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ՊԵՏԵՐ ՀԱԼՖՏԵՐ
(1944- 2018)

Գերմանական
հայագիտությունը և միջնադարագիտությունը
մեծ կորուստ կրեց։ 74 տարեկան
հասակում կյանքից հեռացավ իր
գործը և իր ընտանիքը սիրող գիտնականը, իսկական քաղաքացին։
Նրա կյանքը հայ-գերմանական
բարեկամության վառ օրինակ է։
Պետեր Հալֆտերը ծնվել է 1944 թ. այսօրվա Չեխիայի Հանրապետության
Բոհեմիա երկրամասի Բրոումով (նախկինում՝ Բրաունաու) քաղաքում։ Երկրորդ
Համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո՝ 1946 թ., երբ ընտանիքի հայրը գերության մեջ էր, տատիկի և մոր հետ ապաստանել է Գերմանիայում։
1949 թ. հայրը վերադարձել է գերությունից, և ընտանիքը հաստատվել է
Ֆրայբուրգի երկրամասի Բադեն-Վյուրտեմբերգ մարզի Գրենցախ-Վիլեն բնակավայրում։ Հայրը, որ քիմիկոս էր, լծվեց Գերմանիայի հետպատերազմական
վերականգնման աշխատանքներին։ Գրենցախ-Վիլենում ծնվեցին Պետերի
փոքր եղբայրները և քույրը։ Պիտի հիշեմ, որ Հայաստան կատարած վերջին այցելություններից մեկի ժամանակ նա խնդրեց իր հետ զբոսնել Երևանը Զանգվի
կիրճի հետ կապող թունելով, որպեսզի երևակայության մեջ վերականգնի գերմանացի ռազմագերիների տաժանակիր աշխատանքը Երևանը կառուցողների
հետ։ Այդ զբոսանքին մասնակցում էր նաև նրա կինը՝ Հաննան, որի հայրն էլ էր
ռազմագերի եղել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Նրանց համար հիշողությունների աղբյուր էին Զանգվի վրա նետված Հաղթանակի կամուրջը և Մոնումենտ բարձրացող ճանապարհի ամրապատնեշը, որոնք ևս կառուցված են գերմանացի ռազմագերիների ուժերով։ Նրանք աղոթում էին, որ
այդ կառույցները, որոնց բարձրացման համար քրտինք են թափել իրենց հայրենակիցները, մնան մեր և գերմանացիների հիշողության մեջ իբրև երկու
երկրների բարեկամության սիմվոլներ։
Պետերը սովորել է Գրենցախի Ռայնֆելդի գիմնազիայում։ Այստեղի գրադարաններում նրա ուշադրությունն են գրավում հայկական ճարտարապետությանը նվիրված հետազոտությունները։ Երիտասարդ ուսանողը 1966 թ. Բա-
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Ա. Բոզոյան

զելի և Թյուբինգենի համալսարաններում խորացնում է իր գիտելիքները պատմության և գերմանագիտության բնագավառներում։ Քերականության գծով
ԳՖՀ-ի կենտրոնացված կրթական համակարգի համապետական քննություն
հանձնելուց հետո, Պետեր Հալֆտերը դառնում է Regesta Imperii միջնադարագիտական կենտրոնի գիտաշխատող։ Այնուհետև նրա կենսագրության մեջ
շրջադարձային դեր է կատարում ճանապարհորդությունը դեպի Թուրքիա, որի
ընթացքում նա այցելում է Արևմտյան Հայաստան և Կիլիկիա։ 1975/6 թթ.
ուսումնական տարում Նելինգենում և Շվաբիայում ուսումը շարունակելուց հետո նա վերադառնում է Թյուբինգեն ու կրկին աշխատանքի է անցնում Ռեգեստա Իմպերիի գիտական կառույցում: 1978 թ. իր առաջին մշտական պաշտոնն
է ստանում Լյուդվիգսբուրգի Մյորկե-գիմնազիայում, ինչը նրան ֆինանսական
հնարավորություն է տալիս 1980 թ. Մարբախի Ալեքսանդր կաթողիկե եկեղեցում ամուսնանալ Հաննայի հետ։ Այդ երջանիկ ամուսնությունից ծնվում են
նրանց երեխաներ Միքայելը (1983) և Դորոթեան (1985)։
1986 թ. մանկավարժական գործունեության հետ միասին Պ. Հալֆտերը
վերսկսում է գիտական հետազոտությունները, որոնց արդյունքները 1993 թ.
