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ՀՏԴ 82-9 
Ոգու և ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը Ոգու և ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը Ոգու և ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը Ոգու և ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը     
Կոստան ԶարյանիԿոստան ԶարյանիԿոստան ԶարյանիԿոստան Զարյանի    ««««Նավը լեՆավը լեՆավը լեՆավը լերրրրան վրաան վրաան վրաան վրայյյյ» » » » վեպումվեպումվեպումվեպում    

        
Նարինե Հովհաննիսյան Նարինե Հովհաննիսյան Նարինե Հովհաննիսյան Նարինե Հովհաննիսյան     

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ոգեպաշտություն, գաղափարապատկեր, 

ժողովրդի ճանապարհ, թուրք-բոլշևիկյան համագործակցություն, պետա-
կանության անկում, պատմական հայրենիքի կորուստ, նպատակի վեպ 

    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Կոստան Զարյանի ստեղծագործության ստվար մասը ազգային 
ոգեճանաչողության, ինքնության վերաքննության, ճանապարհի պատ-
մափիլիսոփայության գրականություն է: Ինչպես նկատում է սփյուռքա-
հայ քննադատ Մ. Թեոլեոլյանը, Զարյանի ստեղծագործական հիմնական 
հատկանիշը որոնումն է. «Կեանքի որևէ երևույթ, որևէ հող, ազգ, դէպք, 
միջավայր, հաւաքականութիւն կամ տիպար՝ զինք կը մղէ խորանալու, 
խուզարկելու, փնտռելու՝ ինչ որ կը խուսափի իմացական մեր անմիջա-
կան կարելիութիւններէն» [2, 645]: Ամբողջ ստեղծագործական կյանքում 
Հայաստանն ու հայությունը «իբրև կրօն և հաւատք» [2, 644] երևակայած 
ու զգացած գրողը որոնում էր հայության ոգեկան զորությունները, 
Հայաստանի ներքին խորհրդավոր ուժը, մոգականությունը՝ պատմու-
թյան և ոգու հակադրամիասնությունից հայտնաբերելու հավերժացումի 
տանող ցեղային ճանապարհը: 

Ոգու պատմափիլիսոփայությունը: Ոգու պատմափիլիսոփայությունը: Ոգու պատմափիլիսոփայությունը: Ոգու պատմափիլիսոփայությունը: Ոգեպաշտությունը, լինելով 
Կ. Զարյանի ստեղծագործության կենտրոնաձիգ գաղափար, նաև առաջ-
նորդող հիմնադրույթն էր «Մեհյան» հանդեսի, որի խմբագրապետն էր 
Զարյանը. «ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ և ԱՐՏԱՅԱՅՏՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ՀՈԳՒՈՅՆ…. Հայ 
Հոգին գո՛յ է…. Պէ՛տք է բեկանել դատակնիքը որ զայն լռութեան դատա-
պարտած է…. » [3, 1-2]: Հայ ոգու հայտնաբերումն ու բացահայտումը 
Զարյանի արձակում հարադրվում կամ փոխլրացվում է Հայաստանի 
պատմաքաղաքական ճանապարհի վերաքննությամբ և ազգային գոյա-
բանության գաղափարանիշի վերահաստատմամբ: Այլ կերպ ասած, 
Զարյանի ստեղծագործության գերակշիռ մասը ճանապարհի փիլիսոփա-
յության գեղարվեստ է, դարձի ու շրջադարձի փիլիսոփայություն՝ «Նաւը 
լերան վրայ» գաղափարապատկերով: Գաղափարանիշ և իրական ճանա-
պարհի փիլիսոփայության գեղարվեստական արժեքներ են «Դեպի 
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Արարատ», «Բանկօօպը և մամութի ոսկորները», «Անցորդը և իր 
ճամբան», «Սպանիա» երկերը, բայց ճանապարհի փիլիսոփայության և 
ոգեպաշտության բարձրագույն արժեքը «Նաւը լերան վրայ» վեպն է` 
պատմաքաղաքական բացառիկ մի գործ՝ դրված հոգեբանական որոշակի 
համատեքստում: Այն վեպ է նաև մեծ նպատակի մասին, որ դառնում է 
կյանքի ոգեկան իմաստ:  

Ըստ Զարյանի՝ «Նաւը լերան վրայ» վեպը ոգու պատմություն է, ոչ թե 
պատմության գիրք. «Այս վէպը, բուն իմաստով՝ պատմական վեպ չէ, այլ 
պատմութիւնն է մի քանի հայ հոգիների, որոնց վիճակւած էր ապրել մեր 
ազգային կեանքի ամենաբախտորոշ շրջաններից մէկում» [1, 57]: 
Զարյանը գտնում էր, որ հայ արվեստագետը պետք է վերագտնի «ներքին 
այն հոգեկան բովանդակութիւնը, այն տիեզերական շեշտը և յայտնու-
թիւնը, որ նախապէս կազմել է նրա կառուցողական մեծութիւնը՝ 
Հայաստանի Ուխտը: Պատմական այս օրերին,– նշում է գրողը,– մենք 
ապրում ենք ներառման և արտացրման մի բախտորոշ շրջան: Մէկ 
կողմից ազգը վերակազմւում է, միւս կողմից ցրւում և կորչում է: Ազգային 
գիտակից ոյժերը պէտք է լծուեն ներառման գործին և ուրախ թափով 
վերականգնեն մրրիկների ենթարկուած շէնքը» [4, 95-96]: Դատելով 
ազգային հավաքական հոգեբանության և գիտակցության շուրջ՝ Զարյանը 
նկատում է, որ «Հայութիւնը կազմուած է շատ բարդ, շատ նուրբ, շատ 
գաղտնի հոգեբանական և իմացական հոսանքներից, որին պէտք է 
գիտակցել, որին պէտք է տիրել ինքնուրույն կերպով կեանքին մօտենալու 
համար» [4, 102-103]: Ոգեպաշտ գրողը համոզմունք ուներ, որ աշխարհը 
ղեկավարվում է ոգիներով, և գրականությունը ոգեկոչում է. «Բառը, որ չի 
ծառայում այդ ոգեկոչման, դիակ է, պուպրիկի վրայ հագցրած շքեղ 
զգեստավորում, սին հնչականություն…. Լեզուն արիւն է, արդ՝ արիւնը չի 
կարելի փոխել: Լեզուն ոգի է, այդ ոգին չի կարելի աղաւաղել» [4, 97, 105]: 
Զարյանը իր ստեղծագործությամբ կենսունակ դարձրեց թե՛ իր գեղագի-
տական սկզբունքները, թե՛ իր հանգանակները: 

