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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

 « Բայց ու՞ր է նա-այդ պան թէօ նը, ու՞ր հայ  կա-
  կան աստ ւա ծա տա ճա րը, մեր սրբե րի հանգր ւա-
նը, սե րունդ նե րի ուխ տա վայ րը… 

Դա մեր ամ բողջ վա տա բախտ հայ րե նիքն է- 
ծայ րէ ծայր սեր ման ւած, պա րար տա ցած հե րոս-
նե րի նշխար նե րով…»1։

Միքայէլ Վարանդեան

ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԵՎ ԻՐ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ*
Յուրաքանչյուր սե րունդ նա խա պատ րաս տում է ի րեն բնո րոշ հե րոս նե-

րի ծնուն դը և գի տակ ցում ու արժ ևո րում է նրանց գոր ծո ղութ յուն նե րի այն 
հան րա գու մա րը, ո րոնք դիտ վում են իբրև հե րո սութ յան և  հե րո սա կա նու թ-
յան դրսևո րումն եր։ 

 Հա կա ռակ հա մաշ խար հայ նաց ման հա մա հար թեց նող գոր ծա ռույ թի մա -
սին միա կող մա նի պատ կե րա ցումն ե րին՝ մեր օ րե րում ևս  ի րա կան հե րոս նե-
րը չեն տարրալուծվում ու անհետանում։ Ա վե լին՝ երբ ար տա քին ու ներ քին 
մար տահ րա վեր նե րի մե ծաց մա նը զու գըն թաց նվա զում է դրանց դի մա կա-
յե լու հավաքական կամ քը, ազ գե րն իրենք են զգում վառ ան հա տա կա նութ-
յուն նե րի ու հե րոս նե րի կա րի քը։ 

 Ան շուշտ, սա չի նշա նա կում, որ լի նե լով դա րաշր ջա նի հա յե լին՝ ժա մա-
նա կի հետ միա սին հե րոս նե րը չեն փո խում ի րենց գոր ծա ռույթ նե րի բնույթն 
ու ուղղ վա ծութ յու նը, նպա տակն ու տա րո ղութ յու նը։ Ա վե լի քան ակն հայտ 
է, որ պատ մութ յու նը որ պես մեծ մարդ կանց ու նրանց մեծ գոր ծե րի շա րան 
դի տար կող  Թո մաս  Կար լայ լի՝ 19-րդ  դա րին բնո րոշ դասական հե րո սա-
պաշ  տութ յան մտա կա ղա պար նե րը2 մե խա նի կո րեն չեն կա րող տե ղա փոխ-
վել մեր օ րե րի բա րո յաքա ղա քա կան ըմբռ նումն ե րի դաշ տ։ 

Դեռևս ֆա շիզ մի ու խորհր դա յին ամ բող ջա տի րութ յան ժա մա նակ նե-
րից այս համոզմունքն իր ար տա ցո լումն է գտել  Բերտ րան  Ռա սե լի3, նաև 
մեր հայ րե նա կից  Մա նո ւել  Սարգս յան ցի աշ խա տութ յուն նե րում4, ո րոնք, 

