրանց
ոչխարները։ Պարզ է, որ գործ ուներ խաշնարած ժողովուրդի հետ։ Մեր աղբյուրը նրանց
անվանում է մերթ Չավնդուրի, մերթ Բարկուշատի իշխեցողներ։ Այս նշանակում է, որ
նրանք Բարկուշատի դաշտերից, որ իրենց
ձմերոցն էր, բարձրանում էին Չավնդուրի
լեռները ամառ ժամանակ։ Գալով լեվազցի
Սափի ղուլիին և Գաց (Կաց) գյուղի Սայիլին՝
դրանք տեղական բեկեր են, թերևս, մեր մելիքների նման մի քանի գյուղի սեփականատեր։ Ամեն պարագայի սրանք պետական
պատասխանատու պաշտոնյաներ չեն։ Երկիրը ենթակա էր Նախճվանի խանի իրավասության։ Սրա անցողակի միջամտությունը անստույգ ենք համարում։ Արդարև, եթե
նա Դավիթ Բեկի դեմ ելած լիներ և հաղթած,
բնավ չէր նահանջի կռվի դաշտից՝ առանց
զսպելու խռովությունը։ Նրա միջամտությունը չենք տեսնում նաև հետագա տարիներին։ Երկրի տերն էր և պատասխանատուն
և պետք է, որ հետապնդեր խռովարարներին, եթե նրանք իրոք պետության թշնամիներ լինեին։ Հաջորդ 1724-1726 տարիները
չգիտենք ի՞նչ էր Դավիթ Բեկի վիճակը։ Ստեփաննոսն այս մասին լուռ է։ Հավանորեն
տեղյակ չէ գործին։ Երևանի խանի եղբոր
դատաստանը, որով պատժում է գանգատավոր թուրքերին և ոչ հայերին, թվում է, թե
վերջ է դնում թշնամական ընդհարումներին։
Դավիթ Բեկը ևս ստիպված է լինում զենքը
վայր դնել և ահա ինչու։ Նա եկել էր Վախթանգի և Եսայիի կողմից, պաշտոնապես թե
անպաշտոն կերպով։ Վերև բացատրեցինք
մեր ենթադրություններն այս առթիվ։ Եկել
էր նախապատրաստելու երկիրը ռուսներին
ընդառաջելու ծրագրի ոգով։ 1722 թվի վերջերը Վախթանգի և Եսայի կաթողիկոսի հույսերը ի դերև ելան։ Պետրոս Մեծը ձգձգում
է իր խոստումը, հայտնելով, որ մինչև չտիրանա Կասպից ծովի եզերքին, չի կարող օգնության գալ և խնդրում է Վախթանգին միջնորդել պարսից շահի առաջ՝ զիջանել հիշյալ
ծովեզերքը ռուսներին։ Վախթանգը հուսահատ վերադառնում է Թիփլիս, որ գրավված
էր իր հակառակորդ վրաց իշխանի կողմից,
որ բարեկամ էր պարսից տիրապետությանը։ Օսմանցիների հարձակումով դրությունը
բարդանում է։ Ռուսները մի թեթև գունդ են
ղրկում պաշտպանելու Վախթանգին ընդդեմ օսմանցիների՝ 1723 թվին։ Վախթանգը

պարտվում է և հարկադրվում թողնել հայրենիքը և ապաստանել Ռուսիա։ 1724 թվի
օգոստոս ամսին արդեն հայրենիքից դուրս
էր։ Հույսերի և ծրագրի խորտակումը կատարյալ էր։ Լուրը անտարակույս հասնում
է Դավիթ Բեկին և սանձում նրա եռանդը։
Ահա ինչու այնուհետև 1724-1726 թթ. նա
անգործության է մատնված։ Հավանական
է, որ լրաբերը նույն Հովհաննես Գուգարացին էր (իմա՛ Ավան Ջրաբերդցին)։ Ստեփան
Շահումյանը տեղյակ չէ Դավիթ Բեկի գաղտնի հարաբերությանը Վախթանգի և Եսայի
կաթողիկոսի հետ։ Այս է պատճառը, որ Հովհաննեսի գալն ու գնալը առասպելական ձև է
ստացել նրան հասած լուրերի մեջ։
Այսպիսով, Դավիթ Բեկը ձեռնամուխ
եղավ կատարելու միմիայն նախապատրաստական աշխատություն և առանց ապստամբական ցույցերի։ Այդ աշխատությունն
էր տնտղել տեղական մելիքների, եկեղեցականների և ազդեցիկ ուժերի տրամադրությունները, այժմեն մեկուսացնել վտանգավոր
կամ անվստահելի իշխաններին և մանավանդ մաքրել ռազմագիտական դիրքերը
այնտեղ բուն դրած թուրք խաշնարած ցեղերից։
Այս աշխատանքը կատարվեց մի բուռն
քաջերով առանց երկրի բարձր իշխանության՝ Նախճվանի խանի ուշադրությունը
գրավելու, այնպիսի հմտությամբ, որ Երևանի խանի եղբայրը մեղավոր ճանաչեց թուրք
գանգատողներին, առանց խոժոռելու հայերի դեմ։
Քոչվորների հետ ընդհարվելը քաղաքական կասկած չէր կարող հարուցանել։ Սովորական երևույթ էր հնուց ի վեր։ Կար ժամանակ, երբ հայերն իրենց հոտը տանում էին
ձմերելու Կուրի և Երասխի դաշտերում և
փոխարենը թույլ էին տալիս տեղացիներին
անցնելու ամառը Հայոց սարահարթերում։
Լեռնականները ասպատակեցին 670-ական
թվականներին Կուրի և Երասխի ափերում
ճարակող հոտերը, ոչ միայն բնիկների, այլ
և որ «յԱյրարատեան գաւառացն և ի Սիւնաստանեայց աշխարհէն հօտք և անդեայք
ի ձմեռնաճաշակ դաշտն եկեալ էին յարօտ»։
Իսկ 851 թվին տեղատարափ անձրևը «ութ
հարիւր վրան խաշնարածաց տարաւ, որք
եկեալ էին ի Կաւվկասայ յապուր՝ յաւուրս
ամարայնոյ» Մեծիրանց գավառ, որ գտնվում
էր Խաչենի շրջանում։
Ներկայումս թարաքյամա քոչվորները
Կուրի ափերից բարձրանում են Արցախի և
Սյունիքի վրայից մինչև Նախճվանի և Դարալագյազի լեռները և շատ հաճախ տեղի են
տալիս բախումների, երբեմն արյունահեղ։
Սար բարձրանալիս կոխոտում են ու փչացնում կանաչ արտերը և իջնելիս՝ քշում տանում են խառնելով իրենց հոտերին հայ գյուղերի անասունները։
Անցնինք «Դավիթ Բեկ» վեպին։ Թեև մեր
նյութից դուրս է գտնվում գրական քննությունը, բայց նկատելու ենք, որ վեպի շենքը համաչափ չէ և հորինված է, կարծես, առանց
մշակված ծրագրի։ Գրիչն ընթացել է ոչ մտքի
ետևեն, այլ նրա հետ միասին և ստեղծել է
հերոսների համար երբեմն դժվար կացություններ, որտեղից հանելու համար ստիպված է եղել շեղվել պատմության թելից, նոր
օժանդակ դեմքեր հանդես բերել, անբնական տեսարաններ կերտել։ Այս բոլորը խանգարել են երկի ներդաշնակությունը։ Վերջին
գիրքը ավելի ստվար է, քան առաջին երկուսը։ Հեղինակը առանձին փույթ չունի գեղարվեստականի մասին. նրա համար ավելի
թանկ է երկի գաղափարախոսությունը, որ
արտահայտում է ոչ միայն գործող անձերի
բերանը դրած ճառերով, այլև նրանց հերոսական նկարագրով։ Առաջին երկու գրքերը
նվիրված են ամբողջովին Դավիթ Բեկին և
Ստեփաննոս Շահումյանին։
Դավիթ Բեկը փրկվում է մահից, փախչում Վրաստան և այնտեղ «առաջին պետական մարդ դառնում»։ Ճիշտ ինչպես հնում
Տրդատը փախավ Հռոմ և հռչակ ստացավ
իր քաջությամբ։ Ստեփաննոս էլ գերությունից է ազատվում շնորհիվ իր քեռի Թորոսի։

Պատմական քիչ բան կա այս երկարաձիգ
պատմության մեջ։ Բացի մի քանի անուններից, մնացածը՝ դեմքեր թե տեսարաններ, երևակայության արդյունք են։ Ավելի
պատմական է երրորդ գիրքը՝ Դավիթ Բեկի
գործունեությունը։ Հիմը կազմում է Ստեփաննոսի՝ վերևը քննած պատմությունը։ Աշխարհագրական քարտեզը և անձերը նույնն
են, բացի մի քանի թարմատար դեմքերից։
Հարկավ պատմության համեստ գործիչները
դարձել են վեպի մեջ հայտնի մեծություններ։
Գործողության դաշտը Սյունիքի յոթն գավառներն են, ուր տիրում են՝
Գողթան, մելիք Մուսին,
Գենուազ, իշխան Ստեփան Շահումյան,
Ղափան, մելիք Փարսադան,
Չավնդուր, Թորոս իշխան,
Բարկուշատ, մելիք Ֆրանգյուլ,
Սիսիան, իշխան Բայինդուր,
Զանգեզուր, Մխիթար սպարապետ։
Այս անձերից ոչ ոք գավառատեր չէր, և
ոչ էլ Ստեփանը, Թորոսը, Բայինդուրը իշխաններ էին։
Մելիք Փարսադանը «երկաթե սիրտ ունի և գայլի խիղճ», Ստեփանը՝ «սատանայի խելք և Ռուստեմի քաջություն», Թորոս
իշխանը՝ «փղի ուժ և առյուծի սիրտ», Բայինդուրը՝ «սարսափելի հսկա է», Ներսես
եպիսկոպոսը՝ «Օմարի և Եազիդի նման արյունարբու է, իսկ Հարուն ալ Ռաշիդի նման
անողոքելի»։ Այս նկարագիրները պատմական չեն և ոչ վիպական, այլ դյուզացներգական, եթե կուզեք։ Վիպագրի ցանկությունն
է տեսնել նրանց այդպիսի հատկություններով։
Վեպի գլխավոր գործողները վարում են
գնդեր՝ գնդապետներ են։ Կան և խմբապետներ, որոնք փոքր խումբերի գլուխ անցած
շփոթություն են ձգում թշնամու բանակում՝
հեղակարծ հարձակումներով և ավազակային հափշտակություններով։ Սրանց գործերը չեն ներկայացրած, հիշված են միայն
խմբապետների անունները՝ Վաղարշապատցի Հարություն տանուտեր, Գանձակեցի Եղիազար աղա և Թադեոս բեկ, Շուշեցի
Զաքարիա իշխան (Շուշին գոյություն չուներ
այն ժամանակ), Լոռեցի Ավթանդիլ, Երևանցի Օհաննես, Մեղրեցի մելիք Կոստանդին և
այլն։ Այս անունները պատմական են, առնված են վերևը հիշված ցուցակից, գնդերի
թիվը և քանակը ևս այստեղից է, բայց տիտղոսները և նրանց գործունեության վայրերը
պատկանում են վիպագրին։ Կռիվների դաշտը հասցրել է մինչև Դարալագյազ և Սևանա
լճի ափերը։
Թշնամի բանակի գլխավոր դեմքերը ևս
պատմական են, ինչպես Փաթալի և Աղասի
եղբայրները, Ասլամազ ղուլին և ուրիշները։
Հարկավ սրանք էլ են արժանացել ավելի
բարձր աստիճանի, քան ունեին։ Փաթալին,
հասարակ ցեղապետ, դարձել է խան և բռնապետ Փայտակարանի և ձգտում է ձեռք
ձգել ամբողջ Ղափանը։ Փայտակարանը՝
Ղարադաղը չէ, ինչպես սխալմամբ նույնացրել է Րաֆֆին։ Ասլամազ ղուլին նմանապես
խանի դիրք ունի և տեր է Զեվու բերդին։
Դավիթ Բեկի կռիվներից մեծ տեղ են
բռնում վեպի մեջ Զեվու բերդի պաշարումը
և Եղվարդի ճակատը։ Պաշարումի երկարաշունչ մանրամասնությունները վառ երևակայության արդյունք են։ Ստույգ է միայն, որ
Տեր Ավետիքը վճռական դեր է կատարել։
Եղվարդի կռիվը մղված էր ընդդեմ Փաթալի և Աղասի եղբայրների։ Թորոսն ընկավ
կռվում, բայց Շահումյան գերվեց ոչ այս
կռվում, այլ Խոտանանի արշավանքին։ Սրա
առաջին գերությունը և դարձը շնորհիվ Թորոսի՝ պատմական չեն։ Ստեփանոսը Թորոսի քեռորդին չէր։
Երկու հայ մելիքները՝ Դավիթ և Ֆրանգյուլ, հանված են խիստ թանձր գույներով,
քան իրավունք է տալիս պատմությունը։
Նրանք պետք չունեին սողալու թուրք եղբայրների առաջ։ Երկրի խանը նստում էր
Նախճվան, որի իրավասության տակ
էին հայ մելիքները և թուրք եղբայրները։ Սրանք Ղափանի տերերը
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չէին, ուրեմն և չէին կարող խոստանալ Ղափանը զիջանել փառասեր
մելիքին որևէ գնով։
Ընդհանուր առմամբ վեպը հավատարիմ է մնացել իր պատմական վերև
քննված աղբյուրին։ Սակայն այս միայն վեպի կմախքն է։ Արդյո՞ք նրա մարմին, ամբողջությունը ևս պատմական է։ Անգամ
պատմությունից առած դեմքերի նկարագիրը հեռու են պատմական իրականությունից։
Պատմական լինելու համար անհրաժեշտ չէ
ամենևին, որ վեպի դեմքերը և նյութը քաղված լինեն պատմությունից։ Գործող անձինք
կարող են լինել շինծու, անծանոթ պատմությանը, բայց եթե նրանց նկարագիրը, նրանց
ոգին, աշխարհայացքը համապատասխան
են ընտրած պատմական միջավայրին, կլինեն պատմական։
«Դավիթ Բեկ» վեպը, չհաշված կմախքը,
մյուս մասերով խորթ է Դավիթ Բեկի ժամանակակից իրականությանը։ Հեղինակն իսկապես նպատակ էլ չի ունեցել վերակենդանացնել գեղարվեստական պատկերների և
տիպար դեմքերի միջոցով անցյալի մի էջը։
Անցյալը նրան հետաքրքրել է ոչ անցյալի համար, այլ որպես մի «դասարան» քաղաքական կրթության։ Եվ դասարանի մեջ ինքն է
նստել և ինքն է խոսում, քարոզում։ Հին ռազմիկներին հանել է դարավոր մեռելությունից,
բայց նրանց մեջ դրել է իր հոգին, իր միտքը,
իր լեզուն։ Նրանք սոսկ դիմակներ են, որոնց
ետևը կանգնած է հեղինակը և թելադրում
է ոչ միայն նրանց ճառերը, խորհուրդները,
հուզումները, այլ անգամ գործելու կերպերը։ Բոլորեքյան խոսում են հեղինակի բերանով, չէ թե միայն հերոսները՝ Դավիթ Բեկ,
Մխիթար, Բայինդուր, Ներսես եպիսկոպոս,
Շահումյան, այլ անգամ Փաթալի խանի հարեմի բնակիչները՝ Սյուրին և ներքինապետ
Ահմեդը, երկուսն էլ կրոնափոխ հայեր են,
բայց մնացել են մաքուր, գաղափարական
հայրենասերներ, ապրելով հանդերձ տասնյակ տարիներ հարեմական մթնոլորտի մեջ։
«Դավիթ Բեկ» վեպը մի կենդանի հիշատակարան է հեղինակի անձնական հայացքների, հասարակական և քաղաքական գաղափարների և տրամադրությանց, մանավանդ
նրա տեսությունները՝ բռնության դեմ պայքարելու եղանակների, ստրկության լուծը
թոթափելու միջոցների վերաբերյալ։
Դավիթ Բեկի ծնողները մի խումբ ուրիշ
հայերի հետ իրենց այրել էին խանի դատարանի առաջ, «կամենալով ինքնակամ
մահով բողոքել տիրող անարդարության
դեմ. իրանք մեռան, բայց անարդարությունը մնաց...»։ Դավիթը փրկվել էր բարեսիրտ
ներքինապետի ջանքով, խնամվել։ Պատանու կյանքը հնարավոր փորձանքից զերծ
պահելու համար, ներքինապետը խորհուրդ
է տալիս գնալ Վրաստան։ Նախքան հեռանալը պատանին այցելում է իր անբախտ
ծնողների գերեզմանը, ողբում արտասուքով նրանց կորուստը և լսում է մի ձայն, թե
«դառնության բաժակը լցված է» և ուխտում
է «մինչև մահ կռվել անարդարության դէմ»։
Հրաժեշտի ժամին խանի կինը, որ տեղյակ է
պատանու ընտանեկան դժբախտության, և
նրա հովանավորը, ողջերթ է մաղթում խրախուսական խոսքերով, որ ինքը «հավատում
է Աստծո արդարադատությանը և հույս ունի, որ բոլոր չարիքների հատուցում կլինի,
նեղյալները կվայելեն ազատություն, իսկ նեղիչները սոսկալի դատապարտություն» (էջ
160)։ Ներքինապետն իր կողմից հանձնում
է պատանուն Սյունյաց աշխարհի մի հզոր
թագավորի թուրը, որ հանել է խանի գանձարանից, մի թուր, որ միաժամանակ հայ
թագավորի հզոր ձեռքում պաշտպանում էր
մեր հայրենիքը. «Թո՛ղ այսուհետև այս թուրը հիշեցնե քեզ նրա ցավալի անկումը, թող
ոգևորե քեզ նրա վերականգնման համար
գործել»։ Ներքինապետն ավելացնում է, որ
հորդորիչ խոսքերը «իր գլխից չի ասում, այլ
Աստված ինքն է հայտնել նրան մի տեսիլքի
մեջ, ուստի ինքը հավատում է պատանու
ճակատագրին» (էջ 165)։
Դավիթ Բեկը Վրաստան է։ Օտար ծառայության մեջ մոռացել է իր ուխտը։ Ահա
հասնում են նրան երկու նամակ, մեկը կրում
է Սյունյաց աշխարհի հոգևորական և աշխարհիկ մեծամեծների ստորագրությունն
ու կնիքը, մյուսը՝ Ստեփան Շահումյանիցն
է։ Առաջին նամակի մեջ հայրենիքի վիճակը
նկարագրված է շատ տխուր և հուսահատ
գույներով՝ կնիկներ, աղջիկներ բռնաբարվում են, վանքերն ու եկեղեցիները ապա-

կանվում, խաչերը շների վզից կախված,
երեխաներին խլում վաճառում են օտար երկիրներ, մի խոսքով ստրկության լուծը, կյանքի դառնությունը այնքան սաստկացել է, որ
ժողովուրդն ուխտել է «կամ միանգամով
կոտորվել և բնաջինջ լինել, կամ բոլորովին
ազատվել մահմեդական բռնակալությունից»։ Երկիրն աղերսում է, որ Դավիթը վերադառնա և առաջնորդե ժողովրդին» (էջ 174)։
Իսկ Ստեփան Շահումյանը հիշեցնում
է իր նամակում Դավիթ Բեկին, թե միասին
Հայոց պատմության դասեր են առել Տաթևի վանքում և գիտե, որ հնուց ի վեր հայերը
նշանավոր մարդիկ են տվել, որոնք սպասարկել են իրենց հանճարը դրացի ազգերին
և մեծ անուն վաստակել, փառքի արժանացել, սակայն նամակագիրը կգերադասեր,
որ այդ մարդիկ աշխատեին հայրենի հողի
վերա և հայրենիքի համար։ Այնուհետև դառնալով Դավիթ Բեկին, գրում է. «Ես գիտեմ
քո մեծահոգությունը, դու այն տեսակ մարդիկներից ես, որոնց համար հայրենիք և ազգություն չկա, որոնց հայրենիքը լայնածավալ
աշխարհն է, իսկ ազգությունը՝ ընդհանուր
մարդկությունը, սակայն օտարներին կերակրել, երբ մեր զավակները քաղցած են,
մեծ առաքինություն չէ» (էջ 179)։ Դավիթի օգնությունն անհրաժեշտ է համարում Շահումյանը և ուրիշ նկատումով՝ «Մեր ազնվական
դասը փչացած է,– գրում է նա,– նրանց վրա
հույս դնել չի կարելի։ Դարերի ընթացքում,
պարսից ազդեցության ներքո, ազնիվ արյունը նրանց երակներում խարդախվեցավ։
Այժմ ժողովրդին պետք է փրկե ժողովրդի
մարդը, նրա միջից դուրս եկած, նրա հարազատ որդին։ Ո՞վ կարող է լինել այդ մարդը
բացի քեզանից, Դավի՛թ» (էջ 180)։
Պակաս չեն հակազդեցությունները հախուռն տեսությունների մեջ։ Շահումյանի
բերանով կոսմոպոլիտ է անվանում Դավթին,
մի մարդու, որ պատանեկությունից ուխտել
էր կռվել հայրենիքի ազատության համար։
Այլև ապականված է համարում ազնվական
դասը, մոռանալով, որ Դավիթը ազնվական
էր, բեկ էր, և, իր իսկ կարծիքով, Տաթևի մելիքների՝ Օրբելյան հռչակավոր տոհմից էր
(էջ 287)։ Դավթի զինակիցների մեծագույն և
կարևոր մասը ևս կրում են բեկ, մելիք, յուզբաշի, տանուտեր տիտղոսները, որոնցով
վիպագիրն ինքն է մեծարել հակառակ պատմական աղբյուրի լռության։
Գուցե ժողովուրդը իրոք ավելի մաքո՞ւր
է մնացել, քան իր բարձր դասակարգը։ Բայց
ահա ի՛նչ ահավոր վկայական է տալիս հայ
ժողովրդին։ Սյունեցի Բայինդուրը, ազատության այդ զինվորը, «և՛ սիրում է հայերին, և՛ ատում»։ Ատելությունից բխած սերը չի կարողանում բացատրել. «Սիրում եմ
այդ ազգը որպես մի սիրահար սիրում է մի
ցած, բարոյապես ընկած, պոռնիկ կնոջ»,
թաթախված բարոյական ցեխի մեջ. «մի
մեծ պոռնիկ, որի երեսին ամոթի և պատվի մի կաթիլ չի մնացել։ Չորս հազար տարի
նա պոռնկություն է անում, բայց տակավին
չկշտացավ»։ Հազարավոր տարիներ անձնատուր է եղել այդ պոռնիկը հույն, պարսիկ,
հռոմայեցի, արաբ, մոնղոլ հոմանիներին,
«իր մարմինը վարակված է հազարավոր հիվանդություններով, մահվան հոտ է փչում»,
և այլն (էջ 428)։ Պետք կա՞ ասելու, որ հայ
անցյալն ու ժողովուրդը արժանի չեն այսպիսի մի անվայել և անիրավ համեմատության։
Դավիթ Բեկը իր զինակիցներով մտնում
է Տաթև։ Վարդանանց տոնն էր։ Ներսես
եպիսկոպոսը հոգեհանգիստ էր կատարում
Ավարայրի նահատակների հիշատակին։
Սեղանի առաջ դրված էր «մի դագաղ ծածկված ոսկեհուռ դիպակներով՝ վրան մի խաչ,
մի Ավետարան և մի քանի հատ սուր»։ «Դա
Վարդանի դագաղն է»,- կոչում է քարոզիչ
եպիսկոպոսը, «Վարդանը ժողովրդի մարմնացած բողոքն էր։ Բողոք՝ բռնության դեմ,
բողոք՝ անարդարության դեմ, բողոք՝ անազատության դեմ»։ Մեր պատմության նշանավոր մարդիկ՝ Հայկ, Արամ, Տիգրան չեն
կարող համեմատվել Վարդանի հետ։ Ինչո՞ւ։
Եպիսկոպոսի կարծիքով, «այդ քաջերի հետ
մնացած էր զորքը, այսինքն՝ վարձկանների
մի դասակարգ, որոնց գործ էին ածում աննպատակ աշխարհակալությունների մեջ»,
միայն իրենց փառքի համար։ «Զորքն արյուն
էր թափում, իսկ նրանք փառք էին վայելում։
Զորքը հողեր էր տիրում, բայց նրա որդիքը
քաղցած էին մնում, արդյունքը շռայլում էր
զորքի տերը»։ Մինչդեռ Վարդանը՝ ինքը ժողովուրդն էր. նրա հետ էր «կղերը՝ մի ձեռքում

խաչ, մյուսում՝ սուր։ Նրա հետ էր շինականը,
մի ձեռքում բահ, մյուսում՝ նիզակ։ Նրա հետ
էր ազնվականը, քաղաքացին և, որ ամենագլխավորն է, հայ կինը»։ Մի քանի օրվա
մեջ Արտաշատում հավաքվում է 60 հազարից բաղկացած մի բանակ, որ կատարեց
Ավարայրում «այն փառավոր հաղթությունը,
որը մեր պատմության մեջ մինչև դարերի
վերջը կփայլի որպես մի պայծառ աստղ»։
«Այժմ ես այս դագաղից դուրս կկոչեմ Վարդանի հոգին, թող նա խոսե ձեզ», թե ի՞նչ էինք
մենք առաջ և ի՞նչ ենք այժմ. համեմատության կետ չկա, մեր ներկան նման չէ անցյալին։ Ո՞ւր են այն քաջերը, որ սարսափեցնում
էին պարսիկներին, հոներին, արաբներին,
թաթարներին։ Մեր հայրերի անհարազատ
սերունդն ենք. այն հայրերի, որ հարգանք ու
պատկառանք էին ազդում օտարներին։ Արդ,
ինչո՞ւ ենք մենք այս օրին հասել։ Քարոզիչը
մոռանալով, որ ինքը եկեղեցական է, հայտարարում է, որ մեր խղճության առաջին
պատասխանատուն մեր եկեղեցականներն
են, որ «թուլացրին ժողովրդի սիրտը, խլեցին
նրա քաջությունը, մեռցրին նրա կենսական
ուժերը և քրիստոնեության, խոնարհության և համբերության անունով սովորեցրին
նրան ստրուկ լինել»։ Եկեղեցականները չեն
հասկացել, որ «մեր կրոնը անձնապաշտպանության դեմ չէ», որ «սեպհականության իրավունքը սուրբ է Աստծո համար», որ
«հայրենասիրությունը,
ազգասիրությանը
ամեն մի անհատի սուրբ պարտավորությունն է, որ Աստված ինքը հրամայեց Իսրայելին կոտորել ոչնչացնել իր թշնամիին»։
Քարոզիչը ցավում է, որ «մեր կույր, տգետ,
անկիրթ եկեղեցականները» չեն բացատրել,
չեն քարոզել, թե Աստծո ընտրյալները՝ Մովսես, Հեսու, Դավիթ որքան միլիոնավոր մարդիկ են կոտորել, որքան ազգեր ոչնչացրել
մինչև կարողացել են իրենց ազգը հաստատել իր հայրենական երկրում»։ Շատ քչերն
են ըմբռնել, որ պետք է (!) «խաչի հետ սուր»,
որ եկեղեցու շահերը պետք է հաշտեցնել պետության շահերի հետ։ Քչերի թվում են Ներսես, Սահակ, Հովսեփ և Ղևոնդ։ Քարոզիչը
վերջացնում է իր խոսքը հայտնելով, որ մի
նոր Վարդան է հանդես եկել, որ կամենում է
հայրենիքը փրկել։ Այդ Դավիթ Բեկն է, և հրավիրում է ներկաներին մոտենալ և Վարդանի
դագաղի վրա երդվել հավատարիմ մնալ նոր
Վարդանին (էջ 389-401)։
Օրվա հերոսը, Դավիթ Բեկ, խոսք է առնում և հայտնում, որ հայրենիքը կարոտ էր
այս շարժման, որի գլուխն է անցել ինքը, հավատացած լինելով, որ Հայաստանի Աստվածը կօգնե իրենց, ինչպես օգնել է մեր նախնիքներին. «Մենք պիտի կռվենք բռնության,
անարդարության և ստրկության դեմ»։ Հավատքը, անկեղծությունը և անձնազոհությունը գլխավոր պայմանն են հաջողության։
Մխիթար սպարապետը, թեև չի հավատում
բախտին, բայց հավատում է «Հայաստանի
աստղին», հավատում է, որ «կա երկնքում
մի արդար դատավոր, որը վերջապես կլսե
թշվառի ձայնը և նրան ուժ ու զորություն
կտա փշրելու ամբարտավան բռնակալի եղջյուրները (էջ 313)։
Մեր վիպագիրը՝ նոր Եղիշե, իր հերոսը՝
նոր Վարդան, պետք է որ լինեն և՛ նոր Վասակներ։ Եվ կան մելիք Դավիթն է Տաթևացի
և մելիք Ֆրանգյուլ Երիցվանեկցի։ Սակայն,
սրանք մենակ չէին որպես շարժման հակառակորդներ։ Բազմաթիվ մելիքներից միայն
մելիք Փարսադանն է հարել Դավիթ Բեկին
և այն էլ ո՛չ անմիջապես։ Շահումյանը խորհուրդ է տալիս կոչ անել տեղական մելիքներին։ Դավիթ Բեկը գտնում է, որ «զգույշ,
մտածող և, իրենց կարծիքով, խոհեմ պարոններն են, որ իրանց մելիքներ, տանուտերներ ու բեկեր են կոչում, և որոնց յուրաքանչյուրը մի-մի վիճակի տեր է, լոկ խոսքերով
չի կարելի համոզել։ Նրանք դարձյալ կմնան
իրենց խոհեմության մեջ, որ մի տեսակ խոհեմ անտարբերություն, խոհեմ մեռելություն է։ Նրանց պետք է ցույց տալ շոշափելի
փաստ, պետք է ցույց տալ, որ փոքրաթիվ
մարդիկներով ևս կարելի է մեծ գործ սկսել»
(էջ 369-370)։
Գործը սկսվեց։ Բայց միայն մելիք Փարսադանն եկավ, մյուսները մնացին իրենց խոհեմության մեջ։ Նրանցից երկուսը ժառանգեցին ուրացողի և դավաճանի անուն։ Ի՞նչ
էր նրանց դավաճանությունը մեր վիպագրի
հայացքով։ Մելիք Ֆրանգյուլը «բնավորությամբ բարի մարդ էր, բայց սաստիկ փառասեր։ Իր փառասիրությանը զոհեց նա հայրե-

նական կրոնը և մինչև անգամ իր հարազատ
աղջիկը», ուզում էր ամեն գնով «պահպանել
իր տոհմային ժառանգությունը»։ «Իբրև հայ,
նա ցանկանում էր Հայաստանի բարիքը,
ցանկանում էր, որ այդ երկիրը ազատ լինի,
ցանկանում էր, որ նա ունենա իր հայ իշխանը, բայց այդ իշխողը լինի ոչ այլ ոք բայց
միայն ինքը» (էջ 680)։ Բայց մի՞թե հանցանք
է, երբ մի բարի և հայրենիքին բարիք ցանկացող անձն ուզում է իշխող լինել։ Տեսե՛ք,
որ ինքը մելիքը, այլ կերպ է բացատրում իր
վարմունքը։ «Ես միշտ ծածկված եմ եղել մի
կեղծ, խաբուսիկ կեղևով,– մենախոսում է ուրացող մելիքը,– դրսից ներկայացել եմ որպես
պաշտոնյա, որպես գործիք օտարի, իսկ ներսից պաշտպանել եմ իմ ազգիս շահերը։ Ես
հայտնապես վնաս եմ տվել իմ ազգին, բայց
գաղտնապես օգնել եմ նրան... ի՞նչ պիտի
անես, երբ օտարի, երբ թշնամու ծառայության մեջ ես։ Մի պատառ պետք է ձգես նրա
բերանը, որ կարողանաս ամբողջը ազատել։
Ես տվեցի Փաթալի խանին մի վանք և
դրանով ազատեցի մեր բոլոր վանքերը։ Ես
տվեցի նրա եղբորը իմ հարազատ աղջիկը և
դրանով ազատեցի հազարավոր աղջիկներ
մահմեդականի կին լինելուց։ Ես ուրացա իմ
կրոնը, որ դրանով գրավեմ թշնամու մտերմությունը... և նրան իմ ձեռքում պահեմ» և
ցավում է, որ չկարողացավ գլուխ բերել ինչ
որ նախասահմանել էր (էջ 682-683)։ Ուրեմն
Ֆրանգյուլն իր կրոնը և աղջիկը զոհել էր ոչ
թե ունայն փառասիրության, այլ երկրի բարօրության համար։
Վիպագիրը հավատարիմ չէ մնացել այս
տեսակետին։ Տեղական մելիքները չեն հարել Դավիթ Բեկին, որովհետև չեն համակրել։ Դավաճաններ չէին, այլ «հայրենիքին
բարիք ցանկացող» մարդիկ, որ իրենց գիծն
ունեին։ «Քիչ ուժերով մեծ գործ կատարելու»
ինքնավստահությունը հակառակ էր նրանց
փորձառությանը, որ թելադրում էր «քիչ զոհողությամբ» խուսափել մեծ վտանգներից։
Վեպը անտարակույս շահած պիտի լիներ,
եթե հեղինակը լրջորեն վերաբերեր հակառակորդների տեսակետին և տար երկու
հայացքների ներհակ ուղղությունը, նրանց
բախումը և համերաշխության միջին ճանապարհը։ Բայց նա տարվել է Եղիշեի շունչով,
և նրանից փոխ է առել դավաճանի պատրաստ մտացածին պատկերը։ Մելիք Փրանգյուլ նենգում է Եղիշեի Վասակի նման։
Թողնենք հերոսների թերի պատմագիտությունը, թյուր են մակերեսային դատողությունները հայ անցյալի մասին, անզգույշ՝
հարձակումները հայ եկեղեցու և եկեղեցականության վրա։ Առնենք միայն նրանց սեփական և շինիչ հայացքները, որոնց էությունը հետևյալն է. «Հայերի սրտում բոլորովին
չի հանգած հայրենասիրության կայծը, բավական է փչել նրա վրա և իսկույն կբորբոքվի։ Իսկ բոցավառել, բորբոքել հայրենասիրության սրբազան հուրը կարելի է։
Այդ կլինի գործի հաջողակ սկիզբը, իսկ
վախճանը Աստծո ձեռքումն է։ Պետք է հավատալ Հայաստանի աստղին, պետք է հավատալ երկնքի արդար դատավորին, որ
կլսե թշվառներիս ձայնը և ուժ կտա փշրելու
թշնամու եղջյուրները» (էջ 313)։ Ուխտենք
ազգովին ծառայելու այս գործին, ուխտենք
կամ բնաջինջ լինել կամ փշրել ստրկության
շղթաները։ Ո՛վ չգա մեզ հետ դավաճան է,
մեր սուրը պետք չէ խնայե այդպիսիներին
(էջ 403)։
Այս հավատամքը պատշաճ է ավելի մի
եկեղեցականի, քան քաղաքական գործիչի
և հիշեցնում է Եղիշեի ուխտը, որ տանում է
դեպի մարտիրոսական թագը։ Եղիշեի համար անտարբեր էր հաղթել, թե հաղթվել, երկու դեպքում էլ Աստծո արքայությունը պատրաստ էր։ Իսկ լուրջ քաղաքական գլխում
հաշվից դուրս պիտի մնան Աստված, ճակատագիր և արդարություն։ Սրանք անտես,
աներևույթ և անկշռելի ուժեր են, կարող
են գալ և չգալ։ Հայրենասիրություն, հույս,
հավատ՝ հոգեկան կարևոր ազդակներ են,
բայց բավական չեն քաղաքական հեղաշրջումներ առաջ բերելու համար։ Հարկավոր է
ամենից առաջ զինվորական կարողություն։
Դավիթ Բեկը այնքան միամիտ չէր, որ կարծեր թե մի բուռ քաջերով հնարավոր է պարսից պետությունը խորտակել։ Նրան թևավորողը ռուսական օգնության հույսերն էին,
որին ակնապիշ սպասում էին Վախթանգ
և Եսայի՝ նստած Գանձակում։ Երբ հասավ
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Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» պատմավեպը
ԴԱՎԻԹ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, արվեստի վաստակավոր գործիչ

Ա.
րանում է Դավիթ Բեկի սխրագործության 300 տարին: Այս երեք հարյուր տարիների ընթացքում մենք՝ որպես հայ
ժողովուրդ, մեր ազգային ծրագրերի իրականացման ճանապարհին պարտական
ենք նաև նրան: Այդ բարձր գիտակցությունը
ժամանակին ոգեշնչեց Րաֆֆուն՝ գրելու իր
«Դավիթ Բեկ» պատմավեպը:
Րաֆֆին ռոմանտիկ էր, այլ կերպ՝ գաղափարապաշտ: Ազգային վերակայացման գաղափարաբանության նպատակով նա ստեղծեց սերունդներին գործնական օրինակ
տվող հերոսներ: Դա թե՛ պարսկահայության
և կովկասահայության կյանքը նկարագրելիս («Սալբի», «Հարեմ», «Ոսկի աքաղաղ»),
թե՛ ծրագրային վեպերում («Ջալալեդդին»,
«Խենթը», «Կայծեր») և թե՛ պատմավեպերում («Դավիթ Բեկ», «Պարույր Հայկազն»,
«Սամվել»): Եվ, իրոք, Րաֆֆու այս վեպերից
ծնվեցին ոչ միայն ազգային հերոսներ, այլև
ազգային կուսակցություններ ու գաղափարախոսություններ:
1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը ազգային վերականգնումի նոր հույսեր էր ներշնչել հայ ժողովրդին: Րաֆֆին
այդ հույսերի արտահայտիչն էր: Դավիթ Բեկի կերպարը մարմնավորելու համար վիպասանը պատմական հիմքեր էր որոնում, իսկ
միակ հիմքը Մխիթարյան միաբան Ղուկաս
Սեբաստացու «Դաւիթ Բէգ կամ պատմութիւն մարտից Ղափանցոց» աշխատությունն էր: Սեբաստացին իր հերթին օգտվել է Դավիթ Բեկի հետ ազատագրական
սխրանքն իրականացրած իրական հերոսների պատմածներից, որպիսիք են Ստեփանոս Վրդանիսյան-Շահումյանը, քահանա
Տեր Ավետիքը, նաև ուրիշներ: Ինքը՝ Ղուկաս
Սեբաստացին, որ ավազանի ազգանունով Ստեփանյան էր, գրավոր հուշեր ուներ
պատմական այդ իրադարձության մասին.
ահա, իր հուշերի և նշված պատմությունների միավորմամբ 1736-1737 թթ. շարադրում
է հիշյալ գիրքը: Այս ամենը նշանակում է, որ
ամեն ինչ պատմականորեն վավերական է:
Սեբաստացու աշխատության հիմամբ
ստեղծվել է նաև Աբգար Գուլամիրյանի
խմբագրած «Դաւիթ Բէգ. Ընտիր պատմութիւն Դաւիթ Բէգին և պատերազմացն հայոցն Խափանու, որք եղեն ընդդեմ թուրքաց...
» տարբերակը, որը Վաղարշապատում լույս

Լ

է տեսել 1871 թ., ինչն էլ ծանոթ էր Րաֆֆուն: Իսկ Սեբաստացու աշխատությունը,
այսինքն՝ գրքի մայր օրինակը, Մխիթարյան
միաբան Սամուել Արամյանի աշխատասիրությամբ լույս է տեսել շատ ավելի ուշ (Վենետիկ, 1978): Այդ հրատարակությունը նույն՝
1978 և 1992 թվականներին Արշակ Մադոյանի փոխադրությամբ և առաջաբանով լույս
տեսավ նաև արևելահայերեն:
Վեպը գրելիս Րաֆֆին մեծապես օգտվել
է նաև իր ճամփորդական տպավորություններից, ձեռքի տակ է ունեցել պատմական
այլ սկզբնաղբյուրներ (Եսայի Հասան-Ջալալյանց, Պետրոս Դի Սարգիս Գիլանենց, Միքայել Չամչյան, Ղուկաս Ինճիճյան):
1880 թվականին վեպը արդեն պատրաստ էր: «Մշակ»-ում տպագրվելու ընթացքում (1880-1882) նա նյութի հարստացման,
բնաշխարհի, պատմական միջավայրի կենդանի պատկերման պահանջ է զգում, այդ
իսկ նպատակով ընդհատում է տպագրությունը և 1881-ի հունիսի 25 - հոկտեմբերի
30 ժամանակահատվածում ճանապարհորդում Մեծ Սյունիքում ու Փոքր Սյունիքում,
այսինքն՝ Արցախում: Այդ ընթացքում ոտքի
տակ է տալիս ամբողջ Արցախն ու Զանգեզուրը, տեսնում է Գանձակը, Սիսիանը, Բարգուշատը, Չավնդուրը, Կապանը, Մեղրին,
Օրդուբադը, Նախիջևանը... Հավաքում է
փաստեր, հիշողություններ, ավանդազրույցներ, անում տարատեսակ գրառումներ...

Վերադարձին
ապագա
հրատարակության համար նախ՝ վերախմբագրում
է տպագրված էջերը և ապա՝ նոր լիցք հաղորդում չտպագրված նախնական շարադրանքին: Սա արդեն Րաֆֆու սխրանքն էր,
որ պատմության չոր ու ցամաք թվերին ուզում էր ավելացնել կենսական միջավայր,
պատմաաշխարհագրական տարածություն
և պատմականորեն ներկա ժամանակ, քանի որ վիպական գործողությունները կատարվում են որպես կենդանի ընթացք և ոչ
թե պատմվում: Այսինքն՝ պատմավեպը նրա
համար ոչ միայն պատմության ժամանակագրություն էր, այլև մշակույթի պատմություն՝ ինչպես էին հագնվում, ինչպես էին հարաբերվում, ինչ կառուցվածք ունեին տները,
ինչ կահավորում ունեին սենյակները, ինչ էր
հայ ընտանիքը, ինչ էր հայ ժողովուրդ հասկացությունը, ինչ էին ուտում, կենցաղի ինչ
առարկաներ էին գործածում, նաև ինչ ճանապարհներ ու հանգրվաններ, սարեր ու
ձորեր կային: Այս ճանապարհորդությունը
ոչ միայն հագեցրեց վեպի «ծարավը», այլև
ծնունդ տվեց «Խամսայի մելիքությունները»
(Թիֆլիս, 1882) աշխատությանը, որ Արցախի 1600-1827 թվականների պատմությունն
է:
«Դավիթ Բեկ» վեպը «Մշակ»-ին զուգընթաց մաս-մաս տպագրվում է գրքով, երրորդ
վերջին մասը գրքի տեսքով պատրաստ էր
1882-ի մարտին: Վեպի երեք մասը միասին՝
որպես առանձին գիրք, առաջին անգամ լույս
է տեսել 1890-ին Թիֆլիսում: Վերնագրի տակ՝
«Պատմական վեպ (1722-1727)»:
Րաֆֆու նպատակը ազգային զարթոնք
բորբոքելն էր. ըստ Լեոյի՝ Կիլիկիայի անկումից հետո վերահառնումի առաջին կռվանը
Սյունիքի ազգային-ազատագրական պատերազմն էր, որ սկսվեց 1722 թվականին,
ավարտվեց 1725-ին Դավիթ Բեկի իշխանության գալով, 1727-ին Բեկի մահից հետո
վերսկսվեց ու շարունակվեց Մխիթար Սպարապետի կողմից և 1730-ին ավարտվեց նրա
մահվամբ:
Դավիթ Բեկի կենսագրական հարցեր
կան, որոնք դեռևս քննարկվում են. ըստ
այդմ՝ հոր անունը եղել է Աստվածատուր,
պարսիկներն ասել են Ալահվերդի, ապրել է
Տաթևում: Չափահաս տարիքում Դավիթը
գնացել է Հալիձոր՝ հորեղբայր մելիք Փարսադանի մոտ, ով և նրան տարել է Վրաստան:
Վրաստանում անցել է զինվորական ծառայության, այնտեղից էլ եկել ու գլխավորել
է հայրենիքի ազատագրական պայքարը:
Ըստ որոշ աղբյուրների՝ Բեկը ունեցել է որ-

«Դավիթ Բեկ» վեպի պատմական հիմը և
գաղափարախոսական արժեքը
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բոթաբերը, թե կայսերական խոստումներն
արդյունք չտվին, Դավիթ Բեկը սուրը դրավ
պատյանի մեջ։ Նա Թամարին խոստացել
էր, թե նպատակս է «ազատել հայրենիքս,
ազատել իմ ազգը և Հայաստանի թագուհու
թագը քո գլխին դնել» (էջ 329)։ Այս է վեպի
նախնական հանգույցը, որ պիտի լուծվեր
Դավթի հաղթանակով՝ պսակված արքայական թագով։ Վիպասանը գիտե, որ Դավիթ
Բեկը հույս ուներ դրսի օգնության, տեսանք,
որ Գանձակում բանակած հայ 60 հազար
երևակայական զորքի հրամանատարը, իր
կարծիքով, Դավիթ Բեկն էր։ Նա անտես է
արել վեպի մեջ արտաքին նեցուկը և ակամայից թողել է հերոսին կես ճանապարհին,
առանց թագի։ Այս զանցառությունը խորհրդավոր է։
«Դավիթ Բեկ» վեպը այսօր մեզ համար
պատմական է կրկնակի իմաստով։ Նրա հերոսը 1722 թվականի մարդ է, բայց խոսում է
1881 թվի լեզվով։ Այդ լեզուն չի պատկանում
միմիայն հեղինակին՝ Րաֆֆուն։ Այդ այն լեզուն է, որ սեփական էր իր ժամանակակից
հայ մտավորականության կամ այն հասարակության մի զորավոր հոսանքի, որ սկսվել

էր վաղուց, բայց մի նոր երանգ էր ստացել
1878 թվից հետո։ Ազատամիտ հոսանք էր
ընդդեմ պահպանողականի։ Նա ճոխացրեց
իր ազատական գաղափարաբանությունը
քաղաքական նոր տրամադրություններով՝
Հայկական հարցի միջազգային փուլի շուրջ
ճառագայթած լույսի և հույսի ազդեցության տակ։ «Դավիթ Բեկ» վեպը հասունացել
է այդ մթնոլորտում, ուր այն ժամանակ աշխատում էր հեղինակը։ Վեպի մեջ պակաս
չեն էջեր և հայացքներ, որոնք հիշեցնում են
«Մշակ»–ի հրապարակախոսությունը։ Րաֆֆին հաղորդ է նոր տրամադրություններին
և հավատարմորեն վերարտադրել է նրանց
ոգին իր վեպի մեջ։ Սուր աչքով նկատել է և
սևեռել է մի մտայնություն, որ հազիվ ծայր
էր տվել և միմիայն տասը տարուց հետո
պիտի ձևավորվեր և մարմնանար գրեթե
այնպես, ինչպես ինքը նախատեսել էր։ Հարկավ, ազատագրական շարժումը շատ բան
է պարտական Րաֆֆուն, բայց սխալ կլիներ
կարծել, թե շարժումը նրա զավակն է։ Իրապես երկուսն էլ ծնունդ են այն հովերի, որ
գալիս էին 16–րդ հոդվածի խոստումներից։
Շարժումի կարապետները եղել են նույն միջավայրից, ուր աշխատել է Րաֆֆին։ Նրանք
չէին որոճում ապստամբական լայն շար-

ժումներ, գիտեին, որ հնար չէ ոտքի հանել մի
ժողովուրդ, որի հարյուրից իննսունը հրացան չէ տեսել և դեռ ծանոթ չէ զինվորագրության և ուրեմն չունի զինավարժության
և զինվորական կարգապահության ընտել
շարքեր։ Նրանք հավատացած էին, որ մեծ
պետություններն իրենց հետ են, որ իրենց
թիկունք կլինեն նաև ճնշված զանգվածների «պաշտպան» Ընկերվարական Միջազգայնականը և ուրեմն բավական է բողոքել
տրտունջի ցույցերով, ըմբոստական պայթյուններով, և խոստացված բարենորոգումները կիրագործվեն։ Այսպես էր մտածում և
Րաֆֆին։ Երբ իր հերոսի բերանով ասում է
թե՝ «Սկսենք գործը, մնացածը Աստծո ձեռքին է, Հայաստանը աստղ ունի, երկնքում
արդար դատավոր կա», իսկապես այլ բան
չէ հասկանում, քան լուսավոր մարդկության
պաշտպանությունը։ Բայց և այնպես Րաֆֆին մերժել է հատուկ տեղ տալ իր վեպի մեջ
արտաքին գործոնին։ Հերոսները գործում են
անկախ իրենց հաշվին և՛ պատասխանատվության, և՛ գործում են զենքով։ Վիպագիրը
նախընտրել է ստեղծել տալ հայրենասիրության մի տիպ, որ լինի բացարձակ արժեք
և պահե իր նշանակությունը բոլոր պայմաններում, կլինի արտաքին օգնություն, թե չէ,

դի՝ Մխիթար (տեր Սահակ): Կա նաև Դավիթ
Բեկի՝ Սյունյաց երկրի այլ բնակավայրում
ծնված լինելու վարկած: Ոմանք, այդ թվում
նաև Րաֆֆին, նրան սերում են Օրբելյանների տոհմից:
Այս ամենը այսպես՝ որպես պատմաբանների զբաղմունք, բայց մենք կառաջնորդվենք Րաֆֆու գրական կերպարի կենսապատումով՝ կերտված է ըստ հավաստի
աղբյուրների:
Բ.
ՎԵՊԻ ԳՐԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ Ի ՀԱՅՏ Է ԲԵՐՈՒՄ ՐԱՖՖՈՒ
ՎԻՊԱՍԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲՈՂՋ ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԳՐՈՂԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԵՐևԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՆՍՊԱՌ ԵՆ, ԲԱՅՑ ՆՐԱ
ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՁԻՐՔԸ ՈՐՈՇԱԿԻ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ Է: ՎԵՊԸ, ԻՆՉՊԵՍ
ՆՇԵՑԻՆՔ, ԲԱՂԿԱՑԱԾ Է ԵՐԵՔ ԳՐՔԻՑ:
ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԸ ՄԻԱԳԻԾ ՉԷ, ՊԱՏՈՒՄԻ
ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ ԿԱՆ, ՈՐՈՆՔ ՍԿՍՎՈՒՄ
ԵՆ ՇԱՐԱԴՐԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՄ, ԲԱՅՑ
ՈՐՈՆՑ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ ՎԵՐՋՈՒՄ ԵՆ:
ՍԱ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ Է ԸՆԹԵՐՑՈՂԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԴԻՊԱՇԱՐԸ
ԴԱՐՁՆՈՒՄ ԳՐԱՎԻՉ:
Հեղինակն ընթերցողին միանգամից
մտցնում է գործողությունների մեջ. «Մինչև
1722 թվականը, այսինքն՝ մինչև Դավիթ
Բեկի հայտնվիլը, հայոց մելիքները տակավին պահպանել էին իրանց նշանակությունը» (Րաֆֆի, «Երկերի ժողովածու», հ. 7,
Երևան, «Սովետական գրող», 1985, էջ 7.
հաջորդ մեջբերումները այստեղից են): Եվ
սկսվում է հայոց երկրի բուն իրականության,
մելիքների ով կամ ինչ լինելու մանրամասների նկարագրությունը: Րաֆֆին շատ արագ,
մի քանի ուրվագծերով ստեղծում է վիպական կենդանի միջավայր, ինչին մեծապես
նպաստում է ոչ միայն կերպարների կենսականությունը, տեղանքի տարածական
ամբողջական նկարագրությունը, այլև մանրամասների ճշգրտությունը, և դա այնքան
բնական, որ ընթերցողը հայտնվում է նրա
պայմանական իրականության մեջ: Այստեղ
է գեղարվեստի հմայքը և մեծ գրականության նշանակալիությունը:
Գործողության մեջ է մտնում Գենվազի
երիտասարդ իշխան Ստեփանոս Վրթանեսյանը՝ Շահումյան տնից, որը, զրկված
հայրենական ամրոցից, թափառում է Սյունյաց աշխարհում և մե-

կգա դրսեն արդարությունը, թե չի գա։ Հայ
միջավայրի և դարերով ահաբեկված և զինաթափ մտայնության համար, նրա հայրենասիրությունը նորություն է, անվանենք մի
բառով՝ զինյալ հայրենասիրություն։ Դավիթ
Բեկն իր զինակիցներով մարմնացնում է այդ
հայրենասիրության գաղափարը։ Վիպագրի տառապող մտքի հորձանքները, զգայուն
սրտի անհավասար գալարումները, մերթ
խանդավառ, մերթ հուսահատ, գումարվել
և քանդակել են զինված հայրենասերի տիպար Դավիթ Բեկին։
Այսօր այդ մեծ քանդակագործի հիշատակն է, որ տոնում է վարատական հայությանը։ Նայում ենք մեր շուրջ և ամեն
կողմից ճնշող մթության մեջ տեսնում ենք
միայն Դավիթ Բեկի ասպետական ուրվականը։ Մեծ և փոքր ազգեր միաբերան խոսում են սպառազինված հայրենասիրության մասին, ամեն տեղ միայն զենքի շաչյուն
է լսվում։ Բոլորը զինվում են, որպես թե խաղաղության համար։ Մենք կռվազան չենք
և զենք էլ չունենք կռվելու։ Բայց սովորենք
գոնե զինավարժություն, ծանոթանանք
ժամանակակից ահավոր զենքերին, զինվորագրվենք և ոչ թե խուսափենք օտար
շարքերում։ Օգտվենք պատեհությունից,
խոհուն ճակատով և համր բերանով։ Ոչ ոք
չգիտե, անցքերի թավալգլոր անիվը ո՞ւր է
տանում։ Պատրաստ և զգաստ լինենք, որպեսզի չկորչենք անփառունակ, կռվողների
ոտքերի տակ կոխան։ Մեր զգաստությունը
կլինի մեծագույն հարգանքը մեծ հայրենասերի հիշատակին։
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լիքներին հորդորում «միաբանվել
ու ընդհանուր ապստամբությամբ
թոթափել խաների ծանր լուծը» (էջ
11): Րաֆֆին որքան ազգապաշտ, բայց
նույնքան էլ խիստ է ստրկության դատապարտված իր ազգակիցների հանդեպ, ինչը վիպական հյուսվածքի ներքին շերտով
առաջ է գնում: Զանգվածի վերածված ժողովրդին արթնացնելու հույսով՝ գրողը նաև
ասում է. «Հայ ժողովուրդը կատարյալ ոչխարային բնավորություն ունի, մեկը պետք
է առջևից գնա, որ մյուսները հետևեն նրան»
(էջ 12): Հիմա այդ Մեկի հարցն է՝ «Ո՞վ կարող է լինել այդ մեկը» (էջ 12): Այդ մեկը ի՛նքը՝ Ստեփանոսն է: Բայց ինքը ընդամենը
ունեզրկված իշխան է, որովհետև Գենվազի
իր ամբողջ գավառը հիմա խանի սեփականությունն է: Եվ նա որոնում է իր նմանակ
այդ Մեկին, որը Դավիթ Բեկն է: Ահա նրան
հայրենիք կանչելու նպատակով Օրդուբադում կնիքներ է պատվիրում մի հրեայի, որպեսզի նշանավոր մարդկանց անուններով
նամակներ հասցեագրի Դավիթ Բեկին:
Սա պատումի առանցքային գիծն է,
բայց զուգահեռաբար Րաֆֆին խորանում
է այս ոսկերիչ հրեա Հարունի կենցաղի մեջ,
մտնում նրա տուն, ի ցույց դնում հրեայի և
նրա կնոջ՝ Եսթերի չդասավորված հարաբերությունները, ներկայացնում պատճառները, բացահայտում հրեայի բնավորությունը:
65-ամյա հրեան ամուսնացել է 16 տարեկան
աղջկա հետ և նրան ու երեխային տան վանդակի մեջ պահում է սոված ու արհամարհված, որովհետև նրանը միայն կուտակման
կիրքն է: Փողի անուն լսելիս հրեայի աչքերում փայլում է մի «...տեսակ լույս, որ կարելի
է տեսնել քաղցած գայլի աչքերում միայն» (էջ
16), մինչդեռ, ոսկու և արծաթի կույտեր դիզելով հանդերձ, նա ներկայանում է վերջին
մուրացկանի պես: Վեպի ընդհանուր համակարգը նկատի ունենալով՝ այստեղ Րաֆֆին
կարող էր այդքան չխորանալ, որովհետև
դա վեպի առանցքային պահանջը չէր, բայց
խորանում և ուրվագծում է մանրամասներ,
շարադրանքը դարձնում հետաքրքրական և
ստեղծում վիպական տեսանելի միջավայր:
Այս ամենով հանդերձ հատվածը ոչ թե մնում
է մեկուսի՝ որպես առանձին պատմվածք, այլ
ձուլվում է վիպական համապատկերին՝ որպես տեղային դիպուկ ուրվանկար:
Րաֆֆին վարպետորեն կարգավորում է
թե՛ վիպական տարածությունը և թե՛ վիպական ժամանակը. «Մինչ հրեան կպատրաստե կնիքները, ես կպատմեմ մի անցք, որ
պատահեց մոտավորապես տասնհինգ տարի առաջ» (էջ 22): Հիմա արդեն 15 տարվա
վաղեմությամբ գործողության մեջ է մտնում
Ֆաթալի խանը: Երևում է մելիք Դավիթ Ուրացողի դուստր Սյուրին՝ խանի հարեմի
զարդը, երևում է ներքինի դարձած, անունը
փոխած, բայց հայության դատից չհեռացած ծնունդով ղարաբաղցի Ահմեդը: Սյուրին
Ահմեդի ուղեկցությամբ գիշերով գաղտնի
այցելում է հեռավոր ժայռերի քարանձավների մեջ գերեվարված հայերին, որոնց մեջ
էր նաև Ստեփանոս իշխանը, որը, ինչպես
վերջում է պարզվում, իր աղջկա՝ Ֆաթիմայի հայրն է: Սերը նրան ստիպում է դիմելու
հանդգնության, և նա գնում է՝ փոխելու գելարանների մեջ տանջվող սիրեցյալի վիրակապերը:
Րաֆֆին անցնում է վեպի հաջորդ գեղեցիկ և շատ տեսանելի պատկերներից մեկի
նկարագրությանը՝ բնության գրկում կիսահրապարակով շարված են Ֆաթալի խանի
կանանց բազմաթիվ վրանները. ամեն մեկը
իր վրանով, իր երեխայի, իր սպասուհիների
և եռոտանի կրակարանների առաջ նախաճաշի պատրաստության իր հոգսերի հետ է:
Միակը, ով ազատ մուտք ունի բոլոր վրանները՝ ներքինի Ահմեդն է, իսկ մուտքը նաև
լուր է, տեղեկություն, որ վեպի հանգույցների
կարգավորման գործում տեղ ունի: Ուստի՝
հարգի է նաև գաղտնի լրտեսությունը:
Այո՛, սա Արևելքն է, որը ամեն մի քայլափոխի իր նուրբ խորհուրդներն ունի:
Րաֆֆին, լինելով պարսկահայ, վարպետ
էր պարսիկների կյանքի ու կենցաղի գաղտնիքներին տիրապետելու արվեստում: Իսկ
հարեմի նկարագրությունը նրա տարերքն
է. գեղեցիկ կանայք են իրենց արդուզարդերով, իրենց հմայքներով, դավերով ու խարդավանքներով, առաջինը լինելու պայքարով
ու նենգությամբ: Այդ նենգությունը հիմա
Զեյնաբի կողմից՝ որպես դավադրություն,
ուղղվում է Սյուրիի դեմ. Զեյնաբի սպասու-

