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Հայկականբարեգործականընդհանուր

միության նախագահին

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 Հայ կա կան բա րե գոր
ծա կան ընդ հա նուր մի ու թյան նա խա գահ 
տի ար Պերճ Սեդ րա կյա նին:
Նո րին Սրբու թյունն իր գնա հա տան

քը հայտ նեց մի ու թյա նը՝ Հա յաս տա նում եւ 
Սփյուռ քի հա մայնք նե րում իրա կա նաց վող 
հայ րե նա շեն ու ազ գօ գուտ ծրագ րե րի, ինչ
պես նաեւ Հայ Եկե ղե ցու գոր ծու նե ու թյա
նը մշտա պես աջակ ցե լու հա մար: Նո րին 
Սրբու թյունն ընդգ ծեց, որ Հա յոց Եկե ղե ցու 
առա քե լու թյունն ուղղ ված է հայ րե նի քում եւ 
Սփյուռ քում հայ ժո ղովր դի հո գեւ որ կյան քի 
զո րաց մա նը, մեր ժո ղովր դի մի աս նու թյան 
ու հա մե րաշ խու թյան ամ րապնդ մա նը, ազ
գա յինհո գեւ որ ար ժե հա մա կար գի անա
ղարտ պահ պան մա նը: 
Տի ար Պերճ Սեդ րա կյա նը Վե հափառ 

Հայ րա պե տին ներ կա յաց րեց ան ցած մի 
քա նի ամս վա ըն թաց քում Հա յաս տա նում 
եւ Սփյուռ քի հա մայնք նե րում ՀԲԸՄի կող

մից իրա կա նաց ված նա խա ձեռ նու թյուն
նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ, ինչ պես 
նաեւ որոշ ընդ հա նուր նկա տա ռում ներ` 
հա  մայն  քա  յին  կյան  քի  ար  դյու  նա  շատ 
կազ մա կերպ ման վե րա բե րյալ։ ՀԲԸՄի 
նա խա գա հը հաս տա տեց, որ մի ու թյու նը 
մշտա պես շա րու նա կե լու է զո րակ ցել Հա
յաս տա նյայց Առա քե լա կան Ս. Եկե ղե ցու 
գոր ծու նե ու թյա նը եւ ազ գան պաստ ծրագ
րե րին, ինչ պես նաեւ Սփյուռ քի ազ գա յին 
ինք նու թյանն եւ հա յա պահ պա նու թյանն 
ուղղ ված ջան քե րին:
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը եւ ՀԲԸՄի 

նա խա գահն անդ րա դար ձան Հայ Եկե ղե ցու 
պատ մա կան ան ցյա լին եւ ներ կա իրա վի
ճա կին՝ մե ծա պես կա րեւ ո րե լով Եկե ղե ցու 
դե րա կա տա րու թյու նը հայ ժո ղովր դի ապա
գա յի կերտ ման գոր ծում: 
Զրույ ցի ըն թաց քում անդ րա դարձ կա

տար վեց նաեւ Հա յաս տա նում տե ղի ունե
ցող քա ղա քա կան փո փո խու թյուն նե րին եւ 
զար գա ցում նե րին:

Նորաօծքահանաներին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
հոկ տեմ բե րի 7ին ձեռ նադր ված յոթ քա
հա նա նե րին, որոնք ավար տե լով իրենց 
պատ րաս տու թյան եւ պա հե ցո ղու թյան 
քա ռաս նօ րյա շրջա նը Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ  մի  ած  նում՝  այ  ցե  լել  էին `  ստա  նա  լու 
Հայոց Հով վա պե տի օրհ նու թյունն ու հայ
րա կան թե լադ րու թյուն նե րը՝ քա հա նա յա
կան իրենց հե տա գա ծա ռա յու թյան վե րա
բե րյալ:
Վե հա փառ Հայ րա պե տը, իր օրհ նու թյու նը 

փո խան ցե լով քա հա նա հայ րե րին, հոր դո
րեց նրանց ամե նայն պա տաս խա նատ վու
թյամբ եւ հանձ նա ռու թյամբ անձն դիր ծա
ռու յու թյուն բե րել ժո ղովր դին ու Եկե ղե ցուն: 
Նո րին Սրբու թյու նը նո րա օծ եկե ղե ցա կան
նե րին հա վաս տի աց րեց, որ ան սա կարկ ու 
նվի րյալ սպա սա վո րու թյամբ մի այն կա րող 
են ար ժա նա նալ ժո ղովր դի սի րուն, հար
գան քին եւ ուշադ րու թյա նը` բարձ րաց նե լով 
նաեւ Հա յոց Եկե ղե ցու հե ղի նա կու թյու նը: 
Հայ րա պե տը պատ գա մեց քա հա նա նե րին 
լի նել ազ նիվ, քաջ ու նվի րյալ հո վիվ ներ՝ 
իրենց անմ նա ցորդ սերն ու մշտա կան հայ

րա կան խնամ քը ցու ցա բե րե լով հա վա տա
ցյալ նե րի հան դեպ: 
Հան դիպ ման վեր ջում Ամե նայն Հա յոց 

Կա թո ղի կո սը նո րա օծ նե րին ըն ծա յեց մաս
նա տու փեր ու ձե ռաց խա չեր՝ մաղ թե լով 
Սուրբ Հո գու առաջ նոր դու թյունն իրենց հով
վա կան առա քե լու թյուն մեջ:
Նո րին Սրբու թյան հայ րա պե տա կան տնօ

րի նու թյամբ քա հա նա ներն ստա ցան նոր 
նշա նակում ներ: 
Սի ոն քհն. Հայ րա պե տյա նը ծա ռա յու թյան 

կոչ վեց Ռու սաս տա նի եւ Նոր Նա խի ջեւ ա
նի հա յոց թե մում: Գեւ որգ քհն. Ա բյանն իր 
սպա սա վո րու թյու նը կբե րի Ուկրա ի նա յի հա
յոց թե մում: Նա րեկ քհն. Տիգ րա նյա նը ծա
ռա յու թյան կմեկ նի Վի րա հա յոց թեմ: Նա հա
պետ քհն. Կա րա պե տյա նը եւ Տա ճատ քհն. 
Բար սե ղյա նը իրենց ծա ռա յու թյու նը կբե րեն 
Գու գա րաց թե մում: Աստ վա ծա տուր քհն. 
Սարգ սյա նը կքա հա նա յա գոր ծի Արեւմ տյան 
Եվ րո պա յի Հայ րա պե տա կան պատ վի րա
կու թյու նում: Երե միա քհն. Սարգ սյա նը ծա
ռա յու թյան կոչ վեց ՀՀ ԶՈՒ հո գեւ որ առաջ
նոր դու թյու նում:

Հանրապետությանվարչապետի

պաշտոնակատարին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը Մայր Աթոռ 
Ս. Էջ մի ած նում ըն դու նեց ՀՀ վար չա պե տի 