Պետք է նկատել, որ «Նաւը լերան վրայ» գաղափարապատկերը 
առավելապես ընկալվում է խորհրդապաշտական, քան առարկայական 
իմաստով. նավը՝ որպես պետականության խորհրդանիշ, իսկ լեռը՝ 
հավերժության: Ընդ որում՝ չնայած վեպում նավը կանգնած է մնում 
Քանաքեռի ժայռին և չի հասնում նպատակակետին, բայց, առարկայա-
կան որոշակիությունից վերացարկվելով, Արարատն է ընկալվում նավի 
հանգրվան: Այսպիսով` Արարատ լեռան վրա հայկական պետականու-
թյան հռչակման գաղափարն է գերակայում վեպի խորագրի ընկալման 
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հարցում, իսկ առարկայական իմաստը մղվում է երկրորդական տիրույթ: 
Վեպում նավի խորհրդանիշից ներփոխանցվում է նաև ծովից ծով 
Հայաստանի և հզոր պետականության գաղափարը, որի իրագործման 
պատմական նախադրյալը Սևրի պայմանագիրն էր: Միացյալ և անկախ 
Հայաստանի պետականության գաղափարը վեպում առկախ է մնում 
թուրք-բոլշևիկյան ռազմաքաղաքական համագործակցության պայման-
ներում: 

Այսպիսով՝ «Նաւը լերան վրայ» տեսլապատկերը միայն երևակայա-
կան չէր, գաղափարապաշտություն չէր, այլև իրական նախադրյալներ 
ունեցող պատմաքաղաքական երաշխիք. «Իրեն համար, զգացումը և 
երևակայութիւնը միջոցներ են՝ իմացական բարձրագոյն կարելիութեանց 
հասնելու,– նկատում է Մ. Թեոլեոլյանը: – Իր զգացականութիւնը՝ մտքի 
զգացականութիւն մըն է. հաւատք ու համոզում դարձած եզրակացութիւն-
ներու խանդավառութիւն մը,– որով, իր գրականութիւնը կը դադրի անցո-
ղիկ տպաւորութիւններ փոխանցող կամ մեր միակողմանի պահանջ-
ներուն գոհացում տուող տուրք մը ըլլելէ» [2, 645-646]: 

Նավի և լեռան համադրապատկերը հարաբերվում է նաև Նոյան 
տապանի և Արարատի խորհրդապատկերին՝ ներքին զուգորդություններ 
կանխագծելով 20-րդ դարասկզբին Հայաստանում տեղի ունեցող ռազմա-
քաղաքական կործանարար իրադարձությունների հետ: Եվ ինչպես 
համայն մարդկության, այնպես էլ հայոց պետականության և ժողովրդի 
համար լեռն է դառնում փրկության խարսխի գաղափարնիշ: 

Վերարժևորելով ոգու դերը ազգային գոյաբանության ճանապարհին՝ 
Զարյանը գտնում է, որ պակաս կարևոր նախադրյալ չէ հողը. «և նաև 
հայութիւնը չեմ կարող երևակայել առանց Հայաստանի: Պատմական 
ճշմարտութիւն է. հայը երբ կորցնում է իր հողը՝ տարրալուծւում է, 
փոշիանում: Տոկում է մի սերունդ, երկու, ապա չքանում է և անյայտա-
նում» [4, 105]: Հայաստանը Զարյանի վեպում հայի ոգեկան բերդն է, նրա 
անհատականության միությունը: Հայրենիքի ոգին վեպի գաղափարակիր 
հերոսներին ուղեկցում է աշխարհագրական սահմաններից անկախ: Այդ 
ոգին է միայն բացարձակ, մնացած բոլորը ստորադասական են նրան: 
Ոգեպաշտության հասնող իր գաղափարներով Զարյանը հարում է 
Նժդեհի ուսմունքին՝ Ցեղակրոնությանն ու Տարոնականությանը, բայց 
վեպը չի վերածվում ոգու ուսմունքի՝ միշտ մնալով գեղարվեստական 
տիրույթում. «Գրականութիւն, պատմութիւն, գեղարուեստ, իմաստասի-
րութիւն, ձուլուած ու անտարանջատ միութիւն մը ստեղծած են մասնաւո-
րաբար իր արձակ էջերուն մէջ, որոնք այդ սեռերէն և ո՛չ մէկն են 
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առանձնաբար, այլ՝ բոլորը ի մի» [2, 646],– նկատում է Մ. Թեոլեոլյանը:  
Զարյանը հայրենադարձության, երկրի վերաբնակեցման հիմնա-

խնդրին զուգահեռ կարևորում է ուժեղ, նվիրյալ, ապագայի տեսիլք 
ունեցող անհատների դերը ազգային կյանքում. «Այդ հողերը ծարաւ են 
մարդով: Դարերից ի վեր, անյիշատակ ժամանակներից ի վեր նրանք 
սպասում են ուժեղ, յամառ, ճակատը տեսիլքով լուսաւորւած, բազուկ-
ները զօրեղ մարդին: Մարդկանց, մարդկանց…» [1, 85]: Վեպում այդպիսի 
անհատի նախօրինակ է Արա Հերյանը, որը անկանգ ընթանում է նպա-
տակի իրագործման քառուղիներով: 

