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Ա ՌԱ ՋԱ ԲԱՆ

 Մով սես Բաղ րա մյա նի «Նոր տետ րակ որ կոչ վում է հոր դո րակ»1 
եր կը հայ քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան ան դրա նիկ նմուշ-
նե րից է: Հայ քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան պատ մու թյու-
նը՝ որ պես հայ ազ գի քա ղա քա կան հա վա քա կան մտա ծո ղու թյան 
զար գաց ման ըն թացքն ու օրի նա չա փու թյուն ներն ու սում ա սի րող 
գի տու թյուն, նոր սկզբ նա վոր վող ուղ ղու թյուն է մե զա նում: Սա կայն 
այն ընդ հան րա ցում ե րը, որոնք այժմ հնա րա վոր է կա տա րել քա ղա
քա կան մտ քի ներ կա ձեռք բե րում ե րի հի ման վրա, կա րող է ընդ հա-
նուր պատ կե րա ցում տալ հայ քա ղա քա կան մտա ծո ղու թյան ան ցած 
ճա նա պար հի նվա ճում ե րի մա սին ընդ հան րա պես, Մով սես Բաղ րա-
մյա նի մա սին` մաս նա վո րա պես: 

Քա ղա քա կան մտա ծո ղու թյան պատ մու թյու նը՝ որ պես պատ մու-
թյան քա ղա քա կան ըն կալ ման եղա նակ, սկիզբ է առել հե ռա վոր ան-
ցյա լի քա ղա քա կան ուս մունք նե րում և ան ցել իր զար գաց ման շր ջա-
դար ձային փու լե րը: Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ առանձ-
նաց վել են` 1) ան տիկ շր ջա նը, 2) մի ջին դա րե րը, 3) վե րածնն դի ու 
ռե ֆոր մա ցիայի դա րաշր ջա նը, 4) վաղ բուր ժու ա կան հե ղա փո խու-
թյուն նե րի, 5) ազատ մր ցակ ցու թյան, 6) մո նո պո լիս տա կան կա պի-
տա լիզ մի, սո ցիալա կան հե ղա փո խու թյուն նե րի, «ռեալ սո ցիալիզ մի» 
ճգ նա ժա մի և «սո ցիալա կան պե տու թյուն նե րի» ձևա վոր ման դա-
րաշր ջան նե րը2:

 Հայ քա ղա քա կան մտ քի պատ մու թյու նը ևս ներ կա յա նում է հա-
ջոր դա կա նու թյան այն պի սի փու լե րով, ինչ պի սիք են մարդ կու թյան 
զար գաց ման սահ մա նա զատ ված փու լե րը: Ան ցու մային այս դա րա-
շր ջա ննե րում փոխ վում են աշ խար հա յացք ներն ու հա վա տա լիք նե րը, 
քա ղա քա կան կա ռույց նե րը, վե րաի մաս տա վոր վում բա րո յա կան ու 
իրա վա կան օրենք նե րը, կերտ վում մշա կույ թի հա մազ գային ու հա-
մա մարդ կային գլուխ գոր ծոց ներ, ինչ պես նաև քա ղա քա կան մտ քի 

1 Տե՛ս Նոր տետրակ որ կոչի Յորդորակ, Մադրաս 1772: Տե՛ս նաև Նոր տետրակ 
որ կոչվում է հորդորակ, աշխարհաբար թարգմանությունը Պ. Խաչատրյանի, 
Եր., 1991: Մեջբերումերն ու վկայությունները կատարված են աշխարհաբար 
թարգմանությունից:
2 Տե՛ս История политических учении, М., 2002, էջ 4:
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կո թո ղային հու շար ձան ներ: Նշ ված շր ջա դար ձային փու լե րից մե կի` 
վաղ բուր ժո ա կան հե ղա փո խու թյուն նե րի դա րաշր ջա նի նշա նա վոր 
հու շար ձան է Մով սես Բաղ րա մյա նի քն նարկ վող աշ խա տու թյու նը: 
Բաղ րա մյա նի կյան քը և գոր ծու նեու թյու նը հա մընկ նում է Եվ րո պա յում 
ծա վալ ված վաղ բուր ժուա կան հե ղա փո խու թյուն նե րի և ազ գային-
ազա տագ րա կան շար ժում ե րի վե րել քի դա րաշր ջա նին, դա րաշըր-
ջան, որի հիմ ա կան բո վան դա կու թյու նը և առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը իրենց ար տա հայ տու թյու նը գտան նաև հայ իրա կա նու թյան մեջ 
և հատ կա պես` հնդ կա հայ գաղ թօ ջախ նե րում: 

Հնդ կաս տա նում հաս տատ վե լուց հե տո կարճ ժա մա նա կա մի ջո-
ցում հայ վա ճա ռա կան նե րը հս կա յա կան հարս տու թյան տեր դար-
ձան, գնե ցին ու կա ռու ցե ցին սե փա կան առևտ րա նա վեր, որոնց 
առաջ բաց էին Ասիայի և Եվ րո պայի բազ մա թիվ նա վա հան գիստ նե-
րի դռ նե րը:

Սկզբ նա կան շր ջա նում ան գլիական, ֆրան սիական ու հո լան դա-
կան գա ղու թա րար նե րը բա րյա ցա կամ վե րա բեր մունք ու նեին հայե րի 
նկատ մամբ և հա մա գոր ծակ ցում էին նրանց հետ: Սա կայն եվ րո պա-
ցի նե րի` Հնդ կաս տա նում վերջ նա կա նա պես հաս տատ վե լուց հե տո, 
սկս վեց մեծ մր ցակ ցու թյուն նախ եվ րո պա ցի նե րի, ապա` եվ րո պա ցի 
և հայ վա ճա ռա կան նե րի միջև: Հայե րի վի ճակն էլ ավե լի ծան րա-
ցավ հն դիկ ժո ղովր դի ազ գային -ա զա տագ րա կան շար ժու մը Բեն գա-
լիայում ան գլիացի նե րի կող մից ճն շե լուց հե տո: Վեր ջին ներս սկ սե-
ցին հաշ վե հար դար տես նել ոչ միայն պարտ ված հն դիկ ժո ղովր դի, 
այլև նրանց սա տար կանգ նած հնդ կա հայե րի հետ: Հայե րը զրկ վե-
ցին Ար ևե լյան հնդ կա կան ըն կե րու թյան պայ մա նագ րով նախ կի նում 
հայ վա ճա ռա կան նե րին շնորհ ված բո լոր առանձ նաշ նոր հում ե րից: 
Անգ լիական, հո լան դա կան ու ֆրան սիական առևտ րա կան նե րի թի-
կուն քում կանգ նած պե տու թյուն նե րը տար բեր մի ջոց ներ էին գոր-
ծադ րում ան պաշտ պան հայ վա ճա ռա կան նե րին ու նեզր կե լու և շա-
հու թա բեր շու կա նե րից դուրս մղե լու հա մար: Ստեղծ ված ծանր կա-
ցու թյու նից դուրս գա լու հա մար հայ վա ճա ռա կան ներն ու ղի ներ էին 
փնտ րում: Հա մաեվ րո պա կան ազ գային -ա զա տագ րա կան շար ժում-
նե րը և վաղ բուր ժու ա կան հե ղա փո խու թյուն ներն իրենց շր ջապտույ-
տի մեջ են առ նում նաև գաղ թաշ խար հի հայ զանգ վա ծին: Հետզ հե-
տե ձևա վոր վում է ազ գային միաս նու թյան ու ինք նա հա մախմբ ման 
գի տակ ցու թյու նը: Եվ րո պա ցի նե րի նման նրանք էլ են առևտ րա կան 
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ըն կե րու թյուն ներ ու միու թյուն ներ ստեղ ծում, ազ գային ազա տագ րու-
թյան ու ղի ներ փնտ րում ու ծրագ րեր մշա կում: 

Ա հա այս մթ նո լոր տում ու հա տուկ առա քե լու թյամբ ծնունդ առավ 
հայ առա ջին քա ղա քա կան խմ բա կը Մադ րա սում:

 Մադ րա սա հայ հա մայն քի սո ցիալ-տն տե սա կան տե ղա շար ժե րի 
ծնունդն էր Մադ րա սի քա ղա քա կան խմ բա կը, որն ար դյունքն էր` Շ. 
Շա հա մի րյա նի և Մ. Բաղ րա մյա նի ան սպառ եռան դի ու տա ղան դի:

 Խո սե լով XVIII դա րի հնդ կա հայ հա մայն քի տն տե սա կան ու գի-
տամ շա կու թային գոր ծու նեու թյան մեծ շր ջա դար ձի մա սին՝ Թ. Ավ-
դալ բե գյա նը իրա վա ցիորեն գտ նում է, որ «… հա կա ռակ այն հա-
մա տա րած մո լար կար ծի քի, թե հայ նոր գրա կա նու թյունն առաջ 
է եկել XIX դա րում, …պետք է պն դել, կրկ նել ու երեքկ նել, թե հայ 
նոր գրա կա նու թյան, այ սինքն` բուր ժու ա կան-դե մոկ րա տա կան գրա-
կա նու թյան հիմ ադ րու մը հար կա վոր է հաշ վել հնդ կա հայ հայտ նի 
գր քե րից ու հե ղի նակ նե րից, որոնք ֆրան սիական մեծ հե ղա փո խու-
թյու նից էլ առաջ ար տա հայ տել են և ջա տա գո վել «եր րորդ դա սի» 
մտ քերն ու իդեալ նե րը` գրե լով հայ հան րային նշա նա վոր հար ցե րի 
մա սին ընդ հան րա պես և մեր երկ րային-պե տա կան ու քա ղա քային-
հա մայ նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի էու թյան ու ձևե րի մա սին 
առանձ նա պես»3: 

XVIII դա րի մա սին նույն կար ծիքն է ար տա հայ տել նաև ակա դե-
մի կոս Աշ. Հով հան նի սյա նը՝ գրե լով. «Գոց վում է հին մի դար և բաց-
վում նո րը»4:

 Թեև Հա յաս տա նը XVIII դա րում շա րու նա կում էր մալ թուրք-
պարս կա կան ծանր լծի տակ, այ նու ա մե նայ նիվ հնդ կա հայ գաղ թօ-
ջախ նե րում ձևա վոր վում են հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կենտ-
րոն ներ, որ տեղ հետզ հե տե ձևա վոր վում էր ազ գային միաս նու թյան 
գի տակ ցու թյու նը: Հայ քա ղա քա կան կյան քի աշ խու ժաց ման վե րել-
քի այս նոր փու լում պատ մա կա նո րեն առա ջադր ված քա ղա քա կան 
խնդիր նե րի լուծ ման ճա նա պար հին աս պա րեզ են իջ նում հայ ժո-
ղովր դի պատ մու թյան նոր դա րաշր ջա նի քա ղա քա կան միտ քը կեր-
տող ներ Հով սեփ Էմի նը, Շա հա միր Շա հա մի րյա նը, Մով սես Բաղ րա-

3 Թադ. Ավդալբեգյան, Հայագիտական հետազոտություններ, Եր., 1969, էջ 255:
4 Աշ. Հովհաննիսյան, Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության, 
գիրք երկրորդ, Եր., 1959, էջ 415:
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մյա նը, այլ գոր ծիչ ներ, որոնք Հա յաս տա նը օտար նե րի տի րա պե տու-
թյու նից ազա տագ րե լու և սե փա կան պե տու թյուն ստեղ ծե լու ու ղի ներ 
էին որո նում: Այ սու հան դերձ թե´ Մադ րա սի քա ղա քա կան խմ բա կի 
և թե նշ ված գոր ծիչ նե րի մա սին քիչ ու սում ա սի րու թյուն ներ են կա-
տար վել5: 

Մով սես Բաղ րա մյա նը XVIII դա րում տի րող խա վա րի ու տգի տու-
թյան առա ջին ու ամե նա խո շոր քն նա դատն էր, հայ երի տա սար դու-
թյա նը կր թու թյան և լու սա վո րու թյան մղող մեծ լու սա վո րի չը, նրանց 
հայ րե նա սի րու թյան ոգով դաս տիարա կող ու սուց չա պե տը, Հա յաս-
տա նի ազա տագ րու թյան տե սա կան ու ղի հար թողն ու ան խոնջ ջա-
տա գո վը: Ապ րե լով միջ նա դա րի ու նոր դա րի սահ մա նագլ խին՝ Բաղ-
րա մյա նը դար ձավ նա խըն թաց դա րաշր ջան նե րի հայոց մո ռաց ված 
ար ժեք նե րի հայտ նա գոր ծողն ու հայ ժո ղովր դի սե փա կա նու թյու նը 
դարձ նո ղը, ազ գին հա մախմ բող ու ազ գի ապա գան ու ղեն շող, նա-
խորդ դա րերն ան ջր պե տող ու նաև այն հա ջորդ դա րե րին կա պող 
հզոր կա մուր ջը, մեծ քա ղա քա ցին ու մեծ քա ղա քա գետ-հ րա պա րա-
կա խո սը:

Ն րա տե սա կան ժա ռան գու թյու նը ընդ հան րա պես և «Նոր տետ-
րակ որ կոչ վում է հոր դո րակ»6 եր կը մաս նա վո րա պես, բա վա րար ու-
սում ա սի րու թյան ու ըստ ար ժան վույն գնա հատ ման չեն ար ժա նա-
ցել, իսկ հայ քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան առու մով, որ-

5 Իսրայել Օրու մասին տե՛ս Эзов Г. А., Сношения Петра Великого с армянским 
народом, СПб, 1898, Աշոտ Հովհաննիսյան, Դրվագներ հայ ազատագրական 
մտքի պատմության, գիրք երկրորդ, Եր., 1959: Լեո, Երկերի ժողովածու, երրորդ 
հատոր, գիրք երկրորդ, Եր., 1973:
Հ. Էմինի մասին տե՛ս ”Life and Adventures of Joseph Emin an Armenian”, London, 
1792, վերահրատարակությունը` Կալկաթա, 1918: Հայերեն թարգմանությունը` 
«Հովսեփ Էմինի կյանքն ու արկածները», Բեյրութ, 1958: Լեո, Երկերի Ժողո-
վածու, երրորդ հատոր, գիրք երկրորդ, Եր., 1973, Иоаннисян А., Иосиф Эмин, 
Ер., 1945:
Շ. Շահամիրյանի մասին տե՛ս Յարութիւն Տէր-Յովհանեանց, Պատմութիւն Նոր 
Ջուղայու որ յԱսպահան, հ. 1, Նոր-Ջուղա, 1880: Դիվան հայոց պատմության, 
գիրք թ., Թիֆլիս 1911, Թադ. Ավդալբեգյան, «Առաջին բանավեճը հայ մամուլի 
մեջ», «Շահամիր Շահամիրյանն ու հնդկահայ համայնական ինքնավարությունը 
XVIII դարում», Հայագիտական հետազոտություններ, Եր., 1969, էջք 236-239, 
255-274:
6 Տե՛ս Նոր տետրակ…: 
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տեղ նա բա ցա ռիկ ներդ րում ու նի, գրե թե չի ու սում ա սիր վել: 
Ան ցյա լի ար ժեք նե րի նկատ մամբ գի տա կան վե րա բեր մուն քը քա-

ղա քա կան ժա մա նա կա կից ակ տիվ կեն սա կերպ մշա կե լու կարևո-
րա գույն գոր ծոն նե րից է: Այս հա մա կար գում գի տա գործ նա կան և 
պատ մա ճա նա չո ղա կան ու րույն տեղ է գրա վում XVIII դա րի հայ քա-
ղա քա կան մտա ծո ղու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի իմա ցու թյու-
նը: Հայ քա ղա քա կան մտ քի պատ մու թյու նը գնա հա տել արևմ տյան 
դա սա կան ու ստան դարտ մո տե ցում ե րով ու մո դել նե րով՝ ան հնար 
է: Օրի նակ, Բաղ րա մյա նի տե սա կան ժա ռան գու թյու նը և առա ջադ-
րած գա ղա փար ներն ըմբռ նե լու հա մար նախ պետք է ու սում ա սի րել 
XVIII դա րի հա յա գի տու թյան ձեռք բե րում ե րը, ապա ժա մա նա կա կից 
քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան ըն ձե ռած ընդ հա նուր նյու թե-
րը և այդ եր կու սի հա մադ րու թյամբ ու սում ա սի րել հիմ ախն դի րը:

 Հա յա գի տու թյու նը սահ ման վում է որ պես տե սու թյուն գի տա կան 
իմա ցու թյան տար բեր բնա գա վառ նե րում դրս ևոր վող հայ իրա կա նու-
թյա նը բնո րոշ ու սում ա սի րու թյուն նե րի մա սին, որոնք հե տա զոտ-
վում են հա մա պա տաս խան գի տու թյուն նե րի` պատ մու թյան, գրա-
կա նու թյան, փի լի սո փա յու թյան, աղ բյու րա գի տու թյան, աշ խար հագ-
րու թյան, հրա պա րա կա խո սու թյան և այլ նի կող մից՝ վեր ջին նե րիս 
ներ հա տուկ սկզ բունք նե րով:

Մ. Բաղ րա մյա նի քն նարկ վող աշ խա տու թյու նում ար ծարծ ված 
քա ղա քա կան հիմ ախն դիր նե րը շատ են` քա ղա քա կան հա յա գի-
տու թյուն, հայոց ազ գային -ա զա տագ րա կան շարժ ման տե սու թյուն ու 
գա ղա փա րա խո սու թյուն, այդ պայ քա րի մար տա վա րու թյուն ու ռազ-
մա վա րու թյուն: Այս հիմ ա հար ցե րի՝ առանց ժա մա նա կա կից քա-
ղա քա գի տա կան հա մա պա տաս խան բնա գա վառ նե րի ու սում ա սի-
րու թյան ան հնար է հաս կա նալ, գնա հա տել ու մեկ նա բա նել այդ մեծ 
քա ղա քա ցուն ու ստեղ ծա գոր ծո ղին: Այ սինքն՝ սույն ու սում ա սի րու-
թյու նը կյան քի կո չե լու հա մար օգ տա գործ վել են հայե ցա կար գային 
մո տե ցում եր բո վան դա կող հա յա գի տա կան ու քա ղա քա կան-տե սա-
կան, մե թո դա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հիմ ա րար աշ խա-
տու թյուն ներ: 

Այս պի սով, Մադ րա սի քա ղա քա կան խմ բա կի գոր ծու նեու թյան և 
Բաղ րա մյան-հ րա պա րա կա խո սի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հա մա-
կող մա նի ու սում ա սի րու թյան բա ցը լրաց նե լու նպա տակ ենք հե-
տապն դել:
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 Բաղ րա մյա նի ժա մա նա կա կից նե րից Հով սեփ Էմի նը նշում է, որ 
Բաղ րա մյա նը իր ազ գա կանն է, 1762 թվա կա նին իրենք հան դի պել 
են և մինչև 1767 թվա կա նը շր ջա գայել միասին, որի ըն թաց քում 
Բաղ րա մյանն աջակ ցել է Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան՝ Էմի նի նա-
խա ձեռ նած գոր ծին, սա կայն հու սալք վե լով վեր ջի նիս անի րա գոր ծե լի 
ծրագ րից՝ Մց խե թում բա ժան վել է նրա նից և գնա ցել Հնդ կաս տան: 
Այս կա պակ ցու թյամբ Հով սեփ Էմի նը գրում է. «Խե թա յում (Մց խեթ), 
որ գտն վում է Քուռ գե տի ափին, կե սօ րից հե տո, Մով սե սը, որ հե-
տիոտն էր, հոգ նեց և հու սա հատ տրտ մեց: Նա ավե լի լավ էր հաս-
կա նում քան Էմի նը, թե անի մաստ է հետ ևել Հե րակ լին, և թե պետ ի 
բնե հա մեստ, հան կարծ բա ժա նու մի թույլտ վու թյուն խնդ րեց Էմի նից: 
Խեղճ մար դը մի քա նի խեղճ ու կրակ պատ ճա ռա բա նու թյուն արեց, 
թե մո ռա ցել է ճեր մա կե ղե նը և ու րիշ հար կա վոր բա ներ, հետ ևա բար 
ցան կա նում էր Թիֆ լիս վե րա դառ նալ դրանք վերց նե լու: Էմի նը թա-
փան ցե լով նրա դի տա վո րու թյա նը, դի տո ղու թյուն չա րեց: Այս պես 
Մով սե սը մեկ նեց և Էմի նը հա ջորդ առա վոտ միայ նակ հե ռա ցավ իշ-
խա նից ու հա սավ Գո րի քա ղաք»7:

Հն գա մյա այս դե գե րում ե րը Հա յաս տա նում և հա րա կից երկըր-
նե րում Հ. Էմի նին և նրա զի նա կից Մ. Բաղ րա մյա նին տվե ցին հս կա-
յա կան այն փաս տա կան նյու թերն ու տվյալ նե րը, որոնց հի ման վրա 
նրանք կա տա րե ցին նա խա դե պը չու նե ցող ընդ հան րա ցում եր հայոց 
պատ մու թյան, պատ մու թյան փի լի սո փա յու թյան, քա ղա քա կան ու 
տն տե սա կան աշ խար հագ րու թյան և Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան 
տե սու թյան մշակ ման աս պա րե զում:

 Հե տա գա յում՝ 1783 թվա կա նին, գնա լով Հնդ կաս տան՝ Էմի նը նո-
րից է հան դի պում Բաղ րա մյա նին և որոշ կեն սագ րա կան ման րա-
մաս ներ հա ղոր դում նրա մա սին. «Մով սե սը բա վա կան ծա նոթ լի նե-
լով հայ քե րա կա նու թյա նը,– ն շում է Էմի նը,–  ներ կա յա ցել էր պա րոն 
Չա մի րին (Շ. Շա հա մի րյա նին) և կարգ վել ու սու ցիչ նրա որ դի նե րի: 
Եր կու -ե րեք տա րի հե տո Չա մի րը պաշ տոն է հանձ նել Մով սե սին ապ-
րանք տա նե լու Սու եզ և այն տե ղից Եգիպ տոս: Վե րա դառ նա լով այդ 
ուղ ևո րու թյու նից որոշ շա հով և այս պես հա վատ ներշն չե լով պա րոն 
Չա մի րին իր ձեռ նար կու թյան մա սին, նրա նից ստա ցել է մեծ քա նա-
կու թյամբ վա ճառք և նաև դե պի Բու շիր գնա լու, ինչ պես նաև` հնդ կա-

7 Հովսեփ Էմին, նշվ. աշխ., Էջ 406:
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կան թան կա գին ապ րանք ներ և չի նա կան հախ ճա պա կի ներ Շի րազ 
տա նե լու իբրև նվեր Քե րիմ խա նին, որ պես զի նա թույլ տար գոր ծա-
րան բա ցել Շի րա զում և այն տեղ ծա խել ապ րանք ներ»8:

 Թեև այս և մի քա նի այլ ակ նարկ նե րից եր ևում է, որ Բաղ րա մյա-
նը ծա վա լել է նաև առևտ րա կան գոր ծու նեու թյուն, այ նու ա մե նայ նիվ, 
նրա գրա կան հա րուստ ժա ռան գու թյու նից իմա նում ենք, որ նա ծա-
վա լել է հատ կա պես գրա կան-հ րա պա րա կա խո սա կան բուռն գոր ծու-
նեու թյուն9:

 Մով սես Բաղ րա մյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյա նն առա ջի նն ան դրա-
դար ձել ու խիստ քն նա դա տու թյան է են թար կել Սի մեոն Ա. Եր ևան ցի 
(1710–1780) կա թո ղի կո սը: Նախ նա նշում է, որ Բաղ րա մյա նը ծն վել 
է Ար ցա խում, բայց ման կու թյան տա րի նե րին ապ րել ու կր թու թյուն է 
ստա ցել Ջու ղա յում՝ Գևորգ վար դա պե տի մոտ10: Այ նու հետև Մադ րա-
սի քա ղա քա կան խմ բա կին խիստ հան դի մա նա կան նա մակ է հղում 
և բո ղո քում այն տեղ տպագր ված եր կու գր քե րի` «Նոր տետ րա կի» և 
«Ո րո գայթ փա ռա ցի»11 դեմ, դրանց ան վա նե լով «դի վա շունչ»: Կա թո-
ղի կո սը իր զայ րույ թը թա փում է հատ կա պես Մով սես Բաղ րա մյա նի 
վրա, որին նա հա մա րում էր միակ դր դիչ և հե ղի նակ այդ գր քում 
ար տա հայտ ված վտան գա վոր մտ քե րի: Շա հա միր Շա հա մի րյա նի և 
Գրի գոր Խո ջա ջա նյա նի առջև կա թո ղի կո սը պայ ման է դնում. «Նախ` 
զի զգիրքն զայն այ րես ցե իս պառ, և զորս ցրու եալ է աստ և ան դ` 
ջա նաս ցէ և հնա րես ցէ զայնս ևս այ րել: Երկ րորդ` զի տպագ րա տունն 
զայն խա փա նես ցէ իս պառ: …Իսկ այդ իմաս տակդ (Մ. Բաղ րա մյա-
նը- հեղ.) որ իբր ար հես տա գէտ ձևա ցու ցա նէ զինքն, ոչ գի տէ զինչ 
առ նելն: Ուս տի` թարց ար հես տի և խո կաց ման տպե ցեալն ձեր, բաց 
ի յա մօ թոյ և ի վնա սուց զո չինչ օգուտ բե րէ ազ գիս: …Հին գե րորդ` զի 
զխա բե բայ Մով սեսն այն կամ վտա րես ցեն ի մի ջոյ իւ րեանց, և կամ 
ի տե ղի ոչն չի հա մա րե լով` մի մեր ձե ցուս ցեն առ ին քեանս, զի ամօթ 
մեծ է ձեզ, ասէ, այդ պիս ւոյ մտա թա փի մո լե կան խե լացն հետ ևիլ և 
ան կա նիլ ի բե րան ազ գի: Վեր ջա պես բա նադ րանք այն չիք Մով սի-

8 Հ. Էմին, նշվ. աշխ., էջ 481:
9 Տե՛ս Թադ. Ավդալբեգյան, նշվ. աշխ., էջք 236-245:
10 Տե՛ս Դիվան հայոց պատմության, հատ. Ը, Թիֆլիս, 1908, էջ 11:
11 Տե՛ս Շ. Շահամիրյան, Որոգայթ փառաց, Մադրաս, 1773, տե՛ս Պ. Խաչատրյանի 
աշխարհաբար թարգմանությունը, Եր., 2002:
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սին և պա տու էր` զի մի ոք հա ղոր դես ցի նմա բա նիւ կամ գոր ծով և 
կցոր դես ցի անի ծից և դա տա պար տու թեանց նո րին»12: 

Իսկ Գրի գոր Խո ջա ջա նյա նին գրած առան ձին թղ թում կա թո ղի-
կո սը Բաղ րա մյա նի մա սին գրում է. «Ա նի ծեալ լի ցի, ասէ, ծնունդն 
դո րա, որ խայ տա ռակ արար զմեզ և զազգս մեր ի մէջ ազ գաց, և քա-
կեաց իս պառ զտունս Հայոց: Զո րոյ զդժ նեայ պտուղն յե տոյ էք, ասէ, 
տե սա նե լոց օրըս տօ րէ: …Այս թօհ մաթս քեզ չէ, սի րե լիդ իմ. գի տեմ 
միամիտ ես դու: Այլ որով հետև դու ևս էիր ձեռն եդեալ ի վե րայ այդ 
խե լա ռա կան գրոյն, վասն այ սո րիկ ի վե րա եր կուցդ գրե ցի: Եթե այն 
դի ւա բախ շա րադ րողն ի ձեռս ան կա ներ, ձեզ ամեն ևին ոչինչ գրէի, 
զինչ օգուտ` որ ի ձեռս ոչ ան կա նի»13:

 Կա թո ղի կո սը իր մտա հո գու թյու նը պատ ճա ռա բա նում է Հա յաս-
տա նում տի րող աղե տա լի իրա վի ճա կով: Դուք հե ռու և ապա հով եք,- 
դի մում է նա հնդ կա հայ մե ծա հա րուստ նե րին,– ձեզ թվում է թե մենք 
Եվ րո պա յում ենք ապ րում, եթե նրանց պայ ման նե րը մե րը լի նեն, մե-
րը` նրան ցը, նոր կեր ևա, թե ով է իմաս տուն: Եթե միայն մեկ ամիս 
թուր քե րի իշ խա նու թյան տակ ընկ նեն նրանք, բա նա կա նու թյունն 
ան գամ կկորց նեն:

 Ժա մա նա կա կից նե րից Մ Բաղ րա մյա նի մա սին ար մա տա պես այլ 
կար ծիք են հայտ նել Լա զա րյան նե րը: 1777 թվա կա նի նոյեմ բե րի 6-ին 
Շա հա մի րյա նին հղած նա մա կում Աղա զար Լա զա րյա նը նշում է, որ 
Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան գոր ծում ար ցախ ցի նե րի վրա հեն վե-
լու հա մար նախ պետք է կր թել ու լու սա վո րել նրանց, ինչ պես կար ևո-
րում է հան ճա րա միտ Մով սե սը… «Նախ պետք է ազ գին մե րո, մա նա-
վանդ ի Սղ նախ և ի Ղա րա բաղ եղե լոցն, ու նիլ լու սա ւո րու թիւն մտաց, 
և թո ղեալ զս նո տի ու նայ նա հա ւա տու թիւն իւ րեանց և գո ռո զու թիւն, 
կր թիլ և վաս տա կիլ ի մրց մունս գի տու թեան, պատ մու թեան և աշ-
խար հա ծա նօ թու թեան և լի նիլ հա սու մտօք այնմ նիւ թոյ և բա նից, 
զո րոց ճա ռէ բա րե հի շա տակ որ դին քոյ Յա կոբ ընդ դաս տիարա կին 
իւ րո հան ճա րա միտ Մով սե սի»14:

 Լա զա րյան նե րին և Ռու սաս տա նի հայ առա ջա վոր գոր ծիչ նե րին 

12 Դիվան հայոց պատմության, հ. Ը, էջ 577-580:
13 Նույն տեղը;
14 Մեջբերում ըստ Վ. Դիլոյանի «Լազարյանների հասարակական-քաղաքական 
գործունեության պատմությունից» աշխատության, Եր., 1966, էջ 173:
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այն քան է դուր եկել «Նոր տետ րա կը», որ նրա հին գե րորդ և վե ցե-
րորդ գլուխ նե րը, որոնք ընդ գր կում են հայոց պատ մու թյու նը և Հա-
յաս տա նի պատ մա կան աշ խար հագ րու թյան հատ ված նե րը, 1780 -ա-
կան թվա կան նե րին թարգ մա նել են տվել ռու սե րեն և 1786 թվա կա-
նին Պե տեր բուր գում հրա տա րա կել: Այն թարգ մա նել է ռու սա կան 
բա նա կի սպա Վառ լամ Վա հա նո վը (Բա րա ղամ Վա հա նյան): Գիր քը 
նվիր վել է իշ խան Գրի գո րի Պոտյոմ կի նին, որի գի տու թյամբ էլ, ինչ-
պես դա եր ևում է 1786 թվա կա նին Հով սեփ Ար ղու թյա նի` Շա հա միր 
Շա հա մի րյա նին հղած նա մա կից, կա տար վել է թարգ մա նու թյու նը15: 

Ա հա սա կա վա թիվ այն ան դրա դարձ նե րը, որ կա տա րել են Բաղ-
րա մյա նի ժա մա նա կա կից նե րը նրա մա սին: Հա յա գետ նե րից Մով-
սես Բաղ րա մյա նին առա ջի նն ան դրա դար ձել է պրոֆ. Լեոն: XVIII 
դա րի հայոց ազ գային -ա զա տագ րա կան շարժ ման պատ մու թյու նը 
շա րադ րե լու ժա մա նակ «Նոր տետ րա կը» նա օգ տա գոր ծել է որ պես 
ճշ մար տա պա տում ու ար ժե քա վոր սկզբ նաղ բյուր: Նույն դա րի հայոց 
մշա կույ թի պատ մու թյան բաժ նում մեծ պատ մա բա նը Բաղ րա մյա նին 
ներ կա յաց րել է որ պես հայ քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան 
տա ղան դա վոր հիմ ա դիր: «Մով սես Բաղ րա մյա նը գու ցե առա ջին 
հայն է Մով սես Խո րե նա ցուց հե տո, – գրում է Լեոն, – որ վերց նում է 
հա յու թյունն իբրև մի ազ գու թյուն և քն նա դա տում է այդ ազ գու թյան 
իրա կան դրու թյու նը, ցույց է տա լիս նրա պա կա սու թյուն նե րը, մըտ-
րա կում նրա տգի տու թյու նը, որ ան կում է բե րել ընդ հան րու թյան հա-
մար: Նա պա հան ջում է, որ հի նա վուրց ստ րու կը սր բի իր կեղ տե րը, 
ոտ քի կանգ նի իբրև վե րածն վող մի մար մին և ազա տու թյուն, կա-
տա րյալ ան կա խու թյուն ձեռք բե րի: Որով հետև առանց քա ղա քա կան 
ան կա խու թյան, չկա փր կու թյուն, չկա ազ գային պա տիվ, առա ջա դի-
մու թյուն և եր ջան կու թյուն»16: 

Բաղ րա մյա նի այս նոր ու վեհ գա ղա փար նե րի աղ բյու րը Լեոն 
կա պում է եվ րո պա կան լու սա վո րիչ նե րի տե սա կան ժա ռան գու թյան, 
Խո րե նա ցու Հայոց պատ մու թյան և Աստ վա ծաշն չի խոր իմա ցու-
թյան հետ: Այ նու հետև հա մա ռոտ ներ կա յաց նե լով «Նոր տետ րա կի» 
բո վան դա կու թյու նը՝ նա կա տա րում է մի շարք կար ևոր ընդ հան րա-
ցում եր: Այս գիր քը, գրում է Լեոն. «Վաղ առա վո տի ավե տողն էր, որ 

15 Տե՛ս Նոր տետրակ որ կոչվում է հորդորակ, էջ 188:
16 Լեո, Երկեր, հ. երրորդ, գիրք երկրորդ, Եր., 1973, էջ 527:
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գա լիս էր ասե լու, թե հայ ժո ղո վուրդն այլևս կրո նա կան մի հա մայնք 
չէ, աստ վա ծա բա նա կան մի աղանդ չէ, այլ մի քա ղա քա կան ազգ, որ 
քա ղա քա ղա կան միտք է դարբ նում, քա ղա քա կան իդեալ ներ է սնու-
ցա նում և քա ղա քա կան գրա կա նու թյուն ու նի»17:

Բ նա կա նա բար մեծ պատ մա բա նը իր առջև խն դիր չէր դրել 
«Հայոց պատ մու թյուն» աշ խա տու թյան էջե րում Բաղ րա մյա նի առա-
ջադ րած քա ղա քա կան հայե ցա կե տե րը առան ձին -ա ռան ձին քն նար-
կել: Նրա ներդ րում ե րը մա ցին որ պես հիմ ա րար ընդ հան րա ցում-
ներ և ար ժե քա վոր ցու ցում եր ապա գա հե տա զո տող նե րի հա մար: 

Ի դեպ, մինչև 1908 թվա կա նը՝ մինչև Սի մեոն կա թո ղի կո սի «Յի-
շա տա կա րա նի» հրա տա րա կու մը «Դի վան հայոց պատ մու թյան» 
8-րդ հա տո րում, Լեոն ևս հետ ևում էր տի րա պե տող այն կար ծի-
քին, թե այդ եր կի հե ղի նա կը Շ. Շա հա մի րյա նի վա ղա մե ռիկ որ դի 
Հա կոբ Շա հա մի րյանն է: Այդ հրա տա րա կու թյու նից հե տո է, որ այս 
ան մահ գոր ծը գտավ իր ստեղ ծո ղին: «Նորք» ամ սագ րի 1924 թվա-
կա նին հրա տա րակ ված 4-րդ գր քում Թադ ևոս Ավ դալ բե գյա նը նույն-
պես անդրա դար ձավ այս խնդ րին և նոր փաս տե րով հիմ ա վո րեց որ 
«Նոր տետ րա կի» հե ղի նա կը Մով սես Բաղ րա մյանն է18: 

Թադ. Ավ դալ բե գյանն է առա ջադ րել այն կար ծի քը, որ Մ. Բաղ-
րա մյա նը նաև «Ազ դա րա րում» «Հայի որ դի հայ» ծած կա նու նով 1795 
թվա կա նին հրա տա րակ ված եր կու հոդ ված նե րի, ինչ պես նաև Աբ-
րա համ Կրե տա ցու «Պատ մու թյուն Նա դիր շա հին պար սից» աշ խա-
տու թյան առա ջին տպագ րու թյան «Նե րա ծու թյուն» վեր նագ րով ըն-
դար ձակ հա վել վա ծի հե ղի նակն է՝ «Ոմ բա նա սեր» ծած կա նու նով19: 
Մ. Բաղ րա մյա նը աշ խա տակ ցել է նաև «Պատ մութիւն մա ցոր դաց 
հայոց և վրաց…» եր կի՝ 1775 թվա կա նի մադ րա սյան հրա տա րա կու-
թյա նը20:

Մ. Բաղ րա մյա նի կյան քին և գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյա նը նվիր-
ված առան ձին փոք րա ծա վալ ու սում ա սի րու թյուն ներ են հրա տա րա-

17 Լեո, նշվ. աշխ., էջ 534:
18 Տե՛ս Թադ. Ավդալբեգյան, նշվ. աշխ., էջք 236-242, 259:
19 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 245:
20 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 261:
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կել Առ. Առա քե լյա նը21, Ս. Պո ղո սյա նը22, Մ. Թե լուն ցը23, Գ. Գրի գո-
րյա նը24, Հ. Գաբ րիելյա նը25, Գ. Մել քու մյա նը26: 

Այս ու սում ա սի րու թյուն նե րում տր վում են «Նոր տետ րա կի» հա-
մա ռոտ բո վան դա կու թյու նը և որոշ կեն սագ րա կան հայտ նի տե ղե-
կու թյուն ներ: Լի նե լով ճա նա չո ղա կան-տե ղե կատ վա կան բնույ թի 
աշ խա տու թյուն ներ, դրան ցում վեր լու ծա կան, բա նա վի ճային և մաս-
նա վոր հար ցեր չեն քն նարկ վում: Նշ ված հե տա զո տող նե րից բա ցա-
ռու թյուն է կազ մում Գ. Մել քու մյա նը, որն առան ձին քն նու թյան է առ-
նում Մ. Բաղ րա մյա նի մար դա բա նա կան և պատ մա փի լի սո փա յա կան 
հա յացք նե րը, և կա տա րում այն կար ևոր եզ րա կա ցու թյու նը, որ ազ-
գային-ա զա տագ րա կան պայ քա րի ար ժեք նե րը միաժա մա նակ գե-
րա կայող դեր են զբա ղեց նում ժա մա նա կաշր ջա նի մարդ կանց նպա-
տակ նե րի հա մա կար գում:

Գ. Մել քու մյա նի կար ծի քով, Բաղ րա մյա նի առա ջադ րած ազ գային 
խառն ված քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը երկ րի բնա կան պայ ման-
նե րի և պատ մա կան ճա կա տագ րի հետ կա պե լու դրույթ նե րը բխում 
են արևմ տաեվ րո պա կան լու սա վո րիչ նե րի, հատ կա պես Շ. Լ. Մոն-
տեսքյոյի տե սու թյու նից27:

« Նոր տետ րա կը» ար դիական մեծ հն չե ղու թյուն ստա ցավ, նրա 
առա ջադ րած հայ րե նա սի րա կան ու ազա տա սի րա կան գա ղա փար-
նե րին ժա մա նա կա կից ըն թեր ցո ղը հա ղոր դակց վեց Պո ղոս Խա-
չատ րյա նի աշ խար հա բար թարգ մա նու թյան շնոր հիվ: Իրոք, Շ. 
Շա հա մի րյա նի «Ո րո գայ թի» և Մ. Բաղ րա մյա նի «Նոր տետ րա կի» 

21 Տե՛ս Առ. Առաքելյան, Հայ ժողովրդի մտավոր մշակույթի զարգացման պատ-
մություն, XIV-XIX դդ. առաջին կես, հ. 2-րդ, Եր., 1964, էջք 350-370:
22 Տե՛ս Ս. Պողոսյան, «Մովսես Բաղրամյան», Հայ մշակույթի նշանավոր գոր-
ծիչները V-XVIII դդ., Եր., 1976, էջք 550-556:
23 Տե՛ս Մ. Թելունց, Հայ ազգային-ազատագրական շարժումը XVIII դարի 
երկրորդ կեսին և իրավաքաղաքական միտքը, Եր., 1995, էջք 108-122:
24 Տե՛ս Գ. Գրիգորյան, Հայ առաջավոր հասարակական-քաղաքական մտքի 
պատմությունից, Եր., 1975:
25 Տե՛ս Հ. Գաբրիելյան, Հայ փիլիսոփայական մտքի պատմություն, հ. 2, Եր., 
1958:
26 Տե՛ս Գ. Մելքումյան, Մ. Բաղրամյանի մարդաբանական և պատմափիլիսո-
փայական հայացքները, «Բանբեր Երևանի Համալսարանի», 1998, թիվ 3:
27 Տե՛ս Գ. Մելքումյան, նշվ. աշխ., «Բանբեր Երևանի Համալսարանի», էջ 137:
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խա չատ րյա նա կան թարգ մա նու թյու նը նոր էջ բա ցեց XVIII դա րի՝ քա-
ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան այս մե ծար ժեք ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րը նո րո վի լու սա բա նե լու և գնա հա տե լու առու մով: Ոչ միայն 
կա տա րյալ թարգ մա նու թյամբ ժա մա նա կա կից հայե րե նի վե րած վեց 
այդ ար ժե քա վոր գիր քը, այլև շատ հա րուստ ծա նո թագ րու թյուն նե-
րով լու սա բան վեց XVIII դա րին բնո րոշ շատ անըմբռ նե լի հիմ ա հար-
ցեր, որոն ցով ժա մա նա կա կից ըն թեր ցո ղը պատ կե րա ցում կազ մեց 
բա զում ան հաս կա նա լի տեր մին նե րի ու հաս կա ցու թյուն նե րի մա սին: 
Թարգ մա նի չը նաև հայտ նա բե րել և մատ նան շել է այն աղ բյուր ներն 
ու եր կե րը, որոնք օգ տա գոր ծել է Մ. Բաղ րա մյա նը: «Հոր դո րա կը, – 
ինչ պես նշում է թարգ մա նու թյան գրա խոս Վ. Դի լո յա նը,– գտն վում 
է իր ժա մա նա կի հա յա գի տու թյան նվա ճում ե րի մա կար դա կի վրա, 
որը դեռ իր առա ջին քայ լերն է կա տա րում այդ աս պա րե զում»28: 

Մ. Բաղ րա մյա նի այս ար ժե քա վոր եր կի քա ղա քա գի տա կան ու-
սում ա սի րու թյան առա ջին փոր ձը կա տա րել են սույն մե նագ րու թյան 
հե ղի նակ նե րը: «Դր վագ ներ հայ քա ղա քա կան մտ քի պատ մու թյան» 
աշ խա տու թյան մեջ նշ վում է, որ «Նոր տետ րա կում» շո շափ վում են 
մար դու, քա ղա քա կան գործ չի, պե տու թյան, մայր հայ րե նի քի, ազ-
գային ազա տագ րու թյան ու ղի նե րի որոն ման, ազ գային նե րու ժի բա-
ցա հայտ ման, ազ գային միաս նու թյան և քա ղա քա կան մտ քի պատ-
մու թյան հա մար կար ևոր այլ հար ցեր»29:

 Առա ջին ան գամ հիմ ա վոր վում է, որ Բաղ րա մյա նի աշ խա տու-
թյան հին գե րորդ գլու խը ոչ թե սոսկ հայոց պատ մու թյան հա մա ռո-
տագ րում է, ինչ պես կար ծում են նա խորդ ու սում ա սի րող նե րը, այլ 
հայոց պե տա կա նու թյան համ առոտ պատ մու թյունը: Պատ մու թյան 
այս պի սի շա րադ րան քը նա խա տես ված է զանգ վա ծային քա րոզ չու-
թյան հա մար, և շատ հզոր է նրա ապա ցու ցո ղա կան ու ժը: Իսկ «Նոր 
տետ րա կի» վե ցե րորդ գլու խը ոչ թե սո վո րա կան աշ խար հագ րա կան 
ակ նարկ է, այլ հայ րե նա գի տա կան ու քա ղա քա կան աշ խար հագ րու-
թյան առա ջին ար ժե քա վոր ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հայ իրա կա նու-

28 Վ. Դիլոյան, «Նոր տետրակ որ կոչվում է հորդորակ» թարգմանությունը բնա-
գրից և ծանոթագրությունները՝ Պ. Խաչատրյանի, «Բանբեր Երևանի Համալ-
սարանի», 1993, թիվ 1, էջ 214: 
29 Հ. Մանուչարյան, Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի պատմության, Եր., 
2002, էջ 147:
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թյան մեջ30: 
Մի քա նի հրա պա րա կում ե րում հե ղի նակ նե րը ան դրա դար ձել են 

հիմ ախնդ րի տար բեր կող մե րի՝ «Քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո-
սու թյան»31, «Հաղ թա հա րե լով ազ գային թե րար ժե քու թյան բար դույ-
թը»32, «Քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան դա սա կար գային ու 
ազ գային հայե ցա կար գե րը»33, «Մով սես Բաղ րա մյա նի ազ գա կերտ-
ման ծրա գի րը»34, «Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան Մով սես Բաղ րա-
մյա նի ծրա գի րը»35, «Քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյուն և քա-
ղա քա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն»36 լու սա բան մա նը:

 Ծա նո թա նա լով Բաղ րա մյա նի՝ քն նարկ վող աշ խա տու թյու նում 
ար ծարծ ված քա ղա քա կան հիմ ախն դիր նե րին, եկել ենք այն հա-
մոզ ման, որ առանց քա ղա քա գի տա կան մտ քի ժա մա նա կա կից ձեռք-
բե րում ե րի հա տուկ ու սում ա սի րու թյան՝ չենք կա րող մեկ նա բա նել 
ու արժ ևո րել Բաղ րա մյա նի՝ XVIII դա րում առա ջադ րած հիմ ադ րույթ-
նե րը: Օրի նակ, բո լոր ու սում ա սի րող նե րը նշում են, որ Բաղ րա մյա-
նի եր կը առա ջին քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան ժան րի 
ստեղ ծա գոր ծու թյունն է հայ իրա կա նու թյան մեջ: Սա կայն այդ ժան-
րի վեր լու ծու թյու նը առանց հրա պա րա կա խո սու թյան տե սու թյան ճա-

30 Հ. Մանուչարյան, նշվ. աշխ., էջ 152: Տե՛ս նաև Հայ քաղաքական մտքի 
պատմություն, գիրք Ա, 5-18-րդ դ. Եր., 2013, էջ 249-274:
31 Տե՛ս Մ. Դավթյան, Քաղաքական հրապարակախոսություն, «Օրենք և իշխա-
նություն», գիտատեսական ամսագիր, 1998 թ. մարտ-ապրիլ, թիվ 23-24, էջ 45: 
32 Տե՛ս Հաղթահարելով ազգային թերարժեքության բարդույթը, «Օրենք և 
իշխանություն», 2000 թ., թիվ 2(31), էջ 28:
33 Տե՛ս Քաղաքական հրապարակախոսության դասակարգային ու ազգային 
հայեցակետերը, «Հանդես», Երևանի Թատրոնի և կինոյի պետական ինս-
տիտուտի գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր., 2004 թ., էջ 187:
34 Տե՛ս Մովսես Բաղրամյանի ազգակերտման ծրագիրը, «Քաղաքագիտություն», 
բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, 
2007 թ., էջ 69:
35 Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստի-
տուտի, հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2008 
թ., էջ 188:
36 Տե՛ս Քաղաքական հրապարակախոսություն և քաղաքական գաղափարա-
խոսություն, «Հանդես», Երևանի Թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի 
գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր., 2008 թ., էջ 201:
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նաչ ված մաս նա գետ նե րի, հատ կա պես Մ. Չե րե պա խո վի37, Ե. Պրո-
խո րո վի38, և Վ. Ուչյե նո վայի39 աշ խա տու թյուն նե րի ման րակր կիտ 
ու սում ա սի րու թյան, մենք չէինք կա րող մեկ նա բա նել Բաղ րա մյա նի 
տե սա կետ նե րը որ պես հայ հրա պա րա կա խո սու թյան հիմ ադ րի: 

Այս հե ղի նակ ներն են լու սա բա նում հրա պա րա կա խո սու թյան 
ժան րի, դրա առջև դր ված խն դիր նե րի, գոր ծա ռույթ նե րի, մե թոդ նե-
րի հիմ ա հար ցե րը: Այ սու հան դերձ, հրա պա րա կա խո սու թյան խըն-
դիր նե րին նվիր ված այս ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը մենք օգ տա գոր-
ծել ենք ոչ թե զուտ հրա պա րա կա խո սա կան ժան րի հա մե մա տա կան 
վեր լու ծու թյամբ, այլ այն քա նով և այն նպա տա կով, որ քա նով պա-
հանջ վում էր մեկ նա բա նել Բաղ րա մյան հրա պա րա կա խո սին: Բաղ-
րա մյա նի առա ջադ րած այլ հիմ ա հար ցե րի քն նարկ ման ժա մա նակ 
նույն պես մեզ հա մար տե սա կան գի տե լիք նե րի աղ բյուր ծա ռա յած 
քա ղա քա գի տա կան գրա կա նու թյու նը ևս հիմ ախնդ րի շր ջա նակ-
նե րում բազ մա կող մա նի վեր լու ծու թյան չենք են թար կել, այլ միայն 
դրանց ան դրա դար ձել ենք այն չա փով, ինչ չա փով ան հրա ժեշ տու-
թյուն է առա ջաց րել մեր թե ման:

 Բաղ րա մյա նի աշ խա տու թյան մեջ ընդ գծ վում է միջ նա դա րյան 
նիր հի մեջ գտն վող հայ զանգ վա ծից քա ղա քա կան ազ գի վե րած վե լու 
գա ղա փա րը: Նրա մտ քի ներ քին հան գույց նե րը բա ցե լու հա մար օգ-
տա գոր ծել ենք ազ գի տե սու թյան հիմ ախնդ րին նվիր ված բազ մա-
թիվ ու սում ա սի րու թյուն ներ: Իշ խող արևմ տյան տե սու թյուն նե րում40 
ազ գե րի կազ մա վո րու մը պայ մա նա վո րում են Եվ րո պա յում ազ գային 
պե տու թյուն նե րի կազ մա վոր մամբ ու զար գաց մամբ: Բայց նույն տե-
սու թյուն նե րում քն նա դատ վում են հայ ազ գի առա ջաց ման և հայ 
ազա տագ րա կան գա ղա փա րա խո սու թյան իրո ղու թյու նը: Օրի նակ` 

37 Տե՛ս М. С. Черепахов, Проблемы теории публицистики, М., 1973:
38 Տե՛ս Е. П. Прохоров, Публицистика в жизни общество, М., 1968: 
39 Տե՛ս В. В. Ученова, Публицистика и политика, М., 1973:
40 Տե՛ս Էռնեստ Գելներ, Ազգերը և ազգայնականությունը, Եր., 2003:
E. J. Hobsbauwm, Nations and nationalism since 1870. Cambridge Univ., Press, 
1993:
A. J. Tojnbee, A study of history, vol. 8, L-n. 4, Toronto, 1955:
Политическая культура: теория и национальние модели, М., 1994:
Ernest Renan. “What is a nation” The Nationalism Readered by Omar Dahbour and 
Micheline R.Ishay, Humanities Rress, New Jersey, 1995:
“Нации и национализм” Новая наука политики, М., 2002:
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Բե նե դիկտ Ան դեր սո նը ազ գերն ան վա նում է «եր ևա կա յա կան հո րին-
ված հան րույթ ներ»41: Բնա կան է, որ հայ ազ գի ձևա վոր ման պատ-
մու թյու նը ներ կա յաց նե լիս պետք է քն նա դա տա բար ու սում ա սի րել 
արևմ տյան պատ մա փի լի սո փա յա կան տե սու թյուն նե րը, սա կայն 
փաստ է, որ մեր ազ գի դեպ քում ան հրա ժեշտ է հիմ ա հար ցը քն նել 
կոնկ րետ պատ մա կան մո տեց մամբ: Բաղ րա մյա նի ազ գա կերտ ման 
ծրա գի րը բա ցա հայ տել ենք վեր ջին տա րի նե րին ազ գի սահ ման ման 
մա սին առա ջադր ված այն մո տե ցու մով, ըստ որի՝ ազ գը դիտ վում է 
որ պես պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված կա յուն ընդ հան րու թյուն, որն 
ու նի տա րած քի, ծագ ման, լեզ վի և հո գե կան կերտ ված քի ընդ հան
րու թյան և ազ գային հան րույ թի մա կար դա կին բնո րոշ տն տե սա կան 
կյան քի, սո ցիալա կան կա ռուց ված քի, քա ղա քա կան հա մա կար գի և 
գա ղա փա րա խո սու թյան ընդ հան րու թյուն42:

Մ. Բաղ րա մյա նը ոչ միայն հայ ժո ղովր դին միջ նա դա րյան ամ-
բո խից քա ղա քա կան ազգ կեր տե լու տե սու թյան հիմ ա դիրն է, այլև 
ձևա վոր վող հայ ազ գի ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյան` հայոց ազ-
գայ նա կա նու թյան հիմ ադ րույթ նե րի առա ջին բա ցա հայ տո ղը: 

Ազ գայ նա կա նու թյու նը միայն XVIII դա րի վեր ջին սկ սեց դառ նալ 
հա մընդ հա նուր ճա նա չում ստա ցած հայե ցա կարգ, որը կա ղա պա րեց 
ազ գային և մաս նա վոր կյան քը, և դար ձավ ազ գե րի պատ մու թյու նը 
իմաս տա վո րող ամե նա մեծ գոր ծոն նե րից մե կը: 

Ազ գայ նա կա նու թյան հիմ ախնդ րին ան դրա դար ձել են շատ ճա-
նաչ ված հա սա րա կա գետ ներ: Ու շագ րավ են Առ նոլդ Թոյն բիի43, Էրիկ 
Հոբս բաու մի44, Հանս Կո նի45, Էռ նեստ Ռե նա նի46 և ու րիշ նե րի իրա-
րա մերժ տե սա կետ նե րը:

41 Տե՛ս B. Anderson, Imagined Communities. Reflection on the Origin and spread of 
Nationalism, London, Verso, 1983:
42 Տե՛ս Հ. Մանուչարյան, Սոցիալիստական հայ ազգի էթնոտարբերիչ հատկա-
նիշները, Եր., 1988, էջ 31:
43 A. J. Tojnbee, A study of history, vol. 8, L-n. 4, Toronto, 1955.
44 E. J. Hobsbauwm, Nations and nationalism since 1870, Cambridge Univ., Press, 
1993.
45 Kohn, Hans, The idea of nationalism, Macmillan, New York, 1945.
46 Ernest Renan, “What is a nation” The Nationalism Readered by Omar Dahbour 
and Micheline R.Ishay. Humanities Rress, New Jersey, 1995.
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Քն նարկ վող աշ խա տու թյան տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյու
նը Մ. Բաղ րա մյա նին հան գեց նում է ազ գային ա զա տագ րա կան պայ
քա րի տե սու թյան ստեղծ մա նը: Դա րեր շա րու նակ օտա րի լծի տակ 
հե ծող հայ ժո ղովր դի ազա տագ րու թյան հա մար մղած պա տե րազմ-
նե րը հան դի սա ցել են նրա պատ մու թյանն ու ղեկ ցող, այդ պատ մու-
թյունն ամ բող ջաց նող խն դիր նե րից մե կը: V դա րի ազա տագ րա կան 
շար ժում ե րից մինչև նո րօ րյա ար ցա խյան պա տե րազմ ե րի պատ-
մու թյան և տե սու թյան հար ցե րի մշա կու մը մշ տա պես գտն վել է հայ 
հա սա րա կա գետ նե րի, պատ մա բան նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: 
Կոնկ րետ XVIII դա րի ազա տագ րու թյան տե սու թյան և Բաղ րա մյա-
նի հա յացք նե րի վեր լու ծու թյան հա մար կար ևոր վում են հատ կա պես 
ակա դե մի կոս ներ Աբ գար Հով հան նի սյա նի47 և Աշոտ Հով հան նի սյա-
նի48 աշ խա տու թյուն նե րը: 

Ա հա տե սա կան այն հի նա կան բա զան, որի օգ նու թյամբ փոր ձել 
ենք քա ղա քա գի տա կան վեր լու ծու թյան են թար կել Մ. Բաղ րա մյա նի 
«Նոր տետ րակ որ կոչ վում է հոր դո րակ» եր կը:

 Մով սես Բաղ րա մյա նը ապ րել և ստեղ ծա գոր ծել է պատ մա կան մի 
այն պի սի շր ջա դար ձային ժա մա նա կա հատ վա ծում, որում իր նա խա-
դե պը չու նե ցող հս կա յա կան քայ լե րով աշ խար հը վե րա փոխ վում էր: 
Աշ խար հի առա ջա վոր մտա ծող նե րը, նրանց հետ նաև Մով սես Բաղ-
րա մյա նը, ձգ տում էին բա ցատ րել այդ նոր ու սո վո րա կան աչ քով ան-
տե սա նե լի եր ևույթ նե րը, նոր հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
ձևա վոր ման ու նրան բնո րոշ հան րույ թի` ժո ղովր դից ազ գի ան ցման 
հա սա րա կա կան քա ղա քա կան օրի նա չա փու թյուն նե րը: Մեր հե տա-
զո տու թյան նպա տակն է հա մաեվ րո պա կան այդ մեծ տե ղա շար ժե րի 
ֆո նի վրա լու սա բա նել Մ. Բաղ րա մյա նի` որ պես իր դա րի նոր մտա ծո-
ղու թյան կրո ղի ու կեր տո ղի քա ղա քա կան հա յացք նե րը: Հրա պա րա-
կա խո սա կան ժան րի առա ջին այդ մե ծար ժեք եր կում Բաղ րա մյա նը 
մշա կում է ոչ թե իմա ցա բա նա կանտե սա կան հար ցեր, քա ղա քա կան 
հրա պա րա կա խո սու թյան կամ զուտ քա ղա քա գի տա կան տե սա կան 
դրույթ ներ, այլ առա ջադ րում է ընդ հա նուր հա սա րա կա գի տա կան 

47 Иоаннисян А., Иосиф Эмин, Ер., 1946. одно и т-ж, Россия и армянское освобо-
дительное движение в 80-х г. 18-ое столетия, Ер., 1947.
48 Աշ. Հովհաննիսյան, Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության, 
հ. 2-րդ, Եր., 1959:
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հիմ ադ րույթ ներ և որո նում հայ ազ գի ազա տագ րու թյան ար դյու նա
վետ ու ղի ներ:

Յու րա քան չյուր ազ գի ան ցած պատ մա կան ճա նա պար հը տվյալ 
ազ գի հա սա րա կա կան մտ քի պատ մու թյան ու սում ա սի րու թյան 
օբյեկտն է: Մեր հե տա զո տու թյան օբյեկ տը XVIII դա րի հայ իրա կա-
նու թյունն է իր բազ մա տե սակ դրս ևո րում ե րով` թուրք-պարս կա կան 
լծի տակ հե ծող Հա յաս տա նով և հայ րե նի քի ազա տագ րու թյան տեն-
չան քով ապ րող սփյուռ քով:

 Հայ քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան պատ մու թյու նը որ-
պես քա ղա քա կան իրա կա նու թյան գի տակ ցում ձգ տում է հայտ նա-
գոր ծել ընդ հան րա կան օրի նա չա փու թյուն ներ և հաս նել հա սա րա կա-
կան-քա ղա քա կան եր ևույթ նե րի օբյեկ տիվ գնա հատ ման:

Ն մա նա տիպ աշ խա տու թյուն նե րի սա կա վու թյան պատ ճա ռով, 
սույն հե տա զո տու թյան ստեղծ ման հա մար տար բեր մե թոդ ներ ենք 
կի րա ռել:

XX դա րի նշա նա վոր մտա ծող Կ. Ման հեյ մը իր «Մեր ժա մա նա կի 
ախ տո րո շու մը» աշ խա տու թյան մեջ նշում է, թե գո յու թյուն ու նի գա-
ղա փար նե րի պատ մու թյան շա րադր ման եր կու եղա նակ: Դրան ցից 
մե կը ան վա նել է «պատ մո ղա կան», երբ հիմ ա կա նում ցույց է տր վում 
թե ինչ պես են գա ղա փար նե րը մեկ մտա ծո ղից «փո խանց վում» մյու-
սին: Երկ րոր դը` մտա ծո ղու թյան տար բեր ոճե րի, ձևե րի վեր լու ծու-
թյան եղա նակ: Այս դեպ քում, որ պես մտ քի փո փոխ ման ըմբռն ման 
բա նա լի է ծա ռա յում փո փոխ վող «հա սա րա կա կան ֆո նը», առա ջին 
հեր թին դա սա կար գե րի, սո ցիալա կան խմ բե րի ճա կա տագ րե րը49:

 Պատ մո ղա կան և վեր լու ծա կան մո տե ցում ե րից բա ցի, սույն 
հե տա զո տու թյան հա մար որ պես մե թո դա բա նա կան հիմք են հան-
դի սա ցել նաև պատ մա կան, պատ մա հա մե մա տա կան, տրա մա բա-
նա կան, նկա րագ րա կան ու վեր լու ծա կան մե թոդ նե րը, ինչ պես հա-
յա գի տա կան ոլոր տի, այն պես էլ քա ղա քա գի տա կան ու հրա պա րա-
կա խո սա կան ոլորտ նե րի մե թոդ նե րը: Այ սինքն, առաջ նորդ վել ենք 
հիմ ա հար ցի պատ մու թյան ու տե սու թյան հե տա զո տու թյան նաև 
հա րա կից բա ղադ րա տա րե րի տի րույթ նե րին վե րա բե րող փորձ ված 
ու քն նու թյուն բռ նած մե թոդ նե րով: 

Հե տա զո տու թյան թե մա դարձ նե լով XVIII դա րի հայ հրա պա-

49 Манхейм К., Диагноз нашего времени, М., 1994, էջ 572:
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րա կա խո սու թյան ժան րի մի ու շագ րավ ստեղ ծա գոր ծու թյուն, որում 
ար ծարծ վում են հայ ժո ղովր դին թմ րու թյան քնից հա նե լու և քա ղա-
քա կան ազգ դարձ նե լու, նրան պարս կա-թուր քա կան լծից ազա տագ-
րե լու, ազ գային -ա զա տագ րա կան պայ քա րի տե սու թյան, մար տա վա-
րու թյան, ռազ մա վա րու թյան և այլ հար ցեր, որոնց առար կա յա կան 
տի րույթն ան մի ջա կա նո րեն առնչ վում է ժա մա նա կա կից քա ղա քա գի-
տու թյան հետ, փոր ձել ենք քա ղա քա կան վեր լու ծու թյան դաշտ դուրս 
բե րել հայ ժո ղովր դին մտա հո գող բա զում խն դիր ներ, առա ջար կել 
քա ղա քա կան լու ծում եր և տրա մա բա նա կան ավար տին հասց նել 
հա յա գի տու թյան կող մից ար դեն առա ջադր ված հիմ ախն դիր ներ, 
որով, փաս տո րեն սկզբ նա վո րել ենք մի կար ևոր ուղ ղու թյուն, այն է` 
քա ղա քա կան հա յա գի տու թյուն:

Ի տար բե րու թյուն սո վո րա կան խմ բակ նե րի, Մադ րա սի քա ղա-
քա կան խմ բա կի եր ևան գա լը պայ մա նա վոր ված է եղել որո շա կի 
հա սա րա կա կան-տն տե սա կան գոր ծոն նե րի առ կա յու թյամբ: Դրանք 
Մադ րա սի սո ցիալ-տն տե սա կան զար գաց ման և քա ղա քա կան որո-
շա կի իրա վի ճա կի ծնունդն են: Մադ րա սի քա ղա քա կան խմ բա կը` որ-
պես քա ղա քա կան ռեալու թյուն, հան դես է եկել այն ժա մա նակ, երբ 
մադ րա սա հայ հա մայն քը ձեռք էր բե րել որո շա կի քա ղա քա կան հա-
սու նու թյուն: Այդ մա կար դա կը հնդ կա հայ հա մայն քը ձեռք էր բե րել 
արևմ տաեվ րո պա կան բուր ժո ա զիայի ազ դե ցու թյամբ և նրանց հետ 
սերտ շփում ե րի ու մր ցակ ցու թյան շնոր հիվ:

 Մադ րա սի քա ղա քա կան խմ բա կի ձեռք բե րում ե րը` տպագ րու-
թյան, քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան, պար բե րա կան մա-
մու լի և այլն ոչ թե առան ձին -ա ռան ձին գոր ծիչ նե րի, այլ ստեղ ծա-
գոր ծա կան մի առողջ կո լեկ տի վի, ան խոնջ աշ խա տան քի ար դյունքն 
էր: Այդ խմ բա կի թո ղար կած «Նոր տետ րա կը», «Ո րո գայթ փա ռա ցը», 
«Ն շա վա կը», և «Հայ-ռու սա կան դաշ նագ րի» նա խագ ծե րը հայ հան-
րային մտ քի պատ մու թյան ամե նան շա նա վոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
ներն են:

Անդ րա դառ նա լով «Ազ դա րար» ամ սագ րի էջե րում գրա կան ծած-
կա նուն նե րով հան դես եկող հրա պա րա կա խոս-թղ թա կից նե րին` 
«Հայի որ դի Հային» և «Ազ գակ ցին», մեզ հա ջող վեց հիմ ա վոր փաս-
տե րով ապա ցու ցել, որ «Հայի որ դի Հայը» Մով սես Բաղ րա մյանն է 
իսկ «Ազ գա կի ցը» Թ. Սո գի նյա նը, ով հան դես է եկել նաև «Ու րա խա-
կից» և «Ու րա խա կից բա րե կամ» ծած կա նուն նե րով:



21

 Հա վաս տի փաս տե րով հիմ ա վո րել ենք, որ ժա մա նա կա կից 
իմաս տով քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան ժան րը մե զա նում 
սկզբ նա վոր վել է XVIII դա րում, և դրա առա ջին նշա նա վոր նմու շը, 
«Նոր տետ րակն» է, որ տեղ Բաղ րա մյան-հ րա պա րա կա խո սը հան-
դես է եկել որ պես հե տա զո տող, և, օգտ վե լով հրա պա րա կա խո սու-
թյա նը ներ հա տուկ մե թոդ նե րից, ժա մա նա կի հայ հա սա րա կու թյա նը 
հա մախմ բել է մի մեծ գա ղա փա րի շուրջ, նրան արթ նաց րել նիհ րից, 
մղել պրակ տիկ գոր ծու նեու թյան, ստեղ ծել հա մո զիչ գի տե լիք ար-
դիակա նու թյան և իր հե տապն դած նպա տակ նե րի մա սին:

 Հայ ժո ղովր դի ազ գային կոն սո լի դա ցիայի գոր ծըն թա ցը և նրա 
մա սին որոշ տե սու թյան ստեղ ծու մը ըն թա ցել է երեք կար ևոր փու լե-
րով: 

Ա ռա ջին փու լը հա մընկ նում է Մխի թա րյան նե րի գոր ծու նեու թյան 
հետ, որում մայ րե նի լեզ վի, մշա կույ թի, ազ գային պատ մու թյան ու 
էթ նի կա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին հե տա զո տու թյուն-
նե րի մի ջո ցով ինք նա ճա նաչ դարձ րին հայ ժո ղովր դին: 

Երկ րորդ փու լը հա մընկ նում է Մադ րա սի քա ղա քա կան խմ բա կի 
գոր ծու նեու թյան հետ, որում լայ նա մասշ տաբ քա րոզ չու թյան ճա նա-
պար հով նոր աս տի ճա նի բարձ րաց րին հայոց ազ գային ինք նա գի-
տակ ցու թյու նը: 

Եր րորդ փու լում, XIX դա րի II կե սին, հայ հա սա րա կա կան-քա-
ղա քա կան ու ժե րը, կու սակ ցու թյուն նե րը, գրող ներն ու հրա պա րա-
կա խոս նե րը ավար տին հասց րին հայ ազ գի կազ մա վոր ման գոր ծըն-
թա ցը: Բաղ րա մյա նի աշ խա տու թյու նը այս միաս նա կան շղ թայի երկ-
րորդ կար ևո րա գույն օղակն է հան դի սա նում:

 Հայ ազ գային զար թոն քի հետ ծնունդ առավ նաև ազ գային գա ղա-
փա րա խո սու թյու նը: Այն ձևա վոր վեց որ պես մշա կու թային եր ևույթ, 
որի խն դիրն էր վե րա կանգ նել ու պահ պա նել ազ գային մշա կու թային 
ար ժեք նե րը և հող նա խա պատ րաս տել քա ղա քա կան ազ գայ նա-
կա նու թյան հա մար: Մեր ու սում ա սի րու թյուն նե րը հան գեց րին այն 
մտքին, որ Մով սես Բաղ րա մյա նը նաև հայոց ազ գային գա ղա փա րա-
խո սու թյան` ազ գայ նա կա նու թյան հիմ ադ րույթ նե րը ի հայտ բե րող 
մեծ մտա վո րա կան էր: Փաս տո րեն «Նոր տետ րա կը» հան դի սա նում 
է նաև հայոց ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյան առա ջին մա նի ֆես-
տը, որում մշակ վում են ազ գային ինք նու թյան, ինք նա հա մախմբ ման 
և ինք նա զա տագր ման գա ղա փար նե րը:



22

 Բաղ րա մյա նը գի տակ ցում էր, որ հայ ժո ղովր դի ազա տագ րա կան 
շար ժու մը ծա վալ վե լու է ոչ թե մե կու սի, լո կալ մի ջա վայ րում, այլ այն-
պի սի բարդ տա րա ծաշր ջա նում, որ տեղ խա չաձև վում էին մի քա նի 
տե րու թյուն նե րի, քա ղա քակր թու թյուն նե րի ու քա ղա քա կան խմ բա-
վո րում ե րի շա հե րը: Շա հագր գիռ տե րու թյուն նե րը բա ցա հայտ կամ 
քո ղարկ ված ձգ տում էին հայ ժո ղովր դի շա հերն ան տե սե լով, իրա-
դար ձու թյուն նե րի ըն թաց քը զար գաց նել իրենց օգ տին: Ահա այս 
ըմբռ նու մով է Բաղ րա մյա նը մշա կում ազ գային ազա տագ րա կան 
շարժ ման կուռ տե սու թյուն, մար տա վա րու թյուն ու ռազ մա վա րու-
թյուն:

Այս գի տակ ցու մով մեծ մտա ծո ղը հայ ժո ղովր դի ազա տագ րու-
թյան խն դի րը կա պեց հենց հայ ժո ղովր դի հետ, նրա նե րու ժի ի հայտ 
բեր ման ու հա մախմբ ման հետ:

 Մեզ հա ջող վեց հիմ ա վո րել, որ Բաղ րա մյա նը առա ջադ րում է 
նաև ազա տագ րա կան շարժ ման դրոշ բարձ րաց նե լու պա հի ընտ-
րու թյան գա ղա փա րը: Այդ պա հը օբյեկ տիվ իրո ղու թյուն նե րի այն 
միագու մարն է, ըստ որի նախ տի րող պե տու թյան հա մար պետք է 
ան նպաստ պահ ստեղծ վի, իսկ ճնշ ված հայ ժո ղովր դի հա մար մի-
ջազ գային նպաս տա վոր պայ ման ներ:

Ի հայտ ենք բե րել, որ ազ գային ազա տագ րու թյան հա ջո ղու թյան 
հա մար Բաղ րա մյա նը կար ևո րում է նաև սուբյեկ տիվ գոր ծո նը: Այս-
տեղ մեծ մտա ծո ղը կար ևո րում է ժո ղովր դին իր ետ ևից տա նե լու ըն-
դու նակ էլի տայի և ազ գային շարժ ման շար ժիչ ու ժե րի դե րը: Ազա-
տագ րա կան շարժ ման շար ժիչ ու ժը` ըստ Բաղ րա մյա նի, հայ երի տա-
սար դու թյունն է:
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Գ ԼՈՒԽ ԱՌԱ ՋԻՆ
 ՄԱԴ ՐԱ ՍԻ ԽՄ ԲԱ ԿԻ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ - ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ

 ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

1.1. Մադ րա սի քա ղա քա կան խմ բա կը

 Հայ կա կան մշա կույ թը եվ րո պա կան մշա կույ թի հետ ևո ղա կա նու-
թյամբ զար գա նա լու բնո րոշ օրի նակ է մադ րա սա հայ գա ղու թի գոր-
ծու նեու թյու նը: Սա ու շագ րավ այն իրո ղու թյունն է, որով հայ կյան քը 
ասիական ար ևել քում տար բեր վում է շր ջա պա տող ժո ղո վուրդ նե րի 
կյան քից: Մադ րաս ցի նե րի բուր ժու ա-լու սա վո րա կան գոր ծու նեու-
թյու նը ազ դա րա րում է միջ նա դա րի ավար տը և նոր դա րաշր ջա նի 
սկզբնա վո րու մը հայ իրա կա նու թյան մեջ: Մադ րա սի քա ղա քա կան 
խմ բա կի հիմ նադ րու մը և նրա բուռն գոր ծու նեու թյու նը հա մընկ նում 
է Արև մուտ քում ծա գած բուր ժո ւա կան հե ղա փո խու թյուն նե րի և ազ-
գային -ա զա տագ րա կան շար ժում նե րի ան նա խա դեպ վե րել քի դա-
րաշր ջա նին: Հայ իրա կա նու թյան մեջ ևս այս դա րում ծլար ձակ ված 
լու սա վո րա կա նու թյու նը դրս ևոր վեց իբրև ֆեոդա լիզ մից կա պի տա-
լիզ մին ան ցման դա րաշր ջա նի գա ղա փա րա կան հո սանք: Այն մե-
զա նում ան հրա ժեշտ փուլ էր ագ րա րային հա րա բե րու թյուն նե րին 
հրա ժեշտ տա լու և ար դյու նա բե րա կա նին թևա կո խե լու հա մար, որը 
ներ կա յա նում է որ պես ան ցման մի մեծ պատ մաշր ջա նի գա ղա փա-
րա խո սու թյուն և քա ղա քա կան պրակ տի կա: 

Կար նաև հայ հան րային միտ քը խթա նող մեկ այլ կար ևոր գոր-
ծոն ևս: Հայտ նի է, որ 1768-1774 թթ. տե ղի ու նե ցած ռուս-թուր քա-
կան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ և հա ջորդ տա րի նե րին նոր թա փով 
ծա վալ վեց թուրք-պարս կա կան լծից, Ռու սաս տա նի օգ նու թյամբ, 
Հա յաս տա նը ազա տագ րե լու գոր ծըն թա ցը, որը նշա նա վոր վեց ազ-
գային-ա զա տագ րա կան շարժ ման նոր վե րել քով: Շ. Շա հա մի րյա-
նը առա ջինն էր, որ փոր ձեց հա մադ րել այդ շարժ ման տե սա կան ու 
պրակ տիկ կող մե րը:

 Նա քաջ գի տեր, որ իր առա ջադ րած նոր հա րա բե րու թյուն նե-
րի ան ցման և Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան գա ղա փար նե րը XVIII 
դա րի հայ հա սա րա կու թյան հա մար ան հա վա տա լի ու անըմբռ նե լի 
կլի նեն: Այդ հա վա տը ստեղ ծե լու և գա ղա փար նե րը ըն կա լե լի դարձ-
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նե լու նպա տա կով Շա հա մի րյա նը հա մառ ու տևա կան գոր ծու նեու-
թյուն ծա վա լեց: Նա նաև գի տակ ցում էր, որ ոչ միայն թուրք-պարս-
կա կան ռազ մա ֆեոդա լա կան իրա վա կար գում ապ րող հա յու թյան, 
այլև ցան կա ցած հատ վա ծի ժո ղովր դի ամեն մի նո րույթ պետք է մա-
տուց վի մատ չե լի և ըն կա լե լի մե թոդ նե րով ու ձևե րով: Իր աշ խա տու-
թյան նե րա ծա կան մա սում այս կա պակ ցու թյամբ գրում է. «Ինչ պես 
սո վո րու թյուն է, ամեն մի նո րա գյուտ բան ով որ կա մե նում է ցույց 
տալ որ ևէ մե կին, հատ կա պես հա սա րակ ժո ղովր դին, պետք է դի-
մի եր կու եղա նա կի. մեկ` որ ան հրա ժեշտ է պար զա միտ նե րին ցույց 
տալ` աչ քին տե սա նե լի դարձ նե լով, և մյուս` որ խո հա կան մարդ կանց 
հա մար հար կա վոր է ճշ մա րիտ ու ան կեղծ բա ցատ րու թյուն տալ»50:

 Խո հա կան մարդ կանց բա ցատ րե լը, այ սինքն` ազա տագ րու թյան 
նոր ուս մունք ստեղ ծե լը և դրանք կյան քում իրա գոր ծե լը, սա կայն, մի 
վա ճա ռա կա նի հա մար դյու րին գործ չէ: Եվ այդ գի տակ ցու մով էր նա 
գրում հետ ևյալ տո ղե րը. «Ես` հայ ազ գի մեջ փոք րա վորս,- թե պետ 
պա տիվ եմ հա մա րում ինձ դի տել որ պես հայ փոք րա վոր նե րից և հա-
բե թա կան որ դի նե րից մե կը, բայց ինձ հա մար տրտ մա լի է տես նել իմ 
ան կա րո ղու թյու նը, որ կա տա րե լա պես չեմ տի րա պե տում ոչ հայե րեն 
լեզ վի բա ռու բա նին, ոչ էլ գրե լու ու խո սե լու ար վես տի շնորհ քին, բայց 
իմ սր տում իմ սե փա կան աշ խար հի ու ազ գի նկատ մամբ մի մեծ նա-
խան ձախնդ րու թյուն կա, որը միայն կա րող է լրաց նել իմ ար հես տի 
պա կա սու թյու նը»51:

Շ. Շա հա մի րյա նը լիահույս էր, որ իր բարձ րաց րած հա մազ գային 
հար ցե րը ան տար բե րու թյան չեն մատն վի, կան բա նի մաց ու հայ րե-
նա սեր մար դիկ, որոնց հա մախմ բե լով այդ մեծ գա ղա փա րի շուրջ` 
կա րե լի է հաս նել հա ջո ղու թյան. «Ոչ միայն խոս տո վա նում, այլև երդ-
վում եմ ձեր առաջ, որ իմ մտ քում այն տպա վո րու թյունն ու նեմ, որ 
մեր ազ գի մեջ չի պա կա սում իմաս տուն բժիշկ` բա րե պաշտ հո գով և 
կա տա րյալ սի րով կապ ված իր ազ գի և Հայոց աշ խար հի հետ, ու նակ 
ճա նա չե լու մեր տկա րու թյան դե ղը»52: 

Եվ ահա, իր շուր ջը հա մախմ բե լով նման «բ ժիշկ նե րի», նա ան նա-
խա դեպ մի քայլ կա տա րեց հայ քա ղա քա կան կյան քում` Մադ րա սում 

50 Շ. Շահամիրյան, Որոգայթ փառաց, Եր., 2002, էջ 15:
51  Նշվ. աշխ., էջ 59:
52 Նշվ. աշխ., էջ 22:
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ստեղ ծեց քա ղա քա կան խմ բակ, տպա րան և իր շուր ջը հա մախմ բեց 
այն պի սի գոր ծիչ նե րի, ինչ պի սիք էին Մով սես Բաղ րա մյա նը, Գրի գոր 
Խո ջա ջա նյա նը, Հով հան ջան Գա րա քյա նը, Հա կոբ և Եղիազար Շա-
հա մի րյան նե րը և ու րիշ ներ: Ան տա րա կույս, այս ստեղ ծա գոր ծա կան 
մթ նո լոր տում ծն վեց հայ կա կան առա ջին պար բե րա կա նը` Հա րու-
թյուն Շմա վո նյա նի «Ազ դա րա րը»: 

XVIII դա րի երկ րորդ կե սի հայ ազա տագ րա կան շարժ ման և աչ-
քի ընկ նող մշա կու թային գոր ծիչ, հայ տպագ րու թյան երախ տա վոր 
Գրի գոր Մի քայե լի Խո ջա ջա նյա նը Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան 
Հ. Էմի նի ծրագ րի իրա կա նաց մա նը խոս տա ցել էր հատ կաց նել իր 
հարս տու թյան կե սը: Էջ միած նի տպա րա նի շեն քի կա ռուց ման հա-
մար տրա մադ րել էր 3106 ոս կի դրամ, թղ թի գոր ծա րա նի կա ռուց ման 
հա մար` 7800 պարս կա կան թու ման: Վար ձել և Էջ միածին էր ու ղար-
կել ֆրան սիացի թղ թա գործ վար պետ նե րի: Խո ջա ջա նյա նը մե ծա-
պես նպաս տել է նաև Մ. Բաղ րա մյա նի և Շ. Շա հա մի րյա նի գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի պրո պա գանդ մա նը:

 Մադ րա սի քա ղա քա կան խմ բի մյուս ան դամ Խո ջա Հով հան ջան 
Գա րա քյա նը իր ծախ սե րով հիմ նադ րել է Նոր Նա խիջ ևա նի դպ րո ցը, 
աջակ ցել և մաս նակ ցել Շ. Շա հա մի րյա նի կազ մած հայ-ռու սա կան 
դաշ նագ րի նա խագ ծի մշակ մա նը:

Հ րա տա րակ չա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան ու կազ մա կերպ չա կան 
բուռն գոր ծու նեու թյուն են ծա վա լել Շ. Շա հա մի րյա նի որ դի նե րը` Հա-
կո բը, Եղիազա րը և հատ կա պես նրանց ու սու ցիչ Մով սես Բաղ րա-
մյա նը, Հա րու թյուն Շմա վո նյա նը և մյուս նե րը:

 Մադ րա սի քա ղա քա կան խմ բա կի գա ղա փար նե րը տա րա ծե լու 
հա մար 1771 թ. իր ավագ որ դու` Հա կո բի անու նով Շ. Շա հա մի րյա նը 
հիմ նադ րեց տպա րան: Ինչ պես նշում է Լեոն, մադ րա սա հայե րը չբա-
վա րար վե ցին գա ղա փա րի ան հա տա կան, մե կու սի քա րոզ չու թյամբ: 
«Հար կա վոր էր ավե լի ազ դու, ավե լի հա մո զիչ և հա մաս փյուռ պրո-
պա գանդ: Եվ Վա ճա ռա կա նա կան խմ բա կը, միան գա մայն ան սխալ 
ըմբռ նե լով այդ մեծ ան հրա ժեշ տու թյու նը, ցույց է տա լիս մի գոր ծու-
նեու թյուն, որ դեռ չէր տե սել հայ ժո ղովր դի արթ նա ցած քա ղա քա կան 
միտ քը: Այս խմ բա կը առա ջինն էր հայե րի մեջ, որ քա ղա քա կան պրո-
պա գան դայի հա մար առաջ էր քա շում Գու տեն բեր գի գյու տը: Մադ-
րա սում բաց վում է հայե րեն առա ջին տպա րա նը պա տա նի Հա կոբ 
Շա հա մի րյա նի անու նով: Այդ տպա րա նից 1772 թ. լույս է հան վում 
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Մով սես Բաղ րա մյա նի հե ղի նա կած «Նոր տետ րակ որ կո չի Յոր դո-
րակ» անու նով գիր քը: Մի հրա տա րա կու թյուն, որի նշա նա կու թյու նը 
հայոց գրա կա նու թյան մեջ… կա րե լի է ան վա նել չա փա զանց խո շոր: 
Մով սես Բաղ րա մյա նը հան դի սա նում է հայե րի մեջ առա ջին քա ղա-
քա կան հրա պա րա կա խո սը, որ քա րո զում էր իր ժա մա նա կի հա մար 
միան գա մայն ան լուր, հե ղա փո խա կան մտ քեր»53: 

Ով ճա նա չում է Ար ևել քը, նշում է Ի. Ռա յա նը, նա կա րող է միայն 
հաս կա նալ, թե ինչ է նշա նա կում ոչն չից տպա րան հիմ նադ րել54:

Կ. Ճին գո զյա նը գտ նում է, որ Շ. Շա հա մի րյա նի հիմ նադ րած 
տպա րա նը գոր ծել է մինչև XVIII դա րի վեր ջը, այ նու հետև Շա հա մի-
րյա նի ծոռ նե րի ջան քե րով վե րա կա ռուց վել է, հա գեց վել նոր տա ռա-
տե սակ նե րով և շա րու նա կել գոր ծել մինչև XIX դա րի առա ջին քա-
ռոր դը55: Տպա րա նում հրա տա րակ վել են երե սու նից ավե լի գր քեր, 
ինչ պես նաև հայոց առա ջին պար բե րա կա նը` «Ազ դա րա րը»56: 

Ան տա րա կույս, ամե նաար ժե քա վո րը Մով սես Բաղ րա մյա նի «Նոր 
տետ րակ որ կոչ վում է Հոր դո րակ» հրա պա րա կա խո սա կան ստեղ-
ծա գոր ծու թյունն է, Շա հա միր Շա հա մի րյա նի «Ո րո գայթ փա ռա ցը» 
և «Ն շա ւա կը», ինչ պես նաև Հա րու թյուն Շմա վո նյա նի «Ազ դա րար» 
պար բե րա կա նը:

Մ. Բաղ րա մյա նը Մադ րա սի քա ղա քա կան խմ բա կի ամե նակըրթ-
ված ան ձնա վո րու թյունն էր, Շ. Շա հա մի րյա նի որ դի նե րի` Հա կո բի ու 
Եղիազա րի ու սու ցիչն ու դաս տիարա կը, Մադ րա սում հրա տա րակ-
ված գր քե րի խմ բա գիրն ու գրա կան աշ խա տա կի ցը: Իր առա ջադ-

53 Լեո, Երկերի ժողովածու, հ. 3, գիրք 2, էջ 315:
54 Տե՛ս «Նոր ազդարար», Կալկաթա, 1950, թիվ 1, էջ 26:
55 Տե՛ս ՊԲՀ, 1979, թիվ 2, էջ 121:
56 Այդ տպարանի հրատարակած գրքերից են.  
Մովսես Բաղրամյան, Նոր տետրակ որ կոչի Յորդորակ, Մադրաս, 1772: Գիրք 
անուանեալ Որոգայթ փառաց, 1773, (իրականում հրատարակվել է 1787-
1789 թվականներին): Մեսրոպ Երեց, Պատմութիւն մացորդաց հայոց և 
վրաց,  Մադրաս, 1775: Հանուէ, Պատմութիւն վարուցն եւ գործոց Նադըր Շահ 
թագավորին պարսից, Մադրաս, 1781: Տետրակ որ կոչի Նշաւակ, Մադրաս,  
1783: Յովսեփ Արղութէանց, Օրինակ հանդիսաւոր ծանուցման եւ ողբոց, 
1791: Պաղտասար դպիր, Քերականութիւն, Մադրաս, 1791: Հակոբ Թաղեան 
(Ջուղայեցի), Երկրաչափութիւն, Մադրաս, 1792: Ներսես Շնորհալի, Յիսուսի 
որդի, Մադրաս, 1792: Պորփիւր, Ներածութիւն: Դաւիթ Անյաղթ, Մադրաս, 1793:  
«Ազդարար», Մադրաս, 1794-1796, խմբ. Հարություն Շմավոնյան:
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րած գա ղա փար նե րով նա ան վե րա պա հո րեն կանգ նում է հայ ժո-
ղովր դի հան րային միտ քը կեր տող մե ծե րի կող քին:

 Նույն քան ար ժե քա վոր ու գնա հա տե լի են Շա հա մի րյա նի աշ խա-
տու թյուն նե րը` «Ո րո գայթ փա ռա ցը»57 և «Ն շա ւա կը»58, որոնք հայ 
քա ղա քա գի տա կան մտ քի պատ մու թյան սկզբ նա վոր ման շր ջա նի` 
XVIII դա րի ամե նան շա նա վոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն են:

Ն շա նա վոր հա յա գետ Թ. Ավ դալ բե գյա նը հա մո զիչ փաս տե րով 
հաս տա տել է, որ «Ն շա ւա կը» ոչ թե սո վո րա կան ըն թեր ցա նու թյան 
գիրք է, այլ մի բա ցա ռիկ կա նո նադ րու թյուն, որով ղե կա վար վել է 
Մադ րա սի և առ հա սա րակ հնդ կա հայ հա մայն քը: Անդ րա դառ նա լով 
կա նո նադ րու թյան մշա կո ղի խնդ րին, քա նի որ նրա վրա նույն պես 
գր ված չէ հե ղի նա կի անու նը, Ավ դալ բե գյա նը, հա մե մա տե լով «Ո րո-
գայ թի» հետ, ապա ցու ցել է, որ այն նույն պես պատ կա նում է Շ. Շա-
հա մի րյա նի գր չին: Ավ դալ բե գյա նը նախ պար զում է, թե ինչ դեր է 
ու նե ցել հնդ կա հայ կյան քում «Ն շա ւա կը», ով է նրա հե ղի նա կը, մատ-
նան շում այն տե ղը, որ պետք է հատ կաց նել այդ գր քույ կին մեր հան-
րային մտ քի պատ մու թյան մեջ:

 Թեև «Ն շա ւա կը» ան ծա նոթ է մա ցել հա յա գետ նե րին, այ նո ւա մե-
նայ նիվ մի քա նի տեղ` Ղու կաս Կա թո ղի կո սի  Շա հա մի րյա նին հղած 
նա մա կում,59 «Ազ դա րա րի» 1795 թ. փետր վա րի 14- մար տի 15 հա մա-
րում60 և «Նոր Ջու ղա յու պատ մու թյուն» Ա. հա տո րում61 հի շա տակ վում 
է այս գիր քը:

«Ն շա ւա կի» մեջ ամե նա խո շոր առա ջա դի մա կան քայ լը, Ավ դալ-
բե գյա նի կար ծի քով, այն է, որ այն ժա մա նակ վա հայ մի ջա վայ րում, 
որ տեղ հան րային գոր ծե րը տնօ րի նե լու իրա վունք ու նեին միայն մե-
լի քը, վար դա պե տը կամ ամի րան, այս գր քույ կը հրա պա րակ է հա-
նում ժո ղովր դա կան ընտ րու թյան գա ղա փա րը: Հայ զանգ վա ծի հե-

57 Տե՛ս «Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց», Մադրաս, 1773,  վերահրատա-
րակությունը` Թիֆլիս, 1913: Աշխարհաբար թարգմանությունը Պ. Խաչատըր-
յանի, «Որոգայթ Փառաց», Եր., 2002:
58 Տե՛ս «Տետրակ, որ կոչի նշաւակ», Մադրաս, 1783:
59 Տե՛ս «Դիվան հայոց պատմության», գիրք Դ, Թիֆլիս, 1899, էջ 141:
60 Տե՛ս «Ազդարար», Մադրաս, 1795, Նիհրան, էջ 82:
61 Տե՛ս Յարութիւն Տէր-Յովհանեանց, Պատմութիւն Նոր Ջուղայու որ յԱսպա-
հան, հ. 1, Նոր-Ջուղա, 1880, էջ 384:
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տա գա յում նվա ճած բո լոր ընտ րա կան հա մա կար գե րի ծնունդ տվո ղը 
այս երկն է: Այս ինք նա վա րու թյու նը հղա ցո ղի` Շա հա մի րյա նի մեր-
ձա վոր նպա տակն է եղել թույլ չտալ, որ հայ բազ մու թյու նը լուծ վի, 
և նրա կու տա կած հարս տու թյու նը փո շիանա օտար հո րի զոն նե րի 
տակ: Հնդկա հայ այս մտա վո րա կա նը,- եզ րա կաց նում է Ավ դալ բե-
գյա նը,- գրել է ոչ միայն հա մայ նա կան ինք նա վա րու թյան օրենս գիրք 
«Ն շա ւակն», այլ Հա յաս տա նի ապա գա կազ մա կեր պու թյան վե րա-
բե րյալ մե ծա կերտ «Ու տո պիան»-«Ո րո գայթ փա ռա ցը», որ էլ ավե լի 
հա րուստ է խի զախ մտ քե րով,- ապա պետք է խոս տո վա նենք,- որ 
Շա հա միր Շա հա մի րյա նը ֆրան սիական մեծ հե ղա փո խու թյան գոր-
ծիչ նե րի ար ժա նա վոր զի նա կիցն է քնած Ար ևել քում62:

 «Ո րո գայ թը» բաղ կա ցած է կոնկ րետ իրա վա նոր մե րից, հոդ ված-
նե րից, որոնք կազ մում են ներ քին կուռ-միաս նա կան ամ բող ջու թյուն 
և ար տա հայ տում են հայ կա կան ապա գա պե տու թյան հա սա րա կա-
կան, սո ցիալ-տն տե սա կան, պե տա կան կար գի հիմ նա կան սկըզ-
բունք նե րը, պե տա կան կա ռուց ված քը, քա ղա քա ցի նե րի իրա վա կան 
դրու թյան հի մունք նե րը և այլն: «Ո րո գայթ փա ռա ցը» պե տա կան 
իրա վուն քի իր 157 նոր մե րով, պե տա կա նա գի տու թյան ժա մա նա կա-
կից ըմբռն մամբ հա մա կարգ ված սահ մա նադ րու թյուն է: 

Ա հա այս քան խո շոր ու փայ լուն էր Շա հա մի րյա նի խմ բա կի և 
տպա րա նի գոր ծու նեու թյու նը: 

Եվ, ինչ պես նշում է Լեոն, ազա տու թյան և այս մեծ գա ղա փար նե-
րի դեմ ծա ռա ցավ պահ պա նո ղա կա նու թյան հա լա ծան քը:

 Սի մեոն Ա. Կա թո ղի կո սի (1763-1780) կար ծի քով` տպա րան հաս-
տա տո ղը պետք է լի նի կամ ազ գի գլուխ և հո գա ծու, ինչ պի սին էր 
Հա կոբ Ջու ղայե ցի կա թո ղի կո սը, կամ իմաս տուն և գի տու թյամբ հըռ-
չակ ված ան ձնա վո րու թյուն, որ իր օգ տա վետ գր քե րը տպագ րի. «Արդ 
դու ոչ հա սա րա կաց տէր և հո գա ծու ես ասէ, ոչ նշա նա ւոր իմաս տուն 
ոք և ոչ ապ րուս տի կա րօտ հա սա րակ ան ձ ոք: Այլ ես դու ազ նո ւա-
տոհմ իշ խան և յա մե նայ նի փար թամ և ուն ևոր և գլ խա ւոր վա ճա-
ռա կան մի աշ խար հա կան, պա րա պեալ ի հոգս մարմ նա կան: Ինչ 
հարկ է քեզ ֆրանգս տա նից գիր բե րել տալ և քո իշ խա նա զուն որ-
դուն տպագ րիչ նշա նա կել, և տպագ րել ոչինչ և ան նշան իմաս տա կի 

62 Թ. Ավդալբեգյան, նշվ. աշխ., էջ 272:
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(Մ. Բաղ րա մյա նի) ազ գա կոր ծան գր քե րը»63:
 Շա հա մի րյա նի հա մար տպա րա նի ստեղ ծու մը նրա պրակ տիկ 

քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյան մի կար ևոր օղակն էր միայն: Նա 
հա մոզ ված էր, որ այդ տպա րա նի հրա տա րա կած գր քե րում առա-
ջադ րած գա ղա փար նե րը ան հնար է իրա գոր ծել ան կիրթ ու տգետ 
ժո ղովր դի մեջ: Անհ րա ժեշտ էր կր թել ու լու սա վո րել նրան: Եվ տեն-
դա գին ու տևա կան պայ քար է ծա վա լում դպ րոց նե րի ու կր թա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի հիմ նադր ման ուղ ղու թյամբ:

 Մադ րա սա հայե րի հա մար Շա հա մի րյա նը 1772 թվա կա նին ոչ 
միայն ստեղ ծում է գրա դա րան, իսկ 1784 -ի ն` դպ րոց64, այլև «Ն շա-
ւա կում» սահ մա նում է այդ դպ րո ցի գոր ծու նեու թյան չա փա նիշ նե րը, 
սկզ բունք նե րը: Հայոց ու սում նա րա նը, ըստ «Ն շա ւա կի» 34-րդ հոդ-
վա ծի, պետք է «կազ մես ցին ի ար ձակ տե ղի եւ ի վե րայ քաղցր ջրոյ 
ջր հո սի դպ րա տուն մի, եւ մուծ ցեն յեր կու վար դա պետս, մինն յազ գեն 
հայոց եւ դա ւա նու թեամբ Հա յաս տա նեայց սուրբ եկե ղեց ւոյ, այր հեզ, 
խո նարհ եւ մա քուր սր տիւ եւ հմուտ ար հես տին ու սու ցա նե լոյ բառ 
եւ տառս Հայոց…եւ մի վար պետ Երօ փիեն յազ գէն ան կլիացոյ, այր 
հեզ եւ բա րե պաշտ եւ հմուտ բա ռից եւ ար հես տին ու սու ցա նե լոյ ման-
կանց բա նիւ եւ տա ռիւ ան կլիաց ւոյ»: Նույն հոդ վա ծով նա խա տես վում 
է նաև, թե ով քեր կա րող են սո վո րել Մադ րա սի հայոց ու սում նա րա-
նում. «Ի մի ջի դպ րա տանս մի մտ ցի վասն ուս ման այլ ոք ի զա նա զան 
յազ գաց ման կունք եւ զա նա զան կեր պում աստ ված պաշ տողք, բայց 
որ դիս Մադ րա սիս Հայոց եւ որ դիս յե թա նո սաց մկր տեալ ի յե կե ղե-
ցիս մեր եւ կա լով մա ցեալ ի հա ւատս աս տո ա ծա պաշ տու թեան ըստ 
սո վո րու թեան Հա յաս տա նեաց սուրբ եկե ղեց ւոյ եւ որ դիս յա բա շաց եւ 
ասո րոց, եթե իցեն ի դա վա նու թիւն իւ րեանց եւ որ դիս հե թա նո սաց 
յայսմ քա ղա քիս»65: Այն տեղ կա րող են սո վո րել հայ ու լու սա վոր չա-
կան նե րը, իրենց ազ գային եկե ղե ցու դա վա նու թյու նը չփո խած հա-
բեշ ներն ու ասո րի նե րը և հն դիկ հե թա նոս նե րը:

 Շա հա մի րյա նը ջա նում էր դպ րոց նե րի ցանց ստեղ ծել նաև Հա-
յաս տա նում և հատ կա պես Ար ցա խում: 

63 Դիվան հայոց պատմության, գիրք Ը, էջ 579:
64 Տե՛ս Ա. Եդիգարյան, Մադրաս կամ Հարավային Հնդկաստանի հայ գաղութը,  
«Նոր ազդարար», Կալկաթա, 1951-1952, թիվ 4-5, էջ 321:
65 Նշաւակ, հոդ. ԼԴ:
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Նա երա զում էր, որ Գան ձա սա րի կա թո ղի կո սի ջան քե րով դըպ-
րոց ներ կբաց վեն Ար ցա խի լեռ նե րում, կկա ռուց վի թղ թի գոր ծա-
րան, կհրա պա րակ վեն հայ րե նա սի րա կան գր քեր, որոն ցով կդաս-
տիարակ վեն սե րունդ ներ, որոնք կգի տակ ցեն հայ րե նի քի նշա նա կու-
թյու նը, կհա մախմբ վեն նրա ազա տագ րու թյան գա ղա փա րի շուրջ:

 Շա հա մի րյա նի խմ բա կի պրակ տիկ գոր ծու նեու թյան նպա տակն 
ու առանց քը Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան խն դիրն էր, որի քա րո-
զով տևա կան նա մա կագ րու թյուն է ծա վալ վում Ար ցա խի մե լիք նե րի, 
վրաց Հե րակլ թա գա վո րի, Էջ միած նի ու Աղ վա նից կա թո ղի կոս նե րի, 
Հով սեփ ար քե պիս կո պոս Ար ղու թյա նի ու Լա զա րյան նե րի հետ: Այդ 
նա մակ նե րից շա տե րը մեզ չեն հա սել: Նրանց մա սին և այն տեղ ար-
ծարծ ված խն դիր նե րին տե ղե կա նում ենք Էջ միած նի ար խի վում և այ-
լուր պահ պան ված պա տաս խան նա մակ նե րից66: 

Ըստ «Ն շա ւա կի» մադ րա սա հա յու թյան ինք նա վա րու թյան կենտ-
րո նա կան հիմ նար կը «Սն դուկ սր բոցն» է: Նրա մեջ գրանց վում և 
պահ պան վում են դրամ ներն ու հա շիվ նե րը, ողոր մու թյան, հի շա տա-
կի, եկամ տա հար կե րի և կտա կի մի ջո ցով հա վաք ված գու մար նե րը: 
Սն դու կի դրա մագ լու խը շա հույ թով կա րող էին տրա մադ րել ան հատ 
գոր ծա րար նե րին կամ ըն կե րու թյուն նե րին: Շա հույ թից սն դու կը տա-
րե վեր ջին գու մար ներ է տա լիս իրա վա տե րե րին, որ բե րին ու տնանկ-
նե րին: Նա խա տես վում էր, որ սն դու կի մի ջոց նե րը շա տա նա լու դեպ-
քում բա ժան մունք ներ են բաց վե լու նաև Կալ կա թա յում և Սու րա թում: 
Եթե Մադ րա սում հայ հա մայն քը քչա նար, սն դու կի ամ բողջ ու նեց-
ված քը իբրև ավանդ մուծ վե լու էր «ի սն դուկն թա գա ւո րին Բրի տա-
նու», դար ձյալ հայե րին վե րա դարձ նե լու պայ մա նով:

Շ. Շա հա մի րյա նի նպա տակն է եղել թույլ չտալ, որ հայ հա սա-
րա կու թյու նը տար րա լուծ վի, իսկ նրա կու տա կած հարս տու թյու նը 
փո շիանա օտար հո րի զոն նե րի տակ: Նա հոր դո րում է հա սա րա կու-
թյա նը այն պես անել, որ իրենց աշ խա տան քի պտուղ նե րը ման և 
ծա ռայեն հայ ժո ղովր դին ու նրա ազա տու թյա նը: Շա հա մի րյա նը ցա-
վում է, որ հայ պան դուխ տը չու նի հայ րե նիք ու պե տու թյուն, բայց հա-
վա տում է, որ մի օր կի րա կա նա նան նրա իղ ձե րը: Պետք է հա վա քել 
ու կու տա կել նյու թա կան մի ջոց ներ, պահ պա նել այն, մինչև որ հնա-

66 Տե՛ս Ս. Վ. Տեր-Ավետիսյան, Նյութեր Հնդկաստանի հայ գաղութի պատմու-
թյան համար, ԵՊՀ գիտ. աշխատություններ, Եր., 1940, թիվ XIII, էջ 30:
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րա վո րու թյուն կս տեղծ վի վե րա դառ նալ մայր հայ րե նիք. Արա րատ 
աշ խարհ. «Ե րա նի և բազ միցս երա նի արանցն յայ նո ցունց, որում 
գտա նի ցին այն ոս կե զօծ ժա մա նակն եր ջան կու թեան»67:

1.2. «Ազ դա րա րի» ծնուն դը

 Հայ բա նա սի րու թյան մեջ կար ծիք ներ են հայտն վել, թե իբր Մադ-
րա սի հայ գա ղու թում որոշ հա ջոր դա կա նու թյամբ գոր ծել են չորս 
տար բեր տպա րան ներ` Շա հա միր Շա հա մի րյա նի, Հա րու թյուն Շմա-
վո նյա նի, Սար գիս Աղա վա լյան ցի և Հա կոբ ու Հով սեփ, Նա զար Շա-
հա մի րյան նե րի: Սա կայն իրա կա նում այն տեղ եղել է միայն Շ. Շա-
հա մի րյա նի հիմ նադ րած տպա րա նը, որը տար բեր ժա մա նա կա հատ-
ված նե րում գոր ծել է տար բեր հրա տա րա կիչ-տ նօ րեն նե րի անուն նե-
րով: Պարզ վում է նաև, որ XVIII դա րի վեր ջին երես նա մյա կում Մադ-
րա սում գոր ծող քա ղա քա կան խմ բա կի, տպա րա նի և «Ազ դա րա րի» 
շուր ջը հա մախմբ ված նվի րյալ նե րի հա մա տեղ գոր ծու նեու թյան շնոր-
հիվ Մադ րա սը դառ նում է հայ հա սա րա կա կան մտ քի ու լու սա վո րա-
կան շարժ ման հա մազ գային կենտ րո նը:

 Կար ևո րե լով հնդ կա հայ ժուռ նա լիս տի կայի և հայ պար բե րա կան 
մա մու լի խա ղա ցած դե րը հայ հա սա րա կա կան մտ քի պատ մու թյան 
սկզբ նա վոր ման գոր ծում, Արտ. Կա րի նյա նը նշում է, որ յու րաց նե լով 
մադ րա սա հայ հրա պա րա կա խոս նե րի պատ գամ նե րը, հայ լրագ րող-
նե րը սկզբ նա վո րում են կր թա կան-լու սա վո րա կան նոր շար ժում և 
գրա կա նու թյուն` գա ղու թա հայ օջախ նե րի քայ քայ ման շր ջա նում: Երբ 
հայ կուլ տու րայի պատ մու թյան այդ էջե րից հե տո մենք ան ցնում ենք 
առա ջին հայ պար բե րա կան նե րի մեջ հրա տա րակ ված նյու թե րի քըն-
նարկ մա նը և ու սում նա սի րու թյա նը, տես նում ենք, որ առա ջին պար-
բե րա կա նի ղե կա վա րը հիմ նա կա նում քայ լել է հի շյալ գոր ծիչ նե րի (Մ. 
Բաղ րա մյան, Շ. Շա հա մի րյան, Հ. Էմին) ու ղի նե րով և որ ևէ նկա տե լի 
բե կում չեն ստեղ ծել հա սա րա կա կան մտ քի պատ մու թյան մեջ68:

 Մադ րա սա հայ հա սա րա կա կան մտ քի շա րու նա կու թյու նը հա վաս-
տող Արտ. Կա րի նյա նը ան սպա սե լիորեն 180 աս տի ճան շր ջա դարձ է 

67 Նշաւակ, էջ 5:
68 Տե՛ս Արտ. Կարինյան, Ակնարկներ հայ պարբերական մամուլի պատմության, 
հ. 1, Եր., 1956, էջ 48, 183:
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կա տա րում, և ամեն ջանք գոր ծադ րում հա մո զե լու, թե իբր Շմա վոն-
յա նը դա տարկ դաշ տում է ստեղ ծում իր տպա րա նը: Նա Հ. Էմի նի, 
Մ. Բաղ րա մյա նի և Շ. Շա հա մի րյա նի հա կա ռա կորդն էր և սկզ բուն-
քային տա րա ձայ նու թյուն ներ ու ներ նրանց հետ: Շմա վո նյա նը կա-
րող էր գու ցե և ստա նալ Շա հա մի րյա նի ար դեն փակ ված տպա րա նի 
տա ռե րը, մտո րում է Կա րի նյանն ու կա մա յա կա նո րեն եզ րա կաց նում. 
«Շ մա վո նյա նը հնա րա վո րու թյուն չու ներ որ ևէ կերպ օգ տա գոր ծել 
Շա հա մի րյա նի տպա րա նը: Նա ինքն էր հիմ նում իր նոր տպա րա-
նը, ինքն էր հո րի նում ու շի նում այդ տպա րա նի իր նոր տա ռե րը: 
Վեր ջա պես, հա մախմ բե լով իր շուր ջը զի նա կից նե րի ինչ -որ փոք րիկ 
խմ բակ, նա իր իսկ վաս տա կած դրա մով ութ տար վա ըն թաց քում 
հրա պա րա կում է ութ գիրք (1789-1797): Նշ ված փաս տե րը որո շա կի 
կեր պով քան դում են հայ բա նա սեր նե րի բո լոր պն դում նե րը «Ազ դա-
րա րին» օժան դա կող - աշ խա տակ ցող Շա հա մի րյա նի, կամ նրա այլ 
գոր ծիչ նե րի որ ևէ դե րի մա սին»69: 

Ի րա կա նում մի բա րե պա տեհ առի թով ծն վեց Հա րու թյուն Շմա վո-
նյա նի հրա տա րակ չա կան ու խմ բագ րա կան ան մահ գոր ծու նեու թյու-
նը: Շմա վո նյա նի գոր ծըն կեր Պետ րոս Պուռ նա զյա նը «Բե լի սա րիոս» 
գր քի «Առ բա րե միտ վեր ծա նողս» հատ վա ծում գրում է. «Տէրն իմ (Հ. 
Շմա վո նյա նը) …գալ ի Մադ րաս… յա ւուր միում` ազ նո ա միտ Աղա Շա-
միր Սուլ թան այրն հան ճա րեղ, ասա ցեալ է, Տէր Հայր, լսեմ շնոր-
հա լի միտս ու նիս, նօտր գիր մի նու` պա կա սե ի տպա րա նէ մեր մէ, 
արդ կա րող ես յօ րի նել, քան զի` ցան կա լի է ինձ այդ տպա րան, վասն 
անու ան որ դոյ իմոյ: Տէրն իմ եր բեք չէր տե սեալ նոյն գործ, եւ ոչ լո եալ 
բնաւ, ապա ւի նե լով ի տու իչն բա րեաց` Սուրբ Հո գին, խոս տա ցեալ էր 
շի նել, որ պես կայ նոյն գիր մինչև ցայ սօր, յետ այ նո րիկ` առա ւել վըս-
տա հե ցեալ եւ սի րա հա րեալ, ձեռնամուխ եղեւ, բո լոր գիրն` գլ խո վին 
ամե նայն պա րա գայիւքն յար մա րիլ, ոչ շա տա ցաւ նո վաւ միայն` այլ եւ 
բազ մաց յազ գէն Հայոց վե րակ րե լով, եւ ու սու ցա նե լով, յօգ նա կա նու-
թեամբ Ազ նու ա տոհմ Աղա Նա զար Յա կոբ ջան Շահ մի րեանց բա-
րեացա պարտ յառ նէ ,եւ անունք ու սե լոցն յայտ նի է ի բա զում տե ղիս 
վերջ գրոց որք տպեալք են ինեւ»70:

 Պուռ նա զյա նի այս տե ղե կու թյու նից պարզ վում է, որ Շա հա մի-

69 Արտ. Կարինյան, նշվ. աշխ. Էջ 197:
70 Մարմոնտել, Բելիսարիոս, Մադրաս, 1809, էջ 283-284:
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րյա նը Հ. Շմա վո նյա նին խնդ րել էր ոչ թե նոր տա ռեր, առա վել ևս 
նոր տպա րան ստեղ ծել, այլ ըն դա մե նը գոր ծող տպա րա նից պա կա-
սող մի «Ն» տառ ձու լել: Շմա վո նյա նը կա տա րում է այդ խնդ րան քը և 
հա ջո ղու թյու նից այն քան է ոգ ևոր վում, որ նո րո գում է բո լոր մաշ ված 
ու փչա ցած տա ռե րը, որոնք շա րու նա կել են օգ տա գործ վել մինչև 
1809 թ. Շմա վո նյա նի տպա րա նի կող մից հրա տա րակ ված հի շյալ 
գրքի հրա տա րա կու թյան ժա մա նա կը` «որ պես կայ նոյն գիր մինչև 
ցայ սօր»71: 

Հայկ Խա չատ րյա նը, հա մե մա տե լով Շ. Շա հա մի րյա նի տպա րա նի 
թո ղար կած գր քե րի և Հ. Շմա վո նյա նի տպա րա նի թո ղար կած գր քե-
րի տա ռա տե սակ նե րը, հան գել է այն կար ծի քին, որ այս տպա րան նե-
րում լույս տե սած գր քե րի շատ տա ռա տե սակ ներ ու ձևա վո րում ներ, 
խորհր դա նի շեր ու նախ շա զար դեր նման են և նույ նա կան: Ավե լին, 
նման են նաև Շմա վո նյա նի տպա րա նի փակ վե լուց հե տո բաց ված 
Աղա լո վյա նի տպա րա նի (1809-1818 թթ.) ընդ հա նուր նշան ներն ու 
տա ռա տե սակ նե րը: Երբ մադ րա սա հայոց նշ ված բո լոր տպա րան նե-
րը բե րում ենք մեկ ընդ հան րու թյան, նկա տում ենք, որ մի տպա րա նը 
սկ սել է գոր ծել այն ժա մա նակ, երբ նա խոր դը դա դա րել է գոր ծե լուց72:

 Շա հա մի րյա նի տպա րա նի հեն քի վրա դեռևս XVIII դա րում առա-
ջա ցավ պո լիգ րա ֆիստ նե րի մի ստ վար խումբ, որի ան դամ նե րի մեջ 
տես նում ենք ար հես տա վարժ հրա տա րա կիչ նե րի ու ժուռ նա լիստ նե-
րի, հրա պա րա կա խոս նե րի ու կազ մա կեր պիչ նե րի, որոնք որո շիչ դեր 
խա ղա ցին հա ջորդ պատ մաշր ջա նում` XIX դ. սկզբ նե րին ծա վալ ված 
հայ տպագ րա կան ար վես տի ու պար բե րա կան մա մու լի զար գաց ման 
գոր ծում: Այդ հիմ նա դիր գոր ծիչ նե րից են` Շ. Շա հա մի րյա նը, Մ. Բաղ-
րա մյա նը, Շ. Շա հա մի րյա նի որ դի նե րը, Հ. Շմա վո նյա նը, Կա րա պետ 
Մկր տու մյա նը, Պօ ղոս Միր զա յան Ամի թե ցին, Հա կոբ Սի մոն Այու-
թյան ցը, Հով հան նես Ծա տուր Եօթ նեան ցը, Յա կո բոս Պետ րո սյա-
նը, Ս. Ղայթ մա զյանց Թիֆ լի զե ցին, Տէր Թա դեոս Տէր -Ա նդ րեասյան 
Սո գի նյան ցը, Խա չա տուր Ծա տու րյան Զա րի ֆյա նը, Ավետ Սե թյա նը, 
Մա րութ Հով սե փի Փռն չյան ցը, Բա րա ղամ Քա լան թա րյա նը, Մա նուկ 
Հա կոբ ջա նյա նը, Հա րու թյուն Կարա պե տյա նը և ու րիշ ներ:

71 Տե՛ս նշվ. աշխ.:
72 Տե՛ս Հ. Խաչատրյան, Մադրասի տպագրության պատմությունից, «Լրաբեր», 
1984, թիվ 3, էջ 43:
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 Մադ րա սա հայ խմ բա կը ազ գային -ե կե ղե ցա կան կա ռույց էր և 
են թարկ վում էր ամե նայն հայոց կա թո ղի կո սու թյա նը: Պարզ է, որ 
Շմա վո նյա նի պար բե րա կա նը պետք է հետ ևեր եկե ղե ցու պե տի հրա-
հանգ նե րին: Դրա հետ մեկ տեղ, հետ ևե լով Շա հա մի րյա նի, Էմի նի և 
Բաղ րա մյա նի նա խագ ծած գա ղա փար նե րին, թեր թը ազ դա րա րում էր 
նոր դա րաշր ջա նի, սո ցիալ-տն տե սա կան նոր հա րա բե րու թյուն նե րի 
և հայ ժո ղովր դի առջև ծա ռա ցած նոր խն դիր նե րի ծնուն դը: «Ազ դա-
րա րի» էջե րում մի կող մից մշակ վում էին նոր բուր ժու ա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի վար քա գի ծը, բա ցա հայտ վում նրա ներ քին օրենք նե րը, 
մյուս կող մից` հայ ժո ղովր դի լու սա վո րու թյան, ազ գի ազա տագ րու-
թյան ու ղի նե րի մշակ ման, ազ գային ինք նիշ խան պե տա կա նու թյան 
ստեղծ ման խն դիր նե րը: Եվ պա տա հա կան չէր, որ հենց Մադ րա սում 
ծնունդ առավ հայ մա մու լի առաջ նե կը: 

Ա հա այս նոր ու առա ջա դեմ եր ևույթն է կար ևոր վում հայ մշա-
կույ թի պատ մու թյան մեջ, Շմա վո նյա նի այս մեծ քայ լով է հայ ազ գը, 
Լեոյի խոս քե րով ասած, մտ նում քա ղա քա կիրթ ազ գե րի ըն տա նի քի 
մեջ73: Հա րու թյուն քա հա նա Շմա վո նյա նը առա ջին հայ խմ բա գիրն էր 
և այդ, նա խա դե պը չու նե ցող մեծ գոր ծի հիմ նա դիրն ու ստեղ ծո ղը: 
Ազ գային եկե ղե ցու և հայ ժո ղովր դի ավան դա կան ար ժեք նե րը լու-
սա բա նե լու հետ միասին «Ազ դա րա րը» նախ և առաջ վա ճա ռա կան 
հրա տա րակ չու թյուն էր: Նրա բո վան դա կու թյան այն մա սե րը, որոնք 
վե րա բե րում են օր վա ըն թա ցիկ կյան քին, առևտ րի խն դիր ներն են: 
Մադ րա սում հայ ազն վա կա նու թյուն չկար, հոգ ևո րա կա նու թյունն` 
իբրև հա սա րա կա կան շերտ, նույն պես բա ցա կա յում էր: «Ազ դա րա-
րի» կազ մա կեր պիչ ներն ու հրա տա րա կիչ նե րը Մադ րա սի վա ճա ռա-
կան ներն էին, այլ խոս քով` հայ մա մու լի հիմ նադր ման պատ ճա ռը 
հայ առևտ րա կան կա պի տալն էր: Այս պար բե րա կա նը հրա տա րակ-
վում էր այն ժա մա նակ, երբ հա մազ գային-հա սա րա կա կան գոր ծե րի 
տնօ րի նու թյունն աս տի ճա նա բար ան ցնում էր առևտ րա կան կա պի-
տա լի ձեռ քը: Այ սու հան դերձ «Ազ դա րա րը» աշ խա տում էր բա վա րա-
րել թե՛ հայ բուր ժո ա զիայի և թե՛ հայ հոգ ևո րա կա նու թյան պա հանջ-
նե րը: Նրա խմ բա գի րը քա հա նա էր, աշ խա տա կից նե րից մի քա նի սը 
նույն պես հոգ ևո րա կան ներ էին, պար բե րա կա նի էջե րում որո շա կի 
տեղ ու ներ կրո նա կան բա րո յա կա նու թյու նը, բայց աղոթ քի ու քա րո-

73 Տե՛ս Լեո, երկեր, հ. 3, էջ 550:
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զի կող քին կար ևոր տեղ են գրա վում առևտ րա կան լու րե րը, ապ րան-
քա տար նա վե րի ժա մա նե լու և մեկ նե լու մա սին տե ղե կու թյուն նե րը, 
ապ րանք նե րի գնե րի բյու լե տեն նե րը: Թղ թա կից նե րը վա ճա ռա կան-
ներ էին, որոնք աշ խար հի զա նա զան կող մե րից ան հրա ժեշտ տե ղե-
կու թյուն ներ էին հա ղոր դում առևտ րա կան շու կա նե րի մա սին:

 Հայոց առա ջին պար բե րա կա նի հիմ ադր ման շնոր հիվ Շ. Շա հա-
մի րյա նի Մ. Բաղ րա մյա նի, Հ. Էմի նի և մյուս նե րի աշ խա տու թյուն նե-
րում առա ջադր ված հիմ ախն դիր նե րը ավե լի առար կա յա կան դար-
ձան, գի տա կան նեղ շր ջա նակ նե րից դուրս եկան և դար ձան ըն թեր-
ցող լայն զանգ ված նե րի սե փա կա նու թյու նը:

 Բարձր գնա հա տե լով Հա րու թյուն Շմա վո նյա նի ծա ռա յու թյու նը 
հայ մշա կույ թին, Ար շակ Ալ պո յա ճյա նը իրա վա ցիորեն գրում է. «Երբ 
Հնդ կաս տա նի ան կիւ նը Շի րա զե ցի այդ քա հա նան ան գլիական ցե ղի 
հետ մր ցու մի կը մտ նէ, անոնց հա զիւ քա նի մը ամիս առաջ ըրա ծը 
ինքն ալ փոր ձե լով, դեռ ար ևե լեան ազ գե րէն և ոչ մէ կուն մէջ լրա գիր 
մը հիմ նե լու և հրա տա րա կե լու գա ղա փա րը կար:

 Թուր քե րը, Պար սիկ նե րը և Վրա ցիք դեռ շատ ուշ պի տի ու նե-
նային իրենց լրա գիր նե րը, և հայ մտա ւո րա կան կեան քի առաջ նոր դը` 
Վե նե տիկ և Վիեն նա, Կ. Պո լիս և Թիֆ լիս հա զիւ մի քա նի տաս նեակ 
տա րի ներ յե տոյ ճշ մա րիտ ըմբռ նու մը պի տի ու նե նային լրագ րին: 

Միայն ու մի միայն այս պա րա գան կը բա ւէ Շի րա զե ցի այդ քա հա-
նային փառ քը հիւ սե լու»74:

 Շա հա միր Շա հա մի րյա նը և Մով սես Բաղ րա մյա նը ոչ միայն ան-
մի ջա կան մաս նակ ցու թյուն են ու նե ցել պար բե րա կա նի ստեղծ ման 
ու առօ րյա աշ խա տանք նե րին, այլև էա կա նո րեն դի մո րո շել են նրա 
ուղղ վա ծու թյու նը, առաջ նային դարձ րել հայ կա կան լու սա վո րա կա-
նու թյան, ազ գային -ա զա տագ րա կան պայ քա րի տե սու թյան, հայ ժո-
ղովր դի ար տա քին քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման, ազ գային ինք նու-
թյան ու ինք նա գի տակ ցու թյան հիմ նախն դիր նե րը:

 Հա կա ռակ Արտ. Կա րի նյա նի այն պնդ ման, թե Հ. Շմա վո նյա նը 
չի հա մա գոր ծակ ցել Շ. Շա հա մի րյա նի և նրա գոր ծըն կեր նե րի հետ75, 
«Ազ դա րա րի» հենց առա ջին հա մա րում զե տեղ ված Շ. Շա հա մի րյա-

74 Ա. Ալպօյաճեան, Պատմութիւն հայ գաղթականութեան, Գահիրե, 1961, էջ 411:
75 Տե՛ս Արտ. Կարինյան, Ակնարկներ հայ պարբերական մամուլի պատմության, 
հ. 1, Եր., 1956, էջ 197:
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նի` ան գլիացի բժիշկ Ան դեր սե նին հաս ցեագր ված նա մա կը76 վկա-
յում է, որ Հ. Շմա վո նյա նը սերտ կա պի մեջ է եղել նրա հետ պար բե-
րա կա նի հիմ նադր ման օրից սկ սած:

1793 թ. նոյեմ բե րի 29 -ի այդ նա մա կում Շա հա մի րյա նը ան գլիացի-
նե րին տե ղե կաց նում է, որ հայ ժո ղո վուր դը հնա գույն ծա գում ու նի, 
որ ըստ տի րա պե տող կար ծի քի77, մարդ կային ցե ղը եր կու ան գամ էլ` 
այ սինքն` թե՛ Ադա մի և թե՛ Նոյի ժա մա նակ առա ջա ցել է Հա յաս տա-
նում, որ Հա յաս տա նը եղել է մարդ կու թյան օր րա նը, նրա նա խա հայ-
րե նի քը, հայե րը աշ խար հի ամե նա հին ժո ղո վուրդն են, իսկ հայե րե-
նը` մարդ կու թյան նա խա մայր լե զուն: «Աս տո ա ծա շունչ սուրբ գիրքն, 
ի Հին կտա կա րա նին յի շա տա կէ, - կար դում ենք նա մա կում,- զի ի 
նա խա հօ րէ մեր մէ յԱ դա մայ սե րե լոն ազգ մինչև ցՆոյ և զըն տա նիս 
իւր, այլք մտին ի տա պանն, և զեր ծան ի ընդ հան րա կան ջր հե ղե ղէն 
բո լոր աշ խար հի: Որով հետև յոյժ բնա կա նէ, զի զման կունսն ընդ հան-
րա պէս խօ սե ցին զլե զուս հայոց, և մարց իւ րեանք, և որով հետև յԱ-
դա մայ մինչև ի ջր հե ղեղն յայնմ մի ջոց ժա մա նա կի Մա ղա ղիել զթո-
ռան զա ւակն Ադա մայ դեռևս կեն դա նի էր, որ Նոյ տե սեալ է նմա, 
որ պես ցու ցա նէ յԱս տո ա ծա շունչ նոր գիրքն, ու րեմ յոյժ իրա ւա ցի է, 
զի նո քա ամե նե քեան խօ սէին զլե զուս Ադա մայ, և յետ ևա պէս Նոյ և 
զըն տա նիսն իւր որք զեր ծան ի ջր հե ղե ղէն ի տա պա նին, որ նս տաւ ի 
վե րայ լե ռինն Մա սի սու, որ ի յԱ րա րատ…»78:

 «Ազ դա րա րում» տպագր ված հրա պա րա կում նե րի մեջ կար ևոր-
վում են Խա չա տուր վար դա պետ Ջու ղայե ցու «Պատ մու թիւն պար-
սից», Հա կոբ Այու թյան ցի «Պատ մու թիւն Հեյ դա րա լի խա նի» ծա վա-
լուն աշ խա տու թյուն նե րը, «Ողբ Հա յաս տա նեայց» պոե մի հե ղի նակ 
Թադ ևոս Սո գի նյա նի բա նաս տեղ ծու թյուն ներն ու թղ թակ ցու թյուն նե-
րը և Հայ որ դի Հայի հրա պա րա կա խո սա կան գրա խո սու թյուն նե րը:

 «Ազ դա րա րի» ստեղ ծա գոր ծա կան կո լեկ տի վի ամե նաաչ քի ընկ-
նող ան դամ նե րից էր Թադ ևոս Սո գի նյա նը: Նա ամ սագ րի գլ խա վոր 
աշ խա տա կից նե րից մեկն էր, Հ. Շմա վո նյա նի մտե րի մը, աջա կի ցը, 
որի հոդ ված նե րը և բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը որո շում էին պար բե րա-

76 Տե՛ս «Ազդարար», 1794, թիվ 1, էջ 11:
77 Տե՛ս Մ. Սեբաստացի, Քերականութիւն գրաբարի լեզուի հակազեան սեռի, 
Վենետիկ, 1784, հ. Ա., էջ 153-164:
78 «Ազդարար», 1794, թիվ 1, էջ 11:
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կա նի գա ղա փա րա կան ուղ ղու թյու նը: Դեռևս 1791 թ. Հ. Շմա վո նյա նի 
տպա րա նում հրա տա րակ վել էր նրա «Տետ րակ որ կո չի ողբ Հա յաս-
տա նեայց» պոե մը79:

 «Ազ դա րա րի» առա ջին 7 հա մար նե րում «Ու րա խա կից բա րե կամ» 
ծած կա նու նով տպագր ված նրա գոր ծե րը ծրագ րային առաջ նոր դող-
նե րի կշիռ ու նեն: Իր հար ցադ րում նե րով հա րա զատ մա լով խմ բագ-
րի քա ղա քա կան ուղղ վա ծու թյա նը և «Ողբ Հա յաս տա նեայ ցի» գա-
ղա փար նե րին` Թ. Սո գի նյա նը քն նար կում է հայե րի մտա վոր զար-
գաց ման, տն տե սա կան դրու թյան և քա ղա քա կան իրա վի ճա կի հետ 
կապ ված հար ցեր: Նա հայե րին խոր հուրդ է տա լիս վերց նել իրենց 
գան ձե րը և գնալ Հա յաս տան, զար գաց նել ազ գային տն տե սու թյու նը, 
ար դյու նա գոր ծու թյու նը, փող կու տա կել և դրա տո կոս նե րով դպ րո-
ցա կան ցանց ստեղ ծել:

 Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան հույ սը Սո գի նյա նը կա պում է 
քրիս տո նյա թա գա վոր նե րի հետ, գտ նում, որ նրանց լե զու նե րով 
թարգ մա նե լով Հա յաս տա նը նվա ճած ոսոխ նե րի դա ժան արարք-
նե րը` Արև մուտ քում ատե լու թյուն կա ռա ջաց նեն վեր ջին նե րիս դեմ և 
հա մակ րանք` հայ ժո ղովր դի հան դեպ: Գի տակ ցե լով լու սա վո րա կան 
շարժ ման մեծ նշա նա կու թյու նը, «Ազ դա րար» ամ սա գի րը նա հա մա-
րում է հայ ժո ղովր դի կյան քը վե րած նող ավե տա բեր աղավ նի: Թ. 
Սո գի նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի գա ղա փա րա կան ուղղ վա ծու-
թյու նը, հայ ժո ղովր դի վի ճա կի ու նրա ապա գա բախ տի շուրջ ծա-
վալ ված հե ղի նա կի խորհր դա ծու թյուն նե րը, մայր հայ րե նի քի բա-
նաս տեղ ծա կան կեր պա րի մարմ նա վո րու մը ան մի ջա կա նո րեն բխում 
են Մով սես Բաղ րա մյա նի «Նոր տետ րակ որ կո չի յոր դո րակ» գր քի 
սկզ բունք նե րից: Ինչ պես Մ. Բաղ րա մյա նը, այն պես էլ Թ. Սո գի նյա նը 
հայ երի տա սար դու թյա նը ներ կա յաց նում է Մայր Հա յաս տա նը, նրա 
պատ մու թյու նը, պան դուխտ հայե րի հու սա հատ ու ան միաբան վի-
ճա կը, հայ րե նիք վե րա դառ նա լու և իրենց օրի նա կան ժա ռան գու թյա-
նը տեր կանգ նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Հայ րե նիքն այլևս տե սիլք և 
վե րա ցա կան եր ևույթ չէ, այլ շո շա փե լի տա րածք, որի հետ է կապ վում 
տա րա բախտ ժո ղովր դի փր կու թյան հույ սը: Հայե րի ու շադ րու թյու նը 
նրանք հրա վի րում են հար ևան, եր բեմ նի հե տամ նաց ազ գե րի վրա, 

79 Տե՛ս Թադէոս Սոգինեանց, Տետրակ որ կոչի ողբ Հայաստանեաց, Մադրաս, 
1791, էջ 31:
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որոնք արա գո րեն զար գա նում են և հզո րա նում:
 «Ազ դա րա րի» 1795 թվա կա նի հու նի սի 19 -ից հու լի սի 18 -ի հա-

մար նե րում լույս է տես նում մի ու շագ րավ հոդ ված «Հայի որ դի հայ» 
ստո րագ րու թյամբ: «Ազ դա րա րի» նույն թվա կա նի հա ջորդ` հու լի սի 
19 -ից օգոս տո սի 17 -ի հա մար նե րում «Ազ գա կից» կեղ ծա նու նով մի այլ 
հե ղի նա կի պա տաս խան հոդ վածն է զե տեղ վում: Իսկ «Ազ դա րա րի» 
հա ջորդ` օգոս տո սի 18 -ից սեպ տեմ բե րի 16 -ի տետ րում լույս է տես-
նում նույն` «Հայի որ դի հայի» պա տաս խան հոդ վա ծը` «Ազ գակ ցին»:

 Թադ ևոս Ավ դալ բե գյա նի կար ծի քով` «Հայ որ դի Հայը» Մով սես 
Բաղ րա մյանն է, իսկ «Ազ գա կի ցը»` Շա հա միր Շա հա մի րյա նը: 

Արտ. Կա րի նյա նը գտ նում է, որ եր կու սի ան վան տակ էլ հան դես 
է գա լիս Հա րու թյուն Շմա վո նյա նը: Մ. Մխի թա րյա նը80 հետ ևում է Ավ-
դալ բե գյա նին: «Մեր կար ծի քով,- գրում է վեր ջինս,- արիու թյուն քա-
րո զող հե ղի նա կը կա րող էր լի նել «Նոր տետ րակ, որ կո չի յոր դո րակ» 
հո րի նո ղը միայն: Լե զուն, ոճը, օրի նակ նե րը, գա ղա փա րը, ոգին եր-
կու եր կե րի այն քան նման են իրար և այն քան տար բեր այն ժա մա-
նակ վա այլ հե ղի նակ նե րի գոր ծե րից, որ ամե նա մա կեր ևութային հա-
մե մա տու թյունն ան գամ հա մո զում է, որ «Հայի որ դի Հայը» ոչ այլ ոք 
է, եթե ոչ հայ երի տա սարդ նե րին քնից սթա փեց նող ու արիու թյուն 
հա ղոր դող Մով սես Բաղ րա մյա նը: Մյուս հոդ վա ծագ րի` «Ազ գակ ցի» 
լե զուն շատ նման է «Ո րո գայթ փա ռա ցի» ու «Ն շա վա կի» լեզ վին: Նա 
իր մա սին ասում է հետ ևյա լը.

 «Ի ծնն դե նէ իմ մէ մինչև ցայ սօր ոչ այլ ինչ ու սայ, բայց ի էժան գնել 
ու թանկ վա ճա ռել»: Ու րիշ խոս քով գրո ղը մի անու սում վա ճա ռա կան 
է: Սա կայն նա հա սա րա կա կան խն դիր նե րով այն քան է հե տաքրքըր-
վում, որ բա նա վեճ է սկ սում մի հմուտ ու լեզ վա նի հրա պա րա կա խո սի 
դեմ: …Արդյոք Ազ գա կի ցը հենց ին քը Շա հա միր Շա հա մի րյա նը չէ»81: 

Այս կար ծի քին դեմ է Արտ. Կա րի նյա նը, գտ նե լով որ նշ ված հե-
ղի նակ նե րի հոդ ված նե րը բա նա վի ճային չեն. «Հայի որ դի Հայը» և 
«Ազ գա կի ցը» հան դես են գա լիս որ պես լու սա վո րա կա նու թյան ջա-
հա կիր ներ և քա րո զիչ ներ: Նրանք առա ջար կում են միահա մուռ ջան-

80 Տե՛ս Մ. Մխիթարյան, Հարություն Շմավոնյանը և նրա գործակիցները, ՊԲՀ, 
1969, թիվ 4, էջ 131:
81 Թ. Ավդալբեգյան, Առաջին բանավեճը հայ մամուլի մեջ, «Հայագիտական 
հետազոտություններ», Եր., 1969, էջ 239:
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քե րով պայ քար մղել հայ ժո ղովր դի մա հա ցու թշ նա մու` տգի տու թյան 
դեմ: «Հայի որ դի Հայը», ըստ Կա րի նյա նի, Բաղ րա մյա նը չի կա րող 
լի նել, քա նի որ Սի մէոն Ա Եր ևան ցի կա թո ղի կո սի երկր պա գուն պար-
բե րա կա նի մեջ չէր կա րող տեղ տալ այն քան խիստ կեր պով դա տա-
պարտ ված գործ չի գա ղա փար նե րին: Նա Շա հա մի րյա նին նույն պես 
չի հա մա րում նշ ված հոդ ված նե րի հե ղի նակ, պատ ճա ռա բա նե լով, թե 
վեր ջինս հան դես կգար բա ցա հայտ կեր պով և չէր պատս պար վի եկ-
վոր քա հա նայի հո վա նու ներ քո: «Միակ ան ձնա վո րու թյու նը, որը այդ 
օրե րին կա րող էր, հի րա վի, հրա պա րա կա խո սի պար տա կա նու թյուն 
ստանձ նել` Շմա վո նյանն էր: Այդ տի պի գոր ծի չը չէր կա րող սահ մա-
նա փակ վել սոսկ պա տա հա կան հե ղի նակ նե րի գր վածք նե րի հրա-
տա րա կու թյամբ»82:

«Ազ դա րա րի» հրա պա րա կում նե րի և նշ ված հոդ ված նե րի ման-
րակր կիտ ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում մեզ հա ջող վեց պար զել 
հետ ևյա լը.

Ա ռա ջին, այս ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի հե ղի նա կը Հ. Շմա վո նյա-
նը չի կա րող լի նել այն պարզ պատ ճա ռով, որ «Հայի որ դի Հայը» 
իր վի ճա հա րույց հոդ վա ծում հրա պա րա կե լու խնդ րան քով դի մել էր 
հենց պար բե րա կա նի խմ բա գիր Հ. Շմա վո նյա նին. «Սր բակ րօն Տեր 
Յա րու թիւն Շմա ւո նեան և Պա րո նաց վե րա կաց ւոց Ազ դա րա րին. 
Լսե լով յա րա ժամ ազ դա րա րէ ձեր մէ զողբս դառ նու թեան վասն ազ-
գիս մե րոյ, եւ տե սա նե լով զի զի գա բար վարս մեր եղեալ բո լո րո վին 
ի մո ռա ցում դժ գո հիմք ի Տեառ նէ զի ոչ ողոր մի մեզ (մինչ դեռ ու-
նիմք ամե նայն շնորհս նո րա իբրև այ լոց) հա մար ձա կե ցայ օրի նա կոք 
զսղա լանս մեր բարձ րա ձայն կար դալ. որ պես զի ըն թեր ցողք և ող բա-
ցողքն դի տե լով զի մե ղան չին առ նոյն ստեղ ծողն, որ հա ւա սա րա պէս 
բաշ խեաց զշ նորհ իւր ան թիւ և ոչ զա նա զա նէ ստեղ ծո ա ծոց իւ րանց և 
յա րա ժամ ի թի կունս հա սա նէ այ նո ցիկ որք զըն կա լեալ իւ րեանց գոր-
ծիք ըստ ար ժան ւոյն գոր ծեն խոր հե ցան այ սու հետև յա ւե լի անար-
ժան պատ ճառս տալ ան կման մե րոյ և հնա րի ցեն ար ժա նա նալ նոյն 
երա նու թեանց որոնց վասն հա ռա չեն զոր եթէ չի ցէ ան դ ան պա տե-
հու թիւն ինչ և ար ժա նաս ցի գտա նել զհա ճութիւնս ձեր` խո նար հա-
բար խնդ րեմ հրա մայի ցէք տպագ րե լոյ ի յազ դա րա րին, և եթէ դի պիք 
սղա լա նաց ինչ ի նմա սր բագ րել կամ հա նել զբան ող ջուն կա րէք առ-

82 Արտ. Կարինյան, նշվ. աշխ., էջ 224:
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նել ան խտիր, վասն զի լաւ են եր կու քան զմի որոյ վասն մա լոց եմ 
ձեզ շնոր հա պարտ ծա ռայ Հայ որ դի Հայի (ի Մադ րաս, Նա խայ 20, 
1795)»83: 

Այս ու ղեր ձից պարզ վում է, որ «Ազ դա րա րի» էջե րում տպագըր-
ված ող բա գին ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն են վր դո վեց րել «Հայի որ դի 
Հային», որի հա մար էլ գրել է քն նա դա տա կան հոդ ված: 

Երկ րորդ, պարզ է, որ «Ազ գա կի ցը» Շ. Շա հա մի րյանն էլ չի կա-
րող լի նել, ինչ պես են թադ րում է Ավ դալ բե գյա նը: Մով սես Բաղ րա-
մյան- « Հայի որ դի Հայը», եր բեք իրեն թույլ չէր տա իր մե ծա նուն 
գր չակ ցին ու հո վա նա վոր-բա րե կա մին հաս ցեագր ված պա տաս խան 
հոդ վա ծում գրել. «Զար մա նա լով նա խա պէս զքա ջասր տու թե նէ քո 
(քան զի դու միայն եր ևե ցար յօ րէ ծնն դե նէ Ազ դա րա րին մինչև ցայ-
սօր ի սահ մանս նո րա զի նա վո րեալ) ոչ գի տեմ շնոր հա կալ եղէց թէ 
հա կա ռա կորդ»84:

 Մեջ բեր ված քաղ ված քից պարզ վում է, որ «Ազ գա կի ցը» «Ազ-
դա րա րի» ան դա վա ճան ու ղե կիցն է ամ սագ րի հիմ նադր ման օրից: 
Մեկ այլ հատ վա ծում Հայոր դին Ազ գակ ցին հա մո զում է որ ին քը նրա 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի երկր պա գուն է. «Հա ւա տա ինձ զի զո տա-
նա ւոր բանք գրու թեան քոյ ի միտ առի սի րով և յի շա տա կեմ ի մտի 
իմում ամե նայն աւուր»85: Այս տեղ Ազ գա կի ցը ներ կա յա նում է որ պես 
հան րա հայտ ու սիր ված բա նաս տեղծ, որի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը 
ան գիր սո վո րել է Հայոր դին ու ամեն օր ար տա սա նում է:

 Հայտ նի է, որ «Ազ դա րա րի» հիմ նադր ման օրից աշ խա տակ ցած 
բա նաս տեղ ծը «Ողբ Հա յաս տա նեայ ցի» հե ղի նակ Թ. Սո գի նյանն է, 
որը ամ սա թեր թի էջե րում հա ճախ հան դես էր գա լիս «Ու րա խա կից» 
ծած կա նու նով: Քն նարկ վող հոդ ված նե րից պարզ վում է, որ նրանք 
երեքն էլ` Սո գի նյան ցը, Ու րա խա կից բա րե կա մը և Ազ գա կի ցը նույն 
գա ղա փար նե րը, նույն մտ քերն ու դարձ վածք ներն են օգ տա գոր ծել: 

«…Ե թէ ասա ցից բա ցէք զդպ րոցս և ու սու ցա նէք ման կան,- գրում 
է Հայոր դին,- և կամ գնա ցէք եր կիրն ձեր, և սկ սա նի ցուք տի րել և 
կա ռա վա րել, ու նայն է լի նե լոց սակս ան միաբա նու թեան մե րոյ...»86: 

83 «Ազդարար», 1795, թիվ 10, էջ 298:
84 «Ազդարար», 1755, թիվ 12, էջ 427:
85 «Ազդարար», 1795, թիվ 12, էջ 428:
86 «Ազդարար», 1795, թիվ 10, էջ 310:
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Այս խոս քե րը պա տաս խանն են Սո գի նյա նի գրե թե բա ռա ցի այն 
հար ցադր ման, որ առա ջադր վել է թե՛ «Ողբ Հա յաս տա նեայ ցում», թե՛ 
Ու րա խա կից Բա րե կա մի` «Ազ դա րա րում» հրա տա րակ ված բա նաս-
տեղ ծու թյուն նե րում և թե՛ Ազ գակ ցի հոդ վա ծում.

«Ա ռէք զգանձս ձեր դուք ի միաբան,
Գ նա ցէք իս կոյն աշ խարհն Հա յաս տան, 
Զի այն է ձեր տուն և ձեր է միայն, 
Ար ժան է լի նիլ և ձեզ գե րեզ ման»87: 
Այս հա մե մա տու թյու նը մեզ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պն դե լու, 

որ հայ քն նա դա տա կան-հ րա պա րա կա խո սա կան առա ջին ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րը XVIII դա րի 2-րդ կե սի ակ նա ռու գոր-
ծիչ ներ Մով սես Բաղ րա մյանն ու Թա դեոս Սո գի նյանն են: 

Եր րորդ, Թ. Սո գի նյա նի և Մ. Բաղ րա մյա նի շնոր հիվ է «Ազ դա րա-
րում» սկզբ նա վոր վում բա նա վի ճային-գ րաքն նա կան ժան րը: «Մադ-
րա սի թերթն առա ջին օր գանն է մե զա նում,- գրում է Թ. Ավ դալ բե գյա-
նը,- որ աս պա րեզ է հան դի սա ցել առա ջին բա նա վե ճին հայ մա մու լի 
մեջ: Այս բա նա վե ճը նշա նա վոր տեղ է բռ նում մեր գրա կա նու թյան 
մեջ ոչ միայն նրա հա մար, որ ժա մա նա կագ րա կան կար գով առա-
ջինն է, այլև այն պատ ճա ռով, որ շո շա փե լով մեր հա սա րա կա կան 
զար գաց ման մի քա նի հիմ նա կան խն դիր նե րը` մեծ շա հագրգ ռու-
թյուն է ներ կա յաց նում հայ աշ խար հա յացք նե րի զար գաց ման պատ-
մու թյան տե սա կե տից»88:

 Թադ. Ավ դալ բե գյա նը 1936 թվա կա նի փետր վա րի 25 -ին ՀՍԽՀ 
Պատ մու թյան և գրա կա նու թյան ինս տի տու տին հղած մի նա մա կում 
հիմ ա վո րում է, որ Աբ րա համ Կրե տա ցու «Պատ մու թյուն Նա դիր շա-
հին պար սից» աշ խա տու թյան առա ջին տպագ րու թյան, որ լույս է տե-
սել 1796 թվա կա նին Կալ կա թա յում, առա ջա բա նի (6 էջ) և «Նե րա ծու-
թյուն» վեր նագ րով մի ըն դար ձակ հա վել վա ծի (էջ 1–119 -ը) հե ղի նա-
կը նույն պես Մով սես Բաղ րա մյանն է89: Այս աշ խա տու թյու նը, նշում 
է Ավ դալ բե գյա նը, հայ հան րային մտ քի պատ մու թյան ամե նաաչ քի 
ընկ նող հու շար ձան նե րից է, քա նի որ նրա նում ար ծարծ վում են XVIII 
դա րի հայ մի ջա վայ րի փի լի սո փա յա կան ուղ ղու թյուն ներն ու սում ա-

87 «Ազդարար», 1795, թիվ 6, էջ 74:
88 Թադ. Ավդալբեգյան, նշվ. աշխ., էջ 237:
89 Տե՛ս Թադ. Ավդալբեգյան, նշվ. աշխ., էջք 243-244:
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սի րե լու տե սու թյուն ներ: Բաղ րա մյա նը հնա դա րում, միջ նա դա րում և 
նոր դա րում մարդ կու թյան գա ղա փա րա կան փո թոր կում ե րի երեք 
մեծ աղան դա պե տներ է առանձ նաց նում: «Նախ` Մե ծե ղեռն Մա նի 
մոգն, կա խար դա սարն պար սից և գոր ծա կիցն իշ խա նին խա վա րի, 
գտիչ և ու սու ցա նողն զա նաս տո ած մո լո րու թիւն ի Թոնդ րակ և յա մե-
նայն աշ խար հի…: 

Երկ րորդ` եօթ նագ լուխ վի շապն և ահ ռե լի մեծ գա զանն սա րա-
կի նո սաց և արեան ռուշտ գայլն արա բա ցի, մա հաշ շուկն Մահ մէտ… 

Եր րորդն Ոլ թերն, հե ղի նակն չա րու թեան, կա մա րարն ոգե կոր-
ծան բան սար կո ին և գտիչն անաս տո ած մո լո րու թեան, …

 Փի լի սո փա յա կան կրո նի, Վոլ տե րի աղան դի, դեիզ մի ու աթեիզ մի 
տա րա ծու մով է բա ցատ րում հե ղի նա կը ֆրան սիական մեծ հե ղա փո-
խու թյան ծա գու մը, զար գա ցու մը, ար դյունք նե րը և նույ նիսկ տե ռո-
րը,– եզ րա կաց նում է Թ. Ավ դալ բե գյա նը:

Մ. Բաղ րա մյա նը աշ խա տակ ցել է նաև Մադ րա սում Եղիազար 
Շա հա մի րյա նի ծախ սով 1775 թվա կա նին հրա տա րակ ված «Պատ-
մու թյուն մա ցոր դաց հայոց և վրաց» եր կի հրա տա րակ մա նը: «Ի 
լույս ածեալ տպիւք և ծա խիւք Եղիազա րու Շա հա մի րեան կո չե ցե լոյ` 
աշ խա տակ ցու թեամբ Մով սե սի Բաղ րա մեան հրա հանգ չին իւ րոյ»90: 

Այն ու նի, «Յա ռա ջա բա նու թիւն առ պա տո ա կան երի տա սարդս և 
նո րափ թիթ ման կունս հայոց» երեք էջա նոց առա ջա բա նը, որի հե ղի-
նա կը նույն պես Մ. Բաղ րա մյանն է: 

Այս պի սով, տես նում ենք, որ Մով սես Բաղ րա մյա նը ոչ միայն XVIII 
դա րի դա սա կան հրա պա րա կա խո սա կան եր կի` «Նոր տետ րա կի» 
հե ղի նակն է, այլև ծա վա լել է գրա կան-հ րա պա րա կա խո սա կան բեղմ-
նա վոր գոր ծու նեու թյուն:

90 Թադ. Ավդալբեգյան, նշվ. աշխ., էջ 261:
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Գ ԼՈՒԽ ԵՐԿ ՐՈՐԴ
« ՆՈՐ ՏԵՏ ՐԱ ԿԸ» ԵՎ ՀԱՅ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ

Հ ՐԱ ՊԱ ՐԱ ԿԱ ԽՈ ՍՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ

2.1. Քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան էու թյու նը 

Ու սում ա սի րող նե րը91 Մով սես Բաղ րա մյա նի «Նոր տետ րակ որ 
կոչ վում է հոր դո րակ»92 աշ խա տու թյու նը բնու թագ րել են որ պես քա-
ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան ժան րի առա ջին ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն: Հայ իրա կա նու թյան մեջ այս ժան րի տե սու թյան հար ցե րը` 
նրա առար կայի, օբյեկ տի, մե թո դի, կա ռուց ված քի, գոր ծա ռույթ նե րի 
ու հե տապն դած նպա տակ նե րի հար ցե րը գրե թե չեն ու սում ա սիր-
վել: Թերևս բա ցա ռու թյուն են կազ մում XIX դա րի հայ պար բե րա կան 
մա մու լի ու հրա պա րա կա խո սու թյան պատ մու թյան և կո մու նիս տա-
կան կու սակ ցու թյան գոր ծիչ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի առան-
ձին կող մե րի վե րա բե րյալ քն նար կում ե րը: Առա ջի նում գե րիշ խում 
էր պատ մու թյան գրա կա նա գի տու թյան և գրա կան-քն նա դա տու թյան 
մո տե ցում ե րը, որոն ցում քն նարկ վում էին հրա պա րա կա խո սա կան 
եր կե րի պատ մա կան աս պեկտ նե րի, դրանց գրա կան ու գե ղա գի տա-
կան ար ժևոր ման հար ցե րը93, երկ րոր դում` խորհր դային տե սա բան-
նե րը սահ մա նա փակ վում էին միայն կո մու նիս տա կան կու սակ ցու-
թյան մշա կած քա ղա քա կան գծի քա րոզ չու թյամբ: 

Ար դա րու թյու նը պա հան ջում է ասել, որ հան րային մտ քի ռու սա-
կան հզոր դպ րո ցը, նույն պի սի հրա պա րա կա խո սու թյան տե սու թյան 
հար ցե րին նվիր ված քիչ ներդ րում եր ու նի: Թերևս հի շա տա կու թյան 

91 Տե՛ս Լեո, Երկերի ժողովածու, հ. 3, Եր., 1973, էջ 526:
տե՛ս նաև Թադ. Ավդալբեգյան, Հայագիտական հետազոտություններ, էջ 236:
Ս. Պողոսյան, Մովսես Բաղրամյան, «Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները 
V-XVIII դդ.», Եր., 1976:
Հ. Մանուչարյան, Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի պատմության, Եր., 2002, 
էջ145:
Մ. Դավթյան, «Քաղաքական հրապարակախոսություն», «Օրենք և իշխանու-
թյուն», Եր.,1998, էջ 45: Նույնի` Քաղաքական հրապարակախոսության դասա-
կարգային ու ազգային հայեցակետերը, «Հանդես», Եր., 2004, էջ 189:
92 Տե՛ս Նոր տետրակ որ կոչվում է հորդորակ, Եր., 1991:
93 Տե՛ս Հայ նոր գրականության պատմություն, հ.1-2, Եր.,1962, 1964:
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ար ժա նի են Ե. Պ րո խո րո վի94, Մ. Չե րե պա խո վի95, և Վ. Ո ւչյե նո վայի96 
ու սում ա սի րու թյուն նե րը: Այ սու հան դերձ, պարզ է որ, առանց հրա
պա րա կա խո սու թյան տե սու թյան հար ցե րի բա վա րար իմա ցու թյան, 
ան հնար է պար զել հրա պա րա կա խո սու թյան առանց քային հար ցե րը 
ընդ հան րա պես, Մ. Բաղ րա մյա նի նը` մաս նա վո րա պես:

«Հ րա պա րա կա խո սու թյուն» տեր մի նը առա ջա ցել է լա տի նե րեն 
“publicus” բա ռից, որ նշա նա կում է հա սա րա կա կան, այ սինքն` ստեղ-
ծա գոր ծու թյան տե սակ, որ նվիր ված է հա սա րա կա կան կյան քի ու-
շագ րավ եր ևույթ նե րին և հրա տապ հար ցե րին:

Հ րա պա րա կա խո սու թյու նը հրա տապ հա սա րա կա կան քա ղա քա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թյան տե սակ է, որի առաջ նա հերթ նպա տակն է, 
մի կող մից լու սա բա նել, ու ընդ հան րաց նել հա սա րա կա կան կյան քի 
իրա կան կա ցու թյու նը, մյուս կող մից` ու ղեն շել հա սա րա կու թյան զար-
գաց ման մայ րու ղի նե րը:

 Ներ գոր ծե լով մարդ կանց զգաց մուն քի, գի տակ ցու թյան ու երևա-
կա յու թյան վրա, հրա պա րա կա խո սը կազ մա կեր պում, կար գա վո րում 
և ուղ ղու թյուն է տա լիս հա սա րա կու թյան, ազ գի, կո լեկ տի վի կամ 
նրա այս կամ այն շեր տի նպա տա կաս լաց գոր ծու նեու թյա նը: Հրա-
պա րա կա խո սու թյունն ընդ գր կում է մարդ կու թյա նը հու զող բո լոր 
ար մա տա կան հիմ ախն դիր նե րը: Այն ամե նը, ին չը կապ ված է եղել 
հա սա րա կա կան մեծ տե ղա շար ժե րի ու ղի նե րի մշակ ման, նվաճ ված 
ազ գե րի խեղ ված ոգին բարձ րաց նե լու, ազ գային -ա զա տագ րա կան 
պայ քա րի կո չե լու և ազա տու թյան հաս նե լու ուղ ի նե րի որոն ման հետ: 
Հրա պա րա կա խո սու թյու նը հան դես է գա լիս քա ղա քա կան, իրա վա-
կան, բա րո յա կան, գի տա կան, գրա կա նա գի տա կան, գե ղա գի տա-
կան, փի լի սո փա յա կան հա յացք նե րի ձևով: Սա կայն այս բո լոր ձևե-
րը ի վեր ջո ծա ռա յում են քա ղա քա կա նու թյա նը և ձեռք են բե րում 
քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան հատ կու թյուն: Դրա հա մար 
էլ քա ղա քա գետ նե րը, փի լի սո փա նե րը, քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն ու 
առաջ նորդ նե րը հան դես են գա լիս որ պես հրա պա րա կա խոս ներ: Իր 

94 Е. П. Прохоров, Публицист и действительность, М.,1973. Նույնի, Журналистика 
и демократия, М., 2004. Նույնի, Введение в теорию журналистики, М., 2003:
95 М. С. Черепахов, Проблемы теории публицистики, М., 1973.
96 В. В. Ученова, Публицистика и полотика, М., 1973. Նույնի, Гносеологические 
проблемы публицистики, М.,1971:
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առջև դր ված խն դիր նե րով և կոնկ րետ նպա տակ նե րով քա ղա քա կան 
հրա պա րա կա խո սու թյու նը բա ցա հայ տում է հա սա րա կու թյան քա ղա-
քա կան կյան քի առա վել խոր քային և սո վո րա կան աչ քով ան տե սա-
նե լի եր ևույթ ներն ու շեր տե րը: Քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու-
թյան էջե րում են ձևա վոր վում նվաճ ված ազ գե րի ազ գային -ա զա-
տագ րու թյան ծրագ րե րը, պե տու թյուն նե րի, սահ մա նադ րու թյուն նե րի 
նա խագ ծե րը, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ու հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ծրագ րե րը, պե տա կան ու մշա կու թային 
գոր ծիչ նե րի տե սա կան դրույթ նե րը և այլն: 

Այս պի սով, ինչ պես նշում է Մ. Ս. Չե րե պա խո վը, «Հ րա պա րա կա-
խո սու թյուն ասե լով պետք է հաս կա նալ գրա կա նու թյուն` նվիր ված 
ժա մա նա կի հրա տապ խն դիր նե րին, որոնք նպա տակ ու նեն ակ տիվ 
գա ղա փա րա քա ղա քա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ըն թեր ցո ղի վար-
քի, գի տակ ցու թյան և հա սա րա կա կան կար ծի քի ձևա վոր ման վրա»97: 

Ե. Պրո խո րո վի կար ծի քով, մարդ կու թյունն իր բազ մա դա րյան 
պատ մու թյան ըն թաց քում իրա կա նու թյան եր ևույթ նե րի ու կա պե րի 
ճա նա չո ղու թյան ու ար տա ցոլ ման հա մար ձեռք է բե րել երեք մի ջոց` 
գի տու թյան, ար վես տի և հրա պա րա կա խո սու թյան98: Խորհր դա վոր 
աշ խար հի գաղտ նիք նե րի յու րա ցու մը մար դու կող մից տե ղի է ու նե-
նում մտա ծո ղու թյան այս երեք հիմ ա կան ձևե րով: Երեքն էլ ձգ տում 
են տար բե րել եր ևույթ նե րի գլ խա վոր գծե րը, երկ րոր դա կան, պա տա-
հա կան, ժա մա նա կավ րեպ գծե րից և հաս նել իրա կա նու թյան էա կան 
կող մե րի ճշ մար տա ցի ար տա ցոլ ման: 

Գի տա կան-տե սա կան մտա ծո ղու թյան մեջ իրա կա նու թյան ճա-
նա չո ղու թյան ար դյունք ներն ար տա հայտ վում են տրա մա բա նա կան 
հաս կա ցու թյուն նե րի, կա տե գո րիանե րի, ընդ հա նուր օրենք նե րի, իսկ 
գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյան մեջ` կոնկ րետ, զգա յա կան բնույթ 
ու նե ցող պատ կեր նե րի մի ջո ցով: Գե ղար վես տա կան ար տա ցոլ ման 
գլ խա վոր առար կան մարդն է, որի ճա կա տագ րի, զգա ցում ե րի ու 
գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ կեր ման մի ջո ցով գրո ղը մարմ ա վո րում 
է որո շա կի դա րաշր ջա նի և սո ցիալա կան մի ջա վայ րի բնո րոշ գծե-
րը: Իրա կա նու թյան ար տա ցոլ ման ձևով հրա պա րա կա խո սու թյու-
նը տար բեր վում է գի տու թյու նից ու ար վես տից: Հրա պա րա կա խո-

97 М. С. Черепахов, Проблемы теории публицистики, М., 1973, էջ 28:
98 Е. П. Прохоров, Публицист и действительность, М., 1973, էջ 74:
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սու թյան ամե նա կար ևոր առանձ նա հատ կու թյու նը իրա կա նու թյան 
ան մի ջա կան քա ղա քա կան ըմբռ նում ու դրա ժա մա նա կի ամե-
նաէական խն դիր նե րի իմաս տա վո րում է: Հրա պա րա կա խո սու թյա-
նը մար դը հե տաքրք րում է ոչ այն քան իր ան հա տա կան, ան ձնային 
ու զգաց մուն քային գծե րով, որ քան հա սա րա կա կան կյան քում նրա 
խա ղա ցած դե րով: Հրա պա րա կա խո սու թյու նը սերտ կա պի մեջ է գի-
տու թյան և ար վես տի հետ: Այ սու հան դերձ, այն ոչ թե այդ եր կու սի 
հա մադ րու թյունն է (սին թե զը), այլ մար դու հա սա րա կա կան կյան քի 
հիմ ախն դիր նե րի առանձ նա հա տուկ ըմբռ նու մը: Գտն վե լով գի տա-
կան ու գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի կող քին, փոխ-
հա րա բեր վե լով նրանց հետ, հրա պա րա կա խո սու թյու նը իրե նից 
ներ կա յաց նում է ստեղ ծա գոր ծու թյան ինք նու րույն` եր րորդ ձև, իսկ 
հրա պա րա կա խո սը` հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գործ չի հատ կու-
թյուն նե րին զու գոր դում է գիտ նա կա նի, գե ղա գե տի հատ կու թյուն-
ներ: Իրա կա նու թյան կոնկ րետ եր ևույթ նե րը հրա պա րա կա խո սա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում ար տա ցոլ վում են այն պի սի տրա մա բա-
նա կան ու կեր պա րային ձևե րով, որ կա րո ղա նում է ազ դել ըն թեր ցո-
ղի ոչ միայն մտ քի ու զգաց մունք նե րի, այլև վար քի վրա:

Հրա պա րա կա խո սա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան յու րա հատ կու-
թյուն նե րից մե կը՝ հա սա րա կա կան շեշտ վա ծու թյու նը, զանգ ված նե-
րին որ ևէ գա ղա փա րի շուրջ հա մախմ բելն է: Որ քան պատ մա կա նո-
րեն առա ջա վոր և մարդ կայ նո րեն բարձր են հրա պա րա կա խո սին 
ոգեշն չող գա ղա փար նե րը, այն քան ավե լի մա յուն ար ժե քով է օժտ-
վում նրա ստեղ ծա գոր ծու թյու նը:

Ձ ևա վո րե լով զանգ ված նե րի գի տակ ցու թյու նը, հրա պա րա կա խո-
սը փաս տո րեն մաս նակ ցում է հա սա րա կա կան եր ևույթ նե րի կա ռա-
վար մա նը, քա նի որ նրա նպա տա կը կա ռա վար վող օբյեկ տին նպա-
տա կաս լաց գոր ծու նեու թյան մղելն է:

 Հիմ ա հար ցի մաս նա գետ նե րը գտ նում են, որ հրա պա րա կա խո-
սու թյան տե սու թյան կա տե գո րիանե րի հա մա կար գը հան դես է գա-
լիս հետ ևյալ հա ջոր դա կա նու թյամբ` առար կա, գոր ծա ռույթ, մե թոդ, 
բո վան դա կու թյուն և ձև: Կյան քի ո՞ր կող մերն ու կա պերն են դառ նում 
հրա պա րա կա խո սու թյան առար կան հար ցին Ե. Պրո խո րո վը պա-
տաս խա նում է,– հրա պա րա կա խո սու թյան առար կա յա կան հիմ քը 
ժա մա նա կա կիցն է, իրա կա նու թյու նը: Հրա պա րա կա խո սը, որ պես 
կա նոն, ու սում ա սի րում է կյան քի հրա տապ եր ևույթ նե րը սո ցիալ-
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քա ղա քա կան տե սան կյու նից: Տն տե սա կան, գի տա կան, բա րո յա-
կան, իրա վա կան, գե ղա գի տա կան և այլ եր ևույթ նե րի, իրա դար ձու-
թյուն նե րի, փաս տե րի սո ցիալ-քա ղա քա կան ուղղ վա ծու թյունն է հրա-
պա րա կա խո սու թյան առար կան99: 

Մ. Չե րե պա խո վի կար ծի քով, հրա պա րա կա խո սու թյան առար-
կայի յու րա հատ կու թյու նը, հա սա րա կու թյան պրակ տիկ խն դիր նե րի 
տե սան կյու նից, իրա կա նու թյան քա ղա քա կան ըմբռ նում է: Այլ կերպ 
ասած, հրա պա րա կա խո սու թյան առար կան գտն վում է քա ղա քա կան 
պրակ տի կայի ոլոր տում100: 

Հա սա րա կա կան կյան քում հրա պա րա կա խո սու թյու նը կա տա-
րում է մի շարք կար ևոր գոր ծա ռույթ ներ: Դրան ցից առա ջի նը կազ-
մա կերպ չա կան գոր ծա ռույթն է, առա ջադր ված նպա տա կին հաս նե-
լու հա մար մարդ կանց հա մախմ բե լու հմ տու թյու նը: Երկ րոր դը` մարդ-
կանց առա ջադր ված խնդ րի վե րա բե րյալ ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ 
տա լը և այն հա մոզ մունք դարձ նելն է, եր րոր դը` հան րու թյա նը դաս-
տիարա կե լու գոր ծա ռույթն է:

Հ րա պա րա կա խո սու թյու նը կա տա րում է հա սա րա կա կան կար ծի-
քի ստեղծ ման, հա վաք ված փաս տե րի նպա տա կաս լաց հա ղորդ ման, 
կյան քի ան հրա ժեշտ, առան ձին իրա վի ճակ նե րի վեր լու ծու թյան, 
դրանց հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան արժ ևոր ման գոր ծա ռույթ-
ներ: Հրա պա րա կա խո սա կան այս եղա նակ ներն են հրա պա րա կա-
խո սին հնա րա վո րու թյուն տա լիս նպա տա կին հաս նել ան հա մե մատ 
քիչ ջան քե րի գնով: 

Այս գոր ծա ռույթ նե րը հրա պա րա կա խո սու թյու նը կա տա րում է 
հա տուկ մե թոդ նե րի հնա րանք նե րի, մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ: Հրա-
պա րա կա խո սը օգ տա գոր ծում է այն պի սի նյու թեր, որոնք գի տա-
կա նո րեն ար դեն հիմ ա վոր ված են: Հրա պա րա կա խո սու թյան մեջ 
այն հայտ նի է «պոս տու լաց ման» մե թոդ անու նով, որը լա տի նե րեն 
“postulatum” բառն է, և նշա նա կում է, որ օգ տա գործ վում են այն պի սի 
դրույթ ներ որոնց ճշ մար տու թյու նը հան րա հայտ է, և վերս տին ապա-
ցուց ման կա րիք չու նի, այ սինքն աք սիոմա է101: 

Հ րա պա րա կա խո սու թյան հիմ ա կան մե թոդ ներն են` հա ղոր դել 
փաս տեր, կյան քի առ կա իրա վի ճա կի իմաս տա վոր ման նպա տա կով, 

99 Е. П. Прохоров, Публицист и действительность, М., 1973, էջ 185:
100 М. С. Черепахов, Проблемы теории публицистики, М.,1973, էջ 40:
101 Տե՛ս Փիլիսոփայական բառարան, Եր., 1975, էջ 353:
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առա ջադ րել ընդ հա նուր դրույթ ներ, վեր լու ծել ռեալ իրա կա նու թյու-
նը, կա տա րել ընդ հան րա ցում եր, մշա կել դրանց իրա կանաց ման 
պրակ տիկ ու ղի ներ և դրանք հիմ ա վո րել հան րա հայտ փաս տե րով: 
Որ պես ընդ հա նուր գոր ծըն թաց, իրա կա նու թյան հրա պա րա կա խո-
սա կան ար տա ցո լու մը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ շար ժում փաս տից մինչև 
ընդ հան րա ցում: Հրա պա րա կա խո սու թյան բո վան դա կու թյու նը քա-
ղա քա կան իրա կա նու թյան բազ մա կող մա նի վեր լու ծու թյու նը և սո-
ցիալա կան եր ևույթ նե րի իմաս տա վո րում են: Դրանք հա ջո ղու թյամբ 
կա տա րե լու հա մար հրա պա րա կա խո սին ան հրա ժեշտ է բազ մա կող-
մա նի իմա ցու թյուն, քա ղա քա ցիակա նու թյուն, ոճա կան բազ մա զա-
նու թյուն, բա նա վի ճե լու կա րո ղու թյուն: Հրա պա րա կա խո սը պետք է 
զու գոր դի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գործ չի որակ նե րը հե տա-
զո տող-ս տեղ ծա գոր ծո ղի որակ նե րին: Նա պետք է լի նի իրա վուն քի, 
քա ղա քա կա նու թյան, պատ մու թյան, վի ճա կագ րու թյան գի տա կը, 
քա ջա տե ղյակ լի նի ինչ պես աշ խար հի կար ևոր իրա դար ձու թյուն նե-
րին, այն պես էլ այն երկ րի, որի քա ղա քա ցին է: Այ սինքն, հրա պա րա-
կա խո սի վար պե տու թյու նը առա ջին հեր թին կա յա նում է մա տուց վող 
նյու թե րի կա տա րյալ իմա ցու թյան մեջ: Վե րահս կե լով խոս քին, հրա-
պա րա կա խո սը վե րահս կում է մարդ կային մտ քին, գա ղա փար նե րին, 
մտա ծո ղու թյանն ու վար քին: 

Հ րա պա րա կա խո սու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը պայ մա նա վոր-
ված է իրա կա նու թյան ար տա ցոլ ման ձևե րի այն պի սի ար տա հայտ-
չա մի ջոց նե րով, ինչ պի սիք են լե զուն, ոճը, ժան րը:

Հ րա պա րա կա խո սու թյան հիմ ա կան ոճերն են` բա նա վի ճային, 
քա րոզ չա կան, հռե տո րա կան, վեր լու ծա կան, քն նա դա տական և այլն:

 Պատ մու թյան ըն թաց քում, հա սա րա կա կան կյան քի պա հանջ նե-
րին զու գըն թաց ձևա վոր վել են հրա պա րա կա խո սու թյան տար բեր 
ժան րեր` պամֆ լետ, ֆե լիետոն, ուր վան կար, ակ նարկ, նա մակ, գրա-
խո սու թյուն, թղ թակ ցու թյուն, հար ցազ րույց, նո թագ րու թյուն և այլն: 
Հրա պա րա կա խո սու թյան թեր թային և գր քային ծա վալ նե րը տար-
բեր ֆունկ ցիաներ են կա տա րում: Թեր թայի նը մի կոնկ րետ խն դիր 
է առա ջադ րում և լու ծում, շեշտ վում է մի գա ղա փար, իսկ գր քայի նը 
ներ կա յաց նում է հիմ ախն դիր նե րի ամ բող ջա կան հա մա կարգ: 

Ե. Պրո խո րո վի կար ծի քով, հրա պա րա կա խո սու թյան գոր ծա-
ռույթ նե րը ըստ հրա պա րա կա խո սի հե տապն դած նպա տակ նե րի, 
բա ժան վում են եր կու մեծ խմ բե րի: Առա ջի նում ընդ գրկ վում են սո-
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ցիալ-ման կա վար ժա կան (ու սու ցո ղա կան) գոր ծա ռույթ նե րը, երկ-
րոր դում` ին ֆոր մա ցիոն (տե ղե կատ վա կան) ճա նա չո ղա կան գոր-
ծա ռույթ նե րը: Առա ջի նը ար տա հայ տում է հրա պա րա կա խո սու թյան 
սո ցիալա կան գոր ծու նեու թյան բո վան դա կու թյու նը, երկ րոր դը` հրա-
պա րա կա խո սու թյան սո ցիալա կան գոր ծու նեու թյան իրա գործ ման 
ձևերն ու մի ջոց նե րը102:

Հ րա պա րա կա խո սա կան սո ցիալ-ման կա վար ժա կան դաշ տում 
ձեռք է բեր վում այն ար դյուն քը, որին հրա պա րա կա խոս նե րը հաս-
նում են ան հրա ժեշտ գի տե լի քի տա րած ման մի ջո ցով, որի շնոր հիվ 
ճա նաչ վում է ըն թա ցող իրա կա նու թյու նը և սե փա կան տե ղի գի տակ-
ցու մը այդ իրա կա նու թյան մեջ: Այդ ար դյուն քում ձևա վոր վում է որո-
շա կի հա մոզ մունք, որը դառ նում է հա սա րա կա կան տե սա կետ: Ահա 
դրա նով է հրա պա րա կա խո սու թյու նը կա տա րում իր հա սա րա կա-
կան-ու սու ցո ղա կան առա քե լու թյու նը:

 Սո ցիալ-ման կա վար ժա կան գոր ծա ռույ թը իրա կա նա նում է ժա-
մա նա կի լայն հա մայ նա պատ կե րում, տե ղե կատ վա կան-ճա նա չո ղա-
կան ճա նա պար հով: Ճշ մա րիտ տե ղե կատ վու թյունն է այն հիմ ա կան 
նյու թը, որի վրա ձևա վո րվում են հա սա րա կա կան կար ծի քը և մարդ-
կանց քա ղա քա կան կողմ ո րո շու մը: 

Ի րա կա նաց նե լով տե ղե կատ վա կան-ճա նա չո ղա կան գոր ծա ռույ-
թը, հրա պա րա կա խո սը իր ձեռ քում է պա հում հա սա րա կա կան կյան-
քի զար կե րա կը, պա տաս խա նում հա սա րա կայ նո րեն առա ջադր ված 
հար ցե րին: Այ սու հան դերձ, հրա պա րա կա խո սու թյու նը ոչ թե գի տու-
թյուն է, այլ ար դիակա նու թյան մա սին գի տե լիք, որը բա վա րար չա-
փով տի րա պե տում է գի տու թյա նը: Կա տա րե լով իր տե ղե կատ վա կան 
գոր ծա ռույ թը, հրա պա րա կա խո սը հան դես է գա լիս որ պես այն պի-
սի հե տա զո տող, որն օգտ վում է գի տու թյան ըն ձե ռած հնա րա վո րու-
թյուն նե րից և ստեղ ծում է հա վաս տի գի տե լիք ար դիակա նու թյան հե-
տա զոտ վող եր ևույթ նե րի մա սին:

 Ցան կա ցած հա ղոր դում դեռևս տե ղե կատ վու թյուն չէ: Տե ղե կատ-
վու թյան ար ժե քը որոշ վում է նրա սո ցիալա կան նշա նա կու թյամբ, 
հիմք ու նե նա լով այն չա փա նի շը, ինչ չա փով նպաս տում է աշ խարհ-
ըն կալ մա նը և հա սա րա կա կան կար ծի քի ձևա վոր մա նը: Սո ցիալ-
ման կա վար ժա կան նպա տա կին ծա ռայող հա վաս տի ու տպա վո րիչ 

102 Е. П. Прохоров, Публицист и действительность, М., 1973, էջ 113:
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փաստն է հան դի սա նում տե ղե կատ վու թյու նը: Ին ֆոր մա ցիան լայն 
իմաս տով այն փաս տերն են և դրա նցից բխող մեկ նա բա նու թյուն նե-
րը, որոնք կա տա րում են ին ֆոր մա ցիոն-ճա նա չո ղա կան գոր ծա ռույթ, 
ստեղ ծում ոչ միայն ժա մա նա կա կից պատ մու թյուն, այլև տա րա ծում 
ար ժե քա վոր դա տո ղու թյուն ներ:

 Հա սա րա կա կան դաս տիարա կու թյու նը գա ղա փա րա-հո գե բա-
նա կան բարդ գոր ծըն թաց է, որի ար դյուն քում առա ջա նում և ամ-
րապնդ վում են ան ձնա կան խոր հա մոզ մունք ներ, հա մա կարգ ված 
գա ղա փար ներ, որոնք ազ դում են ունկնդ րի հո գե բա նու թյան վրա, 
պատ վաս տե լով նրանց մեջ նոր որակ ներ և այս ճա նա պար հով կեր-
տում նոր գոր ծիչ նե րի կեր պար ներ: 

Այս պի սով, հրա պա րա կա խո սու թյունն` ակ տիվ և բազ մա կող մա-
նի ազ դե լով գի տակ ցու թյան բա նա կան, էմո ցիոնալ և կա մային հատ-
կա նիշ նե րի վրա՝ առա ջաց նում է կա յուն հա մոզ մունք և ձգ տում՝ ան-
հա տա կան հա մոզ մուն քի վրա կա ռու ցել հա սա րա կա կան և ազ գային 
հա մոզ մունք:

Հ րա պա րա կա խո սու թյունը հե տապն դում է գա ղա փա րա քա ղա-
քա կան հետ ևյալ նպա տակ նե րը.