*Ընդունվել է տպագրության 11.09.2013։
1  Մի քա յէլ  Վա րան դեան,  Վե րածն ւող հայ րե նի քը և մեր դե րը,  Ժը նև, Հ րատ. Հ.Յ.  Դաշ  նակ  ցու թեան, 
1910, էջ 39։
2 Տե՛ս On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History.The Project Gutenberg EBook of Heroes and 
Hero Worship, by Thomas Carlyle. Gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files=3342021.
3 Տե՛ս Рассел Б. История западной философии. В 3 кн.: 3-е изд., испр. / Подгот. текста В. В. 
Целищева. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. hhtp։//www.krotov.info/lib_sec/17_r/rass-
00.html
4 Տե՛ս Мануэль Саркисянц Мерида.Томас Карлейль и «божественные фельдфебели-инструкторы 
по строю» для беднейших англичан. В кн. «Английские корни немецкого фашизма». hhtp։//www.
scepsis.net/library/id-2069.html
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ցնցված լի նե լով ֆա շիզ մի բե րած ար հա վիրք նե րից, զբաղ վում էին  Թո մաս 
 Կար լայ լից « մինչև  Նից շե ու  Հիտ լեր» ձգվող ար տա քին-ձևա կան զու գա հեռ-
նե րի ստեղծ մամբ։  Բայց դա, ինչ պես ա սում են, «պահի արձագանքն» էր, 
ո րով հետև այ սօր ֆա շիզմն ու խորհր դա յին ամ բող ջա տի րութ յու նը պատ -
մութ յան գիրկն են ան ցել, իսկ հե րոս նե րի կա րի քը մեր օ րե րում էլ է զգաց-
վում։  Սա կայն չպետք է մո ռա նալ, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում ռազ մա պատ-
մա կան դեմ քե րի պաշ տա մուն քի կող քին մարդ կութ յու նը ստեղ ծել է նաև 
աստ վա ծա տուր հատ կա նիշ նե րով օժտ ված հե րոս-մար գա րե նե րի, հե րոս-
ար վես տա գետ  նե րի, հե րոս-օ րենս դիր նե րի և  այլ օ րի նա կե լի կեր պար ներ։

Մինչդեռ, արքետիպային հե րոս նե րի դե րա կա տա րութ յան ամ բի վա -
լեն տու  թ յա ն (տա րար ժե քութ յան) գիտակցումից դեռևս հեռու գտնվող հայ 
հան րույթի ներսում մինչև վերջերս իշխում էր այն պատ կե րա ցու մը, հա մա-
ձայն ո րի՝ ազ գի հե րո սը հայ րե նի քի սահ ման նե րի պաշտ պա նութ յան, դրանց 
ամ  բող ջաց ման ու ոտ նա հար ված ար դա րութ յան վե րա կանգն ման հա մար 
պայ քա րող ան հա տա կա նութ յունն է, ով պատ  րաստ է այդ նպա  տակ նե րի 
հա մար զո հա բե րել մար դու հա մար ա մե նա թան կը՝ կյան  քը։ 

Բայց վեր ջին 20 տա րի նե րին՝ ան կախ պե տա կա նութ յան պայ ման նե-
րում, երբ  Հա յաս տա նի յու րա քանչ յուր նոր իշ խա նութ յուն ստեղ ծեց հե րոս-
նե րի իր « պան թեո նը», մեզանում ձևախեղվեց նաև այդ պատկերացումը: 
Ակն հայտ դար ձավ, որ մեր նորագույն «հերոսների» ի րա կան գոր ծա ռույ թը 
հարս տութ յուն կոր զելն է՝  Ղա րա բաղ ան պա տե րազ մի վեր հու շի շա հարկ-
ման մի ջո ցով։ Ն ման քվա զի-հե րոս նե րի հաղ թար շա վը ան կախ  Հա յաս-
տա նում հե րո սա պաշ տութ յու նը նպա տա կից վե րած եց մի ջո ցի: Ուստի մար-
տի դաշտում իրենց փառքով պսա կած իրա կան հերոսները լռեցին, քանի 
որ անելիք չունեին սեփակա նու թյան վերա բաշխման համար «պա տերազ-
մում»։ 

Այս պայ ման նե րում հե րո սութ յան ու հե րո սա կա նութ յան մա սին հան-
րա յին պատ կե րա ցումն ե րի հո լո վույ թը մե զա նում ևս սկ սեց  ա րա գաց ված 
տեմ պե րով հաղ թա հա րել արևմտ յան մշա կույ թի՝ 19-20-րդ  դա րե րում ան-
ցած ու ղին։ Դ րան մե ծա պես նպաս տե ցին նաև  «ար յան մաք րութ յան» և 
 հա ր ևան նե րի հան դեպ գե րա կա յութ յան մա սին անգ րա գետ պատ կե րա-
ցումն ե րով ա ռաջ նորդ վող կեղծ-նժդե հա կան « տե սութ յուն նե րը»։  Մեր նո-
րա գույն « նից շե նե րը», հա ճախ ի րենք էլ դա չգի տակ ցե լով, ան ցած երկու 
տաս նամ յա կում ա րե ցին այն, ին չի վրա ո րոշ երկր ներ մի լիարդ ներ են ծախ-
սել՝ սե փա կան քաղ քե նուն հա մո զե լու հա մար, թե իբր հե րոս նե րի պաշ  տա-
մուն քը « սո վո րա կան ֆա շիզմ» է։

