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ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 
            

Աշոտ Ն. Հայրունի 
       Պատմ. գիտ. դոկտոր 

 
ՐԱՖՖՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ* 

 
Բանալի բառեր – ազգային-ազատագրական պայքար, 

ռուս-թուրքական պատերազմ, Սարհատ, Վարդան, ժողովր-
դային գրականություն, Ռուստամ, գաղափարական ավա-
զակ, խաչագող, Թոմաս էֆենդի, Սամվել, իդեալական 
ապագա։ 

 
Մուտք 

 

Կան գրողներ, առանց որոնց անհնար և անպատկերացնելի է թվում 
անցյալի գրական որևէ ուղղության, որևէ ժանրի կամ հոսանքի բնականոն 
և ամբողջական ձևավորման գործընթաց, քանզի նրանք իրենց ավանդնե-
րով հավերժ մնայուն կոթողներ են դառնում գրականության պատմության 
մեջ և պատվանդան՝ հաջորդների համար։  

Հազվադեպ են ծնվում այդպիսիները։ Եվ, սակայն, է՜լ ավելի հազվա-
գյուտ են նրանք, որոնց վաստակը վճռորոշ նշանակություն է ունենում մի 
ողջ ժողովրդի, մի ողջ իրականության բնականոն զարգացման գործում՝ 
դառնալով ոչ միայն գրականության, արվեստի այս կամ այն ճյուղի, այլև 
առհասարակ կյանքի զարկերակը։ Այդպիսին էր Րաֆֆին։ 

Լուսավորության դարը գաղափարական հոսանքների ձևավորման, 
հակամարտ մտայնությունների պայքարի և ազգային ազատագրման հույ-
սերի ու ձգտումների դարաշրջան էր։ Կյանքի համատարած նորացումը 19-
րդ դարի երկրորդ կեսին նոր պահանջներ էր առաջադրում նաև գրակա-
նությանը՝ առավելապես հասարակական օգտակարության տեսակետից 
նրա ընդգրկումն ու տեսակարար կշիռն ընդարձակելու առումով։ Խորա-
պես գիտակցելով գրականության ներգործուն նշանակությունը կյանքում, 
մերժելով հայեցողական արվեստը՝ Րաֆֆին առաջադրում է իսկական ժո-

                                                            
* Հոդվածն ընդունվել է տպագրության   23.04.2021։ 
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ղովրդային գրականության պահանջը։ Ի հակակշիռ ինքնին արվեստի  
«գրչակների»՝ նա կարևորում է կյանքի հայելային արտացոլման և ուսու-
ցողական նշանակության ներդաշնակ գործառնությունը:  

Ստեղծագործելով բազմաթիվ ժանրերով (բանաստեղծություն, 
պատմվածք, ակնարկ, վիպակ, վեպ և այլն)՝ Րաֆֆին այդ առումով, այնո-
ւամենայնիվ, առավել կարևորում էր արձակի, մասնավորապես վիպական 
ժանրի զարգացման անհրաժեշտությունը։ Այն կյանքի համակողմանի ար-
տացոլման ավելի լայն հնարավորություններ էր ընձեռում՝ կապված նախ 
և առաջ իր ծավալային անսահմանափակության ժանրային առանձնա-
հատկության հետ։ Հոգու և սրտի վրա ազդելու՝ գեղարվեստական գրա-
կանության գործառական նշանակությունը որոշակիորեն առաջին պլան էր 
մղում նաև գեղարվեստական կատարելության անհրաժեշտությունը։ Ուս-
տի պատահական չէ, որ Րաֆֆին գրական երկի գնահատման հարցում 
էապես կարևորում էր նաև այդ հանգամանքը՝ չդադարելով, սակայն, 
գնահատման ելակետը համարել գաղափարական բովանդակության ա-
ռաջնայնության գործոնը։ Նա գրականությունը  դիտում էր՝ իբրև պայքա-
րի զենք իրականության հոռի և արատավոր երևույթների դեմ։ Գեղարվես-
տական ստեղծագործության մեջ իրենց արտացոլումը պետք է գտնեին 
ժամանակի հրատապ խնդիրները, հասարակական մտահոգություններն ու 
հույսերը. հանգամանք, որը «ճշմարիտ վիպասանին» արտոնում էր միա-
ժամանակ դառնալ ժամանակի ձգտումների և գաղափարների առաջնորդ։ 

Րաֆֆու հայացքներում ավելի և ավելի էր ամբողջանում առաջադի-
մական ռոմանտիզմի տեսաբանը։ Եվ դա պատահական չէր, քանի որ որ-
քան էլ նա իր ստեղծագործություններում մեծ տեղ հատկացներ կյանքի 
պատկերներին, այնուամենայնիվ, առավել պետք է կանգ առներ հույսերի, 
ծրագրերի և գալիքի վրա։ Դրանով էր տոգորված հայ հասարակական 
կյանքը, և ժամանակն իր «թարգմանից» դա էր պահանջում։ Վիպասան 
Րաֆֆին իր իսկ ստեղծագործությամբ կերպարանագործեց այն գրակա-
նությունը, որի պահանջը մշտապես առաջադրում էր քննադատ Րաֆֆին։ 
Նրա երկերում կերպավորվել է ողջ դարաշրջանը՝ իր կրքերով, մտահո-
գություններով ու դեգերումներով։ Քաղաքական հեռանկարներին, Հայաս-
տանի փրկության ու ազատագրման հարցերին հաջորդելու էին գալիս 
բաղձալի ապագայի պատկերները՝ համաձայն գրողի հմուտ կանխատես-
ման և դրան հասնելու ուղիների մատնանշմամբ։ Րաֆֆին առաջադրել է 
ազգային ազատագրության մի ուրույն ծրագիր, գաղափարական լայն 
պայքար է հարուցել, կրթել և դաստիարակել է սերունդներ։ Թերևս չկա 
կյանքի որևէ բնագավառ, որին նա անդրադարձած չլինի։ Գրողի նրա տա-
ղանդը զուգակցվում էր հասարակագետի, քաղաքագետի և տնտեսագե-
տի բարձր, զարմանահարույց ունակություններին: 
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Դեռևս «Սալբիի» գրության ընթացքում գրողն արդեն որոշակիորեն 
ուներ ազգային առաջընթացի և բաղձալի ապագայի իրականացման 
գլխավոր շարժիչ ուժերի հստակ ըմբռնումը։ Այն վեպում առարկայանում է 
Հայաստանի ապագա շինության խորհրդանշական պատկերով, շինութ-
յուն, որը պետք է բարձրանար չորս հիմնական անկյունաքարերի վրա.     
«Նոցանից մինի վրա գրված էր այս խոսքերը. «Ավետարան կամ կրոնա-
կան կյանք», մյուսի վրա՝ «Դպրոցներ կամ իմացական կյանք»։ Երրորդի 
վրա՝ «Հող կամ նյութական կյանք»։ Չորրորդի վրա՝ «Թագ և գավազան 
կամ քաղաքական կյանք»1։ Այս չորս անկյունաքարերի վրա աճեց և բարձ-
րացավ նաև Րաֆֆու հրապարակախոսությունը։ Ազգային ազատագրու-
թյան նրա իդեալը սերտորեն միահյուսված էր կրթության, լուսավորության 
և տնտեսական բարգավաճման ծրագրերի հետ՝ ամբողջանալով իբրև առ-
հասարակ կյանքի և իրականության ընդհանրական վերափոխման գաղա-
փարաբանություն։ 

Բարդ և խորհրդանշական էր Րաֆֆու առաքելությունը։ Նա աշխարհ 
եկավ իր ժամանակի պահանջով՝ իր հետ ունենալով կյանքի վերափոխ-
ման, ազգային-հասարակական կենսահույզ հիմնահարցերի լուծման 
հանձնարարականը։ Նա իր ստեղծագործությամբ բեկեց մի ամբողջ դա-
րաշրջան, կերպավորեց ներկան իր բոլոր բացասական, արատավոր կող-
մերով, մատնանշեց դրանցից ազատագրվելու և բաղձալի ապագային 
հասնելու հնարավոր ուղիները։ Նա համապարփակ էր թե՛ իբրև լուսավո-
րական գործիչ, գրաքննադատ, մանկավարժ, բանագետ, թե՛ իբրև հրա-
պարակախոս, հասարակական-քաղաքական գործիչ, որը, միաժամանակ, 
ի դեմս իր գրական անզուգական տաղանդի, ուներ նաև մարդկանց վրա 
ներգործելու ամենահզոր «զենքը»։  

Րաֆֆու ստեղծագործությունը նոր դարափուլ բացեց նաև հայ գե-
ղարվեստական գրականության պատմության մեջ՝ մշտապես հիացում և 
զարմանք պատճառելով իր ժամանակակիցներին և հաջորդող սերունդնե-
րին։ «Ռուսիաբնակ Հայոց գրական ասպարիզին վրայ երկու մեծ հանճար-
ներ կը գործեն,- 1887 թվին ծանուցում էր «Հանդես ամսօրյան»,- մին՝ 
քաղցրախօս քնարերգու բանաստեղծ է, Ռափայել Պատկանեան, իսկ միւ-
սը՝ վեհիմաստ վիպասան…. պ. Յակոբ Մելիք-Յակոբեան, որ առ հասարակ 
ծանօթ է Րաֆֆի կեղծ անուան ներքեւ։ Այս վերջնոյս գրական բովանդակ 
արժանաւորութիւնը մի անգամէն բացայայտելու համար՝ բաւական լինի 
ասել, թէ՝ ով որ չէ կարդացած Րաֆֆիի գրուածները, այնպիսին չէ կարող 
հայկական ժամանակակից գրականութեան ծանօթ համարիլ ինքզինք։ 
Տաճկաբնակ Հայերը Ռուսաստանցւոց Գամառ-Քաթիպայի դիմաց կարող 

                                                            
1 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 2, Եր., 1983, էջ 336։ 
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են պարծիլ իրենց Մկրտիչ Պեշիքթաշլեանով, բայց կը սխալին, եթէ մտա-
ծեն, որ Րաֆֆիի համաչափ եւ Րաֆֆիի հեղինակութիւնն ու գործունէու-
թիւնն ունեցող վիպասան ունեցած են կամ ունին իրենց մէջ»2։ 

Ի վերջո, հայոց ազգային-ազատագրական պայքարի գաղափարախո-
սության հիմքում Րաֆֆու դրույթներն էին ընկած։ Ինչպես նշում է Դանիել 
Վարուժանը, «Րաֆֆի տուաւ հերոսներ անցեալի  եւ ապագայի։ Իր ապրած 
ներկայէն մեծ բան չառաւ ան։ Պատմական դէմքերու վրայ կը չափէր ու կը 
նկարէր այն դիւցազները, որոնք պիտի գային եւ պէտք էին գալ՝ առաջ բե-
րելու համար հայ կեանքին մէջ Յեղափոխութիւնը, Անհրաժեշտը ու Փրկա-
րարը։ Հայ մարտական շարժման պատրաստողներէն եղաւ ան։ Չքարոզեց 
միայն՝ այլեւ ծրագրեց Յեղափոխութիւնը։ Դժուար է գտնել ֆետայի մը, որ 
կարդացած չըլլայ անոր Խենդն ու Կայծերը։ Անդրանիկ ու Եփրեմ քալեցին 
Վարդանին՝ Խենդի հերոսին ճամբով. Սերոբ Աղբիւր եւ Գէորգ Չաւուշ Աս-
լանի մարմնացումը եղան։ Հայ յեղափոխութիւնը իրականութեան վերածեց 
Րաֆֆիի ոչ պատմական կոչուած վէպերը։ Ասիկա մեծ տաղանդին ուժն էր, 
որ կը հրապուրէր ապագան եւ իր սկզբունքներուն կը հպատակեցնէր այն 
կայծկլտուն սաղմերը, որոնք յետոյ պիտի բռնկէին ու առաջ բերէին ազգա-
յին կեանքին մէջ ահագին յեղաշրջում մը քաղաքական, ընկերային եւ հո-
գեբանական»3։ 

Րաֆֆին նորարար էր՝ իբրև գրող, նորարար էր գրականության դերին 
և բնույթին, ժամանակակից վեպին, ժողովրդական բանահյուսությանը, 
հայ հին գրականությանն ու պատմությանը վերաբերող իր դիտարկումնե-
րում, նորարար էր նաև՝ իբրև իր ժողովրդի «պետքերին» ու կարիքներին 
ծառայող հրապարակախոս։ Նրա դիտարկումները փաստարկված են 
պատմությամբ և ազգային կենսափիլիսոփայությամբ, հետևաբար երբևէ 
իրենց արդիականությունը չեն կարող կորցնել։ 

Ըստ այդմ՝ դրանք նաև ներկայումս, երբ նորանոր մարտահրավերներ 
են ուղղվում մեր պետականությանը, ազգային ինքնությանը և արժեհա-
մակարգին, ունեն ոչ միայն գրականագիտական կարևոր նշանակություն, 
այլև պարունակում են ուղենշային կարևոր տարրեր մերօրյա իրականութ-
յան համար։ Ստորև կփորձենք լուսաբանել Րաֆֆու քաղաքական հայացք-
ները՝ ըստ անհրաժեշտության դրանք ներկայացնելով զարգացման և ամ-
բողջացման համապատկերի մեջ։ 

 

  

                                                            
2  Տիւրեան Կ․ , Ռուսահայոց գրականութիւնը, «Հանդէս Ամսօրեայ», Վենետիկ, 1887, օգոստոս, N 8, էջ 115։ 

«Րաֆֆի բազմածին հայր եղաւ հայ վիպագրութեան,- գրում էր նույն պարբերականը 1888 թ.,- եւ ծնաւ ոչ միայն 
բազմաթիւ գրուածներ, այլ եւ գրողներ»։ Տե՜ս «Հանդէս Ամսօրեայ», 1888, հունիս, N 6, էջ 106։ 

3 Վարուժան Դ., Երկերի ժողովածու 3 հատորով, հատ. 3, Եր., 1987, էջ 152-153: 
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1. Որոնումներ 

Հայ ժողովրդի քաղաքական ծանր դրությունը Րաֆֆուն դեռ պատա-
նեկան շրջանում մղել է տենդագին դեգերումների: Նրա՝ դեռևս վաղ 
շրջանի ստեղծագործությունները («Հայասիրի ողբ», «Ձա՜յն տուր, ո՛վ ծո-
վակ» և այլն) համակված էին անդամահատված հայրենիքի և ժողովրդի 
ճակատագրի հանդեպ մտահոգությամբ: Ժամանակի «թարգմանն» ու ժո-
ղովրդական տրամադրությունների, զգացումների արտահայտողը լինելու 
իր կոչմանը գիտակից գրողը, բնականաբար, 19-րդ դարի երկրորդ կեսի 
ազգային-քաղաքական անհեռանկար կյանքում պետք է առաջադրեր «ի՞նչ 
անել» հարցը և փորձեր պատասխանել դրան։ Հայրենիքի ճակատագրով 
մտահոգ պատանեկան զգայուն հոգու կսկիծն են արտացոլում Րաֆֆու 
վաղ շրջանի չափածո ստեղծագործությունները («Հայասիրի ողբ»,          
«Միություն», «Հինգերորդ դարու հայոց աշխարհի տիկինները և Եղիշե Ա-
վարայրի դաշտումը» և այլն): Դրանք բովանդակում էին պատմական անց-
յալի փառքի դրվատում, կյանքի դառը պատկերներ, անանձնական թա-
խիծ, որը, սակայն, անհույս ողբասացության չէր վերածվում, իր մեջ ուներ 
անհաշտվողականության, ցասման և ընդվզումի տարրեր ու, բոլոր դեպ-
քերում, պայծառ լավատեսություն.  