ներկայացնում է պաշտպանության, և Թյուբինգենի Համալսարանում ստանում
դոկտորի (PhD) կոչում։ 1995 թ. գերմաներեն լեզվով հրատարակում է խմբագրված և վերանայված «Պապականությունն ու հայերը վաղ և զարգացած միջնադարում» ատենախոսությունը, որն արժանանում է գիտական աշխարհի
սևեռուն ուշադրությանը։
Գրեթե երեսուն տարի նա եղել է Պետերս միջազգային ընկերության գիտաշխատող, իր գիտելիքները ներդրել Միջնադարյան Եվրոպայի, Մերձավոր
Արևելքի Խաչակրաց ռազմարշավների և Կովկասի քրիստոնյա ժողովուրդների
պատմության և մշակույթի հետազոտության բնագավառում։ Հալֆտերն իր
հոդվածները հրատարակում էր «Annuarium Historiae Conciliorum», «Oriens
christianus», «Le Muséon» հանդեսներում, գիտաժողովների և տարբեր գիտական ժողովածուներում։ Իբրև միջնադարագետ նա կատարելապես տիրապետում էր լատին աղբյուրագիտությանը, Եվրոպայի և Մերձավոր Արևելքի
միջնադարյան պատմությանն ու մշակույթին։ Հիմնվելով այդ գիտելիքի վրա,
կարողանում էր ստեղծել Մերձավոր Արևելքի խաչակրաց աշխարհի և Կովկասի ամբողջական պատկերը, պատմական զարգացման խորքային հետազոտությամբ փորձում էր ցույց տալ այդ գործընթացում Հռոմի պապության և Գերմանական կայսրության խաղացած դերը։ Չունենալով հիմնարար հայագիտական կրթություն, նա կարողանում էր ներթափանցել հայկական սկզբնաղբյուրների հաղորդած տեղեկությունների այնպիսի խրթին ծալքերի մեջ, որոնք
դժվարընկալելի են նույնիսկ բազմաթիվ հայագետների համար։ Հայկական
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Ճարտարապետության իմացությունը նրան օգնեց մասնագիտական խոսք
ասել Բուրգոսի ֆրանսիական կաթողիկեի, 1204 թ. Քյոլնում պահպանված Սիմեոն Նախանձահույզին վերաբերող մասունքների և վկայությունների հետազոտության բնագավառում։ Դա օգնեց բազմաթիվ լատին սկզբնաղբյուրներ և
հնագիտական նյութեր ծառայեցնելու զարգացած ավատատիրության դարաշրջանի Հայաստանի և Վրաստանի պատմության ուսումնասիրության ամենատարբեր հիմնախնդիրների բարձրաձայնմանը։ Նրա ուսումնասիրությունների
շրջանակում էին Ֆրիդրիխ Բ-ի և Շտաուֆերների, կայսր Օտտո Դ-ի և Հռոմի մի
շարք պապերի (Ղուկաս Գ, Իննոկենտիոս Գ ևն.) փոխհարաբերությունները
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսների (Ներսես Շնորհալի, Գրիգոր Տղա, Կոստանդին
Բարձրաբերդցի և ուրիշներ), նաև Կիլիկիայի Հայոց թագավորության ներկայացուցիչների (Լևոն Ա, Հեթում Ա ևն.) հետ։ Հետագայում նրա հետաքրքրությունների ոլորտ ներխուժեցին XII դարում բարձրացող Վրաց թագավորության հետ Հռոմի պապության և կաթոլիկ վանական կարգերի՝ Տաճարականների և Հիվանդախնամների վանական կարգերի հետ փոխհարաբերությունների բացահայտումը։ Նրա ուսումնասիրությունների շրջանակը ներառում էր
նաև Մոնղոլական տիրապետության ներքո հայ և վրաց զինվորական գործիչների ծառայության խնդիրները, նրանց մասնակցությունը Մերձավոր Արևելքում մոնղոլ բանակների ռազմարշավներին, Միջնադարյան Եվրոպայի և Մերձավոր Արևելքի քրիստոնյա ժողովուրդների եկեղեցան-քաղաքական փոխհարաբերություններին։ Հալֆտերը զբաղվել է նաև Հայաստանում և Եվրոպայում
թափառող միջնադարյան զրույցների պատմամշակութային հետազոտությամբ։