հին գիշերով աննկատ մուտք են գործում
Սյուրիի վրան և կտրում նրա հյուսքերը, ինչը
մեծ անարգանք էր: Սյուրիի նախկին անունը
Մարիամ էր, հայրը՝ մելիք Դավիթ Ուրացողը, Տաթևի մելիքությունը ստանալու բաղձանքով աղջկան ընծայել էր խանին, և դրա
համար աղջիկն ատում էր հորը, բայց դա չէր
խանգարում, որ նա փայլատակեր հարեմի
կանանց մեջ: Խանը նրան Սյուրի է անվանում կյանքից վաղաժամ հեռացած իր նախկին սիրելի կանանցից մեկի անունով:
Մելիք Դավիթին մահմեդականություն
ընդունելու համար ժողովուրդն անվանեց Ուրացող և կոչեց «Երկրորդ Վասակ», այսինքն՝
դավաճան: Ուներ նաև թուրքի անուն, և աղջիկը այդ թուրքի անունով արհամարհանքով
նրան ասում էր Բաղր: Ուրացող մելիքի համար իր աղջիկը խանի սիրտը շահելու գործիք էր, բայց աղջիկը չէր տրվում հոր սադրանքներին և մերժում էր նրա հետ ամեն մի
առնչություն: Եվ երբ հայրը ինչ-որ կերպ թափանցում է աղջկա վրան և խնդրում նրան,
որպեսզի միջնորդի և խանից ստանա նաև
Գենվազի ու Բարգուշատի մելիքություններ,
աղջիկը մերժում է՝ ապտակի պես երեսին
տալով ողջակեզ տաթևացիների ողբերգությունը:
Հայրը դաժան էր հպատակների հանդեպ: Հարկը չվճարելու դիմաց թալանում
էր ամեն ինչ, իսկ դրանից հետո մահմեդականների համար վաճառքի հանում անգամ
նրանց երեխաներին: Նա ավելի դաժան էր,
քան թուրքն ու պարսիկը: Կեղեքում էր ժողովրդին և բաժին հանում խանին, որպեսզի մնա իր տեղում: Ահա, նրանից դժգոհ,
բայց անճար ժողովուրդը այլ ելք չի գտնում,
քան ցուցադրական ինքնահրկիզումը խանի
վրանի մոտ. հուսահատ այդ քայլով նրանք
փորձում էին խանի ուշադրությունը հրավիրել իրենց վիճակի վրա: Ինքնահրկիզվողների մեջ էին նաև Դավիթ Բեկի ծնողները, այդ
ողջակեզից Ահմեդի ջանքերով փրկվում է
միայն Դավիթը և ուղարկվում Վրաստան:
Մելիք Դավիթ Ուրացողը միայնակ չէր,
նրա նման մեկն էլ կար՝ մելիք Ֆրանգյուլը, ով
թեև քիչ ուշացումով է մահմեդականություն
ընդունում, բայց գերազանցում է չարության
ու խորամանկության բոլոր հնարավոր սահմանները: Այդ երկու մելիքները արտաքուստ
էին միայն միասին, ներքուստ աչքները մեկը
մյուսի ունեցվածքի վրա էր: Մելիք Ֆրանգյուլը եղել էր պարսկահպատակ մահմեդական,
հասել դիրքի, հարստության, դավադիր քայլերից հետո մատնվել էր անհաջողության,
վերստին դարձել էր քրիստոնյա, իսկ հիմա
ժամանակն էր հանուն շահի վերստին վերադառնալու մահմեդականության: Դավանափոխությունից հետո նա նոր անուն է ստանում՝ Ալի բեկ:
Արևելյան միջավայրը լիարժեք դարձնելու համար Րաֆֆին ստեղծում է նաև
իմամի ու դերվիշի կերպարներ, ովքեր Ֆաթալի խանի մերձավոր շրջանակի մեջ էին
և, ըստ խանին մոտիկ լինելու աստիճանի,
մեծ ընծաներով հարցեր էին լուծում: Իմամը
վաթսունն անց էր, ուներ տասներկու կին և
դերվիշից երիտասարդացնող դեղի էր սպասում, հանուն ինչի պատրաստ էր ամենայն
զոհողության: Մտադիր էր ամուսնանալ
տասնչորս տարեկան մի կույսի հետ և դերվիշի «մաջունը» (ճարը) օրախնդիր հարց էր:
Դերվիշը համոզել է, որ իր դեղամիջոցը նրա
մազերը պետք է սևացնի և հարյուրավոր
տարիներով երկարեցնի կյանքը: Կար նաև
Միրզա-Ջաֆար անունով մեկ այլ դերվիշ, որ
կարեկցություն է հայտնում ողջակեզ հայերի
համար: Արևելքը առատ է նաև սպասավորների, մանկլավիկների, խամաճիկների ներկայությամբ և հատկապես նրանց նո՜ւրբ
լրտեսության արվեստով: Խոսքը չավարտած՝ հակառակորդն արդեն գիտեր ինչ են
խոսել... Տեղեկատվական հոսքի այս միջոցը
վեպի հանգույցները շաղկապող կարևոր միջոց է, հակառակ դեպքում գործողությունների հաջորդական կապը չի պահպանվի:
Ահա հայ ընչաքաղց մելիքների ուրացումների, հայ գերիների տանջանքների, Տաթևի
դժգոհ բնակչության ինքնահրկիզման այս
ծանր պահին հայտնվում է Թորոս իշխանը և
փրկագնում 125 հայ գերիներին, մի մասն էլ
մահացել էր: Այս գերիների մեջ էր նաև Ստեփանոսը: Երկու հայ մելիքները ամեն կերպ
փորձում են ձախողել գերիների փրկագնման գործը, այստեղ ևս ցույց տալով իրենց
չարագործ, դավաճան դեմքը: Գերիների
փրկագնման կապակցությամբ Ֆաթալի խա-

Նշելով զորավար Դավիթ Բեկի հերոսական գործունեության 300-ամյակը, հիշելով նրա մասին եղած բոլոր
պատմական վկայությունները՝ պետք է արժանին մատուցենք նաև Մեծ Հայ Րաֆֆուն, ով գեղարվեստորեն
կերտեց և ժողովրդի համար սիրելի դարձրեց նրա կերպարը: Սերունդներ են կրթվել այդ վեպով, և հերոսներ
են ծնվել այդ վեպից:

նին միջնորդում է Սյուրին և հաջողում: Իսկ
Թորոս իշխանը իր երկու հարյուր զինվորների ուղեկցությամբ եկել էր առատ ընծաներով՝ ազնվացեղ նժույգներ, ոսկե դրամներ,
բարիքներով ծանրացած սինիներ, մատուցարանների վրա զենքեր, սկուտեղների վրա
սկահակներ, ակնազարդ անոթներ...
Վեպի երկրորդ գլուխը կարելի է վերնագրել «Դավիթ Բեկը Մցխեթում»: Սա արդեն
ուրիշ աշխարհ է, ուրիշ միջավայր՝ դարձյալ
շատ լավ ծանոթ գրողին: Մցխեթն է, այն տարիների Վրաստանի մայրաքաղաքը, որ այլ
բան չէր, քան աղքատիկ մի ավան և այդ երկրի ղեկավարն է, որին իրենք թագավոր են
ասում, իսկ պարսիկները՝ վալի, որ այլ բան
չէ, քան ավատական իշխան, մեծ իշխան:
Հիմա արդեն գրողի երևակայությունը
փայլատակում է նոր միջավայրի նկարագրությամբ և գլխավոր հերոսին իր պատմական կերպարի մեջ տեղադրելու հնարամտությամբ: Այդ ամենը ընթացքում՝ վիպական
ժամանակի ճիշտ համակարգմամբ, իսկ հիմա արդեն նա դեմք է և հեղինակություն, և
Ստեփանոսը իր հավատարիմ մարդկանցից
թիկնապահ Աղասու միջոցով նրան նամակներ է ուղարկել՝ երկու մեծ ծրար, որոնց մեջ
Սյունյաց աշխարհի ցավալի դրության նկարագրությունն է և նամակագիրների առաջարկը՝ վերադառնալ հայրենիք և գլխավորել
ազատագրական շարժումը: Դանակը հասել
էր ոսկորին, հայրենիքը խեղդամահ էր լինում, ժողովուրդը այլասերվում էր և օտարանում ինքը իրենից: Մեռնում էր մի ամբողջ
ժողովուրդ, և չկար ոչ մի ապավեն: Ֆաթալի խանի դաժանությունները, նրա դրածո
ընչաքաղց ուրացյալ հայ մելիքների շահատակությունները ամայացնում էին երկիրը:
Խաբված մի ժողովուրդ և հայրենասեր մի
քանի ուժեր առաջնորդ էին որոնում: Նամակների հետ ուղարկել էր նաև հանրագիր
«...և հորդորում էր ժողովրդի ներկայացուցիչների ձայնը հարգել, հորդորում էր թողնել
վրաց ծառայությունը և փութով աճապարել
դեպի հայրենիք» (էջ 125): Նաև ավելացնում
է. «Մեր ազնվական դասը փչացած է, Դավի՛թ, նրանց վրա մեծ հույս դնել չէ կարելի:
Դարերի ընթացքում պարսից ազդեցության
ներքո ազնիվ արյունը նրանց երակներում
խարդախվեցավ: Այժմ ժողովրդին պետք է
փրկե ժողովրդի մարդը՝ նրա միջից դուրս
եկած նրա հարազատ որդին» (էջ 125):
Ստեփանոսը նամակներն ուղարկել էր
այն հրեա ոսկերիչի մոտ պատվիրած հեղինակավոր մարդկանց կնիքների դրոշմով՝
առանց այդ հեղինակությունների գիտության, և Բեկի հետ առաջին իսկ հանդիպմանը
խոստովանում է, որ դա իր հնարամտության
արդյունք է, և ոչ թե այդ, թեև հայրենասեր,
բայց զգուշավոր մարդկանց մտահոգության:
Հայրենիքը ձեռքից գնում է՝ դու պե՛տք է գայիր:
Եվ մինչ Դավիթ Բեկը կպատրաստվի
իր հավատարիմ մարդկանցով վերադառնալու Հայաստան՝ ներկայացվում է նրա
կյանքը ողջակիզումի տեսարանից մինչև
վերադարձ: Ներքինապետ Ահմեդի նամակով Վրաստանում նա պիտի պատսպարվեր
Օրբելյան իշխանի տանը, որը, սակայն, նրա
ժամանումից օրեր առաջ մահացել էր: Տան
մյուս անդամներին նամակը ոչինչ չէր ասում:
Սյուրին Դավիթին գումար էր տվել, որոշում
է ինքնուրույն ապրել: Մի հայ մանրավաճառ
նրան պահում է իր մոտ, աստիճանաբար կողոպտում և ցույց տալիս տան ելքի դռները:
Ինքնաորոնման այս թափառումների ընթացքում նա տեսնում է «Վրացու արհամարհանքը, ատելությունը, դառն զզվանքը դեպի
ամեն մի հայ», ինչը «...նետի պես ծակում էր
նրա սիրտը», ուստի՝ «...վրացուց օգնութ-

յուն խնդրել՝ մահվան չափ ծանր էր նրան»
(էջ 152): Քաղցը կեղեքում է, բայց արժանապատվությունը գետնով չի տալիս... Թափառումները տանում են դեպի դաշտերը, ուր
հանդիպում է սարերի որդուն՝ իշխանական
հոտերի հովվապետ Սիկոյին: Հետո նրանք
իրար հետ պիտի ճշտեին համակեցության
օրենքը. «Վրացու աստվածը վրացի է, հայինը՝ հայ» (էջ 185):
Այստեղ էլ դաշտերում զբոսնող աղջիկների խմբի մեջ տեսնում է գեղեցկուհի Թամարին և հովվից իմանում նրա ով լինելը:
Իսկ աղջիկը իշխանական գերդաստանից
էր, վրաց մեծ իշխանի հանգուցյալ եղբոր
աղջիկը: Դավիթ Բեկը մնում է հովվի մոտ,
դառնում նրա օգնականը: Սիրաբանում է
հաճախակի այդ կողմերում զբոսանքի եկած
աղջկա հետ, և սերը փոխադարձ էր: Աղջկան
անտառային պտուղներ է նվիրում ու դաշտային ծաղիկներ:
Պատանին վարժվում է նաև որսորդության մեջ, սովորում հրացան օգտագործել,
այստեղ էլ ստանում է «...իր սկզբնական
պատերազմական կրթությունը» (էջ 160):
Որսորդի նրա համբավը տարածվում է, անգամ հասնում մեծ պարոնին, որի սեղանին
երեներ է ընծայում՝ դրա դիմաց ստանալով
վառոդ, գնդակ ու գինի: Սիկոն տեսնելով
տղայի աճն ու հաջողությունները՝ մարգարեանում է. «Ես իմանում եմ, դու վևջը թավադ (ազնվական) կդառնաս» (էջ 160):
Երեք տարի անց ահա այստեղ էլ մեծ
պարոնի գերդաստանի և ազնվականների մի դաշտահանդեսի ժամանակ Դավիթը
ստույգ մահից փրկում է անզգույշ պատահականությա՞մբ, թ՞ե ինքնակամ լեռնային
վարար գետն ընկած Թամարին: Ուշքի գալուց հետո աղջիկը երջանիկ էր, որ իրեն
փրկողը Դավիթն է և «...իր անձը համարում
է նրա սեփականություն» (էջ 191):
Րաֆֆին մինչ այդ մանրամասների գեղեցկությամբ նկարագրում է դաշտահանդեսի տոնախմբությունը՝ մատուռ, սրբություն, տոնական հագնված հասարակություն,
քաղքենի կանայք, խանդ, չարախոսություն,
քեֆ, ուրախություն, նվագածուներ, խաղեր,
մրցումներ, սպասավորներ, աղախիններ...
Րաֆֆին ուղղակի նկարում է այս պատկերը,
կենդանացնում միջավայրը և ապրեցնում
հերոսներին: Եվ դա ոչ թե նկար է, այլ շարժանկար՝ խոշոր պլան, փոքր պլան, դիմանկար, ուրվանկար, գիծ, հետագիծ. այն, ինչին
հետո պետք է ասեին կինո: Այսինքն՝ Րաֆֆու
շարադրանքը իրարահաջորդ գործողությունների մեջ շատ տեսողական է:
Դավիթն իր անձնազոհ խիզախության
համար արժանանում մեծ իշխանի խրախուսանքին՝ նրան տրվում է թավադության
աստիճան, գրվում է նրա ազնվականության
հրովարտակը, թեև ինքն էլ անգամ չգիտեր,
որ ծնունդով ազնվական է. ըստ Րաֆֆու՝
«Նա տոհմակից էր Սյունյաց երկրի Օրբելյանների հետ» (էջ 196): Դրանից հետո արդեն նրա առջև բացվում են պալատի դռները, նա այդուհետ ընդունված էր պալատում:
Նաև մտնում է արքայական դրանիկ խմբի
մեջ:
Հեշտ չէր նրա ճանապարհը, որովհետև
անպակաս էին վրացիների ուղեկից խոսքերը՝ «Հայ է, բայց... Հայ էլ կա, հայ էլ» (էջ
192): Րաֆֆին նաև ավելացնում է. «Վրացու
կինը իր խելքով միշտ բարձր է տղամարդից»
(էջ 194), ինչը և վճռորոշ է լինում Դավիթի
կյանքում: Որպես զինվորական՝ փառավոր
հաղթանակներ է տանում Վրաստանի վրա
արշաված լեռնային ցեղերի՝ լեզգիների դեմ
և ընծա ստանում մի գյուղ:
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Րաֆֆին մանրակրկիտ նկարագրում է
Դավիթ Բեկի գյուղը, նրա տունը, տան վրացի սպասավորներին, նրանց նիստուկացը, կենցաղը, բարքերը, իրադրության մեջ
ստեղծում կենդանի կերպարներ (Թինա,
Դարո, Քեթևան, Սոփիո, Փեփելո, Նինո, Փրիդոն, Նիկո), նաև եգիպտացորենի հացն է
ու Կախեթի գինու կարասներն են... Երևում
են Բեկի տան այցելուները: Սպասավորների խոսք ու զրույցի մեջ ուրվագծվում է նրա
կերպարը, ով ոչ թե ծեծում ու կողոպտում էր
իր ճորտերին, ինչպես մյուսները, այլ հոգում
էր նրանց կարիքները, ինչի համար և սիրված էր:
Իրիկնահացի սեղանի պատրաստություն կա, հյուրասիրություն կա. այստեղ ևս
գրողը չի անտեսում մանրամասները, որովհետև հացի սեղանը մի ուրիշ կենցաղային
մշակույթ է, քանի որ «...կերակուրները կարելի է ընդունել որպես մի ժողովրդի ճաշակի նրբության արդյունք և որպես նրա բարեկեցության արտահայտություն» (էջ 143):
Հյուրասիրություն, ճաշկերույթ, երգ ու պար՝
իրական միջավայր... Իսկ Դավիթ Բեկի հյուրերը, որոնք նաև նրա ընկերներն էին, երևելի մարդիկ էին՝ իշխանական տոհմի շառավիղ, բնիկ սյունեցի՝ Արցախի կողմերից,
Մխիթար սպարապետ, ով մոտիկ հարաբերություններ մեջ էր վրաց մեծ պարոնի հետ
և կլիներ 25 տարեկան. Ստեփանոսի ուղարկած նամակները կարդում է նաև Մխիթարը
և ասում. «Գնա՛նք, բարեկամ, հայրենիքը
կոչում է մեզ» (էջ 199): Բեկի մտերիմ շրջանակի մեջ են այլ երևելիներ՝ պարսից արքունիքի տիտղոսակիր, բնիկ սյունեցի հայրենասեր Բայինդուր իշխանը, ով, նամակները
կարդալուց հետո, իր հերթին նույնն է ասում.
«Գնա՛նք, ես պատրաստ եմ, հայրենիքը կոչում է մեզ» (էջ 202): Այս ուժերի շուրջ համախմբվում են լոռեցի Ավթանդիլ գնդապետը, շուշեցի Զաքարիա իշխանը և երևանցի,
թիֆլիսեցի, շամախեցի, գանձակեցի, ղազախեցի, նախիջևանցի, վաղարշապատցի
այլ քաջեր... Նրանց հետ էր նաև հյուսիսային ցեղերի՝ դաղստանցիների հետ գերիների փոխանակությամբ, առք ու վաճառքով
զբաղվող Սաքուլը, ով իր հերթին մոտ էր
Դաղստանի իմամի հետ և հանձնարարություն է ստանում օգտագործել իմամի հնարավորությունները Հայաստանի մահմեդականների վրա ազդելու համար, նրանք նույն
հավատից էին, բայց տարբեր: Նպատակը
լեզգիներին Հայաստանի մահմեդականների
դեմ հանելն էր:
Դավիթը նաև գիտեր, որ «...պատերազմի
գործը պետք է պատերազմով սնանվի» (էջ
212), ըստ որի՝ նյութական միջոցնեը պետք
է հայթայթել հաղթանակներով. «Աղեքսանդր
Մակեդոնացիները, Լենկ Թեմուրները, Չինգիզ խաները իրանց հետ գանձ չէին ման
ածում, այլ կերակրվում էին իրենց սրով»
(էջ 213),- այս համեմատություններն ու այս
մտայնությունն ինքնին արդեն հաղթանակի
գրավական են:
Հայրենիք վերադառնալուց առաջ նա
հոգեբանական զգայացունց պահեր է ապրում կապված Թամարի հետ: Սիրած աղջկան հետը պատերազմ տանել չէր կարող՝
վտանգավոր է, թողնելը ապահովություն է,
բայց և թանձր անորոշություն: Այդպես այդ
սերը մնում է կես ճանապարհին, որովհետև
խոստումներով լի հրաժեշտը այլ բան չէ,
քան վերջնական բաժանում: Դավիթ Բեկը
գիշերով գրում է Ստեփանոսի նամակի պատասխանը, նախապատրաստում իր վերադարձը, բայց հոգին լաց է լինում. Դժվար է ոչ
միայն ի՛ր համար, այլև աղջկա, որն ասում է.
«Ա՛խ, մի՛ գնա... եթե քեզ մի օր չտեսնեմ, ես
կմեռնեմ...» (էջ 215): Սերն է, որ, մի քանի օր
չտեսնելուց հետո, աղջկան գիշերով տանում
է Բեկի տուն:
Սեր և հայրենիք՝ սա գաղափարապաշտության հիմնական հանգույցն է, որ Սմբատ Շահազիզի պոեզիայում ստացավ
պարզ ձևակերպում. «Ինձ մի՛ սիրիր, ինձ
մի՛ սիրիր... // Ես սիրո՛ւմ եմ հայրենիք» («Ոսկե շղթա. Հայ քնարերգության ընտրանի»,
2019, էջ 152): Ուրեմն, նախ՝ հայրենիք, որ
նշանակում է անձնազոհություն: Իսկ գա-

ղափարապաշտ հերոսի առաջին հատկանիշը նվիրվածությունն է հայրենիքին և
անձնազոհությունը: Անձնազոհություն այն
աստիճանի, որ «Սամվել» վեպում Ռշտունյաց օրիորդ Աշխենի սիրուն արժանանալու
համար Սամվելը նախ պիտի հայրենիքին
նվիրվեր, այդ ճանապարհին ելներ հոր դեմ և
նոր միայն արժանանար օրիորդի բարեհաճությանը: Սա՛ էր պահանջը, որին ենթակա
է նաև Դավիթ Բեկը: Թամարը հարցնում է.
«...ի՞նչ ես սիրում դու, որ ես էլ նույնը սիրեի»,
և Բեկը պատասխանում է. «Ես սիրում եմ
իմ հայրենիքը և իմ ազգը» (էջ 221): Այս ընդհանուր սերն էլ նրանց միավորում է, բայց
և բաժանում՝ ամեն ոք ի՛ր ճանապարհով:
Թամարը օրհնում է Դավիթի ճանապարհը,
ցանկանում նրա հետ միասին գնալ, բայց,
վտանգները աչքի առաջ ունենալով, Դավիթը համոզում է մնալ և անգամ պատճառաբանություն է բերում. «Իբրև ամուսին, քեզ
ինձ հետ տանել չեմ կարող, որովհետև դու
դեռ իմ նշանածն ես» (էջ 225):
Վեպի երրորդ գիրքը ավելի ծավալուն է,
քան նախորդ երկու գրքերը միասին վերցրած: Սկիզբը. «1722 թվին Դավիթ Բեկը թողեց Վրաստանը և վերադարձավ իր հայրենիք» (էջ 228): Վեպը կարող էր նաև այսպես
ու այստեղից սկսվել, իսկ լրացուցիչ բացատրությունները կներառվեին շարադրանքի
մեջ. սա տարբերակ է, հեղինակի նախընտրած ձևին զուգահեռ:
Այս գլխում Րաֆֆին հանդես է գալիս որպես ռազմական հմուտ ստրատեգ: Պատմական սուղ վկայությունները նրա երևակայության քարտեզում դառնում են իրական
տարածություն ու միջավայր, մանավանդ,
հիշենք, որ ինքը ոտքով շրջագայել էր այդ
վայրերում և շատ լավ գիտեր տեղանքը,
բնակավայրերը, ճանապարհները: Րաֆֆին՝
որպես հեղինակ, այս գլխում կարծես ինքը լինի Դավիթ Բեկը, որ հաղթական կռիվներ է մղում և հայրենիք ազատագրում: Այդ
խրոխտ ոգին է, որ առաջ է տարել վեպի շարադրանքը:
Մեկ անգամ չէ, որ Րաֆֆին իր վեպերի բովանդակային շրջանակներում հեռանում է բուն վիպական գործողություններից
և պատմական տվյալներ ներկայացնում
իրավիճակի մասին: Վիպասան գեղարվեստագետն այստեղ դառնում է պատմաբան
գիտնական: Այդպես է նաև «Սամվել» պատմավեպում՝ նկատի ունենալով «Փակագծի
մեջ» վերնագրված հատվածը: Գրողը ազգ էր
կրթում ու լուսավորում, հայրենասեր գործիչներ էր դաստիարակում և այդ նպատակով
վիպասանությունից դուրս նաև նրանց չիմացածն էր նրանց հաղորդում:
Այստեղ անդրադարձ կա XVIII դարասկզբի Պարսկաստանին: «Պարսկաստանը քայքայման վիճակի մեջ էր» (էջ 228),- պատմական այս տեղեկությունը շարադրանքը գցում
է հունի մեջ: Վիպական տարածությունն
ընդլայնվում է մինչև Աֆղանստան, Պետրոս
Մեծի ժամանակների Ռուսաստան, հասնում
թուրք-պարսկական պատերազմներին, երբ
իրար մեջ կիսում էին Հայաստանը: Շահերն
ու փաշաները, արքաներն ու փոխարքաները, խաներն ու մելիքները հաջորդում են
իրար: Առանձին պատկերներում Սպահանի պաշարումն է, քաղաքին մերձակա, այսինքն՝ Սպահանի արվարձան Նոր Ջուղայի
հայերի վիճակը, սովի տեսարաններ են, երբ
եղբայրն ուտում է քրոջ ստինքը, հայ-ռուս
արքունական հարաբերություններն են,
հնդկահայերի կապերը ռուս ինքնակալների
հետ, որոնց բանակներն արդեն Դերբենդում
էին ու Բաքվում, ինչը և նոր ծրագրեր էր բորբոքում Ղարաբաղի մելիքների մտքում: Իսկ
Ռուսաստանը մտադիր էր տիրելու ոչ միայն
Կովկասին ու Անդրկովկասին, այլև՝ Ատրպատակարանին: Այստեղ Մինաս վարդապետն
ու Իսրայել Օրին են իրենց ռուսական առաքելությամբ, Պետրոս Դի Սարգիս Գիլանենցի
1722-1723 թթ. օրագրությունն է, նաև հայվրացական հարաբերություններն ու մահմեդականություն ընդունած վրացիներն են:
Դավիթ Բեկը դեռ Վրաստանում գիտեր, իսկ
հիմա արդեն համոզված է, որ «...հայերի և
վրացիների մեջ միություն կազմել անհնարին է: Վրացիները ավելի բարվոք էին համարում իրանց կամ ռուսների գիրկը գցել, կամ

պարսից ծանր լծի տակ մնալ, կամ օսմանցիներին հրավիրել, բայց ոչ երբեք միանալ հայերի հետ և ազատ լինել» (էջ 245):
Խոսում են. «-Մի մարդով ոչինչ չի դառնա: -Այդ մի մարդը կդառնա հարյուր, իսկ
հարյուրը՝ հազարներ» (էջ 249): Եվ ահա, այդ
Մեկ մարդը՝ Դավիթ Բեկը, քառասուն քաջերի իր զինավառ խմբով ոտքի է ելել և դիվանագիտորեն պատրաստ, Մեծ Սյունիքի և
Փոքր Սյունիքի (Ղարաբաղ կամ Արցախ) գավառներում տիրող իրավիճակին ծանոթ, մելիքների քաղաքական կողմնորոշումներին
տեղյակ սկսում է իր ռազմական գործողությունները: Նրա կենտրոնը Տաթևն էր: Նրանց
աջակցում էին նաև հոգևոր հայրերը՝ Տաթևի վանահայր, Սյունյաց աշխարհի հոգևոր
առաջնորդ՝ միտրոպոլիտ, սրբազան Ներսես
արքեպիսկոպոսը, Մովսես եպիսկոպոսը,
հայր Խորենը, որոնք և՛ զենք են տեղափոխում, և՛ ազատագրական ոգի հրահրում
ստրկության դատապարտված ժողովրդի
մեջ և ուժ ու կորով ներշնչում:
Առանձին դրվագներով ներկայացվում է
մելիքությունների, գավառական կենտրոնների, առանձին բնակավայրերի ազատագրումը: Առաջին հաջողությունը Ուչ-Թեփեի
կարաչոռլուների ցեղին փախուստի մատնելն էր և ունեցվածքը գրավելը: Իրար են
հաջորդում Շինուհայրը, որը ապստամբների կողմն է անցնում առանց կռվի, իսկ տեղի
հայերը միանում են Բեկի խմբին: Հաջորդը
պարսիկների ջվանշիր ցեղն էր, որ 16.000
աշխարհազորով գալիս է նրա դեմ և երկու
օր ու գիշեր տևած կռիվներից հետո ջախջախվում: Կոտորվում են նաև ջվանշիրներին օգնության եկած պարսկական Կուրթլար ավանի բնակիչները:
Բեկի սարսափը տարածվում է, իսկ դրան
բնականորեն նպաստում են ռազմական հաջողությունները և պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված խստությունները:
Սարսափը ռազմական գործողություններից
առաջ է ընկնում և նախապատրաստում
հաջողությունը: Րաֆֆին հարկ է համարում
սրբազանի կողմից հատուկ քննարկել և
հաստատել պատերազմական գործի այսպիսի խիստ դրվածքը:
Ազատագրական մեծ շարժմանը մասնակցում են հանրության բոլոր դասերը՝ հոգևորականները, շինականները, կանայք...
Հոգևորականների
մասնակցությունը
հրաշալի է Վարդանանց տոնի դրվագում,
Ներսես արքեպիսկոպոսը պատարագ է մատուցում, քարոզ կարդում, աղոթք անում և
ոգեկոչում ազգի հերոս սուրբ Վարդանին:
Եկեղեցին իր ունեցվածքից թանկարժեք
սկիհներ ու անոթներ է նվիրում ձևավորվող
բանակին, այսինքն՝ ազատագրական գործին մասնակցում է թե՛ ոգեպես, թե՛ նյութապես, թե՛ գաղափարապես: Նաև այսպես է
շարունակվում հաղթական պատերազմը:
Ընդհանուր ոգևորության խանդավառությամբ գործողության մեջ են մտնում նաև
հայոց աշխարհի փափկասուն տիկնայք՝
իրենց ոսկեղեն զարդերի նվիրատվությամբ,
անձնական քաջությամբ, անելանելի վիճակներից ելք գտնելու հնարամտությամբ: Եվ,
ընդհանրապես, Րաֆֆին շատ ուշադիր է
կանանց կերպարների հարցում: Ըստ էության «Դավիթ Բեկ»-ը տղամարդկանց վեպ է,
բայց և անպակաս են կանայք, որոնց հետ
ոչ միայն սերն է թևածում, այլև խելքն ու հերոսությունը: Կանանց կերպարները թե՛ այս
վեպում և թե՛ ընդհանրապես Րաֆֆու վիպագրության մեջ առանձին խոսակցության
նյութ են:
Վարդանանց տոնի արարողության ժամանակ բերում են գերի ընկած մելիք Դավիթ
Ուրացողին, որն ամեն ինչ անում էր Դավիթ Բեկի գործունեությունը խափանելու
համար: Նրան աջակից էր պարսիկ կնոջից
ծնված որդին՝ Շահ-Կուլի անունով և Ֆաթալի խանի զորաջոկատը: Ե՛վ հորը, և՛ որդուն
դավաճանի անպատիվ մահ է սպասվում:
Ուրացողից թալանված մի կին երկաթե գամը դնում է Շահ-Կուլիի գլխին և օթակով այնպես զարկում, որ մեխը մտնում է գլխի մեջ:
Զարմանք է հարուցում Դավիթ Ուրացողը, ով բարոյապես այնքան էր ընկել, որ
պարսից լուծը գերադասում էր անկախ հայ
պետականությունից: Ժողովուրդը որքան էլ

նման լինի փափուկ մոմի, բայց ճիշտ ղեկավարության դեպքում կարող է դառնալ ահռելի ուժ և հիմա այդ ուժի առջև ժողովրդին
փչացնող ու բարոյալքող Ուրացողն է: Որպես մահապարտ՝ նրան թարս նստեցնում
են մի սև ավանակ վրա, սանձի փոխարեն
ձեռքը տալիս ավանակի պոչը և քշում հրապարակ, ուր դահիճը իր գործն է անում և
կտրված գլուխը ցցում նիզակի ծայրին ու
ժողովրդի ցնծության ներքո օդ հանում: Ուրացողին գլխատելուց հետո Սատանի կամուրջից Որոտան գետն է թափում նաև նրա
ամբողջ պիղծ ազգուտակը: Այո՛ դավաճանները պիտի պատժվեն, թշնամին պետք է
ոչնչացվի, սա է պատերազմի օրենքը: Հակառակ դեպքում տեղերը փոխվում են:
Րաֆֆին մեկ անգամ չէ, որ խիստ խոսքեր է ասում թշնամիների ճնշումից խեղճության ու ստրկության դատապարտված,
ազատության մասին չմտածող և ազգային
ինքնությունը կորցրած իր ժողովրդի մասին:
Այստեղ սրբազանի հետ զրուցելիս խոսքը
տալիս է Բայինդուր իշխանին. «Աստված է
վկա, այդ ժողովուրդը մորթելու է արժանի»:
Ազգին համեմատում է անբարոյական կնոջ
հետ և շարունակում. «Մեր ազգը մի այսպիսի անբարոյական կին է. նա մի մեծ պոռնիկ
է, նրա երեսին ամոթի և պատվի մի կաթիլ
անգամ չէ մնացել: Մոտ չորս հազար տարի
նա պոռնկություն է անում, բայց տակավին
չկշտացավ, չհագեցավ օտարներից: Ասորեստանցին դարերով գործ դրեց նրա վրա
իր անբարոյական կրքերը: Հազարավոր
տարիներ անցկացրեց նա՝ երբեմն հույնի,
երբեմն պարսիկի, երբեմն հռոմեացու գիրկն
ընկնելով: Մինչև անգամ անապատի արաբը իր հաստ շուրթերով շոշափեց նրա երեսը: Մինչև անգամ Թուրանի տափակաքիթ,
դեղնակաշի մոնղոլը դարերով պառկեց նրա
հետ» (էջ 288): Անարգված կնոջ հետ այս
համեմատությունից հետո նա դեռ շարունակում է՝ միևնույնն է, ես սիրում եմ այդ կնոջը. «Սիրում եմ ատելով, սիրում եմ զզվելով...
բայց սիրում եմ» (էջ 288):
Սիրուց, բայց նաև խաբված սիրուց
բխած այդ ատելությունն էլ հանուն նույն
սիրո էր, և պատահական չէ, որ հայրենիքի
փրկության առաջին գրավականը, անձնազոհ անհատի հետ մեկտեղ, Րաֆֆին համարում է ազգային սերը: Ինչո՞ւ է Րաֆֆին
հայոց պարտությունների պատմությունը
նմանեցնում անառակ կնոջ ընկած վարքին՝
մի օր սրա հետ, մի օր նրա: Այդպե՛ս, որովհետև հաղթանակի հուշարձաններն էլ են
կերտվում կնոջ կերպարով՝ որպես մայր հայրենիք: Կնոջ արժանապատվությունը արդեն
իսկ հաղթող երկրի խորհրդանշան է. նշանակում է՝ տղամարդի իր պատիվը գետնով
չի տվել:
Բնակավայրերի ազատագրման խանդավառ տարերքը շարունակվում է: Ծավալով ամենից շատ էջեր են հատկացված Զեվու
բերդի գրավմանը (Զեյվա, Գեղի, գտնվում է
Կապանում, չպետք է շփոթել Զեյվա ամրոցի հետ, որը Գյուլիստանում է): Այս գլխում
առավելագույն նրբությամբ է փայլատակում
Րաֆֆու ռազմագիտական, ռազմավարական ու մարտավարական տարերքը: Զեվուի
առումը՝ մահացու հարված էր թուրքերին,
որովհետև Հայաստանում ոչ միայն պարսիկներն էին, այլև թուրքերը:
Ինչպես բերդի պաշարումը, այնպես
և գրավումը երևակայության հնարամիտ
դրսևորումների մի շատ հետաքրքրական
ցանց են հյուսում: Հյուսնի, սափրիչի, սափրիչի աշակերտ վիրաբույժի երևույթով Դավիթ Բեկի մարդիկ ծպտյալ թափանցում են
բերդ: «Սափրիչը հալիձորցի Տեր Ավետիքն
էր, Դավիթ Բեկի ամենաքաջ զորապետներից մեկը» (էջ 316), նրա աշակերտը Խորեն
հայր սուրբն էր, հյուսնը՝ Ստեփանոս Շահումյանը: Ճանապարհին ոչնչացնում են
մելիք Ֆրանգյուլից Ֆաթալի խանին նամակ
տանող սուրհանդակին, տեղեկանում նամակի բովանդակությանը, որով դավաճանը
օգնություն էր խնդրում Դավիթ Բեկի դեմ:
Թափանցում են բերդ, որտեղ կար նաև հայկական թաղամաս՝ մի հիսուն տուն: Բերդի
տեր Ասլամազ-Կուլի խանը հայերին
թույլ չի տալիս հեռանալ, պահում է
որպես պատանդ:
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Այստեղ է նաև հալիձորցի Մելիք Փարսադանի որդի, չափազանց
հնարագետ ու ճարպիկ Բալի զորավարը: Մի հայ ընտանիքում Խորենի
և տանտիկնոջ՝ Սառայի սիրո վերհուշն է՝
դարձյալ ենթարկված հայրենիքին ծառայելու գաղափարին: Բերդի հայությանը առաջնորդում է Տեր Ավետիքը և տանում դեպի
թուրքի թաղ: Իր քաջագործություններով
հաղթանակն ապահովում է նաև սպասուհի
Փարիշանը, նա ով հրդեհում է բերդը և ձեռք
բերում թշնամու զինապահեստի բանալիները: Թուրքերը «Յա Ալի» են բղավում ու նետվում մարտի, հայերը՝ «Կեցցե՛ Դավիթ Բեկը»:
Բերդում հրդեհներ, զինապահեստի գրավում, այլևայլ հնարամտություններ... Հայերը
կարողանում են թշնամուն սեղմել թե՛ ներսից և թե՛ դրսից ու ոչնչացնել: Թշնամին նաև
ունեզրկվում է՝ ոչ միայն ռազմավարն է, այլև
սարերում արածող հոտերն են, նախիրներն
ու երամակները... Մաքրվում են նաև թուրքմենների վաչկատուն ցեղերի մնացորդները:
Րաֆֆին արդարացիորեն խիստ է թշնամու
հանդեպ, որովհետև հոգեպես և նյութապես
նրանք կեղեքել էին ժողովրդին, ոչ միայն
սպանել հայրենասիրական ոգին, այլև սնել,
աճեցրել, բազմացրել դավաճանների: Այս
հարցը հերթական անգամ քննարկման են
ենթարկում սրբազանն ու Ասլամազ-Կուլի
խանի վեզիրը և գթության ու անգթության
հարցը հանգեցնում կրոնների բարոյախոսության տարբերություններին: Թեև հիմա
հայ քրիստենյաները գիտակցել են, որ գութը
այդ գազանների համար չէ, բայց Բեկը, անսալով վեզիրի աղաչանքներին, ասում է. «Ես
կհրամայեմ դադարեցնել կոտորածը, բայց
բերդը պետք է քանդվի» (էջ 449):
Նորից փայլատակում են հարեմի գեղեցկուհիները. այստեղ և՛ սիրո հարցեր են, և՛
խորամանկություններ են ու խարդավանքներ: Ասլամազ-Կուլի խանին բացատրում են
փոխադարձ սիրո հմայքն ընդդեմ բազմակնության, որ նշանակում է «Կինը բողոքում
էր բռնության դեմ» (էջ 389): Խանը մի կերպ
փախչում է Բեկի ազատարարներից, բայց
ուշքումիտքը կանանոցի կողմն է: Գիտակցում է, որ կանանոցը իր արժանապատվությունն է: Գերի չընկնելու համար խանը
իջնում է իր իմացած գաղտնի ծակուռներից
մեկի մեջ և իր հետ մեկտեղ պայթեցնում կանանոցը:
Դեռ կար Մելիք Ֆրանգյուլը, որ Երիցվանիկ ավանում էր: Ասում էին նաև Արծվանիկի մելիք Ֆրանգյուլ: Դավիթ Բեկի համբավը
նրան հանգիստ չէր տալիս: Ֆաթայի խանից
Բարգուշատի մելիքությունը ստանալուց հետո նրա հետ կապը ամուր պահելու համար
աղջկան կնության է տալիս նրա եղբորը՝
Աղասի խանին: Դրանից հետո Ֆաթալի խանի մոտ Մելիք Ֆրանգյուլը ստանում է վեզիրի
պաշտոն:
Ֆաթալի խանի, նրա հետ մեկտեղ նաև
մելիք Ֆրանգյուլի դեմ գնում է զորավար
Թորոսը. վերջինիս հետ էին Ստեփանոս
Շահումյանը և Բալի զորապետը: Րաֆֆին
դավաճան մելիքի մասին նույնիսկ այսպիսի խոսքեր է գրում. «Մելիքը բնավորությամբ բարի մարդ էր, բայց սաստիկ փառասեր: <...>: Բայց իբրև հայ, նա ցանկանում
էր Հայաստանի բարին, ցանկանում էր, որ
այդ երկիրը ազատ լինի, բախտավոր լինի,
ցանկանում էր, որ նա ունենար իր հայ իշխողը, բայց այդ իշխողը լինի ոչ այլ ոք, բայց՝
միայն ինքը» (էջ 455): Նա ուրացել էր հավատը, բայց ոչ մահմեդական էր, ոչ քրիստոնյա, նրա իրական հավատը մերկ շահն էր ու
փառքը: Ներկայացնում է մելիքի ընտանիքը.
կինը մահացավ այն տարի, երբ նա մահմեդականություն ընդունեց, հետո չի ամուսնանեում, ունի երկու տղա՝ Հախին, որ հորից
առանձին ընտանիքով ապրում է գյուղում
և Մկրտումը, որն ապրում է հոր հետ: Երկու
որդիներն էլ պահել են քրիստոնեական հավատը:
Հետաքրքրական է մի նրբություն՝ խաները կնասեր են, իսկ մելիքների կյանքում,
այն էլ մահմեդականություն ընդունած մելիքների, որ բազմակնության հնարավորություն
է, կին ասածը եղած չեղած նույն բանն է: Այստեղից՝ մելիքների արժանապատվության
պակասը, որովհետև կնոջ ներկայությունը
նաև կնոջ պատիվը պահելու արվեստ է:
Դավիթ Բեկի ուժն ու ռազմական հաջողությունները տեսնելով՝ մելիք Ֆրանգյուլը
անգամ մտածում է անցնել նրա կողմը: Տատանումների ու տվայտանքների մեջ վիճակ

է գցում, որը դուրս է գալիս հօգուտ Ֆաթալի
խանի: Իր հերոսի մեջ դրական հատկանիշներ նշելը ահա նրա այս տատանումների
համար էր, ըստ որի՝ նա կարող էր նաև Դավիթ Բեկի զինակիցը լինել, և այդ դեպքում
ոչ մի պարսիկ կամ թուրք վտանգ չէր ներկայացնի: Բայց ահա վիճակը դուրս է գալիս
Ֆաթալի խանի օգտին:
Վերջինս այդ ժամանակ իր կանանոցով
ապրում էր ամառանոցում, ինչը Արծվանիկից մեկ ժամվա ճանապարհի վրա էր: Մելիք
Ֆրանգյուլն այցելում է նրան և նախագծում
առաջիկա իրադարձությունների պլանը:
Այստեղ է, որ նա իր խորամանկության հնարամտությամբ գերազանցում է ինքը իրեն:
Բավական չէ, որ տերտերով, ավետարանով
հավատարմության թուղթ է ուղարկում Թորոս Իշխանին, այլև ինքն է ներկայանում իր
ախոյանին, երդումներ տալիս, հայտնում իր
«հպատակության հավաստիքը» (482), խոստանում իր 2.000-անոց զորախմբով օգնել
նրան ընդդեմ Ֆաթալի խանի: Իր կեղծիքը
թե՛ նամակում, թե՛ անձնական հանդիպման ժամանակ և թե՛ Ֆաթալի խանի հետ
ունեցած հարաբերություններով ոչ միայն
երդումներով, այլև ցուցադրականորեն այնպես է կազմակերպում, որպեսզի հավատան: Հավատ ներշնչելու համար կազմակերպում է անգամ խանի զորքերի ձևական
հարձակումը իր ամրոցի վրա, որտեղից ինքը, իբր, մի կերպ է ճողոպրում: Այս ամենը
փոխում են Թորոս իշխանի վերաբերմունքը մելիք Ֆրանգյուլի հանդեպ և նրան թույլ
է տալիս, որ գործով ապացուցի իր անկեղծ
նվիրվածությունը: Թեև յուրայիններից մյուսները ամենևին չեն հավատում մելիքի փոխակերպմանը, բայց իշխան Թորոսի մեջ
միամիտ մարդկայինը անհարկի գլուխ է
բարձրացնում: Մինչդեռ՝ դավաճանը մնում
է դավաճան. կռվի թունդ պահին, երբ նախնական պայմանավորվածության համաձայն
պարսից զորքը նահանջում է, իսկ հայերը
հետապնդում են նրանց, ահա այդ իրավիճակում հայերն ընկնում շրջափակման մեջ՝
պարսից բանակը ետ է դառնում և անցնում
հակահարձակման, մյուս գլխից հայերի դեմ
հարձակման է անցնում մելիք Ֆրանգյուլը:
Նորից երևում է Ֆաթալի խանը կռվին
նախապատրաստվելու իր սովորույթներով.
ոսկի ու արծաթ է շաղ տալիս ամբոխի առաջ՝
նրան հակառակորդի դեմ գրգռելու մոլեռանդությամբ, դերվիշների հետ գուշակություններ է անում: Պատերազմը Եղվարդ գյուղի
դաշտում էր, որին ասում են Շուշանների
դաշտ: Րաֆֆին ոչ թե նկարագրում է պատերազմը, այլ պատմում է դրա մասին, ասում՝
թե ինչ եղավ: Հրամանատար Թորոս իշխանը
սպանվում է, Բալի զորավարը վիրավորվում
է պարանոցից, վիրավորվում է նաև Ֆաթալի խանը, սպանվում է նրա կրտսեր եղբայր
Աղասի խանը: Այդ սարսափելի կոտորածից
հայ զորապետերից փրկվում է միայն մելիք
Նուբարը՝ իր հազար չորս հարյուր զինվորների հետ:
Հայոց զորքը այս ճակատում պարտվում
է:
Դեպքերի 17 տարվա վաղեմությամբ
հայտնվում է Սյուրին, աղջիկը՝ Ֆաթիման
արդեն չափահաս էր, իսկ նա շարունակում
է իմացած լուրերով գաղտնի օգնել հայրենակիցներին: Ստեփանոս Շահումյանն ու Սյուրին հանդիպում են: Ֆաթիման հարցնում է
մորը. «-Այդ ո՞վ է, մայրիկ: -Քո հայրը, զավակս, – պատասխանում է մայրը» (էջ 513):
Պատերազմից հետո մելիք Ֆրանգյուլին սպանում է դարանակալ Ստեփանոս
Շահումյանը ու սպանված տեղում ճանապարհի վրա էլ թաղում, հեռու հասարակաց
հանգստարանից «...ննջեցյալների հանգիստը չպղծելու համար» (էջ 450):
Վեպը ունի նաև «Վերջաբան», որտեղ
Րաֆֆին ամփոփում է և՛ դիպաշարը, և՛
պատմական դեպքերի հաջորդական ընթացքը: Թորոս իշխանը այդ ճակատում
թեև պարտվեց, բայց Դավիթ Բեկն ընդհանուր ազատագրական պայքարում հաղթեց:
Պարսիկներին քշեցին, բայց եկան օսմանցիները: Դավիթ Բեկը Տեր Ավետիսի ու Մխիթար սպարապետի հետ մեկտեղ մի քանի
նոր հաղթանակներ է տանում, հալածում
ու դուրս շպրտում օսմանցիներին և վերականգնում ժողովրդի հավատը սեփական
ուժերի հանդեպ: Հիմա արդեն պարսիկները
հայերի կողմն էին՝ ընդդեմ թուրքերի: Ուղտերի քարավանով տաջիկների գլուխները
նվեր ստանալուց հետո պարսից շահը Դա-

վիթ Բեկի հետ դաշինք է կնքում, հրամանագրով նրան է շնորհում Կապանի ամբողջ
գավառը որպես սեփականություն և կարգում գլխավոր իշխան Սյունյաց և Գողթան
նահանգների «...և հրաման տվեց իր անունով դրամ կտրել: Դավիթը այժմ հասած էր իր
բաղձանքին, նա իր ազատ հայրենիքի տերը
և իշխանն էր: Այդ եղավ 1727 թվին: <...>:
Բայց նա իսպառ իր նպատակները իրագործել չկարողացավ, որովհետև հիվանդացավ՝
վախճանեցավ իր տան մեջ 1728 թվին, վեց
տարի միայն վարելով իր իշխանությունը:
Դավթից ժառանգ չմնաց, շատ հավանական
է, որ նա ամուսնացած ևս չլիներ: Նրա մահից հետո զորականքը միաբանվելով՝ ընտրեցին Դավթի տեղ Մխիթար սպարապետին» (էջ 518-519):
Մխիթար սպարապետի նստավայրը Խնձորեսկն էր: Թուրքերից նա մաքրում է հայրենի երկիրը, բայց «Մխիթարի իշխանությունը
երկար չտևեց, որովհետև 1730 թվին նույն
հայերից հրացանազարկ լինելով մեռավ՝ երկու տարի միայն իշխելով» (էջ 520): Ակնարկ
կա նաև տեր Ավետիքի մասին, իսկ «Դավթի գործակից մյուս քաջերի մասին լռում է
պատմությունը...» (էջ 520):
Գ.
Նշելով զորավար Դավիթ Բեկի հերոսական գործունեության 300-ամյակը, հիշելով
նրա մասին եղած բոլոր պատմական վկայությունները՝ պետք է արժանին մատուցենք
նաև Մեծ Հայ Րաֆֆուն, ով գեղարվեստորեն
կերտեց և ժողովրդի համար սիրելի դարձրեց նրա կերպարը: Սերունդներ են կրթվել
այդ վեպով, և հերոսներ են ծնվել այդ վեպից:
Շատ վտանգներով լեցուն մեր գոյապայքարի ճանապարհին գրականության սպարապետ Րաֆֆու հրամանատարությամբ
քաջարի հերոսներով կռվող մի անպարտ
զորաբանակ էլ եղել է այս վեպը: Փառք Րաֆֆուն և համազարկային եռագույն հրավառություն նրա պատվին:
«Դավիթ Բեկ» վեպի դասերը կենդանի
են նաև այսօր, երբ հայ ժողովուրդը դժվարությամբ կերտում է իր ազատ ու անկախ
պետականությունը: Ժամանակները փոխվել
են, բայց անկախ ու ազատ ապրելու խնդիրները մնում են, որոնք թե՛ ներքին են, թե՛
արտաքին: Ներքինը վերաբերում է համազգային միաբանությանը, արտաքինը՝ թուրքադրբեջանական սադրանքներին, որոնց
թիկունքում նաև մեծ երկրների շահերն են:
Ի՞նչ անել՝ ծնե՞լ մի նոր Դավիթ Բեկ, դա ի՛ր
հերթին, անձնազոհ, նվիրված հայը միշտ էլ
պետք է ժողովրդին և նրանցից շատերը հերոսացան Արցախյան առաջին պատերազմում: Բայց այսօր միայնակ հերոսը, որքան
էլ հարգի է, այնուամենայնիվ հարցերը լուծվում են աշխարհաքաղաքական այլ ընդգրկումներով:
Անկանխակալ մտայնությամբ պարզ նայենք իրականությանը՝ ռուս-ուկրաինական
պատերազմն է մեր աչքի առաջ. ամբողջ
արևմտյան համագործակցությունը պաշտպանում է Ուկրաինային: Իսկ մեր՝ հայ-ադրբեջանական պատերազմի ժամանակ քանի՞
երկիր ձայնը բարձրացրեց հօգուտ հայության և նյութական ու ռազմական օգնություն
ցուցաբերեց: Սա մնում է որպես հռետորական հարց...
Միջանկյալ ասեմ՝ այդ մենք էինք՝ մի բուռ
մտավորականներ ու գիտնականներ, որ մեր
երկու-երեք ամսվա համեստ աշխատավարձը հավաքեցինք և հանուն ազգային բանակի ուղարկեցինք համահայկական հիմնադրամի հասցեով ու չգիտենք՝ իր նպատակին
ծառայե՞ց արդյոք այդ գումարը, թե՞...
«Դավիթ Բեկը» մի վեպ է, ինչը պիտի
դասագիրք լինի բոլոր ռազմական ուսումնարաններում. այն պարտավոր են կարդալ
և ուսումնասիրել շարքային զինվորից մինչև
գեներալ, նախարար ու շտաբի պետ: Այստեղ ոչ միայն ոգին է, այլև ռազմական արվեստը, նաև երկրագիտությունն ու տեղագրությունը:
Եվ, ի վերջո, ո՞վ է այսօրվա հայը՝ Դավիթ
Բեկի՞ զարմից է նա, թե՞ մելիք Ուրացողի:
Ամենևին նա չէ հայը, ով քոչն առած դասալիքի պես փախչում է հայրենիքից, մեկ սերունդ
հետո նրանք կորած են ազգության համար:
Բացառիկ դեպքերը օրինաչափություն չեն:
Նա՛ է հայը, ով ապրում է իր հայրենիքում,
այստեղ ծնում, սնում ու բազմացնում իր զավակներին և նրանց փոխանցում ազգային
հիշողություն, որ մայրենի լեզուն է, հայոց

պատմությունը և հայ արվեստն ու մշակույթը: Այսօր էլ հեշտ չէ Հայաստանի վիճակը:
Արտաքին թշնամին նույնն է, արտաքին
վտանգները նույնն են, ներքին անմիաբանությունը խորանում է, և ազգային վիճակը
չի կայունանում: Անկախությունը շատ մեծ
բան է, բայց եթե անկախությունը չի ամրապնդվում պետության անվտանգությամբ,
ժողովրդի միաբանությամբ, տնտեսության
զարգացմամբ, բնակչության բարեկեցությամբ, ազգային արժեքների գնահատությամբ, արվեստի ու մշակույթի բարձրացմամբ, ուրեմն ինչ-որ բան տեղում չէ, ինչ-որ
բան այնպես չէ:
Պետական այն կառույցը, որն այսօր կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, որը
մեր Հայրենիքն է՝ բազմաթիվ սերունդների
երազանքի արտահայտություն է: Ազատ հայրենիք ունենալու մասին քանի՜ պատմագիտական, գրական-գեղարվեստական գրքեր
են գրվել... Այդ երազանքը իրականացվել է
մասնակի, այդ երազանքը լիարժեք չէ, մենք
ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, և, առաջին
հերթին, Արցախի հարցը, որտեղից ամեն օր
մտահոգիչ լուրեր են լսվում...
Թումանյանի ասածը նույնն է նաև այսօր,
ըստ որի՝ մենք քիչ բարեկամ ու շատ թշնամի ունեցող ժողովուրդ ենք: Մեր անհաջողությունները ոչ միայն ռազմի դաշտում են,
այլև դիվանագիտության մեջ: Ո՞ւր են մեր
դիվանագիտական հաջողությունները, երբ
ոչ մի երկիր Արցախի ազատագրման այս
տարիների ընթացքում չհասկացավ, որ Արցախը Հայաստան է: Իսկ ՌԴ նախագահ Վ.
Պուտինը պարզորոշ հայտարարեց. «Ղարաբաղը Ադրբեջան է»: Եվ սա ասում է «միակ»
բարեկամը կամ գոնե այդպես ներկայացողը: Զբոսայցային մեր դիվանագիտությունը
պետք է դառնա գործնական և խնդիրներ
լուծի: Մինչդեռ այդպես չէ: Եվ ազգային չկայացածությունից բխող խեղճությունը ամենուր է, ինչն էլ կոտրում է ժողովրդի ոգին և
երբեմն այն աստիճանի, որ անգամ ազգությունն են ուրանում... Այդպես չլինելու համար
ժամանակին չետք է համարժեք հակահարված տրվեր Հրանտ Դինքին սպանողին,
Գուրգեն Մարգարյանին սպանողին և մի
գործողություն պիտի արվեր Հունգարիայի
դեմ, որը մարդասպանին ծախեց իր տիրոջը: Այդպես չլինելու համար մենք մեր վրայից
պետք է մաքրենք պարտության ամոթը: Կողքի պետությունները իրենց երկրի ու ժողովրդի վաղվա օրվա մասին են մտածում, իսկ
մե՞նք...
Այո՛ մեր ներկա հայրենիքը բազմաթիվ
սերունդների երազանքի ու ջանքի արտահայտություն է, որը ունի չլուծված շատ
խնդիրներ՝ և՛ այնպիսիները, որոնք մեր ձեռքին են, և՛ այնպիսիները, որոնք մեզ պարտադրվում են: Բայց այնպես չլինի, որ այդ
խնդիրները արդյունավետ լուծելու փոխարեն եղածն էլ կորցնենք, ինչպես ասում են՝
ունքը շինելու փոխարեն աչքը հանենք: Իսկ
այդ վտանգը կա: Արցախի վերջին պատերազմում կրած պարտությունը կոտրեց մեր
մեջքը: Ի վերջո, հիմա էլ՝ 21-րդ դարում, հարցերը պատերազմի դաշտում են վճռվում:
Մնացածը՝ հաղթանակի արդյունքը թե
պարտության հետևանքը սրի զորությամբ է
չափվում: Մենք անընդհատ աչքներս ճանապարհին ենք հառել՝ օգնություն ստանալու
հույսով, բայց սպասումները չեն արդարացել: Ու մնացել ենք այսպես՝ պարտության
ամոթն ու պարտության բազմատեսակ հետևանքները շալակած, հակառակորդին դիմագրավելու փոխարեն սկսել ենք մեր մեջ
դավաճաններ որոնել և թշնամու արշինով
ինքներս մեզ չափել:
Բավակա՛ն է: Պատմությունն ու Դավիթ
Բեկը մեզ սթափության են կոչում: Բոլոր
մանր անձնական, նեղ կուսակցական շահերը թողնենք մի կողմ և ուժ գտնենք միաբանվելու ու համատեղ ելք որոնելու: Ինչպես
ժամանակ առաջ, հիմա էլ հայրենիքը մեզ է
կանչում: Անսահման Չարենցը կասեր.
Հասել ենք մենք արդեն այն
սահմանին, որից
Սկսվում է մի նոր ու դժվարին վերելք:
Սին տենչերի փոշին մեր
խոհերից քերենք
Եվ ճանապարհ ընկնենք, մե՜ծ
ճանապարհ նորից:
(ԵԺ, IV, 1968, ԷՋ 37):
7. IV. – 7. V. 2022
ԵՐևԱՆ
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Սերո Խանզադյանի «Մխիթար
Սպարապետ» վեպի մասին
ՍԵՎԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ

«Մ

խիթար Սպարապետը» սովետահայ
պատմավիպագրության ակնառու նվաճումներից
է։ Ս. Խանզադյանին համաժողովրդական
արժանի ճանաչում բերեց այս ստեղծագործությունը. գեղարվեստական ճշմարիտ
ընդհանրացումների,
հայրենասիրական
բարձր պաթոսի մի վեպ, ուր մասշտաբային
ձևով արտացոլվել են 18-րդ դարի առաջին
կեսի հայ ազգային–քաղաքական ու պատմական կյանքի հերոսական ու ողբերգական շատ դրվագներ։ Գրողը, հենվելով հայ
պատմագրության մի շարք նշանավոր դեմքերի գրավոր աղբյուրների վրա, ուսումնասիրելով դարաշրջանի հասարակական-քաղաքական կյանքը, կարողացել է ստեղծել
գեղարվեստական մի գործ, որի չափանիշը
ոչ թե «ընդ իսկականին՝ ճիշտ է» ելակետն
է եղել, այլ ժողովրդի պատմության, նրա
կյանքի ու պայքարի ճշմարտության հայտնաբերումը։ Ս.Խանզադյանն օգտագործել է
Առաքել Դավրիժեցու և Աբրահամ Երևանցու
պատմությունները, Ստեփանոս Շահումյանի «Դավիթ Բեկ» աշխատանքը, նոր ու
նորագույն շրջանների պատմագիտության
տվյալները։ Նրան քիչ նյութ չեն տվել պատմական հուշարձանները, հնություններն ու
անցյալի զանազան մասունքներ՝ ազգագրական, եկեղեցական, կենցաղային և այլն։ Այս
ամենից է նա հյուսել Ժամանակաշրջանի գեղարվեստական տարեգրությունը՝ երևակայությամբ յուրովի ջերմացրել ու կյանք տվել
պատմական փաստերին, մասունքներին ու
տվյալներին։ Նա հաջողությամբ շնչավորել է
պատմությունը, հարություն տվել իրականպատմական շատ հերոսների, վերջիններիս
հայացքների ու գործունեության միջոցով
արտահայտել իր կենսափիլիսոփայությունը՝
ժողովրդի անմահության, հայրենի աշխարհի ազատության ու անկախության մասին։
Հեղինակի խոստովանությամբ, «Մխիթար Սպարապետի» մտահղացումը ծնվել էր
դեռևս 40-ական թվականների սկզբներին,
ֆաշիզմի դեմ կռվի բոցերում։
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Բարդ ու բազմագիծ է վեպի կառուցվածքը։ Ժամանակագրական կտրվածքով փոքր
շրջան է ընդգրկել Ս.Խանզադյանը՝ 18-րդ
դարի 20-ական թվականների վերջի մի քանի տարիները։ Նյութի թելադրանքն էր այդպիսին. Դավիթ Բեկի և նրա արժանավոր
հաջորդ Մխիթար Սպարապետի գործունեության այն դրվագներն է վիպականացրել, որոնք Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» պատմավեպի «Վերջաբանում» ներկայացվում են
սոսկ «պատմական տեղեկանքի» լեզվով։
«Մխիթար Սպարապետը» մի տեսակ շարունակություն է և լրացում է «Դավիթ Բեկին»։
Այն, ինչ մտահղացել էր, բայց չավարտեց
անմահ Րաֆֆին, ամբողջացավ Ս. Խանզադյանի ջանքերով։ Սակայն ժամանակային
փոքր տարածքը չի խանգարել հեղինակին՝
ընտրելու բազմաճյուղ կառուցվածք։ Եվ դա
կատարել է պատմական իրադարձությունների, նշանակալից մի շարք անցքերի մանրամասն նկարագրությամբ։ Երևանի ու
Վարանդայի ճակատամարտերի փայլուն
պատկերները, Ագուլիսի և Հալիձորի պաշարման ու գրավման դրամատիկ-ողբերգական տեսարանները խորացնում են երկի
ազգային-հերոսական պաթոսը։ Բոլոր այս
հատվածներում, որոնք ծավալային նկատելի տեղ են զբաղեցնում, շռայլորեն երևում է
վիպական համայնապատկերի վարպետ
Ս. Խանզադյանի տաղանդը։ Առանձնապես
մասսայական-ռազմական գործողությունների ցուցադրման մեջ։
Հայրենասիրության թեմային զուգահեռ,
որն անպայման վեպի հիմնական պաթոսը որոշող գիծն է, լուրջ տարողություն ունի
նաև սոցիալական թեման։ «Մխիթար Սպարապետի» մուտքից իսկ սոցիալական գիծը
յուրովի ծավալումներով դառնում է գրողի

անսխալ պատմահայեցության հավաստման օղակներից մեկը, ցուցադրելով ժողովրդի ներքին կյանքի մի շարք բնորոշ առանձնահատկությունները։
Վեպում, պահպանելով պատմական
ճշմարտությունը, Ս. Խանզադյանը հատուկ
միտումնավորությամբ ընդգծել է հայ հասարակական մտքի ռուսական դիրքորոշման
պրոբլեմը։ Հայաստանի պատմական ճակատագրի հարցում Ռուսաստանի ազատագրական մեծ առաքելությունը դիտված է ռեալիստական կենսահայացքով, հետևաբար՝
վեպում նկատելի կարևորություն է ստանում
ժողովուրդների համերաշխության ու եղբայրական դաշինքի թեման։
Թեմատիկ այսպիսի ճյուղավորումներին
ավելացնենք կենցաղի, ազգային բնավորության ու սովորույթների նկարագրական
այլևայլ մանրամասները։ Բնական է, վիպական կառուցվածքի մեջ թեմատիկ այս
բազմազանությունը տեղադրել սյուժետա-

պայքարով ու ըմբռնումներով, մարդկային
ճակատագրերի հերոսական-ողբերգական
լուծումներով։
Սովետահայ պատմավիպասանության
մեջ առաջին անգամ Դ.Դեմիրճյանը ժանր
մուծեց Էպոպեայի որոշակի սկզբունքներ՝
կապված ժողովրդի ոգու և տարերքի ցուցադրման, պատմական թեմայի մասշտաբայնության և նշանակալիության հետ։
«Մխիթար Սպարապետը», Դ.Դեմիրճյանի
«Վարդանանքից» հետո, առավել բնորոշ
պատմական վեպն է, որը նույնպես միտում
է էպոպեական մասշտաբայնության, կյանքի
գեղարվեստական ընդգրկման խորության
ու լայնքի։
Գեղարվեստական երկում հոգեբանական, փիլիսոփայական, սոցիալական և ուրիշ ինչ-ինչ ընդհանրացումներ, իհարկե, չեն
ենթարկվում ժանրային որոշակի կաշկանդանքների։ Այլ խոսքով՝ ժանրը խստորոշ
կերպով չի սահմանափակում հեղինակի
տաղանդը, գեղարվեստական-արտահայտչական հնարավորությունները։ Բայց և կասկածից դուրս է, որ գրական յուրաքանչյուր
ժանր առաջադրում է նյութի ընդգրկման,
կյանքի արտացոլման եղանակների իր օրինաչափությունները: Տարբերությունը ոչ այնքան տիպականացման ուժի, գեղարվեստական ընդհանրացման խորքի մեջ է, որքան
նյութի ընդգրկման, ծավալի ու շառավիղների։
Պատմավեպում էպոպեայի Ժանրային տարրերի օգտագործումը Ս.Խանզադյանին օգնել է ավելի լայնորեն ծավալվելու
իրականության գեղարվեստական ընդգրկման, բազմաքանակ հերոսների ընտրության և, առաջին հերթին, ժողովրդի կերպարի էպիկականության հարցերում։ Եվ այն
հանգամանքը, որ մի քանի կերպարներ,
մասնավորապես Դավիթ Բեկն ու Մխիթար
Սպարապետը, ինչպես նաև ժողովրդի հավաքական կերպարը, օժտված են էպոպեական հատկանիշներով, արգասիք են ժանրային փոխներթափանցումների։

Սովետահայ պատմավիպասանության մեջ առաջին
անգամ Դ.Դեմիրճյանը ժանր մուծեց Էպոպեայի որոշակի սկզբունքներ՝ կապված ժողովրդի ոգու և տարերքի
ցուցադրման, պատմական թեմայի մասշտաբայնության և նշանակալիության հետ։ «Մխիթար Սպարապետը», Դ.Դեմիրճյանի «Վարդանանքից» հետո, առավել
բնորոշ պատմական վեպն է, որը նույնպես միտում է
էպոպեական մասշտաբայնության, կյանքի գեղարվեստական ընդգրկման խորության ու լայնքի։

յին այնպիսի համակարգում, որ միասնական զարգացումով հանդերձ չխախտվեր
մասերի համաչափությունը, և պատմական
Էպոխան արտացոլվեր համակողմանիորեն
ու ճշմարտացի՝ հեշտ բան չէր։ Մասշտաբային մտահղացումը գրողին պարտադրել Է վիպական բարդ կառուցվածք։ Իսկ
մեծաքանակ հերոսները, նրանց կապերի
ու զանազան հարաբերությունների «կարգավորումը» կառուցվածքային հավելյալ
բարդացումներ Էին պահանջում։ Վիպասանը հիմնականում հաջողությամբ է լուծել
ստեղծագործության կառուցվածքի հարցը՝
թեմատիկ բազմազանությունը և սյուժետային տարբեր ճյուղավորումները ենթարկելով
գաղափարական- գեղարվեստական մի հիմնարար նպատակ-ուղղվածության՝ պատմության ու ժամանակի գլխավոր միտումների բացահայտմանը։
Գեղագիտական այսպիսի մոտեցմամբ
Ս.Խանզադյանը սովետահայ պատմավեպի ժանրային նկարագիրը հարստացնում
Է կառուցվածքային ավելի բազմաշերտ
տարրերով, լայնորեն տալիս Է պատմական ժամանակի գեղարվեստական մոդելը՝ հասարակական տարբեր խավերի, ազգային-քաղաքական տարանջատ խմբերի
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«Պատմական
կերպարը-կատարյալ
դարձնելու համար պետք է «խորհրդակցել»
ոչ միայն դարերի, այլև այսօր ապրող ժողովրդի հետ»: Գեղագիտական այս սկզբունքը ուղենիշ ունենալով, Ս.Խանզադյանը իր
պատմավիպասանության մեջ ելնում է օրերի կենսական պահանջից, ձգտում է արձագանքել արդիականության կանչերին։ Նրա
պատմական հերոսները, առաջին հերթին՝
Դավիթ Բեկն ու Մխիթար Սպարապետը, մի
շարք հատկանիշներով ձայնակցում են մեր
ժամանակին, տեղիք տալիս կենդանի խոհերի ու զգացմունքների։
Հեղինակը ներքին հպարտությամբ խոսում է Դավիթ Բեկի մասին, խնամքով գծում
նրա հմայիչ կերպարը։ «Հայոց աշխարհի պարծանք է համարում». «Դավիթ Բեկը
թուխ, ազնվական դեմք ուներ։ Հայկական
բարեձև մորուքն ալեխառն էր, քիթն՝ արծվենի, աչքերը՝ շողուն, որ սևեռվում էին
շփոթեցնող հայացքով։ Լայն ճակատի վրա
տևական մի մտահոգություն էր դրոշմված,
որ նշան էր նրա մշտապես փոթորկված ներաշխարհի։
Բարձրահասակ էր նա, լայնալանջ ու

լայնաթիկունք, բայց ոչ թանձրամարմին։
Բնությունը ոչինչ չէր խնայել այդ մարդուն,
ոչ մարմնական ուժ ու տոկունություն, ոչ
կորով, ոչ խելք։ Նրան շրջապատողները
գիտեին, որ գահերեց զորավարը բարիով
առաջնորդվող, արդարակորով ու երկայնամիտ մարդ է, դպրության գաղտնիքներին ծանոթ, զորավոր՝ խոսքով և գործով և
վրեժխնդիր՝ թշնամյաց ազգին հայոց»։
Բեկը վայելում է համաժողովրդական
սեր՝ իր հայրենասիրական խիզախ արարքներով։ Նա արդարամիտ է, խիստ հանդիմանում է Մելիք Բարխուդարին, երբ վերջինս
դաժան է վարվում ռամիկ Թուրինջի նկատմամբ։ Համոզված է, որ «ռամիկների ուժով
պիտի պահենք երկիրը», «ժողովրդի դիմադիր ուժով»։
Վիպական գործողություններից դուրս,
տողարանքներում, Ս.Խանզադյանը գնահատում է Դավիթ Բեկի գործունեության
նախորդ շրջանը, ցույց տալիս, թե ինչ բերեցին նրա հաղթանակները Հայաստանին։
Կարճատև խաղաղ ժամանակներում երկիրը ապաքինվել էր պարսիկների հասցրած
ծանր վերքերից, «շեները ծխում էին խաղաղ»։ Սակայն Դավիթ Բեկը չէր հանգստանում. «Մենք մեր իշխանությունը զենքի ուժով ստեղծեցինք, այդ զենքի ուժով էլ պետք
է պահենք։ Մեր ուժը մեր դիմադրողական
կարողության մեջ է։ Ոչ ոք չի կարող գուշակել, թե մեր երկրի վրա երբ և որտեղից կարող է գալ պարսիկը, թուրքը...»։ Գահերեց
զորավարը անխնա է նրանց նկատմամբ,
ովքեր ուրանում են հայի հավատը, հայոց լեզուն։ Պղինձ Արթինին կամենում է պատժել
հենց դրա համար. «... Այսօր լեզուներդ կմոռանաք, վաղը՝ հավատներդ, մյուս օրը՝ ձեր
հայրենիքն ու հայ լինելը, կձուլվեք օտարներին։ Հայը կկորչի աշխարհի երեսից։ Կկորչի... Դավիթ Բեկը մեծ եռանդ է գործադրում
երկիրը հզորացնելու համար։ Սակայն համոզված է, որ «հայերը պետք է իրենց վրա
ունենան հզորացած Ռուսաստանի հովանավորությունը։ Այդ ազգօգուտ գործի համար
էր, որ այնքան ջանքեր թափեցին Իսրայել
Օրին, Մեծ Սյունիքի ու Արցախի տերերը»։
Ներքին մենախոսության գեղարվեստական հնարանքը, որին հաճախակի դիմում է
վիպասանը, տարբեր հանգամանքներում և
հոգեբանական վիճակներում կիրառված է
նաև Դավիթ Բեկի կերպարի մեկնաբանության ընթացքում։ Հերոսի խոհերն ու ներքին
մենախոսությունները շարունակ պտտվում
են հայրենիքի ու ժողովրդի բախտի շուրջը.
մեծ հոգսեր են զբաղեցնում նրան։ Այդ կերպ
Ս.Խանզադյանը, առիթից առիթ, անդրադառնում է երկրի քաղաքական կացությանը, յուրովի դիտարկում ժամանակ-հերոս,
պատմություն-հերոս զուգահեռները։ Դավիթ Բեկը անկախության է հասցրել Հայոց լեռնաշխարհը՝ ընդգրկելով Քուռ գետի
ափերից մինչև Արաքսի շամբուտները,
մինչև Մեղրի ու Ագուլիս, մինչև Վայոց ձորի
բերանն ու Սևանա ծովակի ափերը։ Նրա
ստեղծած ռազմական ուժեղ իշխանության
մեջ «միավորվել էին ոչ միայն Մեծ Սյունիքի բազմաթիվ գավառներն ու քաղաքները,
այլև՝ Գյուլիստանի, Ջրաբերդի, Խաչենի,
Վարանդայի ու Դիզակի մելիքությունները»։
Երկրի սահմանների վրա ու միջնաշխարհում բազմաթիվ ամրոցներ ու բերդեր էր
կառուցել տվել, վերացրել օտարի լուծը, ուժեղացրել զորքը։ Բայց վերջնական հաղթանակի համար ռուսաց զենքի օգնությունն էր
պետք։ Հայաստանը ոչ ֆրանկներից, ոչ էլ
գերմանացի իշխաններից սպասելիք չունի։
Իզուր անցան Իսրայել Օրու աղերսանքները։ Պարսիկների և օսմանլու թուրքերի դեմ
կանգնելու համար. «Մենք պետք է մեր հույսը կապենք ռուսների օգնությանը միայն։ Ուրիշ ելք չկա»։ Դավիթ Բեկը այս գիտակցությանը հասնում է համոզմունքով, անցյալի ու
ներկայի դառը փորձով։ Ու երկրի համար
ճակատագրական պահերին անգամ երբեք
մտահան չի անում ազգային արժանապատվության գերխնդիրը. «Սակայն այդ օգնությունը մենք չպիտի
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հայցենք հետին մուրացկանի աղերսանքի գնով, – ասում է նա։ – Երբեք
ծնկաչոք։ Երբեք պաղատագին։ Այո,
պետք է ռուսաց թագավորի պատվիրակին հրավիրենք Հալիձոր։ Այդ էր ի սկզբանե
կամքը բոլորիս։ Բայց հրավիրենք՝ թագավորին ցույց տալու մեր զորական կարողությունը, թշնամուն ծունկի բերելու մեր ուժն ու
պատրաստակամությունը և ոչ թե թագավորին աղերսող լինենք Աբրահամի գառան
խեղճությամբ...»։ Սա մի անբողջ աշխարհայացք է, պատմական-քաղաքական ճշմարիտ
մոտեցում և հերոսին բնութագրում է իբրև
մտածող մարդու, քաղաքական-պետական
անհատի։ Ս.Խանզադյանը Դավիթ Բեկի կերպարում միահյուսել է հենց զորավարին ու
պետական-քաղաքական գործչին։ Մի քանի
տեսարաններում էլ հերոսը հանդես է բերված որպես լուսավորության ու մշակույթի
դերը խորապես գնահատողի։ Գրիգոր Տաթևացու մատյանի և այլ առիթներով հայտնած մտքերը ավելի պայծառացնում են նրա
կերպարը, բացահայտում նոր կողմերից։
Նույնը և նկարիչ Հակոբ Հովնաթանյանի
նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի մեջ։
Ուրեմն՝ պատմական նշանավոր գործչի գեղարվեստական մեկնաբանությանը գրողը
մոտենում է հստակ չափանիշներով. մեծ անհատը իր նկարագրի ամբողջությամբ պետք
է մեծ լինի։ Եվ Դավիթ Բեկը տիպական գույներ է ստանում իբրև զորավար–ստրատեգ,
իբրև
պետական-քաղաքական
խոհուն
մտածող, իբրև հպարտ ու առաքինի մարդ։
«Մեր լեռները խոնարհվել չեն սիրում։ Ազատ
ապրելը մեզ համար մնացել է հայրենատուր ավանդություն»։ Այս հավատքով ապրեց հայրենասեր զորավարը, սրանով կռվեց
թուրք ու պարսիկ թշնամիների դեմ և մահվան անկողնում որպես պատգամ դա կտակեց ապրողներին։ Ս.Խանզադյանը Դավիթ
Բեկի կերպարը հայրենասիրական-քաղաքացիական իդեալի հնչեղության է հասցրել,
ինչպիսի չափումներով էլ մոտենանք՝ պատմական, թե արդիական։ Վիպական հանգույցի մեջ շատ էական է, թե հեղինակը գլխավոր հարցերի առաջադրումն ու լուծումը ում
հետ է կապում, որ հերոսներն են դառնում
գեղագիտական իդեալի կրողները։ Ռուսաստանի նկատմամբ հայ ժողովրդի քաղաքական կողմնորոշումը Ս. Խանզադյանն արտահայտում է հիմնականում Դավիթ Բեկի ու
Մխիթար Սպարապետի միջոցով։ Դա ավելի
է կարևորում պրոբլեմը, երկի գաղափարական միտումը շեշտում տիրականորեն։
«Մխիթար Սպարապետը» պատմական
վեպ է, հայ ժողովրդի կյանքի ու ազգային
մաքառումների գեղարվեստական տարեգրություն։ Սակայն Ս.Խանզադյանը ամենևին
չի նեղացրել նյութը, դիտել է լայն շառավիղներով, աշխարհի դիվանագիտության
համապատկերում։ Նա շոշափել է Հայոց
խնդիրը ոչ միայն Ռուսաստանի կամ հարևան ժողովուրդների առնչություններով,
այլև Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Թուրքիայի։
Եվ պատմական վեպի ժանրը ձեռք է բերել
քաղաքական վեպի ինչ-ինչ հատկանիշներ՝
ստիպելով դարաշրջանի սուր պրոբլեմները
ընկալել ամբողջ խորությամբ, բազմազան
կապերի մեջ, հակասությունների կծիկով։
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Մխիթարի կերպարը վեպի հիմնաքարն
է։ Նրա անունը և գործը անբաժանելիորեն
կապված են Դավիթ Բեկի անվան ու գործի
հետ։ Որքան էլ Մխիթար Սպարապետն է
գրողին մղում տվել դեպի 18-րդ դարի Սյունյաց ազատագրական կռիվների թեման,
այնուամենայնիվ Դավիթ Բեկի գործողությունները նույնպես պետք է առանցքային լինեին։ Դավիթ Բեկն է եղել Սյունիքի առաջին
գահերեց զորավարը։ Արդարացի է Ս.Խանզադյանը՝ վեպի կառուցվածքի մեջ այդքան
տեղ հատկացնելով նրան։ Բայց Մխիթարը
այդ կառուցվածքում առավել տարողունակ
հերոսն է, Բեկի մահից հետո նա է դառնում
գահերեց զորավարը, մնում գործողությունների կենտրոնում։
Մխիթար Սպարապետը ամուր տղամարդ է, բարձրահասակ, հպարտ ու ձիգ
կեցվածքով։ «Ծանր ու խոհուն հայացք ուներ, բարձրադիր հոնքեր ու թուխ դեմք»։
Ռոմանտիկական գեղագիտության արտահայտչական հնարանքներին հաճախ
է դիմում Ս.Խանզադյանը և, հերոսների
արտաքին դիմանկարները կերտելիս, մեծ
մասամբ օգտվում է հենց այդ հնարանքնե-

րից։ Նրա դրական հերոսները աչքի են ընկնում ոչ միայն ներքին գեղեցկությամբ, այլև՝
արտաքին։ Այդպիսին է Դավիթ Բեկը։ Նույն
հատկություններով է օժտված և Մխիթար
Սպարապետը։ Նա արդարադատ է, և վեպի
մուտքից հեղինակը ներկայացնելով լեռան
ծերպերում ապաստանած ծերունի Թուրինջի ու համագյուղացի բնակավորների հանդիպման դրվագը Մխիթարի հետ, խոր համակրանք է ստեղծում հերոսի նկատմամբ՝
շեշտելով հենց նրա արդարամտությունը։
Նա հետո խստորեն պատժում է Մելիք Բարխուդարին, որը հուսահատության դուռն էր
գցել պղնձաքարցիներին, ապստամբել իր
ու Բեկի դեմ։ Յուրաքանչյուր արարքի մեջ,
սակայն, Մխիթար Սպարապետը ելնում էր
երկրի շահերից։ Լինելով Դավիթ Բեկի իշխանության մեջ երկրորդ մարդը, իսկ գահերեց զորավարի մահից հետո փոխարինելով
նրան, Մխիթարը դրսևորում է ռազմագետի զարմանալի հմտություն, քաղաքական
դրությունը ճիշտ կռահելու ու համապատասխան եզրակացություն հանելու անուրանալի ձիրք։ Դավիթ Բեկի խորհուրդներն
ու ավանդները Սպարապետի համար ոգևորիչ և ուղենշային են մնում ամբողջ կյանքում: Թեկուզ ռազմական տակտիկայի հարցում լուրջ բախում է տեղի ունենում նրանց
միջև, բայց կարճատև մի միջոց էր դա, և չէր
կարող սասանել Մխիթարի սերն ու հավատը Դավիթ Բեկի նկատմամբ։
Մխիթար Սպարապետը սերում էր աշխատավորական խավերից։ Մելիքներից
շատերր չեն կարող ներել, որ ռամիկ ծագումով մեկը տեր ու հրամայող է իրենց։ Սակայն
Սպարապետը դիրքով և ուժով, հայրենիքի
հանդեպ ցուցաբերած ծառայություններով
հաստատել էր իր հզոր իրավունքը, և մելիքները ակամա գնահատում էին նրան։
«Տերությունը հաստատ է մնում ժողովրդով», – սա Դավիթ Բեկից ժառանգած մի
վսեմ պատգամ է, որին հավատարիմ է մնում
Մխիթարը։ Հայրենասիրության նրա համոզմունքի արմատը ժողովրդի անմահության
գաղափարն է։ Վարանդայի ճակատամարտում ջախջախված, գերի Սալահ փաշայի
հոխորտանքներին Մխիթարը պատասխանում է. «Երկու հազար տարի մեզ վրա
եկած թշնամիները փորձում են սպառել մեզ,
մեր ժողովրդի վերջը տալ, բայց սպառվում
են իրենք։ Այդպես էին մտածում Բյուզանդիո տերերը, որ սակայն կորան իրենք։ Այդ
էին փորձում Լենկ-Թեմուրը, Չինգիզ խանը,

յի կաթողիկոսը։ Մի ծանր կորուստ ու նոր
հարված երկրին։ Այս պայմաններում պայծառորեն է երևում Մխիթար Սպարապետի
անկոտրում կամքը, անսպասելի եռանդն
ու խորաթափանց գործչի հեռատեսությունը։ Ս.Խանզադյանը գույներ չի խնայում իր
հերոսի այս հատկանիշները ցայտունորեն
պատկերելու համար։ Մխիթարը մշտապես
անհանգիստ է ու մտահոգ, շարունակ շրջագայում է գավառներում, զինում գյուղերը,
նախապատրաստում ժողովրդին սպասվող
օրհասական ճակատամարտերին։ «Կերակրվում էր իր թիկնապահների համեստ
պաշարով», խրախուսում էր, գոտեպնդում
մարդկանց։ Նա մերթ հորդորող, հոգատար
այր է, մերթ դաժան, երբ գործ ունի անարդար և ուրացող տերերի հետ։ Հիշենք, թե
ինչպիսի վճռականությամբ է դատաստան
տեսնում Մելիք Բարխուդարի, Պղինձ Արթինի, դավաճան Մելիք Մուսինի նկատմամբ։
Մերթ բնության հրաշքով անզուսպ հրճվող
սովորական մահկանացու է, մերթ ժողովրդի
արարչագործ հանճարով հպարտ հայ։ Կռվի
ամենաթեժ տեղում է Մխիթարը, մարտիկ
ու զորավար։ Իսկ երբ ռազմի դադար է՝ նա
անդադար վաղվա հոգսն է քաշում։ Խանզադյանական կերպավորման արվեստում
շարժումն ու զարգացումը կայուն հատկանիշներ են: Հատկապես գլխավոր հերոսների բնավորությունները գծելիս նրա մոտ
անշարժ վիճակներ չկան: Եվ հերոսի գործողությունների, հոգեբանության շարժունությունն ու անընդհատական հոսքը վիպագիրը
վրձնում է գունանկարչական տարբեր երանգավորումներով:
Ստեղծագործության մեջ քիչ չեն Մխիթար Սպարապետի հերոսական-հայրենասիրական արարքների նկարագրությունները։ Նա արդար կռիվ է մղում ու դրա մեջ է
տեսնում հաղթանակի երաշխիքը.
« – Ի՞նչ ասեմ, եղբայրներ։ Ինքներդ եք
տեսնում, որ նորից մեր տունն է մտել գազանը։ Բայց թող ձեզ չվախեցնի նրա վայրենի մռնչոցը։ Հիշեցեք, որ դուք հայ եք ու հին,
ինչպես այս լեռները։ Նաև հիշեցեք, որ մենք
ապրել ենք՝ դիմադրելու կարողությամբ։ Ով
թշնամուն դիմադրել գիտի, նա կապրի։ Նորից մենք ելել ենք մեր աշխարհին պաշտպան՝ հաղթության հավատի վահանով։ Ազգովի կանգնել ենք վտանգի դեմ և ազգովի
էլ կապրենք»:
«Ես հավատում եմ հայ ժողովրդի ուժին», – ասում է Մխիթար Սպարապետը,

Հարուստ շերտերի ու ենթաշերտերի ստեղծագործություն է «Մխիթար Սպարապետը»։ Սովետահայ պատմավիպասանության այն եզակի երկերից մեկն է, որը
նորարարական շատ սկզբունքներ է հաստատում՝
ժողովուրդ-պատմություն, հերոս-պատմություն, պատմականության և արդիականության գեղագիտական
կատեգորիաների համակարգում։ Գեղարվեստականժանրային, ոճական ու մտածողության առումներով
նույնպես «Մխիթար Սպարապետը» հայտնաբերում է
մի շարք գեղեցիկ յուրահատկություններ, որոնց մասին
խոսք եղավ վերևում:

Ջհան շահը։ Բայց ինչպես տեսնում ես, մենք
կանք, նրանք՝ ոչ։ Բռնությամբ ետ տալ չես
կարող գետի ընթացքը, փաշա։ Զուր ջանքեր
են։ Մենք ձեզ ևս կվանենք մեր աշխարհից»։
Արյունով պաշտպան կանգնել ժողովրդին
հայոց, կատարել պարտքը երկրի ու ժողովրդի հանդեպ, այս ուխտին հավատարիմ՝ Մխիթար Սպարապետը Մարաղայի,
Վարանդայի և ուրիշ ճակատամարտերում
փառավոր հաղթանակներով է պսակում իր
անունը։
Հերոսության ու հայրենասիրության
դասերը նույնպես առնելով Դավիթ Բեկից,
Մխիթարը կռիվներում ձեռք է բերում ռազմական անհրաժեշտ փորձառություն, մշակում և զարգացնում Դավիթ Բեկի ստրատեգիական հնարները։ Ս.Խանզադյանը քայլ
առ քայլ հետևում է հերոսի գործողություններին, փոքր ու խոշոր դրվագ-տեսարաններում պատկերում, թե ինչ խորամանկ ու
անսպասելի հարվածներով է հաղթում Սալահ, Սարը Մուստաֆա և Քյոփուրլու Աբդուլլահ փաշաների հսկայաթիվ զորքերին։
Մեռնում է Դավիթ Բեկը, կարճ ժամանակ
անց վախճանվում է նաև Գանձասարի Եսա-

շատ արհավիրքների է դիմացել, «կդիմանա
այս արհավիրքին ևս» – ամեն մի նոր աղետից առաջ համոզմունքով պնդում է նա և
կրկին նետվում հերոսական մարտերի։ «Դիմադրեցինք՝ ապրեցինք։ Մեր ուժն ու ապրելը
դրա մեջ է՝ դիմադրել, թեկուզ հազար տարի։
Հազար տարի դիմադրելով ենք ապրել Դա է
ճանապարհը հայոց»։ Վեպի երկրորդ գրքի
խորագիրն է՝ «ճանապարհ հայոց»։ Գաղափարական-գեղարվեստական այն նպատակամիտումն է առաջ քաշում հեղինակը, որ
մենք դիմադրել ենք շարունակ, օրհասական
պայքար մղել՝ ոչ երբեք վրեժի թելադրանքով։ Դիմադրել ենք՝ ապրելու հավատքով։
Մխիթար Սպարապետի կերպարը էպիկական վեհություն է ստանում հենց այդ գաղափարի մարմնավորումով։ Նա խաղաղ կյանքի, ապրելու տենչանքի հերոս է և բոլոր իր
կռիվներն ու հաղթանակները վարել է խաղաղ տեսնելու երկիրը.
«Մխիթարն ինչ-որ հաճելի բան էր զգում։
Հաղթանակի բերկրա՞նքն էր դա, թե՞ Արաքսի կիրճում պճնված գարունն էր ջերմությամբ լցրել նրա վշտաբեկ հոգին։ Հալիձորի
անկումից հետո շատերին թվում էր, թե նա

ամեն ինչ կորցրեց անդարձ։
Բայց ահա նորից գարուն է լեռնաշխարհում, և այլևս ոչ մի թշնամի զինվոր չկա
Սյունիքում։ Մխիթարն սպասում էր Աբդուլլահ փաշայի խաղաղության դեսպանին և
համոզված էր, որ նա կգա։ Այդ մասին ակնարկներ էին արել Ստամբուլից եկած սուրհանդակները։ Սուլթանը դժգոհ է, որ խճճվել
է Սյունիքի գործերում։ Իսկ Սյունիքն ազատ
է նորից՝ ճահուկ–Շահապունիքից մինչև Գեղամա ծովակի ափերը, Արաքսից մինչև Քաշաթաղքի մթին ծմակները։
Մխիթարը գնում էր դանդաղ։ Սիրտն
ուռչում էր, երբ տեսնում էր սարահարթերը
հերկող շինականներին, գետափին բամբակ
ցանող մարդկանց, բարդիների վրա իրենց
բները կարկատող արագիլներին։ Ինչպիսի
ծանր զոհողությամբ ձեռք բերվեց այս ամենը։ Եվ հաճելի էր տեսնել, որ իզուր չի անցել
այն արյունը, որ ութ տարի շարունակ թափեց Դավիթ Բեկը, ինքը, ժողովուրդը հայոց»։
Բերած հատվածում Ս.Խանզադյանն
արտահայտել է կերպարի էությունը՝ մարդբնություն- կյանք առումներով, կենսական
ջերմություն ու ոգի, քնքշություն ու մարդկայնություն հաղորդելով նրան։ Առհասարակ
մարդկային-հոգեբանական գծերը Ս.Խանզադյանի հայրենասեր հերոսների կերպարներում ընդգծված են հատուկ միտումնավորությամբ. կռիվները չեն կարող հանգցնել
կյանքի կրակը նրանց սրտերում, մեռցնել
ապրելու ծարավը։ Այդպիսի հերոս է Մխիթար Սպարապետը՝ քաջության, հերոսականության, բայց և ուժեղ կենսականության
սիմվոլը վեպում։
Հաջորդ պայծառ ավանդույթը, որ Մխիթարը ժառանգել էր Դավիթ Բեկից, Հայաստանի քաղաքական կողմնորոշման հարցում
Ռուսաստանի և ռուս ժողովրդի հանդեպ
տածած հավատն է։ Կերպարի բնութագրական գծերն այստեղ մտքի զգաստությունն ու
հեռանկարի պարզությունն են, հայ ժողովրդի բախտի նկատմամբ խոր մտահոգությունն ու հավատը։ Վեպի հսկայական տարածքի միջով, կարմիր թելի պես, անցնում
է Ռուսաստանի՝ իբրև «հույսի աստղի» գաղափարը, որի ջերմեռանդ պաշտպաններից
ու նախանձախնդիրներից մեկը Մխիթար
Սպարապետն է։
Անշուշտ, Մխիթարի բնավորության դոմինանտը հայրենասիրությունն է, հերոսականությունը: Բայց նա միագիծ հերոս չէ,
և դա է գլխավորը։ Մեծ խռովքներ, ներքին
տագնապներ ունեցող կերպար է, անընդհատ փոփոխման մեջ, զարգացման կորագծերով։
Վեպի սկսվածքից հանդես բերելով Սպարապետին իբրև անձնական դրամայի տեր
անհատականություն,
Ս.
Խանզադյանը
հետզհետե խորացնում է այդ դրաման, տալով յուրովի մեկնաբանություն։ Մխիթարը
վաղուց սիրում է Գոհարին՝ Մելիք Բարխուդարի աղջկան ու սիրվում։ Վերհուշի արտահայտչական հնարանքներով է հեղինակը
տալիս նրանց սիրո նախորդ պատմությունը
և ստեղծում է հուզական մթնոլորտ ու փոխհարաբերություն։ Գեղեցիկ ու առնական մի
բան կա նրանց սիրո մեջ. մշտապես ձգտում
են իրար, բայց և անդիմադրելի մի պահանջով մնում հեռու։ Կար Սաթենիկը՝ Մխիթարի կինը, և ավանդական եռանկյունին՝
Սաթենիկ-Մխիթար-Գոհար բարդ գալարումներով, հայտնաբերում է հոգեկան ներթաքույց ծալքեր, խոր ապրումներ, մի խոսքով՝
ծանր դրամա։ Գոհարի համար Մխիթարը
պատրաստ է ամեն ինչի՝ անգամ նրա հետ
ծպտյալ հեռանալ, կորչել Խնձորեսկից, Սյունիքից։ Բայց մեծ պարտքը ընտանիքի ու
երկրի հանդեպ միշտ զգոն է պահում նրան.
«ինչպե՞ս կարող էր նա թողնել այն փոքրիկ
լեռնաշխարհը, որի ազատության համար
արյուն թափեց, որի անունը Հայաստան է՝
մոր կաթի պես քաղցր ու անկրկնելի հարազատ։ Ինչպե՞ս թողնի Դավիթ Բեկին, զորքը,
ժողովրդին, որ ահա մի փոքր ազատ շունչ
է քաշում իր երկրում, իր տանը, իր նորաստեղծ իշխանության հետ»։
Մխիթարը և Գոհարը ուժգնորեն սիրել
են իրար, բայց Դավիթ Բեկը անսպասելի
ամուսնացրել է Մխիթարին Սաթենիկի հետ։
Գոհարը ուխտ է կապել այլևս չամուսնանալ, հավատարիմ մնալ իր սիրուն, ապրել՝
թեկուզ հեռվից Մխիթարին տեսնելու բավականությամբ։ Տանջվում է և Մխիթարը։ ԿիՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 26
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նը՝ Սաթենիկը, գիտի և տեսնում է ամուսնու
տառապանքը։ Նա մեծ շնորհներով ու առաքինություններով օժտված կին է, Մխիթարին
աջակից, գորովալից մայր։ Ինչպե՞ս լուծել
բարդ հանգույցը։ Անհունորեն տառապում
են հերոսները, յուրաքանչյուրը յուրովի է ապրում ծանր դրաման։ Եվ ամբողջ վեպի ընթացքում Ս.Խանզադյանը մտահան չի անում
հոգեբանական զիգզագներով այնքան հարուստ Գոհար-Մխիթար-Սաթենիկ եռանկյունին, զանազան առիթներով վերստին դառնում է դրան, անընդհատ խորացնելով և նոր
կողմերից լուսավորելով հերոսների փոխհարաբերությունները։ Այդ պարագաներում վիպասանը ցուցաբերում է հոգեբան-արվեստագետի աներկբայելի հատկություններ,
ստեղծում է հուզական շիկացած միջավայր,
կենդանի գործողություններ։
6
Խիտ բնակեցված վեպ է «Մխիթար Սպարապետը»։ Ս.Խանզադյանի կերպավորման
արվեստը այստեղ ի հայտ է բերում հերոսների ճակատագրերը «տնօրինելու» անուրանալի հմտություն։ Պատմական-քաղաքական
ու ազգային մեծանշանակ իրադարձությունները ինչպե՞ս են անդրադառնում ու
ձևավորում մարդկանց հոգեբանությունը,
դարաշրջանի կենսական տեղաշարժերի
պատմականության և ճշմարտացիության
առումով՝ ստացվե՞լ են, արդյոք, վեպի կերպարները։ Այսինքն՝ կրկին ծառանում է գեղարվեստական համոզչության պրոբլեմը,
որը ռեալիստական արվեստի ողնաշարն է։
Ասենք սկզբից, որ «Մխիթար Սպարապետի» բազմաքանակ հերոսներից շատերը հանդես են գալիս անհատական գծերով,
դարձել են կենդանի բնավորություններ։
Զարմանալի վարպետությամբ Ս.Խանզադյանը կերտել է ինքնուրույն դեմք ունեցող,
հոգեբանական ուրույն շաղախի գեղեցիկ
կերպարներ, որոնք երբեք չեն «խառնվում»
իրար, չեն կորցնում անհատականությունը։
Իրական-պատմական, թե հնարովի-երևակայական հերոսների աշխարհում վիպասանը զգում է իրեն անկաշկանդ, պատմություն-հերոս, հերոս-միջավայր գուգահեռները
տանում է նրբորեն՝ առանց խախտելու կողմերի փոխպայմանավորվածության պատմական ու գեղարվեստական մեկնաբանման
սկզբունքները։
Միայն պատմական նյութի, պատմական միջավայրի իմացության արդյունք չէ
դա։ Այդպիսի իմացություն, անշուշտ, խիստ
անհրաժեշտ է պատմավիպասանի համար,
ինչ-որ տեղ գուցեև առաջնային, բայց չի կարող բավարար, առավել ևս՝ միակ պայմանը
լինել։
Գեղագետի գրիչը, երևակայությունն ու
վարպետությունը նույնպես վճռական գործոններ են, սակայն հաջողությամբ ներկայացնել կերպարների այդքան խայտաբղետ,
տպավորիչ ու կենդանի պատկերասրահ՝
հենվելով զուտ հիշյալ գործոնների վրա, հազիվ թե հնարավոր լիներ։
Պետք էր նաև ժողովրդյան կյանքի խոր
ճանաչողություն, ժողովրդական տիպերի ու
բնավորությունների զննում-հայտնաբերումներ, հասարակական տարբեր խավերի հոգեբանության, կենցաղի ու սովորույթների
բնական ներթափանցումներ։ Ըստ որում՝
ժողովրդյան
կյանքի
համայնապատկերի այդ ճանաչողությունը ենթադրում է և´
պատմական, և՛ ժամանակակից առումներ։
Այսինքն՝ գրողը պարտավոր է թե նկարագրվող պատմաշրջանի «մասսայական տիպերի» ակունքը լավ գիտենալ, այսպես ասած՝
հումույթը համակողմանիորեն հետախուզել,
թե՝ այսօրվա: Ամենևին տարակուսելի չէ այն
հանգամանքը, որ Ս.Խանզադյանի կերպարների երկար շղթայում առավել հաջողված
են այն «օղակները», որոնք քաղված են ժողովրդյան կյանքից, խտացնում են ժողովրդի
կենսափորձը, նրա իմաստնությունը։ Սկսած
«Հողը» վեպից, «Մերոնք և մեր հարևան-

Մեղրու բերդը. բաղկացած է վեց աշտարակից,
որոնք բարձրանում են Մեղրու Մեծ թաղի
հյուսիսային կողմում

ները», «Վարք հարանց», «Ավանդատուն»
շարքերից, մինչև պատմավեպերը։ Գաղտնիք չկա. Ս.Խանզադյանը գրական մեր
մեծ ընտանիքի այն եզակի անդամներից է,
որոնք մշտական շփման մեջ են բնաշխարհի, ժողովրդական լայն խավերի հետ և նյութի տևական «մթերումներ» են կատարում
ստեղծագործական տարբեր ծրագրերի ու
մտահղացումների համար։
«Մխիթար Սպարապետի» կերպավորման արվեստի հաջողությունը, ահա, երեք
կենսական կռվանների միասնության մեջ
պետք է որոնել՝
ա) գրական վարպետություն,
բ) պատմական նյութի, պատմական միջավայրի քաջիմացություն,
գ) ժողովրդյան կյանքի համայնապատկերային ճանաչողություն։
Ս. Խանզադյանը արվեստագետի համար այս պարտադիր գործոնների շնորհիվ
է «Մխիթար Սպարապետ» պատմավեպում
ստեղծել Սաթենիկի ու Գոհարի դրամատիկ
կերպարները՝ ներքին խորապրումներով,
հոգեկան տագնապներով, հայ կնոջ առաքինություններով ու բարեմասնություններով։
Մելիք Բարխուդարի կերպարը՝ սոցիալական-դասային շեշտված բնութագրությամբ։
Պղինձ Արթինի, ուրացող Մուրադ-Ասլանի,
վաճառական ու դավաճան Մելիք Մուսինի
կերպարները՝ հոգու չարությամբ, ժողովրդի ու հայրենական տան դեմ գործած մեղքերով։ Ժողովրդական բնավորությունների
պայծառ շարքը՝ ծերունի Թուրինջը, նրա
որդին՝ հարյուրապետ Թովման, գուսան
Հեթումը, Ծատուրը, Սիմեոնը, Վեցկի Մարգարը, աշխարհազորայինների հոգի Զարմանդը, սրա տղան՝ Գորգին, Եսային – յուրաքանչյուրն իր առանձնահատուկ գծերով, իր
հոգսերով ու ապրումներով։ Հապա Մովսես
աբեղա՞ն, Նաղաշ Հակո՞բը, Աղվանից Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկո՞սը, Հովհաննես-Ավան իշխա՞նը։ Սոսկական անուններ
չեն սրանք՝ տողարանքներում կամ վիպական հանգամանքներում հանդիպող ու
անցնող։ Անկախ կերպարի «մեծությունից»,
Ս.Խանզադյանը աշխատել է ամեն մեկի
վրա՝ հղկել, գույն ու ձև, խորք ու բովանդակություն տվել: Հենց այստեղ է վիպասանին
օգնել ժողովրդյան կյանքի համայնապատկերային ճանաչողությունը։ Այդ հերոսները
կերպավորվել են հայ կյանքի ու կենցաղի,

բարքերի ու սովորությունների պարագծում,
պատմական ժամանակի ու միջավայրի մեջ։
Կենդանի ու բնական են նրանք։ Եվ ճիշտ է
վարվել հեղինակը, երբ տարբեր կողմերից
բացահայտելով նրանց կարագիրը, այնուամենայնիվ բոլորի մեջ էլ ընդգծել, ամենքին
իրար կապող կենսական լարը դիտել է հայրենասիրությունը։
Սովետահայ պատմավիպասանության
մեջ աշխարհազորայինների ազգային դերի
առաջին գնահատողը և հավաքական կերպարի ստեղծողը Դերենիկ Դեմիրճյանն էր։
Անմահ «Վարդանանք» պատմավեպում այդ
երևույթը նա մեկնեց իբրև «հող հայրենիի»
սրբազան գաղափարին իրենց կյանքը նվիրաբերած ժողովրդական խավերի ոգու մի
աննախադեպ պոռթկում։ Երկրորդելով Դ.
Դեմիրճյանին, Ս.Խանզադյանը հայ աշխարհազորայինների պատմական դերը գնահատեց արդիական հայացքով և ցույց տվեց
շինական մարդկանց անձնազոհ պայքարը,
այդ պայքարի իմաստն ու ակունքները։
Հայրենասեր հերոսներից խնամքով
են գծված նաև Երևան քաղաքի պարոնտեր Հովհաննես Հունդիբեկյանի, ներկարար Կառչիկ Հովհաննեսի, կաշեգործ Դավիթ Միրզեջանյանի և Երևանի մի քանի
այլ խիզախ պաշտպանների կերպարները։
Առհասարակ տպավորիչ է Երևանի պաշտպանության նկարագրությունը։ Գիտակցված նահատակության, մարտիրոս մարդկանց ինքնազոհության փաստը վիպասանը
պատճառաբանում է հայրենիքի հանդեպ
նրանց անմնացորդ սիրով, թուրք զավթիչների անընդհատական հարվածներից հայության զանգվածների դիմադրական ոգու
շիկացմամբ։
Վիպական գործողությունների մեջ նկատելի տեղ ունեն օսմանյան զորավար-փաշաները: Նրանց բնավորությունները կերտելիս Ս.Խանզադյանը չի թաքցնում իր
միտումը. ընդգծված հակակրանքը շեշտված
է յուրաքանչյուր տողում։ Աբդուլլահ Սարը
Մուստաֆա, քոթահիո և ուրիշ փաշաների
կերպարները կողոպուտի, սպանության ու
ավերումի մարմնացումներ են։ Տիպական
հանգամանքներում է պատկերել նրանց արձակագիրը՝ ամեն մեկի խառնվածքի համար
գտնելով բնորոշ երանգ։
Աբեղա Մովսես-Արուսյակ, Գորգի-Այիշե
գծերում քնարական ու ողբերգական շեշտերը շաղված են ներդաշնակորեն։ Ս.Խանզադյանի գեղարվեստական հայեցության
մեջ մշտապես կյանքը հաղթում է մահին,
բնականն ու մարդկայինը շարունակ անհաշտ բախման մեջ են անբնականի ու

հակամարդկայինի դեմ։ Երկարատև կռիվները, տարիներ ու տասնամյակներ ձգվող
արյունահեղ ճակատամարտերը անկարող
են ցամաքեցնել կյանքի երակը, անսպառ
են ժողովրդի ներքին կարելիությունները։
Այս փիլիսոփայության հաստատումն են ոչ
միայն Գորգի-Այիշե, Մովսես աբեղա-Արուսյակ հետաքրքիր զուգահեռները, այլև վեպում այնքան կենսական ավիշով հանդես
եկող երիտասարդ մարդիկ՝ Ծամամը, Ահարոնը, Թովման, Պակին և ուրիշներ։
Ահա, թե որքան բազմազան ու բազմագույն է Ս.Խանզադյանի կերպարների
պատկերասրահը «Մխիթար Սպարապետ»
պատմավեպում։
Անկասկած, այս ամենի մեջ ավելի քան
ընդգծված է Տեր-Ավետիսի ողբերգական անհատականությունը, որի միջոցով հեղինակը
հասել է գեղարվեստական-գաղափարական
լուրջ ընդհանրացումների։
Հազարապետ Տեր-Ավետիսը՝ միջահասակ, ալեխառը մազմորուքով, ամուր տղամարդ է, Մխիթարի օգնականը։ Հայրենիքի
ճակատագիրը ստիպել էր նրան՝ հանել քահանայական սքեմը և հագնել զինվորականի հանդերձանք։ Լայն տեղ ունի վեպում,
զարգանում է խոր հակասություններ, ներքին փոթորիկներ ապրելով։ Իսկական հայրենասիրության ճանապարհից շեղվում է
նա, անցնում հոգու երկվության, տանջող
տատանումների և հոգու բեկվածության
քավարանով, ընկնում մինչև դավաճանության հատակը և վերջում տեսնելով իր
պատրանքների փլուզումը, բռնում խելահեղ
նահատակության ու ծայրագույն մարտիրոսացման ուղին։
Վիպական կառուցվածքի մեջ, բավականին երկար ժամանակ, Տեր-Ավետիսի կերպարի զարգացումը ամենևին կասկած չի
առաջացնում, թե նա խորապես սայթաքելու է։ Միշտ Մխիթարի հետ է, նրա կողքին։
Սպարապետը վստահում է նրան։ Տեր-Ավետիսը քաջության շատ գործերով պսակել է
իր անունը և արդարությամբ Դավիթ Բեկի
ու Մխիթարի մոտ շահել այդ վստահությունը։ Աստծու նախկին սպասավորը չի երկնչում արյուն թափելուց, որովհետև արյուն է
թափում հանուն արդարության։ «Ով ձեռք է
բարձրացնում մեր երկրի վրա, նա աստծու
թշնամին է։ Այդ հիշելով՝ ես մոռանում եմ, որ
հոգևորական եմ...
... Ի՞նչ սիրտ կարող է համբերել, ի՞նչ
մարդ կարող է սուր չվերցնել, երբ իր բնի
վրա ճախրում է անգղը և ցանկանում
է հափշտակել իր ձագուկներին»։
Թուրքի նկատմամբ Տեր-Ավե-
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տիսի ատելությունը սահմաններ չի
ճանաչում։ «Թուրքը հիմա ոչ մի հայի կենդանի չի ուզում թողնել», – սա
նրա համոզմունքն է, և հանդիմանանքի ծանր խոսքեր է ասում նրանց, ովքեր չեն
հասկանում դա ու հավատում են դեռ թուրքի
գթությանը։
Բայց հանգամանքները Տեր-Ավետիսին
թելադրում են իրենց կամքը, ժամանակի
հետ կասկած է ծնվում նրա խոհերում. «Ո՞ւր
կտանի իրենց հանդգնությունն ու համառությունը։ Մինչև ե՞րբ կկարողանան դիմանալ։ Իսկ կդիմանա՞ն, արդյոք»։ Կասկածը
հետզհետե խորանում է։ Ուրացող ՄուրադԱսլանը Տեր-Ավետիսին նենգաբար առաջարկում է վերացնել Մխիթարին, հանձնվել
թուրքի ողորմածությանը, երկիրը փրկել
բնաջնջումից։ Փոխարենը խոստանում են
Սյունիքի տեղապահ փաշայություն կամ կաթողիկոսություն։ Նրան առավելապես տանջում էր հայ ժողովրդի, Հայաստանի բախտը: Կարո՞ղ է իրոք, այդ կերպ օգուտ բերել
հայոց աշխարհին: Դավաճանության ցեցը
այլևս հանգիստ չի տալիս Տեր-Ավետիսին.
«...Չէր մոռանում Մուրադ-Ասլանի ասածները։ Գիշերները երկար տապակ էր գալիս անկողնու մեջ ու հառաչում: Այդ երկաթե կամք
և ուժ ունեցող մարդու սիրտն սկսեց լափել
մի անտանելի միտք, որ իրենից չէր հեռանում ոչ մի վայրկյան:
Իսկ իրար հաջորդող դառը դեպքերը
նպաստում էին դրան»։ Ս.Խանզադյանը
գործողությունների համոզիչ ծավալումով է
պատկերում Տեր-Ավետիսի հոգեբանական
բեկումը, նրա ներքին դրաման, անձնական
ողբերգության աստիճանական խորացումը: Տեր-Ավետիսը ինքն իրեն համոզում է,
որ ոչ մի բանով չի հրապուրվում, կարոտ
չէ փառքի ու հարստության, կամենում է
միայն «հայ ժողովրդի վերջին փշրանքներն
ազատել կորստից...»։ Այո, փոքրաթիվ ուժերով Էլ կարող են դիմադրել թշնամուն։ Բայց
մինչև ե՞րբ։ «Մենավոր ծառն ահեղ փոթորկին դիմանում է մի օր, երկու օր, հետո ի
վերջո խորտակվում է։ Իրենք հիմա նման
են փոթորկի բերանն ընկած մենավոր ծառի։
Մինչև վերջին մարդը կկռվեն թուրքի դեմ։
Կհաղթեն մի ճակատամարտում, երկուսում,
տասն անգամ կհաղթեն։ Իսկ հետո՞։ Թշնամին նոր բանակներ է դրել Թավրիզում,
Գանձակում, Նախիջևանում։ Իսկ իրենք ի՞նչ
ունեն։ Նա դառնորեն քմծիծաղեց։ Հետզհետե համոզվում էր, որ դիմադրելը կարող է
ողբերգական վախճան ունենալ։ Մի՞թե չի
կարելի սուլթանին հպատակվելով խուսափել համազգային աղետից։ Մուրադ-Ասլանը
խոստանում էր չավերել իրենց երկիրը, եթե
իրենք հպատակվեն։ Նույնը խոստանում էր
նաև փաշան»։
Տեր-Ավետիսը անտեսում է պատմության դասերը և չարաչար սխալվում։ Նա
տարիների փորձով գիտի, որ թուրքը նենգ
է, երդմնազանց։ Սակայն հավատում է կեղծ
խոստումներին։ Ու որքան էլ նա հաշիվ է
տալիս իր խղճին, ինքնարդարացումի եզրեր փնտրում, թե, իբր, ոչ երկչոտ է, ոչ անձնապաշտ, իր գլուխը դրել է հայ Ժողովրդի զոհասեղանին և ուզում է փրկել նրան,
միևնույն է՝ նրա արարքը ոչ մի արդարացում չի կարող ունենալ։ «Ամեն ինչ պետք է
կուլ տալ, որ կուլ չգնա ազգն հայոց» – նրա
առաջարկած ելքը՝ կամովին հպատակվելու
գաղափարը, հավասարազոր էր դավաճանության։ «Այո, փրկությունը հպատակության մեջ է։ Կհպատակվենք։ Ժողովրդի մի
մասը կկորչի, եսիր կգնա, ճշմարիտ է, բայց
մեծ մասը կմնա։ Չի մարի հայոց տան ճրագը»։ Այս պատիր հավատով՝ նա դաժան
քայլի է դիմում, մատնությամբ բացել է տալիս պաշարված ու հերոսաբար դիմադրող
Հալիձորի դարպասները և կանգնում մերկ
փաստի առջև. թուրքերը անխնա կոտորում
են ամենքին, հրի ու սրի ճարակ դարձնում
բերդը։ Այլևս զուր էին դառն զգացումից խելագար Տեր-Ավետիսի ճիչերը. «Չհավատաք
թուրքին, չհավատաք»։
Տեր-Ավետիսի կերպարը՝ զարգացման
հետևողականությամբ,
հոգեբանական
ճշմարտացի վիճակներով, ապա՝ ողբերգական վախճանով, փայլուն նվաճում է։
Վիպասանը կերպարի գեղարվեստական
տրամաբանությունը հանգեցնում է բովանդակային այն միտումին, որը արդարացման
ոչ մի պայմանի չի ենթարկում անգամ հերոսական շատ գործեր կատարած, բայց և, թեկուզ ներքին տառապանքով, մատնիչի ծանր

արարք թույլ տված այնպիսի մի անհատականության, ինչպիսին Տեր-Ավետիսն է։
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Գլխավոր հերոսների էպիկական, պատմականորեն հավաստի բնավորությունները
կարող էին ստեղծվել միայն ժամանակաշրջանի հասարակական-քաղաքական իրադարձությունների խոր ու համակողմանի
արտացոլմամբ։ Ս.Խանզադյանը աչքաթող
չի արել պատմական որևէ նշանակալից
դեպք, ազատագրական շարժումների հետ
առնչվող քիչ թե շատ կարևոր իրողություն։
Վեպում ժողովրդի կյանքը պատկերված
է լայն պլանով։ Հեղինակը գոց գիտի յուրաքանչյուր պատառ հողի պատմություն,
Սյունյաց ու Արցախ աշխարհների ամեն մի
մասունք։ Անափ սերը հայրենի սրբացած
նշխարների նկատմամբ երևում է նկարագրական յուրաքանչյուր մանրամասնի մեջ։
Ճանաչողական միտումով արված այդպիսի
նկարագրությունները քիչ չեն վեպում և խորացնում են ստեղծագործության հայրենասիրական պաթոսը։
Ս.Խանզադյանը
հայրենասիրության
պատմափիլիսոփայությունը սրում է, մասնավորապես, հայ ժողովրդի նկարագրի
թերևս ամենաբնորոշ յուրահատկությունը
ներդաշնակորեն հյուսելով երկի կառույցին՝
սկսած առաջին հատվածներից, շարունակելով ամբողջ միջնամասերում, անգամ ձգելով մինչև ավարտական էջերը։ Դա հայ ոգու,
հայ մշակույթի պատմական դերի գեղարվեստական իմաստավորումն է, ժողովրդի
գոյատևումի տարեգրության մեջ նրա մեծ
խորհրդի շեշտումը։
Գլխավոր հերոսները՝ Դավիթ Բեկն ու
Մխիթար Սպարապետը, հանդես են գալիս
իբրև հայ դարավոր մշակույթին քաջատեղյակ ու նախանձախնդիր գործիչներ, հայ
գիրը դիտելով հզոր ուժ՝ ժողովրդի ինքնությունը պահպանելու համար։ Այս առումով
խոսուն տեսարան է Դավիթ Բեկի ու Մովսես
աբեղայի հանդիպում-զրույցը՝ «Եռամեծար
Գրիգոր Տաթևացու մատյանի»:
– «Գիրք հարցմանցի» մասին: Դավիթ Բեկը գիտի, կարդացել է Գրիգոր Տաթևացուն։
Դա զարմացնում է Մովսեսին, որի համոզմամբ «Եռամեծար ռաբունապետը հանապազ արթուն ու վեհ է պահում հայ մարդու
ոգին. օտարների երախներից խլելով՝ հայ է
պահում ազգին»։ Գահերեց զորավարը ձեռքը դրեց բաց մատյանին. «Դու սրա ոգին
մեկնիր ժողովրդին, որ թեև այսօրինակ անբավ գանձերի ստեղծողն է ու տերը, բայց
տեղյակ չէ սրանց, խարխափում է խավարի
մեջ։ Ջահ պիտի դառնալ, Մովսես, որ այրվե-

Մխիթար Սպարապետի
բերդը Խնձորեսկում

լով՝ լուսավորենք մեր բազմագնա ժողովրդի
ուղին։ Միայն սուրը չէ, որ ամուր է պահում
ժողովրդի ոգին։ Լույսն է, առաջին հերթին,
նրա ուժը։ Որքան լուսավոր լինի ժողովրդի
միտքը, այնքան հզոր կլինի նա»։
Դավիթ Բեկը հավատով է նայում ժողովրդի ապագային. փոթորիկներ շատ են անցել
մեր երկրի վրայով, ժողովուրդը էլի կանգուն է
մնացել ու ստեղծագործել. պետք է բաց անել
Գրիգոր Տաթևացու դպրոցը, որի հիմնադիրը Տաթևացու ուսուցիչ Հովհան Որոտնեցին
է։ Շենքը կանգուն է դեռ Որոտանի կիրճում,
բայց ավերվել է թշնամիների ձեռքով։
«–Կբացենք խուլ ականջները, համր լեզուները, – ոգևորված շարունակում է Բեկը,
– մեր հայրենակիցները հեռավոր աշխարհներում գրքեր են տպագրում։ Նրանց գործատները կբերենք մեր լեռները։ Կնորոգենք
խափանված դպրոցը և քեզ հետ միասին
մտքի լույս տվող մի փոքր օջախ կհիմնենք
մեր մթամած լեռնաշխարհում»։
Գե ղար վես տա կան-գա ղա փա րա կան
նույն կոնցեպցիայի հաստատումն է նաև
Դավիթ Բեկի ու Նաղաշ Հակոբի մի հանդիպում-զրույցը, որը վերջակետվում է դարձյալ ոչ միայն սրով, այլև գրով ու մատյանով
ժողովրդին փրկելու համոզմունքով. «Դա է
ճշմարիտ ելքը։ Ժողովրդի գոյության ճանապարհը», ժողովուրդ, «որ գիտե աստվածներ
ստեղծել, բայց աստվածներից փշրանքների
անգամ չի արժանանում»։
Մի ուրիշ հանդիպումի՝ Դավիթ Բեկը Նաղաշ Հակոբին հայտնում է, որ կկամենար
Հալիձորում, Մովսես աբեղայի դպրոցից բացի, տեսնել նաև նկարչական դպրոց։ Նա
հրամայում է նկարչի համար «արվեստանոցի շենք առանձնացնել՝ սրահով, կացարաններով, աշակերտների խցերով»։
Հայ մշակութային ոգու և պատմության
խորհրդանշան-կերպարներ են Սաթենիկը,
Մովսես աբեղան և նկարիչ Հակոբ Հովնա-