Հայոց լեռների ճանաչողությունը վեպի գլխավոր գաղափարակիր 
հերոսին՝ Արա Հերյանին, տիրական զգայություններից բացի, ներշնչում է 
անըմբռնելի սևեռումներ, ոգեկան զորություններ. «Այդ վայրկեանին 
տեսաւ Արարատը: Նայւածքով պլլւեց նրան: Մեծղի, վեհ, կայուն, ինչպէս 
կեանքի տևական և հրամայական մի պատւէր …. Նայեց և մնաց 
յափշտակւած: Իր ճակատի վրայ հանգիստ և սփոփիչ մի լոյս նստեց: 
Սիրտը բաբախեց, և աչքերը լայնացան:  

Թագաւոր,– փսփսացին նրա ջերմոտ շրթունքները:– Իմպերատոր… 
Արարատը մօտեցաւ, նւաճեց ամբողջ տեսարանը, և լայնատարած 

մի անդորրութիւն սփռւեց ամեն ինչի վրայ: Հէրեանը այլևս ուրիշ բան 
չտեսաւ …. Ջնջւել էին սահմանները, ջնջւել էր մարմինը, ջնջւել էր իր եսը:  

Ամեն ինչ միացել էր,վերացել, աննիւթացել» [1, 424]: 
Արարատը նաև բացարձակ գաղափար է Զարյանի գլխավոր հերոսի 

համար, կեցության սկիզբ ու վերջ. «Ամեն ինչ սկսում է նրանով և ամեն 
ինչ վերջանում է նրանով:– Հայոց աշխարհի Մեծ Պարոնը…» [1, 624]: 

Առանձնանշելի է Կոստան Զարյանի պաշտամունքը Արա Գեղեցիկի 
հանդեպ, որին վերապահված ոգեկան հատկանիշները նա մարմնավորել 
է իր գաղափարակիր հերոսի կերպարում: Արան, ըստ Զարյանի, հայ 
ժողովրդի ոգու դիցապատմական խորհրդանիշն է. «Արան,– յովազի 
ուժեղ, ճկուն մարմնով, քաջ, լուսաւոր մտքով, ամբողջական և զօրեղ 
արևային արքան. անմար ճառագայթներով հիւսւած կամքը, խորհրդա-
նշաններ ստեղծող յանդուգն տեսլապաշտը, արիւնը և տառապանքը 
երջանկութեան վերածող և տիեզերքի իմաստը լոյսով դրսևորող քրմա-
պետը» [1, 251]: Արա Գեղեցիկը՝ որպես մեռնող և հառնող աստվածային 
գաղափարատիպ, նաև հազարամյակներ տևող ողբերգություններից 
արյունաքամ հայ ժողովրդի՝ մահվան խորխորատից կենսականորեն 
հառնող խորհրդապատկերն է: Գաղափարանշական է նաև գլխավոր 
հերոսի Հերյան ազգանունը: Հայտնի է, որ Հերը Պլատոնի Էր անունով 



 
– 153 – 

հայն է, ըստ ավանդության՝ Արան, ով անցել է դժոխքի ճանապարհով և 
վերադարձել երկիր: 

Արա Հերյանը՝ հեռավոր ծովերի և օվկիանոսների նավապետը, ինք-
նաորոնման և ինքնաճանաչողության ներքին ձգտումով վերադառնում է 
Հայաստան, և ոգեկան հաղորդակցությունը երկրի հետ դարձնում է նրան 
գաղափարի նվիրյալ: Արա Հերյանը իր ժամանակի հերոսն է՝ համառ, 
տեսլապաշտ, հանդուգն, տոկուն և համեստ: Բաթումից մինչև Երևան և 
Երևանից Քանաքեռ, հաղթահարելով անապատ ու ցամաք, անցնելով 
պատերազմի բոլոր սարսափների, սովի ու համաճարակների ճանա-
պարհներով, նա առաջ է տանում նավը՝ Սևան հասցնելու համար: Ինչպես 
Հերյանն է բնորոշում, «հաւատքի և յոյսի» նավի ընթացքը պետականու-
թյան երազանքը բոլոր ողբերգությունների ու կորուստների միջով առաջ 
տանելու և վերջնանպատակին հասցնելու գաղափարի խտացումն է: 

Արա Հերյանի ոգեճանաչողությունը վեպում կայանում է նավի դժվա-
րագույն ընթացքի, ժողովրդի պատմական ճանապարհի ճանաչողու-
թյանը զուգահեռ: Ոգու և ճանապարհի փոխներգործությունը, ներքին 
միասնականության օրինաչափությունը վեպի հերոսներից մեկը՝ Պետրոս 
Մարկը, մեկնաբանում է յուրովի. «Հայոց ազգը, պարոն նաւապետ, 
կորցրել է ճանապարհը և պահել է միայն սովորութիւնները… Կորցրել է 
Ոգին և պահել է ձևը… Մենք պարտւած ենք» [1, 153]: Պետրոս Մարկի՝ 
ոգու կորստի, երկրի և ոգեկորույս մարդու միջև առաջացած երկվության 
դատողությունները իմացական խորասուզումներ են, իմաստասիրական 
սևեռումներ, որոնք բնորոշ են Զարյանի ստեղծագործական համակար-
գին. «Կան երկրներ, որոնք պատկանում են Սրբազան աշխարհագիտու-
թեան, ուր ամեն մի բնական երևոյթ պատճառաբանւած է հոգեկանով և 
ուր մարդկային ամեն մի շարժուձև մասնակցում է այդ հոգեկանին…. Դա 
կենդանի, մագնիսականութիւնով լեցւած, բախտագուշակ, բնազանցա-
կան մի տարածութիւն է, որտեղ բոլոր նշանները գծւած են» [1, 153-154]: 

Ոգու կորուստը տեղի է ունենում ոգեկան և իմացական հատկանիշ-
ների մոռացությունից, արտաքին այլասերող ազդեցություններից, 
նյութին ստրկացումից, մարդու աստվածային բնույթի կորստից: Ցեղային 
նախաքրիստոնեական առաքինությունների կորստով է պայմանավոր-
ված նաև ազգային պարտությունների ու կորուստների անվերջանալի 
ընթացքը: Պատմության շարժիչ ուժը, ըստ Զարյանի հերոսի, ոչ թե 
արտաքին պայմաններն են, այլ հոգեկան զորությունն ու միությունը. 
«Արտաքին դէպքերը մեզ այցելում են ա՛յն ժամանակ միայն,- ասում է 
Մարկը,– երբ մենք ներքնապէս արդէն պատրաստ ենք ընդունելու նրանց» 
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[1, 155]: Հայրենի երկրի բնութենական խորհուրդների և ներքին ուժերի, 
ժողովրդի քաղաքական ճակատագրի վերաճանաչողությունը Արա 
Հերյանին հանգեցնում է այն մտայնության, որ «կան վայրեր, որոնք 
կառուցւած են ոգիների շունչով: Լեռ են՝ և աւելի են քան լեռ. ծով են՝ և 
ավելի են քան ծով» [1, 161]: 

