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ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՄԵԾ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ 

Ara Krikorian. Christapor Mikaëlian et le sultan turc. Le grand 
defi. Biographie. ‘’Edipol’’, Maisons-Alfort (France), 2014, 302 p.*

Ա րա Գ րի գոր յա նի եր կար տա րի նե րի հա մառ ու 
տքնա ջան աշ խա տան քի արդ յուն քը հան դի սա ցող 
‘’Christapor Mikaëlian et le sultan turc. Le grand 
defi’’  մե նագ րութ յունն1 իր գրա վիչ շա րադ րան քով և 
ար դիա կան ձևա վոր մամբ ա ռա ջին ան գամ ֆրան-
սիա կան հա սա րա կութ յանն է ներ կա յաց նում Ք րիս-
տա փոր  Մի քա յելյ ա նի կյան քի ու գոր ծու նեութ յան ամ-
բող ջա կան պատ կե րը։

Ան շուշտ, դեռևս ՀՅԴ հիմն ադ րի ու ա ռաջ նոր դի 
ող բեր գա կան մա հից հե տո նրա գոր ծըն կեր ու բա րե-
կամ  Պիեռ  Քի յա ռը «Պ րո Ար մե նիա յի» է ջե րում հասց-
րել է ֆրան սիա ցի ըն թեր ցո ղին մատուցել «notre 
Christapor»-ի կեր պա րը, բայց որ պես ծա վա լուն ու 
ամ բող ջա կան հե տա զո տութ յան փորձ, Ա րա Գ րի գոր-
յա նի աշ խա տութ յու նը ի րա դար ձութ յուն է ոչ միայն 
Ֆ րան սիա յի, այլև ողջ Սփ յուռ քի կյան քում։ 

Գ րա խոս վող մե նա-
գ րութ յան ի րա կան ար ժա նիք ներն ա մեն ևին էլ նեղ-
ա կա դե միա կան չա փո րո շիչ նե րի մեջ չեն, այլ նրա մի-
ջո ցով մի կող մից՝ Ք րիս տա փո րի կեր պա րը ֆրան-
սիա կան հա սա րա կութ յա նը ներ կա յաց նե լու և մյուս 
կող մից՝ դե պի հա րա զատ ար մատ նե րը դի մաշրջ վե-
լու նպա տա կադ րու մի առ կա յութ յան։  Հենց սկզբից 
նշենք, որ այս եր կու նպա տակ ներն էլ ի րա կա նութ-
յուն են դար ձել. եր կար տա րի ներ  Լի բա նա նի ու 
 Հա յաս տա նի գրա դա րան նե րում և  ար խիվ ե րում իր 
պրպտումն ե րի արդ յուն քում ֆրան սա հայ Ա րա Գ րի -
գոր յա նը ոչ միայն ինքն է վե րա դար ձել սե փա կան 
ինքնության ա կունք նե րին, այլև հե ղա փո խութ յուն նե-
րի բնօր րան Ֆ րան սիա յի ըն թեր ցող հա սա րա կայ-
նութ յան հա մար բա ցա հայ տել է մար դու ի րա վունք-

*Ընդունվել է տպագրության 24.12.2014։
1 Մենագրության հետ միասին հեղինակը հրատարակել է նրանում տեղ գտած իրադարձություն-
ների ժամանակագրության, անձնանունների, տեղանունների, և օգտագործված մամուլի օրգան-
ների վերաբերյալ մանրամասն ծանոթագրություններ պարունակող մի լրացուցիչ հատոր - 
«Christapor Mikaelian et son temps. Repères. ’Edipol’’, Maisons-Alfort (France), 2014, 166 p.
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նե րից ա մե նա կար ևո րի՝ ա զա տութ յան հա մար հայ ժո ղովր դի 19-րդ  դա րա վեր ջի 
ու 20-րդ  դա րասկզ բի հե րո սա կան ու ան հա վա սար պայ քա րի ա ռաջ նոր դի ա ռինք-
նող կեր պա րը։ 

