Ðåçþìå
Ñóñàííà Îâàíåñÿí
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ
ÌÀÍÓÊÀ ÀÁÅÃßÍÀ È ÎÂÀÍÅÑÀ ÒÓÌÀÍßÍÀ
Âñòðå÷à Ìàíóêà Àáåãÿíà è Îâàíåñà Òóìàíÿíà ñîñòîÿëàñü åù¸ â 1890 ã.,
êîãäà Àáåãÿí îòêëèêíóëñÿ íà ïåðâûé ñòèõîòâîðíûé ñáîðíèê ïîýòà ñâîåé
èçâåñòíîé ðåöåíçèåé. Èõ äðóæáà ñòàëà åù¸ ïðî÷íåå â ãîäû äåÿòåëüíîñòè
Êàâêàçñêîãî îáùåñòâà àðìÿíñêèõ ïèñàòåëåé (1912-1921 ãã.).
Ïîýò è åãî êðèòèê èìåëè íåêîòîðûå ðàçíîãëàñèÿ â âîïðîñàõ èñêóññòâà è
ëèòåðàòóðû, îäíàêî ýòî íèêîãäà íå ïðåïÿòñòâîâàëî èõ ò¸ïëûì äðóæåñêèì
îòíîøåíèÿì. Èçâåñòíûé ó÷¸íûé-àðìåíîâåä è Ïîýò âñåõ àðìÿí íà ïðîòÿæåíèè
òðèäöàòè ëåò òåñíî ñîòðóäíè÷àëè, ïðîÿâëÿÿ áîëüøîå âçàèìíîå óâàæåíèå.
Ëèòåðàòóðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî Ìàíóêà Àáåãÿíà è Îâàíåñà Òóìàíÿíà ÿâëÿåòñÿ
îáðàçöîì äðóæåñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ïèñàòåëåì è êðèòèêîì, ìåæäó
äâóìÿ âûäàþùèìèñÿ äåÿòåëÿìè àðìÿíñêîé êóëüòóðû.

Summary
Susanna Hovhannisyan
FROM THE HISTORY OF LITERARY COLLABORATION
OF MANUK ABEGHYAN AND HOVHANNES TUMANYAN
Meeting of ManukAbeghyan and HovhannesTumanyan was held back in
1890, when Abeghyan responded to the first book of poems of the poet with his
famous review. Their friendship became even stronger in the years of the activ‐
ity of Caucasian Society of Armenian Writers (1912‐1921).
The poet and critic had some disagreements in matters of art and literature,
but it has never hindered their warm friendly relations. Famousscientist and the
Poet of all Armenians for thirty years worked closely, showing great mutual
respect.
Literary collaboration of ManukAbeghyan and HovhannesTumanyan is an
example of friendly relations between the writer and critic, between two promi‐
nent figures of the Armenian culture.
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ԱՐՏՈՒՇ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ

ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԱՅԻՆ ԵՐԿՈՒ ԹԵՄԱՆԵՐԻ
ՀԵՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ԳՐՎԱԾ
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Նոր շրջանի հայ դասական ∙րականությանը բնորոշ ձևով Իսա‐
հակյանը ևս դիմել է Աստվածաշնչային թեմաներին և տարբեր հատ‐
վածներին, որը, ինչպես Թումանյանի և մյուս հայ հեղինակների դեպ‐
քում, պայմանավորված էր երկու պատճառով: Առաջին՝ անձնական
ապրումների ու աշխարհայացքի հո∙եկան ու հո∙եվիճակային ընդ‐
հանրությունները և երկրորդ՝ Աստվածաշնչային թեմաների միջոցով
անդրադարձ հայ իրականությանը:
Աստվածաշնչային թեմաներով Իսահակյանի ստեղծա∙ործու‐
թյունները ըստ այսմ ժամանակային առումով բաժանվում են երկու
խնբի՝ առաջին՝ մինչև 1915 թ. ∙րված ∙ործերը, որոնցում զու∙ահեռ է
անցկացվում հրեա ժողովրդի ∙երեվարության շրջանի և հայության