Ցեղային և տիեզերական ոգեխառնության բազմատարր ու բազմա-
պատկեր ստեղծվածք է «Նաւը լերան վրայ» վեպը, իմացական խորասու-
զանքի ու հայտաբերումների գիրք, ուր ոգին դառնում է պատմություն, 
պատմությունը՝ ոգի: Ոգու միջուկին հասնելու ճանապարհը ժողովրդի 
պատմական ընթացքին մաս կազմելն է: Այդ ընթացքին մեջ է, որ Հերյանը 
հայտնաբերում է այն ոգին, «որ կարող էր դուրս նետւել և զրահաւորւել 
անսպասելի և առասպելական կարողութիւններով» [1, 487]: 

Ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը: Ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը: Ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը: Ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը: Պատմաքաղաքական 
խարդավանքներին զոհաբերվելու առաքելությունը, ըստ Զարյանի վեպի, 
Հայաստանի ու հայության համար դարձել է օրինաչափություն, պար-
տադրվող խաչ ու ճակատագրականություն: Պատմական իրադարձու-
թյունների բազմատեսակ անդրադարձներով Զարյանը բացահայտում է 
Հայաստանում բեկվող աշխարհաքաղաքական շահերի աղետաբեր 
հետևանքները հայության համար, մանավանդ ռուս-թուրքական փոխհա-
րաբերությունների ողբերգական հետևանքները, հայության կրած տառա-
պանքներն ու կորուստները: Ռուսաստանի վարած ռազմաքաղաքական 
գործընթացների հետևանքով հայ ժողովրդի կրած կորուստների մասին 
Զարյանը խորհրդածում ու բացահայտումներ է անում ամբողջ վեպի 
ընթացքում. «Բաւական չի նամարդ կերպով ճակատը լքեցին, փախան 
գնացին, համա դեռ ամեն բան էլ իրենց ճամբի վրայ փշրեցին, այրեցին, 
քանդեցին …. Իբր թէ եկել էին մեզ ազատելու… Ռուսաստա՛նը, սուրբ 
խա՛չը, քաղաքակրթութի՛ւնը» [1, 77]: Վիպական հերոսների ու կերպար-
ների վկայությունները, հեղինակային խորհրդածությունները, պատմա-
կան իրադարձությունների վերաքննություններն ու բացահայտումներն 
ամբողջացնում են ժողովրդի ճանապարհի պատմափիլիսոփայությունը. 
«Տաճկական ճակատի վրայ մղւած ամբողջ պատերազմի ընթացքին, 
ցարական բանակները մի գաղտնի նպատակ էին հետապնդել՝ ան-
ընդհատ առաջ գնալով և անընդհատ ետ քաշւելով Հայկական նահանգ-
ները դատարկել հայ ազգաբնակութիւնից: Այդպէս կոչւած ազատարար 
պետութեան այդ լիրբ խաղը, միացած տաճկական գազանություններին, 
հայ ժողովրդին արժել էր մէկ միլիոն զոհ: Կորել էին դարերի ընթացքին 
տքնատանջ ժողովւած հարստութիւններ, արւեստի գործեր, հոյակապ 
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եկեղեցիներ և վանքեր: Կորել էր բազմահազար հայ կամաւորների և 
զօրքերի մղած հերոսական պայքարների արդիւնքը: Տաճկահայաստանը, 
փոթորկած ծովից դուրս նետւած տիղմի նման, ահագին բազմութիւններ 
էր նետել դէպի Արարատեան դաշտը….» [1, 99]: Զարյանի պատմահա-
յեցողությունը «Նաւը լերան վրայ» վեպում օբյեկտիվորեն մտահանգում է 
այն համոզմունքին, որ Հայաստանը կորցնողի և պարտվողի կարգավի-
ճակումէ եղել ռուս-թուրքական թե՛ դիվանագիտական առճակատում-
ների, պատերազմական գործողությունների, թե՛ դաշնակցային սերտ 
հարաբերությունների արդյունքում: Այսինքն՝ ռուս-թուրքական հարաբե-
րությունների վերադասավորումը սպառնալիք է եղել Հայաստանի 
համար վեպում նկարագրվող պատմաշրջանում. «Հայաստանը դաժա-
նօրէն մենակ էր…» [1, 99],– գրում է Զարյանը՝ պատերազմական դրվագ-
ների և բռնագաղթի ճանապարհն անցած, փողոցներում փլված տան-
ջալլուկ զանգվածների պատկերների գեղարվեստական բազմաբևեռ 
խտացումներով ներկայացնելով ժամանակշրջանի համապատկերը՝ 
ռազմաքաղաքական և սոցիալ-հոգեբանական ինքնատիպ շեշտադրում-
ներով: 

Ազգային ճակատագրի վրա աշխարհաքաղաքական ներգործման 
համատեքստում Զարյանը վեպում անդրադարձներ է կատարում նաև 
Վիլսոնի հայանպաստ ծրագրի իրագործման հավանականության, 
Արևմուտքի՝ մասնավորապես Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի աշխար-
հաքաղաքական խաղերի վերաբերյալ, հերոսների մտայնությունների և 
կողմնորոշումների միջոցով վերլուծում գերտերությունների քաղաքակա-
նությունը Հայաստանի նկատմամբ՝ արտաքուստ հումանիստական, ներ-
քուստ հակահայկական ու շահադիտական: Անվստահության ու խաբվա-
ծության՝ պատմականորեն ձևավորված ազգային հոգեբանության զարյա-
նական բացահայտումները միտված են նաև վերաիմաստավորելու այն 
մտահայացքը, որ հայրենիքները պահպանվում են իրենց ժողովուրդների 
կամքով, նվիրումով և ուժով. «Մեր երկիրը նավ է,– ասում է Հերյանը,– ուժ 
պէտք է, խելք և կամք պէտք է, մեր սեփական միջոցներով նրան տեղ 
հասցնել» [1, 190]: 