- ձ ևա վո րել հա սա րա կա կան կար ծիք, 
- ս տեղ ծել ժա մա նա կա կից պատ մու թյուն, 
- մաս նակ ցել զանգ վա ծային գի տակ ցու թյան և վար քի ձևա վոր-

մա նը, 
- խ թա նել պրակ տիկ գոր ծու նեու թյա նը:
 Գոր ծա ռույթ նե րի այս հա ջոր դա կա նու թյու նը, հրա պա րա կա խո-

սու թյան տե սու թյան ճա նաչ ված գի տակ Ե. Պրո խո րո վի կար ծի քով, 
այն քան հս տա կո րեն են սահ մա նա զատ վում, որ այն խախ տե լու 
դեպ քում փոխ վում է տվյալ ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կու թյու-
նը: «Ինչ կլի նի,– գրում է նա,– եթե առա ջին տե ղում դնենք եր րորդ 
կե տը` մաս նակ ցու թյու նը զանգ վա ծային գի տակ ցու թյան ձևա վոր մա-
նը: Այդ դեպ քում մենք գործ կու նե նանք ոչ թե հրա պա րա կա խո սու-
թյան, այլ գի տա տե սա կան քա րոզ չու թյան կամ ար վես տի հետ: Կամ, 
եթե գլ խա վոր գոր ծա ռույ թը հա մա րենք երկ րոր դը` ժա մա նա կա կից 
պատ մու թյան ստեղ ծու մը և՛ առա ջին, և՛ եր րորդ կե տե րը հե ռաց-
նենք, այ սինքն` հե ռաց նենք հա սա րա կա կան կար ծի քի ձևա վոր ման 
և զանգ վա ծային գի տակ ցու թյան ձևա վոր ման գոր ծա ռույթ նե րը: Այդ 
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դեպ քում տվյալ աշ խա տան քը կվե րած վի գի տու թյան»103:
 Կար ծում ենք, որ հրա պա րա կա խո սու թյան յու րա հա տուկ սո-

ցիալա կան նշա նա կու թյու նը նախ և առաջ հա սա րա կա կան կար ծիք 
ձևա վո րելն է, որ տեղ շատ կար ևոր վում է դրա կա պը որո շա կի աշ-
խար հա յաց քի և աշ խար հըն կալ ման հետ: Հա սա րա կա կան կար ծի-
քը որ պես զանգ վա ծային գի տակ ցու թյան գործ նա կան են թա հա մա-
կարգ, հա ճախ հա մընկ նում է զանգ վա ծային գի տակ ցու թյան մյուս 
են թա հա մա կար գե րին104: 

Պարզ է, որ հա սա րա կա կան կար ծի քը ճա նաչ ված ու գնա հատ-
ված դեպ քե րի ան կա ռույց միավո րը չէ, այլ ճշգ րիտ, շար ժուն առան-
ձին տար րե րից կազմ ված իրա կա նու թյան ռեալ պատ կերն է: Հա սա-
րա կա կան կար ծի քը ոչ թե առան ձին կար ծիք նե րի մե խա նի կա կան 
միագու մար է, այլ որ ևէ հիմ ախնդ րի լայն քն նարկ ման, կար ծիք նե րի 
փո խա նակ ման ար դյուն քում ձևա վոր ված և մե ծա մաս նու թյան կող-
մից ըն դու նե լի տար բեր դիր քո րո շում ե րի հա մադ րու թյունն է:

 Հա սա րա կա կան կար ծի քը կա րող է լի նել միակար ծիք և բազ մա-
կար ծիք: Բո լոր դեպ քե րում, այն կար գա վո րիչ դեր է խա ղում ան հատ-
նե րի և սո ցիալա կան խմ բե րի բազ մի մաստ հա րա բե րու թյուն նե րում, 
ըն դու նում կամ մեր ժում այս կամ այն ար ժեք ներն ու նոր մե րը, այ-
սինքն` իրա կա նաց նում է ար տա բեր ման, հս կո ղա կան, խորհր դատ-
վա կան և այլ գոր ծա ռույթ ներ105:

 Ժո ղովր դա վա րա կան հան րա պե տու թյուն նե րում հա սա րա կա-
կան կար ծի քը կա րող է վե րած վել քա ղա քա կան իշ խա նու թյան իրա-
կա նաց ման գոր ծո նի և քա ղա քա կան որո շում ե րի ըն դուն ման գոր-
ծող մե խա նիզ մի:

 Լի նե լով պատ մա կան կոնկ րետ պայ ման նե րի ար տա հայ տու-
թյուն, հրա պա րա կա խո սու թյու նը բնա կա նա բար ար տա ցո լում է 
տվյալ դա րաշր ջա նի ար մա տա կան խն դիր նե րը: 

Այս պի սով, աշ խար հում կա յա ցող դեպ քե րի շա րադ րան քով հրա-
պա րա կա խո սը վե րար տադ րում է իրա դար ձու թյուն նե րի օբյեկ տիվ 
ըն թաց քը, որն ար տա ցո լում է այն ընդ հա նուր հա յացք նե րը, մե թոդ-

103 Е. П. Прохоров, Публицистика в жизни общества, М., 1968, էջ 59:
104 Տե՛ս А. Ковалев, Предмет и проблемы социальной психологии, Л., изд-во ЛГУ, 
1962, էջ 111:
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նե րը, մո տե ցում ե րը, սկզ բունք նե րը, որոն ցով տո գոր ված է տվյալ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա սա րա կու թյու նը: Չկա իրա կա նու թյան 
շատ թե քիչ նշա նա կա լից իրա դար ձու թյուն, որը իր ար ձա գան քը 
գտած չլի նի հրա պա րա կա խո սու թյան մեջ, որով էլ հենց դրս ևոր վում 
է հրա պա րա կա խո սու թյան հա մա պար փակ բնույ թը:

 Հիմ ա կան խն դիր ու նե նա լով իրա կա նու թյան քա ղա քա կան 
ըմբռ նու մը հրա պա րա կա խո սու թյու նը իր հե տաքրք րու թյան շր ջա-
նակ նե րի մեջ է առ նում հա սա րա կու թյան սո ցիալա կան, տն տե սա-
կան ու հոգ ևոր գոր ծու նեու թյան բո լոր ոլորտ նե րը: 

Ան ցյալն ու սում ա սի րող պատ մա բան նե րին հե տաքրք րում է 
դեպ քե րի իրա կան ըն թաց քը, պատ ճառ նե րը, հետ ևանք նե րը: Նա 
դեպ քե րի մաս նա կից նե րի խառն վածք նե րի ու զգաց մունք նե րի նկա-
րագ րու թյուն չի անում: Այ նինչ հրա պա րա կա խո սի նպա տակն է 
բազ մա կող մա նիորեն ներ կա յաց նել քա ղա քա կան իրո ղու թյուն նե րը, 
փաս տե րը, որոնք ապա գա հե տա զո տող-պատ մա բա նի հա մար կա-
րող են ծա ռայել որ պես իրա դար ձու թյուն նե րին ակա նա տե սի ու մաս-
նակ ցի հա ղոր դած ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ: Այ սինքն, սո ցիալ-
պատ մա կան եր ևույթ նե րը հրա պա րա կա խո սու թյան մեջ հան դես են 
գա լիս որ պես ժա մա նա կա կից դեպ քե րի և այն ծնող պատ ճառ նե րի 
գի տակց ված վե լու ծու թյուն, որոնք հան դես են գա լիս որ պես տե սա-
կան գի տե լիք ու սկզբ նաղ բյուր ու սում ա սիր վող ժա մա նա կաշր ջա նի 
մա սին: 

Հ րա պա րա կա խո սը չի կա րող կա տա րել պատ մա բա նի գոր ծա-
ռույթ, նախ այն պատ ճա ռով որ նա պրո ֆե սիոնալ պատ մա բան չէ, 
չի կա րող հա ղոր դա կից լի նել ժա մա նա կի գաղտ նի կամ քիչ հայտ նի 
պե տա կան ու միջ պե տա կան փաս տաթղ թե րին ու պայ մա նագ րե րին 
և հա մե մա տա կան ու սում ա սի րու թյուն ներ ու վեր լու ծու թյուն ներ կա-
տա րել, և երկ րորդ, որ նա ան մի ջա կա նո րեն գործ ու նի հում նյու թի 
ու ապ րող մարդ կանց հետ և բնա կա նա բար մե ծա նում է սուբյեկ տիվ 
ու կան խա կալ գոր ծո նի տե ղը հրա պա րա կա խո սա կան ստեղ ծա գոր-
ծու թյան մեջ: Հրա պա րա կա խո սը հա ճախ ան ց է կաց նում ան սո վոր 
պատ մա կան զու գա հեռ ներ, ձգ տում բա ցա հայ տել ժա մա նա կա կից 
այս կամ այն եր ևույթ նե րի առա ջաց ման պատ ճառ ներն ու զար գաց-
ման օրի նա չա փու թյուն նե րը` հեն վե լով պատ մա կա նո րեն քն նու թյուն 
բռ նած ու հան րա հայտ դար ձած իրա դար ձու թյուն նե րի վրա: Ահա այս 
պա րա գա յում է, որ ան ցյա լով մարդ կանց ոգ ևո րե լը ձեռք է բե րում 
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ար տա կարգ կար ևոր նշա նա կու թյուն ներ կայի մեջ գտն վող նե րի ան-
սխալ կողմ ո րոշ վե լու հա մար: Պատ մա կան գի տե լի քը ձևա վո րում է 
աշ խար հա յացք, օգ նում գի տակ ցել, ճա նա չել ու տե ղին օգ տա գոր ծել 
մարդ կու թյան դա րա վոր կեն սա փոր ձը: Պատ մու թյու նը հրա պա րա-
կա խո սի մոտ հան դես է գա լիս որ պես առ կա և փո փոխ վող իրա վի-
ճակ նե րի ար տա ցոլ ման մի ջոց: 

Այ սու հան դերձ, հրա պա րա կա խո սա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 
մեջ մեծ տեղ է հատ կաց վում ոչ միայն գի տա կան, փաս տա կան ու 
սո ցիալ-պատ մա կան իրո ղու թյուն նե րին, այլև զգաց մուն քային ու 
կեր պա րային տար րե րին: Այլ կերպ ասած, ստեղծ վում է ինք նա տիպ, 
հրա պա րա կա խո սա կան ժա մա նա կա կից փաս տա ռատ ու հյու թեղ 
պատ մու թյուն, որի օգ նու թյամբ հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ վում հաս-
նել այն խն դիր նե րի լուծ մա նը, որոնք դր ված են հրա պա րա կա խո սի 
առաջ: 

Ինչ պես ար դեն նշել ենք, հրա պա րա կա խո սու թյան հա ջորդ գոր-
ծա ռույ թը զանգ վա ծային գի տակ ցու թյան և վար քի ձևա վոր մա նը 
մաս նակ ցելն է: Զանգ վա ծային գի տակ ցու թյու նը նախ և առաջ սո-
ցիալա կան փոր ձի և գոր ծու նեու թյան ար դյունքն է: Քա րոզ չու թյան 
բո լոր ձևերն էլ` գի տա կան, գե ղար վես տա կան, հրա պա րա կա խո սա-
կան, այս կամ այն չա փով մաս նակ ցում են զանգ վա ծային գի տակ-
ցու թյան և վար քի ձևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րին:

Ձ ևա վո րե լով զանգ վա ծային գի տակ ցու թյուն, հրա պա րա կա խո սը 
մաս նակ ցում է հա սա րա կա կան գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վար մա նը, 
միայն իրեն յու րա հա տուկ մի ջոց նե րով ակ տի վաց նում մարդ կանց և 
մղում հա սա րա կա կան նպա տա կաս լաց գոր ծու նեու թյան:

 Հա սա րա կու թյու նը ինք նա կա ռա վար վող հա մա կարգ է, որն ու նի 
կա ռա վա րե լու հատ կու թյամբ օժտ ված են թա հա մա կար գեր: Դրան-
ցից են գա ղա փա րա խո սա կան կա ռույց նե րը: Զանգ վա ծային քա րոզ-
չու թյու նը զանգ վա ծային էա կան իրա վի ճակ նե րում, գոր ծըն թաց նե-
րում կողմ ո րո շե լու գա ղա փա րա խո սա կան ար դյու նա վետ մի ջոց է: 
Քա րոզ չու թյու նը ձևա վո րում է ան հա տի գա ղա փա րա պես ար դար 
կեր պար, նրա հա մոզ մունք նե րի հա մա կար գը, իդեալ նե րը, ար ժեք-
նե րը, նոր մե րը, որոնք կա ռա վա րում են մար դու ամե նօ րյա գոր ծու-
նեու թյունն ու վար քը:

 Սո ցիալա կան խում բը, հա սա րա կու թյու նը, ազ գը ամ բող ջու թյան 
մեջ մի բարդ ու շար ժուն հա մա կարգ է: Քա րոզ չու թյան դերն այդ 
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հա մա կար գին միաս նա կան գի տակ ցու թյան և սո ցիալա կան վար քի 
ձևա վոր ման իրա գոր ծում է: Քա րոզ չու թյան մի ձևը չի կա րող լու-
ծել այդ հա մա կար գի ներ դաշ նակ գի տակ ցու թյան ձևա վոր ման բո լոր 
խն դիր նե րը: Քա րոզ չու թյան բո լոր տե սակ ներն ու ուղ ղու թյուն նե րը 
յու րո վի են մաս նակ ցում հե տապն դած նպա տակ նե րի ձևա վոր ման 
գոր ծին, հա սա րա կու թյա նը գա ղա փա րա պես ու հո գե բա նո րեն նա-
խա պատ րաս տում միաս նա կան վար քի ձևա վոր մա նը: 

Այս բո լո րի վերջ նա կան նպա տա կը զանգ վա ծին ակ տիվ գոր ծու-
նեու թյան մղելն է:

 Քա րոզ չու թյան ամե նաար դյու նա վետ մի ջո ցը հրա պա րա կա խո-
սու թյունն է: Այս առի թով Մ. Չե րե պա խո վը գրում է. «… գա ղա փա րա-
կան խնդ րի մեջ հս կա յա կան դե րը պատ կա նում է հրա պա րա կա խո-
սու թյա նը: Այդ պի սին է նրա բարձր քա ղա քա կան նշա նա կու թյու նը, 
նրա կար ևոր հա սա րա կա կան գոր ծա ռույ թը»106:

Հ րա պա րա կա խո սու թյան առաջ նա հերթ նպա տա կը զանգ վա ծին 
ակ տիվ պրակ տիկ գոր ծու նեու թյան մղելն է: Այն գա ղա փա րա պես և 
հո գե բա նո րեն նպաս տում է մարդ կանց ծա վա լե լու պրակ տիկ քա ղա-
քա կան գոր ծու նեու թյուն:

2.2. Հայ քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան 
առաջ նե կի` «Նոր տետ րա կի»  կա ռուց վածքն ու 

բո վան դա կու թյու նը 

Հ րա պա րա կա խո սու թյան ժան րի սկզբ նա վոր ման ժա մա նա կի 
հար ցում ար տա հայտ վել են տար բեր կար ծիք ներ: Ոմանք այդ պի-
սի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ակունք նե րը որո նում են մարդ կու թյան 
նա խա պատ մա կան հե ռու նե րում, հաս նե լով մինչև նախ նա դար107: 
Ոմանք էլ հրա պա րա կա խո սու թյան մեջ կար ևո րե լով զանգ վա ծային 
քա ղա քա կան հա ղոր դակց ման մի ջոց լի նե լու պա րա գան, կա պե լով 
այն տպագ րա կան մե քե նայի գյու տի հետ, նրա ծնուն դը տես նում են 
ագ րա րային ու ար դյու նա բե րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սահ մա-
նագ ծում, երբ զանգ ված նե րի արթ նա ցած ակ տի վու թյու նը գրա վոր 

106 М. С. Черепахов, Проблемы теории публицистики, М., 1973, էջ 71:
107 Գ. Անանյան, Ակնարկներ հայոց հին և միջնադարյան հրապարակախոսու-
թյան, Եր., 2005, էջ 23-46:
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խոս քի մի ջո ցով քա ղա քա կան ուղ ղու թյուն տա լու պա հանջ է զգա ցել: 
«Հենց գրա կան-քա ղա քա կան գրա վոր տեքս տե րի զանգ վա ծային 
տա րած մամբ է ծնունդ առ նում հրա պա րա կա խո սու թյու նը բա ռի այ-
սօր վա իմաս տով, իբրև հա սա րա կա կան գոր ծու նեու թյան առանձ-
նա հա տուկ տիպ»108, – գրում է Վ.Վ. Ուչյե նո վան:

 Պարզ է, որ իրա կա նու թյան քա ղա քա կան ըն կա լում է նկա տի 
ու նե ցել հե տա զո տո ղը ժա մա նա կա կից հրա պա րա կա խո սու թյան 
ծնուն դը նոր ժա մա նակ նե րի հետ կա պե լիս: Իրոք, առաս պե լի, տե-
սի լի, դյու ցազ ներ գու թյան, հռե տո րու թյան և այլ ձևե րով նա խա պատ-
մա կան հե ռու նե րից ձգ վե լով մինչև նոր ժա մա նակ ներն են հա սել 
ազա տա սի րա կան, մար դու և ազ գե րի իրա վունք նե րի ու ազա տու-
թյուն նե րի գա ղա փար նե րը, մինչև որ նոր որակ ու բո վան դա կու թյուն 
են ձեռք բե րել XVII–XX դա րե րի հրա պա րա կա խո սու թյան մեջ: Հան-
գույց նե րը տա նում են դե պի մարդ կու թյան շր ջա դար ձային իրո ղու-
թյուն նե րը, քրիս տո նեու թյան ըն դու նու մը, վե րածնն դի դա րաշր ջա նը, 
ֆրան սիական բուր ժու ա կան հե ղա փո խու թյու նը, Եվ րո պա կան լու սա-
վո րա կա նու թյան հռ չա կած գա ղա փար ներն ու սկզ բունք նե րը: Ըստ 
ամե նայ նի նո րոգ վե լով այդ գա ղա փար նե րի բո վում, հայոց հրա պա-
րա կա խո սու թյու նը հա վա տա րիմ իր դա րա վոր ավանդ նե րին, առա-
ջին նե րից մեկն էր ար ձա գան քում հա մա մարդ կային առա ջա դի մա-
կան գա ղա փար նե րին, մեկ նա բա նում ու տա րա ծում հայ իրա կա նու-
թյան մեջ: Բնո րոշ է, որ սկզբ նա վոր ման այդ դա րաշր ջա նում` XVIII 
դա րում, ազա տա սի րա կան ոգ ևո րում ե րը ուղղ ված էին օտա րերկ-
րյա բռ նա կալ նե րից, հատ կա պես պարս կա կան ու թուր քա կան լծից 
Հա յաս տա նի ազա տագր ման գա ղա փա րը, որի առա ջա մար տիկ ներն 
էին Իս րայել Օրին, Հով սեփ Էմի նը, Շա հա միր Շա հա մի րյա նը և Մով-
սես Բաղ րա մյա նը:

 Հա սա րա կա կան կյան քի նոր պա հանջ նե րին զու գըն թաց հայ 
իրա կա նու թյան մեջ ևս ձևա վոր վում են հրա պա րա կա խո սա կան 
տար բեր ժան րեր` թուղթ, ու ղերձ, ճառ, տետ րակ, նա մակ, հու շա-
գրու թյուն և այլն: Հրա պա րա կա խո սա կան ժան րի ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն ներ են` «Հով սեփ Էմի նի կյանքն ու ար կած նե րը», Շա հա միր 
Շա հա մի րյա նի «Գիրք անու ա նեալ Որո գայթ փա ռաց» գր քի առա ջին 

108 В. В. Ученова, В историчесские истоки современной публицистики, М., 1972, 
էջ 12:



56

բա ժի նը, «Տետ րակ, որ կո չի նշա վակ» եր կը, ժա մա նա կի ան վա նի 
մարդ կանց նրա հղած նա մակ նե րը, հայ-ռու սա կան դաշ նագ րի նա-
խագ ծե րը: Այս բո լո րի մեջ աներկ բայե լիորեն առանձ նա նում է Մով-
սես Բաղ րա մյա նի «Նոր տետ րակ, որ կո չի Յոր դո րակ» ստեղ ծա գոր-
ծու թյու նը: Այն նվիր ված է XVIII դա րի հայ հան րային կյան քի ամե-
նահ րա տապ ու ան հե տաձ գե լի խն դիր նե րին: Նրա առաջ նա հերթ 
նպա տակն է մի կող մից լու սա բա նել հայ ժո ղովր դի իրա կան ծանր 
կա ցու թյու նը, մյուս կող մից` ու ղեն շել նրա ազա տագ րու թյան մայ րու-
ղի նե րը: Մ. Բաղ րա մյա նի քն նարկ վող աշ խա տու թյու նը թեև ան վան-
ված է «տետ րակ», որ հո մա նիշ է «գր քույկ» բա ռին, բայց այն ծա-
վա լուն, հիմ ախն դիր նե րի ամ բող ջա կան հա մա կարգ ներ կա յաց նող 
ավար տուն աշ խա տու թյուն է և ներ կա յա նում է որ պես ժա մա նա կի 
դա սա կան հրա պա րա կա խո սա կան երկ, իր բո վան դա կու թյամբ, կա-
ռուց ված քով, իր առջև դր ված խն դիր նե րով:

« Նոր տետ րակ, որ կո չի Յոր դո րակ» եր կը մեզ է հա սել 1772–1773 
թվա կան նե րին Հնդ կաս տա նի Մադ րաս քա ղա քում կա տար ված 
տպագ րու թյամբ: Հե տա գա յում դրա հին գե րորդ և վե ցե րորդ գլուխ-
նե րը ռու սա կան բա նա կի սպա Վառ լամ Վա հա նո վը թարգ մա նել է 
ռու սե րեն, որը հրա տա րակ վել է Պե տեր բուր գում 1786 թվա կա նին: 
«Նոր տետ րա կի» աշ խար հա բար թարգ մա նու թյունն ու հրա տա րա-
կու թյու նը իրա կա նաց րել է եր ևե լի բա նա սեր Պո ղոս Խա չատ րյա նը: 

Բաղ րա մյա նի այս ու շագ րավ աշ խա տու թյու նը բաղ կա ցած է ան-
վա նա թեր թից, «Մաղ թանք առ ամե նա սուրբ երրոր դու թյանն», նա-
խա բա նից, ութ գլուխ նե րից, որոն ցից առա ջին չոր սը` չա փա ծո, հի-
շա տա կա րան նե րից և եր կու թե մա տիկ ցան կե րից:

 Բաղ րա մյա նի մաղ թան քը մի սր տա ռուչ ու ղերձ է, որում հե ղի նա-
կը նախ հա մա ռո տա կի ներ կա յաց նում է իր ժո ղովր դի ծան րա գույն 
վի ճա կը, ապա փր կու թյուն աղեր սում Սուրբ Եր րոր դու թյու նից: 

Ա ռա ջին գլու խը կրում է «Մաղ թանք նե րիցս հե տո երգ, ուղղ ված 
հայ կազուն երի տա սարդ նե րին ու պա տա նի նե րին` սթափ վե լու հա-
մար ծու լու թյան քնի վե հե րոտ և ան հոգ թմ րու թյու նից» վեր նա գի րը:

Թեև այս և հա ջորդ եր կու գլուխ նե րը Բաղ րա մյա նը ան վա նում է 
«Երգ», բայց դրանք, ըստ էու թյան «Ողբ» -ի դա սա կան նմուշ ներ են, 
որոն ցում նա խոր կս կի ծով ու դառ նու թյամբ ներ կա յաց նում է Հա-
յաս տա նի ավե րա ծու թյուն նե րը, եր բեմ ի ծաղ կուն քա ղաք նե րի ու 
դղյակ նե րի` փլա տակ նե րի վե րած վե լը:
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 «Ոչ մի ու րիշ պատ ճառ չկա, քան ան տե րունչ լի նե լը, որ 
եր կի րը մեր դար ձավ, փոխ վեց անա պա տի, 
Շ ռայլ ու շեն պեր ճու թյան տեղ դա տար կու թյունն 
ու նան րու թյու նը բռ նե ցին, 
…Ինչ պես եր կիր մի անա պատ ու ան ջր դի, այն պես և մեր
 մայր հայ րե նիքն ամ բող ջո վին խո պա նա ցավ ու կոր դա ցավ:
… Շա տե րը, որ գե րի ըն կան, այլևս եր բեք իրենց փր կել
չ կա րե ցան, 
Բո լոր կա նայք ու աղ ջիկ նե րը ան խտիր խաղք-խայ տա ռակ
 ծա նակ վե ցին, 
Տ ղա մար դիկ, այր ու մա նուկ, փոքրն ու մե ծը միասին, 
ս պան վե ցին, 
Իբրև ոչ խար, որ մատն վում է գայ լե րին հափշ տա կող, 
այդ պես նրանք փո ղոտ վե լով հո շոտ վե ցին»109:
 Բաղ րա մյա նը ող բա լով հայ ժո ղովր դի այս ծանր ներ կան, այ-

նու ա մե նայ նիվ չի հու սալք վում և փոր ձում է ոգեշն չել հայ երի տա-
սարդ նե րին և ոտ քի հա նել ընդ դեմ ոսո խի: Այս նպա տա կով «Նոր 
տետ րա կի» երկ րորդ գլու խը` որ կրում է «Հոր դո րա կան երգ` քա ջա-
լե րե լու հա մար հայ կա զուն նե րին, մա նա վանդ նրանց նո րա բող բոջ ու 
ծաղ կափ թիթ երի տա սարդ նե րին ու պա տա նի նե րին», խո րա գի րը, 
բա նաս տեղծ-հ րա պա րա կա խո սը հոր դո րում է արիանալ, քա ջա նալ 
և ազ գային ստր կամ տու թյունն ու նա խա տին քը վե րաց նել: Նրանց 
խոր հուրդ է տա լիս հետ ևել ստր կու թյու նից ազա տագր ված ժո ղո-
վուրդ նե րի հե րոս զա վակ նե րի և հայոց քաջ նախ նի նե րի օրի նա կին:

 «Ա հա ին չու այս տեղ կր կին մենք ստիպ ված կպա ղա տենք 
ձեզ, եթե դուք սի րով լսեք, 
Ով արա մյան ազ գի որ դիք, աղեկ տուր և ահա բեկ եր բեք, եր բեք 
այ սու հետև դուք թշ նա մուց մի վա խե ցեք, 
Այլ հի նա վուրց նախ նի նե րին, հս կա նե րին նման վե լով`
ն րանց հան գույն արիացեք 
Եվ ան վա րան ու ան կաս կած` ամ բողջ սր տով ամե նա զոր 
Աստ ծո հան դեպ վս տա հո րեն հույս տա ծե ցեք»110: 
Ե րի տա սար դու թյա նը ազա տա տեն չու թյան կոչ անե լուց հե տո 

109 Տե՛ս Նոր տետրակ…, էջ 20:
110 Նշվ. աշխ., էջ 37:



58

Բաղ րա մյա նը դի մում է նրանց ծնող նե րին, հոր դո րում ու ոգեշն չում է, 
որ պես զի նրանք իրենց որ դի նե րին կր թեն ու մար զեն և նվի րա բե րեն 
հայ րե նի քի ազա տագ րու թյան նվի րա կան գոր ծին: Այս նպա տակն է 
հե տապն դում, «Նոր տետ րա կի» «Հոր դո րա կան և աղա չա կան երգ, 
ներ բո ղա բար աս ված մեր ազ գա կից նե րի հա մար» գլու խը:

« Նոր տետ րա կի» չոր րորդ գլու խը, որը կրում է «Գո հու թյուն և 
շնոր հա կա լու թյուն մեր եկե ղե ցու առաջ նորդ նե րին, բո լոր վար դա-
պետ նե րին, քա հա նա նե րին և հա մայն պաշ տո նյա նե րին» վեր նա գի-
րը, հե տապն դում է կար ևոր մի նպա տակ` գնա հա տե լով հայ հոգ ևո-
րա կա նու թյան խա ղա ցած պատ մա կան դե րը հայ ժո ղովր դի կյան-
քում, այ նու ա մե նայ նիվ նր բո րեն նկա տում է, որ նրանց խն դի րը ոչ 
թե դա րե րով սո վո րու թյուն դար ձած անեծքն է ուղղ ված սե փա կան 
ժո ղովր դին, այլ հայ երի տա սար դու թյա նը կր թելն ու հայ րե նա սի րու-
թյան ոգով դաս տիարա կելն է: Բաղ րա մյա նը ան շուշտ նկա տի ու նի 
հայ պատ մագ րու թյան մեջ տեղ գտած այն ավան դազ րույ ցը, ըստ 
որի Ար շա կու նյաց պե տու թյու նը Հա յաս տա նում կոր ծան վել է Ներ սես 
Մեծ կա թո ղի կո սի անեծ քով:

Մտ նե լով Ար շա կի մոտ, Ներ սեսն ասում է. «Արդ լսիր ինչ որ քեզ 
ասում եմ, և կա տա րիր, որ պես զի կա րո ղա նաս քեզ փր կել աստ ծո 
բար կու թյու նից և թշ վառ Հայոց աշ խարհն էլ քո պատ ճա ռով չկոր-
չի. որով հետև ես տե սիլք տե սա, որ Հայոց կորս տա կան աշ խար հի 
հա մար կո րուստ և կոր ծա նում է պատ րաստ վում գալ»… «Ե րա նե լի 
Ներ սե սի բե րա նից ելած այս խոս քե րից հե տո հա զիվ էր ան ցել երեք 
օր, որ աստ ված Ար շա կա վան գյու ղա քա ղա քը հար ված նե րի են թար-
կեց»111: 

Իր հայտ նի «Թղ թում» Ղ. Փար պե ցին նույն պես հոգ ևոր առաջ-
նորդ նե րի մա սին նշում է, թե. «Ն րանք մե ռան իրենց բե րա նը հայոց 
աշ խար հին օրհ նու թյուն տա լու հա մար չբա ցած»112: 

Հա վա նա բար այս փաս տե րըը նկա տի ու նե նա լով էր Բաղ րա մյա-
նը հան դի մա նում հայ հոգ ևո րա կան նե րին:

 Բաղ րա մյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան այս առա ջին չորս գլուխ նե րը 
մե զա նում շատ տա րած ված «Ող բի» հատ կա նիշ ու նեն: Գրա կա նու-
թյան այս տե սա կի բո վան դա կու թյու նը կազ մել են ազ գային կյան-

111 Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն, Եր.,1987, էջք175-176:
112 Տե՛ս Ղազար Փարպեցի, Հայոց պատմություն, Եր.,1982, էջ 485:



59

քի մե ծա գույն դժ բախ տու թյուն նե րը: Հի շա տա կու թյան ար ժա նի են 
Մով սես Խո րե նա ցու «Ող բը»113, Ներ սես Շնոր հա լու «Ողբ Եդե սիոյ»114 
պոե մը և այլն:

« Նոր տետ րա կում» այ րի կնոջ կեր պա րան քով Հա յաս տա նը մի 
կող մից ող բում է իր դժ բախ տու թյուն նե րը, մյուս կող մից հի շեց նում 
ան ցյա լի վե հու թյուն նե րը:

« Տե սեք, – ձայ նում է, – ինձ տե սեք. ես, որ հայոց 
դշ խո էի մի ժա մա նակ, արդ աղա խին եմ Հա գա րին, 
Ինչ պես լք ված մի Իս րայել, մատն ված եմ
 ձեռ քը նախ կին Սի սա րայի, 
… Կար մի ժա մա նակ` ծի րա նազ գեստ ես թա գու հի ու մայր էի
 հայոց ազ գի, ան զու գա կան` ողջ աշ խար հում, 
Հի մա քր ձյա զգես տի մեջ ան մխի թար մի այ րի եմ
 դար ձել բա զում լլ կանք նե րից օտար նե րի»115:
 Դի մե լով հայ ժո ղովր դին, Մայր Հա յաս տա նը հի շեց նում է ան-

ցյա լի իր վե հու թյու նը, հա կադ րե լով տխուր ու հու սա հա տա կան ներ-
կային: Ուր են հայոց եր բեմ ի թագն ու թա գա վոր նե րը, զի նա կից-
ներն քա ջա մար տիկ Արան ու Հայ կը:

 Խորհր դան շա կան են հայոց որ դի նե րի` շր ջա կա ավան նե րի ու 
բնա կա վայ րե րի բնա կան գե ղեց կու թյուն նե րի, առատ ու շեն կյան քի 
նկա րագ րու թյուն նե րը: Այս հնա րանք նե րով Բաղ րա մյա նի ստեղ ծա-
գոր ծու թյու նը դառ նում է հու զիչ ու ազ դե ցիկ: 

Նա վար պե տու թյամբ է կեր տել հատ կա պես որ դե կո րույս մոր 
կեր պա րը, օժ տե լով նրան մարդ կային հո գեզ մայլ գծե րով: 

Ա ռա ջին հա յաց քից Բաղ րա մյա նի ող բը նմա նու թյուն ու նի ճգ նա-
վո րա կան, հու սա հա տա կան ող բեր գու թյան: Սա կայն, թեև նվաճ-
ված, հայ ժո ղո վուր դը գտն վում է բա րո յալք ված վի ճա կում, այ նու ա-
մե նայ նիվ Բաղ րա մյա նի հա մոզ մամբ, կո րովն ու կամքն են վճ ռե լու 
հա մազ գային պայ քա րի բա րե հա ջող ել քը: 

Այդ պայ քա րում կար ևոր վում է տա րագր ված հայե րի հայ րե նա-
դար ձու թյան և ազ գա հա վաք ման գա ղա փա րը: Բաղ րա մյա նի ող բը 
ար տա հայ տում է հայ ժո ղովր դի հայ րե նա սի րա կան-քա ղա քա կան ու 

113 Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Եր., 1981, էջ 315:
114 Ներսես Շնորհալի, Ողբ Եդեսիոյ, Եր.,1973:
115 Տե՛ս Նոր տետրակ…, էջք 13-14:
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քա ղա քա ցիական տրա մադ րու թյուն նե րը, թուրք-պարս կա կան անա-
գո րույն լծից ազա տագր վե լու և միաս նա կան պե տու թյուն ստեղ ծե լու 
ձգ տու մը:

« Նոր տետ րա կի» հին գե րորդ գլու խն ավե լի քան հնա րա վոր ու 
հա մո զիչ է դարձ նում այս նպա տա կին հասց նե լու գոր ծը:

« Բա ցատ րու թյուն հայոց թա գա վո րու թյան և իշ խա նու թյան մա-
սին» խո րա գի րը կրող գլ խի հա մա ռոտ առա ջա բա նում Բաղ րա մյա նը 
ցա վով նշում է, որ մեր թա գա վո րու թյան վե րա ցու մով մե զա նից վե-
րա ցան բո լոր վայել չու թյուն նե րը, ավեր վե ցին ու սում ա րան-հա մալ-
սա րան ներն ու կր թա րան-վար ժա րան նե րը: Այդ իրա վի ճա կից դուրս 
գա լու հա մար հայ ժո ղովր դին ոգ ևո րե լու նպա տա կով է, որ Բաղ րա-
մյա նը հայ քա ջե րի ու հաղ թող թա գա վոր նե րի պատ մու թյունն է շա-
րադ րում:

« Նոր տետ րա կի» հին գե րորդ գլու խը ոչ թե հայոց պատ մու թյան 
հա մա ռոտ շա րադ րանքն է, այլ հայոց պե տա կա նու թյան պատ մու-
թյան շա րադ րանքն է: Այն սկս վում է Նոյի և հա մաշ խար հային ջըր-
հե ղե ղի մա սին հան րա հայտ զրույ ցով և տր վում Նոյի սերն դա բա նու-
թյու նը: Նոյից սեր ված հայե րի ծնն դա բա նու թյու նը հասց նում է մինչև 
Ալեք սանդր Մա կե դո նա ցու ար շա վանք նե րի ժա մա նակ զոհ ված Հայկ 
Նա հա պե տի վեր ջին սե րուն դը` Վա նի որ դի Վա հեն, թվով 51 սե-
րունդ:

«Ն կա րագ րու թյուն Ար շա կու նյաց թա գա վոր նե րի» հատ վա ծում 
Բաղ րա մյա նը նկա րագ րում է թե ինչ պես Պարթ ևաց Ար շակ թա գա-
վո րը ապս տամ բում է Սելև կյան նե րի դեմ և ազա տագ րում իր եր կի րը: 
Նրա թոռ Ար շա կը իր եղ բայր Վա ղար շա կին նշա նա կում է Հա յաս-
տա նի թա գա վոր: Հա կիրճ ներ կա յաց նե լով ար շա կու նյաց ար քա յա-
տոհ մի հա ջոր դա կա նու թյու նը` թվով 77 սե րունդ, որն ավարտ վում է 
Ար տա շես եր րորդ Ար շա կու նուն գա հըն կեց անե լով:

«Ն կա րագ րու թյուն Հայոց մարզ պան նե րի» վեր նագ րի տակ շա-
րադ րում է Ար շա կու նի նե րի ան կու մից հե տո իշ խած հայ մարզ պան-
նե րի ցան կը` սկ սած Վար դան Մա մի կո նյա նից մինչև Սմ բատ Բագ-
րա տու նին, թվով 13 սե րունդ:

«Ն կա րագ րու թյուն Բագ րա տու նյաց թա գա վոր նե րի» վեր նագ րի 
տակ, որ պես հայոց 78-րդ թա գա վոր ներ կա յաց նում է Աշոտ Բագ-
րա տու նուն և հասց նում մինչև Գա գիկ եր րոր դին` որ պես հայոց 91-րդ 
ար քա:

 Հա ջորդ են թագլ խում` «Ն կա րագ րու թյուն մեր մյուս թա գա վոր նե-
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րի, որոնք սե րել են զա նա զան տոհ մե րից», շա րադ րում է Վաս պու-
րա կա նի, Տա շիր-Ձո րա գե տի, Վա նան դի, Գու գար քի ար քա յա տոհ-
մե րի պատ մու թյու նը, հասց նե լով 102-րդ ար քային, ի դեմս` Դա վիթ 
Ան հող ինի:

 Քա ղա քա կան հա տուկ նպա տա կով, Բագ րա տու նյաց ար քա յա-
տոհ մի շա րու նա կա կա նու թյու նը ցույց տա լու հա մար ան դրա դառ նում 
է վրաց Բագ րա տու նի նե րին:

« Թեև այն ժա մա նակ Բագ րա տու նյաց տոհ մից մեր թա գա վո րու-
թյու նը դա դա րեց,– գրում է նա, – բայց ոչ իս պառ, ինչ պես կար ծում 
են ու րիշ նե րը: Չէ՞ որ, ինչ պես ոմանք հաս տա տում են, նույն տոհ մից է 
և վրաց թա գա վո րու թյու նը, մա նա վանդ որ իրենք էլ պն դում են այդ: 
Եվ չէ՞ որ մինչև այ սօր նույն ան վա նա կո չու թյունն է կրում նրանց ար-
քան` քաջ Հե րակ լիոսը, որն ար դարև ար ժա նի է գո վես տի ու վի պա-
սա նու թյան»116:

 Վեր ջին են թագ լու խը նվիր ված է Կի լի կիայի հայոց ար քա յա տոհ-
մի պատ մու թյա նը: Այն վեր նագր ված է «Ն կա րագ րու թյուն Կի լի կյան 
թա գա վոր նե րի», որում Կի լի կի յան հայոց թա գա վո րու թյան հիմ ա-
դիր և հայոց 103-րդ թա գա վոր ներ կա յաց նում է Ռու բե նին: Հեր թա-
կա նո րեն թվար կե լով բո լոր իշ խան նե րին ու թա գա վոր նե րին, հասցը-
նում է մինչև Լևոն վե ցե րորդ վեր ջին, հայոց 124-րդ ար քան: 

Որ պես հայոց ինք նիշ խան պե տա կա նու թյան շա րու նա կա կա նու-
թյուն և վեր ջին իրո ղու թյուն ներ, տա ղան դա վոր հրա պա րա կա խո սը 
ներ կա յաց նում է Ղա րա բա ղի մե լի քու թյուն նե րի հա մա ռոտ պատ-
մու թյու նը: «Արդ` Ար ցախ նա հան գի իշ խան նե րը հետ ևյալ ներն են,–
գ րում է Բաղ րա մյա նը,– Առա ջինն էր Մե լիք Ադա մը…, ինք նագ լուխ 
իշ խան է, այն պես որ կա րող է իրեն են թա կա ժո ղովր դի մի ջից հան-
ցա վոր նե րին…, ինք նա կամ կեր պով պատ ժել ու սպա նել` առանց որ-
ևէ մե կի հրա մա նի: 

Երկ րոր դը կոչ վում է Մե լիք Հով սեփ: Սա նույն պես ինք նագ լուխ 
իշ խան է. իր իշ խա նու թյան մեջ, ինչ էլ ցան կա նա, կա րող է կա տա րել 
առանց ու րի շի հետ հաշ վի նս տե լու…: 

Եր րոր դը կոչ վում է Մե լիք Եսայի, սա կայն վե րո հի շյալ նե րի պես 
ան կա խու թյուն չու նի, այլ են թարկ վում է պար սից տի րա պե տու թյա նը:

 Չոր րոր դը կոչ վում է Մե լիք Շահ նա զար…: Սա ևս պար սից իշ խա-

116 Տե՛ս Նոր տետրակ…, էջ 94:
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նու թյանն է են թարկ վում:
 Հին գե րոր դը կոչ վում է Մե լիք Միր զա խան…: Սա նույն պես հար-

կա տու է պար սից իշ խա նու թյա նը»117:
 Հայտ նի է, որ հրա պա րա կա խո սու թյան գա ղա փա րա քա ղա քա-

կան նպա տակ նե րից մե կը ժա մա նա կա կից պատ մու թյան ստեղ ծում 
է, և Բաղ րա մյա նը ան թե րի է կա տա րում հրա պա րա կա խո սու թյան 
նաև այդ պա հան ջը: Շա րադ րե լով Ղա րա բա ղի հինգ մե լի քու թյուն-
նե րի հա մա ռոտ պատ մու թյու նը, Բաղ րա մյա նի հրա պա րա կա խո սու-
թյու նը դառ նում է ժա մա նա կակ ցի ու ակա նա տե սի ներ կա յաց րած հա-
վաս տի պատ մու թյուն, բազ մա թիվ իրա վի ճակ նե րի հան րա գու մար: 
Ըն թեր ցո ղը այս տեղ ծա նո թա նում է հայոց կյան քի ամե նաէական 
փաս տե րի հետ, ուշ միջ նա դա րի մղ ձա վան ջում, թուրք-պարս կա կան 
անա գո րույն լծի տակ հե ծող, հայ ժո ղովր դի պե տա կա նու թյան վեր-
ջին առ կայ ծում ե րի հետ, ազ գային ար ժա նա պատ վու թյան, հպար-
տու թյան և ազա տագ րու թյան հույս ներշն չող իրո ղու թյուն նե րի հետ: 
Բաղ րա մյա նի շա րադ րան քը այս տեղ դառ նում է ավե լի զգաց մուն-
քային: Առ կա կյան քի կար ևոր ան ցքե րի հետ ներ կա յաց նում է քա-
ղա քա կան գոր ծիչ նե րի կեր պա րային ու վար քա բա նա կան դրս ևո-
րում ե րը: 

Ջ րա բեր դի տեր Մե լիք Ադա մին ներ կա յաց նում է որ պես խո րա-
միտ և քա ղա քա վա րի, պա տե րազ մի մեջ խի զախ մար տիկ: Գյու լիս-
տա նի տեր Մե լիք Հով սե փին բնու թագ րում է որ պես չա փա զանց քաջ 
ու արի, որն իր ան կա խու թյու նը ձեռք է բե րել սե փա կան խի զա խու-
թյան շնոր հիվ: 

Դի զա կի տեր Մե լիք Եսային ներ կա յա նում է որ պես գրա սեր և 
ուս ման հե տա մուտ, Վա րան դայի տեր Մե լիք Շահ նա զա րը` որ պես 
հնա րա միտ, հմուտ դի վա նա գի տա կան օրենք նե րին ու ծե սե րին, 
Խա չե նի տեր Մե լիք Միր զա խա նը` որ պես հա մեստ և խա ղա ղա սեր 
մարդ118: 

Անդ րա դառ նա լով Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րի ինք նիշ խա նու-
թյան սահ մա նա փակ ման խնդ րին, Բաղ րա մյա նը նշում է, թե ամա-
չում է բա ցատ րել դրանց պատ ճառ նե րը, քա նի որ պար սիկ նե րը ոչ 
թե քա ջու թյամբ մտան հայ մե լիք նե րի սահ ման նե րը, այլ վեր ջին նե-
րը հրա պուր վե ցին պար սիկ նե րի հո վա նա վո րու թյան պատ րան քով 

117 Տե՛ս Նոր տետրակ…, էջ 103:
118 Տե՛ս Նոր տետրակ…, էջ 103:
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և օգ նու թյուն ստա նա լու հույ սով թույլ տվե ցին պար սից իշ խան նե-
րին մտ նել իրենց սահ ման նե րը: Այ սու հան դերձ, Բաղ րա մյա նը մխի-
թար վում է նրա նով, որ թեև պար սիկ նե րը տի րա պե տող դիրք ու նեն 
Ար ցա խում, բայց բո լոր գոր ծե րը հայե րի ձեռ քով են կա տար վում, 
և նույ նիսկ նրանց մար տա կան ու ժե րը հիմ ա կա նում հայե րից են 
կազմ ված, ուս տի և հայ իշ խան նե րը դյու րու թյամբ կա րող են թո թա-
փել պարս կա կան գե րիշ խա նու թյու նը և վե րա կանգ նել ինք նիշ խա-
նու թյու նը, եթե լի նեն հա մա խոհ ու միաբան: «Ընդ հա նուր հայ կա կան 
ազա տագ րու թյան հիմքն ու հե նա րա նը նա էլ հա մա րում է Խամ սայի 
եր կի րը, ուր Մե լիք Հով սե փի և Մե լիք Հա թա մի ներ կա յաց րած դյու-
ցազ նա կան ան կա խու թյան դի մաց` Մե լիք Շահ նա զա րի դա վա ճա-
նու թյունն ստա ցել էր մի դրու թյուն, որ հայ րե նա սեր Բաղ րա մյա նը 
ամո թից չէր կա րո ղա նում պատ մել:

« …Ոչ Փա նահ խա նը, ոչ էլ Իբ րա հիմ խա նը զեն քի ու ժով և բըռ-
նու թյամբ չէին նվա ճել եր կի րը, այլ ըն տա նի վա տու թյունն էր թուրք 
բռ նա վոր նե րին ներս մտց րել երկ րի մեջ…: Շուշ վա բեր դի կա տա րած 
կոր ծա նա րար դե րը բա ցա հայտ վում էր այն տխուր հան գա ման քով, 
որ խա նա կան զոր քե րի մե ծա մաս նու թյու նը հայե րից էր բաղ կա ցած, 
որ խա նի հա մար հաղ թու թյուն տա նող նե րը հայերն էին: …Դ րու-
թյունն ամո թա լի էր, բայց ոչ միան գա մայն ան հու սա լի»119, – եզ րա-
կաց նում է մեծ հրա պա րա կա խոս-պատ մա բան Լեոն: 

Ազ գային ազա տագ րու թյան գլ խա վոր հե նա կե տե րը կա րող էին 
լի նել Ար ցա խի ինք նիշ խան եր կու մե լի քու թյուն նե րը: Անհ րա ժեշտ էր 
մա ցած երեքն էլ միավո րել ու տա պա լել խա նա կան լու ծը: Ար ցա-
խը դարձ նել ռազ մա կան-քա ղա քա կան կենտ րոն, որի շուր ջը պետք 
է հա մախմբ վեր ողջ հա յու թյու նը: Իր հա մար պար զե լով այս ճշ մար-
տու թյու նը, Բաղ րա մյա նը ձեռ նա մուխ է լի նում այս գա ղա փա րի քա-
րոզ չու թյա նը, այն էլ այն պի սի կտր ված քով, որ մինչ այդ ան ծա նոթ 
էր հա յու թյա նը: Ինչ պես նշում է Լեոն, նա առա ջինն էր հայե րի մեջ, 
որ իր քա ղա քա կան քա րոզ չու թյան հա մար օգ տա գոր ծեց տպա գիր 
հրա տա րա կու թյու նը: Դրա նով էլ Մով սես Բաղ րա մյա նը հայե րի մեջ 
դառ նում է առա ջին քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սը, որ քա րո զում 
էր իր ժա մա նա կի հա մար միան գա մայն ան լուր հե ղա փո խա կան 
մտքեր120:

119 Լեո, Երկերի ժողովածու, երրորդ հատոր, Եր., 1973, էջ 314:
120 Տե՛ս Լեո, նշվ. աշխ., Էջ 314:
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 Բաղ րա մյա նը ստեղ ծում է իրոք ինք նա տիպ, հրա պա րա կա խո-
սա կան ժա մա նա կա կից պատ մու թյուն: Այս տեղ ըն թեր ցո ղը ծա նո-
թա նում է հայ կա կան կյան քի էա կան փաս տե րի հետ, որոնց հի ման 
վրա Բաղ րա մյա նը ստեղ ծում է այն տխուր հա մայ նա պատ կե րը, որը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հա տուկ պատ կե րա ցում կազ մել XVIII դա-
րի հայ իրա կա նու թյան մա սին: Ահա այդ իրա կա նու թյան մի դրսևո-
րու մը.

 «Ու չա փից դուրս չա րաշ շուկ իրա րանց ման, շփո թի մեջ
մ շակ ու մարդ չգտն վեց, որ հո ղը մեր վա րեր, ցա ներ, 
Բո լորն հա մակ խու սա փե լով ու խոր շե լով լլ կող նե րից խու ճա պե լով`
շ տա պե ցին ծերպ ու այ րե րը լեռ նե րի, 
Որ այդ պի սով թերևս իրենց ան ձը փր կել կա րո ղա նան
 մահ վան ահից»121:
 Բաղ րա մյա նի քն նարկ վող ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հա վաս տի 

պատ մա կան աղ բյուր է կերտ ված բա նի մաց ակա նա տե սի կող մից, 
պա րու նա կե լով փաս տա կան հա րուստ տվյալ ներ XVIII դա րի սո-
ցիալա կան ու ժե րի, եր ևույթ նե րի, դեպ քե րի, մշա կու թային ու գի տա-
կան կյան քի մա սին:

« Մեր իշ խան նե րը խումբ առ խումբ օրը օրին տկա րա ցան այն-
քան, մինչև կոր ծան վե ցին»122 ար տա հայ տու թյու նը դի պուկ է աս ված, 
քա նի որ տե ղա կան կա րող տար րե րը ազա տագ րա կան պայ քա րի 
երկ չոտ փոր ձե րից հե տո իրոք բռ նե ցին կամ գաղ թի, կամ դա վա նա-
փո խու թյան ու ղին ու դուրս մա ցին հայոց պատ մու թյան բե մա հար-
թա կից: Իսկ մեր իշ խան նե րի վե րա ցու մով,– նկա տում է մեծ հայ րե-
նա սե րը, – մե զա նից վե րա ցան բո լոր վայել չու թյուն նե րը: Ավեր վե ցին 
ու սում ա րան-հա մալ սա րան ներն ու կր թա րան-վար ժա րան նե րը, և 
բա ցի վան քե րից, չե ղավ որ ևէ տեղ, ուր ծա վալ վեին ու սում ու գի-
տու թյու նը: Ահա թե ին չու չպահ պան վե ցին ոչ իմաս տուն նե րի գր քե րը 
և ոչ էլ մեր նախ նի նե րի պատ մագր քե րը, որոնք ըն թեր ցե լով` մի գու ցե 
իմա նային զո րա վոր կտ րիճ նե րի ու արի նե րի վար քը և դրանց մի ջո-
ցով նրանց գոր ծե րը, իրենք ևս ջա նային հետ ևել իրենց նախ նի նե-
րին: Եղած ներն էլ պահ վում են ամ րա ծա ծուկ, ան հաս ու անե լա նե լի 
տե ղե րում123:

121 Նոր տետրակ…, էջ 20:
122 Նշվ. աշխ., Էջ 50:
123 Նշվ. աշխ., Էջ 54:
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XIV դա րից սկ սած, իրոք գա հա վեժ ան կում էր ապ րում վա նա կան 
անա պա հով խցե րում հանգր վա նած դպ րոց նե րը:

 Դա սա կան միջ նա դա րի բարձ րար ժեք ու մե ծա ծա վալ պատ մա-
գի տա կան, փի լի սո փա յա կան, իրա վա գի տա կան, գե ղար վես տա կան 
եր կե րի փո խա րեն մա ցել էին շար քային գրիչ նե րի թո ղած ար տաս-
վա խա ռը հի շա տա կա րան նե րը: Հիմ ո վին վե րաց վել էին հայ մշա-
կույ թի քա ղա քա կիրթ և էլի տար մա կար դակ նե րը: Տի րող թանձր 
խա վա րում գո յատ ևում էին սա կա վար ժեք ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, 
նվիր ված զանգ վա ծային պանդխ տու թյանն ու հայ րե նազր կու թյա-
նը: Ահա ազ գային կյան քի այս ծանր իրո ղու թյուն նե րի նկա րագ րու-
թյամբ է Բաղ րա մյա նը ստեղ ծում իր ժա մա նա կի պատ մու թյու նը, 
պատ մու թյուն, որի առար կա յա կան ոլոր տը բազ մա թիվ նմա նա տիպ 
իրա վի ճակ նե րի հան րա գու մարն է: Պատ մու թյու նը այս տեղ հան-
դես է գա լիս վատ թա րա ցող իրա վի ճակ նե րի ար տա ցոլ ման մի ջոց: 
Բաղ րա մյա նը հա ճախ ան ց է կաց նում ոչ սո վո րա կան զու գա հեռ-
ներ, կա տա րում էքս կուրս ներ, ձգ տում բա ցա հայ տել ժա մա նա կա-
կից եր ևույթ նե րի ծագ ման պատ ճառ նե րը և զար գաց ման մի տում ե-
րը: Այդ պատ մու թյան մի տում է օգ նե լու հայ երի տա սար դու թյա նը, 
նրանց գի տակ ցու թյանը հասց նե լը ծան րա գույն պա հի ողջ իմաս տը: 
Այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար Բաղ րա մյա նը օգ տա գոր ծում է ոչ 
միայն իր ժա մա նա կի պատ մու թյան ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե-
րը, այլև ան ցյա լի պատ մու թյան առատ նյու թե րը: Անդ րա դառ նա լով 
պատ մու թյա նը, հետ ևե լով պատ մա կան դեպ քե րի զար գաց ման ըն-
թաց քին, նա ան ցյա լի մեջ գտ նում է զար մա նա լի փաս տեր, որոն ցով 
հնա րա վոր է հա մախմ բել ու գո տեպն դել յու րային նե րին: 

Որ պես ազ գային պե տա կա նու թյու նը կեր տե լու պատ մա կա նո-
րեն կա յա ցած օրի նակ, Բաղ րա մյա նը իր աշ խա տու թյան հին գե րորդ 
գլխում ներ կա յաց նում է հայոց պե տա կա նու թյան պատ մու թյու նը: 
Այս հար ցին ան դրա դառ նա լը Բաղ րա մյա նի հա մար նշա նա կում է ոչ 
թե պատ մա կան իրո ղու թյուն նե րը շա րադ րել սահ ման ված կար գով, 
այլ ցույց տալ, որ հայե րը կա րող են վա րել իրենց ազ գային կյան քը, 
ու նե նալ ազ գային պե տու թյուն, որով հետև նրանք օժտ ված են եվ-
րո պա կան չա փա նիշ նե րով պե տա կա նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ 
որակ նե րով: Բաղ րա մյա նի մոտ հայոց պե տա կա նու թյան պատ մու-
թյու նը ներ կա յա նում է որ պես հա մա պար փակ մի փաստ և իրա գոր-
ծե լի գա ղա փար:
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 Պատ մու թյան այս պի սի շա րադ րան քը նա խա տես ված է քա-
րոզ չու թյան հա մար, և շատ զո րեղ է նրա ապա ցու ցո ղա կան ու ժը: 
Բաղ րա մյա նը ընդ գծում է, որ Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյու նը, 
Զա քա րյան նե րի իշ խա նու թյու նը և Կի լի կյան հայ կա կան պե տու թյու-
նը ժա մա նա կին եղել են ոչ միայն տա րա ծաշր ջա նի ինք նիշ խան ու 
բար գա վաճ պե տու թյուն ներ, այլև պե տաի րա վա կան տե սա կե տից 
ներ կա յաց նում էին այն պի սի բարձր մա կար դակ, որոնք հա մա տե-
ղե լի էին միջ նա դա րյան Եվ րո պա յում կազ մա վոր վող պե տու թյուն նե-
րի տի պե րին և որոշ տե ղե րում, նույ նիսկ գե րա զան ցում էին նրանց 
իրենց կո դի ֆի կաց ված իրա վուն քի նոր մե րով: Ապա ցույ ցը Մխի թար 
Գո շի և Սմ բատ Գունդս տաբ լի հան րա հայտ դա տաս տա նագր քերն 
են124:

Չ բա վա րար վե լով ազ գային պատ մու թյան ու սու ցո ղա կան շա-
րադ րան քով, Բաղ րա մյա նը այլ ժո ղո վուրդ նե րի պատ մու թյան փաս-
տե րով նույն պես ցան կա նում է ոգ ևո րել հայ երի տա սար դու թյա նը.