ժամանակի վիճակի միջև և երկրորդ՝ 1915 թ. հետո աստվածաշնչա‐
յին թեմաներով ∙րված ստեղծա∙ործություններ, որոնցում Սուրբ Գրքի
տարբեր հատվածների դիտանկյունից քննվում են հայության ճակա‐
տա∙րին առնչվող, ինչպես նաև համամարդկային ընդ∙րկում ունեցող
հարցերը:
Այս ստեղծա∙ործությունները բաժանվում են երեք խմբի: Առաջին՝
Հին և Նոր Կտակարանների թեմաներով երկու ∙րական մշակումներ,
որոնք վերաբերում են Մովսես մար∙արեին և Քրիստոսի ծննդյանը:
Երկրորդ՝ Դավթի ՃԼԶ (136‐րդ) սաղմոսի հետևողությամբ ∙րված
բանաստեղծությունը ազ∙ային ճակատա∙րի համատեքստում՝ զու‐
∙ահեռի մեջ դիտված սաղմոսների հայ դասական ∙րականության
մեջ եղած մշակումներին: Այս խմբին են պատկանուն նաև Սաղմոսաց
և Առակաց ∙րքերից Իսահակյանի կատարած երկու ազատ թար∙մա‐
նությունները, որոնք բնա∙րից այնքան են հեռացած, որ կարելի է նաև
բանաստեղծական մշակում համարել: Եվ վերջապես երրորդ՝ Արար‐
չա∙ործությանը նվիրված երեք բանաստեղծություններ, որոնք զու‐
∙ակցումն են համամարդկային հարցերի և ազ∙ային ճակատա∙րի
թեմայի:
Այստեղ կքննենք առաջին խմբին վերաբերող և Հիսուսի ծննդյանը
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ու Մովսես Մար∙արեի կյանքին նվիրված ստեղծա∙ործությունները,
որոնք արտահայտում են բանաստեղծի աշխարհայացքը և հո∙եվի‐
ճակը նրա ստեղծա∙ործական մուտքի և ապա հասուն տարիների՝
միաժամանակ պայմանավորված լինելով հայության 1890‐ական և
1930‐ական թվականների իրավիճակով::
§Բեթղեհեմի այրի սուրբ Մանկիկը¦ բանաստեղծության վերնա∙ի‐
րը թելադրել է այս ∙ործի ընթացքը և պատկերային կառուցվածքը: Ի
տարբերություն աստվածաշնչային թեմայով Իսահակյանի մյուս չա‐
փածո ստեղծա∙ործությունների, որոնք Սուրբ Գրքի տարբեր տողերի
մեկնաբանություններն էին բանաստեղծական համապատասխան
մշակմամբ, հիշյալ բանաստեղծության համար աղբյուր են ծառայել ո՛չ
միայն Մատթեոսի և Ղուկասի ավերտարանների Քրիստոսի ծննդյանը
վերաբերող հատվածները, այլև Ս. Ծննդյան շարականները և միջնա‐
դարյան պատկերները: Իսահակյանի ստեղծա∙ործությունը հիշյալ
երեքի բանաստեղծական համադրումն է և նորովի վերամեկնաբանու‐
մը իր ապրած ժամանակի ազ∙ային քաղաքական ըմբռնումների և
հարցադրումների շրջանակում: Գրված լինելով 1893թ., այն կարևոր‐
վում է նաև որպես Վարպետի վաղ շրջանի ստեղծա∙ործություններից
մեկը, որը ցույց է տալիս նրա ըմբռնումները ∙րական ասպարեզ
մուտք ∙ործելու շրջանում:
Բանաստեղծությունը եռամաս կազմություն ունի: Առաջին մասում
նկարա∙րվում է Բեթղեհեմյան այրը, երկրորդում՝ այնտեղ ∙տնվող
Մանկիկը և վերջապես երրորդում՝ Մանկանը երկրպա∙ությունը, որը
հան∙ում է մի նոր կյանքով սկսվող ազատության ∙աղափարին:
Առաջին մասը կամ տունը հին∙ տող ունի, որում ներկայացվում է
Բեթղեհեմյան քարայրը.
Լեռների լանջում, քարայրի խորքում
Շողում է կրակ.‐ երկնային կյանքի,
Մի նորո∙ կյանքի շողում է կրակ,
Այնտեղ հավիտյան լույսը չի հան∙չոմ.
