Տիգրան Հայրապետյան
Բորենիների ժամը
Աստաֆյան փողոց, հասարակական կրախ, արյան ծով…
Վերաինքնագիտակցմանը կարոտ Երկիր Նաիրի: Աննպատակ քայլքով փողոցը
մաշող ՀՀ քաղաքացու ճակատից ընկած քրտինքի կաթիլն արտացոլում է
ճշմարտությունը. գիշատիչները պատառոտել են զոհի մարմինը եւ մի կողմ քաշվել`
տեղը զիջելով բորենիներին: Էլ ի՞նչ «ողբամ», էլ ի՞նչ «զքեզ», առավել եւս` «Երկիր
Հայոց», երբ Քերթողն ինքն արդեն տեղ է գտել մեռած խորհրդանիշների
արգելանոցում, իսկ «Ողբը» չի ներդաշնակում լավատեսության սերմնացանի
աշխարհընկալմանը: Ուրիշ բան, եթե Քերթողն իսկապես մեծն լիներ ու Հայր
(զանգվածների կողմից այդքան սիրված ֆոլկլորային «Պապայի» կարգավիճակով) եւ
ժամանակին «Ողբի» փոխարեն «Լոխ լավ է»-ն ժառանգություն թողած լիներ
սերունդներին… Բայց նույնիսկ ազգային Մովսեսն ընդունակ չի եղել ընկալելու,
կանխատեսելու Հայոց Պատմության հազարամյակները պսակելու կոչված կնիքի
խորհուրդը: Ըստ էության, էական էլ չէ, թե ինչ գծագրությամբ է արյան ծարավից
տոչորվող հասարակություն ներթափանցում բորենիների ոհմակը` Դիրեկտորիայի,
Կուլտուրկամֆի, թե Քաղաքական մարմնի, միեւնույն է արդյունքում` առատ արյուն
է, զոհի առկայության մշտական պահանջ: Սոցիալ-հեղափոխականների առաջին
էշելոնի ոճրագործ քույր «մադամ գիլիոտինն» անմեղսունակ կույսի կերպ է ստանում
բորենիների դիկտատուրայի սփռած զոհերի քանակի համեմատությամբ, քանզի
արյունարբության հակումը դուրս է գալիս անհատական մակարդակից եւ
տեղափոխվում զանգվածային զոհամատուցման կրքի ոլորտ: Եվ ժողովրդական
հեգնանքը, թե մի մարդ սպանողը հանցագործ է, իսկ հազարներին կոտորածի
տանողը` հերոս, նախեւառաջ առնչվում է համաշխարհային եւ մեր հայրենի
պատմության մեջ մարդկային կերպով բորենիների թողած հետքին:
Որքան էլ սարսափելի էր Տրոցկու նախաձեռնությամբ սկիզբ առած «Կարմիր
տեռորը»` դա այնուամենայնիվ պայքար էր, մեկ կազմակերպված ուժի պայքարը
մյուս համարժեք ուժի դեմ: «ճԽ»-ի, «ԹճԽ»-ի, հեղափոխական եւ ինտերվենտներից
ազատագրման շրջանի նպատակային ներքաղաքական տեռորը մանկական
չարաճճիություն է «ծԽԹԺ»-ի կազմակերպած համատարած հետապնդումների,
պատժիչ համակարգի «ֆաբրիկայի» ստեղծման կողքին: Եւ տեղին է վերհիշել, որ այդ
«ֆաբրիկայի» մամլիչներին զոհ էին գնում ինչպես հեղափոխության լեգենդ դարձած
անհատները, այնպես էլ զանգվածները: Ի վերջո, այդ վերջին գործունեության
արդյունքում զոհվեց եւ տուժեց շատ ավելի մարդ, քան քաղաքացիական
պատերազմի, օտարերկրյա ինտերվենցիայի դեմ` պայքարի ընթացքում:
«Բորենիների ժամը» յուրօրինակ հեղափոխություն է, բնականաբար,
մեթոդաբանական հեղափոխության պահպանմամբ, ուր գործունեության սլաքն
ուղղված է այն անհատների, քաղաքական-հասարակական կառույցների դեմ, որոնք
խորհրդանշում են հեղափոխության եւ ազատագրական պայքարի առաջին փուլը:

Շարժման հարվածային ուժը հեղափոխությանն ու ազատագրական պայքարին
ամենատարբեր պատճառներով չմասնակցածների (տարիք, վախ, կարիերիզմ,
փախուստ առաջին փուլի դժվարություններից, ուսում երկրից դուրս եւ այլն)
բավական ստվար հատվածն է, ստորացուցիչ եւ ինքնըստինքյան օտար, ուստիեւ
ոչնչացման ենթակա: Հարմարվողականության ու անսկզբունքայնության շնորհիվ
նրանք արագ ներգրավվում են տարաբնույթ պետական կառույցների մեջ,
առանձնապես պատժիչ մարմիններում, եւ երեսնականների
երիտկոմերիտականներին հատուկ սառնասրտությամբ գնդակահարության պատին
են դեմ տալիս հեղափոխության լեգենդար առաջնորդին: Ժողովուրդը, որ այդքան
տառապել է պետականության կայացման առաջին փուլի փորձություններում, իր
արդարացի արձագանքի նախնական պահին պաշտպան է կանգնում բորենիների
արյունռշտությանը` հետեւելով ոչ այնքան ինքնապաշտպանության բնազդին, որքան
«թող սատկեն» վրեժխնդրության կրքին: Հետո միայն, երբ արնախմության բորենու
ծարավը հասնում է յուրաքանչյուր ընտանիքին, ամեն անհատին, աշխարհընկալման
դրական (այսինքն՝ Տիրունական) ազդակը մարդկանց հավաքականությանը կյանքի
եւ կամքի է հրավիրում, ու բորենիները մերժվում են իբրեւ «համազգային փրկության»
տարբերակ:
«Զոհ չեմ ուզում Ես, այլ ողորմածություն»` Քրիստոսի անառարկելի սկզբունքը
համընկնում է մարդկանց էությանը, եւ երկնային պատժին չարժանանալու իրական
ուղեցույց է լինում Ողորմածությանը հաղորդակից դառնալու Երազը: Զգուշացիր, ով
Հայ, բորենիների իշխանությունից, քանզի նրանք մահ ու ավերածություն են բերել քո
Տանը: Նա… բորենին ինքնուրույն որսի ընդունակ չէ եւ դրա համար արյունն է ծծում
ու մարմինը խժռում արդեն պատրաստի զոհի: Նայիր ու հասկացիր, որ երիցս
ուրացածը քեզ եւս կուրանա, առանց խղճի խայթի, առանց ինքնաճանաչման, որը չի
ունեցել եւ չունի… Իսկ առայժմ բորենիների ժամանակն է…
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