 
                            Սրբեցե՛ք քնարի լարերը ժանգոտ, 
                            Ելե՛ք, Հայաստան երգով եռանդոտ, 
                            Զարթնեցրե՜ք հայոց աշխույժը մեռած, 
                            Լցվեցավ կամքը, հասավ ժամանակ, 
                            Օրը կբացվի, ահա Արուսյակ, 
                            Ձեզ հայտնի նշան, ասում է Աստված: 

                                                     («Ձա՜յն տուր, ո՛վ ծովակ»)  
 
Պայծառ ապագայի հույսերն ինքնանպատակ չեն: Դրանց իրականա-

ցումը պայքարի մի դժվար ուղի է, որը չի հանդուրժում սխալներ և դան-
դաղկոտություն։ «Նոր ժամանակը ընտրել է յուր համար մի նոր ընթացք, 
որ տանում է յուր հետ մարդկությունը, - նշում է Րաֆֆու հերոսը, - ով որ 
դուրս մնա այդ ճանապարհից, կմոլորվի և դեպ հավիտենական կորուստը 
կգնա… Վերանորոգություն… Ազգաշինություն… Այս խոսքերն է հնչեցնում 
մեր ականջներին հայոց հրեշտակը»4: 

Այդ «նոր ընթացքը», որ «Սալբիում» բնորոշվում է հեղինակի վաղ 
շրջանի լուսավորական ըմբռնումներով, համատարած տգիտության ու 
նախապաշարումների գիրկը նետված դրական հերոսի (Ռուստամ) միջո-

                                                            
4 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 2, էջ 130։ 
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ցով ենթարկվում է հանգամանալից քննության: Անհատի և միջավայրի 
բախման միջոցով առարկայորեն ներկայացնելով իրական կյանքի համա-
պատկերը՝ Րաֆֆին ազգային և սոցիալական կեղեքման հիմնական նա-
խապատճառը համարում է համատարած անզարգացածությունը. «Ի՞նչ ա-
նեն հայերը, ինչ հող ածեն իրանց գլխներին, միթե առանց ուսումի, առանց 
գիտության և առանց լուսավորության մարդ կարո՞ղ է կատարյալ մարդ 
լինել»5: 

Մարդիկ ծնվում են միանման, հավասար իրավունքներով, և կյանքում 
արհեստականորեն են սահմանազատվում արտոնյալ ու բռնադատված 
վիճակները: Վերջիններս, իբրև տգիտության հետևանք, ինքնագիտակ-
ցության և ինքնաճանաչման դեպքում անվերապահորեն կանհետանան: 
Իսկ դա հնարավոր է միայն ճշմարիտ կրթությամբ ու լուսավորությամբ: 
Այս գաղափարն է արտածում Րաֆֆին լուսավորության իր առաջին մունե-
տիկների՝ Ռուստամի և Աշխարունու միջոցով, որոնց գործունեությունը, 
սակայն, չէր կարող ունենալ գործնական արդյունքներ, քանի որ հայ իրա-
կանության մեջ անհրաժեշտ հենարան այդպես էլ չգտավ: Հատկանշական 
է, որ հայ գրականագիտությունը «Սալբիի» հրաշապատում տարրերն ա-
ռայսօր գնահատել և մեկնաբանել է միայն գեղարվեստական արժեքայ-
նության տեսանկյունից: Մինչդեռ արդյո՞ք այն ավելի գաղափարական 
նշանակություն չի կրում: Խլվլիկի և նախախնամության այլ ուժերի ընդ-
գծուն հովանավորումը դրական հերոսներին, անելանելի վիճակներից 
նրանց դուրսբերումը հենց զորեղ փաստեր են այն բանի, որ իրական 
կյանքում այդ հերոսները գոյատևել չէին կարող: Մինչդեռ նրանք պետք է 
շարունակեին ապրել ու գործել՝ հնարավորություն ընձեռելով հեղինակին 
նոր ընդհանրացումներ կատարելու, ամբողջականորեն ցուցադրելու այն 
ճահճային միջավայրը, որտեղ ամեն մի բարի ձգտում դատապարտված էր 
ձախողման: «Բայց հայրենիքը. այս ինչ հիմար բառ է, որ գործածում եմ 
ես,- նշում է վեպի հերոսը,- հայի համար ո՞ւր է հայրենիք, բայց հայրենիքը, 
ասես թե, ատում է ինձ, նա խորթությամբ նայում է ինձ վրա… Ինձ երևում 
է, թե այդպիսի աշխարհի օդը թունավորված է, և բնակիլ նրա մեջ անկա-
րելի է»6:  

Կյանքում իրենց գործունեության համար չգտնելով որևէ հենարան՝ 
վեպի հերոսները ստիպված էին տեղի տալ ու հեռանալ: Նրանց պար-
տությունն ինքնին վկայում է, որ «ի՞նչ անել» հարցը «Սալբիով» իր պա-
տասխանը չստացավ, և գրողի որոնումները դեռ պետք է շարունակվեին: 

Իրականության վերափոխման յուրաքանչյուր ձգտում, բնականաբար, 
պետք է պայմանավորված լինի նրա համակողմանի ճանաչողությամբ: 

                                                            
5 Նույն տեղում, էջ 252: 
6 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 5, Եր., 1985, էջ 317։ 
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Վերջինս անհրաժեշտ է ոչ միայն վերափոխման մեթոդների ու միջոցների 
ճշգրտման, այլև առաջին հայացքից աննկատելի, թաքնված կարող ուժերը 
հայտնաբերելու առումով: Այդ տեսանկյունից երևույթների պատճառահետ-
ևանքային կապի ընկալումը լայն խորհրդածությունների է մղում Րաֆֆու 
հերոսներին, որոնցից ակամա մեղսագործի վերաբերյալ իր խոհափիլիսո-
փայությամբ առանձնանում է Համրի կերպարը: «Հիմա տեսնո՞ւմ եք, որ 
դուք սկզբից անմեղ եք եղել և արդար,- նշում է նա,- բայց ձեզ հանցանքի 
մեջ ձգեցին այն հանգամանքները և այն կենսական պայմանները, որոն-
ցով, սկսյալ մանկությունից, շրջապատված եք եղել… Այն ամբողջ մթնո-
լորտը, որի մեջ ծլեցին, աճեցին և հասունացան ձեր ընդունակությունները, 
կոչվում է հասարակություն: Եթե այդ հասարակությունը, կամ, որպես ա-
սացի, այդ մթնոլորտը մաքուր լիներ, առողջարար լիներ և ձեզ վրա բարե-
րար ազդեցություն գործեր, տարակույս չկա, որ ձեր ընդունակությունները 
կզարգանային դեպի բարին»7: 

Ինչպես առհասարակ, հասարակական կյանքում ևս ինքնակա ոչինչ 
գոյություն չունի: Յուրաքանչյուր երևույթ ունեցել է իր սկիզբը, հետևապես 
և այն հողը, որտեղ այն «ծլել», աճել և զարգացել է: Այս տեսակետով 
Րաֆֆին հերքում է իրականությունն իր անշարժության մեջ աստվածային 
նախասահմանության անփոփոխելի «նվեր» համարող պահպանողակա-
նության դոգմատիկ պատկերացումները: Ասելիքն ավելի ընդգծված է 
դառնում բացասական հերոսի՝ հակառակ դիտակետով երևույթի նույնա-
տիպ իմաստավորմամբ. «Մարդ չի կարող խղճմտանք ու ազնվություն ու-
նենալ այնպիսի ժամանակներում, երբ ամբողջ մթնոլորտը, որի մեջ ապ-
րում է նա, վարակված է անբարոյականությամբ… Եթե մի ծառ արմատա-
խիլ չանես, նրա տեղը մի ուրիշը տնկել չես կարող: Բոլոր աշխարհը այդ 
բնական օրենքին է հետևում, որ իր գոյությունը պահպանի: Դա կյանքի 
կռիվն է»8: 

Չարի և բարու ձևավորման այս պատճառահետևանքային ընկալմամբ 
էլ Րաֆֆին անդրադառնում է հասարակության ընդերքում թաքնված 
մարդկային եռանդի, կարողության, ընդունակությունների «զարմանալի» 
դրսևորումներին, որոնք՝ որպես նշված «հիվանդ մարմնի» ածանցյալներ, 
պետք է հանդես գային միայն հանցավոր արարքների, խաչագողության 
տեսքով: Խաչագողերի նկարագիրը տաղանդի ու հնարամտության մի    
անօրինակ խտացում է, որը, սակայն, անառողջ կյանքում կոչված էր ծա-
ռայելու սոսկ չարին. «Խաչագողը մի գարշելի տիպ է: Նա ավերված, փչա-
ցած, անբարոյականացած հասարակության հրեշավոր ծնունդն է: Նա նե-

                                                            
7 Նույն տեղում, էջ 275: 
8 Նույն տեղում, էջ 150: 
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խած ջրի մրուրն է»9։ Մինչդեռ որքա՜ն օգտակար մարդիկ կարող էին 
նրանք լինել, եթե իրենց ունակություններն ու հնարավորություններն ի 
սպաս դնեին մարդկանց բարօրությանը: Րաֆֆին, անշուշտ, պետք է 
հայտնաբերեր այն գործոնները և միջոցները, որոնց շնորհիվ, հանձին Քա-
վոր Պետրոսի և Մուրադի («Խաչագողի հիշատակարանը»), խաչագողութ-
յունը կդիմորոշվեր դեպի գործունեության արդարամիտ ուղի: Ժամանակը, 
սակայն, չէր սպասում, և Արևմտյան Հայաստանում տիրող իրադրությունը, 
հայության բնաջնջման սպառնալիքը փրկության ավելի առարկայական և 
շուտափույթ միջոցներ էին պահանջում: 

Ազգային կյանքի համատարած անշարժության և սարսափների ֆոնի 
վրա երևան է գալիս Սարհատի կերպարը («Ջալալեդդին»): Վճռականութ-
յունն ու անելիքի հստակ գիտակցումը նրան զգալիորեն տարբերում են   
«Սալբիի» հերոսից և հրապարակ են հանում՝ որպես անձնա- և ինքնա-
պաշտպանության բնազդի, ըմբոստության ու վրեժխնդրության մի վսեմ 
մարմնավորում: Ընտանիքից և հասարակությունից արտաքսված Սար-
հատն իր մարդկային նկարագրի ձևավորման լիցքերը ստացել է դրսում: 
Տարագրվել է և դարձել «մի արկածախնդիր թափառական, իսկ վերջը՝ մի 
անգութ ավազակ, որ ուխտել էր պատժել մարդկանց, որովհետև մարդիկ 
պատժեցին նրան»10: Պատահական չէ, որ Րաֆֆին Սարհատին հանդես է 
բերում որպես գաղափարական ավազակի: Անառողջ հասարակության մեջ 
բողոքի ամեն մի ցույց, ըմբոստության ցանկացած նշույլ կարող էր երևան 
գալ միայն այդ կերպով: Հանգամանք, որ հստակ ձևակերպում է նաև վի-
պակի հերոսը. «Նա եթե ծնված լիներ մի ուրիշ երկրի վրա և մեծանար մի 
ուրիշ շրջանում, գուցե ուրիշ տեսակ մարդ կամ այլ տեսակ ավազակ 
կդառնար, որովհետև ամեն մի ավազակի գործունեությունը համապա-
տասխանում է նույն հասարակության, որի միջից նա հայտնվում է: Ավա-
զակը մի սարսափելի բողոք է հասարակության անկարգ կազմակերպութ-
յան դեմ»11: 

Սարհատը մարմնավորում է բնականոն կյանքի այն կենսական մղում-
ները, որոնք հակադրվում են բռնատիրությամբ նորմավորված իրակա-
նության օրենքներին։ Մերժելով դրանք՝ նա վերջիններիս գոյության իրա-
կան շարժառիթները հայտնաբերում է երկչոտ, ստրկամիտ համբերատա-
րության ու համակերպման մեջ: 

Երկչոտության և սեփական վիճակին համակերպման իրողությունը 
ազգային իդեալների տեսանկյունից համակողմանիորեն քննվում է «Խեն-
թը» վեպում և այնուհետև փաստարկվում հայ ժողովրդին խորհրդանշող 

                                                            
9 Նույն տեղում, էջ 8: 
10 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 4, Եր., 1984, էջ 20։ 
11 Նույն տեղում, էջ 33: 
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ծերունի Խաչոյի գերդաստանի պատմությամբ: Ճակատագրական ընտ-
րության առջև կանգնած այս նահապետական ընտանիքի անդամների 
միջև ծագած վեճը տարբեր մտայնությունների մի յուրօրինակ խտացում է: 
Որդին, որի կարծիքով օտարի բռնություններն ու կամայականություններն 
այլ բան չեն, քան անվերջ համբերատարության արգասիք, համակված է 
դրան վերջ դնելու ըմբոստ տրամադրությամբ, որին առարկում է հայրը. 
«Այդ ուղիղ է,- պատասխանեց հայրը տխուր ձայնով,- բայց մեզ դժվար է 
միանգամով ոչնչացնել այն, ինչ որ մեր պապերը տնօրինեցին մեզ հա-
մար… Հին սխալը միանգամով ուղղել շատ դժվարին է, նա կատարվել է 
հարյուրավոր տարիների ընթացքում և այսքան տարիներ պետք են նրան 
ուղղելու համար: Եկ դու ժողովրդին հասկացրու, թե թշմանու հետ այլ 
կերպ կարելի է վարվել, թե նա էլ մեզ նման մարդ է, թե նրա մարմինը եր-
կաթից շինված չէ, թե երբ նա զենքերով գալիս է մեզ կողոպտելու, կարելի 
է զենքով պատասխանել նրան… Դու կարծում ես, ժողովուրդը կհասկա-
նա՞ քեզ: Նա քեզ խենթի տեղ կդնե և կծիծաղե քո հիմարությունների 
վրա»12: 

Այսուհանդերձ, մարդը թեպետ հասարակական էակ է, սակայն չի դա-
դարում կրել կենդանական այն բնազդները, որոնք օրհասական պահին 
շանը, օրինակ, դրդում են կծել, իսկ կատվին՝ ճանկռել: Եթե բանականու-
թյունը տանուլ է տվել, կարող է գործել բնազդը. սա է որդու մեկնակետը՝ 
հիմնավորված մի պարզ ճշմարտությամբ. «Մարդկային կյանքը ներկայաց-
նում է մի սարսափելի կռվի հանդիսարան, ով որ ընդդիմության շնորհ 
չունի, նա պիտի ընկնի, անհետանա, ոչնչանա»13:  