Ուս տի՝ իր ողջ գի տա կից կյան քը ա զա տութ յան գա ղա փա րը սե փա կան հայ-
րե նի քում ար մա տա վո րե լու գոր ծին նվի րած Ք րիս տա փոր  Մի քա յելյ ա նի կեր պա-
րը, հաղ թա հա րե լով տա րի նե րի հե ռա վո րութ յունն ու աշ խար հագ րա կան մի ջա-
վայ րե րի խո չըն դոտ նե րը, վե րա դար ձել է իր հա մա մարդ կա յին գա ղա փար նե րի 
ա կունք նե րին՝ բազ մե լով ժա մա նա կա կից Ֆ րան սիա յի ա զա տութ յան ու մար դու 
ի րա վունք նե րի սկզբունք նե րը կեր տած՝ մա րատ նե րի, ռո բես պիեր նե րի ու ժո րես-
նե րի կող քին։ Արդ յուն քում՝ Ա րա Գ րի գոր յա նը ստեղ ծել է մի աշ խա տութ յուն, որն 
իր տե սա կով խորհր դան շում է Ֆ րան սիա յում ապ րող հա յի՝ դե պի սե փա կան ար-
մատ նե րը դի մաշրջ վե լու հա մառ ջան քե րը և  միա ժա մա նակ ա զա տութ յան գա ղա-
փա րի մեծ նա հա տակ նե րից մե կի՝ Ք րիս տա փոր  Մի քա յելյ ա նի կերպարի լիար ժեք 
վերականգնումը ա զա տութ յան եր կիր Ֆ րան սիա յի հի շո ղութ յան տի րույ թում: Սա 
իր խոր քա յին էութ յան մեջ կրկնա կի վե րա դարձ է դե պի  Հայ րե նիք և Ա զա տութ-
յուն և որպես այդպիսին՝ Վերադարձի մեծ խոր հուրդ:

Ա րա Գ րի գոր յա նի վարժ գրչի մի ջո ցով Ք րիս տա փո րի կեր պա րը մա տուց վել է 
ֆրան սիա ցի ըն թեր ցո ղի ճա շա կին և  պատ կե րա ցումն ե րին հա մա հունչ ժան րա յին 
ու բո վան դա կա յին լու ծումն ե րով։ Դ րանք հե ղի նա կից պա հան ջում էին հիմն վել 
հե տա զո տութ յան կեն սագ րա կան մե թո դի ըն ձե ռած հնա րա վո րութ յուն նե րի վրա և 
շա րադ րան քը սկսել Ֆ րան սիա յում ծնված,  Մեծ ե ղեռ նի ար հա վիր քից փրկված 
ծնող նե րի զա վա կի ինք նութ յան ո րո նումն ե րից, ո րոն ցում ժա մա նա կի ըն թաց քում 
իր կա յուն տեղն է գրա վել Ք րիս տա փոր  Մի քա յելյ ա նի կեր պա րը։ Այդ գոր ծըն թա ցի 
հա սու նաց ման ո րո շա կի հանգր վա նում՝ 2005 թվա կա նին, դաշ նակ ցա կան Ա րա 
Գ րի գոր յա նին ՀՅԴ Ալ ֆոր վի լի « Սար գիս  Մի նաս յան» կա ռույ ցը հանձ  նա րա րել է 
Ք րիս տա փո րի կյան քի ու գոր ծու նեութ յան դրվագ նե րի ու սումն  ա սի րութ յան խնդի-
րը, ո րը սկզբում Ֆ րան սիա յում բնակ վող մաս նա գետ նե րի և  ա պա Սփ յուռ քի ու 
հայ րե նի գիտ նա կան նե րի խոր հուրդ նե րով ու ա ջակ ցութ յամբ, ժա մա նա կի ըն-
թաց քում դար ձել է հե ղի նա կի կյան  քի գոր ծը։ 

Ա րա Գ րի գոր յա նի մե նագ րութ յան շա րադ րան քը հե ղի նա կի անձ նա կան ու հե-
տա զո տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցի նկա րագ րութ յու-
նից սա հուն ան ցում է կա տա րում դե պի իր հե րո սի ման կութ յան ու պա տա նե կութ-
յան շրջա նը՝ իբրև հիմք ըն դու նե լով Ք րիս տա փոր  Մի քա յելյ ա նի կյան քի ու գոր ծու-
նեութ յան ժամանակագրության քա ռան դամ բա ժա նու մը. ա) ման կութ յան տա րի-
նե րը հա րա զատ  Վե րին Ա գու լի սում, բ) ու սումն ա ռութ յան շրջա նը  Թիֆ լի սում 
(1876-1884), գոր ծու նեութ յու նը մինչև ՀՅԴ ձևա վո րու մը (1885-1890) և  վեր ջա պես՝ 
դ) Ք րիս տա փո րի՝ իբրև ՀՅԴ հիմն ադ րի ու ա ռաջ նոր դի 15-ամ յա պայ քա րի և նա-
հա տա կութ յան պատ մութ յու նը։

Ման րակր կիտ ու բա րե խիղճ շա րադ րան քի մի ջո ցով հե ղի նա կը ներ կա յաց-
նում է հոր կորստյան դառ նութ յու նը ճա շա կած Ք րիս տա փո րի «տ խուր ման կութ-
յան» տա րի նե րը հա րա զատ  Վե րին Ա գու լի սում, ո րը ժա մա նա կա կից նե րի կող մից 
ար ժա նա ցել էր « փոքր  Փա րիզ» բնո րոշ մա նը։  Հե ղի նա կը, օգտ վե լով Ար գամ Այ-
վազ ա նի աշ խա տութ յուն նե րից, հա րա զա տո րեն պատ կե րել է հա յոց պատ մա կան 
անց յա լի վկա յութ յուն նե րով հա րուստ  Գող թան գա վա ռի՝ 19-րդ  դա րում դեռևս 
չաղ ճատ ված մշա կու թա յին մի ջա վայ րը, որ տեղ ծնվել է ՀՅԴ ա պա գա ա ռաջ նոր-
դը։  Բա ցա  հայտ վում է նաև հայ ազ գա յին-ա զա տագ րա կան շարժ ման գա ղա փար-
նե րով ու նա րոդ նի կու թա յան հե ղա փո խա կան պայ քա րի նպա տակ նե րով հա գե-
ցած ար ևե լա հա յե րի մշա կու թա յին մայ րա քա ղա քի՝  Թիֆ լի սի ա ռինք նող մթնո լոր-
տի ազ դե ցութ յու նը Ք րիս տա փոր-հե ղա փո խա կա նի ձևա վոր ման վրա։  Ման րակր-
կիտ շա րադ րան քի մի ջո ցով ըն թեր ցո ղին է մա տուց վում  Մոսկ վա յում ու սու մը շա-
րու նա կե լու հա մար Քր.  Մի քա յելյ ա նի ձեռ նար կած փոր ձի ան հա ջո ղութ յան տխուր 
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է ջը՝ այն հա մե մե լով տվյալ շրջա նում նրա ին տե լեկ տո ւալ ո րո նումն ե րի ա ռար կան 
դար ձած փի լի սո փա յա կան ու քա ղա քա գի տա կան աշ խա տութ յուն նե րի վեր լու-
ծութ յան հետ։

Ա ռան ձին գլխով՝ «Օտ տո ման յան կայս րութ յու նը և Աբ դուլ  Հա մի դը»2, ներ կա յաց-
վում է թուրքական բռնա պե տութ յան ան ցած հա մա ռոտ ու ղին, նրա տի րա պե տութ-
յան տակ հայտն ված արևմ տա հա յութ յան վի ճա կը մինչև 1877-1878 թթ. ռուս-թուր-
քա կան պա տե րազմն ու  Հայ կա կան հար ցի մի ջազ գայ նա ցու մը։ Ս րա նով ու սումն ա-
սի րո ղը հե տա զո տա կան տա րածք է ներ բե րում այն հիմն ախն դի րը, ո րի լուծ մանն իր 
կյանքն էր նվի րե լու Ա գու լի սից  Թիֆ լիս տե ղա փոխ ված Քր.  Մի քա  յելյ ա նը։

Ներ կա յաց նե լով ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան  Հիմն ա դիր ժո ղով ե րի ըն թաց քում տե ղի 
ու նե ցած ի րա դար ձութ յուն նե րի ման րա մաս նե րը, հե ղի նա կը թեև նոր սկզբնաղբ-
յուր ներ չի դնում գի տա կան շրջա նա ռութ յան մեջ, բայց կա րո ղա նում է ար դեն իսկ 
հրա պա րակ ված նե րի մեջ հայտ նա բե րել այն պի սի փաս տեր ու դրվագ ներ, ո րոնց 
վրա ու շադ րութ յուն չէին դարձ րել նա խորդ ու սումն ա սի րող նե րը։  Սա պատ մա գի-
տութ յան յու րա հատ կութ յուն նե րից մեկն է, երբ ընտր ված հե տա զո տա կան դի տանկ-
յու նը թույլ է տա լիս նոր քննութ յան ոսպն յա կի մեջ նե րա ռել այն պի սի ի րո ղութ յուն-
ներ, ո րոնք ան տես վել կամ չեն նկատ վել նա խորդ ու սումն ա սի րող նե րի կող մից։ 
Դ րանց շար քում, մա նա վանդ ֆրան սիա կան մի ջա վայ րում մեծ հե տաքրք րութ յամբ 
կա րող է ըն թերց վել «Ք րիս տա փո րը և  Ժեն յան» գլու խը, ո րում ներ կա յաց վում են 
Ք րիս տա փո րի կնոջ՝ հե ղա փո խա կան-նա րոդ նիկ Եվ գեն յա Լավ րուս ևիչ- Բա բու շ  կի-
 նա յի կյան քի ու շագ րավ դրվագ նե րը, ծա նո թութ յու նը Ք րիս տա փո րի հետ և ն րանց 
սի րո ծնունդ  Ռու բե նի կեն սագ րութ յան ման րա մաս նե րը։ 

 Մի ջանձ նա յին հա րա բե րութ յուն նե րը պատ մութ յան լայն կտա վի հետ զու գոր-
դե լու հա մար հե ղի նա կը լայ նո րեն օգ տա գոր ծել է ժա մա նա կա կից նե րի հու շե րում 
առ կա այն հատ ված նե րը, ո րոն ցում պահ պան վել են տվյալ դա րաշր ջա նին բնո րոշ 
հար ցե րի բո վան դա կութ յան երկ խո սա յին քննար կումն ե րի դրվագ նե րը, ո րոնց 
վրա մինչ օրս գրե թե ու շադ րութ յուն չի դարձ րել մեր պատ մա գի տութ յու նը։  Տար-
տամ անց յա լա կա նութ յան նման պար զու նակ դրսևո րումն ե րի ար ժե քը ժա մա նա կի 
ո գու և  մի ջանձ  նա յին հա րա բե րութ յուն նե րի հա րա զատ ար տա ցոլ ման մեջ է, ին չը 
թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել պատ մա կան դեմ քե րի հո գե բա նութ յան նրբե րանգ նե-
րը։ 

 Շա րադ րան քի նման ըն թաց քը ո րոշ չա փով խախտ վում է ու թե րորդ գլխում, 
ուր  Հայ  Յե ղա փո խա կան նե րի  Դաշ նակ ցութ յան «Ա ռա ջին քայ լե րի» քննութ յա նը և 
դ րանց հա մա տեքս տում նո րաս տեղծ « Կենտ րո նի» կամ « Կենտ րո նա կան վար չութ-
յան» գոր ծու նեութ յա նը զու գա հեռ, խոսք է բաց վում « Կու կուն յա նի ար կա ծախնդ-
րութ յան» մա սին (էջ 131), ո րը 1890 թ. սեպ տեմ բե րի վեր ջե րին ար դեն ող բեր գա-
կան ա վարտ էր ու նե ցել։  Մինչ դեռ Ս.  Կու կուն յա նի ար շա վան քը 1890 թ. ամ ռա նը 
բնո րոշ ոգ ևո րութ յան մթնո լոր տի ծնունդն էր, ուս տի նրա պատ մութ յու նը ճիշտ 
կլի ներ շա րադ րել մի փոքր ա վե լի վաղ։  Թե րի է նաև Ք րիս տա փոր  Մի քա յելյ ա նի 
1893-1897 թթ. գոր ծու նեութ յան պատ մութ յան շա րադ րան քը։  Քան զի մինչև 
 Բաք  վում տե ղի ու նե ցած 1895 թ. հոկ տեմ բեր յան ձեր բա կա լութ յու նը նրա կեն սագ-
րութ յան մեջ առ կա են բազ մա թիվ այլ ու շագ րավ դրվագ ներ, ո րոնց ար ձա գանք-
նե րը տեղ են գտել ՀՅԴ հիմնադիրների նա մա կագ րութ յան մեջ։

Ա վե լի մեծ հե տաքրք րութ յամբ է ըն թերց վում ՀՅԴ երկ րորդ Ընդ հա նուր ժո ղո-
վին վե րա բե րող 12-րդ գ լու խը, մա նա վանդ՝ այս տեղ Քր.  Մի քա յելյ ա նի հաս ցեին 
հնչեց ված քննա դա տութ յուն նե րի բո վան դա կութ յու նը նե րա ռող բա ժի նը։ Այդ գոր-
ծում ակ տիվ էին հատ կա պես եր կու ա լեք պոլ ցի դաշ նակ ցա կան նե րը՝  Գա րե գին 
 Խա ժակն ու  Վարդ- Պատ րիկյ ա նը և  Հով հան նես  Յու սուֆ յա նը ( Վա հան յան)։  Բա-
ցա հայտ վում են նաև « Շար ժու մի» մեջ նույն  Գա րե գին  Խա ժա կի տպագ րած « Սի-

