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ՄՈՒՏՔ
Անապատի մեջ խավար ու տխուր
Ցրված քարերից մի քարի վըրա,
Գլխակոր նըստած, մտախոհ ու լուռ՝
Աշխարհի մասին մըտածում էր նա:
Նըրա ճակատը մութն էր ավելի,
Քան անապատը գիշերվա մթնում,
Մտածում էր նա՝ սեր-լույս ծավալի
Մարդկային կյանքի մութ անապատում:
(Հովհ. Թումանյան, «Քրիստոսն անապատում»,
հունվար 18, 1892)

Աստծո Որդու գոյության առեղծվածն ու նրա կերպարի որո
նումն արդեն երկու հազարամյակից ավելի է՝ խորապես հուզում
է յուրաքանչյուր ճշմարիտ քրիստոնյայի և փարոսի պես լուսա
վորում նրա անցած ուղու մթին էջերը: Երկրագնդի երեսին եղել
ու այժմ էլ բազմաթիվ են այն մարդիկ, որոնք, անկախ ռասայա
կան պատկանելիությունից և հոգեկերտվածքից, կյանքի վայրի
վերումների ընթացքում իրենց հայացքը հառում են առ երկինք
ու խորհուրդ կամ օգնություն հայցում Աստծո Միածին Որդուց:
Նրա աստվածային և մարդկային կերպարն արդեն քանի հար
յուրամյակ հուզում է համաշխարհային մշակույթին, այդ թվում՝ և
գեղարվեստական գրականությունը, որը բնականաբար չէր կա
րող անմասն մնալ համընդհանուր առեղծվածի փնտրտուքին ու
իր էջերում չարտացոլել Քրիստոսի աստվածային ու մարդկային
սինթեզված կերպարը: Ի դեպ, այդպիսի ստեղծագործություննե
րի բավական ուշագրավ և նորովի տեսակն արդի համաշխար
հային գրականության մեջ ընդունված է անվանել «հիսուսյան
վեպեր» (‘Jesus novels’):
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Քայլելով ժամանակին համընթաց՝ մարդ արարածը փորձում
է Հիսուսի աստվածային կերպարում գտնել նաև մարդկայինի
նշույլներ՝ այդկերպ կերտելով Աստծո Որդու առավել սրտառուչ,
անասելի ջերմությամբ պարուրված ևինչ-որ առումով նաև առա
վել ըմբռնելի կերպարը: Գիտական տեսակետից այդ անդրադար
ձը եղել է բավական ընդարձակ, ինչ-որ իմաստով` համապար
փակ, ընդգրկել է բազմաթիվ ազգերի գրողների տեսակետներն
ու հասել մինչև մեր օրերը: Անշուշտ, ներկայումս՝ խորհրդային
տարիների պարտադրած աթեիստական մոտեցումներից հե
տո, նոր հետաքրքրությունը դեպի աստվածաշնչյան թեմաներն
ու մասնավորապես Հիսուսի անձը մեծ տարածում է ստացել և
առիթ տվել իրարամերժ մոտեցումների: Այսօր համաշխարհային
գրականությունը Քրիստոսին դիտարկում է ոչ միայն իբրև Աստ
ծո Որդի, այլ նաև Աստվածամոր զավակ, այսինքն՝ մարդ, որին
հատուկ են մարդկային գրեթե բոլոր թուլությունները և, իբրև
այդպիսին, անտարակույս, առավել հոգեհարազատ է, մտերմիկ
ու հասկանալի: Այլ կերպ ասած՝ աստվածայինի և մարդկայինի
միախառնումը կերտում է յուրօրինակ ամբողջություն, որն իր վե
հության մեջ ավելի քան սիրելի է: Արդիական այս մոտեցումը հու
զել է երկրագնդի տարբեր անկյուններում բնակություն հաստա
տած բազմալեզու և բազմազգ հանրություններին, որոնք փորձել
են համաշխարհային թատերաբեմ իջեցնել մի նոր Հիսուսի, որի՝
մարդկայինի վրձնահարվածներ ստացած կերպարը մատչելի ու
ըմբռնելի լինի բոլոր ժողովուրդների համար՝ անկախ նրանց մաշ
կի գույնից, կրթվածության աստիճանից և մշակույթից:
Այս իմաստով բացառություն չեն նաև հայ գրականագիտու
թյունն ու գրականությունը, որոնց էջերում հայտնվում են բա
վական հետաքրքիր ու յուրովի մեկնաբանություններ: Դրանցից
հատկապես կարևոր և ուսանելի է մեր ժամանակների նշանա
վոր բանաստեղծ ու բազմահմուտ գրականագետ Հենրիկ Էդոյա
նի «Շարժում դեպի հավասարակշռություն» խորագրով ստվա
րածավալ մենագրությունը, որտեղ հեղինակը հանգամանորեն
վերլուծել է Հիսուսի կերպարը Միջնադարի և Վերածննդի գրա
կան ինքնատիպ ժառանգության դիտանկյունից:
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Հիսուսը մարդ է և Աստված, որը վերապատմում է աստվածա
շնչյան հայտնի իրադարձություններն իր սեփական տեսանկ