Բայց արդյո՞ք այդ բնազդները տակավին անխաթար են մնացել։ «Տե-
ղեկագիրք գավառական հարստահարությանց» հոդվածում Րաֆֆին ցա-
վով է նշում, որ վերջին շրջանում ազգային ճնշման անօրինակ դրսևո-
րումների շարքում շատ փոքր թիվ են կազմում սպանությունները: Մի՞թե 
այդ փաստը ինքնապաշտպանության բացակայության խոսուն ապացույցն 
ու հետևանքը չէ: Սեփական անձի ազատության և ինքնապահպանության 
ձգտումը, անշուշտ, բանականության օրենքների արգասիք չէ և մարդուն 
տրված է ի սկզբանէ: «Ես կարծում եմ,- նշում է նա,- որ ամեն երեխայի 
բնության մեջ կա զենքի սերը: Նախքան մարդ լինելը, նա ձգտում է զին-
վոր լինել, և եթե վերջը հանգչում է նրա մեջ այդ զգացմունքը, դրա պատ-
ճառն է կյանքը»14: 

Րաֆֆու ստեղծագործության գեղարվեստական պատկերները նման 
իրողության առհավատչյան են, որոնք, ի դեպ, գաղափարապես հիմնավո-

                                                            
12 Նույն տեղում, էջ 190: 
13 Նույն տեղում, էջ 19: 
14 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 5, էջ 38։ 
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րելու են գալիս նաև «համբերությունը կյանք է» տեսակետի անվերապահ 
քննադատության հեղինակային միտումը: Եղերական տեսարանների, ջար-
դերի ու կոտորածների ֆոնի վրա առավել ընդգծուն է դառնում Սարհատի  
(«Ջալալեդդին»), Վարդանի («Խենթը») և մյուս վիպական հերոսների      
անեծքի ու դատապարտության կանչը. «Նայեցեք, նայեցեք,- ասաց նա,- 
այսքան բազմության մեջ մի մարդ չեք տեսնի, որ ձեռք բարձրացներ իր 
սպանողի վրա… Տունը աչքի առջև այրում են, զավակները կրակի մեջ խո-
րովում են, կինը, աղջիկը քաշում-տանում են… Տղամարդը տեսնում է այդ 
բոլորը և ինքը ամենայն խոնարհությամբ գլուխը դեմ է անում թշնամու 
սրին… Տո, անիծյալ, դու էլ մարդ ես, դու էլ սպանիր, հետո մեռիր»15: 

Վրեժխնդրության տարերային բնազդի արթնացումը դառնում է ազգա-
յին-ազատագրական պայքարի ապագա դարակազմիկ ծրագրի կարևոր նա-
խապայմանը: Րաֆֆու հերոսները ոչ միայն դրա տեսաբանն են, այլև իրա-
գործողները, որոնց գործունեության ելակետը դարձյալ ստուգվում էր մար-
դու, անհատի և ազգի գոյապայքարի «ակն ընդ ական» սկզբունքով և փաս-
տարկելու էր գալիս գաղափարական վեճում ամրագրված հետևյալ համոզ-
մունքը. «Եթե կա մի բան, որ կարող է փրկել հարստահարված և ճնշված ժո-
ղովուրդներին, դա է բողոքը, ինչ կերպով և հայտնելու լիներ նա»16: 

 
2. Ազգային-ազատագրական պայքարի                         

ծրագրային դրույթները 
 

 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմին հաջորդող շրջանում 
Օսմանյան պետությունում հայերի և մյուս քրիստոնյաների հալածանքների 
ուժգնացումը, պատերազմին զուգորդված՝ բալկանյան ժողովուրդների ա-
զատագրական պայքարն էլ ավելի հրամայաբար էին ընդգծում հարկադիր 
ինքնապաշտպանությունից զինված ապստամբության անցնելու խնդիրը: 
Րաֆֆին, անշուշտ, քաջատեղյակ էր այն բոլոր սարսափներին, որ բերելու 
էր պատերազմը հայոց կյանքում, բայց և այնպես չէր դադարում որոշակի 
հույսեր տածել՝ կապված նրա բարեպատեհ ընթացքի հետ: Այդ հույսերը 
հօդս ցնդեցին պատերազմի ավարտից և Բեռլինի վեհաժողովից անմիջա-
պես հետո: Կոչ անելով հավատ չընծայել դատարկ խոստումներին և իրա-
վական արժեքներ չորոնել կնքված փաստաթղթերում, ի նպաստ հայերին 
արված որոշումներում՝ գրողը վկայաբերում էր Կ. Պոլսի ազգային Սահ-
մանադրությունը, որն «ուրիշ ոչինչ չի եղել, բայց միայն մանկական խա-

                                                            
15 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 4, էջ 153։ 
16 Նույն տեղում, էջ 242: 
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ղալիք, որ խորամանկ դայակը տալիս է երեխայի ձեռքում, որ նա հան-
գիստ մնա, որ նրանով զբաղվի, չարություն չգործե»17: 

Դեպքերի հաջորդականության թելադրանքով ծերունի Խաչոյի և նրա 
որդու («Խենթը») բանավեճը նորովի քննության է դրվում «Կայծերում»: 
Բնազդի և բանականության անհամաձայնությունը նրանց կրողների՝ Կա-
րոյի ու Ասլանի բանավեճից ուշագրավ ճշմարտություններ է արտածում: 
Երկչոտության հասնող զգուշությունը՝ որպես մտքի արգասիք, խորապես 
դատապարտվում է ժողովրդի «սրտի» ներկայացուցչի՝ Կարոյի կողմից: 
Այն, ինչ մերժվում է մտքի օրենքներով, հաճախ ճշմարտությունն է, քանի 
որ թելադրված է բնության օրենքներին դաշնակցող սրտի կողմից: Իսկ 
այդ օրենքները հուշում են, որ «ամեն մի ճնշված և սահմանափակված զո-
րություն որքան ավելի սեղմվում է, այնքան ավելի զարգանում է նրա մեջ 
ընդդիմության  ուժը: Այնուհետև նա պիտի պայթի, նա պիտի խորտակե ի-
րան սահմանափակող  պատվարը և իր բնական ազատ ծավալականու-
թյանը պիտի հետևի»18: 

Ազատության նվաճումը, Րաֆֆու համոզմամբ, կարող է կատարվել 
երկու հիմնական եղանակներով՝ արմատական և ներգործական: Առաջին 
եղանակը ենթադրում է հասարակական զարգացման որոշակի մակար-
դակ, ուստի և կայուն հավաքական ինքնագիտակցություն: Այս դեպքում 
գլխավոր դերը վերապահվում է ժողովրդին, որը, զինված այդ ինքնագի-
տակցությամբ, պայքարի է դուրս գալիս իր ազատությունը նվաճելու հա-
մար: Իսկ երկրորդ եղանակը, որի դեպքում ազատագրումը «վերևից է իջ-
նում», այլ ոչ հակառակը, հիմնական դերը վերապահում է քաղաքներում 
հավաքված զարգացած և «գործունյա» դասերին: Այդ դեպքում ազգային 
համահավաք ամբողջությունը սոսկ կրավորական դեր է խաղում։  

Գրողը երկու տեսանկյուններից էլ հայ իրականությունն անպատրաստ 
էր համարում: Նա ոչ մի ակնկալիք չուներ վերոնշյալ «գործունյա դասերը» 
ներկայացնող պատրիարքարանից, հայ ամիրաներից ու էֆենդիներից և, 
միաժամանակ, համատարած հասարակական անշարժության մեջ մխիթա-
րական ոչինչ չէր տեսնում: Հայ վերնախավը՝ բաղկացած թոմաս-էֆենդի-
ներից, անվերապահ քննադատվում է Րաֆֆու գրեթե բոլոր ստեղծագոր-
ծություններում: Նրանք բոլորը հեղինակի միանշանակ դատապարտութ-
յան կնիքն են կրում. «Անեծք, միայն անեծքի արժանի են ձեզպիսիները… 
Դուք եք հայի տունը քանդողները, սկսյալ գյուղական չնչին մուլթեիզմից 
մինչև Բարձր դռան այն խոշոր ամիրաները, որոնք իրանց շահերի համար 
իրանց ազգի շահերը վաճառում են»19: 

                                                            
17 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 10 հատորով, հատ. 9, Եր., 1964, էջ 253։ 
18 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 4, էջ 560։  
19 Նույն տեղում, էջ 229: 
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 Իրականության՝ անպատրաստ լինելու գաղափարի արտահայտիչն 
են Րաֆֆու ռոմանտիկական հերոսները, որոնք բոլորն էլ կա՛մ դրսից էին 
եկել, կա՛մ անհայտ ծագում ունեին: Նրանք չէին կարող ձևավորված լինել 
հայ իրականության մեջ, թեպետ իրենց գործունեությամբ փորձում էին նա-
խանշել դրա վերափոխման ուղին, ճանապարհը: Վարդանի ծագումն ան-
հայտ է («Խենթը»): Նմանապես հանելուկային ու առեղծվածային է որսորդ 
Ավոյի, Մելիք-Մանսուրի, Լևոն Սալմանի և այլոց անցյալը («Կայծեր»): Պա-
տահական չէ նաև, որ նրանց անհատական գործունեությունը թեպետ ի 
սկզբանէ դատապարտված էր («հողը» պատրաստ չգտնելու պատճառով), 
բայց միաժամանակ իր հենքում կրում էր հետևյալ համոզմունքը. «Այնու-
ամենայնիվ, ես չեմ վհատում, իմ հավատը բնավ չէ խախտվում, ես և գու-
ցե իմ բոլոր համախոհներս կընկնենք, բայց մեր անկումը ճանապարհ 
կբացանե մեր հետևողների առջև. նրանք կանցնեն մեր դիակների վրա-
յով»20։ 

Սա միաժամանակ հենց իր՝ Րաֆֆու նշանաբանն էր իր ողջ կյանքում, 
որի ստեղծագործությունը, մի կողմից ծառայելով «անպատրաստ» իրակա-
նության նախապատրաստության գործին, մյուս կողմից լուսաբանում էր 
ազատագրական պայքարի ծրագրային-անկյունաքարային սկզբունքները: 
Ինչպես նշվեց, Րաֆֆին անիրատես էր համարում բոլոր նրանց, որոնք 
Բեռլինի վեհաժողովի 61-րդ հոդվածի մեջ «ոսկու հանքեր» են տեսնում: 
Դա համարելով անգործադրելի մի «ռեցեպտ»՝ նա կարևոր էր համարում 
ապագայում բացառել այն սխալները, որ հայ ժողովուրդը ցուցաբերեց 
պատերազմի ընթացքում, վերականգնել նրա մեջ իր հավաքական շահը 
գիտակցելու և իր սեփական ուժերին ապավինելու ընդունակությունը:     
«Մենք մեկ հանք ենք ճանաչում, որից կարելի է ստանալ ցանկացած ոս-
կին,- հայտարարում է նա,- դա կոչվում է նախապատրաստություն: Եվ 
Տաճկաստանի հայոց խնդիրը պետք է կայանա այսուհետև անդադար և  
անընդհատ նախապատրաստության գործի մեջ, որպեսզի նրանք կազմ ու 
պատրաստ հանդիպեն այն մեծ օրվանը, երբ կրկին անգամ կզարկե ազա-
տության ժամը: Իսկ այդ օրը կկրկնվի և շատ անգամ կկրկնվի, գուցե շատ 
հեռու չէ մեզանից»21: 

Բնությունն իր բազմազանությամբ հանդերձ ունի ներքին օրինաչա-
փություններ, որոնք անխտիր տարածվում են արտաքուստ ինքնակա և 
քաոսային թվացող բազմաթիվ երևույթների վրա: Բնության այդ օրենք-
ներն ընդգրկում են կյանքն ամբողջապես, որից դուրս չի կարող լինել նաև 
մարդը: Ուստի մարդկային կյանքի շատ առեղծվածների պատասխանը 
պետք է որոնել նրանց ներսում: Բնության և մարդու փոխառնչության այս 

                                                            
20 Նույն տեղում, էջ 261: 
21 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 10 հատորով, հատ. 9, էջ 490։ 
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եղանակով Րաֆֆին կատարում է բազմաթիվ հետևություններ: Ընդգծելով 
այն մեծ նշանակությունը, որ ունեն տեղային ու կլիմայական պայմանները 
մարդկային խառնվածքի, մտավոր և հոգեկան ունակությունների, ներաշ-
խարհի ձևավորման հարցում՝ գրողը «Հայ երիտասարդությունը» հոդվա-
ծում հայ բնակչությանը դասդասում է երկու շերտերի՝ լեռնաբնակներ և 
դաշտաբնակներ: Առաջիններին հատուկ են ըմբոստ բնավորությունը, 
ինքնիշխանությունն ու կարծր կամքը: Հակառակ դաշտաբնակների, հեռու 
մնալով քաղաքակրթության բոլոր տեսակի ազդեցություններից, նրանք 
պահպանել են կյանքի և փոխհարաբերության ավանդական, նախնական 
կերպն ու բնույթը: Ռշտունյաց մի գյուղի օրինակով երևույթն ընդհանրաց-
նում է նաև «Կայծերի» հերոսը. «Ռշտունիքը, այդ ռաշիդների (քաջերի) աշ-
խարհը սնուցել է իր խիստ և վայրենի բնության համեմատ մի ինքնուրույն 
ժողովուրդ: Նրա բնակիչները, իր մթին անտառների և ահարկու լեռների 
նման, կոշտ, կոպիտ և անխորտակելի են: Հսկա բնությունը ծնել է և հսկա 
ժողովուրդ»22: Մինչդեռ, ի հակակշիռ նրանց, դաշտաբնակները բնավո-
րությամբ «նման են իրանց բնակած դաշտերի տափարակությանը, նույն-
պես ցած, նույնպես հարթած և նույնպես տափակ են»23:  

Րաֆֆին միևնույն տեսանկյունով է մեկնաբանում նաև Ատրպատակա-
նի և Վասպուրականի բնակիչների կենսակերպի և բնավորության ակնա-
ռու զանազանությունը՝ մոտենալով երևույթի քաղաքական կողմի լուսա-
բանմանը. «Ստրկությունը սկսվել է և շարունակվել տափակ երկրների 
վրա և ավելի տաք կլիմայի մեջ»24, որին հակառակ՝ «հովիվները միշտ տի-
րում են, որպես իրանց հոտերին, նույնպես և մերձավոր ժողովուրդներին: 
Մարդկության առաջին տիրապետողները եղել են հովիվները: Մեր Հայկ 
Նահապետը նույնպես մի քաջ հովիվ էր»25: 

Րաֆֆու կարծիքով՝ ազատագրական շարժման կենտրոնը պետք է լի-
նի Վանի նահանգը, որը, նշված գործոններից զատ, բնորոշվում է նաև 
պաշտպանական անառիկ բնական ամրություններով և շրջապատված է 
մեծ մասամբ հայաբնակ գավառներով։ «Աղթամարը տրամադրում է դեպի 
ապստամբություն,- գրում է նա:- Նրա ծովը, շրջակա լեռները և անտառնե-
րը ազատություն են սիրում»26: Նա հարկ է համարում ընդգծել նաև Վանի 
և Ջոլամերիկի ասորական ըմբոստ ցեղի սահմանակցության կարևորութ-
յունը և այդ առթիվ կատարում է մի շարք առանցքային դիտարկումներ:  
Առաջ քաշելով ճնշված ազգերի շահերի նույնության գաղափարը՝ Րաֆ-
ֆին միասնության և կազմակերպված ու գիտակից համագործակցության 