Հույսը չի խաբվում1:
Քարայրի ներսում վառվող կրակի մասին Ավետարանում որևէ հի‐
շատակություն չկա, թեև ենթադրելի է, որ իբրև մարդկային կացարան
ծառայող այրում պետք է կրակ վառվեր: Իսահակյանը, սակայն, այս‐
տեղ նման պարզ և կենցաղային մոտիվը չի նկատի ունեցել, այլ Բեթ‐
ղեհեմյան աստղի լույսը, որն առաջնորդելով մո∙երին ∙ալիս հան∙‐
1 Իսահակյան Ա., Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 3‐րդ, Երևան, 2014, էջ 7:
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չում է այրի վրա կամ ինչպես միջնադարյան մանրանկարներում է
պատկերվում՝ այրից ներս՝ Մանկան վերևում, լուսավորելով ողջ այրը:
Արևելքից եկող մո∙երին առաջնորդող աստղի համար Մատթեոսի
ավետարանում ասվում է, որ աստղն §եկեալ եկաց ի վերայ, ուր էր մա‐
նուկն¦ (Բ 9‐10):
Մարդկության Փրկչի ծնունդն ավետող աստղի լույսն Իսահակյանի
մեկնաբանությամբ նորո∙ կյանքի չհան∙չող լույսն է: Հույս, հավատ և
սեր քրիստոնեական ըմբռնումն այստեղ ներկայացված է հույս և լույս
զու∙որդմամբ:
Երկրորդ տունը, որն ամենածավալունն է, կազմված է ութ տողե‐
րից և իր հերթին ունի երկմաս կառուցվածք: Առաջին չորս տողերում
ներկայացվում է այրի մսուրում դրված Մանուկը: Բեթղեհեմյան այրում
Քրիստոսի ծնվելու մասին Մատթեոսի և Ղուկասի ավետարանների
բոլոր նկարա∙րությունները Իսահակյանը խտացրել է չորս տողերում.
Նե՛րս մտիր այրը,‐ հովիվ ու ∙առներ,
Գառների մսուր,‐ անշուք խանձարուր,
Ահա Մանկիկը անմեղ ու անբիծ
Ժպտում է պայծառ‐սեր է մեզ շնչում:
Բեթղեհեմի այրի շրջակայքում ∙տնվող հովիվների մասին Ղուկա‐
սի Ավետարանում ասվում է. §Եւ հովիւք ի տեղւոջն յայնմիկ բացօթե‐
այք՝ որք պահէին զպահպանութիւնս ∙իշերոյ հօտի իւրոց¦ (Ղուկ. Բ 7‐
8):
Մանկան խանձարուրով պատվելու և մսուրը դրվելու մասին եր‐
կիցս հիշվում է Ղուկասի Ավետարանում: Նախ ասվում է, որ Մանկան
ծնվելուց հետո Մարիամը §պատեաց զնա ի խանձարուրս և եդ զնա ի
մսուր¦ (Բ 6‐7): Այնուհետև Տիրոջ հրեշտակն է հովիվներին ասում.
§Գտանիցէք մանուկ պատեալ ի խանձարուրս և եդեալ ի մսուր¦ (Բ 12):
Իսահակյանը բանաստեղծական հանրա∙ումարի բերելով ավե‐
տարանական տողերը հետևել է այն ըմբռնմանը, որ մարդկության
Փրկիչը շքեղ պալատներում չծնվեց, այլ պարզ քարայրի հասարակ
մսուրում: Նման մեկնաբանությամբ է պայմանավորված նաև խանձ‐
րարուրին տրված §անշուք¦ բնորոշումը: Այսինքն մսուր չդրվեց թան‐
կարժեք կերպասների մեջ փաթաթված, այլ հասարակ խանձրարու‐
րով պատվելով: Սա նոր ժամանակների սոցիալական մտածողության
բանաստեղծական արտահայտությունն է՝ համահունչ ժամանակի
հավասարության ըմբռնումներին: Հին∙երորդ դարում ∙րված շարա‐
կանում ասվում է.
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Անբաւելին երկնի և երկրի
Ի խանձարուրս պատեցաւ2:
Միջնադարյան խորհրդաբանական ըմբռնմամբ խանձարուրի մի‐
ջոցով այն հակադրությունն է շեշտվում, որ Աստծո Որդին, Ում երկինքն
ու երկիրը չէին կարողանում իրենցում պարփակել, ի խնդիր մարդկու‐
թյան փրկության, ամփոփվեց ու պատվեց նորածնի խանձարուրում:
Իսահակյանի ∙րածին համահունչ են, սակայն, Ս. Ծննդյան
շարականի հետևյալ տողերը.
Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի,
Որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ,
Հովիւքն եր∙են ընդ հրեշտակս՝
Տան աւետիս աշխարհի3:
Ս. Ծննդյան այրում դրված Մանկանը վերաբերող Վարպետի տո‐
ղերը համահունչ են թե՛ շարականին և թե՛ ասես վերցված լինեն Մա‐
նուկ Հիսուսին պատկերող միջնադարյան մանրանկարներից և Վե‐
րածնության շրջանի վարպետների կտավներից:
Ավետարանում ∙րված է Ս. Ծննդյանը հաջորդող հրեշտակային
օրհներ∙ության ու փառաբանության մասին, սակայն մանկան լացելու
հետ կապված որևէ հիշատակություն չկա: Նորածինը քանի որ իր
մուտքն աշխարհ ազդարարում է լացով, ուստի այս տան երկրորդ մա‐
սի չորս տողերը Իսահակյանը նվիրել է Մանկան լացին, սակայն ոչ սո‐
վորական նորածնի լացին: Մանկան լացն իսկ այստեղ կապվում է
Աստծո Որդու սկսվող փրկչական առաքելության հետ.
Ահա լալիս է , այդ նրա սիրտն է,
Որ կյանքի շեմքից, ծաղիկ օրերից
Մարդկանց վշտերի համար տանջվում,
Մարդկանց մեղքերին ներումն աղերսում:
Ծննդյան առաջին իսկ պահից Մանուկ Հիսուսի սիրտը ցավում է
մարդկության համար:
Ավետարանում հովիվների այցելությունից հետո հիշվում է մո∙երի
երկրպա∙ությունը: Մատթեոսի Ավետարանում ասվում է, որ մո∙երը
հասնելով քարայրին §անկեալ երկրպա∙անէին Նմա և բացեալ
զ∙անձս իւրեանց մատուցէին Նմա պատարա∙ս¦ (Մտթ. Բ 10‐11): Նույ‐
նը վերաբերում է նաև այս տողերի հիման վրա ստեղծված միջնա‐
դարյան ստեղծա∙ործություններին և պատկերներին:
2 Ձայնքաղ Շարական, Վաղարշապատ, 1888, էջ 22:
3 Նույն տեղում:
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Քարայր մտնող և մուտքին խոնարհված մո∙երի երկրպա∙ու‐
թյամբ ավարտվում է նաև Ս. Ծննդյան տեսարանը միջնադարյան
պատկերներում: Մո∙երի երկրպա∙ությունը խորհրդանշում է նորածին
Փրկչին: Այն նոր շրջանի մտածողությանը համահունչ ձևով է ներկա‐
յացրել Իսահակյանը չափածոյի վերջին տանը.
Անկեղծ զղջումով, մաքուր արցունքով
Խոնրահվի՛ր ընկե՛ր, համբուրի՛ր Նրան,
Նա քեզ կներե, Նա քեզ հույս կտա.
Եվ դու զորացած կրի՛ր քո խաչը,‐
Է՛լ շղթա չկա,
Է՛լ արյուն չկա:
§Ընկեր¦ հավաքական բնորոշմամբ իր ժամանակի մարդուն է դի‐
մում, որ նա խոնարհվի նորածին Փրկչի առջև, զորացած կրելու իրեն վի‐
ճակված խաչը, որը կյանքի փորձություններում աներեր առաջ ∙նալն է:
Ավետարանական պատմությունը ու վերջինիս հո∙ևոր խորհուրդը
նոր ժամանակներին համահունչ ձևով մեկնաբանվում ու եզրափակ‐
վում են շղթաներին ու արյանը վերաբերող վերջին երկու կիսատողե‐
րում, որոնցով մարդկության Փրկչի առջև խոնրահումը հան∙եցնում է
շղթաներից և բռնության թափած արյունից զերծ ազատության առջև
խոնարհվելուն:
Ավելի քան չորս տասնամյակ անց ազատության այս ընբռնումը իր
ստեղծա∙ործական աշխարհայացքի զար∙ացմանը և ազ∙ային ակն‐
կալիքների խորտակմանը համահունչ՝ դառնությամբ և խստությամբ է
Իսահակյանը ներկայացրել 1936թ. Փարիզում ∙րված §Յահվեի վրե‐
ժը¦ լե∙ենդում:
Բեթղեհեմյան պարզ ու ջինջ այրի փոխարեն, որն հիշեցնում է
Արա∙ածի լանջերը, հայության մեծ ողբեր∙ությունից հետո և 1937թ.
շեմին փարիզյան ժխորում Իսահակյանը մարդկության ներող Փրկչի
փոխարեն դիմում է հրեաների վրեժխնդիր Յահվե Աստծուն, ազատու‐
թյան տանող ∙աղափարը ներկայացնելով որոշակիորեն այլ հար‐
ցադրմամբ:
§Յահվեի վրեժը¦ Իսահակյանն անվանել է §Հրեական ավանդա‐
վեպ¦: Այն ավելի շատ աստվածաշնչային թեմայի և վերջինիս հրեա‐
կան ավանդազրույցների հիման վրա ստեղծված ∙ործ է, դարձյալ ու‐
րույն մեկնաբանությամբ: Վերջինս բանաստեղծական մի անդրա‐
դարձ է այն հարցին, թե ինչու Մովսեսին բախտ չվիճակվեց հասնելու
Ավետյաց երկիր, այլ մահկանացուն կնքեց վերջինիս ուղղակի շեմին:
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Այս §ինչո՞ւ¦‐ի պատասխանը Իսահակյանը ներկայացրել է Մովսե‐
սի ողջ կյանքի բանաստեղծական խտացման մեջ: Մովսեսի՝ հրեա ժո‐
ղովրդին ե∙իպտական ∙երությունից անապատում 40 տարի դե∙երե‐
լուց հետո մինչև Ավետյաց երկիր առաջնորդելու պատմության մասին
∙րված է §Ելից ∙րքի¦ սկզբից մինչև §Երկրորդումն օրինաց¦ ∙րքի
վերջին ԼԴ ∙լխում, որում ասվում է, որ հրեա ժողովուրդը Մովսեսի
∙լխավորությամբ հասնում է Ավետյաց երկրի սահմաններին, որից հե‐
տո խոստացված երկիր մուտք ∙ործելը կատարվում է Հեսու Նավեի ∙լ‐
խավորությամբ:
Ինչպես կտեսնենք, 1930‐ական թվականներին Փարիզում Իսա‐
հակյանը հետևողականորեն անդրադարձել է Հին Կտակարանի թե‐
մաներին, որի նպատակն էր զու∙ահեռներ ∙տնել հայ կյանքի տար‐
բեր իրողությունների հետ:
Բանաստեղծության 40 տողերի մեջ խտացվել է Մովսեսի ողջ կյան‐
քը, այդ թվում պատասխանը այն հարցի, թե ինչու նա ոտք չդրեց Ավետ‐
յաց երկիրը: Ինչպես ∙րում է Ա. Ղանալանյանը. §Մի կողմ թողնելով
ավանդական բանահյուսության մեջ եղած մանրամասները, նա օ∙տա‐
∙ործել է միայն Մովսեսի կյանքի ու վարքա∙ծի էական դրվա∙ները, հա‐
ջորդական ու տրամաբանական կապ ստեղծել վերջիններիս միջև¦4:
§Ելից ∙րքի¦ առաջին ∙լխում պատմվում է հրեա ժողովրդի ե∙իպ‐
տական ∙երության մեջ կրած նեղությունների մասին: Երկրորդ ∙լխի
1‐10‐րդ տողերում պատմվում է Մովսեսի ծննդյան մասին: Ասվում է, որ
Ե∙իպտոսի ∙իտունները ∙ուշակում են, որ մեկ տարվա ընթացքում
ծնված հրեա մանուկներից մեկը հետա∙այում իր ժողովրդին ազատե‐
լու է ե∙իպտական ∙երությունից: Փարավոնն իմանալով այս մասին,
պատվիրում է, որ եբրայեցիների մինչև մեկ տարեկան երեխաներին
կամ ∙ետում խեղդեն կամ սպանեն: Երբ Մովսեսը երեք ամսեկան է
դառնում, այնքան ժիր և կայտառ է լինում, որ ծնողները նրան այլևս
չեն կարողանում թաքցնել: Ապավինելով բախտին, նրան մի կողովի
մեջ են դնում և ∙ցում ∙ետը: Կողովն ափ է դուրս ∙ալիս այնտեղ, ուր
∙տնվում էր փարավոնի դուստրը, ով լինելով անզավակ, որդե∙րում է
մանկանը: Ինչպես §Ելից ∙րքում¦ է ասվում. §Եւ եղև յորդե∙իրս¦ (Բ 9):
Նկատի ունենալով այս խոսքերը, Իսահակյանը բանաստեղծության
սկզբում ∙րում է.
Միակ ժառան∙ն էր Մովսեսը ներհուն
4 Ղանալանյան Ա., Հայ ∙րականությունը և բանահյուսությունը, Երևան, 1986, էջ
228:
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Փարավոնների հզոր բազուկի,
Սակայն ∙իտեր, որ արյունն է կրում
Մեծ Իսրայելի ընտրա∙ույն ազ∙ի5:
Ելից ∙րքի §Եվ տառապէին որդիքն Իսրայէլի¦ (Բ 23) և §Եւ յաղթա‐
հարէին ե∙իպտացիքն զորդիսն Իսրայէլի բռնութեամբ. Եւ
կեղէին
զկեանս նոցա ի ∙ործ խիստ կաւոյ և աղիւսարկի՝ և յամենայն ∙ործ
դաշտաց¦ (Բռնություն ∙ործադրելով նեղում էին նրանց, տաժանակիր
աշխատանքի էին լծում, նրանց կյանքը մաշում կավի, աղյուսաշինու‐
թյան ու դաշտային բոլոր ∙ործերի մեջ) (Ա 13‐14) տողերի հիման վրա
Իսահակյանը ∙րում է.
Իր եղբայրներին տեսնում էր ∙երի,
Գիշեր ու ցերեկ խոշտան∙ված մշակ,
Կարկառների մեջ դժխեմ բուր∙երի
Քաղցած ու ծարավ, մտրակների տակ:
Մովսեսի չափահաս դառնալուց հետո իր ազ∙ակիցների կրած
չարչարանքները տեսնելու մասին ասվում է. §Եւ եղեւ յետ աւուրց բազ‐
մաց, իբրեւ եղեւ մեծ Մովսէս, ել առ եղբարս իւր որդիսն Իսրայէլի, հա‐
յեցեալ ի չարչարանս նոցա¦ (Բ 11): Իսահակյանը Մովսեսի ունեցած
հո∙եկան ապրումների մասին ∙րում է.
Եվ մորմոքում էր սիրտը Մովսեսի,
Վրեժ էր ուխտում մեծ Տան դեմ դաժան:
§Մեծ տուն¦ ասելով Իսահակյանը, ինչպես բանաստեղծության
տողատակի ծանոթա∙րության մեջ է նշում, նկատի ունի փարավոննե‐
րի տոհմը՝ թա∙ավորական դինաստիան:
Իսահակյանն այնուհետև բերում է հետևյալ պատմությունը: Մի օր,
երբ Մովսեսը շրջում էր միայնակ, մի մարդ նրան հարցնում է, թե ո?վ
է ինքը: Պատանի Մովսեսը պատասխանում է, որ ինքը ե∙իպտացի է:
Հրեա ժողովրդի ապա∙ա առաջնորդն այնուհետև այս դեպքը մոռա‐
նում է.
Ձոնվելով ամբողջ իր ազ∙ի վշտին:
Աստվածաշնչում նման պատմություն չկա: Փոխարենը հետևյալն է
պատմվում: Մի օր Մովսեսը տեսնում է, որ մի ե∙իպտացի ծեծում է մի
հրեայի: Նա ե∙իպտացուն սպանում է և թաղում ավազների մեջ: Հա‐
ջորդ օրը Մովսեսը տեսնում է, որ երկու հրեա կռվում են իրար հետ:
Նրանցից մեկին ասում է, թե ինչու է հարվածում իր ազ∙ակցին: Վեր‐
ջինս պատասխանում է, թե նրան ով է կար∙ել իրենց վրա դատավոր
5 Իսահակյան Ա., Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 3‐րդ, էջ 71:

319

և ասում է, թե ի?նչ է իրեն ևս ցանկանում է սպանել, ինչպես նախորդ
օրն այն ե∙իպտացուն: Մովսեսն այս խոսքերից վախենում է՝ մտածե‐
լով, որ ուրիշները նույնպես կիմանան ե∙իպտացուն սպանելու մասին:
Պարզվում է, որ փարավոնը ևս ∙իտե, և ցանկանում է նրան սպանել,
որից հետո Մովսեսը փախչում է Ե∙իպտոսից:
Մովսեսի կյանքը ծնվելուց մինչև մահանալը հան∙ամանորեն ներ‐
կայացնող և միջնադարյան ձեռա∙րերով վկայված §Պատմութիւն
Մովսէսի¦ պարականոն պատմության մեջ ևս ե∙իպտացու առջև Մով‐
սեսի ուրանալու մասին ոչինչ չի ասվում:
Ըստ այս պարականոնի Մովսեսը Ե∙իպտոսից փախչում է, որով‐
հետև մեծ հռչակի էր հասել և ե∙իպտացիները նրան նախանձում են
և ցանկանում սպանել: Իմանալով այս մասին, նա սպանում է մի
ե∙իպտացու և փախչում6:
Ե∙իպտացուն սպանելու և փախչելու մասին պատմությունն է, որ
եբրայական պարականոն ավանդազրույցներից մեկում դարձել է
Մովսեսի ուրացումը ե∙իպտացու առջև, որն էլ ∙րական մշակման է
ենթարկել Իսահակյանը՝ իրեն հայտնի աղբյուրից: §Յահվեի վրեժը¦
չափածոն երկմաս կառուցվածք ունի: Առաջին մասն ավարտվում է
Մովսեսի ուրացման պատմությամբ: Երկրորդ մասը վերաբերում է
Ավետյաց երկրի շեմին նրա վախճանվելու և Եհովա Աստծո կողմից
սահմանված պատժի, կամ ինչպես վերնա∙րում է ասվում, վրեժի մեկ‐
նաբանման հետ:
Աստվածաշնչում ասվում է, որ Մովսեսը վախճանվում է 120 տարե‐
կանում: Նրա պատանեկությունից մինչև այս տարիքին հասնելը ապ‐
րած կյանքն Իսահակյանը խտացնում է բանաստեղծական երկու
տներում, որոնցից առաջինը վերաբերվում է հրեա ժողովրդին անա‐
պատը հասցնելուն, որից հետո ∙ալու էր Ավետյաց երկիրը.
Երբ փարավոնի երկրից անօրեն
Մինչ ափը կապույտ՝ Ավետյաց Երկրի,
Տոհմերի հովիվ Մովսես մար∙արեն
Ազատեց, բերեց զարմն Իսրայելի:
Երկրորդ տան մեջ ընդհանրացված ձևով ներկայացվում են անա‐
պատում անցկացված 40 տարիները: Ակնարկվում են ոսկե հորթին
պաշտելը, տարբեր տրտունջները, աստվածային պատվիրանների
ստացումը և Ավետյաց երկրի սահմանա∙ծին հասնելը.
6 Թան∙արան հին և նոր նախնեաց. Ա, Անկանոն ∙իրք Հին Կտակարանաց, Ս.
Ղազար, 1896, էջ 201:
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Երբ քառասուն ամ հեստ ամբոխի հետ
Տոկաց, դե∙երեց Սին անապատում,
Կըրեց բազմազան անցքեր չարաղետ,
Մարտնչեց անդուլ, տքնեց անպատում:
Ինչպես ∙րված է §Օրինաց ∙րքի¦ վերջին՝ ԼԴ (34‐րդ) ∙լխում,
Աստված Մովսեսին ցույց է տալիս խոստացված երկիրը՝ ասելով, որ
այնտեղ կմտնի ոչ թե նա, այլ իր զավակը. §Ցուցի աչաց քոց եւ անդր
մի՛ մտանիցես¦ (∙լ. ԼԴ 5);
Հին Կտակարանում Մովսեսին ուղղված այս ար∙ելքը որևէ պատ‐
ժի վրա հիմնված չէ: Մովսեսից երեք տարի առաջ վախճանվում է նրա
ավա∙ եղբայրը՝ Ահարոնը՝ իր ∙լխավոր ∙ործակիցը:
Երկիրը տեսնելը, բայց այնտեղ չհասնելը խորն իմաստ ուներ: Այն
խորհրդանշում է, որ ∙երության մեջ ծնված սերունդը չպետք է հասներ
խոստացված երկիրը: Մովսեսին վերաբերվող ար∙ելքը §Պատմու‐
թիւն Մովսէսի¦ արդեն հիշատակված պարականոնում մեկնաբանվում
է որպես նրան տրված պատիժ, սակայն միան∙ամայն այլ պատճա‐
ռով. §Ելից ∙րքում¦ պատմվում է, որ Մովսեսը ∙ավազանը խփում էր
անապատի ավազին և ապառաժ ժայռին ու հորդառատ աղբյուր էր
բխում: Ըստ պարականոն պատմության մի ան∙ամ, երբ նա զայրա‐
ցած է լինում ժողովրդի վրա §եհար զվէմն բարկութեամբ, զի պարտ էր
խոնարհութեամբ և աղօթիւք հարկանել զվէմն, որպէս և յայլ աւուրսն
սովոր էր առնել՝ և ոչ բարկութեամբ¦7: Քանի որ հեզությամբ չէր խփել
∙ավազանը, այլ բարկությամբ, ուստի Աստված չթողեց, որ նա տեսնի
Երկիրն Ավետյաց:
Այսպիսին է հայկական միջավայրում տարածված եբրայական
պարականոնի մեկնաբանությունը: Իսահակյանը, սակայն, հետևել է
իրեն հայտնի այն տարբերակին, ուր ար∙ելքը մեկնաբանվում է որպես
պատիժ կատարած ուրացմանը.