 «Ա հա վա սիկ ազ գը ռու սաց, որը այն քան նվաս տա գույն 
էր, ներ կա յումս բո լո րից հզո րա ցավ 
Եվ ինքն իրեն ազա տե լով դրա ցի նե րի հա լա ծան քից`
 կա րո ղա նա լով դառ նալ նույ նիսկ աշ խար հա կալ»125: 
Որ պես օտա րի լծից ազա տագր ված ու ինք նիշ խան պե տու թյուն 

ստեղ ծած ժո ղո վուրդ նե րի` հի շա տա կում է նաև իս պա նա ցի նե րին ու 
պոր տու գա լա ցի նե րին:

 Պարս կա-թուր քա կան լծից Հա յաս տանն ազա տագ րե լու և ան-
կախ պե տու թյուն ստեղ ծե լու Բաղ րա մյա նի առա ջադ րած կար ևո րա-
գույն պայ մա նը կեն սու նակ հայ րե նի քի գոյի գի տակ ցում է, ազ գի 
մարդ կային, նյու թա կան ու ոգե ղեն նե րու ժի բա ցա հայտ ման ու հա-
մախմբ ման ան հրա ժեշ տու թյան ըն դու նու մը: Այդ գի տակ ցու մով էլ 
ավար տե լով հայոց պե տա կա նու թյան պատ մու թյան շա րադ րան քը` 
Բաղ րա մյա նը իր աշ խա տու թյան վե ցե րորդ գլ խում, որ կրում է «Այն 
մա սին, թե այժմ ում իշ խա նու թյան տակ է հայոց աշ խար հը, նաև 
ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ, թե հայե րը քա նի նա հանգ և գա վառ 
ու նեն» խո րա գի րը, տա լիս է Մեծ Հայ քի 15 նա հանգ նե րի և դրան ցից 

124 Տե՛ս Մխիթար Գոշ, Դատաստանագիրք հայոց, Եր., 1975: Судебник Смбата 
Спарапета, Ер., 1971:
125 Նոր տետրակ…, էջ 37:
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դուրս գտն վող 5 հա յաբ նակ նա հանգ նե րի բնա կա վայ րե րի նկա րագ-
րու թյու նը:

 Բաղ րա մյա նի հայտ նա գոր ծած հայ րե նի քը հայ ժո ղովր դի ապ-
րե լա տա րածքն է, որ հայ րե նի քի մեծ գա ղա փար է դար ձել հա զա-
րա մյակ նե րի ըն թաց քում, երբ այն պատ վել է հայ ժո ղովր դի պատ-
մամ շա կու թային, ազ գագ րա կան ու ճար տա րա պե տա կան հու շար-
ձան նե րով, նախ նի նե րի գե րեզ ման նե րով, թշ նա մի նե րի դեմ մղած 
պա տե րազմ ե րում տա րած հաղ թա նակ նե րով և հայ րե նի քի հե րոս-
նե րի թա փած արյու նով: Բաղ րա մյա նի հայ րե նի քը հենց սկզ բից ներ-
կա յա նում է իբրև մի ընտ րյալ եր կիր իր Արա րա տով, Նա խիջ ևա նով, 
Դրախ տի չորս գե տե րով և դրանց հետ կապ ված նվի րա կան ավան-
դույթ նե րով, որոնք վկա յում են, որ եր կին քը առաջ նու թյուն է տվել 
այդ երկ րին, դարձ նե լով՝ մարդ կու թյան առա ջին հայ րե նի քը:

 Հայ րե նի հո ղի ու ջրի կա խար դա կան ու ժի մա սին գո յու թյուն ու-
նե ցող առաս պե լը Մով սես Բաղ րա մյա նի մոտ քա ղա քա կան ազա-
տու թյան ձգ տող հա մա պար փակ գա ղա փար է դար ձել: Այդ հայ րե նի-
քը տա րած վում է Կաս պից ծո վից մինչև Կորդ վաց լեռ նե րը և Վիր քից 
մինչև Ասո րես տան: Պարս կա հա յաս տա նի նկա րագ րու թյու նը սկ սում 
է Ու տիք աշ խար հից և ավարտ վում Արա րա տով, Թուր քա հա յաս տա-
նի նը` Բարձր Հայ քից և ավարտ վում Մոկ քով: Որ պես հայ կա կան 16–
17–18-րդ նա հանգ ներ, ներ կա յաց նում է Փոքր Հայ քի գա վառ նե րը: 
Հայոց 19-րդ նա հան գը հա մա րում է Կի լի կիան, 20-ր դը` Հայոց Մի-
ջա գետ քը: Թվար կե լով պատ մա կան Հա յաս տա նի բո լոր աշ խարհ-
նե րը` Բաղ րա մյա նը կանգ է առ նում նրան ցում գտն վող քա ղաք նե րի, 
ավան նե րի, գյու ղե րի վրա, պատ մում տե ղի ու նե ցած պատ մա կան 
խո շոր իրա դար ձու թյուն նե րի, պե տա կան, հա սա րա կա կան, քա ղա-
քա կան հի շար ժան դեպ քե րի, դեմ քե րի ու նաև բնա կան ռե սուրս նե րի 
մա սին:

 Հա յաս տա նը աշ խար հաս փյուռ հա յու թյան հայ րե նիքն է: Սա կայն, 
Բաղ րա մյա նի կար ծի քով, հայ ժո ղովր դի զգա լի մա սը կտր վել է հայ-
րե նի հո ղից, կորց րել մայր հայ րե նի քի գա ղա փա րը, զրկ վել պատ մա-
կան հի շո ղու թյու նից ու դար ձել ան դեմ ամ բոխ: Այս գի տակ ցու մով է 
նա աշ խար հաս փյուռ հա յու թյա նը ներ կա յաց նում նրա փա ռա պանծ, 
բայց մո ռաց ված հայ րե նի քը, այն էլ քա ղա քա կան ու ժե րի տա րած-
քային դա սա վո րու թյուն նե րով, պատ մա կան Հա յաս տա նի ներ սում և 
հար ևան երկր նե րի ու պե տու թյուն նե րի կոնկ րետ շա հագրգ ռու թյուն-
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նե րով ու նկր տում ե րով: Հենց այս հատ կա նիշ նե րով էլ «Նոր տետ-
րա կի» վե ցե րորրդ գլու խը դուրս է գա լիս սո վո րա կան աշ խար հա-
գրա կան ակ նար կի շր ջա նակ նե րից և դառ նում հայ րե նա գի տա կան 
ու քա ղա քա կան աշ խար հագ րու թյան առա ջին ար ժե քա վոր ստեղ ծա-
գոր ծու թյու նը հայ իրա կա նու թյան մեջ:

 Հա ջորդ գլ խում` «Այն մա սին թե ին չու կոր ծան վեց հայոց իշ խա-
նու թյու նը, գլ խա վո րա պես ինչ կար ծիք ներ կան այդ մա սին», Բաղ-
րա մյա նը առա ջադ րում է յոթ հիմ ա կան պատ ճառ: «Մեր թա գա վո-
րու թյան ան կման պատ ճառ նե րից առա ջի նը ոչ այլ ինչ է,– գրում է 
նա,– եթե ոչ այն, որ մեր իշ խան նե րը ձգ տե ցին լի նել ինք նիշ խան»126: 
Այս տեղ հե ղի նա կը նկա տի ու նի կենտ րո նա խույս ֆեոդա լա կան վար-
չա կար գը: Կենտ րո նաց ված լի նե լը նրանք չգի տակ ցե ցին, որ յու րա-
քան չյուր մարդ բնու թյամբ սխա լա կան է: Իսկ իշ խա նի սխալ վե լը ոչ 
միայն վնաս ներ, այլև մե ծա մեծ պա տու հաս ներ է բե րում ամ բողջ ազ-
գին:

 «Երկ րորդ պատ ճա ռը հետ ևյալն է, – շա րու նա կում է Բաղ րա մյա-
նը, – մեր թշ նա մին ոչ թե իր զո րու թյամբ տի րեց մեզ, այլ մեր թըշ-
նա մու խո հե մու թյունն էր, որ կաշ կան դե լով ու կա պե լով մեզ բազ-
կա կապ արեց, բայց ոչ թե մեր ձեռ քի զո րու թյու նը, այլ մեր մտ քի 
կու րու թյու նը: Եվ ճիշտ է այն, որ մարդ նախ` հի մա րա նում է, ապա` 
կոր չում…»127: 

Եր րորդ պատ ճա ռը այն է, որ մեր երի տա սարդ նե րը ոչ թե արիու-
թյան պա կա սու թյու նից են պար տու թյուն կրել, այլ տգի տա բար մի-
մյանց դեմ են դուրս եկել և փո խա նակ թշ նա մի նե րին կո տո րե լու այ-
լազ գի նե րին միանա լով իրար են կո տո րել:

 Չոր րորդ պատ ճա ռը նույն պես ան միաբա նու թյունն է, դրա նից է, 
որ հայ ազ գը իր հայ րե նի քից ցր վե լով, դար ձավ աս տան դա կան ու 
թա փա ռա կան:

 Հին գե րորդ պատ ճա ռը ծու լու թյունն է: Մեր բնաշ խար հը աղ քա-
տա ցավ ոչ թե բերք ու պտ ղի պա կա սու թյու նից, – դժ գո հում է Բաղ րա-
մյա նը, – այլ ծու լու թյու նից ու ան փու թու թյու նից: Իսկ ծույ լե րի առաջ 
ար քա յու թյան դռ ներն էլ փակ են: Ինչ պես որ ծու լու թյու նը բազ մա թիվ 
չա րիք նե րի պատ ճառ է, այն պես էլ արիու թյու նը, որ ծու լու թյան հա-

126 Նոր տետրակ…, էջ 129:
127 Նշվ. աշխ., էջ 133:
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կա ռակն է, բա զում բա րու թյուն նե րի պատ ճառ է128:
 Վե ցե րորդ պատ ճա ռը Բաղ րա մյա նը հա մա րում է մեր հան դուգն, 

ան զգամ ու ան հնա զանդ կա մա կո րու թյու նը: Քան զի խիստ ան զուսպ 
ենք ոչ միայն կա մա կո րու թյան հար ցում, այլև օրի նա զանց ենք129:

Յո թե րորդ պատ ճա ռը հայե րի ու սում ա տյա ցու թյունն է, որի 
պատ ճա ռով օրե ցօր ձեռք բե րե ցինք տգի տու թյուն: Այս վի ճա կից 
դուրս գա լու հա մար Բաղ րա մյա նը խոր հուրդ է տա լիս հայ երի տա-
սարդ նե րին կրթ վել ու լու սա վոր վել: 

Անդ րա դառ նա լով Հա յաս տա նի ան կման Բաղ րա մյա նի թվար կած 
այս պատ ճառ նե րին, Լեոն նրան հան դի մա նում է այն բա նի հա մար, 
թե իբր հայ ժո ղովր դի ներ քին հա կա սու թյուն նե րի մեջ է տես նում 
քա ղա քա կան ան կա խու թյան ան կման պատ ճառ նե րը, ոչն չու թյան 
հասց նե լով ար տա քին հան գա մանք նե րը: Սա կայն հա ջորդ պար բե-
րու թյան մեջ նշում է, որ Բաղ րա մյա նը նպա տակ է ու նե ցել ներ կա-
յաց նել հայ ժո ղովր դին իր վե րած նու թյան գոր ծը իբրև մի հեշտ իրա-
գոր ծե լի բան: Եվ իրավ,– նշում է մեծ պատ մա բա նը,– որ քան քիչ բան 
է այդ ծրագ րով պա հանջ վում հայ ժո ղովր դից` միան գա մայն ազատ 
լի նե լու հա մար: Բա վա կան է աշ խա տել միայն ներ սում, վե րաց նել 
բա րո յա կան պա կա սու թյուն նե րը և ան կա խու թյու նը կգա130:

« Նոր տետ րա կի» ու թե րորդ գլու խը, որ կրում է «Այն հար կե րի մա-
սին, որ ամեն տա րի օտար ներն ինչ քան կա րո ղա նում` բռ նու թյամբ 
պա հան ջում են հա նա պազ մեր ազ գից ու հայոց աշ խար հից» վեր-
նա գի րը, իրոք, Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան հնա րա վո րու թյու նը 
հիմ ա վո րե լու հա մար տա լիս է վի ճա կագ րա կան տե ղե կու թյուն ներ 
Հա յաս տա նի ու հայե րի մա սին: Եվ ըն թեր ցո ղի առջև բաց վում է մի 
դրախ տային աշ խարհ: Բաղ րա մյա նի Հա յաս տա նը ըն դար ձա կա ծա-
վալ է, ու նի 20 նա հանգ, 258 գա վառ, 103 քա ղաք, 77400 գյուղ, ըն-
դա մե նը 4 մլն. 644 հա զար տուն, որոն ցում ապ րում է 27 մլն. 864 հա-
զար մարդ: Դրանց ու ղիղ կե սը` 13 մլն 932 հա զա րը նրա հաշ վե լով 
հայեր են: Հայ բնակ չու թյան հար կա տու տղա մարդ կանց թի վը հաս-
նում է 5 մլն. 224,5 հա զար –ի, որոնք վճա րում են 10 մլն 449 հա զար 
ոս կի գլ խա հարկ և զա նա զան այլ անուղ ղա կի հար կեր: Ըն դա մե նը 

128 Նշվ. աշխ., էջ 135:
129 Նշվ. աշխ., էջ 136:
130 Տե՛ս Լեո, Երկերի ժողովածու, 3-րդ հատոր, Եր., 1973, էջ 532:



70

հայ ազ գը թուր քե րին ու պար սիկ նե րին տա րե կան վճա րում է 20 մլն. 
898 հա զար ոս կի, կամ 4 մլն. 179 հա զար պարս կա կան թու ման: Ահա 
տե սեք, թե կա մա վոր կեր պով ինչ քան ան բավ ու ան քա նակ դրամ 
ենք վճա րում այ լազ գի նե րին` այդ ոչինչ հա մա րե լով մեր աչ քում, դեռ 
չհաշ ված մյուս վճար նե րը131: Այս վի ճա կում հայ ժո ղո վուր դը ապ րել է 
ավե լի քան 400 տա րի, որի ըն թաց քում հայ ազ գի բա զում սե րունդ-
ներ հա ռա չե լով մե ռան ան մխի թար վի ճա կում: Եթե օտար նե րին այդ-
քան ան հուն գու մար ներ ենք տա լիս իբրև հարկ, ին չեր կա րող ենք 
անել` այդ գու մար նե րը ծա ռայեց նե լով մեր օգ տին: Նրանք կա րող 
են բա վա րա րել պա տե րազ մող նե րին, վե րաց նել մեր նա խա տինքն ու 
ազա տեն այն ձեռ քե րից, որոնք նե ղում ու նսե մաց նում են մեզ: 

Ա հա այս քան խո շոր ու փայ լուն եր ևույթ էր Բաղ րա մյա նի հրա-
պա րա կա խո սա կան եր կը,– եզ րա կաց նում է Լեոն,– նա ավե տում էր, 
որ հայ ժո ղո վուր դը այլևս կրո նա կան հա մայնք չէ, այլ մի քա ղա քա-
կան ազգ, որ քա ղա քա կան միտք է դարբ նում, քա ղա քա կան իդեալ-
ներ է սնու ցում և ստեղ ծում քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սա կան 
գրա կա նու թյուն132:

 Բաղ րա մյա նի հրա պա րա կա խո սու թյան հա ջո ղու թյան հիմ ա կան 
պայ ման նե րից մե կը նրա բազ մա կող մա նի ու բազ մաբ նույթ փաս-
տարկ ներն են, որոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ըն թեր ցո ղին կա-
տա րել հիմ ա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ ու ընդ հան րա ցում եր: Նրա 
փաս տե րը, տվյալ նե րը իմաս տա վո րում են XVIII դա րի սո ցիալա կան 
կյան քը, ան մի ջա կան քա ղա քա կան նշա նա կու թյամբ:

Հ րա պա րա կա խո սը կան խադ րում է` պոս տու լաց նում այն պի սի 
դրույթ ներ, որոնք ըն դուն վում են որ պես անա ռար կե լի տվյալ ներ: 
Իհար կե, Բաղ րա մյա նը իր տե սու թյու նը չի կա պում միայն պոս տուլ-
նե րի վրա, բայց այս մե թո դը լայ նո րեն օգ տա գոր ծում է: Նրա հա մար 
պոս տու լատ-կան խադ րույթ ներ են հան դի սա նում աստ վա ծաշն չից 
ար վող վկա յու թյուն նե րը և հայոց պատ մու թյու նից բեր ված քաղ-
վածք նե րը, որոնք ըն դուն վում են որ պես ելա կետ: 

Ազ գային միաս նու թյան, քա ղա քա կան ազա տու թյան, հայ րե նա-
սի րու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը Բաղ րա մյա նը հաս տա տում է աստ-
վա ծաշն չային օրենք նե րով, Քրիս տո սի և նրա աշա կերտ նե րի վար-

131 Նոր տետրակ…, էջ 162:
132 Տե՛ս Լեո, Երկերի ժողովածու, հ.3, էջ 534:
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դա պե տու թյուն նե րով վա վե րաց ված գա ղա փար նե րով: «Ա մե նայն 
թա գա վո րու թյուն եթե բա ժան վում է ինքն իր մեջ, կա վեր վի, և ամե-
նայն քա ղաք կամ տուն, եթե բա ժան վում է ինքն իր մեջ, կան գուն 
լի նել չի կա րող»133:

 Հայոց պատ մու թյան հան րա ճա նաչ փաս տե րը նույն պես մեծ 
հմտու թյամբ է օգ տա գոր ծում Բաղ րա մյա նը:

« Պատ մա գիր նե րի եր կերն ըն թեր ցե լով,– գրում է նա,– մի գու ցե 
իմա նային զո րա վոր կտ րիճ նե րի ու արի նե րի վար քը և դրանց մի ջո-
ցով հա սու դառ նա լով նրանց գոր ծե րին, իրենք ևս ջա նային հետ ևել 
իրենց նախ նի նե րին»134: Ահա այս պի սի մեծ ոգ ևո րու թյուն ու հա վատ 
են ներշն չում մեր ազ գային հե րոս նե րը: Հս կա ներն էին թա գա վո րում 
Հա յաս տա նում, և հայը բո լոր ազ գե րի մեջ ամե նա գո վե լին է,– ահա 
Բաղ րա մյա նի հա վա տամ քը: 

Ըն թա ցող իրա կա նու թյան մա սին խոր գի տե լիք տա րա ծե լու գոր-
ծում հա մազ գային ու սու ցիչ Բաղ րա մյա նի եր կը կա տա րում է հա սա
րա կա կան ու սու ցո ղա կան գոր ծա ռույթ. այն պարզ պատ ճա ռով, որ 
բազ մա կող մա նիորեն ազ դում է մարդ կանց ամե նօ րյա մտա ծո ղու
թյան վրա: Կար ևոր վում է ժա մա նա կա կից կյան քի ճա նա չո ղու թյան և 
յու րա քան չյու րի տե ղի գի տակց ման խն դի րը: Բաղ րա մյա նի հրա պա-
րա կա խո սու թյան ճա նա չո ղա կան գոր ծա ռույթն իրա կա նա նում է ար-
դի ժա մա նա կաշր ջա նի լայն հա մայ նա պատ կե րում: Նրա վկա յա կո-
չում ե րը հիմք ու ելա կետ են հա սա րա կա կան կար ծի քի ձևա վոր ման 
և հա սա րա կա կան կողմ ո րոշ ման հա մար: Նրա հրա պա րա կած տե-
ղե կու թյուն նե րը պար զու նակ հա ղոր դում եր չեն սո վո րա կան իրա-
դար ձու թյուն նե րի մա սին, դրանք հրա պա րա կա խո սա կան հնարք-
ներ են, որոնք հիմք են հան դի սա նում ճա նա չո ղու թյան հա մար: 

Ի րա կա նաց նե լով տե ղե կատ վա կան-ճա նա չո ղա կան գոր ծա ռույթ, 
Բաղ րա մյան-հ րա պա րա կա խո սը հան դես է գա լիս որ պես հե տա զո-
տող, որը օգտ վում է գի տա կան մե թոդ նե րից և ստեղ ծում է գի տա-
կան գի տե լիք ար դիակա նու թյան և իր հե տապն դած խն դիր նե րի մա-
սին, որով նրա ստեղ ծա գոր ծու թյու նը սկզ բուն քո րեն գի տու թյու նից 
չի տար բեր վում:

« Նոր տետ րա կի» մի ջո ցով ըն թեր ցո ղը ծա նո թա նում է հա սա րա-

133 Մ. Բաղրամյան, «Նոր Տետրակ», էջ 104: Հմմ. Աստվածաշունչ, Մատթ. ԺԲ, 25:
134 Նշվ. աշխ., էջ 54:
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կա կան կյան քի էա կան փաս տե րի հետ, պատ կե րա ցում կազ մում 
ժա մա նա կա կից կյան քի տար բեր կող մե րի մա սին:

 Հա սա րա կա կան ման կա վար ժի ֆունկ ցիան Բաղ րա մյա նը կա-
տա րում է բազ մա թիվ մի ջոց նե րով ու հնա րանք նե րով: Մի դեպ քում 
ու ղեն շում է աճող սերն դի դաս տիարա կու թյան հիմ ա կան սկզ բունք-
ներն ու եղա նակ նե րը հան րակր թա կան դպ րո ցում, մյուս կող մից` իր 
առա ջադ րած հա մազ գային գա ղա փար նե րով դի մո րո շում է ազ գին 
դե պի ազա տու թյուն ու ան կա խու թյուն:

 Բաղ րա մյա նի հե տա զո տու թյան օբյեկ տը XVIII դա րի հայ հա սա
րա կու թյունն է, նպա տա կը` նրան ազ գային ար ժա նա պատ վու թյան ու 
ազա տու թյան ոգով դաս տիարա կե լը: Որ պես այս նպա տա կի բնա բան 
է հն չում «Նոր տետ րա կի» տիտ ղո սա թեր թի «Շա րադր ված հայ կա զուն 
երի տա սարդ նե րի ու պա տա նի նե րի` ծու լու թյան քնի վե հե րոտ ու ան-
հոգ թմ րու թյու նից սթափ վե լու հա մար»135 են թա վեր նա գի րը:

Ն րա խն դիրն է, որ հայ պա տա նին գի տակ ցի իր տեղն ու անե լիք-
նե րը հա մազ գային կյան քում և իրեն դրս ևո րի որ պես ար ժա նա պա-
տիվ քա ղա քա ցի, ակ տի վո րեն մաս նակ ցի պատ մա կա նո րեն ծա ռա-
ցած ազ գային ազա տագ րու թյան մեծ գոր ծին:

 «Ոչ մի և կամ եր կու կող մից են տագ նապ ներն 
ու տա րա կույ սը մեզ պա տել, 
Այլ հա րատև և հա րա ժամ հաս նում են մեզ 
ա մեն կող մից վիշտն ու փոր ձան քը սաստ կա գին, 
Ու, մա նա վանդ, այդ նրա նից է, որ զրկ ված 
ենք ու սու մից (հա զիվ թե այլ պատ ճառ լի նի), 
Զուր չի աս վում, թե ծա ռա ներն իմաս տուն 
պի տի տի րեն իրենց ան միտ տի րող նե րին»136:
 Հե տաքր քիր է պար զել, թե ազ գային գի տակ ցու թյան մեջ ինչ պի-

սի նոր կեր պար ներ է ստեղ ծում Բաղ րա մյան-ման կա վար ժը: Ու շագ-
րավ է, որ թմ րու թյան քնի մեջ խար խա փող երի տա սար դու թյա նը նա 
եր բեք չի ան ձնա վո րում: Չի ան ձնա վո րում ան գամ Խամ սայի մե լի-
քու թյուն նե րի ինք նիշ խա նու թյան խա թար ման գլ խա վոր մե ղա վո րին: 
Դրան հա կա ռակ, նա մեծ ոգ ևո րու թյամբ ան ձնա վո րում ու մարմ ա-
վո րում է հայ րե նի քի նվի րյալ հե րոս նե րին` Տիգ րա նին, Արա մին և 

135 Նոր տետրակ…, էջ 5:
136 Նշվ. աշխ., էջ 11:
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այ լոց: Այս մո տե ցու մը դաս տիարա կու թյան գա ղա փա րա հո գե բա նա-
կան նուրբ նպա տակ է հե տապն դում: Որո շա կի հա մոզ մունք նե րով, 
ձգ տում ե րով, հայ րե նա սեր գոր ծիչ նե րին ներ կա յաց նե լով, Բաղ րա
մյա նը ձգ տում է հաս նել իր նպա տա կին՝ ան հա տա կա նու թյան հա
մոզ մուն քի վրա հա մազ գային հա մոզ մունք կեր տե լու ճա նա պար հով: 
Այ սինքն, Բաղ րա մյա նը ոչ թե ազ գի խամ րած հատ վա ծից է ան հա-
տա կա նու թյուն ստեղ ծում, այլ ան հա տա կա նու թյու նից է կեր տում ազ-
գային հա մոզ մունք: 

Ունկն դիր նե րին հա մո զե լուց առաջ Բաղ րա մյանն ինքն էր հա մոզ-
ված իր առա ջադ րած փաս տե րի ու գա ղա փար նե րի ճշ մար տու թյան 
մեջ:

 Նա խո րա պես հա մոզ ված էր, որ ազ գի ապա գան լու սա վո րու-
թյան և գի տակց ված պայ քա րի մեջ է:

 Տե ղե կատ վա կան դաշ տում Բաղ րա մյա նի խն դիրն է հենց իրեն՝ 
հայ ազ գին, բա վա րա րել իրա կա նու թյան փաս տե րով: Դրանք չա-
փա զանց նե լու կամ կեղ ծե լու կա րիք չկա, քա նի որ իրա կան ու պատ-
մա կան փաս տերն այն քան զո րեղ են, որ դրանց պարզ թվար կում 
ան գամ հա մոզ մունք կդառ նան ունկնդ րի հա մար: 

Ա հա այս ճա նա պար հով փաս տե րի հա ղորդ ման, հա մոզ ման, 
ներշնչ ման մի ջո ցով է Բաղ րա մյան-հ րա պա րա կա խո սը ձևա վո րում 
հա սա րա կա կան կար ծիք:

 Բաղ րա մյա նը ոչ միայն վե րար տադ րում է իրա կա նու թյու նը, այլև 
բա ցա հայ տում այն, կա յաց նում հա մար ձակ վճիռ ներ, դի մում իրա-
կա նու թյան գե ղար վես տա կան ար տա ցոլ ման մի ջոց նե րին, ստեղ ծում 
պատ կե րա վոր եր ևույթ ներ, թա փան ցում դրանց բո վան դա կու թյան 
խոր քե րը, ստեղ ծում գի տա կա նո րեն մշակ ված գա ղա փա րա խո սու-
թյուն: Այ սինքն, հա սա րա կա կան կար ծի քը չի դի տում որ պես ճա-
նաչ ված ու գնա հատ ված դեպ քե րի ան կա ռույց միավոր, այլ ճշգ րիտ, 
առան ձին ակն թարթ նե րից կազմ ված իրա կա նու թյան ռեալ ու խոր-
քային պատ կեր: Յու րա քան չյուր դեպք, հա ղոր դում ուղղ ված է այն 
հիմ ա կան նպա տա կին, ին չը հ րա պա րա կա խո սը դրել է իր առջև, 
կար ևոր վում և առա ջին պլան մղ ում այն իրո ղու թյուն նե րը, որոնց 
մա սին կար ծիք կրող նե րը հա վատ են ըն ծա յում: Բաղ րա մյա նը հաշ վի 
է առ նում ազ գային կյան քի կող մե րը, դրանց կա պերն ու փոխ հա րա-
բե րու թյուն նե րը: Հա սա րա կա կան կար ծի քի ստեղծ ման նրա մշա կած 
սկզ բունք նե րը առան ձին տե սա կետ նե րի չի բա ժան վում, այն պա րու-
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նա կում է հա մընդ հա նուր դիր քո րո շում իր վի ճա կի բո լոր կող մե րի 
մա սին, թեև նրա աշ խա տու թյան առան ձին գլուխ նե րում քն նարկ-
վում են իրա վի ճա կի այս կամ այն տար րե րը` տն տե սա կան, քա ղա-
քա կան, սո ցիալա կան, հոգ ևոր և այլն, այ նու ա մե նայ նիվ այն մի ան-
խախտ ամ բող ջու թյուն է և մի նպա տակ է հե տապն դում: Իրա վի ճա-
կի այս պի սի մո տե ցու մը հիմ ախն դի րը դարձ նում է բազ մապ րո ֆիլ 
ամ բող ջու թյուն, որն իր մեջ նե րա ռում է քա ղա քա կան, իրա վա կան, 
բա րո յա կան, գե ղա գի տա կան եզ րեր:

Ձգ տե լով ձևա վո րել զանգ վա ծային գի տակ ցու թյուն, Բաղ րա մյա-
նը դրա նով մաս նակ ցում է ազ գային գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վար մա-
նը, ակ տի վաց նում ազ գային զար թոն քը:

 Զանգ վա ծային գի տակ ցու թյու նը տվյալ դեպ քում ազ գի գի տակ-
ցու թյան հիմ ա րար բա ղադ րա տարրն է, որը ձեռք բե րե լու հա մար 
Բաղ րա մյա նը առա ջադ րում է ուս ման, դաս տիարա կու թյան ու հատ-
կա պես քա րոզ չու թյան ու ղին: Քա րոզ չու թյու նը զանգ վա ծին ան սխալ 
կողմ ո րո շե լու գա ղա փա րա կան գոր ծու նեու թյուն է, որը ձևա վո րում 
է ան հա տի գա ղա փա րա պես առա ջա դեմ ու ար դար կեր պար, հա-
մոզ մունք նե րի հա մա կարգ, իդեալ նե րի, ար ժեք նե րի, նոր մե րի յու րա-
հա տուկ կա ռուց վածք, որոնք իրա կա նա նում են ամե նօ րյա մտա ծո-
ղու թյան ու վար քի մի ջո ցով:

 Բաղ րա մյա նը գա ղա փա րա պես ու հո գե բա նո րեն նախ պատ րաս-
տում է հա յու թյա նը ճա նա չել ու ըն դու նել դառն իրա կա նու թյու նը և 
խթա նել հա սա րա կա կան պրակ տիկ գոր ծու նեու թյան ակ տի վաց մա նը:

 «Ե կեք մենք էլ «օն ան դր»137 ասենք ու խո յաս լաց
գ նանք հետ քե րով մեր հայ րե րի, նախ նի նե րի:
Ն րանք էին, որ հայ րե նի քը հա րատև իրենց ազգ ու ըն տա նի քի 
հա մար ան քույթ և ան սա սան պահ պա նե լու նպա տա կով`
 Զի նա վառ ված հար ձակ վե ցին և մշ տա պես վրեժխն դիր 
ե ղան իրենց ոսոխ նե րից`
Չ թող նե լով մինչև ան գամ, որ մա գիլ նե րը գի շա կեր թռ չուն նե րի
 հաս նեն իրենց տա նիք նե րին»138:

137 Ստ. Մալխասյանցը «ապա» բառը նաև բացատրում է «օն անդր», որը նշանա-
կում է. «Հապա, ապա տեսնեմ, ով է ձեր մեջ քաջ, ապա առաջ անցեք»: 
Տե՛ս Ստ. Մալխասյանց, Հայերեն բացատրական բառարան, հ. 1, Եր., 1944, էջ 
203:
138 Տե՛ս «Նոր տետրակ…», էջ 10:
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 Բաղ րա մյա նի այս ոգե շունչ տո ղե րը բազ մա կող մա նիորեն ազ դե-
լով մար դու մտ քի, զգաց մուն քի ու կա մային որակ նե րի վրա, նրան 
մղում են ուղ ղա կի պրակ տիկ գոր ծու նեու թյան:

 Հատ կա պես տպա վո րիչ է այ լազ գի նե րի մոտ տա րած ված այն 
գա ղա փա րը, թե իբր իրենց հա ջո ղու թյուն նե րի հիմ ա կան պատ ճա-
ռը հայե րի ան միաբա նու թյունն է:

 «Այս քա նը մտա բե րե լով,– գրում է Բաղ րա մյա նը,– աս քա նա զյան 
մեր նո րա բող բոջ պա տա նի նե րը, հայ րե նի քի սի րով վառ ված, ան-
շուշտ կա րող են նա խան ձախնդ րու թյամբ ոտ քի ել նել` վրեժ լու ծե լու 
այ լազ գի նե րից»139:

 Մեծ հայ րե նա սե րի այս գա ղա փար նե րը խո րա պես ազ դում են 
մար դու բա նա կա նու թյան, զգաց մուն քի, կամ քի ու պրակ տիկ գոր ծու-
նեու թյան վրա, և մեծ է նրա ազ դե ցու թյան ու ժը հայ երի տա սար դու-
թյա նը հա մախմ բե լու ազ գային ազա տագ րու թյան պայ քա րի հա նե լու 
աս պա րե զում:

139 Տե՛ս նշվ. աշխ., Էջ 157:
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Գ ԼՈՒԽ ԵՐ ՐՈՐԴ
 ՄՈՎ ՍԵՍ ԲԱՂ ՐԱՄՅԱ ՆԻ ԱԶ ԳԱ ԿԵՐՏ ՄԱՆ 

ՀԱՅԵ ՑԱ ԿԱՐ ԳԸ

3.1. Ազ գի ֆե նո մե նը 

 Մարդ կու թյան էթ նի կա կան բյու րե ղաց ման շր ջա դար ձային փու-
լը զու գա դի պում է ագ րա րային հա րա բե րու թյուն նե րից ար դյու նա-
բե րա կա նին ան ցման ժա մա նա կաշր ջա նին, որում տե ղի է ու նե նում 
հան րույ թի բարձ րա գույն ձևի` ազ գույ թից ազ գի ձևա վոր ման բարդ ու 
վճռա կան գոր ծըն թա ցը: 

Հա սա րա կու թյան սո ցիալ-տն տե սա կան առա ջըն թա ցին զու-
գըն թաց ձևա վոր վում է նաև ժո ղովր դի ինք նու թյան բյու րե ղաց ման 
ու հա մախմբ ման գա ղա փա րա խո սու թյու նը, էթ նո սի մաս նատ ված 
ու տա րան ջատ ված հատ ված նե րի հա մախմբ ման, տն տե սա կան ու 
քա ղա քա կան միավոր ման, հա մազ գային պե տու թյան ստեղծ ման ու 
հա մազ գային նպա տակ նե րի ու գա ղա փար նե րի շուրջ սե փա կան ժո-
ղովր դին հա մախմ բե լու տրա մադ րու թյուն նե րը: 

Այս պատ մաշր ջա նում նվաճ ված ու բնաջնջ ման վտան գի են-
թարկ ված ժո ղո վուրդ նե րի` ինչ պի սին հայ ժո ղո վուրդն էր, ազ գայ-
նաց ման ճա նա պար հին խիստ կար ևոր վում է եր կու առանձ նա հա-
տուկ գոր ծոն` մի կող մից ան հրա ժեշ տու թյուն է առա ջա նում տե սա-
կա նո րեն հիմ ա վոր վել և մշա կել ազ գի ներ քին ու ժե րի հա մախըմբ-
ման ու ազ գա կերտ ման, մյուս կող մից` ձևա վոր վող ազ գի ազ գային 
ազա տագ րա կան պայ քա րի և ինք նու րույն ազ գային պե տա կա նու-
թյան ստեղծ ման ծրա գիր:

 Մով սես Բաղ րա մյա նի «Նոր տետ րակ որ կոչ վում է հոր դո րակ» 
եր կում, XVIII դա րի հան րային մտ քի հա մաշ խար հային ձեռք բե րում-
նե րի մա կար դա կով հայտ նա գործ վում է ազ գայ նաց ման այս եր կու 
ու ղի նե րը` մի կող մից ներ քին` միջ նա դա րյան, քնից հայ ժո ղովր դին 
արթ նաց նե լու, նրա ցաք ու ցրիվ հատ ված նե րին հա մազ գային գա-
ղա փար նե րի շուրջ հա մախմ բե լու և ազ գային կոն սո լի դա ցիայի (բյու-
րե ղաց ման) հասց նե լու, մյուս կող մից` պարս կա-թուր քա կան լծից 
նրան ազա տագ րե լու և ինք նիշ խան ազ գային պե տու թյուն կեր տե լու 
քա ղա քա կան ծրա գի րը: 
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«Ազգ» ֆե նո մե նի բնու թագր ման, նրա ծագ ման, հատ կա նիշ նե-
րի և հա րա կից այլ հար ցե րի վե րա բե րյալ առա ջադր վել են բազ մա-
թիվ սահ մա նում եր ու մո դել ներ: Այդ տե սու թյու նը մոտ 200 -ա մյա 
ճա նա պարհ է ան ցել և տար բեր ժա մա նակ նե րում, տար բեր ազ գե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից, տար բեր մո տե ցում եր ցու ցա բեր-
վել: Տա րաբ նույթ սահ մա նում ե րի հիմ քում հիմ ա կա նում ըն կած են 
կամ ազ գային ավան դա կան մտա ծե լա կեր պով հե տա զո տող նե րի մո-
տե ցում երն ու գնա հա տում ե րը, կամ դա սա կար գային գա ղա փա-
րա խո սա կան հիմ քի վրա խարսխ ված մո տե ցում ե րը, կամ վե րազ-
գային, ապազ գային, հա մերկ րային սկզ բունք նե րի վրա խարսխ ված 
մո տե ցում ե րը: 

Ա ռանձ նաց վում են ազ գե րի առա ջաց ման եր կու հիմ ա կան ու ղի-
ներ` ազ գեր, որոնք ձևա վոր վել են այլ ժո ղո վուրդ նե րի տա րածք նե րը 
գրա վե լու ու յու րաց նե լու, տե ղաբ նիկ նե րին ձու լե լու ճա նա պար հով, և 
ազ գեր, որոնք ձևա վոր վել են իրենց պատ մա կան հայ րե նի քում: 

Հա սա րա կու թյան զար գաց ման այն աս տի ճա նում, երբ տե ղի են 
ու նե նում զանգ վա ծային տե ղա շար ժեր, գա ղու թային լայ նա մասշ-
տաբ նվա ճում եր, միգ րա ցիոն աշ խույժ գոր ծըն թաց ներ, ապ րե-
լա վայ րի ազատ ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն ներ, ազ գե րի ձևա-
վոր ման ավան դա կան բնա պատ մա կան ձևե րին զու գա հեռ տե ղի 
են ու նե նում ազ գե րի նոր եղա նակ նե րով առա ջաց ման գոր ծըն թաց-
ներ, որի հիմ ա կան առանձ նա հատ կու թյու նը կա յա նում է նրա նում, 
որ ազ գային հան րույթ ներ և տար բեր ազ գային պատ կա նե լու թյան 
մարդ կանց միև նույն պե տու թյան տա րած քում եր կար ժա մա նակ հա-
մա տեղ ապ րե լու ըն թաց քում աս տի ճա նա բար, ընդ հա նուր լեզ վի և 
մշա կույ թի ձևա վոր ման զու գըն թաց տե ղի է ու նե նում միաս նա կան 
նոր ժո ղովրդի ձևա վոր ման գոր ծըն թաց: Իսկ իրենց պատ մա կան 
հայ րե նի քում ազ գե րի ձևա վո րու մը տե ղի է ու նե ցել հա զա րա մյակ նե-
րի ըն թաց քում, արյու նա կից տոհ մե րի ու ցե ղե րի, էթ նի կա կան խմ բե-
րի ու ժո ղո վուրդ նե րի տա րան ջատ ված հատ ված նե րի մեր ձեց ման ու 
միավոր ման ճա նա պար հով: Ըստ այդմ, ար դի գի տա կան գրա կա նու-
թյան մեջ տա րած ված է ազ գի ըմբռն ման երեք հիմ ա կան մո տե ցում-
ներ` իրա վա քա ղա քա կան, սո ցիոմ շա կու թային և կեն սա բա նա կան 
ընդ հան րու թյան գա ղա փար նե րի վրա խարսխ ված մո տե ցում եր: 

Ի րա վա քա ղա քա կան մո տեց ման դեպ քում ազ գը դիտ վում է այս 
կամ այն պե տու թյան մեջ ապ րող քա ղա քա ցի նե րի ընդ հան րու թյուն: 
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Սո ցիոմ շա կու թայի նի դեպ քում շեշ տը դր վում է լեզ վի, մշա կույ թի, 
կրո նի, ավան դույթ նե րի ընդ հան րու թյան վրա: Բնա կան-կեն սա բա-
նա կան մո տեց ման հիմ քում դր վում են գե նե տի կա կան առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը:

 Քա ղա քա գի տա կան հան րա գի տա կան բա ռա րա նի հե ղի նակ նե-
րը ազ գը սահ մա նում են, որ պես. 1) «Մարդ կանց պատ մա կան հան-
րույթ, որն առա ջա նում է նրա հատ կա նիշ նե րը կազ մող ընդ հա նուր 
տա րած քի, տն տե սա կան կա պե րի, լեզ վի, մշա կույ թի, հոգ ևոր կերտ-
ված քի, ավան դույթ նե րի ու սո վո րույթ նե րի որոշ առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րի ձևա վոր ման ըն թաց քում: 2) Անգ լիալե զու և ռո մա նա լե զու 
երկր նե րում սո վո րա բար օգ տա գործ վում է «պե տու թյուն», «հա սա-
րա կու թյուն», «բո լոր քա ղա քա ցի նե րի ամ բող ջու թյուն…» իմաստ-
նե րով: 3) Արևմ տյան պե տու թյուն նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե րում 
«ազգ հաս կա ցու թյամբ» ար տա հայտ վում է ոչ թե էթ նի կա կան, այլ 
պե տա քա ղա քա կան ընդ հան րու թյու նը»140: 

Ա կա դե մի կոս Հ. Գևոր գյա նը ան դրա դառ նա լով ազ գի, ազ գայ-
նա կա նու թյան և ազ գային պատ մու թյան ծայ րա հեղ` ժխ տող հե ղի-
նակ նե րից Իսա յա Բեռ լի նին, նշում է, որ նա հիմ ա հար ցը սեր տո րեն 
առն չում է գործ նա կան քա ղա քա կա նու թյան հետ` գրե լով. «Որ ևէ մեկ, 
հեշ տու թյամբ տար բե րակ վող, խմ բի պատ կա նե լու կա րի քը հա մար-
վել է … մարդ կային էակ նե րի բնա կան պա հանջ մունք նե րից մե կը: 
Ըն տա նիք նե րը, տոհ մե րը, ցե ղե րը, հա սա րա կա կան դա սե րը, խա վե-
րը, դա սա կար գե րը, կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, քա ղա քա-
կան կու սակ ցու թյուն նե րը և, վեր ջա պես, ազ գերն ու պե տու թյուն նե րը 
մարդ կանց այդ հիմ ա րար պա հանջ մուն քի իրա կա նաց ման պատ-
մա կան ձևերն են եղել…  Զա նա զան տե սու թյուն ներ են առա ջարկ-
վել այդ ձևե րի պատ մա կան զար գաց ման հա ջոր դա փո խու թյու նը 
բա ցատ րե լու հա մար,– սկ սած Պլա տո նից և Պո լի բիոսից մինչև Մա-
քիավե լի, Բո սյո ե, Վի կո, Տյուր գո, Հեր դեր, Սեն-Սի մոն, Հե գել, Կոնտ, 
Մարքս և նո րա գույն ժա մա նա կի նրանց հետ ևորդ նե րը: Ընդ հա նուր 
ծա գու մը, ընդ հա նուր լե զուն, սո վո րույթ նե րը, ավան դույթ նե րը, ան-
ցյա լի հու շե րը, մի եր կար ժա մա նա կի ըն թաց քում նույն տա րած քում 
շա րու նա կա բար բնակ վե լը հա մար վել են պայ ման ներ մեկ հա սա-

140 Քաղաքագիտություն (հանրագիտական բառարան), Եր., 2004, էջ 13:
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րա կու թյուն կազ մե լու հա մար…»141: Մեջ բե րե լով Բեռ լի նիի աշ խա-
տու թյան այս հատ վա ծը, Հ. Գևոր գյա նը ըն թեր ցո ղի ու շադ րու թյու նը 
հրա վի րում է այն բա նի վրա, որ մարդ կանց (հա սա րա կա կան) խմ բե-
րի այս թվարկ ման մեջ ըն տա նիք, տոհմ, ցեղ շար քից հե տո գա լիս են 
հա սա րա կա կան խա վերն ու դա սա կար գե րը, հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյուն ներն ու քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը, ազգն ու 
պե տու թյու նը, այ սինքն` ազ գի և ազ գայ նա կա նու թյան հար ցե րի քըն-
նու թյան հա մար, հար կա վոր է վերց նել հա սա րա կա կան խմ բե րի դա-
սը` առանց տար բե րա կե լու ազ գը պե տու թյու նից, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյու նից ու դա սա կար գից: «Որ ևէ երկ րում ար մատ ներ 
չու նե ցող մի աշ խար հա քա ղա քա ցու հա մար,– իրա վա ցիորեն նկա-
տում է Հ. Գևոր գյա նը,– որը այս կամ այն երկ րում հայտն վե լով` ու-
զում է ադապ տաց վել նրա մի ջա վայ րում,– այն տեղ գոր ծող քա ղա-
քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը, կրո նա կան և ազ գային կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը, պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րը թերևս կա րող էին 
ներ կա յա նալ հենց այդ պես` որ պես նույն կար գի և նույն մա կար դա կի 
եր ևույթ ներ, ինչ պես որ ազ գը»142: 

Այն հար ցին, թե ինչ է ազ գը, երբ է այն ձևա վոր վել և զար գաց ման 
ինչ պի սի մի տում եր է ու նե ցել, ան դրա դար ձել են նաև Մարք սիզ մի 
հիմ ա դիր նե րը, հա մա րե լով այն մարդ կանց սո ցիալ-պատ մա կան 
հան րու թյուն, որն առա ջա ցել է դա սա կար գային հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման որոշ աս տի ճա նում, և կվե րա նա ան դա սա կարգ կո մու-
նիս տա կան հա սա րա կար գում:

 Խորհր դային փի լի սո փա յա կան բա ռա րա նում ազ գը սահ ման վում 
է որ պես «Մարդ կանց հան րույ թի պատ մա կա նո րեն կազ մա վոր ված 
ձև, որ փո խա րի նում է ազ գույ թին: Ազ գին հա տուկ է ամե նից առաջ 
կյան քի նյու թա կան պայ ման նե րի` տե րի տո րիայի և տն տե սա կան 
կյան քի ընդ հան րու թյուն, լեզ վի ընդ հան րու թյուն, ազ գային բնա վո-
րու թյան որոշ գծե րի ընդ հան րու թյուն, որոնք դրս ևո րում են նրա կուլ-
տու րայի ազ գային յու րա հատ կու թյան մեջ:..այն (ազ գը) կազ մա վոր-
վում է կա պի տա լիս տա կան ֆոր մա ցիայի ծագ ման ու ձևա վոր ման 
հետ: Ազ գի առա ջաց ման տն տե սա կան հիմք են ծա ռա ցել ֆեոդա-

141 Տե՛ս Հ. Գևորգյան, Փիլիսոփայություն, պատմություն, մշակույթ, Եր., 2005, 
էջ 504-505:
142 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 505:
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լա կան մաս նատ վա ծու թյան վե րա ցու մը, երկ րի ներ սում առան ձին 
շրջան նե րի տն տե սա կան կա պե րի ամ րապն դու մը, տե ղա կան շու-
կա նե րի միավո րու մը մի ընդ հա նուր ազ գային շու կայի մեջ: Այդ ժա-
մա նա կաշր ջա նում առա ջա ցած ազ գի ղե կա վար ու ժը բուր ժու ա զիան 
էր, որ որո շա կի կնիք դրեց նրանց սո ցիալ-քա ղա քա կան և հոգ ևոր 
կեր պա րի վրա: 

Ազ գի զար գաց ման զու գըն թաց նրանց մեջ ավե լի ու ավե լի են 
սրվում սո ցիալա կան հա կա սու թյուն նե րը, դրս ևոր վում են դա սա-
կար գե րի հա կադ րու թյուն նե րը: Բուր ժու ա զիան ձգ տե լով սքո ղել 
հա կա սու թյուն նե րը, հրահ րում է ազ գա մի ջյան հա կա մար տու թյուն-
ներ: Նա քա րո զում է նա ցիոնա լիզ մի և ազ գային էգոիզ մի գա ղա-
փա րա խո սու թյուն: Կա պի տա լիզ մի ան խու սա փե լի հետ ևանքն են 
գժ տու թյու նը և ատե լու թյու նը ազ գե րի միջև, ազ գային կոնֆ լիկտ նե-
րը: Պրո լե տա րիատը բուր ժու ա կան նա ցիոնա լիզ մին հա կադ րում է 
ին տեր նա ցիոնա լիզ մի գա ղա փա րա խո սու թյունն ու քա ղա քա կա նու-
թյու նը:… Սո ցիալիզ մի օրոք տե ղի են ու նե նում, մի կող մից, ազ գե րի 
զար գա ցում ու ծաղ կում, մյուս կող մից, նրանց մեր ձե ցում: Այդ հի-
ման վրա ՍՍՀՄ -ու մ կազ մա վոր վել է մարդ կանց հան րույ թի մի նոր ձև` 
բազ մազգ խորհր դային ժո ղո վուր դը: Կո մու նիզ մի լիակա տար հաղ-
թա նա կից հե տո ազ գե րի բազ մա կող մա նի մեր ձե ցու մը կհան գեց նի 
ազ գային տար բե րու թյուն նե րի աս տի ճա նա կան ան հե տաց մա նը…»143:

 Ժա մա նա կա կից պատ մա գի տա կան և պատ մա փի լի սո փա յա կան 
տե սու թյուն նե րը ձևա վոր վել են եվ րո պա կան երկր նե րի պատ մու թյան 
փոր ձի ընդ հան րաց ման ու իմաս տա վոր ման վրա: Նրանք ու նեն 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ, որոնց կի րա ռու մը հայոց պատ մու թյան 
նկատ մամբ առաջ է բե րում բա զում բա նա վի ճային խն դիր ներ: Այդ 
տե սու թյուն նե րում ազ գե րի և ազ գային մշա կույթ նե րի կազ մա վո րու մը 
կապ վում է Եվ րո պա յում ազ գային պե տու թյուն նե րի կազ մա վոր ման 
ու զար գաց ման հետ, Ռու սաս տա նում` կո մու նիզ մի կա յաց ման հետ: 
Իրա վա ցիորեն վի ճարկ վում են XVIII–XX դա րե րում կայս րու թյուն-
նե րի փլուզ ման ըն թաց քում պատ մա կան աս պա րեզ մուտք գոր ծած 
ժո ղո վուրդ նե րի ազ գային մշա կու թային ժա ռան գու թյան հա վակ նու-
թյուն նե րը: Բնա կան է, որ հայոց պատ մու թյու նը պետք է նկատ վի 
ժա մա նա կա կից արևմ տյան պատ մա գի տա կան տե սու թյուն նե րի հա-

143 Փիլիսոփայական բառարան, Եր., 1975, էջ 5:
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մա տեքս տում: Միաժա մա նակ, պետք է ընդ գծել, որ պատ մու թյան` 
որ պես գի տու թյուն առանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ նա գործ ու նի 
եզա կի, ան հա տա կան, միան գա մյա եր ևույթ նե րի հետ, որոնք պա-
հան ջում են կոնկ րետ պատ մա կան մո տե ցում: Հետևա բար, հա սա-
րա կա գետ հե տա զո տո ղի խն դիրն է դառ նում օբյեկ տի վո րեն տար-
բեր ճա նա պարհ նե րով ձևա վոր ված ազ գե րի մա սին առա ջադր ված 
տե սու թյուն նե րը չնույ նաց նել, իրա վա քա ղա քա կան ճա նա պար հով 
ձևա վոր ված ազ գե րի մա սին ուս մունք նե րը չփա թա թել բնա կան ճա-
նա պար հով ձևա վոր ված ազ գե րի վզին:

Այս դիր քե րից մո տե նա լով հիմ ախնդ րին, տո ղե րի հե ղի նա կը 
(Հ. Մա նու չա րյա նը), իր «Սո ցիալիս տա կան հայ ազ գի էթ նո տար բե-
րիչ հատ կա նիշ նե րը»144 աշ խա տու թյան մեջ, ամ փո փե լով ազ գային 
հար ցի մաս նա գետ նե րի ձեռք բե րում երն այս հիմ ախնդ րի վե րա-
բե րյալ, եկել է մի հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյան. քա նի որ ազ գե րը պատ-
մա կա նո րեն ձևա վոր ված կա յուն ընդ հան րու թյուն են, հետ ևա բար 
այն սահ մա նե լու հա մար պետք է պատ մա կան մո տե ցում ու նե նալ. 
ան հրա ժեշտ է պար զել, թե հատ կա նիշ նե րի ինչ հա մա կար գով են 
տար բեր վում ձևա վոր ված ազ գե րը մի մյան ցից, և հատ կա նիշ նե րի 
ինչ հա մա կար գով` ազ գը նա խաազ գային հան րույթ նե րից: Ազ գե րին 
մի մյան ցից տար բե րող հատ կա նիշ նե րի հա մա կար գը նա ան վա նում 
է «էթ նո տար բե րիչ հատ կա նիշ ներ», որոնց մեջ նե րառ նում է տա րած
քի, ծագ ման, լեզ վի և հո գե կան կերտ ված քի ընդ հան րու թյան հատ
կա նիշ նե րը: Իսկ ազ գը նա խազ գային հան րույթ նե րից տար բե րող 
հատ կա նիշ նե րի հա մա կար գը ան վա նում է «հան րո րոշ հատ կա նիշ-
ներ», որոնց մեջ նե րառ նում է տն տե սա կան կյան քի, սո ցիալա կան 
կա ռուց ված քի, քա ղա քա կան հա մա կար գի և գա ղա փա րա խո սու թյան 
ընդ հան րու թյուն նե րը: Հենց այս հատ կա նիշ նե րով է ազ գը տար բեր-
վում ազ գույ թից (ժո ղովր դից), ազ գույ թին` ցե ղից, ցե ղին` տոհ մից: 
Ու շագ րավ է, որ հա զա րա մյակ նե րի բնա կա նոն ճա նա պարհ ան ցած 
հայ ժո ղո վուր դը Մով սես Բաղ րա մյա նի ապ րած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում` XVIII դա րի երկ րորդ կե սին, ապ րում էր շր ջա դար ձային մի 
պահ, որում, հայ գաղ թաշ խար հում ան ցում էր կա տար վում միջ նա-
դա րից նոր դա րին, ագ րա րային հա րա բե րու թյուն նե րից ար դյու նա-

144 Տե՛ս Հ. Մանուչարյան, Սոցիալիստական հայ ազգի էթնոտարբերիչ հատկա-
նիշները, Եր.,1988, էջ 10-11:
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բե րա կա նին, հետ ևա բար նաև ազ գույ թից: Ահա Բաղ րա մյա նի առաջ 
ծլար ձակ վող այս նոր եր ևույթ նե րը` տն տե սա կան, սո ցիալա կան, 
քա ղա քա կան և գա ղա փա րա կան կյան քում կա տար վող նոր եր ևույթ-
ներն է նկա տում ու բա ցատ րում մեծ մտա ծո ղը: Միաժա մա նակ նա 
շո շա փում է նաև ազ գի բնա կան (էթ նո տար բե րիչ) հատ կա նիշ նե րի` 
տա րած քի (պատ մա կան հայ րե նի քի), միաս նա կան ծագ ման, հա-
մազ գային լեզ վի և ազ գային հո գե կերտ ված քի հիմ ադ րույթ նե րը: 

Ազ գային հար ցի ճա նաչ ված հե տա զո տող Մի րոս լավ Խրո խը 
առանձ նաց նում է ազ գի ձևա վոր ման և ազ գային ինք նա գի տակ ցու
թյան մա կար դակ նե րի երեք կա ռուց ված քային փու լեր: 

Ազ գային շարժ ման առա ջին փու լի ակ տի վիստ-հայ րե նա սեր նե րի 
գոր ծու նեու թյու նը, գրում է նա, ուղղ ված էր լեզ վի, մշա կույ թի, փոքր 
էթ նոս նե րի սո ցիալա կան, պատ մա կան գծե րի ման րա մասն հե տա-
զո տու թյա նը և այդ փաս տե րի, հայ րե նա կից նե րի գի տակ ցու թյան 
մեջ ամ րապնդ մա նը: Այդ փու լի ակ տի վիստ նե րը զգում էին, որ հայ-
րե նա կից նե րի ինք նա ճա նա չո ղու թյան մեջ բաց տե ղե րը այդ պի սի 
տե ղե կատ վու թյուն նե րով լրաց նե լը իրե նից ներ կա յաց նում է յու րա-
հա տուկ ազ գային պա հանջ մունք: 

Երկ րորդ փու լում ակ տի վիստ նե րի նոր սե րունդ է սկ սում գոր ծել, 
որը փոր ձում է իրենց էթ նի կա կան խմ բե րից ձեռք բե րել որ քան կա-
րե լի է շատ կողմ ա կից ներ ապա գա ազ գի ստեղծ ման պլան ներն 
իրա կա նաց նե լու հա մար: Սա կա տար վում է հայ րե նա սի րա կան քա-
րոզ չու թյան մի ջո ցով և նպա տա կադր ված է արթ նաց նել ազ գային 
ինք նա գի տակ ցու թյու նը: Ար դյուն քում, աս տի ճա նա բար ազ գաբ նակ-
չու թյան զգա լի մա սը առանձ նա հա տուկ տեղ է տա լիս իր ազ գային 
պատ կա նե լու թյա նը, և սկ սում է ձևա վոր վել զանգ վա ծային շար ժում: 
Եր րորդ փու լում ձեռք է բեր վում մի սո ցիալա կան ազ գային կա ռույց, 
որը բա ժան վում է երեք` պահ պա նո ղա կան, ազա տա կան և ժո ղովըր-
դա կան ուղ ղու թյուն նե րի145:

 Հայ իրա կա նու թյան մեջ առա ջին փու լի գոր ծիչ նե րը, մեր կար ծի-
քով, հան դի սա նում են Վե նե տի կի Մխի թա րյան նե րը, 2-ր դը՝ Հնդկա-
հայ խմ բա կը, 3-ր դը` XIX դա րի II կե սի հա սա րա կա կան-քա ղա քա-
կան հո սանք ներն ու կու սակ ցու թյուն նե րը: 

Մ խի թար Սե բաս տա ցու հիմ ադ րած Ս. Ղա զա րի վան քը գտն վում 

145 Нации и национализм, М., 2002, էջ 125:
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է Եվ րո պա յում: Մխի թա րյան նե րը եվ րո պա կան հան րային մտ քի շատ 
ձեռք բե րում եր դարձ րել են հայ ժո ղովր դի սե փա կա նու թյու նը: Այն-
տեղ ստեղծ վե ցին հայոց լեզ վի քե րա կա նու թյան դա սագր քեր, բա-
ռա րան ներ, հրա տա րա կե ցին, մո ռա ցու թյան փո շու տա կից հա նե ցին 
ու կորս տից փր կե ցին հայ ժո ղովր դի պատ մա գի տա կան հս կա յա կան 
ժա ռան գու թյան ար ժե քա վոր նմուշ ներ, հա սու և ըն կա լե լի դարձ րին 
դրանք հայ ժո ղովր դին: Բարձ րաց րին և նոր մա կար դա կի հասց րին 
հա յա գի տու թյու նը, աշ խար հին և հենց իրեն, հայ ազ գին ներ կա յաց-
րին միջ նա դա րյան հայ դա սա կան գրա կա նու թյան ար ժեք նե րը, որով 
տե սա կան ամուր հիմ քեր ստեղծ վե ցին հայ ժո ղովր դի ազ գային ինք-
նա գի տակ ցու թյան զար թոն քի հա մար: 

Այս աս պա րե զի առաջ նե կը 1749 թվա կա նին Վե նե տի կում լույս 
տե սած Մխի թար Սե բաս տա ցու «Բառ գիրք Հայ կա զյան լեզ վի»146 
դա րագ լուխ կազ մող գործն է: Հայտ նի է, որ հայ ազ գի ամե նաա-
ռաջ նային հարս տու թյու նը` հայոց լե զուն ուշ միջ նա դա րում չա փա-
զանց աղա վաղ վել ու աղ ճատ վել էր, պարս կա-թուր քա կան լծի տակ 
հե ծող Հա յաս տա նում և գաղ թօ ջախ նե րում կորց րել էր միաս նա կան 
ու կուռ կա ռուց ված քը: Տար բեր վայ րե րում ապ րող հայ հե ղի նակ նե-
րը բա ռերն այն պես էին կի րա ռում, ինչ պես կա մե նում էին: Մխի թար 
Սե բաս տա ցին հա վա քեց հին հայոց գրա կա նու թյան բա ռե րը, բա-
ցատ րեց դրանք այն պես, ինչ պես գոր ծա ծել էին հայ մշա կույ թի դա-
սա կան նե րը:

 Հայ ժո ղովր դի ազ գային ինք նա գի տակ ցու թյան զար գաց ման 
հա մար հս կա յա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցավ Մի քայել Չամ չյա նի 
«Պատ մու թիւն հայոց»147 աշ խա տու թյու նը, որով հայ ժո ղո վուր դը 
հա ղոր դակց վեց իր ողջ պատ մու թյա նը, նրա սկզ բից մինչև գըր-
քի տպագ րու թյան ժա մա նա կը: Չամ չյա նը իր նախ նի նե րի փառ քով 
հպար տա ցող ու թշ վա ռու թյուն նե րը ող բա ցող հայ րե նա սեր գիտ-
նա կան է և այդ ոգով էլ դաս տիարա կում է իր հայ րե նա կից նե րին: 
Չամ չյա նը արթ նաց րեց մի ժո ղովր դի, որի հայ րե նի քը ներ կա յա նում 
է մարդ կու թյան առա ջին բնօր րան, իբրև ըն տիր մի եր կիր, որ կյանք 
է տվել ողջ մարդ կու թյա նը: Նա իր եռա հա տոր պատ մու թյամբ հայ 

146 Բառգիրք Հայկազյան լեզուի, հ. Ա., Վենետիկ, 1749:
147 Միքայել Չամչյան, Պատմություն հայոց, Վենետիկ, հ. Ա., 1784, հ. Բ., 1785, 
հ. Գ., 1786:
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ժո ղովր դին ինք նա ճա նաչ դարձ րեց: 
Այս վեհ գա ղա փար նե րը տի րա պե տող ուղ ղու թյուն են դառ նում 

հայ հան րային մտ քի ազ գային զար թոն քի երկ րորդ փու լում` XVIII 
դա րում, որի կար կա ռուն ներ կա յա ցու ցիչ ներն են Հով սեփ Էմի նը, 
Շա հա միր Շա հա մի րյա նը և Մով սես Բաղ րա մյա նը: Հ. Էմի նը ձգ տում 
էր XVIII դա րի հայից հայ րե նի քը ազա տագ րե լու զին վոր կեր տել, 
Բաղ րա մյա նը` հայի զանգ վա ծից ազգ կեր տել, Շա հա մի րյա նը` ազ
գային պե տու թյուն:

Մ. Բաղ րա մյա նի հրա պա րա կա խո սա կան քն նարկ վող այս ստեղ-
ծա գոր ծու թյու նը նոր դա րագ լուխ բա ցեց ազ գային զար թոն քի ու ազ-
գա կերտ ման աս պա րե զում: Այն և ազ գային շարժ ման ծրա գիր էր, 
և ազ գա կերտ ման ծրա գիր ու ազա տագ րա կան գա ղա փա րա խո սու-
թյուն: 

Ազ գային շարժ ման եր րորդ փու լը նշա նա վոր վում է XIX դա րի II 
կե սի կղե րա ֆեոդա լա կան, լի բե րալ բուր ժու ա կան և հե ղա փո խա կան 
դե մոկ րա տա կան հայ հա սա րա կա կան հո սանք նե րի ու քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյամբ:

3.2. Մով սես Բաղ րա մյա նի ազ գա կերտ ման 
հիմ ադ րույթ նե րը 

Ազ գային ինք նա գի տակ ցու թյան զար թոն քի երկ րորդ փու լի տա-
ղան դա վոր արա րո ղը Մ. Բաղ րա մյանն է: Նրա քն նարկ վող ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րում, կար ևոր վում է ազ գի վե րոն շյալ բնա կան ու 
սո ցիալա կան հատ կա նիշ նե րը, և իմաս տա վոր վում դրան ցից յու րա
քան չյու րը:

Ն վի րա կան հայ րե նի քի գա ղա փա րով հայ ժո ղովր դին միջ նա-
դա րյան դա րա վոր թմ րու թյան քնից արթ նաց նե լը առա ջին կար ևոր 
խնդիրն է դառ նում Բաղ րա մյա նի հա մար:

 Բաղ րա մյա նի XVIII դա րում հայտ նա գոր ծած հայոց հայ րե նի քը 
հայ ժո ղովր դի ապ րե լա տա րածքն է, որ պատ մա կան հայ րե նի քի մեծ 
գա ղա փար է դար ձել հա զա րա մյակ նե րի ըն թաց քում, որի ըն թաց քում 
այն պատ վել է հայ ժո ղովր դի ստեղ ծած պատ մամ շա կու թային, ազ-
գագ րա կան ու ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան նե րով, նախ նի նե-
րի սր բա գոր ծած գե րեզ ման նե րով: Հայոց հայ րե նի քը Բաղ րա մյա նը, 
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հետ ևե լով Մով սես Խո րե նա ցուն, ներ կա յաց նում է իբրև մի ընտ րյալ 
եր կիր իր Արա րա տով, Նա խիջ ևա նով, դրախ տի չորս գե տե րով և 
դրանց հետ կապ ված նվի րա կան ավան դազ րույց նե րով, որոնք վկա-
յում են, որ աստ ված առաջ նու թյուն է տվել այդ երկ րին, դարձ նե լով 
նրան հետջր հե ղե ղյան մարդ կու թյան առա ջին օր րա նը:

 «Աշ խար հա սույզ պա տու հա սից հե տո նախ մեր եր կիրն էր, 
որ ճա նաչ վեց իբրև սկիզբ բո լո րի մեջ, 
Ո րի հա մար, ինչ պես դշ խո, և հա մո րեն երկր նե րի
գ լուխ ու մայր նա ան վան վեց, 
Այդ ամե նի հաս տա տում է այն, որ տեղն, ուր
 թաղ վեց մայ րը ընդ հան րա կան` Նոյեմ զա րան, 
Մինչև այ սօր Մա րանդ կոչ վեց, իսկ գա վառն այդ
գտն վում է մեր երկ րում»148:
 Հայտ նի է, որ ըստ ջր հե ղե ղի մա սին բիբ լիական առաս պե լի հայ-

կա կան տար բե րա կի Նոյի կի նը` Նոյեմ զա րը, թաղ ված է Վաս պու րա-
կա նի Մա րանդ գա վա ռում: Մա րան դը բա ցատր վում է «մայր է ան դ», 
այ սինքն հայոց ընդ հան րա կան մայ րը գտն վում է այն տեղ: Այս տեղ 
մայր հայ րե նի քի գա ղա փա րը Մով սես Բաղ րա մյա նի մոտ ազ գա-
կերտ ման հա մա պար փակ խորհր դա նիշ է դար ձել: Այդ նվի րա կան 
հայ րե նի քը տա րած ված է Կաս պից ծո վից մինչև Կորդ վաց լեռ նե րը 
և Վիր քից մինչև Ասո րես տան: Ներ կա յաց վում են Պարս կաս տա նի 
մեջ մտ նող Մեծ Հայ քի ինը գա վառ նե րը և Թուր քիայի մեջ մտ նող 
տասն մեկ գա վառ նե րը: Որ պես հայ կա կան 16, 17, 18 նա հանգ ներ 
ներ կա յաց վում է Փոքր Հայ քի գա վառ նե րը: Հայոց 19-րդ նա հան գը՝ 
Կի լի կիան, 20 -ե րոր դը` Հայոց Մի ջա գետ քը: Եվ այս Հա յաս տա նը աշ-
խար հաս փյուռ հա յու թյան իրա կան հայ րե նիքն է:

 Բաղ րա մյա նը, սա կայն, ցա վով նշում է, որ հայ ժո ղո վուր դը հայ-
րե նազրկ վել է, կորց րել է մայր հայ րե նի քի մեծ գա ղա փա րը, զրկ վել 
նաև պատ մա կան հի շո ղու թյու նից ու դար ձել ան դեմ ամ բոխ: 

« Բայց մեր հայ րե նա կից նե րից ոմանք,– շա րու նա կում է Բաղ րա-
մյա նը,– որոնք բնա կու թյուն են հաս տա տել Եվ րո պա յում կամ հե ռա-
վոր այլ երկր նե րում,– …թերևս փա փագ ու նե նան և ցան կա նան հա-
սու լի նել, իմա նալ, թե այդ ով քեր են, որ այժմ տեր են դար ձել մեր 
բնաշ խար հին և իրենց իշ խա նու թյա նը են թար կե լով, հա նա պազ քա-