պաշ տո նա կա տար Նի կոլ Փա շի նյա նին: Ող
ջու նե լով Նի կոլ Փա շի նյա նին՝ Վե հա փառ 

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

12 նո յեմ բե րի

26 նո յեմ բե րի

14 նո յեմ բե րի 

Հայ րա պետն իր օրհ նու թյունն ու բա րե մաղ
թանք նե րը բե րեց նրան: 
Հանդիպմանը Նորին Սրբությունը խո

սեց հայ րե նի քում բա զում մար տահ րա
վեր նե րի առ կա յու թյան մա սին: Կա րեւոր 
նկա  տե  լով  առա  ջի  կա  յում  կա  յա  նա  լ իք 
խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րը՝ 
Հա յոց Հայ րա պե տը մաղ թեց, որ դրանք 
անց նեն խա ղաղ եւ հա մե րաշխ մթնո լոր
տում՝ նպաս տե լով հայ ժո ղովր դի, Հա յաս
տա նի բա րի ան վան եւ հե ղի նա կու թյան 
բարձ րաց մա նը:
Շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով բա րե

մաղ թանք նե րի հա մար՝ տի ար Նի կոլ Փա շի
նյա նը հա վաս տի աց րեց Վե հա փառ Հա յրա
պե տին, որ առա ջի կա խորհր դա րա նա կան 

ընտ րու թյուն ներն անց կաց վե լու են խա ղաղ 
ու հան գիստ մթնո լոր տում: Պրն Փա շի նյա
նը խո սեց նաեւ Հայ Եկե ղե ցու՝ հայ ժո ղովր
դի կյան քում ունե ցած բա ցա ռիկ դե րա
կա տա րու թյան մա սին՝ հաս տա տե լով, որ 
Հայ Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին ազ գա
պահ պա նու թյան կա րեւ որ առա քե լու թյուն է 
իրա կա նաց նում: 
Վեր ջում Հա յոց Կա թո ղի կո սը մաղ թեց ՀՀ 

վար չա պե տի պաշ տո նա կա տա րին Աստ ծո 
օգ նա կա նու թյան եւ օրհ նու թյան ներ քո իրա
կա նաց նել իր ան չափ պա տաս խա նա տու 
առա քե լու թյու նը:
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:
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«Եկեղեցին փոփոխվող աշխարհում. մարտահրավերներ 
եւ հեռանկարներ» կոնֆերանսը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում

Նո յեմ բե րի 23ին, 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 օրհ նու թյամբ, Մայր Աթոռ 
Ս. Էջ մի ած նում տե ղի ունե ցավ «Եկե ղե ցին փո
փոխ վող աշ խար հում. մար տահ րա վեր ներ եւ 
հե ռան կար ներ» խո րագ րով եռօ րյա կոն ֆե
րան սը` կազ մա կերպ ված «Դի ա լոգ» հա սա րա

կա կան կազ մա կեր պու թյան գոր ծակ ցու թյամբ: 
Գի տա ժո ղո վին մաս նա կից եկե ղե ցա կան նե րին
եւ աշ խար հա կան նե րին ող ջու նեց 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: 

Սրբա զան հայ րը ներ կա նե րին փո խան ցեց 

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի հայ րա կան օրհ
նու թյուն նե րը՝ բա րի ըն թացք մաղ թե լով կոն ֆե
րան սի աշ խա տանք նե րին: 

Նա թան ար քե պիս կո պոսն ընդգ ծեց, որ 
քննարկ վե լիք թե մա ներն ու խնդիր նե րը քրիս
տո նե ու թյան առա ջին իսկ օրե րից եղել են եւ 
մշտա պես հու զել մարդ արա րա ծին:

«Մեր օրե րում եւս այդ խնդիր նե րը հա մա
րում ենք շատ ար դի ա կան, որով հե տեւ ընդ հա
նուր աշ խար հի մեջ քրիս տո նե ա կան ար ժեք
նե րի պահ պա նումն ավե լի ու ավե լի դժվար է 
դառ նում: 

Առա ջին եւ ամե նա կա րեւ որ պայ մանն այն է, 
որ քրիս տո նե ա կան բա րո յա կա նու թյու նը կա
րող է կյան քի կոչ վել եւ մեր ամե նօ րյա կյան քի 
մաս լի նել մի այն այն ժա մա նակ, երբ մենք այն 
ըն դու նում ենք ոչ թե իբ րեւ օրենք, բա րո յա կան 
նորմ կամ կա նոն, այլ մեր քրիս տո նե ա կան հա
վատ քի վրա հիմն ված կեն սա կերպ: Մենք՝ բո
լորս, առա ջին հեր թին, հենց սա պետք է ի մտի 
ունե նանք. առանց հա վատ քի ուզածդ քրիս
տո նե ա կան ար ժեք վե րած վում է տե սա կան մի 
օրեն քի», նշեց Նա թան սրբա զա նը՝ հոր դո րե
լով բո լոր մտո րում նե րի եւ քննար կում ների մեջ 
առաջ նայ նու թյու նը տալ հա վատ քին, որի մի ջո

ցով մի այն հնա րա վոր կլի նի հաս նել վերջ նա
նպատա կին: 

Սրբա զա նը հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին 
պատ գա մեց իրենց հա վաք նե րում առաջ նորդ
վել քրիս տո նե ա կան հա վատ քի զո րու թյամբ, 
Սուրբ Հո գու քա ջա լե րու թյամբ եւ Քրիս տո սի 
պարգեւ ած խա ղա ղու թյամբ:

Ներ կա նե րին ող ջու նեց նաեւ «Դի ա լոգ» հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան նա խա գահ 
Ալ մաստ Մու րա դյա նը:

Այ նու հե տեւ հո գեւ որ եր գե րի կա տար մամբ 
հան դես եկավ Արա գա ծոտ նի թե մի Ապա րա նի 
Ս. Խաչ եկե ղե ցու երգ չա խում բը:

Եռօ րյա կոն ֆե րան սի ըն թաց քում ներ կա յաց
վե ցին զե կույց ներ՝ «Ժա մա նա կա կից աշ խար
հը եւ հա կաք րիս տո նե ու թյան դրսեւ ո րում նե
րը», «Աշ խար հի կա ցու մը եւ բա րո յա կա նու թյան 
հիմ նախն դիր նե րը 21րդ դա րում», «Քրիս տո
նե ա կան ար ժե հա մա կար գի դի տար կումը մի
ջանձ նա յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռուց
ված քում», «Բա րո յա կա նու թյան ար ժեք նե րը 
Հայ Առա քե լա կան Եկե ղե ցու դիր քո րոշ ման կոն
տեքս տում», «Քրիս տո նե ա կան ըն տա նի քի մո
դե լը ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան կա ռուց
ված քում» եւ այլ թե մա նե րով: 

Ն
ո յեմ բե րի 16ին 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 Ռու սաս

տա նի եւ Նոր Նա խի ջեւ ա նի հա յոց թե մի հրա
վե րով մեկ նեց Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Նո վո
սի բիրսկ քա ղաք` հան դի սա պե տե լու հայ կա կան 
նո րա կա ռույց եկե ղե ցու օծ ման արա րո ղու թյու նը:

Այ ցի ըն թաց քում Նո րին Սրբու թյանն ուղեկ
ցում էին Մայր Աթո ռի վար չատն տե սա կան բաժ
նի տնօ րեն Մու շեղ եպս Բա բա յա նը, Վե հա փա ռի 
գա վա զա նա կիր Անա նիա աբղ. Ծա տու րյա նը, 
Մայր Աթո ռի տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի 
տնօ րեն Վահ րամ քհն. Մե լի քյա նը եւ ազ գա յին 
բա րե րար տի ար Գաբ րի ել Չեմ բեր ջյա նը:

Քա ղա քի «Տոլ մա չո վո» օդա նա վա կա յա նում 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին դի մա վո րե ցին 
Ռու սաս տա նի եւ Նոր Նա խի ջեւ ա նի հա յոց թե
մի առաջ նորդ Եզ րաս արք. Ներ սի սյա նը, Ռուս 
Ուղղա փառ Եկե ղե ցու՝ Նո վո սի բիրս կի եւ Բերդս
կի միտ րո պո լիտ Տի խո նը, մար զա յին եւ քա ղա
քա յին իշ խա նու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
նո րա կա ռույց եկե ղե ցու հո գեւ որ հո վիվ Գրի գոր 
քհն. Բեկ նա զա րյա նը եւ հայ հա մայն քի ղե կա
վար Կո լ յա Կու լի ջա նյա նը, թե մի հո գեւ որ դա սի 
եւ Նո վո սի բիրս կի հայ հա մայն քի ներ կա յա ցու
ցիչ ներ:

Տե ղի ունե ցավ ավան դա կան աղ ու հա ցի 
արա րո ղու թյուն, որից հե տո Հա յոց Հայ րա պետն 
իր օրհ նու թյու նը բաշ խեց ներ կա նե րին: 

Նո յեմ բե րի 17ի առա վո տյան Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի գլխա վո րած պատ վի րա կու թյունն 
այ ցե լեց նա հան գա պե տա րան, ուր հան դի պում 
ունե ցավ Նո վո սի բիրս կի նա հան գա պետ պրն 
Անդ րեյ Տրավ նի կո վի հետ: Հան դիպ մա նը ներ կա 
էր նաեւ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա կարգ եւ լի ա
զոր դես պան տի ար Վար դան Տո ղա նյա նը:

 Նո վո սի բիրս կի նա հան գա պե տը ջեր մու
թյամբ ող ջու նեց Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո
սի այ ցը Նո վո սի բիրս կի մարզ` նշե լով, որ այն 
պատ մա կան իրա դար ձու թյուն է մար զա յին 
կյան քում, ին չը մեծ խան դա վա ռու թյուն է առա
ջաց րել մար զի հայ կա կան բնակ չու թյան եւ 
քրիս տո նե ա կան այլ հա րան վա նու թյուն նե րի հե
տեւ որդ նե րի շրջա նում: 

Պրն Տրավ նի կո վը Հա յոց Հով վա պե տին ընդ
հա նուր տե ղե կու թյուն ներ փո խան ցեց մար զի 
վե րա բե րյալ` մաս նա վո րա պես անդ րա դառ նա լով 
մար զի հո գեւ որ կյան քին, ազ գա յին եւ կրո նա
կան տար բեր հա մայնք նե րի խա ղաղ ու հա մե
րաշխ համա կե ցու թյան ապա հով մանն ուղղ ված 
ծրագ րե րին: Խո սե լով հայ հա մայն քի ներ կա յու
թյան եւ մար զի զար գաց ման գոր ծում ունեցած 
դե րա կա տա րու թյան մա սին` նա հան գա պետն 
ուրա խու թյամբ ընդգ ծեց, որ մար զի հայ կա կան 
մի ակ եկե ղե ցու կա ռու ցու մը պի տի նպաս տի 
հա յու թյան ազ գա յին, հո գեւ որ կյան քի առա վել 
աշ խու ժաց մա նը: Պրն Անդ րեյ Տրավ նի կո վը գո
հու նա կու թյամբ նշեց հա մայն քի եւ պե տա կան 
կա ռույց նե րի մի ջեւ առ կա գոր ծակ ցու թյան եւ 
սո ցի ա լա կան ու մշա կու թա յին տար բեր ծրագ րե
րում ակ տիվ ներգ րավ վա ծու թյան մա սին: 

Իր հեր թին Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, 
շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով Նո վո սի բիրս կի 
մար զում ցու ցա բեր ված ջերմ ըն դու նե լու թյան 
հա մար, ուրա խու թյուն հայտ նեց այ ցե լու թյան 
կա պակ ցու թյամբ` ար ձա նագ րե լով, որ եկել է իր 
օրհ նու թյու նը բաշ խե լու եւ խնդա կից դառ նա լու 
հայ հա մայն քի ուրա խու թյա նը` ազ գա յինեկե ղե
ցա կան կյան քում կա րեւ որ իրա գործ ման` հայ
կա կան եկե ղե ցու օծ ման առի թով:

Այս առն չու թյամբ Նո րին Սրբու թյունն իր գնա
հա տան քը հայտ նեց մար զա յին եւ քա ղաքա յին 
իշ խա նու թյուն նե րին՝ հայ հա մայն քի նկատ
մամբ ցու ցա բեր վող հո գա տար վե րա բեր մուն
քի եւ նրա ազ գա յինհո գեւ որ կյան քի հան դեպ 
մշտա կան ուշադ րու թյան հա մար: Անդ րա դառ
նա լով Ռու սիո երկ րում Ռու սաս տա նի եւ Նոր 
Նա խիջեւա նի հա յոց թե մի երեք հա րյու րա մյա 
ներ կա յու թյա նը` Հա յոց Հով վա պետն ընդգ ծեց, 
որ երկ րում կայք հաս տա տած հա յոր դի նե
րը նվի րա կան պարտք են նկա տել եկե ղե ցի եւ 
կրթա կան հաս տա տու թյուն ներ հիմ նել` պահ
պա նե լով իրենց ազ գա յին ինք նու թյու նը: Ըստ 
Հայ րա պե տի խոս քի՝ հայ ժո ղովր դի զա վակ ներն 
աստ ված սի րու թյու նը նաեւ նույ նա կա նաց րել են 
հայ րե նա սի րու թյան հետ` իրենց կա րեւ որ նպաս
տը բե րե լով իրենց հյու րըն կա լած Ռու սաս տա նի 
բա րօր եւ պայ ծառ կյան քի կերտ մա նը: 

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը գո հու նա կու

թյամբ փաս տեց Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան 
եւ Ռուս Ուղղա փառ Եկե ղե ցի նե րի մի ջեւ առ կա 
ջերմ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը եւ գոր ծակ ցու
թյու նը՝ ի խնդիր եր կու ժո ղո վուրդ նե րի հո գեւ որ 
կյան քի զո րաց ման:

Հան դիպ մա նը խոս քով հան դես եկան նաեւ 
Ռու սաս տա նի եւ Նոր Նա խի ջեւ ա նի հա յոց թե մի 
առաջ նորդ Եզ րաս արք. Ներ սի սյա նը եւ ՌԴում 
ՀՀ ար տա կարգ եւ լի ա զոր դես պան տի ար Վար
դան Տո ղա նյա նը` անդ րա դարձ կա տա րե լով հա
վա տա կից եր կու ժո ղո վուրդ նե րի ընդ հան րու
թյուն նե րին եւ հայռու սա կան բազ մա դա րյան 
բա րե կա մու թյա նը:

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 
ՁԵՌԱՄԲ ՕԾՎԵՑ ՆՈՎՈՍԻԲԻՐՍԿԻ 
ՆՈՐԱԿԱՌՈՒՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

Նո յեմ բե րի 17ին Ռու սաս տա նի Դաշ նու
թյան Նո վո սի բիրսկ քա ղա քում, հան դի սա պե
տու 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 ցավ հայ կա կան նո
րա կա ռույց եկե ղե ցու օծ ման արա րո ղու թյու
նը: Առա վո տյան Նո րին Սրբու թյու նը, ուղեկ
ցու  թյամբ  Նո  վո  սի  բիրս  կի  նա  հան  գա  պետ 
Անդ րեյ Տրավ նի կո վի, Ռու սաս տա նի եւ Նոր 
Նա խի ջեւ ա նի հա յոց թե մի առաջ նորդ Եզ
րաս արք. Ներ սի սյա նի եւ հայ րա պե տա կան 
շքախմ բի ան դամ նե րի, ժա մա նեց եկե ղե ցի, 
ուր ազ գա յին տա րազ նե րով երի տա սարդ ներ 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին մա տու ցե ցին 
ավան դա կան աղ ու հա ցը: Այ նու հե տեւ եկե
ղե ցու հո գեւ որ հո վիվ Գրի գոր քհն. Բեկ նա զա
րյա նը ներ կա յաց րեց դե ռեւս 2008 թվա կա նին 
հիմ նադր ված տա ճա րի կա ռուց ման պատ
մու թյու նը, քա րոզ չա կանկրթա կան գոր ծու
նե ու թյան իրա կա նաց ման հա մար ստեղծ ված 
պայ ման նե րը:

Շարունակությունը՝ էջ 3

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 
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Սկիզբը՝ էջ 2
Եկե ղե ցու օծ ման արա րո ղու թյա նը ներ կա էին 

Նո վո սի բիրս կի նա հան գա պե տը, Նո վո սի բիրս կի 
քա ղա քա պետ Անա տո լի Լո կո տը, Ռուս Ուղղա
փառ Եկե ղե ցու՝ Նո վո սի բիրս կի եւ Բերդս կի 
միտ րո պո լիտ Տի խո նը, թե մի հո գեւ որ սպա սա
վոր ներ, քրիս տո նե ա կան եւ կրո նա կան այլ հա
րան վա նու թյուն նե րի, մար զա յին եւ քա ղա քա յին 
իշ խա նու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ եւ մար
զի տար բեր ծայ րե րից այս ուրա խա լի առի թով 
ժա մա նած բա զում հա յոր դի ներ:

Հո գե պա րար արա րո ղու թյան ըն թաց քում 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, առըն թե րակ ցու
թյամբ Եզ րաս արք. Ներ սի սյա նի եւ Մու շեղ եպս 
Բա բա յա նի, կա տա րեց եկե ղե ցու օծ ման արա
րո ղու թյու նը` նո րա կա ռույց տա ճա րը կո չե լով 
Սուրբ Աստ վա ծած նի անու նով: 

Այ նու հետեւ Հա յոց Հայ րա պետն իր հայ րա
կան պատ գամն ու օրհ նու թյու նը բե րեց Նո վո սի

բիրս կի հայ հա մայն քի կյան քում կա րեւ որ այս 
տո նախմ բու թյան մաս նա կից նե րին. «...Տոն է 
այ սօր, քան զի բաց վե ցին Աստ ծո տան դռնե րը, 
որ տեղ մեր ժո ղովր դի զա վա կունք, Արար չի հետ 
հա ղոր դակ ցու թյամբ, Տի րոջն են ներ կա յաց նե լու 
իրենց աղոթքն ու խնդրանք նե րը, իրենց գո հա
բա նու թյու նը: Մեր ժո ղո վուր դը հա զա րա մյակ նե
րի իր պատ մու թյան ըն թաց քում բա զում փոր ձու
թյուն ներ ու դժվա րու թյուն ներ կրեց, վե րապ րեց 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը, հա րու թյուն առավ 
եւ հա րա տեւ եց իբ րեւ ստեղ ծա գործ ժո ղո վուրդ, 
որով հե տեւ փար վեց իր Եկե ղե ցուն, որը մշտա
պես խնա մել, մի ա վո րել, ներշն չել եւ առաջ նոր
դել է հա յոց ազ գին փրկու թյան ճա նա պար հով: 

Հա վատքն է մեր զո րու թյան աղ բյու րը, հա
վատ քով ենք մենք մի ա բան, հա վատ քով ենք 
մենք հաղ թա կան: Ար դա րեւ, անհ նար է ոչն չաց
նել մի ժո ղովր դի, որը կեր տել է հո գեւ որ հա
րուստ ար ժե հա մա կարգ, մի ժո ղովր դի, որը չի 
վա րա նել եր բեք իրեն զո հա բե րել հա նուն Աստ ծո 
եւ հայ րե նի քի: Մեր ժո ղո վուր դը քրիս տո նե ա կան 
հա վատ քով լու սա վոր ված իր լի նե լի ու թյան ողջ 
ըն թաց քում ձգտել է իր կյան քը խարս խել Ավե
տա րա նի պատ վի րան նե րի վրա` իր շուրջ բո լո
րը լցնե լով հո գեւ որ ար ժեք նե րով, որոնք այ սօր, 
ան տա րա կույս, հա մա մարդ կա յին մշա կույ թի 
հա րուստ ժա ռան գու թյան մաս են կազ մում:

Ճշմա րիտ է աս ված՝ ով մո ռա նում է իր պատ
մու թյու նը, զուրկ է ապա գա յից եւ ան խու սա
փե լի ո րեն դա տա պարտ ված է կորս տյան: Այս 
գի տակ ցու թյամբ ռու սաս տա նաբ նակ հա վա տա
վոր մեր զա վակ նե րը կա ռու ցե ցին եկե ղե ցի ներ, 
հաս տա տե ցին դպրոց ներ, նվիր վե ցին հո գեւ որ 

կյան քի վե րարթ նու թյա նը, որ պես զի ամուր պա
հեն առ Աստ ված հա վա տը եւ իրենց զա վակ նե
րին հա ղորդ դարձ նեն ազ գա յին, հո գեւ որ մեր 
դա րա վոր անանց ար ժեք նե րին»: 