Ղա րա բաղ ան պա տե րազ մի վեր հու շը շա հար կող նե րի՝ սե փա կան հայ-
րե նա կից նե րին շա հա գոր ծե լու փաս տը մեր հա սա րա կութ յան ներ սում 
նկա տե լիո րեն ձևա խե ղել է հայ հե րո սի ա վան դա կան կեր պա րը, իսկ  Հա-
յոց բա նա կում որ պես  «ազ գա յին գա ղա փա րա խո սութ յուն» քա րոզ վող 
բիրտ  ու ժի պաշ տա մուն քի վրա հիմն ված կեղծ-նժդե հա կա նութ յու նը նույն 
ա վեր նե րն է գոր ծել ե րի տա սարդ սպա նե րի ու զին վոր նե րի հոգիներում։ 

 Բայց մի՞ թե մենք հա սել ենք ազ գա յին ու սո ցիա լա կան խնդիր նե րի լուծ-
ման այն հանգր վա նին, երբ կա րող ենք ապ րել ու գո յատ ևել նման քվա զի-
հե րոս նե րի պաշտ պա նութ յան ներքո։  Մի՞ թե մեր հայ րենքն ա զա տագր ված 
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Նէ ար դեն՝ այդ երկ միաս նա կան խնդրի լուծ ման ար տա քին ու ներ քին 

կշռույթ  նե րով, թե՞ պար զա պես մեր « հի շո ղութ յան հար թակ նե րը» խճող վել 
են այն պի սի կեր պար նե րով, ո րոնք ըն կա լե լի են միայն մեր դա րաշր ջա նի 
ձևախեղված պատ կե րա ցումն ե րի հա մա տեքս տում։ 

Հար ցի պա տաս խա նը գտնե լու հա մար հարկ է գի տա կցել, որ հե րո սա կա-
նութ յան գա ղա փա րը Երրորդ Հանրապետության օրոք անցել է եր կու հա  ջոր-
դա կան հանգր վաններ. 1990-ա կան  նե րին, հիմն ա կա նում  Ղա րա բաղ   ան պա-
տե րազ մի բո վում, ծա վալ վել էր հա յոց աշ խար հըն կալ ման հա մար ա վան դա-
կան՝ քաջ  Վար դա նի ու խո հեմ  Վա սա կի բա նա վե ճը, որն ար  տա ցո լում էր 
տվյալ դա րաշր ջա նում երկ րի քա ղա քա կան կյան քի ա ռանց  քա յին դե րա կա-
տար նե րի՝ ՀՅԴ-ի և ՀՀՇ-ի դիս կուր սը։  Սա կայն 2000-ա կան նե րին՝ քա ղա քա-
կան ու գա ղա փա րա կան ի րո ղութ յուն նե րի մե նաշ նոր հայ նաց ման արդ  յուն-
քում, այս օ րի նա չափ բա նա վե ճը ձևա խեղ վեց ու ար ժեզրկ վեց եկ վոր « վի-
կինգ նե րի» ու նրանց «պ րագ մա տիկ» հետ ևորդ նե րի կողմից։  Վեր ջին նե րիս 
թվում էր, թե ի րենք կա րող են հա մադ րել  Վար դա նի հե րո սա կա նութ յու նը 
Վա սա կի խոհեմության հետ, մինչ դեռ ի րա կա նում նրանք ո՛չ  Վար դա նի քա-
ջութ յունն ու նեին և  ո՛չ էլ Վա սա կի հեռատեսությունը։  Պար  զա պես բրեժնև-
յան « Մա լա յա զեմլ ա»5 հո րին ված քին բնո րոշ մտա կա ղա պար նե րով սե փա-
կա նա շոր հե լով պա տե րազ մի հաղ թա նակ նե րը՝ վեր ջին ներս հիմն ա վո րա-
պես ձևա խե ղե ցին վտանգ ված ժո ղո վուրդ նե րի հա մար տի պա կան՝ Վար-
դա ն- Վա սա կ բա նա վե ճը՝ այն ծա ռա յեց նե լով սոսկ անձնական կա րիե րա յի 
խնդիր  նե րին։  Հե րո սա կա նութ յան գա ղա փա րի նման ար ժեզր կու մը ճա նա-
պարհ բա ցեց այն ճար պիկ-անսկզբունք տե սա կի հա մար, ո րը հե տաքրքր-
ված է ոչ թե որ ևէ նպա տա կով ու տես լա կա նով, այլ վեր ջին նե րիս շա հարկ-
ման միջոցով հա սա րա կութ յա նն իր ան ձի շուր ջը հա մախմ բե լու հնա րա վո-
րութ յամբ։ 

Հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 2000-ա կան նե րին  Հա յաս-
տա  նում գե րիշ խող դիր քեր գրա ված նման քվա զի-հե րո սը վա ղուց հայտ-
նի է հայ կա կան մշա կույ թին։  Հե րո սա կան կեց վածք նե րի պատ րանքն ու 
պրագ մա տիզ մի ի մաստ նութ յու նը անձ նա կան խնդիր նե րի լուծ մա նը ծա-
ռա յեց նող այս տե սա կը հա րա զա տո րեն ժա ռան գել է հան րա հայտ  Քաջ 
 Նա զա րի կեր պա րի ռա ցիո նալ ըն կա լու մից բխող քաջ նա զա րութ յան6 
ի րա   կան գծե րը։  Թու ման յա նի հան ճա րեղ գրչի տակ ան մա հա ցած այդ 
կեր   պա րի գի տա կան քննութ յու նը վկայում է, որ  Քաջ  Նա զարն այն քան էլ 
վախ կոտ ու հի մար չէր, որ քան պատ կե րաց նում էին մեր նա խորդ սե րունդ-
նե րը։  Դա ա վան դա կան հասարակությանը բնո րոշ գյուղական ճար պիկ-
հա ջո ղակն էր, ով ան խու սա փե լիո րեն պետք է « վե րա կեն դա նա նար» երկ-
րի քա ղա քա կան կյան քի գա վա ռա կա նաց մա ն հետ միա սին։ Նման միջա-
վայ րերում քաջ նա զար նե րին բա ժին ընկ նող հա ջո ղութ յան գաղտ նիքն ար-

5 Սա պատերազմի պատմությունը գործող իշխանության ու նրա առաջին դեմքի նպատակներին 
ծառայեցնելու դասական օրինակներից մեկն է, երբ Լ. Բրեժնևի՝ հետին թվով հերոսանալու 
զա ռամախտային ցանկությունը բավարարելու նպատակով սևծովյան ափամերձ մի փոքրիկ 
հողակտորի համար պայքարի տարեգրությանը ԽՍՀՄ-ում տրվեց գրեթե Ստալինգրադի ճա-
կատամարտի նշանակություն։ Խմբ.։
6 Այս հիմնահարցը քննության է ենթարկվում «Վէմ»-ի ներկա համարում հրապարակվող 
Սերգեյ Ա. Աղաջանյանի «Մեզ անծանոթ Քաջ Նազարը։ Ըստ Հովհ. Թումանյանի համանուն 
հեքիաթի» ուսումնասիրության մեջ։
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տա ցո լում է գո յութ յան կռվի այն օ րի նա չա փութ յու նը, հա մա ձայն ո րի՝ 
«Ընտ   րու թիւ նը կա տա րեալ նե րի, բարձր տի պե րի կող մը չէ, այլ միայն ա վե-
լի յար մար ւող նե րի կող մը»7։ 