148 Նոր տետրակ որ կոչվում է հորդորակ, Եր., 1991, էջ 27:
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շում, ժո ղո վում են մեր երկ րի առատ ու ճոխ պտուղն ու բա րի քը…»149: 
Շատ ու շագ րավ ու տպա վո րիչ հաշ վար կով հայ րե նի քից գանձ-

վող հար կե րը հասց նում է ֆան տաս տիկ ու գայ թակ ղիչ այն պի սի 
թվե րի, որոնք կա րող են ճո խու թյան ու ապա հո վու թյան մեջ պա հել 
հայ ժո ղովր դին: 

Ան ծայ րա ծիր ու ան սպառ հայ րե նի քով հա յու թյա նը ոգեշն չե լուց 
հե տո Բաղ րա մյա նը կար ևո րում է հայ ժո ղովր դի աստ վա ծային ծագ-
ման գա ղա փա րի շուրջ հա յու թյա նը հա մախմ բե լու գա ղա փա րը:

«… Մենք…ն պա տա կամղ վե ցինք ազ գա կից նե րիս պատ մել մեր 
Արա րա տյան երկ րի մա սին, Հին կտա կա րա նով, այ սինքն` Աստ-
վա ծա շունչ մա տյա նով, և հնոց պատ մու թյուն նե րով հաս տա տել, որ 
նա մայրն է եղել բո լոր երկր նե րի, իսկ նրա բնա կիչ նե րը` ծնո ղը ողջ 
մարդ կու թյան, և որ բո լոր ազ գերն ու ցե ղե րը ամեն մեկն իր եր կիրն 
է ցր վել այն տե ղից, բա ցատ րե լու ենք նաև, թե երբ և ինչ ցե ղից սե րե-
ցին ու առաջ եկան մեր հս կա ներն ու նա խա հայ րե րը, թա գա վոր ներն 
ու իշ խան նե րը»150: 

Այ նու հետև նա հա մա ռոտ ներ կա յաց նում է թե ինչ պես, XIV դա րի 
30 -ա կան թվա կան նե րին հոգ ևարք ապ րող մոն ղո լա կան տի րա պե-
տու թյա նը փո խա րի նե լու են գա լիս թուրք մե նա կան զա նա զան ցե-
ղեր, իսկ XVI դա րի սկզ բից մինչև XVII դա րի 30 -ա կան թվա կան նե րի 
վեր ջե րը, կար ճատև ընդ մի ջում ե րով, Հա յաս տա նը ռազ մա կան թա-
տե րա բեմ է դառ նում Օս մա նյան Թուր քիայի և Սև ֆյան Իրա նի միջև:

 Թուրք -ի րա նա կան արյու նա հեղ ընդ հա րում ե րը Հա յաս տա նի 
տա րած քում և Հա յաս տա նի հա մար ավարտ վում են նախ 1555 թվա-
կա նի, ապա` 1639 թվա կա նի պայ մա նագ րե րով, որոնցով Հա յաս-
տա նը բա ժան վում է եր կու մա սի: Արևմ տյան մա սը ան ցնում է Թուր-
քիային, Ար ևե լյա նը` Իրա նին: Պարս կա թուր քա կան տի րա պե տու թյան 
այս ժա մա նա կա հատ վա ծը` XVI–XVIII դա րե րը, հայ ժո ղովր դի պատ-
մու թյան ամե նամ ռայլ ու մղ ձա վան ջային ժա մա նա կաշր ջանն էր: 

Այս ծան րա գույն ժա մա նա կաշր ջա նում ան գամ Հա յաս տա նը իր 
նվա ճող նե րի հա մար հան դի սա նում է բնա կան հարս տու թյուն նե րի 
ան սպառ աղ բյուր: 

Աշ խար հի երկ րորդ ծնուն դը կա պե լով Նոյ Նա հա պե տի հետ և 

149 Նոր տետրակ…, էջ 105:
150 Նոր տետրակ…, էջ 55:
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հայ ժո ղովր դին սե րե լով նրա նից, Բաղ րա մյա նը այ նու հետև ներ կա-
յաց նում է հայ ժո ղովր դի ներ քին, ար քա յա կան ու ազն վա կան տնե-
րի ծա գում ա բա նու թյու նը, տոհ մա ծա ռը, սկ սած Նոյ Նա հա պե տից 
մինչև Կի լի կիայի վեր ջին` Լևոն Վե ցե րորդ թա գա վորն ու Ղա րա բա ղի 
վեր ջին մե լիք նե րը` Մե լիք Ադա մը, Մե լիք Հով սե փը, Մե լիք Եսային, 
Մե լիք Շահ նա զարն ու Մե լիք Միր զա խա նը: Այս պի սով, Բաղ րա մյա-
նը փաս տո րեն ստեղ ծում է միաս նա կան, ամ բող ջա կան ցե ղա կան ու 
արյու նակ ցա կան, մեկ ընդ հա նուր հո րից սեր ված հայ միաս նա կան 
ժո ղովր դի գա ղա փա րը:

Ս տեղծ ված հա մազ գային հու սալք ման այս ծանր շր ջա նում շա-
րադ րե լով ան ցյա լի պատ մու թյու նը, Բաղ րա մյա նը ձգ տում է իր ժա-
մա նա կա կից հայի մեջ ան ցյա լի մե ծա գոր ծու թյուն նե րի շա րադ րան-
քով վե րա կանգ նել ազ գային հպար տու թյունն ու միաս նու թյան գի-
տակ ցու թյու նը: Կա պե լով հայ ազ գի սկզբ նա վո րու մը Ս. Գր քի հետ, 
ծա գեց նե լով հայե րին Հա բե թի ցե ղից, նա ձգ տում է հայ ազ գի հա-
մար ժա մա նա կա կից հայե րի աչ քում ստեղ ծել պատ վա վոր տեղ մյուս 
հին ու ար ժա նա պա տիվ ազ գե րի շար քում:

 Հա յա գի տու թյան պատ րաս տի այս հան րա հայտ նյու թե րի շա-
րադ րան քով Բաղ րա մյա նը ձգ տում էր հիմ ա վո րել, որ տոհ մա ցե-
ղային վաղն ջա կան միու թյուն նե րից մինչև ժա մա նա կա կից ազ գը 
ոչ միայն մշա կու թային, այլ նաև արյու նակ ցա կան տե սա կե տից էլ 
անընդ մեջ է եղել: Սա նշա նա կում է, որ Բաղ րա մյա նը ձգ տում է ցույց 
տալ, որ նոր ժա մա նա կի հայը, լի նե լով որա կա պես մի նոր եր ևույթ, 
այ նու ա մե նայ նիվ նա մի պատ մա կան ամ բող ջու թյուն է` նախ նա դա-
րյան, միջ նա դա րյան և նոր հայը նույնն են էթ նի կա կան տե սա կե-
տից: Բաղ րա մյա նի հա մար դա հնա րա վոր եղավ այն պարզ պատ-
ճա ռով, որ հայ ժո ղո վուրդն ու ներ լիար ժեք և անընդ մեջ ազ գային 
կյան քի պատ մու թյուն, մշա կույթ, որը XVIII դա րում թևա կո խել էր մի 
նոր, ազ գայի նի ան ցման և քա ղա քա կիրթ մշա կույ թի ան ցման փուլ: 

Ազ գի հո գե կան կերտ ված քը հան դի սա նում է ազ գային առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի որո շա կի կող մը, առանձ նա հատ կու թյուն ներ, 
որոնք պայ մա նա վոր ված են յու րա քան չյուր ազ գի բնա պատ մա կան 
զար գաց ման ըն թաց քով: Ազ գի հո գե կան կերտ ված քը յու րա քան չյուր 
ազ գի գի տակ ցու թյան մեջ, նրա կյան քի յու րօ րի նակ պայ ման նե րի 
ար տա ցո լում է, տվյալ ազ գային ընդ հան րու թյան ան դամ ե րին հա-
տուկ մտա ծո ղու թյան և գոր ծո ղու թյան եղա նակ նե րի ամ բող ջու թյու-
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նը: Ժո ղովր դին շր ջա պա տող հա սա րա կա կան ու բնա կան մի ջա վայ-
րը որո շա կիորեն ներ գոր ծում են նրա հույ զե րի, աշ խար հըն կալ ման 
ու պատ կե րա ցում ե րի վրա:

 Պատ մու թյան փի լի սո փա յու թյու նը ան հեր քե լի փաս տե րով ապա-
ցու ցում է, որ յու րա քան չյուր ար ժեք ձեռք է բեր վել միայն որ ևէ ազ գի 
պատ մա կան հո ղի վրա: Հայ ազ գի ընդ հան րա կան հո գե կերտ ված քի 
ձևա վոր ման գոր ծոն նե րը եր կուսն են` 

•	 Ազ գի պատ մա կան ճա կա տա գի րը, որն իր հեր թին էա պես 
պայ մա նա վոր ված է եղել նրա աշ խար հագ րա կան դիր քով, 

•	  սո ցիալ-տն տե սա կան կյան քում կա տար վող ար մա տա կան 
տե ղա շար ժե րը:

 Հայ ժո ղովր դի ճա կա տա գի րը, պատ մա կան հան գա մանք նե րի 
բե րու մով, իր ծագ ման վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից եղել է սե փա-
կան գո յատև ման և ինք նու թյան պահ պա նու թյան հա մար օտար նե րի 
դեմ մղ ված մի չընդ հատ վող պայ քար, որն իր ցայ տուն ար տա ցո լում 
է գտել իր ծա գում ա բա նա կան առաս պել նե րից սկ սած մինչև նո րօ-
րյա հե րո սա վե պերն ու ժո ղովր դա կան զրույց նե րը:

 Բաղ րա մյա նի այս նշա նա վոր աշ խա տու թյան մեջ բա ցա հայտ վում 
են հայ ազ գի հո գե կերտ ված քին բնո րոշ գծե րը ոչ թե ժա մա նա կից 
ու տա րա ծու թյու նից դուրս, այլ հայ ժո ղովր դի գո յու թյան կոնկ րետ 
փու լում, զար թոն քի փու լում: XVIII դա րի հայի հո գե կան կերտ ված քը 
նրա բարդ ու իրա րա մերժ կյան քի յու րօ րի նակ պայ ման նե րի ար տա-
ցո լում է, տվյալ պա հին թմ րու թյան քնի մեջ գտն վող ժո ղովր դին 
հա տուկ մտա ծո ղու թյան ու գոր ծու նեու թյան եղա նակ նե րի ամ բող-
ջու թյու նը: Դի մե լով հայ հոգ ևո րա կան նե րին, Բաղ րա մյա նը նշում է, 
որ հայ րե նի քի ճա կա տագ րի պես բարդ է հայ մա նու կի խառն ված քը, 
ուս տի նրան ոչ թե պետք է պար սա վել կամ անի ծել, այլ կր թել նրա 
ստր կաց ված ոգին: Այդ առի թով նա գրում է.

 «Իսկ որ քան որ մենք ճա նա չում ենք հայ ազ գին, 
մեր մայր հո ղի բնա կիչ նե րը չա փա զանց տա քա րյուն են, 
Ո րի պատ ճա ռը կամ երկ րի ճա կա տա գիրն է, կամ թե չէ ամեն 

մե կի
բ նա կա վայ րը, որոն ցից և ձևա վոր վում է խառն ված քը մարդ-

կային, 
Ու ըստ այդմ էլ ոմանք` արի, իսկ ոմանք էլ հեգ են, իրենց
 տես քից ըն կած` նման բախ տին հայ րե նի քի, 
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Եվ անըն տել ու անու սում էլ կմ ան, եթե սի րով դուք չս փո փեք 
ու հով վու թյուն չա նեք ի սեր ապա գայի»151:
 Բաղ րա մյա նի նե րաշ խար հի վրա մե ծա պես ազ դել են զանգ վա-

ծային պանդխ տու թյու նը, հա լա ծան քը, հայ րե նազր կու թյու նը, ան-
ջատ ման ու կա րո տի ծանր զգա ցում ե րը: Հայը ոչ միայն իր եր կի րը 
ներ խու ժած բռ նա կալ նե րի յա թա ղա նից է տու ժել, այլ նաև նրա նից, 
երբ ժո ղո վուրդն իր սե փա կան երկ րում ապ րել է գե րի և իրա վա-
զուրկ, աղ քատ ու պատ վա զուրկ. «Ու րեմ խո հե մու թյամբ ուշք դարձ-
րեք դուք,– ով հայոց երի տա սարդ ներ, և նայեք մեր հայ րե րի ու ծե-
րու նի նե րի վախ կո տու թյա նը, որոնք, հո ժա րա կամ հաշտ վել են, որ 
իրենց զա վակ նե րը այ լազ գի նե րի իշ խա նու թյա նը են թարկ վեն: Ահա 
թե ին չու ոչ կա րո ղա նում են հագ նել իրենց սի րած զգեստ նե րը, հե ծել 
ձի ու երի վար, ոչ էլ կա րո ղա նում են իրենց դուստ րե րի ու կա նանց 
գե ղեց կու թյունն ու շքե ղու թյունն ազա տո րեն ցույց տալ աշ խար հին: 
Չեն թույ լատ րում նաև, որ պա տա նի ներն ու երի տա սարդ նե րը երբևէ 
իհայտ բե րեն իրենց արիու թյունն ու քա ջու թյու նը, որով, թերևս, ճա-
նաչ ման ու հռ չա կի ար ժա նա նա լով` նրանց անուն ներն ազ գե րի ու 
սե րունդ նե րի մեջ հիշ վեն,– այլ երի տա սարդ և պի տա նի ժա մա նա կը 
նե ղում են (ն րանց պա հե լով) մե ղա վո րի պես գլ խի կոր և ծա ռայի պես 
ձեռ քը ծա լած»152: 

Մարդ կային մշա կույ թի ան հա մա չափ զար գա ցու մը վկա յում է, 
որ հա սա րա կու թյան մեջ սո ցիալ-տն տե սա կան ու քա ղա քա կան բե-
կում ային պա հե րին, ազ գային առա ջա վոր գոր ծիչ նե րի ջան քե րով 
կա րող են որա կա կան փո փո խու թյուն ներ կրել նաև ազ գային հո գե-
կերտ ված քի դրս ևո րում ե րը: Իբրև միջ նա դա րից նոր դա րին ան ց-
ման շր ջա նի խո շո րա գույն գոր ծիչ, Բաղ րա մյա նը եռան դուն պայ քար 
է մղում առ կա տխուր իրա վի ճա կի դեմ և ձգ տում փա ռա վոր ան ցյա լի 
և լու սա վոր ապա գայի մեջ ստեղ ծել հզոր կապ, մշա կում առա ջըն թա-
ցի իրա կան ու հու սա լի մայ րու ղի:

 Բաղ րա մյա նը մի կող մից ամ փո փում, խտաց նում է նա խորդ դա-
րե րի հոգ ևոր ար ժեք նե րի գի տակ ցու մը, մյուս կող մից հիմք դնում նոր 
աշ խար հայե ցո ղու թյան, ապա գա հայի ու Հա յաս տա նի հայե ցա կար-
գի մշակ ման: Դա րաշր ջա նի սո ցիալ-տն տե սա կան տե ղա շար ժե րը և 

151 Նոր տերակ…, էջ 52:
152 Նոր տետրակ…, էջ 163:
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քա ղա քա կան աղետ նե րը առաջ էին բե րել հա մազ գային զար թոն քի 
ան հրա ժեշ տու թյուն, բա ցա հայ տե լու ժո ղովր դի դա րե րով կու տա կած 
հոգ ևոր լիցքն ու մտա վոր կա րո ղու թյու նը: 

Բաղ րա մյանն առա ջին նե րից մեկն էր մե զա նում, որ ըն կա լեց հայ 
մար դու դա րե րի փորձն ու հո գու խռով քը, հին ու նոր ցա վե րը, բա-
րո յա կան ան կում երն ու տագ նապ նե րը, և ու ղեն շեց այդ վի ճա կից 
դուրս գա լու ու ղի նե րը:

 Հայ միջ նա դա րյան գա ղա փա րա բա նու թյու նից կա տա րե լով քա-
ղա քա կան շր ջա դարձ, Բաղ րա մյա նը նա խա պատ րաս տեց հայ կյան-
քի ազ գային զար թոն քը, որը հան գում էր մի որո շա կի նպա տա կի` 
լու սա վո րել ու կր թել հայ ազ գը, հա մախմ բել նրա ցա քուց րիվ հատ-
ված նե րը և պահ պա նել ազ գի հա րատ ևու թյու նը: 

Այս պի սով, տես նում ենք, որ Բաղ րա մյա նի առաջ ծա ռա ցել էր ան-
ցյա լի ար ժեք նե րի գնա հատ ման, առ կա ծանր կյան քի պատ ճառ նե րի 
բա ցա հայտ ման, նոր ձևե րի և սո ցիալա կան նոր հա րա բե րու թյուն նե-
րի, նոր մար դու, ապա գա հայի ան հա տա կա նու թյան առա ջըն թա ցի 
բա ցա հայտ ման ու դաս տիարակ ման բարդ խն դի րը: 

Ինչ պես ար դեն նշել ենք, ազ գի հան րո րոշ հատ կա նիշ նե րի որա-
կա կան փո փո խու թյուն նե րով է պայ մա նա վոր ված յու րա քան չյուր նոր 
հան րույ թի ծնուն դը: Ժո ղովր դին (ազ գույ թին) ազգ են դարձ նում նրա 
կյան քում կա տար ված տն տե սա կան, սո ցիալա կան, քա ղա քա կան, և 
գա ղա փա րա խո սա կան հա մա կար գե րում կա տար ված ար մա տա կան 
փո փո խու թյուն նե րը: Մ. Բաղ րա մյա նի քն նարկ վող աշ խա տու թյու-
նում բա վա կան ու շագ րավ ակ նարկ ներ կան նշ ված հատ կա նիշ նե րի 
փո փո խու թյուն նե րի մա սին` XVIII դա րի կտր ված քով: 

Ինչ պես ար դեն նշել ենք, ձևա վոր վող ազ գե րը նա խորդ հան-
րույթ նե րից տար բեր վում են նախ և առաջ տն տե սա կան կյան քում 
կա տար վող փո փո խու թյուն նե րով: Տն տե սա կան կա պե րի զար գաց-
ման և ազ գային միաս նա կան շու կայի կազ մա վոր ման մի ջո ցով է 
ճա նա պարհ հարթ վում ազ գույթ նե րի հե տա գա հա մախմբ ման գոր-
ծըն թա ցի հա մար, որի հետ ևան քով էլ նրանք վե րած վում են ազ գի: 
Բաղ րա մյա նը ձգ տում է բա ցա հայ տել ծլար ձակ վող նոր հան րույ թի 
տն տե սա կան կյան քում կա տար վող տե ղա շար ժե րը: Պարզ վում է, 
որ Թուր քիայի և Պարս կաս տա նի տն տե սա կան կյան քում հայ րե նա-
զուրկ ու պե տա կա նա զուրկ հայե րը ահ ռե լի դեր են խա ղում: Հայ չե-
լե բի ներն ու խո ջա նե րը Թուր քիայի ու Պարս կաս տա նի տա րածք նե-
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րում ու սփյուռ քում ներ կա յա նում էին որ պես հայ կոմպ րա դո րա կան 
բուր ժու ա զիայի նա խորդ ներ, որոնք ու նեն հս կա յա կան մի ջոց ներ: Կ. 
Պոլ սի հա յա շատ գա ղու թը սոսկ գա ղութ չէր, այլ,– ինչ պես նշում է Հ. 
Սի րու նին,– «տե սակ մը հայ աշ խարհ հայ հո ղէն հե ռու, որ բազ կե րա-
կը պի տի դառ նար մը հայ կյան քին, երբ ամեն ինչ խամ րեր էր հայ 
հո ղին վրա»153: Պոլ սից հե տո Թուր քիայի տն տե սա կան զար գաց ման 
մյուս կենտ րո նը Զմյուռ նիան էր (Իզ մի րը), որ տեղ նույն պես հայե րը 
տն տե սա կան մեծ դեր ու նեին:

 Հայ ժո ղովր դի տն տե սա կան կյան քում XVIII դա րում մեծ դեր 
էին խա ղում Նոր Ջու ղայի, Հնդ կաս տա նի, Ռու սաս տա նի, Սի րիայի, 
Բուլ ղա րիայի, Մոլ դո վիայի և այլ վայ րե րի հայ կա կան գախ թօ ջախ-
նե րի մե ծա հա րուստ նե րը: Հա մաշ խար հային շու կա նե րը նվա ճե-
լու մար ման ջը հայ կա պի տա լիս տին էլ է բռ նել, նրանք էլ են սկ սում 
ան գլիացի նե րի, հո լան դա ցի նե րի, ֆրան սիացի նե րի նման գոր ծել, 
առևտ րա կան ըն կե րու թյուն ներ ստեղ ծել: Հայ առևտ րա կան բուր-
ժուա զիան ոչ միայն իր ձեռքն էր վերց րել Իրա նի ու Անդր կով կա սի 
ար տա քին առևտ րի մե նաշ նոր հը, այլև վճ ռա կան դեր ու ներ վար-
կատ վու թյան, դրա մա փո խու թյան, բան կային խո շո րա մասշ տաբ 
գոր ծարք նե րի բնա գա վա ռում: Պոլ սի հայ չե լե բի նե րը և դրա մա տե-
րե րը նույ նիսկ պարտք էին տա լիս Օս մա նյան պե տու թյա նը: Հե տա-
գա յում նրանք ստեղ ծե ցին սե ղա նա վոր նե րի մի խո շոր ըն կե րու թյուն 
անա տո լիական և ռու մե լիական մաս նա ճյու ղե րով: Առա ջի նը հա վա-
քում էր Անա տո լիայի, երկ րոր դը` Ռու մե լիայի պե տա կան հար կե րը154: 

Ա հա սրանց է դի մում Բաղ րա մյա նը և հա ղոր դում, որ իրենց այդ 
հս կա յա կան մի ջոց նե րը տե ղա փո խեն մայր Հա յաս տան և ստեղ ծեն 
ձևա վոր վող ազ գի տն տե սա կան հիմ քը: Բաղ րա մյա նի ու շադ րու թյու-
նից չի վրի պում բուն Հա յաս տա նի տն տե սա կան ռե սուրս նե րի հա-
մազ գայ նաց ման խն դի րը: Հաշ վե լով թուր քե րին ու պար սիկ նե րին 
վճար վող հար կերն ու տուր քե րը, հայտ նա բե րում է շո շա փե լի մի 
հարս տու թյուն, որը լիու լի բա վա կան կլի նի հզոր ու ինք նիշ խան պե-
տու թյուն ստեղ ծե լու հա մար:

Ձ ևա վոր վող ազ գի ըն դեր քում Բաղ րա մյա նը նշ մա րում է նաև ազ-
գային կյան քում ծլար ձակ ված սո ցիալա կան նոր կա ռուց ված քի տար-

153 Էջմիածին, 1963, Ա., էջ 32:
154 Տե՛ս Մասնակի պատմութիւն հայ մեծատուներու 1400-էն 1900, գրեց Յ.Ջ.Մ., 
Կ.Պոլիս, 1909, էջ 130:
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րե րը և ձգ տում նպաս տել ու ըն թացք տալ այդ նոր ու ժե րի գոր ծու-
նեու թյա նը: Սո ցիալա կան կա ռուց ված քը մարդ կանց սո ցիալա կան 
գոր ծու նեու թյան կազ մա կերպ ման օբյեկ տիվ ձև է, հա սա րա կա կան 
խմ բե րի և ան հատ նե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կարգ, 
որն իր մեջ ընդ գր կում է բնակ չու թյան սո ցիալա կան կազ մը, որո շում 
նրան ցից յու րա քան չյու րի տե ղը և դե րը հա սա րա կու թյան կա ռուց-
ված քում: Այն բխում է տվյալ կա ցու թաձ ևի սե փա կա նա տի րա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րից: Ու սում ա սի րող նե րի մեծ մա սը նշում են, որ 
ազ գե րը առա ջա ցել են դա սա կար գային հա սա րա կու թյան զար գաց-
ման որո շա կի աս տի ճա նում` կոնկ րետ ար դյու նա բե րա կան հա սա-
րա կար գում: Բուր ժու ա զիան կազ մա վոր վող ազ գի առա ջա տար ուժն 
էր դառ նում, նա էր շա հագրգռ ված ազ գային կա պե րի ամ րապն դու-
մով, ազ գայի նի ստեղ ծու մով, ազ գային լեզ վի տա րա ծու մով: Հայ 
իրա կա նու թյան մեջ քն նարկ վող շր ջա նում ծլար ձակ վում են բուր-
ժու ա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սաղ մե րը: Ազ գային բուր ժու ա զիայի 
առա ջին տար րե րը առա ջա ցան միջ նա դա րյան քա ղա քա ցի նե րի դա-
սից, վաշ խա ռու նե րից, վա ճա ռա կան նե րից, համ քա րային վար պետ-
նե րից: Ծնունդ առ նող բուր ժու ա զիան կա րիք էր զգում գոր ծա րար 
մարդ կանց, որոնք կա րո ղա նային վա րել նրանց առևտ րա կան ու 
վար կային գոր ծո ղու թյուն նե րը: Այդ ան հրա ժեշ տու թյամբ է ազ գային 
բուր ժու ա զիայի հետ ծնունդ առ նում նրան սպա սար կող մտա վո րա-
կա նու թյու նը, որն ամե նաակ տիվ մաս նակ ցու թյունն է ցույց տա լիս 
նոր մշա կույ թի ու գա ղա փա րա խո սու թյան ստեղծ մա նը: Երեք դար 
գաղ թօ ջախ նե րում են ծա վա լել իրենց գոր ծու նեու թյու նը հայ առևտ-
րաար դյու նա բե րա կան բուր ժու ա զիայի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

 Հայ առևտ րա-վաշ խա ռու ա կան բուր ժու ա զիայի կող քին Բաղ րա-
մյա նը հայ ժո ղովր դի սո ցիալա կան կա ռուց ված քում նշ մա րում է ձևա-
վոր վող աշ խար հիկ մտա վո րա կան նե րին, հոգ ևո րա կան նե րին, ար-
հես տա վոր նե րին, որոն ցից յու րա քան չյու րը իր տեղն է զբա ղեց նում 
հա սա րա կա կան կյան քում: Պար տա վոր ենք յու րա քան չյուրս իմա նալ 
մեր դիր քի չափն ու աս տի ճա նը, գրում է Բաղ րա մյա նը,– լսել իմաս-
տու նի խոս քը, ունկնդ րել գի տուն նե րի, վար դա պետ նե րի և ու սու ցիչ-
նե րի խորհր դին, մե ծա րել հան ճա րեղ ու իմաս տուն մարդ կանց, ըստ 
ար ժան վույն գնա հա տել ար հես տա վոր վար պետ նե րին և այլն155:

155 Տե՛ս Մ. Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 40:
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 Ժո ղովր դի ազգ դառ նա լու ճա նա պար հին կար ևոր վում է հան-
րային կյան քի կազ մա կերպ ման ու կար գա վոր ման իրա վա քա ղա քա-
կան ու ղի նե րի հայտ նա գործ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Բաղ րա մյա նը ուր վագ ծում է նաև կազ մա վոր վող ազ գի քա ղա քա-
կան կյան քը կազ մա կեր պող պե տա կան կար գի շր ջա նակ նե րը:

 Մով սես Բաղ րա մյա նը առա ջադ րում է դա սային-ներ կա յա ցուց չա-
կան միապե տու թյուն ստեղ ծե լու գա ղա փա րը, ըստ որի` միապե տի իշ-
խա նու թյու նը սահ մա նա փակ վե լու էր դա սային-ներ կա յա ցուց չա կան 
մարմ ի, այ սինքն` տար բեր դա սե րի` հոգ ևո րա կա նու թյան, ազնվա-
կա նու թյան և ծնունդ առ նող վա ճա ռա կա նու թյան օրի նա խորհր դա-
տու լիազո րու թյուն նե րով: «…Իշ խա նու թյու նը ինչ -որ մի միայն մե կի 
դա տո ղու թյանն ու կա ռա վար մա նը չպետք է են թա կա լի նի,- գրում 
է Բաղ րա մյա նը,- այլ ամե նա լա վա գույ նը կլի ներ, եթե իշ խա նու թյու-
նը ան խախ տե լի սահ մա նադ րու թյամբ և անեղ ծա նե լի օրենք նե րով 
կա խում ու նե նար ըն տիր -ըն տիր ու մե ծա մեծ խորհրդա կան նե րից և 
տե սակ-տե սակ խորհր դա րան նե րից: Այդ դեպ քում միայն իշ խա նը 
կա րող էր ժո ղովր դի հան դեպ ամեն մի խղճմ տան քից ազատ լի նել 
և եր ջան կո րեն վայե լել իր եր կի րը, որի շնոր հիվ և եր կի րը կլի ներ 
խա ղաղ ու բա րե կարգ վի ճա կում: Բանն այն է, որ թերևս ընտ րյալ նե-
րից մեկ նու մե կը սխալ վի կամ ինչ -որ հան ցա վոր գոր ծով տա պալ վի. 
(նման պա րա գա յում) մյուս նե րը կա րող են նրան փու թա նա կի ուղ ղել 
ու ոտ քի կանգ նեց նել: …Չէ որ բազ մա սյուն առաս տա ղը սյու նե րից 
մե կի խոր տակ վե լու դեպ քում չի տա պալ վի, այլ կա րող է եր կար ժա-
մա նակ դի մա նալ մինչև նո րից կա ռուց վի: Հա կա ռակ դեպ քում իսկ 
չի բե րի այն քան վնաս, որ քան մեկ սյան վրա հաս տատ վա ծը…»156: 
Նման դա սային ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովն ե րը բնու թագ րա կան են 
ֆեոդա լա կան մաս նատ վա ծու թյու նից սահ մա նադ րա կան միապե-
տու թյան ան ցման դա րաշր ջա նին: 

Կազ մա վոր վող ազ գե րի հետ ծնունդ են առ նում ազ գային գա-
ղա փա րա խո սու թյան հիմ ադ րույթ նե րի բա ցա հայտ ման ան հրա ժեշ-
տու թյու նը: Մ. Բաղ րա մյա նին է պատ կա նում նաև ձևա վոր վող հայ 
ազ գի ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյան սկզբ նա վո րո ղի պա տիվն ու 
առաջ նու թյու նը:

 Մով սես Բաղ րա մյա նի քն նարկ վող «Նոր տետ րակ որ կոչ վում է 

156 Նույն տեղում, էջ 132:
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հոր դո րակ» ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հան դի սա նում է նաև հայոց ազ-
գային գա ղա փա րա խո սու թյան առա ջին մա նի ֆես տը: 

Ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյան գի տակ նե րը տար բեր ձևով են 
մեկ նա բա նում հիմ ա հար ցը: 

Էռնստ Հաա սը տար բե րա կում է ազ գայ նա կա նու թյան մի քա նի 
տե սակ ներ.

Ա զա տա կան ազ գայ նա կա նու թյուն, յա կո բի նյան ազ գայ նա կա նու-
թյուն, ավան դա կան ազ գայ նա կա նու թյուն, սինկ րե տիկ ազ գայ նա-
կա նու թյուն և ին տեգ րա լային ազ գայ նա կա նու թյուն157:

 Չանդ րա դառ նա լով ազ գայ նա կա նու թյան տե սու թյան հայտ նի բո-
լոր մո տե ցում ե րի և ուղ ղու թյուն նե րի հան գա մա նա լից քն նարկ մա-
նը` նշ ված հե ղի նակ նե րի ձեռք բե րում ե րի հի ման վրա էլ կներ կա-
յաց նենք Բաղ րա մյա նին` որ պես հայոց ազ գային գա ղա փա րա խո սու
թյան հիմ ադ րույթ նե րի առա ջին մշա կո ղի: 

Ա. Թոյն բին ազ գային պե տու թյուն կազ մե լու գա ղա փա րա խո սու-
թյու նը ան վա նում է ազ գայ նա կա նու թյուն (նա ցիոնա լիզմ), որը, սա-
կայն, բե րում է ավե րիչ հետ ևանք ներ158: 

Ազ գայ նա կա նու թյա նը ավե լի ծայ րա հեղ բնու թագ րում է տվել 
խորհր դային դոկտ րի նան. «Նա ցիոնա լիզ մը գա ղա փա րա խո սու-
թյուն և քա ղա քա կա նու թյուն է,– նշ վում է խորհր դային քա ղա քա կան 
հան րա գի տա կան բա ռա րա նում,– որը կա յա նում է ազ գային բա ցա-
ռի կու թյան և ազ գային գե րա զան ցու թյան պրո պա գան դայի մեջ: Այն 
սեր մա նում է ազ գային ատե լու թյուն ինչ պես տար բեր երկր նե րի ժո-
ղո վուրդ նե րի, այն պես էլ միև նույն երկ րի մեջ ապ րող տար բեր ազ գե-
րի և էթ նոս նե րի միջև: Ըստ մի ջազ գային օրենսդ րու թյան, նա ցիոնա-
լիզ մը նշա նա կում է քա ղա քա կան հան ցա գոր ծու թյուն և մար դու 
իրա վունք նե րի խախ տում: Նա ցիոնա լիզ մը հա սա րա կա կան-քա ղա-
քա կան բարդ եր ևույթ է, որը ծնում է բազ մա թիվ կոնֆ լիկ տային իրա-
դար ձու թյուն ներ: Նա ցիոնա լիզ մի դրս ևո րում ե րը ի հայտ են գա լիս 
պատ մա կան հա րա բե րու թյուն նե րում, մշա կույթ նե րի, տն տե սա կան, 
քա ղա քա կան, ինչ պես նաև կրո նա կան կեն սա կեր պե րի տար բե րու-
թյուն նե րում»159: 

157 Haas E., Beyond the Nation-State- Functionalism and International organization, 
Stanford University Press, 1964, էջք 465-466:
158 A. J. Toynbee, A Study of history, vol. 8, , L.-N. Y.-Toronto, 1955, էջ 295:
159 Политология, Краткий энциклопедический словарь, М., 1997.
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Է րիկ Հոբս բաու մը և կա ռու ցու ղա կան մո տեց ման այլ կողմ ա-
կից նե ր ազ գայ նա կա նու թյան մեջ տես նում էին բա ցա ռա պես կամ 
կա ռա վա րող խմ բի, կամ էթ նի կա կան էլի տայի դա սային շա հե րի 
ար տա ցո լու մը: Ըստ այդ հիմ ադ րույ թի, պրո վին ցիոնալ մտա վո-
րա կան նե րը, որոնք ի վի ճա կի չեն հա ջող մր ցակ ցել աշ խա տան քի 
շու կա յում գե րիշ խող խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, հո րի նում են 
ազ գայ նա կա նու թյու նը, որ պես զի իրենց ցե ղա կից նե րի օգ նու թյամբ 
ապա հո վեն իրենց հա մար հա տուկ և հու սա լի սո ցիալա կան ծած կոց: 
Այս տե սա կե տը ավե լի հս տակ է ձևա կեր պել ամե րի կա ցի քա ղա-
քա գետ Պոլ Բրե սը. «Էթ նի կա կա նու թյու նը և ազ գայ նա կա նու թյու նը 
«տր վա ծու թյուն» չեն, այլ սո ցիալա կան և քա ղա քա կան կա ռույց ներ 
են,– գրում է նա,– նրանք ստեղծ վել են Էլի տա նե րի կող մից, որոնք 
օգ տա գոր ծում, աղա վա ղում և եր բեմ էլ կեղ ծում են այն խմ բե րի 
մշա կու թային նյու թե րը, որոնց նրանք ձգ տում են ներ կա յաց նել, որ-
պես զի պաշտ պա նեն նրանց բա րե կե ցու թյու նը կամ գո յու թյու նը, կամ 
էլ հաս նեն քա ղա քա կան ու տն տե սա կան առա վե լու թյուն նե րի իրենց 
ու իրենց խմ բի հա մար»160:

 Ժա մա նա կա կից քա ղա քա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ գո յու-
թյուն ու նի ազ գայ նա կա նու թյան առա վել տա րած ված երեք մո տե-
ցում. 1) այն դիտ վում է որ պես ռո ման տի կա կան շար ժում, 2) որ պես 
պա տաս խան ռեակ ցիա գա ղու թա տի րու թյա նը և 3) որ պես կա պի-
տա լիզ մի ան հա մա չափ զար գաց ման ար դյունք, որը ծնում է խոր հա-
կա սու թյուն ներ առան ձին տա րա ծաշր ջան նե րի միջև:

 Հա սա րա կա գետ նե րի մեծ մա սը գտ նում են, որ նա ցիոնա լիզ մը, 
իր բո լոր կի րա ռա կան բար դու թյուն նե րով հան դերձ, ու նի հետ ևյալ 
ընդ հա նուր հատ կա նիշ նե րը.

1) հիմ ված է այն պա հան ջի վրա, որ կա ռա վար վող նե րը և կա-
ռա վա րող նե րը պետք է ու նե նան մշա կու թային նույ նա կա նու թյուն, 

2) մշա կու թային ազ գայ նա կա նու թյու նը ձգ տում է պահ պա նել 
կամ վե րա կանգ նել ազ գային ժա ռան գու թյու նը և հող նա խա պատ-
րաս տել քա ղա քա կան ազ գայ նա կա նու թյան հա մար, որը ձգ տում է 
ինք նու թյան:

3) ազ գայ նա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նը շատ հրա պու րիչ է 
ճնշ ված խա վե րի հա մար, 

160 Brass P., Etnicity and Nationalism. Theory and Comparision, New Delhi Newbury 
Park /Cal.//, 1991, էջ 18:
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4) XX դա րում ազ գայ նա կա նու թյու նը զու գորդ վում էր եր րորդ աշ-
խար հի հա սա րա կու թյուն նե րի ապա գա ղու թաց ման և տն տե սա կան 
զար գաց ման հետ, ինչ պես նաև կա պի տա լիս տա կան հա սա րա կու-
թյուն նե րում տա րա ծաշր ջա նային հա վա սա րու թյան հա մար մղ վող 
պայ քա րի հետ161: 

Ու սում ա սի րող նե րի մի մա սը գտ նում է, որ ազ գայ նա կա նու-
թյու նը նվիր վա ծու թյուն և լո յա լու թյուն է դե պի իր ազ գը162, ոմանք էլ 
գտնում են թե այն մտա ծե լա կերպ է, գա ղա փար է, որը մար դա կանց 
մղում է կազ մա կերպ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի163:

Ու սում ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հայոց ազ գային գա-
ղա փա րա խո սու թյու նը որ պես հա մա կարգ ված դոկտ րի նա և աշ խար-
հա յացք, որի շր ջա նակ նե րում տի րա պե տո ղը ազ գային ար ժեք նե րի 
բա ցար ձակ գի տակ ցում է, մինչև Բաղ րա մյա նը իր ամ բող ջա կան 
սահ մա նու մը չու ներ: Բայց դա ամեն ևին չի նշա նա կում, թե հայ իրա-
կա նու թյու նը մինչ այդ ան գա ղա փար ու ան նպա տակ զանգ ված էր, 
զուրկ հա մա ժո ղովր դա կան իդեալ նե րից: Այս տեղ ցան կա նում ենք 
ընդ գծել, որ ինչ պես ազգն է եր կա րատև զար գաց ման բարդ գոր-
ծըն թա ցի ար դյունք, այն պես էլ ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյու նը` 
նույն գոր ծըն թա ցի հետ ևանք: Վեր ջինս հա մընդ հա նուր ճա նա չում 
ստա ցած եր ևույթ դար ձավ բուր ժու ա կան հա սա րա կա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի զար գաց մա նը զու գըն թաց, XVIII դա րում:

 Հայտ նի է, որ մարդ կային հա սա րա կու թյան բո լոր հան րույթ նե րի 
սահ մա նա զատ ված մա կար դակ նե րում տի րա պե տող է եղել որո շա կի 
գա ղա փա րա խո սու թյուն: Տոհ մա տի րա կան հա սա րա կար գից սկ սած 
մինչև ժա մա նա կա կից ազ գե րի ձևա վո րում ըն կած ճա նա պար հի բո-
լոր որա կա կան փու լե րը` տոհ մը, ցե ղը, ժո ղո վուր դը և ազ գը մի մյան-
ցից տար բեր վել են ինչ պես իրենց տն տե սու թյամբ, սո ցիալա կան 
կա ռուց ված քով ու քա ղա քա կան հա մա կար գով, այն պես էլ գա ղա-
փա րա խո սու թյամբ: Այ սինքն, մարդ կանց հան րույթ նե րի բո լոր փու-
լե րում մար դիկ հա մախմբ վել են նաև առանձ նա հա տուկ, ընդ հա նուր 

161 Abercrombie N., Hill S., Turner B. S., The Penguin Dictionary of Social Sciences, 
London, 1988, Էջ` 162-163:
162 Havens T. R. H., Nationalism /Kondasha Encyclopediaof Japan/, 1983, Vol.5, էջ 
342:
163 Kohn, Hans, The Idea of Nationalism. Macmillan, New York, 1945, էջք 18-20:
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գա ղա փար նե րի շուրջ: Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի բնիկ նե րը դեռևս 
տոհ մա տի րա կան հա սա րա կար գում ու նե ցել են իրենց գա ղա փա րա-
խո սու թյան նախ նա կան տե սակ նե րը` տո տե միզ մի տես քով: Նախ-
նա դա րյան մար դու գի տակ ցու թյան մեջ առաջ էին եկել այն պար զու-
նակ գա ղա փար նե րը, թե տոհ մը սե րել է որևէ կեն դա նուց կամ բույ-
սից, որն էլ դար ձել է տվյալ տոհ մին աշ խարհ բե րող նա խաս կիզ բը և 
դար ձել ընդ հա նուր ծա գում և ընդ հա նուր տն տե սու թյուն ու նե ցող մի 
խումբ մարդ կանց միև նույն գա ղա փա րի շուրջ հա մախմ բող գոր ծո ն: 
Տոհ մը կոչ վել է պաշտ վող տո տե մի անու նով: Այս պի սով տո տե միզ-
մը դար ձել է յու րա քան չյուր տոհ մի հա վա քա կան աշ խար հըն կա լու մը, 
որին պաշ տում ու պահ պա նում էին բո լոր տո համ կից նե րը: Տո տե միզ-
մը, սա կայն որ պես քա րե դա րյան եր ևույթ, վե րար տադ րող տն տե սա-
կար գում, ձևա վոր վող ցե ղային հան րույ թի մի ջա վայ րում կորց նում է 
իր հա սա րա կա կան ու ժը: Երկ րա գոր ծու թյան ու անաս նա պա հու թյան 
զար գաց ման վրա ձևա վոր ված նոր հան րույ թը` ցե ղը, ձեռք է բե րում 
նոր աշ խար հըն կա լում: Տա րեր քի խուլ ու ժե րի դեմ անօգ նա կան մար-
դը ան խու սա փե լի փոր ձանք նե րը բա ցատ րե լու և կան խե լու հա մար 
բնու թյու նը լց նում է սե փա կան եր ևա կա յու թյամբ ստեղծ ված գերբ նա-
կան ոգի նե րով: Այդ գա ղա փար նե րը պար զու նակ, նա խատ րա մա բա-
նա կան մտա ծո ղու թյան ար դյունք էին, որոն ցով էլ ցե ղային հան րույ-
թը ձգ տում էր հա մախմ բել ցե ղա կից նե րին, բա ցատ րել իրենց շր ջա-
պա տող բնա կան և հա սա րա կա կան եր ևույթ նե րը164: 

Ան ցու մը նախ նա դա րից` ցե ղային միու թյուն նե րից ժո ղո վուրդ նե-
րի կազ մա վոր մա նը, ու ղեկց վում է դի ցա բա նա կան մտա ծո ղու թյու նից 
փի լի սո փա յա կան և կրո նա կան մտա ծո ղու թյան ան ցու մով: Մար դիկ 
այդ նոր գա ղա փար նե րի առ կա յու թյու նը սկ սում են ծա ռայեց նել ձևա-
վոր վող ժո ղո վուրդ նե րի նպա տակ նե րի իրա կա նաց մա նը: Նոյ Նա-
հա պետ, Հայկ և Բել, Տիգ րան և Աժ դա հակ և այլ առաս պել նե րը դառ-
նում են կազ մա վոր վող հայ ժո ղովր դին հա մախմ բող գա ղա փար ներ: 
Փաս տո րեն, կազ մա վոր վող հայ ժո ղովր դի ձևա վոր վող գա ղա փա-
րա խո սու թյան հիմ քում, այդ առաս պել նե րով դր վում են երեք ելա կե-
տային գա ղա փար ներ.

- զ տա րյուն, արար չի կող մից արա ր ված ժո ղո վուրդ լի նե լու գա-
ղա փա րը, 

- տե ղաբ նիկ լի նե լու, աստ ծու կող մից դրախ տի վե րած ված Հա-

164 Տե՛ս Խ. Սամուելյան, Հին Հայաստանի կուլտուրան, Երևան, 1931, էջ 275:
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յաս տա նի, հայ րե նի հո ղի ու ջրի տե րը լի նե լու գա ղա փա րը, 
- ազ գային պե տա կա նու թյան, պե տա կան մտա ծո ղու թյան ու ազ-

գային բարձր ար ժա նա պատ վու թյան գա ղա փա րը165:
 Պարզ վում է որ հայ ժո ղո վուր դը, դեռ շատ վաղ ժա մա նակ նե րում 

ստեղ ծել է ոչ միայն գա ղա փա րա խո սա կան որոշ հա մա կարգ, որն իր 
ակունք նե րում մե սիական բնույթ ու ներ, այլև այդ հա մա կարգն ար-
տա հայ տող տեր մի նա բա նու թյուն: 

Ագ րա րային հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման որո շա կի փու-
լում, որ պես հայ ժո ղովր դին հա մախմ բող գա ղա փա րա խո սու թյուն 
շատ է կար ևոր վում քրիս տո նեու թյու նը:

 Հայտ նի է, որ հա մաշ խար հային քրիս տո նեու թյու նը առա ջի նը 
պե տա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն դար ձավ Հայ սա տա նում: Դրա 
հիմ ա կան պատ ճառն այն էր, որ հայ ժո ղովր դի գո յու թյա նը մեծ 
վտանգ սպառ նա ցող Պարս կաս տա նում, Սա սա նյան նե րի կող մից 
պաշտ վող հե թա նո սա կան կրո նը` զրա դաշ տա կա նու թյու նը, քիչ էր 
տար բեր վում հայ կա կան հե թա նո սա կան կրո նից: Հայոց ընտ րա նին 
զգա լով, որ հայ կա կան հե թա նո սա կան գա ղա փա րա խո սու թյունն ան-
զոր էր պատ նեշ կանգ նել զրա դաշ տա կա նու թյան դեմ, քրիս տո նեու-
թյու նը հռ չա կեց պե տա կան կրոն որ պես հայ ժո ղովր դի էթ նո պաշտ-
պան գա ղա փա րա խո սու թյուն: Սա կայն, երբ քրիս տո նեու թյու նը պե-
տա կան կրոն հռ չակ վեց հու նա-հ ռո մեական աշ խար հում, և հի մա էլ 
սրանք էին քա ղա քա կա նա պես նվաճ ված Հա յաս տա նում ձու լո ղա-
կան քա ղա քա կա նու թյուն վա րում, քրիս տո նե ու թյու նը հայ ժո ղովր դի 
հա մար կորց նում է հա մա հա յախմբ ման գոր ծա ռույ թը: Ահա այս նոր 
պայ ման նե րում էր, որ ան հրա ժեշ տու թյուն զգաց վեց ստեղ ծել Արև-
մուտ քի ոտնձ գու թյուն նե րը կա սեց նող գա ղա փա րա խո սու թյուն: Այս 
կար ևոր խնդ րի լուծ ման հիմ քում դր վեց հա մաշ խար հային քրիս տո-
նեու թյան ազ գայ նաց ման և արևմ տյա նից դրա տա րան ջատ ման գա-
ղա փա րը: Հայ ժո ղո վուր դը 506 թվա կա նին, Դվի նի ժո ղո վում, երբ 
ավելի էր սաստ կա նում արև մուտ քի ճն շու մը, մեր ժում է նրանց կող-
մից ըն դուն ված Քաղ կե դո նի ժո ղո վի դոգ մա նե րը և ըն դու նում Քրիս-
տո սի միաբ նա կու թյան դոգ ման: Եր կաբ նա կու թյան մեր ժու մով հայ 
ժո ղո վուր դը փաս տո րեն ազ գայ նաց րեց քրիս տո նեու թյու նը, և վե րա-

165 Տե՛ս Հ. Մանուչարյան, Հայության գոյապահպանության գաղափարախոսու-
թյունը, Եր., 1994, էջ 34:
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կանգ նեց նրա հայ ժո ղովր դին հա մախմ բող գա ղա փա րա խո սու թյան 
գոր ծա ռույ թը:

 Տե սա կան-դա վա նա բա նա կան պայ քա րին զու գըն թաց մշակ վեց 
նաև ազ գային ծի սա կան արա րո ղու թյուն նե րի հա մա կարգ:

 Գա ղա փա րա խո սու թյան այս դրս ևո րում ե րը տի պիկ միջ նա դա-
րյան եր ևույթ ներ էին, բնո րոշ ագ րա րային հա րա բե րու թյուն նե րով 
ապ րող ժո ղո վուրդ նե րին:

 Հայ իրա կա նու թյան մեջ նույն պես ագ րա րային հա րա բե րու թյուն-
նե րից ար դյու նա բե րա կա նին ան ցման շր ջա նում սկ սում են ձևա վոր-
վել նոր հան րույ թին` ազ գին, ան ցման և նրա գլ խա վոր հատ կա նիշ-
նե րից մե կի` ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյան ձևա վոր ման գոր ծըն-
թա ց: Ահա այս մեծ գոր ծի, հայոց ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյան 
հիմ ա դիրն էր Մով սես Բաղ րա մյա նը: 

Ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյու նը տե սա կան հա մա կարգ է, 
հիմ ախն դիր նե րի, հա յացք նե րի ամ բող ջու թյուն, որն ար տա հայ տում 
է ազ գի, նրա սո ցիալա կան առան ձին խա վե րի շա հե րը, նրա վե րա-
բեր մուն քը տար բեր քա ղա քա կան ու ժե րի ու ար տա քին աշ խար հի 
նկատ մամբ: Ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյու նը ազ գի քա ղա քա կան 
գոր ծու նեու թյան հոգ ևոր և ին տե լեկ տու ալ հիմքն է, որի նպա տակն 
է առա ջադ րել վեհ գա ղա փար ներ, ար մա տա վո րել դրանք ազ գի գի-
տակ ցու թյան մեջ և կազ մա կեր պել դրանց իրա կա նաց ման գոր ծըն-
թա ցը: Ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյու նը մտա ծե լա կերպ է, գա ղա-
փար, որը մար դու ու ղե ղը և սիր տը լց նում է կեն սու նակ մտ քե րով ու 
զգա ցում ե րով, դր դում մար դուն կազ մա կերպ ված գոր ծո ղու թյուն նե-
րի166, տի րա պե տե լով զանգ ված նե րին դառ նում հզոր նյու թա կան ուժ: 

Ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյու նը հա մընդ հա նուր ճա նա չում 
ստա ցած եր ևույթ դար ձավ XVIII դա րում բուր ժու ա կան հա սա րա կա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց մա նը զու գըն թաց:

Ն վաճ ված ու ճնշ ված ազ գերն աշ խա տել են իրենց գա ղա փա րա-
խո սու թյամբ հիմ ա վո րել իրենց գո յու թյան ու ազա տու թյան իրա-
վունք նե րը, այդ իսկ պատ ճա ռով նրանք հան դես են եկել որ պես 
ազ գայ նա կան գո յա պահ պա նու թյան գա ղա փա րա խո սու թյուն, իսկ 
«ազ գայ նա կա նու թյու նը,– գրում է Ան տո նի Դ. Սմի թը,– գա ղա փա րա-
կան շար ժում է` նպա տա կամղ ված ազ գի ինք նիշ խա նու թյան, միաս-

166 Kohn, Hans. The idea of nationalism, Macmillan: New York 1945, էջք 18-20:
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նու թյան և ինք նու թյան պահ պան մա նը»167: 
Ինչ պես տես նում ենք ան ցու մը էթ նի կա կան-ժո ղովր դա կան զգա-

ցում ե րից ազ գայի նի տե ղի ու նե ցավ հայ կա կան սփյուռ քում: 
Հայոց ազ գայ նա կա նու թյու նը այս փու լում դրս ևոր վեց մշա կու

թային ոլոր տում, իսկ մշա կու թային ազ գայ նա կա նու թյու նը ձգ տում 
է պահ պա նել ու վե րա կանգ նել ազ գային ար ժեք նե րը, հող նա խա-
պատ րաս տել քա ղա քա կան ազ գայ նա կա նու թյան հա մար, որը հե-
տա մուտ էր հա մազ գային ինք նա ճա նաչ ման, ինք նա հա մախմբ ման 
և ինք նա զա տագր ման իրա կա նաց մա նը: Բաղ րա մյա նը հայոց ազ-
գային գա ղա փա րա խո սու թյան հիմ քում դնում է հենց այս երեք հիմ-
նա րար գա ղա փար նե րը` ինք նու թյուն (ի նք նա ճա նա չում), ինք նա հա
մախմ բում (ազ գային միաս նու թյուն) և ինք նա զար գա ցում (ազ գային 
ազա տագ րու թյուն): 

Ինք նու թյու նը, Բար րի Բյու զա նի բնո րոշ մամբ, «այն է, որի հի ման 
վրա մարդ կանց խումբն իրեն վկա յա կո չում է որ պես ամ բող ջու թյուն, 
այ սինքն` որ պես «մենք»: Հա սա րա կու թյան ցան կու թյու նը և կա րո-
ղու թյու նը` պահ պա նել լեզ վի, մշա կույ թի, միաս նա կա նու թյան, կրո նի 
և ազ գային ինք նու թյան ու սո վո րույթ նե րի ավան դա կան ազ գային 
նմուշ նե րը»168: 

Ազ գային ինք նու թյու նը են թադ րում է ազ գային մտա ծո ղու թյուն, 
ինք նա տի րա պե տու թյուն, ինք նա ճա նա չում:

XVIII դա րի հա յու թյու նը արդյոք ճա նա չու՞մ է ինքն իրեն, գի տե՞, 
թե ով է ին քը, որ տե ղից է գա լիս և ու՞ր է գնում, արդյոք հա յու թյու՞ նը 
ինք նա ճա նաչ է` հար ցին Մով սես Բաղ րա մյա նը բա ցա սա կան պա-
տաս խան է տա լիս` գտ նե լով, որ ինքն իրեն ճա նա չե լու հա մար ազ գը 
պետք է որո շա կի գի տե լիք ներ ու նե նա իր մա սին, այ լա պես.