թանը։ Վեպում կշիռ ունեցող, գաղափարակիր այս հերոսների միջոցով Ս.Խանզադյանը
հայտնաբերում է մեր ժողովրդի հոգեկան
անբավ հնարավորությունները, յուրովի շարունակելով դասական ու սովետահայ պատմավիպասանության՝ Րաֆֆու, Դեմիրճյանի,
Զորյանի գեղարվեստական փորձը։
Խորապես իմաստավորված է Ս.Խանզադյանի պեյզաժը։ Բնապատկերի ոչ թե
արտաքին փայլը կամ շլացուցիչ գույները,
այլ՝ խորքը, ներքին իմաստն է ավելի շատ
զբաղեցնում է վիպասանին։ Ռեալիստ գեղանկարչի վրձնով է նա մոտենում բնությանը և նրա մանրամասների միջոցով բացում
մարդկային անկեղծ հույզեր ու խոհեր։ Բնապատկերից դեպի բովանդակային մեծ տարողություն միտող գեղեցիկ հատված «Մխիթար Սպարապետ» վեպի ավարտը, որը
հուզական իմաստալից հնչերանգով խոր
աղերսներ ունի ստեղծագործության ընդհանուր պատմափիլիսոփայության հետ.
Մասրենու մի խոնարհ թուփ էր փարթամորեն պերճանում Մխիթարի թարմ շիրիմի մոտ։ Լուսաբացին լեռնալանջը հերկելու
գնացող շինականը այդ շիրիմին թափած
ծաղիկներ տեսավ:
Ապա նույնը տեսավ ուրիշ օրեր ևս...
Դրանք լեռնային ծաղիկներ էին, որ ամեն
լուսաբացի Գոհարը աչքից ծածուկ բերում,
իր արցունքների հետ շաղ էր տալիս Մխիթարի գերեզմանին և ապա իր հոր ամրոցի
բարձր աշտարակից հսկում նրա անդորրը...
Լուսաբացին անուշ հորովել էր ծորում
լեռնալանջի արտերից, ու ժայռի վրա բարձրացող շիրիմի մոտ ծեր գուսանը հյուսում էր
իր գեղջկական երգը՝ անցած–գնացած քաջության գործերի մասին:
Լուսաբացին զինավառ շինականները,
երդման խոսքեր շուրթերին, սրբացած շիրիմի մոտով գնում էին դեպի Արաքսի կիրճը՝
երկրի սահմաններում երևացած թշնամիների հետ զարկվելու, նրանց իրենց հողից վանելու համար:
Վերադառնում էին նոսրացած շարքերով, բայց հաղթանակած:
Ապա գնում, անցնում էին հուշ դարձած,
իրենցից առաջ եղած սերունդների նման...
Նոր կտրիճներ էին աշխարհ գալիս Սյունիքում և նոր ծաղիկներ էին ցանում լեգենդ
դարձած ռամիկ զորավարի շիրիմին։
Նոր թշնամիներ էին գալիս Հայոց աշխարհի վրա, ու նոր քաջեր էին նրանց դուրս
մղում իրենց հինավուրց հողից:
Մի սերնդին փոխարինում էր մյուսը...
Այսպես ապրեցինք դարեր...»։
Ժողովրդի արմատների, նրա հզոր կենսունակության հանդեպ լավատեսական
այս հայացքը ստեղծագործության ֆինալում
խորհրդանշական մեծ իմաստ է ստանում՝
հնչեցնելով Հայոց աշխարհի, հայ ժողովրդի
ինքնության ու հավերժության գաղափարը։
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Արմեն Տիգրանյանի «Դավիթ Բեկ» օպերան

ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրենի
պաշտոնակատար, երաժշտության բաժնի
վարիչ, գլխավոր գիտաշխատող, ՀՀ արվեստի
վաստակավոր գործիչ, արվեստագիտության
դոկտոր, պրոֆեսոր

Հ

այրենական մեծ պատերազմի դաժան տարիներին հայ երաժշտության
մեջ, բնականաբար, մեծ տեղ են գրավում Հայրենիքի պաշտպանության, նրա
հերոսական անցյալի, հայրենասիրության
թեմաները, ինչպես նաև հանուն հայրենիքի
միասնական ընտանիքով ոտքի ելած ժողովուրդների բարեկամության թեման:

Ստեղծվում են բազմաթիվ երգեր, այդ
թվում՝ Աշոտ Սաթյանի «Մարտիկի երգը»`
Գեղամ Սարյանի խոսքերով, որը գտավ իր
անզուգական ու անկրկնելի մեկնաբանին՝
Ավագ Պետրոսյանին. 1944-ին երգը, տակավին 32 տարեկան երգչի կողմից ստանալով
կյանքի ուղեգիր, հետագայում թևածեց աշխարհի տարբեր բեմերում:
Հայրենական մեծ պատերազմի հենց
սկզբում՝ 1941-ին, ոգևորված սովետական
ժողովրդի հայրենասիրական զգացմունքների վերելքով և սովետական բանակի
մարտիկների սխրանքներով, Հայաստանի և Վրաստանի արվեստի վաստակավոր
գործիչ, կոմպոզիտոր և խմբավար Արմեն
Տիգրանյանը (1879-1950) հղացավ հայ ժողովրդի պատմական անցյալի հետ կապված հերոսական-հայրենասիրական օպպերա ստեղծելու գաղափարը: Օպերայի
ստեղծման նախադուռ դարձավ նրա երաժշտությունը «Դավիթ Բեկ» դրամատիկ ներկայացման համար (1942), որից մի քանի
համարներ, այդ թվում՝ Թամարի արիան,
վրացական պարերը և այլն, հետագայում
տեղ գտան օպերայում:
Լիբրետոն, ըստ հայ ականավոր վիպասան Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» վեպի, կազմեց
ինքը՝ կոմպոզիտորը:

««Դավիթ Բեկ» օպերայի ներկայացումից դուրս գալով, սիրտդ լի է խոր ջերմությամբ, և միաժամանակ՝
հերոսական-պաթետիկ հնչյուններով, հպարտությամբ մտածում ես. «Ունեցանք ևս մի նոր ազգային
օպերա, որ պիտի ապրի երկար ու երկար տարիներ
և ժամանակի ընթացքում սիրելի ու հարազատ
դառնա ամբողջ ժողովրդին, ինչպես մեր դասական
«Ալմաստն» ու «Անուշն» են սիրելի ու հարազատ»:
ՀՐԱՉՅԱ ՔՈՉԱՐ, «Սովետական Հայաստան»,
1 ապրիլի, 1956

Աճում է հերոսական-հայրենասիրական,
ազգային-ազատագրական և պատմական
թեմատիկայով
ստեղծագործությունների
թիվը: Արմեն Տիգրանյանն սկսում է աշխատանքները «Դավիթ-Բեկ» օպերայի վրա:
Երևանի օպերային թատրոնը ձեռնամուխ
է լինում հայկական առաջին օպերայի՝ Տիգրան Չուխաջյանի «Արշակ Երկրորդի» բեմադրությանը: Ստեղծվում են սիմֆոնիաներ,
կոնցերտներ, ծրագրային սիմֆոնիկ պոեմներ, նախերգանքներ, սյուիտներ, այդ թվում՝
Ալեքսանդր Հարությունյանի Սիմֆոնիկ նախերգանքը, Առնո Բաբաջանյանի Դաշնամուրային կոնցերտը, Սերգեյ Բալասանյանի
«Հայկական ռապսոդիան», Գրիգոր Եղիազարյանի «Հայաստան» սիմֆոնիկ պոեմը,
Հարո Ստեփանյանի Առաջին սիմֆոնիան,
Անուշավան Տեր-Ղևոնդյանի պարային սյուիտը, Արամ Սաթունցի «Զանգեզուր» պոեմը սիմֆոնիկ նվագախմբի համար: 1943թ.
հուլիսին Ա.Խաչատրյանը սկսում է Երկրորդ
սիմֆոնիան (e-moll), որի գաղափարը կապված է Հայրենական մեծ պատերազմի ահեղ
իրադարձությունների հետ: «Ես ուզեցի արտահայտել ցասման, վրեժի զգացումն ընդդեմ չարիքի, որ մեզ պատճառեց գերմանական ֆաշիզմը: Մյուս կողմից` սիմֆոնիայում
արտահայտված են վշտի տրամադրությունն
ու մեր վերջնական հաղթանակի հանդեպ
խոր հավատը»:
Վոկալ-սիմֆոնիկ երաժշտության մեջ
առանձնանում են Ռոբերտ Աթայանի «Ազատության զանգ» վոկալ-սիմֆոնիկ պատկերը` Ավ.Իսահակյանի խոսքերով, Ադամ
Խուդոյանի «Բալլադը» բասի և նվագախմբի համար, Կարո Զաքարյանի «Երկիր իմ
հայրենի» կանտատը` Հովհաննես Շիրազի
խոսքերով, Վարդան Տիգրանյանի «Հանդիսավոր կանտատը»` Գեղամ Սարյանի խոսքերով և այլն:

Բնականաբար, լիբրետոն կազմելու ընթացքում կոմպոզիտորը ստիպված էր սեղմել գործողությունը՝ այն կենտրոնացնելով
մի քանի հիմնական գծերի վրա, հրաժարվել
որոշ դետալներից ու սյուժետային օժանդակ
գծերից, մի շարք գործող անձանցից:
Ինչպես նկատել է կոմպոզիտորը. «իբրև
պատմական աղբյուրներ օգտվել եմ Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» վեպից և Լեոյի «Հայոց
պատմությունից»: Ցավելով պիտի ասեմ,
որ պատմական տվյալները շատ են սուղ և
ոչ սպառիչ: Ծանոթ եմ նաև Ա.Գուլամիրյանի աշխատության հետ: Օգտվել եմ Րաֆֆու
«Դավիթ Բեկ» վեպի զարգացման հաջորդականությունից, տիպերի, տեղերի նկարագրությունից և գործող անձերի անուններից
(ոչ ամբողջովին): Վեպում ուժեղ են գեղարվեստական պատկերումներն ու պաթոսը:
Սակայն վեպն ամբողջությամբ չէր կարող մի
օպերայի նյութ լինել իր ընդարձակ ծավալով:
Ես վերցրի այն, ինչ որ պետք էր ինձ և ինքս
լրացրի, դասավորեցի ըստ օպերայի բեմական պահանջների:
Ելնելով չափի զգացումից և նկատի առնելով օպերայի շրջանակները լայնացնելու
վտանգը, երկու խաներին՝ Ֆաթալի և Ասլամազ Կուլի՝ միացրի և ընդունեցի Ֆաթալի խանը: Այստեղից՝ Զեվու բերդի առմանը,
ուր ըստ Րաֆֆու Ասլամազ խանն էր, օպերայի մեջ Ֆաթալի խանն է: Թող ներվի ինձ,
եթե պայմանականորեն մի փոքր վրիպակ է
ստացվել:
Երկու հայրենադավ մելիքներին՝ Ֆրանգուլ և ուրացող Մելիք, - նույնպես միացրել
եմ և վերցրել ուրացող Մելիքը»:
Ու թեև կոմպոզիտորն օպերան անվանեց «Դավիթ Բեկ», սակայն օպերայում
առաջատար դեր տվեց ժողովրդին՝ ազատագրական պայքարի ելած հայ գյուղացուն:
«Մասսայի միջից են հայրենասեր հերոս-

Արմեն Տիգրանյան

Ծ

նվել է 1879 թ․ դեկտեմբերի 14
(26)-ին, Ալեքսանդրապոլում, մահացել է 1950 թ․ փետրվարի 10-ին։
Հայ երգահան, խմբավար, ՀԽՍՀ և
ՎԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ,
հայկական ազգային օպերայի հիմնադիրն է։ Նրա առավել հայտնի գործերն
են «Անուշ» (1912 թվական) և «ԴավիթԲեկ» (1950 թվական) օպերաները։ Արմեն Տիգրանյանը վաղ տարիքից նվագել
է ֆլեյտա, մասնակցել դպրոցական փողային նվագախմբի համերգներին։ Նրա
երաժշտական ճաշակի ձևավորման վրա
էապես ազդել է Շիրակի երաժշտարվեստի, հայկական ժողովրդական և գուսանական երաժշտության առանձնահատկությունների յուրացումը։ Նրանց տանը
հաճախ են հավաքվել արվեստագետներ,
բանաստեղծներ, կազմակերպվել գրական-երաժշտական երեկոներ։
1908 թվականին Տիգրանյանն սկսել է
գրել իր առաջին՝ «Անուշ» օպերան (ըստ
Հովհաննես Թումանյանի), որը հայկական երաժշտական թատրոնում հիմք է
դրել ոճական նոր ուղղության։ Նույն թվականին օպերայի առանձին հատվածներ
ներկայացվել են Թիֆլիսում։ «Անուշն»
առաջին անգամ բեմադրվել է 1912 թվականին, Ալեքսանդրապոլում։ Հետագա
30 տարիների ընթացքում կոմպոզիտորը
բազմիցս անդրադարձել է «Անուշ» օպերային. կատարել է որոշ փոփոխություններ, հավելումներ, վերանայել է գործիքավորումը։
Երևանի օպերայի և բալետի թատրոնում «Անուշն» առաջին անգամ բեմադրվել է 1935 թվականին, իսկ 1939 թվականին ներկայացվել է Մոսկվայում՝ հայ
արվեստի և գրականության տասնօրյակին։ Օպերան աչքի է ընկնում ժողովրդական տոների և ծեսերի վառ ու գունեղ
տեսարաններով, քնարական երգերով,

ները» – նկատում է Ա.Տիգրանյանը, – ինչպիսին են գութանավոր երիտասարդ քաջ
Մանսուրը: Շուշանը՝ ուրացող Մելիքի աղջիկը, պատկերում է հայ կնոջ հերոսական կերպարը: Առանձնապես շեշտել եմ երկու բախտակից հարևան ժողովուրդների՝ հայերի և
վրացիների եղբայրական կապը: Իսկ հոգևորականությունը մնացել է ետին պլանում,
առանց խոսքի, բայց դրական վերաբերմունքով դեպի գործը: Եկեղեցական երաժշտությունը ըստ կարիքի (քիչ չափով) օգտագործել
եմ, գլխավորապես սեփական ինտոնացիաների վրա»:
Մյուս կողմից՝ Դավիթ Բեկը բեմի վրա քիչ
է երևում, քանի որ, կոմպոզիտորի կարծի-

զուգերգերով ու խմբերգերով։ Կոմպոզիտորի ստեղծած մեղեդիները տարածվել
են և ըստ էության դարձել ժողովրդական։
1913 թվականից Տիգրանյանը բնակվել է Թիֆլիսում. մասնակցել է Հայոց
երաժշտական ընկերության (1912-1921
թվականներ) աշխատանքներին, դասավանդել Հովնանյան դպրոցում, հանդես
եկել համերգներով։ Կոմպոզիտորը գրել
է նոր ստեղծագործություններ. երաժշտություն՝ «Լեյլի և Մեջնուն» դրամայի (բեմադրվել է 1918 թվականին, Թիֆլիսում),
«Արևելյան պար»՝ սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, խմբերգեր, մշակել ժողովրդական երգեր։
1920–30-ական թվականներին Տիգրանյանն ստեղծել է մի շարք երգեր, կանտատներ, խմբերգային երկեր, դաշնամուրային պիեսներ՝ «Պարերգ», «Հայկական
պարերի սյուիտ», «Արևելյան ֆանտազիա», «Շիրակ զմրուխտի», «Մանկական
ալբոմ» («Իրիկնային», «Սրինգ», «Օրորոցի երգ» և այլն)։
Հայրենական
մեծ
պատերազմի
(1941-1945 թթ․) տարիներին կոմպոզիտորը գրել է հայրենասիրական երկեր,
«Պարային սյուիտ»՝ սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, և պատմահայրենասիրական
«Դավիթ Բեկ» օպերան (ըստ Րաֆֆու),
որը գաղափարական հագեցվածությամբ,
քաղաքացիական
պաթոսով,
երաժշտական լեզվի ժողովրդայնությամբ
նոր քայլ էր ազգային օպերային արվեստում։ Օպերան հարուստ է գեղջկական,
քաղաքային, գուսանական և հոգևոր
երաժշտության տարրերով։ Տիգրանյանն
օպերան ավարտել է 1949 թվականին,
սակայն «Դավիթ Բեկի» առաջին ներկայացումը տեղի է ունեցել 1950 թվականին՝
կոմպոզիտորի մահվանից հետո՝ Երևանի
օպերայի և բալետի թատրոնում։
Տիգրանյանը գրել է երաժշտություն
նաև թատրոնի համար (Տիգրան Հախումյանի «Խավարի ճանկերում», Արմեն Գուլակյանի «Արշալույսին», «Գիքոր»,
«Մի կաթիլ մեղր» (երկուսն էլ՝ ըստ Հովհաննես Թումանյանի), «Անահիտ» (ըստ
Ղազարոս Աղայանի), «Նամուս» (ըստ
Ալեքսանդր Շիրվանզադեի), «Սամվել»,
«Դավիթ Բեկ» (երկուսն էլ՝ ըստ Րաֆֆու)
և այլն), հայերեն է թարգմանել Ջուզեպպե Վերդիի «Ռիգոլետտո» և Ժորժ Բիզեի
«Կարմեն» օպերաների լիբրետոները։
Տիգրանյանի անունով կոչվել են փողոցներ, երաժշտական դպրոցներ Երևանում և Գյումրիում, Երևանի օղակաձև
զբոսայգում տեղադրվել է նրա հուշարձանը, Գյումրիում գործում է տուն-թանգարանը։
Արմեն Տիգրանյանը թաղված է Երևանի կենտրոնական գերեզմանոցում, ավելի հայտնի՝ Թոխմախի գերեզմանոց անվամբ։ Ըստ hush.am կայքի՝ նա թաղված է
Ելիզավետա Արիստակեսյանի և Վարդան
Տիգրանյանի հարևանությամբ։

քով, այլ կերպ չէր լինի: «Ի՞նչ պիտի աներ նա
բեմի վրա – մենամարտե՞ր, կռվե՞ր միջնադարյան ասպետի նման և իր արտակարգ
ուժը ցուցադրեր, թե՞ նստեր զինվորական
խորհրդի:
Դավիթ Բեկի մասին ասում են, խոսում.
Նա շնորհալի է որպես ռազմագետ, հմուտ
կազմակերպիչ, գործունյա և հնարագետ:
Նա հայրենասեր է, ժողովրդասեր. օժտված
է մարդկային բարձր հատկություններով,
աննկուն է: Նա ոգեշնչում է ժողովրդին և ժողովուրդը հաղթում է»:
Լիբրետոյի հիմնական սյուժետային-թեմատիկ գիծը հայ ժողովրդի
ազատագրական պայքարն է ընդ-
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դեմ պարսիկ զավթիչների, որի հետ
էլ կապված է օպերայի դրամատիկական հիմնական կոնֆլիկտը: Լիբրետոյի կենտրոնում հայ ժողովուրդն է և
նրա հետ սերտորեն կապված Դավիթ Բեկն
ու Ստեփանոս Շահումյանը: Հայ ժողովրդի
կերպարի հարստացման նպատակով կոմպոզիտորը ներգրավում է գեղջուկի՝ աշուղ
Սանթուրի կերպարը, ով հարում է պարտիզաններին և իր երգով կոչ անում պայքարի
ընդդեմ թշնամու:
Սյուժեի հերոսական գծի հետ սերտորեն
միահյուսվում է քնարականը, որը կապվում
է հայ հայրենասեր աղջիկ Շուշանի և Վրաց
Վախթանգ VI թագավորի քրոջ՝ Թամարի
հետ: Լիբրետոյում ներկայացված է Շուշանի և Շահումյանի, ինչպես նաև Թամարի ու
Դավիթ Բեկի սերը:
Լիբրետոն կազմելուց հետո Ա.Տիգրանյանը ձեռնամուխ է լինում երաժշտության
ստեղծմանը, որը շարունակվեց մինչև կոմպոզիտորի կենաց վախճանը: 1945թ. հունվարի 16-ին իր նամակներից մեկում կոմպոզիտորը հայտնում է, որ արդեն ավարտել է
օպերայի երկու գործողությունը և իր նպատակն է, որպեսզի ավարտի օպերան Հայաստանի համար հոբելյանական այդ տարում և նվիրի Հայաստանում սովետական
կարգերի հաստատման 25-ամյակին:
1950-ի փետրվարի 10-ին վախճանվում
է Ա.Տիգրանյանը՝ թողնելով «Դավիթ Բեկի»
գրեթե ավարտուն կլավիրը և հեղինակային
գործիքավորման առանձին հատվածներ:
Կոմպոզիտորի մահից հետո օպերայի
վերջնական ավարտման և խմբագրման,
ինչպես նաև երաժշտական դրամատուրգիայի ուժեղացման ուղղությամբ զգալի աշխատանք են կատարում դիրիժոր Գևորգ
Բուդաղյանն ու կոմպոզիտոր Լևոն Խոջա-Էյնաթյանը, որը գործիքավորում է այն: Ալ.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի
պետական թատրոնը ձեռնամուխ է լինում
նոր օպերայի բեմադրությանը` նվիրելով այն
Հայաստանում սովետական կարգերի հաստատման 30-ամյակին:
«Դավիթ Բեկի» պրեմիերան տեղի ունեցավ Երևանի օպերայի և բալետի թատրոնում 1950 թ. դեկտեմբերի 3-ին: Դիրիժորը
Գևորգ Բուդաղյանն էր, բեմադրող ռեժիսորը՝ Գոհարինե Մելքումյանը, նկարիչը՝ Վասիլ Վարդանյանը, խմբավարը` Կարո Կարապետյանը, պարերի հեղինակը՝ Զարեհ
Մուրադյանը: Գլխավոր դերերգերի կատարմամբ հանդես եկան Շարա Տալյանը՝ Դավիթ
Բեկ, Արտավազդ Օհանյանը՝ Ստեփանոս
Շահումյան, Տաթևիկ Սազանդարյանը՝ Թամար, Եվգենյա Խաչիկյանը՝ Շուշան, Ավագ
Պետրոսյանը՝ Սանթուր, Դավիթ Պողոսյանը՝
Մելիք, Կարլոս Մարկոսյանը՝ Պարսից խան,
Սուրեն Շախիջանյանը՝ Վախթանգ 6-րդ:
Օրեր անց՝ «Կոմունիստ» թերթի 1950թ.
դեկտեմբերի 17-ի համարում տպագրվեց
երաժշտագետ Գեորգի Տիգրանովի ծավալուն գրախոսությունը, որը ներկայացնում
ենք ստորև:
«Արմեն Տիգրանյանի նոր օպերան՝ «Դավիթ Բեկը» լուրջ և համառ աշխատանքի
պտուղ է: Կոմպոզիտորին բախտ չվիճակվեց բեմում տեսնել իր օպերան: «Անուշ» և
«Դավիթ Բեկ» օպերաների սքանչելի, կենսական ուժով լի երաժշտությունը ժողովրդի
մեջ առհավետ կպահի կոմպոզիտորի հիշատակը:
Գաղափարագեղարվեստական
մեծ
արժանիքներով օժտված «Դավիթ Բեկ»
օպերան, որ ավարտել է 1950 թվականին,
անկասկած, հաստատուն տեղ կգրավի
օպերային թատրոնի խաղացանկում:
Օպերայի գաղափարական մտահղացումը նշանակալից է: Այն պատմում է 18-րդ
դարի սկզբին օտար հարստահարողների
դեմ հայ ժողովրդի մղած ազատագրական
պայքարի մասին: Օպերայում գովերգվում
է հայ ժողովրդի հայրենասիրությունը և
ազատասիրությունը, ցուցադրվում է ռուս և
վրաց ժողովուրդների՝ Հայաստանին ցույց
տված եղբայրական օգնությունը: Զայրույթով են նշավակված գիշատիչ թշնամիները,
ժողովրդին ատելի կեղեքիչներն ու անարգ
դավաճանները:
Օպերան գրված է մոնումենտալ մասշտաբներով: Գործողությունը ծավալվում է
պատմական լայն ֆոնի վրա՝ Հայաստանում և Վրաստանում, ժողովրդական ապստամբության կենտրոն Սյունիքում և թշնամու բնակատեղում: Հանդիսատեսի առջև

անցնում են իրենց լեգենդար սխրանքներով
փառքի հասած Դավիթ Բեկի մարտիկները:
Հանդիսատեսը տեսնում է Դավիթ Բեկին՝
հայրենիքին անսահմանորեն նվիրված զորավարին, նրա զինակցին՝ խանդավառ ու
քաջարի Շահումյանին, ժողովրդի անվեհեր
զավակ, գյուղացի մարտիկին՝ Սանթուրին,
խիզախ ու ազնիվ հայ աղջիկ Շուշանին,
վրացական թագավոր Վախթանգ 6-րդին և
նրա ազգականուհի չքնաղ Թամարին, Պետրոս Մեծի պատվիրակին...
«Դավիթ Բեկ» օպերայում Արմեն Տիգրանյանը զարգացնում է գեղարվեստական
նույն սկզբունքները, որոնց հիման վրա
ստեղծել է իր «Անուշ» օպերան: Դա նախ և
առաջ բովանդակության սոցիալական նշանակալիությունն է, կերպարների վառ ռեալիստականությունը, երաժշտական լեզվի
իսկական ժողովրդայնությունը, հարազատությունը հայ ժողովրդական ստեղծագործությանը և ռուսական դասական օպերայի
դեմոկրատական ավանդույթներին:
Կոմպոզիտորը սոցիալական մեծ թեման
բացահայտել է ամենից առաջ ժողովրդի
կյանքը ցուցադրելու, ռեալ կերպով գծագրված մարդկային բնավորությունների հակադրության միջոցով:
Արմեն Տիգրանյանի օպերային հերոսները կենդանի մարդիկ են՝ զգացող, սիրող
և պայքարող: Նրա երաժշտությունը խորապես մարդկային է, քնարական և հուզական:
«Դավիթ Բեկում» կան նաև նոր գծեր, որ էապես զանազանում են նրան «Անուշից». դա
քաղաքացիականությունն է, հերոիկան:
«Դավիթ Բեկի» կենտրոնում ժողովրդի
կերպարն է: Ռեալիստորեն ցույց է տրված
նրա կյանքն ու պայքարը: Ճշմարտացիորեն
են գծված գործող անձանց կերպարները,
նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր անհատական երաժշտական բնութագիրը:
Օպերայում մեծ տեղ են գրավում մասսայական ժողովրդական տեսարանները,
խմբերգերը, պարերը: Այդպիսին են սկզբում
հնչող վշտալից և ցասումնալից խմբերգերը,
երկրորդ գործողության տոնական խմբերգերն ու պարերը, երրորդ գործողության
հերոսական երգերն ու պարերը և ֆինալի
հաղթական-ցնծալից հիմները:
Օպերայում բազմաթիվ են լավ արիաները (Շուշանի, Թամարի հայրենասիրական
արիաները), անսամբլները (Դավիթ ԲեկիԹամարի, Շահումյանի-Շուշանի զուգերգերը, տրիոները, կվարտետները):
Տիգրանյանի օպերային երաժշտւթյան
մեջ հերոսականը, կամայինը զուգակցվում
է առինքնող ջերմության և քնքուշ լիրիկայի
հետ: Նրա երաժշտությունը բացառիկ կերպով երգային է, մեղեդիական: Բնականորեն
զարգացող, արտահայտիչ և դյուրին հիշվող
մեղեդիները օպերայի բովանդակության մեջ
հիմնական միջոցներ են:
Մելոդիկ ու արտահայտիչ են նաև ռեչիտատիվները, որ բխում են կենդանի խոսքից:
Օպերայի երաժշտական լեզուն օրգանապես կապված է ժողովրդական և գուսանական երաժշտության ինտոնացիաների հետ:
Հեղինակը հիանալիորեն գիտե, զգում է և իր
երաժշտության մեջ ստեղծագործորեն վերարտադրում է հայկական և վրացական
ժողովրդական մելոսի առանձնահատկությունները: Միաժամանակ հեղինակն օգտագործել է մի քանի բուն ժողովրդական երգեր
և պարեր՝ «Շախով-շուխով», «Ալագյազ»,
«Վեր-վեր» և այլն: Ժողովրդական երգային և
պարային մեղեդիների ինտոնացիաների հիման վրա կոմպոզիտորն ստեղծում է ծավալուն ձևեր: Երաժշտական դրամատուրգիայում զգալի դեր են կատարում երաժշտական
ընդհանրացված բնութագիր-լայթմոտիվները: Դա հայրենիքի լայթմոտիվն է, ժողովրդական պայքարի լայթմոտիվը և այլն:
Իրար հակադրվող երկու ուժերը (հայ
ժողովրդի և պարսկական խանի հրոսակախմբերի) օպերայում բացահայտվում են
միմյանց հակադիր երաժշտական երկու
ոլորտների բախման միջոցով՝ լայնորեն արտահայտիչ երգայնության ոլորտը (հայերը)
և ռազմի սառը կոչերի ու քայլերգերի ոլորտը
(թշնամիները):
Թեև օպերայում գերիշխում է վոկալ
սկզբունքը, սակայն կան նաև ինքնուրույն
սիմֆոնիկ դրվագներ: Դժբախտաբար ոչ
միշտ և ոչ ամեն տեղ է գործիքավորումը
հասնում բավականաչափ ուժի և բազմազանության:

«Դավիթ Բեկ» օպերայում գլխավոր հերոսուհու՝ Թամարի դերերգը Ա.Տիգրանյանը գրել էր հատուկ՝ Խնձորեսկում ծնված, հետագայում՝ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, տաղանդավոր երգչուհի
Տաթևիկ Սազանդարյանի համար, ով էլ դարձավ դերերգի առաջին և լավագույն մեկնաբանը:

Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և
բալետի պետական թատրոնը ստեղծել է ժողովրդա-հայրենասիրական ներկայացում:
Այն հետաքրքրությամբ է դիտվում, հուզմունքով և ջերմորեն է ընդունվում հանդիսատեսի կողմից»:
Իսկ կոմպոզիտոր Անուշավան Տեր-Ղևոնդյանը
«Սովետական
Հայաստան»
թերթի 1951թ. հունվարի 10-ի համարում
տպագրված ռեցենզիայում նկատեց, որ
««Դավիթ Բեկի» երաժշտությունը կատարյալ է իր արտահայտչությամբ, մելոդիկ է և
հեշտությամբ է տպավորվում: Հեղինակին
հաջողվել է ստեղծել մի շարք խմբերգեր,
որոնց մեջ զգացվում է հուզականորեն արտահայտված ներքին ուժ ու եռանդ, արտացոլված է ժողովրդի կյանքը:
Ժողովուրդը օպերայում ակտիվ գործող
անձ է և ոչ թե իրադարձությունների պասիվ դիտող: Դրանում դրսևորվում է ռուսական ռեալիստական դպրոցի սկզբունքների
բարերար ազդեցությունը: Մասսայական
խմբերգային տեսարաններում հեղինակն
օգտագործել է «Ալագյազ», «Վեր-վեր», «Շախով-շուխով» հայ ժողովրդական երգերը:
Օպերայի երկրորդ գործողությունը տեղի է ունենում Վրաստանում՝ Վախթանգ 6-րդ
թագավորի պալատում: Այստեղ Ա.Տիգրանյանը մեծ վարպետությամբ օգտագործել է
«Թավո-չեմո» երգի ամենահին վարիանտը՝
«Նանի նանան», ինչպես նաև «Լեկուրի» և
այլ ժողովրդկան երգերի տարրերը: Այդ գործողությունը ամբողջապես վերցրած, աչքի է
ընկնում ավարտվածությամբ և կոլորիտայնությամբ:
Օպերայի ռեչիտատիվները մեծ մասամբ
հաջող են կառուցված ժողովրդական-գուսանական նյութի վրա և ընկալվում են որպես

պարզ, կենդանի խոսք: Արժեքավոր է այն,
որ օպերայում, բացի հասարակ երգային
ձևերից, կան և ծավալուն արիաներ, որոնք
գրված են տրադիցիոն կլասիկ պլանով (Թամարի արիան երկրորդ գործողության մեջ,
Դավիթ Բեկինը՝ չորրորդ գործողության մեջ
և այլն): Հիանալի տպավորություն են գործում դուետները (Դավիթ Բեկը՝ Թամարի
հետ, Շուշանը՝ Շահումյանի հետ) և մի քանի
անսամբլներ:
Զգալի տեղ է հատկացված պարերին,
որոնք հաջողվել են կոմպոզիտորին»:
Միևնույն ժամանակ՝ կոմպոզիտորն
իրավացիորեն ընդգծում է դասականների օպերաների բեմադրության ընթացքում
թատրոնի գեղարվեստկան ղեկավարության հոգատար վերաբերմունքի անհրաժեշտության մասին: «Կամայական և չարդարացված կրճատումները խախտում են
հեղինակի մտահղացումը, նրա ստեղծագործության դրամատիկական տրամաբանությունը, – գրում է Ա.Տեր-Ղևոնդյանը, – մինչդեռ
«Դավիթ Բեկի» բեմադրության մեջ թույլ են
տրված այդ կարգի փոփոխություններ: Այսպես օրինակ, Թամարի բեմական կերպարի զարգացումն ընդհատվում է: Շուշանի
կերպարը մեկնաբանվում է ոչ հերոսական
պլանով: Շուշանը, լինելով հայրենասեր և
զենք ստանալով Շահումյանից, ակտիվորեն
մասնակցում է բռնակալների և կեղեքիչների դեմ հայ ժողովրդի մղած պայքարին: Հեղինակի մտահղացմամբ մարտի վճռական
պահին Շուշանը հրկիզում է խանի պալատը, նպաստելով Դավիթ Բեկի հաղթանակին: Այդ կարևոր էպիզոդը, որ բնորոշում է
հայ կնոջ հերոսությունը, բեմադրության մեջ
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ցույց չի տրված: Դրա մասին հիշատակվում
է միայն մահից առաջ Սանթուրի ասած խոսքերի մեջ»:
Եվ այդուամենայնիվ՝ Ա.Տեր-Ղևոնդյանը
նշում է, որ «հետևելով օպերային կլասիկայի ժողովրդա-ռեալիստական տրադիցիաներին, Արմեն Տիգրանյանն ստեղծել է
մեղեդիներով հարուստ, գաղափարապես
հագեցված օպերա, որի մեջ գովերգված է
մեր դարաշրջանի մարդկանց համար հարազատ գծեր՝ հերոսությունը, ազատասիրությունը, արիությունը»:
Նկատենք, որ «Դավիթ Բեկ» օպերայում
գլխավոր հերոսուհու՝ Թամարի դերերգը
Ա.Տիգրանյանը գրել էր հատուկ՝ Խնձորեսկում ծնված, հետագայում՝ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, տաղանդավոր երգչուհի Տաթևիկ Սազանդարյանի համար, որն
էլ դարձավ դերերգի առաջին և լավագույն
մեկնաբանը: «Երբ առաջին անգամ օպերային թատրոնում Հայկանուշ Դանիելյանի
կատարմամբ լսեցի «Անուշ» օպերան, – հետագայում կհիշի երգչուհին, – հիացած էի,
հիացած և՛ կատարումով, և՛ ստեղծագործությամբ:
Այդ օրվանից ես անչափ սիրեցի Արմեն
Տիգրանյանի՝ ժողովրդին այնքան մոտիկ,
հարազատ երաժշտությունը: Շատ, անչափ
շատ էի ուզում նրա ստեղծագոծություններից մեկում հանդես գալ և երգել նույն ոգով
ու պարզությամբ:
Տարիներ անց Թբիլիսիում էի համերգներիս առիթով և դահլիճում հանկարծ տեսա իմ սիրելի կոմպոզիտորին: Որքա՜ն մեծ
էր ուրախությունս, երբ նա ինձ հայտնեց, որ
գրում է «Դավիթ Բեկ» օպերան և որ շատ ուզում է վրացական իշխանուհի Թամարի դերը գրել իմ ձայնի համար:
Ժամանակն անցավ, հեռացավ մեզնից
օպերային արվեստի մեր վարպետը և թողեց
հայ արվեստին իր երկրորդ խոշոր ու արժեքավոր գործը:
Վարպետը խոստումը կատարել էր արդեն և ինձ բախտ վիճակվեց կերտել Թամարի սքանչելի կերպարը...
Իմ կատարած հերոսական, դրամատիկ
բազմաթիվ դերերից հետո շատ դժվար էր
անմիջապես գտնել Թամարի լիրիկական,
թեթև շարժուձևով, անմիջական կերպարը
և ես երկար ու համառ փնտրում էի:
Սիրում եմ Թամարի կերպարը: Սիրում
եմ երաժշտության ժողովրդական ինտոնացիաները, սիրում եմ նազանի պարը, կերպարի անչափ հուզիչ լիրիկան:
Ուրախ եմ, որ իմ լուման եմ ներդրել հեղինակի մեծ աշխատանքի մեջ»:
«Դավիթ Բեկ»-ում գեղջուկ Սանթուրի՝
աշուղ-ռազմիկի կերպարը մեծ հաջողությամբ կերտեց Ավագ Պետրոսյանը: Նա անկեղծ զգացմունքայնությամբ կատարեց իսկական ժողովրդական ինտոնացիաներով
ներթափանցված «Հորովելը» և «Հեյ թուխպ
ամպեր, հով արեք» քնարական երգը՝ առաջին գործողությունից, աշուղական ոճով
ստեղծված երգը` երրորդ գործողության
առաջին պատկերից և, վերջապես, մահառաջի երգը` երրորդ գործողության չորրորդ
պատկերից:
Ինչպես հետագայում կխոստովանի
Ավագ Պետրոսյանը. «Ա.Տիգրանյանի «Դավիթ Բեկը» հայկական պատմահայրենասիրական օպերայի լավագույն նմուշներից է,
իսկ Սանթուրը՝ օպերայի ամենահաջողված
կերպարներից մեկը: Իր հայրենիքն անսահմանորեն սիրող զինվորի կերպարը միշտ էլ
ինձ հուզել է, և այդ դերերգը միշտ կատարել եմ բարձր պատասխանատվությամբ,
ձգտելով պահպանել Ա.Տիգրանյանի՝ իբրև
կոմպոզիտորի, ինքնատիպ ձեռագիրը, մեկնաբանության հավաստիությունը, ժողովրդական երաժշտությանը հարազատ մնալու
կարևորությունը: Հայ բեմում կատարած իմ
բազմաթիվ դերերգերի շարքում Սանթուրն
իմ ամենասիրած կերպարներից է»:
Հետագայում Ա.Պետրոսյանի Սանթուրը

համարվել է կատարողական արվեստի անգերազանցելի օրինակ, և Մոսկվայի կոնսերվատորիայի հռչակավոր պրոֆեսոր Նինա
Դորլիակն իր ուսանողներին պարբերաբար
լսել էր տալիս Ավագ Պետրոսյանի Սանթուրի
արիաների ձայնագրությունը, որպես վոկալ
կատարողական արվեստի գլուխգործոց:
«Պատահական չէ, որ Ա.Տիգրանյանի
ստեղծագործություններում, մասնավորապես «Դավիթ Բեկ» օպերայում, որ հայկական արվեստի տասնօրյակի բացմանը մեծ
հաջողությամբ անցավ, այնպես խորն են
զգացվում ժողովրդական երգային և պարային ինտոնացիաները»:
ՌԵՅՆՀՈԼԴ ԳԼԻԵՐ, «Կոմունիստ» 7 հունիսի, 1956
1956-ին Մոսկվայում Հայ գրականության
և արվեստի տասնօրյակի շրջանակներում
ներկայացնելու նպատակով, իրականացվեց
«Դավիթ Բեկ» օպերայի նոր բեմադրությունը: Դիրիժոր՝ Միքայել Թավրիզյան, ռեժիսորներ՝ Վարդան Աճեմյան և Գ.Մելքումյան,
նկարիչներ՝ Մարտիրոս Սարյան, Խաչատուր
Եսայան, Աշոտ Միրզոյան: Այդ կապակցությամբ իրականացվեց նոր խմբագրություն,
որը կատարեցին թատրոնի գլխավոր դիրիժոր Մ.Թավրիզյանը, կոմպոզիտոի որդին՝
Վ.Տիգրանյանը և մասամբ՝ կոմպոզիտոր Բորիս Սակկիլարին:
1956-ի հունիսի 1-13-ին Մոսկվայում կայացած Հայ գրականության և արվեստի երկրորդ տասնօրյակի շրջանակներում Երևանի
օպերայի և բալետի թատրոնը Մեծ թատրոնում, ի շարս «Անուշ», «Արշակ Երկրորդ»,
«Պիկովայա դամա» օպերաների և «Սևան»
բալետի, նոր խմբագրությամբ մեծ հաջողությամբ ներկայացնում է նաև «Դավիթ
Բեկը»: Բոլոր ներկայացումներն անցնում են
բացառիկ հաջողությամբ: Մամուլը նշում էր
կոլեկտիվի պրոֆեսիոնալ նշանակալի առաջադիմությունը, հատկապես ընդգծելով Միքայել Թավրիզյանի, Գոհար Գասպարյանի,
Տաթևիկ Սազանդարյանի, Նար Հովհաննիսյանի, Միհրան Երկաթի, Ավագ Պետրոսյանի
փայլուն ելույթները:
Ինչպես նկատեց բեմադրող ռեժիսորը՝
Վարդան Աճեմյանը. «Արմեն Տիգրանյանի «Դավիթ Բեկ» օպերան ժողովրդական
հիանալի մելոսով արտահայտում է հայ ժողովրդի մահու և կենաց կռիվը պարսկական
բռնության դեմ, ժողովրդի հերոսական պայքարը հանուն ազատ կյանքի ու հայրենիքի:
Ազգային-ազատագրական շարժման զուգահեռ, օպերան պատկերում է նաև ժողովրդի անսահման սերն ու համակրանքը դեպի
ռուս ժողովուրդը, դեպի հարևան եղբայրական ժողովուրդները: «Դավիթ Բեկ» օպերան
հանդիսատեսին վարակում է հայրենասիրության, ազատության ու ժողովրդասիրության ազնիվ զգացումներով:
Այս արժանիքներն ավելի կշիռ են ստանում և արժեքավորվում անմահ կոմպոզիտորի՝ հուզական և ժողովրդին հարազատ
երաժշտությամբ:
Պարզ է, թե ինչպիսի պատասխանատվություն էր դրվում օպերայի բեմադրական
խմբի վրա: Նախ և առաջ պետք էր վերանայել լիբրետոն և երաժշտական պարտիտուրան և հնարավորության սահմաններում
խմբագրել այն: Նոր բեմադրության նպատակն էր տեքստը և գործողությունները
դարձնել ավելի համոզիչ, հարստացնել օպերան նոր դրություններով, նոր տրամադրություններով:
Մեր խնդիրն էր ստեղծել ժողովրդականհերոսական օպերային ներկայացում: Այդ
էր թելադրում և երաժշտությունը և դրամատուրգիան:
Ուստի ներկայացման մեջ պետք էր շեշտը դնել ժողովրդական տեսարանների վրա,
որոնցով հարուստ է օպերան: Անհրաժեշտ
էր ներկայացման կենտրոնը դարձնել ժողովուրդը, նրան հատկացնել գլխավոր դերը,
նրա միջոցով արտահայտել դեպքերի, գործողությունների էությունն ու ընթացքը...
Այստեղից բխեց այն պահանջը, որ երգչախումբը դառնա ներկայացման հիմնա-

Դավիթ Բեկ՝ Նար Հովհաննիսյան (1913-1995), հայ խորհրդային
երգիչ (բաս), ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ (1969), Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմի մասնակից։ Նար-Դոսի որդին է։

կան գործող ուժը»:
Ստեղծագործական խումբն աշխատում
էր մեծ ոգևորությամբ և նվիրումով: «Արմեն
Տիգրանյանի «Դավիթ Բեկ» օպերայի երաժշտությունն ամբողջովին մելոդիկ է, – գրում է
դիրիժոր Միքայել Թավրիզյանը, – բացառիկ
կերպով սրտաբուխ, ջերմ: Օպերան աչքի է
ընկնում երաժշտական-վոկալ բնութագրումների ցայտունությամբ: Նրանում հիանալիորեն է արտահայտված ազգային ոգին, կոլորիտը: Նա խորապես ազգային օպերա է: Եվ
ամենագլխավորը՝ օպերայում ժողովուրդն է
գործում, սա առանձին անձնավորությունների նվիրված օպերա չէ, այլ օպերա է ժողովրդի մասին: Օպերայի վերջին խմբագրման
մեջ մենք ձգտել ենք հերոսականի և լիրիկականի սինթեզին, ձգտել ենք պատմական
մեծ երևույթների ցուցադրմանը զուգորդել
գործող անձանց ներքնաշխարհի մեջ խոր
թափանցումը»:
Գլխավոր դերերգերով հանդես եկան
Նար Հովհաննիսյանը՝ Դավիթ Բեկ, Տաթևիկ
Սազանդարյանը՝ Թամար, Գոհար Գասպարյանը՝ Շուշան, Ավագ Պետրոսյանը՝ Սանթուր,
Դավիթ Պողոսյանը՝ Մելիք և այլք:
Օպերան ներկայացվեց Մեծ թատրոնի
բեմում, իսկ այնուհետև՝ Լենինգրադի Կիրովի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի բեմում՝ արժանանալով հասարակայնության
բարձր գնահատականին:
Ալ.Սպենդիարյանի անվան օպերայի
և բալետի թատրոնը տասնօրյակը բացեց

«Դավիթ Բեկի» բեմադրությամբ: Օպերայի
մոսկովյան պրեմիերան պսակվեց մեծ հաջողությամբ: Ներկայացման մեջ ցուցադրված երաժշտական-բեմական բարձր մակարդակը դարձավ հայ գրականության և
արվեստի տասնօրյակի հիանալի մեկնարկը և իսկական ու մեծ հաջողություն բերեց
ստեղծագործական կոլեկտիվին:
Դիրիժոր Մ.Թավրիզյանը մեծ վարպետությամբ
ղեկավարեց
նվագախումբը,
երգչախումբը և մենակատարներին: Նրա
ղեկավարությամբ նվագախումբը հավասարապես լավ էր հնչում թե՛ լիրիկական
դրվագներում, թե՛ հզոր էպիկական հատվածներում:
Ունկնդիրներին գերեցին նաև մենակատարները: Տաթևիկ Սազանդարյան – Թամարի մեջ նազելի կանացիությունը, հյութեղ և ճկուն ձայնը, ոգեշնչվածությունն ու
երաժշտականությունը ուղեկցվում էին դերասանական նուրբ խաղով: Սա դարձավ
երգչուհու խաղացանկի լավագույն դերերգերից է մեկը:
Նար Հովհաննիսյանը Դավիթ Բեկի դերում առնական էր, մարդկային և գրավիչ:
Գոհար Գասպարյանի Շուշանը հիացրեց
իր աննման կոլորատուրայով: Ի դեպ՝ սա Գոհար Գասպարյանի՝ որպես օպերային երգչուհու մոսկովյան դեբյուտն էր, որն անցավ
մեծ հաջողությամբ: Երգչուհու պատկերացմամբ՝ «Շուշանի կերպարում
Ա.Տիգրանյանն արտահայտել է հայ
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կնոջ անսահման սերն իր ժողովրդի
հանդեպ, նրա անձնազոհությունը և
անվեհերությունը...
Հերոսականության հետ միասին
պատկերված է նրա սերը դեպի իշխան Շահումյանը, նրա ջերմ, լիրիկական զգացմունքները, ինչպես նաև թախիծն ու տխրությունը
այն բանից, որ հարազատ հայրը նրան վաճառել է պարսիկ խանին:
Այս բոլորը սքանչելի երաժշտական գույներով է արտահայտել Ա.Տիգրանյանը «Դավիթ Բեկ» օպերայում, արտահայտել է ազգային երաժշտության ինտոնացիաներով,
ժողովրդին հարազատ, մատչելի միջոցներով:
Շուշանի երաժշտական դրամատիկական կերպարը իր կոլորիտով պահպանելը
ինձ, երգչուհուս համար դժվարին, բայց սիրելի խնդիր էր:
Երկար ու տքնաջան աշխատանք եմ
կատարել՝ կոլորատուրային ձայնի սահմաններում Շուշանի հերոսականությունն ու
դրամատիզմը ջերմությամբ արտահայտելու
համար:
Սքանչելի է Շուշանն իր գործով, իր
զգացմունքներով:
Սիրելի է նա ինձ իր ազնվությամբ, անկեղծությամբ, պարզությամբ և հատկապես անվեհերությամբ, կին, որ հայրենիքի
վառ սերը սրտում, իր սիրո համար, իր երջանկության համար հերոսաբար դիմում է
սխրագործության»:
Հաջողությանը մեծապես նպաստեց
բեմանկարչության բարձր որակը: Ինչպես
նկատեց երաժշտագետ, հետագայում՝ արվեստագիտության դոկտոր Մարինա Սաբինինան. ««Դավիթ Բեկի» դեկորներն ու
հագուստները, ըստ էության, օպերային բեմադրության սոսկ արտաքին ձևավորումներ չեն, այլ գեղարվեստական բարձրարժեք նմուշներ են: Մ.Սարյանի, Խ.Եսայանի և
Ա.Միրզոյանի վրձնած լեռնային Հայաստանի արևակեզ գագաթների և մթին կիրճերի
հոյակապ պատկերները, «սարյանական»
գույների ինքնատիպ համատեղությունը
բեմում վերարտադրում են Հայաստանի
անկրկնելի կերպարն ու ոգին: Այդ ֆոնի վրա
օպերայի երաժշտությունն ու գործողությունը է՛լ ավելի խորն են ընկալվում հանդիսականի կողմից»:
Անդրադառնալով Դավիթ Բեկի երաժշտական կերպարին՝ ռեժիսոր Բորիս Պոկրովսկին «Իզվեստիա» թերթի, 1956թ.
հունիսի 3-ի համարում տպագրված իր գրախոսության մեջ նկատեց. «Թեև օպերան
«Դավիթ Բեկ» է կոչվում, բայց նրա իմաստը դուրս է գալիս այդ հերոսի ճակատագրի
սահմաններից:
Ներկայացման մեջ Դավիթ Բեկն ընկալվում է որպես ուժեղ ու տաղանդավոր
զորավար, որի միտքն ու զգացմունքները
շաղկապված են հայ ժողովրդի նվիրական
հույսերի հետ:
Դավիթ Բեկի նկատմամբ ժողովրդի սերը
հերոսի՝ ժողովրդին ծառայելու արդյունքն է:
Թեմայի այդպիսի լուծումն էլ ստեղծել է գեղարվեստական կերպարների համապատասխան սիստեմ և դրամատուրգիական
կոմպոզիցիա:
Հեղինակը՝ հայ նշանավոր կոմպոզիտոր
Արմեն Տիգրանյանը, իր օպերան գրել է մեծ,
խորաթափանց վարպետությամբ:
Տիգրանյանը շռայլ մելոդիստ է: Չնայած
առանձին դրվագների կարծեցյալ ստատիկությանը, օպերայում ոչ մի տեղ ձգձգվածություն չի զգացվում, կերպարի հուզականգործուն գիծը ոչ մի տեղ չի ընդհատվում:
Օպերայի երաժշտությունը թատերային
է՝ այդ խոսքի ամենալավ ըմբռնմամբ: Այստեղ վարպետորեն բացվում է երաժշտադրամատուրգիական զարգացման երկաթյա
տրամաբանության հետ շաղկապված իրադարձությունների շղթան: Այստեղ հաշվի են
առնված կոնտրաստների օրենքները: Աշխույժով լի վերասլացումների կողքին կոմպոզիտորը ստեղծում է հմայիչ, նրբագեղությամբ լի պատկերներ (հիշենք Թամարի հետ
Դավթի հրաժեշտը, Շահումյանի և Շուշանի
հանդիպումը, աղջիկների նրբագեղ պարերը
վրացական թագավորի պալատում):
Օպերան ունի նաև թերություններ,
որոնց շարքին ես կդասեի լիբրետոյի որոշ
չափով խախուտ լինելը: Կան կերպարներ,
որոնք բեմում երևալիս գամում են ունկնդրի-հանդիսատեսի ուշադրությունն իրենց
ճակատագրի վրա և հանկարծ երկար ժա-

մանակ կորչում են տեսադաշտից կամ էլ
ընդհանրապես դադարեցնում իրենց կյանքը
ներկայացման մեջ, ինչպես օրինակ, Թամարը՝ Դավիթի հարսնացուն: Բայց դա բոլորովին էլ չի կարող խախտել Ա.Տիգրանյանի
օպերայի գնահատականը»:
Խիստ արժեքավոր էր «Պրավդա» թերթի
1956թ. հունիսի 3-ի համարում տպագրված՝
Մարինա Սաբինինայի գրախոսությունը,
որտեղ նա մասնավորապես գրել էր. ««Դավիթ Բեկ» օպերան, որ կոմպոզիտոր Արմեն
Տիգարնյանը ավարտել է 1950 թվականին
(լիբրետոն՝ Ա.Տիգրանյանի և Ա. Տեր-Հովնանյանի) և այժմ առաջին անգամ կատարվում
է Մոսկվայում, ժողովրդա-հերոսական պլանի ստեղծագործություն է: Նա նվիրված է իր
անկախության համար Հայաստանի բազմադարյան պայքարի պատմության էջերից
մեկին:
Ժողովուրդն օպերայի իրադարձությունների գլխավոր գործող ուժն է: Մասսայական
տեսարանները՝ գյուղացիների, ապստամբ
ռազմիկների խմբերգերը, ժողովրդական
պարերը օպերայում նշանակալից տեղ են
գրավում: Բայց դրանց հետ միասին այստեղ
կան նաև մեծ հույզերով և հմայքով օժտված
զուտ լիրիկական դրվագներ՝ Դավիթ Բեկի
հրաժեշտը իր հարսնացուի՝ Թամարի հետ,
Ստեփանոս Շահումյանի և նրա սիրած աղջկա՝ Շուշանի դուետը, Շուշանի, Թամարի ու
նրանց ընկերուհիների տեսարանները:
Ա.Տիգրանյանի երաժշտության ներգործության գաղտնիքը նրա ցայտուն և ուժեղ
արտահայտված ազգային կոլորիտն է, նրա
սերտ կապը հայկական ժողովրդական երգերի հետ: Թերևս օպերայի լավագույն,
ամենագունեղ դրվագները հենց նրանք
են, որտեղ այդ կապն առավել պարզորոշ է
դրսևորվել: Հիասքանչ է երիտասարդ ռազմիկի երգը երգչախմբի ձայնակցությամբ՝
վերջին գործողության մեջ, Սանթուրի երկու
երգերը: Բոլոր այդ և շատ ուրիշ դրվագներում Ա.Տիգրանյանն անմիջականորեն հենվում է ժողովրդական երաժշտական զանազան ժանրերի դարավոր տրադիցիաների
վրա, աշուղական-գուսանական եղանակների վրա:
Կոմպոզիտորի մեծ ծառայությունն այն է,
որ նա կարողացել է ժողովրդական երգերի
ինտոնացիաներ ներշնչել նաև օպերայի ռեչիտատիվներին:
Օպերայի գործողությունը, ինչպես ժողովրդա-հերոսական ժանրին պատկանող
մոնումենտալ օպերաների մեծ մասում, տեղի է ունենում անշտապ: Մերթ ընդ մերթ
նույնիսկ, հատկապես երրորդ գործողությունում, այն թերևս չափից ավելի է արգելակվում. այստեղից էլ ստատիկության, ձգձգվածության որոշ տպավորությունը:
Ներկայացումն առինքնում է իր ներդաշնակությամբ, գեղարվեստական ընդհանուր
հղացման մտածվածությամբ»:
Իսկ «Տրուդ» թերթի 1956թ. հունիսի 6համարում դիրիժոր Ալեքսանդր Մելիք-Փաշայանը գրեց. «Ա.Սպենդիարյանի անվան
օպերայի և բալետի թատրոնը իր ներկայացումներն սկսեց Ա.Տիգրանյանի «Դավիթ
Բեկ» օպերայով:
«Դավիթ Բեկը» հղացված է հերոսականհայրենասիրական ժողովրդական դրամայի
պլանով:
Օպերայի հիմնական և որոշիչ արժանիքներից մեկը, անշուշտ, երաժշտության
հարստությունն է: Այստեղ, ինչպես և իր
առաջին օպերայում՝ «Անուշում», Ա.Տիգրանյանն իրեն ցույց է տվել որպես ականավոր
մելոդիստ: Հատկապես պետք է նշել, որ նա
հազվագյուտ տաղանդով է կարողանում իր
ստեղծագործության մեջ միաձուլվել հայ ժողովրդի երգերի լադային ինտոնացիաներին,
կոլորիտին և բնույթին: Նրա օպերաներին
դա հաղորդում է անկրկնելի հմայք:
«Դավիթ Բեկում» շատ են պոետիկ
արիաները, գեղեցիկ խմբերգերը, որ չափազանց բազմազան են իրենց ռիթմով, դինամիկայով և տրամադրությամբ՝ մերթ քաջարի,
մերթ սրտալի, մերթ կոչական-մարտական:
Ժողովրդական մասսաների՝ օպերայի կոլեկտիվ հերոսի կերպարը կոմպոզիտորից
պահանջել է ստեղծագործական մաքսիմալ
լարում: Ուստի առանձնապես ուրախալի է
ընդգծել, որ նրա հենց ոգեշունչ խմբերգերն
են առավել հաջողվել, քանի որ վերջին հաշվով դրանք են որոշում այս ստեղծագոծության գաղափարական և գեղարվեստական
նշանակությունը:

Ներկայացման երաժշտական մասը մեծ
բարձրության վրա է: Երբեք չձգտելով գեղարվեստական ինքնանպատակ էֆեկտների, նա գերազանց է զգում ծավալվող իրադարձությունների տեմպը և արվեստագետի
իր անսխալ ինտուիցիայով ստեղծում է բարդ
պարտիաների ամբողջ դինամիկ գիծը»:
Այսպիսով՝ «Դավիթ Բեկ» օպերայի գլխավոր գործող հեոսներն են Դավիթ Բեկը, իշխան Ստեփանոս Շահումյանը, գեղջուկ
ռազմիկ Սանթուրւը, Շահումյանի հարսնացուն՝ Մելիքի դուստր Շուշանը, ինչպես նաև
Ֆաթալի հանը և ուրացող Մելիքը՝ բացասական հերոսները: Վրացիները ներկայացված
են հանձին Վախթանգ թագավորի, պալատական վերնախավի, զինվորականների և
Թամարի, ով Դավիթ Բեկի հարսնացուն է:
Օպերայի հիմնական գաղափարը՝ Հայրենիքի ազատագրման համար պայքարի թեման է: Մեծ հայրենասիրությամբ է
ներծծված օպերայի յուրաքանչյուր էջը: Դա
դրսևորվում է ինչպես բազմաթիվ ու բազմաբնույթ խմբերգային տեսարաններում՝
հաղթանակով ավարտվող ռազմի տեսարաններում և օտարերկրյա զավթիչների ու
հայրենիքի դավաճանների հանդեպ ատելությամբ լցված տեսարաններում, այնպես էլ
մենակատար համարներում և անսամբլներում՝ Դավիթ Բեկի արիաներում, Սանթուրի
երգերում, Շուշանի քնարականության մեջ:
Հայրենասիրության գաղափարը սերտորեն շաղկապված է մի կողմից՝ ժողովուրդների՝ վրաց և ռուս, բարեկամության գաղափարի հետ, որը դրսևորվում է ինչպես
սյուժետային-դրամատուրգիական առումով,
այնպես էլ «վրացական գործողության» ներկայացմամբ, մյուս կողմից՝ քնարական գծի
հետ, որը դրսևորվում է ինչպես Շահումյանի և Շուշանի, Դավիթ Բեկի և Թամարի սիրո մեջ, այնպես էլ Հայրենիքի՝ որպես հարազատ մոր հանդեպ վերաբերմունքով. «Մայր
Հայաստան», «Օ իմ չքնաղ հայրենիք»:
Այս ամենն էլ պայմանավորեցին օպերայի ժանրային առանձնահատկությունները։
Ու քանի որ հայրենասիրական գաղափարի մարմնավորման խորությամբ և ժողովրդի կյանքի ցուցադրման մասշտաբով սա
հսկայական էպիկական-հերոսական կտավ
է, հետևաբար՝ մեծ տեղ են զբաղեցնում
խմբերգային ու մասսայական տեսարանները, որոնք, ըստ Գ.Տիգրանովի, օպերային
հաղորդում են օրատորիայի գծեր:
Օպերայի կենտրոնում ազատասեր, համարձակ, Հայրենիքին ինքնամոռաց նվիրված հայ ժողովրդի կերպարն է, որն էլ հենց
գլխավոր գաղափարի կրողն է և ողջ դրամատուրգիայի շարժիչ ուժը: Ժողովրդի երաժշտական կերպարի բացահայտման գործում
մեծ դեր են կատարում տարաբնույթ խմբերգերը, որոնք կարևոր տեղ են գրավում ինչպես էքսպոզիցիայում (1-ին գործողություն),
գործողության զարգացման ընթացքում և
կուլմինացիաներում (3-րդ գործողություն),
ֆինալում (4-րդ գործողություն): Մեծ մասամբ հենց խմբերգերն են եզրափակում
յուրաքանչյուր գործողությունը՝ դառնալով
տվյալ գործողության կամ տեսարանի իմաստային եզրահանգում:
Հայ ժողովրդի կոլեկտիվ կերպարի կողքին օպերայում կարևոր նշանակություն
ունեն ժողովրդական հերոսների անհատական կերպարները, որոնք բացահայտում
են ժողովրդի կերպարը տարբեր կողմերից:
Նրանց ինտոնացիոն լեզուն անքակտելիորեն կապված է ժողովրդի լեզվի հետ: Ողջ
օպերայի ընթացքում, որպես միջանցիկ կերպար, կապելով բոլոր գործողությունները,
անցնում է գեղջուկ Սանթուրի կերպարը: Սա
իսկական ժողովրդական հերոս է, անմնացորդ նվիրված հայրենիքին, տաղանդավոր
երգիչ-աշուղ, որը ոգևորում է ժողովրդին ելնել պայքարի: Սանթուրին բնորոշ է երգային,
մեղեդային երաժշտությունը, որն իր մեջ ներառում է հայ գեղջկական ու աշուղական երգի բնորոշ ինտոնացիոն և ժանրային առանաձնահատկությունները:
«Դավիթ Բեկ» օպերան, ինչպես և «Անուշը», կարելի է անվանել օպերա-երգ, և ոչ
միայն այն պատճառով, որ նրանում մեծ տեղ
են գրավում երգային ձևերը, այլև այն պատճառով, որ նրա ողջ երաժշտական կտավը
ներծծված է ժողովրդական երգայնության
տարերքով: Ելնելով երգից, կոմպոզիտորն
ստեղծում է առավել ծավալուն մենակատար, անսամբլային և խմբերգային ձևեր:
Սա առավել ցայտուն դրսևորվում է Սանթու-

րի երաժշտական կերպարում:
Օպերայում Ա.Տիգրանյանն օգտագործել է մի կողմից՝ հայ ժողովրդական երգերի
մեղեդիներ՝ «Մայրիկ» 1-ին գործողությունից
գերիների խմբերգում, «Ալագյազ սարն ամպելա» մարտի սիմֆոնիկ պատկերի վերջում, «Շախով, շուհով, իմ յարս» «Հայթանակի» լայթմոտիվում, ինչպես նաև «Բարի
գեղեցիկ» և «Զարթնիր, իմ նազելի», մյուս
կողմից՝ Պաղդասար Դպիրի «Ի ննջմանեդ
արքայական» և Եկմալյանի «Նորահրաշ»
մեղեդիները, Չուխաճյանի «Զեյթունցիների
քայլերգի», ռուսական և մի շարք վրացական մոտիվներ:
Ա․Տիգրանյանն օպերայում պարսիկների երաժշտական բնութագրի համար կիրառել է «Պարսկական քայլերգ»: Նկատենք, որ
«Պարսկական քայլերգի» առաջին կիրառումը հայ դասական երաժշտության մեջ կապվում է Տիգրան Չուխաճյանի անվան հետ:
Նրա սիմֆոնիկ ստեղծագործության մեջ
կարևոր տեղ է զբաղեցնում սիմֆոնիկ նվագախմբի համար գրված «Մեծ պարսկական
քայլերգը», որը, ցավոք, այսօր չի կատարվում և անծանոթ է ունկնդրին:
Սիմֆոնիկ նվագախմբի համար գրված
հաջորդ հայկական «Պարսկական քայլերգի» հեղինակն է Ալեքսանդր Սպենդիարյանը: «Ալմաստ» օպերայում պարսից զորքի
կերպարի երաժշտական կարևորագույն
բնութագիրը հենց «Պարսկական քայլերգն»
է 1-ին գործողությունից, որի հնչյունների
ուղեկցությամբ զորապետները մեկնում են
ռազմի դաշտ:
Հայ դասական երաժշտության մեջ
«Պարսկական քայլերգի» մյուս կիրառումը
հանդիպում ենք Արմեն Տիգրանյանի «Դավիթ Բեկ» օպերայի առաջին գործողության
երկրորդ պատկերում: Այստեղ, ի տարբերություն նախորդ սիմֆոնիկ «Պարսկական
քայլերգերի», քայլերգի ինտոնացիաները
ներթափանցում են նաև արական երգչախմբի երգամաս (առաջին գործողության
երկրորդ պատկերի՝ Խանի ամրոցի առջև
հրապարակի տեսարանի սկիզբ)՝ դառնալով պարսիկներին բնութագրող լայթմոտիվ:
Լայթմոտիվն օժտված է միջանցիկ զարգացմամբ՝ հանդիպում է նաև երրորդ գործողության երրորդ պատկերում՝ զնդանում, Շուշանի արիայից անմիջապես հետո:
Հավարտ շարադրանքի՝ ուզում եմ մեջ
բերել մի պատառիկ «Սովետական Հայաստան» օրաթերթի 1956թ. ապրիլի 1-ի համարում տպագրված Հրաչյա Քոչարի հոդվածից․ «Պատմական Սիսական գավառի
քաջարի զավակների խիզախ ընդվզումներն
օտարերկրյա բռնակալության դեմ, նրանց
փառավոր հաղթանակները, Դավիթ Սյունեցու հերոսական կերպարը երկու դար և երեք
տասնամյակ շարունակ ոգեշնչել են մեր ժողովրդին, նրա պատմաբաններին ու գրողներին, դարձել ավանդական զրույց ու լեգենդ
և ահա դարձան երգ ու երաժշտություն,
վաղուց պատմության փոխված մարդիկ ու
նրանց գործերը վերակենդանացան սովետական օպերայի բեմի վրա:
Մենք միայն կարող ենք հայտնել մեր
տպավորությունները և այն անմիջական
ներգործությունը, որ ունենում է «Դավիթ
Բեկ» օպերան ունկնդիրների վրա:
Մեծ է այդ ներգործությունը: Նա հարուցում է հայրենասիրական զգացումներ,
ներշնչում բարձր, փոթորկուն տրամադրություն, ջերմացնում է լսողի սիրտը, ծնում
է մտքեր ու խոհեր, լցնում հոգիդ հմայիչ
հնչյուններով: Այնպիսի գործ չէ դա, երբ
ունկնդիրը նստում է ու լարում իրեն՝ զգալու
ինչ-որ գեղեցկություններ, որ դժվար է լինում
ընկալել ու մտածում. «Գուցե չեմ հասկանում
ես, գուցե կա ինչ-որ վեհ բան, որ չի հասնում
ինձ»...
«Դավիթ Բեկը» ընկալելի կլինի բոլորի համար: Մեր մեծատաղանդ երաժիշտ
Արմեն Տիգրանյանի այս օպերան բարդ է՝
առանց խճողումների և պարզ՝ առանց պարզունակության: Այն ժողովրդական-ազգային
օպերա է, որի երաժշտությունը մատչելի
կդառնա աշխատավորների ու մտավորականության լայն խավերի համար»:
Այսպիսով՝ շնորհիվ հայ մեծ զորավար
Դավիթ Բեկի սխրանքների՝ հայ երաժշտական թատրոնը հարստացավ ևս մեկ անգին
գոհարով՝ Արմեն Տիգրանյանի համանուն
օպերայով, որը կարևոր հանգրվան դարձավ
հայ օպերային արվեստի պատմության մեջ:
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Մարտիրոս Սարյան, Ա. Տիգրանյանի «Դավիթ
Բեկ» օպերայի ձևավորման էսքիզ, 1956թ.,
կտավ, յուղաներկ, 45x75սմ

Ա. Տիգրանյանի «Դավիթ բեկ» օպերայի
ձևավորումը եվ դրվագներ օպերայից

«ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ» ՕՊԵՐԱ
Երաժշտությունն ու լիբրետոն՝
ԱՐՄԵՆ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆԻ։
Ըստ Րաֆֆու համանուն վեպի։
Կոմպոզիտորի մահից հետո օպերան
ավարտել են Լևոն Խոջա-Էյնաթովը (նաև
գործիքավորել է), Գ. Բուդաղյանը, լիբրետոն
մշակել է Ա. Տեր-Հովհաննեսյանը:

«Դավիթ Բեկ»-ում գեղջուկ Սանթուրի՝ աշուղռազմիկի կերպարը մեծ հաջողությամբ
կերտեց Ավագ Պետրոսյանը: Նա անկեղծ
զգացմունքայնությամբ կատարեց իսկական
ժողովրդական ինտոնացիաներով ներթափանցված «Հորովելը» և «Հեյ թուխպ ամպեր,
հով արեք» քնարական երգը՝ առաջին գործողությունից, աշուղական ոճով ստեղծված
երգը` երրորդ գործողության առաջին պատկերից և, վերջապես, մահառաջի երգը` երրորդ
գործողության չորրորդ պատկերից:

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ
20 ՀՈՒՆԻՍԻ 2022Թ.
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6

Դավիթ Բեկի
կերպարը հայ
կինոյում

ՍԻՐԱՆՈՒՅՇ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ

Երկրորդ աշխարհամարտի բեկումնային օրերին, 1943թ. էկրան է բարձրանում Համո Բեկնազարյանի հայրենասիրական էպիկական կինոկտավը` «Դավիթ Բեկ» ֆիլմը՝ ըստ Րաֆֆու համանուն վեպի:

Պ

արսկական խաների և թուրքական
նվաճողների դեմ հայ ժողովրդի
ազատագրական պայքարի առաջնորդ, իշխանական տոհմից սերող Դավիթ
Բեկի գլխավորած ապստամբության արդյունքում Արևելյան Հայաստանից քշվեցին
զավթիչները, իսկ զորավարի ծննդավայր
Սյունիքում վերականգնվեց հայկական իշխանությունը: Հայոց զինված պայքարն
առանձնապես ավելի մեծ ոգևորությամբ ընթացավ, երբ գործի դրվեց Հայաստանը նաև
Ռուսաստանի օգնությամբ ազատագրելու`
Իսրայել Օրու ծրագիրը: Հայրենիքը փրկելու
առաքելությամբ Վրաստանից վերադարձած
Դավիթ Բեկը կարողացավ սանձահարել և
միավորել տեղի մելիքներին` իշխաններին
ու իրենց զորախմբերին, բացառությամբ
որոշ դավաճանների, ինչպես օրինակ, մելիք Ֆրանգյուլն է... Այդպիսով, ազնիվ ու հայրենասեր հայորդիների միացյալ պայքարը
պսակվեց հաղթանակով: Այս ամենն է պատկերված Համո Բեկնազարյանի լայնակտավ
պատմական ֆիլմում, որ հերոսական էպոս
է հիշեցնում:
1940-ականները քաղցի և զրկանքի
տարիներ էին, պատերազմական դժվարին

տարիներ: Սակայն չնայած այդ դժվարություններին, գերմանական նացիստների դեմ
պայքարում ժողովրդի ազատագրական
ոգին բարձրացնելու նպատակով Խորհրդային Միությունում նկարվում են ֆիլմեր`
նվիրված խոշոր պատմական դեմքերի, մեծ
զորավարների: Եվ այդ շարքում առանձնահատուկ տեղ ունեցավ «Դավիթ Բեկ» հերոսապատումը:
Հայ մեծ վիպասանի ընդգրկուն, պատմափիլիսոփայական բազմաշերտությամբ
աչքի ընկնող վեպը պատահական չէր, որ
գրավել էր հայ կինոյի նահապետին: «Զորավար Դավիթ Բեկը մարմնավորել է հայ
ժողովրդի լավագույն ձգտումները: Նա խիզախորեն մարտահրավեր է նետել օտար
նվաճողներին և ողջ կյանքում աննկուն պայքարել իր ազգի ազատության ու երջանկության համար», – այսպես է արտահայտվել ռեժիսորն իր հուշերում (Տես` «Записки актера
и кинорежиссера», М., 1965, стр. 222):
Դեռևս պատերազմից առաջ Բեկնազարյանը պատրաստվում էր լայնակտավ
պատմական ֆիլմ բեմադրել Տիգրան Մեծի մասին, պատկերել հեռավոր անցյալում՝
մ.թ.ա. I դարում հայ ժողովրդի պայքարը
հին հռոմեական զավթիչների դեմ: Սակայն
այդ դարաշրջանից չէր պահպանվել նյութական իրականության գրեթե ոչ մի հետք,
և կինոստուդիան նույնպես չուներ անհրաժեշտ ռեսուրսներ: Հետագայում Բեկնազարյանը մտադիր է եղել մեծածավալ կինոնկար
ստեղծել նաև Վարդան Մամիկոնյանի մասին, մանավանդ որ, այդ օրերին Դերենիկ
Դեմիրճյանն աշխատում էր «Վարդանանքի» վրա, որը պիտի հիմք ծառայեր ֆիլմի
համար: Ռեժիսորի այս մտահղացումն էլ չի
իրականացել:
Հայոց պատմության փառապանծ ազգային հերոսներից մեկի` խոշորագույն ռազմական գործիչ Դավիթ Բեկի դարաշրջանը
XVIII դարի առաջին քառորդն էր: Այդ ժամանակներն անհամեմատ մոտ էին «պատմական բնապատկերի» էկրանային վերարտադրման առումով, ինչին և ձեռնամուխ
եղավ Բեկնազարյանը:
Հայրենական մեծ պատերազմի օրերն
էին: Տղամարդկանց մեծ մասը մեկնել էր
ռազմաճակատ: Մեծամասշտաբ զանգվածային տեսարաններով ֆիլմի նկարա-

«ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ»
Նկարահանվել է
1943թ.:
Ռեժիսոր`
Համո Բեկնազարյան
Սցենարի հեղինակ՝
Համո Բեկնազարյան
Սաղաթել
Հարությունյան
Յակով Դուկոր
Վլադիմիր Սոլովյով
Գլ. դերերում՝
Հրաչյա Ներսիսյան,
Դավիթ Մալյան,
Ավետ Ավետիսյան
Օպերատոր՝
Գարուշ
Բեկնազարյան
Դմիտրի Ֆելդման
Երաժշտություն՝
Աշոտ Սաթյան:

հանումն այդ օրերին ուղղակի
անհնար էր թվում փոքրիկ Հայաստանում: Եվ այն ստեղծվում
է Երևանի հասարակայնության`
գրողների, նկարիչների, պատմաբանների ցուցաբերած մեծ
հետաքրքրության և մասնակցության մթնոլորտում: Ներգրավվում են հեծյալ ոստիկանությունը
և
զորամասերը:
Կառուցվում են ահռելի դեկորացիաներ: Ֆիլմի պատմական
խորհրդատու, այդ օրերին Լենինգրադից Հայաստան էվակուացված, հայ ականավոր
արևելագետ, հնագետ, ԽՍՀՄ
ԳԱ ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու և գլխավոր նկարիչ Միքայել Արուտչյանի, ինչպես և մյուս
նկարիչների, դիմահարդարների
ջանքերի շնորհիվ հաջողվում է
ճշտությամբ վերականգնել այդ
դարաշրջանի ինտերիերը, կահավորանքը, կանացի և իշխանական զգեստները, հատկապես, ռազմիկների հագուստն
ու զենքը: Կինոնկարի կայացմանն իր խորհուրդներով շատ
է օգնում կինոգետ, արվեստաբան Գրիգոր Չախիրյանը, որի
անունը` որպես ֆիլմի խմբագիր, Բեկնազարյանն առաջին
անգամ սովետական կինոյի
պատմության մեջ գրում է ֆիլմի լուսագրերում: Դրանից հետո
ֆիլմի խմբագրի մասնագիտությունն ամրապնդվում է և դառնում ավանդական:
Ֆիլմի կեսից ավելին հանդիսացող նատուրային` բացօթյա
նկարահանումները, այսինքն`
«պատմական բնապատկերի»
ստեղծումն իրականացնում է
ռեժիսորի եղբայրը` օպերատոր
Գարուշ Բեկնազարյանը: Հայկական ճարտարապետության
կոթողները և Սյունիքի լեռնային
խստադեմ բնանկարը նա նկարահանում է ոճական միասնության մեջ, ինչը մեծապես նպաստում է պատմական մթնոլորտի
վերակերտմանը: Նույնիսկ լուսավորության
սարքավորում-

ների պակասը չի խանգարում,
որ արտահայտիչ պատկերվեն
թշնամու ջոկատի վրա հարձակումը գիշերով, բերդապարսպի
գրոհումը քաղաքի ազատագրման համար: Մեծ վարպետությամբ են բեմադրվում ու
նկարահանվում
մարտական
զանգվածային տեսարանները:
Այդ հարցում Բեկնազարյանին
օգնում են նաև ռեժիսորներ
Ամասի Մարտիրոսյանը և Յակով Դուկորը: Ֆիլմն ապշեցնում
և հիացնում է մինչ օրս:
Պավիլիոնային` տաղավարային
նկարահանումները
հմտությամբ իրականացնում է
Դմիտրի Ֆելդմանը: Հայկական
եկեղեցու ներսում, իշխանական
պալատում նրա նկարահանած
տեսարանները` խոշոր պլանները, ընտրած լուսավորությունն
ու դիտանկյունները, կադրերի կոմպոզիցիան դասական,
ակադեմիական մակարդակ են
հաղորդում ֆիլմին: Պատկերակարգին խիստ համահունչ
երաժշտությունը գրում է կոմպոզիտոր Աշոտ Սաթյանը: Երգերի տեքստի հեղինակը Ավետիք
Իսահակյանն է:
Դավիթ Բեկի մոնումենտալ
կերպարը մեծ ներքին մղումով
ստեղծում է Հրաչյա Ներսիսյանը: Նրա կերտած զորավարը
բռնկուն հայրենասեր է, անձնվեր, առաքինի, մեծ սրտի տեր
մարդ, բայց ոչ սենտիմենտալ,
այլ` հեռատես քաղաքական
գործիչ և հմուտ ռազմավար: Դավաճան Մելիք Ֆրանգյուլի բարդ,
ներքին պայքարի էքսպրեսիվ
դրսևորումներով աչքի ընկնող
դերակատարմամբ հանդես է
գալիս կերպարանափոխության
մեծ վարպետ Ավետ Ավետիսյանը: Երկու մեծ արտիստների
մարմնավորած հերոսները մեկը
մյուսի անտիպոդն են` հակապատկերը: Գրավիչ են նաև Դավիթ Բեկի զինակիցներ` իշխան
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 34
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«ՀՈՒՍՈ ԱՍՏՂ», կինովեպ Դավիթ
Բեկի և Մխիթար Սպարապետի
առաջնորդությամբ Սյունիքի ազգայինազատագրական պայքարի մասին (18-րդ
դար)։ Այն բաղկացած է երկու սերիայից՝
«Դավիթ Բեկ» և «Մխիթար Սպարապետ»։
Նկարահանվել է 1978թ.
Ռեժիսոր՝
Էդմոնդ Քեոսայան
Սցենարի հեղինակներ՝
Ս. Խանզադյան,
Կ. Իսաև
Գլ. դերերում՝
Արմեն Ջիգարխանյան,
Էդիշեր Մաղալաշվիլի
Օպերատոր`
Միխաիլ Արդաբևսկի
Երաժշտություն` Էդգար
Հովհաննիսյան:

Դավիթ Բեկի
կերպարը հայ
կինոյում
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 33

Ստեփանոս Շահումյանը, որին կերպավորել
է Դավիթ Մալյանը և հենց բերդապարսպի
դարպասների մոտ զոհվող երիտասարդ,
հմայիչ հերոս իշխան Մանսուրը, որին համոզիչ կերպով մարմնավորել է պատանի
Ֆրունզե Դովլաթյանը: Անմոռանալի են նաև
դավաճան Ֆրանգյուլի անաղարտ դստեր`
Գայանեի (Տատյանա Մախմուրյան), նրա
դայակի (Հասմիկ) և շատ այլ դերակատարումներ: Ֆիլմում Հռոմի պապի խորամանկ
բանագնացի ուշագրավ կերպարը ստեղծել
է Համո Բեկնազարյանի վաղեմի գործընկեր,
կինոռեժիսոր Իվան Պերեստիանին:
Անդրադառնալով «Դավիթ Բեկ» կոթողային պատմական կինոնկարի գեղարվեստական արժանիքներին` հարկ է ընդգծել,
որ իբրև ֆիլմի ընդհանուր կամ սկզբունքային կոմպոզիցիոն լուծում աչքի է ընկնում
փոփոխվող տեսանկյուններով և պլաննե-

րով նկարահանված առանցքային զանգվածային տեսարանը, որտեղ մեկ կադրի
սահմաններում համատեղված, միասնական են ներկայացված հայ եկեղեցին, ժողովուրդը և զորքը` իր զորավար Դավիթ Բեկի
գլխավորությամբ: Հիշեցնենք, որ բավական
շեշտված այս կոմպոզիցիայով կադրերը բեմադրվել և նկարվել են «աթեիստական»
հռչակված երկրում: Իհարկե, դա հիմնավորված էր պատմական այն ժամանակահատվածով, որ ընդգրկում էր կինոնկարը, բայց,
այդուհանդերձ, համարձակություն էր պահանջում:
Այս հերոսապատումը, որտեղ հեղինակին հաջողվել է զուգակցել իրական փաստերը և հորինվածքը, մեծ հաջողություն է ունենում ողջ խորհրդային երկրում: Այս ֆիլմին,
իբրև Էյզենշտեյնի «Իվան Ահեղ» մոնումենտալ կինոերկին նախորդած պատմական
մեծ կտավի, բարձր գնահատական է տրված
ֆրանսիացի խոշոր կինոպատմաբան Ժորժ

Սադուլի «Կինոյի համընդհանուր պատմություն» գրքում: Ժամանակին գովեստական
կարծիքներ են տպագրվել նաև Մոսկվայի
«Պրավդա» թերթում, որն այն տարիներին
խորհրդային պետության առաջին կարևորության մամուլն էր:
Ինքը Բեկնազարյանը, մի կողմից` շատ
էր սիրում իր այս գործը, մյուս կողմից` համեստորեն այն համարում էր լայնաթափ
պատմական կինոկտավի լոկ առաջին աստիճան:
««Դավիթ Բեկ»-ում վերստեղծված հեռավոր ժամանակների պատմական իրադարձությունները հրատապ և արդիական եղան:
Զորավարի երդումը ոսոխի կողմից անարգված հայրենիքի առաջ` մեռնել, բայց քշել
նվաճողներին, արձագանքում էր խորհրդային ռազմիկների երդումներին», – գրել է
ֆիլմի խմբագիր Գրիգոր Չախիրյանը (Տես`
«Большой экран Армении», М., 1971):
Մենք էլ մեր հերթին հավելենք, որ մոտ

ութ տասնամյակ առաջ նկարահանված այս
կինոնկարն առավել քան արդիական է, ցավոք, նաև մեր օրերում, ինչպես որ արդիական է Դավիթ Բեկի մղած պայքարի և անվան հետ կապված ամեն ինչ:
***
Մեծ զորավարի կերպարը ներկայացվել
է ևս մի պատմական ֆիլմում` Էդմոնդ Քեոսայանի «Հուսո աստղ» կինոնկարում, որը
նկարահանվել է 1978 թվականին, ըստ Սերո Խանզադյանի «Մխիթար Սպարապետ»
վեպի (սցենարի հեղինակ` Կոնստանտին
Իսաև, օպերատոր` Միխայիլ Արդաբևսկի):
Երաժշտության հեղինակն է կոմպոզիտոր
Էդգար Հովհաննիսյանը:
Լայնաթափ այս կինոկտավի առաջին
մասը վերնագրված է «Դավիթ Բեկ», երկրորդը` «Մխիթար»: Դավիթ Բեկի
դերը կատարել է վրաց դերասան
Էդիշեր Մաղալաշվիլին, Մխիթար
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Դավիթ Բեկի բերդը Շինուհայրում

Դրվագներ «Դավիթ Բեկ» ֆիլմից (1943 թ․)
Սպարապետին մարմնավորել է Արմեն Ջիգարխանյանը: Ֆիլմն սկսվում
է Արարատ լեռան պատկերով, որ
հայտնվում է նախքան լուսագրերը:
Սյունյաց աշխարհի սրտագիր հիշեցնող
բնապատկերը և, իհարկե, հայկական ճարտարապետական գոհարները այն տարածությունն են, որտեղ ծավալվում է գործողությունը: Առաջին տեսարաններից մեկը
ժողովրդական կյանքի հիանալի համայնապատկեր է` նկարահանված խաչքարերի
ֆոնին: Եվ այդտեղ ներկայացվում է ռամիկների ոգևորությունը Մխիթարի կերպարով և նրա հետ կապված հույսերը, քանզի
նա իրենցից մեկն է: Դավիթ Բեկը, հենվելով
հայ գյուղացիների` աշխատավոր ժողովրդի
վրա, համախմբել ու գլխավորել էր Սյունիքի և Արցախի հայերի զինված պայքարը և
ամրացել Հալիձորում: Նա իր զորավարներից մեկին` ազնվական ծագում չունեցող
Մխիթարին, իշխան է դարձնում և սպարապետ կարգում` առաջացնելով որոշ իշխանների դժգոհությունը: Այսպես, հերոսական
դրվագներն ուղեկցվում են ժամանակ առ
ժամանակ առաջ եկող գժտություններով,
երկպառակություններով...
Եթե Մխիթար Սպարապետը ներկայանում է իբրև ուժեղ կամքի տեր հայրենասեր,
սակայն տեղ-տեղ պոռթկուն խառնվածքով
զորավար, ապա Դավիթ Բեկի մեջ խոսում
է հանդարտ առաջնորդի իմաստությունը:
Մշտահարձակ նենգ թշնամիներով շրջապատված երկրի ու ազգի ապագան կարող
է ուրվագծվել և բյուրեղանալ միայն համախմբվածության մեջ: «Բարձրյալի կամոք
հնչեց իմ վերջին ժամը: Հեռանում եմ բոլորիցդ գոհ: Դուք լաց չլինեք, թող թույլերը լացեն: Դուք այսօր ցույց տվեցիք ձեր զորությունը` ետ մղեցիք թշնամուն ձեր միությամբ
և միաբանությամբ: Միաբանությամբ: Կանչել եմ իմ վերջին խոսքն ասելու` ականջ
չդնեք ծանծաղամիտներին, որոնք կփորձեն
ձեզ մոլորեցնել: Պի՛նդ բռնեք Ռուսիայից...
Ժամը կհնչի, և մենք կելնենք միասնաբար`
մեջք մեջքի տված...»: Այսպես, Դավիթ Բե-

կի վերջին պատգամով և վախճանի տեսարանով է ավարտվում ֆիլմի առաջին մասը:
Մոնումենտալ այդ կադրերում, ինչպես և
Բեկնազարյանի «Դավիթ Բեկ»-ում, բնապատկերի գրկում միաձույլ, միասնական են
ներկայացված հայոց զորքը, աշխարհազորը
և եկեղեցին:
Հակառակ այն կարծիքի, թե խորհրդային տարիներին խոսք լինել չէր կարող
ազգայինի մասին, 1978-ին, այսինքն` մեր
ազգային ազատագրական շարժումից մեկ
տասնամյակ առաջ նկարված, «Հայֆիլմ»
և «Մոսֆիլմ» կինոստուդիաների համատեղ
արտադրության, ընդամենը 400 000 ռուբլի
բյուջե ունեցող այս լայնամասշտաբ պատմական ֆիլմում պարզապես մարգարեական նշանակություն ունեն մի շարք դրվագներ ու երկխոսություններ, ինչպես օրինակ`
«Երկիրը միայն մշտական զորքով է կանգուն, և` մեծաթիվ ու կանոնավոր»: «Բա էլ
ինչո՛վ հարստանանք, ինչո՛վ զարդարենք
մեր կանանց ու աղջիկներին: Ամեն մեկի
զարդարանքը մի ողջ գնդի ռոճիկ է», – ասում
է վրդովված Մխիթար Սպարապետը, այնուհետև շարունակում` խոսելով թշնամու կողմից սպառնացող վտանգների մասին՝ «Եթե
նրանք գրավեն Սյունիքն ու Արցախը, տապանաքար կդնեն Հայոց աշխարհի վրա»: Ու
երբ նրան առարկում են, թե` «Բանակցելու
մեջ է մեր փրկությունը, հարկավոր է օսմաններին որոշ բան զիջել», վերջինս բացականչում է. «Զիջե՞լ: Էդ ի՛նչ ես զիջելու: Հո՞ղդ, սարե՞րդ, թե՞ մեր ազատությունը...»:
Ապշելու բան. այս դրվագը, ֆիլմի շատ
տեսարանների նման, կարծես «պատմական դեժավյու» լինի, որ դարերի ընթացքում,
կեռի նման, ժամանակ առ ժամանակ մեր
գլխավերևում կախված լինելով, հերթական
անգամ հայտնվեց նաև անկախության առաջին տարիներին մեզ պարտադրված արցախյան ազատամարտի արդյունքում մեր
հերոսների արյան գնով նվաճված 1994թ.
հաղթանակից հետո:
Այսպիսով, մեզ շարունակ հետապնդող
այդ պատմական դրվագն ասես ներկայիս

իրականության մասին լինի նաև: Մինչդեռ,
որոշ ժամանակ առաջ, ամենածանր մղձավանջում անգամ հնարավոր չէր պատկերացնել, թե ինչ կործանարար պատերազմ է
իրականում նախապատրաստվում մեր Հայրենիքի ու մեր ազգի դեմ, որ պատմությունն
անողոքաբար կկրկնվի, ինչն է՛լ ավելի պիտի
ընդգծեր Քեոսայանի ֆիլմի և, հատկապես,
մեջբերված հատվածների արդիականությունը և գոյաբանական կարևորությունը մեր
ազգային գիտակցության և պետականության համար:
Այն ժամանակի համար մեծ վարպետությամբ բեմադրված այս ֆիլմի պաթոսը
սակայն մինչ օրս չի ընդունվում որոշ խստապահանջ հանդիսատեսների կողմից: Չեն
ցանկանում հաշվի առնել ո՛չ ժանրի առանձնահատկությունը, ո՛չ թեմատիկ պատճառաբանվածությունը: Պատրաստ են ընդունել
թե՛ հոլիվուդյան ֆիլմերի տեղի-անտեղի պաթոսն ու վերամբարձությունը, թե՛ մեր թատերաբեմերում գրեթե սովորական դարձած
գոռում-գոչյունը, միայն թե՝ ո՛չ մեր պատմական ողբերգությանը հարիր, ֆիլմում առկա
անտիկ հնչերանգը:
Դեռևս դպրոցական տարիներին դիտած
լինելով այս ֆիլմը` հիշում եմ, թե ինչպես այն
չէր ընդունվում... Հատկապես, տարակուսանք էր առաջացրել Ջիգարխանյանի ընտրությունը Մխիթար Սպարապետի դերակատարման համար: Ճիշտ է, Շվարցենեգերը
դեռ էկրանին չէր հայտնվել, բայց հայ հանդիսատեսը սպասում էր, ավելին՝ համոզված
էր, որ Սպարապետը պետք է լինի անպայման բարձրահասակ և հաղթանդամ: Այն
փաստը, որ բարձրահասակ զորավարներ
պատմության մեջ գրեթե չեն եղել, և Նապոլեոնը դրա վառ օրինակն է, իսկ Դը Գոլը` բացառություն, ոչ ոք մտածել ու լսել անգամ չէր
ուզում: Ինչ վերաբերում է Ջիգարխանյանի
խաղին, ապա մի կողմ դնելով այն փաստը,

որ նրան անվանել են «սովետական Գաբեն»
և համարում են համաշխարհային լավագույն դերասաններից մեկը, կարծում եմ`
նրա համոզիչ, գրեթե որդիական ապաշխարանքը Դավիթ Բեկի մահվան տեսարանում
և զգայացունց զուսպ խաղը ֆիլմի կուլմինացիոն պահերից մեկում, երբ ձին բերում է
օսմանյան թուրքերի ձեռքով նահատակված
Գոհարի (Ալլա Թումանյան) դին, իր անճառելի լռությամբ ու խորքով` դերասանական
բարձրարվեստ կատարման բացառիկ օրինակներից է:
Ավաղ, մինչ օրս չափազանց արդիական
է այս կինոնկարը: Եվ նկարահանման տեսանկյունից այն պետք է դիտել իր ստեղծման ժամանակի համատեքստում, իսկ
բովանդակության առումով` ներկայիս տեսանկյունից:
Անշուշտ, մեր մեծերին պիտի հիշենք ոչ
միայն օրհասական պահերին: Տվյալ դեպքում, «մեծ» ասելով` պիտի հասկանանք
թե՛ ֆիլմի ռեժիսոր Քեոսայանին, թե՛ գրական հիմքի հեղինակ Սերո Խանզադյանին և
թե՛ գլխավոր հերոսներին` Դավիթ Բեկին և
Մխիթար Սպարապետին, ներառյալ դերասանների այն աստղաբույլը, որ հավաքվել է
այս մեծադիր կինոկտավում: Բացի գլխավոր
դերակատարներից, այստեղ նկարահանվել
են այնպիսի դերասաններ, ինչպես Խորեն
Աբրահամյանը, Սոս Սարգսյանը, Էդգար Էլբակյանը, Գուժ Մանուկյանը, Հովակ Գալոյանը և այլք: Մեծատուն իշխանուհիների անմոռանալի կերպարներ են ստեղծել Լաուրա
Գևորգյանը և Ալլա Թումանյանը:
Ժամանակ առ ժամանակ դիտելով և վերաիմաստավորելով անցյալի որոշ ֆիլմեր`
համոզվում ենք, որ դրանցում կարևոր ուղերձներ կան, որոնք մեզ հղել են մեր նախնիները: Եվ այդ ուղերձները չպիտի անարձագանք մնան երբևէ:
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Դավիթ Բեկի
հուշարձանը
Կապանում:
Կառուցվել է
1978թ.:
Քանդակագործ`
Սարգիս
Բաղդասարյան:
Շինարար
Ճարտարապետ`
Վարուժան
Սահակյան:

Դավիթ Բեկի հուշարձանի
հանդիսավոր բացումը
Կապանում
Ռուսաստանի հետ Արևելյան Հայաստանի միավորման 150-ամյակի տոնակատարությունն ամենուրեք վերածվում է հայ և ռուս ժողովուրդների, մեր
երկրի բոլոր ժողովուրդների բարեկամության և միասնության վառ ցույցի:
Բարեկամության և եղբայրության հուզիչ տոն էր հոկտեմբերի 8-ին Կապանում: Այդ օրը տոնականորեն զարդարված քաղաքն արթնացավ վաղ: Ամենուրեք հարազատ կոմունիստական
կուսակցությանը, հայրենիքին, ժողովուրդների բարեկամությանն ուղղված
երախտագիտական խոսքեր են՝ գրված
կարմիր պաստառների վրա և փակցված աչքի ընկնող տեղերում:

Տ

ոնական տրամադրությամբ էին համակված բոլորը՝ լեռնագործն ու շինարարը, գյուղատնտեսության աշխատողները, մտավորականները:
Ժամը տասնմեկն է: Այս տարվա հոկտեմբերի արևը ջերմ է, և կարծես այդ ջերմությունը բարեկամությունն է բերել: Տոնական
կեցվածքով ու տրամադրությամբ բազմությունը քաղաքի կենտրոնական կամրջի վրա է,
դրան մերձակա հրապարակներում, շատերի ձեռքին կոմունիստական կուսակցության
և սովետական կառավարության ղեկավարների նկարներ, այլ դրոշներ, տրանսպարանտներ են: «Բերդակամուրջը» Ողջի
գետով դեպի Դավիթ Բեկի «ամրոց» է անցկացնում նրա քաջերին, որոնք վերադարձել
են մարտի դաշտից՝ հաղթելով օսմանյան
թուրքերին... Նրանց առաջնորդում է հաղթահասակ զորապետ Դավիթ Բեկը՝ հեծած
ձին: Դիտելով «Բերդակամուրջը», քաջերի
քանդակները, զորապետի հուշարձանը, մի
պահ վերապրում ենք այն ամենը, ինչ պատմությունը, մեծ վիպասան Րաֆֆին տվել են
մեզ՝ Սյունիքի ազատագրական շարժման
կազմակերպիչ ու ղեկավար, մեծ զորավար

Դավիթ Բեկի մասին:
Այդտեղ էին հավաքվել Ղափան քաղաքի
և շրջանի հազարավոր աշխատավորներ,
հյուրեր Երևան քաղաքից, Գորիսի, Սիսիանի, Մեղրու, հարևան Ադր. ՍՍՀ Կուբաթլիի
շրջաններից:
Տրիբունայում են ՀԿԿ կենտկոմի երկրորդ
քարտուղար Պ.Անիսիմովը, Հայկական ՍՍՀ
Մինիստրների խորհրդի նախագահի տեղակալ Կ.Ղամբարյանը, Ղափանի կուսշրջկոմի
առաջին քարտուղար Ռ. Մինասյանը, Գորիսի կուսշրջկոմի առաջին քարտուղար Ա.Հա-

կալ Շ.Ավետիսյանը, շրջանի կուսակցական,
սովետական, տնտեսական աշխատողներ,
արտադրության առաջավորներ, Հայրենական մեծ պատերազմի և աշխատանքի վետերաններ:
Ղափանի շրջանի և քաղաքի աշխատավորների բազմամարդ միտինգը բացում է
ժողովրդական դեպուտատների Ղափանի
քաղաքային սովետի գործկոմի նախագահ
Ա.Գասպարյանը:
Հանդիսավորությամբ`
արտադրության անվանի մարդկանց ուղեկցությամբ, դեպի հուշարձան կոթողի հա-

Դավիթ Բեկի կերպարում ընդգծվում է ոչ միայն խիզախ,
անվեհեր զինվորը, այլև զորավարը, դիվանագետը,
քաղաքական գործիչը: Այդ է պատճառը, որ շեշտվում
է գլխավորը, օրինակ, դեպի առաջ պարզված ձեռքի
կտրուկ ժեստը (ոչ թե երկրորդական ատրիբուտները՝
թուրը, սանձը և այլն):

րությունյանը, Սիսիանի կուսշրջկոմի առաջին քարտուղար Կ.Հովհաննիսյանը, Մեղրու
կուսշրջկոմի առաջին քարտուղար Յու.Առաքելյանը, Կուբաթլիի կուսշրջկոմի առաջին
քարտուղար Մ.Ռուստամովան, հայկական
ՍՍՀ կինեմատոգրաֆիայի պետական կոմիտեի նախագահ Գ.Հայրյանը, սովետահայ անվանի գրողներ Սերո Խանզադյանը,
Սուրեն Այվազյանը, ՀՍՍՀ գունավոր մետալուրգիայի վարչության պետ Ֆ.Պետրոսյանը,
ՀՍՍՀ լեռնատեխնիկական հսկողության պետական կոմիտեի նախագահ Գ.Գասպարյանը, ՀՍՍՀ մինիստրների խորհրդի նավթամթերքների մատակարարման գլխավոր
վարչության պետ Բ.Հարությունյանը, «Սովետական գրող» հրատարակչության ավագ
խմբագիր, գրող Ս.Ումառյանը, «Սովետական Հայաստան» թերթի խմբագրի տեղա-

մալիր տանող մուտքի կարմիր ժապավենը
կտրում է ՀԿԿ Ղափանի շրջկոմի առաջին
քարտուղար Ռ.Մինասյանը: Սպիտակ պաստառը իջնում է հսկա հուշարձանից: Հառնում է բազալտե բարձր պատվանդանի վրա
դրված հոյակերտ, պղնձաձույլ հուշարձանկոթողը՝ մեծ զորավար Դավիթ Բեկը՝ հեծած
նժույգը: Լսվում են բերդազանգի ղողանջները...
Միտինգի բազմահազար մասնակիցները բուռն ծափերով և ուրախ բացականչություններով են դիմավորում բացումը, դեպի
երկինք են բարձրանում գույնզգույն «օդապարիկներ», թռչում՝ աղավնիներ:
Հանդես գալով միտինգում՝ ՀԿԿ Ղափանի կուսշրջկոմի առաջին քարտուղար Ռ.Մինասյանը ասաց.
– Սովետական Հայաստանի աշխատա-

վորները, ամբողջ հայ ժողովուրդը մեծագույն խանդավառության պայմաններում
այս օրերին հանդիսավորությամբ նշում են
Ռուսաստանի հետ Արևելյան Հայաստանի միավորման 150-ամյակը: Այնուհետև Ռ.
Մինասյանը խոսում է ՌՍՖՍՀ-ում հանրապետության աշխատավորության և ստեղծագործական կոլեկտիվներին ցույց տված
ջերմ ընդունելության, բարեկամական փոխադարձ այցով Սովետական Հայաստանի,
այդ թվում Ղափան եկած Ռուսաստանյան
ֆեդերացիայի պատվիրակությանը և գրականության ու արվեստի մեծ թվով ներկայացուցիչներին ցույց տրված ամենաջերմ ընդունելության, մեր աշխատավորների հետ
նրանց հանդիպումների մասին, որոնք վեր
էին ածվում հայ և ռուս ժողովուրդների, եղբայրական մյուս ժողովուրդների անխախտ
բարեկամության հուզիչ ցույցերի, Սովետական Միության կոմունիստական կուսակցության և սովետական կառավարության
շուրջը մեր աշխատավորության ամրակուռ
համախմբվածության ցույցերի:
Հայ ժողովուրդը Ռուսաստանի հետ Արևելյան Հայաստանի միավորման 150-ամյակը նշում է որպես համազգային տոն, որպես
ինտերնացիոնալիզմի, հայ և ռուս ժողովուրդների եղբայրության ու բարեկամության տոն, որպես ՍՍՀՄ բոլոր ժողովուրդների
բարեկամության տոն:
Ռ. Մինասյանը խոսում է բազում դարերի պատմություն ունեցող հայ ժողովրդի՝
150 տարի առաջ ունեցած ծանր կացության և այդ վիճակից փրկելու գործում բարեկամ ռուս մեծ ժողովրդի դերի մասին, որը
1826-1828 թվականների ռուս-պարսկական
պատերազմում շատ կարևոր հաղթանակ
տանելով՝ պայմաններ ստեղծեց Թուրքմենչայի հայտնի պայմանագրով Արևելյան
Հայաստանի Ռուսաստանի հետ միավորելու համար: Նա ասում է, որ հայ ժողովրդի
ռուսական կողմնորոշման ամուր հիմքերը
դրվեցին 18-րդ դարի առաջին քառորդում,
որ նոր գաղափարի, նոր ուղղության ռահվիրան եղել է Զանգեզուրի ծնունդ, մեծ հայրենասեր ու դիվանագետ Իսրայել Օրին: Այդ
ժամանակվանից սկսած ռուսական կողմնորոշումը դարձավ հայ ազատագրական պայքարի մայրուղի: Այդ ժամանակ էր, որ հայ
ժողովուրդը, ոգևորված Կովկասի մատույցներում ռուսական զորքերի ակտիվ գործողություններով, զինված պայքարի ելավ
պարսկական և թուրքական տիրապետության դեմ, Սյունիքում ու Ղարաբաղում բռնկվեցին ազատագրա-
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կան շարժումները: Այդ տարիների
ազատագրական պայքարի ամենախոշոր երևույթը ժողովրդի դյուցազն
զավակ ու մեծ հայրենասեր Դավիթ-Բեկի գլխավորած 1720-ական թվականների
փառապանծ զինված ապստամբությունն
էր, որը հայրենիքի ազատագրության համար անձնուրաց և հերոսական մաքառումների մի հիասքանչ օրինակ էր: Դավիթ Բեկի
գլխավորած շարժման պատմական նշանակությունը կայանում էր նրանում, որ այն
հայ ժողովրդի մի ամբողջ հատվածի ոտքի է
հանել զենքը ձեռքին մինչև վերջ կռվելու իր
հայրենիքի և ժողովրդի ազատության համար, որը հույսի և ոգևորության աղբյուր է
հանդիսացել ամբողջ հայ ժողովրդի համար:
Այդ շարժման պատմական մեծ նշանակությունը նաև նրանում է, որ նրա մասնակիցները առաջին անգամ ռուսական զինված
ուժերի հետ մարտական դաշինք կնքելու
համառ կամք են ցուցաբերել՝ ռուս ժողովրդի
նկատմամբ հավատարմության մեծ երդումով, որը մեծապես նպաստեց հայ ժողովրդի
ռուսական կողմնորոշման ամրապնդմանը:
Ռուսական զորքերին միանալու նպատակով
1722 թվականի սեպտեմբերին ստեղծվեց
հայ-վրացական ռազմական համագործակցությունը:
– Այդ ժամանակաշրջանը նշանավոր է
այն բանով, – շարունակում է Ռ. Մինասյանը, – որ ժողովրդի մարտական առաջնորդի՝
Դավիթ Բեկի գլխավորած զինված ուժերը
1727 թվականին Ղափանի Հալիձորի անառիկ ամրոցի մոտ ջախջախիչ հարված են
հասցրել թուրքական տասնապատիկ ավելի
զորքերին... Պատմական աղբյուրները վկայում են, որ Ղափանի ճակատամարտը այդ
ժամանակվա նշանավոր ճակատամարտն
էր, թուրքական զորքերի դեմ հայկական
զինված ուժերի ամենափայլուն հաղթանակը Դավիթ Բեկի առաջնորդությամբ հայոց
զինված ուժերի տարած ռազմական հաղթանակները այնքան հուժկու էին ու այնքան տպավորիչ, որ դրանց ճնշման տակ
պարսկական գոռոզ շահը հարկադրաբար
ճանաչել է Դավիթ-Բեկի գլխավորած Սյունիքի հայկական իշխանությունը, պատրաստակամություն հայտնել դաշինք կնքելու
նրա հետ՝ ընդդեմ օսմանյան Թուրքիայի:
Այդ պատմական իրադարձություններից
հարյուր տարի հետո՝ 1828 թվականին, հայ
ժողովուրդը վերջնականապես միավորվեց
ռուս ժողովրդի հետ և դուրս եկավ կյանքի
ու պայքարի նոր ուղի, ձեռք բերեց անկեղծ
ու հավատարիմ մի բարեկամի, որի հետ
մեկտեղ ներգրավվեց հասարակական զարգացման լայնահուն ընթացքի մեջ:
Ռ. Մինասյանը ասում է, որ սոցիալիզմի և կոմունիզմի, հայրենիքի ազատության
ու անկախության համար մղված հերոսական մարտերում ավելի է խորացել ու ամրապնդվել ռուս և հայ, սովետական բոլոր
ժողովուրդների բարեկամությունն ու եղբայրությունը, դրանք դարձել են սովետական
պետության, մեր հասարակության ուժի և
հզորության կենսատու աղբյուր, Սովետական Միության առաջընթացի գլխավոր գործոններից մեկը:
Ապա նա խոսում է հաջողությունների
մասին, որ հանրապետության աշխատավորները ձեռք են բերել սովետական իշխանության տարիներին, սովետական եղբայրական ժողովուրդների ընտանիքում, այն
մասին, թե ինչպես են կենսագործվում ՍՄԿԿ
25-րդ համագումարի պատմական որոշումները, տասներորդ հնգամյակի խնդիրները:
Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության կազմում, ՍՍՀՄ
ժողովուրդների իրավահավասար մեծ ընտանիքում, Սովետական Հայաստանի աշխատավորությունը, կերտելով իր ազատ,
բարեկեցիկ ու երջանիկ կյանքը, երբեք չի
մոռացել և երբեք չի մոռանա ռուս ժողովրդի մեծ երախտիքը՝ նրա վիթխարի ավանդը
ժողովուրդների ազատագրության և նրանց
նոր կյանքի կառուցման գործում: Դրա համար էլ ռուս ժողովրդի հետ իր դարավոր բարեկամությունն ու եղբայրությունը դիտում է
որպես իր սրբության սրբոց և երդվում հավերժ պահել ու պահպանել իր զավակների
հոգու խորքում, նրանց մտքերում ու գործերում: Այդ երախտագիտության ու անսահման սիրո զգացմունքի կոնկրետ դրսևորումներ են հանդիսանում նաև հայ ժողովրդի
ու նրա տաղանդավոր զավակների մտքով
ու ձեռքով մեր հանրապետության տարած-

քում կերտված՝ երկու ժողովուրդների բարեկամության հարատևությունը խորհրդանշող բազում հուշարձան կոթողները: Մենք՝
ղափանցիներս ու բոլոր զանգեզուրցիներս,
հպարտ ենք ու գոհունակության մի հաճելի զգացումով լի այն բանի համար, որ մենք
նույնպես մեր գործուն մասնակցությունն
ենք բերել մեր ժողովրդի այդ համընդհանուր
սուրբ պարտքի կատարմանը: Մեր հինավուրց ու հիասքանչ Խուստուփ սարի դիմաց,
մեր հազարամյա Ողջի գետի՝ աշխույժով
ծփացող կապույտ ջրերի ափին, մեր գեղատեսիլ Ղափան քաղաքի վերակառուցվող ու
նոր կյանք առնող կենտրոնական մասում
վեր է բարձրացել այս հոյակապ հուշարձանկոթողը՝ ի պատիվ մեր հերոս ու քաջազն
նախնիների, որոնք մեր պատմության ծանր
տարիներին Սյունիքում և ամբողջ հայոց աշխարհում ազատագրական պայքարի մարտական փող են հնչեցրել, որոնք մեր երկրի և
ժողովրդի ազատության համար անձնազոհ
պայքար են մղել, որոնք ռուս մեծ ժողովրդի
հետ սիրո և բարեկամության հիմքեր են դրել
ու մեծ հավատով լի լուսավոր ապագայի
նկատմամբ զոհաբերել են իրենց կյանքը այդ
վեհ նպատակի համար: Ժողովրդական լեգենդար հերոս Դավիթ Բեկի և նրա մարտական զինակիցների այս հոյակերտ հուշարձանը ապագա սերունդներին կներկայանա
որպես հայ և ռուս ժողովուրդների մեծ բարեկամության վսեմ խորհրդանիշ: Այդ հուշարձանով մենք ապագա սերունդներին կփոխանցենք ժողովուրդների բարեկամության
նկատմամբ մեր անսասան հավատարմությունը, ժողովրդի ազատագրության համար
իրենց կյանքը զոհաբերած մեր նախնիների
նկատմամբ մեր մեծագույն հարգանքը:
Թույլ տվեք, ընկերներ, այս արժանահիշատակ օրը բոլոր ղափանցիների անունից
շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեին և հանրապետության կառավարությանը՝ շրջանի աշխատավորության
ջերմ ցանկությանը ընդառաջելու և մեր ընդհանուր իղձերի իրականացմանը աջակցելու
համար:
Ռ. Մինասյանը ղափանցիների անունից խորին շնորհակալություն է հայտնում
հուշարձան-համալիրի հեղինակային կոլեկտիվին և մասնավորապես Դավիթ Բեկի
արձանը կերտող հանրապետության ժողովրդական նկարիչ, քանդակագործ Սարգիս Բաղդասարյանին, նշում հուշարձանկոթողի կառուցման ամբողջ ընթացքում
քանդակագործի ակտիվ օգնական, նրա
նախկին շնորհալի սան, այժմ Ղափան քաղաքի գլխավոր նկարիչ Մարատ Նուրիջանյանի, արձանի մոնտաժման բարդ ու դժվարին աշխատանքն իրականացրած՝ Երևանի
գեղարվեստի ֆոնդի քանդակագործական
կոմբինատի վարպետների՝ տաղանդավոր
մետաղագործ Ժորա Հակոբյանի ղեկավարած բրիգադի, հուշարձանի շրջապատի
կառուցապատման ու բարեկարգման ամբողջ աշխատանքները կարճ ժամանակում
կատարելու գործում Ղափանի քաղսովետի
վերանորոգման շինարարական վարչության կոլեկտիվի ներդրման մասին: Նա միտինգի մասնակիցների անունից շնորհակալություն է հայտնում նրանց և հուշարձանի
կառուցմանը գործնական մասնակցություն
ունեցած՝ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի, Քաջարանի հանքաշինական վարչության, լուսատեխնիկական,
ավտոնորոգման, «էլեկտրոն» գործարանների էլեկտրամոնտաժողների, քաղաքային
էլեկտրացանցի, № 906 ճանշինվարչության,
ավտոձեռնարկության, քաղաքի մոնտաժային կազմակերպությունների կոլեկտիվներին, հարևան՝ Գորիսի, Սիսիանի, Ազիզբեկովի շրջանների կուսակցության շրջկոմներին,
աշխատավորությանը և քարհատ վարպետներին, որոնք ամեն կերպ աջակցել են հուշարձան-համալիրի կառուցման գործին:
Վերջում Ռ. Մինասյանն ասում է:
– 150 տարի է, ինչ մեր ժողովուրդը անշեղորեն քայլում է հայ-ռուս մեծ բարեկամության ճանապարհով: Դա մի ամբողջ
պատմություն է, հարուստ և ուսանելի
պատմություն: Այդ ամբողջ պատմությունը,
այդ պատմությունից առնված բոլոր դասերը անջնջելի խոր հետք են թողել մեր կյանքի վրա և ժողովրդական իմաստության
ամբողջ ուժով ավանդել են մեզ՝ առհավետ
հարազատ մնալ ժողովուրդների սուրբ բարեկամությանը, և այսուհետև մշտապես

Հուշարձանախմբի մեջ չմտնող, բայց ասես նրան ձուլվող, ճարտարապետորեն ձևավորված
բերդ-կամուրջի աշտարակներին ետ ու առաջ են շարժվում նիզակ ու սուր կրող սաղավարտ
դրած «Դավիթբեկի զինվորները»: Նրանք գիշեր ու զօր, ակնդետ հետևում են նենգ թշնամու սարքած դավերին, աչալուրջ հսկում անառիկ ամրոցը...

կկոչեն մեզ՝
– Հավերժ ռուս ժողովրդի դարավոր բարեկամությանը, հայ ազգային հերոս Դավիթ
Բեկի հուշարձան-կոթողի բացմանը նվիրված այս միտինգի մասնակիցներին ուղղված ողջույնի սրտաբուխ խոսքեր ասացին
շատերը:
Խոսքը տրվում է ՀԿԿ Կենտկոմի երկրորդ
քարտուղար ընկ. Պ.Անիսիմովին:
Ողջունելով ու շնորհավորելով ղափանցիներին՝ Ռուսաստանի կազմի մեջ Արևելյան Հայաստանի միավորման 150-ամյակի և
ազգային մեծ հերոս, զորավար Դավիթ Բեկի
արձանի բացման առթիվ, ընկեր Անիսիմովը
նրանց ցանկացավ նորանոր հաջողություններ ՍՄԿԿ 25-րդ համագումարի որոշումների կենսագործման, ժողովուրդների բարեկամության էլ ավելի ամրապնդման գործում:
Զանգեզուրի Լենինի շքանշանակիր
պղնձամոլիբդենային կոմբինատի խորփորման հաստոցավարների բրիգադավար,
ՍՍՀՄ գերագույն սովետի դեպուտատ Արկադիա Ոսկանյանն ասաց.
– Թույլ տվեք մեր կոմբինատի լեռնագործների, շրջանի արդյունաբերության աշխատողների անունից շնորհավորել ու ողջունել
բոլորիդ՝ Սյունիքի ազգային-ազատագրական շարժման ականավոր զորապետ Դավիթ-Բեկի այս փառահեղ հուշարձանի բացման առթիվ և շնորհակալություն հայտնել
Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմին, հանրապետության կառավարությանը, կուսակցական շրջանային կոմիտեին՝ ղափանցիներին
այսպիսի լավ նվեր պարգևելու համար:
Ընկերներ, երկրի, ժողովրդի հարստությունն ու բարեկեցությունն իրենք իրենց չեն
ստեղծվում: Դրանք ստեղծում են մարդիկ
և այն էլ քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ: Մենք՝ բանվորներս, այդ լավ գիտենք
ու ձգտում ենք անթերի կատարել մեր առջև
դրված խնդիրները: Այսօր ես զեկուցում եմ,
որ մենք ՍՍՀՄ սահմանադրության առաջին
տարեդարձը դիմավորել ենք մրցույթի պար-

տավորությունները կատարած, իմ ղեկավարած բրիգադը երեքուկես տարվա բնագիծը
նվաճել է մոտ երեքուկես ամիս շուտ՝ սեպտեմբերի 19-ին, և աշխատում է տասներորդ
հնգամյակի չորրորդ տարվա հաշվին:
Թույլ տվեք լեռնագործների ու շրջանի արդյունաբերության, շինարարության,
տրանսպորտի աշխատողների անունից
շնորհավորել բոլորիդ՝ Ռուսաստանի հետ
Արևելյան Հայաստանի միավորման 150-ամյակի առթիվ, շնորհակալություն հայտնել
հանրապետության ժողովրդական նկարիչ
Սարգիս Բաղդասարյանին՝ Դավիթ Բեկի հուշարձանի ստեղծման համար: Մենք հավաստիացնում ենք, որ այսուհետև ևս պատվով
կկատարենք կուսակցության, կառավարության կողմից մեր առջև դրված խնդիրները:
Միկրոֆոնին է մոտենում Քաջարանի
ռուսական միջնակարգ դպրոցի դրիեկտոր
Վալենտինա Սլյոտը: Նա ասում է.
– Հայկական հողում մեծ տոն է՝ ռուս և
հայ ժողովուրդների, մեր անծայրածիր հայրենիքի բոլոր ժողովուրդների բարեկամության և եղբայրության մեծ տոն: Մեր բարեկամության սկիզբը վաղուց է դրվել: Այն
փորձություններով է անցել, կրակով ու արյամբ թրծվել, մեր միությունը սիրով ու փառքով է ամրացել: Մեր ժողովուրդները միասին անցել են 150 տարի, փոխադարձաբար
հարստացրել մեկմեկու:
Թույլ տվեք շրջանի ժողկրթության աշխատողների և մտավորականության անունից շնորհավորել բոլորիդ՝ այս փառապանծ
հոբելյանի և ազգային-ազատագրական
շարժման ականավոր գործիչ Դավիթ Բեկի հուշարձանի բացման առթիվ և հավաստիացնել, որ մենք չենք խնայի ուժ ու եռանդ՝
աճող սերնդին դաստիարակելու եղբայրական բարեկամության ու պրոլետարական
ինտերնացիոնալիզմի ոգով:
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 38
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Դավիթ Բեկի հուշարձանի
հանդիսավոր բացումը
Կապանում
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Խոսքը տրվում է շրջանի՝ մեծ զորավարի
անունը կրող գյուղի՝ Դավիթբեկի կոլտնտեսության կուսկազմակերպության քարտուղար Գրիգոր Ավագյանին: Նա ասում է.
– Թույլ տվեք շրջանի գյուղատնտեսության և հայ ժողովրդի արժանավոր զավակ
Դավիթ-Բեկ անունը կրող գյուղի կոլտնտեսության աշխատավորների անունից
շնորհավորել բոլորիդ՝ Ռուսաստանի հետ
Արևելյան Հայաստանի միավորման 150-ամյակի և Ղափան քաղաքում Դավիթ Բեկի
հուշարձանի բացման առթիվ և շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր կազմակերպություններին և անձանց, ովքեր օգնել են իրականացնելու զանգեզուրցիներիս վաղեմի
ցանկությունը: Մենք միայն պատմությունից
գիտենք այն ծանր օրերի մասին, երբ հայ
գյուղացին ստիպված էր արորի հետ դաշտ
տանել իր զենքը՝ ինքնապաշտպանության
համար: Վաղուց են անցել այդ օրերը: Ռուս
մեծ ժողովրդի, հարազատ կոմունիստական կուսակցության հոգատարության, եղբայրական մյուս ժողովուրդների օգնության
շնորհիվ, հիմնովին փոխվել է նաև գյուղացու
կյանքը, դարձել ունևոր ու երջանիկ: Այսօր
մեր կոլտնտեսային դաշտերում աշխատում
են եղբայրական հանրապետությունների բանվորների ձեռքերով պատրաստված
տրակտորներ, կոմբայններ, տարբեր գյուղմեքենաներ:
Այդ բոլորի համար գյուղի աշխատողներս մեր անկեղծ մեծ շնորհակալությունն
ենք հայտնում հարազատ կոմունիստական
կուսակցությանը, նրա լենինյան Կենտրոնական կոմիտեին, սովետական կառավարությանը, եղբայրական հանրապետությունների
աշխատավորներին: Հավաստիացնում ենք,
որ մենք ամեն ինչ կանենք կուսակցության
25-րդ համագումարի որոշումները կենսագործելու համար, ամեն ինչ կանենք, որ մեր
հայրենիքը էլ ավելի հզոր ու հարուստ լինի:
Ելույթ է ունենում Ղափանի լեռնամետալուրգիական տեխնիկումի ուսանողուհի
Անահիտ Սաֆարյանը:
Նա ասում է.
- Այսքան շռայլ, այսքան առատ աշնան
համար, այսքան շատ, այսքան հեռու ու մոտիկ բարեկամների՝ հայ ժողովրդի նկատմամբ տածած հարգանքի ու մեր երկրում սոցիալիզմի կառուցման գործում նրա բերած
ավանդի գնահատությունը առավել ուրախացնում ու ոգևորում է մեզ՝ երիտասարդ-

Սարգիս Բաղդասարյան / հայ քանդակագործ,
ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ

Մարատ Նուրիջանյան (1941 - 1996),
քանդակագործ, նկարիչ, ԽՍՀՄ նկարիչների
միության անդամ

Ռաֆիկ Մինասյան, ՀԿԿ Ղափանի կուսշրջկոմի
առաջին քարտուղար

ներիս: Եվ ոչ միայն ոգևորում և ուրախացնում, այլև շատ բան է պարտավորեցնում:
Թույլ տվեք շրջանի բոլոր երիտասարդների
անունից հավաստիացնել Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմին, կուսակցության շրջանային կոմիտեին, որ մենք էլ ավելի բարձր
կծածանենք մեր ժողովուրդների բարեկամության դրոշը, այն դրոշը, որ մեզ կտակել
են, տվել մեր պապերն ու հայրերը, այն դրոշը, որով հաղթել ենք Մեծ հայրենականում,

որի ներքո վստահ ու անվարան գնում ենք
դեպի կոմունիզմ:
Ղափանցիներին՝ Դավիթ-Բեկի հուշարձանի բացման և Ռուսաստանի հետ Արևելյան Հայաստանի միավորման 150-ամյակի
առթիվ ողջունեցին Ադրբեջանական ՍՍՀ
Կուբաթլուի կուսշրջկոմի առաջին քարտուղար Մախսուդա Ռուստամովան և սովետահայ ականավոր գրող Սերո Խանզադյանը:
***

Միտինգը ավարտված է: Սկսվում է գրական-գեղարվեստական, սպորտային մասը,
որն անցավ մեծ հաջողությամբ:
Միկրոֆոնը տրամադրվում է հաղորդավարներին՝ Գագիկ Դավթյանին և Սուսաննա Մարտիրոսյանին, որոնց շուրթերով հայ
դասականների ավանդները, անմահ լուսավորչի՝ Խաչատուր Աբովյանի, որպես աղոթք
հնչած՝ «Օրհնվի էն սհաթը, որ ռըսի օրհնված
ոտը հայոց լիս աշխարհը մտավ ու ղզլբաշի
անիծված չար շունչը մեր երկրիցը հալածեց», - խոսքը հաղորդվում է տոնահանդեսի
մասնակիցներին, շրջանի աշխատավորներին: Տարածվում են քաղաքի երաժշտական
ուսումնարանի, երաժշտական ու հանրակրթական դպրոցների համահավաք երգչախմբի կատարմամբ՝ «Ազգ փառապանծ»
(խմբավար Վ.Գասպարյան) երգի մեղեդիները: Բեմի վերածված քաղաքային կամրջի
հարթակում ծավալվում է դավիթբեկցիների ռազմական պարը (բեմադրությունը և
ձևավորումը՝ Գ.Խաչատրյանի), որը ստեղծվել էր հատկապես այդ օրվա համար: Այն
տպավորիչ էր, սյունեցիներին հատուկ շարժումներով: Այնուհետև ելույթ են ունենում
մանկական մարզադպրոցի սաները, որոնք
կատարում են ակրոբատիկ բարդ վարժություններ: Ցատկացանցի վրա ելույթ են ունենում նույն դպրոցի մարզիկները:
Հուշարձանախմբի մեջ չմտնող, բայց
ասես նրան ձուլվող, ճարտարապետորեն
ձևավորված բերդ-կամուրջի աշտարակներին ետ ու առաջ են շարժվում նիզակ ու
սուր կրող, սաղավարտ դրած «Դավիթբեկի
զինվորները»: Նրանք գիշեր ու զօր, ակնդետ
հետևում են նենգ թշնամու սարքած դավերին, աչալուրջ հսկում անառիկ ամրոցը...
Քաղաքացիական կռիվների ահեղ օրերին մեր երկրի բազմազգ ժողովուրդների
հետ միասին պայքարի ելան նաև հայ քաջորդիները: Հանգստի պահ է: Որտեղից որտեղ լսվում է հայ մարտիկի հայրենակարոտ
երգը: Նրան ձայնակցում են մարտիկները:
Ոգևորված երգով պարի են ելնում հայ, ռուս,
ուկրաինացի մարտիկները: Լսվում է տագնապ հնչեցնող շեփորի ձայնը: Հայտնվում է
քաջ կոմդիվը՝ Գայը և զինվորներին մարտի
տանում: «Գայ» կոմպոզիցիան (հեղինակ՝
Գ.Խաչատրյան), որի կատարմամբ հանդես
եկավ շրջանային կուլտուրայի տան երգիպարի անսամբլը, ընդունվեց ջերմությամբ:
Համահավաք երգչախումբը կատարում է
ՍՍՀՄ պետական հիմնը:
Տոնահանդեսը, որը վերածվեց ժողովուրդների բարեկամության վառ ցույցի, դիտեցին քաղաքի ու շրջանի բազմահազար
աշխատավորներ,
պիոներ-դպրոցականներ, ուսանողներ, ռադիոբարձրախոսներով
ունկնդրեցին Քաջարան քաղաքի, շրջանի
հազարավոր աշխատավորներ:
Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ժ. ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ
Ա. ԱԴԱՄՅԱՆ
Ն. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԿԱՐԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ. «Ռազմապարերը, այդ
թվում՝ «Դավիթ Բեկի» պարը, հայ մշակույթի
ամենահին դրսևորումներից են»
«Դավիթ Բեկի» պարին և ընդհանրապես պարահավաքչությանն է վերաբերում մեր զրույցը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր
գործիչ, Հայաստանի ազգային պարարվեստի և պարագետների միության նախագահ, «Բերդ» պարային անսամբլի
գլխավոր պարուսույց Կարեն Գևորգյանի հետ:

-Պ

արոն Գևորգյան, լրանում է
Դավիթ Բեկի գլխավորած ազգային-ազատագրական պատերազմի 300-ամյակը: Եվ այդ առիթով մեզ
հետաքրքրում են Դավիթ Բեկի կերպարի
դրսևորումները մշակութային տիրույթներում, այդ թվում՝ պարարվեստում:
Տեղյակ ենք, որ Դուք մինչև օրս իրականացրել եք 50-ից ավելի բեմադրություն:
Հետաքրքիր է՝ունե՞ք Դավիթ Բեկի ժամանակների մարտական փառքն արտացոլող պարեր:
– Նախ ասեմ, որ հայկական ռազմապարերը մեր ժողովրդի մշակույթի ամենահին
ձևերից են: Մեր ազգային պարի բնորոշումը, ռազմական պարերի, դրա օրինաչափությունների ամբողջական ընկալումը, բացատրությունը տալիս է հենց մեր ժողովրդի
պատմությունը, և հնագույն ժամանակներից ազգային ռազմական պարերը դարձել
են մեր ժողովրդի կենցաղի անբաժան մասը:
Մեր ժողովրդի ռազմապարերը մեր ինքնության արտահայտության ամենավառ կերպն
են եղել, որոնցով հազարամյակներ շարունակ որպես ինքնագիտակցության ձև են
եղել և ընդունվել: Ռազմական պարերը մեր
մշակույթի այն արժեքներից են, որի շնորհիվ
հայ ժողովուրդը կարողացել է հազարամյակներ շարունակ ամրակայել իր ազգային
խառնվածքով հավաքական նկարագիրը:
Դրանով մեր ժողովրդական պարանմուշները, ժողովրդական պարերը, այդ թվում նաև
ռազմապարերը եկել հասել են մեզ և ունեցել
միասնության խորհուրդ:
Շատ կարևոր հանգամանք է այն, որ
ռազմապարերն իսկապես նվիրվել են որևէ
մի սիմվոլի, իրականացված սխրանքների:
Ռազմապարերը կոչել են դրանց անուններով, և այդ ռազմապարերի որոշիչ դերը մեր
ազգային հոգեբանության ու մտավոր արժեքների ձևավորման գործում չափազանց
մեծ է եղել: Թեպետ տարբեր հազարամյակների, տարբեր ֆորմացիաների միջով անցել
են, բայց որոշակի ռազմապարեր ճշգրտորեն մեզ են հասել իրենց ամբողջական նկարագրություններով: Այո, այդ ռազմապարե-

րի շարքին կարող եմ դասել «Դավիթ Բեկի»
ռազմապարը, որն ըստ ամենայնի նվիրված
է եղել Սյունյաց զորավարին, ազգային-ազատագրական պայքարի առաջնորդներից
մեկին: «Դավիթ Բեկի» պարն իր մեջ պարունակում է որոշակի շարժումներ՝ կտրուկ
պտույտներով և անցումներով, բնութագրում
է ռազմապարի որոշիչ դերը:
Ես հավաքված նյութերով տարբերակում եմ պարերը, թե որոնք են ռազմական
բնույթի, տեսակներն եմ առանձնացնում
մեր պարաձևերի մեջ: Այդ հավաքված նյութերում «Դավիթ Բեկի» պարը, եթե համեմատենք մյուսների հետ, խնդության, պտղաբերության որոշակի արտահայտչամիջոցներ
արտացոլող, իր շարժումների ամբողջականության նկարագրությամբ, կարծեք,
արտահայտում է հայոց ոգեղեն ուժը, առնականությունը: Եվ կարծում եմ՝ այդ պարը
բացառիկ նմուշ է, ու Սյունյաց լեռնաշխարհում անպայման բոլոր պարախմբերն իրենց
պարացանկում «Դավիթ Բեկի» պարը պիտի
ունենան, նաև Սյունյաց քոչարին պիտի ունենան, որովհետև մեր ժողովուրդը ռազմական պարերի գոյությունը կարևորում է նրանով, որ մենք ոչ միայն խմբապարեր, այլև
զուգապարեր ենք ունեցել, նաև ռազմական
մենապարեր: Գիտեք, որ ռազմական պարերի մասին վկայություններ ունի նաև Մովսես
Խորենացին. հայոց արքա Արտաշես 2-րդի
հուղարկավորության ժամանակ նաև ռազմապարեր են եղել և ըստ էության պարային

արարողություններ են եղել, որոշ իրողություններ ժողովուրդը որոշակի շարժումների,
պլաստիկ գործողությունների միջոցով տեսարաններ է սարքել: Եվ այս համաբանությամբ ռազմական պարերն անվանել են կռվի
խաղեր կամ պատերազմական պարեր: Այս
համատեքստում մեծ նշանակություն եմ տալիս «Դավիթ Բեկի» պարին, նաև կարծում եմ՝
այն թեև ուսումնասիրության որոշակի անհրաժեշտություն ունի, բայց իմ խորին համոզմամբ՝ «Դավիթ Բեկի» պարը կարող ենք համարել հայ նշանավոր զորավարին նվիրված
հրաշալի պար:
– Արդյո՞ք «Դավիթ Բեկի» պարը ներկայումս տեղ է գտել պարային համույթների
կամ ստուդիաների խաղացանկում, կրթական ծրագրերում:
– Գիտե՞ք, պիտի ասեմ, որ «Դավիթ Բեկի» պարը ներառված է ուսումնական ծրագրերում, արդեն երեք տասնամյակ մանկավարժական համալսարանի երկրորդ կուրսի
ուսանողները պարտադիր յուրացնում են
այդ պարը: Իմ ղեկավարած դպրոցում նույնպես անցնում են «Դավիթ Բեկի» պարը:Ինձ
թվում է՝ դա պիտի ներառել Սյունիքի մարզի
դպրոցների ծրագրերի մեջ, որպեսզի ամեն
կոնկրետ տեղային պար պահպանվի տվյալ
տարածաշրջանում: Օրինակ, ինչպե՞ս կարող է սյունեցին պարել Վարդանի կամ Սասունի պար և ոչ թե Սյունյաց քոչարի: Դրանք
էլ պիտի պարի, բայց առաջնահերթը տեղային մշակույթի կրողը պիտի լինի, այն տարա-

ծի և պրոպագանդի: Նաև պիտի փաստել,
որ ռազմապարերը որոշակի ազդեցություն
են ունենում երտասարդների ֆիզիկական
դաստիարակության վրա՝ նրանց մարմնին
հաղորդելով ճկունություն, ճարպկություն,
շարժումների կատարման թեթևություն ու
նրբություն: Ըստ իս՝ «Դավիթ Բեկի» պարը
ևս ունի շարժումների մի ամբողջական համակարգ, որը կարելի է ռազմական պարերի
շարքում ներառել, այնպես որ՝ Ձեզ մաղթում
եմ մշակութային խիզախումներ, որովհետև
Սյունյաց աշխարհը միշտ էլ հայտնի է եղել իր
խիզախումներով, նաև՝ մշակութային:
– Այդ պարը ե՞րբ է ի հայտ եկել, մեր բանահավաքնե՞րն են գտել, թե՞ ժողովրդի հիշողության մեջ պահպանվել է՝ փոխանցվել
սերնդեսերունդ:
– Բանահավաքների միջոցով է ի հայտ
բերվել առաջին անգամ՝ Արտաշես Կարապետյանի, ով վասպուրականցիներից հավաքել է պարը, բայց Սյունյաց լեռնաշխարհի
պար է եղել: Նման բան պատահում է, երբ
(ասենք) ալաշկերտցիները, օրինակ, պահպանում են մշեցիների պարը: Քոչարիների
տեսակներ կան, որոնք բոլոր տարածաշրջաններում էլ պարում են: Այնպես որ «Դավիթ Բեկի» պարը մեզ փոխանցել է պարահավաք, բանահավաք, ազգագրագետ, հայ
պարարվեստի երախտավորներից մեկը՝ Արտաշես Կարապետյանը:
– Դուք երկու անգամ Ձեր խոսքի մեջ օգտագործեցիք Սյունյաց քոչարի, նախ՝ ի՞նչ
ասել է Սյունյաց քոչարի, և Սյունիքին վերաբերվող, սյունիքյան միջավայրն արտացոլող
այլ պարեր կա՞ն:
– Սյունյաց լեռնաշխարհը միշտ յուրահատուկ է եղել կենտապարերով, զուգապարերով...Շուրջպարերի առումով Սյունիքը
հարուստ չի եղել, որովհետև մեր ուսումնասիրությունները բերում են այն համոզման,
որ ձեր լեռնաշխարհում ավելի շատ կենտապարեր են պարել, որոնք ավելի հին են եղել
իրենց հմայական վիճակներով, քան շուրջպարերը, որովհետև, ինչպես նշում է պարագիտության հիմնադիր Սրբուհի Լիսիցյանը,
կենտապարերը՝ «թաք» պարերն ավելի հին
են, քան շուրջպարերը: Սյունյաց աշխարհը
միակ տարածաշրջանն է, որտեղ պահպանվել են սգո երգերը և պարերը: Երևի մինչև
հիմա էլ պահպանված կլինեն այն նմուշները,
որոնց մեջ գովերգում են հանգուցյալին, նրա
անցած ուղին, և այդ գովքի մեջ եղել է գովաց
պարը (գովքի պարը): Ինչ ասել կուզի, Սյունյաց աշխարհն այն բացառիկ երկրամասն է,
որտեղ պահպանված են եղել սգո երգերն ու
պարերը:
– Դուք ճանաչված մասնագետ եք նաև
պարահավաքչության ոլորտում, հնարավո՞ր
է, որ ժամանակի ընթացքում գտնվեն նոր
պարեր՝ մեզ հետաքրքրող ժամանակաշրջանին վերաբերող և առհասարակ ՍյունիքԶանգեզուրին առնչվող:
– Չորս պար կա, որ Լոռիում են պարել,
ես ուսումնասիրության վրա եմ աշխատում՝
հիմնավորելով, որ դրանք Սյունյաց աշխարհի պարեր են եղել, այդ ուսումնասիրությունը կատարում ենք: Բանասացների և հայտնաբերված նյութերի վրա եզրակացնում ենք՝
դրանք Սյունյաց լեռնաշխարհի պարեր են:
– Դուք՝ որպես պարերի բեմադրիչ, պարին համահունչ հագուստ եք, չէ՞, ընտրում,
ասենք՝ «Դավիթ Բեկի» պարի դեպքում՝ այդ
ժամանակաշրջանին բնորոշ...
– Դե, Սյունիքի տարազը հայտնի է բոլորին, չի կարելի, ասենք, շփոթել Վասպուրականի, Ալաշկերտի կամ Շիրակ աշխարհի
տարազի հետ: Տարազի խնդրով մենք արդեն ամբողջական նկարագրություններ ունենք, այլ բան է, թե այդ տարածաշրջանի
պարային խմբերը պահու՞մ են տարազի ամբողջական գունային սիմվոլները և մտածողությունը, թե՞ ոչ: Դա արդեն խոսակցության
այլ թեմա է: Ես միշտ կրկնում եմ, որ Սյունյաց
աշխարհի տարազը բացառիկ տարազներից մեկն է, որ բնորոշում է այդտեղ ապրող
ժողովրդի ազգային խառնվածքը և հավաքական նկարագիրը, նրա մտածողությունը:
Եթե ինձ ասում են՝ մի հայկական տարազ
ներկայացրեք, ես անպայման Սյունյաց երկրի տարազն եմ ներկայացնում, որովհետև
Սյունյաց աշխարհի տարազը չես շփոթի
ոչ մի տարածաշրջանի տարազի հետ, գունային և զարդապատկերների առումով եմ
ասում, նաև սիմվոլիկ մտածողության:
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ
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ՀԱԿՈԲ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ․ «Մեծ արձագանք ունեցավ
ներկայացումը՝ Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» պատմավեպի
մոտիվներով․․․»
Բեմադրիչ,
ՀՀ
արվեստի
վաստակավոր գործիչ Հակոբ Ղազանչյանը 1984-1989
թթ. գլխավորել է Կապանի
Ալ. Շիրվանզադեի անվան
պետական դրամատիկական
թատրոնը։ Այդ թվականներին թատերական կյանքն
աշխուժացավ
Կապանում։
Ղազանչյանը մի շարք հետաքրքրական բեմադրություններ
արեց,
որոնցից
«Կապկազ թամաշան» բեմադրվեց Մոսկվայի Վ. Մայակովսկու անվան թատրոնի բեմում։ 1980-ականների կեսին Հակոբ Ղազանչյանը Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ»
պատմավեպի
թեմաներով
մի բացօթյա բեմադրություն
արեց։ Այդ մասին է ստորև
ներկայացվող զրույցը Կա-

պանի պետթատրոնի նախկին գլխավոր ռեժիսոր, Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանի
հետ։

-Պ

արոն Ղազանչյան,
մեզ հետաքրքրում
են Դավիթ Բեկի
կերպարի դրսևորումները մեր
մշակութային տիրույթում։ Թատերական արվեստում ի՞նչ արտացոլումներ է ունեցել Դավիթ
Բեկի, Մխիթար Սպարապետի
գլխավորած ազատագրական
շարժումը։
– Ես կներկայացնեմ այն,
ինչ ինձ հետ է կապված, առավել ևս՝ Կապանի։ 1986
թե 1987 թվականին
էր, որոշեցինք մեծ բե-

Բեմադրություն՝
«Մխիթար Սպարապետ»
պատմավեպի
մոտիվներով
Կամո Արզումանյան (1956-2019),
ՀՀ վաստակավոր արտիստ

Վազգեն Սարգսյան, ՀՀ
վաստակավոր արտիստ

Արտավազդ Գրիգորյան

Նատալյա Բաղդասարյան

Կես դարից ավելի ժամանակ է անցել
այն օրվանից, երբ Կապանի Ալ. Շիրվանզադեի անվան պետթատրոնում
Սերո Խանզադյանի «Մխիթար Սպարապետ» պատմավեպի մոտիվներով
բեմադրվեց համանուն ներկայացումը:

Ո

չ երկար «պեղումերից» հետո գտանք
Գոհարի դերակատարին՝ ՀՀ վաստակավոր դերասանուհի Սուսաննա
Բաղդասարյանին, ով հիմա աշխատում է
Գյումրիի թատրոնում: Նրանից հաջողվեց
որոշ մանրամասներ իմանալ ներկայացման
մասին: Ի դեպ, հեռավոր այդ տարիներին
բեմադրությունն իրականացրել է նրա ամուսինը՝ այն ժամանակվա Ղափանի պետթատրոնի ռեժիսոր Նոդյա Բաղդասարյանը:
Ս. Բաղդասարյանի փոխանցմամբ՝ 1970-ական թվականները կապանյան թատրոնի
աստեղային տարիներն էին, իսկ «Մխիթար
Սպարապետը» հանդիսականը խանդավա-

«ՄԽԻԹԱՐ
ՍՊԱՐԱՊԵՏ»
Մխիթար - Խ.
Գրիգորյան,
Նաղաշ - Է.
Գալստյան,
Բարխուդար - ՀՀ
վաստակավոր
արտիստ
Վ. Լ. Բալայան

ռությամբ ընդունեց: Հանդիսականն ինքն էլ
դառնում էր ներկայացման մասնակիցը, իր
անկեղծ ռեպլիկներով ուզում օգնել հերոսներին կամ դատապարտել դավաճաններին:
Խորհրդային այդ տարիներին, երբ ժողովուրդների կեղծ ինտերնացիոնալ բարեկամությունն էր քարոզվում, մեծ համարձակություն էր պահանջվում նման
հայրենասիրական մոտիվներով բեմադրություն անել և հանդիսատեսի դատին
հանձնել: Բայց ռեժիսորին հաջողվեց, թեպետ դժվարությամբ: «Հայեր, չհավատաք
թուրքին» կոչը բեմադրության մեխն էր:
Նրան նույնիսկ Ղափանի շրջկոմ կանչեցին,
հորդորեցին փոխել բեմադրության մի քանի
տեսարաններ, որոշները մեղմացնել, սակայն Ն. Բաղդասարյանը տվել է իր հստակ
պատասխանը.
– Ավելի լավ է փակել բեմադրությունը,
քան նման վիրահատություն կատարել...
«Մխիթար Սպարապետ» բեմադրությունը դարձավ ժողովրդի սրտի խոսքը:
Ժողովուրդն էլ ոգևորված էր, երբ
թատրոնն այդպես բացահայտ ու
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մադրություն անել Կապանի ստադիոնում՝ Դավիթ
Բեկ։ Բեմադրության մեջ
ընդգրկված էին ոչ միայն թատրոնի դերասանները, այլ նաև բավականին խմբեր էին մասնակցում
ներկայացմանը՝ Կապանի գիշերօթիկ դպրոցի աշակերտներ, քաղաքի պարային խմբերից կային։
Մի մեծ, ազդեցիկ ներկայացում
ստացվեց, որ նաև շատ տպավորիչ էր՝ ստադիոնին կից բարդիները, հետնամասի լեռները դարձել
էին ներկայացման դեկորացիա։
Հալիձորի մասին բարձրաձայնելիս դերասանները նայում էին դեպի բերդի կողմը։ Ստացվեց բաց
երկնքի տակ ներկայացում։ Հիշում
եմ՝ «Հայֆիլմ» կինոստուդիայից
մեծ քանակությամբ զգեստներ բերեցին. այն ժամանակվա Կապանի
քաղխորհրդի նախագահն ընդառաջեց, և բավականին մեծ գումար
փոխանցվեց այդ նպատակով։
Բեմադրության մեջ ընդգրկված
էին ինձ համար շատ սիրելի դերասաններ, որ հիմա չկան՝ Կամո
Արզումանյան, ով Դավիթ Բեկի դերակատարն էր, Վազգեն Սարգսյան, Հրաչյա Գաբրիելյան, իմ եղբայրը՝ Ստեփան Ղազանչյանը:
Արտավազդ Գրիգորյանը, Բորիս

Հովակիմյանը, Նատալյա Բաղդասարյանն այժմ էլ աշխատում են
թատրոնում։ Մեծ արձագանք ունեցավ բեմադրությունը, նույնիսկ Երևանից եկան, դիտեցին։ Երկու օր
խաղացինք լեփ-լեցուն ստադիոնում։ Շատ հիշարժան էր պահը։
– Իսկ ո՞վ էր գրել բեմադրության սցենարը։
– Բեմականացումն ինքս եմ
արել։ Ընդհանրապես դա ճիշտ
պրակտիկա է, երբ գրական այդ
ժանրի գործը բեմ է տեղափոխվում, և բեմականացումն իրականացնում է բեմադրող ռեժիսորը։ Քանզի նա տեսնում է, թե այդ
հսկայածավալ վեպից ինչ կարելի է
վերցնել, ինչը՝ ոչ։
– Հավանաբար բեմականացումն արվել է Րաֆֆու «Դավիթ
Բեկ» և Սերո Խանզադյանի «Մխիթար Սպարապետ» պատմավեպերի մոտիվներով։
– Ոչ, միայն «Դավիթ Բեկ»
պատմավեպի հիման վրա է
ստեղծվել սցենարը։
– Դավիթ Բեկի կերպարն այսօր Ձեր ընկալման մեջ ինչպիսի՞ն է։ Կարծում եմ՝ այս դժվարին
ժամանակներում, երբ մեր ազգը
փաստորեն պառակտված է, նման
համախմբող, ազգի ուժերը կոն-

սոլիդացնող անհատականության
կարիքն ավելի քան պահանջված
է։
– Հայ ազգը միշտ հերոսների
կարիք ունեցել է, այնպիսի անհատների կարիք, ովքեր պատրաստ են
պատասխանատվություն ստանձնել, ժողովրդի ճակատագրի հանդեպ սրտացավ լինել։ Այդպիսի
անուններ մեր պատմությունը
շատ ունի, կարելի է և՛ Անդրանիկին հիշել, և՛ Նժդեհին, նորագույն
պատմությունից՝ Վազգեն Սարգսյանին, Մոնթեին, մյուս նվիրյալներին։ Մանավանդ թշնամիներով
շրջապատված մեր ժողովուրդն
առաջնորդներ ունեցել և պետք է
ունենա։ Կարծում եմ՝ Դավիթ Բեկն
այն խորհրդանշական կերպարն
է, ով այդ ժամանակահատվածում
իր առաքելությունը կատարեց, իր
անգնահատելի դերն ունեցավ հայ
ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարում։
– Մոտ ժամանակներս հնարավո՞ր է, որ մեր թատերական կոլեկտիվները նորից առաջ քաշեն
Դավիթ Բեկի կերպարին անդրադառնալու խնդիրը։
– Չեմ կարող գուշակել, բայց
յուրաքանչյուր ժամանակ որևէ բեմադրիչ կամ մի թատրոն կարող է

«ՄԽԻԹԱՐ ՍՊԱՐԱՊԵՏ»
Սաթենիկ - Ռ. Պողոսյան,
Մխիթար - Խաչիկ Գրիգորյան

Խորհրդային այդ տարիներին, երբ ժողովուրդների
կեղծ ինտերնացիոնալ բարեկամությունն էր քարոզվում, մեծ համարձակություն էր պահանջվում նման
հայրենասիրական մոտիվներով բեմադրություն անել
և հանդիսատեսի դատին հանձնել:

անկեղծորեն խոսում էր ազգային
ցավից: Ներկայացման առաջնախաղին մասնակցում էր պատմավեպի հեղինակը՝ Սերո Խանզադյանը:
Հինգ տասնամյակ առաջ բեմադրված
ներկայացման մասին մանրամասներ ենք
գտնում Սիրանույշ Բաղդասարյանի «Սյունիքն է ծափահարում» գրքից: Առաջնախաղի ավարտից հետո, խոսքի իրավունք
ստանալով, Սերո Խանզադյանը մասնավորապես ասել է. «Այսօր Սունդուկյանի թատրոնում տոն է»: Ներկաները, զարմացած
իրար նայելով լուռ հարցրեցին. «Ի՞նչ կապ
Սունդուկյանի թատրոնի և ...»:
– Ի՞նչ է, կարծում եք ես սխալվեցի: Ոչ:
Այսօր ձեր ներկայացրած բեմադրությունն
արժանի է կոչվելու Մայր թատրոնի աշխատանքը: Դուք եկաք ապացուցելու, որ
չկան մեծ ու փոքր բեմեր, մայրաքաղաք թե
շրջան, դուք ձեր գործն եք բերել մեծ արվեստ, ձեր անկեղծ, շիտակ խաղով:
Սերո Խանզադյանը հաջորդ օրը ևս ներկա էր բեմադրությանը:
Շատ հետաքրքիր դեպքեր կան՝ կապված այդ բեմադրության հետ:

Ինչպես կարդում ենք գրքում, Մխիթար
Սպարապետի դերակատար Խաչիկ Գրիգորյանը սիրով է հիշում այդ ծանր, բայց հաճելի օրերը, իսկ մի դեպք առանձնակի հուզմունքով է պատմում:
– Տոմսերը սպառված էին, դահլիճն անհամբերությամբ էր սպասում ներկայացման
սկսվելուն: Հանկարծ դահլիճից դժգոհության ձայներ են լսվում: Պարզվում է, որ Շիկահող գյուղից բեռնատարներով եկել են
ներկայացում դիտելու, իսկ տոմսեր չկան:
Քաղաքաբնակ հանդիսականներին խնդրեցին իրենց տեղերը զիջել. վաղը իրենց
համար լրացուցիչ կխաղան: Համերաշխ
հանդիսականը դուրս եկավ, իսկ շիկահողցիները փոթորկեցին դահլիճը՝ ապրելով
ներկայացման հետ:
Կապանի պետթատրոնը «Մխիթար
Սպարապետ» ներկայացումով հյուրախաղերով հանդես եկավ Էջմիածնում, Հոկտեմբերյանում, Եղեգնաձորում, Սիսիանում,
նաև Խնձորեսկում: Եվ ամենուր հանդիսականները ջերմությամբ ընդունեցին Կապանի պետթատրոնի դերասանների խաղը:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

«ՄԽԻԹԱՐ
ՍՊԱՐԱՊԵՏ»
Մխիթար
- Խաչիկ
Գրիգորյան,
Գոհար Սուսաննա
Բաղդասարյան

«ՄԽԻԹԱՐ
ՍՊԱՐԱՊԵՏ»
Խ. Գրիգորյանը
որդու՝ Ահարոնի
հետ

անդրադառնալ այդ գործին։ Բայց
նաև ասեմ, որ դա շատ ծախսատար գործ է, եթե լուրջ բեմադրություն են ցանկանում ունենալ, դա
մեծ մասսայական տեսարաններ
է պահանջում։ Իսկ ամեն թատրոն այսօր չի կարող նման բան
ձեռնարկել։ Ինչու չէ, եթե գտնվեն
հովանավորներ, և կլինի նրանց
պատրաստակամությունը, գործը
կարելի է գլուխ բերել։
– Ինչո՞վ էր պայմանավորված,
որ հենց այդ ժամանակաշրջանում
որոշեցիք Դավիթ Բեկ բեմադրել։
Դա Ձեր անձնական նախաձեռնությու՞նն էր, թե՞ հանրային պահանջարկ կար։
– Որպես թատրոնի գլխավոր
ռեժիսոր, ես էի ձևավորում խաղացանկը, և նպատակահարմար
գտա այդ գործն անել, բացօթյա բեմադրություն անել, ինչը, կրկնեմ,
շատ մեծ արձագանք ունեցավ։
– Ի՞նչ կարող եք ասել Կապանի
պետթատրոնի բեմադրած «Մխիթար Սպարապետ» ներկայացման
մասին։
– Դա ինձնից շատ առաջ է եղել,
չեմ դիտել ներկայացումը և բնականաբար, որևէ բան չեմ կարող
ասել։
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

42

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ
20 ՀՈՒՆԻՍԻ 2022Թ.
6

1720-ական թվականների
Սյունյաց իշխանապետության
տեղագրության մասին
ԱՐՄԵՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
Քաղաքական գիտությունների դոկտոր

Ղ

ափանի հայոց անկախ իշխանապետության (1722-1730) պատմության
ուսումնասիրման գործում վերջերս
պատշաճ ուշադրության է արժանացել
«Ղափանցվոց պատմության» վենետիկյան
հրատարակությունը, որն ընդգրկում է Ս.
Շահումյանի և Տեր Ավետիքի նախնական
պատումների գրառումները և դրանց հիման
վրա Ղուկաս վրդ. Սեբաստացու կազմած
Համապատում բնագիրը։
Այս հոդվածում ևս, պատմական լրացուցիչ աղբյուրների հետ մեկտեղ, օգտագործված է «Պատմության» վենետիկյան հրատարակության ընձեռած նոր նյութը, ինչպես
նաև Ղուկաս Սեբաստացու ցայսօր գիտական շրջանառությունից դուրս մնացած՝ աշխարհագրագիտական մի անտիպ աշխատության Սյունիքին վերաբերող գլուխը։
Որո՞նք էին Դավիթ բեկի իշխանապետության սահմաններն ու ընդգրկած տարածքը։

Ղափանի իշխանապետության
հյուսիսային սահմանը
«Պատմության» տվյալներից դատելով՝
Դավիթ բեկի իշխանության տակ գտնվող
ամենահյուսիսային գավառը Սիսիանն էր
(տե՛ս ՊՍՇ, էջ 121. ՊՏԱ, էջ 133, 134. Զորացուցակ, էջ 144. Համապատում, էջ 149,
152-153)։ Այս իրողությունն է հուշում նաև
Մխիթար սպարապետի ստորագրությամբ
ռուսաց կայսրին հղած հայտնի ուղերձում
(1726 թ. մարտի 24) առկա հետևյալ հաղորդումը. «...օսմանցիքն բազմահոյլք հոլովազօրօք եկին Ջարմակայ գլուխքն բազումք քաղաք, վանք, անապատք, գեղորանք առան
տիրեցան... յետ սոցա դիմեցան առ մեզ»4
(այս և հետագա բոլոր ընդգծումներն իմն են՝
Ա. Ա.)։
Օսմանցիները կարող էին գրոհել Ջերմուկի վրա ամբողջ Վայոց ձորը գրավելուց հետո միայն՝ հարավարևելյան ուղղությունից
(Ջերմուկի արևմտյան կողմում ձգվում են
Ղարաբաղի բարձրավանդակի դժվարանցանելի լեռները, որոնցից այն կողմ Ղարաբաղի Հայոց Սղնախների զինված ուժերն
էին)։ Հետևաբար, Ղափանի հայկական իշխանապետության սահմանները (համենայն
դեպս, 1725-1726 թթ.) սկսվում էին Վայքից
հարավ։

Արևելյան սահմանները
«Պատմության» մեջ հիշատակված՝ Դավիթ Բեկի իշխանության ներքո գտնվող ամենաարևելյան գյուղերն ու վայրերն էին. Ծավ,
Շիշկերտ (Շիշկետ, Իշկերտ, Իշկետ), Գեմանցու (Կեմանցու, Կումանու) դաշտ, Շիվանաձոր (Շվանիձոր), Ղարաչիմեն, Խոտանան,
Եղահորդ (Եղայ հորթ, Եղավարդ, Եղեվարդ,
Եղվարդ)։
Սրանցից բուն սահմանային բնակավայրերը հետևյալներն էին.
ա) Ս. Շահումյանը մի առիթով հստակ
նշում է, որ Թորոս բեկն իր զորքով «գնաց
մինչև Եղայ հորթ, որ է ի սահմանս Պարկուշատայ» (ՊՍՇ, էջ 125. հմմտ. Համապատում,
էջ 158)։ Բնական էր, ուրեմն, որ Եղահորդին
մոտակա Երիցվանեկ (Եռցիվանակ, Իրիցվանիկ, Կարմիր վանք, այժմ՝ Արծվանիկ) և
Խոտանան գյուղերը նույնպես սահմանային
կռիվների վայր էին հանդիսանում (տե՛ս Համապատում, էջ 164-165)5։
բ) «Ղափանցվոց պատմության» Համապատում բնագրից դուրս է ընկել Տեր Ավետիքի կարևոր տեղեկությունն այն մասին, թե
ինչ է արել Դավիթ բեկը Պապ զորավարին
Շիշկերտում գլխատելուց հետո։ Տեր Ավետիքը, որն այդ ժամանակ, ըստ երևույթին, Դավիթ բեկի բանակում էր, ծանուցում է.

«[Դավիթ-բեկը] անտի (Շիշկերտից՝ Ա.
Ա.) գնաց ի Չաւնդուր6, անդ ևս զորաժողով
լեալ, և առեալ ընդ իւր զզօրսն՝ գնաց ի վերայ
Թուրքին, և հարին կոտորեցին Շահայպակլու գիւղորէսն, և զինչս նոցա առեալ՝ եկին ի
դաշտն Կումանու» (ՊՏԱ, էջ 134. հմմտ. Համապատում, էջ 159-160)։
Նույն ժամանակահատվածի անցքերը
նկարագրելիս Ս. Շահումյանը հայտնում է,
որ այդ պահին Դավիթ բեկը հաջորդականորեն բնակվում էր Շիշկերտում, Գեմանցի
դաշտում և Ծավում (ՊՍՇ, էջ 126)։ Ակնհայտ է, որ վերջին երեք վայրերը նույնպես
գտնվել են սահմանամերձ գոտում, քանի որ
այդտեղից է Դավիթ բեկն արշավել Շահայպակլու գյուղերի վրա։ Մահմեդականաբնակ այդ գյուղերը կարելի է որոշակիորեն
տեղադրել նախկին Ադրբեջանական ԽՍՀ
Զանգելանի շրջանի Շայիֆլի (Շայիպլյու,
Շայուպլյու)7 ավանի շրջակայքում՝ Շիկահողից մոտ 6 կիլոմետր հյուսիս-արևելք,
Ողջի գետի աջ ափին։ Շահայպակլուն կամ
Շահապակլուն վարչականորեն պատկանել է Չավնդուր գավառին8, բայց ակներև
է, որ սահմանային գոտում գտնվելով՝ Շահայպակլուի բնակիչները հարելու էին Բարգուշատի մահմեդական իշխանությանը՝ ի
դեմս Ֆաթհ-Ալի սուլթանի։
գ) 1724 թ. ապրիլին Իվան Կարապետը
Ղարաբաղից անցնում է Ղափան ու որոշ ժամանակ անց իրեն ուղեկցող 200 հոգիանոց
ջոկատով9 փորձում ետ վերադառնալ, սակայն, ինչպես ինքն է պատմում՝
«Քէրդն և Բարգոշատայ սոլթանըն մեր
ճանապարհըն կտրեցին, ոնչ գիդելինք (կարողանում էինք-Ա.Ա.) յառէջ գնալ, ոնչ գիտել
ինք յեդ դառնալ։ Եկինք Խնծորիս անվանիս
Ա (1) գէղ կէր, մեք եկինք տեղն ԲՃ (200) մարդօվ, թէ յեդ գանք. Քուրդն արէկ մեր վերէն։...
մեր փոքր ղօշունը (զորքը-Ա.Ա.) դուս գնաց
Քէրդէրին գլխավորէրն ջարթեցինք, բարի
յեդ եկինք էլ Ղարայբաղ»10։
1720-ականներին Խնձորեսկի սահմանային ավան լինելու փաստը կողմնակի կերպով հավաստում է նաև Աբրահամ Կրետացին.
«Նախ կային ԵՃ (500) տուն ի Խնծորեկ
գեղն, բայց այժմ (1736 թ.-Ա.Ա.) սակաւացեալք էին։ Զի բազումք սպանեալք էին ի
թուրքաց, քանզի փաշայք զօրօք իւրեանց
քանիցս անգամ եկեալ էին ի վերայ նոցա և
ոչ կարացին մուտ առնել, այլ պատերազմեալ
ընդ միմեանս յետ դառնային ամօթով»11։
Երկու այլ վավերագրերում Իվան Կարապետը խոսում է Ղարաբաղի և Ղափանի միջև թշնամական մահմեդական իշխանության գոյության մասին.

«[Ղարաբաղի և Ղափանի («Մեծ Խայերի»)] միջումն Բ (2) մեծ ալ կայ, Քուրդ ան և
հավատով սոնի ան»12.
«և էս Խայերին մէչտեղն Քուրդ կայ։ Էս
Խայերն ասում ան, թէ... կուգնանք Քուրտին
վերէն. քուրտն փչացնենք, որ տեղէս մինչի
Երևան ողջ Խայեր ան Ա (1) կուտառնան»13։
Հատուկ «Ղափանցվոց պատմության»
համար պատրաստած իր քարտեզում Ղուկաս Սեբաստացին Ղափանի հյուսիսարևելյան սահմանային վերջին գծի վրա կանգնած
ավանների թվում Խնձորեսկի կողքին նշել
է «Կորին», «Կորէսը», «Խնածախը» և «Տեղը»14։ Այս գծից այն կողմ էլ, անշուշտ, սկսվել
է Ղափանի և Ղարաբաղի միջև ընկած մահմեդական իշխանության զբաղեցրած ոչ մեծ
տարածքը։ Ղափանի իշխանապետության
թերևս ամենաարևելյան ամրացված կետը
եղել է Զորացուցակում հիշվող Կուլաբերդը,
որտեղ կար 110 զինվոր՝ Ղազար զորավարի
հրամանատարությամբ (էջ 144)։ Դատելով
Սեբաստացու կազմած քարտեզից՝ կարելի
է անվարան ասել, որ Կուլաբերդը այսօրվա
Լաչինի շրջանի Գյուլեբիրդ ավանն է, Հագարու գետի աջ ափին։
Ղափանի իշխանապետության արևելյան ամենահարավային վայրերից «Պատմության» մեջ հիշվում է Շիվանաձորը, որտեղ տեղակայված էր Սարգիս զորավարի
250-հոգանոց ջոկատը (Զորացուցակ, էջ
144)։
Արևմտյան սահմանը, եթե չհաշվենք
Ագուլիսի (գուցե և Երնջակի) կարճատև
գրավումը, ձգվում էր Զանգեզուրի լեռնաշղթայի (Սյունյաց լեռների) երկայնքով. «Պատմության» մեջ նշվում է հայկական զորքերի
հարձակումը Ղազանկուլու (Կապուտջուղ)
լեռան շրջակայքում քոչող թուրքմեն ցեղերի
վրա (ՊՏԱ, էջ 135. հմմտ. Համապատում, էջ
164)։
Ղափանի հարավային սահմանը հատում էր Արաքսը։ Հայոց պատմության վերջին հարյուրամյակների ընթացքը երևակող խիստ ուշագրավ պատմական փաստ
է այն, որ 1720-ականների Ղափանի հայոց
իշխանապետության սահմանները գրեթե
համընկնում են արդի Հայաստանի Հանրապետության հարավային շրջանների
սահմաններին. մյուս կողմից՝ Բարգուշատի
մի քանի տասնյակ հայկական գյուղերն ու
ավանները, ինչպես նաև Գողթնի, Երնջակի
և Ճահուկի հայկական բավական մարդաշատ բնակավայրերը15, որոնք դուրս մնացին
Դավիթ Բեկի գլխավորած ազատագրական
շարժման ոլորտից, հետագայում իսպառ
հայաթափ եղան։ Բարգուշատն ազատագրվեց միայն 1992-1994 թթ. արցախյան ազատամարտի ընթացքում։

Գուրհամ-Կաքավաբերդ։ Կենավուզ։ Մեղրի։
Ըստ Տաթևի վանքին հարկատու գյուղերի ցանկի (XVII դար)16, Մեղրի գետի հովտի
գյուղերը (Կալեր, Եկդաստանց, Վանք և այլն)
մտնում էին Կաքավաբերդ գավառի մեջ17։
1720-ականների համար, սակայն, «Ղափանցվոց պատմության» տվյալները վեր են
հանում մի նոր իրողություն. Կաքավաբերդն
առհասարակ չի հիշվում, փոխարենը՝ Կալերը հիշատակված է Գուրհամ գավառում. «...
հրեշտակս արձակեցին Մեղրացիքն ի գաւառն Գուրհամ՝ ի Կալեր»18 (Համապատում,
էջ 160-161)։ Ղուկաս Սեբաստացու վերը
նշված քարտեզում այսօրվա Մեղրու շրջանը բաժանված է երկու գավառի՝ Գուրհամի
և Կենավուզի միջև, ընդ որում, Գուրհամն
ակներևաբար ընդգրկում է Կաքավաբերդը
կամ առնըվազն նրա մի մասը. Գուրհամում
են նշված Կալերը, «Դաշտունը», «Զուարը»,
«Եկդաստայցը», «Քարը», ինչպես հետագայում Ղուկաս Սեբաստացին ճշտել է՝ «Իսկ
Գուրհամ ունի զաւանն Կալեր, ուր բնակէր

Պապ զօրագլուխն Դաւթի 700 զօրօք ի մերում ժամանակի, և զայլ աւանս, որք կոչին
Մազրան, Քար, Դաշտուն, Զուար, Թաղամեր
և այլն»19։ Գուրհամ գավառի այս տեղադրությունը լավագույնս հաստատում է Ս.
Շահումյանի հաղորդումը թշնամական մի
հարձակման մասին, ուր ասված է, որ «այլազգիները» Տաշտունի լեռնանցքի մոտից
«անցին ի Գուրամ, և եկին աւար հարկանելով զկողմանս Գուրամու՝ մինչև ի Մեղրայ»
(ՊՍՇ, էջ 127)։ Պարզ է, որ «այլազգիները»
Տաշտունից Մեղրի պիտի շարժվեին Մեղրի գետի հովտով, այսինքն՝ Կաքավաբերդի
(=Գուր/հ/ամի) միջով։
Կենավուզ տեղանունը երբեմն գործածվում էր ավելի լայն իմաստով՝ իր մեջ ներառելով նաև Գուրհամ գավառը (տե՛ս ՊՍՇ, էջ
123, 126)։ Այդ պատճառով է, թերևս, Ղուկաս Սեբաստացին Կենավուզի մեջ ընդգրկում Կարճևանը, Լճկինը (Լիճք) և Մեղրին,
որոնք նախկինում Կաքավաբերդ գավառի
կազմում էին։ Նա նաև նշում է, որ «ունի և
Կենաուզն զհամանուն իւր աւան»20։ Հետաքրքիր է, որ Տեր Ավետիքը, բոլորովին
չհիշատակելով Գուրհամը, միաժամանակ
տարորոշում է Կենավուզն ու Մեղրին․
ա) «...գնաց նա (Դավիթ-բեկը-Ա.Ա.) ի
Ղարաչիմեն և բանակեցաւ անդ, և անտի
հրեշտակս արձակեաց ի Չաւնդուր, ի Մեղրի
և ի Կենաուզ» (ՊՏԱ, էջ 133).
բ) «և այր եկն առ նա և ասէ. Ահա
Թուրքն... քսան և ութն հազարաւ դիմեալ
գան կամ ի Մեղրի և կամ ի Կենաուզն» (ՊՏԱ,
էջ 134)։
Եթե նկատենք, որ Գուրհամ տեղանունը
գործածողը Ստեփանոս Շահումյանն է, որը
հենց այդ գավառի (Կալեր կամ Եկդաստանց
գյուղերի)21 ծնունդ էր, ապա պետք է ենթադրել, որ Գուրհամի կիրառությունն ավելի նեղ
էր ու տեղային, մինչդեռ Կենավուզինը՝ «համաղափանյան» բնույթ ուներ։ Իսկ Մեղրիի և
Կենավուզի առանձին-առանձին հիշատակումը գալիս է հուշելու, որ այդ տարիներին
Մեղրի «քաղաքն», արդեն իր բնակչությամբ
և զինված ուժերով, բավականին մեծ կշիռ
էր ձեռք բերել (տե՛ս նաև Զորացուցակ, էջ
143)։ 1767 թ. այցելելով Մեղրի՝ Հովսեփ Էմինը ծանուցում էր, որ քաղաքում բնակվում
էր 3,000 ընտանիք և, շնորհիվ իր «առանց
բացառության քաջարի տղամարդկանց»,
բազմիցս էր հաղթանակներ տոնել «հակառակորդների տարբեր զորաբանակների
նկատմամբ»22։

Քիս-«Իքաց»
«Ղափանցվոց պատմության» Համապատում բնագիրը նշում է երկու հարևան
«թուրքաբնակ» ավան. «Արդ իբրև լուր լինէր
բանս այս ի Քիս և ի յԻքաց, գային ժողովէին
ի միասին ամենայն արքբնակչացն Իքացու...» (էջ 155)։ ՊՍՇ-ի տվյալները, սակայն,
թույլ են տալիս պնդել, որ «Իքաց» անունով
առանձին բնակավայր առհասարակ չի եղել։
Պարզաբանենք. Ս. Շահումյանը, շարադրելով Թորոս բեկի բախումը քիսեցիների հետ,
հիշատակում է միայն մեկ «քաղաքի»՝ Քիսի
ավերումը, և այդ մանրամասն նկարագրության մեջ ակնարկ իսկ չկա հարևան «Իքաց» ավանի և նրա բնակիչների գոյության
մասին (տե՛ս ՊՍՇ, էջ 122-123)։ Թվում է, թե
թյուրիմացությունն առաջացել է այնտեղից,
որ «Պատմության» մեջ, դասական գրաբարի կանոնների համաձայն, ցեղանունները,
բնակավայրերի անուններով բնակչության
անվանումները և դրանցից կազմված հատկացուցիչները գրված են մեծատառով, ինչպես, օրինակ՝ «Հայքն Չաւունդուրեան ապստամբեալ են ի Թուրքաց», «զորքն Հայոց»,
«քաջ և արի սպառազէնքն Մեղրացւոց» և
այլն։ Ահավասիկ, ՊՍՇ-ում այդպես է նշված
նաև «Իքացը»՝ «քիսեցիներ» իմաստով. «Լեվազ Սափի Ղուլին... եկն նենգութեամբ ի յԱփկու վանքն, և գրեաց Իքաց իշխանացն...»
(էջ 122)։ Նախնական պատումներում «Իքաց» բառի գործածման այս միակ դեպքն
էլ, հավանաբար, շփոթության է մատնել Ղ.
Սեբաստացուն Համապատումը խմբագրելու ժամանակ։ Թերևս Սեբաստացին զգացել
է նաև «Իքաց» բառի իրական՝ «քիսեցիներ»
հավաքական իմաստը, այլապես դժվար է
հասկանալ, թե Համապատումում նա ինչո՞ւ
է հնարավոր համարել և՛ Քիսի, և՛ ենթադրյալ «Իքացի» բնակիչներին կոչել մեկ ընդհանուր ձևով՝ «ամենայն արք բնակչացն
Իքացու» (էջ 155)։ Ղ. Սեբաստացու
պատրաստած քարտեզում «Իգաց»
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և «Քիս» ավանների տեղադրությունը Խուստուփ լեռան լանջերին
պետք է համարել կրկնակի սխալ. ա)
«Իքաց» (քարտեզում՝ «Իգաց») բնակավայր երբևէ գոյություն չի ունեցել (այս Իքացը չի կարելի շփոթել Ստեփաննոս 0րբելյանի հիշատակած Ծղուկ գավառի «Աքածիի»
հետ). և բ) Քիսը չէր կարող լինել Խուստուփի
լանջերին, քանզի Ս. Շահումյանի պատմածից միանշանակ մակաբերվում է, որ այն
գտնվում էր Մանլևի մոտակայքում.
«...իբրև լուր եղեւ բանս այս (Թորոս-բեկի
Ափկիսի մոտ տարած հաղթանակի մասին`
Ա. Ա.) ի Քիս, ժողովեցան ամենայն արք տեղւոյն այնորիկ ի միասին և եկին արտաքս.
և էջ առ նոսա Թորոսն ի գլխոյ Մանլեւին, և
հարեալ ի դիմի՝ կոտորեաց ի նոցանէ զբազումս, և այլքն փախեան ի Քիս» (ՊՍՇ, էջ
123. հմմտ. Համապատում, էջ 155-156)23։
Նույն պատճառով էլ Քիսը չի կարելի նույնացնել Տաթևի վանքին հարկատու գյուղերի
ցանկում հիշվող Գեղվաձոր գավառին Կից24
(այժմ՝ Քիրս) գյուղի հետ։ Ըստ երևույթին, Ղ.
Սեբաստացին, տեղադրելով Քիսն ու «Իգացը» Խուստուփի լանջերին, նկատի ուներ Ս.
Շահումյանի այն հաղորդումը, որ հայերից
պարտություն կրելուց հետո Քիսի բնակիչները «զամենայն զկին և զորդիս իւրեանց
հաւաքեալ էին ի վերայ բարձրագոյն ինչ գագաթան մերձ ի շէնն» (ՊՍՇ, էջ 123. հմմտ.
Համապատում, էջ 155)։ Սրանից, սակայն,
փորձենք անել այլ հետևություն. Նյուվադի և
Շվանիձոր գյուղերի միջև Քյասիլի անունով
մի արտահայտիչ կոնաձև լեռնագագաթ կա
(1313 մ)։
Միանգամայն հնարավոր է, որ հենց այս
լեռան լանջերին, որոնցով հոսում է Շավզիր
գետը, եղած լինի Քիս կամ Քաց բնակավայրը և լեռան անունից էլ առաջացած լինի նրա
անվանումը կամ հակառակը։
***
Համապատում բնագիրը խմբագրելիս,
Ղուկաս Սեբաստացին տեղագրական բնույթի կրճատումներ է արել Ս. Շահումյանի
պատումի հետևյալ նկարագրումից. իմանալով Օրդուբադի կողմից «թուրքերի» նոր
հարձակման (1724 թ.) մասին՝ Դավիթ բեկը
Ծավից դուրս է գալիս պատերազմի՝
«ել չորս հազարաւ ի վերայ այլազգեացն,
և եգիտ զնոսա ի Լիչքին որ է յայնկոյս Ղօզղօզ գետոյն։ Իսկ Թուրքն բնակեալ էր ի Լչկին.
իբրև տեսին զսոսա՝ ելին արտաքս և եկին ի
Գողթ, որ է գետափն...25 և ոչ ետուն անցանել զգետն. և սոքա աստի և նոքա անտի
մարտ եդեալ կռուէին յառաւօտէ մինչև ի 24
ժամ աւուրն, մինչև ի գալն նոցա ի Ջիպանդ
ի գլուխն դաշտուն։ Եւ ի գիշերի Տաւութ Պէկն
էանց ի Հալի ձոր» (ՊՍՇ, էջ 126-127. հմմտ.
Համապատում, էջ 160)։
Համապատումն առհասարակ չի հիշատակում Գողթ և Ջիպանդ տեղանունները,
մինչդեռ դրանց ճիշտ տեղադրումը թույլ
կտա կազմել հիշյալ մարտի ամբողջական
պատկերը։ Դատելով վերոգրյալ հատվածից՝ Գողթը պետք է փնտրել այսօրվա
Լիճք (=Լճկին) գյուղի մոտակայքում՝ Մեղրի գետի ափին (այս Գողթը չի նույնանում
Գողթան կամ Գողթանսար լեռնագագաթի
հետ, որը Լիճքից հարաբերականորեն մեծ
հեռավորության վրա է)։ Իսկ Ջիպանդը,
անշուշտ, գտնվում է Դաշտուն (Տաշտուն)
գյուղի շրջակայքում. հավանաբար, ՊՍՇ-ն
գրի առնողը, սխալմամբ, Դաշտուն անվանումն ընկալել է որպես «դաշտ» (հարթավայր) բառի բարբառային հոլովում և, ըստ
այդմ էլ, այն սխալմամբ փոքրատառով նշել։
Հայ պատմագիտության մեջ Մեղրի գետի
մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտը երկու հակադիր գնահատականի է արժանացել։ Լեոն գրում է, որ «Դավիթ բեկի կրած
պարտությունն այնքան ծանր էր, որ նա
ստիպված եղավ վերադառնալ Հալիձոր»26։
Այս կարծիքը կրկնում է Հ. Ա. Կնյազյանը27։
Այլ է Ա. Գ. Հովհաննիսյանի տեսակետը. «Մի
օր տևող ճակատամարտից հետո, անհրաժեշտ չհամարելով շարունակել մարտը,
Դավիթ բեկը վերադառնում է Հալիձոր։
Ըստ երևույթին, ճակատամարտի ընթացքում թշնամուն պատճառած կորուստները
նկատի ունենալով, նա գտնում էր, որ հակառակորդը ի վիճակի չի լինի նորից հարձակման անցնելու»28։ Պետք է ասել, սակայն, որ Ս. Շահումյանի հաղորդումն առ
այն, թե երկու կողմերը «կռվէին յառաւօտէ
մինչև ի 24 ժամ աւուրն, մինչև ի գալն նո-

ցա ի Ջիպանդ ի գլուխն Դաշտուն», որից
հետո է Դավիթ բեկը գիշերով նահանջում
Հալիձոր, թույլ է տալիս չհամաձայնել վերոբերյալ երկու տեսակետի հետ էլ։ Արդ, Դաշտուն (Տաշտուն) գյուղի մոտ է գտնվում համանուն լեռնանցքը, որով ցայսօր անցնում
է Մեղրին Ղափանի հետ կապող միակ բարեկարգ ճանապարհը29։ Ջիպանդ անունն
իսկ (պարսկերեն «պենտ», այսինքն՝ կապ,
կապանք)30 հուշում է, որ խոսքը լեռնանցքի վրա հսկող ինչ-որ բնական դիրքի կամ
պաշտպանական կառույցի մասին է, ինչպես, օրինակ՝ Դարբանդ, Ուզունպատ, Ուզուն պենտ։ «Այլազգիներին» հաջողվում է
հասնել, գուցե նաև գրավել այդ ռազմական
տեսակետից կարևոր բարձրությունը («Ջիպանդ ի գլուխն Դաշտուն»)։ Այժմ նրանք
արդեն սպառնում էին իսպառ փակել Դաշտունի լեռնանցքը և կտրել կապը Փոքր
Սյունիքի (բուն Ղափանի կամ «Հալիձորի երկրի») ու Կենավուզ-Գուրհամի միջև։
Այդպիսով, Ղափանի իշխանապետության
սիրտը հանդիսացող «Հալիձորի երկրի»
համար լուրջ վտանգ էր առաջանալու անպաշտպան գտնվել Բարգուշատի Ֆաթհ-Ալի սուլթանի հնարավոր հարձակման առջև,
մանավանդ, եթե նկատի առնենք, որ Դավիթ-բեկը նորերս էր ավերել Շահայպակլու
գյուղերը և պատասխան արշավն, այն էլ
այդպիսի հարմար պարագաներում՝ միանգամայն սպասելի էր։ Նման կացություն Դավիթ Բեկը հանդուրժել չէր կարող. ամբողջ
շարժման բախտը փորձության չենթարկելով՝ նույն գիշերը նա նահանջում է Հալիձոր։
Այս վարքագիծը սխալ կլինի որակել որպես
Սյունիքի հարավային շրջանների հայությանը «թուրքերի» քմահաճույքին հանձնելու քայլ. Ինչպես ցույց են տալիս հետագա
իրադարձությունները, Մեղրին և Չավնդուրը բավական ուժեր ունեին թշնամուն դիմագրավելու և նույնիսկ ջախջախիչ պարտության մատնելու համար (տե՛ս ՊՍՇ, էջ
127-129. հմմտ. ՊՏԱ, էջ 134. Համապատում, էջ 160-162)։
Հանրագումարի բերելով վերն ասվածը՝
կարող ենք ամփոփել.
ա) Դավիթ բեկի իշխանապետության
զբաղեցրած տարածքը հիմնականում համընկնում է այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության Սիսիան, Գորիս, Կապան, Մեղրի հարավային շրջանների հետ.
բ) Այժմյան Մեղրու շրջանի տարածքը
1720-ական թթ. ուներ երկու անվանում՝ Կենավուզ և Գուրհամ, որոնցից առաջինն իր
իմաստով ընդգրկում էր ամբողջ շրջանը և
ուներ համաղափանյան գործածում, իսկ
երկրորդը՝ տեղային նշանակության էր և
հոմանիշն էր Մեղրի գետի հովտով ձգվող ու
դեռևս XVII դարում Կաքավաբերդ անունով
ծանոթ գավառի.
գ) «Ղափանցվոց պատմության» Համապատում բնագրում հիշվող Իքաց (Իգաց)
բնակավայր առհասարակ գոյություն չի ունեցել.
դ) Համապատումից դուրս մնացած,
բայց ՊՍՇ-ում առկա «Ջիպանդ» ու «Գողթ»
տեղանունների օգնությամբ պարզաբանվում է 1724 թ. տեղի ունեցած ռազմական
գործողությունների մի կարևոր շղթայի զարգացումը։
Այս ամենը վկայում են, որ «Պատմության» վենետիկյան հրատարակությունն, իր
նախնական և Համապատում բնագրերի
տարբերություններով հանդերձ, կարիք ունի հետագա տեղագրագիտական հետազոտությունների, որոնց վերջնական նպատակը պիտի լինի XVIII դարի 20-ական թթ.
Սյունյաց ազատագրական պատերազմի
առավել ընդգրկուն և ամբողջական քարտեզի ստեղծումը։

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1․ Տե՛ս Հ. Դ. Փափազյան. «Դավիթ-բեկի պայքարը օսմանյան ներխուժման դեմ և
հարաբերությունները իրանական հակաօսմանյան դիմադրական ուժերի հետ». – Պատմա-բանասիրական հանդես (այսուհետև՝
ՊԲՀ), 1987, № 1, էջ 89-102։ Ա. Մ. Այվազյան,
«1720-ական թվականների Սյունյաց ազատագրական շարժման պատմությունից
(սկզբնաղբյուրների համադրման փորձ)».ՊԲՀ, 1990, No. 2 (129), էջ 119-134։ Նույնի՝
«Դավիթ-բեկի Հայաստան գալու ժամանակն
ու հանգամանքները». - ՊԲՀ, 1990, No. 3
(130), էջ 76- 85։ Նույնի՝ «Իրադարձություններն Այսրկովկասում 1723 թ. և արցախա-

հայերի առաջին օգնական ռազմերթը Սյունիք». - ՊԲՀ, 1990, հմր. 4 (131), էջ 63-80։
Նույնի՝ «Իրադարձությունները Ղափանում
և Նախիջևանի խանությունում 1724 թ.».
- ՊԲՀ, 1991, հմր. 2 (133), էջ 102-114։ Նույնի՝ «Ղափանցվոց պատմության» հավաստիությունն ու կառուցվածքը». - ՊԲՀ, 1992,
No. 1 (134), էջ 85-100 (այս հոդվածաշարն
ամփոփված է 1992թ. պաշտպանված թեկնածուական դիսերտացիայում՝ «Ղափանցվոց պատմությունը» և 1720-ական թվականների հայ ազատագրական շարժման
ուսումնասիրությունը»։
2․ Դաւիթ Բէկ կամ «Պատմութիւն Ղափանցւոց», աշխատասիրեց Սամուել վրդ.
Արամյան, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1978 (այսուհետև՝ Պատմութիւն Ղափանցւոց), էջ
62-92։ Այս հրատարակության բնագրային
մասը հոդվածիս շարադրանքի մեջ համառոտագրություններով հղելու ենք ըստ հետևյալ
հատվածների. ՊՍՇ` Պատում Ստեփան Շահումյանի, էջ 119-130. ՊՏԱ՝ Պատում Տէր Աւետիք քահանայի, էջ 131-143. Համապատում՝
Համապատում բնագիր, խմբագրեց Ղուկաս
վրդ. Սեբաստացի, էջ 147-181. Զորացուցակ՝
Դավիթ-բեկի զորավարների ցանկը և Տեր-Ավետիքին նվիրված ներբողը, էջ 143-145:
3․ Ղուկաս Սեբաստացի, Համառօտ
պատմութիւն թագաւորացն Հայոց և աշխարհագրութիւն Հայաստանի և աշխարհագրական բառարան, Վենետիկ, Ս. Ղազարի մատենադարան, 480 էջ։ Մատյանի
բովանդակությունը նկարագրել է Ս. Արամյանը (տե՛ս Պատմութիւն Ղափանցւոց, էջ
190-193): Հոդվածին կից հրապարակվող
հատվածն ընդգրկում է գրքի Երկրորդ մասի էջ 63-70-ը, որոնց ձեռագիր բնօրինակի
պատճենը մեր խնդրանքով սիրահոժար
տրամադրել էր երջանկահիշատակ աբբահայր, բազմավաստակ հայագետ Ս. Ճեմճեմյանը տակավին 1992 թ., որի համար մեծապես շնորհակալ ենք։
4․ Армяно-русские отношения в первой
трети XVIII века. Сборник документов. Том
II, часть II, Под редакцей Ашота Иоаннисяна.
Ереван: изд. АН АЦЦР, 1967 (այսուհետև՝
АРО, II), док. 335, с 273-274:
5. Այս առումով հետաքրքրական է, որ
մելիք Ֆռանգյուլի դավաճանությունից (1724
թ. մարտի վերջ-ապրիլի սկիզբ) որոշ ժամանակ անց Դավիթ-բեկն իր իշխանության
սահմաններում էր համարում առաջինիս սեփական գյուղը՝ Երիցվանեկը կամ Կարմիր
վանքը («...Երցվանեկ աւանին, որ և ասի
Կարմիր վանք...» – Համապատում, էջ 157),
ինչը պարզ երևում է հետևյալ հաղորդումից.
«...ցեղ ինչ Թուրքացն Պարկուշատայ գային ի
լեռնակողմանս Ղափանու, վրանօք բնակէին
վասն խստութեան տօթոյ երկրի իւրեանց,
որպէս և յայլ ամենայն ժամանակս ամարայնոյ առնէին։ Արդ՝ իբրև զայն լսէր Դաւիթ
Պէկն, վաղվաղակի զՄխիթար սպարապետն
իւր հազար ութ հարիւր վառելովք ի վերայ
նոցա առաքէր. և նա երթայր յուզէր և յետամուտ լեալ գտանէր զնոսա ի վերին կողմանս
Կարմիր վանք կոչեցեալ աւանին, և ի վերայ
հասանէր նոցա...» (Համապատում, էջ 164)։
Սա նշանակում է, որ հայոց զորքերն անպատիժ չէին թողել մելիք Ֆռանգյուլի ուխտադրժությունը և գրավել էին Երիցվանեկը։
6․ Շիշկերտը ևս Չավնդուր գավառի մեջ
էր։
7․ 1886 թ. մարդահամարի ժամանակ
այս բնակավայրն ուներ ընդամենը 88 բնակիչ (տե՛ս Ղ. Ալիշան. Սիսական, Վենետիկ,
1893, էջ 101)։
8․ «և ունի Չավնդուր այժմ զայսոսիկ
փոքր աւանս, այսինքն՝ զԿապագլուխ, զԽոջան, զՊուրջովան, զՊարտախ, զՇիւանաձորն, որ ունի զբերդ, զԹուփ, զԿումարայց,
զՇահապակլու, զՓքնի, զԻշկետ, զԿեմանցու,
զՇխեր, որ է իշխանանիստն Չավնդրու, և
զբազում գիւղորայս» - տե՛ս կից հրապարակվող «Իններրորդ աշխարհն Մեծին Հայոց, որ Սիւնիք ասի» հավելվածը։
9․ Ա. Մ. Այվազյան, «1720-ական թվականների Սյունյաց ազատագրական շարժման պատմությունից», էջ 132, ծնթ. 55։
10 АРО, II, док. 277. с 185.
11. Աբրահամ Կրետացի. Պատմութիւն։
Քննական բնագիր, ռուսերեն թարգմանություն, առաջաբան և ծանոթագրություններ՝ Ն.
Կ. Ղորղանյանի, Երևան, 1973, էջ 151։
12․ АРО, II, док. 277, 211, с. 71: Աշ. Հովհաննիսյանն իրավամբ զգուշացնում էր, որ
«քուրդ» անունով Իվան Կարապետը նշել

է ոչ թե քուրդ ազգի ներկայացուցիչներին,
այլ առհասարակ բոլոր մահմեդականներին
(տե՛ս Армяно-русские отношения в первой
трети XVIII века. Сборник документов.
Том II, часть I․ Под редакцией Ашота
Иоаннисяна. АССР, 1964 (այսուհետև՝
АРО, I), с. LVI: Վերը բերված դեպքում, սակայն, «քուրդ» ցեղանունը (էթնոնիմ) գործածված է ուղղակի իմաստով։ Դեռևս XVII
դ. վերջին Զաքարիա Քանաքեռցին, որն
իր «Պատմագրության» մեջ հստակորեն
տարբերակում է մահմեդական տարբեր
ցեղախմբերը և նրանց դավանական ուղղությունները, հիշատակում է Քաշաթաղի Հոչես ավանում (Ադրբեջանական ԽՍՀ
Լաչինի շրջանում), այսինքն՝ հենց Ղարաբաղի և Ղափանի միջև, հայերի կողքին
բնակվող սուննի քրդերին (տե՛ս Զաքարիա
սարկաւագ. Պատմագրութիւն, Վաղարշապատ, 1870, հ. II, գլուխ Ե, էջ 9-10. հմմտ.
Ղ. Ալիշան. Սիսական, էջ 269)։ Իր դիրքի
բերումով ցեղադավանական հարցերին
քաջատեղյակ մի ուրիշ հեղինակ՝ Էջմիածնի կաթողիկոս Աբրահամ Կրետացին, իր
երկի նույն էջերում իրարից զատելով «օսմանցի-թուրք» ու «քուրդ» ցեղանունները, գրում էր, որ Խնձորեսկի վրա, բացի
օսմանցիներից, բազմիցս հարձակումներ
են գործել նաև Ղարաչոռլու ցեղի քրդերը
(տե՛ս Աբրահամ Կրետացի. Պատմութիւն,
էջ 150-151)։ Ղարաչոռլուների քուրդ լինելու
փաստը հաստատում են նաև թուրքական
աղբյուրները, – տե՛ս «Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի
մյուս ժողովուրդների մասին», հ. Ա, կազմեց
Ա. Խ. Սաֆրաստյան, Երևան, 1961, էջ 159։
13․ АРО, II, док. 239, с. 99.
14. Քարտեզը տե՛ս «Պատմութիւն Ղափանցւոց», Առաջաբան, 49-րդ էջից առաջ՝
ներդիրում։
15․ Տե՛ս «Ժամանակագրութիւն Ստեփաննոսի 0րբէլեանի», հրատարակության
պատրաստեց Աշ. Աբրահամյանը, Երևան,
1942, էջ 42. հմմտ. Մաշտոցի անվ. Մատենադարան, ձեռ. No 6271, էջ 339ա։
16․ Տե՛ս Ղ. Ալիշան. Սիսական, էջ 242։
17․ Տե՛ս «Ժամանակագրութիւն Ստեփաննոսի 0րբէլեանի», էջ 41։
18․ Նույն նախադասության հիման վրա
էլ Թ. Խ. Հակոբյանը ժամանակին մակաբերել
էր, որ «Կալեր և Մանլև գյուղերի շրջակայքը
այդ ժամանակներում (XVIII դ.-Ա. Ա.) մտնում
էր Գրհամ գավառի մեջ», տե՛ս Թ.Խ. Հակոբյան․ Սյունիքի թագավորությունը (պատմաաշխարհագրական առումով), Երևան, 1966,
էջ 106-107։
19․ Տե՛ս կից հրապարակվող «Իններրորդ աշխարհն Մեծին Հայոց, որ Սիւնիք
ասի» Հավելվածը։
20․ Նույն տեղում։
21․ Տե՛ս Ա. Մ. Այվազյան, «Դավիթ-բեկի
Հայաստան գալու ժամանակն ու հանգամանքները», էջ 78, ծնթ. 12։
22․ The Life and Adventures of Joseph
Emin, an Armenian, written in English by
himself. 2nd ed. (first published in London in
1792), (Calcutta: Baptist Mission Press, 1918),
pp. 373-374.
23․ Հավանաբար, «Պատմության» այս
հատվածի հիման վրա էլ Ղ. Ալիշանը նույնպես հետևեցնում էր, որ Քիսը և «Իգացը՝
«մերձաւորք և յարևելեան եզերս Մեղրաձորոյ թուին», Սիսական, էջ 306։
24․ Տե՛ս «Ժամանակագրութիւն Ստեփաննոսի 0րբէլեանի», էջ 41. հմմտ. Մաշտոցի անվ. Մատենադարան, ձեռ. №. 6271, էջ
338ա։
25․ Ս. Արամյանը նշում է, որ այստեղ «ձեռագրին մեջ՝ մեկ բառի տեղ պարապ թողված է» (տե՛ս ՊՍՇ, էջ 127, ծնթ. 22)։
26. Լեո, Երկերի ժողովածու (տասը հատորով), Հայոց պատմություն, հ. 3, գիրք 2,
Երևան, 1973, էջ 193։
27. Հ. Ա. Կնյազյան. Ազատագրական
պայքարը Դավիթ Բեկի գլխավորությամբ,
Երևան, 1963, էջ 106։
28. Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. IV,
Երևան, 1972, էջ 169։
29. Տե՛ս Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հ. 11, Երևան, 1985, էջ 571572։ Տաշտունի լեռնանցքը կոչվել է նաև
Դիբագլուի լեռնանցք (տե՛ս Ս. Լիսիցյան,
Զանգեզուրի հայերը, Երևան, 1969, էջ 92)։
30. Տե՛ս «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի», հ. Ա, Վենետիկ, 1836, էջ 437։
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Դարձյալ Դավիթ Բեկի
ծագումնաբանության հարցի շուրջ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
Բանալի բառեր՝ Սյունիքի ազատագրական
կռիվներ, Դավիթ Բեկ, Մխիթար Սպարապետ,
Մելիք Փարսադան, Մելիք Բալի, Տեր Ավետիք,
Ղուկաս Սեբաստացի, Սամուել Արամյան, «Ընտիր պատմութիւն», Րաֆֆի, Լալայան, Ադոնց,
Հալիձոր, Բեխ, Շինուհայր, Տաթև:

Նախաբան

2022

-ին լրանում է Դավիթ Բեկի գլխավորած
ազատագրական պայքարի 300-ամյակը, որը հայոց
պատմության ամենանշանակալի իրադարձություններից է: «Դավիթ Բեկը … հայոց
պատմության մեջ… իբրև ազգային ազատագրության մարմնացում՝ չուներ իր նմանը
Կիլիկիայի հայոց անկախության խորտակումից հետո»1, – գրել է Լեոն:
Այդ իրադարձությունների հատուկ կարևորությունն այն է, որ դրանցով է սկսվում
մահմեդական լծից ազատագրվելու հայոց
նորագույն շրջանը:
Հայտնի է, որ Սյունիքի ազատագրական շարժումը սկսվել է 1722-ին, ավարտվել՝
1730-ին Մխիթար Սպարապետի դավադիր
սպանությամբ: Շարժումը 1722–1728-ին
գլխավորել է Դավիթ Բեկը, 1728–1730-ին՝
Մխիթար Սպարապետը:
Ժամանակին,
պայքարի
առանձին
դրվագներից բացի, քննարկման առարկա
է դարձել նաև Դավիթ Բեկի սյունեցի լինելու
հանգամանքը, որովհետև այդ իրադարձությունների միակ սկզբնաղբյուր Ստեփանոս
Շահումյանի և Տեր Ավետիքի պատմածից
Ղուկաս Սեբաստացու գրառած պատմության մեջ այդ մասին որևէ հիշատակություն
չկա:

Դավիթ Բեկի ծննդաբանության
շուրջ
Առաջին տեղեկությունն այդ մասին
հայտնվել է Աբգար Գյուլամիրյանցի 1871-ին
հրատարակած, «Ընտիր պատմութիւն…»2
գրքով, որը տարբեր վեճերի ու պատմության նկատմամբ որոշ անվստահության
պատճառ է դարձել՝ դրանում առանձին կամայական միջամտությունների պատճառով:
Այն հետագայում ճշգրտել, շարադրանքի
դասական գրաբարյան ձևը վերականգնել,
աշխարհաբարի վերածել ու հրատարակել
է մխիթարյան միաբան Սամուել Արամյանը3, որը դարձել է պատմության ճշգրտված
սկզբնաղբյուր: Արշակ Մադոյանն այն վերածել է արևելահայերենի ու իր առաջաբանով
տպագրել 1978 և 1992 թթ.4: Ցավոք, սակայն, ցայսօր դեռևս որևէ նոր տեղեկություն
չկա Դավիթ Բեկի ծագումնաբանության վերաբերյալ:
Դավիթ Բեկին ի սկզբանե սյունեցի է
համարել պատմաբան Միքայել Չամչյանը («Դաւիթ, որ էր ի ցեղէ Սիւնեաց հայկազեանց»), Ալիշանն ու Լեոն՝ հալիձորցի,
Րաֆֆին՝ Օրբելյանների ազգակիցը («Նա
ազգակից էր Սյունյաց երկրի Օրբելյանների
հետ»), ազգագրագետ Երվանդ Լալայանը՝
ղափանցի5, պատմաբան Աշոտ Հովհաննիսյանը՝ ազգակից՝ Ղափանի տոհմերից
մեկնումեկին և այլն: Ղուկաս Սեբաստացու
պատմությունը բազմակողմանիորեն ուսումնասիրել են բազմաթիվ հեղինակներ6 և
բացահայտել նրա հիմքերն ու մի շարք ընդօրինակությունների առկայությունը:
Նիկողայոս Ադոնցի կարծիքով՝ Դավիթ
Բեկը, «գուցե Շնհերից էր, կամ Տաթևից, եթէ
իրաւ մելիքական տոհմից էր, որ ևս խնդրական է»7: Իսկ Միքայել բեկ Լալաբեկյանի հիշատակարանում կարդում ենք. «Մեր այս
զանգեզուրցիք, սևերես լինելով, դիմել են
վրաց իշխանին, վրաց իշխանը նշանակել է
Շինհերցի Տավիթ Բեկին, չորս հարյուր հայ
զորքի հետ…»8: Այդ կարծիքը կրկնել է շինուհայրցի Խիկար Բարսեղյանը: «Մեր գյուղի
նշանավոր մարդկանցից է Սյունիքի ազատագրական շարժումների ռահվիրա Դավիթ
Բեկը…

Նա Շինուհայրի տանուտեր Ալիխանի որդին էր»9, – գրել է նա ու ավելացրել, որ գյուղի
տարածքում եղել է նաև Ալիխանի աղբյուր,
որը կոչվել է հենց Դավիթ Բեկի հոր անունով:
Ե. Լալայանը, ըստ ամենայնի, համոզված
էր, որ Դավիթ Բեկը ղափանցի է և ընտանեկան վեճի պատճառով գժտվել է յուրայինների հետ, մեկնել Վրաստան ու ծառայության
անցել Վախթանգ VI-ի բանակում10:
Իսկ Գյուլամիրյանցի հրատարակած «Ընտիր պատմութիւն …»–ի տարբերակում Դա-

այն ազգակցական ի՞նչ կապ ունեն Ղափանի հայտնի Մելիք Փարսադանյանների հետ:
Հիշատակարանում առկա են շատ կարևոր մի քանի տեղեկություն ևս. այն, որ
Փարսադան բեկի կինն ու աղջիկները՝ Հուսնիփերն ու Ալամի Սուլթանը (հայտնի չէ, թե
նրանցից որն է եղել Դավիթ Բեկի կինը),
Թիֆլիսում են ապրել և այդ հիշատակարանը գրելու ժամանակ արդեն վախճանված են
եղել: Ընտանիքի տղամարդիկ զինվորականներ էին. հայրը ծառայության մեջ էր Պարսկաստանի շահ Թահմասպ Բ-ի մոտ, որտեղ
էլ մահացել է 1746-ին: Սկզբնապես նրա
հետ էին նաև որդիներ Թաղին (1694–1765)
ու Ռաֆայելը (1697–1750), որոնք հետագայում դարձել են հայ-վրացական էսկադրոնի հրամանատարներ, իսկ մյուս եղբայրը՝
Աբտլմասեհը (1700–1724), եղել է Դավիթ
Բեկի՝ Սյունիք մեկնած զորաջոկատի կազմում՝ որպես զորապետ: «… Մեր միւս եղբայր
Աբտլմասեհն, որ Վրաստան պարոնի հրամանաւն գնացին տեղն զօրաժողով առնելոյ,
որ եղբայրս էլ զօրապետ էր, որոց գլխաւորն
էր Ալիխանի որդի Դավւութ պէկն, որ է իմ փեսայ, որք ընդ պարսից և օսմանցոց բազում
պատերազմս ետուն, և ի վախճանի անկան
ի մարտին, որ իմ եղբօր գերեզմանն այժմ ի
Խոտի է, ի Ղափանումն …»14, – կարդում ենք
հիշատակարանում:
Այս եղբայրները Պարսկաստանից վերադառնալուց հետո իրենց ծառայությունը շարունակել են Ռուսաստանում. Թաղին ապրել
է Աստրախանում և Ղզլարի լեռնական լեզգիների դեմ պատերազմի ժամանակ նրան
հաջողվել է գերությունից ազատել երբևէ
Ջալալյանների ընտանքին պատկանած

Դավիթ Բեկի սյունեցի լինելու մասին վաղ վկայություններից է Մեսրոպ եպիսկոպոսի «Զաքարիա նկարչի
ձեռագիրը և Դաւիթ Բէկի մասին յիշատակարան» վերնագրով հոդվածը13, որտեղ խոսվում է մի հիշատակարանի մասին, որը ձեռագիր Ավետարանի վերջում
1746-ին ավելացրել է ժամանակին հայտնի մեծահարուստ, Թիֆլիսի երբեմնի քաղաքագլուխ Փարսադան
բեկի որդի Թաղին:
վիթ Բեկը ներկայացված է որպես սյունեցի
և եկել է իր «Հայրենի աշխարհն Սյունյաց»՝
ապստամբությունը գլխավորելու համար.
«… և կոչեալ Շահնավազն զԴաւիթ պէկն
Սիւնեցի ի հայկազեանս տոհմէ, ետ նմա զիշխանութիւն երթալ յիւր հայրենի յաշխարհն
Սիւնեաց, որ այժմ կոչի Խափան, զօրաժողով
անել անդ, և պահել զերկիրն հայոց»11:
Ուսումնասիրություններից պարզվել է,
սակայն, որ այստեղ սյունեցի լինելու տեղեկությունը հետսամույծ է և շեղում բնագրից:
Այդ միտքը Սեբաստացու նախագաղափար
բնագրում ձևակերպված է այսպես. «Դաւիթ
պէկն՝ որ ի յազգէն Հայոց»12, այսինքն՝ այնտեղ նա ոչ սյունեցի է, ոչ մցխեթացի, այլ՝ հայազգի մեկը:
Դավիթ Բեկի սյունեցի լինելու մասին վաղ
վկայություններից է Մեսրոպ եպիսկոպոսի «Զաքարիա նկարչի ձեռագիրը և Դաւիթ
Բէկի մասին յիշատակարան» վերնագրով
հոդվածը13, որտեղ խոսվում է մի հիշատակարանի մասին, որը ձեռագիր Ավետարանի
վերջում 1746-ին ավելացրել է ժամանակին
հայտնի մեծահարուստ, Թիֆլիսի երբեմնի
քաղաքագլուխ Փարսադան բեկի որդի Թաղին: Այն կարևոր է հատկապես նրանով,
որ տեղեկություններ է պարունակում նաև
Դավիթ Բեկի ընտանեկան վիճակի մասին:
Այստեղից տեղեկանում ենք՝ Դավիթ Բեկն
ամուսնացած էր այդ նույն մեծահարուստ
Փարսադան բեկի դստեր հետ, և որ Դավիթ
Բեկը թիֆլիսեցի էր՝ Ալիխանի որդին: Պետք
է ենթադրել, որ Փարսադան բեկի ընտանիքը
Դավթի անցյալի մասին մանրամասն տեղեկություն չի ունեցել, որովհետև որևէ խոսք
չկա այն մասին, թե նրանք ե՞րբ են հայտնվել (եթե հայտնվել են– Հ. Ա.) Թիֆլիսում և թե

Ավետարանն ու ավելացնել վերոհիշյալ հիշատակարանը:
Վերոհիշյալ պատմության յուրօրինակ
շարունակություն է կարծես 1797-ի նոյեմբերի 16-ին Գրիգորիուպոլսի մագիստրատի
տեղեկանքը՝ ներկայացված Ռուսիո Պավել I
կայսրին՝ քաղաքի գլխավոր դատավոր Ստեփանոս Դավիդովին (Տեր-Սահակյան) ազնվականի կոչում շնորհելու մասին:
Տեղեկանքում վերջինս ներկայացված
է որպես Դավիթ Բեկի թոռ, որը «… ի սոյն
թուոյս սկսեալ մինչև 1722 թուին փրկչին …
վասն զօրանալոյ ազգատոհմին իւրեանց
նորոգ Դաւիթ պեկ զօրապետին, թե որպիսի հնարիւք գնացեալ է ի Սիւնիս ի նախկին
հայրենին իւր…»15, այնտեղ զորք հավաքել,
կռվել է թշնամիների դեմ և Սյունիքից հալածել, «զօրսն օսմանցոց»: Ըստ այդ տեղեկանքի Դավիթ բեկն ունեցել է Մխիթար անունով մի որդի, որը քահանա է ձեռնադրվել
և վերանվանվել Տեր-Սահակ: Իսկ վերջինս
ունեցել է երկու որդի, որոնցից մեկը սույն
Ստեփանոս Դավիդովն էր, ըստ Ա. Աբրահամյանի՝ «Արարատյան դեսպանը» ռուսական արքունիքում16, մյուսը՝ Կ. Պոլսի էջմիածնական նվիրակ Իսահակ եպիսկոպոսը17:
Կարևոր է, որ վերոհիշյալ տեղեկությունն
արձանագրված է նաև Ստեփան Դավիդովի տապանաքարի վրա (նա վախճանվել է
1800-ի սեպտեմբերի 2-ին, 65 տարեկան հասակում):
Չնայած՝ այս վավերագրի հավաստիությունը շատերի կասկածն է հարուցել18, բայց
որ Սյունիքը միանշանակորեն հայտարարված է Դավիթ Բեկի հայրենիքը, և որ Դավիթ
Բեկը որդի է ունեցել՝ Մխիթար (տեր Սահակ)
անունով, կարծում ենք, կասկածից վեր է:

Այս տեղեկությունը սկզբունքային նշանակություն ունի սույն ուսումնասիրության համար, որի իսկության մեջ կհամոզվենք նաև
ստորև:
Խնդրո առարկա նյութի հետ կապված՝
ուշագրավ է նաև Ստեփան Լիսիցյանի,
«Զանգեզուրի հայերը» գրքի վերջում զետեղված Մելիք Փարսադանի տոհմածառի
բացատրագիրը19 (գրված 1966-ին՝ Արշավիր
Մելիք Փարսադանյանի ձեռքով), ըստ որի՝
Դավիթ Բեկի հայր Աստվածատուրը դարձել
է պարսկահպատակ, ստացել է Ալահվերդի (Աստվածատուր անվան պարսկական
տարբերակն է) անունը և ապրել Տաթևի
մահալում: Դավիթն այնտեղից, ընտանեկան
վեճերի պատճառով, 18–19 տարեկանում
եկել է Հալիձոր, հորեղբոր՝ Մելիք Փարսադանի մոտ, որը նրան տարել է Թիֆլիս (Խոջա
Սարգսի տուն), որտեղից էլ նա անցել է զինվորական ծառայության:
Այդ տեղեկությունները, ըստ էության,
գալիս են հաստատելու Րաֆֆու «Դավիթ
Բեկ» վեպում պատկերած այն իրողությունը,
որ կրակի ու բոցի մեջ այրվող տաթևացիներից մի մանուկ Դավիթ անունով ազատվում
է մահից և ուղարկվում Վրաստան20, իսկ երբ
Դաւիթ Բեկը Սյունիք վերադառնալուց հետո
առաջին անգամ մտնում է Տաթև, աչքին են
գալիս այրվող տան պատկերներ:
Տվյալ հարցի շուրջ մեր օրերում էլ կան
տարբեր տեսակետներ ու մոտեցումներ21,
սակայն մեր դիտարկումները բավարար
համարելով՝ կարող ենք ենթադրել, որ Դավիթ Բեկն, ամենայն հավանականությամբ,
պետք է ծնված և մինչև 18–19 տարեկանն
ապրած լիներ Տաթևում: Այսինքն՝ նա սյունեցի-տաթևցի է:

Դավիթ Բեկի ազգակցական հնարավոր կապերի մասին
Այժմ տեսնենք, թե ինչ կապ կարող էր լինել Դավիթ Բեկի և Մելիք Փարսադանի միջև:
Չնայած Ե. Լալայանի տվյալներով՝ Դավթին Թիֆլիս է տարել նրա հորեղբայր Փարսադանը, սակայն այդ մասին որևէ գրավոր վավերաթուղթ գոյություն չունի, բացի
ավանդազրույցի ձևով փոխանցված տեղեկություններից:
Հայտնի է, որ Մելիք Փարսադանի ընտանիքը ժամանակին Ղափանի ամենաճանաչված տոհմերից էր, ապրել են հիմնականում
Հալիձորում, մի ճյուղը՝ Տաթևում: Սակայն
երբ Դավիթը Վրաստանից զորախմբով եկել
է Սյունիք, կանգ է առել նախ Եռաբլուր (Ուչ
թեփե) կոչված սարահարթում, ապա այնտեղից անցնել է Շնեհեր և ոչ՝ Հալիձոր:
Պատճառն այն է, գրում է Ադոնցը, որ Հալիձորի մելիքն էր Փարսադանը, որի հետ նա
հավանաբար ինչ-ինչ խնդիրներ է ունեցել22:
Այսինքն, եթե Մելիք Փարսադանն իսկապես
նրա հորեղբայրը լիներ, Դավիթ Բեկը տրամաբանորեն առաջինը պիտի գնար նրա
մոտ: Ավելին, երբ Բեկը նրան հետագայում
հրավիրել է միանալ իրեն. «հրեշտակս առաքեաց ի Հալիձոր առ տԷր Աւետիսն, և առ մելիք Փարսադան աներ նորա, և ասէ.
Եկայք միաբանեցարուք ընդ մեզ, զի ի
բաց հանցունք զթուրք բնակիչս ի միջոյ, և
նոքա ոչ եկին»23: Նրանք գալիս են միայն Բեկի առաջին տպավորիչ հաղթանակներից
հետո. «Ապա յետ այսորիկ եկին մելիք Փարսադան և տէր Աւետիք յողջոյն Դաւթի իսկ
նորա բարկացեալ ի վերայ նոցա, ասէ. Կոչեցի զձեզ և ընդէ՞ր ոչ ելիք յօգնութիւն մեզ. և
հրամայեաց տանիլ զնոսա ի Շնհեր, և անդ
արկանել զնոսա ի բանտ»24: Այսինքն, պետք
է ենթադրել՝ իսկապես ինչ-ինչ անհասկացողություն է եղել նրանց միջև, որի համար
որոշ պատճառներ բերում է Ե. Լալայանը,
որոնք, սակայն, դարձյալ ավանդազրույցի շրջանակներում են: Այդուհանդերձ, շուտով հաշտվել են, և Դավիթ Բեկը Տեր Ավետիքին ու Մելիք Փարսադանին նշանակել է
զորապետեր, որոնք մինչև վերջ հավատարմորեն ծառայել են նրան:
Նկատենք, որ խոսքն այստեղ Մելիք
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Փարսադան Բ-ի մասին է, որը Դավիթ Բեկի հետ մի շարք կռիվների
բովով անցնելով՝ 1727-ին զոհվել է
Ագուլիսում՝ Մեղրիի քաղաքագլուխ Մելիք Մուսիի կողմնակիցների գնդակից, երբ
նրանք անցան օսմանցիների կողմն ու պատերազմ հայտարարեցին Դավիթ Բեկին:
Բեկն իր ձեռքով է հողին հանձնել նրա դին
Ագուլիսի Սբ. Թովմա վանքի բակում: Տապանաքարի վրա գրված է՝ «Այս է տապանն
Հալիձորցի Մելիք Փարսադանի, որ է որդի
Պալասանի: Թւին ՌՃՀԳ (1724, պետք է լինի՝
ՌՃՀԶ, 1727 – Հ. Ա.)»: Իսկ այդ Պալասանը
Մելիք Պալիի (Բալի) պապն է:
Հայր Ղևոնդ Ալիշանը, անդրադառնալով Դավիթ Բեկի գլխավորությամբ շարժման
հաջողություններին, գրում է, որ դրա գրավականներից մեկը տեղի ամրասիրտ բնակչությունն էր, որոնցից նա առանձնացրել
է Մելիք Փարսադանյաններին՝ «յորոց անմոռաց անուն եթող ընդ նմին՝ Տեր Աւետիս
երէց աշխարհիկ, և աներ նորա Փարսադան մելիք գեղջն, և սորա որդին և յաջորդ
Պալի զորավար»25: Ապա անդրադառնալով
Հալիձորի 1727-ի ճակատամարտի ժամանակ Դավիթ Բեկի ցուցաբերած արիությանն
ու հնարամտությանը՝ գրում է. «… սակայն
ըստ անյողդողդ բարուցն արութեան, զորաւիգն ունենալով զնմանիս իւր, զՏէր Աւետիս
և զՓարսադան, յաջողեցավ գումարել զիւրև արս աննկունս. և իջեալ ի բերդէն …»26:
Իսկ Ստ. Լիսիցյանն իր հերթին ավելացրել
է. «Ժամանակի Մելիք-Փարսադանի և նրա
Բալի որդու անվերապահ մասնակցությունը Դավիթ Բեկի ձեռնարկած գործին ապահովում էր նաև հարևան մելիքների ներգրավումը ապստամբական գործողության
մեջ»27:
Նկատենք, որ ազատագրական պայքարի ակտիվ մասնակիցներից էին ոչ միայն
Փարսադան Բ-ն և նրա փեսա Տեր Ավետիքը,
այլև Փարսադանի որդի զորավար Բալին,
որը հոր մահից հետո դարձավ նաև Ղափանի մելիքը և երկար ժամանակով իշխեց
գավառում: Ուշագրավ է, որ 1724-ի Խոտի
ճակատամարտում 400–500 զոհերի թվում է
եղել նաև Բալի զորավարը, որի պարանոցը
կիսով չափ կտրվել էր, իսկ Ստեփանոս Շահումյանը գերեվարվել էր, որոնց համար մեծ
վիշտ ապրեց Դավիթ Բեկը: Սակայն Բալին
հրաշքով ողջ է մնացել. կտրված պարանոցը
ձեռքերով պահած 3 օր ճանապարհ կտրելով՝ հասել է Հալիձոր, ապաքինվել ու շարունակել է իր գործը: Նա բավական երկար է
ապրել, մահացել է Բեխում, տապանաքարն
այդ գյուղի եկեղեցու բակում է՝ հինավուրց
խաչքարերի հարևանությամբ, որի վրա
գրված է. «Այս է տապան Մելիք Փարսադանի
որդի Բալի զորաւարի, նորոգեցաւ ժառանկս
նորա Սիմեօն բէկն Թւ. ՌՄԽ (1791)»:
Դավիթ Բեկի տոհմային ծագումնաբանությանն առաջիններից մեկն անդրադարձել է Բեխ գյուղի քահանա Մովսես Մելիք
Ստեփանյանցը: Ըստ նրա նյութը «Բանասերին» ուղարկած Հարություն Թումանյանցի
ուղեկցող գրության, այդ տեղեկությունները
քաղել է «այն ձեռագրերից և հին զապալաներից, որոնք պահւել են վասն ազգային
օգտի»28 Մելիք Ստեփանյանների սերնդի
մեջ: Իսկ ըստ Լալայանի, նա պատանեկան
հասակից լսել է իր և իրեն ազգակից մելիքական տոհմերի պատմությունն ու 1882-ին
փորձել է գրառել այն: Նրա պատմության
մի փոքր հատված տպագրվել է «Բանասեր» հանդեսի 1902-ի դեկտեմբերի համարում (էջ 381–382), իսկ ամբողջ նյութը՝ նրա
խնդրանքով, խմբագրությունն ուղարկել է
Լալայանին: Այսինքն՝ վերջինս Սյունիքում իր
շրջագայության ընթացքում նախ լսել, ապա
նաև ստացել է Մովսես քահանայի գրավոր
պատմությունը, որը պարունակում էր նաև
Մելիք Փարսադանի ճյուղագրության առաջին տախտակը, որտեղ Դավիթ Բեկը ներկայացված էր որպես ավագ Մելիք Փարսադանի որդի Աստվածատուր իշխանի որդին:
«Առաջին Մելիք Փարսադանն… ուներ երիս
որդիս՝ Մելիք Սափրազ, իշխանն Աստուածատուր և Ստեփաննոս:
Երկրորդ Փարսադան էր որդի Սափրազի, Դավիթ Բէկ էր որդի Աստուածատուր իշխանի, Շահում, որոյ մականունն էր Շիկօ,
էր որդի Մելիք-Ստեփաննոսի»29, – կարդում
ենք նրա պատմության մեջ, որտեղ, ինչպես
կտեսնենք ստորև, ժառանգների հերթագայությունն ակնհայտորեն շփոթված է: Նկատենք, որ այս տախտակը հետագայում հիմք

է դարձել Փարսադանյանների տոհմածառը
կազմող որոշ հեղինակների համար: Այստեղ,
այնուամենայնիվ, ուշագրավ դիտարկում կա
այն մասին, որ Դավթի տնից գնալու և Վրաստան մեկնելու պատճառ է համարվում Փարսադան Բ-ի ավագ որդի Սաֆրազ բեկի՝ հոր
հետ ունեցած վեճերի հետևանքով տնից հեռանալը: Ե. Լալայանը Րաֆֆու նման ոտքով
շրջել է պայքարի թատերաբեմ փոքր Սյունիքի բազմաթիվ բնակավայրերում և տարեց
ծերերի [նաև Բալի զորավարի ծոռան՝ Հարություն բեկ Մելիք Փարսադանյանի (1847–
1921), որն ուղեկցել է նրան] հետ զրուցելով՝
փորձել է վեր հանել շարժման պատմությունն ու գործող անձանց: Նա նշել է, որ տեղի մելիքական տներից ամենանշանավորը
Մելիք Փարսադանյան տոհմն էր, որը կոչվել
է այդ տոհմի առաջին պատմական անձնավորության՝ Մելիք Փարսադան Ա-ի անունով,
և տալիս է տոհմի ավագ սերնդի ճյուղագրության պատկերը (աղյուսակ 1):
Այս և տեր Մովսեսի կազմած ճյուղագրությունները համադրելիս տեսնում ենք, որ
Լալայանը ճշգրտել է առանձին ժառանգների հերթագայությունը, պարզել՝ տեր Մովսեսի՝ ավագ Մելիք Փարսադանին վերագրված
3 որդիները նրա թոռներն են՝ Մելիք-Պալիի
(Բալի) որդիները, իսկ Սաֆրազ բեկը ոչ թե
Մելիք Փարսադան Բ-ի հայրն է, այլ՝ որդին,
որը երիտասարդ հասակում հեռացել է
տնից, մեկնել Կ. Պոլիս և հետագա իրադարձություններին չի մասնակցել:
Այսինքն՝ Մելիք Փարսադան Ա-ն ունեցել է
մեկ որդի՝ Պալի (Պալասան), իսկ նա՝ երեքը՝
Մելիք Փարսադան Բ, Աստվածատուր իշխան
և Շահում կամ Շիկօ: Մելիք Փարսադան Բ-ն
ունեցել է երկու որդի՝ Սաֆրազ ու Պալի, և
մեկ դուստր՝ Վարդխաթուն, որը Տեր-Ավետիքի կինն էր, Աստվածատուր իշխանը՝ միայն
մեկ որդի՝ Դավիթ Բեկը, որի շարունակության մասին այն ժամանակ, հավանաբար,
հայտնի չի եղել:
Նկատենք, որ 1860-ական թվականներին Ռուսական կայսրության տարածքում
գործած Բեկական հանձնաժողովի մատյաններում31 գրանցված են Մելիք Փարսադանյանների 9 ընտանիք, որոնք իրենց համարել
են Մելիք Փարսադան Ա-ի ժառանգներ՝ նրա
Բալի որդու որդիները, թոռներն ու ծոռները.
Մելիք Փարսադան Ա – Մելիք Բալի – Մելիք
Փարսադան Բ– Մելիք Բալի Բ-Մելիք Փարսադան Գ և այլն:
Այսինքն՝ Մելիք Փարսադան Բ-ի ճյուղագրության ստույգությունը մեզ հետաքրքրող
մասով պաշտոնապես արձանագրվել է նաև
այդ մատյաններում: Իսկ Դավիթ Բեկի հոր և
հորեղբայր Եղիայի մասին այնտեղ հիշատակություն չկա, հավանաբար, այն պատճառով, որ նրանց սերունդներն այդ ժամանակ
կամ Բեխում չեն ապրել և կամ նման խնդրով
այդ հանձնաժողովին չեն դիմել:
Նշենք նաև, որ մատյանում գրանցված
տոհմի անդամները շատ ավելին են և բազմաճյուղ, քան կարող էր փոխանցվել ավանդազրույցներով:
Լալայանը նշում է նաև, որ «Մելիք-Փարսադանյաններից ոմանք ասում են, թե Մելիք-Ստեփանյանների նախահայր Շահումը
իրենց նախահայր Մելիք Պալու որդին չէ,
այլ Եկտաստան ավանի մելիքը»32: Մենք այս
ենթադրության ճշմարտության մեջ կհամոզվենք ստորև՝ «Ուռպէլեանց վկայագիրը» դիտարկելիս, որը հույժ կարևոր դիտելով՝ բերում ենք ամբողջությամբ: Նկատենք միայն,
որ այս վավերագիրը ժամանակին հայտնի
էր Րաֆֆուն, սակայն հրատարակել է նրա
այրին՝ Աննա Րաֆֆին 1904-ին՝ «Դավիթ
Բեկ» վեպի Վիեննայի հրատարակության
հավելվածում:

«Վկայագիր Ուռպէլեանց
Մեք՝ ի Սիւնեաց գաւառի բնակիչ ի ներքոյ ստորագրող անձինքս, տամք զծանօթութիւն և զվկայութիւն ամենայն տոհմականացն Դաւիթ Բէկին, յորմէ անմիջապէս ցմեր
ժամանակ սերեալք են, առ այս, զի սոյն Դաւիթ Բէկն՝ որդի Աստուածատուր իշխանին
Սիւնեաց, ունէր զհօրեղբայրս Սարգիս բէկ և
Մէլիք Եղիայ անուն, որոց և բնակութիւն էր
ի Ղափան գաւառի, ի բերդին Հալիձորոյ։ Այլ
Դաւիթ Բէկն հասեալ ի յարբունս հասակի և
թողեալ զծնողս և զամենայն ազգային համացեղս իւր՝ գնաց ի Տփխիս, առ Շահնաւուզ
իշխանն վրաց, որոյ և սիրով ընկալեալ զնա,
կարգեաց զօրապետ ի վերայ զօրաց իւրոց։
և ինքն՝ Դաւիթ Բէկն. ցուցեալ ի պէս-պէս
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դիպուածս զմեծամեծ քաջութիւնս. սիրելի
գտաւ յաչս իշխանին Շահնաւուզայ. վասն
որոյ բնակիչք Սիւնեաց ի 1722 ամին գրեցին
զթուղթ աղաչանաց առ Շահնաւուզ իշխանն՝
առաքեալ զօրաւոր ոք, զի իշխեսցէ ի վերայ
գաւառին և յանդորրու պահեսցէ զhայս որք
ի նմին։ Ընթերցեալ իշխանին վրաց զթուղթն
և կոչեալ առ ինքն զզօրապետ իւր զԴաւիթ
Բէկն, և ցուցեալ նմա զթուղթն Սիւնեցւոց
յուղարկեաց զնա ի հայրենի իւր աշխարհ,
որոյ և եկեալ, զօրաժողով արար և վանեալ
զթշնամիս ամենայն, նստաւ քաջ զօրապետ
և իշխան Սիւնեաց։
Հռչակահամբաւ քաջութեան սորին լուր
եհաս առ Շահ-Թամրազ արքայն Պարսից,
վասն որոյ ընծայամատոյց եղեվ նմին վերստին զիշխանութիւն ի վերայ Սիւնաց և ամենայն գաւառաց մինչև ցԿուր գետ, և կրտսեր
հօրեղբայր նորին՝ Եղիան ևս, ստացեալ
զմելիքութիւն ի նոյն արքայէն ՇահԹամրազայ, իշխէր ի վերայ գաւառացն։ Արդ զկնի
Դաւիթ Բէկին, իշխեաց որդի իւր Սարգիս
բէկն, և ծնեալ զորդի մի Էյվազ անուն՝ մեռաւ: Էյվազն զկնի ժամանակաց ձեռնադրեցաւ քահանայ, որոյ և անունն փոխադրեալ
կոչեցաւ Տէր Սարգիս, որ կայ այժմ կենդանի, և ծնեալ է զերկուս որդիս, յորոց մինն է
այժմ Տէր Ստեփան անուն քահանայ, և միւսն
հանգուցեալ՝ եթող զորդիս, որք կան արդեն
կենդանի, Հօրեղբայր Դաւիթ Բէկին Սարգիս բէկն ծնաւ զմելիք Պալին: Մելիք Պալին
ծնաւ զմելիք Փարսադանն, և սա ծնաւ զմելիք Յոհաննէսն, որ կայ արդեն կենդանի։
Միւս հօրեղբայր Դաւիթ Բէկին՝ Մելիք Եղիան,
ծնաւ զմելիք Հարութիւն, և սա ծնաւ զմելիք
Ստեփանն, և սա ծնաւ զհանգուցեալ Տէր
Կարապետ քահանայն, որոյ որդիքն են արդէն կենդանի՝ Մահտեսի Յոհաննէսն և Յակովբն, Արդ՝ իշխանազն և ազնուատոհմ գոլ
սոցին վկայեմք կնքով և ստորագրութեամբ,
թէ՛ հոգևորական և թէ՛ աշխարհական 60, 70
և 80 ամեայ անձինքս։
Ի 25 սեպտեմբերի 1835 ամի ի Սիւնիս
Արքեպս. Սիմէոն Տաթևացի
Արքեպս. և ասպետ, մետրապոլիտ համայն Հայոց Աղուանից՝
Բաղդասար Հասան-Ջալալեանց
Վիճակաւոր առաջնորդ թեմին Ղարաբաղու՝
Սարգիս արքեպս. Հասան-Ջալալեանց
Այնուհետև հաջորդում են ևս 27 ստորագրություններ»33 :
Այս վկայության մեջ ոմանց մասնակցությունն ու ստորագրությունները կասկածի
տակ է առել Ն. Ադոնցը՝ տարբեր հիմնավորումներով, ինչը, սակայն, այս պարագայում
էական չէ, որովհետև, ամենայն հավանականությամբ, կատարվել է փաստաթղթի
կարևորությունն ընդգծելու համար և կապ
չունի նրա բովանդակության հետ:
Ըստ այս վկայագրի՝ Դավիթ Բեկը սյունյաց Աստվածատուր իշխանի որդին է, ու-

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԲԵԿ

նեցել է 2 հորեղբայր՝ Սարգիս բեկը և Մելիք
Եղիան, որոնց ծննդաբանական տախտակները հետևյալն են.
1. Աստվածատուր իշխան
2. Սարգիս բեկ
3. Մելիք Եղիա
Դավիթ Բեկ > Մելիք Պալի > Մելիք Հարություն
Սարգիս բեկ > Մելիք Փարսադան > Մելիք Ստեփան
Էյվազ (Սարգիս քահանա) > Մելիք Հովհաննես > Կարապետ քահանա
Այս տախտակների ստույգության առումով, անկասկած, կարևոր է այն, որ եղբայրների թոռնորդիները՝ Սարգիս քահանան,
Մելիք Հովհաննեսը, Կարապետ քահանան
և նրա երկու զավակներ Մահտեսի Հովհաննեսն ու Հակոբը 1835-ին ողջ են եղել, և վկայագիրը, ըստ Ադոնցի, գրված էր ներկայացնելու ռուսական կառավարությանը՝ նրանց
ազնվական և թերևս իշխանական կարգը
դասելու համար՝ հաստատելու, որ նրանք
«իշխանազն են և ազնուատոհմ»34:
Վկայագրից հետևում է նաև, որ պարսից շահ Թահմազ Ղուլին (Թահմասպ Բ)
Դավիթ Բեկին Սյունյաց իշխանությունն ընծայելու («ընծայամատոյց եղև նմին») հետ
միաժամանակ մելիքություն է շնորհել նաև
նրա կրտսեր հորեղբորը՝ Եղիային: Այսինքն՝
Եղիայի՝ Աստվածատուր իշխանի եղբայրը
լինելու հանգամանքն արձանագրված է նաև
Թահմազ շահի գրության մեջ, և կասկածի
տեղիք տալ չի կարող: Իսկ Դավիթ Բեկն ունեցել է որդի՝ Սարգիս Բեկ, որի որդի Էյվազը քահանա է ձեռնադրվել և վերանվանվել
Տեր Սարգիս: Հավանաբար, այս Տեր Սարգսի որդիներն են վերոհիշյալ փոխգնդապետ
Ստեփան Դավիդովը՝ Գրիգորիուպոլսի դատավոր, և Իսահակ վարդապետը, որը Էջմիածնի միաբան էր, կաթողիկոսական նվիրակը Կ. Պոլսում և Զմյուռնիայում35:
Այժմ, եթե այս ծննդաբանական տախտակի 2-րդ սյունակը՝ Սարգիս բեկի ճյուղը,
համադրենք Ե. Լալայանի կազմած Մելիք
Փարսադան Ա-ի տոհմածառի ավագ սերնդի
ճյուղագրության հետ36, կունենանք հետևյալ
պատկերը.
Ըստ Ուռպէլեանց վկայագրի > Ըստ Լալայանի կազմած ճյուղագրության
Սարգիս բեկ > Մելիք Փարսադան Բ
Մելիք Պալի > Մելիք Սաֆրազ և Պալի Բ
Մելիք Փարսադան > Մելիք Փարսադան Գ
Մելիք Հովհաննես > Մելիք Հովհաննես
Այսինքն՝ այս անվանացանկերը բացարձակ նույնական կդառնան, եթե 1-ին սյունակի Սարգիս բեկ անունը փոխարինվի Մելիք
Փարսադան Բ-ով: Մնում է հավաստիանալ
ընդամենը, որ այդ անձնանուններն իսկապես վերաբերում են նույն անձին: Այդ բանում օգնության է գալիս 1726-ի մարտի 25-ին
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 46

46

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ
20 ՀՈՒՆԻՍԻ 2022Թ.
6

Դարձյալ Դավիթ Բեկի
ծագումնաբանության հարցի շուրջ
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Մխիթար Սպարապետի գլխավորությամբ
կազմված, Ռուսաստանի կառավարությանն
ուղղված օգնության ուղերձը37: Բանն այն է,
որ այս փաստաթուղթը ստորագրողների
թվում էր նաև Ղափանի Մելիք Սարգսի որդի Պալասանը (նույն ինքը՝ Պալին). փաստաթղթի շրջերեսին դրված է նաև նրա կնիքը՝ Սարգիս և Պալասան մակագրությամբ,
որոնց մեջտեղում խաչի պատկերն է, իսկ
կնիքի կենտրոնում՝ ՌՃ/լա մակագրությունը,
որը, հավանաբար, տարեթիվ է՝ 1132, հայոց
թվագրությամբ, այն է՝ 1683:
Այսինքն՝ Մելիք Փարսադան Բ-ն այդ
փաստաթղթում ներկայացված է նաև Սարգիս անունով, իսկ 1683-ն առաջին մոտավորությամբ կարող է լինել նրա որդի Պալասանի ծննդյան տարեթիվը:
Դավիթ Բեկի ծագումնաբանության վերաբերյալ վերջին շրջանի միակ հոդվածի
հեղինակ, լրագրող Սողոմոն Օրբելյանը շատ
հպանցիկ է անդրադարձել խնդրո առարկային, որևէ հետազոտություն չի կատարել,
ընդամենը գրել է՝ «… Ալիշանի «Ուռբելեանց
ցեղն այ» խորագրով տոհմածառի բացատրագիրը («Սիսական», 97), Րաֆֆու «Դավիթ
Բեկը» (էջ 163), Չամչյանի «Պատմութիւն
հայոց»-ի Գ գիրքը (էջ 72, 1958, Վենետիկ),
«Արմենիա» (Մոսկվա, էջ 308, 1967) աշխատությունը և Տաթևի վկայագիրը վկայում են,
որ Դավիթ Բեկը սերված է Ուռբելեանց ազնվական տոհմից»38 և ոչ ավելին: Ընդ որում,
հենվելով Ալիշանի վերոհիշյալ անդրադարձին, որտեղ ներկայացված է Ուռբելյանց
տոհմի 7 սերունդ և տախտակն ավարտված
Մինասի որդիներ Աստվածատուր և Ստեփան եղբայրներով՝ նրանցից առաջինին Ս.
Օրբելյանն ընդունել է որպես Դավիթ Բեկի
հայր, իսկ մյուսի՝ Ստեփան եղբոր գոյությունը հիմնավորելու համար գրում է, որ Տաթևի վկայագրում Ստեփանը թյուրիմացաբար
ներկայացված է որպես Եղիայի թոռ: Այն, որ
տեղեկագրում որոշ շփոթություններ կան,
ակնհայտ է, բայց, որ այստեղ անտեսված է
ամենագլխավորը՝ Ալիշանի մոտ եղբայրները
ոչ թե Մելիք Բալիի (Պալասանի), այլ Մինասի որդիներն են, մեզ անհասկանալի է մնում:
Ավելին՝ Ս. Օրբելյանը, վկայակոչելով Տաթևի
վկայագիրը, գրում է, որ Դավիթ Բեկն «ունէր
զհօրեղբայրս Սարգիս բէկ (Փարսադանյանների նախնին) և Մելիք Եղիայ (Օրբելյանների նախնին) անուն»: Սակայն փակագծերում
բերված արտահայտությունները բնագրում
բացակայում են և, մեր համոզմամբ, իրականության հետ որևէ աղերս չունեն, որովհետև
այդ տոհմերն ավելի հին են նման հիմնադիրնախնիներ ունենալու համար:
Մյուս կողմից, քանի որ Ալիշանը քաջ ծանոթ էր Դավիթ Բեկի պատմությանը և մեկ
անգամ չէ, որ հիշատակել է նրան ու բառացի մեջբերումներ կատարել Ղ. Սեբաստացու
պատմությունից, նա չէր կարող հիշյալ տոհմածառում շրջանցել այդ Աստվածատուրի՝
Դավիթ Բեկի հայրը լինելու հանգամանքը,
եթե դա իսկապես այդպես լիներ: Ուստի,
Ս. Օրբելյանի սույն հոդվածը Դավիթ Բեկի
ծննդաբանության հետ կապված անորոշությունը որևէ կերպ չի լուծում և ընդամենը
կրկնում է Րաֆֆուն՝ բացառությամբ այն բանի, թերևս, որ պնդում է հիշյալ Սարգիս բեկի
և Մելիք Փարսադանի (Բ) նույնությունը:
Հետևաբար, ապավինելով ավանդազրույցի և վավերագրի հիման վրա կազմված
տոհմաբանական տախտակների համընկմանն ու անձնանունների հավաստիությանը՝ կարող ենք պնդել, որ, ամենայն հավանականությամբ, Դավիթ Բեկը Մելիք Բալի
Ա-ի որդի Աստվածատուր (Ալահվերդի) իշխանի զավակն է, ինչը ժամանակին ավանդազրույցի մակարդակով արձանագրել է Ե.
Լալայանը:
Այժմ, եթե Ե. Լալայանի կազմած Մելիք
Փարսադան Ա-ի ճյուղագրությանն ավելացնենք Ուռպէլեանց վկայագրից հանված
Աստվածատուր իշխանի շարունակության
տախտակը, իսկ Շահումի կամ Շիկօյի ճյու-

ղը փոխարինենք Մելիք Եղիայի ճյուղով,
Փարսադան Բ-ի ճյուղից Էյվազ բեկին տեղափոխենք Աստվածատուր իշխանի ճյուղ, ինչպես ներկայացված է
Ուռպէլեանց վկայագրում, կունենանք
Փարսադան Ա-ի տոհմածառի առաջին շերտի պատկերը (աղյուսակ 2)։
Իսկ ինչ վերաբերում է Դավիթ Բեկի ընտանեկան վիճակին՝ ամուսնացած լինել-չլինելու հանգամանքին, ապա հակառակ նրա
չամուսնացած լինելու քաղաքացիություն
ստացած տեղեկության (այդ կարծիքին էր
նաև Րաֆֆին. «Դավթից ժառանգ չմնաց,
շատ հավանական է, որ նա ամուսնացած
ևս չլիներ»)39, ինչպես այս վկայագիրը, այնպես էլ գրավոր ու բանավոր մի քանի այլ
աղբյուրներ վկայում են ճիշտ հակառակը:
Նա ունեցել է ընտանիք, եղել է թիֆլիսեցի
Փարսադան բեկի փեսան, ունեցել որդի և
շարունակություն: Այդուհանդերձ, նշենք,
որ Դավիթ Բեկի ընտանիք ունենալու հանգամանքը շատերը չէ, որ հիշատակում են,
որովհետև թաքուն է պահվել, որի համար,
հավանաբար, պատճառ է եղել նրանց անվտանգության խնդիրը: Չէ՞ որ նրա ընտանիքն ապրել է Թիֆլիսում և կարող էր հաշվեհարդարի թիրախ դառնալ թշնամի թուրքերի
և պարսիկների համար:
Երախտապարտ հայ ժողովուրդն, ըստ
ամենայնի, գնահատել ու արժևորել է իր հերոսին. 1921-ին Կապանի հայ զինվորությունը նոր ժամանակների իր հայրենապաշտ
հերոս Գարեգին Նժդեհին սուր է նվիրել
հետևյալ մակագրությամբ. «Գարեգին Նժդեհին, որին Ղափանն անվանեց 2-րդ Դավիթ
Բեկ …», իսկ 1978-ին Կապանում տեղադրվել է նրա ձիարձանը (քանդակագործ՝ Սարգիս Բաղդասարյան): Ավելացնենք նաև, որ
վերջերս համացանցում հայտնվել է Դավիթ
Բեկի ծննդյան նոր տարեթիվ՝ 1699 թ., և նոր
ծննդավայր՝ Սյունիքի Բաղք գյուղը, առանց
բավարար փաստարկման: Այդ տեղեկության հեղինակին հիշեցնենք ընդամենը, որ
ցայսօր եղած միակ աղբյուրը, որով որոշվել
է Դավիթ Բեկի ծննդյան տարեթիվը՝ 1674
թ., Մատթեոս Թեոփիլյանի «Կենսագրութիւն երևելի արանց» բառարանն է, որի Ա
հատորում կարդում ենք՝ Դավիթ Բեկը «անկաւ հիւանդութեամբ մահու, որով մեռավ ի
Հալիձոր, յամի Տեառն 1728 ի հասակի իբր
54 ամաց, վարեալ զիշխանութիւն իւր զամս
վեց»40: Ուստի, յուրաքանչյուր նոր թիվ ու
փաստ շրջանառության մեջ դնելուց առաջ
անհրաժեշտ է այն ամենայն լրջությամբ հիմնավորել:

Եզրակացություն
Սյունիքի XVIII դարի ազատագրական
շարժման առաջնորդ Դավիթ Բեկի ծագումնաբանության և կենսագրության վերաբերյալ տվյալները սուղ են, եթե չասենք՝
բացակայում են: Տարբեր հեղինակների
ուսումնասիրությունների վերլուծության և
առանձին վկայությունների, վկայագրերի և
ձեռագրերում այդ մասին եղած կցկտուր տեղեկությունների համադրմամբ՝ կարող ենք
եզրակացնել.
1. Դավիթ Բեկն, ամենայն հավանականությամբ, Տաթևում ծնված սյունեցի է, որով
և գուցե պայմանավորված էր նրա ընտրությունը՝ որպես Սյունիքի ազատագրական
շարժումների առաջնորդի:
2. Հակառակ տարածված այն տեսակետի, թե Դավիթ Բեկն ամուսնացած չի եղել և
ընտանիք չի ունեցել, վավերագրերում առկա
են նրա ամուսնացած լինելու և ժառանգներ
ունենալու մասին ոչ եզակի հավաստի տեղեկություններ:
3. Եթե հիմք ընդունենք «Ուռպէլեանց
վկայագրում» բերված ծննդաբանական
տախտակների անձնանունների հավաստիությունը, ապա մեծ է հավանականությունն այն բանի, որ Դավիթ Բեկի հայր Աստվածատուր իշխանն իսկապես եղել է Մելիք
Փարսադանի տոհմից՝ Մելիք Բալի Ա-ի որդին, Մելիք Փարսադան Բ-ի (Սարգիս բեկ)
և Մելիք Եղիայի եղբայրը, որը ժամանակին

ՄԵԼԻՔ
ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ Ա

ՄԵԼԻՔ ՊԱԼԻ (ԲԱԼԻ) Ա

Մ. ՓԱՐՍԱԴԱՆ Բ
(ՍԱՐԳԻՍ ԲԵԿ)

ԱՍՏՎԱԾԱՏՈՒՐ ԻՇԽԱՆ

ՄԵԼԻՔ ԵՂԻԱ

ՍԱՖՐԱԶ և ՊԱԼԻ
(ԲԱԼԻ) Բ

ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ

ՄԵԼԻՔ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԼԻՔ ՓԱՐՍԱԴԱՆ Գ

ՍԱՐԳԻՍ ԲԵԿ

ՄԵԼԻՔ ՍՏԵՓԱՆ

ՄԵԼԻՔ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

ԷՅՎԱԶ ԲԵԿ

ԿԱՐԱՊԵՏ ՔԱՀԱՆԱ

ՄԵԼԻՔ ԳԱԼՈՒՍՏ

ՍԱՐԳԻՍ ՔԱՀԱՆԱ

ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՔԱՀԱՆԱ

արձանագրել է Ե. Լալայանը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
* Ներկայացվել է 11. I. 2022 թ., գրախոսվել է 18. I. 2022 թ., ընդունվել է տպագրության 09. III. 2022 թ.: Սույն ուսումնասիրության
նախաձեռնությունը մասամբ գալիս է իմ բարեկամ, Մելիք-Փարսադանյան տոհմի 13-րդ
սերնդի ներկայացուցիչ Ռաֆայել Բագրատի
Մելիք-Փարսադանյանցից, որը տարիներ շարունակ նյութեր է հավաքել իր տոհմածառի
վերաբերյալ և դրանք սիրով տրամադրել ու
ընթացիկ աջակցություն է ցուցաբերել մեզ.
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Հանուն հայրենիքի՝ դավիթբեկաբար
Դավիթբեկյան
զինվորը
Սյունիքի զինված զյուղացիությունը շատ հեռու
էր արդիական իմաստով
կանոնավոր զորք լինելուց,
սակայն
գիտակցական
կարգապահությունը ավելի
քան օրինակելի էր նրա մեջ։
Զորաշարքում, ռազմափորձերի և կռվի ժամանա՛կ
միայն նկատելի էր մեկի՝ ղեկավար, մյուսի՝ զինվոր լինելը, երբ մեկը հրամայում
էր, իսկ մյուսը՝ հրամայվում,
ենթարկվում։ Խաղաղ պայմաններում նրանք՝ զինվորը և ղեկավարը, մնում էին
որպես զինակից ընկեր։
Ժողովրդի սերը նրանց
բարոյական միակ վարձատրությունն էր։
«Գնում ենք հաղթելու»,- հրաժեշտի ժամին ասում
էին Դավիթբեկյանները և հացի ու ռազմամթերքի անբավարար պաշարով շարժվում դեպի թշնամին։ Իր
հարձակողական խոյանքների ժամանակ ասպետ էր
սյունեցին, ինքնապաշտպանության դեպքում՝ անխնա, բայց ո ՛չ վայրագ։

Էջեր
Լեռնահայաստանի
հերոսամարտից
Դավիթբեկյան Ուխտեր
Դավիթբեկյան Ուխտերը ծնունդ առան 1920 թվականի
օգոստոսի 25-ին, երբ Կապանի Կավարտ գյուղի եկեղեցում Նժդեհի
զինվորները ուխտեցին Դավիթ Բեկի անունով՝ «հավատարիմ
մնալ հայրենի երկրի ազատությանը, իրենց հրամանատար
Նժդեհին և կռվել մինչև վերջին շունչը»։ Ուխտերի նշանաբանն
էր՝ «Հանուն հայրենիքի՝ Դավիթբեկաբար»։
Դավիթբեկյան Ուխտերի օրինակով էր, որ Նժդեհը հետագայում
հիմնադրեց Ցեղակրոն Ուխտերը։

Արցախյան առաջին
պատերազմ (1992-1994)՝
391 զոհված, 22 անհետ կորած
2016թ․ ապրիլյան պատերազմ՝
13 զոհված
Արցախյան երրորդ պատերազմ
(2020թ․)՝ 227 զոհված,
11 անհետ կորած, 1 գերի

Առաջինը՝ հարձակման, վերջինը՝ նահանջի ժամանակ։ Միշտ պատրաստ հարձակվելու, հարվածելու՝ նա
մեռնել գիտեր այնպես, որ հայրենի հողը չամաչի իր
դիակը գրկելուց։ Նրա նշանաբանն էր՝ «Հանուն հայրենիքի՝ Դավիթբեկաբար»։

Մեր ուխտը
Իմ՝ ժողովրդի ինքնապաշտպանության ղեկավարի
հանգամանքը ինձ մոռանալ չէր տվել իմ հեղափոխական լինելը։
Ղափանի անկումից դեռ շաբաթներ առաջ, երկրի
սպառնական դրությունից խթանված, ես մթության մեջ
ծնունդ էի տվել մի ստորերկրյա կազմակերպության,
որը, ծավալվելով և հզորանալով, ժամանակին պիտի
ուժասպառեր թուրք և ռուս հորդաներին Գենվազի ճակատներում, պիտի վերագրավեր Ղափանը, Բաղաբերդը, Զանգեզուրը, Լեռնային Ղարաբաղը, Վայոց Ձորը,
պիտի ստեղծվեր Ինքնավար Սյունիքը, Անկախ Լեռնահայաստանը և վերջապես, հոգեբանորեն պիտի կազմակերպեր և հրահրեր երևանյան ապստամբությունը՝
փրկության կամուրջ հանդիսանալով հայ ժողովրդի
մտավորական ն մարտական տարրերի համար։
Միայն հեղափոխական խանդավառ ոգով ուժեղ
այդ ընկերությունը կոչվում էր «Դավիթբեկյան» կամ
«Գեղվաձորյան»։

Արցախյան գոյամարտ, որի
շնորհիվ ազատագրվեց
հայոց երկրամասը, բայց...

Արցախյան երեք
պատերազմում
նահատակված և անհետ
կորած սյունեցիները...

Կավարտի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին

Ուխտի մարտական ուժերը բաժանված էին թեթև
միավորների, որոնք կոչվում էին «Գայլախմբեր»։
Սրանք ունէին իրենց ահաբեկիչները և սուրհանդակները։ Նորերն ընդունվում էին միայն հների երաշխավորությամբ։
Զինվորները իրար հանդիպելիս ասում էին.
- Հիշի՛ր Գեղվաձորը։
- Նաև Դավիթ բեկին,- լինում էր պատասխանը:
- Մեզ համար չկա մահ, - ասում էին բաժանվելիս։
- Մահը մեր թշնամուն, - լինում էր պատասխանը։
Անողոք կերպով հալածվում էին ընկերության կողմից հայագզի դավաճանները և բոլորը, որոնք Զանգեզուրի ադրբեջանացման տխուր գործում (որն այդ
օրերին առաջ էր տարվում խորհրդային կեղծ դիմակի
տակ) որևէ ծառայություն էին ցույց տալիս թշնամուն։
Ընկերության նշանաբանն էր՝ «Հանուն հայրենիքի՝
Դավիթբեկաբար»։
ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ
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Կապանի փոփոխական
հարկերով բնակելիներ․
թաղամասը կոչվում է Դավիթ
Բեկի անվամբ

Շրջանառության մեջ
է դրվել «Դավիթ Բեկ»
հուշադրամը

Դավիթբեկ գյուղ
Գյուղը Դավիթբեկ է վերանվանվել 1949թ.
հունիսի 29-ին: Մատենագիտության մեջ հիշատակվում է նաև Դավիդ բեկ, Զեյվա, Զեյվա մյուս, Ներքին Զեյվա անվանումներով:
Գտնվում է Կապան քաղաքից հյուսիսարևելք, Բարգուշատի լեռնաշղթայի հյուսիսային ստորոտում, Քաշունի գետի հովտում,
անտառապատ վայրում:
Ներկայիս գյուղը հիմնվել է 18-րդ դարի
երկրորդ կեսից՝ Ղարաբաղի Հիլիս գյուղից

տեղափոխված ընտանիքների հիման վրա:
Գյուղի կենտրոնում է Սուրբ Ստեփանոս
եկեղեցին՝ կառուցված 1868-ին:
Միրիկ Մնացականյանի նախաձեռնությամբ 2008-ին գյուղում կանգնեցվել է Սուրբ
Գայանե եկեղեցին:
Հետազոտողների մի մասն այս գյուղը
համարում է Անդովկի դուստր Փառանձեմի՝
Հայոց թագուհու ծննդավայրը:
Այս գյուղից էր նաև Արամ Մանուկյանը,
ում կիսանդրին 2018-ին կանգնեցվել է գյուղում:

ՀՀ կենտրոնական բանկը 2022 թվականի մայիսի
23-ից շրջանառության մեջ է դրել «Դավիթ Բեկ»
արծաթե հուշադրամը:
ԴԱՎԻԹ ԲԵԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀՈՒՇԱԴՐԱՄ
Դիմերես՝ Հալիձորի բերդապարիսպը Խուստուփ լեռան
ֆոնին, ջահի և թրի պատկերներ:
Դարձերես՝ դրվագ Դավիթ Բեկի հուշարձանից՝ Կապանում
(քանդակագործներ՝ Ս. Բաղդասարյան, Մ. Նուրիջանյան, 1978
թ.), ձիու ոտքերի տակ թափված զենքի պատկերներ:
Էսքիզների հեղինակ՝ Վարդան Վարդանյան:
Հուշադրամը հատվել է Լեհաստանի դրամահատարանում:
Տեխնիկական չափանիշները
Անվանական արժեքը 1000 դրամ
Մետաղը/հարգը արծաթ 9250
Քաշը 33,6 գ
Տրամագիծը 40,0 մմ
Որակը պրուֆ
Դրամաշուրթը ատամնավոր
Թողարկման քանակը 250 հատ

Երևան, Դավիթ Բեկի փողոց

Թողարկման տարեթիվը 2022
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18-րդ դարասկզբի
ազատագրական
պատերազմի մեծ և խնկելի
նահատակների հիշատակը
շարունակում է ապրել
սյունեցիներիս սրտերում

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ
20 ՀՈՒՆԻՍԻ 2022Թ.

Մելիք Բարխուդարի տապանաքարը
Անապատի
գերեզմանոցում՝ Մխիթարի
գերեզմանից
քիչ հեռու

Մելիք Բարխուդարի տապանաքարին
կարդում ենք.
ԱՅՍ Է ՏԱՊԱՆ Ի ՀԱՆԳԻՍՏԵԱՆ, ԻՋԵՂ
ՄԱՐՄՆՕՎ Ի ԳԵՐԵԶՄԱՆ, ՍԱ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐ
ԵՎ ՄԵԾ ԻՇԽԱՆ, ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԵՑ ՕՐ
ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ, ՈՐ Է Ի ԳԵՂՋԷՆ Ի ՏԵՂՈՒ
ԱՅՆ, ՕՎ ՈՔ ԱՌՆԷ ԶՍԱՅ ՅԻՇՄԱՆ,
ԱՐՔԱՅՈՒԹԵԱՆ ԼԻՆԻ ԱՐԺԱՆ, Ի ԹՎԻՆ
ՀԱՅՈՑ։ ՌՃՂԷ։

Մխիթարի
տապանաքարը
Անապատի
գերեզմանոցում

Մխիթարի տապանաքարին կարդում ենք.
ԱՅՍ Է ՏԱՊԱՆ Ի ՀԱՆԳԻՍՏԵԱՆ,
ԻՋԵԱԼ ՄԱՐՄՆՈՎ Ի ԳԵՐԵԶՄԱՆ, ՍԱՅ
ՄԽԻԹԱՐ ՄԵԾ ԱՆՈՒՎԱՆ, ՍՈՐԱ ՕՆԷՐ
ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ, ՍԱՅ ԲԷՄՈՒՐԱՏ ԳՆԱՑ
ՋԻՎԱՆ, ՈՐ ԷՐ ԵՐԿՐԷՆ ՍԱՅ ԿԱՆՃՈՒՎ ԷՐ.
ՆԱՀԱՏԱԿԵՑԱՆ ԹՎ.։ ՌՃՀԶ:
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Շիշկերտ

Այցելեցինք Շիշկերտ՝
Առաքել զորագլխի շիրմին

Դ

ավիթ Բեկի գլխավորած ազգայինազատագրական
պատերազմում
առանձնահատուկ և փառավոր տեղ
են զբաղեցնում Մեղրիի մարտերը: Դրանցում ուշագրավ է Մեղրիի պաշտպանությունը, որը (պատմաբանների բնորոշմամբ) մի
անզուգական կտրիճության դրսևորում էր:

Մինչ այդ անիրավաբար գլխատված
Պապ Կալերեցու փոխարեն տվյալ հերոսամարտը գլխավորում էին Ստեփանոս Շահումյանը, Կոնստանդինը, Սարինը, Հովհաննեսը և, իհարկե, Առաքել զորագլուխը...
Թե երբ և ինչ հանգամանքներում նահատակվեց Առաքելը՝ չգիտենք: Բայց հողին

է հանձնվել Կապանի տարածաշրջանի Շիշկերտ գյուղի հին գերեզմանատանը:
Ապրիլի 20-ին, ուխտագնացություն կատարելով այդ գյուղ, մենք խոնարհվեցինք
նրա գերեզմանի առջև ...
Տապանաքարը հյուսիսային կողմից,
ցավոք, ամբողջապես ծածկված է հողով, և
չիմացանք՝ կա՞ արդյոք գրառում՝ թեկուզ և
եղծված, թե՞ ոչ: Տապանաքարի հարավային
երեսին քանդակված է գուրզաձև մի պատկեր. գուրզը երկաթագամ մեծ գլխով ծանր ու
կարճ գավազան է, որ գործածում էին իբրև
զենք, իբրև լախտ...

Ահա այդպիսի զենքով են դավիթբեկյան
օրերի մեր նախնիները Սյունիքից վռնդել
թուրք զավթիչներին: Ու չնայած տապանաքարի գրի հարցն անորոշության մեջ է, բայց
շիշկերտցիները երեք դար շարունակ իրենց
հիշողության մեջ վառ են պահել Առաքել քաջ
զորականի անունը, ով Սյունյաց աշխարհի
հին օրերի փառքը կերտողներից է:
Սրբազան այդ ուխտագնացությանը մեզ
ուղեկցում էր «Զանգեզուր կենսոլորտային
համալիր» ՊՈԱԿ-ի «Շիկահող» մասնաճյուղի տնօրեն Անդրանիկ Աբելյանը, ում մեր
երախտագիտությունն ենք հայտնում:

Մենք խոնարհվեցինք Բալի
զորավարի գերեզմանի առջև Սարգիս զորավարի
հիշատակի ոգեկոչում էր...

Շվանիձոր

Ա

պրիլի 19-ին այցելեցինք Կապանի
տարածաշրջանի Բեխ գյուղ, որտեղ
հանգչում է Դավիթ Բեկի փառապանծ հրամանատարներից մեկի՝ Բալի զորավարի աճյունը։
Բալի զորավարը լեգենդար Մելիք-Փարսադանի որդին էր, ով նույնպես Դավիթ Բեկի
հավատարիմ աջակիցներից էր, բայց սպանվեց ուրացած և թրքաբարո հայ իշխանավորի կողմից (Ագուլիսում)։ Բալի զորավարի
գերեզմանը Բեխի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու
բակում է։
Եկեղեցին հնամենի սրբավայրում վերաշինվել է 18-րդ դարում, կրկին նորոգվել 1903
թվականին (որմնադիրն էր Կավարտ գյուղացի Մարգարա Հակոբյանը և Հովհաննեսյանց ազգանունով մեկ այլ վարպետ)։ Եկեղեցին վերջին անգամ վերանորոգվել է 2011-ին՝
հովանավորությամբ մոսկվայաբնակ արծվանիկցի Միշա Մարգարյանի։
18-րդ դարասկզբի ազգային-ազատագրական պայքարում նշանակալից դեր ունեցած Բեխն ուշագրավ է մեկ այլ առումով
ևս․ պատմագիտության մեջ շրջանառվում
է վարկած, որ այդ գյուղի զավակ էր Դավիթ
Բեկ գահերեց զորավարը։
Մեզ ուղեկցող Ռաֆիկ Հայրապետյանը
հետաքրքիր հուշեր պատմեց Դավիթ Բեկի
և Մելիք-Փարսադանյանների իշխանական
գերդաստանի մասին՝ հուշեր, որ երեք դար
շարունակ պահպանվում են կապանցիների
հիշողության մեջ և փոխանցվում սերնդեսե-

Ղ

րունդ։
Մենք խոնարհվեցինք Բալի զորավարի
գերեզմանի առջև, ծանոթացանք այդ պանթեոնում գտնվող մյուս տապանաքարերի
վրա առկա վիմական գրություններին, որից
հետո մոմավառություն կատարեցինք Սուրբ
Գևորգ եկեղեցում՝ խնդրելով Բարձրյալին՝
չխաթարել հայոց Արցախի լինելիությունը և
Սյունիք-հարազատ մոր գիրկը վերադարձնել
մեր հայրենական այն տարածքները, որ վերջին երկու տարում ադրբեջանցիներն անարգել բռնազավթել են և իրենց տիրապետության տակ դրել։

ուկաս Սեբաստացին «Դավիթ Բեկի
պատմությունը»
սկզբնաղբյուրում
նշում է, թե ովքեր էին Դավիթ Բեկի
զորավարներն ու զորապետները: Այդ շարքում նշվում է նաև Շվանիձորի Սարգիս զորավարի անունը՝ 250 զինյալով: Սարգիս
զորավարն այն եզակիներից է (այդ ժամանակաշրջանի զորապետներից), ում գերեզմանը պահպանվել է...
Ապրիլի 27-ին «Սյունյաց երկրի» խմբագրակազմը, իր խոստմանը համաձայն, մեկնեց Շվանիձորի մերձակայքում գտնվող Վերիշեն գյուղի ավերակները, որի արևմտյան
ձորեզրին՝ մի փոքրիկ տափարակի վրա,
գտնվում է Սարգիս զորավարի գերեզմանը:
Վերիշենի ավերակները Շվանիձորի
վարչական տարածքի մեջ են, Մեղրի-ԾավԿապան այլընտրանքային մայրուղու արևելյան եզերքին՝ Մեղրի քաղաքից մոտ 20-25 կմ
արևելք:
1980-ականներին Շվանիձորի դպրոցի
ուսուցիչ Պողոս Արզումանյանի և այդ կրթօջախի մի խումբ աշակերտների նախաձեռնությամբ ու ջանքերով փոքրիկ մատուռ է
կառուցվել Սարգիս զորավարի գերեզմանի
վրա: Սրբավայր դարձած այդ գերեզմանին
մեղրեցիները նաև մեկ ուրիշ անուն են տալիս՝ Կարմիր խաչ, որը (ավանդույթի համա-

ձայն) զորություն է տալիս հավատի ուժով
այնտեղ այցելած՝ չամուսնացած օրիորդներին, չբերության խնդիր ունեցող կանանց:
Իսկ փոքր-ինչ ներքևում գտնվող ձորակում
ջուր կա՝ ոտքի ցավերը բուժող:
Ժողովուրդն ինչ-որ առումով, զորավար
ու զորավոր Սարգսի և Սուրբ Սարգսի միջև
զուգահեռներ է անցկացրել․․․
Ցավոք, գերեզմանի վրա որևէ գրություն
չի պահպանվել կամ միգուցե եղած գրությունը ծածկվել-փակվել է կառուցված մատուռի
տակ: Եվ, այդ բոլորով հանդերձ, ժողովրդի
հիշողության մեջ պահպանվում է տեղեկությունը՝ դա Սարգիս զորավարի գերեզմանն է: Շատ հետաքրքիր մի հանգամանք
էլ նկատվեց՝ ուխտավայրը բանուկ է նաև
մեր օրերում, թեև մայրուղուց այնտեղ իջնելու համար որոշակի ջանք է պահանջվում:
Մենք խոնարհվեցինք Դավիթբեկյան
գոյամարտի փառապանծ այդ զորահրամանատարի շիրմի առջև: Այդտեղ մի ուրիշ
հպարտություն էլ ապրեցինք. երախտապարտ սյունեցիները երեք դար շարունակ
չեն մոռանում, որ այդտեղ է հանգչում զորավար Սարգիսը, ու մարդիկ առ այսօր ուխտագնացություն են կատարում այդ
վայր: Եվ ուրեմն՝ սուտ է տեսակետը, թե մենք զուրկ ենք պատմական
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Եղվարդ․ այստեղ է հողին
հանձնվել Թորոս իշխանը

2012

թ․ հոկտեմբերի 23ին Եղվարդ գյուղում
տեղի ունեցավ Թորոս իշխանի աճյունի վերաթաղման արարողությունը։ Վերաթաղումը կատարեց Կապանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու
հոգևոր հովիվ Տեր Գալուստ վարդապետ
Դարբինյանը:
Թորոս իշխանի գերեզմանի մասին հիշատակում է նաև Սերո Խանզադյանը,
«Հայրենապատում»-ի Ա գրքում, էջ 213. «...
Մոտենում եմ Թորոս իշխանի գերեզմանին:
Սպիտակ շիրմաքարը մաշվել է, հազիվ են
նշմարվում աղվեսի գծանկարը, որ առյուծի է կուլ տալիս և գրածը` «Կազմող Բագրադ ՌՃԳ»: Նշված գրառումը թվագրված է
1933թ. օգոստոս ամսով: Թորոս իշխանի
մահվան և գերեզմանի մասին գրել է նաև
Լեոն իր երկերի ժողովածուի երրորդ հատորում` վկայակոչելով Րաֆֆու «Դավիթ-Բեկ»
պատմական վեպը և Երվանդ Լալայանի
«Զանգեզուրի գավառ» գիրքը:
Թորոսի գերեզմանաքարի մասին հիշատակվում է Սեդրակ Բարխուդարյանի
«Դիվան հայ վիմագրության» գրքի 2-րդ

պրակում (Երևան 1960). «Եղվարդ (հնում`
Աղահորդ) գյուղամիջի եկեղեցու բակի գերեզմանատան հարավային եզրին Թորոս
իշխանի գերեզմանաքարի վրա՝ ԿԱԶՄՈՂ
ԲԱՔՐԱՏ. ԹՎԱԿԱՆ :ՌՃԳ: Արձանագրությունը եղել է քարի շրթունքին և երկար, ամբողջովին ջարդոտված է, մնացածից վերոհիշյալն է միայն ընթեռնելի: Թվականը, որը շատ
որոշ է քարի վրա, չի համապատասխանում
Թորոս իշխանի սպանության ժամանակին,
որը տեղի է ունեցել 1724թ., հավանաբար
թվականի մեջ մոռացել է տասնավոր Հ-70
գրել փորագրողը»: Եթե փորձենք ՌՃԳ-ն վերածել թվականի` կստացվի 1654 (Ռ=1000,
Ճ=100, Գ=3, որին գումարում ենք 551):
Այսինքն ստացվում է, որ Թորոս իշխանի
կարծեցյալ գերեզմանաքարի գրվածքն ու
պատկերը քանդակել են նրա մահվանից
71 տարի առա՞ջ: Ինչ վերաբերում է Թորոս
իշխանի մահվան ժամանակը 1724 թվականը համարել, ապա դա ակնհայտ սխալ է,
քանզի ստույգ հայտնի է, որ նա սպանվել է
Շուշանների հովտում տեղի ունեցած հայտնի ճակատամարտում, ինչն անհերքելիորեն
1725 թվականին է տեղի ունեցել: Այնպես

հիշողությունից: Սյունիքը զորավոր
է նաև իր պատմական հիշողությամբ, հազարամյակների ընթացքում
սխրանքներ գործած մեր նախնիների
հիշատակը վառ պահելով: Այս դեպքում՝ 300
տարի առաջ տեղի ունեցած հերոսամարտի
բոլոր զորավարները շարունակում են մնալ
մեր հիշողության մեջ. հենց նրանք էին, որ
երկրամասից ժամանակին դուրս շպրտեցին՝ իբր խաղաղության դրոշով Սյունիք ներխուժած թուրք ասպատակներին...
Սարգիս զորավարի գերեզմանը գտնվում
է բնության մի չքնաղ անկյունում: Այդտեղից
երևում է Արևիք գավառի մի մասը, երևում
է Արաքսի կամ աստվածաշնչյան Գեհոն գետի հովիտը: Գերեզմանի դիմաց՝ արևելքում՝
երկնահաս Բերդին քար ամրոցն է՝ մոտ 3000
մ բարձրության, որը մեղրեցիների համար
պաշտպանական բնական ամրություն է
եղել դեռևս մ.թ.ա. 2-րդից 1-ին հազարամյակներում: Բերդին քար ամրոցի գագաթին
շվանիձորցիները մի քանի տարի առաջ խաչ
են կանգնեցրել:
Սարգիս զորավարի գերեզմանի և Բերդին քար ամրոցի միջև Վերիշեն ավերված
գյուղն է՝ դեռևս պահպանված գերեզմանատնով ու միջնադարյան եկեղեցիով: Թեև
առկա էին ճանապարհային որոշակի դժվարություններ, բայց որոշեցինք անպայման
այցելել Վերիշենի եկեղեցի՝ մարդու ոտքի և
աղոթքի կարոտ:
Եվ այնտեղ հասանք 17-րդ դարում կառուցված մի կամրջակով. հավանաբար այդտեղով գետակ է հոսել ժամանակին, որը հիմա չկա:

Միանավ սրահը՝ բազիլիկ ոճի, խոնարհված էր, տեղ-տեղ փլուզման վտանգի առջև
կանգնած, ներսը՝ քարուքանդ արված (ինչպես մեր միջնադարյան բազմաթիվ սրբավայրեր): Մենք ձեռքերով հպվեցինք Տիրոջ
այդ տաճարի պատերին, քարերին, դեռևս
պահպանված հատուկենտ խաչքարերին ու
աղոթք բարձրացրինք առ Աստված...
Մուտքի աջ մասում՝ պատի մեջ, եկեղեցու կառուցման ժամկետն իր վրա կրող
քարն է՝ գրեթե եղծված: Մուտքի մոտ մի տապանաքարի վրա հաղորդության խորհուրդն
արտացոլող տապանաքար տեսանք... Այդ

որ` շատ մեծ ռիսկ է` քմահաճությամբ ու ոչ
գիտականությամբ պարուրված, այդ տապանաքարը Թորոս իշխանին վերագրելը:
Ըստ տեղացիների` խորհրդային տարիներին ճանապարհի կառուցման պատճառով գերեզմանաքարը տեղափոխվել է
նախնական տեղից, այդ մասին վկայում
են նաև գյուղի տարեցները: Վիմագրագետ
Գրիգոր Գրիգորյանն էլ մեզ հետ զրույցում
հայտնեց, որ ինքը եղել է տեղում, հետազոտել գերեզմանաքարը, որի վրա բացի
մենամարտի տեսարանից, «Կազմող Բաքրատ ՌՃԳ» գրվածքից և աղվեսի ու առյուծի
գծանկարից, այլ հիշատակություն չկա:
Վերաթաղման
կազմակերպիչները,
ներկաները համոզված են, որ դա իրականում Թորոս իշխանի աճյունն է եղել: Իրենց
դիրքորոշումը պատճառաբանում են նրանով, որ գերեզմանաքարը Թորոս իշխանին
է պատկանում (չբերելով որևէ կոնկրետ
փաստարկ), ոսկորները հայտնաբերվել են
այդ քարի տակ և հետևաբար նրանն են:
Ըստ վերջիններիս` քարը տեղաշարժելիս`
ստորին մասում, հայտնաբերել է նոր գրառում Թ. 17... և ինչ-որ թիվ (իրբր թիվը պարզ
չէ գրված և պետք է վերծանվի): Երկրորդ,
շվեյցարացի ոսկրաբան Հովան Սիմոնյանը
հետազոտել է ոսկորները և նույնպես հաստատում է, որ դա Թորոս իշխանի աճյունն
է: Հովան Սիմոնյանը նաև ԴՆԹ-ի նմուշներ
է վերցրել Մելիք-Քարամյան տոհմի նրկայացուցիչներից` համեմատելու համար Թորոս իշխանի թվացյալ ԴՆԹ-ի հետ: Ըստ
պատմական աղբյուրների` Թորոս իշխանը
Մելիք-Քարամյան իշխանական տան նախահայրն է: Սակայն ԱՄՆ-ում կատարվող
գենետիկական հետազոտության արդյունքները կստացվեն միայն երկու ամիս հետո:
Առայժմ հիմք է ընդունվել փաստը, որ Թորոս
իշխանը վիրավորվել է գլխից, իսկ այդ աճյունի գլխոսկրը վնասված է և ամբողջական
չէ: Պատմական հուշարձաններ վերականգնող ճարտարապետների հայկական ասոցիացիայի փոխնախագահ Ստեփան Նալբանդյանն էլ ասում է. «Միանշանակ` դա
Թորոս իշխանի ոսկորներն են, դա վկայում
են և՛ տապանաքարի նորահայտ արձանագրությունը, և՛ պատմական աղբյուրները, և՛ ոսկրաբաններն ու հետազոտողները:
Ինչ վերաբերում է խորհրդային շրջանում
գերեզմանաքարի տեղափոխմանը, երկու
բան կարող եմ ասել, կամ տեղացիները
սխալ են հիշում և քարն իր նախնական տեղից չի շարժվել, կամ բոլշևիկները քարը տեղափոխելիս բարեխղճորեն աճյունը նույնպես տեղափոխել են, քանի որ շիրմաքարը
դրված էր ուղիղ աճյունի վրա, հարևանությամբ գտնվող երկու շիրմաքարը ևս տեղադրված են աճյունների վրա»:

ամենից հետո էլ բռնեցինք հետդարձի ճամփան...
Հրաշալի ուխտագնացությունը կայացավ շնորհիվ Սյունյաց աշխարհի մերօրյա նվիրյալ Ազատ Գասպարյանի և Մեղրու
տարածաշրջանի
պատմամշակութային
ժառանգության բացառիկ գիտակ Նաիրա
Հայրապետյանի աջակցության, որոնց մեր

Այց ուրացող Ֆրանգյուլի
շիրմին՝ մեր նզովքը
միացնելու նախորդ
սերունդների
անեծքներին
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թվականը Դավիթ Բեկի գլխավորած սյունիքյան գոյամարտի
300-ամյակն է... Հիշելով տվյալ ժամանակաշրջանի մեր հերոսներին և ուխտագնացություն կատարելով նրանց շիրիմներին,
կամա-ակամա մեր մտապատկերներում
հառնում են նաև այդ օրերում իրենց ողորմելի գոյությունը քարշ տված դավաճանների
կերպարները: Իսկ դավաճանության և ուրացումի խորհրդանիշը մելիք Ֆրանգյուլ ստահակն էր:
Արծվանիկ կամ Երիցվանիկ գյուղի մելիք
Ֆրանգյուլը՝ լինելով հոգով ու մարմնով Ֆաթալի խանին վաճառված, 1725-ին՝ Եղվարդի
կամ Շուշանների դաշտի օրհասական ճակատամարտում, դավաճանում է հայկական
ուժերին, որի հետևանքով նահատակվում է
Չավնդուրի Թորոս իշխանը, հայկական զորքերն էլ պարտություն են կրում:
Թորոս իշխան հերոսի մահը մեծ հարված
էր Դավիթ Բեկի գլխավորած ազգային-ազատագրական շարժմանը: Թորոս իշխանի
անվեհեր զինյալները, սակայն, շատ շուտով
կարողանում են սատկացնել դավաճան
Ֆրանգյուլին:
Արժանապատիվ արծվանիկցիները թույլ
չեն տվել, որ դավաճանի աճյունն ամփոփվի
գյուղի հասարակական գերեզմանոցում: Եվ
հարազատները ստիպված նրան հողին են
հանձնել գերեզմանատան մերձակայքում՝
ճանապարհի եզրին:
Ըստ ժողովրդական ավանդության՝ մելիք
Քարամը հետո եկել է Արծվանիկ և կամեցել
հանել Ֆրանգյուլի ոսկորներն ու շների առաջ
ձգել, սակայն գյուղացիներն ընդդիմացել են՝
ասելով, թե գերեզմանից հեռու են գոռել, մեկ
էլ շան հոտը վեր չհանենք... Ու երեք հարյուր
տարի շարունակ այդ վայրը եղել է դավաճանի հանդեպ սյունեցու հոգու զայրույթն ու
ատելության մաղձը պարպելու տեղ: Այդպես
է նաև այսօր... Այդպես է լինելու հավերժ...
Այդ մղումով էլ «Սյունյաց երկրի» ստեղծագործական խումբը մայիսի 4-ին այցելեց
դավաճան և ուրացող մելիք Ֆրանգյուլի գերեզմանին՝ իր նզովքը միացնելու նախորդ
սերունդների անեծքներին:
Ֆրանգյուլի գերեզմանի տեղը մեզ ցույց
տվեց արծվանիկցի Արամ Սարգսյանը: Այցելության ընթացքում մեր խմբին ընկերակցում
էր Արծվանիկ գյուղի վարչական ղեկավար
Անուշավան Հարությունյանը։

երախտագիտությունն ենք հայտնում:
Շնորհակալ ենք նաև Վալտեր անունով
անտառապահին, ով քաջածանոթ էր այդ
տեղանքի բոլոր կածաններին և ամեն ինչ
արեց, որ մենք ուխտավայր հասնենք ու այնտեղից վերադառնանք շատ թե քիչ բարեհարմար արահետներով:
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Դավիթ Բեկը, ով հայոց զորականի
կերպարին մինչև հիմա վեհություն է
բերում, հայրենատիրոջ մեր վարքին՝
արծվենի ճախր...
ՍԿԻԶԲԸ՝ ԷՋ 4

րի սեղմ ծավալն այդ հնարավորությունը
չտվեց:
Հնարավորություն չունեցանք ներկայացնել նաև ազատագրական պատերազմի
վճռորոշ ճակատամարտերը:
Ինչպես արդեն ասել ենք՝ համարում
առավելապես կենտրոնացել ենք Դավիթ
Բեկի կերպարի մշակութային անդրադարձներին. հերոսամարտն առատ նյութ է տվել
բազմաթիվ ու ամենատարբեր ժանրերի
գեղարվեստական ստեղծագործությունների: Այդ առումով ուշագրավ է գեղարվեստական գրականությունը. Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» և Սերո Խանզադյանի «Մխիթար
Սպարապետ» պատմավեպեր, «Դավիթ Բեկ
և Մելիք Ֆրանգյուլ» լեգենդ (հեղինակներ՝
Գրիշա Մանուչարյան, Տիգրան Գրիգորյան),
«Զորավար Բալի» պոեմ (հեղինակ՝ Գրիգոր
Գևունց): Դրանցից հատվածներ ենք առաջարկում ընթերցողին:
Հատկապես նշված երկու պատմավեպի գեղարվեստական արժեքը նորովի ենք
ընկալում Նիկողայոս Ադոնցի, գրականագետ Դավիթ Գասպարյանի ու երջանկահիշատակ Սևակ Արզումանյանի գրականագիտական անդրադարձումներից:
Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ»-ի վերլուծականում Դավիթ Գասպարյանը կարծում է՝ ««Դավիթ Բեկը» մի վեպ է, ինչը պիտի դասագիրք
լինի բոլոր ռազմական ուսումնարաններում.
այն պարտավոր են կարդալ և ուսումնասիրել շարքային զինվորից մինչև գեներալ,
նախարար ու շտաբի պետ: Այստեղ ոչ միայն
ոգին է, այլև ռազմական արվեստը, նաև
երկրագիտությունն ու տեղագրությունը»:
Դավիթ Բեկի կերպարը պատշաճ տեղ
է զբաղեցրել հայ օպերային արվեստում:
Օպերան նորովի է արժևորվում ՀՀ ԳԱԱ
արվեստի ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնակատար, արվեստագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր Աննա Ասատրյանի հոդվածում:
Հեղինակը եզրակացնում է՝ «Շնորհիվ հայ
մեծ զորավար Դավիթ Բեկի սխրանքների՝
հայ երաժշտական թատրոնը հարստացավ
ևս մեկ անգին գոհարով՝ Արմեն Տիգրանյանի համանուն օպերայով, որը կարևոր
հանգրվան դարձավ հայ օպերային արվեստի պատմության մեջ»:
Մենք ականատես ենք Դավիթ Բեկի
կերպարի էկրանավորմանը: Խոսքը, ինչպես
ասացինք, Համո Բեկնազարյանի հայրենասիրական էպիկական կինոկտավի՝ «Դավիթ
Բեկ» ֆիլմի և Էդմոնդ Քեոսայանի «Հուսո
աստղ» կինոնկարի մասին է, որի առաջին
մասը վերնագրված է «Դավիթ Բեկ»: Արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ Սիրանույշ Գալստյանի հոդվածը՝ այդ կինոնկարի
մասին, ներկայացված է համարում:
Գեղանկարչությունը նույնպես արձագանքել է Դավիթ Բեկի թեմային: Հայկական
գեղանկարչության տիրույթում ստեղծվել
ու ստեղծվում են բազմաթիվ մեծարժեք
գործեր. դրանցում քիչ տեղ չի զբաղեցնում
դիմանկարի ժանրը՝ հագեցած կերպարի
կոնկրետությամբ,
անհատականությամբ,
ճշմարտացիությամբ, հոգեբանական խորությամբ ու հերոսականությամբ:
Համարում ներկայացվող մի շարք
ստեղծագործություններից առաջինը կուզենայինք նշել Էդուարդ Իսաբեկյանի «Դավիթ
Բեկ» կտավի մասին: 1945 թ. ծնված այդ
ստեղծագործության առիթով հեղինակը
գրել է՝ «... Նկարել եմ «Դավիթ Բեկ»... հրաշալի նկարը, որի ցուցադրության ժամանակ
Հրաչյա Ներսիսյանը ճակատս համբուրեց»:
Եթե խոսքը կերպարվեստի մասին
է, ապա հնարավոր չէ շրջանցել թեմային առնչվող գրքերի նկարչական ձևավորումները, «Դավիթ Բեկ» օպերայի ձևավորման էսքիզները (հեղինակ՝ Մարտիրոս
Սարյան):

Գրքային
գրաֆիկայում
գնահատելի է Ղուկաս Սեբաստացու «Դավիթ Բեկի
պատմությունը» գրքի ձևավորումը ՀՀ ժողովրդական նկարիչ Հենրիկ Մամյանի, ինչպես
և «Մխիթար Սպարապետ» վեպի նկարազարդումն Էդուարդ Իսաբեկյանի կողմից:
Ճարտարապետություն և մոնումենտալ
արվեստ... Այդ ոլորտում ևս հավերժորեն
տեղ է գտել Դավիթ Բեկի կերպարը: Դրա
ամենավառ վկայությունը Կապանի հուշարձանն է, որը ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ,
քանդակագործ Սարգիս Բաղդասարյանի համարձակ մտահղացման արգասիքն
է. Դավիթ Բեկի կերպարում ընդգծվում է
ոչ միայն խիզախ, անվեհեր զինվորը, այլև
զորավարը, դիվանագետը, քաղաքական

րել Սյունիքում՝ Դավիթբեկյան հետքերով:
Եվ ահա, թե ինչ է պատմել վիպասանը (ըստ Արտաշես Ծատուրյանի «Րաֆֆին
ժամանակակիցների հուշերում» ժողովածուի)՝ «... Ես շատ փնտրեցի Դավիթ Բեկի
գերեզմանը, բայց, ցավոք սրտի, ինձ չհաջողվեց այդ սրբազան դամբարանը տեսնել:
Հալիձորի բերդի դարբասի առաջ միտքս
գրավեց մի խոշոր դամբարանաքար, սիրտս
բաբախեց հուզմունքից, բայց երբ վերծանեցի արձանագրությունը, տեսա, որ կալերցի Մահտեսի Հայրապետի գերեզմանն է,
վախճանված 1651 թվականին: Գտա և Մելիք
Փարսադանյանի կողակցի՝ Ռեհանի դամբարանը, վախճանված 1741 թվականին: Շատ
հետախուզեցի բերդի եկեղեցու ներսն ու

Տա Աստված, որ Դավիթբեկյան հայրենատիրության
կրողն ի վերջո դառնա հայոց անկախ պետությունը...
Այնպես որ՝ Սյունիքը սպասում է Դավիթ Բեկի գործի
մերօրյա շարունակողների հառնումին, ովքեր պետք է
գան ու հայոց արևելյան կողմը վերստին լցնեն հաղթանակի աղաղակով ու հայրենատիրության կոնկրետ
դրսևորումներով, ինչպես արեց Գարեգին Նժդեհը մեկ
դար առաջ, ինչպես արեցին մեր ավագները 1990-ականների սկզբին...

գործիչը:
Պարզվում է՝ հայ ռազմապարերի
շարքում նույնպես «Դավիթ Բեկի» պար
ունենք, ինչի մասին իր հարցազրույցում
տեղեկացնում է Հայաստանի ազգային
պարարվեստի և պարագետների միության
նախագահ, «Բերդ» պարային անսամբլի
գլխավոր պարուսույց Կարեն Գևորգյանը:
Այդ պարը մեզ փոխանցել է պարահավաք,
բանահավաք, ազգագրագետ, հայ պարարվեստի երախտավորներից մեկը՝ Արտաշես
Կարապետյանը:
Եվ, իհարկե, թատերական արվեստի
մասին... Րաֆֆու «Դավիթ Բեկի» հիման
վրա ստեղծված սցենարով առաջին ներկայացումը բեմադրվել է 1942-ին. այդ մասին
իմանում ենք «Սովետահայ թատրոնի
տարեգրություն» գրքի 2-րդ հատորից: Բեմադրությունն իրականացրել է Թբիլիսիի
Պետրոս Ադամյանի անվան պետական
հայկական դրամատիկական թատրոնը:
Այնուհետև՝ մոտ հիսուն տարի առաջ
Կապանի
Ալեքսանդր
Շիրվանզադեի
անվան պետթատրոնում Ս. Խանզադյանի «Մխիթար Սպարապետ» պատմավեպի
մոտիվներով բեմադրվեց համանուն ներկայացումը: Խորհրդային ինտերնացիոնալիզմի տարիներին ռեժիսորը համարձակվեց
ներկայացման առանցքում դնել կոչը՝ «Հայեր, չհավատաք թուրքերին»:
1980-ականների կեսերին, երբ Ալ. Շիրվանզադեի անվան թատրոնը ղեկավարում
էր ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ Հակոբ Ղազանչյանը, Կապանում իրականցվեց
Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» պատմավեպի թեմաներով մի բացօթյա բեմադրություն, որը
մինչև հիմա կապանցիների հիշողության
մեջ է:
***
Համարի վերջվածքում՝ առաջին հայացքից հակասական մի քայլի ենք դիմում՝
ցույց տալով, որ Դավիթ Բեկը գերեզման
իջավ Վահանավանքի գավթում՝ Սյունյաց
արքաների գերեզմանների հարևանությամբ:
Իհարկե, հայտնի չէ, թե կոնկրետ
որտեղ է ամփոփվել գահերեց իշխանի
աճյունը, և դրա վերաբերյալ տարբեր ենթադրություններ կան: Այդ հարցը հետաքրքրել է
նաև Րաֆֆուն, ով 1881-ին շրջայց է կատա-

գավիթը, նույնպես Հալիձոր գյուղի հին եկեղեցու շուրջը, դարձյալ ապարդյուն: Հետո
Վահանավանքում շատ ման եկա, տեսա
Սյունյաց իշխանների, հոգևոր հայրերի շիրիմները, բայց փնտրածս չկա ու չկա: Մտածեցի, թե այստեղ մի առեղծված կա. այդպիսի
կարծիք հայտնեցին և Բեխի ծերունիները,
թե տապանաքարը թաքցված է կամ շրջված
հակառակ երեսի վրա՝ գրերը թաքցնելու
նպատակով: Ո՞վ էր շահագրգռված այդ
բանն անելու. իմ կարծիքով կա՛մ հարազատներն են թաքցրել Դավիթ Բեկի աճյունը՝
թշնամիների պղծումից փրկելու համար,
կա՛մ՝ թշնամիները՝ նրա հիշատակը ջնջելու
համար, որի հուշարձանը, որպես ազատամարտի դրոշ, կարող էր միշտ խանդավառել
սյունեցիների ըմբոստ ոգին: Առանց մարգարեության, համոզված եմ, որ մեզանից հետո
էլ մեր հայրենասեր սերունդը կհայտնագործի այդ մեծ սրբությունը»:
Սակայն... Համարը նախապատրաստելու ընթացքում՝ «Գաւառ» թերթի 1927 թ. №
27-ում (30 յունիսի, Ղափան) գտանք Նիկ.
Ա. Պետրոսեանի հոդվածը՝ «Ժողովրդական
պարտքը» վերնագրով: Ահա, թե ինչ է ասված
այդ հոդվածում՝ «Քաղաքակիրթ աշխարհը իր ազգային հերոսներին աշխատում է
իր պարտքը մատուցանել, յայտնի դարձնել
կապել նրանց անձնաւորութիւնը ժողովրդի
հետ: Մեզանում սակայն մանաւանդ վերջին
տարիներս սառնասրտութիւն է նկատւում
դէպի պատմական անձնաւորութիւնները,
սրանց յիշատակը: Նման պատմական հերոսներից է նաև Սիւնիքի ԺԸ-րդ դարու հերոս
պաշտպան Դաւիթ Բէկը, որի յիշատակը մնում է մի մամռապատ բերդ թողնւած
բնութեան ու մարդկային ձեռքի աւերածութիւններին ենթակայ:
Ո՞վ չէ կարդացել Րաֆֆու համանուն
գիրքը, ո՞վ չէ ապրել այդ հերոսի հետ, ո՞վ չէ
սրտի բերկրանք ու հոգու զօրեղ պարծանք
զգացել լսելով Դաւիթ Բէկի քաջագործութիւնների մասին: Սակայն նրա գերեզմանն
իրապէս մնում է անխնամ ու անյիշատակ:
Քանի դեռ գերեզմանի տեղը գիտցողներ կան
ինչո՞ւ չկատարել հասարակական սրբազան
պարտքը, ինչո՞ւ անմոռաց չդարձնել Դաւիթ
Բէկի յիշատակը և ապագայ սերնդի համար
ոգևորիչ մի կոթող չթողնել նրա շիրմի վրայ
մի համեստ գերեզմանաքար կանգնեցնելով:
Պատմական Սիւնիքը պարտաւոր է

ապրել իւր պապերի յիշատակներով, և սերնդէ սերունդ աւանդ թողնել իւր պատմական յիշատակարաններն ու կոթողները:
Սիրում ենք յուսալ, որ մեր առաջարկն անարձագանք չի մնայ պարտաճանաչ սիւնեցիների սրտում»:
Կյանքը ցույց տվեց, որ հոդվածին
հետևողներ չգտնվեցին...
Եվ Սերո Խանզադյանը «Մխիթար Սպարապետ» վեպում խնդրին իր «լուծումը»
տվեց՝ հենվելով ոչ թե փաստերի ու պատմական հիմքերի, ոչ թե գեղարվեստական
երևակայության, այլ պատմական տրամաբանության վրա: Հալիձորում մահկանացուն կնքած գահերեց զորավարը կարող
էր հողին հանձնվել մոտակայքում գտնվող
ամենանշանավոր տաճարում՝ Վահանավանքում, ինչը ամենահավանականն է...
Պատմական տրամաբանությունը մենք
ողջամիտ համարեցինք...
***
Սյունյաց աշխարհում բազում վայրեր
կան՝ նվիրագործված Դավիթ Բեկի անվամբ՝
ամրոցներ (թեև ավերակված), սրբավայրեր,
բնակավայրեր, ճակատամարտի վայրեր,
քաղաքների թաղամասեր ու փողոցներ և,
իհարկե, գերեզմաններ, որոնցում ամփոփված են Դավիթ Բեկի զորահրամանատարների, զինվորների աճյունները: Բոլոր
այդ վայրերը մինչև այսօր էլ իրենց են ձգում
ուխտավորների...
Մեր խմբագրակազմը նույնպես (սույն
համարի նախապատրաստման ընթացքում)
ուխտագնացությունների շարք ձեռնարկեց
դեպի Դավիթբեկյան վայրեր... Այդ այցելությունների ընթացքում և ընդհանրապես համարը նախապատրաստելիս երիցս
համոզվեցինք, որ 18-րդ դարասկզբի սյունիքյան ազգային-ազատագրական շարժման
պատմությունը հետագա ուսումնասիրման
կարիք ունի:
Մենք, ինչպես արդեն նշել ենք, զերծ
մնացինք
բանավիճային
թեմաներից:
Նման թեմաների շարքում է Դավիթ Բեկին
հաջորդած Մխիթար գահերեց զորավարի սպանության հանգամանքների վերհանումը: Այդ հարցին բազմակողմանի անդրադարձ ենք կատարել «Սյունյաց երկիր»
թերթի՝ Խնձորեսկ գյուղին նվիրված բացառիկ համարում, որը, ցավոք, լույս տեսավ
միայն էլեկտրոնային տարբերակով (1
հունիսի 2020թ.): Ուստի և նպատակահարմար չգտանք խնդրին վերստին անդրադառնալ:
***
2020թ. նոյեմբերի 9-ից և հատկապես այդ տարվա դեկտեմբերի 18-ից հետո
Սյունիքի շուրջ ստեղծվել է ռազմաքաղաքական նոր իրավիճակ՝ բազմաթիվ հարցականներով և անորոշություններով: Դրան
ավելանում են հակահայկականությամբ
ադրբեջանական պետության մոլագար
ղեկավարի չդադարող հոխորտանքը, մեր
երկրամասի և ընդհանրապես Հայաստանի
Հանրապետության հանդեպ տարածքային
պահանջների շքերթ-զառանցանքը...
Կարևորելով տարածաշրջանում կայուն
և արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելու ազգային մեր երազանքը, բացառիկ
նշանակություն ենք տալիս հայրենատեր
լինելու ազգային մեր առաքելությանը, այն
էլ՝ Դավիթբեկաբար:
Տա Աստված, որ Դավիթբեկյան հայրենատիրության կրողն ի վերջո դառնա հայոց
անկախ պետությունը... Այնպես որ՝ Սյունիքը սպասում է Դավիթ Բեկի գործի մերօրյա
շարունակողների հառնումին, ովքեր պետք
է գան ու հայոց արևելյան կողմը վերստին
լցնեն հաղթանակի աղաղակով ու հայրենատիրության կոնկրետ դրսևորումներով,
ինչպես արեց Գարեգին Նժդեհը մեկ դար
առաջ, ինչպես արեցին մեր ավագները
1990-ականների սկզբին...
Ասել է թե՝ շատ ամոթ կլինի, եթե Դավիթբեկյան տեսակի առաջնորդներին ու
հերոսներին չկանչենք մեր միջից, եթե այդ
տեսակի նորօրյա կերտումը չապահովենք...
Եվ ուրեմն՝ «Սյունյաց երկիր. մշակութային»
հանդեսի սույն համարը նաև մեր փառքերը զարթնեցնելու, այգաբացը մոտեցնելու
խնդիր ունի: Ուրեմն և՝ հազար փա՜ռք Դավիթ Բեկին, որ հայոց զորականի կերպարին
մինչև հիմա վեհություն է բերում, հայրենատիրոջ մեր վարքին՝ արծվենի ճախր...
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Դավիթ Բեկ․ «Մեր հույսի աստղը նա է՝
Ռուսաստանը։ Ականջներիդ օղ արեք,
հայե՛ր․․․ Մեր մահացու թշնամին թուրքն է՝
Ստամբուլը․․․»
«Միացյալ
խաչ»
հուշարձանը
Երևանում,
2013 թ․
(Օղակաձև
զբոսայգում՝
Մոսկովյան Նալբանդյան
- Իսահակյան
փողոցներով
պարփակված
տարածքում),
քանդակագործ՝ Ֆրիդ
Սողոյան

Հայաստանը
Ռուսաստանի հետ
միավորման
150-ամյակին
նվիրված
հուշահամալիր Աբովյան
քաղաքում
(1978 թ․),
քանդակագործ՝ Սարգիս
Բաղդասարյան
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Սարդարապատի հուշահամալիր. նվիրված է 1918 թվականին թուրքական կանոնավոր բանակի նկատմամբ հայ ժողովրդի տարած հաղթանակին: Հուշահամալիրը ստեղծվել է 1968-ին:

Անդրանիկ Օզանյան (1865 1927), նաև հայտնի է որպես
Զորավար Անդրանիկ, Անդրանիկ
Փաշա, հայ զորահրամանատար,
պետական գործիչ, ֆիդայապետ
(հայդուկապետ)։

Գարեգին Նժդեհ (Գարեգին ՏերՀարությունյան, 1886 - 1955),
հայազգի ռազմական և պետական
գործիչ, իմաստասեր, հայ ազգայինազատագրական շարժման գործիչ։

Վազգեն Սարգսյան (մարտի 5, 1959
- հոկտեմբերի 27, 1999), հայազգի
ռազմական և քաղաքական
գործիչ, ՀՀ առաջին պաշտպանության նախարար, ՀՀ վարչապետ։
Սպարապետ հայոց։
Լեոնիդ
Ազգալդյան
(1942 - 1992),
հայ ֆիզիկոս,
ռազմական
գործիչ,
Արցախյան
ազատամարտի
մասնակից,
Արցախի հերոս։

Մոնթե
Մելքոնյան
(մարտական
անունը՝ Ավո,
1957 - 1993),
Հայաստանի
ազգային հերոս,
Արցախի հերոս,
Արցախյան
պատերազմի ակտիվ
մասնակից, հայազգի հրամանատար։
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«Սմբատ արքայի գերեզմանի մոտ էր փորված այն
փոսը, որի մեջ պիտի ամփոփվեր hայոց նորոգ
իշխանության ստեղծողի՝ Դավիթ Բեկի դին։
Դավիթ Բեկը գերեզման իջավ․․․»

Գ

տնվում է Կապանի տարածաշրջանի մեջ՝ Շհարջիկ գյուղի դիմաց՝
գետի հանդիպակաց աջ ափին:
Հնում մտնում էր Ձորք գավառի մեջ: Ստ.
Օրբելյանն իր պատմության մեջ այս վանքի
շինությանն ու կարգավորմանը նվիրել է
մի հատուկ գլուխ (ԽԵ), համաձայն որի
Սյունյաց իշխաններից Ձագիկի կրտսեր
որդի Վահանը, դառնալով կրոնական,
շինում է այս վանքը և իր անունով կոչում

Վահանավանք, 911 թ.: Վանքի հիմնադիր
Վահանին հաջորդում է իր եղբորորդին՝
նույնպես Վահան անունով (հետագայում՝
Սյունյաց եպիսկոպոս). սա ևս կառուցում է
մի շարք նոր շենքեր:
Ավելի ուշ՝ Բաղաց Գրիգոր թագավորի
օրոք, թագուհի Շահանդուխտն իր քույր
Կատայի և Սենեքերիմ թագավորի հետ
շինում է եկեղեցի մեծամեծ կամարների
վրա, բազմասյուն սրահներ և այլն:
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արտարապետական համալիր
Սյունիքի մարզում, Ողջի գետի
աջ ափին։ Կառուցվել է XVII
դարի 1-ին կեսին, որպես անապատ։
XVIII դ. Դավիթ Բեկն այն վերակառուցել է բերդի, որն իր անառիկ դիրքի
շնորհիվ դարձել է նրա ազատագրական պայքարի գլխավոր ամրոցը և
Սյունիքի հայկական իշխանության
կենտրոնը։ Շրջափակված է հատակագծում անկանոն քառանկյան ձև
ունեցող (տեղանքից բխող) պարսպապատով, որի հարավարևմտյան
անկյունում միակ, հատակագծում
շրջանաձև բուրգն է։ Մուտքերը երկուսն են՝ հարավից և հյուսիսից։
Համալիրում չափերով և տեղադրությամբ գերիշխողը եկեղեցին է (թաղածածկ դահլիճի հորինվածքով, բեմի
երկու կողմում՝ ավանդատներով),
որին հարավից և հյուսիսից կից են
թաղածածկ, երկհարկ շինություններ (առաջին հարկերը հավանաբար
գավթի դեր են կատարել)։ Ամրոցի վերակառուցման ժամանակ պաշտպանական նկատառումներով եկեղեցու
և կից երկհարկ շինությունների վերին
հարկի կտուրները հավասարեցվել են՝
ստացված հարթակից գրոհող թշնամուն գնդակոծելու համար։

3301, Սյունիքի մարզ,
ք. Կապան, Շահումյան
20/32:
ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ
ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2021Թ. ՄԱՐՏԻ 30-ԻՑ:

(+374 91) 45 90 47
(+374 77) 45 90 47

Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

syuniacyerkir@mail.ru

Թղթակցությունները չեն
գրախոսվում եւ հեղինակներին չեն
վերադարձվում: Խմբագրության եւ
հեղինակների կարծիքները կարող են
չհամընկնել: Նյութերը ներկայացնել
մեքենագիր վիճակում:
www.syuniacyerkir.am

Հղումը «Սյունյաց երկիր.
մշակութային» պարբերականին
պարտադիր է:
Հրատարակվում է ՀՀ կրթության,
գիտության, մշակույթի եւ սպորտի
նախարարության աջակցությամբ:

Թերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ»
հրատարակչության տպարանում:
Հասցեն` ք. Երեւան, Արշակունյաց 2:
Ծավալը` 14 տպագրական մամուլ:
Տպաքանակը` 1000, գինը` 100 դրամ:
Ստորագրված է տպագրության
15.06.2022թ.:

