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Ս վետ լա նա Ռ.  Թու ման յան
 Բա նաս. գիտ.թեկ նա ծու

 

ՇԱՀ-ԱԲԱՍԸ ԵՎ ՆՈՐ ՋՈՒՂԱՅԻ ՀԱՅԵՐԸ 

Էլ ջին Գ րոսք լոու սի « Կար մե լի տը» վե պում* 

Բա նա լի բա ռեր –  կար մե լիտ, մի սիո ներ, մահ մե-
դա կան ներ, քրիս տոն յա ներ, հա վա տա փոխ, պատ-
մա կան աղբ յուր, Ջ րօրհ նեք, էք զիս տեն ցիա լիզմ,  Նոր 
 Ջու ղա, Կ լե մենտ Ու թե րորդ,  Շահ-Ա բաս: 

Մուտք

 Լի նե լով բազ մա կող մա նի զար գա ցած և պրպ տուն մտքի տեր անձ նա-
վո րութ յուն՝ ա մե րի կա ցի վի պա սան Էլ ջին Գ րոսք լոու սը (1899-1983) հա մա-
պար փակ հե տաքրք րութ յուն է ցու ցա բե րել այն երկր նե րի նկատ մամբ, որ-
տեղ ո րոշ ժա մա նակ ապ րել է ճա կա տագ րի բե րու մով կամ իր ընտ րութ-
յամբ։  Հե տա գա յում գրած իր վե պե րում նա գե ղա գի տա կան բարձր ճա շա-
կով և հա մա պար փակ ընդգրկ մամբ ա մե րիկյ ան ըն թեր ցո ղին է ներ կա յաց-
րել վեր ջին նե րիս պատ մութ յան և մշա կույ թի ու շագ րավ է ջե րը:

 Այս պես,  Հա յաս տա նում Գ րոսք լոուսն անց է կաց րել ըն դա մե նը 2-3 
ա միս, ո րոն ցից մե կը՝ բան տում, սա կայն իր «Ա րա րատ»-ում1 այն  պի սի 
ման  րա մաս նութ յամբ ու բա նի մա ցութ յամբ է նկա րագ րել հայ ժո ղովր-
դի՝ 20-րդ  դա րասկզ բի բար քե րը, սո ցիալ-քա ղա քա կան կյան քը, ինչ պես 
նաև հա րա  բե րու  թ  յուն նե րը հար ևան երկր նե րի, հատ կա պես Թուր քիա յի և 
 Ռու սաս տա նի հետ, որ կա րող է միայն խոր ակ նա ծանք ա ռա ջաց նել: 

Գ րոսք լոու սը հա յե րին չի մո ռա ցել նաև իր մյուս վե պե րում, չնա յած 
դրանք ոչ մի կապ չու նեն հայ ի րա կա նութ յան հետ: Այս պես, «Հ րե շը» վե պի 
հե րո սը՝ Ա բի գեյլ  Քար ֆաք սը, գի տի հա յե րեն2, « Սա լա դի նի դա շույ նը» վե-

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 10.12.2014։
1 Տե՛ս Գրոսքլոուս Է., «Արարատ», Եր., «Հայաստան» հրատ., 2005, էջ 152: Տե՛ս նաև՝ Ալբերտ 
Ա. Մակարյան, Սվետլանա Ռ. Թումանյան, Էլջին Գրոսքլոուսը և իր «Արարատ» վեպը, 20-րդ 
դարասկզբի Հայաստանը ամերիկացի գրողի աչքերով, «Վէմ», 2013, N 1(41) , էջ 70-116։
2 Տե՛ս Groseclose E., The Firedrake, J.B. Lippincott Company, Philadelphia, New York, 1942, p. 22.
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պում Բ լի սի ըն կեր նե րից մե կը՝  Բի րա նի կը, հայ է3, «Օ լիմ պիա» վե պում 
Եվտ րո պիո սը հայ է: Իսկ ա հա « Կար մե լիտ»-ում վի պա սա նը ստեպ-ստեպ 
անդ րա դառ նում է  Շահ-Ա բա սի գա հա կա լու թյան ըն թաց քում նոր միայն 
ձևա վոր վող  Նոր  Ջու ղա յի կյան քին ու կեն ցա ղին՝ հա յե րի հան դեպ շա հի 
վա րած քա ղա քա կա նութ յան պատ կե րու մը դարձ նե լով դի պա շա րի կա-
րևոր շեր տե րից մե կը:

« Կար մե լի տը» պատ մա փի լի սո փա յա կան վեպ է  Շահ-Ա բաս ա ռա ջի նի 
գա հա կա լու թյան ըն թաց քում (1587-1629 թթ.) կար մե լիտ նե րի՝  Պարս կաս -
տա  նում ծա վա լած մի սիո նե րա կան գոր ծու նեութ յան մա սին (1607-1628 թթ.) 
և  հիմն ված է միան գա մայն հա վաս տի ի րա դար ձութ յուն նե րի նկա րագ-
րութ յան վրա:  Վե պի բո վան դա կութ յան հիմ քը կազ մող պատ մա կան մի ջա-
վայ րի և  կեր պար նե րի հիմն ա կան աղբ յու րը 1939-ին  Լոն դո նում անգ լե րե-
նով լույս տե սած “A Chro nicle of the Carmelites in Persia and the Papal 
Mission of the XVIIth and XVIIIth Centuries” (« Կար մե լիտ նե րի տա րեգ-
րութ յու նը  Պարս կաս տա նում և  պա պա կան ա ռա քե լութ յու նը 17-18-րդ  դա-
րե րում») երկ հա տոր յակն է, ո րի խմբա գիր և  թարգ մա նիչ  Հեր բերթ  Չի քը 
շուրջ քսան տա րի տար բեր գրա դա րան նե րից ու ար խիվ ե րից ժո ղո վել, 
խմբագ րել ու  թարգ մա նել է այն բո լոր նա մակ ներն ու հաշ վետ վութ յուն նե-
րը, որ թո ղել էին  Պարս կաս տա նում մի սիո նե րա կան գոր ծու նեութ յուն կազ-
մա կեր պած կար մե լիտ  նե րը 17-18-րդ  դա րե րում4: Է. Գ րոսք լոու սը շռայ լո րեն 
օգ տա գոր ծել է կար մե լիտ նե րի՝ ա կա նա տե սի աչ քով ար ձա նագ րած դեպ-
քե րի ա ռան ձին հատ ված ներ, սա կայն դրանք վե րար տադ րել է ոչ թե սոսկ 
որ պես հա վա տա րիմ տա րե գիր, այլ վի պա սան, ում հա ջող վել է պատ մա-
կան փաս տե րի շուրջ հյու սել տի պա կան ման րա մաս նե րով հա գե ցած բազ-
մա թիվ գե ղար վես տա կան տե սա րան ներ և ս տեղ ծել ճա նա չո ղա կան մեծ 
նշա նա կութ յուն ու նե ցող վեպ: 

1.« Կար մե լի տը» վե պի պատ մա կան մի ջա վայ րը

Ա մե րի կա ցի վի պա սան  Հա րոլդ  Լամ բը « Կար մե լի տը» վե պի մա սին իր 
գրա խո սա կա նում գրում է, որ Էլ ջին Գ րոսք լոուսն օժտ ված է ըն թեր ցո ղին 
պատ մա կան անց յա լի այն պի սի վայ րեր տա նե լու կա րո ղութ յամբ, ո րոնք 
ա մե րի կա ցու հա մար «չ բա ցա հայտ ված տի րույթ ներ» են (terra incognita)5: 
Իս կա պես, Գ րոսք լոու սը վի պա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար ընտ րել է 
մի ժա մա նա կաշր ջան, ո րը գու ցեև մեծ հե տաքր քութ յուն չի ներ կա յաց նում 
լայն հա սա րա կութ յան հա մար, սա կայն նրա նում ծա վալ վող դեպ քե րը 
ճա կա տագ րա կան նշա նա կութ յուն կա րող էին ու նե նալ ամ բողջ եվ րո պա-
կան քա ղա քա կրթութ յան հա մար: Գ րոսք լոու սի վե պը պատ կե րում է 
 Պարս կաս տա նի պատ մութ յան այն հատ վա ծը, երբ այդ եր կի րը դար-
ձել էր հաղ թա կան քայ լե րով դե պի Արև մուտք ար շա վող Օս ման յան 

3 Տե՛ս Groseclose E., The Scimitar of Saladin, The Macmillan Company, New York, 1963, p. 32. 
4 Տե՛ս Chick Herbert, “A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal Mission of the XVIIth and 
XVIIIth Centuries”, Volume 1 and 2, London, 2012, 1376 p.
5 www.jstor.org; The Carmelite by Elgin Groseclose, Review by Harold Lamb; Middle East Journal, Vol. 9, 
no. 4 (Autumn, 1955), p. 460.
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կայս րութ յա նը Ար ևել քում զսպող միակ պատ վա րը: 
 Վե պի բո վան դա կութ յան ա մե նա կար ևոր ա ռանձ նա հատ կութ յու նը 

պատմա կան հա վաս տի մի ջա վայ րի ստեղ ծումն է:  Հե ղի նա կին հա ջող վել 
է գե ղար վես տա կան պատ կեր նե րի մի ջո ցով վե րար տադ րել դա րասկզ բի 
Հ ռո մը և  Շահ-Ա բա սի գա հա կա լութ յան այն հատ վա ծը, ո րը հա մընկ նում է 
այդ երկ րում կար մե լիտ նե րի մի սիո նե րա կան ա ռա ջին ա ռա քե լութ յան հետ 
(1607-1629 թթ.): 

 Հա յե րիս հա մար խիստ հե տաքր քիր այդ ժա մա նա կաշր ջա նում,  Շահ-
Ա բա սի գա հա կա լութ յան ըն թաց քում կա տար ված պատ մա կան դեպ քե րի 
գե ղար վես տա կան նկա րագ րութ յամբ, Գ րոսք լոու սը իր էք զիս տեն ցիա լիս-
տա կան աշ խար հա յաց քի լույ սի տակ փոր ձել է ներ կա յաց նել մար դու 
կյանքն Աստ ծու հետ (հայր  Խո ւան) և  ա ռանց Աստ ծու ( Շահ-Ա բաս):

 Գե ղար վես տա կան մեծ վար պե տութ յամբ գրո ղին հա ջող վել է նկա-
րագ րել Կ լե մենտ VIII պա պի վա րած քա ղա քա կա նութ յու նը և  բո կոտն 
կար  մե լիտ նե րի նո րաս տեղծ օր դե նի գոր ծու նեութ յու նը:  Ներ կա յաց նե լով 
Կ լե մենտ VIII պա պի գա հա կա լութ յան հա մա ռոտ պատ մութ յու նը (էջ 15)՝ 
հե ղի նակն անդ րա դար ձել է  Պարս կաս տա նում մի սիո նե րա կան ա ռա քե-
լութ յուն նա  խա ձեռ նե լու նրա շար ժա ռիթ նե րին: 

Ըստ պատ մա կան տար բեր աղբ յուր նե րի6 և « Տա րեգ րութ յուն»-ում զե-
տեղ ված նա մակ նե րի՝ պա պի հիմն ա կան նպա տա կը  Թուր քիա յի դեմ 
 Պարս կաս տա նի հետ դա շինք կնքե լու հե ռան կարն էր: Ու թե պետ կար մե-
լիտ նե րը բա ցա ռա պես մտա հոգ ված էին քրիս տո նեա կան քա րոզ չութ յուն 
ծա վա լե լու խնդրով՝ մահ մե դա կան նե րին հա վա տա փոխ ա նե լու, ինչ պես 
նաև քրիս տո նեա կան տար բեր հա րան վա նութ յուն նե րին կա թո լի կաց նե լու 
նպա տա կով, պապն ի րա կա նում նրանց օգ տա գոր ծում էր որ պես իր դես-
պան ներ պարս կա կան ար քու նի քում: Այս եր կա կի դե րի պատ ճա ռով կար-
մե լիտ նե րը եր բեմն ընդվ զել են, սա կայն նրանց մեծ մասն ըմբռ նել է թուր-
քե րի ներ կա յաց րած վտանգն ամ բողջ քրիս տո նեա կան աշ խար հի հան դեպ 
և  հաշտ վել է այն մտքի հետ, որ են թարկ վե լով պա պի վա րած քա ղա քա կա-
նութ յա նը՝ ա մե նա մեծ ծա ռա յութ յունն էին մա տու ցում հա վա տի պահ պա-
նութ յա նը, քա նի որ տվյալ պատ մաշր ջա նում իր հզո րութ յան գա գաթ նա կե-
տին գտնվող Օս ման յան կայս րութ յու նը սպառ նում էր քրիս տո նեա կան քա-
ղա քա կրթութ յանը՝ ի դեմս  Կենտ րո նա կան ու Արևմտ յան Եվ րո պա յի: 

Հ ռո մի պա պի ու պար սից շա հի հա րա բե րութ յուն նե րի պատ մութ յու նը 
մինչև վի պա կան բուն գոր ծո ղութ յուն նե րի սկիզ բը ներ կա յաց վում է մաս-
նա կիո րեն՝ պահ պա նե լով պատ մա կան ճշմար տութ յու նը:  Վե պում թռու ցիկ 
ակ նարկ վում է, որ անգ լիա ցի ազն վա կան սըր Էն թը նի  Շըր լին  Շահ- Ա բա  սին 
հա մո զել էր հզո րա ցող Օս ման յան կայս րութ յան դեմ քրիս տո նեա կան երկր-
նե րի և  Պարս կաս տա նի միջև դաշինք կնքե լու անհ րա ժեշ տութ յան մեջ: 
 Շահ-Ա բա սը  Շըր լիին ու ղար կել էր Եվ րո պա՝ դաշ նա կից ներ ձեռք բե րե լու 
նպա տա կով, սա կայն եվ րո պա ցի իշ խան նե րը չա փա զանց զբաղ ված էին 
ի րենց ներ քին տա րա ձայ նութ յուն նե րով, որ պես զի թուր քա կան վտան գի 
դեմ պայ քա րեին ընդ հա նուր ու ժե րով:  Շըր լիի ա ռա քե լութ յունն ա վարտ-
վել էր նրա նով, որ պապն ու շա հը բա րե կա մա կան մի քա նի նա մակ ներ 

6 Տե՛ս Biography-Pope Clement VIII, www.saint-mike.org/library/papal_library/clementviii/bi 
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էին փո խա նա կել, սա կայն պա պը վստահ էր, որ դեռևս հնա րա վոր է դաշ-
նակ ցա յին հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տել  Պարս կաս տա նի հետ: 

Ըստ « Տա րեգ րութ յան»՝ մինչև կար մե լիտ նե րի ա ռա քե լութ յու նը,  Շըր լիի 
և  այլ դես պան նե րի մի ջո ցով պա պի և  շա հի միջև սկզբնա վոր ված դի վա-
նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն ներն այն պի սի կե տի էին հա սել, որ նրանք 
ար դեն պայ մա նա վոր վում էին տար բեր ճա կատ նե րով թուր քե րի դեմ ընդ-
հա նուր պա տե րազմ սկսե լու մա սին: 1601-ին Էն թը նի  Շըր լին պա պին ու-
ղար կած հաշ վետ վութ յուն նե րից մե կում թվար կում է քրիս տո նեա կան պե-
տութ յուն նե րի և  Պարս կաս տա նի միջև կոն ֆե դե րա ցիա ստեղ ծե լու ե րեք 
կետերը, ո րոնք քննարկ վել էին շա հի հետ:  Ճիշտ է, այդ կոն ֆե դե րա ցիան 
և  թուր քե րի դեմ միաց յալ գոր ծո ղութ յուն ներն այդ պես էլ ի րա կա նութ յուն 
չդար ձան, իսկ մինչև կար մե լիտ նե րը հա սան  Պարս կաս տան, շահն այլևս 
նման դաշ նակ ցութ յան կա րիք չու ներ, ո րով հետև սե փա կան ու ժե րով կա-
րո ղա ցել էր թուր քե րից հետ վերց նել իր նախ նի նե րի կորց րած տա րածք-
նե րը։ Ուս տի շա հի և  պա պի միջև դի վա նա գի տա կան բարդ հա րա բե րութ-
յուն նե րը վե պում պատ կեր վող ժա մա նա կա հատ վա ծում շա րու նակ վել են 
փո փո խա կան հա ջո ղութ յուն նե րով:

Ար ձա կա գի րը հա րա բե րութ յուն նե րի այս կող մը ներ կա յաց նե լիս մաս-
նա կիո րեն հե ռա նում է պատ մա կան աղբ յուր նե րից, ո րով հետև հե ռա վոր 
անց յա լի դրա մա տիկ ի րա դար ձութ յուն նե րի նկա րագ րութ յու նը Է. Գ րոսք-
լոուսն օգ տա գոր ծել է նաև իր աշ խար հա յաց քա յին սկզբունք ներն ար տա-
հայ տե լու հա մար:  Պա պի կող մից ոչ մի հոգ ևոր կո չում չու նե ցող կար մե-
լիտ նե րին դես պան ու ղար կե լու հան գա ման քը վի պա սա նը բա ցատ րում է 
հենց այն փաս տով, որ պապն իբր՝ մտա դիր չէր ռազ մա կան դա շին քի մեջ 
մտնել  Պարս կաս տա նի հետ:  Կար մե լիտ նե րին ուղղ ված իր խոս քում 
պապն ընդ գծում էր, որ վճռել է աղ քատ կեն սա կերպ որ դեգ րած բո կոտն 
կար մե լիտ նե րին ու ղար կել պարս կա կան ար քու նիք, որ պես հզոր պա պա-
կան իշ խա նութ յան դես պան ներ, որ պես զի  «այդ հե թա նո սը հաս կա նա, որ 
մեր իշ խա նութ յու նը հոգ ևոր է, և  մենք մեր տրա մադ րութ յան տակ չու նենք 
ռազ մա կան ուժ, ...որ մեր հիմն ա կան նպա տա կը Ք րիս տո սի հոգ ևոր թա-
գա վո րութ յան տա րա ծումն է» (էջ 16): 

Է. Գ րոսք լոուսն ի դեա լա կա նաց րել է Կ լե մենտ VIII պա պի նպա տակ նե րը 
կար մե լիտ նե րի պարս կա կան ա ռա քե լութ յան հար ցում:  Պա պը կար մե լիտ-
նե րի առջև ե րեք խնդիր էր դրել: Ն րանք պետք է հա մո զեին շա հին հրո-
վար տակ ըն դու նել, ո րով հա յե րը և մ յուս քրիս տոն յա փոք րա մաս նութ յուն-
ներն ի րա վունք կու նե նա յին ա զա տո րեն քրիս տո նեու թյուն դա վա նե լու, 
ձեռք էին բե րելու քրիս տո նեա կան միա բա նութ յուն բա ցե լու շա հի թույլ-
տվու թ յու նը և ք րիս տո նեութ յու նը տա րա ծելու էին  Պարս կաս տա նում: 
 Հա  յե  րի և ք րիս տոն յա փոք րա մաս նութ յուն նե րի բա րօ րութ յան հար ցը ներ-
կա  յաց նե լով որ պես պա պի մտա հո գու թյան գերխն դիր՝ գրո ղը կար ծես 
ցան կա ցել է խմբագ րել պատ մութ յու նը, ցան կա լին ներ կա յաց նել որ պես 
ի րա կան: 

« Տա րեգ րութ յան» է ջե րում տեղ գտած բազ մա թիվ նա մակ նե րից պարզ 
եր ևում է, որ Կ լե մենտ VIII պա պի քա ղա քա կա նութ յան հիմն ա կան ուղ-
ղութ յուն նե րից մե կը պարս կա կան թա գա վո րութ յան սահ ման նե րում 

Գ
Ր
ԱԿ

Ա
Ն

ԱԳ
Ի
ՏՈ

Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ



96

բնակ վող քրիս տոն յա նե րին, հիմն ա կա նում՝ հա յե րին, կա թո լիկ ե կե ղե ցու 
հետ միա վո րելն է ե ղել:  Սա կայն դա կհա կա սեր գրոսք լո ուս յան սի րո և 
 հան դուր ժո ղա կա նութ յան գա ղա փա րին, ուս տիև նա կեր տել է հա յե րի ճա-
կա տա գրով ան շա հախնդ րո րեն մտա հոգ քրիս տոն յա հով վա պե տի կեր-
պար, ո րին հա կա դրվում է դա ժան, դյու րագր գիռ ու ան կան խա տե սե լի 
բռնա կա լը, ո րի մահ մե դա կան էութ յա նը խորթ է զղջա լու, հան դուր ժե լու և 
 հո գին փրկե լու քրիս տո նեա կան սկզբուն քը: 

Գ րոսք լոու սի գլխա վոր հե րոս  Խո ւան  Թա դեու սը չորս այլ կար մե լիտ-
նե րի հետ լքում է իր միայ նակ զնդա նի ե րա նե լի խա ղա ղութ յու նը, որ տեղ 
հա նա պա զօր յա բա րե պաշտ ա ղոթք նե րով հա ղոր դակց վում էր աստ վա-
ծա յին ճշմար տութ յուն նե րին, ա մե նօր յա պար տա դիր կար գով մաք րում իր 
հո գին ա մեն տե սա կի մեղ քե րից, և  Ռու սիա յի ճա նա պար հով ուղ ևոր վում 
 Պարս կաս տան՝ իր կյան քի օ րի նա կով մահ մե դա կան նե րին հա սու դարձ-
նե լու քրիս տո նեութ յան ա ռա վե լութ յուն նե րին:  Ճամ փոր դութ յու նը տևում է 
ե րեք տա րի:  Հինգ կար մե լիտ նե րից եր կու սը, չդի մա նա լով ռու սա կան դա-
ժան սառ նա մա նիք նե րին, ճա նա պար հին վախ ճան վում են, մյուս նե րը, ան -
տա նե լի դժվա րութ յուն ներ կրե լով, ի վեր ջո հաս նում են  Պարս կաս տան: 

 Խո ւան  Թա դեու սի մի սիո նե րա կան գոր ծու նեութ յան ման րա մասն նկա-
 րագ րութ յան հետ մեկ տեղ՝ Գ րոսք լոու սը ներ կա յաց նում է  Շահ-Ա բա սի գա-
հա կա լութ յան տա րի նե րի եր կու բնո րոշ կողմ՝ ընդ հան րաց նե լով դրանք 
եր կու տե սա րան նե րում. շա հի վա րած քա ղա քա կա նութ յու նը հա յե րի նկատ-
 մամբ (Ջ րօրհ նե քի նկա րագ րութ յուն) և  շա հի մղած պա տե րազմն ե րի ռազ-
մա վա րութ յու նը:  Պատ մա կան կո լո րիտ ստեղ ծե լով հան դերձ՝ այս տե սա-
րան նե րը բա ցա հայ տում են միա պե տի բարդ ան հա տա կա նութ յան տար-
բեր կող մե րը: 

 Հա յե րի հարցն ա ռա ջին ան գամ շո շափ վում է շա հի հետ կար մե լիտ նե-
րի ա ռա ջին իսկ հան դիպ ման ընթացքում և  այ նու հետև շա հի կող մից 
ա նընդ  հատ շա հարկ ման ա ռար կա է դառ նում: Այդ հան դիպ ման ժա մա-
նակ շա հին ապ շեց նում է, որ բո վան դակ կա թո լիկ աշ խար հի ա ռաջ նոր դը 
աղ քատ, կրո նա կան ոչ մի կո չում չու նե ցող « դեր վիշ նե րի» է ու ղար կել, 
որ պես զի նրանք ներ կա յաց նեն Հ ռո մի հզոր պա պի իշ խա նութ յու նը պարս-
կա կան ար քու նի քում։ Եվ դա այն դեպ քում, երբ պա պին ու ղար կած իր 
նա մակ նե րում նա հա տուկ գրել էր, որ ի րեն ու ղար կեն ե պիս կո պո սի աս-
տի ճան ու նե ցող հոգ ևո րա կա նի, որ վեր ջինս իր թա գա վո րութ յան մեջ 
ապ րող հա յե րին հով վութ յուն ա ներ։ Ա ռա վել ևս, երբ շա հը տեղյ ակ էր, որ 
Արև մուտ քում պարս կա կան ար քու նի քի շքե ղութ յան մա սին լե գենդ ներ 
էին պատ մում, ո րին ինքն էլ էր նպաս տում՝ Եվ րո պա ու ղար կած իր դես-
պան նե րի հետ թան կար ժեք և  ար տա ռոց նվեր ներ ու ղար կե լով եվ րո պա-
կան մե ծա մե ծե րին: 

« Տա րեգ րութ յուն»-ում ընդգրկ ված կար մե լիտ նե րի, իսկ նրան ցից ա -
ռաջ՝ պոր տու գա լա ցի ավ գուս տին յան նե րի նա մակ նե րը, ո րոնք յու րա հա-
տուկ հաշ վետ վութ յուն ներ են, բա վա կա նին ման րա մասն և  շատ ար ժե քա-
վոր տե ղե կութ յուն ներ են հա ղոր դում  Պարս կաս տա նում գոր ծող մի սիո-
նե րա կան տար բեր ըն կե րութ յուն նե րի հետ հա յե րի բարդ ու լար ված հա-
րա բե րութ յուն նե րի և  այդ հար ցում շա հի վե րա բեր մուն քի մա սին: Գ րոսք-



97

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
Զ
 (
Ժ
Բ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 4
 (
48

) 
հո

կտ
եմ

բե
ր-

դ
եկ

տ
եմ

բե
ր,

 2
01

4

լոու սը գե ղար վես տա կան վե րամ շակ ման է են թար կել այդ տե ղե կու -
թյուննե րի միայն մի կող մը:  Հայր  Պո ղոս- Սի մո նը, ով գլխա վո րում էր 
կար     մե  լիտ նե րի ա ռա քե լութ յու նը  Պարս կաս տա նում, Կ լե մենտ VIII-ին հա-
ջոր դած պապ  Պո ղոս V-ին ու ղար կած իր եր կար հաշ վետ վութ յան մեջ 
հայտ նում էր, որ շահն ի րենց երկ րորդ հան դիպ ման ժա մա նակ, ո րի ըն-
թաց քում քննար կել էին թուր քե րի դեմ նոր պա տե րազմ սկսե լու շա հի 
ծրագ րե րը, հայտ նել է, թե ցան կա նում է, որ « Ձերդ բարձ րութ յու նը կա թո-
լիկ ե պիս կո պոս ու ղար կի  «ե րեք ե կե ղե ցի նե րի» հա մար (այդ պես են նրանք 
ան վա նում նոյ յան լե ռան ստո րո տում գտնվող այն ե կե ղե ցին, ո րը հա յե րի 
սրբա վայրն է  Մեծ  Հա յքում և  Հա յոց հայ րա պե տի նստա վայ րը), քա նի որ 
այժմ ե կե ղե ցին հայ րա պետ չու նի, ո րով հետև շա հը նրան գա հըն կեց է 
ա րել»7:  Սի մոն- Պո ղո սը շա հի այս ա ռա ջար կին խու սա փո ղա բար է պա-
տաս խա նում. կա նի այն, ինչ պա պը կհանձ նա րա րի ի րեն, քա նի որ հա-
յերն ու ավ գուստ ինյան հայ րե րը խոր հուրդ էին տվել զգու շա նալ շա հի 
հետ հա յե րի խնդի րը քննար կե լուց, ո րով հետև նա այդ կերպ կա րող էր 
ցան կա նալ պար զել, թե արդ յո՞ք ի րենք հենց այդ նպա տա կով էին ժա մա-
նել  Պարս կաս տան: 

 Պատ մա կան այս անց քի՝ Գ րոսք լոու սի ա ռա ջար կած գե ղար վես տա-
կան տար բե րա կում  Հա յոց կա թո ղի կո սի հար ցը քննարկ վում է ա ռա ջին 
իսկ հան դիպ ման ժա մա նակ, և  Պո ղոս- Սի մո նը տա լիս է նույն խու սա փո-
ղա կան պա տաս խա նը: Երկ րորդ հան դիպ ման ժա մա նակ հայր  Պո ղո սը 
ներ կա յաց նում է պա պի մտա հո գութ յու նը շա հի քրիս տոն յա հպա տակ նե-
րի, հատ կա պես հա յե րի վե րա բեր յալ և  հի շեց նում նրան քրիս տոն յա նե րին 
կրո նա կան ա զա տութ յուն տա լու՝ պա պին տված խոս տումն ե րը:  Շա հը նո-
րից խո սում է կա թո լիկ հայ րա պե տի անհ րա ժեշ տութ յան մա սին, ո րը 
« կու ժե ղաց ներ նրանց հա վա տը և կ պար զեց ներ իմ հա րա բե րութ յուն նե րը 
նրանց հետ» (էջ 64):  Հայր  Պո ղո սը հարկ չի հա մա րում բա ցատ րել շա հին, 
որ Հ ռո մի պա պի ազ դե ցութ յու նը բո վան դակ քրիս տոն յա աշ խար հում 
խար խլ վել է, և  ան ցել են այն օ րե րը, երբ հնա րա վոր էր այ լա խոհ նե րին 
ստի պել ըն դու նե լու Հ ռո մի իշ խա նութ յու նը: Ըստ Գ րոսք լոու սի պատ կե-
րաց րած կրո նա կան ի դեա լա կան հա մա կար գի՝ պա պը ոչ մի պա րա գա-
յում չէր փոր ձի իշ խա նութ յուն ստանձ նել այն պի սի մի քրիս տո նեա կան 
ե կե ղե ցու նկատ մամբ, ինչ պի սին հայ կա կանն էր, ա ռանց նրա ա զատ 
ընտ րութ յան (էջ 64):  Մինչ դեռ կար մե լիտ նե րի պատ մա կան հաշ վետ վութ-
յուն նե րում  «ա զատ ընտ րութ յուն» եզրն ընդ հան րա պես չի շո շափ վում: 

 Վե պի է ջե րում բազ միցս հի շա տակ վում է հայ կա կան  Ջու ղա քա ղա քը. 
« Ջու ղան ար վար ձան էր գե տի մյուս կող մին, որ տեղ շա հը բնա կեց րել էր 
հայ ճար տա րա պետ նե րի և  ար հես տա վոր նե րի, ո րոնց տե ղա փո խել էր 
 Կով կա սից՝ շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լու հա մար: Այն ա -
ռան ձին, բար գա վաճ քա ղաք էր, որ հիմն ա կան քա ղա քի հետ միա նում էր 
շա հի գլխա վոր սար դա րի՝ վրա ցի Ալ լահ  Վեր դի խա նի ա նու նով կոչ վող 
մի հո յա կերտ, ըն դար ձակ կամր ջով» (էջ 55): 

 Կար մե լիտ ներն ի րենց նա մակ նե րում ան հա մե մատ ա վե լի շատ պատ-
մա կան տե ղե կութ յուն ներ են հա ղոր դել  Նոր  Ջու ղա յի ստեղծ ման ի րա կան 

7 Նույն տեղում, էջ 125: Խոսքն, անշուշտ, Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնի մասին է։
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պատ մութ յան և  տե ղա հան ված հա յե րի կրած տան ջանք նե րի մա սին8: 
Չ նա  յած Գ րոսք լոու սը  Շահ-Ա բա սի պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն-

նե րը նկա րա գրե լիս շատ պատ կե րա վոր է ներ կա յաց նում  «այր ված հո ղի» 
քա ղա քա կա նութ յան հետ ևանք նե րը (էջ 187), նա ոչ մի տեղ չի հի շա տա-
կում, որ այդ ա նո ղոք մար տա վա րութ յան զո հե րը նաև հա յերն են ե ղել, և  
որ  Ջու ղա յի հա յե րը հենց այդ պես են ի րենց հա րա զատ երկ րից « տե ղա-
փոխ  վել»  Պարս կաս տան, փաստ, ո րը հի շա տակ վում է և՛ արև մտյան, և՛ 
հայ կա կան պատ մա գի տութ յան մեջ. « Զոր քե րին հրա մայ ված էր տե ղա հա-
նել և Ի րան քշել ինչ պես մահ մե դա կան, այն պես էլ քրիս տոն յա բնակ չութ-
յա նը, սա կայն տե ղա հան ված նե րի հիմն ա կան զանգ վա ծը կազ մե ցին հա-
յե րը: …Բռ նա գաղթն ի րա կա նաց վում էր ա նո ղոք դա ժա նութ յամբ, որ պես-
զի ա  պա  հով վի գոր ծո ղութ յան ա րա գութ յու նը, և  բա ցառ վի դի մադ րութ-
յան ա  մեն մի փորձ:  Տե ղա հան ման են թա կա էին բո լո րը՝ ա ռանց սե ռի, 
տա րի քի ու դա վա նան քի խտրութ յան: Ըստ ո րոշ տվյալ նե րի՝  Հա յաս տա-
նից տա րագր ված նե րի թի վը հաս նում էր մոտ 400 000-ի, ո րից մոտ կեսն 
է միայն հա սել Ի րան, իսկ մնա ցած մա սը խեղդ վել է Ա րաք սի ջրե րում 
կամ ճա նա պարհ նե րին ոչն չա ցել սո վից, ցրտից ու զրկանք նե րից»9,- 
գրում է պատ մա բան  Վա հան  Բայ բուրդ յա նը:

 Հա յե րին վե րա բե րող մնա ցած դրվագ նե րում, հատ կա պես Ջ րօրհ նե քի 
տե սա րան նե րում Գ րոսք լոու սը գե ղար վես տա կան եր կի սահ ման նե րում 
բա վա կան ա նա չառ կեր պով է պատ կե րում  Շահ-Ա բա սի վա րած քա ղա-
քա կա նութ յու նը, իսկ պա տե րազ մա կան միակ ման րա մաս նո րեն նկա րա-
գր ված տե սա րա նի նպա տա կը  Շահ-Ա բա սի դա ժա նութ յունն ու նեն գութ-
յունն ա վե լի պատ կե րա վոր ներ կա յաց նելն է: 

Գ րոսք լոու սը տե ղին է նկա տում, որ երկ րի ներ քա ղա քա կան կյան քում 
ա ռա ջա ցած ցան կա ցած բախ ման ժա մա նակ  Ջու ղա յում ապ րող հայ կա-
կան հա մայն քը մա հա ցու սար սափ էր ապ րում, քա նի որ մո լե ռանդ մահ-
մե դա կան նե րը հենց որ քրիս տոն յա նե րի նկատ մամբ ի րենց զգաց մունք-
ներն ար տա հայ տե լու թե կուզ և  ա մե նաչն չին ա զա տու թյուն էին ստա նում, 
ի վեր ջո, ի րենց հա յացքն ուղ ղում էին հա յե րի կող մը, ե թե նույն իսկ հա յե-
րը ոչ մի կապ չու նեին դրա պատ ճառ նե րի հետ:  Վի պա սա նը նկա րագ րում 
է եր կու տե սա րան, ո րոն ցում հա յե րը քիչ էր մնում՝ քա վութ յան նո խազ 
դառ նան մո լե ռանդ խա ժա մու ժին:  Հե ղի նա կը խո րա թա փան ցութ յամբ և 
հմ տո րեն հաս կաց նում է, որ հենց շահն է կույր ամ բո խին գրգռում հա յե րի 
դեմ, և  դա նա ա նում է հաշ վեն կատ հե ռա տե սու թյամբ: Ն ման վտանգ նե-
րի ժա մա նակ հա յե րը փակ վում են ի րենց տնե րում:  Մի սիո ներ նե րի հետ 
շա հի հաշ վե հար դա րի տե սա րա նի նկա րագ րութ յան ժա մա նակ հա յե րը 
նո րից կանգ նում են ան մեղ զոհ դառ նա լու վտան գի առջև, բայց շրջա հա-
յաց Ալ լահ  Վեր դու ու ղար կած ղզլբաշ նե րը փա կում են  Նոր  Ջու ղա տա նող 
բո լոր փո ղոց նե րը10: 

8 Նույն տեղում, էջ 99-100:
9 Բայբուրդյան Վահան, Իրանի պատմություն, Եր., 2005, էջ 319:
10 Ալլահ Վերդու այս արարքի մասին չհաջողվեց հիշատակություն գտնել մեզ հայտնի պատ-
մական որևէ աղբյուրում, բայց սա հավանաբար պատմական իրողություն է: Հենց դա էլ լրացուցիչ 
վկայություն է, որ Ալլահ Վերդի խանը, ով վեպում համարվում է վրացի, իրականում հայ է եղել, 
ինչպես ներկայացրել է Վահան Բայբուրդյանը։
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2. Պատ մա կան փաս տե րը ներ կա յաց նե լու՝  
Գ րոսք լոու սի ար վես տը

« Կար մե լիտ»-ում պատ կեր ված Ջ րօր հեն քի նկա րագ րութ յան և դ րա 
հա մար հիմք դար ձած սկզբնաղբ յու րի հա մե մա տութ յու նը վառ կեր պով 
ցույց է տա լիս, թե ինչ պես է Գ րոսք լոուսն օգ տա գոր ծել պատ մա կան նյու-
թը՝ գե ղար վես տա կան պատ կեր ստեղ ծե լու նպա տա կով: Ան տա րա կույս, 
տո նի նկա րագ րութ յան հա մար հիմք է ծա ռա յել « Տա րեգ րութ յան» փաս-
տաթղ թե րից մե կը, ո րի հա ղոր դած սեղմ տե ղե կութ յուն նե րը հե ղի նա կը 
դարձ րել է գե ղար վես տա կան մանրամաս նե րով հա րուստ մի գե ղե ցիկ 
տե սա րան: 

« Շա հը  Ջու ղա յից Ս պա հան տա նող ճա նա պար հի վրա պա հա կա զոր էր 
կար գել, որ պես զի միայն մե ծա մե ծերն ի րենց ձիե րով կա րո ղա նա յին մաս-
նակ ցել հան դի սու թ  յա նը:  Հար յու րից ա վե լի ար ծաթ յա և  որ ձա քա րե 
խա չեր  Ջու ղա յի տա սը և Ս պա հա նի եր կու գրի գոր յան ե կե ղե ցի նե րի 
հոգ ևո րա կան նե րի ու ղեկ ցութ յամբ հան դի սա վոր եր թով բեր վե ցին գե-
տափ, որ տե ղից էլ՝ գե տի ծան ծաղ ջրե րի մի ջի փոք րիկ կղզա կը:  Յու  րա-
քանչ յուր խա չի հետ ևից քայ լում էին տար բեր գույ նե րի ոս կե զօծ հան-
դերձ ներ հա գած ոչ պա կաս քան չորս կղեր, ո րոնց հետ ևում էին մո մա-
կիր նե րը:  Հա յե րից և  պար սիկ նե րից կազմ ված ամ բո խը խմբվել էր 
գե տա փին և  դի տում էր ծի սա կա տա րութ յու նը:  Մինչ կսպա սեին շա հի 
ժա ման մա նը, ով ե կավ ուշ՝ իր որ դի նե րի և  նա խա րար նե րի ու ղեկ ցութ-
յամբ, հա վաք ված նե րը պա րում էին և  խա ղեր խա ղում»11:

« Տա րեգ րութ յու նից» մեջ բեր ված այս հատ վա ծի ընդգծ ված մա սե րը վի-
պա սա նը մեծ վար պե տութ յամբ լրաց րել է պատ  կե րա վոր ման րա մաս նե-
րով և ս տեղ ծել հե տաքր քիր ու ճա նա չո ղա կան մի տե սա րան, որ տեղ ըն-
թեր ցո ղի հա մար հատ կա պես ու շագ րավ է հայ կա կան տո նի, հի րա վի, շքեղ 
պատ կե րը:  Վե պից թարգ մա նա բար մեջ բեր ված հետև յալ հատ վա ծում ընդ-
գծ ված մա սե րը հա մա պա տաս խա նում են « Տա րեգ րութ յան» փաս  տաթղ թի 
հա ղոր դած հա վաս տի տե ղե կութ յուն նե րին. 

« Հայ կա կան  Ջու ղա գա ղու թի հիմն ադ րու մից ի վեր  Խա չա տու րա նը 
նշվում էր  Զե յան դեհ  Ռուդ գե տի ա փին՝ բազ մա թիվ դի տորդ ներ հրա-
պու րե լով Ս պա հա նից: Ա բա սը, ցու ցադ րե լով իր մեջ վեր ջերս ա ռա ջա-
ցած մտա հո գութ յու նը քրիս տոն յա հպա տակ նե րի նկատ մամբ, հայ տա րա-
րել էր, թե մաս նակ ցե լու է մո տե ցող տո նա կա տա րութ յա նը:  Ժո ղովր դի 
հե տաքրք րութ յու նը բազ մա պատկ վել էր, և  հա յե րը պատ շա ճո րեն պատ-
րաստ վել էին ար քա յա վա յել տո նա կա տա րութ յուն կազ մա կեր պե լու հա-
մար: 

Եղ բայր  Խո ւա նին տե ղե կաց րել էին, որ շա հին ցան կա լի է նրա ներ-
կա յութ յու նը, և  պա տա րա գի օ րը՝ վաղ ա ռա վոտ յան, նա ար դեն Ա լի 
 Գա փո ւում էր: Ա բա սը հա գուս տի նկատ մամբ ոչ սո վո րա կան ու շադ րութ-
յամբ, սա տի նե տա բատ և  վառ կար միր բաճ կոն էր հա գել, դրել էր նաև 

11 “A Chro nicle of the Carmelites in Persia and the Papal Mission of the XVIIth and XVIIIth Centuries”, 
London, 1939, p. 245.
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տաս ներ կու ծալ քա նի իր նշա նա վոր չալ ման՝ փետ րափն ջով ու զմրուխ տյա 
ճար ման դով:  Նա պա լա տից դուրս ե կավ մար տա կան ճեր մակ ձի հե ծած՝ 
շե փոր նե րի և  կարմ րազ գեստ զին վոր նե րի ու ղեկ ցութ յամբ:  Շե  փոր  նե րի 
կան չը, թմբուկ նե րի զար կը և  ժո ղովր դի ա ղա ղա կը լցրել էին կի րակ նօր յա 
ա ռա վո տը, բազ մա թիվ դրոշ ներ զեփ յու ռից ծա ծան վում էին, իսկ ձիե րի 
կար միր փետ րափն ջե րը ոս տոստ նում էին նրանց վար գին հա մըն թաց: 
 Հա զա րա վոր բե րան նե րից հնչող ող ջույ նի բա ցա կան չու թյուն նե րի տակ 
հեծ յալ նե րի խում բը շարժ վեց  Չա հար  Բա ղի եր կա րութ յամբ և կտ րեց-ան-
ցավ ե րե սու նե րեք նրբա գեղ կա մար նե րի վրա ձգված Ալ լահ  Վեր դի խան 
կա մուր ջը: 

 Կամր ջից վերև՝ գե տա փին, բաց տա րա ծութ յուն էին ա ռանձ նաց րել շա-
հի և ն րա շքախմ բի հա մար: Ամ բողջ գե տի եր կայն քով մեծ թվով մար-
դիկ դի տում էին ա րա րո ղու թյու նը: Այս մարդ կանց զվար ճաց նե լու 
նպա տա կով խա ղեր, պա րեր և  շա րա կան նե րի եր գե ցո ղութ յուն էր կազ -
մա կերպ վել, մինչ շա հը կժա մա ներ, իսկ երբ շահն ի ջավ կամր ջից, շա րա-
կան նե րի հնչյուն նե րը խեղդ վե ցին մարդ կանց բա ցա կան չութ յուն նե րի հոր-
ձա նու տում: 

 Միա պե տին դի մա վո րում էին հայ կա կան հա մայն քի ա ռաջ նորդ նե րը: 
Ս րանց մեջ գլխա վորն, ի հար կե, քա հա նա յա պետն էր՝ փա ռա հեղ մար գար-
տա ծածկ շուր ջա ռով և  խույ րով, ո րը պսպղում էր խիտ ա սեղ նա գործ ված 
ռու բին նե րի և զմ րուխտ նե րի փայ լից: Ն րա շուր ջը խմբվել էին  Ջու  ղա յի 
տա սը գրի գոր յան և Ս պա հա նի եր կու ե կե ղե ցի նե րի հոգ ևո րա կան նե-
րը՝ մո մա կիր դպիր նե րի ու ղեկ ցութ յամբ:  Քա հա նա յա պե տի առջև շար-
վել էին սպի տա կազ գեստ խաչ կրող նե րը՝ թվով հար յու րից ա վել՝ ա մեն 
մե կը մի ար ծա թե և  որ ձա քա րե խաչ բարձր պա հած» (109):

Այ նու հետև « Տա րեգ րութ յուն»-ից տե ղե կա նում ենք, որ «Ա բաս Ա ռա ջի նը 
հետ ևեց քա հա նա յա պետ  Մել չի զա դե քին դե պի գե տի ջրե րը և  ան հան գիստ 
անձ նա վո րութ յուն լի նե լով՝ իր վրա վերց րեց քրիս տո նեա կան այս տո-
նա կա տա րութ յան ա րա րո ղա պե տի պար տա կա նութ յու նը:  Նա սկսեց 
ցու ցումն եր տալ, թե որ տեղ պի տի կանգ նի քա հա նա յա պե տը, որ տեղ պի-
տի նշվի ծի սա կա տա րութ յու նը, ինչ պես պի տի շար վեն հոգ ևո րա կան ներն 
ու խա չա կիր նե րը, որ պես զի ամ բո խի կու տա կումն եր չլի նեն, և ն մա  նա-
տիպ այլ ման րա մաս ներ:  Բուն ծի սա կա տա րութ յան կար գով՝ ա ղոթք  ներն 
ար տա սա նե լուց հե տո ջրի մեջ մե ռոն էին լցնում, ա պա բո լոր խա չե րը սու-
զում էին գե տի մեջ: Այդ պա հին նվիր ված հա վա տաց յալ նե րը մեր կա նում 
էին և մտ նում գե տը»12: 

 Շահ-Ա բասն իր տա րօ րի նակ վար քով Գ րոսք լոու սին անգ նա հա տե լի 
հնա րա վո րու թ  յուն է ըն ձե ռել պատ կե րե լու միա պե տի հա յատ յաց էութ-
յունն ու քրիս տո նեութ յան նկատ մամբ կեղ ծա վոր հե տաքրք րութ յու նը. 

«Երբ շա հը շարժ վեց դե պի հա վաք ված նե րը, քա հա նա յա պե տը պատ-
րաստ վեց փռվել նրա առջև, սա կայն Ա բա սը ձեռ քով կան խեց նրան՝ ձիուց 
իջ նե լով և  ան կեղ ծո րեն բա ցա կան չե լով.

-  Սու՛րբ հայր, այդ ես պետք է ծնկեմ ձեր և  այս սուրբ խա չե րի առջև: 
Եվ շա հը հա մես տո րեն գլու խը խո նար հեց: 

12 Նույն տեղում:
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 Քա հա նա յա պե տը կա կա զե լով ար տա բե րեց իր ող ջույ նի խոս քե րը.
-  Ձերդ բարձ րութ յու նը շատ… շատ ո ղոր մած է մեր այս տո նա կա տա-

րութ յունն իր այ ցե լութ յան պատ վին ար ժա նաց նե լու հա մար:  Մենք …  մենք 
ե րախ տա պարտ ենք և  ող ջու նում ենք  Ձեզ մե ծա գույն ու րա խութ յամբ: 

- Ու րեմն թու՛յլ տվեք դի տել այս սուրբ ծի սա կա տա րութ յու նը՝ որ պես 
օրհն յալ  Հի սու սի ա մե նա հեզ ա պաշ խա րող նե րից և ն վիր յալ նե րից մե կը: 

...  Քա հա նա յա պե տը, շա հի ներ կա յութ յու նից շփո թա հար, շարժ վեց դե -
պի գե տի եզ րը և  հա զիվ սկսեց եր գել պա տա րա գի բա ռե րը, երբ Ա բա սը 
ոտ քի ե լավ, նետ վեց դե պի գե տն  ու հա սա րակ պա լա տա կա նի պես երկ յու-
ղած դի մեց քա հա նա յա պե տին. 

-  Թու՛յլ տվեք ա ռա ջար կել  Ձերդ մե ծութ յա նը, որ ամ բո խը դեռևս պատ-
շաճ վի ճա կում չի գտնվում այս քան սուրբ ա րա րո ղութ յա նը վա յել պատ-
կա ռանք ցու ցադ րե լու հա մար: Ա ղա չում եմ  Ձեզ, մի պահ հա պա ղե՛ք, մինչև 
խա ղաղ վեն: 

Եվ նա հրա մա յեց ղզլբաշ նե րին հետ հրել ժո ղովր դին և  պա հան ջել, 
որ բո լո րը ծնկի իջ նեն: Ա պա նա գլխով քա հա նա յա պե տին սկսե լու նշան 
տվեց:  Հա զիվ էր  Մել չի զա դե քը պա տա րագն սկսել, երբ Ա բա սը երկ րորդ 
ան գամ ընդ հա տեց նրան, որ պես զի ա ռա ջար կի, որ հոգ ևո րա կան նե րը մի 
քիչ ա վե լի հետ քաշ վեն, որ հան դի սա տե սը կա րո ղա նա տես նել ա րա րո-
ղութ յան բո լոր ման րա մաս նե րը: Ա պա նրան ան հանգս տաց րեց խա չե րը 
բռնե լու ձևը, և  նա ցույց տվեց դպիր նե րին, թե ինչ պես պի տի խա չե րը տա-
նեին դե պի գե տեզ րը» (110): 

Ջ րօրհ նե քի տո նա կա տա րութ յան հե տա գա նկա րագ րութ յու նը վկա յում 
է հե ղի նա կի՝ հայ կա կան մշա կույ թի և  ա վան դույթ նե րի լավ ի մա ցութ յան 
մա սին:  Տո նա կա տա րու թյան նկա րագ րութ յու նից հե տո Գ րոսք լոու սը մաս-
նա կի փո փո խութ յուն նե րով, ո րոնք բա ցա հայ տում են նաև շո շափ վող 
կրո նա կան հար ցե րի վե րա բեր յալ հե ղի նա կա յին տե սա կե տը, շա րու նա-
կում է « Տա րեգ րութ յու նում» հա ղորդ ված ան ցու դար ձի գե ղար վես տա կան 
նկա րագ րութ յու նը: 

 Պատ մա կան աղբ յու րում կար դում ենք հետև յա լը. «Երբ ծի սա կա տա-
րութ յունն ա վարտ  վեց, Ա բաս Ա ռա ջի նը՝ դեռևս շրջա պատ ված խա չա կիր-
նե րով, կանգ նել հար ցա քննում էր հայ ա ռաջ նորդ նե րին, թե արդ յոք ո՞ւմ 
էին հա յերն ա վե լի լավ քրիս տոն յա ներ հա մա րում՝ վրա ցի նե րի՞ն, թե 
ֆրանկ նե րին: Ս րան խո ջա  Նա զա րը դի վա նա գի տո րեն պա տաս խա նեց, թե 
ա ռա ջին նե րը ա վե լի լավ էին ծոմ պա հում: Այս շա հի հա մար ա մեն տե սա կի 
ծո մա պա հութ յուն նող կա լի էր, և  այս պի սով նա ճշգրտեց իր հար ցը՝ ա սե-
լով, թե նկա տի ու ներ կրո նա կան կա նոն նե րի պահ պա նութ յու նը և  ծե սե րի 
մա տու ցու մը: Ս րա վրա խո ջա  Նա զա րը գո վա բա նեց լա տի նա կա նը: Ա պա 
Աբ բա սը ցան կա ցավ ի մա նալ կար մե լիտ նե րի վի կա րի կար ծիքն այն 
մա սին, թե ով է ա վե լի լավ քրիս տոն յա՝ հա յե՞ րը, թե վրա ցի նե րը, և 
 հայր  Ջոն  Թա դեու սը իր ձայ նը տվեց հա յե րին»13:

 Պատ մա կան այս անցքն ա հա գե ղար վես տա կան ինչ պի սի հան դեր-
ձանք է ստա ցել վե պում.

« - Մենք եր կու քրիս տո նեա կան ա ղանդ ու նենք իմ կայս րութ յու նում,- 

13 Նույն տեղում:
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ա սաց Աբ բա սը՝ նկա տի ու նե նա լով ուղ ղա փառ վրա ցի նե րին և գ րի գոր յան 
հա յե րին:- Ս րան ցից ո՞ր մե կին եք ա վե լի իս կա կան քրիս տոն յա հա մա րում:

 Հայր  Խո ւա նը տա տան վեց՝ չցան կա նա լով վի ճա բա նութ յան մեջ ներ-
քաշ վել: 

-  Դա Աստ ված կա րող է ա սել, բայց մար դու հա վա տը կար ևոր է, քա նի 
որ ին չին մարդ հա վա տում է, այն էլ ուղ ղոր դում է նրա վար քը: Որ պես 
կա թո լիկ՝ ես հա վա տում եմ, որ կա թո լիկ ե կե ղե ցին է պա րու նա կում ա մե-
նա մա քուր ճշմար տութ յու նը, և  կար ծում եմ, հայ կա կանն ա մե նից մոտ է 
այդ ճշմար տութ յա նը» (էջ 111):

« Տա րեգ րութ յան» այս փաս տաթղ թի մնա ցած մա սը ևս  հարկ ենք հա-
մա րում թարգ մա նա բար մեջ բե րել՝ ընդգ ծե լով այն մա սե րը, ո րոնք հե ղի-
նա կի կող մից օգ տա գործ վել են տե սա րանն ա վար տե լու հա մար.

« Քա նի որ անձրևն ու ժե ղա ցավ, և  փո ղոց նե րը ցե խոտ վե ցին, պար-
սիկ միա պետն իր ան մի ջա կան մտե րիմ նե րի և  ե րեք կա թո լիկ մի սիո ներ նե-
րի հետ տե ղա փոխ վեց խո ջա  Սա ֆա րի՝ ա մե նան շա նա վոր հա յի տու նը և  
այն տեղ անց կաց րեց օր վա մնա ցած մասն ու գի շե րը: Այս տեղ կրո  նա-
կան հար ցե րի շուրջ խո սակ ցութ յան ժա մա նակ  Շահ-Ա բա սը մի քա նի 
ան գամ պնդեց, որ  «ով չի հա վա տում  Հի սուս Ք րիս տո սին և  չի հա վա տում, 
որ  Հի սուս Քր իստոսն Աստ ծու հո գին է, «գ յա վուր» է՝ ան հա վատ: Ի լրումն, 
նա ցան կա ցավ տես նել սրբե րի ո րոշ մա սունք ներ, ո րոնք բեր վել էին 
 Հա յաս տա նից, երբ  Ջու ղա յի ժո ղո վուր դը վե րաբ նա կեց վել էր Ս պա հա-
նում: Եվ երբ շուր ջառ ներ հա գած մի քա նի քա հա նա՝ մո մե րը ձեռք նե-
րին, մա սունք նե րը ներս բե րե ցին, Աբ բա սը վեր կա ցավ, մա սունք նե րը 
համ բու րեց և դ րեց գլխին, ա պա ա ղա չեց իր շուր ջը հա վաք ված նե րին 
հար գան քով ոտ քի կանգ նել այդ պի սի սուրբ ա ռար կա նե րի առջև՝ նրանց 
իս կա պես գրե թե այն պի սի պատ վի ար ժա նաց նե լով, ինչ պի սին կա ներ 
քրիս տոն յա իշ խա նա վո րը: 

Է՛լ ա վե լի զար մա նա լի էր այն, որ շա հը ո րո շեց, որ սուրբ Հ ռիփ սի մեի՝ 
հա յե րի նշա նա վոր կույ սի և  նա հա տա կի մա սուն քի մի կտո րը պի տի 
նվի րի հայր  Ջոն  Թա դեու սին և  ոչ միայն ձեռ քով հպվեց, այլև ջար դեց 
սրբի ոս կորն իր սե փա կան ձեռ քե րով և  մի մա քուր թղթի կտո րի մեջ 
այն փա թա թե լով՝ հանձ նեց կար մե լի տին:  Հայ հոգ ևո րա կան ներն այս 
ա մե նը սառ նասր տո րեն հան դուր ժե ցին, մինչ դեռ ներ կա գտնվող ավ-
գուս տին յան եր կու եղ բայր նե րը վրդով վե ցին»14: 

Այս դրա մա տիկ ի րա դար ձութ յու նը դար ձել է նույն քան դրա մա տիկ և 
 շա հին բնու թագ րող գե ղար վես տա կան պատ կե րի հիմ քը: Գ րոսք լոուսն 
ընդգ ծում նե րով նշված պատ մա կան ի րո ղութ յուն նե րը բարձ րա կարգ վի-
պա սա նի գրչին վա յել վար պե տութ յամբ ու պարզ ան մի ջա կա նութ յամբ 
միահ յու սել է գե ղար վես տա կան ման րա մաս նե րի հետ և  հա վա տա րիմ 
մնա լով սկզբնաղբ յու րի հա ղոր դած տե ղե կութ յուն նե րին՝ ստեղ ծել է պար-
սից շա հի ու հայ հոգ ևո րա կան նե րի գե ղար վես տա կան տի պար ներ. 

«Անձրևն սկսել էր կաթկ թել, և  քա հա նա յա պե տը, ով այս ամ բողջ 
ժա մա նակ կանգ նած էր, հոգ նա ծութ յան նշան ներ էր ցույց տա լիս: Ա բա սը 
նկա տեց, որ ծե րու նին օ րոր վում է, և ն րան օգ նութ յան նետ վեց՝ պա հե լով 

14 Նույն տեղում:
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նրան վայր ընկ նե լուց:
- Ե կե՛ք պատս պար վենք անձր ևից,- հրա մա յեց նա:-  Բայց քա նի որ 

գտնվում ենք կար ևոր ճշմար տութ յուն ներ բա ցա հայ տե լու շե մին, ե կե՛ք շա-
րու նա կենք մեր քննար կու մը:- Ա պա նա դի մեց խո ջա  Նա զա րին,- գնա՞նք 
ձեր տուն: 

 Մա թոս  Հա կոբ յա նը խիստ հուզ ված էր: Իր եր կար կյան քի ըն թաց քում 
նման բան եր բեք տե ղի չէր ու նե ցել:  Նա չէր հի շում, որ որ ևէ միա պետ 
մտներ հա յի տուն:  Նա դո ղա ցող ձայ նով հայտ նեց շա հին իր գո հու նա-
կութ յան մա սին և  մի սպա սա վո րի շտապ ու ղար կեց տուն՝ պատ րաստ վե-
լու շա հի ըն դու նե լութ յա նը:  Տու նը փոքր էր, և չ նա յած շա հը բաց էր թո ղել 
բո լոր պա լա տա կան նե րին՝ բա ցի սե նե կա պե տից և Եղ բայր  Խո ւա նից, 
երբ բո լո րը ներս մտան, սեն յա կում տեղ չմնաց:  Մինչ Ա բա սը քա հա նա յա-
պե տի և  կար մե լի տի հետ շա րու նա կում էր աստ վա ծա բա նա կան հար ցեր 
քննար կել, սպա սա վոր նե րը հասց րին ընթ րիք դնել սե ղա նին: Երբ գի նին 
մա տուց վեց, շա հը վերց րեց գա վա թը և  պա հե լով այն լույ սին՝ ա սաց.

- Օրհն յալ լի նի այն կար գը, ո րը թույ լատ րում է մարդ կութ յանն օգտ վել 
հո գին ու րա խաց նող այս հե ղու կի մխի թա րութ յու նից:  Մահ մե դա կան նե րին 
գի նին ար գել վում է, բայց նրանք տար վում են հա շի շով և  կա կա չի հյու-
թով, իսկ սրանք բթաց նում են մար դու զգա յա րան նե րը, ըն դար մաց նում 
են նրան կամ հան ցա գոր ծութ յան մղում:

 Գի նու ոչ քիչ քա նա կութ յու նը շու տով զվար թաց րեց շա հին:  Նա հա-
ճախ թեք վում էր քա հա նա յա պե տի կող մը և թփթ փաց նում նրա մեջ քին՝ 
խրա խու սե լով ա վե լի բա ցա հայ տել քրիս տո նեա կան հա վա տի խոր հուրդ-
նե րը:  Շահն ու զում էր ա մեն ինչ ի մա նալ հրաշք նե րի, սրբե րի մա սունք նե-
րի և ն րանց հրա շա գոր ծութ յուն նե րի մա սին: 

- Ա սում են՝ դուք այս տեղ սուրբ Հ ռիփ սի մեի մա սունք նե րից մի քա նիսն 
ու նեք,- ա սաց նա՝ նկա տի ու նե նա լով հա յե րի նշա նա վոր կույ սին և  նա  -
հա տա կին:  Քա հա նա յա պետն ան ձայն նա յեց խո ջա  Նա զա րին: Ն րա տա-
ռա պող դեմքն այդ պա հին սար սափ և  հու սա հա տութ յուն էր ար տա հայ-
տում: 

- Ա յո՛, դա ճիշտ է,- հրճվա գին բա ցա կան չեց շա հը: - Եվ, ան շուշտ, չեք 
մեր ժի ձեր տի րա կա լին, ով փա փա գում է հոգ ևոր բա վա րա րութ յուն և  ու-
րա խութ յուն վա յե լել՝ նա յե լով ձեր հա վա տի այդ քան թան կար ժեք վկա-
յութ յուն նե րի վրա: 

Խնդ րան քը հնչեց որ պես հրա ման:  Քա հա նա յա պե տը մո լոր վեց. ա սես 
դա տա պարտ ված լի ներ: Ա նօգ նա կան հնա զան դութ յամբ նա նշան ա րեց 
հոգ ևո րա կան ներց մե կին, ո րը դուրս ե կավ, և  մի կարճ պահ անց, ո րի ըն-
թաց քում շա հը շա րու նա կեց խո սել իր մեղ քե րի և  այն մա սին, թե այս կրո-
նա կան զրույ ցը որ քան էր թար մաց նում իր հո գին, վա րա գույ րը բաց վեց, 
և  չորս քա հա նա՝ ծի սա կան հան դերձ ներ հա գած, մոմ բռնած դպիր նե-
րի ու ղեկ ցութ յամբ, շա հի առջև դրե ցին ոս կեդր վագ ըն կու զե նու փայ տից 
պատ րաստ ված աճ յու նա սա փո րը, ո րը քա հա նա նե րը ներս էին բե րել փոք-
րիկ պատ գա րա կի վրա, ինչ պես հնում՝  Տա սը պատ վի րան նե րը:  Քա  հա նա-
յա պե տը շուր ջա ռը շո շա փեց, մի բա նա լի հա նեց և  ա ղոթք մրմնջա լով՝ բա-
ցեց աճ յու նա սա փո րը: 
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 Տու փը պա րու նա կում էր կա նա ցի նուրբ ճա ճան չոսկր և  ար մուն կոսկր՝ 
դաս տա կի և  ձեռ քի ոսկ րե րի հետ:  Ձեռ քի ոս կոր նե րը բա ժան վել էին նա-
խա բազ կից, բայց ճա ճանչ ոսկրն ու ար մուն կոսկ րը թղթի բա րա կութ յան 
պատ ճա ռով դեռևս ի րար հետ միա ցած էին: Ոս կոր նե րը ճեր մակ էին, ինչ-
պես փղոսկր, հա մար յա թա փան ցիկ, ա սես փայ լեց ված լի նեին: 

Ա բա սը մե ծա գույն ակ նա ծան քով նա յեց այս ի րե րին: Ա պա կռա-
նա լով բարձ րաց րեց ճա ճան չոսկ րը և  ար մուն կոսկ րը, համ բու րեց և, ի 
նշան մե ծա րան քի, դրեց գլխին: 

- Ա՛հ, հափշ տակ ված շշնջաց շա հը,- հո գին մաքր վում է և  եր կինք սա-
վառ նում այս ա ռար կա նե րին նա յե լիս: -Ա պա նա դի մեց հայր  Խո ւա նին, - 
դուք ձեր հայ րե նի քից հե ռու եք ապ րում, հոգ ևոր խա ղա ղութ յուն պարգևող 
աղբ յուր նե րից հե ռու:  Դուք չպի տի հրա ժար վեք այն հանգս տութ յու նից, որ 
հա ղոր դում են այս ի րե րը:  Քա հա նա յա պե տի թույլ տվութ յամբ, սրան ցից 
մե կը կհանձ նեմ ձեր պահ պա նութ յա նը:

Ա բա սը նա յեց քա հա նա յա պե տին, բայց ծե րու նին չա փա զանց ու ժաս-
պառ և  սար սա փա հար էր, որ պես զի բո ղո քեր:  Հայր  Խո ւա նը չէր հաս կա-
ցել՝ ինչ նկա տի ու ներ շա հը, մինչև չտե սավ, թե ինչ պես նա վերց րեց 
նա խա բա զու կը և  անս պա սե լիո րեն ճա ճանչ ոսկ րը բա ժա նեց ար մուն-
կոսկ րից, ա պա ար մուն կոսկ րը տվեց ի րեն» (112-113): 

Գ րոսք լոու սը չի բա վա րար վում պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն նե րը 
հա վա տար մո րեն վե րար տադ րե լուց:  Նա ա վե լաց նում է մի վեր ջին փոք-
րիկ դիպ ված, ո րը եզ րա փա կում ու ամ բող ջաց նում է շա հի վե րա բեր մուն-
քը հա յե րի նկատ մամբ:  Ջու ղա յից Ս պա հան վե րա դառ նա լու ճա նա պար-
հին մթութ յան մի ջից մի նետ սրըն թաց թռչում է Ա բա սի ուղ ղութ յամբ: Այն 
խփում է նրա ձիուն:  Գետ նին ըն կած ու կա տա ղած շա հը գո ռում է, թե 
 Ջու ղան կայ րի, գետ նին կհա վա սա րեց նի:  Բա րե բախ տա բար, միայն հա յե-
րը չէին, որ ա տում էին շա հին:  Նետն ար ձա կել էր նրա նախ կին հար ճե-
րից մե կը, սա կայն կա տա ղու թյու նից և  ա տե լութ յու նից կու րա ցած շա հը 
հրա ժար վում է հա վա տալ, որ հա յե րի մա տը խա ռը չէ այդ « դա վադ րու  թ-
յա նը», իսկ սար սա փա հար հա յե րը մի ո րոշ ժա մա նակ չեն լքում ի րենց 
օթ ևան նե րը: 

« Կար մե լի տը» վե պում նկա րագր ված պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն-
նե րի պատ կեր ման հար ցում ար ձա կա գի րը հիմ նա կա նում կի րա ռել է 
ի րա կա նի ու գե ղար վես տա կա նի վե րո բեր յալ ըն դե լու զում նե րը: Այս ա ռու-
մով նրան հա ջող վել է պատ մութ յան տրա մադ րած նյու թը տե ղա փո խել 
գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յան դաշտ, և, որ ա մե նա կար ևորն է, միա-
ժա մա նակ բա ցա հայ տել հա յոց և  պար սից ինք նութ յու նը: 

3.« Կար մե լի տը» վե պի կրո նա փի լի սո փա յա կան շեր տը. 
 Խո ւա ն  Թա դեու սի կեր պա րը

« Կար մե լի տը» վե պի բո վան դա կութ յու նը հիմն ա կա նում ծա վալ վում է 
 Հայր  Խու ան  Թա դեու սի՝  Պարս կաս տա նում ծա վա լած մի սիո նե րա կան 
գոր ծու նեութ յան շուրջ:  Պատ կե րե լով մա հե մե դա կան երկ րում կար մե լիտ 
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մի սիո նե րի ա մե նօր յա ջան քե րը Կ լե մենտ VIII պա պի՝ վե րը նշված ե րեք 
հանձ նա րա րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ուղ ղութ յամբ՝ հե ղի նա կը վե րա-
ցարկ ման մի ջո ցով ար տա հայ տում է մարդ կա յին կյան քում հա վա տի դե րի 
մա սին իր գա ղա փար նե րը: Գ րոսք լոու սի խո րին հա մոզ մամբ՝ ա ռօր յա 
կյան քում մար դու գոր ծո ղութ յուն նե րը պայ մա նա վոր ված են նրա՝ այս 
կամ այն կրո նին հետ ևե լու հան գա ման քով:  Հա վա տը հենց այն անկյ ու նա-
քարն է, ո րի վրա կա ռուց վում է մար դու բա րո յա կան աշ խար հը:  Փի լի սո -
փա յա կան այս գա ղա փար ներն են բա ցատ րում նրա բո լոր կեր պար նե րի 
գոր ծո ղութ յուն նե րը:

 Պա պի ա ռա ջին հանձ նա րա րութ յու նը՝  Պարս կաս տա նում ապ րող հա-
յե րին և մ յուս քրիս տոն յա փոք րա մաս նութ յուն նե րին դա վա նան քի ա զա-
տութ յուն թույ լատ րող հրո վար տակ ձեռք բե րե լու մա սին, շա հի կող մից 
բազ միցս դառ նում է շա հարկ ման ա ռար կա: Ա բա սը շա րու նակ խոս տա-
նում է նման փաս տա թուղթ, սա կայն որ քան հա ճախ խոս տա նում է, նույն-
քան հա ճախ էլ ձևաց նում է, թե « մո ռա նում» է: 

 Այն տե սա րան նե րը, որ տեղ Է. Գ րոսք լոու սը նկա րագ րում է, թե ինչ-
պես է  Շահ-Ա բա սը շա հար կում հա յե րին կրո նա կան ա զա տութ յուն տա լու՝ 
 Խո ւան  Թա դեու սի բազ մա թիվ միջ նոր դութ յուն նե րը, կա րե լի է հա մա րել 
վե պի ա մե նա հա ջող ված մա սե րից, քա նի որ դրանք մի կող մից՝ դի պուկ ու 
պատ կե րա վոր ներ կա յաց նում են խո րա մանկ շա հին, մյուս կող մից՝ հա-
մար ձակ, անն կուն ու հա մառ մի սիո նե րին:

Ինչ պես ար դեն նշվել է, գրո ղը ո րո շա կիո րեն սրբագ րել է պատ մա-
կան տեքս տում ընդգրկ ված նյու թե րը հա յե րի նկատ մամբ պա պի քա ղա-
քա կա նութ յան հար ցում՝ կա թո լիկ աշ խար հի հով վա պե տին ներ կա յաց նե-
լով որ պես ընդ հան րա պես քրիս տոն յա նե րի ճա կա տագ րով ան շա հախն-
դիր կեր պով մտա հոգ վող հո վա նա վոր հայր: Ար ձա կագ րի նպա տակն 
ակն  հայտ է. ըն թեր ցո ղին ներ կա յաց նել ոչ թե քրիս տո նեա կան կրո նի ներ-
սում գո յութ յուն ու նե ցող տա րա ձայ նութ յուն նե րը, այլ ճիշտ հա կա ռա կը՝ 
քրիս տո նեութ յան և  իս լա մի հա կա սութ յուն նե րը: 

 Քա նի որ  Խո ւա ն Թադեուսը շատ շուտ ըմբռ նում է, որ պա պի երկ րորդ 
հանձ նա րա րութ յու նը՝  Պարս կաս տա նում միա բա նութ յուն հիմն ե լու պաշ-
տո նա կան ի րա վուն քը, նույ  նպես ա ռայժմ հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել, 
ո րո շում է, որ ստեղծ ված հան գա մանք նե րում իր ա մե նա կար ևոր պար-
տա կա նութ յու նը Ք րիս տո սի ե կե ղե ցու հա մար նո րա դարձ ներ նվա ճելն է: 
Վս տահ, որ ե կե ղե ցի ու նե նա լը ցան կա լի է, սա կայն ծուխ ու նե նա լը՝ ա վե-
լի կար ևոր, նա ամ բողջ հո գով հա վա տում է, որ  «ե թե ինքն իր ցան ցը նե-
տի, ինչ պես ա րել էր  Պետ րոս ա ռաք յա լը,  Տերն այն կլցնի» (էջ 70): 

 Հայր  Խո ւա նի գոր ծու նեութ յան այս կող մը Գ րոսք լոու սը պատ կե րում է 
ա սա ցո ղին վա յել անբռ նազ բոս ան մի ջա կա նութ յամբ:  Վե պում նկա րագր-
վում են բազ մա թիվ տե սա րան ներ մահ մե դա կան աշ խար հում քրիս տո-
նեութ յուն քա րո զե լու դժվա րութ յուն նե րի, կար մե լիտ մի սիո ներ նե րի ա մե-
նօր յա անձն վի րութ յան ու նվիր վա ծութ յան մա սին, ո րոնք, հա վաս տի լի-
նե լով հան դերձ (գրե թե բո լոր դեպ քե րը հա կիրճ նկա րագր ված են նաև 
կար մե լիտ նե րի նա մակ նե րում և  հաշ վետ վութ յուն նե րում), հափշ տա կում 
են ի րենց բարձր գե ղար վես տա կա նութ յամբ: 

Գ
Ր
ԱԿ

Ա
Ն

ԱԳ
Ի
ՏՈ

Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ



106

 Թե պետ պար սիկ նե րը մեծ շտա պո ղա կա նութ յուն չեն ցու ցա բե րում 
Եղ բայր  Խու ա նի քա րո զած փրկութ յան ճա նա պար հին հետ ևե լու գոր ծում, 
 Շահ-Ա բա սը քրիս տո նեու թյան նկատ մամբ հա ճախ այն պի սի ան կեղծ 
թվա ցող հիաց մունք և  հե տաքրք րութ յուն է ցու ցա բե րում, որ շու տով 
 Խուա  նին հույ սեր է ներշն չում, թե մի գու ցե ինքն այդ երկ րում է գտնվում 
նա խախ նա մութ յան պա հան ջով, գու ցե հենց ին քը պի տի լի նի այն գոր ծի-
քը, ո րի մի ջո ցով Աստ ված ցան կա նում է կրո նա փոխ ա նել Ար ևել քի մեծ 
տի րա կա լին՝ այդ պի սով փո խե լով աշ խար հի ըն թաց քը:  Շա հի հետ յու րա-
քանչ յուր հան դի պու մից հե տո այդ մտքերն է՛լ ա վե լի են հա լա ծում և  միա-
ժա մա նակ ո գեշն չում միա միտ  Խո ւա նին, ով սկսում է թարգ մա նել  Հով-
հա նի կտա կա րա նը, որ պես զի ա վե լի հեշտ լի նի շա հին և  պար սիկ նե րին 
ներ կա յաց նել փրկա րար հա վա տի էութ յու նը: 

 Շահ-Ա բա սի՝ քրիս տո նեութ յան նկատ մամբ տա ծած հե տաքրք րութ յու-
նը պատ մա կան ի րո ղութ յուն է, ո րի մա սին բազ մա թիվ հի շա տա կութ յուն-
ներ կան կար մե լիտ նե րի հաշ վետ վութ յուն նե րում15:  Դեռևս մինչև կար մե-
լիտ նե րի ա ռա քե լութ յու նը տար բեր ճա նա պար հորդ ներ (Ֆ րան սիս  Կոս տա 
և  այլք) Հ ռո մի պա պին այն պի սի չա փա զանց ված հե  քիաթ ներ էին պատ-
մել Ա բա սի՝ կա թո լի կութ յուն ըն դու նե լու հնա րա վո րութ յան մա սին, որ 
պա պը շա հին ու ղար կած նա մակ նե րի մեծ մասն ա վար տում էր՝ օրհ նե լով 
նրա աստ վա ծա հա ճո մտադ րութ յուն նե րը: 1601-ով թվագր ված նա մակ նե-
րից մե կը գրե թե ամ բող ջո վին նվիր ված է այդ խնդրին: Այդ նա մա կից 
թարգ ման ված հետև յալ հատ ված նե րը ցույց են տա լիս, թե որ քան հե ռու 
էր տա րած վել  Շահ-Ա բա սին և, հետ ևա բար, բո վան դակ  Պարս կաս տա նը 
կրո նա փոխ ա նե լու հնա րա վո րութ յան հույ սը. «Ան տա րա կույս,  Մեր հո ժար 
կամ քով հոգ ևո րա կան ներ կու ղար կենք, որ պես զի  Ձեզ և  Ձեր ժո ղովր դին 
բա ցատ րեն ա վե տա րա նա կան ճշմար տութ յու նը, և  ե թե  Դուք հնա զանդ 
սրտով ունկն դիր լի նեք և  ըն դու նեք այն և  ո րո շեք վեր ջա պես են թարկ վել 
կա տար յալ Աստ ծուն, ով զար մա նահ րաշ կեր պով կան չում է  Ձեզ, և 
 զին վո րագր վել  Հի սուս Ք րիս տո սին, ով մեր հա վի տե նա կան լույ սի աղբ-
յուրն է ու փրկութ յան ու ղին, մի միայն այդ դեպ քում  Դուք Ինք ներդ և՛ 
ճշմա րիտ եր ջան կութ յուն ձեռք կբե րեք, և՛ ճշմա րիտ եր ջան կութ յուն կպարգ-
ևեք  Ձեր թա գա վո րութ յա նը»:  Կամ՝ «Երբ լսում ենք, թե որ քան լավ եք տրա-
մադր ված Ք րիս տո սի ան վան և ք րիս տոն յա նե րի նկատ մամբ,  Մենք, թվում 
է, տես նում ենք, որ  Ձեր սիր տը շարժ վում է Աստ ծո կամ քով: Ու րեմն թող 
Աստ ված, մեր ո ղոր մած  Հայրն Ինքն ա վար տի հասց նի այն գոր ծը, որն 
սկսել է  Ձեր մեջ, որ պես զի  Դուք մեզ և ք րիս տոն յա իշ խան նե րի հետ միա-
վոր վեք:  Ձեզ հետ հա վա տով կապ ված լի նե լով՝ նրանք  Ձեր բո լոր շա հերն 
ի րենց սե փա կա նը կհա մա րեն, և  այդ  կերպ ա վե լի բուռն կլի նի նրանց ցա-
սումն ընդ հա նուր թշնա մու դեմ»16: 

 Սա կայն, ինչ պես նշե ցինք, կար մե լիտ նե րը  Պարս կաս տան էին ժա մա-
նել այն ժա մա նակ, երբ  Շահ-Ա բա սին ա ռանց քրիս տոն յա իշ խան նե րի 
միաս նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հա ջող վել էր թուր քե րից հետ վերց նել 

15 Տե՛ս “A Chro nicle of the Carmelites in Persia and the Papal Mission of the XVIIth and XVIIIth Centuries”, 
London, 1939, pp. 84-89, 93, 161, 242, 249, 254.
16 Նույն տեղում, էջ 86:
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իր նա խորդ նե րի կորց րած տա րածք նե րը, և, բնա կա նա բար, շա հի վե րա-
բեր մուն քը քրիս տո նեութ յան նկատ մամբ սկսել էր փոխ վել: Գ րոսք լոու սը, 
հան գա մա նո րեն օգ տա գոր ծե լով իր հե րոս նե րի նա խա տի պե րի թո ղած 
հաշ  վետ վութ յու նը, նկա րագ րում է հենց այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, երբ 
կար մե լիտ ներն աս տի ճա նա բար հաս կա նում էին, որ  Շահ-Ա բա սի հե-
տաքրք րութ յու նը քրիս տո նեութ յան նկատ մամբ կեղծ է, որ նման հույ սեր 
ներշն չե լով և  ե կե ղե ցի ներ բա ցե լու խոս տումն եր տա լով՝ շա հը հիմն ա կա-
նում ցան կա նում է արևմտ յան տե րութ յուն նե րին օգ տա գոր ծել թուր քե րի 
դեմ և  պարս կա կան մե տաք սի հա մար շու կա ստեղ ծել:

 Դեռևս 1608-ին՝  Պարս կաս տան ժա մա նե լուց ըն դա մե նը մեկ տա րի 
անց, Եղ բայր  Թա դեու սը պա պին ու ղար կած իր նա մակ նե րից մե կում գրում 
է. «Ինչ վե րա բե րում է այս թա գա վո րին, նա իր սրտում մահ մե դա կան է, և  
այն ա մե նը, ինչ ա րել է անց յա լում, կեղծ է ե ղել:  Հի մա, երբ թուր քե րի դեմ 
այդ քան պա տե րազմն եր է տա րել, նա ան տար բեր է քրիս տոն յա բո լոր իշ-
խան նե րի նկատ մամբ և  հա սա րա կութ յան մեջ ծաղ րում է նրանց, ո րով-
հետև նրանք պա տե րազմ չեն սկսում թուր քի դեմ, իսկ ե թե սկսում էլ են, 
ոչ մի արդ յուն քի չեն հաս նում»17: 

 Վի պա սա նը գե ղար վես տա կան մեծ վար պե տութ յամբ է պատ կե րել 
ընդ  հան րա պես այն բո լոր է ջե րը, որ տեղ նկա րագր վում է շա հը, և  հատ  կա-
պես այն պատ կեր նե րը, որ տեղ շա հը ներ կա յա նում է որ պես քրիս տո նեա-
կան դա վա նան քով հե տաքրքր վող և ք րիս տոն յա նե րի ճա կա տագ րով 
մտա հոգ վող հո վա նա վոր հայր:  Շահ-Ա բա սի ու Եղ բայր  Խո ւա նի՝ կրո նի 
մա սին դրա մա տիկ զրույց նե րը հե ղի նա կի հա մար դառ նում են մի ջոց՝ 
պատ կե րե լու քրիս տո նեա կան և  մահ մե դա կան քա ղա քակր թութ յուն նե րի 
տար բե րութ յուն նե րը: Գ րոսք լոու սը քրիս տո նեութ յան հիմն ա կան ա ռա վե-
լութ յու նը հա մա րում է նրա ըն ձե ռած փրկութ յան հնա րա վո րութ յու նը, ո րը 
վի պա սանն ա ռա  ջար կում է որ պես հա մընդ հա նուր մի ջոց հան գու ցա յին 
բո լոր խնդիր նե րը լու ծե լու գոր ծում: Իսկ այդ խնդիր նե րը բա ցա հայտ վում 
են բազ մա թիվ տե սա րան նե րում: Ի րա կա նում  Հայր  Խո ւա նի՝ պարս կա-
կան ի րա կա նութ յան հետ բո լոր շփումն ե րի ըն թաց քում հան դի պած մշա-
կու թա յին տար բե րու թ  յուն նե րը, ո րոնք պայ մա նա վոր ված էին կրո նա կան 
գա ղա փա րա խո սութ յամբ, մեկ նա բան վում են հե ղի նա կի աշ խար հա յաց քի 
տե սանկյ ու նից, հան գա մանք, ո րը թերևս թու լաց նում է վե պի զուտ գե-
ղար վես տա կան ար ժե քը, բայց բնավ չի տու ժում ճա նա չո ղա կան ու բա րո-
յա փի լի սո փա յա կան նշա նա կութ յու նը: 

Եղ բայր  Խո ւա նի մի սիո նե րա կան ա ռա քե լութ յու նը մահ մե դա կան աշ-
խար հում չի տա լիս սպաս ված արդ յուն քը.  Պարս կաս տա նում հաս տատ-
վե լուց տասն հինգ տա րի անց նրա ծու խը կազ մում է ըն դա մե նը ութ դա-
վա նա փոխ, ո րոնց կրո նա փո խութ յան հան գա մանք նե րը նկա րագ րե լիս 
Գ րոսք լոու սը հիմն ա կա նում պահ պա նում է « Տա րեգ րութ յան» տվյալ նե րը՝ 
փո խե լով նրանց ա նուն նե րը և  նա հա տա կութ յան ո րոշ ման րա մաս ներ18: 

 Վե պի « Նա հա տա կութ յուն» վեր տա ռութ յամբ գլխում գրո ղը պատ կե-
րում է  Շահ-Ա բա սի դա ժան հաշ վե հար դա րը հա վա տա փոխ մահ մե դա-

17 Նույն տեղում, էջ 164:
18 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 259-263:
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կան նե րի նկատ մամբ:  Նա այս դեպ քե րը նկա րագ րե լիս ևս  օգ տա գոր ծել է 
« Տա րեգ րութ յան» տե ղե կութ յուն ներն այդ ի րա դար ձութ յան մա սին՝ ստեղ-
ծե լով գե ղար վես տա կան տպա վո րիչ պատ կեր ներ, որ տեղ մահ մե դա կան-
նե րի ա նո ղոք դա ժա նութ յու նը հա կադր վում է հա վա տա փոխ քրիս տոն յա-
նե րի՝  Հի սու սի նկատ մամբ անձ նա զոհ սի րուն (223-249): 

Ի հար կե, դա վա նա փոխ և  հա մակ րող մահ մե դա կան նե րի թիվ ան-
նշան է, սա կայն Գ րոսք լոու սի հա մար դա քրիս տո նեա կան բա րո յա կա -
նութ յան հաղ թա նա կի սկիզբն է: Տ նա յին կա լանքն ու դրան հա ջոր դող 
դեպ  քե րի նկա րագ րու թ  յունն ար վում են այն պի սի ո գով, որ ըն թեր ցո ղը 
 Հայր  Խո ւա նի օգ նութ յամբ զգում է, թե ինչ պես է աշ խա տում  Սուրբ  Հո գին: 
 Մար տի րո սութ յա նը հետ ևած տնա յին կա լան քը տևում է 8-9 ա միս, ո րից 
հե տո  Շահ-Ա բա սը  Խո ւա նին ունկնդ րութ յուն է նշա նա կում հեր թա կան 
դուր բար նե րից մե կի ժա մա նակ ու հար յու րա վոր մոլ լա նե րի և  այլ պաշ-
տոն յա նե րի ներ կա յութ յամբ մե ղա դ  րում նրան իր վստա հութ յու նը չա րա-
շա հե լու մեջ:  Շա հի կող մից ան հիմն մե ղադ րանք նե րի տա րա փին  Խո ւա նը 
հա կիրճ ու հա մար ձակ պա տաս խան ներ է տա լիս, ո րոնք ևս  մեկ ան գամ 
բնո րո շում են քրիս տո նեա կան մտա ծե լա կեր պի և  մահ մե դա կա նի տար-
բե րու թ  յուն նե րը: Իսկ շա հը հեր թա կան ան գամ նկա րագր վում է որ պես 
քմա հաճ ու դյու րա բոր բոք տի րա կալ, ո րը, կեղծ մե ղադ րանք ներ ներ կա-
յաց նե լով, աշ խա տում է պա լա տա կան նե րի ներ կա յութ յամբ ինքն ի րեն 
հասց նել կա տա ղութ յան այն պի սի աս տի ճա նի, որ կա րո ղա նա ինչ-որ 
կերպ վերջ նա կան լու ծում տալ  Պարս կաս տա նում կար մե լիտ նե րի և ք րիս-
տո նեութ յան ճա կա տագ րին: Եղ բայր  Խու անն իր քա րոզ չա կան գոր ծու-
նեութ յու նը շա րու նա կե լու մե ղադ րան քին պա տաս խա նում է՝ շա հին պա-
տաս խան մե ղադ րանք ուղ ղե լով այն մա սին, թե  «ինչ պես է շահն ին քը 
հա մար ձակ վել կրո նա փոխ ա նել այն քան հա յե րի, որոնց խոս տա ցել էր 
պաշտ պա նել» (247): Ա վե լին,  Խո ւա նը հա մար ձա կո րեն հայ տա րա րում է, 
որ քա նի դեռ ապ րում է նրա թա գա վո րութ յու նում, շա րու նա կե լու է քրիս-
տո նեութ յուն քա րո զել: Այս տե սա րա նում  Շահ-Ա բա սի կող մից հա յե րին 
կրո նա փոխ ա նե լու հան գա մանքն ա ռա ջին ու միակ ան գամ է հի շա տակ-
վում վե պի է ջե րում, թեև կար մե լիտ նե րի բազ մա թիվ նա մակ նե րում այդ 
ի րո ղութ յու նը նկա րագր վում է բո լոր ման րա մաս նե րով: 

 Խո ւան  Թա դեու սի կեր պարն ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կութ յուն ու նի 
գրո ղի աշ խար հա յաց քի վրա էք զիս տեն ցիա լիս տա կան փի լի սո փա յու թ յան 
ազ դե ցութ յու նը բա ցա հայ տե լու տե սանկյ ու նից:  Խո ւան  Թա դեու սի մի սիո-
նե րա կան ա ռա քե լութ յան նկա րագ րու թյու նը մարմն ա վո րում է կիեր կե գոր-
յան էք զիս տեն ցիա յի՝ գո յութ յան բարձ րա գույն աս տի ճա նը՝ կրո նա կան 
փու  լը: Սկզբ նաղբ յու րից ընտ րած պատ մա կան անց քերն ի մաս  տա վո րե լով 
իր փի լի սո փա յա կան դրույթ նե րով՝ Գ րոսք լոու սը, հե րո սի ան հա տա կա նու-
թյունն ամ բող ջաց նե լու և  ըն թեր ցո ղի հա մար ա վե լի հրա պու րիչ դարձ նե-
լու հա մար Եղ բայր  Թա դեու սի կրո նա կան գոր ծու նեութ յա նը զու գըն թաց, 
պատ կե րում է նաև նրա մարդ կա յին էութ յու նը, ո րին խորթ չէր կնոջ նկատ-
մամբ տա ծած սե րը, ո րը նույն պես հան գու ցա լու ծում է ստա նում  Կիեր կե-
գո րի ա ռա ջար կած սկզբուն քով: 

Եղ բայր  Խո ւա նի կեր պա րը հայ ի րա կա նութ յան հա մար պետք է հե-
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տաքր քիր լի նի նաև այն պատ ճա ռով, որ « Տա րեգ րութ յան» բազ մա թիվ 
փաս տաթղ թե րից եր ևում է, որ նրա և  հա յե րի միջև բա րե կա մա կան հա-
րա բե րութ յուն ներ էին ստեղծ վել. «Որ պես մի սիո ներ՝ նրա պարտքն էր, 
որ քան հնա րա վոր է, թույլ չտալ, որ հա յե րին ու ժով հա վա տա փոխ ա -
նեին»19:  Հա յերն այն քան են սի րել  Խո ւա նին, որ երբ վեր ջինս 1628-ին վե-
րա դար ձել է Հ ռոմ, նա մակ են գրել պա պին՝ ա ղա չե լով, որ նրան հետ 
ու ղար կի և ն շա նա կի հա յոց ե կե ղե ցու ե պիս կո պոս20:  Վի պա սա նը չի անդ-
րա դառ նում կար մե լի տի կյան քի այս կող մին, ո րով հետև նրա թի րախն 
այս վե պում շա հի ու կար մե լիտ նե րի հա րա բե րութ յուն ներն են: 

 Պարս կաս տա նում Եղ բայր  Խո ւա նին հան դի պած մար դիկ խա վա րի 
մեջ հու սա հատ խար խա փող միայ նակ հո գի ներ էին, ո րոնց նա անձն վեր 
քրիս տոն յա յի ան կեղծ ցան կութ յամբ փոր ձում էր փրկութ յան ճա նա պարհ 
ցույց տալ:  Սա կայն բո լո րը չէ, որ ըն դու նում էին նրա մեկ նած ձեռ քը: 
 Շա մա լան և  Շըր լին, ա ռանց կաս կա ծե լու կամ երկ մտե լու, ըն դու նում են 
 Խո ւա նի մատ նան շած ճշմա րիտ ճա նա պար հը, քա նի որ քրիս տո ն  յա էին, 
և ն րանց բա րո յա կան կերտ վածքն օգ նում է ճիշտ ո րո շում կա յաց նե լու: 
Փր կու թյան քրիս տո նեա կան ու ղին ըն դու նում են նաև այն ութ կրո նա-
փոխ նե րը, ո րոնք հա մար ձակ վում են  Շահ-Ա բա սի դա ժան գա հա կա լութ-
յան տա րի նե րին դա վա նել այն կրո նը, ո րին ձգտում է ի րենց հո գին, ու 
թեև նրանք ի վեր ջո կյան քով են վճա րում մահ մե դա կա նութ յունն ու րա-
նա լու հա մար, ար ժա նա նում են հա նուն Ք րիս տո սի նա հա տակ վե լու գե-
րա գույն պատ վին: Ի տար բե րութ յուն այս քրիս տոն յա նե րի՝ մահ մե դա-
կան նե րը ( Շահ-Ա բա սը, նրա որ դի  Խու դա բան դե  Միր զան, Ալ լահ  Վեր դի 
խա նը) ի վի ճա կի չէին ըմբռ նե լու քրիս տո նեա կան բա րո յա կա նութ յան ա -
ռա ջար կած մխի թա րութ յունն ու հո գու խա ղա ղութ յու նը, և, հետ ևա բար, 
 Խո ւա նի ա ռա ջար կած ու ղին տա րօ րի նակ, նույ նիսկ միա միտ ու ծի ծա ղե լի 
էր թվում։  Բայց նա, չհու սա հատ վե լով իր ա պարդ յուն ջան քե րից, անձն-
վի րա բար շա րու նա կում էր օգ տա գոր ծել հնա րա վոր բո լոր ա ռիթ նե րը՝ 
քրիս տո նեա կան բա րութ յուն և  հան դուր ժո ղութ յուն սո վո րեց նե լու հա մար: 
 Հայր  Խո ւա նի ջան քե րը, թե պետ շա հը, նրա պա լա տա կան նե րից շա տե րը 
և  բազ մա թիվ հա սա րակ մար դիկ եր բեմն գնա հա տում են ըստ ար ժան-
վույն, հրա շա գործ ազ դե ցութ յուն չեն թող նում թշնա մա բար տրա մադր-
ված իս լա մա կան աշ խար հում։ Ա վե լի հա ճախ նրա խոս քե րը հնչում են 
ըն դա մե նը որ պես « ձայն բար բա ռոյ յա նա պա տի»:  Սա կայն Գ րոսք լո ուսն 
իր պա տու մը տա նում է այն ուղ ղութ յամբ, որ ըն թեր ցողն ըմբռ նի ա պա-
ռաժ նե րի մեջ սերմ ցա նե լու դժվա րութ յու նը, իսկ հա ճախ էլ՝ անհ նա րի-
նութ յու նը, բայց նաև անհ րա ժեշ տութ յու նը: 

 
 Վեր ջա բա նի փո խա րեն

Իր բո լոր ութ գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում Է. Գ րոս-
ք լոու սը ցան կա ցել է ժա մա նա կա կից մար դուն և  քա ղա քա կիրթ աշ խար-

19 “A Chro nicle of the Carmelites in Persia and the Papal Mission of the XVIIth and XVIIIth Centuries”, 
Lon don, 1939, p. 929.
20 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 320:

Գ
Ր
ԱԿ

Ա
Ն

ԱԳ
Ի
ՏՈ

Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ



110

հին վա րա կել փրկութ յան մա սին իր հա մոզ մունք նե րով և  այդ նպա տա-
կով ջա նադ րա բար ու սումն ա սի րել է պատ մա կան այն ժա մա նա կա հատ-
ված նե րը, երբ մարդ կութ յան ա ռան ձին հատ ված նե րի կյան քում ստեղծ վել 
էին այն պի սի սահ մա նա յին ի րա վի ճակ ներ, երբ նրանք կանգ նել էին կոր-
ծան ման եզ րին: Գ րո ղի կա տա րած պատ մա կան ու սումն ա սի րութ յուն նե րի 
ար  գա  սիք չորս վե պե րում՝ «Ա րա րատ», « Կար մե լի տը», «Օ լիմ պիա» և « Քա-
 յո վան», նկա րագ րե լով տար բեր դա րաշր ջան նե րում ազ գե րի կամ ան հա տի 
կյան քում տե ղի ու նե ցած ճգնա ժա մա յին ի րա դար ձութ յուն նե րը, ո րոնք ճա-
կա տագ րա կան ելք են ու նե նում կամ կա րող էին ու նե նալ, հե ղի նակն ա ռա-
ջար կում է ա նե լա նե լի վի ճա կից փրկութ յան իր տես լա կա նը: Գ րոսք լոու սը 
խո րա պես հա վա տում էր, որ քրիս տոն յայի ա մե նա մեծ ա ռա քի նութ յունն 
Աստ ծու կամ քին ան վե րա պա հո րեն են թարկ վելն է:  Միայն այդ դեպ քում 
մար դը կա րող է ար ժա նա նալ քրիս տո նեա կան կրո նի ա մե նա մեծ պար-
գևին՝ փրկութ յա նը: Ք րիս տո նեա կան փրկութ յան գա ղա փա րի ըն կա լու մը, 
ըն դու նումն ու այդ գա ղա փա րով ուղ ղորդ վե լը հենց այն պայ ման ներն են, 
ո րոնք ոչ միայն ա պա հո վում են մար դու գո յութ յունն իր իսկ ստեղ ծած 
երկ րա յին դժոխ քում, այլև կեր տում նրա ինք նութ յու նը: 

« Կար մե լի տը» վե պում  Շահ-Ա բասն այդ պես էլ չի կա րո ղա նում ըմբռ-
նել մեղ քի և փր կութ յան քրիս տո նեա կան ուս մուն քը և գ նում է դե պի 
բա րո յա կան ու  ֆի զի կա կան կոր ծա նում, իսկ նա հա տակ ված քրիս տոն-
յա նե րը բա րո յա կան հաղ թա նակ են տա նում չա րի նկատ մամբ:

Ս վետ լա նա Ռ.  Թու ման յան-  Հե ղի նակ է անգ լե րե նի ու սուց-
ման մի շարք դա սագր քե րի. Cultures Worldwide – 2006, Insight into 
the Science of Physics – 2006, Read the Bible and Improve Your English 
- 2007, Practise the Language of Newspaper – 2011: 2005-ին թարգ մա-
նել է Է. Գ րոսք լոու սի «Ա րա րատ» վե պը:

Summary

SHAH ABBAS AND ARMENIANS OF NOR JUGHA
in Elgin Groseclose’s novel “The Carmelite” 

Svetlana R. Tumanyan

The Carmelite by Elgin Groseclose is a historical novel that depicts the Per-
sian mission of discaled carmelites in the reign of Abbas the first, dispatched 
by Pope Clement VIII. Trying to phylosophically evaluate the political, diplo-
matic and religious aspects of the mission, the American novelist also presents 
the complicated relations of the Shah with the Armenian colony, forcefully 
established in Julfa. In part 4, entitled Affairs of Empire, the Armenian religious 
holiday, the Khatchaturan, commemorating both the Lord’s baptism and His 
manifestation to the Jews, is portrayed in all detail, based on historical facts. 
The letters of the Carmelites edited, translated and published by Herbert Chick 
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in A Chro¬nicle of the Carmelites in Persia and the Papal Mission of the XVIIth 
and XVIIIth Centuries (1939) provided authentic material for the historical 
events described in the novel. Fray Juan Thaddeus, the protagonist of the 
novel, was a historical person as all the other characters in the novel, who was 
so well revered by the Armenian community of Julfa, that when he left Persia, 
Armenians sent a letter to the Pope beseeching Him to send the Carmelite back 
as the Bishop of an Armenian Church in Julfa. 

Резюме
ШАХ АББАС И АРМЯНЕ НОВОЙ ДЖУГИ

В романе Элджина Гросклоуза “Кармелит” 

Светлана Р. Туманян

“Кармелит” Элджина Гросклоуса - историческая повесть, описывающая 
христианскую миссию босоногих кармелитов в Персии во время правления 
Аббаса Первого. Оценивая политические, дипломатические и религиозные 
аспекты миссии с философской точки зрения, американский автор 
представляет сложные отношения персидского шаха с армянской 
колонией, насильно переселенной в Новую Джульфу. В четвертой части 
повести “Дела империи” подробно описывается хачатуран - армянский 
церковный праздник Крещения Господня и Богоявления иудеям, 
основанный на достоверных исторических фактах. Письма кармелитов, 
отредактированные, переведенные и опубликованные Гербертом Чиком в 
1939 г. в “Хронике кармелитов и Папской миссии в Персии в XVII-XVIII вв”, 
обеспечили достоверность исторических событий, описанных в повести. 
Главный герой романа, отец Хуан Тадеус, реальный исторический 
персонаж, был так уважаем армянами, что, когда он покидал Персию, 
армяне обратились к Папе Римскому с просьбой отправить его обратно в 
качестве епископа армянской церкви. 
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