 Վեպում հանգամանալից պատկերվում է Հայաստանի առաջին հան-
րապետության ռազմաքաղաքական իրավիճակը՝ հայ-վրացական սահ-
մանային բախումները, թուրք-ադրբեջանական անընդմեջ հարձակում-
ները, բոլշևիկների ներքին խռովությունները, Հայաստանը կազմաքան-
դելու և դիմադրողականությունից զրկելու թուրքական ծրագրերը: Տնտե-
սապես ևս Հայաստանը սպառվում էր, իսկ դաշնակիցները զենք ու զինա-
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մթերք էին մատակարարում թշնամիներին: 1918-1920 թթ. պատմաքաղա-
քական իրադարձությունները վեպում պատկերվում են ազգային ինքնա-
ճանաչողության վերարժևորումներով, պատմությունը դառնում է ոգու 
հայտնաբերման վերելքի մի ճանապարհ, որով ընթանում է Արա 
Հերյանը՝ դառնալով Հայաստանի պատմության գլխավոր վկա: Պատմա-
կանորեն այնքան հավաստի և ստույգ են պատկերված իրողությունները, 
որ վեպը ձեռք է բերում պատմավեպի արժեք: Թուրքիայի հարձակում-
ները Արևմտյան Հայաստանի ուղղությամբ, Ադրբեջանի ներխուժումներն 
ու տարածքային հավակնությունները Ղարաբաղի, Զանգեզուրի, Նախ-
իջևանի նկատմամբ, ռազմաճակատը բարոյալքող բոլշևիկյան քաղաքա-
կանությունը, զենք ու զինամթերքի, պարենի պակասը ի վերջո հանգեց-
նում են Հայաստանի պետականության անկմանն ու տարածքային 
վիթխարի կորուստներին:Վեպի առանձին դրվագներ խտացնում են 
պատերազմի սարսափներն ու մարդկային տառապանքները, հոգեբանա-
կան անկումներն ու դեպքերի ընթացքը վերափոխելու անզորությունը: 
Սարիղամիշի, Օլթիի, Կարսի կռիվների անուղղակի պատկերման 
արվեստը բոլորովին չի թուլացնում նկարագրական տպավորությունը, 
հոգեբանական ներգործությունը: Փոքր տարածության մեջ Զարյանը 
ստեղծում է ռազմաճակատային խտապատկերներ՝ արտաքին տպավո-
րապաշտությունից մինչև հոգեբանական ներքին խորաչափություններ: 
Զարյանը իրադարձություներով աննախադեպ ընդգրկուն ու բարդ ժամա-
նակաշրջանի պատկերն ամբողջացնում է խորհրդածական, վերլուծա-
կան, տպավորապաշտ սևեռումներով՝ բոլոր դեպքերում պահպանելով 
գեղարվեստական տարրը, իմացական ոգին:  

Իմացական ոգին «Նաւը լերան վրայ» վեպում գերիշխող տարր է նաև 
բոլշևիկյան գործունեության վիպականացման պարագայում. ամեն ինչ 
տիպական է, պատմականորեն հավաստի, գեղարվեստորեն խորքային՝ 
բոլշևիկների հոգեբանությունը, ապազգային աշխարհայացքը, աղմուկն 
ու սպառնալիքը, թրքահաճո քաղաքականությունը, դաշնակցական 
կառավարությանը վարկաբեկելու, Հայաստանի պետականությունը կոր-
ծանելու և խորհրդային իշխանություն հաստատելու, հանրային զանգ-
վածներ նվաճելու գաղափարախոսությունը, նաև պատերազմներից, 
համաճարակներից ու սովից ուժասպառ ժողովրդական մասսաների 
հոգեբանությունը: Զարյանի գաղափարական հերոսները՝ Արա Հերյանը, 
Միքայել Թումանյանն ու Բաբկեն Միրանյանը, իրենց մտահոգություննե-
րով բացահայտում են բոլշևիկյան շարժման բուն էությունը. «Նա՛ւը, 
պետութիւննե՛րը որ պիտի վերջնական որոշում տային հայկական հարցի 
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մասին, տաճիկնե՛րը, որ պիտի ուրախանային» [1, 315],– մտածում է 
Հերյանը՝ ակնհայտ դարձնելով Հայաստանի անկախ պետականությանն 
ու Հայկական հարցի հայանպաստ լուծմանն սպառնացող թրքամետ, 
աշխարհաքաղաքական վտանգները: «– Պէտք է նրանց տեսնել,– ասում է 
հայրենադարձ սպա Միքայել Թումանյանը,– երբ նրանք իշխանության 
գլու՛խն են: Անողոք, վայրենի, արիւնարբու… Ես նրանց տեսել եմ…. 
Սոսկալի՛ է» [1, 379]:  