Նա հայագիտության այն մշակներից էր, որն իր ողջ կյանքը նվիրեց Հռոմի
պապության և Կիլիկիայի Հայոց պետության, Խաչակրաց պետությունների հետ
Կովկասի քրիստոնյա երկրների մշակութային և հոգևոր խորքային կապերի
հետազոտությանը։ Նրա հետաքրքրությունների շրջանակում էին ԺԲ-ԺԵ դարերի Գերմանական կայսրությունը, Հռոմի պապությունը, Մերձավոր Արևելքի
խաչակրաց պետությունները, Կիլիկյան Հայաստանը, Վրաստանը, միջնադարյան մշակույթը, Մերձավոր Արևելքի բազմաշերտ հասարակությունը։
Մեր ծանոթությունը և առաջին հանդիպումները տեղի են ունեցել Փարիզում և Ֆրանկֆուրտում, իսկ 1998 թվականից հետո Պետեր Հալֆտերը մի
քանի անգամ այցելեց Հայաստան՝ Երևան և Էջմիածին (2014, 2015), մասնակցեց Հայաստանում ու Վրաստանում կազմակերպված գիտաժողովների: Միաժամանակ նա ակտիվ գործունեություն էր ծավալում Հայ-գերմանական ընկերակցության շրջանակներում, ակտիվորեն մասնակցում Deutsch-Armenische
Korrespondenz պարբերականի հրապարակման և խմբագրման աշխատանքներին։ 2000-2008 թթ. մանկավարժական գործունեությամբ աչքի է ընկել
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Մարբախի Ֆրիդիխ Շիլլեր գիմնազիայում։ Իբրև տուրք իր հոգևոր անուրջներին` 2017 թ. աշնանը նա կազմակերպել է Մարբախի Ալեքսանդր կաթողիկե
եկեղեցու ծխականների ուխտագնացությունները դեպի Ֆրանսիայի և Մեծ
Բրիտանիայի կաթոլիկ եկեղեցիներ, դասախոսություններով է հանդես եկել
աշխարհի տարբեր համալսարններում և հասարակական հավաքներում։
Հայագիտության մեջ նրա առաջին կարևոր քայլը «Պապությունն ու հայերը վաղ և զարգացած միջնադարում» մենագրությունն է, որը մեծ ընդունելություն գտավ հայկական և միջազգային գիտական շրջանակներում։ Մայր
Աթոռ Ս. Էջմիածնի պաշտոնական ամսագիրը այդ աշխատության գրախոսականին նվիրեց իր էջերը (տե՛ս 1996, ԺԲ, էջ 116-128)։ Նրա աշխատանքները
այս բնագավառում նոր որակ բերեցին հայագիտությանը, հարստացրին այն
նոր գույներով ու լուծումներով։
Պ. Հալֆտերը ամենայն բարեխղճությամբ վերհանել է Հռոմի եկեղեցու
քաղաքական ծրագրերը և այդ ետնախորքի վրա հետազոտել Ամենայն Հայոց
կաթողիկոսության և Հռոմի պապության եկեղեցան-քաղաքական փոխհարաբերությունները։ Գերմանացի գիտնականը, ուսումնասիրելով իրեն հասու ողջ
նյութը, եկել է այն համոզման, որ Հայոց և Հռոմի եկեղեցիների փոխհարաբերությունների մերձեցումը միշտ ուղիղ համեմատական է բյուզանդական
եկեղեցու հետ նրանց փոխհարաբերությունների վատթարացմանը։ Այս հանգամանքը վկայում է, որ արդեն XII դարում Կիլիկիայի Հայկական պետությունը մի կողմից նպատակ ուներ պահպանել երկրի տարածքները մուսուլմանական շրջապատման մեջ, մյուս կողմից՝ ապահովել Հայաստանի մշակութային
ամբողջականությունը, որ վտանգված էր խաչակիր քրիստոնյաների, օրթոդոքս աշխարհի և մուսուլմանական պետությունների կողմից: Ըստ Պ. Հալֆտերի` 1198 թ. հունվարի 6-ին Լևոն Ա-ի թագադրումով հայկական պետությունը չդասվեց խաչակրաց Արևելքի պետությունների շարքը, սակայն իր մշակութային ուղերձն ուղարկեց Արևելքի և Արևմուտքի տերություններին` կամուրջի
դեր կատարելով համաշխարհային մշակութային, հոգևոր և քաղաքական փոխհարաբերություններում։ Մոնղոլների հետ դաշինքը նոր հեռանկարներ բացեց