 «Այս պես հա վետ ու հա րատև վտանգ վե լով` հա լա ծան քի 
Ու փոր ձու թյան մեջ կմ անք, 
Մինչև որ մեր թշ վա ռու թյու նը, ավեր վելն ու տա ռա պան քը
 Գի տակ ցել կա րո ղա նանք»169: 
Այդ վի ճա կից դուրս գա լու հա մար է, որ Բաղ րա մյա նը հոր դո րում 

է հայ ծնող նե րին, կր թեն ու մար զեն իրենց որ դի նե րին, հե տա մուտ 

167 Անտոնի Դ. Սմիթ, Ազգային ինքնություն, Նևադա, 1991, էջ 74:
168 Միջազգային հարաբերությունների արդի տեսությունը, Եր., 2001, էջ 245:
169 Նոր տետրակ…, էջ 16:
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լի նեն գի տու թյան և իմա ցու թյան.
 «Եվ մա նա վանդ թող ար վես տին ազա տա կան տի րա պե տել 
Միշտ ցան կա նան, 
Ո րով հետև օտար նե րի լծից նրանք ի վի ճա կի են ազատ վել 
այդ մի ջո ցով, 
…Ա զա տա կան ար վեստն այն է, որ հա րատև ու նե նում ես 
հա մակ եռանդ արիու թյան»170: 
 Բաղ րա մյա նի ազա տա կան ար վես տը ռազ մա հայ րե նա սի րա կան 

հա մա կարգ ված կր թու թյունն է: Նրա հոր դոր նե րի հաս ցեատե րը հայ 
պա տա նին է, հայոց կո րո վա միտ ու դե ռափ թիթ մա նու կը, որի մեջ 
հա վատ ու ար ժա նա պատ վու թյուն սեր մա նե լու հա մար նա դի մում է 
հայոց պատ մու թյան փա ռա հեղ դր վագ նե րի օգ նու թյա նը: Ան ցյա լի 
իմաս տա վո րու մը սա կայն, զուտ ճա նա չո ղա կան փաստ չէ: Պատ մա-
կան հի շո ղու թյունն ըն դու նում և պա հում է իր մեջ այն, ին չի հա մար 
ազ գային ինք նա գի տակ ցու թյունն իր վրա պա տաս խա նատ վու թյուն 
է վերց նում: Ազ գային ինք նու թյու նը Բաղ րա մյա նի կար ծի քով, հայ 
ազ գի հա զա րա մյակ նե րով կու տակ ված ազ գային ոգու ինք նա գի-
տակ ցում է:

 Բաղ րա մյա նը քաջ գի տակ ցում է, որ պարս կա-թուր քա կան 
լծից Հա յաս տա նի ազա տագ րու մը և ան կախ պե տու թյուն ստեղ ծե-
լու կար ևո րա գույն պայ մա նը նախ հայ րե նի քի գոյի գի տակ ցում է, 
որից հե տո նրա իրա կան տե րե րի մարդ կային, նյու թա կան ու ոգե-
ղեն նե րու ժի բա ցա հայ տում ու հա մախմ բում է: Տրա մա բա նո րեն 
առա ջադր վում է ազ գային գո յա պահ պա նու թյան երկ րորդ գոր ծո նը` 
ինք նա հա մախմ բու մը: Ինք նա հա մախմբ ման բնա տուր ըն դու նա կու-
թյու նից է կախ ված յու րա քան չյուր ազ գի կեն սու նա կու թյունն ու հա-
րատ ևու թյու նը: Ինք նա հա մախմբ ման բնազ դով է կեն դա նա կան աշ-
խար հից տա րան ջատ վել մար դը և ապ րել յու րայի նի հետ: Մար դիկ 
հա մախմբ վում են մեկ ընդ հա նուր գա ղա փա րի` ընդ հա նուր ծագ ման, 
ընդ հա նուր հայ րե նի քի, ընդ հա նուր լեզ վի և հո գե կերտ ված քի ընդ-
հան րու թյան շուրջ: Հենց այս գի տակ ցու մով ավար տե լով հայոց պե-
տա կա նու թյան պատ մու թյու նը, Բաղ րա մյա նը ներ կա յաց նում է հայոց 
դրախ տային հայ րե նի քը, հա մայն հա յու թյան հայ րե նի քը, կից տա-
րածք նե րով: Ազ գի ներ քին տրոհ վա ծու թյու նը առան ձին սո ցիալա-

170 Նոր տետրակ…, էջ 45:
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կան խմ բե րի, տար բեր պե տու թյուն նե րի, քա ղա քակր թու թյուն նե րի, 
գաղ թաշ խար հի կրկ նա կի խն դիր է դնում Բաղ րա մյա նի առաջ:

« Միաս նու թյուն հաս կա ցու թյու նը,– նշում է Ան տո նի Դ. Սմի թը,– 
ու նի նաև պարզ և ավե լի քո ղարկ ված ազ գայ նա կան նշա նա կու թյուն: 
Պար զա գույն մա կար դա կում դա նշա նա կում է ազ գային տա րած քի 
կամ հայ րե նի քի միացում, եթե նա բա ժան ված է, և բո լոր ազ գա կից-
նե րին հա վա քում նույն տա րած քում: Նույ նիսկ այս տեղ ազ գա կան-
նե րը փի լի սո փա յա կան գա ղա փար են ներ կա յաց նում: Հայ րե նի քից 
դուրս ապ րող ազ գա կից նե րը հա մար վում են «կո րած» ու այն հո ղե րը, 
որ տեղ նրանք են բնակ վում, հատ կա պես հայ րե նի քին սահ մա նա-
կից նե րը, հա մար վում են «չ վե րա դարձ ված» և պետք է դրանք վե րա-
դարձ նել ու «փր կել»: Սա ծնում է ազ գայ նա կան այն պի սի շար ժում, 
ինչ պի սին է «ի ռեն դեն տիզ մը»171, այ սինքն` ազ գային շար ժում, որի 
նպա տակն է տա րան ջատ ված ժո ղո վուրդ նե րի ու ազ գե րի միավո-
րում, նախ կի նում կորց րած տա րածք նե րի վե րա միավո րում:

 Պարզ է, որ թվա պես, տեխ նի կա պես, նյու թա պես հայ ժո ղո վուր-
դը չի կա րող ու ժեղ լի նել իր հա կա ռա կորդ հար ևան նե րից: Սա կայն 
ու ժը միայն նյու թա կան ազ դակ նե րը չեն: Այս տեղ կար ևոր վում է ինք-
նա հա մախմբ ման գոր ծո նը: Ինք նա հա մախմբ ման կա րո ղու թյունն ու 
բա րո յա կան ուժն է գո տեպն դում փոք րա թիվ ժո ղո վուրդ նե րին ինք-
նա զա տագր ման մեծ պայ քա րում: «Ինչ պես որ միատեղ հա վաք ված 
հա րյուր կամ հի սուն տղա մար դու մեջ ավե լի զո րու թյուն և ուժ է լի-
նում,– գրում է Բաղ րա մյա նը,– քան հա զար նե րի մեջ, որոնք մի մյան-
ցից հե ռու են ու ան ջատ, նույն պես և սո վո րա բար միշտ էլ ավե լի հզոր 
է որ ևէ փոք րիկ ազգ կամ ցեղ, որ միաբան է, քան թե ան սեր ու ան-
միաբան մեծ ազ գը»172: 

Բաղ րա մյա նի կար ծի քով, չկան ու ժեղ ու թույլ ազ գեր: Կան ինք-
նա ճա նաչ ու հա մախմբ ված ազ գեր, որոնք ան կախ են ու ինք նիշ-
խան, և կան ան գի տա կից ու ան միաբան ազ գեր` գեր եվար ված ու 
վտանգ ված: 

Ինք նա ճա նա չո ղու թյու նը և ինք նա հա մախմ բու մը պայ մա նա վո-
րում են ազ գի ինք նա զա տագ րու մը: 

Ինք նա զա տագ րում է միակ ել քը,– ընդ գծում է Բաղ րա մյա նը,– 

171 Անտոնի Դ. Սմիթ…, էջ 76:
172 Նոր տետրակ…, էջ 104:
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դր սի հույ սե րը ապար դյուն են: «Ու ահա մոտ չորս հա րյուր տա րի է, 
որի ըն թաց քում թե պետ մեր նախ նի ներն ու առաջ նորդ նե րը մերթ 
ընդ մերթ դի մե ցին քրիս տո նյա հզոր դրա ցի նե րից շա տե րին` մեր 
տա ռա պանք նե րին հա րե հաս լի նե լու հա մար, սա կայն մինչև օրս ոչ 
ոք մեզ սա տար չե ղավ ու ձեռք չմեկ նեց, օգ նու թյան չհա սավ…»173: 

Մեծ ար հա վիրք նե րի են թարկ ված ժո ղովր դից բազ մա կի ջան քեր 
են պա հանջ վում վե րա կանգ նե լու հո գու կո րո վը: Նա սխալ ըմբռ նում 
ու նի պա տե րազ մի և խա ղա ղու թյան մա սին:

« Գու ցե իրենց հայ րե նի քի հա մար մեռ նելն հա մա րում 
են տա րա պար տու՞ց, 
Եվ կար ծում են, թե բո լո րը զոհ վե լու են, 
ով պա տե րազմ գնա և մա՞րտ տա թշ նա մուն, 
Չեն հաս կա նում, որ թիվ չկա, ոչ էլ հա շիվ նրանց, որոնց 
ա ռանց կռ վի անա գո րույն մեր ոսոխ նե րը դարձ րին սրի ճա րակ, 
Մինչ կո տոր ված մարդ կանց մի մասն էլ բա վա կան էր ոչ միայն 
ի րենց, այլև եր կի րը մեր ազա տե լու: 
Արդ, ավե լի լավ կլի ներ, եթե, ու րեմ, ազ գի մի մա սը 
հա նուն իր ազ գի տար, –
Ո րով և ազ գը ամե նայն, փար թա մա ցած ու ճո խա ցած, 
 կա րո ղա նար ըստ փա փա գի ազատ -ար ձակ պայ ծա ռա նալ»174: 
Ինք նա զա տագր ման գա ղա փարը, այս պի սով, Բաղ րա մյա նը 

հան գեց նում է ընդ հուպ ինք նա զո հու թյան գա ղա փա րին: 
Ա հա Բաղ րա մյա նի առա ջադ րած այս երեք կար ևոր հիմ ադ-

րույթ նե րը` ազ գային ինք նու թյան -ի նք նա ճա նաչ ման, ինք նա հա-
մախմբ ման ըն դու նա կու թյան և ինք նա զա տագր ման կա րո ղու թյան 
գա ղա փար նե րը դար ձան հայոց ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյան 
կար ևո րա գույն ան կյու նա քա րե րը, որոնց վրա բարձ րա ցավ ու ամ-
բող ջա ցավ հայ ժո ղովր դի ազ գային -ա զա տագ րա կան շարժ ման տա-
ճա րը XIX–XX դա րե րում:

 
     

173 Նոր տետրակ…, էջ 164:
174 Նոր տետրակ…, էջ 36:
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Գ ԼՈՒԽ ՉՈՐ ՐՈՐԴ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԱԶԱ ՏԱԳ ՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ՀԱՐ ՑԸ

 ՄՈՎ ՍԵՍ ԲԱՂ ՐԱՄՅԱ ՆԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ 
ՀԱՅԱՑՔ ՆԵ ՐՈՒՄ

4.1. Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան հիմ ախն դի րը 
XVIII դա րում 

Իր ցե ղի ազա տագ րու թյան հա մար պայ քա րը սկզբ նա վոր վել է 
մարդ կային հա սա րա կու թյան առա ջաց ման ար շա լույ սին: Պատ մու-
թյան վաղ շր ջա նում թույլ էթ նոս նե րը հե ռա նում էին նե րազդ ման աղ-
բյուր նե րից` ավե լի հզոր հար ևան նե րից: Հե տա գա յում, երկ րագն դի 
բնա կեց ման խտաց մա նը զու գըն թաց, նման լու ծում ե րը դառ նում 
էին ան հնա րին: Դա ստի պում էր գտ նել նե րազդ մա նը հա կադր վող 
կեն սա կան նոր մի ջոց ներ: Այդ պի սի մի ջոց նե րից էին. ազ գային լե-
զուն, գիրն ու գրա կա նու թյու նը, կր թու թյու նը, ազ գա պահ պան գա ղա-
փա րա խո սու թյու նը և հատ կա պես` ազ գային հու սա լի ինք նա պաշտ-
պա նու թյան հա մա կարգ ված մե խա նիզմ ե րի ստեղ ծու մը: Բա զում 
հա զա րա մյակ նե րում ժո ղո վուրդ նե րի մղած ան թիվ ու ան հա մար 
պա տե րազմ ե րի զարդն ու գո հար նե րը ոչ թե վաչ կա տուն ցե ղե րի 
աշ խար հա կոր ծան աս պա տա կու թյուն ներն են եղել, այլ փոք րա թիվ 
ժո ղո վուրդ նե րի մղած ազա տագ րա կան ան հա վա սար պա տե րազմ-
նե րը: 

Ա զա տագ րու թյան հա մար մղած հա վեր ժա կան պա տե րազմ ե-
րը, որ պես եր կա րատև, մասշ տա բային ու փո խա կեր պող գոր ծըն-
թաց ներ, որա կա կան նոր փուլ են թևա կո խում XVII–XVIII դա րե րում, 
ժա մա նա կա կից ազ գե րի ձևա վոր ման և բուր ժու ա կան մեծ հե ղա փո-
խու թյուն նե րի դա րաշր ջա նում: Դրանք իրենց ար տա ցո լու մը գտան 
եվ րո պա կան լու սա վո րա կան, կր թա կան, պատ մամ շա կու թային, 
իրա վա կան, գա ղա փա րա խո սա կան տե սու թյուն նե րի ու պրակ տիկ 
գոր ծու նեու թյան մեջ:

Ն վաճ ված ու ճնշ ված ժո ղո վուրդ նե րը ազ գային -ա զա տագ րու-
թյան ան հա վա սար պայ քա րին նա խա պատ րաստ վում են եր կար ժա-
մա նակ, մշա կում ազա տագ րու թյան տե սու թյուն, ռազ մա վա րու թյուն 
ու մար տա վա րու թյուն: 
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Հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյուն թա փան ցած սե փա կան ազ գի 
իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան գա ղա փարն, այս դա րաշր ջա նում 
իշ խող է դառ նում հան րային կյան քի բո լոր ոլորտ նե րում: 

Հայոց ազ գային ազա տագ րա կան պայ քա րի հիմ ա կան առանձ-
նա հատ կու թյունն այն է, որ այն ծա վալ վում է ոչ թե մե կու սի, լո կալ 
մի ջա վայ րում, այլ այն պի սի տա րա ծաշր ջա նում, որ տեղ խա չաձև վում 
են մի քա նի գեր տե րու թյուն նե րի շա հե րը, որով նրա մի ջազ գայ նա-
ցու մը դառ նում է ան խու սա փե լի: Խա ղի մեջ մտած տե րու թյուն նե րը 
բա ցա հայտ կամ քո ղարկ ված ձգ տում են հա կա մար տու թյուն նե րի ըն-
թաց քը դի մո րո շել իրենց օգ տին:

XVIII դա րում հայ ժո ղո վուր դը գտն վում էր ոչ միայն եր կու տե-
րու թյուն նե րի` Թուր քիայի ու Պարս կաս տա նի ծանր լծի տակ, այլև 
հայտն վում հզո րա ցող Ռու սաս տա նի և Եվ րո պա կան տե րու թյուն նե-
րի հա կա մար տու թյուն նե րի ոլոր տում: 

Աշ խար հա քա ղա քա կան նման ան նա խա դեպ զար գա ցում ե րը 
ստի պում են, որ ազ գային -ա զա տագ րա կան պայ քա րի քա ղա քա կա-
նու թյան կերտ ման ժա մա նակ հաշ վի առն վեն ոչ միայն հա մաշ խար-
հային ու ժային բևեռ նե րի, այլև շա հագր գիռ բո լոր երկր նե րի շա հերն 
ու դիր քո րո շում ե րը, ում հետ դաշ նակ ցե լու, որ ճամ բա րին հա րե-
լու, ինչ պի սի փոխ հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լու դաշ նա կից նե-
րի ու մր ցա կից նե րի հետ հիմ ախն դիր նե րը: Ար տա քին տա րաբ նույթ 
վտանգ նե րից հայ ժո ղովր դի կեն սա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան 
ու ղի նե րի որո նու մը այս հա խուռն տե ղա շար ժե րի դա րաշր ջա նում 
առա ջին պլան է մղ վում: Այն վեր է ած վում հա մա կար գային հաս կա-
ցու թյան, հիմ ված ազ գային կյան քի կա յու նու թյան պահ պան ման, 
ինք նա կազ մա կերպ ման, ինք նա հա մախմբ ման սկզ բունք նե րի վրա, 
և միտ ված է առա ջին հեր թին պաշտ պա նել հայ ժո ղովր դի քա ղա-
քա կան, տն տե սա կան ու հոգ ևոր հիմ քե րը և, ի վեր ջո ազա տագ րել 
հայ րե նիքն ու ստեղ ծել ինք նիշ խան պե տու թյուն: 

Որ քան բար դա նում են հայ րե նի քում ստր կաց ված ու աշ խար հով 
մեկ սփռ ված հա յու թյան ազա տագ րա կան շարժ ման ու ղի նե րը մշա-
կող գոր ծիչ նե րի առջև ծա ռա ցած խն դիր նե րը, այն քան տա րաբ նույթ 
ու եր բեմ էլ, իրա րա մերժ են դառ նում ազա տագ րա կան շարժ ման 
առա ջարկ վող ծրագ րե րը: Տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում ու 
տար բեր վայ րե րում ապ րող, տար բեր քա ղա քա կան ու ժե րը ներ կա-
յաց նող գոր ծիչ նե րը տար բեր ձևով էին ըն կա լում իրավ ճա կը և առա-
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ջադ րում տար բեր ծրագ րեր: 
Այդ ծրագ րե րի, ամե նից գնա հա տե լի կող մը թերևս այն է, որ 

նրան ցից յու րա քան չյու րը ձգ տում էր հայտ նա գոր ծել դեռևս ան հայտ 
մի ու ղի, վեր լու ծել բո լոր հնա րա վոր տար բե րակ նե րը և առա ջադ րել 
ազ գին ծան րա գույն իրա վի ճա կից դուրս բե րե լու և դե պի փր կու թյուն 
տա նե լու ու ղի ներ: Այլ կերպ ասած, որ քան էլ տա րաբ նույթ լի նեին 
այդ մո տե ցում ե րը, այ նու ա մե նայ նիվ նրանք լրաց նում էին մի մյանց 
և կազ մում ամ բող ջա կան ազ գային ազա տագ րու թյան հա մընդ հա-
նուր գա ղա փա րա բա նու թյուն: Այս տեղ թեև մեր խն դիրն է քն նար կել 
Մ. Բաղ րա մյա նի մշա կած ծրա գի րը, սա կայն հարկ ենք հա մա րում 
հա մա ռոտ ներ կա յաց նել XVIII դա րում տար բեր քա ղա քա կան ու ժե րի 
ու գոր ծիչ նե րի առա ջադ րած ծրագ րե րը, որոնց բաղ դա տա կան վեր-
լու ծու թյամբ էլ վեր հա նել Բաղ րա մյան մտա ծո ղի ծրագ րի առանձ նա-
հատ կու թյուն ներն ու առա վե լու թյուն նե րը:

 Դեռևս 1645–1669 թվա կան նե րին Կրե տե կղ զում մղ վող պա տե-
րազ մը Վե նե տի կյան հան րա պե տու թյան և Օս մա նյան կայս րու թյան 
միջև նոր հույ սեր ներշն չեց թուր քահ պա տակ քրիս տո նյա նե րին` թո-
թա փե լու օս մա նյան լու ծը:

 Վե նե տի կը, պա պա կան Հռո մը և Ֆրան սիան ձգ տում էին այդ 
պա տե րազ մին տալ հա մաք րիս տո նեական խա չակ րաց ար շա վան-
քի տեսք, ներգ րա վե լով նաև Ար ևել քի քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րին, 
մաս նա վո րա պես թուր քահ պա տակ հույ նե րին, հայե րին ու ասո րի նե-
րին175: Ար ձա գան քե լով այս իրո ղու թյա նը, 1663 թվա կա նին Սսի Խա-
չա տուր Գա ղա տա ցի կա թո ղի կո սը Լյու դո վի կոս XIV թա գա վո րին կոչ 
էր անում իր ձեռ քը վերց նել քրիս տո նյա նե րին ազա տագ րե լու գոր ծը: 
Իսկ Բա ղի շե ցի առևտ րա կան Խո ջա Մու րա տը Լյու դո վի կոս XIV -ին 
հա վաս տիաց նում էր, թե հայե րը և հույ նե րը պատ րաստ են միացյալ 
ու ժե րով ապս տամ բե լու և Ֆրան սիայի կող մից նա խընտ րած ան ձնա-
վո րու թյա նը գա հա կալ հռ չա կե լու: Այս փու լում Հա յաս տա նի ազա-
տագ րու թյան հույ սը կապ վում էր նվա ճո ղա կան նպա տակ ներ հե-
տապն դող եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի հա ջո ղու թյուն նե րի հետ:

Հ ռո մի և եվ րո պա կան մյուս պե տու թյուն նե րի մի ջամ տու թյամբ 
Հա յաս տա նը ազա տագ րե լու միտ քը ոգ ևո րել էր նաև Հա կոբ Ջու-
ղայե ցի կա թո ղի կո սին, որը 1677 թվա կա նին Էջ միած նում հրա վիր-

175 Տե՛ս Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 4-րդ, Եր., 1972, էջ 122:
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ված ժո ղո վում որո շել էր պատ վի րա կու թյուն ու ղար կել Հռոմ և հնա-
զան դու թյուն հայտ նե լու պայ մա նով օգ նու թյուն խնդ րել նրան ցից: 

Իսկ երբ Թուր քիայի նվա ճո ղա կան ձգ տում ե րին դի մա կայե-
լու հա մար 1684 թվա կա նին Ավստ րիան, Լե հաս տանն ու Վե նե տի-
կը կազ մա կեր պե ցին հա կա թուր քա կան «Սր բա զան» լի գան, Ար ևել-
քում գոր ծող իրենց մի սիոներ նե րի մի ջո ցով սկ սե ցին քա րո զել, թե 
իբր նրանք նպա տակ ու նեն օգ նե լու հայե րին և վրա ցի նե րին` ազա-
տագր վե լու թուր քա կան լծից: Հայ քա ղա քա կան շր ջան նե րը, հա վատ 
ըն ծայե լով արևմ տաեվ րո պա կան երկր նե րի այս հա վաս տիացում-
նե րին, ակ տիվ բա նակ ցու թյուն նե րի մեջ մտան նրանց հետ: Ահա 
հա մաշ խար հային պատ մու թյան այս բե կում ային պա հին էր, որ 
աս պա րեզ իջավ հայ ազ գային -ա զա տագ րա կան շարժ ման խո շո րա-
գույն գոր ծիչ նե րից մե կը` Իս րայել Օրին: 

Եվ րո պա յում կազ մա վոր ված հա կա թուր քա կան դաշ նու թյու նը 
և դրա մեծ հա ջո ղու թյուն նե րը` թուր քա կան զոր քե րի ջախ ջա խու մը 
Յան Սո բես կու, Պետ րոս Մե ծի և Եվ գե նի Սա վո յա ցու կող մից, փաս-
տո րեն դրե ցին հա մաշ խար հային պատ մու թյան այն դա րաշր ջա նի 
հիմ քե րը, որոնք նպա տա կամղ ված էին մաս նա տել Թուր քիան, որը 
հե տա գա յում կոչ վե լու էր Ար ևե լյան հարց, ար մա տա կան մի հարց, 
որի շուր ջը պտտ վե լու էր հա մաշ խար հային պատ մու թյա նը հա ջոր-
դող մի քա նի հա րյու րա մյակ նե րում, իր շր ջապ տույ տի մեջ առ նե լով 
նաև հայ ժո ղովր դի ճա կա տա գի րը:

 Նոր պատ մու թյան այս ըն թաց քը կեր տող նե րի` Հռո մի պա պի, 
Պետ րոս Մե ծի, Ավստ րիայի Լեոպոլդ կայս րի և այլ հզոր նե րի հետ էր 
ան մի ջա կա նո րեն առնչ վում Իս րայել Օրին Հա յաս տա նի ազա տագ-
րու թյան իր ծրա գի րը մշա կե լիս: Նա խա դե պը չու նե ցող մի հան դուգն 
ու խո հեմ քայլ էր այս, որով Հա յաս տա նը փր կե լու աղեր սանք նե-
րը Օրին դարձ րեց հա մաշ խար հային ներ հակ ու ժե րը Հա յաս տա նի 
ազա տագ րու թյան գոր ծին ծա ռայեց նե լու գի տա կա նո րեն մշակ ված 
ու դի վա նա գի տո րեն հիմ ա վոր ված ծրա գիր: 1699 թվա կա նին Իս-
րայել Օրին մշա կում և 1700 թվա կա նին Պֆալ ցի կուր ֆյուրստ Հով-
հան Վիլ հել մին է ներ կա յաց նում Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան 
ծրա գի րը, որը հայտ նի է «Պ ֆալ ցյան ծրա գիր» անու նով176: Այն բաղ-

176 Բնագիրը տե՛ս Լեո, Երկեր. հ. 3, էջ 48-63: Հմմ. Эзов Г. А., Сношения Петра 
Великого с армянским народом, СПб, 1898: 
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կա ցած է 36 կե տից, որով ծրագր վում էր կազ մա կեր պել եռյակ դա-
շինք Ավստ րիայի, Պֆալ ցի և Տոս կա նիայի մաս նակ ցու թյամբ և Հռո-
մի պա պի աջակ ցու թյամբ; Արևմ տաեվ րո պա կան խա չակ րու թյան 
բնույթ ու նե ցող այս ար շա վան քին Կյուր ֆուրս տը պետք է տրա մադ-
րեր 1000 հե ծյալ զին վոր, 1000 դրա գոն ներ, որոշ քա նա կու թյամբ այլ 
ան հրա ժեշտ զո րա տե սակ ներ ու զի նամ թերք:

Ծ րագր վող ար շա վան քը պետք է սկս վեր 1700 թվա կա նի մայի-
սին: Մշակ վում է ար շա վան քի եր թու ղին, հաշ վարկ վում ծախ սե րը, 
հս տա կեց վում հայե րի ցույց տր վե լիք օգ նու թյան չա փը, հիմ ա վոր-
վում հա մաք րիս տո նեական միաս նա կան ճա կա տի ստեղծ ման գա-
ղա փարն ու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Իս րայել Օրու մշա կած այս ծրա-
գի րը նմա նը չու նի հայոց ազ գային -ա զա տագ րա կան շար ժում ե րի 
նա խորդ հա զա րա մյակ նե րում: Նրա հիմ ա կան խն դիրն էր եվ րո-
պա կան մի իշ խա նի հա մո զել, որ Հա յաս տա նի թա գը ձեռք բե րե լը 
այն քան Էլ դժ վար չէ, այն ըն դա մե նը 20–25 օր վա գործ է: Բա նա կ-
ցու թյուն ներ սկ սե լով Հով հան Վիլ հել մի հետ, Օրին հա մոզ ված էր, 
որ թուր քե րի դեմ ծա վալ ված ռազ մա կան հա ջո ղու թյուն նե րը, նրանց 
կրած 1683 և 1697 թվա կան նե րի ծանր պար տու թյուն նե րը կա րող են 
նպաս տել իր հա կա թուր քա կան ծրագ րի իրա կա նաց մա նը: Սա կայն 
շու տով Օրին զգաց, որ ավստ րիացի նե րի թուր քե րին տված ջար դը 
որ քան նպաս տեց եվ րո պա ցի նե րի ոգ ևո րու թյա նը, այն քան նրա ար-
դյուն քը` 1699 թվա կա նի Կար լո վի ցի պայ մա նա գի րը, որով թուր քե րը 
վտար վե ցին Եվ րոպայից, խան գա րեց այդ ծրագ րի իրա գործ մա նը, 
որով հետև այդ դեպ քե րից հե տո եվ րո պա կան երկր նե րը այլևս կա-
րիք չու նեին ար ևել քի քրիստո նյա ժո ղո վուրդ նե րի աջակ ցու թյա նը: 
Ինչ պես նշում է Ա. Հով հան նի սյա նը, «Որ չափ Հաբս բուր գյան քա ղա-
քա կա նու թյան խն դիր նե րի մի ջից հան վում էր «Թուր քա կան վտան-
գի» մտա հո գու թյու նը, գեր մա նա կան կայս րի հա մար Հա յաս տա նի 
ազա տագր ման խն դի րը պի տի կորց ներ իր նշա նա կու թյունն ու այժ-
մեակա նու թյու նը»177:

 Հայ ժո ղովր դի ազա տագ րու թյան հույ սը մում է Ռու սաս տա նը, 
որը նպա տակ ու ներ Թուր քիայի ու Պարս կաս տա նի հաշ վին ըն դար-

Տե՛ս, Աշոտ Հովհաննիսյան, Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմու-
թյան, գիրք երկրորդ, Եր., 1959:
177 Ա. Հովհաննիսյան, Դրվագներ… հ. 2-րդ, էջ 411:
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ձա կել իր հա րա վային սահ ման նե րը: Այս իրա վի ճա կը ըմբռ նե լով, մեծ 
դի վա նա գետ-քա ղա քա գետ Իս րայել Օրին 1701 թվա կա նին ուղևոր-
վեց Ռու սաս տան: Ժա մա նե լու նպա տակն էր խնդ րել ցա րին, որ իր 
ձեռ քը վերց նի Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան գոր ծը: Կազմ վեց մի 
նոր ծրա գիր, որը հայտ նի է «Մոս կո վյան ծրա գիր» անու նով: Եթե 
Պֆալ ցյան ծրագ րի իրա կա նաց ման հա մար չկար եվ րո պա կան որ ևէ 
կոնկ րետ երկ րի շա հագրգ ռու թյու նը, այս տեղ ակն բախ է Հայաս տա-
նի և Ռու սաս տա նի քա ղա քա կան շա հե րի հա մընկ նման փաս տը: Այս 
ծրագ րում ակն կալ վում էր Ռու սաս տա նի աջակ ցու թյու նը, առա ջին 
պլան է մղ վում Իս րայել Օրին` որ պես այդ գոր ծի կազ մա կեր պիչ ու 
առաջ նորդ: Ռու սաս տա նի օգ նու թյան դի մաց Սյու նի քի հայ մե լիք նե-
րը խոս տա նում են հնա զան դու թյուն, այն պես, ինչ պես ռու սահ պա-
տակ մյուս իշ խան նե րը: Ռու սաս տա նը պետք է տրա մադ րեր 25 հա-
զա րա նոց բա նակ, որին միանա լու էին հայ և վրաց ապս տամբ նե րը: 
Հա մա տեղ ու ժե րով ազա տագ րե լու էին Ար ևե լյան Հա յաս տա նը: Հայ-
ռու սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան Օրու ծրագ րում այ նու հետև նշ վում 
է ռու սա կան բա նա կին հայե րի ցույց տր վե լիք ռազ մա կան ու տն տե-
սա կան օգ նու թյան մա սին:

 Թեև Օրին գծագ րեց Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան իրա կան 
այն նա խա շա վի ղը, որով քայ լե լու էր հայ ժո ղո վուր դը մի ամ բողջ հա-
րյու րա մյակ, մինչև Ար ևե լյան Հա յաս տա նի միացու մը Ռու սաս տա-
նին, սա կայն կյան քը ցույց տվեց, որ հայ ժո ղո վուր դը այդ ծրագ րով 
ոչ թե իս կա կան ազա տու թյուն է ձեռք բե րե լու, այլ միայն տի րա պե-
տող լուծն է փոխ վե լու:

XVIII դա րում Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան մի նոր ծրա գիր 
մշա կեց և դրա իրա գործ մա նը իր կյան քը նվի րեց Հով սեփ Էմի նը: 
Առաջ նորդ վե լով այն սկզ բուն քով, որ հայ ժո ղո վուր դը ոչ միայն գայ-
թակ ղիչ գա ղա փար նե րի ու ծրագ րե րի, այլև այն իրա գոր ծող կազ մա-
կերպ ված ու վարժ ված բա նա կի կա րիք ու նի:

 Մո տի կից ծա նո թա նա լով հայ ժո ղովր դի կեն ցա ղին` նա հա մոզ-
վեց, որ խա վա րի ու տգի տու թյան մեջ խար խա փող ժո ղո վուր դը չի 
կա րող ստեղ ծել վարժ ված, գրա գետ ու մար տու նակ բա նակ: Այս ան-
հրա ժեշ տու թյամբ հան գեց ազ գը կր թե լու և լու սա վո րե լու գա ղա փա-
րին, դրա նով իսկ դառ նա լով նաև մեծ լու սա վո րիչ: 

Է մի նը ծրագ րում էր հայե րից ու վրա ցի նե րից ստեղ ծել եվ րո պա-
կան տի պի բա նակ և նրա մի ջո ցով ու Ռու սաս տա նի օգ նու թյամբ, 
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ազա տագ րել հայե րին ու վրա ցի նե րին և ստեղ ծել հայ-վ րա ցա կան 
միաս նա կան պե տու թյուն:

Բ նա կան է, որ այս պայ ման նե րում տի րա պե տող քա ղա քա կան 
իրա վի ճակն է Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան ծրա գիր կազ մող Էմի-
նի ու շադ րու թյան կի զա կետ բե րում Վրաս տա նին: «Պար սից թույլ 
քայ քայ վող պե տու թյան մեջ,– նշում է Լեոն,– Հե րակ լը եր ևան է գա-
լիս իբրև քաջ պա տե րազ մող և մի բախ տա վոր շր ջան է բե րում իր 
բազ մա տանջ հայ րե նի քի հա մար…

 Հե րակ լը` քրիս տո նեու թյան պաշտ պան, ամ բողջ մահ մե դա կան 
ար ևել քում միակ ու ժեղ և ըն դու նակ քրիս տո նյա վե հա պետն էր»178: 
Բա ցի դրա նից, վրաց թա գա վո րու թյան գե րա կա յու թյու նը ճա նա չում 
էին Եր ևա նի, Ղա րա բա ղի, Նա խիջ ևա նի, և Գյան ջայի Պարս կա կան 
խա նու թյուն նե րը, որոնց բնակ չու թյու նը գե րա զան ցա պես հայեր էին: 
Հայ-վ րա ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րը XVIII դա րում ձևա վոր վում էին 
ինչ պես բուն Վրաս տա նում` ժո ղո վուրդ նե րի բազ մաբ նույթ հրա բե-
րու թյուն նե րի հիմ քի վրա, այն պես էլ բուն Հա յաս տա նում ու տա րա-
ծաշր ջա նում` վրաց իշ խան նե րի ու նե ցած առն չու թյուն նե րի ոլոր տում: 
Հա յազ գի գոր ծիչ նե րը, և հատ կա պես Հով սեփ Էմի նը հա ճախ ընդ-
գրկ վում էին Վրաս տա նի ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր-
ման ոլորտ և իրա կա նաց նում վրաց ար քու նի քի դի վա նա գի տա կան 
բա նակ ցու թյուն նե րի վա րու մը այլ պե տու թյուն նե րի, և հատ կա պես` 
Ռու սաս տա նի հետ:

 Միան գա մայն ակ ներև է, որ XVIII դա րի II կե սի հայ-վ րա ցա կան 
պե տու թյան ստեղծ ման հնա րա վո րու թյան հար ցը և վրաց Բագ րա-
տու նի նե րին հայոց թա գա վոր ճա նա չե լու ձգ տում ե րը հայ-վ րա ցա-
կան եր կա րատև հա րա բե րու թյուն նե րին ու ղեկ ցող գա ղա փա րի ար-
դյունք էր: Ռու սաս տա նը ինչ պես XVIII դա րի առա ջին քա ռոր դում, 
այն պես էլ դա րի վեր ջին քա ռոր դին հմ տո րեն օգ տա գոր ծում էր մահ-
մե դա կան լծի դեմ հայ-վ րա ցա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան հնա րա-
վո րու թյան հիմ ա հար ցը և ան կա խու թյուն ձեռք բե րե լու երա զան քը: 
XVIII դա րի II կե սի առանձ նա հատ կու թյունն այն էր, որ Ռու սաս տա նի 
կող մից Վրա ցի նե րի նկր տում ե րին Հա յաս տա նի տա րած քի նկատ-
մամբ բա վա րա րում տա լու մի ջո ցով շա հե լու վրա ցի և հայ գոր ծիչ նե-
րի օժան դա կու թյու նը` Հա րա վային Կով կա սում իր տի րա պե տու թյու-
նը հաս տա տելն էր: 

178 Լեո, երկեր, հ. 5, էջ 533:
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Հայ-վ րա ցա կան հա մա գոր ծակ ցու թյամբ զին ված պայ քա րով Հա-
յաս տա նի ազա տագ րու թյան Էմի նի ծրա գի րը նույն պես չի րա կա նա-
ցավ, որով հետև ու ժե րը խիստ ան հա վա սար էին: Հե րակ լը չէր կա-
րող մեծ ռիս կի դի մել ու ան հա վա սար պայ քա րի մեջ մտ նել Պարս-
կաս տա նի ու Թուր քիայի դեմ, իսկ Ռու սաս տա նը դեռևս սպա սում էր 
հար մար պա հի: 

Ազ գային -ա զա տագ րա կան պայ քա րի ծրագ րի մշակ ման, ազ գա-
պահ պան գա ղա փար նե րի ստեղծ ման և նրանց կյան քի կոչ ման հա-
մար ծա վա լած պրակտկ գոր ծու նեու թյան աս պա րե զում, XVIII դա րում 
մեծ ավանդ է ներդ նում նաև Շա հա միր Շա հա մի րյա նը: Նրա եր կու 
մե ծար ժեք աշ խա տու թյուն նե րում179, հայ-ռու սա կան դաշ նա գրե րի 
եր կու նա խագ ծե րում180, ժա մա նա կի աչ քի ընկ նող հայ և օտա րազ-
գի գոր ծիչ նե րին հղած նա մակ նե րում181 ար ծարծ վում են Հա յաս տա նի 
ազա տագ րու թյան բա զում հիմ ախն դիր ներ, ինչ պես նաև մշակ վում 
ազա տագր վե լիք Հա յաս տա նի ժո ղովր դա վա րա կան հան րա պե տա-
կան կար գե րի հաս տատ ման սահ մա նադ րու թյան նա խա գիծ: 

Թուրք-պարս կա կան լծից Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան հար ցը 
Շ. Շա հա մի րյա նը ներ կա յաց նում է առա վել ամ բող ջա կան հնա րա վո-
րու թյուն նե րի հաշ վար կով: Հիմ ախն դի րը Հ. Էմի նի նման կա պում 
է մի կող մից Վրաս տա նի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան, մյուս կող-
մից Ռու սաս տա նի աջակ ցու թյան հետ: Բա ցի դրա նից, նա ձգ տում 
էր Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան խն դի րը դարձ նել հա մազ գային 
գործ, ազ գային -ա զա տագ րա կան պայ քա րին մաս նա կից դարձ նել 
ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րին: Ազ գի հա մախմբ ման գոր ծում Շա-
հա մի րյա նը կար ևո րում է ար տերկ րի հա յու թյան դե րը, որը պետք է 
նաև իր կա պի տա լը տե ղա փո խեր մայր հայ րե նիք: Որ պես հայ րե նիք 
վե րա դար ձող ար տերկ րի հա յու թյան ժա մա նա կա վոր հանգր վան և 
ու ժե րը շտապ հա մախմ բե լու վայր, Շա հա մի րյա նը մատ նա ցույց է 
անում Հա յաս տա նին մո տիկ Ղզ լա րը: 

Ազ գային նե րու ժի հա ջորդ կար ևո րա գույն օղա կը Շա հա մի րյա-
նը հա մա րում է Ար ցա խի մե լի քու թյուն նե րին: Նրանք պետք է վե րա-

179 Տե՛ս Որոգայթ փառաց, Եր., 2002: Նշաւակ, Մադրաս, 1783:
180 Տե՛ս Նշաւակ և Դիվան հայոց պատմության, գիրք Դ:
181 Տե՛ս Պ. Չոբանյան, Վրացական ուղեգրությունները և նրանց տեղեկությունները 
հայերի մասին, Եր., 1981: Դիվան հայոց պատմության, գիրք Ը, մաս երկրորդ, 
Թիֆլիս, 1908:
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կանգ նեին հայոց պե տա կա նու թյու նը, որի տն տե սա կան ու ռազ մա-
կան հզո րու թյու նը պետք է օգ տա գործ վեր բո վան դակ Հա յաս տա նի 
ազա տագ րու թյան հա մար:

Չ բա վա կա նա նա լով միայն ազա տագ րու թյան ծրա գիր մշա կե լով, 
Շա հա մի րյանն ուղ ղա կի բա նակ ցու թյուն ներ է սկ սում վրաց թա գա-
վո րի հետ և խոր հուրդ է տա լիս նրան` օգտ վել Պարս կաս տա նում 
տի րող քա ղա քա կան ան կա յուն իրա վի ճա կից, հա մախմ բել հայ-վ րա-
ցա կան ու ժե րը և ազա տագ րել նախ Ար ևե լյան Հա յաս տա նը, ապա` 
Արևմ տյա նը:

 Հայ-վ րա ցա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը գործ նա կան հիմ քի վրա 
դնե լու նպա տա կով Հե րակլ 2-ր դին նվեր է ու ղար կում ոս կե շքան շան 
զար դար ված թան կար ժեք քա րե րով: Իսկ Հե րակ լը 1768 թվա կա նին 
վրաց իշ խա նի տիտ ղոս է շնոր հում Շա հա մի րյա նին, այ նու հետև որ-
պես ժա ռան գա կան կալ վածք` նվի րում Լո ռին:

 Հով սեփ Էմի նը իր հու շե րում նշում է, որ Շա հա մի րյա նի նա խա-
ձեռ նու թյամբ միավոր վում են Մադ րա սի մյուս հայ մե ծա հա րուստ 
վա ճա ռա կան նե րը և որո շում Էմի նին հատ կաց նել տա րե կան 12 հա-
զար րու պի, Հա յաս տա նում մի քա նի զո րա խումբ պա հե լու հա մար182: 

Այս պի սով, Ըստ Շ. Շա հա մի րյա նի, Հա յաս տա նը պետք է ազա-
տագր վեր հայ-վ րա ցա կան փոխ շա հա վետ դաշ նակ ցու թյան և Ռու-
սա կան օժան դա կու թյան ճա նա պար հով: Ազա տագր վե լուց հե տո հայ 
ժո ղո վուր դը միշտ պետք է երախ տա գի տու թյամբ հա տու ցեր Ռու-
սաս տա նի փր կա րար օգ նու թյան դի մաց:

 Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան հա ջորդ, որոշ հե տաքրք րու թյուն 
ներ կա յաց նող ծրա գի րը մշա կեց ռու սա հայ առևտ րա կան Մով սես Սա-
րա ֆյա նը183: Ըստ այս նա խագ ծի` վրա ցա կան թա գա վոր ներ Հե րակ լը 
և Սո ղո մո նը պետք է Ռու սա կան բա նա կային կոր պու սի օժան դա կու-
թյամբ պայ քա րեին թուր քե րի դեմ: Միաժա մա նակ, Ռու սաս տա նում 
ազ դե ցիկ հայե րից մե կի գլ խա վո րու թյամբ պետք է կազ մա կերպ վեր 
զին վո րա կան խումբ, բաղ կա ցած վրա ցի նե րից և հայե րից, և ռու սա-
կան կոր պու սի հետ ուղ ևոր վի Վրաս տան: Այ նու հետև Ղա րա բա ղի 
Մե լիք նե րի աջակ ցու թյամբ պետք է գրա վեին Եր ևա նը, որից հե տո 
կպայ քա րեին Իրա նի ու Թուր քիայի դեմ, տե ղի հայե րի աջակ ցու-

182 Տե՛ս Հովսեփ Էմինի կյանքն ու արկածները, Պեյրութ, 1958, էջ 455:
183 Տե՛ս Иоаннисян А., Иосиф Эмин, Ер., 1945, էջք 269-274:
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թյամբ: Ինչ պես տես նում ենք, Սա րա ֆյա նը և նրա հա մա խոհ նե րը 
Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան գոր ծում նույն պես կար ևո րում էին 
Ռու սաս տա նի և Վրաս տա նի օգ նու թյան պա րա գան: 

Բ նա կան է, որ թուրք-պարս կա կան դա ժան լծի տակ հե ծող հայ 
ժո ղո վուր դը այլ հույ սեր ու նե նալ չէր կա րող: Այդ օգ նու թյու նը հայ 
գոր ծիչ նե րը դի տում էին որ պես կար ևոր մի ջոց հայ ժո ղովր դին հույս 
ներշն չե լու և ազա տագ րա կան պայ քա րի դուրս բե րե լու հա մար: Այ-
սու հան դերձ, ակն հայտ է, որ հայ գոր ծիչ նե րի մշա կած այս հայտ նի 
մի ջոց նե րին ու ազա տագ րու թյան ծրագ րե րին Ռու սաս տա նը ու շադ-
րու թյուն էր դարձ նում հայե րին ռազ մա կան տե սա կե տից օգ տա գոր-
ծե լու նպա տա կով: Դրա հա մար էլ նրանք խու սա փում էին պարզ 
պա տաս խան նե րից` տա լով ընդ հա նուր, սպա սո ղա կան ու անո րոշ 
խոս տում եր միայն: Նրանց աղոտ ակ նարկ նե րը հայե րի հա մար 
«իշ խա նու թյուն ինչ» նո րո գե լու մա սին, կամ Հա յաս տա նի ան կա խու-
թյան երա զանք նե րի հան դեպ տված լա կո նա կան «կա րե լի է» պա-
տաս խա նը, – ինչ պես իրա վա ցիորեն նկա տում է Թ. Ավ դալ բե գյա նը, 
լց նում էր ժա մա նա կա կից հայե րի սիր տը խն դու թյամբ ու մեծ հույ-
սե րով, հո գե կան ու քա ղա քա կան եռու զե ռի մեջ ձգե լով նրանց Հնդ-
կաս տա նից մինչև Սյու նիք ու Վա ղար շա պա տի մե նաս տա նից մինչև 
հյու սի սի մայ րա քա ղա քը:

 Հո գե բա նա կան տե սա կե տից շատ ու սա նե լի է,– շա րու նա կում 
է ան վա նի հե տա զո տո ղը,– որ ոչ միայն այն ժա մա նակ վա հայե րը, 
այլև նույ նիսկ 100 տա րի հե տո հայոց պատ մու թյունն ու սում ա սի-
րո ղը (պ րոֆ. Լեոն – Մ.Դ.) ան գամ կար դա լով Ար ղու թյա նի «Օ րագ-
րու թյան» հա մա պա տաս խան տո ղե րը` պատ րան քի մեջ է ընկ նում, 
որոշ ու պարզ խոս տում տես նում այն տեղ, որ տեղ միայն մշու շա պատ 
ար տա հայ տու թյուն ներ կան ար ձա նագր ված184: 

Ա հա այս հա մա տա րած մո լոր մտայ նու թյան մի ջա վայ րում է, որ 
աս պա րեզ է իջ նում Մով սես Բաղ րա մյա նը իր ազ գային -ա զա տագ-
րու թյան հի րա վի հե ղա փո խա կան ծրագ րով:

184 Տե՛ս Թ. Ավդալբեգյան, Հայ ազատագրական շարժման երկու հոսանք XVIII 
դարի վերջում, «Հայագիտական հետազոտություններ», Եր., 1969, էջ 215:
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4.2. Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան 
Մով սես Բաղ րա մյա նի ծրա գի րը 

 Հայ ազ գային -ա զա տագ րա կան շարժ ման տե սա բան նե րից առա-
ջի նը Մով սես Բաղ րա մյանն էր, որ հեր քեց դր սի ան շա հախն դիր օգ-
նու թյան գա ղա փա րը և հիմ ա վո րեց, որ յու րա քան չյուր նվաճ ված 
ժո ղո վուրդ ին քը պետք է իր որ դի նե րի արյան գնով ազա տագ րի 
հայ րե նի քը, ին քը պետք է ջան քեր թա փի, միջ նա դա րյան թմ րու թյան 
քնից զարթ նեց նի և լու սա վո րու թյան ու կր թու թյան մի ջո ցով ստեղ-
ծի քա ղա քա ցիական ազգ, աճեց նի ազ գին հա մախմ բող ու պայ քա րի 
տա նող ընտ րա նի, ստեղ ծի ազա տագ րու թյան տն տե սա կան հիմք, 
մշա կի ազա տագ րա կան պայ քա րի գի տա կա նո րեն հիմ ա վոր ված 
ռազ մա վա րու թյուն ու մար տա վա րու թյուն:

 Բաղ րա մյա նը նաև այն նշա նա վոր գոր ծիչն էր, որ ազ գային -ա-
զա տագ րու թյան խն դի րը կա պեց սո ցիալա կան վե րա փո խում ե րի 
խնդ րի հետ, ցույց տվեց, որ քա ղա քա կան ան կա խու թյու նը ան հրա-
ժեշտ նա խադ րյալ է ստեղ ծում հա մազ գային կեն սա կան խն դիր նե րի 
լուծ ման, հա նուն սո ցիալա կան առա ջա դի մու թյան պայ քա րի հա մար: 
Նա նոր ու ղի ներ է բա ցում հայ ժո ղովր դի սո ցիալ-տն տե սա կան հե-
տամ ա ցու թյան վե րաց ման, ժո ղովր դի մարդ կային ու նյու թա կան 
վիթ խա րի ռե սուրս  նե րի օգ տա գործ ման, ժո ղովր դին սո վից ու աղ-
քա տու թյու նից փր կե լու հա մար:

 Հայ ժո ղովր դին, որին թուր քերն ու պար սիկ նե րը պա հում էին 
պատ մու թյան ետ նա բե մում, Բաղ րա մյա նը տե սա կա նո րեն դարձ րեց 
քա ղա քա կան հզոր ուժ:

 Բաղ րա մյա նը առա ջի նը նկա տեց, որ ստր կաց ված հայ ժո ղովըր-
դի ազա տագ րու մը սեր տո րեն կապ ված է բուր ժու ա կան հա սա րա կա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման հետ, հա րա բե րու թյուն ներ, 
որոնց ար դյուն քում ձևա վոր վեց հենց ին քը, մարդ կային էթ նի կա կան 
հան րույ թի բարձ րա գույն տե սա կը` ազ գը: 

Ազ գային -ա զա տագ րա կան հա մաեվ րո պա կան շար ժու մը նույն-
պես բուր ժու ա կան հա րա բե րու թյուն նե րի առա ջաց ման ար դյունք էր: 
Հայտ նի է, որ նվաճ ված ժո ղո վուրդ նե րի ազա տագ րե լու և ինք նու-
րույն պե տու թյուն ստեղ ծե լու իրա վուն քի գա ղա փա րը առաջ նային 
դար ձավ XVIII դա րի լու սա վո րա կան գա ղա փա րա խո սու թյան մեջ և 
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մարմ ա վոր վեց Հյու սի սային Ամե րի կայի ան կա խու թյան պա տե րազ-
մում և ֆրան սիական մեծ հե ղա փո խու թյամբ: 

Արև մուտ քում այդ շար ժու մը ու ղեկց վում էր ցն ծու թյամբ: Օրի-
նակ, երբ Հյու սի սային Ամե րի կայի ան գլիացի նե րը ապս տամ բու թյուն 
սկսե ցին` մայր հայ րե նի քից ան ջատ վե լու և ան կա խու թյուն ստա նա-
լու հա մար, Անգ լիայում ազա տա սի րու թյու նը թևա կո խեց մի նոր աս-
տի ճան, որի կենտ րո նում կանգ նած էին պե տա կան հայտ նի գոր ծիչ-
ներ, գրող ներ, որոնք ոչ թե դա տա պար տում էին ապս տամբ նե րին, 
այլ պաշտ պա նում էին նրանց` հա նուն մարդ կային ազա տու թյան գա-
ղա փա րի: Ըստ Առ նոլդ Թոյն բիի, Արև մուտ քում ազ գայ նա կան շար-
ժու մը մեղմ էր ըն թա նում այն պատ ճառով, որ այդ երկր նե րում ազ-
գայ նա կան շար ժում երն ու ղեկց վում էին քա ղա քա կան սահ մա նա-
բա ժան ման հս տակ վի ճա կով, այ սինքն, XVIII դա րի վեր ջին նրանք 
կազ մում էին տա րած քային միասեռ զանգ ված ներ, որոնք էլ դառ նում 
էին կազ մա վոր վող ազ գային պե տու թյուն ներ:

 Բայց երբ «ազ գայ նա կա նու թյան մո լուց քը» շարժ վեց դե պի 
արևելք, ապա ի հայտ եկավ, որ ազ գայ նա կան իդեալը տար բեր վում 
է «Ժա մա նա կա կից քար տե զագ րա կան փաս տե րից»: Եվ սա էր, որ 
աղետ ներ բե րեց, ասում է Թոյն բին և դի մում հայե րի օրի նա կին185: 

Իակ ար ևել քում ինչ պես նշում է Բաղ րա մյա նը, – ար դեն մոտ 400 
տա րի է, ինչ գե րու թյան դա տա պարտ ված հայ ժո ղո վուր դը անո րոշ 
դե գե րում է և նույ նիսկ ազա տու թյուն չի փա փա գում: Նույ նիսկ այդ 
վի ճա կը բնա կան հա մա րե լով, իր սր տում ցավ չի զգում, կտ տանք-
նե րից ու տան ջանք նե րից վհատ ված: Իրենց ծու լու թյան ու հու սա-
հա տու թյան պատ ճա ռով շատ խոշ տան գում եր են տա նում, կար ծե-
լով թե դրա նով հնա զան դու թյան աստ վա ծային պատ վի րան ներն են 
կա տա րում, գտ նե լով որ իրենց չար չա րանք նե րի պատ ճա ռը իրենց 
կա տա րած մեղ քերն են186: 

Ա հա այս պի սի կար գա վի ճակ և տրա մադ րու թյուն ու նե ցող ժո-
ղովր դին է ձգ տում ոտ քի հա նել Բաղ րա մյա նը: Բնա կա նա բար նրա-
նից պա հանջ վում է ու ժե րի բարձ րա գույն լա րում, տի րա պե տող իրա-
կա նու թյան գի տա կան ու հիմ ա վոր բա ցա հայ տում, ազա տագ րու-

185 Տե՛ս Հ. Գևորգյան, Փիլիսոփայություն, պատմություն, մշակույթ, Եր., 2005, 
էջ 395:
186 Տե՛ս Մ. Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 30:
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թյան պայ քա րի ձեռ նոց նե տող ժո ղովր դի ու ժե րի գե րա գույն ակ տի-
վա ցում և շարժ ման ընդ հա նուր վե րել քի ոգու ապա հո վում: 

Մարդ կու թյան պատ մու թյու նը հա րուստ է բա զում ազ գե րի ազա-
տագ րու թյան օրի նակ նե րով: Եթե մենք էլ նրանց հետ ևենք,– գրում 
է մեծ հայ րե նա սե րը,– մեզ հա մար էլ դժ վար չի լի նի ազա տագր վել 
օտար նե րի լծից, ուս տի, հար գար ժան հայեր, այդ ամե նը տես նե լով 
ձեր որ դի նե րին ու դուստ րե րին սո վո րեց րեք, որ հե ռու ման տաղտ-
կա լի կյան քից և ինչ հնար ու նեն որո նեն ազա տու թյան ու ղի նե րը: 
Հենց մեր ժա մա նակ նե րում, մեր աչ քի առաջ հա մախմբ վե ցին ու 
փրկ վե ցին շատ ազ գեր, ինչ պես, օրի նակ` իս պա նա ցի ներն ու պոր-
տու գա լա ցի նե րը: Իսկ ռուս նե րը ան հայ տու թյու նից բարձ րա ցան և 
աշ խար հա կալ տե րու թյուն դար ձան:

 «Ու ոչ թե ինչ -որ հրաշ քով ու սքան չու մով կամ այ լոց 
ա ջակ ցու թյամբ ու օգ նու թյամբ, 
Այլ շնոր հիվ վեր նախ նամ նրանք իրենք արիացան, 
մարտն չե ցին և փրկ վե ցին (տի րող նե րից)»187: 
Ու րեմ,– շա րու նա կում է Բաղ րա մյա նը,– եկեք մենք էլ նրանց 

նման մի կամք դար ձած, պայ քա րենք մեր կե ղե քիչ նե րի դեմ, մեր 
հույ սը մեր և մեր աստ ծո վրա դնե լով:

 Բաղ րա մյա նը քաջ գի տակ ցում է, որ նման իրա վի ճա կում գտնը-
վող ժո ղո վուրդ նե րը հեշ տու թյամբ չեն ձեռք բե րում ազա տու թյուն: 
Ազա տու թյան հա մար մղ վող ան հա վա սար պայ քա րը հա մե մա տում է 
եր կուն քի մեջ գտն վող կնոջ ցա վե րին ու տա ռա պանք նե րին ու եզ րա-
կաց նում, թե այդ ան հուն ցա վե րից հե տո ման կա նը տես նե լով ինչ-
պես մայրն է բերկ րանք ապ րում, այն պես էլ ազ գը կապ րի իր ազա-
տու թյու նը տես նե լով188: 

Ա հա թե ին չու են քա ջա մար տիկ ու ան նկուն տղա մար դիկ նա-
խընտ րում մի նա գա մից զոհ վել որ պես նա հա տակ ներ, քան ամեն 
օր, հա զար ան գամ բաց աչ քե րով մա հը տես նել: Որով հետև նրանք 
մտա ծում են, որ սո վո րա կան մահ կա նա ցու ներ են, և ավե լի լավ է քա-
ջի մա հով մեռ նել, քան ստ րու կի պես ապ րել: 

187 Մ. Բաղրամյան, նշվ աշխ., էջ 31:
188 Տե՛ս  Հ. Մանուչարյան, Հայկական լիբերալիզմի սկզբնավորումը և պահպանո-
ղականությունը, «Քաղաքագիտության հարցեր», Եր., «Մանկավարժ» հրատ., 
2011, էջ 148-152:
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Ե րա նի թե, – փա փա գում է մեծ հայ րե նա սե րը, – մեր ազգն էլ 
մի օր ան ձը հայ րե նի քին նվի րա բե րող նա հա տա կի ման խոր հեր: 
Գու ցե իրենց հայ րե նի քի հա մար զոհ վե լը անի մաստ են հա մա րում, 
կար ծե լով թե բո լո րը զոհ վե լու են ան հա վա սար կռ վում: Նրանք չեն 
հաս կա նում, որ թիվ ու հա շիվ չկա նրանց, որոնք թաքս տոց նե րում ու 
փա խուս տի ճա նա պար հին սրի ճա րակ են դառ նում: Մինչ դեռ նրանց 
մի մասն էլ բա վա կան էր, որ իր ար ժա նա պա տիվ մա հով կա րո ղա-
նար ազա տագ րել իր հայ րե նի քը:

 «Արդ, ավե լի լավ կլի նի, եթե, ու րեմ, ազ գի մի մա սը
 կյան քը հա նուն իր ազ գի տար, 
Ո րով և ազ գը ամե նայն, փար թա մա ցած ու ճո խա ցած, 
կա րո ղա նար ըստ փա փա գի ազատ -ար ձակ պայ ծա ռա նալ»189: 
Ոչ մի ազգ,– հա վաս տիաց նում է Բաղ րա մյա նը,– ազա տու թյան 

հա մար մղ ված պայ քա րում չի սպառ վել կամ նվա զել: 
Արդ ու րեմ, եկեք մենք էլ ոտ քի ել նենք, սթա փեց նենք մեզ ծու լու-

թյան թմ բի րից, որ պես զի մենք կեն դա նի, բայց չնն ջենք մե ռե լի պես, 
առաջ նետ վենք և հա մա խոհ ու միաբան պայ քա րենք հա նուն մեր 
ազ գի ու հայ րե նի քի ազա տագ րու թյան190:

 «Այս պես հա վետ ու հա րատև վտանգ վե լով` հա լա ծան քի 
փոր ձու թյան մեջ կմ անք
 Մինչև որ մեր թշ վա ռու թյու նը, ավեր վելն ու տա ռա պան քը
 գի տակ ցել կա րո ղա նանք»191,– եզ րա կաց նում է Բաղ րա մյա նը: 
Այդ թշ վա ռու թյուն նե րը հաս կա նա լու և այդ վի ճա կից դուրս գա լու 

հա մար ան հրա ժեշտ է, որ հայ ծնող նե րը իրենց որ դի նե րին կրթված 
ու մարզ ված վի ճա կում պա հեն, նույ նիսկ զբո սան քի ժա մա նակ 
զինա վար ժու թյամբ զբաղ վեն:

 Հա մազ գային կր թու թյան մի ջո ցով ազ գը լու սա վո րե լու գա ղա փա-
րը նույն պես նոր եր ևույթ է հայ իրա կա նու թյան մեջ` նույն պես կապ-
ված բուր ժու ա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սաղմ ա վոր ման հետ: Ըստ 
Է. Գել նե րի, գրա գի տու թյան մա կար դա կը կապ ված է մարդ կային 
պատ մու թյան երեք մեծ շր ջա փու լե րի հետ: Դրան ցից առա ջի նը վաղ 
պե տու թյուն նե րի ու պե տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի առա ջաց ման 

189 Մ. Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 36:
190 Նշվ աշխ., էջ 38:
191 Մ. Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 16:
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շր ջանն է, մի ջի նում` կամ հո ղա գոր ծա կա նում գրա գի տու թյու նը դառ-
նում է մի քա նի սի ար տո նու թյու նը, բայց մշա կու թային ու ճա նա չո ղա-
կան ար ժեք նե րը կու տա կե լու և կենտ րո նաց նե լու բե ղուն հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս: Սա կայն դրանց հե ղի նակ ներն ու կրող նե րը կղե րա-
կան ներն էին: Հա մա տա րած գրա գի տու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը 
առա ջա նում է ար դյու նա բե րա կան հա մա կար գում: Սրա ան դամ ե րը 
պետք է ու նե նային ընդ հա նուր կր թու թյուն, ին չը հնա րա վո րու թյուն 
կտար նրանց յու րաց նե լու ու սում ա կան ձեռ նարկ ներն ու հրա հանգ-
նե րը` նոր գոր ծին կամ զբաղ մուն քին ան ցնե լիս: Իրենց գոր ծու նեու-
թյան ըն թաց քում սրանք պետք է անընդ հատ հա ղոր դակց վեն մեծ 
քա նա կով այն պի սի մարդ կանց հետ, որոնց հետ առաջ չեն էլ շփ վել: 
Պետք է ու նակ լի նեն հա ղոր դակց վե լու` գրա վոր, ան ձնա կան այն-
պի սի ու ղերձ նե րով, որոնք հաս ցեագր ված լի նեն որ ևէ դա սի: Ուս տի 
նման հա ղոր դակ ցու թյու նը պետք է լի ներ ընդ հա նուր ու ստան դարտ 
լեզ վա կան մի ջոց նե րով ու սխե մա նե րով: Սո ցիալա կան այս կարգն 
ապա հո վող կր թա կան հա մա կար գը դառ նում է ծա վա լուն ու ան խու-
սա փե լի: Կր թա կան այս հա մա կար գին սպա սար կող նե րը հա մա պա-
տաս խան են ողջ հա սա րա կու թյա նը, ու սրանց փո խա րի նե լիու թյան 
աս տի ճանն առն վազն այն քան է, որ քան հա սա րա կու թյան մյուս 
հատ ված նե րում: Մար դու աշ խա տանք գտ նե լու հնա րա վո րու թյու նը, 
ար ժա նա պատ վու թյու նը, ապա հո վու թյունն ու ինք նա հար գան քը, 
կախ ված է նրա կր թու թյու նից: Այն փաս տի գի տակ ցու մը, որ ոչ թե 
բա նա վոր-ժո ղովր դա կան, այլ դպ րո ցով փո խանց վող կր թու թյունն է, 
որ ար դյու նա բե րա կան շր ջա նի մար դուն շնոր հում է դրա պե տա կա-
նու թյու նը, ար ժա նա պատ վու թյունն ու ինք նա հար գան քը, հույժ կա-
րևոր ու կենտ րո նա կան է, քա նի որ ոչ մի ու րիշ բան ու նակ չէ դրան 
փո խա րի նե լու192:

Բ նա կան է, որ Բաղ րա մյա նի ժա մա նակ լեռ նե րի ծեր պե րին 
պատս պար ված վան քե րի խցե րում մի կերպ գո յատ ևող կր թա կան 
հաս տա տու թյուն նե րը, նոր ժա մա նակ նե րում առա ջադր վող մե ծա-
գույն խն դիր նե րը` հայ ժո ղովր դին միջ նա դա րյան թմ րու թյան քնից 
հա նե լու, կազ մա կեր պե լու, հա մախմ բե լու, ազգ կեր տե լու և նրան ազ-
գային ազա տագ րա կան պայ քա րի դուրս բե րե լու խն դիր նե րը լու ծել 
չէին կա րող: Այս գի տակ ցու մով է Մ. Բաղ րա մյա նը ազ գային բյու րե-

192 Տե՛ս Է. Գելներ, Ազգերը և ազգայնականությունը, Եր., 2003, էջ 50:
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ղաց ման ու նրա ազա տագ րու թյան պայ քա րի դուրս բե րե լու հիմ քում 
դնում նոր, հա մաեվ րո պա կան չա փա նիշ ու նե ցող աշ խար հիկ դպ րո-
ցա կան կր թու թյան խն դի րը: Այդ կր թու թյամբ էր, որ պետք է ազ գը 
զար թոնք ապ րեր, ձևա վոր վեր ազ գի էլի տան (ը նտ րա նին), որի տեղն 
ու դե րը շատ էր կար ևո րում մեծ լու սա վո րի չը: Սա մի նոր եր ևույթ 
էր հայ իրա կա նու թյան մեջ, որին առա ջի նը հա մա կարգ ված լու ծում 
տվեց Բաղ րա մյա նը: Մինչև այ սօր,– տրտն ջում է Բաղ րա մյա նը,– ոչ 
ոք մեր մեջ չգտն վեց, որ ցույց տար ազ գային հա մախմբ ման ու ղին:

 «Ինչ պես մար մին մի ան գլուխ, որ փռ վել է գետ նի վրա
   դիաթա վալ ու դի տա պաստ, 
Այդ պես էլ ազ գը մեր որ քան ժա մա նակ ներ
  մ ա ցել է երես նի վայր ու ան տր տունջ»193:
 Հայտ նի է, որ միջ նա դա րյան հայ ընտ րա նին` ազն վա կա նու թյու-

նը, ազա տագ րա կան պայ քա րի երկ չոտ փոր ձե րից հե տո կամ դա-
վա նա փոխ է եղել, կամ դուրս մղ վել հայոց պատ մու թյան թա տե րա-
բե մից: Հա յաս տա նի լեռ նային մի քա նի շր ջան նե րում` Սյու նի քում, 
Ար ցա խում, Սա սու նում էին միայն պահ պան վել նրանց փոք րա թիվ 
շա ռա վիղ նե րը, որոնց ջան քե րով էլ մարմ րին էին տա լիս ազ գային 
ազա տագ րա կան շարժ ման առան ձին առ կայ ծում ե րը: XVIII դա րում 
քչե րին էր հայտ նի, որ հայե րը սե րում էին մի մշա կույ թից, որ ծնել են 
հե րոս ներ:

Չ պահ պան վե ցին ոչ իմաս տուն նե րի գր քե րը և ոչ էլ մեր նախ նի-
նե րի կամ հնե րի պատ մագր քե րը,– գրում է Բաղ րա մյա նը,– որոնք 
ըն թեր ցե լով` իմա նայինք զո րա վոր կտ րիճ նե րի ու արի նե րի վար քը 
և դրանց մի ջո ցով հա սու դառ նա լով նրանց գոր ծե րին, մենք էլ հե-
տևեինք մեր նախ նի նե րի քա ջա գոր ծու թյուն նե րին: Այդ պատ ճա ռով 
էլ շա տե րը չեն լսել մեր նախ նի նե րի ու թա գա վոր նե րի քա ջա գոր ծու-
թյուն նե րը: Այս պես է կոր ծան վում ամեն մի իշ խա նու թյուն,– եզ րա-
կաց նում է Բաղ րա մյա նը,– ով չու նի ընտ րյալ այ րեր, ընտ րա նի, որի 
շնոր հիվ ազ գը կա րո ղա նա ոտ քի կանգ նել, նա ապա գա չու նի: Իրոք, 
հայ ազն վա կա նու թյան ոչն չաց ման հետ ևան քով է հայ ազ գը կազ մա-
լուծ վել, փո շիացել ու ստր կաց վել:

 Հա յաս տա նի քա ղա քա կան վե րած նուն դը կա րող է տե ղի ու-
նե նալ ազ գային ընտ րա նու մի ջո ցով, որը կա րող է ծն վել մի միայն 

193 Մ. Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 15:
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կր թու թյան մի ջո ցով: Այդ նպա տա կով, հա յաց նե լով, ազ գայ նաց նե-
լով լու սա վո րա կան դա րաշր ջա նի Արևմ տա եվ րո պա կան հս կա միտ-
քը, Բաղ րա մյա նը ձգ տում էր նոր կր թու թյան ու մշա կույ թի մի ջո ցով 
ստեղ ծել ազ գին հա մախմ բող ու ազա տագ րու թյան առաջ նոր դող նոր 
ընտ րա նի: Հենց նաև այս իմաս տով է Բաղ րա մյա նը դա րի ամե նից 
նկա տե լի ու ինք նա տիպ մտա վո րա կա նը, որը մարմ ա վո րում է իր 
ժո ղովր դի ազ գային ու հա սա րա կա կան իղ ձերն ու ձգ տում ե րը: 

Ազ գի քա ղա քա կան կյան քի կազ մա կերպ ման առու մով ամե նօ րյա 
մաս նակ ցու թյուն ու նե ցող ընտ րա նին, ըստ Բաղ րա մյա նի, ինչ պի սի 
որա կա կան հատ կա նիշ ներ պետք է ու նե նա: Հայտ նի է, որ ազ գային 
շար ժու մը քաո սից դե պի կա նո նա կարգ վա ծու թյու նը են թադ րում է, որ 
ազ գի սո ցիալա կան բուր գի գա գա թին գտն վող մարդ կանց խում բը 
բա նի մաց, նվիր ված, հայ րե նա սեր, բա րո յա կան և այլ հա մա մարդ-
կային ար ժեք նե րով օժտ ված լի նի: Նա պետք է իր գոր ծու նեու թյան 
ոլոր տում բարձ րա գույն չա փա նի շի կրո ղը լի նի, քա ղա քա կա նա պես 
առա վել գոր ծու նյա սուբյեկտ, բա ցա ռիկ մտա վոր կա րո ղու թյուն նե-
րով օժտ ված: Ընտ րա նին մտա ծող նե րի, կա ռա վա րող նե րի և հա սա-
րա կա կան ար ժեք նե րը հա մախմ բող նե րի խավ է: Դեռ Կոն ֆու ցիոսն 
էր նշում, որ «Կա ռա վա րի չը պետք է լի նի կա ռա վա րիչ, ծա ռան` ծա-
ռա, հայ րը` հայր, որ դին` որ դի»194: 

Բաղ րա մյա նի հա մար ևս կար ևոր վում են հա սա րա կա կան ար-
դար հա րա բե րու թյուն նե րը, ընտ րա նու տե ղը և դե րը ազ գային կյան-
քում, գտ նե լով, որ ժո ղո վուր դը պետք է հան դես բե րի խո նար հու թյուն, 
հնա զան դու թյուն, հար գանք, յու րա քան չյու րին գնա հա տի ազ գային 
կյան քում ցու ցա բե րած իր ար ժա նիք նե րին հա մա պա տաս խան:

 «Որ ապի կարն ու փոքրն իրենց փոք րի կու թյամբ հաշ վի առ նեն
   մե ծա վո րին ու ար ժա նուն 
Որ չլի նի, թե չի մա նան և նվաս տին չտար բե րեն մե ծից, 
  ժպր հեն, հե տամ տեն հանդգ նու թյան:
 Պար տա վոր ենք նաև ամեն քըս հա նա պազ մեր դիր քի չափն
   ու աս տի ճա նը ճա նա չել, 
Մեր անե լի քը զանց չառ նել և տալ հարգս հար գա վո րաց 
   ու պա տիվս` պատ վա վո րաց 

194 Տե՛ս Конфуций, Лунь 1-ой, Антология мировой политической мысли, М., 
1997, т.1, էջ 49:
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Եվ տե րե րին ծա ռա լի նել, հպա տակ վել, հնա զանդ վել
   իշ խան նե րին ու ամե նայն մեր մե ծե րին, 
Լ սել խոս քը իմաս տու նի և գի տու նի, ունկնդ րել
  խ րատ նե րին վար դա պե տի և ու սուց չի:
 Պա տիվ տալ միշտ և մեծ սի րով մե ծա րան քի
   ար ժա նաց նել հան ճա րա վոր և իմաս տուն մարդ կանց 

ամեն 
Եվ կա թո գին խան դա ղա տել ու տագ նա պել` ձեռք բե րե լու
   հար մար ու սում և գի տու թյուն»195:
 Հա մազ գային ար դար կյան քը պա հան ջում է ոչ միայն կա ռա վա-

րող ու մտա վոր ընտ րա նուն գնա հա տել, այլ նաև ըստ ար ժան վույն 
գնա հա տել ար հես տա վոր վար պետ նե րին, խի զախ ու քա ջա մար տիկ 
զին վոր նե րին, հատ կա պես, հայ րե նի քի հա մար զոհ ված նա հա տակ-
նե րին: Միայն այս ճա նա պար հով կա րող է ազ գը ոտ քի կանգ նել, 
հզո րա նալ ու ազա տագր վել:

 «Եվ այդ պի սով, երբ կա տա րենք դրանք, ընդ միշտ 
ի վի ճա կի կլի նենք դառ նալ հզոր ու լու սա վոր` 
Իբրև տի պար ու օրի նակ ու նե նա լով մեզ շա տե րին, 
ո րոնց պետք է մենք ճա նա չենք 
Եվ շա րու նակ պետք է ջա նանք նման վե լու
 մենք ազ գե րին մե ծա հա րուստ, ու սյալ ու կիրթ»196:
Ա հա այս պես է Բաղ րա մյա նը կա ղա պա րում հայոց ազ գային 

ընտ րա նու գա ղա փա րը, որ պես հա մա կարգ ված սո ցիալա կան ամ-
բող ջու թյուն:

Մ. Բաղ րա մյա նի այս բա ցա ռիկ աշ խա տու թյու նը պետք է լու սա-
բա նել գա ղա փա րա կան նոր կողմ ո րոշ ման լույ սի տակ: Ինչ պես 
Բաղ րա մյա նը, այն պես էլ հայ ազ գային ազա տագ րա կան շարժ ման 
հնդ կա հայ մյուս գոր ծիչ նե րը, կար ևո րե լով նոր հա սա րա կա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի խն դի րը, նույ նիսկ ճոր տա տի րա կան Ռու սաս-
տա նի տա րած քում ապ րող հայե րի հա մար տն տե սա կան ազա տու-
թյուն էին պա հան ջում. «Ի յազ գէ մեր մէ մի լին ցի ծա ռայ, այլ միաբան 
ազատ»,– սրանք այն պի սի հե ղաշր ջող գա ղա փար ներ են,– նշում է 
Թադ. Ավ դալ բե գյա նը, որոնք ոչ միայն հայ, այլև օտար գրա կա նու-

195 Մ. Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 40:
196 Մ. Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 41:
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թյան մեջ ան գամ նշա նա վոր կդարձ նեին այս գա ղա փար նե րը ստեղ-
ծա գոր ծող նե րին197:

Մ. Բաղ րա մյա նը ան դրա դառ նում է նաև ազ գային -ա զա տագ րա-
կան շարժ ման տն տե սա կան հիմ քի հիմ ախնդ րին: Թուրք-պարս-
կա կան մերժ վող ռազ մա-ֆեոդա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րին փո-
խա րի նե լու է գա լիս ազա տագր ված հայ րե նի քի և ար դյու նա բե րա-
կան հա սա րա կու թյան ան ցման ար ժե քային հա մա կար գը:

 Քա ղա քա կան ան կա խու թյան ձգ տող ժո ղովր դի ազ գային -ա զա-
տագ րա կան պա տե րազ մը պետք է ու նե նա տն տե սա կան հզոր հիմք, 
որի վրա խարսխ վի ազ գային պե տու թյու նը և որը պետք է որո շի 
հա սա րա կու թյան զար գաց ման ուղ ղու թյու նը: Նվաճ ված քա ղա քա-
կան ազա տու թյու նը և պահ պան ված տն տե սա կան կախ վա ծու թյու-
նը միշտ էլ ստր կաց ված կպա հի հա սա րա կու թյա նը: Ազա տագր վող 
երկ րի ինք նիշ խա նու թյան վե րա կանգ նման գլ խա վոր պայ մա նը, իր 
բնա կան հարս տու թյան նկատ մամբ տն տե սա կան ան կա խու թյան 
նվա ճում է: Իսկ տն տե սա կան ինք նու րույ նու թյուն նվա ճե լու ար-
մա տա կան մի ջո ցը սե փա կա նու թյան ազ գայ նա ցում է: Նրա վե րա-
ծու մը էկո նո մի կայի գե րակշ ռող գոր ծո նի` տն տե սա կան ան կա խու-
թյան նվաճ ման և սո ցիալա կան առա ջա դի մու թյան կար ևո րա գույն 
մի ջոցն է: Բաղ րա մյա նի հա մոզ մամբ, եթե Հա յաս տա նի բնա կան 
ռե սուրս նե րը են թարկ վեն հա մազ գային շա հե րին, ապա նա կդառ-
նա սո ցիալ-տն տե սա կան և քա ղա քա կան հզոր գոր ծոն, օտա րի լծի 
թո թափ ման հա մար մղ վող պայ քա րում: Հայ ազ գաբ նակ չու թյու նից 
միայն գլ խա հարկ ստա ցող թուրք-պարս կա կան ֆեոդալ նե րի խա վը 
յու րաց նում և վատ նում է հայ ժո ղովր դի վիթ խա րի հարս տու թյու նը: 
Ինչ պես նա խըն թաց շա րադ րան քում տե սանք, այս կա պակ ցու թյամբ 
Բաղ րա մյա նը մի ինք նա տիպ հաշ վարկ է կա տա րում: Պատ մա կան 
Հա յաս տա նի 20 նա հանգ նե րում ապ րող հայե րի թի վը հասց նում է 
13 մի լիոն 932 հա զար բնակ չի, որոն ցից, մո տա վոր հաշ վարկ նե րով 
5 մի լիոն 224 հա զար 500 շուն չը պար սիկ նե րին ու թուր քե րին վճա-
րում են 20 մի լիոն 898 հա զար ոս կի: «Ա հա տե սեք,– ցա վով նշում 
է Բաղ րա մյա նը,– թե կա մա վոր կեր պով ինչ քան ան բավ ու ան քա-
նակ դրամ ենք վճա րում այ լազ գի նե րին` այդ ոչինչ հա մա րե լով մեր 
աչ քում, դեռ չհաշ ված մյուս վճար նե րը…: Եթե ամ բողջն ընդ գր կե լու 

197 Տե՛ս Թադ. Ավդալբեգյան, նշվ. աշխ., էջ 271-272:



123

լի նեինք` նկա տի ու նե նա լով, թե որ քան հարս տու թյուն` ոս կի, ար-
ծաթ, զար դե ղեն և ու րիշ բա ներ են այ լազ գի նե րը շա րու նակ մեզ նից 
քա շում, ապա ան զոր կլի նենք դրանց թիվն ու հա շի վը գրի առ նել… 
Նրանք մեր հա վատ քը հայ հոյե լով, մեր պա տիվն անար գե լով ու ար-
հա մա րհե լով… ավե լին են ստա նում մեզ նից»198: 

Ազ գային -ա զա տագ րա կան պայ քա րի տն տե սա կան հիմ քի 
ստեղծ ման մի այլ ու շագ րավ աղ բյուր էլ է հայտ նա գոր ծում Բաղ րա-
մյա նը` դա յու րա տե սակ հա մազ գային հիմ ադ րա մի ստեղծ ման գա
ղա փարն է: Նրա կար ծի քով, աշ խար հով մեկ սփռ ված հա յու թյու նը 
նույն պես կա րող էր մեծ մի ջոց ներ տրա մադ րել Հա յաս տա նի ազա-
տագ րու թյան գոր ծին: Եկեք ու րեմ,– կոչ է անում մեծ հայ րե նա սե-
րը,– «Սեր արթ նաց նենք մեր սր տե րում, գու ցե սի րո ար ծար ծու մով ու 
բոր բոք մամբ խղ ճանք ըն կած ու տա ռա պած մեր մայր Հա յաս տա նին 
և ողոր մու թյուն տանք նրան` որ պես կա րեկ ցան քի ար ժա նի մե կին: 
Իսկ եթե ցան կա նանք, տի րոջ կամ քով ողոր մե լը դժ վար չէ, այլ, ինչ-
պես ստորև կտես նենք, դյու րին է: Այն ողոր մու թյու նը, որը մեզ նից է 
ել նե լու, ..բ նավ էլ չի պա կա սեց նի մեր ինչ քը …ո րով հետև մեր օգու տի 
հա մար ենք կա տա րում: Չէ որ ողոր մու թյան ար ժա նին մեր սե փա կան 
Հա յաս տանն է, իսկ ողոր մու թյուն տվո ղը` հայոց օրհ նյալ ազ գը: Բայց 
երբ այդ ողոր մու թյու նը մուտք գոր ծի մեր հայ րե նիք, ապա կա րող է 
լիու լի սնել մար տիկ նե րին` դառ նա լով նրանց ռոճ կա վարձ, Աստ ծով 
ոտ քի հա նել մեր ըն կած ազ գը, մեզ նից վերց նել նա խա տին քը և մեզ 
ազա տագ րել նրան ցից, որոնց ձեռ քին հա նա պազ տանջ վում ենք»199: 

Ե թե որ ևէ մե կը հայ ժո ղովր դի ազա տագ րու թյան պայ քա րի գլուխ 
կանգ նի, թող բո լորն ըն դա ռաջ գնան նրան, նրա շուր ջը հա մախըմբ-
վեն,– կոչ է անում Բաղ րա մյա նը, այդ դեպ քում ար դյուն քը ակ նա ռու 
կլի նի: Կար ևո րե լով ազ գային միաս նու թյան գա ղա փա րը, Բաղ րա-
մյա նը նշում է,– որ մեր թշ նա մի նե րը աղո թում են ու խնդ րում Աստ-
ծոն, որ քրիս տո նյա նե րը չմիաբան վեն, քա նի որ լավ գի տեն, որ մի 
հայ երի տա սար դը կա րող է հաղ թել քսա նա պա տիկ ավե լի այ լազ գի-
նե րի: 

Այս պի սով, ինչ պես տես նում ենք, «Նոր տետ րակ որ կոչ վում է 
հոր դո րակ» ան մահ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը տա լիս է Հա յաս տա նի 

198 Մ. Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 162:
199 Մ. Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 165:
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բաղ ձա լի ազա տագ րու թյան նաև տն տե սա կան հիմ ա վո րու մը, որը 
նույն քան կուռ ու ամ բող ջա կան է, որ քան պատ մա կան, քա ղա քա-
կան ու փի լի սո փա յա կան հիմ ա վո րում ե րը:

 Ռազ մա տենչ հար ևան նե րի հետ խա ղաղ հա րա բե րու թյուն նե-
րի պահ պան ման հար ցը նույն պես շատ ու շագ րավ տեղ է գրա վում 
Մով սես Բաղ րա մյա նի քա ղա քա կան հա յացք նե րում: «Սա կայն իմա-
ցեք նաև հետ ևյա լը,– ազա տագ րա կան պայ քա րի կոչ անե լուց հե տո 
գրում է Բաղ րա մյա նը,– ինչ որ ասա ցինք, այդ ամե նից բնավ էլ մի 
են թադ րեք, թե մենք ու նե ցել ենք այս նպա տա կը, որ, իբր, դրա նով 
մենք ցան կա ցել ենք, որ հայ ազգն ապս տամ բի այ լազ գի նե րի կամ 
իր կա ռա վա րիչ նե րի դեմ և աչք դնի նրանց ու նեց ված քի վրա կամ 
թե նրանց որ ևէ վնաս պատ ճա ռի: Քավ լի ցի, դա քրիս տո նյա նե րին 
պատ շաճ բան չէ»200: Պար զա պես ան տե ղի բա խում ե րից ու աղետ-
նե րից խու սա փե լով, Բաղ րա մյա նը խոր հուրդ է տա լիս զգույշ լի նել 
ու լավ նա խա պատ րաստ վել: Նա հս տա կո րեն սահ մա նա զա տում է 
ազա տագ րու թյան հա մար մղ վող ար դա րա ցի պա տե րազ մը զավ թո-
ղա կան նպա տակ ներ հե տապն դող անար դա րա ցի պա տե րազմ ե-
րից: Մ. Բաղ րա մյա նը քաջ գի տակ ցում է, որ պա տե րազմ ե րը հս կա-
յա կան զո հեր ու նյու թա կան վնաս ներ են պատ ճա ռում մարդ կանց, 
բայց դրան ցից` ազ գային -ա զա տագ րա կա նը ան խու սա փե լի է և ար-
դա րաց ված: Նա ծրագ րում էր օտար բռ նա կա լու թյան և ֆեոդա լիզ-
մի օրո րո ցում նիր հած հայ ժո ղովր դին ազա տագ րել և օտար զավ-
թիչ նե րի լծից և միջ նա դա րյան ավա տա տի րա կան կա պանք նե րից, 
դրա նով իսկ դառ նա լով թե ազ գային ազա տագ րու թյան առաջ նորդ, 
թե սո ցիալա կան ազա տագ րու թյան քա րո զիչ: «Երբ դուք ձեռք բե րեք 
մեր այս հոր դո րա կան գր քույ կը,– իր ըն թեր ցող նե րին է դի մում Բաղ-
րա մյա նը,– մի կար ծեք թե ինչ -որ նոր բան ենք կա մե նում կա տա րել, 
կամ այ լոց իշ խա նու թյու նը հափշ տա կե լու ակն կա լու թյուն ու նենք: 
Քավ լի ցի: Մենք ոչ այլ ինչ ենք ցան կա նում, այն էլ հո գու չափ, եթե 
ոչ միայն ետ ստա նալ մեր սե փա կան և ար դար ժա ռան գու թյու նը, որ 
կորց րել ենք մեր ան կար գու թյան ու ծու լու թյան պատ ճա ռով»201:

 Բաղ րա մյա նը առա ջադ րում է ազ գային -ա զա տագ րա կան շարժ-
ման մի նոր ու կար ևոր գա ղա փար: Ազա տագ րու թյան դրոշ բարձ-

200 Մ. Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 165:
201 Նշվ. աշխ., էջ 55:
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րաց նե լու հա մար խոր հուրդ է տա լիս լա րել բո լոր ու ժե րը, այն պետք է 
ստեղ ծի հա մազ գային շարժ ման խմոր ման նպաս տող իրադ րու թյուն, 
ակ տիվ պայ քա րի հա նի ժո ղովր դա կան ամե նա լայն զանգ ված նե րին: 
«Մենք կա մե նում ենք ասել հետ ևյա լը,– գրում է նա,– եթե ոտ քի ել նեն 
Հա յաս տան աշ խար հում եղած հայ իշ խան նե րը, կամ էլ եթե որ ևէ մե-
կը ջանք թա փի հայ ժո ղովր դի ազա տագ րու թյան հա մար, ապա թող 
բո լորն ըն դա ռաջ գնան և մե կը մյու սից ավե լի թող օգ նեն նրան` ընդ 
որում, ինչ պես վեր ևում ասա ցինք, ոչ թե ինչ -որ մեծ դժ կա մու թյամբ, 
այլ հա ճու թյամբ»202:

 Շարժ ման վե րել քի այդ պի սի պա հեր ստեղծ վում են ոչ թե միշտ, 
այլ միայն պատ մա կան որո շա կի ակն թար թում: Նրա ստեղծ ման ժա-
մա նա կը, զար գաց ման ձևերն ու տեմ պե րը կապ ված են իրադ րու-
թյու նը վե րահս կե լու ազա տագ րու թյան պայ քա րը գլ խա վո րող նե րի 
ու նա կու թյուն նե րից, պայ քա րող ժո ղովր դի ու ժից, երկ րի սո ցիալ-քա-
ղա քա կան իրա վի ճա կից: Այս բո լո րի գի տակ ցու մով, Բաղ րա մյա նը 
մե ծա գույն հայտ նա գոր ծու թյուն է կա տա րում նաև ազ գային -ա զա-
տագ րա կան պայ քա րի դրո շը բարձ րաց նե լու պա հի ճիշտ ընտ րու-
թյան ռազ մա վա րու թյան աս պա րե զում:

 «Ուս տի և մենք եկեք, եկեք ոտ քի ել նենք 
ու այլևս քնով տար ված` չմ րա փենք, 
Արթ նա նա լով թմ րու թյու նից ծու լու թյան` մեզ արիաբար
ս թա փեց նենք, զգաս տա նանք 
Եվ, աչա լուրջ ուշք դնե լով, մենք խե լա միտ
 նայենք ժամ ու ժա մա նա կին, 
Որ չլի նի. թե հար մար պահն ու առի թը չգի տակ ցենք
և կորց նենք, երբ որ նրանք մեր ձեռքն ընկ նեն: 
Ա հա ան ցավ այն քան թխ պոտ, խա վա րա մած աղ ջա մուղ ջը 
գի շե րային, 
Եվ ծա գու մը արե գա կան վրա հա սավ ու մեր ձե ցավ, 
որ լույս բաց վի մեր աշ խար հին…»203:
Մ. Բաղ րա մյա նը հայ երի տա սարդ նե րից պա հան ջում է զին ված, 

վարժ ված, կազմ ու պատ րաստ սպա սել, մինչև հար մար պա հը գա: 
Ազա տու թյան պայ քա րի դրո շը պետք է բարձ րաց նել ճիշտ ժա մա նա-

202 Նշվ. աշխ., էջ 165:
203 Մ. Բաղրամյան, նշվ. աշխ., էջ 41:
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կին: Բնա կա նա բար, այդ պա հը օբյեկ տիվ իրո ղու թյուն նե րի միագու-
մար է, որն ու նի որո շա կի հատ կա նիշ ներ: Դրանք են.

 Նախ, տի րա պե տող հզոր պե տու թյան հա մար պետք է ան-
նպաստ, ճգ նա ժա մային իրա վի ճակ ստեղծ վի: 

Երկ րորդ, տի րա պե տող ազ գի և ճնշ ված ազ գի միջև սո ցիալա-
կան հա կա մար տու թյուն նե րը պետք է առա վել սր վեն, կապ ված տըն-
տե սա կան աղետ նե րի, պա տե րազմ ե րի և այլ ար տա կարգ դեպ քե րի 
հետ: 

Եր րորդ, ճնշ ված ազ գի զանգ ված նե րի քա ղա քա կան ակ տի վու-
թյու նը պետք է բարձր լի նի, զերծ ան պա տաս խա նատ վու թյու նից ու 
ան տար բե րու թյու նից: 

Չո րրորդ, ազա տագ րա կան շարժ ման հա ջո ղու թյուն նե րի վրա 
նշա նա կա լի ազ դե ցու թյուն է թող նում նաև մի ջազ գային իրա վի ճա կը:

 Բա ցի այս օբյեկ տիվ պայ ման նե րից, Բաղ րա մյա նը ի հայտ է 
բե րում նաև սուբյեկ տիվ գոր ծո նի գա ղա փա րը: Ինչ պես տե սանք, 
սուբյեկ տիվ գոր ծո նի կար ևո րա գույն բա ղադ րա մա սը լայն զանգ-
ված նե րին իր ետ ևից տա նե լու ըն դու նակ ազ գային մտա վո րա կա-
նու թյունն ու քա ղա քա կան ընտ րա նին է: Բաղ րա մյա նը հա մոզ ված 
էր, որ եթե սուբյե կիվ գոր ծո նը զար գա ցում չս տա նա, ապա ազ գային 
ազա տագ րա կան պայ քա րը կամ բո լո րո վին չի ծա վալ վի, կամ պար-
տու թյուն կկ րի:

 Մով սես Բաղ րա մյա նը հայտ նա գոր ծում է նաև ազ գային -ա զա-
տագ րա կան պայ քա րի շար ժիչ ու ժի գա ղա փա րը: Այդ ու ժը հայ կո րո-
վա միտ երի տա սար դու թյունն է: Շարժ ման վե րել քի պա հին նա է, որ 
պետք է դառ նա հզոր հա սա րա կա կան- քա ղա քա կան ուժ: Հայտ նի 
է, որ ամեն մի պատ մա կան դա րաշր ջան ծնում է ան հա տի որո շա կի 
սո ցիալա կան նոր տե սակ: 

Բաղ րա մյա նի «Նոր տետ րա կը» ինք նին ստեղ ծում է սո ցիալա կան 
մի թարմ ու առողջ հոգ ևոր մի ջա վայր, որի բո վում պետք է փոխ վի 
նաև ին քը` մար դը: Փոխ վում է հա սա րա կու թյան մեջ ու նե ցած նրա 
տեղն ու դե րը: Այդ նոր երի տա սարդ նե րը ազա տու թյու նը մեկ նա բա-
նում են ոչ միայն հայ րե նի քի, այլև ոգու ազա տու թյան, կամ քի ազա-
տու թյան, ար տա քին հան գա մանք նե րից բխող պայ ման նե րին հա-
մա պա տաս խան գոր ծե լու ազա տու թյուն: Ահա նաև դրա նում է կա-
յա նում Մով սես Բաղ րա մյա նի այս ստեղ ծա գոր ծու թյան հա մա մարդ-
կային անանց ար ժե քը:
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ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

– XVIII դա րի նշա նա վոր հրա պա րա կա խոս և հա սա րա կա կան 
գոր ծիչ Մով սես Բաղ րա մյա նի գրա կան ժա ռան գու թյու նը քիչ է ու-
սում ա սիր վել, իսկ քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան պատ-
մու թյան տե սան կյու նից գրե թե չի ու սում ա սիր վել:

–  Նա խըն թաց թռու ցիկ ու սում ա սի րու թյուն նե րում ընդ գծ վել է 
այն տե սա կե տը, թե Բաղ րա մյա նը կրել է Հ. Էմի նի, իսկ Շ. Շա հա մի-
րյա նը Մ. Բաղ րա մյա նի ազ դե ցու թյու նը: Ավե լի ման րակր կիտ ու սում-
նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում ճշ տել ենք այդ ազ դե ցու թյուն նե րի 
չա փերն ու շր ջա նակ նե րը:

 Բաղ րա մյա նի հնա րա վոր ազ դե ցու թյու նը Անգ լիայում կր թու թյուն 
ստա ցած Հ. Էմի նից կա րող էր լի նել հն գա մյա այն դե գե րում ե րի ժա-
մա նակ, որ 1762–1767 թթ. իրա կա նաց նում էին նրանք Հա յաս տա-
նում և հա րա կից երկր նե րում: Այդ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, առա ջին 
հեր թին, այդ գոր ծիչ նե րի գա ղա փա րա կան հա մե րաշ խու թյան հե-
տևանքն էր: Շր ջա գա յու թյան ըն թաց քում Բաղ րա մյա նը բնա կա նա-
բար հա ղոր դակց վեց ոչ միայն Հ. Էմի նի գա ղա փար նե րին, այլև, հըս-
կա յա կան փաս տա կան նյութ հա վա քեց հայ իրա կա նու թյան մա սին, 
որոնց հի ման վրա էլ կա տա րեց կար ևոր ընդ հան րա ցում եր XVIII 
դա րի տի րա պե տող իրա կա նու թյան, հայոց պատ մու թյան, պատ մու-
թյան, փի լի սո փա յու թյան, Հա յաս տա նի քա ղա քա կան ու տն տե սա-
կան աշ խար հագ րու թյան և Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան տե սու-
թյան մշակ ման աս պա րե զում: 

Այս երախ տա վոր նե րի որ դեգ րած Հա յաս տա նի ազա տագ րու-
թյան ռազ մա վա րու թյան հար ցում նրանք նույ նիսկ տար բեր կար ծիք-
ներ ու նեին: Էմի նը մի առի թով նշում է, որ Մց խե թում` 1767 թվա-
կա նին Մ. Բաղ րա մյա նը հե ռա ցավ, որով հետև Վրաս տա նի հետ հա-
մա գոր ծակց ման հար ցում հա մա ձայն չէր իր հետ, հն գա մյա փոր ձով 
Բաղ րա մյա նը հա մոզ վել էր, որ Վրաս տա նը տվյալ պա հին Հա յաս-
տա նին ոչն չով օգ նել չի կա րող: Եվ Էմի նը խոս տո վա նում է, որ «Նա 
ավե լի լավ էր հաս կա նում, քան Էմի նը, թե անի մաստ է հետ ևել Հե-
րակ լին…»204: 

Այս կա պակ ցու թյամբ ճշ մա րի տը թերևս այն է, որ Մ. Բաղ րա մյա-

204 Հ. Էմին, նշվ. աշխ., էջ 406:
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նը, ապ րե լով պատ մա կան նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ արև-
մուտ քը վե րա փոխ վում էր հս կա յա կան քայ լե րով, ինչ պես աշ խար հի 
առա ջա վոր մտա ծող նե րի, այն պես էլ Էմի նի, Բաղ րա մյա նի, Շա հա-
մի րյա նի և մյուս նե րի առջև նույն խն դիրն է դրել, բա ցատ րել այդ նոր 
եր ևույթ նե րը և դրա օգ նու թյամբ ճա նա պարհ հար թել ի նպաստ հայ 
ժո ղովր դի բա րօ րու թյան: Ահա հա մաեվ րո պա կան այդ մեծ տե ղա-
շար ժե րի, և ոչ թե առան ձին ան հատ նե րի, ազ դե ցու թյան ֆո նի վրա 
պետք է լու սա բա նել Մով սես Բաղ րա մյա նի, և նրա զի նա կից նե րի, որ-
պես իր դա րի նոր մտա ծո ղու թյան եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րը կրող-
նե րի ու կեր տող նե րի քա ղա քա կան հա յացք նե րը:

– Հնդ կա հայ հա մայն քը այն մի ջա վայրն էր, որում առա ջի նը ճեղք-
վածք ներ տվե ցին միջ նա դա րյան ավա տա տի րա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րը, և այն տե ղից ազ գային կյանք թա փան ցե ցին արևմ տյան 
բուր ժու ա կան լու սա վո րու թյան կե նա րար շո ղե րը: Այս նոր մթ նո լոր-
տում գա ղու թա հայ հա սա րա կու թյու նը քա ղա քա կա նա պես հա սու նա-
ցավ և ծնունդ տվեց նա խա դե պը չու նե ցող մի եր ևույ թի` Մադ րա սի 
քա ղա քա կան խմ բա կին, որին բախտ էր վի ճակ վել դի մո րո շել հայ 
ժո ղովր դին և հայտ նա գոր ծել Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան այն 
նա խա շա վի ղը, որով քայ լե լու էր հայ ժո ղո վուր դը հա ջորդ մեկ ու կես 
դա րում:

– Մադ րա սի քա ղա քա կան խմ բա կի ծնուն դը նախ և առաջ պայ-
մա նա վոր ված էր մադ րա սա հայ հա մայն քի քա ղա քա կան հա սու նու-
թյամբ: Այդ բարձր մա կար դա կը ձեռք էր բեր վել տա րա ծաշր ջա նում 
արևմ տաեվ րո պա կան բուր ժո ւա կան հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու-
թյան շնոր հիվ: Այս խմ բա կի, նրա տպա րա նի և «Ազ դա րար» ամ սագ-
րի ստեղ ծա գոր ծա կան կո լեկ տի վի հայ րե նան վեր գոր ծու նեու թյան 
շնոր հիվ Մադ րա սը դար ձավ հայ հա սա րա կա կան մտ քի և լու սա վո-
րա կան շարժ ման հա մազ գային կենտ րո նը: Այս խմ բա կի գոր ծու նեու-
թյամբ հայ իրա կա նու թյան մեջ սկզբ նա վոր վե ցին լի բե րալ-բուր ժո ւա-
կան հո սան քի սաղ մե րը, ազ գային պե տա կա նու թյան վե րա կերտ ման 
XIV դա րից մո ռաց ված գա ղա փա րը, ինչ պես նաև` հայոց ազ գային 
գա ղա փա րա խո սու թյան`  «ազ գայ նա կա նու թյան» հիմ նադ րույթ նե րը: 
Նրա գոր ծու նեու թյամբ լույս աշ խարհ եկավ հայոց առա ջին պար բե-
րա կա նը` «Ազ դա րա րը»:

– Անտ րա մա բա նա կան ու սխալ է այն կար ծի քը, թե իբր Մադ րա-
սում գո յու թյուն են ու նե ցել մի քա նի տպա րան ներ, գա ղա փա րա կան 
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ու քա ղա քա կան տար բեր հո սանք ներ, թե իբր Հ. Շմա վո նյա նի պար-
բե րա կա նը չի հետ ևել Մ. Բաղ րա մյա նի ու Շ. Շա հա մի րյա նի ու ղեգծին 
և այլն: Մադ րա սի հայ հա մայն քի նշա նա վոր գոր ծիչ նե րը միև նույն 
նպա տակն են հե տապն դել, ստեղ ծա գոր ծա կան նույն ըն տա նի քի 
ան դամ ներն են հան դի սա ցել: Ավե լին, Հ. Շմա վո նյա նի պար բե րա-
կա նի մի ջո ցով Շ. Շա հա մի րյա նի, Մ. Բաղ րա մյա նի և մյուս նե րի աշ-
խա տու թյուն նե րում առա ջադր ված գա ղա փար նե րը ավե լի առար կա-
յա կան են դար ձել, գի տա կան նեղ շր ջա նակ նե րից դուրս են եկել և 
դար ձել ըն թեր ցող լայն զանգ ված նե րի սե փա կա նու թյու նը:

– Անդ րա դառ նա լով «Ազ դա րա րի» էջե րում գրա կան ծած կա նու-
նով հան դես եկող հրա պա րա կա խոս նե րին` «Հայի որ դի Հային» և 
«Ազ գակ ցին» տես նում ենք, որ «Հայի որ դի Հայը» Մով սես Բաղ րա-
մյանն է, իսկ «Ազ գա կի ցը» Թ. Սո գի նյա նը, ով հան դես է եկել նաև 
«Ու րա խա կից», «Ու րա խա կից բա րե կամ» ծած կա նուն նե րով:

– Հայ պար բե րա կան մա մու լը աս պա րեզ բե րե լու գոր ծում Մադ-
րա սը առաջ ան ցավ ոչ միայն ար ևե լյան շատ ազ գե րից, այլև հայ 
մշա կույ թի այն պի սի խո շոր կենտ րոն նե րից, ինչ պի սիք էին Վե նե-
տիկն ու Վիեն նան, Կ. Պո լիսն ու Թիֆ լի սը: 

– Ատե նա խո սու թյան երկ րորդ գլ խի առա ջին պա րագ րա ֆում, 
ան դրա դառ նա լով հրա պա րա կա խո սու թյան տե սու թյան հիմ ա-
հար ցին, ռու սա կան և եվ րո պա կան հե տա զո տող նե րի այդ խնդ րին 
վե րա բե րող նյու թե րի ու սում ա սի րու թյամբ տե սա կան հող ենք նա-
խա պատ րաս տել հրա պա րա կա խո սու թյան ժան րի ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րը հայ իրա կա նու թյուն տե ղա փո խե լու և քա ղա քա գի տա կան 
դաշտ դուրս բե րե լու հա մար: Բաղ րա մյան-հ րա պա րա կա խո սի քա-
ղա քա կան հա յացք նե րը պար զա բա նե լու նպա տա կով ենք ան դրա-
դար ձել քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան առար կայի, մե թո դի, 
գոր ծա ռույթ նե րի, նպա տակ նե րի, ժան րե րի խն դիր նե րին և հիմ ա-
վո րել, որ Բաղ րա մյան-հ րա պա րա կա խո սը հան դես է եկել որ պես 
հե տա զո տող, որը հրա պա րա կախո սու թյան մե թոդ նե րով է ստեղ ծել 
հա մո զիչ գի տե լիք ներ ար դիակա նու թյան և իր հե տապն դած նպա-
տակ նե րի մա սին:

– Մ. Բաղ րա մյա նի օրի նա կով հիմ ա վո րել, որ հայ իրա կա նու-
թյան մեջ քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյու նը ձևա վոր վել և նոր 
որակ է ձեռք բե րել XVIII դա րում: 

– «Նոր տետ րա կի» -ի առա ջին չորս գլուխ նե րի բո վան դա կու թյու-
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նը նման է Մով սես Խե րե նա ցու «Ող բից» մինչև Խա չա տուր Աբո վյա նի 
«Ողբ Հայ րե նա սե րի» վե պը ձգ վող «Ող բե րին», սա կայն Բաղ րա մյա-
նի «ող բը» ճգ նա վո րա կան, հու սա հա տա կան, սո վո րա կան ող բեր գու-
թյուն չէ: Նրա հա մոզ մամբ կո րովն ու կամ քը և նպա տա կամղ ված 
պայ քա րը կա րող են բա րե հա ջող ել քի հասց նել հայ ժո ղովր դին: Այն-
տեղ ար տա ցոլ վել են հայ ժո ղովր դի հայ րե նա սի րա կան, քա ղա քա-
կան ու քա ղա քա ցիական տրա մադ րու թյուն նե րը:

– Մով սես Բաղ րա մյա նի հրա պա րա կա խո սա կան գոր ծու նեու թյու-
նը ամ բող ջաց նե լու նպա տա կով ան դրա դար ձել ենք նրա այլ ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րին ևս, և նոր նյու թե րի հի ման վրա ցույց տվել, որ 
նա ոչ միայն «Նոր տետ րա կի» հե ղի նակն է, այլ նաև, այլ աշ խա-
տու թյուն նե րի, որոն ցից «Ազ դա րա րում» հրա տա րակ ված եր կու աշ-
խա տու թյուն նե րը առա ջին բա նա վի ճային հրա պա րա կա խո սա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն են մե զա նում:

– Քն նարկ ման հարց դարձ նե լով Բաղ րա մյա նի հրա պա րա կա խո-
սու թյան մե թո դի ու գոր ծա ռույթ նե րի հիմ ախն դիր նե րը, եկանք այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ Բաղ րա մյա նը կի րա ռել է հրա պա րա կա խո սու-
թյան մեջ տա րած ված պոս տու լաց ման մե թո դը: Նրա հա մար պոս-
տու լատ-կան խադ րույթ նե րը, որ պես անա ռար կե լի ճշ մար տու թյուն-
ներ հիմ ա վոր փաս տարկ ներ են աստ վա ծաշն չային ասույթ նե րը և 
հայոց պատ մու թյան հան րա ճա նաչ ընդ հան րա ցում ե րը: «Նոր տետ-
րա կը» կա տա րում է հա սա րա կա կան -ու սու ցո ղա կան ճա նա չո ղու-
թյան և հրա պա րա կա խո սու թյա նը բնո րոշ այլ գոր ծա ռույթ ներ: Հրա-
պա րա կա խո սու թյա նը բնո րոշ մե թոդ նե րով է Բաղ րա մյա նը ստեղ ծել 
հս տակ գի տե լիք ար դիակա նու թյան մա սին: Կա տա րե լով հա սա րա-
կա կան դաս տիարակ-ման կա վար ժի դեր, ձգ տել է հայ հա սա րա կու-
թյա նը դաս տիարա կել ազ գային ար ժա նա պատ վու թյան ոգով:

– Շատ ու շագ րավ է, որ ազ գային դաս տիարա կու թյան մա սին բե-
րած օրի նակ նե րում ոչ մի բա ցա սա կան կեր պար չի ան ձնա վո րում, 
նույ նիսկ Ար ցա խի ինք նիշ խա նու թյու նը խա թա րող գլ խա վոր մե ղա-
վո րը չի ան ձնա վոր վում: Դրա փո խա րեն նա մեծ ոգ ևո րու թյամբ 
ան ձնա վո րում, մարմ ա վո րում ու ան մա հաց նում է հայ րե նի քի նվի-
րյալ ներ` Ար տա շե սին, Տիգ րա նին, Արա մին, ձգ տում է հայ րե նա սեր 
գոր ծիչ նե րի ան հա տա կան վար քագ ծի վրա հեն վե լով, ստեղ ծել ազ-
գային հա մոզ մունք: Այ սինքն, Բաղ րա մյա նը ոչ թե ազ գի խամ րած 
հատ վա ծից է փոր ձում ան հա տա կա նու թյուն ստեղ ծել, այլ ան հա տա-
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կա նու թյու նից` ազ գային հա մոզ մունք: Ու շագ րավ է, որ Բաղ րա մյա նը 
հա մոզ մուն քը և հա սա րա կա կան կար ծի քը չի դի տում որ պես ճա նաչ-
ված ու գնա հատ ված իրո ղու թյուն նե րի ան կա ռույց միագու մար: Նա 
ստեղ ծում է գի տա կա նո րեն մշակ ված գա ղա փա րա խո սու թյուն, մշա-
կում միջ նա դա րյան ցաք ու ցրիվ հայ զանգ վա ծից քա ղա քա կան ազգ 
կեր տե լու հս տակ ծրա գիր: Անդ րա դառ նա լով հայ ազ գի ձևա վոր ման 
գոր ծըն թա ցի օբյեկ տիվ ըն թաց քի և դրա նում հայ մտա վո րա կա նու-
թյան բե րած նպաս տի խն դիր նե րին, եկանք այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ հայ ազ գային կոն սո լի դա ցիայի գոր ծըն թա ցը և այն առաջ մղող 
հայ մտա վո րա կա նու թյան գոր ծու նեու թյու նը ըն թա ցել է երեք փու լով:

– Առա ջին փու լը հա մընկ նում է Մխի թա րյան նե րի գոր ծու նեու-
թյան հետ, որում մայ րե նի լեզ վի, մշա կույ թի, ազ գային պատ մու-
թյան ու էթ նի կա կան գծե րի հե տա զո տու թուն նե րի մի ջո ցով նրանք 
ոչ միայն ինք նա ճա նաչ դար ձան, այլև աշ խար հին ներ կա յաց րին հայ 
ժո ղովր դին: 

Երկ րորդ փու լը հա մընկ նում է Մադ րա սի քա ղա քա կան խմ բա կի 
գոր ծու նեու թյան հետ, որում լայ նա մասշ տաբ գի տա-քա րոզ չու թյան 
հետ ևան քով նոր աս տի ճա նի բարձ րա ցավ հայոց ազ գային ինք նա-
գի տակ ցու թյու նը: Հ. Էմի նը ծրագ րում էր XVIII դա րի հայից հայ րե
նիքն ազա տագ րե լու ըն դու նակ զին վոր պատ րաս տել, Մ. Բաղ րա մյա
նը` թմ րու թյան քնի մեջ նիր հող միջ նա դա րյան հայից քա ղա քա կան 
ազ գի հա մար պի տա նի նոր հայ դաս տիարա կել, Շ. Շա հա մի րյա նը 
ձգ տում էր ազ գային պե տու թյուն կեր տել: Փաս տո րեն, նրանք մի նոր 
աս տի ճա նով բարձ րաց րին Մխի թա րյան նե րի սկ սած գոր ծը և այն 
տե ղա փո խե ցին պրակ տիկ պայ քա րի դաշտ: 

Այս հաս տա տուն հիմ քի վրա, հա մազ գային այս մեծ գոր ծըն թա-
ցը ավար տին հասց րին եր րորդ փու լի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը` XIX դա-
րի հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան հո սանք նե րը, քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րը, Խ. Աբո վյա նը, Ռ. Պատ կա նյա նը, Րաֆ ֆին և 
հայոց ազ գը քա ղա քա կիրթ ազ գե րի շար քը տա նող մյուս մե ծե րը:

– Մ. Բաղ րա մյա նը առա ջինն է նկա տում և ձգ տում բա ցատ րել 
ժո ղովր դից ազգ տա նող ճա նա պար հին հա սա րա կու թյան տն տե սա-
կան կյան քում, սո ցիալա կան կա ռուց ված քում և գա ղա փա րա խո սու-
թյան մեջ ծլար ձակ վող տե ղա շար ժե րը: 

Ազ գային զար թոն քի այս փու լում նա կար ևո րում է ազ գային -էթ-
նի կա կան ար ժեք նե րի` պատ մա կան հայ րե նի քի, միաս նա կան ծագ-
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ման, հա մազ գային լեզ վի և ազ գային հո գե կերտ ված քի հիմ ախըն-
դիր նե րը:

– XVIII դա րում թուր քա կան ու պարս կա կան կայս րու թյուն նե րի 
մեջ տա րա լուծ ված Հա յաս տա նը աշ խար հի քա ղա քա կան քար տե զի 
վրայից ջնջ վել էր:

 Մայր հայ րե նի քի գա ղա փա րը խամ րել էր նաև հայ ժո ղովր դի հո-
գում: Ահա այս պայ ման նե րում էր Հա յաս տա նի գա ղա փա րը պատ-
մա կան հայ րե նի քի մեծ գա ղա փար դարձ նում Բաղ րա մյա նը:

– Բաղ րա մյա նը քա րո զում է նաև հայ ժո ղովր դի ծագ ման ընդ հան-
րու թյան, մի նա խա հո րից, ան մի ջա պես արար չի կող մից արար ված 
ազգ լի նե լու գա ղա փա րը: Կա պե լով հայ ազ գի սկզբ նա վո րու մը Սուրբ 
Գր քի հետ, Բաղ րա մյա նը XVIII դա րի հայի հա մար ստեղ ծում է մի 
մտայ նու թյուն, որ նախ նա դա րի, միջ նա դա րի և XVIII դա րի հայը մի 
միաս նա կան պատ մա կան ամ բող ջու թյուն է, օժտ ված միաս նա կան 
նպա տակ նե րով ու իղ ձե րով: Մ Բաղ րա մյա նը ազ գային հո գե կերտ-
ված քը դի տե լով որ պես ազ գի կա յաց ման ու զար գաց ման կար ևոր 
հատ կա նիշ, ցույց է տա լիս կոնկ րետ հան գա մանք նե րի, մաս նա վո-
րա պես բնա կան մի ջա վայ րի և պատ մա կան ճա կա տագ րի գոր ծոն-
նե րի դերն այս աս պա րե զում: Նա բա ցա հայ տեց հայ ազ գի զար թոն-
քի իրա տե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը, հայ երի տա սար դու թյա նը 
կր թե լու ու լու սա վո րե լու մի ջո ցով նոր որա կի ազ գային հո գե կերտ-
վածք ստեղ ծե լու ու ղի նե րը: Բաղ րա մյա նը իր քա րոզ նե րով նա խա-
պատ րաս տեց հայ կյան քի ազ գային զար թոն քը: 

Անդ րա դառ նա լով ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյան հիմ ա-
դրույթ նե րին, հիմ ա վո րել ենք, որ այն սկզբ նա վոր վել է որ պես մշա-
կու թային եր ևույթ, որի խն դիրն էր վե րա կանգ նել ու պահ պա նել 
մշա կու թային ար ժեք նե րը և հող նա խա պատ րաս տել քա ղա քա կան 
ազ գայ նա կա նու թյան հա մար: Մով սես Բաղ րա մյա նը նաև հայոց գա-
ղա փա րա խո սու թյան` ազ գայ նա կա նու թյան հիմ քե րը դնող մեծ մտա-
վո րա կան էր:

 Հայտ նի է, որ ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյու նը արև մուտ քում 
ընդ հա նուր ճա նա չում ստա ցած իրո ղու թյուն էր դար ձել բուր ժու ա-
կան հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց մա նը զու գըն-
թաց, XVII–XVIII դա րե րում: Հզոր ազ գե րը ձգ տել են տե սա կա նո րեն 
հիմ ա վո րել իրենց գե րիշ խա նու թյան իրա վուն քը, ճնշ ված ազ գե րը` 
հիմ ա վո րել են իրենց գո յա պահ պա նու թյան իրա վուն քը: Փաս տո րեն 
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«Նոր տետ րա կը» հան դի սա նում է հայոց ազ գային գա ղա փա րա խո
սու թյան առա ջին մա նի ֆես տը, այն պարզ պատ ճա ռով, որ այն տեղ 
առա ջին ան գամ մշակ վում են ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյան 
այն պի սի հիմ ադ րույթ ներ, ինչ պի սիք են ազ գային ինք նու թյան, ինք
նա հա մախմբ ման, և ինք նա զա տագր ման գա ղա փար նե րը:

– Ազ գային ինք նու թյու նը Բաղ րա մյա նի հա մար հայ ազ գի հա-
զա րա մյակ նե րով կու տակ ված ազ գային ոգու ինք նա գի տակ ցում է: 
Ինք նա հա մախմ բու մը այն բնա տուր ըն դու նա կու թյունն է, որով յու-
րա քան չյուր հան րույ թի միաս նու թյան ու հզո րու թյան մա կար դակն է 
որոշ վում: 

Ինք նա հա մախմբ ման գոր ծո նը Բաղ րա մյա նի հա մար կար ևոր-
վում է հատ կա պես այն պատ ճա ռով, որ հայ ժո ղո վուր դը ոչ միայն 
ներ քին տրոհ վա ծու թյուն ու ներ, բա ժան ված էր Պարս կաս տա նի և 
Թուր քիայի միջև, այլև սփռ ված էր աշ խար հով մեկ: Հենց ինք նա-
հա մախմբ ման կա րո ղու թյունն է բա րո յա կան ու նյու թա կան ուժ տա-
լիս փոք րա թիվ ու տա րան ջատ ժո ղովր դին ինք նա զա տագր ման մեծ 
պայ քա րում:

 Բաղ րա մյա նի կար ծի քով չկան ու ժեղ ու թույլ ազ գեր: Կան ինք նա-
ճա նաչ ու հա մախմբ ված ազ գեր, որոնք ան կախ են ու ինք նիշ խան, 
և կան ան գի տա կից ու ան միաբան ազ գեր` վտանգ ված ու գե րե վար-
ված: Ինք նա զա տագր ման գա ղա փա րը Բաղ րա մյա նը հան գեց նում է 
ընդ հուպ ինք նա զո հու թյան գա ղա փա րին:

– Ազ գային -ա զա տագ րա կան հա վեր ժա կան պա տե րազմ ե րը, 
որ պես եր կա րատև, գոր ծըն թաց ներ, իրենց որա կա կան նոր փու լը 
թևա կո խե ցին XVII–XVIII դա րե րում, ժա մա նա կա կից ազ գե րի ձևա-
վոր ման և բուր ժու ա կան մեծ հե ղա փո խու թյուն նե րի դա րաշր ջա նում: 
Հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյուն թա փան ցած սե փա կան ազ գի 
իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան գա ղա փա րը, այս փու լում, իշ խող 
է դառ նում նաև հայ իրա կա նու թյան մեջ: Մեր հե տա զո տու թյուն նե-
րը այս հիմ ախնդ րի շուրջ բե րե ցին այն եզ րա կա ցու թյան, որ հայ 
ազ գային ազա տագ րա կան շար ժում ե րը ծա վալ վում էին ոչ թե մե-
կու սի, նպաս տա վոր մի ջա վայ րում, այլ այն պի սի բարդ տա րա ծաշըր-
ջա նում, որ տեղ խա չաձև վում էին մի քա նի գեր տե րու թյուն նե րի, քա-
ղա քակր թու թյուն նե րի ու քա ղա քա կան խմ բա վո րում ե րի ար մա տա-
կան շա հե րը: Խա ղի մեջ մտած տե րու թյուն նե րը, բա ցա հայտ կամ 
քո ղարկ ված ձգ տում էին փոք րա թիվ ու վտանգ ված ժո ղո վուրդ նե րի 
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շա հերն ան տե սե լով իրա դար ձու թյուն նե րի ըն թաց քը զար գաց նել 
իրենց օգ տին: Այս անե լա նե լի պայ ման նե րից դուրս գա լու տար բեր 
ու ղի ներ են առա ջարկ վում: Սա կայն, միայն Մ. Բաղ րա մյանն էր, որ 
հայ ժո ղովր դի ազա տագ րու թյան հույ սը կա պեց հենց հայ ժո ղովր դի 
հետ, մեր ժե լով դր սի ան շա հախն դիր օգ նու թյան գա ղա փա րը: Նա 
միաժա մա նակ մշա կեց հայ ազ գի տն տե սա կան ազա տագ րու թյան 
ծրա գի րը, ցույց տվեց դրա իրա կա նաց ման ու ղի ներն ու մի ջոց նե րը, 
հիմ ա վո րեց այն գա ղա փա րը, որ հայ ազ գը քա ղա քա կան ազա տու-
թյու նը և ինք նիշ խան պե տու թյան ստեղ ծու մը չեն կա րող իրա կա նա-
նալ, առանց նրա տն տե սա կան ազա տագ րու թյան:

 Թուրք-պարս կա կան ռազ մա -ֆեոդա լա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րի փո խա րեն առա ջադ րում է ազա տագր ված հայ րե նի քում ազա-
տա կան տն տե սու թյան ան ցնե լու ծրա գիր, մշա կե լով նաև ազ գային -
ազա տագ րա կան շարժ ման տն տե սա կան հիմ քի ատեղծ ման գա ղա-
փա րը:

« Նոր տետ րա կում» մշակ վել և տե սա կա նո րեն հիմ ա վոր վել են 
ազ գային -ա զա տագ րա կան պայ քա րի ռազ մա վա րու թյան և մար տա-
վա րու թյան հար ցե րը, պայ քա րի դրոշ բարձ րաց նե լու ճիշտ պա հի 
ընտ րու թյան և այլ օբյեկ տիվ ու սուբյեկ տիվ հան գա մանք նե րի դերն 
ու նշա նա կու թյու նը, ճիշտ են գնա հատ վել սո ցիալ-քա ղա քա կան ու-
ժե րի հա րա բե րակ ցու թյան իրա տե սա կան արժ ևոր ման հար ցե րը: 
Հայոց ազ գային ազա տագր ման սուբյեկ տիվ գոր ծո նի շար քում նա 
հատ կա պես կար ևո րում է ժո ղովր դին իր ետ ևից տա նե լու, նրան հա-
մախմ բե լու, կազ մա կեր պե լու, ոգ ևո րե լու ըն դու նակ ընտ րա նու դե րը: 
Հենց այդ ան հրա ժեշ տու թյան գի տակ ցու մով է առաջ քա շում եվ րո-
պա կան չա փա նիշ նե րով հա մազ գային աշ խար հիկ կր թու թյան իրա-
կա նաց ման գա ղա փա րը: Իսկ ազ գային -ա զա տագ րու թյու նը իրա կա-
նաց նող շար ժիչ ու ժը հայ երի տա սար դու թյունն է:

 



135

 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ
 

Ա ՌԱ ՋԱ ԲԱՆ.................................................................................3

Գ լուխ առա ջին. 
ՄԱԴ ՐԱ ՍԻ ԽՄ ԲԱ ԿԻ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ - ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ 
ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
1.1. Մադ րա սի քա ղա քա կան խմ բա կը .......................................... 23
1.2. «Ազ դա րա րի» ծնուն դը .......................................................... 31

Գլուխ երկ րորդ
« ՆՈՐ ՏԵՏ ՐԱ ԿԸ» ԵՎ ՀԱՅ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ 
ՀՐԱ ՊԱ ՐԱ ԿԱ ԽՈ ՍՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ
2.1. Քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան էու թյու նը .................43
2.2. Հայ քա ղա քա կան հրա պա րա կա խո սու թյան առաջ նե կի` 
«Նոր տետ րա կի»  կա ռուց վածքն ու բո վան դա կու թյու նը ................ 54

Գ լուխ եր րորդ
 ՄՈՎ ՍԵՍ ԲԱՂ ՐԱՄՅԱ ՆԻ ԱԶ ԳԱ ԿԵՐՏ ՄԱՆ ՀԱՅԵ ՑԱ ԿԱՐ ԳԸ 
3.1. Ազ գի ֆե նո մե նը ...................................................................76
3.2. Մով սես Բաղ րա մյա նի ազ գա կերտ ման հիմ ադ րույթ նե րը .....84

Գ լուխ չոր րորդ
 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԱԶԱ ՏԱԳ ՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ՀԱՐ ՑԸ ՄՈՎ ՍԵՍ 
ԲԱՂ ՐԱՄՅԱ ՆԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ՀՐԱ ՊԱ ՐԱ ԿԱ ԽՈ ՍՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 
4.1. Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան հիմ ախն դի րը 
XVIII դա րում ..............................................................................104
4.2. Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան Մով սես Բաղ րա մյա նի 
ծրա գի րը ................................................................................... 114

ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ .............................................................................127



136

Ե ՐԵ ՎԱ ՆԻ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱՆ
     

Մ. ԴԱՎԹՅԱՆ, Հ . ՄԱ ՆՈՒ ՉԱՐՅԱՆ 

 ՄՈՎ ՍԵՍ ԲԱՂ ՐԱՄՅԱՆ

 ՀԱՅ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ 
ՀՐԱ ՊԱ ՐԱ ԿԱ ԽՈ ՍՈՒԹՅԱՆ 

ՍԿԶԲ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ

Համակարգչային ձևավորումը՝ Կ. Չալաբյանի
Կազմի ձևավորումը՝ Ա. Պատվականյանի
Հրատ. սրբագրումը՝ Վ. Դերձյան

Տպագրված է «Վարդան Մկրտչյան» ԱՁ տպագրատանը:
Երվանդ Քոչար 7-62

Չափսը՝ 60x84 1/16: Տպ. մամուլը՝ 8.5:
Տպաքանակը՝ 100:

ԵՊՀ հրատարակչություն 

ք. Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1



Մ. Խ. ԴԱՎԹՅԱՆ
Հ. Գ. ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ

Մ
Ո

Վ
Ս

Ե
Ս

 Բ
Ա

Ղ
Ր

Ա
Մ

Յ
Ա

Ն
. 

Հ
Ա

Յ
 Ք

Ա
Ղ

Ա
Ք

Ա
Կ

Ա
Ն

 Հ
Ր

Ա
Պ

Ա
Ր

Ա
Կ

Ա
Խ

Ո
Ս

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ա
Ն

 Ս
Կ

Զ
Բ

Ն
Ա

Վ
Ո

Ր
Ո

Ւ
Մ

Ը

ՄՈՎՍԵՍ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ.

ՀԱՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ 
ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՈՒՄԸ


