
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ
ԿՐՈՆԱԿԱՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, 

ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԵՐԿՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

2018, ՆՈՅԵՄԲԵՐ Ա, ԹԻՎ 21 (521)

ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՕԾՄԱՆ 
ԵՎ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 19-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ

Ն
ո յեմ բե րի 4-ին Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ 
Եկե ղե ցին նշեց Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարե գին Երկ րորդ Ծայ-
րա գույն Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 

օծ ման ու գա հա կա լու թյան 19-րդ տա րե դար ձը: Այս առի թով 
աշ խար հաս փյուռ հա յոց եկե ղե ցի նե րում կա տար վեց Հայ-
րա պե տա կան մաղ թանք:
Մի ած նա էջ Մայր տա ճա րում սբ Պա տա րագ մա տուց վեց՝ 

ձե ռամբ Ռու մի նի ա յի հա յոց թե մի առաջ նորդ Տա թեւ եպս Հա-
կո բյա նի:
Պա տա րա գի սրբա զան արա րո ղու թյան ըն թաց քում 

տրված իր քա րո զում Տա թեւ եպիս կո պո սը մաս նա վոր 
անդ րա դարձ կա տա րեց Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տի օծ-
ման եւ գա հա կա լու թյան 19-րդ տա րե դար ձին: «Մե ծա պես 
ուրախ ենք եւ մի եւ նույն ժա մա նակ հպարտ, որ ակա նա-
տեսն ու մաս նա կիցն ենք Հայ Առա քե լա կան Սուրբ Եկե-

ղե ցու փա ռա վոր էջե րից մե կի կերտ ման՝ ան ցյա լի ար-
ժեւ որ մամբ, ներ կա յի ազ գա շեն գոր ծե րով եւ լու սա վոր 
ապա գա յի տես լա կա նով: Հի րա վի, Ձերդ Սրբու թյան գա-
հա կա լու թյան 19 տար վա ըն թաց քում Հայ Եկե ղե ցին ապ-
րեց հո գեւ որ վե րածնն դի ու զար թոն քի, բար գա վաճման ու 
բա րե փո խում նե րի շրջան՝ շնոր հիվ Ձերդ Սրբու թյան ներդ-
րած ջան քե րի եւ հե տեւ ո ղա կան ու նվի րյալ աշ խա տան քի: 
Ան ցած 19 տա րի նե րը Հայ Եկե ղե ցու հա մար եղան զո րաց-
ման, բա րե կարգ ման, եկե ղե ցա շի նու թյան տա րի ներ՝ առա-
վել ճա նա չե լի դարձ նե լով Հայ Եկե ղե ցին մի ջազ գա յին եւ 
հա մաշ խար հա յին հա սա րա կու թյուն նե րի եւ կրո նա կան 

ու աշ խար հիկ կա ռույց նե րի առ ջեւ: Ան ցած 
19 տա րի նե րը եղան ոչ մի այն տե սա նե լի, 
քա րա կերտ եկե ղե ցա շի նու թյան տա րի ներ, 
որ շատ հա ճախ շեշտ վում է եւ եր բեմն էլ 
շա հարկ վում, այ լեւ ան տե սա նե լի՝ մարդ-
կա յին հո գում եւ մտքում հո գեւ որ տա ճար-
նե րի շի նու թյան տա րի ներ, անձն վեր ծա-
ռա յու թյան ու նվի րու մի տա րի ներ՝ որ պես 
օրի նակ եւ ներշն չու մի աղ բյուր հան դի սա-
նա լով Հայ Եկե ղե ցու հո գեւ որ դա սի եւ մեր 
հա վա տա վոր զա վակ նե րի հա մար՝ խոս քով, 
վար մուն քով, սի րով, հա վատ քով, ինչ պես 
ասում է Պո ղոս առա քյա լը»,– ասաց սրբա-
զան հայ րը: 
Պա տա րա գիչ սրբա զա նը ներ կա յաց-

րեց Հա յոց Հայ րա պե տի 19 տար վա հով վա-
պետության ընթացքում տարբեր բնագա-
վառներում իրականացրած հսկայածավալ
աշ խա տանք նե րը՝ մաս նա վո րա պես խո սե-
լով հո գեւ ո րա կան նե րի պատ րաս տու թյան 
առա քե լու թյա նը լծված հո գեւ որ կրթա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի, հա յե ցի դաս տի ա-

րա կու թյան եւ մա նուկ նե րին ու պա տա նի նե րին կրթու թյուն 
ջամ բող հան րակր թա կան դպրոց նե րի եւ հա յոր դյաց տնե-
րի, հա յա գի տա կան, կրթա կան ու ուսում նա կան հաս տա-
տու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան մա սին: 
Սրբա զա նը մաս նա վոր անդ րա դարձ կա տա րեց Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի կող մից այս տա րի նե րին իրա կա նաց-
ված քա րոզ չա կան ու սո ցի ա լա կան բազ մա զան ծրագ րե րին, 
կա րի քա վոր նե րի, որ բե րի, հի վանդ նե րի, զին ծա ռա յող նե րի, 
ազա տա մար տիկ նե րի խնամ քին ուղղ ված ձեռ նարկ նե րին, 
Հա յոց բա նա կում, հի վան դա նոց նե րում, ազա տազրկ ման 
վայ րե րում եւ խնա մա տար այլ հաս տա տու թյուն նե րում կազ-
մա կերպ ված հո գեւ որ ծա ռա յու թյու ննե րին: 
Ընդգծ վեց նաեւ կա րեւ ո րու թյու նը այս տա րի նե րին գումար-

ված եպիս կո պո սաց եւ եկե ղե ցա կան ներ կա յա ցուց չա կան ժո-
ղով նե րի՝ միտ ված Հայ Եկե ղե ցու առա քե լու թյան առա վել ար-

դյու նա վոր մա նը եւ եկե ղե ցա կան 
կյան քի կա նո նա կարգ մա նը:
Տա թեւ եպիս կո պո սը նաեւ խո-

սեց Եկե ղե ցու, հայ րե նի քի եւ ժո-
ղովր դի առ ջեւ ծա ռա ցած բազ-
մա թիվ մար տահ րա վեր նե րի եւ 
հար ձա կում նե րի մա սին, որոն ցով 
փորձ է ար վում տա րա տե սակ 
կեղ ծի քի տա րած մամբ պա ռակ-
տում առա ջաց նել հայ ժո ղովր-
դի մեջ, խարխ լել եւ սա սա նել 
Հայ Եկե ղե ցու հիմ քե րը: «Այ սօր 
էլ, ինչ պես 1700 տար վա ըն թաց-
քում, փորձ է ար վում պայ քա րե լու 
քրիս տո սա հաս տատ, դա րե րի բո-
վով եւ բա զում փոր ձու թյուն նե րի 
մի ջով ան ցած, թրծված, հայ ժո-
ղովր դին հայ րա բար իր թեւ ե րի 
տակ առած եւ սնած, բազ միցս 

վի րա վոր ված, բայց կրկին վե րածն ված եւ զար թոնք ապ-
րած Առա քե լա կան մեր Սուրբ Եկե ղե ցու եւ իր ազ գըն տիր 
գա հա կա լի դեմ: Այո՛, իրա պես զար թոնք, զար թոնք, որ նույ-
նիսկ ան զեն աչ քով նկա տե լի ու ան վի ճե լի է, եւ դա հատ կա-
պես վեր ջին եր կու տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում, երբ Հա-
յոց Եկե ղե ցու գա հին բազ մած է 132-րդ Հով վա պե տը: Բո լոր 
ժա մա նակ նե րի Հա յոց Եկե ղե ցու ան դաս տա նում եւ հայ ժո-
ղովր դի կյան քում եղել են խնդիր ներ, մար տահ րա վեր ներ, 
որոնք ժա մա նա կի հայ րա պե տե րի, եպիս կո պոս նե րի, քա-
հա նա նե րի եւ Եկե ղե ցու, ազ գի խնդիր նե րով մտա հոգ ան-
հատ նե րի իմաս տու թյան ու մտած ված գոր ծո ղու թյուն նե րի 

շնոր հիվ իրենց փա ռա հեղ լու ծում ներն են գտել, եւ իբ րեւ 
ազգ ու Եկե ղե ցի՝ մենք շա րու նա կել ենք պատ վով ապ րել եւ 
բար գա վա ճել: Այդ պես է նաեւ այ սօր:

...Վե հա փա՛ռ Տեր, իբ րեւ Հա յոց Հայ րա պետ` դուք ձեր 
իմաս տու թյամբ, աշ խա տա սի րու թյամբ ու խո նար հու թյամբ 
բո լո րիս ցույց եք տա լիս, թե ինչ պես հաղ թա հա րել այդ մար-
տահ րա վեր նե րը` Հայ Եկե ղե ցին առաջ նոր դե լով առա վել զո-
րաց ման: Իբ րեւ քաջ հո վիվ եւ առաջ նորդ ունե նա լով Ձերդ 
Սրբու թյա նը՝ Հա յոց Եկե ղե ցին եւ հայ հո գեւ որա կա նու թյունն 
այ սօր շա րու նա կում են իրենց առա քե լու թյու նը, որ եղել է եւ 
կա Տի րոջ փրկչա րար խոս քի քա րոզ չու թյունն ու լույ սի տա-
րա ծու մը, ազ գա յին եւ քրիս տո նե ա կան ար ժեք նե րի պահ-
պա նումն ու տա րա ծու մը»,– ասաց պա տա րա գիչ սրբա-
զա նը` փաս տե լով, որ հա կա ռակ բա զում խո չըն դոտ նե րի ու 
դժվա րություն նե րի, Աստ ծո կամ քով, Եկե ղե ցին զո րա նում ու 
շե նա նում է նոր եւ կրթյալ սպա սա վոր նե րով, նո րոգ վող եւ 
կա ռուց վող սրբա վայ րե րով, նոր սերն դի մեջ ազ գա յին ար-
ժեք նե րի սեր ման մամբ, հա վատ քի աճով ու նվի րու մով: 
Քա րո զի ավար տին Տա թեւ սրբա զա նը Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջ մի ած նի ողջ մի ա բա նու թյան, աշ խար հաս փյուռ հայ ժո-
ղովր դի եւ բո լոր ներ կա նե րի անու նից շնոր հա վո րեց Ամե-
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին՝ օծ ման եւ գա հա կա լու թյան 19-
րդ տա րե դար ձի առի թով՝ մաղ թե լով, որ Աստ ված ան սա սան 
պա հի Սուրբ Էջ մի ա ծի նը, Նո րին Սրբու թյա նը շնոր հի քա-
ջա ռողջ եր կար տա րի ներ՝ պար գեւ ե լով անս պառ եռանդ՝ 
առաջ նոր դե լու իր հա վա տա վոր զա վակ նե րին: Սրբա զա նը 
հայ ցեց Բարձ րյա լի օժան դա կու թյու նը Հա յոց Հով վա պե տին՝ 
ազ գա շեն ու եկե ղե ցա շեն բո լոր ծրագ րե րի իրա գործ ման 
հա մար՝ ի բա րօ րու թյուն հայ ժո ղովր դի եւ ի պայ ծա ռու թյուն 
Հայ Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու:
Հա վարտ սբ Պա տա րա գի՝ կա տար վեց Հայ րա պե տա կան 

մաղ թանք: Մայր Աթո ռի մի ա բա նու թյու նը եւ հա վատա վոր 
ժո ղո վուր դը մի աս նա կան աղոթք բարձ րաց րե ցին առ Աստ-
ված՝ Նո րին Սրբու թյան կե նաց արեւ շա տու թյան, ար դյու-
նա վոր եւ ան սա սան բազ մա մյա գա հա կա լու թյան, ինչ պես 
նաեւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու պայ-
ծա ռու թյան հա մար:

Արա րո ղու թյա նը ներ կա էին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած-
նում պաշ տո նա վա րող եպիս կո պոս ներ եւ մի ա բան ներ, 
թե մա կալ առաջ նորդ ներ, Գե րա գույն հո գեւ որ խորհր դի ան-
դամ ներ, պե տա կան այ րեր, Մայր Աթո ռի բա րե րար ներ եւ 
տար բեր թե մե րից հո գեւ որ հո վիվ նե րի առաջ նոր դու թյամբ 
ժա մա նած ուխ տա վոր ներ: 
Տո նա կան այս օրը Հա յոց Հով վա պե տին այ ցե լեցին նաեւ 

մշա կույ թի տար բեր գոր ծիչ ներ: Տա րե դար ձի առի թով Մայր 
Աթո ռում ստաց վե ցին բա զում շնոր հա վո րագ րեր աշ խար-
հաս փյուռ թե մե րից, ազ գա յին կա ռույց նե րից եւ հա սա րա-
կա կան գոր ծիչ նե րից:
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Ճապոնիայի նորանշանակ դեսպանին

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն 
Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն-
դու նեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում Ճա-
պո նի ա յի նո րան շա նակ ար տա կարգ եւ լի ա զոր 
դես պան Ջուն Յա մա դա յին:
Հան դիպ մա նը Նո րին Սրբու թյունն իր բա րե-

մաղ թանք նե րը բե րեց դես պա նին եւ հա ջո ղու-
թյուն ներ մաղ թեց նրան իր առա քե լու թյան մեջ` 
կա րեւ ո րե լով եր կու պե տու թյուն նե րի մի ջեւ հաս-
տատ ված սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:
Վե հա փառ Հայ րա պե տը գո հու նա կու թյամբ 

ար ձա նագ րեց Մայր Աթո ռի եւ Ճա պո նի ա յի դես-
պա նու թյան մի ջեւ ձեւ ա վոր ված սերտ հա րա բե-
րու թյուն նե րը` գնա հա տան քով անդ րադառ նա լով 
Մայր Աթո ռի եկե ղե ցա կան կա ռույց նե րի կող մից 
իրա կա նաց վող բա րե սի րա կան եւ մար դա սի րա-

կան տար բեր ծրագ րե րին դես պա նա տան մաս-
նակ ցու թյա նը: 
Իր հեր թին նո րան շա նակ դես պա նը հա վաս-

տի աց րեց Վե հա փառ Հայ րա պե տին, որ կա նի 
առա վե լա գույ նը՝ եր կու ժո ղո վուրդ նե րի կա պերն 
առա վել սեր տաց նե լու եւ ամ րապն դե լու գոր ծում: 
Դես պան Յա մա դան նաեւ Նո րին Սրբու թյա նը 
հա ղոր դեց Հա յաս տա նի պատ մամ շա կու թա յին 
վայ րեր կա տարած իր այ ցե լու թյուն նե րի տպա-
վո րու թյուն նե րը: Զրույ ցի ըն թաց քում խոս վեց 
Ճա պո նի ա յում ձեւ ա վոր ված փոք րա թիվ հայ հա-
մայն քի, ինչ պես նաեւ Արեւ ել  քում պատ մա կան 
հայ կա կան ներ կա յու թյան մա սին: Անդ րա դարձ 
կա տար վեց նաեւ ներ հա յաս տա նյան քա ղա քա-
կան զար գա ցում նե րին եւ երկ րի առ ջեւ ծա ռա-
ցած զա նա զան մար տահ րա վեր նե րին:

Հայ հեղափոխական դաշնակցության 

պատվիրակությանը

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն 
Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նում ըն դու նեց Հայ հե-
ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թյուն կու սակ ցու թյան 
պատ վի րա կու թյա նը` գլխա վո րու թյամբ ՀՅԴ բյու-
րո յի ներ կա յա ցու ցիչ Հրանտ Մար գա րյա նի: 
Հան դիպ մանն անդ րա դարձ կա տար վեց 

հայ րե նի պե տու թյան առ ջեւ ծա ռա ցած մար-
տահ րա վեր նե րին, ազ գա յին-եկե ղե ցա կան 
կյան քը հու զող խնդիր նե րին, ազ գա յին ինք նու-
թյան եւ ար ժե հա մա կար գի պահ պա նու թյանն 
ուղղ ված քայ լե րին: Խոս վեց նաեւ ժո ղովր դի 
կյան քում Եկե ղե ցու առա քե լու թյան առա վել 
աշ խու ժաց մանն ուղղ ված ծրագ րե րի եւ ձեռ-
նարկ նե րի մա սին:
Մաս նա վո րա պես անդ րա դառ նա լով վեր ջին 

շրջա նում Հա յոց Եկե ղե ցու դեմ տեղ գտած հար-

ձա կում նե րին` տի ար Հրանտ Մար գա րյանն այս 
կա պակ ցու թյամբ վե րա հաս տա տեց կու սակ ցու-
թյան դիր քո րո շու մը` ամ բող ջա կան զո րակ ցու-
թյուն հայտ նե լով Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նին 
եւ Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տին: Վեր ջինս ընդգ-
ծեց, որ կու սակ ցու թյու նը, գի տա կից Հայ Եկե ղե-
ցու ազ գա պահ պան եւ հո գեւ որ առա քելու թյան 
կա րեւ ո րու թյա նը, շա րու նա կե լու է զո րա վիգ եւ 
նե ցուկ լի նել նրան:
Իր հայ րա կան օրհ նու թյու նը բե րե լով հա յոր-

դի նե րին` Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը գո հու-
նակու թյամբ անդ րա դար ձավ կու սակ ցու թյան 
կեց ված քին` գնա հա տե լով դրսեւ ո րած ոգին եւ 
գի տակ ցու թյու նը: Վե հա փառ Հայ րա պետն ար-
ձա նագ րեց, որ ժո ղովր դի զո րակ ցու թյու նը եւ 
նա խան ձախնդ րու թյու նը Մայր Եկե ղե ցու եւ 
իրենց սրբա զան հա վատ քի հան դեպ ար տա հայ-

Արմավիրի մարզպետին

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ծայ րա գույն Պատ-
րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
Ար մա վի րի նո րան շա նակ մարզ պետ Համ բար-
ձում Մա թեւ ո սյա նին` ուղեկ ցու թյամբ Ար մա վի րի 
թե մի առաջ նորդ Սի ոն եպս Ադա մյա նի:
Նո րին Սրբու թյու նը նո րան շա նակ մարզ-

պե տին իր բա րե մաղ թանք նե րը փո խան ցեց` 
վստա հու թյուն հայտ նե լով, որ Մայր Աթո ռի եւ 

մարզ պե տա րա նի մի ջեւ ձեւ ա վոր ված սերտ գոր-
ծակ ցու թյու նը կշա րու նակ վի ար դյու նա վոր վել 
նոր կեն սա գոր ծում նե րով: 
Վե հա փառ Հայ րա պե տը մարզ պե տին ներ կա-

յաց րեց մար զի տա րած քում սո ցի ա լա կան, կրթա-
կան եւ այլ ոլորտ նե րում Մայր Աթո ռի եւ Ար մա վի-
րի թե մի գոր ծու նե ու թյու նը: 
Իր հեր թին պրն Համ բար ձում Մա թեւ ո սյա նը 

Նո րին Սրբու թյա նը ներ կա յաց րեց մար զում իրա-
կա նաց վե լիք առաջ նա հերթ ծրագ րե րը, ինչ պես 
նաեւ կա րեւ ո րեց տար բեր բնա գա վառ նե րում 
Հա յոց Եկե ղե ցու հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:

Վեր ջում, իր գնա հա տան քը բե րե լով մարզ պե-
տին, Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղիկո սը նրան մաղ թեց 
Աստ ծու օրհ նու թյան ներ քո պատ վով իրա կա նաց-
նել իր ծա ռա յու թյու նը:

Ուրուգվահայ ուխտավորներին

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ծայ րա գույն Պատ-
րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նում ըն դու նեց ուրուգ վա հայ 
ուխ տա վոր նե րին:
Հան դիպ ման սկզբում ուխ տա վոր նե րի անու-

նից շնոր հա կա լու թյան խոսք ասաց «Արաքս» 
ռա դի ո կա յա նի տնօ րեն Դի ե գո Կա րա-Մա նու կյա-
նը՝ նշե լով, որ հա յոր դի նե րից շա տերն առա ջին 
ան գամ են այ ցե լում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ա ծին: 
Տի ար Կա րա-Մա նու կյանն ընդգ ծեց, որ յու րա-

քան չյուր ուրուգվա հա յի փա փագն է այ ցե լել Մայր 
Աթոռ եւ ստա նալ Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տի 
օրհ նու թյու նը: Իր օրհ նու թյու նը բաշ խե լով ուխ-
տա վոր նե րին` Վե հա փառ Հայ րա պետն անդ րա-
դար ձավ Ուրուգ վայ կա տա րած հով վա պե տա կան 
այ ցե լու թյուն նե րին, որոնց ժա մա նակ ակա նա-
տեսն է դար ձել հայ հա մայն քի հո գեւ որ առա ջըն-
թա ցին ու հա յա պահ պա նու թյանն ուղղ ված նա-
խան ձախն դիր եւ ջեր մե ռանդ գոր ծու նե ու թյա նը:

Շարունակությունը՝ էջ 3

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց

31 հոկ տեմ բերի 

3 նոյեմբերի

4 նոյեմբերի 

Նորին Սրբությունն աղոթեց զոհված 

զինվորականների հոգիների հանգստության համար

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ-
րա գույն Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կոսն իր խոր ցավն է ար տա հայ-
տել Որո տան-Խնձո րեսկ ճա նա պար հին 
զին վո րա կան մար դա տա րի ող բեր գա կան 
վթա րի կա պակ ցու թյամբ։
Նո րին Սրբու թյունն աղո թեց զոհ ված 

չորս քա ջա րի զին վո րա կան նե րի հո գի-
նե րի հանգս տու թյան հա մար, խո րա պես 
ցա վակ ցեց նրանց ըն տա նիք նե րին եւ հա-
րա զատ նե րին:
Վե հա փառ Հայ րա պե տը շու տա փույթ 

ապա քին ման իր մաղ թանք ներն ուղ ղեց 
վիրա վոր զին վոր նե րին:

Հա յոց Հայ րա պե տի օրհ նու թյամբ ՀՀ 
Զին ված ուժե րի հո գեւ որ առաջ նոր դը, 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի սո ցիա-
լա կան բաժ նի տնօ րե նը եւ թե մա կալ 
առաջ նորդ նե րը ամե նայն աջակ ցու թյուն 
են բե րել եւ մխի թա րու թյուն են բաշ խել 
զոհ ված զին վոր նե րի հա րա զատ նե րին: 
Նրանք այ ցե լել եւ գո տեպն դել են վի րա-
վոր ված զին վոր նե րին: 
Նո յեմ բե րի 11-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ-

մի ած նում Վե հա փառ Հայ րա պե տի նա խա-
գա հու թյամբ մա տուց վեց հո գե հանգս տյան 
պաշ տոն՝ ի հան գիստ հոգ վոց զոհ ված 
հայ րե նյաց պաշտ պան զին վոր նե րի:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ցավակցագիրը 

Յուրի Վարդանյանի ընտանիքին

Նո յեմ բե րի 2-ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ 
Ծայ րա գույն Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո-
սը ցա վակ ցա գիր է հղել աշ խար հահռ չակ ծան րա մար-
տիկ Յու րի Վար դա նյա նի ըն տա նի քին:

«Բա րե հի շա տակ Յու րի Վար դա նյանն իր բազ մա թիվ 
հա ջո ղու թյուն նե րով նոր նվա ճում ներ ար ձա նագ րեց 
մար զա կան աս պա րե զում՝ դառ նա լով ծան րա մար տի 
բազ մա կի չեմ պի ոն, օլիմ պի ա կան չեմ պի ոն։ Հաղ թա-
նակ ներ ար ձա նագ րե լով աշ խար հի առաջ նու թյուն-
նե րում՝ նա նշա նա կա լի ձեռք բե րում նե րով հա վե լեց 
փառքն ու հե ղի նա կու թյու նը մեր ժո ղովր դի։ Լու սա հո գի 
Յու րի Վար դա նյա նը նաեւ քա ղա քա կան աս պա րե զում 
իր գոր ծու նե ու թյամբ ջա նաց օգ տա կա րու թյուն բե րել 
Հա յաս տա նի առա ջըն թա ցին եւ հայ րե նի մեր երկ րում 

սպոր տի զար գաց մա նը։ Իբ րեւ ՀՀ ար տա կարգ եւ լի-
ա զոր դես պան՝ իր ավանդն ունե ցավ հայ-վրա ցա կան 
կա պե րի ամ րապնդ ման գոր ծում:
Ցավ է ամեն քիս հա մար ար ժա նա վոր հա յոր դու կո րուս-

տը։ Հո գե լույս Յու րի Վար դա նյա նը, լու սա վոր հի շա տակ 
թող նե լով մեր ժո ղովր դի զա վակ նե րի եւ բո լոր մար զա սեր-
նե րի սրտե րում, երկ րա յին իր կյան քի ըն թացքն ավար տե-
լով, փո խադր վում է հա վի տե նու թյուն՝ ժա ռան գե լու մեր Տեր 
Հի սուս Քրիս տո սի կող մից Իր հետ եւ որդ նե րին խոս տաց-
ված Երկն քի ար քա յու թյու նը»,– աս ված է Վե հա փառ Հայ-
րա պե տի ցա վակ ցագ րում:
Նո րին Սրբու թյու նը հայ ցել է երկ նա վոր Տի րո ջը Սուրբ 

Հո գու մխի թա րու թյուն ու սփո փանք շնոր հել ննջե ցյա լի 
ըն տա նի քին, հա րա զատ նե րին ու մեր ձա վոր նե րին։

տու թյունն են այն իրո ղու թյան, որ Հա յոց Եկե ղե-
ցին մեր ազ գի ին քնու թյան եւ գո յու թյան հիմ նա-
կան երաշ խա վոր նե րից է: Նո րին Սրբու թյու նը 
հաս տա տեց, որ հա կա ռակ բո լոր դժվա րու թյուն-
նե րի՝ Եկե ղե ցին եւ հո գեւ որ դասն ան շե ղո րեն 
շա րու նա կե լու են իրենց փրկչա կան եւ ազ գա-
պահ պան առա քե լու թյու նը` ի նպաստ հա յոց 
կյան քի պայ ծա ռու թյան եւ բա րօ րու թյան:
Նո րին Սրբու թյու նը խո սեց նաեւ ժո ղովր դի եւ 

Եկե ղե ցու առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե-
րի մա սին` նշե լով, որ ազ գի հո գեւ որ զո րու թյամբ 
եւ մի աս նա կա նու թյամբ են դա րե րի ըն թաց քում 
հաղ թա հար վել բո լոր դժվա րու թյուն նե րը, եւ ար-
ձա նագր վել՝ հաղ թա նակ նե րը: Հա յոց Հայ րա պե-
տի խոս քով` այ սօր եւս, դժվա րու թյուն նե րի եւ 
փոր ձու թյուն նե րի դի մա կայ ման ճա նա պար հին, 
մեր ազ գը պետք է հե տեւ ո ղը դառ նա նախ նյաց 
որ դեգ րած այս կեց ված քի եւ փոր ձա ռու թյան:
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ՀՀ-ում Շվեդիայի Թագավորության 

նորանշանակ դեսպանին

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ծայ րա գույն Պատ-
րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նում ըն դու նեց Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում Շվե դի ա յի Թա գա վո րու-
թյան նո րան շա նակ ար տա կարգ եւ լի ա զոր դես-
պան Ուլրիկ Թի դեստ րո մին:
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը նշա նակ ման 

առի թով շնոր հա վո րեց պա րոն Ուլրիկ Թի-

դեստ րո մին՝ բե րե լով իր բա րե մաղ թանք նե րը: 
Վե հա փառ Հայ րա պետն ուրա խու թյամբ ար-
ձա նագ րեց, որ եր կու երկր նե րի մի ջեւ փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րը նոր ըն թացք եւ զար գա-
ցում են ստա նում: Այդ առի թով Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը հույս հայտ նեց, որ Շվե դի ա յի հայ 
հա մայնքն ամուր կա մուրջ կհան դի սա նա եր կու 
ժո ղո վուրդ նե րի կա պե րի առա վել խո րաց ման եւ 
ամրապնդ ման գոր ծում: Գա րե գին Բ Կա թո ղի-
կոսն իր գնա հա տանքն ար տա հայ տեց Շվե դի ա-
յի իշ խա նու թյուն նե րին հայ հա մայն քի հան դեպ 
ցու ցա բեր վող հո գա տար վե րա բեր մուն քի հա-
մար, ի մաս նա վո րի՝ Մեր ձա վոր Արեւ ել  քից այդ 
եր կիր ապաս տան գտած հա յոր դի նե րի հան դեպ: 
Շվե դի ա յի դես պա նը նույն պես հաս տա տեց, 

որ իր կա ռա վա րու թյունն օգ նու թյուն է ցու ցա բե-
րում երկ րում ապաս տա նած տար բեր հա մայնք-
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, այդ թվում՝ հա յե րին: 
Դես պան Ուլրիկ Թի դեստ րո մը նաեւ հե տաքրքր-
վեց տար բեր ոլորտ նե րում Հայ Եկե ղեցու գոր ծու-
նե ու թյամբ: 
Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ար դյու-

նա վոր առա քե լու թյուն մաղ թեց դես պա նին՝ ի զո-
րա ցումն հայ-շվե դա կան կա պե րի:
Հան դիպ մա նը ներ կա էր Մայր Աթո ռի ար տա-

քին հա րա բե րու թյուն նե րի եւ արա րո ղա կար գի 
բաժ նի տնօ րեն Նա թան արք. Հով հան նի սյա նը:

ԵՊՀ արեւելագիտության ֆակուլտետի 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին եւ 

ուսանողներին

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն 
Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն 
ըն դու նեց Երեւ ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
Արեւ ե լա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սո րա-
դա սա խո սա կան անձ նա կազ մին եւ ուսա նող նե-
րին` գլխա վո րու թյամբ ֆա կուլ տե տի դե կան պրո-
ֆե սոր Ռու բեն Մել քո նյա նի:
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր օրհ նու թյան 

խոսքն ուղ ղեց ներ կա նե րին` բարձր գնա հա տե լով 
ֆա կուլ տե տի գոր ծու նե ու թյու նը արեւ ե լա գի տու-
թյան զար գաց ման գոր ծում: Նո րին Սրբու թյու նը 

մե ծա պես կա րեւ ո րեց արեւ ե լա գետ մաս նա գետ-
նե րի պա տա րաս տու մը՝ ուսա նող նե րին հոր դո րե-
լով ուս ման մեջ լի նել ջեր մե ռանդ, իսկ հայ րե նի-
քին ծա ռա յե լու հար ցում` նա խան ձախն դիր:
Իր որ դի ա կան խո նար հու մը եւ երախ տա-

գի տու թյու նը հայտ նե լով Նո րին Սրբու թյա նը՝ 
պրո ֆե սոր Մել  քո նյանն անդ րա դար ձավ արեւ ե-
լա գի տու թյան զար գաց ման գոր ծում հո գեւ ո րա-
կա նու թյան նշա նա կա լի դե րին, ինչ պես նաեւ 
ֆա կուլ տե տի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյա նը. 
այ սօր էլ հո գեւ ո րա կան նե րը դա սա խո սու թյուն-

«Եղիցի լույս» մրցանակին արժանացած 

Արմեն Մեդվեդեւին

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն 
Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն-
դու նեց «Եղի ցի լույս» մրցա նա կին ար ժա նա ցած 
կի նո գետ, ար վես տա բան, ՀԽՍՀ ար տիստ Ար մեն 
Մեդ վե դեւ ին` գլխա վո րու թյամբ ՀՀ ժո ղովր դա կան 
ար տիստ, «Ոս կե ծի րան» Երեւ ա նի մի ջազ գա յին 

կի նո փա ռա տո նի հիմ նա դիր Հա րու թյուն Խա-
չատ րյա նի: 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, ող ջու նե լով 

հյու րե րին, իր գնա հա տան քը բե րեց պա րոն Խա-
չատ րյա նին՝ հան դիպ ման նա խա ձեռ նու թյան 
առի թով: Նո րին Սրբու թյու նը կա րեւ ո րեց ար վես-
տի գործիչների նախանձախնդիր աշխատան-
քը, որով նպաս տում են ներ կա եւ գա լիք սե-
րունդ նե րի կրթու թյանն ու դաս տի ա րա կու թյա նը` 
քա րո զե լով սեր եւ հա մա մարդ կա յին ար ժեք ներ:
Իր հեր թին Ար մեն Մեդ վե դեւն ուրա խու թյամբ 

նշեց, որ Վե հա փառ Հայ րա պե տի հետ հան դի-
պու մը հնա րա վո րու թյուն է՝ բարձր պար գեւի ար-
ժա նաց նե լու հա մար երախ տի քի ու խո նարհ ման 
խոս քեր հնչեց նե լու, ին չի հնա րա վո րու թյու նը չի 
ունե ցել «Եղի ցի լույս» մրցա նակն ստա նա լիս: 
Հան դիպ մա նը պա րոն Մեդ վե դեւը խո սեց 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նից ստա ցած ան մո-
ռա նա լի տպա վո րու թյուն նե րի մա սին` նշե լով, որ 
իր հա մար Մայր Աթո ռը հայ ազ գի մի աս նու թյան 
խորհր դա նիշն է:
Հան դիպ մա նը ներ կա էր Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջ մի ած նի վար չատն տե սա կան բաժ նի տնօ րեն 
Մու շեղ եպս Բա բա յա նը, մուլ տիպ լի կա տոր, նկա-
րիչ, ռե ժի սոր Գա րի Բար դին, կի նո ռե ժի սոր, սցե-
նարիստ Մհեր Մկրտչյա նը:

Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց

6 նոյեմբերի 

10 նոյեմբերի 

Գե րա գույն հո գեւ որ խորհր դի ժո ղո վը

Հ
ոկ տեմ բե րի 30-ից նո յեմ բե րի 2-ը Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նում, նա խա գա հու-
թյամբ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ 

Ծայ րա գույն Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա-
թո ղի կո սի, տե ղի ունե ցան Գե րա գույն հո գեւ որ 
խորհր դի ընդ լայն ված կազ մով հեր թա կան ժո ղո-
վի նիս տե րը: 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի ող ջույ նի եւ 

օրհ նու թյան խոս քից հե տո որ պես ատե նա պե-
տեր ժո ղո վը վա րե լու հրա վիր վե ցին ԱՄՆ հա յոց 
արեւմ տյան թե մի առաջ նորդ Հով նան արք. Տեր-
տե րյա նը եւ Արեւմ տյան Եվ րո պա յում հայ րա-
պե տա կան պատ վի րակ եւ Վա տի կա նում Հայ 
Եկե ղե ցու ներ կա յա ցու ցիչ Խա ժակ արք. Պար-
սա մյա նը:
Մինչ օրա կար գում ընդգրկ ված հար ցե րի 

քննու թյու նը խոր հուր դը հաս տա տեց նա խորդ` 
2018 թ. մա յի սի 29-ից հու նի սի 1-ը գու մար ված 
ԳՀԽ ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյու նը:

Ժո ղո վի առա ջին օրը Գե րա գույն հո գեւ որ 
խոր հուր դը քննար կեց առա ջի կա յում ազ գա-
յին-եկե ղե ցա կան ժո ղով գու մա րե լու հար ցը՝ հա-
մա ձայն Գե րա գույն հո գեւ որ խորհր դի նա խորդ 
ժո ղով նե րի քննար կում նե րի ար դյուն քում կա յաց-
ված որո շում նե րի: Այս կա պակ ցու թյամբ զե կույց 
ներ կա յաց րեց Մայր Աթո ռի դի վա նա պետ Ար շակ 
եպս Խա չատ րյա նը: 
Քննար կում նե րի ար դյուն քում որոշ վեց առա-

ջի կա տա րում գու մա րել ազ գա յին-եկե ղե ցա կան 
ժո ղով՝ «Հա յոց Եկե ղե ցին 21-րդ դա րում. ներ կա 
եւ ապա գա» խո րագ րով: Քննու թյան առն վե ցին 
ժո ղո վի օրա կար գում ընդգրկ վե լիք հար ցե րը: 
Ժողո վի երկ րորդ նիս տում Եկե ղե ցի-պե տու-

թյուն հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին զե կույց ներ-
կա յաց րեց Մայր Աթո ռի վար չատն տե սա կան 
բաժ նի տնօ րեն Մու շեղ եպս Բա բա յա նը: Ընդգծ-
վեց անհ րա ժեշ տու թյու նը Եկե ղե ցի-պե տու թյուն 
հա րա բե րու թյուն ներն ընդ լայ նե լու կրթա կան, 

մշա կու թա յին, սո ցի ա լա կան, առող ջա պա հա կան 
եւ տնտե սա կան ոլորտ նե րում` հու սա լի երաշ-
խիք ներ ապա հո վե լով մեր ազ գա յին-հո գեւ որ 
անվ տան գու թյան եւ հայ ինք նու թյան պահ պա-
նու թյան հա մար: 
ԳՀԽ ան դամ նե րը գո հու նա կու թյամբ ըն դու նե-

ցին զե կույ ցը` թե լադ րե լով Մայր Աթո ռի պատ կան 
կա ռույց նե րին շա րու նա կել զո րաց նել գոր ծակ-
ցու թյու նը պե տու թյան հետ` ի խնդիր հայ րե նի քի 
պայ ծա ռու թյան եւ մեր ժո ղովր դի շեն ու բա րօր 
կյան քի:
Կո մի տաս վար դա պե տի եւ Հով հան նես Թու-

մա նյա նի ծննդյան 150-ա մյա կի հո բե լ յան նե րի 
առն չու թյամբ զե կույ ցով հան դես եկավ Մայր 

Աթո ռի թան գա րան նե րի տնօ րեն Ասո ղիկ քհն. 
Կա րա պե տյա նը` տե ղե կաց նե լով, որ հո բե լ յան-
նե րի կազ մա կերպ ման հա մար ստեղծ վել են պե-
տա կան հանձ նա ժո ղով ներ՝ Մայր Աթո ռի ներ կա-
յա ցուց չի մաս նակ ցու թյամբ: Գե րա գույն հո գեւ որ 
խոր հուր դը կա րեւ որ նկա տեց, որ հի շյալ հո բե-
լ յան նե րը պատ շաճ նշվեն նաեւ Մայր Աթո ռում 
եւ Հայ Եկե ղե ցու աշ խար հաս փյուռ թե մե րում: 
Ժո ղո վի եր րորդ օրը Հա յոց Եկե ղե ցու գոր ծառ-

նու թյուն նե րի բա րե լավ ման ծրագ րի ըն թաց քի 
վե րա բե րյալ զե կույց ներ կա յաց րեց «Դա վի դյան» 
հիմ նադ րամի նա խա գահ եւ բա րե գործ Ասո Դա-
վի դյա նը։

Շարունակությունը՝ էջ 4

Ուրուգվահայ ուխտավորներին

Սկիզբը՝ էջ 2
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը գո հու նա կու-

թյամբ փաս տեց, որ այս գոր ծին նպաս տում են 
նաեւ հա մայն քում գոր ծող հայ կա կան դպրո ցը, 
ռա դի ոն եւ ազ գա յին կա ռույց նե րը: Հան դիպ մանն 
անդ րա դարձ կա տար վեց նաեւ ուրուգ վա հայ հա-

մայն քում առ կա խնդիր նե րին ու մար տահ րա վեր-
նե րին: Վեր ջում Վե հա փառ Հայ րա պե տը ներ կա-
նե րին մաղ թեց, որ ուխ տագ նա ցու թյու նը Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ մի ա ծին լա վա գույնս ար դյու նա-
վոր վի ուրուգ վա հա յու թյան կյան քում՝ նպաս տե լով 
հա մայն քի հա յա շունչ ոգու զո րաց մա նը:

նե րով իրենց նպաստն են բե րում 50-ա մյա ֆա-
կուլ տե տի ար դյու նա վոր մա նը:
Վեր ջում Նո րին Սրբու թյու նը պա տաս խա նեց 

ներ կա նե րի հար ցե րին, որոնք վե րա բե րում էին 
Հայ Եկե ղե ցու պատ մու թյա նը եւ ներ կա մար-

տահ րա վեր նե րին ու դրանց հաղ թա հար մանն 
ուղղ ված ջան քե րին:
Հան դիպ մա նը ներ կա էր Մայր Աթո ռի ար տա-

քին հա րա բե րու թյուն նե րի եւ արա րո ղա կար գի 
բաժ նի տնօ րեն Նա թան արք. Հով հան նի սյա նը: 
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Սկիզբը՝ էջ 3
Վեր  ջինս  լու  սա  բա  նու  թյուն  ներ  տվեց 

ԳՀԽ ան դամ նե րին դե ռեւս 2016 թվա կա նին 
սկզբնա վոր ված ծրագ րի իրա կա նաց ման հեր-
թա կան փու լի առն չու թյամբ: 
Ժո ղո վա կան ներն իրենց գնա հա տան քը 

հայտ նե ցին տի ար Ասո Դա վի դյա նին՝ Եկե ղե-
ցուն մա տուց վող օգ տա շատ ծա ռա յու թյան եւ 
կա րեւ որ հանձ նա ռու թյան հա մար։
ԳՀԽ ան դամ նե րը քննու թյան առան Եվ-

րո պա յում եկե ղե ցա կան կա ռույց նե րի վե-
րա կազ մա կերպ ման հար ցը: Խնդրի մա սին 
տե ղե կու թյուն ներ փո խան ցեց Մայր Աթո ռի 
դի վա նա պետ Ար շակ եպս Խա չատ րյա նը` ներ-
կա յաց նե լով Եվ րո պա յի երկր նե րի հայ կա կան 
հա մայնք նե րի հա մայ նա պատ կե րը` հայ կա-
կան բնակ չու թյան վի ճա կագ րու թյամբ եւ եկե-
ղե ցա կան-վար չա կան կա ռուց ված քում դրանց 
կար գա վի ճա կով: 
Գե րա գույն հո գեւ որ խոր հուր դը ող ջու նեց 

Եվ րո պա յում եկե ղե ցա կան կյան քի վե րա կազ-
մա կերպ ման նա խա ձեռ նու թյու նը` ի խնդիր 
Եվ րո պա յում ինչ պես ավան դա կան հա մայնք-
նե րի, այն պես եւ նո րա կազմ հա մայնք նե րի հո-
գեւ որ-եկե ղե ցա կան կյան քի պայ ծա ռու թյան: 
Գե րա գույն հո գեւ որ խորհր դի ժո ղովն անդ-

րա դարձ կա տա րեց նաեւ վեր ջին օրե րին 
հան րու թյա նը հու զող` Հա յաս տա նում հա

մա սե ռա մոլ նե րի ֆո րու մի 
կազ մա կերպ ման նա խա
ձեռ նու թյա նը եւ մտա հո-
գու  թյուն  ար  տա  հայ  տե  ց 
հնա  րա  վոր  ոչ  ցան  կա  լ ի 
զար գա ցում նե րի վե րա բե-
րյալ` ընդգ ծե լով, որ հա մա
սեռա մո լու թյան վար քագծի 
գո վազ դու մը սպառ նում է 
ազ գա յին եւ հո գեւ որ ար
ժեք նե րին: 
Քննար կում նե րի ըն թաց-

քում Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին 
Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ-
րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը խնդրի վե րա-
բե րյալ ներ կա յաց րեց իր դի-
տար կում նե րը` մաս նա վո րա-
պես նշե լով. «Վեր ջին օրե րին 
խոր մտա հո գու թյամբ տե ղե-
կա ցանք հա մա սե ռա մոլ նե րի 
կող մից Հա յաս տա նում նա խա ձեռն վող ֆո րու-
մի լու րե րի մա սին, որն առա ջաց րել է մեր ժո-
ղովր դի մեծ վրդով մուն քը: 
Մեր քրիս տո սա սեր ժո ղո վուր դը դա րեր

ի վեր կրողն է աստ վա ծօրհ նյալ ըն տա նի քի 
նվի րա կան գա ղա փա րի եւ պահ պա նո ղը ըն-
տա նի քի սրբա գործ ված ար ժե քի: Աստ վա ծա-

հաս տատ ըն տա նի քի սրբա զան խորհր դով է 
շա րու նակ վում կյան քի գո յու թյու նը, կյան քի 
հրա շա գոր ծու թյու նը: Աստ ված պատ վի րան-
ներ ու բա րո յա կա նու թյան նոր մեր է սահ մա նել 
արար չաս տեղծ մար դու հա մար: Այ սօր, սա-
կայն, փորձ է ար վում բա րո յա կան շե ղում նե րը 
եւ դրանց բա ցա հայտ քա րոզ չու թյու նը ներ կա-

յաց նել իբ րեւ մար դու իրա վունք ներ եւ ազա-
տու թյուն ներ: Քրիս տո սի Սուրբ Եկե ղե ցին հա-
մա սե ռա մո լու թյան երեւ ույ թի նկատ մամբ իր 
դիր քո րո շումն ար տա հայ տել է՝ անըն դու նե լի 
հռչա կե լով այդ կեն ցա ղա կեր պը՝ իբ րեւ մարդ-
կա յին բնու թյան խե ղում, բայց եր բեք չդա-
դա րե լով հով վա կան խնամք ցու ցա բե րել եւ 
կոչ անել այդ մեղ քի մեջ հայտն ված ան ձանց՝ 
սրբագ րե լու իրենց ըն թաց քը: 
Խստո րեն մեր ժե լի են եւ դա տա պար տե-

լի ԼԳԲՏ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից հա սա-
րա կու թյան մեջ հրահ րում ներ առա ջաց նե լու 
քայ լե րը եւ հա մա սե ռա մո լու թյան երեւ ույ թի 
որեւէ հան րայ նա ցում ու դրա գո վազ դում, որը 
գայ թակ ղու թյուն է մեր աճող սերն դի հա մար 
եւ սպառ նա լիք՝ մեր ազ գի հա րա տեւ ու թյա նը»:
Ժո ղովն ավարտ վեց Ամե նայն Հա յոց Կա թո-

ղի կո սի օրհ նու թյան խոս քով: Նո րին Սրբու թյու-
նը մաս նա վոր իր գնա հա տան քը հայտ նեց ԳՀԽ 
ան դամ նե րին եւ նիս տե րին մաս նա կից հրա վի-
րյալ եկե ղե ցա կան նե րին` կա րեւ ո րե լով քա ռօ րյա 
քննար կում նե րի ար դյուն քում առն ված որո-
շում նե րը, որոնք պի տի ծա ռա յեն Մայր Աթո ռի 
հո գեւ որ առա քե լու թյան առա վել ար դյու նա վետ 
իրա գործ մա նը:

Լրատվական նյութերը՝ Մայր Աթոռ 
Ս. Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի

Անսահման տաղանդավոր ու անսահման հայրենասեր 

Ռաֆայել Իսրայելյան –110
«Մենք՝ ճար տա րա պետ ներս, բախ տա վոր ենք, որ ունենք մի հրաշք եր կիր, որի ամեն մի ան-

կյու նը մի ուրույն աշ խարհ է՝ անկրկ նե լի, ան զու գա կան։ Մենք բախ տա վոր ենք, որ ունե ցել ենք 
հան ճա րեղ հայ րեր, որոնք, որ պես մե ծա գույն շի նա րար ներ, ժա ռան գել են մեզ իրենց սրտե րը՝ 
դրած քա րի մեջ, դրած ժո ղովր դի նիստ ու կա ցի մեջ։
Ու էլի, մենք՝ ճար տա րա պետ ներս, բախտ ունենք, եւ այն էլ մեծ բախտ, շե նաց նե լու Հա յաս-

տա նը, նրա չնաշ խար հիկ բնու թյու նը, հայ ժո ղովր դին տա լու այն բո լոր բա րիք նե րը, ին չին ըն-
դու նակ է ար վեստ նե րի ար վեստ ճար տա րա պե տու թյու նը։
Մենք մեծ կրքո տու թյամբ եւ ազն վու թյամբ պետք է աշ խա տենք հա նուն այդ նպա տա կի։ Մեր 

ստեղ ծա ծը պետք է է՛լ ավե լի բարձ րաց նի հայ ար վես տը, հայ մշա կույ թը եւ հաս նի այն պի սի աս-
տի ճա նի, որ շատ հե ռու նե րից երեւա։ Եվ դրան մենք կա րող ենք հաս նել մի այն այն դեպ քում, 
երբ կա սենք մե՛ր խոս քը, սե փա կա՛ն խոս քը, հա յե րե՛ն խոս քը։ Դա կլի նի, ան շուշտ, ժա մա նա-
կի ոգով աս ված, ժա մա նա կի հարս տու թյամբ հա գե ցած, բայց ան պայ ման հա յե րեն աս ված. այլ 
կերպ մենք նո րը ասել չենք կա րո ղա նա եւ կլի նենք մի այն ըն դօ րի նա կող ներ՝ ան դեմ, անսկզ-
բունք, ան հայ րե նիք»։

Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յան

Աշ խար հի հզոր ու ինք նա տիպ ճար տա-
րա պե տու թյուն նե րից մե կի՝ հայ կա կան ճար-
տա րա պե տու թյան փա ռա վոր հաղ թար շա վը 
Տրդա տի, Մա նու ե լի, Մո մի կի, Թա մա նյա նի 

ստեղ ծա րար սխրանք նե րով չա վարտ վեց, նոր 
ժա մա նակ նե րում՝ 20-րդ դա րում, աս պա րեզ 
եկավ նրանց գոր ծը շա րու նա կող մի այլ նվի-
րյալ՝ Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յա նը` հայ մշա կույ թի 
ան մա հա նուն դեմ քե րից մե կը: 
Ծնվել է 1908 թ. սեպ տեմ բե րի 17-ին արեւե-

լա հա յոց հո գեմ շա կու թա յին կենտ րո նա տե ղի 
Թիֆ լի սում՝ հա յոց լեզ վի եւ գրա կա նու թյան 
մաս նա գետ, բա նա հա վաք Սար գիս Իս րա-
յե լ յա նի (Ար ցա խի տար բեր շրջան նե րում եւ 
Թիֆ լի սում ծա վա լել է եռան դուն գի տակր-
թա կան գոր ծու նե ու թյուն) եւ ուսուց չու հի Մա-
րիամ Հախ նա զա րյա նի ըն տա նի քում: 1925 թ. 
ավար տել է Թիֆ լի սի թիվ 72 աշ խա տան քա-

յին հայ կա կան դպրո ցը: 1926–1928 թթ. սո վո-
րել է Վրաս տա նի գե ղար վես տի ակա դե մի ա յի 
ճար տա րա պե տու թյան ֆա կուլ տե տում: 1929–
1932  թթ. ուսա նել է Լե նինգ րա դի Կո մու նալ 

շի նա րա րու թյան ինս տի տու տի ճար տա րա պե-
տու թյան ֆա կուլ տե տում. ավար տել է որ պես 
ճար տա րա պետ-նա խագ ծող: 1932–1934 թթ. 
սո վո րել է Լե նինգ րա դի Ի. Ե. Ռե պի նի ան վան 
գե ղան կար չու թյան, քան դա կա գոր ծու թյան եւ 
ճար տա րա պե տու թյան ինս տի տու տում, 1934-
ին ավար տել է ինս տի տու տին առըն թեր դիպ-
լո մա յին նա խագ ծե րի նա խա պատ րաս տա կան 
դա սըն թաց նե րը. «գե րա զան ցու թյամբ» պաշտ-
պա նել է դիպ լո մա յին նա խա գի ծը՝ ստա նա-
լով ճար տա րա պետ-ար վես տա գե տի կո չում: 
1936 թ. ավար տել է Ի. Ե. Ռե պի նի ան վան գե-
ղան կար չու թյան, քան դա կա գոր ծու թյան եւ 
ճար տա րա պե տու թյան ինս տի տու տի վար պե-

տու թյան կա տա րե լա գործ ման դա սըն թաց նե-
րը` ստա նա լով ճար տա րա պետ-նկար չի կո չում: 
1936 թ. տե ղա փոխ վել է Երեւ ան: Այդ թվա կա-
նից մինչ կյան քի վերջն աշ խա տել է Երեւ ա նի 
Հա յարդ նա խա գիծ ինս տի տու տում: 1941–
1943 թթ. աշ խա տել է Հա յաս տա նի պատ մա-
կան հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան կո մի-
տե ում՝ որ պես ավագ գի տաշ խա տող:

1941–1963  թթ. դա սա վան դել է 
Երեւ ա նի պո լի տեխ նի կա կան ինս տի-
տու տում՝ որ պես ավագ դա սա խոս, 
1947-ից` դո ցենտ: 1944–1958 թթ. եղել 
է «Սո վե տա կան ար վեստ» ամ սագ-
րի խմբագ րա կան կո լե գի ա յի ան դամ: 
1950 թ. ընտր վել է Երեւ ա նի քա ղա քա-
յին խորհր դի պատ գա մա վոր: 
Երեւ ա նում, Թբի լի սի ում եւ Լե նինգ-

րա դում բաց վել են Իս րա յե լ յա նի ճար-
տա րա պե տա կան եւ գրա ֆի կա կան 
աշ խա տանք նե րի ցու ցա հան դես նե-
րը, տե ղի են ունե ցել նրան նվիր ված 
երե կո ներ: Այս տար վա սեպ տեմ բե րի 
25-ին ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան կո մի-
տեի Ալեք սանդր Թա մա նյա նի ան-
վան ճար տա րա պե տու թյան ազ գա յին 
թան գա րան-ինս տի տու տում բաց վեց Ռա ֆա յել 
Իս րա յե լ յա նի 110-ա մյա կին նվիր ված ցու ցա-
հան դե սը՝ «Իս րա յե լ յան՝ ծա նոթ եւ ան ծա նոթ» 
խո րագ րով:
Վաս տա կա շատ ար վե տա գետն ստա ցել է բա-

մա թիվ մե դալ ներ, մրցա նակ ներ, պատ վոգ րեր, 
ար ժա նա ցել Հայ կա կան ԽՍՀ ար վես տի վաս տա-
կա վոր գործ չի, Հայ կա կան ԽՍՀ վաս տա կա վոր 
ճար տա րա պե տի, ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան ճար-
տա րա պե տի պատ վա վոր կո չում նե րին: 
Իս րա յե լ յա նի նա խագ ծե րով ստեղծ վել են 

ավե լի քան 150 բնա կե լի, հա սա րա կա կան, 
ար տադ րա կան եւ այլ բնույ թի կա ռույց ներ ու 
հա մա լիր ներ, հու շար ձան ներ: Հայտ նի աշ-
խա տանք ներն են՝ Սար դա րա պա տի հե րո-
սա մար տի հու շա հա մա լի րը եւ թան գա րա նի 
շեն քը՝ 1968–1978  թթ., Հաղ թա նա կի մո նու-
մեն տը՝ թան գա րա նը՝ 1950–1967 թթ., հու շար-
ձան Գառ նիի ճա նա պար հին՝ Մա սի սի տա-
ճա րը (ժո ղովր դի տված ան վամբ՝ Չա րենցի 
կա մար)՝ 1957 թ., «Արա րատ» տրես տի գի նու 
մա ռան նե րը՝ 1937–1961 թթ., «Վե րած նունդ» 
հու շա հա մա լի րը՝ նվիր ված Բաշ-Ապա րա նի հե-
րո սա մար տին՝ 1979 թ., Մու սա լե ռան հե րո սա-
մար տի հու շար ձա նը՝ 1976 թ., Հա ճը նի 1920 թ. 
հե րո սա մար տի հու շար ձա նը՝ 1974 թ., «Երեւա-
նի արեւմ տյան մուտ քը՝ Ար ծիվ շի նա րար» 
ուղե նիշ-կո թո ղը՝ 1960 թ., «Վա հագն վի շա պա-
քաղ» հու շար ձա նը՝ 1962 թ., աղ բյուր-հու շար-
ձան ներ՝ նվիր ված Իտա լի ա յի Կար րա րա եւ 
Երեւ ան քույր քա ղաք նե րին՝ 1965 թ., ուղե նիշ-
կո թող ներ՝ Զվարթ նո ցի՝ 1954 թ., եւ Գե ղար դի՝ 
1959 թ., ճա նա պարհ նե րին, աղ բյուր-հու շար-
ձան ներ՝ Փա րա քար, Բու րաս տան, Կաթ նաղ-
բյուր, Կար բի գյու ղե րում, Սի սի ա նում, Ստե-
փա նա վա նում եւ այ լուր եւ այլն: 

Եկե ղե ցա շի նու թյան տի րույ թում եւս փայ-
լել են Իս րա յե լ յա նի տա ղանդն ու ջի ղը: Վար-
պե տը կյան քի վեր ջին շուրջ 2 տաս նա մյա կի 
ըն թաց քում, իբ րեւ Մայր Աթո ռի ճար տա րա-
պետ նե րի հանձ նա ժո ղո վի ան դամ, մեծ եւ 
ան փո խա րի նե լի նպաստ է բե րել Մայր Աթո-
ռի շի նա րա րա կան-վե րա նո րոգ չա կան եւ 
կա ռու ցո ղա կան աշ խա տանք նե րին: 1955 թ. 
Մայր տա ճա րի վե րա նո րոգ ման հանձ նա ժո-
ղո վի կազ մում այլ ճար տա րա պետ նե րի ու 
հայ մշա կույ թի մի շարք երեւ ե լի գոր ծիչ նե րի 
հետ մաս նակ ցել է Մայր տա ճա րի նո րոգ ման 

աշ խա տանք նե րին: Մայր տա ճա րի Իջ ման 
սուրբ սե ղա նը 1961  թ. վե րա կա ռուց վել է 
ըստ Իս րա յե լ յա նի հե ղի նա կած նա խագ ծի եւ 
քան դա կա զարդ ման էս քիզ նե րի: Նա է մշա-
կել Մայր տա ճա րի Ավագ սե ղա նի նա խա գի-
ծը՝ 1961 թ.: 

1965  թ. Հայոց ցեղասպանության 50-րդ
տա րե լի ցի կա պակ ցու թյամբ Վազ գեն Ա Ամե-
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի նա խա ձեռնու թյամբ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի բա կում Ռա ֆա-
յել Իս րա յե լ յա նի նա խագ ծով կանգ նեց վել է 
Մեծ եղեռ նի նա հա տակ նե րի հի շա տա կին 
նվիր ված հու շար ձան-խաչ քար՝ Հա յոց ցե-
ղաս պա նու թյան զո հե րին նվիր ված առա ջին 
հու շար ձա նը Խորհր դա յին Հա յաս տա նում: 
Էջ մի ած նի Մայր տա ճա րի բա կի արեւ ե լ յան 
կող մում 1967  թ. Իս րա յե լ յա նի նա խագ ծով 
կա ռուց վել է «Կաթ նաղ բյուր» հու շար ձա նը: 
Վար պետն իր ներդ րումն է ունե ցել նաեւ նոր 
Վե հա րա նի 1957 թ. վե րա կա ռուց ման ու բա րե-
կարգ ման գոր ծում:
Իս րա յե լ յա նի նա խագ ծով 1976 թ. վե րա կա-

ռուց վել է Երեւ ա նի Սուրբ Սար գիս եկե ղե ցին 
(վե րա կա ռուց ման ան վան տակ կա ռուց վել է. 
այն տա րի նե րին լրիվ անե րեւ ա կա յե լի բան՝ 
մա նա վանդ Երեւ ա նի կենտ րո նում): Եկե ղե ցու 
վե րա կա ռուց մամբ, ինչ պես վե րա կա ռուց ված 
եկե ղե ցու օծ ման հան դի սա վոր արա րո ղու-
թյան ժա մա նակ՝ 1976 թ. նո յեմ բե րի 3-ին, իր 
կար դա ցած քա րո զում նշել է Վազ գեն Ա Վե հա-
փառ Հայ րա պե տը, «...քա ղա քա մայր Երեւ անն 
օժտ վեց մի նոր զար դով, հայ կա կան ճար-
տա րա պե տու թյան մի նոր կո թո ղով, աղոթ քի 
սքան չե լի նոր սրբա վայ րով»: 

Շարունակությունը՝ էջ 7

Գե րա գույն հո գեւ որ խորհր դի ժո ղո վը

«Արարատ» գինու գործարան
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Պահքի խնդիրը «Կանոնագիրք հայոց»-ի Ա ժողովածուում
Ն

ախ եր կու խոս քով ասենք, թե ինչ է իրե-
նից ներ կա յաց նում կա նո նա գի տու թյու-
նը: «Կա նոն» բա ռով հայ մա տե նագ րու-

թյան մեջ դրսեւ որ ված են այն որո շում ներն 
ու գրու թյուն նե րը, որոնք շո շա փել են ավան-
դա կան հա մա կե ցու թյան ձեւ ե րը, հա սարա-
կու թյան ան դամ նե րի փո խառն չու թյուն ները, 
ապ րե լու կեր պը, քա ղա քա ցի ա կան, քրե ա կան 
իրա վուն քի ու իրա վա բա նա կան հար ցեր: Եվ 
կա նո նա գի տու թյու նը ամ փո փում է այս ամե նը՝ 
իր մեջ նե րա ռե լով ոչ մի այն օտար թարգ մա-
նա կան, այ լեւ ինք նու րույն կա նո նա կան որո-
շում ներ: Եվ հարկ է նշել, որ հայ մա տե նագ-
րու թյան մեջ ան չափ կա րեւ ո րե լի է Հով հան 
Գ Օձ նե ցի Կա թո ղի կո սի (717–728) կազ մած 
«Կա նո նա գիրք» կոչ վող ժո ղո վա ծուն: «Կա նո-
նա գիրք հա յոց» ժո ղո վա ծուի Ա հա տո րի մեջ 
նե րառ ված է 24 կա նո նա խումբ. 16-ը՝ թարգ-
մա նա կան, 8-ը՝ ինք նու րույն: 
Սույն աշ խա տան քում մենք անդ րա դարձ 

կկա տա րենք այդ կա նո նախմ բե րում առ-
կա պահ քի թե մա յին, որը հե տաքրք րա կան 
է եւ այ սօր բա վա կա նին ար դի ա կան, քան զի 
պահքն այ սօր Հայ Եկե ղե ցու ծի սա կար գու-
թյան ան բա ժան մասն է կազ մում: «Պահք» 
հաս կա ցու թյու նը բա ցատր վում է հե տեւ յալ 
կերպ. պաս, պա հոց օրեր, պա հե ցո ղու թյուն, 
ծոմ, ծո մա պա հու թյուն, որոշ կրոն նե րում 
ուտե լի քի կամ դրա առան ձին տե սակ նե րի 
հա մար որոշ ժամ կե տով սահ ման ված ար գելք, 
կե րա կուր նե րից լրիվ կամ մաս նա կի հրա ժա-
րա րում: Պահ քի ար տա հայ տած մյուս իմաստն 
ինք նաքն նու թյան ու խո կու մի ժա մա նա կաշր-
ջանն է, հատ կա պես Մեծ պա հոց շրջա նը, երբ 
հա վա տա ցյալ նե րը ոչ մի այն կե րա կուր նե րից 
են հրա ժար վում, այ լեւ հե ռու են մնում մարմ-
նա կան հա ճույք նե րից, ապաշ խա րու թյամբ ու 
աղո թա սա ցու թյամբ չա փա վոր, զուսպ կյանք 
վա րում: Ըստ Հայ Եկե ղե ցու սահ մա նած կար-
գի՝ տար վա մոտ վեց ամի սը պա հոց օրեր են 
(տե՛ս «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի-
տա րան, Եր., 2002, էջ 843): Աս վա ծից պարզ է 
դառ նում, թե ինչ նշա նա կու թյուն է ունե ցել հա-
յոց մեջ պահքն ընդ հան րա պես: Դրա վե րա բե-
րյալ բա զում կա նոն ներ կան «Կա նո նա գիրք 

հա յոց» ժո ղո վա ծու ում: Դրանք վե րա բե րում 
են Զատ կի (քա ռաս նոր դաց) պահ քին, հա սա-
րա կաց պահ քին, ուխ տադ րու թյան պահ քին, 
առա ջա վո րի պահ քին: Մեր աշ խա տան քի 
նպա տակն այդ կա նոն նե րի վեր հա նումն է, 
դրանց բա ցատ րու թյու նը ու որո շա կի բաղ դա-
տա կան աշ խա տանք կա տա րե լը: Կար դա լով 
բո լոր 24 կա նո նախմ բե րը՝ մենք գտել ենք մեր 
թե մա յին առնչ վող կա նոն նե րը եւ կկա տա րենք 
այդ կա նոն նե րի բո վան դա կա յին վեր լու ծու-
թյուն ու հա մե մա տու թյուն:
Այս պես՝ մեզ հե տաքրք րող հար ցի առա ջին 

անդ րա դար ձը «Կա նո նա գիրք հա յոց»-ի Ա ժո-
ղո վա ծու ում հան դի պում է 547 թ. Ներ սե սի ու 
Ներ շա պու հի կող մից ասո րե րե նից հա յե րեն 
թարգ ման ված առա քե լա կան կա նո նախմ բի Ը 
կա նո նում (տե՛ս «Կա նո նա գիրք հա յոց», հա-
տոր Ա, աշ խա տա սի րու թյամբ Վ. Հա կո բյա նի, 
Եր., 1964, էջ 32), որը վե րա բե րում է քա ռաս-
նոր դաց պահ քին, այ սինքն՝ Զատ կից առաջ 
պահ վող պահ քին: Ավե լի հաս կա նալի լի նե լու 

հա մար ասենք, որ խոս քը Մեծ պահ քի մա սին 
է: Մաս նա վո րա պես աս վում է, որ կար գե ցին 
առա քյալ ներն ու հաս տա տու թյամբ դրե ցին, 
որ 40 օր պահք պա հեն (հա վա տա ցյալ ժո ղո-
վուր դը) ու մաքր վեն ամե նայն չա րու թյու նից, 
մեղ քե րից ու կե րա կուր նե րից մեր Փրկչի չար-
չա րանք նե րի օրից առաջ: Եվ նաեւ կար գե ցին, 
որ այդ օրե րին պետք է կար դալ մար գա րե ա-
կան գրքե րը, առա քյալ ներ րի գրքե րը, որոնք 
պատ մում են Տի րոջ չար չա րանք նե րի մա սին 
եւ Փրկչի հա րու թյան վե րա բե րյալ գու շա կու-
թյուն ներ են: 
Ան չափ հե տաքրք րա կան է Գանգ րա յի կա-

նո նախմ բի ԺԵ կա նո նը (տե՛ս «Կա նո նա գիրք 
հա յոց», էջ 196), որը, սա կայն, որեւէ օրենք 
չի սահ մա նում պահ քի վե րա բե րյալ, այլ խո-
սում է այն մա սին, որ հար կադ րա բար մար-
դիկ թող նում են իրենց երե խա նե րին եւ չեն 
սնուցա նում, մին չեւ երե խա յի մե ծա նա լը եւ 
եթե դա անում են վա նա կա նու թյան ու պահ-
քի պատ ճա ռով, թող նզով վեն: Սա չա փա զանց 
կա րեւ որ է, քա նի որ տես նում ենք, թե ընդ-
հան րա պես ինչ մեծ տեղ է հատ կաց ված պահ-
քին, բայց եթե դա պետք է լի նի զո հա բե րե լով 
շա տու շատ բա ներ, ինչ պի սիք են, օրի նակ, 
առող ջու թյու նը, երե խա նե րի խնամ քը եւ այլն, 
ըն դու նե լի չէ, եւ ավե լի է գե րա դաս վում պահք 
չպա հե լը, քան պա հե լը այդ ձեւ ով՝ ըստ նշյալ 
կա նո նախմ բի:
Գանգ րա յի կա նո նախմ բի ԺԸ կա նո նը (տե՛ս 

նույն տե ղում) վե րա բե րում է կի րա կի օրը 
չպա հե լուն եւ այդ օրը որեւէ գործ անե լուն: 
Կա նո նի բա ցատ րու թյան մեջ աս վում է, թե 
եթե ինչ-որ մե կը ար հա մար հում է կի րա կի օր-
վա պահ քը եւ որեւէ գործ է կա տա րում, ինչ-
պես այլ օրե րի ժա մա նակ են կա տա րել, թող 
Աստ ծո ար քա յու թյան մեջ հան գիստ չգտնեն, 
եւ մեծ ժո ղո վը նզո վում եւ մեր ժում է այս պի-
սի արար քը: Սա եւս մի հե տաքր քիր դրվագ 
է, որը վե րա բե րում է կի րա կի օր վա ըն թաց-
քում պահք պա հե լուն եւ կի րա կի օրը սուրբ 
պա հե լուն ընդ հան րա պես: Հարկ է նշել, որ 
Գանգ րա յի ժո ղո վի կա նո նա խու մը «Կա նո նա-
գիրք հա յոց»-ի Ա ժո ղո վա ծու ում առա ջինն է, 
որը նզովք է նա խա տե սում այս կամ այն վատ 

արար քի կամ գոր ծի հա մար: Ինչ պես գի տենք, 
կա նոննե րը հիմ նա կա նում ապաշ խա րու թյուն 
էին նա խա տե սում՝ որ պես խրատ, եւ մի այն 
Շա հա պի վա նի ժո ղովն էր, որ նա խա տե սում 
էր պա տիժ, իսկ ար դեն Գանգ րա յի կա նո-
նախմ բի որո շում նե րում մենք հան դի պում ենք 
նզով քի գա ղա փա րին: Կա րե լի է ասել, որ այս 
ժո ղո վի կա նոն նե րում բազ մա թիվ են մեր թե-
մա յին աղերս վող կե տե րը: ԺԹ, Ի, ԻԱ կա նոն-
նե րում եւս հա ջոր դա բար խոս վում է պահ քի 
մա սին, եւ սահ ման վում են որո շա կի օրենք-
ներ: Մաս նա վո րա բար ԺԹ կա նո նում (նույն 
տե ղում, էջ 198) քննարկ վում է հա սա րա կաց 
պահ քը պա հե լու մա սին, եւ աս վում է, թե եթե 
ինչ-որ մե կը ցա վի ու վշտի, ան բա րե հա ճու-
թյան ու ամ բաս տա նու թյան պատ ճա ռով չի 
պա հի հա սա րա կաց պահ քը, նրան սպաս-
վում է նզո վում: Ի կա նո նը (տե՛ս նույն տե ղում) 
եւս բա վա կան հե տաքրք րա կան է, քա նի որ 
ասում է՝ եթե մե կը կա տա րյալ հա սա կով է, 
առողջ մարմ նով, քրիս տո նյա է եւ չի պահում 
քա ռաս նոր դաց պահ քը, թող նզով վի: Ինչ պես 
ար դեն խո սե ցինք վե րոն շյա լում, պահ քը թույլ 
էր տրվում լու ծել հի վան դու թյան, հղի ու թյան եւ 
այլ վի ճակ նե րում, երբ առող ջու թյա նը վնաս էր 
հասց վում: Սա կայն եթե մարդ առողջ է եւ իրեն 
քրիս տո նյա է հա մա րում, պետք է պար տա դիր 
պա հի պահ քը: Սա կայն այս տեղ խո սենք հո-
գեւ որ պահ քի մա սին, քան զի պահ քը լի նում 
է եր կու տե սա կի՝ մարմ նա վոր ու հո գեւոր: 
Ան չափ կա րեւ որ է հո գեւ որ պահ քը պա հե լը, 
որով հե տեւ մարմ նա վոր պահ քը անի մաստ 
կլի նի, եթե այդ մար դը հայ հո յի, վատ արարք-
ներ գոր ծի, ըն կա ծին չօգ նի եւ բա րե գոր ծու-
թյուն չա նի: Եվ այդ դեպ քում մանմ նա վոր կամ 
մարմ նա կան պահ քը ձեռք կբե րի զուտ ձեւ ա-
կան բնույթ: Սա կայն այս մեր խոս քով բնավ 
չենք ան տե սում մարմ նա կան պահ քի կա րեւ ո-
րու թյու նը, ուղ ղա կի հաս տա տում ենք, որ շատ 
կա րեւ որ են մար դու հո գու առող ջու թյու նը, հո-
գու մաք րու թյու նը մեղ քե րից եւ հո գու խա ղա-
ղա կան վի ճա կը:

Շա րու նա կե լի

Գոռ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ

ՉԱՐԵՆՑՆ ԻՐ ՄԱՀՎԱՆ 

ԿՌԱՀՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
Սկիզ բը՝ թիվ 20
Չա րենցն ապ րում է իր խան դա վառ ոգեւո-

րու թյան առա ջին անմ խի թար հու սա հա տու-
թյան պա հը:
Կարսն ըն կավ, թուր քե րը մտել էին Ալեք պոլ, 

դա սա լիք նե րի դի մացն առ նե լու հա մար դի մե-
ցին պատ ժիչ մի ջոց նե րի՝ Երեւ ա նի կենտ րո-
նում կանգ նեց նե լով կա խա ղան ներ: Կապու-
տա չյա հայ րե նի քի առաս պե լը հօդս էր ցնդում: 
Եվ Չա րենցն ապ րեց դա սա լիք նե րի փո խա րեն 
կա խա ղա նին կախ ված լի նե լու՝ մա հա պար տի 
իր առա ջին ող բեր գու թյու նը:
Զո հի, զո հա բեր ման, մահ վան ուղե կից ներ-

կա յու թյու նը դար ձավ իրո ղու թյուն.

Եր թամ հի մա: Ու կա րո տով անմ խի թար,
Իմ եր գի չի երազ նե րով ու հրե րով,
Անհ րա պույր իմ օրե րի երգով մթար
Ու նա յի րյան իմ երա զի վերջին սի րով,–
Եր թամ մա րող ու մարմ րող իրիկ վա մեջ,
Որ պես ուրու հա լա ծա կան, որ պես տե սիլ-
Տա՜մ պա րա նոցս կա րո տին այն երկ նու ղեշ
Ու օրոր վեմ՝ եղե րա կան ու ան բա սիր... 
Թող ո՛չ մի զոհ չպա հանջ վի ինձ նից բա ցի,
Ուրիշ ոտ քեր կա խա ղա նին թող մոտ չգան.
Եվ թող տես նեն ի՛մ աչ քե րի մեջ կախ վա ծի,
Իմ բո՛րբ եր կիր, լու սապ սակ քո ապա գան:
Թող դուրս ըն կած իմ աչ քե րի մեջ կախ վա ծի
Նո քա տես նեն պայ ծառ օրերդ ապա գա,–
Թող ո՛չ մի զոհ չպա հանջ վի ինձ նից բա ցի,
Ո՛չ մի ստվեր կա խա ղա նին թող մոտ չգա...
(I, 325)

Սա ինք նա զո հա բեր ման խո րա պես գի-
տակց ված այն վեր ջին ճիգն է, դե պի որը գա լիս 
էր «Կա պու տա չյա հայ րե նիք» (1915), «Դան-
թեա կան առաս պել» (1915–1916), «Վա հագն» 
(1916), «Ազ գա յին երազ» (1917), «Հատ ված» 
(1918) պո եմ նե րում ապ րած հո գե բա նա կան 
ծանր մղձա վան ջից հե տո: Մի պահ թվաց, թե 
այդ մղձա վան ջը կփա րատ վի, բայց ապար դյուն:

Ան հու սա լի վի ճա կը ցա վից ծա մածռ ված 
դեմ քին նաեւ խեղ կա տա կի կեր պա րանք 
տվեց, ին չը եւս մահ վան մի փո խա բե րու թյուն 
է: Ազ գա յին վի ճա կի ծաղ րու ծա նա կը («Ազ գա-
յին երազ») վե րա մարմ նա վոր վեց «Փո ղո ցա-
յին պչրու հուն» (1920) շար քի բալ լադ նե րում 
(«Շա մի րամ», «Ան կում նե րի սար սա փից», 
«Խեղ կա տակ»): Ահա խեղ կա տա կի վե րած-
ված մահ վան դի մա կը.

Ես եր գում եմ - ակա մա:
Ի՞նչ էլ եր գեմ. կու զեք - սեր,
Կու զեք - մահ:

Ես - խեղ կա տակ եմ հի մա...
(I, 218)

Այս տե սա դաշ տում առանձ նա նում է «Մա-
րի ո նետ կա»-ն, ինչն ասես «Մահ վան քայ լերգ» 
լի նի (1927-ին գրեց այդ վեր նագ րով բա նաս-
տեղ ծու թյուն): Մա րի ո նետ կան մա րի ո նետն է, 
այլ կերպ՝ խա մաճի կը, խա ղա տիկ նի կը: Այս 
դեպ քում՝ մահ վան դե րա կա տա րը: Հա մա-
տա րած մահ վան մեջ, որ հա յոց եղեռնն էր, 
ասես մե կը մահ վան տիկ նիկ է խա ղաց նում: 
Կշռույթն ան գամ քայ լեր գա յին է, բայց մահ-
վա՛ն, մահվա՛ն: Հա յե րե նում քիչ հան դի պող ու 
դժվար ստեղծ վող մա քուր յամ բա կան ոտ քեր 
են: Մահն է քայ լում՝ «Գու նատ, դե ղին, գու-
նատ, դե ղին»: «Մեկ վեր, մեկ վար» մե քե նա-
յո րեն շարժ վում են ձեռ քե րը՝ «Ոտ քը խփեց - 
մե ռե՛լ, մե ռե՛լ»: Աս տի ճա նա կան զար գացու մով 
ամեն ինչ հաս նում է մահ վան ճի չի.

Ու սո՜ւր ճչաց՝ կար ծես բռնի
Աչ քերն ան շարժ հե ռուն գա մած.-
Այդ պես հո գի՛ս պի տի մեռ նի - 
Կա մա՜ց, կա մա՜ց, կա մա՜ց, կա մա՜ց... 
(I, 318)

Վեր ջին տո ղը նաեւ բա նաս տեղ ծու թյան 

առա ջին տողն է, բա նաս տեղ ծա կան կա ռուց-
ված քի այդ ձեւը կոչ վում է օղակ, որ այս դեպ-
քում այլ բան չէ, քան կա խա ղա նի պա րա նը:
Այս բա նաս տեղ ծու թյու նը՝ գրված 1920-ին, 

ըստ ամե նայ նի՝ առա ջին «Մահ վան տե սիլ»-ի 
(նույն պես գրված 1920-ին) հո գե բա նա կան 
նա խեր գանքն է:
Չա  րեն  ցի  հե  տա  գա  շրջա  նի ՝  1922–

1933  թթ. ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում մահ-
վան ուղե կից գա ղա փա րի ու ներ կա յու թյան 
ժխտումն է: Դրա ար տա հայ տու թյունն են 
«Պո ե զուզռ նա» (1922), «Ռո մանս ան սեր» 
(1922), «Եր կիր Նա յի րի» (1921–1924), «Էպի-
քա կան լու սա բաց» (1930), «Գիրք ճա նա-
պար հի» (1933/1934) գրքե րը, առան ձին 
պոեմներ ու շար քեր: 
Մահը հեռացավ, բայց չվերացավ, թաքնվեց

մի դա րա նում եւ այս ըն թաց քում մեկ-մեկ հի-
շեց նում էր իրեն, իսկ 1935 թվա կա նից հե տո 
նո րից պետք է դառ նար տա նու հյուր:
Այս շրջա նում մահ վան ծանր ապ րում ներ 

Չա րենցն ունե ցավ մի այն 1926 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 5-ին կա լա նա վոր վե լուց հե տո, 
հատ կա պես երբ 1927 թ. 1–2-ի գի շե րը՝ Նոր 
տար վա առա ջին օրը, մա հա ցավ կի նը: Կնոջ 
հու ղար կա վո րու թյան ժա մա նակ եւ դրա նից 
ան մի ջա պես հե տո նա ապ րել է իր մա հը: Այդ 
մա սին գրում են թե՛ հու շա գիր նե րը եւ թե՛ ին-
քը՝ «Հի շո ղու թյուն ներ Երեւ ա նի Ուղղիչ տնից» 
(1927) հու շակ նար կում:
Երկ րի արթ նաց ման, ազ գա յին վե րածնն դի 

հույ սը չէր լքում նրան: Մահ վան դեմ պայ քա-
րե լու մի ակ ճա նա պար հը դա էր: Խան դա վա-
ռու թյու նը նախ փոխ վեց մոր մո քի, հե տո ար-
դեն՝ կա տա րյալ հի աս թա փու թյան:
Մոր մո քի մի ծանր զգա ցում է իր իսկ մահ-

վան հեր թա կան կռա հու մը «Օ՜, լսի՛ր, կրքե րի 
ժան տախ տը...» (1929) տո ղով սկսվող բա-
նաս տեղ ծու թյան մեջ: Երեւ ա նի ուղ ղիչ տանն 
անց կաց րած օրե րի ար ձա գան քով, առան ձին 
հան ցա գործ դեմ քե րի հի շո ղու թյամբ Չա րեն-
ցը պատ կե րաց նում է իր հեր թա կան մահ-
վան դրվա գը: Եվ քա նի որ մեկ ան գամ ար դեն 
օրոր վել էր կա խա ղա նին (առա ջին «Մահ վան 
տե սիլ»-ը), հի մա էլ հար մար է գտնում կախ-
վե լը, բայց խո րունկ մի ծաղ րով ու ար հա մար-
հան քով՝ ուղղ ված իրեն այդ հո գե վի ճա կին 
հասց րած իրա կա նու թյա նը.

Օ, քե՛զ էլ է մահն օրո րել
եւ քո՛ էլ օրե րի մի ջով
ան ցել են, որ պես ուրու ներ - 
ե՛ւ Մա չոն, ե՛ւ Խու ժան Խա չոն...
Դու հի մա սի րում ես հի շել
ցնորք նե րը նրանց մա հա ծին,
բայց գի տե՞ս, որ մթին մի գի շեր
այդ տխուր մարդ կանց խփե ցին...
Եվ դժվա՛ր թե, դժվա՛ր թե դու է՛լ

այդ տխուր վախ ճա նից խու սա փես, -

մի այն թե ես հի մա չգի տեմ՝
քեզ կա խե՞ն պի տի, թե՞ խփեն...

Ես կար ծում եմ - լավ է կա խեն.

իհար կե, օդում դու մի քիչ

ոտ նե րով պի տի խար խա փես

եւ ան ձայն ճչաս... Եվ թե կուզ

ձգվե լու է մար մի նը քո նեղ,

փոխ վե լու է եր գե ցիկ լա թի,–

բայց գի տե՞ս - կախ ված նե րը գո նե

լե զու են հա նում աշ խար հին...
(«Գիրք մնա ցոր դաց», 2017, էջ 140, այ սու հե-
տեւ՝ ԳՄ)

Շարունակությունը՝ էջ 7
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Սկիզ բը՝ թիվ 4–9, 11–12, 15–20
19-րդ դ. առա ջին տաս նա մյակ նե րում դե պի Կով կաս 

ռուս նե րի առաջ խա ղա ցու մը հա յու թյան շրջա նում դա-
րա վոր տա ռա պանք նե րից օգ նու թյամբ ազա տագր վե լու, 
քրիս տո նյա մեծ տե րու թյան հո վա նու ներ քո հա յոց ան կախ 
պե տա կա նու թյան վե րա կանգ ման հույ սեր էր արթ նաց րել: 
Երեւ ա նի բեր դի գրա վու մից հե տո «Օրհն վի էն սհա թը, որ 
ռը սի ոտը հա յոց լիս աշ խար հը մտավ ու ղզլբա շի անի ծած, 
չար շուն չը մեր երկ րի ցը հա լա ծեց» ար տա հայ տու թյու նը 
ժո ղովր դի բնա կան ցան կու թյունն էր, որ իրեն բնո րոշ ան-
կեղ ծու թյամբ ար տա հայ տել է Խ. Աբո վ յանն իր հե րո սի մի-
ջո ցով: Նրա աչ քի առաջ էին Ներ սես Աշ տա րա կե ցին ու Հ. 
Ալամ դա րյա նը Տփղի սում հայ կա մա վոր ներ հա վա քագ րում 
եւ ուղար կում ռու սա կան բա նա կի կազ մում պար սիկ նե-
րի դեմ կռվե լու՝ Հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան հա մար: 
Պատ մա կան պա հի թե լադ րան քով՝ հա յե րի ազա տա սի-
րա կան բաղ ձան քը հա մընկ նում էր ռու սա կան տե րու թյան 
նվա ճո ղա կան քա ղա քա կա նու թյա նը: Երեւ ա նի բեր դի գրա-
վու մը մեծ հաղ թա նակ էր դե պի Հնդկաս տան ռուս նե րի 
ար շա վան քի ճա նա պար հին։ Դա հա յե րի հա մար երա զած 
ու իրա կա նա ցած պատ մա կան նպաս տա վոր պահ էր, մա-
նա վանդ տա ռա պյալ արեւ ե լա հա յի հա մար այդ պի սի բա րե-
բախ տու թյուն անհ նար է երեւ ա կա յել. «Դժոխ քի քանդ վի լը 
մե ղա վոր նե րի հա մար էս գի նը չէր ունե նալ, ինչ Երեւ ա նու 
բեր դի առ նի լը հա յե րի հա մար»: Այլ բան է, որ մահ մե դա-
կան շրջա փակ ման մեջ քրիս տոյ նա Ռու սաս տա նի հո վա նու 
ներ քո հա յոց ան կախ պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման՝ 
Աբո վյա նի եւ մյուս հայ գոր ծիչ նե րի սպա սե լիք նե րը լի ո վին 
չար դա րացան: Հե տա գա ռուս-թուր քա կան պա տե րազմ նե-
րում էլ ռուս նե րի հաղ թա նա կով Հա յաս տա նի ազա տագ րու-
թյան հույ սե րը չար դա րա ցան, եւ թուր քա կան բռնա տի րու-
թյու նից Արեւմ տա հա յաս տա նի ազա տագ րու թյան հար ցը 
չլուծ վեց՝ չնա յած այն իրո ղու թյա նը, որ տա ռա պյալ հա յե րը 
չէ ին հու սա հատ վում եւ յու րա յին ու հա րա զատ կար ծե լով՝ 
Ռու սաս տանն այ լա բա նո րեն ան վա նում էին «Հյու սի սի հզոր 
ար ծիվ», «Մեծ քե ռի» եւ այլն: Աշուղ-բա նաս տեղծ Ջի վա-

նին, օրի նակ, որ 19-րդ դ. վեր ջին տաս նա մյակ նե րում եւ 
20-րդ դ. սկզբին արեւմ տա հա յու թյան՝ թուրք բռնա կա լու-
թյան անօ րի նակ դա ժա նու թյուն նե րից ազա տագր վե լու ժո-
ղովր դա կան իղ ձե րի ու ձգտում նե րի ար տա հայ տիչն էր, իր 
քերթ ված նե րից մե կում բա նա ձեւ ում էր.

Ո՛չ Ալ փաս լան, ո՛չ Լենկ թե մուր, ո՛չ Չին գիզ խան, ո՛չ Բու ղան
Չեն կա տա րել այս տմար դի գայ լա վա յել գոր ծե րը,
Հզոր արծ վի ահեղ ձե նը մինչ չհնչե Հյու սի սից,
Այս անի րավ մար դաս պա նից չեն ազատ վիլ հա յե րը:

Կաս կած նե րը շա րու նակ վե ցին նաեւ հե տա գա յում. ճի՞շտ 
էր ար դյոք ռու սա կան կողմ նո րո շու մը, մի՞թե ա՛յդ էր փրկու-

թյան մի ակ ճիշտ ուղին: Տա րա կույս նե րը խո րա ցան այն-
քան, որ 1933 թ. Ե. Չա րեն ցը Խ. Աբո վյա նի կյան քի վեր ջին 
«տագ նա պա սիրտ» գի շե րը պատ կե րող «Դե պի լ յա ռը Մա-
սիս» պո ե մում, ակ նար կե լով «Վերք Հա յաս տա նի» վե պում 
ար ծարծ ված ռու սա կան կողմ նո րո շու մը, իրեն նույն պես կե-
ղե քող հար ցը բա նա ձեւ եց հա տուկ ընդգ ծու մով.

Ի՞նչ է ասում այդ գիր քը եւ ի՞նչ է բար բա ռում:
Զուր չէ՞ ար դյոք վատ նել ան հատ նե լի իր ձիր քը.
Եվ չի՞ եղել ար դյոք իր ող ջու նած հե ռուն 
Մի թի ա րան վատ թար, եւ այդ գիր քը՝ 
Իր ա րյու նով, սրտի յու րա քան չյուր նյար դով,
Իր վեր ջին ճի գով հո րի նած...
Չէ՞ ար դյոք խեղ ճու թյան ու սխա լի ար դյունք՝
Սե րունդ նե րի եր թին ի վնաս...

Սո՞ւտ է եղել իր «երա զան քը սուրբ», «ըղ ձան քը թա քուն» 
ու նվի րա կան: Կա տար վա ծը անի մա՞ստ է դարձ նում իր ողջ 
կյան քը եւ սին ու անն պա տակ «ամ պա շեն մի հարց»: Իրա-
րա հա ջորդ հո գե մաշ ծանր խո հերն ի վեր ջո փա րատ վում 
են «հե ղե ղան ման հոր դա ցող» հայ բար բա ռի առ կա յու-
թյամբ, հա յոց լեզ վի կար կաչն իս կա պես չի ստում.

Բայց ո՛չ, ի՛նչ էլ լի նի - այ նու ա մե նայ նիվ 
Հո չի՞ ստում կար կաչն այս բար բա ռի...
... Ո՛չ, չի՛ ստում. ահա վա սի՛կ գար նան 
Հե ղեղ նե րի նման հոր դա նում է իր դեմ...

Գրվե լուց շուրջ մեկ դար հե տո՝ 1930-ական թթ. մղձա-
վան ջա յին ժա մա նակ նե րում Խ. Աբո վ յա նի վե պի խոր-
հուրդն այս պես է ըն կա լել մե ծա հան ճար Ե. Չա րեն ցը, որը 
աշ խար հի մյուս մեծ երեւ ույթ նե րի՝ Հո մե րո սի, Խո րե նա ցու, 
Նա րե կա ցու, Դան տեի, Գյո թեի, Պուշ կի նի, Էդ գար Պո յի հետ 
մի ա սին Խ. Աբո վյա նին հա մա րում էր իրեն բախ տա կից ու 
հո գե կից հե նա րան նե րից մե կը: Վե պը, իրոք, հայ նոր գրա-
կա նու թյան մեծ սկիզբն է, Հա յաս տան աշ խար հի փա ռա-

բան ման, հա յոց լեզ վի պան ծաց-
ման եւ հայ ոգու ամե նից շքեղ 
դրսեւ ո րում նե րից մե կը: 

Վե պի չա փա ծո հատ ված
նե րը: Աբով յա նի գե ղար վես-
տա կան ար ձակ շա րադ րանքն 
առանց այն էլ բա նաս տեղ ծա կան 
է, որով հե տեւ նա շռայ լո րեն օգ-
տա գոր ծել է պատ կե րա վոր ման-
ար տա հայտ չա կան գրե թե բո լոր 
մի ջոց նե րը, որով հա սել է պատ-
կե րա ծը տե սա նե լի եւ շո շա փե-
լի դարձ նե լու ար վես տի բար-
ձունք նե րին: Դա ան հեր քե լի ո րեն 
երեւ ում է Հա յաս տա նի սաս տիկ 
ձմեռն ու ամա ռա յին ան տա նե-
լի շո գը նկա րագ րե լիս, բնու թյան 
հրա շա լիք նե րը պատ կե րե լիս, 
ժո ղովր դա կան տո նախմ բու-
թյուն նե րը ներ կա յաց նե լիս, սի-
րե լի հե րոս նե րին բնո րո շե լիս ու 
վի պա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մեջ նրանց ցու ցադ րե լիս, ինչ-
պես նաեւ ար գա հա տե լի տի պե-
րի՝ Հա սան խա նի, Նա ղի խա նի, 
Օ քյուզ աղա յի տմար դի բնա վո-
րու թյան հան դեպ հե ղի նա կա յին 
վե րա բեր մունք ար տա հայ տե լիս:
Առա ջին տար բե րակն ավար-

տե լով՝ Աբո վ յանն ըն կա լել էր 
վեպի մի էա կան պա կա սու-
թյուն՝ պատ կեր վող երեւ ույթ նե րի 
նկատ մամբ զգաց մուն քա յին վե-
րա բեր մուն քի ան բա վա րա րու-
թյու նը: Որ քան էլ հու զա կան էր 
նրա ար ձա կը, այ նու ա մե նայ նիվ 
չա փա ծո խոս քի եւ մա նա վանդ 

երգ վող տեքս տի զգաց մուն քա յին խո րու թյունն ու ան կեղ-
ծու թյու նը չէր ունե նա: Աղա սին, որ «լավ սազ նվա գել գի-
տեր», հե ղի նա կա վոր աշուղ նե րի պես պետք է նաեւ եր գեր 
տար բեր եղա նակ նե րով, ասենք, «Քե շիշ օղ լու գու նով»: Բա-
ցի Գեւ որգ Սմբա տյա նին նվիր ված ըն ծա յա կա նից՝ վե պում 
ընդգրկ ված չա փա ծո մյուս հատ ված նե րը, որ վի պա կան 
հյուս ված քում հա րա բե րա կա նո րեն ինք նու րույն մի ա վոր-
ներ են, երգ վել են այս կամ այն եղա նա կով, որն էլ հիմք է 
տվել որոշ մեկ նա բան նե րի՝ այն հա մե մա տե լու արեւ ե լ յան 
աշու ղա կան սի րա վե պե րի հետ: Հա ճախ էլ հե ղի նակն իր 
գլխա վոր մտքերն ու հայ «նո րա հաս սե րունդ նե րին» ուղղ-
ված պատ գամ ներն ավե լի տպա վո րիչ ար տա հայ տեու հա-
մար ներ կա յաց րել է չա փա ծո բա նա ձեւ ում նե րով: 

Աղա սու ար ձակ նկա րագ րու թյունն ան բա վա րար հա-
մա րե լով՝ Աբո վ յա նը հենց առա ջին գլխում բե րում է նրան 
նվիր ված 9 քա ռա տող տնից կազմ ված «ժո ղովր դա կան» 
խա ղը, որ մար դիկ եր գում էին եւ սո վո րեց նում իրենց երե-
խա նե րին.

Աղա սի ջան՝ գլխիդ ղուր բան,
Դու ես մեր թագն ու պար ծան քը. 
Աշ խարքս որ բո լոր ման գան՝
Ո՞վ կը լի հատդ, դու մեր կյան քը:

Առա ջին գլխի վերջ նա մա սում Սար դա րի ֆա ռաշ նե րին 
պա տու հա սե լուց հե տո վի րա վոր Աղա սուն նրա ա ռյու ծա-
սիրտ ըն կեր նե րը փախց նում են Ապա րա նի կող մե րը: Անս-
պա սե լի այս դեպ քը կա տար վում է ակն թար թա յին այն պի սի 
արա գու թյամբ, որ Աղա սու հա րա զատ ներն ու բո լոր քա նա-
քեռ ցի նե րը կար ծում են, թե նրան տա րել են Սար դա րի մար-
դիկ: Աղա սու հա րա զատ նե րի ողբն ու կա կա նը, քա նա քեռ-
ցի նե րի ցա վի ու ափ սո սան քի աղա ղա կը պատ կեր ված են 
զգաց մուն քա յին հզոր շնչով: Սա կայն գլուխն ավարտ վում է 
բա վա կան ըն դար ձակ, 15 վան կա նի տո ղե րով, 8 քա ռա տող 
տնե րից կազմ ված այն հատ վա ծով, որ հե ղի նա կի չա փա ծո 
մռունչն է, զգաս տաց նող հա մա մարդ կա յին կո չը՝ բո լոր ժա-
մա նակ նե րում հա յու թյան եւ հա լած վող մյուս ժո ղո վուրդ նե-
րի հան դեպ գոր ծադր վող անար դա րու թյուն նե րի դեմ.

Վա՜յ էն ազ գին, որ աշ խար հումն ան տեր ա,
Վա՜յ էն երկ րին, որ թշնա մու գե րի ա, 
Վա՜յ էն խալ խին, որ իր կյանքն ու աշ խարհ քը
Չի պահ պա նիլ ու հա րա մու ձեռ կտա: 

Վե պի երկ րորդ գլուխն սկսվում է մի չա փա ծո բնա բա-
նով, որը թա փան ցիկ ակ նարկ ներ ունի նրա պատ կե րա ծի 
եւ հատ կա պես Երեւ ա նի բեր դի մա սին: Այս պա րա գա յում 
չա փա ծո խոս քին հա ջոր դում է բա նաս տեղ ծա կան հզոր 
ար ձա կը, որ նույ նպես կա րե լի է չա փա կա նի վե րա ծել, մա-
նա վանդ որ Աբո վյա նի ար ձակն էլ է ռիթ մա կան եւ ունի չա-
փա ծո յի հատ կա նիշ ներ: Ներ կա յաց վող հատ վա ծում պար-
զա պես փայ լում է Աբո վյան նկա րագ րի մեծ վար պե տը: 
Գե ղար վես տա կան պատ կե րի գե ղան կար չա կան հա-

գեց վա ծու թյան մա սին պատ կե րա ցում նե րը կա րող են 
ճշգրտվել Երեւ ա նի բեր դի սար սափ նե րի աբո վ յա նա կան 
նկա րագ րու թյան օրի նա կով. «Լեռ քա րա փի վրա՝ ցից գլու-
խը բարձ րաց նում, թա մա շա յա անում հան դարտ՝ հա զար 
գլխա նի դեւի պես՝ Երեւ ա նու՝ հա զար տա րե կան քավ թառ, 
չորս կող մը խան դա կով կա պած, բրջե րով ղա յի մաց րած, 
սուր-սուր ատամ նե րը գլխին շա րած, հինգ գա զաչափ 
հաստ պարս պով եր կու տակ բռնած, մեկ ոտը Կոն դու մը, 
մեկ ոտը Դա մուր բու լա ղի գլխին դրած, մեկ բե րա նը հյու-
սիս, մե կը հա րավ բաց արած, չո րա ցած գլու խը եր կինք 
ցցած, լեն փե շե րը երկ րում փռած, անա մոթ երե սը կո կած, 
սվա ղած, ջուխտ չան գե րով Զանգ վի՝ քա րոտ, զար հու րե լի, 
սեւ ա դեմ ձո րը խտտած, դո շին կպցրած, ան մազ, ան լե զու, 
մար դա կեր բեր դը, ու դեղ նած երե սը հե ռու տե ղից ծած-
կում, ագահ աչ քե րը գետ նին քցում, որ մի ա միտ տես նո ղին 
դհա շու տով խա բի, դհա հեշտ իր ծո ցը քա շի ու բի րա դի, 
ան ձեն, ան սաս քա շի, կուլ տա, փչաց նի» (նույն տե ղում, 
էջ 53): Ար ձա կում էլ Աբո վյա նի զգաց մունք նե րը հոր դում են 
հե ղե ղի պես, չա փա ծո յում էլ:
Հե տաքր քիր է, որ ուրիշ հե ղի նակ ներ իրենց զգաց մունք-

նե րը չա փա ծո շա րադ րելիս կաշ կան վե լով են դի մում ար-
ձա կի, իսկ Աբո վյանն այն քան է հմտա ցած եղել ոտա նա վոր 
շա րադ րան քի մեջ, որ զգաց մունք նե րի ու մտքե րի հզոր ու 
անզս պե լի հո սանքն ար տա հայ տել է թե՛ ար ձակ, թե՛ չա փա-
ծո եւ դյու րու թյամբ ան ցել է մե կից մյու սին: Նկատ վում է 
նաեւ, որ գրա բար չա փա ծո յի մեջ Աբո վյանն ավե լի հմուտ 
է, քան աշ խար հա բա րի, որով հե տեւ նոր-նոր ձեւ ա վոր վող 
արեւ ե լա հայ աշ խար հա բար բա նաս տեղ ծա կան լե զուն դե-
ռեւս անմ շակ էր եւ ձեռք չէր բե րել թու մա նյա նա կան-իսա-
հա կյա նա կան-տե րյա նա կան-չա րեն ցյան-շի րա զյան-սեւ ա-
կյան ու սա հյա նա կան մա կար դակ: 

Շա րու նա կե լի

Սամվել ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆ (1809–1848)
ԱԲՈՎՅԱՆԸ ՀԱՅ ՆՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐ. 

ՆՐԱ ԲԵՐԱԾ ԳՐԱԿԱՆ-ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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Սկիզբը՝ էջ 4
Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յանի նա խագ ծով ու առա-

ջար կու թյամբ է վե րա նո րոգ վել ու վե րա կա-
ռուց վել Երեւ ա նի Սուրբ Հով հան նես Մկրտիչ 
եկե ղե ցին՝ 1973 թ.։ Վա ղա հաս մա հը, ցա վոք, 
զրկեց վար պե տին իր նա խա գիծ-առա ջարկն 
ավար տին հասց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: 
Ավե լի քան տա սը տա րի անց նա խա ձեռն վե-
ցին գործ նա կան քայ լեր եկե ղե ցու հիմ նա կան 
վե րա նորոգ ման ու վե րա կա ռուց ման ուղ ղու-
թյամբ: Իս րա յե լ յա նի նա խա գիծն ու առա ջար-
կը կյան քի կո չե ցին նրա որ դին՝ ճար տա րա-
պետ Արեգ Իս րա յե լ յա նը եւ ճար տա րա պետ 
Բաղ դիկ Ար զու մա նյա նը: Իս րա յե լ յա նը մաս-
նակ ցել է Սուրբ Հռիփ սի մե եկե ղե ցու վե րա-
նո րոգ մանն ու բա րե կարգ մա նը (ջահն ու աղ-
բյու րը)՝ 1957 թ., իր ավանդն է ունե ցել նաեւ 
1961 թ. Օշա կա նի եկե ղե ցու բա րե կարգ ման 
աշ խա տանք նե րում: Հայ րա պե տա կան «Հայ-
կա շեն» ամա ռա նո ցի շեն քը նա խագ ծո ղը եւս 
Ռա ֆա յել Իս րա յել յանն է՝ 1971թ.: Նրա նա-
խագ ծե րով կա ռուց վել են Սուրբ Հռիփ սի մե 
եկե ղե ցու բա կի աղ բյու րը՝ 1958 թ., Գե ղար դի 
վան քի հա մա լի րի աղ բյու րը՝ 1959 թ., Սուրբ 
Գա յա նե եկե ղե ցու բա կի աղ բյու րը՝ 1972 թ.:
Իս րայե լ յա նա կան տա ղան դից բա ժին է հա-

սել նաեւ Սփյուռ քին. նրա նա խագ ծե րով են 

կա ռուց վել Մի լա նի հա յոց Սուրբ Քա ռա սուն 
ման կանց՝ 1958 թ., Նյու Յոր քի Սուրբ Վար դան՝ 
1968 թ., եւ Մոն տե վի դե ո յի հա յոց՝ 1968 թ., եկե-
ղե ցի նե րը: Ե՛վ Հա յաս տա նում, ե՛ւ ար տերկ րում 
կա ռուց ված եկե ղե ցա կան շի նու թյուն նե րը 
կրում են թե՛ տվյալ տե ղին հա տուկ եւ թե՛ Հայ 
Առա քե լա կան Եկե ղե ցուն հա րիր կեր պար՝ ար-
տա հայ տե լով իս րայե լ յա նա կան ոճը: 
Գի տու թյան մեջ ըն դուն ված տե սա կե տի հա-

մա ձայն՝ Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յա նի գոր ծե րին հա-
տուկ են կոմ պո զի ցի ոն բազ մա զա նու թյու նը, 
ձեւ ե րի եւ ման րա մաս նե րի գե ղար վես տա կան 
հարս տու թյունն ու բարձր ճա շա կը, նո րա րա-
րա կան շուն չը եւ վառ ան հա տա կա նու թյու նը: 
Իս րա յե լ յա նը մեծ վար պետ էր ինչ պես մո-

նու մեն տալ, հե րո սա կան կա ռույց նե րի ու շի-
նու թյուն նե րի եւ ոչ պա կաս մո նու մեն տալ 
հու շա կո թող նե րի, այն պես էլ ճար տա րա պե-
տա կան փոքր ձեւ ե րի, կի րա ռա կան ար վես տի 
նմուշ նե րի, հու շար ձան-աղ բյուր նե րի. ողջ Հա-
յաս տա նով մեկ սփռված են նրա՝ մեծ մա սամբ 
առանց որեւէ պար գեւ ավ ճա րի (նա ընդ հան-
րա պես մեծ մա սամբ ստեղ ծա գոր ծել է առանց 
վար ձատ րու թյան) կա ռու ցած աղ բյուր-հու շար-
ձան նե րը: Ճար տա րա պե տա կան փոքր ձեւ ե րի 
մեջ (աղ բյուր-հու շար ձան ներ, հու շա կո թող-
ներ) Իս րա յե լ յա նը չգե րա զանց ված վար պետ 

է եւ այդ մո ռաց ված ուղ ղու թյա նը հա րու թյուն 
տվող: Նա հիմ քը դրեց աղ բյու րի ճար տա րա-
պե տա կան այն տե սա կի, որը պահ պա նե լու 
էր մեր ժո ղովր դի զոհ ված զա վակ նե րի հի շա-
տա կը: Աղ բյուր-հու շար ձա նը՝ իբ րեւ ճար տա-
րա պե տա կան կա ռույ ցի տե սակ, կապ վեց նրա 
ան վան հետ: 
Իս րա յե լ յա նի աշ խա տանք նե րին շատ հատ-

կան շա կան են ար ձա նագ րու թյուն նե րը: Նրա 
շի նու թյուն նե րի վրա կա րե լի է հան դի պել ժո-
ղովր դա կան առած նե րի, հայտ նի բա նաս-
տեղ ծու թյուն նե րի հայ րե նա սի րա կան տո ղե րի, 
օրի նակ՝ հան ճա րեղ Չա րեն ցի «Ես իմ անուշ 
Հա յաս տա նի» ստեղ ծա գոր ծու թյան տո ղե րը, 
ինչ պես ին քը` Իս րա յե լ յանն էր ասում, «Մա սի-
սի տաճա րի» կա մա րի եզ րով մեկ` «Աշ խա՛րհ 
ան ցի՛ր, Արա րա տի նման ճեր մակ գա գաթ 
չկա /Ինչ պես ան հաս փառ քի ճամ փա՝ ես իմ 
Մա սիս սա՛րն եմ սի րում»: Այս վի մա գիր ար-
ձա նագ րու թյուն նե րը վկա յում են տար բեր 
իրո ղու թյուն նե րի, նաեւ տվյալ վայ րում տե ղի 
ունե ցած պատ մա կան իրա դար ձու թյուն նե րի 
մա սին, ազ գա յին իմաս տու թյուն ներ են փո-
խան ցում սե րունդ նե րին, ունեն խրա տա կան 
բնույթ: Ար ձա նագ րություն նե րում հե ղի նա կը 
ոչ մի այն իր մտքերն ու պատ գամ ներն է հղում 
գա լիք սե րունդ նե րին, այ լեւ հայտ նում իր վե-

րա բեր մունքն ու խո նար հու մը այս կամ այն 
պատ մա կան իրա դար ձու թյան, հայ ժո ղովր-
դի ճա կա տագ րի ու ապա գա յի, ազ գի մե ծե րի 
նկատ մամբ:

Շա րու նա կե լի

Հրա չյա ԲԱ ԼՈ ՅԱՆ (ԱՐ ՄԵ ՆՅԱՆ)
Բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու

Անսահման տաղանդավոր ու անսահման հայրենասեր 
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Սկիզբը՝ էջ 5
1925-ին «ինք նաս պա նու թյուն» գոր ծեց 

Եսե նի նը, 1930-ին՝ Մա յա կովս կին: Ռու սաս տա-
նին դեմք ու դի մա գիծ տվող եր կու նշա նա վոր 
բա նաս տեղծ նե րը երի տա սարդ տա րի քում հե-
ռա ցան կյան քից: Ինք նաս պա նու թյու նը պաշ-
տո նա կան հա ղոր դագ րու թյունն էր, այ սօր վա 
ուսում նա սի րու թյուն նե րը հան գեց նում են պե-
տա կան սպա նու թյան վար կա ծին:
Չա րենցն իրեն տես նում էր այդ բա նաս-

տեղծ նե րի շար քում: Հի աս թա փու թյու նը հե ղա-
փո խու թյու նից, հու սա հա տու թյու նը երկ րի քա-
ղա քա կան վի ճա կից խո րա ցել էին:
Հու շա գիր նե րը վկա յում են, որ 1931-ի ամ-

ռա նը Չա րենցն ինք նաս պա նու թյան փորձ է 
արել: Կտրել է զար կե րա կը, բայց հասց րել են 
փրկել:
Մահ վան ուր վա կանն ուղեկ ցել է նաեւ այլ 

առիթ նե րով, ին չի մա սին գրել է Ռե գի նա Ղա-
զա րյա նը: Ան մի ջա պես ինք նաս պա նու թյան 
փոր ձից առաջ Չա րեն ցը Ռե գի նա Ղա զա րյա-
նի հետ վե րա դար ձել է Գու սան Սե րո բի տա նը 
կազ մա կերպ ված խնջույ քից եւ «Երեւ ան» հա-
յու րա նո ցում ուղեկ ցին՝ Ռե գի նա յին, ում ան վա-
նա կո չել էր Ռո լան, ասել՝ պատշ գամ բի դռան 
առ ջեւի ռել սի կտո րը բեր, որ այդ եր կա թով 
գլուխս ջար դեմ:
Սա իր ամ բողջ ներ քին դժգո հու թյունն ու 

ան բա վա րար վա ծու թյունն էր, որ վե րած վել էր 
ինք նա ոչն չոց ման մղձա վան ջի:
Մահվան ջղա ձիգ ապ րում նե րը նրան պա-

շա րե ցին նաեւ «Գիրք ճա նա պար հի»-ն կա-
լա նե լուց հե տո: Մա րիե տա Շա հի նյա նին հաս-
ցե ագր ված «1. XII. 1933» թվա կիր նա մա կում 
իրեն հա մա կած հո գե բա նա կան ծանր վի ճա-
կի մա սին ուղ ղա կի գրում էր. «Չէ՞ որ կա րե-
լի է խե լա գար վել <...>: Ի՞նչ է սա <...>, եթե ոչ 
խայ տա ռա կու թյուն եւ ծաղր ու ծա նակ <...>, 
20 տար վա ստաժ ունե ցող խորհր դա յին գրո-
ղի <...> հան դեպ: <...> չէ՞ որ սա խաղ է գրո ղի 
կյան քի ու հե ղի նա կու թյան հետ: <...>: Պատ-
կե րաց նո՞ւմ եք, թե ինչ ապ րում ներ ես պի տի 
ունե նա յի այդ օրե րին. Չէ՞ որ ես կա րող էի 
սպա նել ե՛ւ ինձ, ե՛ւ իմ ըն տա նի քը, խե լա գար-
վել, եւ ես զար մա նում եմ, թե ին չու դա չա րե-
ցի: <...>: Օգ նե ցե՜ք ինձ: Եվ կրկին, վեր ջին ան-
գամ աղա չում եմ. Օգ նե ցե՜ք ինձ» («Նո րա հայտ 
էջեր», 1966, էջ 268–273, այ սու հե տեւ՝ ՆԷ):

1935-ին Չա րեն ցին՝ որ պես ահա բեկ չի, 
փետր վար-մարտ ամիս նե րին են թար կե ցին 
հար ցաքն նու թյուն նե րի: ՆԳԺԿ-ն ար դեն հե-
տապն դում էր նրան: Հե տեւ անքն այն եղավ, 
որ Չա րեն ցը՝ որ պես անվս տա հե լի քա ղա քա ցի 
եւ գրող, հե ռաց վեց հրա տա րակ չու թյու նից եւ 
իր «Հայ տա րա րու թյան» քննար կու մից հե տո՝ 
նաեւ գրող նե րի մի ու թյան շար քե րից: Այս ամե-
նը ժա մա նա կին ըն կալ վեց եւ ներ կա յաց վեց 
քա ղա քա կան երան գա վո րու մով:
Որ պես ահա բեկ չի՝ Չա րեն ցի դեմ մե ղադ-

րանքն այլ նա խա պատ մու թյուն ուներ, որ 
«Գիրք Ճա նա պար հի»-ն ար գե լա փակ վե լու 
պատ ճա ռով ՀԿ(բ)Կ ագիտպ րու տի բաժ նի վա-

րիչ Լեւ ոն Արի սյա նի կա պակ ցու թյամբ ասել 
էր՝ տա՛ս, սատ կաց նես: Այդ պատ ճա ռով նրան 
մեկ ան գամ ստու գել-խու զար կել էին Կենտ կո-
մի հեր թա պահ ոս տի կան նե րը, ին չը խո րա-
պես զայ րաց րել էր եւ դրդել գրե լու. 

Կոչ ված եմ ահա այ սօր ես Չե կա...

Կար ծես թե ուրիշ հե րյու րանք չկա,

 Որով «օրեն քից դուրս» հա մա րեն ինձ...

Մատ նում է մի «հին բա րե կամ» Մա կինց,

«Գրող նե րը» ինձ «դուրս են շպրտում

Դրաս տա մա տյան Գրա կան Տնից...»,

Իսկ վե րից Խան ջյանն ինքն է հո խոր տում,

Թե ինձ «կհա նի իմ հի մար քնից...»:
……………………………………………
Էհ, վա ղո՜ւց եմ ես «քնից» արթ նա ցել,–

Այդ դո՛ւք եք ավաղ, քնած մնա ցել...
(ՆԷ, էջ 88)

Կող քին թեք գրել է. «Ուրեմն այս պե՛ս... իբ-
րեւ «տե ռո րիստ»:

Չա րեն ցը մի կող մից հե րո սաց ման սխրան-
քի մեջ էր՝ «Հե րո՛ս եմ ու մարդ!!!», մյուս 
կող մից՝ մահ վան մո տե ցող ապ րում նե րի: 
Հար ցաքն նու թյուն նե րի օրե րը դար ձան բա-
նաս տեղ ծու թյուն նե րի վեր նագ րեր, եւ այդ կա-
պակ ցու թյամբ գրեց.

... Եվ ի՞նչ պա տա հեց կյան քում ար դա րեւ,
Որ ձեռքս հան կած, հո ժար, ինք նի րեն,
Իմ գրած բո լոր տո ղե րի վե րեւ
Չոր թվա կան ներ սկսեց գրել...
Եվ վեր նագ րերն այդ սո վո րա կան,
Որ բա ռեր էին՝ գրված թա նա քով,–
Խորհր դա նի շեր դար ձան մո գա կան՝
Ինչ պես խաչն առաջ - մա՛հ նշա նա կող:
(«Ան տիպ եւ չհա վաք ված եր կեր», 1983, էջ 
147, այ սու հե տեւ՝ ԱՉԵ)

Վեր նագր ված է «26. VIII. 1936»: Այս պի սի 
թվա յին վեր նագ րեր էլի կան:
Չա րեն ցի մահ վան մոր մոք նե րը խո րա ցան 

եւ ար տա հայտ վե ցին «Դո ֆի նը նա յի րա կան» 
սո նետ նե րի շար քում (29. VII, XI.1936)՝ գրված 
ՀԿ(բ)Կ Կենտ կո մի առա ջին քար տու ղար 
Աղա սի Խան ջյա նի սպա նու թյան կա պակ ցու-
թյամբ, Նա րե կա ցուն ոգե կո չող տետ րապ տի-
քո սի սո նետ նե րում՝ «Ի խո րոց սրտի խոսք 
ընդ Աս տու ծո», աշ նան եր գե րում՝ «Վե րա-
դարձ աշուն», «Աշ նան երգ» (նույն վեր նագ-
րով եր կու տար բեր գործ), «Այս աշու նը...», 
«Աշու նը, ա՜խ...», «Նույն երգն է կրկնում 
աշու նը...», «Ցո՛ւրտ է, աշո՛ւն է...», «Շա չում 
է այս աշ նան քա մին...»: Ավե լի վաղ գրած 
«Աշուն է նստել սե ղա նիս» (1928), «Զար մա-
նա լի աշուն» (1931) գոր ծե րում երանգ ներն 
այլ են: Վեր ջի նում՝ «Շրշուն աշունն այ սօր 
ինձ գործ ու կյանք վսեմ // Եվ ոչ թե մուժ, ու 
մահ, ու ան կում է գու ժում...»: Իսկ հե տո ար-
դեն աշ նան սա ռը շունչն է՝ որ պես մահ վան 
գույժ:
Անձ նա կան եր գե րում՝ «Հու սա հա տու-

թյան ժա մե րին իմ այս...», «Տխրու թյու-
նը մեր անեղծ...», «Շնոր հա կալ եմ, Տե՛ր...» 
(«23.X.1936», ըստ  ԳԱԹ  ՉՖ  բնագ  րի՝ 
«22.X.1936»), «Վեր ջին աղոթք», «Ան վեր-
նա գիր», «Իմ լե րան աղոթ քը», «Սեւ կա խա-
ղան», մայ րա մու տի եր գե րում՝ «Մայ րա մու տը» 
(4 գործ), «Մայ րա մու տի երգ», «Մայ րա մուտ-
ներ», «Մայ րա մու տա յին»: Ազ գա յին խո հե րում՝ 
«Որ պես գորշ, դե ղին տե րեւ ներ», «Խոհ», «Կո-
մի տա սի հի շա տա կին»:
Իս  պա  նա  կան  շար  քում՝  «Իս  պա  նիա», 

«Օ՜, պատ մու թյուն, օ՜, կյանք իս պա նա կան», 
«Կրկի՛ն, կրկի՛ն, Իս պանիա...», «Ար շա վում է ե՛ւ 
քո, ե՛ւ աշ խար հի վրա...»:
Զա ռան ցա կան մղձա վանջ նե րում՝ «Զա-

ռան  ցանք», «Էկ  լե  զի  աս  տես», «Զա  ռան-
ցանք զա ռան ցան քում», գրա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի անդ րա դարձ նե րում՝ «Պո ե տի 
վիշ տը», «Տխուր կա րու սել», «Իջել է այ սօր 
Հե լի կոնն ամ բողջ», «Եվ թող վեր ջին ան-
գամ...», «Այս պես-նախ քան իջ նի վա րա գույ-
րը...», «Նա յի րյան օրի որդ նե րին», հա կաս-
տա լի նյան մեր կա ցում նե րի ու առան ձին 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի մեջ՝ «Հու զում նե րի 
լե զուն», «Թմբուկ են խփում...», «Ցնծու թյուն 
է, ծի ծաղ...», «Ինչ որ հույս էր», «Հոտ է գա լիս 
կրկին ա րյան», «Կե սօր», «Բարձ րա վիզ կո-
շիկ ներ հա գին...», «Միջ նա դա րյան կա ցին», 

«Թիֆ լիս ցի կին տոն»: Այս բո լոր գոր ծե րի մեջ 
մահ վան ուր վա կանն է, որ հայտն վում է ամեն 
տեղ, որ իրե նով լցրել է տա րա ծու թյու նը, որ 
հե տապն դում է բո լո րին եւ սեւ կա խա ղա նի 
օղակն օրե ցօր ավե լի է սեղ մում բա նաս տեղ ծի 
պա րա նո ցին:
Մահ վան խորհր դան շան նե րը շատ են՝ 

սկսած զա ռան ցան քի մեջ հայտն ված հտպի-
տից, մին չեւ արեգ նա ցյալ կա ցին եւ «մահ» 
բա ռը մահ վան շուրջ պար դարձ նող «մ» տա-
ռե րի բա ղա ձայ նույ թը: 
Ահա հտպի տը («Զա ռան ցանք», 1935).

Ատամ նա թափ մի մարդ, գան գը նման կապ կի,
Նստել էր կո կոր դիս եւ ինձ խեղ դում էր...
Թույն էր թո րում նա իմ գի շե րա յին շապ կին-
Եվ անու նը նրա... «Քնքշու թյուն» էր... 
(ԱՉԵ, 95)

Ահա մահ վան շուրջ պա րը («Մայ րա մուտ», 
V. 1937).

Մառ, մոր մո քում է մայ րա մու տը,
Մահ վան մո խիր է մո վից մա ղում,–
Մեռ նում է մու թը մթնշա ղում,–
Մառ մոր մո քում է մայ րա մու տը:–
Մտո րում ներս մահ են, մութ են,
Մոխ րե մտքեր են մի այն մխում,–
Եվ մոր մո քում է մայ րա մու տը,
Մահ վան մրուր է մո վից մա ղում... 
(ԱՉԵ, 247)

Ոգե ղեն հաղ թա նակ նե րով հան դերձ՝ Չա-
րենցն զգում էր, որ պարտ վեց: Իրա կա նու-
թյան լծակ նե րը քա ղա քա կան հան ցա գործ նե-
րի ձեռ քում էին: Ինչ քա՜ն պի տի գլու խը խփեր 
պա տին եւ ձեռ քը զար կեր սուր սայր հե րյու-
նին, որին ժո ղո վուրդն ասում է բիզ: Իր եւ իր 
նման նե րի ժա մա նա կը չէր: Ժո ղովր դի բա նաս-
տեղ ծը հռչակ վել էր ժո ղովր դի թշնա մի եւ ընդ-
դի մա դիր բա նաս տեղծ: 1936 թ. դեկ տեմ բե րի 
10-ին գրեց.

Մեզ գլխա տում են մին չեւ հի մա՝
– Հա նուն ոս կու, ա րյան կամ հա վա տի,–
– Հա նուն կամ քի մեր պիղծ ու դա վա դիր,
Հա նուն ոխի՝ տա նող մին չեւ ի մահ...

Մեզ գլխա տում են մին չեւ հի մա՝
– Հա նուն ցե ղի՝ ընդ միշտ մեզ թշնա մի,–
– Հա նուն մի նա րեի՝ ընդ դեմ ժա մի,
– Հա նուն կյան քի՝ մեր մեջ տես նե լով մո՛ւժ ու 
մա՛հ...

Հա ջորդ օրը՝ առա վո տյան, ավե լաց րեց.

Այ լեւս ինչ մնաց քեզ՝ խնդրե լու կյան քից,–
Օ՜, ան հան գիստ իմ սիրտ ու ան կա րող,
Ա՜խ, խոն ջեն քի՜ մի այն անեզ րա կան կա րոտ,–
Խա ղա ղու թյան ան խոհ,– մահ վան հան գիստ...
(ԱՉԵ, 199, 200)

Շա րու նա կե լի

Դա վիթ ԳԱՍ ՊԱ ՐՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր

ՉԱՐԵՆՑՆ ԻՐ ՄԱՀՎԱՆ ԿՌԱՀՈՒՄՆԵՐՈՒՄ

Եղեռնին նվիրված հուշարձանխաչքարը Մայր Աթոռի 
տարածքում
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Վ
ե րածնն դի շրջա նի նկա րիչ ներն իրենց 
«Գեթ սե մա նիի աղոթ քը» կտավ նե-
րում հիմ նա կա նում տուրք են տվել 

ավե տա րա նա կան սյու ժեի՝ կեր պար վես-
տի լեզ վով վե րա պատ մե լուն՝ կա րեւ ո րե լով 
ոչ մի այն աղո թող Տի րո ջը՝ հնա րա վո րինս 
ընդգ ծե լով Նրա՝ խա չի վրա մահն ըն դու նե լու 

նա խըն թաց հույզ ու ապ րում նե րի, սպաս-
վող մարմ նա վոր տան ջանք նե րի, մարդ-
կա յին բնու թյա նը բնո րոշ հո գե կան ծանր 
տվայ տանք նե րի ողջ լար վա ծու թյու նը, այ լեւ 
քնով ան ցած առա քյալ նե րին, հա ճախ նաեւ 
հրեշ տա կին, որն «ուժ էր տա լիս Նրան», Հի-
սու սի հե տեւ ից եկող զին վոր նե րին եւ, ըստ 
իրենց պատ կե րա ցում նե րի, Գեթ սե մա նիի 
այ գու տե ղան քին՝ ժայ ռա պատ կեր նե րով ու 
ձի թե նի նե րի պու րա կով, հեռ վից երեւ ա ցող 
շի նու թյուն նե րով եւ այլ ատ րի բուտ նե րով։ 
Որոշ նկա րիչ ներ, մի տում նա վոր կեր պով, 
աղո թող Տի րոջ հետ առա ջին պլան են բե-
րել նաեւ քնած առա քյալ նե րին՝ Պետ րո սին, 
Հա կո բո սին ու Հով հան նե սին (Ջո վա նի Բել-
լի նի, Սանդ րո Բո տի չել լի, Լե ո նար դո Բաս-
սա նո, Գուս տավ Դո րե եւ այլք)։ Այս մո տե-
ցումն առա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ 
հո րին ված քա յին լու ծու մի նա խընտ րե լի 
տար բե րակ՝ նկա րի կենտ րո նը կոմ պո զի-
ցի այի առանց քը դարձ նե լու ըն դուն ված մի-
տու մով։ Սա կայն՝ դա առա ջին հա յաց քից։ 
Հի շենք՝ աղոթ քի նստե լուց առաջ ինչ ասաց 
Տե րը աշա կերտ նե րին. «Հո գիս տխուր է մա-
հու չափ. այս տե՛ղ մնա ցեք եւ Ինձ հետ հսկե-
ցե՛ք» (Մատթ. ԻԶ 38)։ Սա նշա նա կում է, որ 
եթե Հի սու սը, լի նե լով Աստ ծո Որ դի, կա րող 
էր ունե նալ հո գե կան ապ րում ներ, ին չու չէ՝ 
նաեւ վախ, այ սինքն՝ մարմ նա վոր թու լու-
թյուն, ապա որ քան տկար պի տի լի նե ին 
առա քյալ նե րը՝ մա նա վանդ Խորհր դա վոր 
ընթ րի քից հե տո, երբ տե ղի ունե ցած խորհր-
դա պաշ տա կան արա րո ղու թյուն նե րի իմաս-
տը լի ո վին չէ ին ըմբռ նել եւ բնա կա նա բար 
հո գե կան տվայ տանք նե րի մեջ էին։ Նրանք 
մի մի այն մար դու որ դի ներ էին եւ դե ռեւս 
լցված չէ ին Սուրբ Հո գով՝ չնա յած այն բա նի, 
որ հենց նրանք էին ան սա կարկ ըն դու նում 
Ուսուցչի՝ Աստ ված լի նե լու հան գա ման քը 
(տե՛ս թեր թի թիվ 5)։ Նրանց հա մար դե ռեւս 
ան հաս կա նա լի էին Ուսուց չի՝ «...եթե չու
տեք մար դու Որ դու մար մի նը եւ չըմ պեք 
Նրա ա րյու նը, ձեր մեջ կյանք չեք ունե
նա» խոս քե րը (Հովհ. Զ 54), եւ ըն դա մե նը 
փոր ձում էին այս պես մտո րել. «Խիստ է այդ 
խոս քը. ո՞վ կա րող է այն լսել» (Հովհ. Զ 61)։ 
Հե տա գա յում՝ Տի րոջ հա րու թյուն առ նե լուց 
եւ հո գե գալս տից հե տո, տե սանք, թե ինչ-
պես այս երեք աշա կերտ ներն էլ արթ նա ցան 
«քնից», «զգես տա վոր վե ցին» Սուրբ Հո գով 
եւ արիաբար մար տահ րա վեր նե տե լով հո-

գեւ որ տկա րու թյա նը՝ դար ձան Տի րոջ Խոս քի 
ան կոտ րում քա րո զիչ ներ, իրենց Ուսուց չի 
պես ան սա կարկ տա րան հե տապն դում նե-
րը, նվաս տա ցում նե րը, բանտ ըն կան, աք-
սոր վե ցին եւ վեր ջա պես նաեւ խաչ ելան 
(Պետ րոս), գլխատ վե ցին (Հա կո բոս)՝ բա-
ցա ռու թյամբ Հով հան նե սի, որը, ինչ պես 
գի տենք, այլ առա քե լու թյուն ուներ. նա պի-
տի հոգ տա ներ Տի րա մոր մա սին եւ պի տի 

դառ նար Ավե տա րան նե րից մե կի եւ 
«Հայտ նու թյան» հե ղի նա կը։ 
Այս ամե նը նկա տի ունե նա լով է, 

որ նկա րիչ նե րը քնած առա քյալ-
նե րին փոր ձել են բե րել առա ջին 
պլան՝ ասե լու հա մար, որ պա տա-
հա կան չէր, որ Տե րը նրանց էր 
վերց րել Իր հետ, քան զի նրանք 
էին, որ ավե լի ուշ պի տի կա րո-
ղա նա յին «այո՛» պա տաս խա նել 
Ուսուց չի հար ցին, թե՝ «...կա րո՞ղ եք 
խմել այն բա ժա կը, որ Ես խմե լու 
եմ...»։ 
Դժվար է թվար կել այն բո լոր մե-

ծա նուն նկա րիչ նե րին, ով քեր փոր-
ձել են անդ րա դառ նալ ավե տա րա-
նա կան այս թե մա յին՝ ըստ իրենց 
ըն կա լում նե րի, զգա ցում նե րի, ապ-
րում նե րի, մեկ նում նե րի։ Հա մա րյա 
բո լո րը մա հից առաջ աղո թող Տի-
րոջ կեր պա րի մեջ բնա կա նա բար 
տե սել են մարդ արա րա ծին, Նրա 
հո գե վի ճա կը, Նրա ճա կա տա գի րը, 
երբ դժվար ու դժնդակ պա հե րին 
լքում են Նրան, թող նում մե նակ։ 
Այդ ող բեր գու թյու նը ոչ մի այն ան-
հատն է ապ րում, այ լեւ, ինչ պես 
մարդ կու թյան պատ մու թյունն է 
վկա յում, նաեւ ամ բող ջա կան ազ-
գեր ու ժո ղո վուրդ ներ, տոհ մեր ու 
հա մայնք ներ։ 

16-րդ դա րի իս պա նա ցի (ծա գու մով 
հույն) նկա րիչ, էքսպ րե սի ո նիզ մի հիմ նա-
դիր Էլ Գրե կո յի (1541–1614) «Գեթ սե մա նիի 
աղոթ քը»՝ իր դրամա տիզ մով, ար տա հայտ-
չա կա նու թյամբ, ֆի գուր նե րի պլաս տիկ լու-
ծում նե րով, խորհր դան շա կան գույ նե րով 
ասե լի քը մա տու ցե լու վար պե տու թյամբ, 

զար մա նա լի հնչե ղու թյուն ունի, խո րա պես 
ապր վա ծու թյուն։ Ինչ պես այդ շրջա նի շատ 
նկա րիչ ներ, Էլ Գրե կոն նույն պես քա ջա տե-
ղյակ էր գույ նե րի սիմ վո լի կա յին։ Այն, որ 
թե՛ միջ նա դա րյան եւ թե՛ Վե րածնն դի նկա-
րիչ նե րը մտա ծել են նաեւ խորհր դա նի շե-
րով, ակն հայտ է դառ նում, երբ ուսում նա-
սի րում ենք հենց թե կուզ «Գեթ սե մա նիի 
աղոթ քին» անդ րա դար ձած նկա րիչ նե րի 
գու նան կար նե րը։ Հա մա րյա բո լոր նկա րիչ-
նե րը Տի րո ջը պատ կե րել են կար միր պա-

րե գո տով (հուն.՝ քի տոն, հռոմ.՝ տու նի կա) 
կամ թիկ նո ցով, երբ հայտ նի է, որ դե ռեւս 
Հի սու սի ժա մա նակ նե րում դրանք լի նում 
էին դարչ նա գույն, դեղ նա վուն, թուխ կամ 
սպի տակ ու կա պույտ զո լե րով, բայց ո՛չ եր-
բեք՝ կար միր։ Քրիս տո նե ա կան մշա կույ թում 
կար մի րը հա մար վում է զո հա բե րու թյան 
խորհր դա նիշ, եւ հենց այս նպա տա կով էլ 
նկա րիչ ներն ավան դա կան կա պույ տի փո-
խա րեն (Խորհր դա նի շե րի 
ընդ  հան  րա  կան  հա  մա-
կար գում կա պույ տը հա-
մար վում է նաեւ հա վա տի, 
հո գեւ որ կյան քի նշան. 
պետք է նկա տել, որ ե՛ւ Տի-
րո ջը, ե՛ւ Տի րա մո րը հիմ-
նա կա նում պատ կե րել են 
կա պույտ նե րի մեջ, եթե ոչ 
հա գուս տը, ապա թիկ նո ցը 
(Հի սու սի) կամ գլխա շո րը 
(Տի րա մոր) «Գեթ սե մա նիի 
աղոթ  քի» պատ  կեր  նե -
րում Տի րո ջը կարմիր են 
«հագց րել»։ 
Էլ Գրե կո յի կտավ նե-

րում եւս Հի սուս Քրիս-
տո սը կարմ րազ գեստ է, 
իսկ ծնկնե րի տակ ըն կած 
թիկ նո ցը՝ կապ տա մոխ-
րա գույն (մոխ րա գույ նը 
հնա զան դու թյան եւ աշ-
խար  հից  հրա  ժա  րու  մի 
խոր հուրդ ունի)։ Կտա վի 
առա ջին պլա նում պատ-
կեր ված է Տե րը՝ մեկ ոտ քի 
վրա ծնկած, ձեռ քե րի դիր-
քը եւ հա յաց քը ժես տե րի 
լեզ վով ար տա հայ տում են՝ 
«հո ժար եմ»։ Հա յացքն 
ուղղ ված է դի մա ցի բար-
ձուն քին կանգ նած դեղ նազ գեստ (դե ղի նը 
նաեւ մահ վան խորհր դա նիշ է) հրեշ տա կին, 
որի ձեռ քին մա հա բեր ոս կե գա վաթն է։ Թի-
կուն քին հսկա ժայ ռա բե կոր է, որից ան դին 
պատ կեր ված է մա ռախ լա պատ եր կին քը, 
որի մեջ երեւ ա ցող լու սի նը (վե րած նու թյան, 
ան մա հու թյան խորհր դա նիշ) հա վեր ժա-

կան լու սամ փո փի տպա վո րու թյուն է թող-
նում։ Հրեշ տա կի ոտ քե րի տակ, ասես քա րե 
օրո րո ցում, ան հոգ քնած են առա քյալ նե րը։ 
Նկա րի աջ ան կյու նում պատ կեր ված են զին-
վոր նե րը՝ ան կա րեւ որ ատ րի բուտ նե րի նման. 
նկա րի չը փոր ձում է ասել, որ նրանց բե րած 
մահն ան զոր է, հաղթ ված։ Ե՛վ Տե րը, ե՛ւ հրեշ-
տակ նե րը, ե՛ւ քնած առա քյալ նե րը պա րուր-
ված են հրեշ տա կից վեր կու տակ ված սպի-
տակ հսկա ամ պախր ձի վառ լույ սով (լույ սը 
նաեւ հա վի տե նու թյան խորհր դա նիշ է)։ Այն-

պի սի նկա րիչ, ինչ պի սին Էլ Գրե կոն էր, հա-
զիվ թե չհաս կա նար, որ ուշ երե կո յան, երբ 
ար դեն երկ նա կա մա րի մի կող մում հստա կո-
րեն իշ խում է լուս նի թա գա վո րու թյու նը, մյուս 
կող մում իր դիր քե րը չի կա րող չլքել ցե րե կա-
յին լույ սից առա վել լույ սը։ Սա կայն այս լույ սը 
Հոր ուժա կա նու թյունն է, Նրա ներ կա յու թյու-
նը Որ դու կող քին։ Նկար չի կտա վի ողջ ող-
բեր գա կա նու թյունն ու լույ սը խո սում են այն 

մա սին, որ երբ բո լո րը եւ նույ նիսկ ողջ աշ-
խար հը լքում են քեզ, մի եւ նույն է, դու մե նակ 
չես. Աստ ված միշտ քեզ հետ է։ 
Ավե տա րա նա կան սյու ժեի բարդ ու 

ընդգր կուն պատ կեր ստեղ ծե լուն զու գըն-
թաց արեւմ տա եվ րո պա կան շատ նկա րիչ-
ներ (Ան ջե լի կո Բի ա թո յից մին չեւ Կարլ Բլոխ) 
իրենց գոր ծե րի կոմ պո զի ցի ան նա խընտ-
րել են ստեղ ծել սոսկ պա տու մի մեկ՝ աղո-
թող Տի րո ջը եւ Նրան ուժ տվող հրեշ տա կի 
դրվա գի պատ կե րու մով՝ շեշ տը դնե լով Հի-
սու սի ապ րում նե րի, հո գե բա նա կան վի ճա-
կի վրա՝ իրենց կրո նա կան ապ րում նե րի, 
պատ կե րա ցում ների ու մեկ նում նե րի առա-
վել կամ պա կաս դրսեւ ո րում նե րից ել նե լով։ 
Ավե լի ուշ` ար դեն 19-րդ դա րում, այս թե-

մա յին անդ րա դար ձան նաեւ ռուս նկա րիչ-
նե րը՝ «Աղոթ քը» դարձ նե լով առա վե լա պես 
իրենց ժա մա նակ նե րի հա սա րա կա կան ու 
քա ղա քա կան, մարդ կա յին ու ըն կե րա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րի բա նա լի՝ վեր հա նե լու 
հա մար արա րող ու մա քա ռող, ազա տա միտ 
ու ազա տա տենչ ան հա տի եւ հա սա րա կու-
թյան հա րա բե րու թյուն նե րի՝ հա ճախ նաեւ 
ող բեր գա կան մո տի վը։ 

Շա րու նա կե լի
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