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Յոս Դաումա
Հայաստանում և Վրաստանում
Նիդերլանդների Թագավորության
արտակարգ և լիազոր դեսպան

Մեծագույն հաճույքով եմ համառոտ ներածական խոսք գրում այս հոդ
վածաշարի համար: Ինձ համար սա վերջերս տեղի ունեցած երկու նա
խաձեռնությունների շարունակությունն է, որոնցում ներգրավված են եղել
Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանությունն ու Եվրասիա հա
մագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ): 2016թ. նոյեմբերին Հայաստա
նի ամերիկյան համալսարանում (ՀԱՀ) կազմակերպված հանդիպման
ժամանակ տարբեր մասնակիցների հետ քննարկեցինք հանդուրժողա
կանության թեման ընդհանուր առմամբ, իսկ Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանը
ներկայացրեց հանդուրժողականության դրսևորումը հայ գրականության
մեջ: 2017թ. մայիսին Երևանում մասնակցեցի Կրոնի և համոզմունքի ազա
տությանը նվիրված համաժողովին:
ՀԱՀ-ում կազմ ակ երպված միջ ոց առմանը խոսեցի հանդուրժողա
կանության մասին Նիդ երլ անդն եր ի տեսանկյ ունից՝ ամփոփ ներկա
յացնելով վերջին 400 տար ին եր ի Հոլ անդիայ ի պատմական զարգ ա
ցումները: Խոսեց ինք 19-րդ դար ի վերջ ից և 20-րդ դարի սկզբից մեր
երկրում կիրառվ ող «հիմն ասյ ուն այ ին» մոտեցման մասին, երբ վեր
նախավը հանդես էր գալ իս հաս ար ակ ության առանձնացված շերտե
րի անունից, երաշխ ավոր ել ով հանդ ուրժողականությունը կրոնական
հիմքով տարանջ ատված հանր ության տարբեր հատվածների՝ բողո
քականների և կաթոլ իկն եր ի միջև: Այդ հատվածների ներկայացուցիչ
ները գրեթե չէին շփվում միմյանց հետ, ուստի կանխադրված հան
դուրժող էին. չնայ ած կար ել ի է աս ել, որ նրանք ավելի շուտ անտեղյ ակ
էին, քան հանդուրժ ող: Այս ժող ովածուի հոդվածներից մեկում ես նկա
տեցի նման զարգ աց ումն եր, երբ հիեր արխիկորեն տարանջատված հայ
11

հասարակության մեջ վերն ախ ավն էր ապահովում հանդուրժողակա
նությունը:
Ինձ չէին խնդրել քննարկել հոլանդական գրականությունը հանդուր
ժողականության տեսանկյունից, սակայն ընթերցելով այս ժողովածուի
հոդվածների ամփոփագրերը, ես չէի կարող չնկատել, որ հայ գրակա
նության մեջ դրսևորված անհանդուրժողականությունը թերևս ունեցել է
իր նախատիպը հոլանդական գրական պատմության մեջ: Ընթերցելով
այս տեքստերը, ես պատկերացնում եմ ավանդական հասարակություն,
որն իրեն վեր է դասում հարևան և մրցակից հասարակություններից ու
ժողովուրդներից: Ուստի ես այս հոդվածները դիտարկում եմ որպես դաս,
հայելի, ինչպես ինձ, այնպես էլ հայ ընթերցողի համար. մենք՝ մարդ արա
րածներս, մեզ այլ անձանցից վեր դասելու հակում ունենք, որը կարող է
ընդհանուր առմամբ անհանդուրժողականության, իսկ մասնավորապես՝
անհանդուրժողական վարքագծի դրսևորման հանգեցնել:
Նման տպավորություն ստացա հայկական դպրոցներում Հայոց եկեղե
ցու պատմության դասավանդման վերաբերյալ ամփոփագրերը կարդա
լիս ևս: Հաշվի առնելով հայոց պատմության և Հայաստանի գոյատևման
համար մղված պայքարի առանձնահատուկ բնույթը, այս դասերը շատ
ավելի կարևոր են, քան պարզապես պատմության դասերը: Ներկայաց
ված նյութերից ես եզրակացրեցի, որ դրանք ինչ-որ առումով կարող են
դիտվել որպես կրոնական և քաղաքական քարոզչություն: Ինձ, որպես բո
ղոքական տարրական դպրոց հաճախած տղայի, կրթել են պատկերաց
մամբ, որ գոյություն ունի կրոնական պատկանելությամբ պայմանավոր
ված պատմական եռանկյունի. Աստված, Նիդերլանդներ և Օրանացիների
արքայատուն (the House of Orange): Եթե ավելի ընդլայնեմ, ամուր կապ կար
Նիդերլանդների՝ որպես Հյուսիսային ծովի մոտ գտնվող բողոքականնե
րի (այլոց նկատմամբ հանդուրժող) ապաստանի և Իսրայել երկրի ու նրա
ժողովրդի միջև, ընդ որում, ոչ միայն 1946-1948 թթ. հետո (երբ ստեղծվեց
Իսրայել պետությունը), այլ առհասարակ հրեա ժողովրդի հետ։
Այս նմանությունը քննարկելիս հիշեցնեմ, որ ես իմ կրթությունը որա
կեցի որպես «բողոքական»: Պայմանագրի վրա հենված «հիմնասյունա
յին» այդ մոտեցման շնորհիվ Նիդերլանդներում դպրոցները եղել և այսօր
էլ մնում են քիչ թե շատ մասնավորեցված: Որոշ սահմանափակումնե
րով՝ բոլոր խմբերը (ոչ միայն կրոնական կողմնորոշմամբ, նաև, օրինակ,
կրթական մոտեցումներով առանձնացող, ինչպես Դալտոնի, Մոնտեսո
րիի և Շտայների մանկավարժական ուսմունքների հետևորդները) կարող
են ստեղծել դպրոցներ, որոնք, մասնավոր լինելով հանդերձ, ստանում
են նույնքան պետական ֆինանսավորում, որքան հանրային դպրոցները:
Սա հանգեցնում է կրթության, որում առարկաներն ավանդական անվա
նումներ ունեն, ինչպես օրինակ, պատմություն և կրոն: Սակայն, ի վերջո,
բոլոր աշակերտները պիտի իրենց դրսևորեն հիմնարար և չեզոք չափա
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նիշներին համապատասխան: Ինչպես նկատում եք, սպասելիք կա, որ
տարբեր կարծիքները լինելու են գլխավոր հոսք. կախված անհատից և
նրա կրթությունից՝ յուրաքանչյուրն ունենալու է իր կարծիքը:
Որպես պատմաբան ես սովորել եմ ընդունել, որ պատմությունը հեռու
է չեզոք և օբյեկտիվ արվեստ լինելուց. այն միջոց է, որով մարդիկ հաշվի
են նստում իրենց անցյալի և մշակույթի հետ, ուրեմն պատմությունն ար
դեն իսկ կանխադրված սուբյեկտիվ է: Ես նույնիսկ սովորել եմ ընդունել
ավելի հեռուն գնացող պնդումը, որն ասում է. «Լինելով կողմնակալ՝ կա
րող ես լինել անկողմնակալ»:
Հայաստանում չկա նմանօրինակ տարանջատում կրթության ոլոր
տում: Աշակերտներն ու նրանց ծնողներն ունեն հիմնականում մեկ տար
բերակ՝ հանրակրթական դպրոց: Սա կարող է հանգեցնել իրավիճակի,
երբ եզդի երեխաներին դասավանդում են «Եկեղեցու պատմություն», այն
էլ՝ Հայ առաքելական եկեղեցու, կարծես նրանք քրիստոնյա են: Պատ
մականորեն այս ամենը կարելի է և բացատրել, սակայն իրավական
առումով սա կարող է քննադատության տեղիք տալ, հատկապես (էթնիկ
և կրոնական) փոքրամասնությունների հանդեպ հարգանքի դրսևորման
տեսանկյունից:
Այս առումով սույն ժողովածուի հրապարակումը ճիշտ ժամանակին է:
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությու
նը պատրաստվում է հրապարակել կրոնական ազատությունների մասին
օրենքի մի նախագիծ, որը կարծես կրկին հատուկ կարգավիճակ կշնորհի
Հայ առաքելական եկեղեցուն՝ առանձնացնելով այն այլ եկեղեցիներից
և կրոններից: Սա կրկին կարող է հիմնավորվել հայոց պատմությամբ,
սակայն չի կարող համապատասխանել աշխարհիկ պետություն լինելու
Հայաստանի դիրքորոշմանը և կրոնի ու հավատքի ազատության մասին
միջազգային նորմերին: Սա կարող է հանգեցնել չհիմնավորված տար
բերակման ոչ միայն կրոնների և եկեղեցիների, այլև տարբեր կրոններ և
(կամ) հավատքներ դավանող անձանց միջև, ստեղծելով քաղաքացիների
երկու կատեգորիա. Առաքելական եկեղեցու հետևորդներ և այլք: Կրթա
կան պաշտոնական ծրագրերն էլ եթե հավելենք, սա կարող է պարտադ
րել պատմության, մշակույթի և կրոնի հանդեպ գերիշխող տեսակետ, որն
օտարում է աշակերտներին իրենց անցյալից, միմյանցից և/կամ (վատա
գույն դեպքում)՝ հենց իրենցից:
Մյուս կողմից, ամփոփագրերում, որոնցում քննարկվում էր կրոնը,
ես երբեմն զգում էի որոշակի քամահրանք: Նման քամահրանքը կամ
առնվազն զայրույթը բացատրելի է, քանի որ շատ դժվար է դրական գնա
հատել մի համոզմունք կամ գաղափարախոսություն, որն իր իրավասու
թյունը հիմնում է դիտորդի վերահսկողությունից դուրս գտնվող աղբյուրի
վրա: Կրոններն ինքնին ունեն անհանդուրժողական լինելու հակում, քանի
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որ դրանք դավանողները վստահ են, կամ նույնիսկ գիտեն, որ դավանում
են ճշմարտություն, կամ նույնիսկ միակ ճշմարտությունը, որը վեր է հեր
քելիությունից: Եվ եթե նրանք նաև իրենց առաքելությունն են համարում
սեփական կրոնը տարածելը, էլ չասած եռանդով լծվում են այդ գործին,
ապա կարելի է սպասել ընդհարումներ։
Այդուհանդերձ, ես հույս ունեմ և վստահ եմ, որ բոլոր ընթերցողները և
մարդիկ ընդհանրապես հավասար են և պիտի օգտվեն միջազգայնորեն
ընդունված ու օրենսդրորեն ձևակերպված մարդու իրավունքներից: Այդ
իրավունքները ստիպում են մեզ հաշվետու լինել, թե ինչպես ենք կիրա
ռում դրանք մենք՝ մարդ արարածներս, քաղաքացիներս, ժողովուրդներս
և ազգերս: Վստահ եմ, որ բոլորս բաց ենք նման հաշվետվողականության
հանդեպ և հուսով եմ, որ այս գիրքը կնպաստի (ան)հանդուրժողակա
նության համար հաշվետու լինելու իրազեկման բարձրացմանը:
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WELCOMING REMARKS

H.E. Mr. Jos Douma,
Ambassador of the Kingdom
of the Netherlands to
Armenia and Georgia

It is with utmost pleasure that I am writing some introductory remarks for this
collection. For me, it is a follow-up of two recent activities involving the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and EPF. In November 2016, I discussed
with a varied audience at the American University of Armenia (AUA) the topic
of tolerance in general, while Gevorg Ter-Gabrielyan discussed tolerance in
Armenian literature. In May 2017, I participated in a Conference in Yerevan on
Freedom of Religion and Belief.
At the AUA event, I was able to discuss tolerance from a Dutch perspective. I
shared Dutch historical developments over the past 400 years with the public.
The pillarised Dutch society of the late 19th and early 20th centuries was discussed: elites were acting on behalf of segregated parts of society, guaranteeing
tolerance between the religiously defined pillars in society, like the Protestants
and Catholics. Individuals in these pillars hardly interacted, and so they were
tolerant by default – although you might say that they were more ignorant
than tolerant. In one of the articles in this collection I notice similar developments, where in a hierarchically defined Armenian society, the elite assured
tolerance.
I was not asked to discuss Dutch literature from a tolerance perspective, but
reading the abstracts of this collection’s articles, I cannot but recognise that the
identified intolerance in Armenian literature has similarities to Dutch literary
history. From the texts, I get a picture of a traditional society that feels superior
to neighbouring and competing societies and peoples. I therefore regard these
articles as a lesson, a mirror to me as much as to the Armenian reader: we as
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humans have the weakness of feeling superior to others, which might lead to
intolerance in general and to intolerant behaviour in particular.
I had a similar impression when reading the abstracts on teaching the history of
the Armenian Church in Armenian schools. Given the nature of Armenian history and its struggle for survival, these lessons have been of greater importance
than mere history lessons. From the presented material, I can conclude that
these lessons can be regarded as a sort of religious and political propaganda. I
myself, as a young boy, attended a protestant primary school, and was educated as if there was a historical religiously defined triangle: God, Netherlands
and (the House of) Orange. Somewhat wider there was a close bond between
the Netherlands as a haven for Protestants (and tolerant to others) at the North
Sea and the people and country of Israel, not only since 1946-1948 (when Israel
was created), but with the Jewish people at large.
When discussing this similarity, I specified my education as “Protestant”.
Thanks to this contractual pillarisation, schools in the Netherlands were and
still are more or less privatised. Under certain restrictions, all groups (not only
religiously defined, but also, for instance, according to views on education –
like Dalton, Montessori and Steiner) can start a school, which is run privately
but state-funded to the same extent as public schools. That leads to education
that defines subjects like history and religion. But then, in the end, all students
have to perform to basic and neutral criteria. You notice that differing views
are supposed to be mainstream, depending on the individual and his/her education.
As a historian, I have learnt to accept that history is far from a neutral and
objective art: it is the way people render account for their past and culture, so
it is subjective by default. I even have learnt to accept the rather far-fetched
statement that ‘by being partisan you can be impartial’.
Armenia does not know this type of division in education. Pupils and their
parents usually have only one option for schooling – the public school. That
might lead to Yezidi children being educated in ‘church history’ as if they were
Christian and even more specific Armenian Apostolic. Historically that might
be explicable, but legally it might be open for criticism, especially from the
perspective of respect for (ethnic and religious) minorities.
This notion makes the publication of this collection extremely timely. The Ministry of Justice of the Republic of Armenia is about to publish a bill on religious
freedoms, which gives a very special position to the Apostolic Church, singled
out from other churches and religions. Again, that may be justified by Armenia’s history, but might not be reconciled with Armenia’s position as a secular
state and with international standards on Freedom of Religion and Belief.
16

It may lead to unjustified differentiation, not only between religions and
churches, but also between people with different religions and/or beliefs, creating two categories of citizens – Apostolic and others.
Combined with the official curriculum, it might enforce a dominant view on
history, culture and religion that alienates pupils from their background, from
each other and/or (and worst) from themselves.
On the other hand, I sensed sometimes a certain disdain in the abstracts when
religion is discussed. Such disdain or at least irritation is explicable, since it
is very difficult to appreciate positively a conviction or ideology that derives
its authority from a source beyond the observer’s control. Religions have by
themselves even the tendency to be intolerant, because its believers trust—and
even know—that they share a truth, or even the truth, that is beyond falsification. If these believers also take on a missionary duty or zeal, then conflicts can
be expected.
Still, I hope and trust that for all readers, humans are equal and should enjoy the internationally accepted and codified human rights. These rights make
us accountable for the way we execute our rights as human beings, citizens,
peoples and nations. I trust we are all open for this accountability and I hope
this book will contribute to raising awareness of being accountable for our
(in)tolerance.
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(ԱՆ)ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԵՋ. ԽՈՀԵՐ

Անուշ Մարգարյան
Եվրասիա համագործակցություն
հիմնադրամ
նախագծի ղեկավար

Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան
Եվրասիա համագործակցություն
հիմնադրամ
գլխավոր տնօրեն

Ամփոփագիր
Հեղինակներն անդրադառնում են Եվրասիա համագործակցություն հիմ
նադրամի (ԵՀՀ) «Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության
դրսևորումները հայ գրականության մեջ» խորագրով հետազոտություններ
իրականացնելու գաղափարին՝ նշելով ծրագրի եզակիությունն ու առանձնաց
նելով հետազոտությունների բովանդակային որոշ բացահայտումներ։ Վեր է
հանվում «հանդուրժողականություն» եզրի կիրառման այն թեզաուրուսն ու
քարտեզային ձևակերպումը, որն առարկայացել է հետազոտական աշխա
տանքների ու դրանց խորքային վերլուծությունների արդյունքում։ Ներկա
յացվում են անհատի մոտ ու հասարակության մեջ հանդուրժողականության
կամ անհանդուրժողականության ձևավորման փուլերը։ Հաստատվում է թե
զը, որ ժամանակակից հանդուրժողականությունը երիտասարդ արժեք է. այն
ձևավորվել է մարդկության պատմության այն ժամանակաշրջանում, երբ հա
սարակությունում ավելացել է իրավահավասար մարդկանց թիվը։
Հեղինակների համոզմամբ այս հոդվածաշարը բացառիկ հնարավո
րություն է «հանդուրժողականություն» հիմնարար արժեքի շուրջ մարդու
իրավունքների, կրթության, քաղաքականության, մշակույթի և այլ բնագա
վառների ներկայացուցիչների հետ խորքային քննարկումներ ծավալելու հա
մար, հայաստանյան հասարակարգում դրա ճիշտ ընկալման ու վերաիմաս
տավորման առումով։ Որպես հետևություն նշվում է, որ հետազոտությունները
օգտակար կարող են լինել հատկապես կրթական գործընթացում։
Բանալի բառեր — (ան)հանդուրժողականություն, հայ հին, նոր ու ժամանա
կակից գրականություն, (ան)հանդուրժողականություն ու դասագրքեր, տար
բերության իրավունք, համագործակցություն
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Այս գիրքն անվճար է և նրա ամբողջական տարբերակը կարդալու համար
անհրաժեշտ է ձեռք բերել այն և ներբեռնել Իմ գրքեր բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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