Նո րին Սրբու թյու նը խո սեց Ռու սաս տա նում 
տար բեր ազ գու թյուն նե րի եւ կրոն նե րի, նրանց 
ավան դություն նե րի ու սո վո րույթ նե րի հան դեպ 
տի րա պե տող հար գան քի մթնո լոր տի մա սին` 
անդ րա դառ նա լով այն իրո ղու թյա նը, որ ռու
սաս տա նաբ նակ հա յոր դի նե րը եւս իշ խա նու
թյուն նե րի հո գա ծու ուշադ րու թյան շնոր հիվ, 
նաեւ Ռուս Ուղղա փառ Եկե ղե ցու եղ բայ րա
կան եւ ջերմ վե րա բեր մուն քի պայ ման նե րում 
հնա րա վո րու թյուն ունեն Ռու սաս տա նի եւ Նոր 

Նա խի ջեւ ա նի հա յոց թե մի խնա մա կա լու թյան 
ներ քո լի ար ժեք կազ մա կեր պե լու իրենց ազ գա
յինհո գեւ որ կյան քը:

 Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հայ րա պե տա
կան իր հոր դորն ուղ ղեց հա յոր դի նե րին`շա րու
նա կե լու ավե տա րա նա կան սի րո պատ գա մով 
արա րել եւ զո րաց նել ազ գա յինեկե ղե ցա կան 
կյան քը, ապ րել որ պես ար ժա նա պա տիվ ու օրի
նա պահ քա ղա քա ցի ներ եւ իրենց օգ տա շատ 
գոր ծու նե ու թյամբ հա վե լել նաեւ փառ քը մեր ժո
ղովր դի:

Եկե ղե ցու օծ ման առի թով Նո րին Սրբու թյունն 
իր բարձր գնա հա տան քը բե րեց Նո վո սի բիրս կի 
մար զային եւ քա ղա քա յին իշ խա նու թյուն նե րին՝ 
հայ հա մայն քի նկատ մամբ դսրեւ ո րած մշտա
կան ուշա դիր վե րա բեր մուն քի հա մար: 

Հա յոց Հով վա պետն իր բա րե մաղ թանք ներն 
ուղ ղեց միտ րո պո լիտ Տի խո նին` նրա ներ կա յու
թյու նը նկա տե լով իբ րեւ խո սուն վկա յու թյուն Հայ 
Առա քե լա կան եւ Ռուս Ուղղա փառ Եկե ղե ցի նե րի 
մի ջեւ առ կա եղ բայ րա կան ջերմ կա պե րի: 

Նո րին Սրբու թյունն իր օրհ նու թյու նը եւ բարձր 
գնա հա տան քը բե րեց թե մա կալ առաջ նոր դին եւ 
թե մի հո գեւ որ դա սին, որոնք նա խան ձախնդ րո
րեն ծա ռա յում են ի խնդիր Ռու սաս տա նի Դաշ
նու թյու նում մեր ժո ղովր դի հո գեւ որ կյան քի շի
նու թյան ու պայ ծա ռու թյան:

Նո վո սի բիրս կի մար զում բնակ վող հա յոր դի
նե րին Վե հա փառ Հայ րա պե տը մաղ թեց Բարձ
րյա լի ամե նա ա ռատ ողոր մու թյամբ խա ղա
ղու թյուն եւ բա րօ րու թյուն` աղո թե լով, որ ոչ մի 
դժվա րու թյուն եւ փոր ձու թյուն չշե ղեն նրանց՝ 
հա վատն ու սե րը, ազ գա յին սրբու թյուն նե րը 
պահ պա նե լու սրբա զան ձգտու մից, իրենց շուր
ջը գե ղե ցիկն ու բա րին արա րե լուց:

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հայ ցեց Երկ նա
վո րին Իր մշտա կան օրհ նու թյան ներ քո առա ջ

ըն թա ցի ու պայ ծա ռու թյան մեջ պա հել ու պահ
պա նել Նո վո սի բիրս կի մար զը եւ նրա բա րե սեր 
բնա կիչ նե րին, ամուր ու ան սա սան բա րե կա մու
թյուն պար գեւ ել Հա յաս տա նի եւ Ռու սաս տա նի 
ժո ղո վուրդ նե րին:

Արա րո ղու թյան ավար տին Նո րին Սրբու թյու
նը նո րա օծ տա ճա րին ըն ծա յեց Սուրբ Ծննդյան 
սրբա պատ կեր, իսկ նո րա կա ռույց եկե ղե ցու բա
րե րար, Նո վո սի բիրս կի հայ հա մայն քի ղե կա վար 
Կո լ յա Կու լի ջա նյա նին շնոր հեց Հա յաս տա նյայց 
Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու «Սուրբ Գրի գոր 

Լու սա վո րիչ» պատ վո բարձ րա գույն շքան շան: 
Հայ րա պե տա կան օրհ նու թյան գրեր հանձն վե
ցին նաեւ եկե ղե ցու կա ռուց մանն իրենց աջակ
ցու թյու նը բե րած մի շարք ան ձանց:

Նո րին Սրբու թյու նը Նո վո սի բիրս կի եւ Բերդս
կի միտ րո պո լիտ Տի խո նին ըն ծա յեց պա նա կե` 
առիթ ըն ծա յե լով վեր ջի նիս իր շնոր հա վո րանք
նե րը, ջերմ զգա ցում ներն ու բա րե մաղ թանք
ներն ուղ ղե լու ներ կա նե րին՝ մար զի հայ հա
մայն քի կյան քում կա րեւ որ այս իրա դար ձու թյան 
առի թով:

Արա րո ղու թյունն ամ փոփ վեց Հայ րա պե
տի Պահ պա նիչ աղոթ քով, որից հե տո Նո րին 
Սրբու թյունն իր օրհ նու թյու նը բե րեց եկե ղե ցու 
շրջա փա կում հա վաք ված ժո ղովր դին` բո լո րին 
ըն ծա յե լով խա չեր` ի նշան Սուրբ Էջ մի ած նի օրհ
նու թյան:

Նույն օրը, ի պա տիվ Ամե նայն Հա յոց Կա թո
ղի կո սի, Նո վո սի բիրս կի նա հան գա պե տի նստա
վայ րում տե ղի ունե ցավ պաշ տո նա կան ըն դու
նե լու թյուն:

Վե հա փառ Հայ րա պե տի այ ցը Նո վո սի բիրսկ 
եզ րա փակ վեց հայ հա մայն քի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի հետ առան ձին հան դիպ մամբ, որ տեղ 
վերս տին Նո րին Սրբու թյունն իր օրհ նու թյունն ու 
հոր դոր նե րը բե րեց հա յոր դի նե րին: 

այ ցը ՌԴ Նո վո սի բիրս կի մարզ

Տնօրինություն
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ծայ րա գույն Պատ

րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի տնօ
րի նու թյամբ Լե հա հա յոց հո գեւ որ հով վու թյու նը 

նե րառ վում է Ուկրա ի նա յի հա յոց թե մի առա ջա
նոր դի հո գեւ որ իրա վա սու թյան ներ քո:

Լրատվական նյութերը՝ Մայր Աթոռ 
Ս. Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի

Նորնշանակումներ

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ծայ րա գույն 
Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 
տնօ րի նու թյամբ կա տար վել են եկե ղե ցա կան
նե րի նոր նշա նա կում ներ:

• Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի մի ա բան Խա ժակ 
արք. Պար սա մյա նը նշա նակ վել է Արեւմ տյան 
Եվ րո պա յի հայ րա պե տա կան պատ վի րակ եւ 
Վա տի կա նում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 
ներ կա յա ցու ցիչ (նստա վայ րը` Հռոմ):

• Գեւ որգ եպս Սա րո յա նը, ազատ վե լով 
Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի հո գեւ որկրթա կան 
բարձ րա գույն հաս տա տու թյուն նե րի վե րա

տես չի պար տա կա նու թյուն նե րից, ծա ռա յու

թյան է կոչ վել Արա րա տյան հայ րապե տա կան 

թե մում՝ առաջ նոր դա կան փո խա նոր դի իշ խա

նու թյան ներ քո: 

• Գրի գո րիս աբղ. Շո խի կյա նը, ազատ վե

լով Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի նե րե կե ղե ցա կան 

հա րա բե րու թյուն նե րի գրա սե նյա կում ստանձ

նած պար տա կա նու թյուն նե րից, կոչ վել է ուս

ման Մեծ Բրի տա նի այում:

• Գաբ րի ել քհն. Վար դա նյա նը, ազատ վե լով 

Գեւ որ գյան հո գեւ որ ճե մա րա նի վե րա կա ցուի 

պար տա կա նու թյուն նե րից, ծա ռա յու թյան է 

կոչ վել հո գեւ որ ճե մարա նում՝ որ պես փոխ տե

սուչ՝ կար գա պա հա կան գծով:

Ծանուցում

Այ սու տե ղե կաց նում ենք, որ Մի ած նա էջ Մայր 
տա ճա րի հիմ նա նո րոգ ման եւ ամ րա կայ ման շի
նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պատ ճա ռով տա
ճա րը ժա մա նա կա վո րա պես փակ կլի նի այ ցե լու
թյուն նե րի եւ արա րո ղու թյուն նե րի հա մար:

Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի մի ա բա նու թյու նը ժա
մեր գու թյուն նե րին կմաս նակ ցի «Ս. Հով հան նես 

Մկրտիչ  Սուրբ Վար դան» մա տուռմկրտա րա նում 
եւ Սրբոց Հրեշ տա կա պե տաց եկե ղե ցում, իսկ կի
րա կի օրե րին մի ա բա նու թյու նը` գլխա վո րու թյամբ 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, Պա տա րա գի արա
րո ղու թյա նը կմաս նակ ցի Ս. Գա յա նե վան քում:

Այս ըն թաց քում աղո թա սա ցու թյու նը Մայր տա
ճա րում չի դա դա րե լու. կմա տուց վեն կի րակ նօ րյա 
Պա տա րագ ներ՝ մի քա նի մի ա բան նե րի մաս նակ
ցու թյամբ:
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Վիեննայում նշվեց Սբ Հռիփսիմե 
եկեղեցու օծման 50-ամյակը

Վ ի են նա յի Սբ Հռիփ սի մե հայ առա քե լա կան եկե ղե ցու օծ ման 
50ա մյա կի առի թով նո յեմ բե րի 1618ը Ավստ րի ա յի մայ րա

քա ղա քում տե ղի ունե ցան եռօ րյա հան դի սա վոր մի ջո ցա ռում ներ: 
Սբ Հռիփ սի մե եկե ղե ցու օծու մը տե ղի էր ունե ցել 1968ին՝ ձե ռամբ 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Վազ գեն Ա Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի: Արա րո
ղու թյուն նե րը հան դի սա պե տե լու հա մար, տե ղի եկե ղե ցա կան 
վար չու թյան հրա վե րով եւ Վե հա փառ Հայ րա պե տի օրհ նու թյամբ, 
Հա յաս տա նից ժա մա նել էր Երեւ ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
աստ վա ծա բա նու թյան ֆա կուլ տե տի դեկան եւ Երեւ ա նի Սբ Գրի
գոր Լու սա վո րիչ մայր եկե ղե ցու հո գեւ որ տե սուչ Անու շա վան 
եպս Ժամ կո չ յա նը: Հո բե լ յա նա կան մի ջո ցա ռում նե րին ներ կա 
գտնվե ցին Ավստ րի ա յի Հան րա պե տու թյու նում ՀՀ ար տա կարգ եւ 
լի ա զոր դես պան Ար ման Կի րա կո սյա նը, Ավստ րի ա յում Վա տի կա
նի դես պան եւ պա պա կան նվի րակ Պե տեր արք. Ցուրբ րի գե նը, 
Վա տի կա նում Ավստ րի ա յի դես պան եւ Ավստ րի ա յի «Պռո Օրի
են տե» էկու մե նիկ կազ մա կեր պու թյան նա խա գահ Ալ ֆոնս Քլո
սը, Ավստ րիաՀա յաս տան խորհր դա րա նա կան բա րե կա մա կան 
խմբի նա խա գահ տիկ. Գուդ րուն Քուգ լե րը, Ավստ րի ա յի կանց լե րի 
կրո նա կան հար ցե րով հա տուկ ներ կա յա ցու ցիչ Դա նի ել Սու դե
կը, Վի են նա յի պե տա կան հա մալ սա րա նի դա սա խոս ներ, քույր 
Եկե ղե ցի նե րի հո գեւ որ եւ աշ խար հիկ ներ կա յա ցու ցիչ ներ, Ավստ
րի ա յում գոր ծող հայ կա կան ազգա յին հաս տատու թյուն նե րի ղե
կա վար ներ ու ներ կա յա ցու ցիչ ներ, Ավստ րի ա յի հայ հա մայն քի 
ան դամ ներ: 

Սբ Հռիփ սի մե եկե ղե ցու 50ա մյա կի առ թիվ պատ րաստ վել էր 
փաս տա վա վե րագ րա կան մի ֆիլմ, որը հանձն վեց ներ կա նե րի 
ուշադ րու թյա նը, եւ որում ներ կա յաց վում էր եկե ղե ցի կա ռու ցե լու 
մտահ ղաց ման, դրա կա ռուց ման եւ օծ ման պատ մու թյու նը: 

Մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ խոս քով հան դես եկան Կենտ

րո նա կան Եվ րո պա յի եւ Սկան դի նա վի ա յի հայ րա պե տա կան 
պատ վի րակ Տի րան վրդ. Պետ րո սյա նը, Ավստ րի ա յում ՀՀ ար
տա կարգ եւ լի ա զոր դես պան Ար ման Կի րա կո սյա նը, Ավստ րի
ա յի հայ առա քե լա կան եկեղեցական համայնքի վար չու թյան 
ատե նա պետ Վա հագն Ամիր ջա նյա նը եւ ուրիշ ներ: Հայր Տի րա
նը, շնոր հա վո րե լով Ավստ րի ա յի հայ հա մայն քի ան դամ նե րին՝ 
այս գե ղե ցիկ հո բե լ յա նի առի թով, իր խոս քում մաս նա վո րա պես 
նշեց. «Այս օրե րի տո նա կա տա րու թյուն նե րի շար քը մեզ առա ջին 
հեր թին հի շեց նում է այդ վայ րի խորհր դան շա նա կու թյան մա
սին: Վի են նա յի Սբ Հռիփ սի մե եկե ղե ցին ամեն օր ավե լի ու ավե
լի փո փոխ վող աշ խար հում վառ է պա հում մեր հա մայն քի ոգին 
եւ ինք նու թյու նը, ոգե կո չում մայր հայ րե նի քի հետ մեր հո գեւ որ 
խոր կա պը: Այս օրե րին մենք նշում ենք ոչ մի այն մեզ հա մար 
հա րա զատ տուն դար ձած եկե ղե ցու 50ա մյա կը, այ լեւ Ավստ
րի ա յում հայ հա մայք նի շա րու նա կա կա նու թյու նը»: Նա նաեւ 
շնոր հա կա լու թյան ու գնա հա տան քի խոսքն ուղ ղեց Սբ Հռիփ
սի մե եկե ղե ցու ան ցյա լի ու ներ կա յի հո գեւ որ սպա սա վոր նե րին, 
եկե ղե ցա կան վար չու թյան նախ կին եւ ներ կա ան դամ նե րին, հա
մայնքի բոլոր հավատացյալներին, որոնք անձնվիրաբար իրենց
մաս նակ ցու թյունն են բե րել եւ այ սօր էլ շա րու նա կում են բե րել 
եկե ղե ցու պահ պա նու թյանն ու շե նաց մա նը: 

Նո յեմ բե րի 18ին՝ կի րա կի օրը, մա տուց վեց սբ Պա տա րագ: 
Պա տա րա գիչ Անու շա վան եպս Ժամ կո չյա նը հա վուր պատ շա ճի 
քա րոզ խո սեց: Սրբա զան հայրն Ավստ րի ա յի հայ հո գեւ որ դա սին, 
վար չու թյան ան դամ նե րին ու հա վա տա ցյալ հա յոր դի նե րին փո
խան ցեց Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսի 
հայ րա պե տա կան օրհ նու թյունն ու բա րե մաղ թանք նե րը:

Վերս տին շնոր հա վո րե լով հա մայն քի ան դամ նե րին՝ սրբա զան 
հայրն ընդգ ծեց Սբ Հռիփ սի մե եկե ղե ցու առանձ նա հա տուկ դերն 
Ավստ րի ա յի հայ հա մայն քի կա յաց ման, ազ գա յին ու հո գեւ որ ար
ժեք նե րի պահ պան ման գոր ծում: «Հաս տատ վեց Տի րոջ տու նը, 
եւ այն դար ձավ ձեր մի աս նա կա նու թյան, մի ա կա մու թյան, մի ու
թյան ան քակ տե լի խորհր դան շանն ու կնի քը: Այս է ձեր տու նը, 
այս տեղ եք զգում Աստ ծո հայ րա կան սերն ու օգ նա կա նու թյու նը 
ձեզ, այս տեղ են մե ծա նում ձեր զա վակ ները՝ ժա ռան գե լով իրենց 
ծնող նե րի հա վատքն ու մշա կույ թը, նիստն ու կա ցը եւ ամե նայն 
ինչ, որ կոչ վում է հայ կա կա նու թյուն», մաս նա վո րա պես աս վում 
էր քա րո զում: Խոս քի վեր ջում սրբա զան հայ րը նո րա նոր հա ջո
ղու թյուն ներ ու առա ջըն թաց մաղ թեց հա մայն քի ան դամ նե րին, 
կոչ արեց հա մախմբ ված զո րաց նել հա մայ նա կան կյան քը՝ այն 
դարձ նե լով մի դարբ նոց՝ սե րունդ ներ դաս տի ա րա կե լու, մայր 
Եկե ղե ցուն եւ մայր հայ րե նի քին հա վա տա վոր ու նվի րյալ զա
վակ ներ պար գեւ ե լու հա մար:

Պա տա րա գի ավար տին, ձե ռամբ Անու շա վան սրբա զա նի, կա
տար վեց Սբ Աստ վա ծա ծին եւ Սբ Հռիփ սի մե սրբա պատ կեր նե րի 
օծ ման կար գը, որոնք եկե ղե ցուն էին նվի րա բեր վել հա մայն քի 
ան դամ նե րի ազ նիվ նվի րատ վու թյամբ:

Սբ Հռիփ սի մե եկե ղե ցու օծ ման 50ա մյա կի հան դի սա վոր մի
ջո ցա ռում ներն ուղեկց վե ցին նաեւ հյու րա սի րու թյամբ, հայ ազ
գա յին ու հո գեւ որ եր գե րի կա տա րում նե րով:

Սկիզ բը՝ թիվ 49, 1112, 1521

Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ՄՅՈՒՍ ԱՐՁԱԿ ԳՈՐԾԵՐԸ 
Խ. Աբո վյա նը հայ գրա կա նու թյուն է բե րել ոչ մի այն նոր գա ղա