                                                            
22 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 6, Եր., 1986, էջ 290։  
23 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 10 հատորով, հատ. 9, էջ 404։ 
24 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 5, էջ 484։ 
25 Նույն տեղում, էջ 491։ 
26 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 6, էջ 336։ 

Գ
Ր
Ա
Կ
Ա
Ն
Ա
Գ
Ի
Տ
Ո
Ւ
Թ
Յ
Ո
Ւ
Ն

 



76 

 

կոչ է անում: Հանգամանք, որի անհրաժեշտությունը փաստարկում է նաև 
ասորիների առաջնորդ Մար Շիմոնը. «Գնա, հայ երիտասարդ, տերին 
հանձնում եմ քեզ, գնա, երբ տեսնես ձեր պատրիարքին, ասա, մեր երկու-
սիս վիճակը մի է. թող մեր նպատակները ևս լինեն մի, ձեռք տամք մեկմե-
կու և ազատեմք մեր ազգերը անօրենների հաղթահարությունից»27: 

Հայերի, ասորիների, հույների, հրեաների և Օսմանյան պետության 
մյուս ճնշված ազգերի միավորման անհրաժեշտությունն է ընդգծվում նաև 
«Նամակ Կ. Պոլսից» հոդվածում: Շահերի նույնությունը պահանջում է նաև 
գործելակերպի նույնություն, քանի որ «միակ ուժը, հանդիպելով ավելի 
զորեղ ընդդիմության տիրապետող կողմից, կորցնելու է յուր նշանակութ-
յունը, առանց հասնելու որևիցե հաջող հետևանքի»28: Տեսակետն իր գործ-
նական կերպավորմամբ հաճախակի է երևան գալիս նաև գեղարվեստա-
կան պատկերներում, որոնցից է, օրինակ, «Ուղեգրություններում» նկա-
րագրված քարավանի խորհրդանշական ընթացքը: Կողոպտվելու և սպան-
վելու վտանգը բարեկամացրել է նրա այլադավան ուղևորներին, և «նոքա 
զգում են միմյանց կարիքը»: 

Րաֆֆի հրապարակախոսի ըմբռնումներն, իհարկե, չէին կարող ի 
սկզբանե անփոփոխ լինել և իրադարձություններին զուգընթաց ինքնաքն-
նություն, ներքին հասունացում ու զարգացում էին ապրում: Եթե, օրինակ, 
դեռ 1876 թվականին նա շատ կարևոր էր համարում թուրքահայերի՝ սահ-
մանադրություն ունենալու խնդիրը («Պարսկաստան»), ապա ընդամենը եր-
կու տարի անց հարկադրված էր բացառել իրավական նորմերից զուրկ երկ-
րում ամեն մի իրավական թղթի կամ արձանագրության նշանակությունը:  

 Արդեն 1870-ական թվականների վերջերին էական փոփոխություններ 
են կրում նաև գրողի լուսավորական ըմբռնումները: Դեռևս նրա վաղ 
շրջանի հայացքներում առանցքային տեղ էր գրավում քրդերին կրթելու 
խնդիրը: Բարբարոսությունն ու ավազակաբարո կենցաղը, Րաֆֆու կար-
ծիքով, իրենց հիմքում ունեն ընդամենը մեկ՝ անկրթության նախապատ-
ճառ: Հայ ժողովրդին պատուհասող մահմեդական այլազգիները, բնակա-
նաբար, մեղավոր չեն, եթե կյանքում ակամա վայրենու բնազդով են       
առաջնորդվում, մեղավորը մշակութապես զարգացած ազգն է, որը չի 
փորձել նրանց կրթել։ «Եթե ցանկանում ենք ազատ մնալ գազանների կա-
տաղությունից,- նշում է «Խենթի» հերոսը,- պետք է աշխատենք նրանց ըն-
տանեցնել, պետք է աշխատենք նրանց վարժեցնել ավելի խաղաղ և ավե-
լի քաղաքակրթված կյանքի»29: Միևնույն տեսակետն առկա է նաև «Կայծե-
րում». «Դրանք մեր հարևաններն են և եթե դրանք քաղցած մնան, մեր հա-

                                                            
27 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 9, Եր., 1990, էջ 119։ 
28 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 10 հատորով, հատ. 9, էջ 51։ 
29 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 4, էջ 278։ 
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ցը կխլեն մեր ձեռքից: Եթե ցանկանում ենք, որ քուրդը գողություն չանե, 
պետք է աշխատենք սովորեցնել նրան, որ իր վաստակով ապրուստ հայ-
թայթե»30:  

Րաֆֆու այս կարծիքը բխում էր այն համոզմունքից, որ Արևելքում լու-
սավորության տարածման առաքելությունը վիճակված է հայերին, և որ 
քաղաքակրթությունը նրանց միջոցով է մուտք գործելու մահմեդական Ա-
սիա: Նշված տեսանկյունից Րաֆֆին «Մշակ»-ում տպագրված նամակնե-
րից մեկում («Նամակ Դավրեժից») ողջունում է այլազգի երեխաներին 
նույնպես կրթություն տրամադրելու Թավրիզի դպրոցի պատրաստակա-
մությունը՝ դա համարելով պարսիկների լուսավորման մի կարևոր 
սկզբնաքայլ: Բայց, այնուամենայնիվ, հետպատերազմյան շրջանի իրերի 
ընթացքը, կապված ազգային ճնշումների ուժգնացման, սադրանքների և 
բռնությունների աճի հետ, նախապատրաստում է այն կտրուկ շրջադարձը, 
որ կրելու էր հեղինակի աշխարհայացքը, և որը հստակ ձևակերպում էր 
ստանալու «Դավիթ Բեկի» հերոսի կողմից. «Մի ժողովուրդ չէ կարող 
կրթել մյուսին, երբ ինքը գտնվում է նրա իշխանության ներքո: Վարժապե-
տը պետք է ազատ լինի իր աշակերտների վերաբերությամբ: Մենք ձեզ 
կարող ենք կրթել, երբ դուք մեր հպատակներ կլինեք»31: 

«Դատարկ հույսերով ենք խաբվում» հոդվածում այս տեսակետը ստա-
նում է նաև իր քաղաքական գնահատականն ու հիմնավորումը: Րաֆֆին 
խստիվ հակադրվում է այն պահպանողական մտայնությանը, որն արևմ-
տահայության ապագան որոնում էր Թուրքիայում  և նրա վիճակի բարե-
լավման հիմնական նախապայմանը համարում էր Թուրքիայի քաղաքակր-
թական զարգացումը: Թուրքական տարրի գոյության կերպն ու առանձնա-
հատկությունը, ինչպես որ պատմությունն է փաստում, զինվորականութ-
յունն է, որն իր անզարգացած վիճակում, բնականաբար, շատ ավելի անվ-
տանգ կարող է լինել։ «Թուրքը այսօր անկիրթ բարբարոս է,- ասում է 
նա,- բայց քաղաքակրթվելուց հետո կդառնա կրթյալ ավազակ և այն 
ժամանակ ավելի վտանգավոր կդառնա»32: 

Այնտեղ, որտեղ ազնիվ լուսավորական նպատակներն անզոր են, 
պետք է գործեն ճկուն դիվանագիտությունն ու ռազմագիտական հմտու-
թյունը: Այս առումով հարկ է, որ ազատագրական պայքարն իր հաջողու-
թյունն ապահովագրի՝ խելամիտ կերպով օգտագործելով թշնամու ներ-
սում առկա  հակասությունները: Րաֆֆու հերոսները, սրելով մահմեդական 
աշխարհում կրոնական տարբերակվածությամբ, ցեղային ինքնիշխանութ-
յամբ պայմանավորված տարաձայնությունները, հղանալով շիաներին և 

                                                            
30 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 6, էջ 320։ 
31 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 7, Եր., 1985, էջ 441։ 
32 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 10 հատորով, հատ. 9, էջ 271։ 

Գ
Ր
Ա
Կ
Ա
Ն
Ա
Գ
Ի
Տ
Ո
Ւ
Թ
Յ
Ո
Ւ
Ն

 



78 

 

սունիներին, քրդական զանազան ցեղերին գժտեցնելու ծրագրեր, գործ-
նականում առաջնորդվում էին այդ սկզբունքով: 

Ազգային-ազատագրական պայքարի հիմնական շարժիչ ուժերի գնա-
հատման հարցում  Րաֆֆու քաղաքական նկատառումները երևան են բե-
րում նաև ազնվական խավի վերաբերյալ աշխարհայացքային մի շարք էա-
կան տարրեր: «Կայծերի» հերոսը, դիպուկ բնութագրելով ազնվականության 
տեղն ու դերը ազգային-ազատագրական շարժումներում, խոր ափսոսանք 
է հայտնում հայ ազնվականության կորստյան համար. «Երբ մենք ազնվա-
կանություն ունեինք, երբ տակավին բնաջինջ եղած չէին նախարարական 
տները, ամեն անգամ, երբ ժողովրդի կողմից պայքար էր տարվում բռնու-
թյան դեմ, նրա նախաձեռնությունը տալիս էր նախարարությունը: Եվ մեր 
հայրենիքի թշնամիները, լավ հասկանալով ազնվականության նշանակու-
թյունը, սկսեցին հետզհետե ոչնչացնել նախարարական տները, որպեսզի 
կատարելապես տիրել կարողանան մեր հայրենիքին»33: 

Ազնվականությունը, ինչպիսին անցյալում էր, այլևս գոյություն չուներ, 
չնայած նրա որոշ բեկորներ դեռևս կային: Դավիթ Բեկի՝ մի հինավուրց 
ազնվական տոհմից սերված լինելն ընդգծում էր հենց այդ հանգամանքը։ 
Այդ հանգամանքն էր ընդգծվում նաև Միր Մարտոյի («Կայծեր») ողբերգա-
կան ճակատագրի և նրա վերջին շառավղի՝ Կարոյի կյանքի ու գործու-
նեության պատմությամբ: Հարցի վերաբերյալ Րաֆֆու դիրքորոշումը յուրա-
հատուկ մեկնաբանություն է ստանում իր իշխանատոհմիկ անցյալին հա-
ղորդակից Կարոյի վարքագծով: Այրելով իր նախարարական տոհմի ինք-
նությունը հաստատող բոլոր վավերագրերն ու փաստաթղթերը, Ղարա-Մե-
լիքների հազար տարվա տոհմային վկայականները ոչնչացնելով՝ Կարոն 
միաժամանակ դատապարտում է հայ հասարակական կյանքում գոյատևող 
այն «սինլքոր» մտայնությունները, որոնք ձևավորվել են հինավուրց անցյա-
լի հիշատակների անպտուղ ոգեկոչման հիմքի վրա: «Ինձ պետք չէ արտո-
նական իշխանությունը, որ իբրև ողորմություն շնորհված է եղել իմ պապե-
րին,- ասաց Կարոն խորին վրդովմունքով,- ես պիտի աշխատեմ չսովորել 
մուրացկանություն: Եթե կհաջողվի ինձ կրկին ձեռք բերել այն, ինչ որ կորց-
րել են իմ նախնիքը, այդ պետք է լինի սեփական ջանքով: Սրով, բռնի ուժով 
խլածը պետք է սրով վերադարձնել»34: 

Ամեն ինչ պետք է սկսել սկզբից. սա է Րաֆֆի քաղաքագետի համոզ-
մունքը, որը, ազգային-ազատագրական պայքարին վերաբերող իր գաղա-
փարները շարադրելով հանդերձ, պետք է հաշվի առներ նաև հետևյալ 
ճշմարտությունը. «Երբ որևիցե ժողովրդական շարժման գաղափարը մի 
քանի անհատների երևակայության ցնորք է միայն և տակավին չէ ընդ-

                                                            
33 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 6, էջ 286։ 
34 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 5, էջ 393։ 
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հանրացել, չէ տարրացել ամբոխի գոնե մի մասի մեջ, մի հարվածով կա-
րելի է ոչնչացնել բոլորը, երբ առաջնորդող անձինքը ոչնչացրած կլինեն»35: 
Ամբոխ ասելով՝ Րաֆֆին նկատի ուներ ժողովրդական տարերքը, որը և 
պետք է իրականացներ ազատագրական պայքարը: Նա ինքն է միայն ի 
վիճակի տնօրինելու սեփական ճակատագիրը: Րաֆֆին, փաստորեն, իր 
ծրագրի իրականացման ելակետում տեսնում էր ժողովրդին և այս տեսա-
կետից ավելի և ավելի էր սաստկացնում հայ մտավորականության դա-
տապարտումը՝ ցուցադրելով Դուդուկջյանի կերպարը («Խենթը»): Վերջինս 
հանդես էր գալիս իբրև լիարժեք գաղափարախոս, որը, սակայն, իր գոր-
ծունեությամբ պիտի ձախողվեր, քանի որ «հողը» նախապատրաստված 
չէր: Դուդուկջյանը մարմնավորում է Կ. Պոլսի հայ մտավորականությանը, 
որը հոգեբանորեն այնքան է խորթացել ժողովրդից, որ վճռական պահին 
իր «ոստանից» դուրս գալով՝ հաջողության չի հասնում՝ այդպիսով կրկին 
արժանանալով Րաֆֆու քննադատությանը: «Գյուղացիներ… հասավ ժա-
մը… ձեր արյունով պետք է գնեք… ձեր ազատությունը… ապագան… մեզ է 
պատկանում… -Խե՛ղճ,- ասաց Վարդանը գլուխը շարժելով: -Երևի շատ 
գրքեր է կարդացել… Հայ գյուղացու ողորմելի օդայի մեջ իրան Փարիզի 
բարիկադների վրա է երևակայում»36: 

Կ. Պոլսի մտավորականության հասցեին ուղղված՝ Րաֆֆու մեղադ-
րանքը պայմանավորված էր հայ ժողովրդին առաջնորդելու դերից նրա  
օտարված լինելու հանգամանքով: Հասու չդառնալով ժողովրդի իրական 
վիճակին, պետքերին ու պահանջմունքներին՝ նրանք զբաղված են եղել 
«օդեղեն ամրոցներ» կառուցելով և հայության կյանքի բարվոք դրության 
վերաբերյալ պատրանքներ փայփայելով, ուստի պատահական չէ, որ 
նրանց ներկայացուցիչ Դուդուկջյանը պետք է անակնկալի գար և դատա-
պարտվեր ձախողման: Այսուհանդերձ, Րաֆֆին ի դեմս իր մյուս հերոսնե-
րի հայտնաբերում է այն ցանկալի գործիչներին, որոնք, գործնականում 
հիմնավորելով հեղինակի տեսակետները, կարողանում են հասնել հաղ-
թանակի: Ֆարհատն («Կայծեր») իր կենսագրությամբ գծում է գիտակից 
մարդու ձևավորման հիմնական ճանապարհը, որը գրողը մշտապես ի 
ցույց է դրել նաև իր հրապարակախոսական հոդվածներում: Հենց այդ ա-
ռումով, ի դեպ, Րաֆֆու ստեղծագործությունը կրում է այն «անբացատրելի 
խորհուրդը», որը «Կայծերի» պատանի հերոսին առեղծված էր թվում. «Եր-
կաթի մեջ թաքնված կայծերը դուրս էին ցայտում այն ժամանակ միայն, 
երբ սառն երկաթը սաստիկ ջերմացնում էին և երբ սկսում էին ծեծել, հար-
վածել նրան»37: Երևույթն իր ենթատեքստով նորովի ամբողջանում է նաև 

                                                            
35 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 4, էջ 330։ 
 
37 Նույն տեղում, էջ 344։ 
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Րաֆֆու «Հայդուկներ» հոդվածում, որտեղ վերջիններիս համարելով 
«հանկարծ ցայտող կայծեր ժողովրդի հանգած քաջազնական կյանքից»՝ 
նա նրանց գործունեությունն անվանում է հեղափոխական, «որովհետև նա 
(հայդուկը – Ա. Հ.) իր սրով պաշտպան է հանդիսանում նեղյալին և ուխ-
տում է անգթաբար պատժել անիրավությունը»38: 

Գրողի՝ ազգային ազատագրության իդեալը ձևավորվում է սեփական 
ուժերով այն ձեռք բերելու գաղափարի հիմքի վրա: Նա քննադատում է 
այն գրչակներին, որոնք սին լավատեսությամբ փորձում են այդ ազատագ-
րումը որոնել միայն պետությունների փոխհարաբերություններում: Անվա-
նելով դա «ինքնախաբեություն»` գրողը դրա մեջ է տեսնում ժողովուրդնե-
րի բռնադատման և, առհասարակ, մարդկային ողջ թշվառությունների 
կենսական արմատները: Ինքնախաբեությունը թշնամի է «ինքնաճանաչմա-
նը», նրա «հայրը նախանձն է, իսկ մայրը՝ դժգոհությունը»: Ինքնախա-
բեությամբ տառապող մարդն «իր մեջ թերություններ չէ տեսնում և դրա 
համար նա միշտ անշարժ է մնում… Ինքնախաբեությունը բարոյական ինք-
նասպանություն է, մեռելություն է, որի մեջ մարդկային բոլոր կրքերը հան-
գիստ են»39: 

Այլ բան է, սակայն, երբ պետությունների փոխհարաբերություններում 
առկա են ազգային ընդվզումի և պայքարի շարժառիթները: Ռուս-թուրքա-
կան պատերազմի հանդեպ Րաֆֆու դիրքորոշումը հենց այս տեսակետից 
հակադրվում է այն մտայնություններին, որոնք  ռուսական զենքի հաղթա-
նակի միջոցով թուրքական տիրապետությունը ցարականով փոխարինելու 
ակնկալիքներ էին տածում: Ի տարբերություն այդ մտայնությունը կրողնե-
րի՝ Րաֆֆին պատերազմը նպատակահարմար էր համարում ազգային-  
ազատագրական պայքարի դուրս գալու և, այդ կերպ օտարի լուծը թոթա-
փելով, անկախ պետականություն ստեղծելու համար40։   

Րաֆֆին իր ստեղծագործությամբ կերպավորել է նաև իդեալական ա-
պագան, որին կարելի էր հասնել ազգային-ազատագրական պայքարի՝ 

                                                            
38 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 10 հատորով, հատ. 9, էջ 316։ 
39 Նույն տեղում, էջ 273։  
40 Ռուս-թուրքական պատերազմի ավարտն ու Բեռլինի կոնգրեսին հաջորդող իրադարձություններն ավելի են ամ-
րապնդում ազատությունը սեփական ուժերով ձեռք բերելու՝ Րաֆֆու հավատամքը, որի պաշտպանությունը նրա 
կյանքում հաճախակի է հակասությ ունների և տհաճ միջադեպերի պատճառ դարձել: Հանգամանք, որ որոշա-
կիորեն դրսևորվեց նաև նրա և «Մշակի» խմբագիր Գրիգոր Արծրունու փոխհարաբերություններում։ Գրականա-
գիտության մեջ հաճախակի է արտահայտվել այն միտքը, թե Րաֆֆու և Արծրունու գժտությունը, որն ավարտվեց 
«Մշակից» Րաֆֆու հեռանալով, ունեցել է նյութական կամ անձնական շարժառիթներ: Ոմանք այդ իրողությունը 
հիմնավորել են նաև թերթի կազմակերպական սկզբունքների շուրջ նրանց ունեցած տարաձայնություններով: 
Նշված իրողությունները, նաև վերջինը, հաճախակի են նկատելի եղել Րաֆֆու և Արծրունու համագործակցու-
թյան ընթացքում, բայց դրան չեն խոչընդոտել: Այս տեսակետից նոր և ուշագրավ է Ռ. Պատկանյանի կարծիքը 
երկու մտավորականների գժտության վերաբերյալ։ «Րաֆֆիի Արծրունուց հեռանալու պատճառը,- գրում է նա,- 
միայն այն չէր, որ 1884 թվին «Մշակը» ժամանակավորապես խափանվեց, այլ կային ուրիշ պատճառներ: Դա 
Արծրունու անվերապահ ռուսասիրությունն էր հայկական հարցի վերաբերմամբ, այլև նրա՝ ռուս կառավարությա-
նը հայ ազգի անունից համարյա թե արած խոստումները, որ հայերը երջանիկ պիտի լինեն, եթե ամբողջ Տաճ-
կաստանը գրավվի ռուսների կողմից: Այդ, իհարկե, Արծրունու սովորական անտակտությունն է»։ Տե՜ս Սարինյան 
Ս. Ն., Րաֆֆի, Եր., 1957, էջ 344։ 
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նրա գծած ճանապարհով: Եթե «Խենթում» դա երկարատև մի ժամանակա-
հատված է նախանշում, ապա «Կայծերում» առարկայանում է գործող հե-
րոսների ներկայությամբ: Նրա երազած համայնական հասարակությունը 
զերծ է ազգային և սոցիալական ճնշումներից և ապրում է իրավահավա-
սարության սկզբունքներով: Ամենուրեք մշակութային բարձր մակարդակ է 
տիրում, կառուցվել են բարեկարգ դպրոցներ, հիվանդանոցներ, համալսա-
րան։ Առկա է եսամոլության ախտից ձերբազատված, վերափոխված մար-
դը, որի գործունեության նպատակը համընդհանուր բարեկեցությունն է: 
Առկա է մինչև իսկ վերափոխված, իր մարդկային և ազգային արժանա-
պատվության գիտակցումով հպարտ Թոմաս էֆենդին: Հատկանշական են 
նաև այդ իրականության ստեղծմանը նախորդող փոթորկալից արհա-
վիրքներն ու աղետները, որոնց հենքի վրա աճում է ժողովրդական ցասու-
մի ու վրեժխնդրության զգացումը, աճում է և դառնում առհավատչյան 
Րաֆֆու այն առանցքային դրույթի, ըստ որի՝ «…առանց արյունի, առանց 
զոհերի փրկություն չէ լինում…»41: 

 

3. Ազգային-ազատագրական պայքարի 
բարոյագիտական հայեցակարգը 

 
Թույլ է այն պայքարը, որն առաջնորդվում է միայն տակտիկական և 

ստրատեգիական լծակներով, թույլ է և դատապարտված, եթե հիմքում 
բարոյական ազդակներ չունի, չունի այն փորձաքարը, որը, սահմանազա-
տելով պայքարող կողմերի շահագրգռությունները, նրանցից մեկի վրա 
տարածելով ճշմարիտի և արդարացիի զորացուցիչ հովանին, դառնում է 
նրա հաղթանակի գրավականը: Ուստի պատահական չէ, որ, ազատագրա-
կան շարժման ծրագրի շարադրանքից զատ, Րաֆֆին սահմանում է նաև 
նրա բարոյագիտական խորհուրդը: Կենաց և մահու պայքարն, ի դեմս 
թշնամական կողմի,  ունի կողոպտիչի, ավարառուի կամ մարդասպանի 
մղումներով առաջնորդվող հակառակորդ, որն անհաղորդակից է անձնա-
զոհության, քաջության և խիզախության գաղափարներին: Այդպիսին են 
բռնակալ պետությունը, ազգային ճնշում և բռնություններ իրականացնող  
մահմեդական տարրերը, որոնք հովանավորվում են նույն բռնակալ պե-
տության կողմից, և, իհարկե, նրանց մասը կազմող քրդերը. «Բոլորովին 
սխալ է, որ ասում են, թե քուրդը քաջություն ունի,- գրում է Րաֆֆին:- Նա 
քաջ է, երբ անզեն, անպաշտպան մարդկանց վրա է հարձակվում։ Ինչ քա-
ջություն կարող է լինել բարբարոսի մեջ, որ առաջնորդվում է միայն 

                                                            
41 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու, հատ. 9, Եր., 1964,  էջ 305։ 
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հափշտակության գաղափարով։ Քաջությունը անձնազոհություն է պա-
հանջում, իսկ անձնազոհությունը առանց բարձր իդեալների չէ կարող լի-
նել»42: 

Րաֆֆին արդեն հայտնաբերել էր հայրենիքի ազատագրման հիմնա-
կան շարժիչ ուժը, որը ժողովուրդն էր, և հայտնաբերելով նաև նրա ան-
պարտելիության կարևորագույն կռվանը՝ նա գործնականում ցուցադրում է 
հայրենիքի ազատագրմանը հասցնող դժվարին, բայց որոշակի ուղին:    
Նրա հերոսների գործունեությունը, սխրանքի և անձնազոհության բազմա-
թիվ գեղարվեստական պատկերները կրում են հայրենիքի հանդեպ բարո-
յական պարտքի խորհուրդը, որին ստորադասվում է մնացյալ ամեն ինչ։ 
Պատմությունը ևս ավանդել է այդպիսի շատ փաստեր, երբ բախտորոշ   
իրադրություններում ամեն բան ստորադասվել է հայրենիքի գաղափարին։ 
Դրա դասական օրինակներից էր Վարդանանց պատերազմը։ Րաֆֆու 
կողմից վկայակոչվող՝ նախնիների փառապանծ հիշատակն ու Եղիշեի ոս-
կեղենիկ խոսքերն ուսանելի դասեր են դառնում նաև ներկայի համար.    
«Հայրը պիտի չխնայե իր որդուն, և որդին ակնածություն չի պիտի առնե 
հոր պատվին: Կինը պետք է կռվե իր ամուսին այրի հետ, և ծառան պիտի 
դառնա իր տիրոջ դեմ, երբ նրանում անհավատարմություն կնկատի: Հայ-
րենիքի սերը և նրա ազատության միտքը պետք է թագավոր լինի ամեն 
գործողությունների վրա, և ամեն ինչ պետք է զոհվի այդ ազատությունը 
գնելու նպատակին»43:  

Հայրենիքի շահն այն բարձրագույն արժեքն է, որն անվերապահորեն 
պետք է իշխի մարդկային բոլոր կրքերի, գործողությունների և փոխհարա-
բերությունների վրա, մասնավոր ու անհատական ամեն մի երևույթ պիտի 
հաշվետու լինի նրա առջև և կախման մեջ՝ նրանից: Սա է Րաֆֆու դրա-
կան հերոսների գործունեության առանցքային ելակետը, որի գործնական 
կերպավորումն առկա է սյուժետային զանազան միջադեպերում: Ուշագ-
րավ է, որ դա հեղինակի կողմից պարտադրված, քարացած գաղափարա-
կան մի հիմնադրույթ չէ, այլ առարկայանում է իր ձևավորման և զարգաց-
ման գործընթացում՝ նշանավորելով ազգային ինքնագիտակցության 
ծնունդը: Րաֆֆու հերոսներից շատերի մեջ, օրինակ, համազգային վրեժ-
խնդրության ձևավորման գործում կարևոր դեր են խաղում անձնական 
վրեժխնդրության մասնավոր ազդակները, որոնք էլ հիմք են դառնում ցու-
ցադրելու ազգային ինքնագիտակցության ձևավորման ու հասունացման 
գործընթացը: Որքան խոսուն է այս առումով պատանի Դավթի վրեժխնդ-
րության երդումը, որը, մի կողմից վերաբերելով նրա ծնողների ինքնահր-
կիզմանը, մյուս կողմից հայրենիքի ազատագրման նպատակադրումն է 

                                                            
42 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 6, էջ 248։ 
43 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 7, էջ 272։ 
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արտահայտում։ «Թող վկա լինի հայրենիքի այդ սուրբ հողը, որ ծածկում է 
ձեր մարմինները…,- ասում է նա։ -Ես պիտի վրեժխնդիր լինեմ, պիտի 
վրեժխնդիր լինեմ չարության, անարդարության և բռնության դեմ: Այս րո-
պեից հանդիսավոր երդում եմ դնում՝ կռվել և մինչև մահ կռվել հայրենիքի 
ազատության համար: Այն օրը ձեր ոսկերքը կհանգստանան այս մթին գե-
րեզմանի մեջ, երբ ազատության շունչը խաղաղ, կենսաբեր ոգվով կփչե 
նրա վրայով»44: 

Բայց, այնուհանդերձ, ամեն մի անանձնականություն, հետևաբար նաև 
որևէ արարքի կամ երևույթի բարոյագիտական ընկալման, իմաստավոր-
ման ու հիմնավորման ունակություն ենթադրում է մարդու հոգևոր ներաշ-
խարհի որոշակի մակարդակ և անհատական ազատություն: Իսկ այս վեր-
ջինը անհամատեղելի է հասարակական կյանքում առկա նախապաշա-
րումների, սնահավատության և մարդու ինքնուրույն վարքագիծն ու մտա-
ծելակերպը կաշկանդող այլ կարծր օրենքների հետ: Ուստի հասկանալի է, 
որ Րաֆֆին ցասկոտ դատապարտության է ենթարկում անձի ազատու-
թյունը կաշկանդող արհեստական շղթաները՝ մանրազնին քննության են-
թարկելով իր՝ վերոհիշյալ բարոյագիտական հայեցակարգի հիմնական 
բաղադրիչը՝ սիրո գործոնը: 

Րաֆֆու առաջին գրավոր մտորումները, անգամ բանաստեղծություն-
ները, լի են սիրո բռնադատման տխուր և հոգեմաշ պատկերներով․ հան-
գամանք, որ կյանքի նահապետական օրենքները ֆետիշացնող գաղափա-
րախոսի դեմ գրողի կրքոտ բանավեճի շնորհիվ է՜լ ավելի ընդգծուն է դառ-
նում «Սալբիում»: Պառավ Մարթա, Հուրի-Խան Դայա… գրբացների, հե-
քիմների մի ամբողջ շարք, որոնք, մեկը մյուսին լրացնելով, դառնում են 
դարաշրջանի պահպանողական մտայնության և աշխարհայացքի ամբող-
ջական արտահայտիչները. «Ի՞նչ ասել է սիրահարություն, այդ ի՞նչ օտա-
րոտի բառ է,- գոչեց պառավը բարկացած,- ի՞նչ է նշանակում մի սեր այր և 
կին մարդերի մեջ, որ չեն կապված որևիցե աստուծո օրենքով, եթե ոչ՝ 
լկտի ցանկություն, լրբություն և հեշտասիրություն»45: 

Սիրո բռնադատումը, ամեն ինչից զատ, նախ կանանց սեռի բռնա-
դատման արտահայտությունն է, մի իրողություն, որը բնականաբար հա-
կասում է կնոջը հասարակական կյանքին մասնակից դարձնելու՝ Րաֆֆու 
հայտնի դրույթին: Դա դիպուկ է բնութագրում նաև վեպի հերոսուհին. 
«Երևակայիր, Ռուստամ, որքան էլ յուր արյունախում և եղեռնավոր բնավո-
րությամբ անտանելի լինի բարբարոսական բռնակալությունը, հազարա-
պատիկ դժնդակ և վատթար է այն բռնությունը, որ ասիական կյանքի մեջ 
ոտնակոխ է արել կանանց սեռի արդար իրավունքը, ճնշել ու կաշկանդել է 