Կիլիկիայի Հայոց թագավորության առջև, սակայն փառավոր ժամանակներն
ավարտվեցին 1266 թ. սուլթան Բայբարսի ներխուժումներով, որից հետո Կիլիկիան կենաց-մահու կռվի մեջ մտավ մղել սեփական անկախության համար,
իսկ եվրոպական տերությունները սկսեցին Հայոց պետական գործիչներին
սնել զանազան երևակայական հույսերով։ Պետեր Հալֆտերի գիտական հետաքրքրությունների կենտրոնում էր նաև այն հարցը, թե Հայոց պետությունը
որքանո՞վ էր ձուլվել լատին Արևելքի պետությունների հետ, քանի որ մոնղոլների տիրապետության տարիներին Կիլիկիան, ճանաչելով վերջիններիս գերա-
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գահությունը, նպատակ էր հետապնդում մերձեցնել քրիստոնեական Արևելքի
և Արևմուտքի շահերը։
Պետեր Հալֆտերի հետ հանդիպել ենք աշխարհի տարբեր քաղաքներում
(Ֆրանկֆուրտ, Երևան, Անն Արբոր, Մոնպելիե և այլն) կայացած հայագիտական ֆորումներում։ Նա միշտ ոգևորված էր և լեցուն ապագայի հավատով,
որով վարակում էր իր հետ շփվողներին։ Նրա հետաքրքրությունների շրջանակում էին թե՛ միջնադարի պատմության և թե՛ այսօր մեզ հուզող հարցերը։
Պետեր Հալֆտերն անսպասելի հեռացավ մեզանից։ Ըստ DeutschArmenische Korrespondenz պարբերականի այսօրվա խմբագիր Րաֆֆի
Կանտյանի` Պետերը նվիրված և իր գործն իմացող գիտնական էր, որի վաստակը դեռևս երկար ժամանակ կուղեկցի հայագիտությանը։ Տաղանդավոր մարդն
ունեցել է նաև այլ սիրելի զբաղմունքներ, որոնց մասին մեզնից ոչ ոք չէր
կարող ենթադրել։ Նրա նկարները կախված են մի շարք ցուցասրահներում։ Ընտանիքը հանձն է առել Պետերի երազանքի կատարումը՝ Մարբախի գոթական
եկեղեցու վերականգնման գործի՝ բեռի իր բաժինը։
Հոծ բազմության, ընտանիքի ու բազմաթիվ ընկերների հետ, հինգշաբթի
օրը՝ ապրիլի 26-ին տեղի ունեցած նրա հուղարկավորությանը, որ անցել է վայելուչ ու գեղեցիկ, մասնակցել է նաև Մարբախ-Նեկորի քաղաքապետը։ Մահախոսական է ընթերցել հայագետ և Լուվենի Արևելագիտական ինստիտուտի
(Institut orientaliste de Louvain (LIOL)/ Institut des civilisations, art et
lettres (INCAL)) անդամ և գործընկեր Անդրեա Շմիդտը։
Արտահայտելով հայագետ մտավորականների ցանկությունը, մեր ցավակցությունն ենք հայտնում նրա ընտանիքին և գործընկերներին։ Մեր բարեկամի
շիրիմը, որի առջև խոնարհվում ենք, գտնվում է Ալեքսանդերկիրխե գոթական
եկեղեցու գերեզմանոց-պուրակում։
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի։
ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ոչ ամբողջական)1
Մենագրություն
Das Papsttum und die Armenier im frühen und hohen Mittelalter:
Von den ersten Kontakten bis zur Fixierung der Kirchenunion im Jahre
1198, Köln, Weimar, Wien: Böhlau,1996 [Forschungen zur Kaiser- und
Papstgeschichte des Mittelalters, 15], 361 SS.,
գրախ.` Ա.Բոզոյան, «Պապությունն ու հայերը վաղ և զարգացած միջնադարում», Էջմիածին, 1996, ԺԲ, էջ 115-128, “Das Papsttum und die
1

Կենսագրության որոշ տվյալներ ստուգելու և մատենագիտությունն ամբողջացնելու գործում մեզ օգնել են Կլոդ Մութաֆյանը, Անդրեա Շմիդտը և Գագիկ Դանիելյանը։
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