Մեր նո րա գույն քաջ նա զար նե րի կեն սագ րա կան ներն այն քան նման են 
ի րար, որ գրե թե պատ ճե նում են մե կը մյու սին։ Ուս տի ան ձե րին «խ նա յե լու» 
հա մար պար զա պես թվար կենք վեր ջին նե րիս ան ցած ճա նա պար հի ու ղեն շա-
յին ի րա դար ձութ յուն նե րը. 1980-ա կան նե րին նրանք « նե րառ վել» են խորհր -
դա  յին-ամ բող ջա տի րա կան, 1990-ա կան նե րին՝ հետ    խորհր դա յին-քրեա   կան 
հա   մա կար գե րում, 1990-2000-ա կան նե րի սահ մա նագ լխին ձեռք են գցել 
ստվե  րա յին կա պի տալ, իսկ ներ կա յումս զբաղ վում են սե փա կան կեր  պար նե-
րի  «եվ րա վե րա նո րոգ մամբ»։ Ս տաց վում է, որ այ սօր մեր «կյ ան քի տե րը» 
դար   ձած քվա զի-հե րո սը ի րա կա նում որ ևէ հե րո սութ յուն չի գոր ծել, բայց 
 Քաջ  Նա զա րին բնո րոշ հո տա ռու թամբ միշտ  «որ սա ցել է» պահը և «հեծ-
նելով» երկ րում ար ձա նագր վող դժվարությունների ու ձևա խե ղումն ե րի 
վրա՝ ապահովել է սե փա կան կա րիե րան։ 1980-ա կան նե րին, երբ հայ պա-
տա նե կութ յան ընտ րա նին ազ գա յին-գա ղա փա րա կան ո գո րումն ե րի մեջ 
էր, այս տե սա կն ի րեն  «ա ռա ջար կում էր» վար կա բեկ ված խորհր դա յին հա-
մա կար գին, 1990-ա կան նե րին, երբ հայ ե րի տա սար դութ յան ընտ րա նին նա-
հա տակ վում էր  Ղա րա բա ղում, այս տե սակն իր ու նե ցած խորհր դա յին լծակ-
նե րին գու մա րում էր հետ խորհր դա յին կրի մի նալ բիզ նե սի հնա րա վո րութ-
յուն նե րը և  վեր ջա պես՝ երբ պա տե րազ մից նոր դուրս ե կած  Հա յաս տա նը 
փոր ձում էր ոտ քի կանգ նել, վերջինս ծա ռա յա միտ հո տա ռութ յամբ արդեն 
լուրջ դերակատարություն էր ստանձնել երկիրը նոր գա ղու թա տի րութ յան 
փոսի մեջ գլորելու գոր ծում։

Հարց է ա ռա ջա նում՝ ու՞ր է այս տեղ հե րո սութ յունը, երբ ակն հայտ է ազ-
 գա յին նպա տա կը կամ տես լա կա նը սոսկ անձ նա կան կա րիե րա յին ծա ռա-
յեց նե լու և  հայ րե նա կից նե րի ու հայ րե նի քի հան դեպ « փայ լուն հաղ թա նակ-
ներ» ար ձա նագ րե լու ձգտու մը։  Չէ՞ որ հե րո սութ յու նը հա վա քա կան նպա-
տա կին ան հա տա կա նը ստորադասե լու կա մա վոր բա րո յա կան ընտ րու-
թ յունն է, ո րը գնա հատ վում է ոչ թե հե րո սի, այլ պատ մու թ յան կող մից։ 

Սա կայն պատ մութ յու նը և ն րա գի տա կան ըն կա լու մը՝ պատ մա գի տու-
թ յու նը, ռա ցիո նալ կա տե գո րիա է այն քա նով, որ քա նով ի վի ճա կի է հաս-
կա նա լու ոչ միայն ռա ցիո նա լը, այլև ի ռա ցիո նա լը և  ան գամ պա րա դոք-
սա յի նը։ Ո րով հետև իրենք՝ արքետիպային հերոսներն ի վի ճա կի են դա 
ա նելու միայն այն պա րա գա յում, երբ «...կլի նի պատ մութ յան ա վար տը, երբ 
վեր ջում կլի նի հա րութ յու նը, երբ հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան գե րեզ-
մա նո ցից կհառ նեն մե ռել նե րը և  ի րենց ողջ էութ յամբ կըմբռ նեն, թե ին չու՞ 
են ի րենք մո խիր դար ձել, ին չու՞ են տանջ վել կյան քի ըն թաց քում և  ին չու՞ 
են ար ժա նի հա վեր ժութ յան...»8։ 