Միքայել Թումանյանը Ռուսաստանում ճանաչել է բոլշևիզմի բուն 
էությունը, բռնատիրական ոգին և խորապես գիտակցում է Հայաստանին 
սպառնացող աղետաբեր հետևանքները. «Դուք կարծում էք, որ կարմիր-
ները պիտի գան և ձեզ ազատութիւն և հող տան, մինչ ես ձեզ ասում եմ՝ 
պիտի գան և եղած-չեղածը թալանե՛ն… Պիտի գան և մա՛հ ու սարսա՛փ 
տարածեն…. Պիտի ձեզ բանտարկե՛ն, աքսորե՛ն, գնդակահարե՛ն» 
[1, 537]: Նա ևս դառնում էբոլշևիզմի զոհ՝ որպես հակահեղափոխական 
գնդակահարվելով կարմիրների կողմից: Բաբկեն Միրանյանը տեսել է 
թուրք-բոլշևիկյան համագործակցությունը ռազմաճակատում, չի կարող 
ներել նրանց և գերադասում է մահը, քան բոլշևիկների իշխանությունը: 
Թուրք-բոլշևիկյան համագործակցության տեսանկյունից ուշագրավ են 
Միրանյանի դատողությունները թրքության նկարագրի շուրջ և այդ 
համատեքստում օբյեկտիվորեն պարզվող բոլշևիզմի իսկությունը. 
«Սոսկալին այն է, կապիտան Հէրեան, որ տաճիկը հոգեկան անցեալ 
չունի, նրա անգիտակցականը մութ գիշեր է՝ լեցւած գազանային բնազդ-
ներով և նախնական ախորժակներով… Նկատւած է. տաճիկը, որ բարձ-
րագոյն ուսում է առնում՝ այլասերւում է: Նա վախում է մշակոյթից, 
որովհետև հասկանում է, որ մշակոյթը- երբ արտաքին անբովանդակ ձև 
չէ- մահացու է իրեն համար: Եվ շատ հասկանալի է. մշակոյթ ստեղծելու 
համար պէտք է կարողանալ այլափոխւել, հոգեպէս վերածնել, թռիչք 
առնել, կեանքին նոր արժէքներ տալ և այդ արժէքներով ապրել: Իսկ նա՝ 
վարժ է քանդելու, այրելու….» [1, 458]: 

Միքայել Թումանյանը, Բաբկեն Միրանյանն ու Արա Հերյանը գաղա-
փարական կերպարներ են, ովքեր մարմնավորում են Կ. Զարյանի 
ազգային-քաղաքական իդելաները՝ իրենց կարողություններն ու կյանքը ի 
սպաս դնելով հայրենիքին: Նրանք փոխլրացնում են միմյանց, դառնում 
հայության պատմական ճանապարհի խորհրդանիշ և ոգի: Արա Հերյանը 
Հայաստանի տվյալ շրջափուլում սխալ, աղետաբեր է համարում բոլշևիկ-
յան գաղափարախոսությունը, քննադատում նրանց՝ պետությունը կազ-
մաքանդելու և ժողովրդին սին պատրանքներով կերակրելու քաղաքակա-
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նությունը. «Ընկերային հարցերի մասին կարելի է խօսել հանգիստ ժամա-
նակներում, երբ այդ ընկերութիւնը դրւած է հաստատուն հիմքերի վրայ, 
երբ ազգային կեանք կայ, երբ պետութիւնը անկաշկանդ է և արտաքին 
մտահոգութիւններից ազատ… Մինչ, իրականութեան մէջ, մենք լողում 
ենք մթութիւններով լեցւած մի քաօսում. մեր ֆիզիկական գոյությունը իսկ 
վտանգված է… Մենք անդադրում պատերազմի մէջ ենք անողոք թշնամի-
ների դէմ, որոնք ուզում են մեզ բնաջինջ անել, լինենք պրոլետարիատ 
կամ լինենք բուրժուազիա… Էս պայմաններում ծիծաղելի է խօսել գիտա-
կան տւեալների և հաստատուն սկզբունքների մասին… Հաւատացէ՛ք, 
ծիծաղելի է և վտանգաւոր…. Ուղղակի մարդասպանութիւն է» [1, 353]: 

«Նաւը լերան վրայ» վեպը բացառիկ արժեք է նաև այն առումով, որ 
արժեքավոր և անաչառ վերլուծություններ է պարունակում Հայաստանի 
առաջին հանրապետության պատմության վերաբերյալ՝ բացահայտելով 
արխիվային գզրոցներում կողպված ճշմարտություններ, հունի մեջ 
դնելով ազգային ապակողմնորոշվող գիտակցությունը: Այդ հանգաման-
քով էին պայմանավորված նաև վեպի երկրորդ՝ խորհրդային հրատարա-
կության (1963) աղճատումնրը. «Ընդունում եմ, որ մեր ազգային ճակա-
տագիրը գտնւում է անպատրաստ մարդկանց ձեռքում… Մեզ պակասում 
են խորիմաստ և հանճարեղ Կաւուրներ, որոնք ի վիճակի լինեն թշնամու 
խաղը մերկացնել, իրենց հեղինակությամբ ազդել մեծ պետութիւնների 
վրայ, դիւանագէտների հետ դիւանագիտութիւն խաղան, բարեկամու-
թիւններ ստեղծեն, եթէ պէտք է՝ գայլի մորթ հագնեն… Սակայն, չենք 
կարող ուրանալ, որ եղածները անում են ինչ որ կարող են անել. պայքա-
րում են, զինում ժողովուրդը, փրկում այն, ինչ որ կարելի է փրկել… Մեծ 
պատերազմից, հսկայական կոտորածից յետոյ, նրանք գտել են աւերւած, 
թշւառացած, գաղթականներով լեցւած մի երկիր, որի վերակազմութիւնը 
հսկաների գործ է… Այո՛, նրանք հսկաներ չեն, բայց ի՞նչ են ուրիշներ… 
Ուրիշները քննադատում են, եղածը կազմալուծում, ժողովուրդը 
կերակրում սին պատրանքներով» [1, 354-355]: 

 Պատմության և արդիականության հարաբերակցության տեսանկյու-
նից ևս շատ կարևոր են վեպի՝ Հայաստանի առաջին հանրապետության 
պատմաքաղաքական ճանապարհը բնութագրող դրվագները: Ահա դժվա-
րագույն և բարդ ժամանակաընթացքի հատկանշական պատկերներից ևս 
մի քանիսը. «Հայաստանի գլխին կրակ էր թափւում: Սահմանները 
ճեղքւել էին: Թշնամիները ամեն կողմից ներս էին խուժում: Ներսում, 
օգտւելով տիրող թշւառութիւնից, բոլշևիզմը իր ջանքերը կրկնապատկում 
էր և ջլատում ժողովրդի դիմադրական կամքը: Պարլամենտի և կառա-
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վարութեան նիստերը շարունակվում էին գիշեր և ցերեկ: Ճառեր էին 
արտասանում, որոշումներ էին առնում, որ անհնարին էր գործադրել: 