                                                            
44 Նույն տեղում, էջ 111: 
45 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 2, էջ 89։ 
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նրանց ազատությունը և թունավորել է նրանց հիվանդոտ դրությունը»46: 
Մեկը մյուսից ավելի ողբերգական են երևույթն արտացոլող պատկերները, 
որոնց առավել խտացված դրսևորումը երևան է գալիս հարեմական կյան-
քի նկարագրությամբ: Այնուհանդերձ, ակնառու է նաև հեղինակի այն հա-
մոզմունքը, որ հնի և նորի պայքարով բնութագրվող անցումային շրջանն 
անվերապահորեն ավարտվելու է վերջինի հաղթանակով: «Աշխարհս լու-
սավորյալ է,- ազդարարում է «Սալբիի» հերոսուհին,- և սիրո աստվածու-
հին դուրս գալով ամոթխածության վարագույրի ետևից՝ մերկացել է յուր 
նախկին քողածածկոցից. այժմ նա մերկ հանդես է մտել մարդկային կյան-
քի մեջ որպես ճշմարտության աստվածուհի»47: 

Բնորոշումն, անշուշտ, պատահական չէ։ Սերը՝ որպես մարդկային հո-
գու ազնվացման, նվիրման և անձնուրացության կենսական գործոն, ոչ 
միայն Րաֆֆու, այլև առհասարակ հայ առաջադեմ մտքի կողմից համար-
վում էր այն «վարդապետությունը», որն էական նշանակություն ունի ան-
հատի վերափոխման, ուստի հասարակության առողջացման և ազգային 
իդեալների իրականացման հարցում: Սիրո «աստվածային» էությունը, այս-
պիսով, Րաֆֆու ստեղծագործության մեջ հիմնավորվում է ոչ միայն նրա 
զորությամբ մարդու վերափոխման ռոմանտիկական հայեցակետով, այլև 
համազգային «հոգեփրկության» լիցքեր է պարունակում: «Աստված սեր 
է»,- հայտարարում է Րաֆֆու հերոսը՝ Սալբին:  

Րաֆֆին, այսպիսով, հայտնաբերել էր այն ամենազորեղ երևույթը, ո-
րի առջև նահանջում են մարդկային հոգու վատթարագույն հատկանիշ-
ներն անգամ: «Ամենասարսափելի հրեշները,- գրում է նա,- որ ներկում են 
արյունով երկիրները, որ ահուդողի մեջ են պահում ազգերը, խոնարհվում 
են, ծունկ են չոքում սիրած կնոջ առջև»48: Մեկ այլ առիթով գրողն իր ասե-
լիքը հավաստում է բնության մեջ հաստատված հետևյալ օրենքով. «Ամե-
նավայրի գազանը անգամ ազնվանում է, ընտելանում է ավելի խաղաղ 
կյանքի այն ժամանակ միայն, երբ նրան սիրում ես»49: Օրինակները կրկին 
ու կրկին փաստելու են գալիս այդ հրապարակախոսական դրույթը՝ հոգ-
ևոր վերափոխման հանձնարարական ստացած հերոսների միջոցով: Սերն 
անգամ քուրդ բեկի վայրագ էությունն է քնքշացնում, հեղափոխում է նույ-
նիսկ բարոյական անկում ապրած այնպիսի մեկին, ինչպիսին Թոմաս       
էֆենդին է («Խենթը»): Եվ, վերջապես, սիրո հրաշագործ ազդեցությունից 
զերծ չի մնում նաև խաչագողը՝ մարդկային հասարակության տականքն ու 
հանցագործ աշխարհի ներկայացուցիչը: «Այդ ի՞նչ փոփոխություն էր, որ 
կատարվեցավ իմ մեջ,- ասում է Մուրադը,- Ինչո՞ւ իմ ձեռքը այս անգամ 

                                                            
46 Նույն տեղում, էջ 125։ 
47 Նույն տեղում, էջ 130։ 
48 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 4, էջ 352։ 
49 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 5, էջ 202։ 
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դողում էր արյունոտ գործում: Ո՞վ մեղմացրեց իմ բնավորության վայրե-
նությունը… Այդ բոլորը դեռ անորոշ մթության մեջ էր ինձ համար: Միայն 
ես զգում էի մի բան՝ զգում էի, որ իմ սիրտը կապված էր այդ անբախտ 
աղջկա հետ»50:  

Սիրո զգացումը մարդու մեջ կյանքի արթնության առաջին պայմանն է 
և վերջին ապավենը, որ դադարում է միայն այն ժամանակ, երբ կյանքն 
ինքն է դադարում: Դատապարտյալը տաժանակրության մեջ («Խաչագողի 
հիշատակարանը») նրանով է միայն մաքառում: Նրան է ապավինում նաև 
բռնակալը կործանման պահին («Դավիթ Բեկ»): Սիրո զգացմունքի նման 
մեկնաբանությունն ու գնահատությունը դառնում են այն յուրահատուկ 
անկյունաքարը, որի հիման վրա պետք է ամբողջանար և էլ ավելի ցայ-
տուն դրսևորվեր Րաֆֆու՝ ազգային-ազատագրական պայքարի բարոյա-
գիտական հայեցակարգը: Սերն անհամատեղելի է եսակենտրոնության 
հետ։ Իբրև մարդկային հոգու գոյության իրողություն՝ այն իր հետ բերում է 
համամարդկային, վեհ և անանձնական մղումներ և ըստ այդմ էլ դառնում 
հայրենափրկիչ գործունեության կարևորագույն խթան: Երևույթն իր ու-
շագրավ արտահայտությունն է գտնում, օրինակ, «Դավիթ Բեկում», որտեղ 
երկու հերոսների՝ Խորենի և Սառայի անձնազոհ և հայրենանվեր գործու-
նեությունը ամրագրված է նաև փոխադարձ սիրով։ Մարդու վերափոխման 
և նրա հասարակական օգտակար գործունեության մեջ սիրո անփոխարի-
նելի դերն է ընդգծվում նաև «Զահրումար» և «Մինն այսպես, մյուսն այն-
պես» ստեղծագործություններում: Երկվորյակները՝ Սոֆին և Անիչկան, 
ստանալով ոչ հիմնավոր դաստիարակություն և ձեռք բերելով ոչ կամային 
խառնվածք, կանգնած են լինելիության վերջնական ձևի ճակատագրական 
ընտրության առջև: Եվ եթե նրանցից մեկը դատապարտված է, ապա մյու-
սը Արուսյանի հանդեպ փոխադարձ սիրո շնորհիվ պետք է փրկության ափ 
հասնի: 

 Հատկանշական է, որ Րաֆֆին իր տեսակետները զարգացնում է՝ որ-
պես կանոն ընդգծելով հասարակական կյանքում կնոջ կարևոր դերն ու 
նշանակությունը: Չէ՞ որ «Ոչինչ վերանորոգություն մի ժողովրդի մեջ չէ 
կարելի կատարել առանց կնոջ մասնակցության: Եթե մեր ժողովուրդը 
մնացել է անշարժ, դրա գլխավոր պատճառը այն է, որ կինը չէ մասնակ-
ցում հասարակական գործերի մեջ»51: 

Սիրո ազատության գաղափարը դարձնելով անհատին կաշկանդող 
հասարակական կապանքներից ձերբազատվելու հիմնարար չափանիշը, 
այդկերպ վերջինիս նախապատրաստելով ակտիվ գործունեության և      
դրանում ներգրավելով նաև կնոջը՝ Րաֆֆին, միաժամանակ, հարցը 

                                                            
50 Նույն տեղում, էջ 152։ 
51 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 4, էջ 273։ 
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քննության է ենթարկում վերը նշված անձնականի և համընդհանուրի 
փոխհարաբերության տեսանկյունից: Այլ կերպ ասած՝ հայրենիքի հանդեպ 
բարոյական պարտավորվածության, հայրենիքի բարձրագույն շահի գերա-
կայության խնդիրը շարունակում է քննվել՝ հակադրվելով կամ զուգադր-
վելով անձնական զգացումներին: Դժվար է հայ գրականության մեջ 
գտնել սիրո, հոգեկան տվայտանքների ավելի գողտրիկ պատկերներ, քան 
Րաֆֆունը: Դժվար է գտնել նաև ի սեր ընդհանուրի, անձնականի զոհա-
բերման ավելի խոհուն կերպավորում: Րաֆֆու հերոսները՝ կանգնած միև-
նույն բարդ քննության առջև, իրենց գործունեությամբ հավատարիմ են հե-
ղինակային տեսակետին և գործնականում փաստում են դրա ճշմարտա-
ցիությունը: Սարհատը, լքելով իր հոգու ամենանվիրական էակին, նետ-
վում է բռնաբարողներից հայ կանանց հոծ խմբի վրեժը լուծելու («Ջալա-
լեդդին»): Սիրուհուն կամ ընկերոջը փրկելու՝ Վարդանի հոգու երկվությու-
նը լուծվում է հօգուտ վերջինիս («Խենթը»): Չէ՞ որ ընկերոջ կորստյամբ 
սպանվում էր նաև գաղափարը: Բեկը լքում է իր հարսնացուին ու նվիր-
վում հայրենիքի ազատագրությանը («Դավիթ Բեկ»): Իրողություն, որը որ-
քան էլ համոզիչ ու հեռու է մերկապարանոց կրկնություններից, իր գաղա-
փարական ու գեղարվեստական ներդաշնակության առավել անթերի կա-
տարելությամբ երևան է գալիս «Սամվելում»: 

«– Երկու սիրելիներ դրված են իմ առջև. մեկը վտանգի մեջ գտնվող 
հայրենիքը, մյուսը վտանգի մեջ գտնվող կինը՝ դու: Երկուսն էլ ինձ համար 
հավասար չափով պաշտելի են: Երկուսի ձայներն ևս կոչում են ինձ… Եր-
կուսի համար ևս ես ուխտել եմ անկեղծ անձնազոհություն: Բայց իմ զգաց-
մունքները դժվարացնում են ինձ վճռել, թե որին պետք է նվիրել առաջին 
զոհը: Ահա իմ սրտագին ըղձերը, իմ ամենաջերմ փափագները թափում եմ 
քո առջև, սիրելի Աշխեն, դու ցույց տուր ինձ ճանապարհը, թե դեպի որը 
գնամ: 

– Դեպի հայրենիքի փրկության գործը,– պատասխանեց օրիորդը ոգ-
ևորված ձայնով: –Դու ինձ արժան չես լինի, Սամվել, եթե քո արյունը 
չխառնես այն անբավ արյան հեղեղների հետ, որ պիտի թափվեն մեր աշ-
խարհի ազատության համար: Եվ ոչ ես արժան կլինեմ քեզ, եթե նույնը չա-
նեմ»52: 

Անձնական սիրուց հրաժարումն ընդամենը առաջին քայլն էր: Ազգային-
ազատագրական պայքարում բարձրագույն՝ հայրենիքի շահի գերակայության 
գաղափարը դեռևս պիտի ամբողջանար. հեղինակի բարոյախոսական հայե-
ցակարգը գործնականում համակողմանի ցուցադրելու համար Սամվելը պի-
տի ներկայանար  մարդկային կապերի ու փոխհարաբերությունների ողջ 

                                                            
52 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 8, Եր., 1986, էջ 246։ 
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բազմազանության մեջ՝ դիտարկվելով ընտանեկան, որդիական ու տոհմակ-
ցական պարտավորությունների տեսանկյունից: Նա պետք է ընտրեր երկու 
ուղիներից մեկը՝ կա՛մ դառնար ծնողների հնազանդ զավակը և կրեր հայրե-
նիքի դավաճանի անունը, կա՛մ հաղթահարեր իր մարդկային թուլությունները 
և հայրենիքի ազատության սրբազան գաղափարի թելադրանքով իրագոր-
ծեր դաժան վճիռը: Նա ընտրում է երկրորդը: Պատմությունն արդեն իսկ 
բազմաթիվ փաստերով վաղուց տվել է Սամվելի վարքագծի գնահատակա-
նը: Դրանք են Սամվելին զորավիգ դառնում և հոգեկան երկվության մեջ 
կողմնորոշում նրան: Պատմությունը նաև արդարացնում է նման անողոք 
վրիժառությունը, մանավանդ, եթե վերջինս տեղի է ունենում ժողովրդի 
կյանքում բեկումնային նշանակություն ունեցող պատմական իրադարձութ-
յունների հանգուցակետում, մի բախտորոշ ժամանակաշրջանում, որի ճշգրիտ 
ձևակերպումը տալիս է նաև Վահան Մամիկոնյանը՝ Սամվելի հայրը. «Կյանքի 
մեջ, մանավանդ պետությունների կյանքի մեջ, լինում են այնպիսի դառը հան-
գամանքներ, երբ հայր, մայր, քույր, եղբայր կամ օտար բոլորը հավասար են 
և հավասար կերպով են պատժվում, երբ խոչընդոտ են դառնում մի մեծ ձեռ-
նարկության իրականացմանը»53: 

Ծնողական, ամուսնական գորովալից զգացումներն ու ներքին հոգե-
կան տվայտանքներն անզոր են կասեցնելու նաև Մերուժանի և իր ընտա-
նիքի միջև ծնված հակասությունը: Ստեղծված «դառը հանգամանքներում» 
մայրը և որդին հակառակորդ զորավարների դերում են. «Այնտեղ յուր քա-
ջերին ոգևորում էր մայրը, այստեղ՝ որդին… Կռիվը մոր և որդու մեջ էր: 
Մայրը առաջնորդում է հայոց երկրի անձնանվեր զավակներին: Որդին ա-
ռաջնորդում է հայոց երկրի արյունարբու թշնամիներին»54։ Բախումն անո-
ղոք է լինելու և ավարտվելու է մեկի կամ մյուսի կործանմամբ, քանի որ ա-
զատագրական պայքարի ժամանակաշրջանը բացառում է որևէ հանդուր-
ժողականություն: Գաղափարը տիրում է մարդուն ամբողջությամբ, 
կուսակցական դավանանքն իշխում է ամենուր։ Մարդկային ողջ բազ-
մությունը, զինվորագրվելով նրան, իր բազմազանությամբ հանդերձ, 
բնորոշվում է մի ընդհանուր երկբևեռայնությամբ. նրանք, որոնց դա-
վանանքը հայրենիքի պաշտպանությունն է, հայրենասերներն են, իսկ 
մյուսները՝ դավաճաններ: Գորշ միջին լինել չի կարող: 

Այս սկզբունքով Րաֆֆին քննության է առնում պատմական անցյալն ու 
ներկան: Հայ ժողովրդի պատմական արհավրալից, ողբերգական ընթացքը, 
գրողի համոզմամբ, պայմանավորված է ազգային կյանքում արմատակալած 
երկպառակության ու անմիաբանության գործոններով: «Կոթը մեզանից է,- 
նշում է նրա հերոսը։- Մեզ հարստահարող, մեզ տանջող, մեզ ստրկացնող և 