Ու քա նի դեռ մեր սե րուն դը չի կանգ նել պատ մութ յան և Աստ ծո առջև, 
մե զա նում հե րո սի գոր ծա ռույթ նե րը զավթել են անզուսպ կերպով « քեֆ 
ա նող» ու աշ խար հի վրա ծի ծա ղող քաջ նա զար նե րը։ Ո րով հետև հե րո սա-

7 Ֆրանգեան Ե., Ն.Կ. Միխայլովսկին որպէս փիլիսոփա-սօցիօլօգ, Եր. , տպ. «Լոյս», 1911, էջ 
173։
8 Տե՛ս Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества.-М. 1989. с. 127.
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Նկա նութ յու նը պատ մութ յան ի մաս տի հե տա հա յաց ըն կա լումն է՝ նրա տե րե-

րի կող մից։  Պատ մութ յա նը տեր կանգ նե լու հանգր վան նե րում է, որ կոփ-
վում ու հա սու նա նում են այն ան հա տա կա նութ յուն նե րը, ո րոնք ի րենց հե-
րո սութ յամբ փոր ձում են ներ կա յում կան խել անց յա լի կրկնութ յու նը9։ Ու-
րեմն՝ քա նի դեռ մեր կյան քի աս պա րե զը չեն գրա վել հա վա քա կան նպա-
տա կին ան հա տա կա նը են թար կե լու բա րո յա կա մա յին որակների կրողները, 
իրական հե րոս նե րի հա րութ յան մա սին խո սելն ա վե լորդ է։ Ա վե լին՝ նրանք 
ի րենց գե րեզ ման նե րից այսօր կշտամ բում են մեր սերն դին՝  Հա յոց պատ-
մութ յա նը տեր կանգ նե լու քա ջութ յուն չու նե նա լու հա մար: Եվ այդ կշտամ-
բանքը լուրջ հիմքեր ունի, որովհետև մեզ շրջապատող առօրեականության 
միապաղաղ ընթացքը ժամանակա վորապես բթացրել է հասարակության 
ինքնապաշտպանական բնազդը։

 Սա կայն հու սա հատ վե լու կա րիք չկա, ո րով հետև վեր ջին տա րի նե րին 
 Հա  յաս տա նին բա ժին ընկ նող ներ քին ու ար տա քին ձա խո ղումն ե րը՝ մի 
կող մից, « քեֆ ա նե լով» տար ված քաջ նա զա րների՝ երկ րի ճա կա տագ րի 
հան  դեպ ան տար բե րութ յու նը՝ երկ րորդ կող մից և  ար տա քին մար տա հրա-
վեր նե րի կու տա կու մը՝ եր րորդ կող մից, գա լիս են վկա յե լու, որ մե րօր յա 
քվա զի-հե րոս նե րի՝ հայ րենիքի ու պատմության վրա  ծի ծա ղե լու ժա մա նա-
կը նույնպես  մո տե նում է իր ա վար տին։ Իր ավարտին է մոտենում նաև 
հասարակությանը համակած անտարբերությունն ու ապատիան: Ուրեմն 
խնդի րն այն է, որ թույլ չտանք նման ա վա րտը վե րած ելու ազ գա յին նոր ձա-
խողման և նոր սու գի։  Քաջ նա զար նե րը կծի ծա ղեն աշ խար հի վրա այն քան 
ժա մա նակ, քա նի դեռ 21-րդ  դա րում ան գամ կու նե նանք ա վան դա կան-պա-
տերնալիստական ար ժե չա փե րով ա ռաջ նորդ վող հասարակու թյուն, որը 
կա մավոր կերպով ասպարեզը հանձնել է իրեն միան գա  մայն հա մար ժեք 
«հե րոսներին»:

Ուստի ի րա դար ձութ յուն նե րից ա ռաջ ընկ նե լու փո խա րեն հո գու մեջ 
խեղ  դե լով ա մո թի զգա ցո ղութ յու նը՝ հար կա վոր է գիտակցել, որ մե զա նում 
իրական՝ ար քե տի պա յին հե րո սի վե րած նուն դը հա մա պա տաս խան պայ-
ման նե րի հա սու նաց ման կա րիք է զգում։ Ա ռար կա յա կան գետ նի վրա այս 
գոր ծըն թացն այ սօր ա ռաջ է գնում երկ րին սպառ նա  ցող ներ քին ու ար տա-
քին մար տահ րա վեր նե րի մե ծաց մա նը զու գըն թաց։ Իսկ են թա կա յա կան 
ա  ռու մով ներ կա յումս նախ ևա ռաջ զգաց վում է անց յալի ձա խո ղումն ե րի 
կրկնութ յու նը բա ցա ռե լու ա հա զան գը հնչեց նող և  սե րունդ նե րին դե պի հե-
րո սաց ման ու ղին մղող հե րոս-մար գա րե նե րի կա րի քը։ Ն րանք են ձևա-
կեր պում ազ  գի ի րա կան հե րոս նե րի նպա տակ ներն ու խնդիր նե րը և  սե-
րունդ նե րի առջև վա ռում հա ջո ղութ յան հնա րա վո րութ յան լույ սը, որն ի վի-
ճա կի է ճեղ քելու ամենաթանձր խա վա րը։ 

 Հա յաս տա նում ու նրա շուր ջը ծա վալ վող գոր ծըն թաց նե րը հա մա ռո րեն 
հու շում են, որ հայ հան րույ թը ընդ հուպ մո տե ցել է իր զար գաց ման այն 
հանգր վա նին, երբ նրա հոգեմտա վոր դաշ տում հաս տատ ված աղ ջա մուղ-
ջի ժամանակավոր թանձ րա ցու մը ակն հայտ է դարձ նում լու սա բա ցի ան-
խու սա փե լիութ յու նը։ Նման պայմաններում ի րա կան հե րոս նե րի ծնունդն 

9 Օրինակ՝ Սումգայիթով արթնացած ցեղասպանության վերհուշը ծնունդ տվեց անցյալի կրկնու-
 թյունը բացառող՝ Ղարաբաղան պատերազմի հերոսներին։ 
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ա րա գաց նե լու ու ղին մարդ կա յին գի տակ ցութ յա նը բնո րոշ՝ ժա մա նա կից 
ա ռաջ անց նե լու աստ վա ծատուր հնա րա վո րութ յան օգ տա գոր ծումն է։ 

Հերոսականությունը Հայաստանում խոր արմատներ ունի. նրանով են 
ներ ծծված մեր հողը, լեռները, լեզուն ու մշակույթը, ուստի հերոսների 
նշխար   ներով պարարտացած նման միջավայրը «մշակող» սերմն ա ցան նե-
րի աշխատանքն առաջիկայում հարուստ բերք է խոստանում: Իսկ դրա 
համար նրանց հարկավոր են ազգի բա րոյակամային որակները խտացնող 
այնպիսի տիպական կերպարներ, որոնք մեր ժամանակի քվազի-հերոս-
ների բացարձակ հակադրությունն են կազ մում:

« Վէմ»-ի ներ կա և  հա ջորդ հա մա րում ձեռ նարկ վող արմատական այլ-
ընտ  րանքի լուսարձակման նման մի փորձ է մեր  Նոր պատ մութ յա նը հայտ-
նի հե րոս-մար գա րե նե րից մե կի՝  Սի մոն  Զա վար յան ան հա տա կա նու թ յան 
ու զա վար յա նա կա նութ յան՝ որ պես եր ևու թի բա ցա հայտ մա նը նվիր ված 
ու սումն ա սի րութ յուն նե րի հրա պա րա կու մը։

 Խմբ.։
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