Եվ արդարադատ Յահվեն խստաբար
Պատժեց Մովսեսին, իբրև դրուժանի,
Օտար վայրում նա մեռավ տենչավառ,
Հայրերի հողին չեղավ արժանի8:
Իսահակյանական մեկնաբանության համար Հ. Ղանալանյանը
∙րում է. §Մեծ է այս լե∙ենդի ∙աղափարական նշանակությունը, որով‐
7 Նույն տեղում, էջ 205:
8 Իսահակյան Ա., Երկերի լիակատար ժողովածու, հտ. 3‐րդ, էջ 72:
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հետև պոետը մարդկանց ուսուցանում է երբեք չխաղալ ազ∙ային ար‐
ժանապատվության հետ, չուրանալ հայրենիքը¦9:
Առավել խորն ընդհանրացմամբ Ա. Ղանալանյանն է ∙րում. §Մեր
օրերում մշակելով հրեական հին ավանդավեպը, Իսահակյանի նպա‐
տակն է եղել ընդ∙ծել այն ճշմարտությունը, ըստ որի հայրենասեր հե‐
րոսը պետք է մինչև վերջ հետևողական ու անբասիր լինի իր վարքա∙‐
ծի մեջ և իր մեծ ∙ործի ճանապարհին թույլ չտա ոչ մի հանցանք կամ
զանցանք¦10:
Մովսես մար∙արեի հետ կապված այս պատմության Իսահակյանի
կատարած ∙րական մշակումը ցույց է տալիս, որ նման սյուժեներով
Վարպետի ∙րած ստեղծա∙ործությունների վերլուծությունը պետք է
ընթանա երկու ուղղությումբ: Մի կողմից պետք է հիմնվի որպես ∙րա‐
կան սկզբնաղբյուր ծառայած բնա∙րի վրա և մյուս կողմից քննվի, թե
դրանք թեմատիկ ինչ վերամեկնաբանման ու ասելիքի արտահայտ‐
ման փոփոխություններ են կրել Իսահակյանի ∙եղարվեստական
մտածողության ստեղծա∙ործական քուրայում:

ÀÐÒÓØ ÌÊÐÒÓÌßÍ
ÑÒÈÕÈ, ÍÀÏÈÑÀÍÍÛÅ ÏÎ ÌÎÒÈÂÀÌ ÄÂÓÕ ÁÈÁËÅÉÑÊÈÕ ÒÅÌ
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Âåôëååìîâñêàÿ ïåùåðà, òðè âîëõâà, Åâàíãåëèå, ïàñòóõ,
ÿãíÿòà, âåðà, íàäåæäà, ëþáîâü, ôàðàîí, åãèïòÿíèí, Çåìëÿ Îáåòîâàííàÿ, ñîðîê
ëåò.
Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ äâà ñòèõîòâîðåíèÿ Àâ. Èñààêÿíà- î ðîæäåíèè
Õðèñòà è æèçíè Ìîèñåÿ, íàïèñàííûå â 1893ã. è â 1930-õ ãîäàõ â Ïàðèæå.
Îáñóæäàåìûå ïðîèçâåäåíÿ ïåäñòàâëÿþò ðàçëè÷íûå äóøåâíûå ñîñòîÿíèÿ ïîýòà,
îáóñëîâëåííûå òðàãè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè òåõ äåñÿòèëåòèé è ïåðèîäîì òâîð÷åñêîãî
ïóòè ïèñàòåëÿ.
Îáà ïðîèçâåäåíèÿ, íåçàâèñèìî îò çàòðàãèâàåìûõ òåì, ÿâëÿþòñÿ
âîñïðîèçâåäåíèÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðîê Åâàíãåëèÿ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè
ïðèäàíèé.

Artush Mkrtumyan
ON THE POEMS WRITTEN IN ACCORDANCE WITH THE TWO BIBLE
THEMES
Key words: Bethlehem, grotto, three magicians, Gospel, shepherd, sheep,
hope, love, belief/faith, pharaoh, Egyptian, Promised Land, forty years.
The present article is dedicated to the two poems related to the birth of
Christ written in1893 and to the life of Moses written in the 1930s in Paris.
Conditioned with the themes of poetry, Isahakyan’s literary life and the trag‐
ic events of those years, the two poems evidently represent Isahakyan’s two dif‐
ferent thematic attitudes and mental state.
The two poems, despite the problems that touch upon, are the literary repro‐
duction of the Bible, the embodiment of relevant lines and the different traditions
related to it.

9 Ղանալանյան Հ., Ավետիք Իսահակյան, Երևան, 1955, էջ 135:
10 Ղանալանյան Ա., Հայ ∙րականությունը և բանահյուսությունը, էջ 228:
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