                                                            
53 Նույն տեղում, էջ 257։ 
54 Նույն տեղում, էջ 475։ 
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մեր տունը քանդող կոթը մեզանից՝ հայերիցս է… Հայոց պատմության մեջ 
երբեք պակաս չեն եղել այս չար և վնասակար կոթերը: Ուր կտեսնեք հայրե-
նիքը և ազգը օտարի ձեռք մատնելը, այնտեղ խառն է եղել հայի մա-
տը… Հայն ինքն է փորել իր ազգային շինվածքի հիմքը և ինքն իր ձեռ-
քով է կործանել իր սուրբ և նվիրական հաստատությունները։ Ինչու ենք 
մեղադրում օտարներին (ընդգծումը մերն է – Ա. Հ.)»55: 

Անմիաբանությունն է հարյուրամյակներ ի վեր «սպառել ազգային 
մարմինը»: Նրա վնասաբեր հետևանքները երևում են ոչ միայն հեռավոր 
անցյալի («Սամվել»), այլև բռնադատված ժողովրդի վերջին ընդվզումնե-
րի («Դավիթ Բեկ») ֆոնին: Դրանք, ինչպես նշում է Րաֆֆին, պարզորոշ 
տեսանելի են նաև հաջորդող ժամանակահատվածներում։ Չէ՞ որ հայկա-
կան վերջին անկախ իշխանությունների՝ Խամսայի մելիքությունների ող-
բերգական անկումը նույնպես պայմանավորված էր դրանցով: «Թարգ-
մանչից» հոդվածում լուսաբանելով Խամսայի մելիքությունների համառոտ 
պատմությունը՝ Րաֆֆին նրանց հզորացման հիմնական խթանն էր համա-
րում միասնական գործունեությունը, իսկ կործանման պատճառը՝ պա-
ռակտվածությունը: Միշտ, երբ հայրենիքը վտանգվել է, ընդգծում է նա, և 
ոսոխը հայկական պետականությունը կամեցել է ոչնչացնել, «գտնվել է մի 
հայ, մի վատ դավաճան», որն իր մատնությամբ արատավորել է նրա հա-
ջողությունը: Պատմության միօրինակ ընթացքում երևույթն իր կորստաբեր 
նշանակությամբ ամբողջանում է նաև «Դավիթ Բեկի» հերոսի մտորումնե-
րում. «Բայց միմյանց հետ անհաշտ, անվերջ թշնամություններով՝ այդ իշ-
խաններն ավելի իրանք էին ծանրացնում ժողովրդի ստրկության լուծը: 
Մատնությունը, միմյանց դավաճանելը, միմյանց վնասելը նրանց ամենօր-
յա գործն էր, իսկ մեջտեղում ոչնչանում էր ողորմելի ժողովուրդը»56: 

Րաֆֆին, իհարկե, չի բավարարվում սոսկ տեսական-հրապարակա-
խոսական դիտարկումներով: Նրա գեղարվեստական երկերում նույնպես 
երևան է գալիս դավաճանի ֆենոմենը, որը հիմնականում ամբողջանում է 
չորս՝ Դավիթ Ուրացողի և Ֆրանգյուլի («Դավիթ Բեկ»), Վահանի և Մերու-
ժանի («Սամվել») կերպարների միջոցով: Երևույթի նման երկպլան և զու-
գադիր ցուցադրումը Րաֆֆու ստեղծագործության մեջ առհասարակ որո-
շակի նպատակ ունի. սահմանազատել դրա նյութական և հոգեբանական 
շարժառիթները և ներկայացնել համադրության մեջ: Անձնական շահի, 
փառքի և հարստության մղումներով ղեկավարվող Դավիթ Ուրացողի 
կերպարը համակ չարության մարմնավորում է։ «Ես եթե կցանկանայի հայ 
ժողովրդի հետ գործ ունենալ,- ասում է նա,- ոչ այլ կերպով չէի ընդունի, 

                                                            
55 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 4, էջ 330։ 
56 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 7, էջ 102։ 
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բայց միայն նրա գլուխը լինել և ոչ ոքի ստորադրյալը»57: Սա է նրա նշա-
նաբանը, որը հիմք է դառնում հրաժարվելու ազգությունից, հայրենիքից, 
կրոնից և ընտանիքից: Րաֆֆին իր հերոսին ցուցադրում է ներքին ու ար-
տաքին նկարագրի ներդաշնակությամբ. «Միջակ հասակով մարդ էր նա, 
մի ոտքով կաղ, երեսը կապիկի դեմքի նմանություն ուներ, մազով պատած 
մինչև աչքերի կոպերը»58: Բացասական այս բևեռացումը դավաճանի էութ-
յունից օտարում է մարդկային ամեն մի հատկանիշ՝ նրա ողջ կենսագրութ-
յունը վերածելով եղկելի ու տևական մի ոճրագործության: 

 Դավիթ Ուրացողի կողքին վեպում երևան է գալիս նաև մի երկրորդ 
անձնավորություն, որն իր փառասիրությանը զոհաբերել է ամենանվիրա-
կան սրբություններն անգամ, սակայն չի դադարում կրել այն անկեղծութ-
յան ու ինքնարդարացման կայծը, որի շնորհիվ ընթերցողին ներկայանում 
է իբրև ակամա դավաճան: Իր իսկ խոստովանությամբ՝ Ֆրանգյուլը կար-
ծես թե ձգտում էր Հայաստանի բարօրությանը, հայկական անկախ իշխա-
նության վերականգնմանը, բայց միայն այն պայմանով, որ այդ իշխանութ-
յունը տրվեր իրեն: Այս պարագայում, ահա, Դավիթ Բեկի հայտնությունը 
հոգեկան մեծ երկվություն է ստեղծում նրա մեջ: Կարծես թե առկա է նաև 
խղճի ու բարոյականության արթնացումը: Բայց ընդամենը մի պահ, հա-
ջորդ ակնթարթին մի չնչին պատրվակ դարձյալ նրան կողմնորոշում է դե-
պի դավաճանական ուղին: Անկախ նրանից, թե ինչպես է գործվել դավա-
ճանությունը, Դավիթ Ուրացողը և Մելիք-Ֆրանգյուլը նույն ճակատագրի և 
հեղինակի նույն դատապարտության կրողն են դառնում:  

Դավաճանության ֆենոմենը նորովի է լուսաբանվում նաև Վահան–-
Մերուժան զուգադրության միջոցով («Սամվել»): Վահանի մեջ տիրապե-
տում են քաղաքական համոզմունքը և կուսակցական ոգին, որը հասնում է 
ֆանատիզմի: Հանձին Վահանի արդեն գործ ունես ոչ թե չնչին նախան-
ձախնդրությունների, այլ նախարարական ինքնավարության և միապետա-
կանության հակառակորդ քաղաքական խոշոր նկատառումներ կրողի հետ: 
Նա խոր ատելությամբ է համակված նախարարական հզորությունը ջլա-
տել փորձող Արշակունիների հանդեպ, և, սակայն,  այս հակասության քա-
ղաքական ենթատեքստը Րաֆֆուն հիմք չի դառնում Վահանի վարքագ-
ծում որևէ պայմանականություն թողնելու։ Հեղինակն  իր կերպարին 
դարձյալ ենթարկում է հայտնի կարգախոսի դատաստանին. նա, ով ան-
տեսում է հայրենիքի շահի գերակայությունը, դավաճան է և ենթակա 
խստագույն պատժի:  

Ուշագրավ է, որ Րաֆֆին իրողությունը նորովի է լուսաբանում իր յու-
րաքանչյուր կերպարի միջոցով: Եթե Վահանը, օրինակ, առաջնորդվում է 

                                                            
57 Նույն տեղում, էջ 302։ 
58 Նույն տեղում էջ 38։ 
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կուսակցական ֆանատիզմի կրքով, ապա նրա կենակցի դավաճանական 
գործելակերպի հիմնական շարժառիթը կանացի փառասիրությունն է, 
քաղքենի կնոջ նյութական նպատակների իրականացումը: Բայց, այսու-
հանդերձ, հոգեբանական բոլորովին այլ շարժառիթներով է պայմանա-
վորված Մերուժան Արծրունու, ըստ էության, նմանօրինակ գործելակերպը: 
Նա դավաճանել է հայրենիքին մարդկային թուլության՝ Շապուհ արքայի 
քույր Որմիզդուխտի հանդեպ սիրո պատճառով: «Ի՞նչը ձգեց ինձ այդ 
թշվառ դրության մեջ,- մտորում է նա խռովքի պահին,- ի՞նչը հարկադրեց 
ինձ ուրանալ իմ աստծուն, ուրանալ հայրենական կրոնը, ուրանալ ամեն 
ինչ, որ նվիրական էր ինձ համար… Ի՞նչը քարացրեց իմ հավատը։ Ի՞նչը 
խեղդեց իմ մեջ ազգային բոլոր սուրբ զգացմունքները… Միայն դու, քո սե-
րը միայն, ով Որմիզդուխտ»59: 

Րաֆֆին, միաժամանակ, Մերուժան Արծրունու կերպարի միջոցով 
կրկին քննության է ենթարկում սիրո անհաղթահարելի ուժի՝ վերը հիշա-
տակված տեսակետը: Եվ եթե մի դեպքում այն սրբագործվում էր, ապա 
այժմ պարզապես դատապարտվում է, քանի որ բոլոր դեպքերում այն 
պետք է ստորադասվի հայրենիքի բարձրագույն շահին: Այդ հանգամանքը, 
անշուշտ, չպետք է թույլ տար թեկուզև զղջման, հուսահատության ու ա-
պաշխարանքի հիման վրա որոշ վերապահություններ կատարել Մերուժա-
նի գործունեության գնահատման հարցում, և, բնականաբար, նա էլ է դաս-
վում հայրենիքի դավաճանների շարքում: Նրանք, ըստ Րաֆֆու բարոյա-
գիտական հայեցակարգի, անվերապահորեն դատապարտված են ոչ 
միայն ֆիզիկական և հոգեկան կործանման, այլև ժողովրդի կողմից իրենց 
հիշատակի հավիտենական խարանման: Այդ իրողությունն է խորհրդան-
շում Մելիք-Ֆրանգյուլի գերեզմանի հիշատակումը. «Այդ գերեզմանը թեև 
արհամարհված է մարդերից, բայց նրանցից մոռացված չէ։ Հասարակաց 
գերեզմանատունը տեղ չտվեց նրան իր հասարակության մեջ։ Բայց ամեն 
անգամ, երբ քահանան անցնելով նրա մոտից՝ գնում է ննջեցյալների հան-
գիստը օրհնելու, ամեն անգամ, երբ տոհմայինները գնում են իրանց հա-
րազատների շիրիմների վրա աղոթելու, ամեն անգամ, երբ մշակը գնում է 
դաշտը վար վարելու, նրանք անցնում են այդ մենավոր գերեզմանի մո-
տով, անցնում են՝ թքելով նրա վրա և անեծք կարդալով»60: Չարի հետ 
միասին, սակայն, անմահանում է նաև բարին, և ի հակակշիռ Մելիք-Ֆ-
րանգյուլի՝ Թորոսի շիրիմը հենց դա է խորհրդանշում: 

Ուշագրավ է, որ անգամ դավաճան հայ իշխանի կերպարը ստեղծելիս 
Րաֆֆին ցցուն հակադրություն է ստեղծում նրա կամային, ֆիզիկական, 
մտավոր ունակությունների և թշնամու երկչոտ ու փոքրոգի էության միջև: 

                                                            
59 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 10 հատորով, հատ. 7, Եր., 1964, էջ 319-320։ 
60 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 7, էջ 450։ 
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Վահան Մամիկոնյանը «հսկայատիպ էր և ամրակազմ, և որպես առհասա-
րակ բոլոր Մամիկոնյանները, օժտված էր շատ հաճելի կերպարանքով: 
Նրա փոքր-ինչ խիստ դեմքը արտահայտում էր հաստատամիտ մարդու թե 
համառությունը և թե անգթությունը, երբ այդ պետք էր»61: Անհատական 
տվյալների ոչ պակաս երևելի համադրումով է բնութագրվում նաև Մերու-
ժան Արծրունին:  

Րաֆֆին առհասարակ հաճախ է այդօրինակ համեմատություն անց-
կացնում հայերի և հարևան ազգերի միջև՝ համադրելով նրանց խառն-
վածքի, հոգեբանության, կենցաղի, մտավոր զարգացածության և բազմա-
թիվ այլ առանձնահատկությունները: Ասվածի բնորոշ օրինակներից է 
վրացական իրականության նկարագրությունը «Դավիթ Բեկում». «Ճոր-
տությունը այդ ողորմելի ժողովրդին անասնական դրության էր հասցրել, 
որի մեջ ծեծը ընդունված էր որպես գլխավոր պայման բանավոր մարդուն 
կարգի և պատշաճի մեջ պահելու համար: Եվ զարմանալին այն էր, որ ին-
քը՝ ժողովուրդը, այն աստիճան սովորած էր այդ դրությանը, որ բոլորովին 
անբնական էր համարում, երբ չէին ծեծում: Նա նմանում էր մի գրաստի, որ 
շատ կզարմանար, եթե իր տերը չմտրակեր»62: 
         Մեկ այլ առիթով անդրադառնալով նրանց երգ ու պարին՝ Րաֆֆին 
դրանում վայելուչ և կիրթ ոչինչ չի տեսնում՝ դա համարելով «լեզգիների 
գրգռված ջղերի արդյունաբերություն», երբ լեռնական մարդն իր զգացում-
ներն արտահայտում է «վայրենի, անկանոն շարժումներով և կատաղի թռիչք-
ներով»: Շարունակվում են պատկերները, և շուտով ստեղծվում է նաև 
ընդգծված հակադրությունը, որի ընկալումը հայ մարդու մեջ առաջին հերթին 
հարուցում է ազգային հպարտության և արժանապատվության զգացումներ ․ 
այն, ինչից նա զուրկ է եղել հարյուրամյակներ շարունակ, և ինչը պետք է նա-
խորդեր ազգային-հավաքական ինքնագիտակցության ձևավորմանը։ Խորհր-
դային շրջանում ժամանակ առ ժամանակ այդ իրողությունը որակվել է զա-
նազան «իզմ»-երով և սնունդ հանդիսացել Րաֆֆուն ազգայնամոլական  
համարող տեսակետների համար, մինչդեռ հանիրավի անտեսվել է գրողի 
աշխարհայացքի համամարդկային բովանդակությունը: Չէ՞ որ մարդիկ մի-
օրինակ «ստեղծվածներ» են, նկատում է Րաֆֆու գաղափարական հերոսը՝ 
խոր ցավ ապրելով բոլոր նրանց համար, որոնք, անկախ  ազգային պատկա-
նելությունից, իրավազրկված և բռնադատված են: Անձնազոհության որպիսի 
գեղեցիկ օրինակներ են դրսևորում, օրինակ, քուրդ Մարոն («Ջալալեդդին»), 
Ջավոն («Խենթը»), հրեա Զվիթ երեցը («Սամվել») և վերջապես Միրզա-Շա-
ֆին («Հարեմ»)՝ ազատության երգիչը, որը չի հանդուրժում անհատի ազա-
տության, սիրո և հոգու որևէ բռնադատում: 

                                                            
61 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 8, էջ 211: 
62 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 12 հատորով, հատ. 7, էջ 129։ 