<…>Պակասում էր ռազմամթերքը, պարէնաւորումը ժամանակին 
տեղ չէր հասնում, փոխադրական միջոցները թերի էին: 

Թշնամին սեղմում էր ամեն կողմից: Տաճիկները, այլևս վստահ, որ 
ևրոպական պետութիւնները չպիտի միջամտեն, ժողովել էին իրենց լաւա-
գոյն ուժերը հայկական դիմադրութիւնը կասեցնելու համար: Ազրբէջանը 
և Ռուսաստանը նրանց հետ էին, Վրաստանի հետ չեզոքութեան գաղտնի 
դաշինք էին կապել: 

Հայաստանի զինակիցներն էին՝ սովը, ցուրտը, թշւառութիւնը: 
Թշնամին օգտագործում էր նաև ճակատի այն կողմում գտնւող 

դաւաճան ուժերին: Կռիւների ամենատաք վայրկեաններին, չսպասւած 
տեղերից, թիկունքի զանազան վայրերից, սկսում էր կրակ տեղալ <…> 
Շատ անգամ, ստիպւած էին լինում ետ քաշւել, առանց կարողանալու 
վիրաւորւածներն իսկ ժողովել:  

Տաճիկները վիրաւորւածներին սպանում էին: Դաշոյնի հարւածով 
մորթում էին: Մորթում և կողոպտում» [1, 482, 494]: 

Վեպում պատկերված են թուրք-բոլշևիկյան համագործակցության 
ողբերգական հետևանքները Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի 
կորուստները՝ «հաց, խաղաղութիւն, անկախութիւն» [1, 523] քարոզչու-
թյան ներքո: Զարյանը վերստեղծում է ժամանակի Հայաստանի պատմա-
հոգեբանական պատկերը: Ժողովուրդն այլևս հոգնել էր պատերազմնե-
րից, թշվառությունից, հույսի կարոտ էր. «Ժողովուրդը սկսել էր աչքերը 
յառել Կարմիր բանակի վրայ: Մեծ դրամայի վերջին գործողութիւնը 
մօտենում է, մտածեց Հէրեանը: Ծանր մի վիշտ սեղմեց իր սիրտը և կաշ-
կանդեց ամբողջ իր անձը …. Այդ մարդիկ,– մտածեց նա,– որ այդքան 
համոզւած խօսում են, նրանք ևս հայեր են չէ՞: Նրանք ևս ապրում են այս 
ողբերգութիւնը, տեսնում են այս ահաւոր պայքարը, այս թշվառութիւնը: 
Կարելի՞ բան է չզգան սոսկալի այն պատասխանատւութիւնը, որ ընկնում 
է իրենց ուսերի վրայ. կարելի՞ բան է, որ գիտակցաբար ծառայեն օտարի 
շահերին, մատնեն հազար անգամ մատնւածներին, դաւաճանեն սրբու-
թեան սրբութիւնը» [1, 523]: 

Վեպի ամենատպավորիչ հատվածներից է Կարսի գրավման պատ-
մաքաղաքական նախադրյալների և հետևանքների պատկերը: Դա 
ազգային-քաղաքական ողբերգության գագաթնակետային պահն է, վեպի 
գլխավոր հերոսի հոգեբանական ապրումների ամենալարված աստի-
ճանը, որին հաջորդում է պետականության կորուստի հանգուցալու-
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ծումը: Պահի ողբերգականության կուլմիանցիոն աստիճանն ակնհայտ է. 
«Կա՛րսը, հսկայական այդ բերդը, իր ահագին պաշարներով, իր մեծաքա-
նակ ռազմամթերքներով, իր անառելի ենթադրւած ամրութիւններով, 
ընկել էր տաճիկների ձեռքը: Կարսը ընկել էր: Ուրեմն՝ ամեն բան վեր-
ջացել էր, ուրեմն՝ Հայաստանի անկախութեան օրերը հաշււած էին: 

Ահ, լա՛վ էր, որ գիշեր էր, որ խաւար էր, որ ցուրտ էր: և Հերէանը քիչ 
էր մնացել բարձրաձայն պոռայ, աղաղակի, հեկեկայ: Արիւնը երեսին էր 
խուժել. ամաչում էր: 

Սաւառնորդը պատմել էր դժբախտութեան բոլոր մանրամասնու-
թիւնները: Զինւորները մերժել էին կռւել: Մեծամասնականները մտել էին 
նրանց մէջ և նրանց համոզել ոչ մի դիմադրութիւն ցույց չտալ տաճիկնե-
րին, որովհետև նրանք գալիս էին իբրև բարեկամներ: Սպաների հրաման-
ները մնացել էին անպատասխան: Նրանցից մէկը՝ Մազմանեանը, այս 
անպատւութիւնը չկարողանալով տանել, ատրճանակը հանել էր և 
զինւորների առջև ինքնասպանութիւն գործել: 

Միակ լուսաւոր կէտը դա՛ էր՝ ինքնասպան հրամանատարի դիակը» 
[1, 527]: 

Զարյանը, կարևորելով ժողովրդի ընթացքը հեղաբեկող հզոր անհա-
տի դերը, վեպում ցույց է տալիս աշխարհաքաղաքական ուժերի դիմաց 
Հայաստանի կառավարության անզորությունը. «Եւ այդ մարդիկ շարժել 
էին իր գթութիւնը, որովհետև նրանք փոքր էին և խեղճ՝ իրենց ուժերի 
սահմանը անցնող դեպքերի առջև: 

…. Լուրջ, մտազբաղ, տխուր: 
Ազնիւ, համեստ մտաւորականներ: Չկար ուժգին անձնաւորութիւնը, 

որ ժողովուրդների կեանքի դժւարին վայրկեաններին, պատմութեան 
փոթորկած ծովում կանգնում է ինչպէս փարոս և ցոյց տալիս փրկութեան 
ճանապարհը: Վիթխարի այն անհատը, որ անկարելին դարձնում է 
կարելի, որ պարտութիւնը վեր է ածում յաղթութեան, որ շրջում է այդպէս 
անւանած առարկայական պայմանների անիւը, որ արիւնից և մահից 
հսկայական մի զէնք է դարբնում և իր կամքին ենթարկում ճակատագիրը» 
[1, 528-529]: 

Այսպես՝ բոլշևիկների քարոզչության և տարազեկության հետևանքով 
հայկական զորքերը բարոյալքվում են, և թշնամին Կարսի անառիկ 
բերդին տիրանում է գրեթե առանց կրակոցի, գերեվարում հազարավոր 
զինվորների և հրամանատարների, սրի քաշում բնակչությանը, կողոպ-
տում քաղաքը: Տպավորապաշտ պատկերներով Զարյանը կանխագծում է 
ապագայի անհուսալիությունն ու ողբերգականությունը: Բոլշևիկները 
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թուրքերի համագործակցությամբ զավթում են Հայաստանը, տապալվում 
է հայոց անկախ պետականությունը, սկսվում են ձերբակալությունները, 
աքսորը, գնդակահարությունները: Դաշնակցականներն ապստամբում 
են, ազատվում են բանտարկյալները, բայց Երևանը կրկին գրավվում է 
կարմիրների կողմից, արտագաղթի ճանապարհը ձգվում է դեպի Արաքս: 

Վեպի կենտրոնական գաղափարը՝ «Նաւը լերան վրայ» խորհրդա-
պատկերով, մնում է առկախ: Զարյանի գլխավոր հերոսը, որ պետակա-
նապաշտության խորհրդանիշ է, գերադասում է պատվով մեռնել, քան 
լքել պետականության վերահաստատման գաղափարը: Դեպքերի 
ընթացքը չի վերափոխում նրա ճանապարհը. «Վերը, ժայռի վրայ, նաւը 
միշտ կանգնած էր: Անշարժ երկաթե ծանրութեամբ: Յամառ, վճռական: 
Իսկ նաւի դիմաց կանգնած էին հայոց լեռները, որոնց գաղտնի կեանքը 
նա այլևս ճանաչում էր, ինչպէս առաջ ճանաչել էր ծովը» [1, 710]: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Պատմաքաղաքական հարուստ ընդգրկումներով, հոգեբանական 
խորասուզումներով, ազգային ոգու և ժողովրդի ճանապարհի պատմա-
փիլիսոփայությամբ «Նաւը լերան վրայ» վեպը բոլորովին նոր որակ է հայ 
գրականության մեջ: Այն Հայաստանի ու հայության ազգային վեպն է՝ 
ներքին կլիմայական առանձնահատկություններով, ողբերգություններով 
ու դիմակայություններով, հավաքական ապրումներով ու երազանքնե-
րով, անկումներից վեր հառնելու և արարելու պատմական օրինաչափու-
թյամբ: 

    
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Զարյան Կ., Նաւը լերան վրայ, Երևան, 2015: 
2. Թէօլէօլեան Մ., Դար մը գրականութիւն, հ. Ա, Պոստըն, 1997: 
3. «Մեհյան», թիվ 1, 1914, 1 հունվար, Կ. Պոլիս: 
4. Փօլատեան Կ., Զրոյց, հ. Բ, Գահիրէ, 1961: 
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Историческая философия пути и духа в романе Историческая философия пути и духа в романе Историческая философия пути и духа в романе Историческая философия пути и духа в романе     
Костана Заряна Костана Заряна Костана Заряна Костана Заряна ««««Корабль на гореКорабль на гореКорабль на гореКорабль на горе»»»»    

    
ННННаринеаринеаринеарине    ООООганесяганесяганесяганесян н н н     

РРРРезюмеезюмеезюмеезюме 
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: спиритизм, идеология, образ народа, турецко-

большевистское сотрудничество, упадок государственности, потеря 
исторической родины, роман о цели 

Высшей ценностью философии дороги и культа духа является роман 
Костана Заряна «Корабль на горе», который в определенном психологи-
ческом контексте можно охарактеризовать как исторический роман. Это 
роман о великой цели, которая становится духовным смыслом жизни, 
книга расово-космической духовности, познавательного погружения и 
открытий, где дух становится историей, история становится духом. Путь к 
постижению духа – это быть частью исторического курса народа. Роман 
«Корабль на горе» – совершенно новое качество в армянской литературе с 
богатыми историческими и политическими включениями, психологичес-
кими погружениями, национальным духом и исторической философией 
народного пути. Это национальный роман Армении и армян, с внутрен-
ними климатическими особенностями, трагедиями и противостояниями, 
общими чувствами и мечтами, с регулярностью взлета и творения после 
падения.  
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Historical Philosophy of the Path and of the Spirit in the NovelHistorical Philosophy of the Path and of the Spirit in the NovelHistorical Philosophy of the Path and of the Spirit in the NovelHistorical Philosophy of the Path and of the Spirit in the Novel        
“The Ship on the Mountain’’“The Ship on the Mountain’’“The Ship on the Mountain’’“The Ship on the Mountain’’    by Kostan Zaryanby Kostan Zaryanby Kostan Zaryanby Kostan Zaryan    

    
NNNNarinearinearinearine    HHHHovhannisyanovhannisyanovhannisyanovhannisyan        

SSSSummaryummaryummaryummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: spiritualism, ideology, image of the people, Turkish-Bolshevik 

cooperation, decline of statehood, loss of the historical homeland, novel of 
purpose 

The highest value of the philosophy of the road and the cult of the spirit is 
Kostan Zaryan’s novel “The Ship on the Mountain”, which, in a certain 
psychological context, can be described as a historical novel. This is a novel 
about a great goal that becomes the spiritual meaning of life, a book of racial-
cosmic spirituality, cognitive immersion and discoveries, where spirit becomes 
history, history becomes spirit. The way to comprehend the spirit is to be the 
part of the historical course of the people. The novel “The Ship on the 
Mountain” is a completely new quality in Armenian literature with rich 
historical and political inclusions, psychological immersions, national spirit and 
historical philosophy of the people’s history. This is the national romance of 
Armenia and Armenians, with internal climatic features, tragedies and 
confrontations, common feelings and dreams, regularity of takeoff and creation 
after a fall. 
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