յունից, ապա մյուսն օգտագործում է Հուդային` որպես Հիսուսի
կերպարի բացահայտման յուրօրինակ միջոցի, որը, ինչ խոսք,
համարձակ է և ինքնատիպ: Կամ` պորտուգալացի գրողի կեր
տած Հիսուսն էականորեն տարբերվում է ուրիշ գրողների նմա
նատիպ կերպարից. այստեղ ընթերցողի աչքի առջև հառնում
է ըմբոստ Հիսուսը, երբ ընդվզում է Տիրոջ կամքի դեմ ու գնում
գիտակցված մահվան: Իսկ հույն վիպասանի կերտած Հիսուսն
էլ բացարձակապես մարդկային կերպար է, որը սովորական
մահկանացուի նման դիմագրավում է բազում գայթակղություն
ների, անգամ կյանքի վերջին վայրկյանին ենթարկվում երկրա
յին կյանքով ապրելու գայթակղությանը, սակայն աստվածայինը
վեր է ամեն ինչից, Աստծո նախանշած ճանապարհները՝ անմեկ
նելի, ուստի և հաղթում է աստվածայինը, և Հիսուսը խաչի վրա
ավանդում է իր հոգին` քաջ գիտակցելով, որ սեփական արյամբ
նախանշում է մարդկության համար բեկումնային սկիզբ: Բավա
կան ինքնատիպ են նաև հայ գրողների մեկնաբանությունները,
որոնցից յուրաքանչյուրն ընտրել է դեպի Աստծո Որդու կերպա
րի բացահայտում տանող իր սեփական, նախորդներին չկրկնող
տեսակետը, սակայն աներկբայորեն շեշտադրել է Փրկչի անօրի
նակ մարդկայինը:
Իսկ մեր աշխատությունը եզրափակում ենք վաղամեռիկ հայ
հանճարի` «Սկյուտարի սոխակի»` Պետրոս Դուրյանի (18511872)` 1869-ին գրված «Սիրեցե՛ք զ’միմյանս» բնութագրական
բանաստեղծությամբ.
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Վարդակարմիր Գողգոթային վեհ գագաթ

Ծածկե ամպով կարմիր կողերդ, Գողգոթա՛,

Դեռ կըսպասե՞ս թափել սրտից քու սըլաք.

Ժանգոտ ու գուլ թուրերն առին կարմիր փայլ,

Միշտ փալփըլող, սիրո անշե՛ջ ճառագայթ,

Եվ թող խայտան ցավոտ ոսկերք սև Հուդա…:

Զ՚ո՞վ կը հըսկես, վիհ ևանդու՞նդ, թե կըմախք.

Նոր կրոնին հետ արյան հեղեղն առավ քայլ…

Ո՞ր սև ժայռից մեջ մարեցավ այն բեկբեկ

Թնդանոթին առջի բոմբյունն խեղդեց սեգ

Բարբառն վըսեմ, թե «ըզմիմյանս սիրեցե՛ք»:

Զհագագըն քաղցր, թե «ըզմիմյանս սիրեցե՛ք»:

Մարդազոհով Վատիկանի մըխացին

Տնանկին դամբանը կ՚անհետի ոտնակոխ,

Փոխ-Քրիստոսք խաչն ըրին դաստակ կացինի՝

Այն մութին մեջ նոթի տըղեկք կը հեծեն,

Ծխնելույզքը, կամարքը «փա՜ռք» գոռացին,

Տընակին մեջ մարի առկայծ կանթեղն հող,

Սև դրոշ մը ատելության արյունի.

Դղյակըն խրախ մինչև լույս ջահք կը հյուծեն,

Դարուց մոխրեն կամ ամպերեն հուսա հեք

Հարուստին կառք ժխորով կ՚անցնի սըրարշավ,

Զրկյալն լըսել, թե «ըզմիմյանս սիրեցե՛ք»:

Հեքին դագաղն իր գերեզմանն լուռ իջավ…:

Գեթսեմանին իջնող հրեշտակն դալկահար,

Որ գեղ, ծաղիկ, արցունք ու փառք չը ճանչնար՝
Նորա ցուրտ գոգն աղքատը սոսկ կ՚ըսփոփի,
Ճոխն ու տընանկ պատանին մեջ կ՚ըլլան մի.
Կայծակնաթև թե մըռընչեն մրըրիկներ

Թե «սիրեցե՛ք զ՚իրար», հեքն հոս չեն սիրեր1:

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