Գ
Ր
Ա
Կ
Ա
Ն
Ա
Գ
Ի
Տ
Ո
Ւ
Թ
Յ
Ո
Ւ
Ն

 



92 

 

Րաֆֆու գաղափարական դիրքորոշումն ու ըմբռնումները խորապես 
համամարդկային են և միաժամանակ անհամատեղելի կեղծ համամարդ-
կայնության դիրքերից հանդես եկող կոսմոպոլիտիզմի հետ։ Նա իրավամբ 
այն համոզմունքն է արտահայտում, որ ճշմարիտ համամարդկային արժեք-
ներ կարող են ստեղծվել և ժամանակների սեփականությունը դառնալ 
միայն այն դեպքում, եթե հիմնվում են ազգային արժեհամակարգի վրա։  
«Պարույր Հայկազն» վիպակը ծառայում է հեղինակային այդ տեսակետի 
հիմնավորմանը, որի հստակ ձևակերպումը տրվում է նաև Րաֆֆու հերոս-
ների կողմից։ «Ես ոչինչ նշանակություն չեմ տալիս այն փառքին, այն 
հռչակին, որ հայը ստանում է օտարների ծառայության մեջ,- նշում է Ստե-
փան Շահումյանը Դավիթ Բեկին ուղղված նամակում։- Ես այդ համարում 
եմ մինչև անգամ մի տեսակ հանցանք դեպի մայրենի երկիրը, ես այդ հա-
մարում եմ մի տեսակ ապերախտություն դեպի այն ազգը, որի անունն է 
կրում մարդ»63: 

Զուգադրումն անշուշտ պատահական չէ։ Մի դեպքում Շահումյանը օգ-
նություն է խնդրում Վրաստանում մեծ փառքի տիրացած Դավիթ Բեկից՝ 
փրկելու օտարի լծի տակ մեռնող հայրենիքը, մյուս դեպքում նույն առաքե-
լության առջև կանգնած է Հռոմի հռչակավոր հռետոր հայազգի Պրոերե-
սիոսը: Ասելիքի նպատակայնությունը Րաֆֆուն թույլատրել է կատարել 
ժամանակագրական խախտում՝ Պարույր Հայկազնին տանելով հինգե-
րորդ դար՝ հայրենիքի լինելիության օրհասական օրերը, կապելով նրան 
Մովսես Խորենացու և նրա ընկերների լուսավորական գործունեության 
հետ: Իրադրությունը, արդարև, ճակատագրական էր։ «Հույները և պար-
սիկները…. արդեն Հայաստանը իրանց ճանկերի մեջ էին բռնել և պատ-
րաստվում էին ազգովի ևս կլանել նրան»64: Քաղաքական անկախության 
կորուստն ուղեկցվում էր նաև հոգևոր արժեքների նահանջով: «Մայրենի 
լեզուն հետզհետե մեռնում էր, մեռնում էր նրա հետ և ազգությունը: Եվ 
դրա մեջն էր Հայաստանի իսկական մահը: Հայը, կորցնելով իր լեզուն, 
կլուծվեր, կանհետանար այն ազգերի մեջ, որոնց լեզվով խոսում էր:       
Վտանգի մեծությունը սարսափելի էր»65: Այս պայմաններում, ահա, էլ ավե-
լի էր կարևորվում հոգևոր անկախության պահպանման անհրաժեշտու-
թյունը, և Մեսրոպ Մաշտոցի ու Սահակ Պարթևի աշակերտները, որոնք 
մեկնել էին բյուզանդական կենտրոններում ուսանելու, վերադառնում էին՝ 
իրենց ստացած «լույսով» սատար կանգնելու դժբախտ հայրենիքին: 
Նույնն անելու համար Մովսես Խորենացին դիմում է նաև Պարույր Հայ-
կազնին։ «Մնացել ենք ես և Դուք,- նշում է նա: -Գնանք, չհապաղենք, հայ-

                                                            
63 Նույն տեղում, էջ 125։ 
64 Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու 10 հատորով, հատ. 4, Եր., 1962, էջ 176: 
65 Նույն տեղում, էջ 175։ 
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րենիքը կոչում է մեզ: Գնանք, գիտություն և լուսավորություն տարածենք 
մեր աշխարհում, բաց անենք մեր հայրենակիցների աչքերը, սովորեցնենք 
նրանց, որ հասկանան իրանց չարն ու բարին, հասկանան, թե որպիսի ան-
դունդի եզրում են կանգնած, որ գլորվելով նրա մեջ՝ պիտի կորչեն հա-
վիտյան»66: 

Վերադարձի այդ կոչը, սակայն, արձագանք չի գտնում: Պարույրն ազ-
գային «սահմանափակ» շրջանակներ չի ճանաչում: Նրա հայրենիքը աշ-
խարհն է, իսկ ժողովուրդը՝ մարդկությունը: Կոսմոպոլիտական այս ֆրազ-
ներն ու պատճառաբանությունները, որոնք արտաքուստ գաղափարական 
դիրքորոշման տպավորություն են թողնում, շուտով մի դիպվածի շնորհիվ 
քողազերծվում են և ապացուցում, որ այլ բան չէին, եթե ոչ փառամոլութ-
յունը սքողող պաճուճանքներ: Նա հեշտությամբ կարող էր բավարարել 
հայրենիքից Հռոմ եկած հայ պատվիրակների խնդրանքը՝ դրդել կայսերը 
Տրդատի որդուն կարգելու Հայոց թագավոր, բայց հրաժարվում է՝ պատ-
ճառաբանելով, որ «վեհապետին» չարժե մտահոգել նեղ շահերի նկրտում-
ներով: Կոսմոպոլիտական այդ սեթևեթանքն իր հատու գնահատականն է 
ստանում Մովսես Խորենացու կողմից։ «Դուք՝ այսպես խոսողներդ,- ասում 
է նա,- գիտության փարիսեցիներ եք: Մասնավորի համար անընդունակ լի-
նելով գործել, միշտ ընդհանուրի անունով եք խոսում։ Գիտության սերը և 
հանրամարդկային լուսավորություն տարածելու գաղափարը չէ, որ կա-
պում է ձեզ Աթենքի հետ, այլ սնոտի փառքը, սնամեջ այն փառքն ու գոր-
ծունեությունը, որ շրջանցում է ազգային շահերը»67: 

Ամեն մի ճշմարիտ համամարդկային արժեք կարող է արմատ ձգել, 
զորանալ միայն ազգային հողի վրա: Սա է Րաֆֆու հավատամքը, որ 
փաստարկվում է նաև վիպակի վերջին գործողություններով: Օտար դափ-
նիներով շրջապատված՝ օտար երկնքի տակ Պրոերեսիոսն անցկացնում է 
փառքով պսակված իր անհոգ կյանքը։ «Աթենքը պարծենում էր նրանով», 
իսկ Հռոմում նրա պատվին արձան է կանգնեցվում: Եվ սակայն նրա անու-
նը՝ գրանցված աշխարհի «մեծ մարդկանց» անունների շարքում, շատ շու-
տով խամրում է, ինչպես նաև կորչում է հիշատակը: Մինչդեռ Խորենացուն 
այլ ճակատագիր էր վիճակված։ Խավարասեր կղերի հալածանքներից   
ուժասպառ, աղքատ ու կիսաքաղց, երբեք չդավաճանելով հայրենիքի նվի-
րական գաղափարին՝ նա ապրում է դառնագին օրեր: Գրում է «Հայոց 
պատմություն» փառապանծ երկը, որն անմահացնում է իրեն՝ իր հիշատա-
կը հարգի ու կենդանի թողնելով բոլոր ժամանակներում: Իսկական փառ-
քը կարող է միայն այդպիսին լինել. հանգամանք, որն ընդգծվում է նաև 
իր՝ հերոսի կողմից. «Իմ կռիվը փառքի համար չէր: Ես պատերազմում էի 

                                                            
66 Նույն տեղում, էջ 177։ 
67 Նույն տեղում, էջ 178։ 
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խավարի, տգիտության և հայրենիքի դավաճանների դեմ: Ես հաղթվեցի, 
ես ընկա, և իմ կործանման մեջ է իմ փառքը»68: 

Բարոյականության գործոնը Րաֆֆու ստեղծագործություններում հե-
տազոտվում է այլևայլ դիտանկյուններից: Քաղաքականության առանցքա-
յին լծակը՝ շահը, անհամատեղելի է վեհանձնության, խղճի, բարության, 
մարդկային հոգեկան մյուս երևույթների հետ և ոչ միայն անհամատեղելի 
է, այլև թշնամի: Պատմության փորձը` իբրև դաս, բազմաթիվ իրողություն-
ներով փաստում է այդ հանգամանքը և միաժամանակ հիմնավորում, որ 
հաղթությունը տրվում է միայն շահերով կառավարվող քաղաքագետնե-
րին: Տեսակետն իր կարևոր նշանակությամբ հաճախակի ընդգծվում է 
Րաֆֆու գեղարվեստական պատկերներում: Կերպավորելով Թորոս Իշ-
խանի դժբախտ վախճանը («Դավիթ Բեկ»)` Րաֆֆին ոչ միայն դավաճա-
նության ու երկպառակության երևույթն է խարազանում, այլև շեշտում է 
քաղաքական գործչի մեծահոգության անթույլատրելիությունը: Ի վերջո, 
իշխանը ոչ թե թշնամու, այլ սեփական դյուրահավատության և ազգակցի 
նկատմամբ ցուցաբերած աններելի մեծահոգության զոհը դարձավ: Նմա-
նապես է գրողն ընկալում նաև Մուշեղ Մամիկոնյանի վարքագիծը Շապու-
հի դեմ վարած կռվում, երբ վերջինիս գերված հարեմը նա ասպետական 
վեհանձնությամբ հետ է ուղարկում Տիզբոն: Հինկտակարանային «ակն 
ընդ ական» ճշմարտությանը խորթ են նման վրիպումները, որոնց հետ-
ևանքները հաճախ ողբերգական են լինում: 

Այսպիսով, ազգային ազատագրության Րաֆֆու հայեցակարգը հենվե-
լով ազգային կենսափիլիսոփայության և պատմության ավանդած դասերի 
վրա, բացահայտում էր հայ հասարակական կյանքում առկա արատներն ու 
խոցերը՝ միաժամանակ մատնանշելով այն ուղին, որը կտաներ դեպի հա-
սարակության մաքրագործում, համախմբում և ազատագրության կենսա-
գործում։ 

 
Աշոտ Ն․ Հայրունի – ունի 7 գիտական մենագրություն, որոնցից 3-ը՝ 

գերմաներեն, և շուրջ 200 գիտական հոդվածներ, որոնց զգալի մասը լույս 
է տեսել Գերմանիայում՝ գերմաներենով։ Զբաղվում է Հայկական հարցին, 
Հայոց ցեղասպանությանը, Առաջին աշխարհամարտին, Հայաստանի Հան-
րապետությանը և հայ-գերմանական հարաբերություններին վերաբերող 
խնդիրներով։ 
                                                Էլ. հասցե -   hayruniashot@gmail.com 
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Summary 
 

POLITICAL VIEWS OF RAFFI 
                                                                            

                                                                   Aschot N. Hayruni 
                                                               Doctor of Sciences in History  

                          
Key words – National liberation movement, Russo-Turkish 

war, Sarhat, Vardan, folk literature, Rustam, ideological bandit, 

Cross-Stealer, Thomas effendi, Samvel, ideal future. 
 
Raffi opened a new era not only in the history of Armenian fiction and 

literary criticism, but also in the history of Armenian social and political thought. 
Guided by the principle that fiction should not only be a mirror of life, but should 
also address and clarify the most important issues of public concern, Raffi 
presented a path of national liberation struggle that he believed could lead to the 
desired liberation and to the start of nation-building. According to him, the future, 
the dreamed Armenia should be built on four main cornerstones, the first of which 
is the religious life, the second is the educational sphere, the third is the economic 
development, and the fourth is the national statehood. Raffi’s powerful public 
discourse grew from these four cornerstones. His ideal of national liberation was 
closely intertwined with the programs of education, enlightenment, and economic 
prosperity, completing an ideology of general transformation of life and reality in 
general.         

Not only did Raffi offer a unique program of national liberation, but he 
also presented a moral concept for the realization of this program, which was based 
on the national wisdom, so it can never lose its relevance. He was deeply 
observant, pointing out the wounds and shortcomings rooted in national and social 
life, the elimination of which was very necessary for the reconstruction of society, 
consolidation, and the realization of the desired goals. Through his literary works 
and public speeches, the writer unleashed a broad ideological struggle, educated 
and nurtured generations. There is not a single area of life that he has not touched. 
His writing talent was enhanced with great sociological, economic and political 
knowledge. The article examines Raffi’s political views, which, by penetrating 
advanced Armenian thought and educating generations, became a reference point 
for the organization and expansion of Armenian political parties. Raffi’s work best 
proved the truth of his thesis that a good book can save an entire nation. 
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Резюме 
  ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ РАФФИ    
                   

   Ашот Н. Айруни 
                                                                                            Доктор ист. наук 
 

Ключевые слова - национально-освободительная                

борьба, русско-турецкая война, Сархат, Вардан, народная  
литература, Рустам, идеологический разбойник,   крестокрад, 
Томас эфенди, Самвел, идеальное будущее.                     

 
    Раффи своими произведениями открыл новую эпоху не только в ар-

мянской художественной литературе и цензуре, но и в истории армянской об-
щественно-политической мысли. Руководствуясь тем принципом, что худо-
жественная литература должна быть не только зеркалом жизни, но и давать 
разъяснения по волнующим общество важнейшим вопросам, Раффи 
представил тот путь национально-освободительной борьбы, благодаря кото-
рому, по его убеждению, можно достичь желанного освобождения и 
приступить к государственному строительству. 

По его мнению, будущая, идеальная Армения должна строиться на 
четырех основных краеугольных камнях, первым из которых была духовно-
религиозная жизнь, вторым - сфера образования, третьим - экономическое 
развитие, четвертым - национальная государственность. На этих четырех 
краеугольных камнях выросла и поднялась мощная публицистика Раффи. Его 
идеал национального освобождения был тесно переплетен с программой об-
разования, просвещения и экономического процветания, обобщая идеологию 
преобразования жизни и реальности. Раффи не только выдвинул уникальную 
программу национального освобождения, но и представил моральную кон-
цепцию реализации этой программы, которая основана на национальной био-
философии и, следовательно, никогда не может потерять свою актуальность. 

С глубоким знанием он метко выявлял и указывал на укоренившиеся в 
национально-общественной жизни язвы и пороки, устранение которых было 
крайне необходимо для оздоровления, сплочения общества и осуществления 
заветных целей. Своими художественными произведениями и публицистикой 
писатель начал широкую идеологическую борьбу, обучал и воспитывал 
многие поколения. Пожалуй, нет ни одной сферы жизни, которую он не 
затронул бы. Его талант писателя сочетался с высокими, удивительными 
способностями социолога, политолога и экономиста.     
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В статье освещаются политические взгляды Раффи, которые, преиспол-
нены идеями передовой армянской мысли и воспитывая поколения, стали 
ориентиром для организации и развертывания деятельности армянских 
политических партий. Произведения Раффи наилучшим образом доказали 
правдивость выдвинутого им самим тезиса о том, что одна хорошая книга 
может спасти целую нацию. 
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