2 Բովանդակության մեջ այս բաժինը, թերևս թյուրիմացաբար, մատուցվել է «Օտտոմանյան 
կայսրությունը 19-րդ դարում» վերտառությամբ:
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հար վա ծի և  վեր ջի նիս պա տաս խա նի ման րա մաս նե րը։
Մի փոքր ա վե լի հան գա մա նա լից է «Պ րո Ար մե նիա յի» հիմն ադր ման և  ընդ-

հան րա պես՝ ՀՅԴ եվ րո պա կան քա րոզ չութ յան սկզբնա վոր ման պատ մութ յան շա-
րադ րան քը։  Պատ ճառն ակն հայտ է. Ք րիս տա փո րի գոր ծու նեութ յու նը, տե ղա փոխ-
վե լով նոր մի ջա վայր, հայտն վել էր իր ար ժե հա մա կար գը կի սող եվ րո պա կան 
գոր ծիչ նե րի հետ գա ղա փա րա քա ղա քա կան սերտ շփումն ե րի մեջ։ Ք րիս տա փո րը 
ժո րես նե րի ու բե բել նե րի շրջա պա տում հան դես էր գա լիս ոչ միայն որ պես ժա մա-
նա կա կից ըմբռ նու մով՝ հայ կա կան լոբ բիզ մի սկզբնա վո րող նե րից ու նրա հե տա-
գա բեղմն ա վոր գոր ծու նեութ յան սկզբունքները մշա կող նե րից մե կը: Նա նաև այդ 
նույն գա ղա փար ներն ու գոր ծը ա վե լի բարդ ու վտան գա շատ ար ևելյ ան մի ջա վայ-
րում տա րա ծող առաջին Ա ռաք յալներից մեկն էր։ Ան շուշտ, Ք րիս տա փո րին բախտ 
չվի ճակ վեց դառ նա լու ՀՅԴ սո ցիա լիս տա կան քա ղա քա կա նութ յան հիմ քե րը դրած 
նման նա խա քայ լե րի ան մի ջա կան ի րա կա նաց նո ղը, սա կայն իր ող բեր գա կան 
մահ վա նից հե տո այդ գոր ծը շա րու նա կած  Ռոս տո մի և  կու սակ ցութ յան մյուս գոր-
ծիչ նե րի հա մար ստեղ ծեց անհ րա ժեշտ նա խադր յալ ներ ու պայ ման ներ։ 

Աշ խա տութ յան վեր ջին բա ժին նե րը նվիր ված են « Փո թո րի կի» գոր ծի կազ մա-
կերպ ման և  Բուլ ղա րիա յում Ք րիս տա փո րի կյան քի ող բեր գա կան ա վար տի ման-
րա մաս նե րի ներ կա յաց մա նը։ 

Շ նոր հա վո րե լով հե ղի նա կին իր տա րի նե րի բեղմնավոր աշ խա տան քի հա ջող 
ա  վա տի ա ռի թով՝ միա ժա մա նակ չենք կա րող նրա ու շադ րութ յու նը չհրա վի րել 
մե նագ րութ յան մեջ տեղ գտած մի շարք թե րութ յուն նե րի վրա։  Նախ՝ ան թույ լատ-
րե լի է նման ծա վա լի և  ընդգրկ ման մե նագ րութ յան մեջ ան տե սել Ք րիս տա փոր-
հե ղա փո խա կա նի գա ղա փա րա կան ժա ռան գութ յան խտա ցու մը հան դի սա ցող 
նրա աշ խա տութ յուն ներն ու հոդ ված նե րը, ինչ պես նաև բազ մա թիվ նա մակ նե րի 
հա րուստ բո վան դա կութ յու նը։ Դ րանք թեև վա ղուց ար դեն հրա պա րակ ված են, 
բայց այդ պես էլ ան հ րա ժեշտ խո րութ յամբ չեն հե տա զոտ վել ու սումն ա սի րող նե րի 
կող մից։

Երկ րորդ՝ աշ խա տութ յան մեջ տեղ են գտել նաև տե ղա նուն նե րի ու անձ նա-
նուն նե րի բազ մա թիվ ա ղա վա ղումն եր, մա նա վանդ՝ ռու սե րե նից ան վարժ թարգ-
մա նութ յան, ինչ պես նաև ար ևե լա հայ ի րա կա նութ յա նը վե րա բե րող հաս կա ցութ-
յուն նե րի ու անձ նա նուն նե րի՝ արևմ տա հա յե րեն փո խար կումն ե րը մե խա նի կո րեն 
ֆրան սե րե նի վե րա ծե լու հետ ևան քով։

Գ. Խ.
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