փար ներ ու թե մա ներ, նոր լե զու եւ ժան րեր, կեր պա վոր ման նոր 
սկզբունք ներ, այ լեւ ամե նից կա րեւ ո րը՝ սե րունդ նե րին թո ղել է 
նրանց ճա նա պար հը լու սա վո րող գե ղար վես տա կան մնա յուն ար
ժեք ներ: Եվ րո պա կան լու սա վո րա կան շարժ մա նը, գե ղար վես տա
կան, հա սա րա կա կան ու ման կա վար ժա կան մտքի նվա ճում նե րին 
քա ջա ծա նոթ Խ. Աբո վյա նը լեզ վա բա նա կան աշ խա տու թյուն նե րի 
(«Նա խա շա վիղ կրթու թյան հայ կա զյան լեզ վի», «Քե րա կա նու թյուն 
ռու սաց վասն հա յոց»), ուղեգ րու թյուն նե րի («Ճա նա պար հոր դու
թյուն դե պի Անիի ավե րակ նե րը»), ազ գագ րա կան ուսում նա սի րու
թյուն նե րի («Ակ նարկ Թիֆ լի սի հա յոց հատ կա պես հար սա նե կան 
ավան դու թյուն նե րի վրա», «Քրդեր եւ եզ դի ներ») հետ մի ա սին՝ 
Դ. Դիդ րո յի ուսու ցո ղա կան գոր ծե րի հե տեւ ու թյամբ մի վեպ է գրել՝ 
«Տիգ րա նի պատ մու թյու նը» խո րագ րով: Վեր ջին տա րի նե րին 
գրած ար ձակ գոր ծե րի մեջ գե ղար վես տա կան հե տաքրք րու թյուն 
են ներ կա յաց նում «Առա ջին սեր» եւ «Թուր քի աղ ջիկ» պատմ
վածք նե րը, որոնք նա գրել է 184447 թթ. ըն թաց քում: Սրան ցից 
առա ջի նը իր ֆա բու լա յով որոշ հա րա զա տու թյուն ունի «Վերք 
Հա յաս տա նի» վե պին՝ նախ քան ռուսպարս կա կան պա տե րազ մը 
հա յու թյան «հա լը» եւ Երեւ ա նի բեր դի սար սափ նե րը պատ կե րե
լու իմաս տով: Պատմ ված քի գոր ծո ղու թյու նը ներ կա յաց վում է հե
ղի նա կի ծրագ րով. նախ պատ կեր վում է Երեւ ա նի բեր դը, ան հույս 
վի ճա կում այդ բեր դին նա յող ջրեն դեհ ցի (ջրի այն կող մից) ռես 
Կարոյի որդի Վանին, ապա ներկայացվում են նախընթաց դեպ
քե րը: Վար դա վա ռի տո նին Վա նին շա տե րի հետ ուխ տի է գնում 
Արա յի լե ռան լան ջին գտնվող Ծաղ կե վանք: Ուխտագ նա ցու թյան 
նա խա պատ րաս տու թյու նը մի նվի րա կան արա րո ղու թյուն է, որի 
շքե ղու թյա նը հե տին աղ քատն էլ ներդ նում է իր բո լոր կա րո ղու
թյուն նե րը, որով հե տեւ մու րազ ու նպա տակ ունի՝ կապ ված Ս. Հով
հան նե սի քա րայր մա տու ռի հետ: Վա նին էլ գնա լու ճա նա պար հին 
ծա նո թա նում ու սի րա հար վում է Փա րի խան անու նով մի որբ աղջ
կա, որ ուխ տի էր գնում ծե րու նի հա րա զա տի՝ պա պի հետ: Թվում 

էր՝ ուխ տագ նա ցու թյու նը եր ջան կու թյուն էր բե րե լու հենց ճա նա
պար հին նշան ված զույ գին, սա կայն հետ դար ձի ճա նա պար հին 
զին ված ավա զա կա խումբն առեւ ան գում է Փա րի խա նին եւ նվեր 
տա նում Երեւ ա նի բերդ՝ սար դար Հու սե յին խա նին: Ահա ին չու 
էր Վա նին մորմո քում՝ անմ խիթար նա յե լով Երեւ ա նի բեր դին, ուր 
տան ջանք նե րի մեջ էր իր սի րե լին: 

Պատմ ված քը սի րո եւ ազա տու թյան, սի րո հար ցում բռնու թյան 
ու կո պիտ ուժի, դա սա յին խտրա կա նու թյան մերժ ման գա ղա փար
նե րի հու զա կան ար ծար ծում նե րի հետ մի ա սին աչ քի է ընկ նում 
մի շարք այլ ար ժա նիք նե րով: Ժո ղովր դա կան տո նախմ բու թյան 
սքան չե լի պատ կեր մա նը զու գա հեռ՝ Աբո վ յա նը Րաֆ ֆուց տաս
նա մյակ ներ առաջ ստեղ ծել է «Հա յաս տա նի սրտի»՝ Արա րա տյան 

դաշ տի գե ղան կար չա կան հրա շա լի պատ կեր՝ հա մե մե լով հա յոց 
պատ մու թյու նից նրան առնչ վող դրվագ նե րի, երեւ ե լի պատ մա
կան գոր ծիչ ների սխրանք նե րի հի շո ղու թյամբ, որը պատմ ված քին 
տա լիս է նաեւ պատ մա ճա նա չո ղա կան նշա նա կու թյուն: 

Մար դու բնա կան ազա տու թյան խնդիրն է Խ. Աբո վ յանն ար
ծար ծել «Թուր քի աղ ջի կը» պատմ ված քում: Նա մեր ժում է մարդ
կանց մի մյան ցից տա րան ջա տող կրո նա կան խտրա կա նու թյու
նը, հենց դրա հա մար էլ պատմ վածքն ունի «Զո րու թյուն կրո նի» 
կողմ նո րո շիչ են թա վեր նա գի րը: Բնու թյու նից մար դը ծնվում է 
ազատ, սա կայն նրա ազա տու թյու նը հա սա րա կու թյան մեջ կաշ
կանդ վում է ազ գա յին հա րա բե րու թյուն նե րի, կրո նա կան տար
բե րու թյուն նե րի եւ սո ցի ա լա կան կյան քի այ լեւ այլ պար տադ
րանք նե րով: Նա դեմ է մար դու ազատ հո գին կաշ կան դող բո լոր 
անջր պետ նե րին, առա վել եւս՝ կրո նա կան մո լե ռան դու թյամբ քա
րոզ վող ազ գա մի ջյան թշնա ման քին: Բայց չէ՞ որ մարդ կու թյու նը 
կա րող էր ազատ լի նել այդ չա րի քից՝ գի տակց ված մար դա սի
րու թյան շնոր հիվ: Ուրեմն՝ երա նե լի էին այն ժա մա նակ նե րը, երբ 
մարդ կա յին հո գին ազատ է եղել բռնու թյան ամեն տե սա կի շղթա
նե րից: Կրո նա կան տար բե րու թյուն ներն իրար հա րեւ ա նու թյամբ 
ապ րող, նույն ջու րը խմող, նույն օդը շնչող մարդ կանց թշնա մա
նա լու պատ ճառ չպի տի լի նեն: «Ա՛յ պատ կե րա կից հո ղա ծին, հա
վատ ներս տար բեր ա, բայց սրտներս մեկ ա», գրել է նա: 

Խ. Աբո վյա նը հա մա հայ կա կան ու հա մազ գա յին երեւ ույթ է, նա 
ոգի է, ուղի եւ ըն թացք: Հայ նոր ու նո րա գույն գրա կա նու թյան զար
գաց ման վրա հսկա յա կան ազ դե ցություն է ունե ցել նա հատ կա պես 
իր «Վերք Հա յաս տա նի» վե պով: Նա ստեղ ծել է գրա կան մի հզոր 
դպրոց, որի թե՛ արեւ ե լա հայ, թե՛ արեւմ տա հայ հե տեւ որդ նե րը աբո
վյա նա կան սկզբունք նե րով են առաջ նորդ վել հայ կյան քը պատ կե
րե լիս: Ընդ որում՝ նրա գե ղար վես տա կան սխրան քը գնա հա տել եւ 
նրա պատ գամ նե րով առաջ նորդ վել են գրա կան տար բեր ուղ ղու
թյուն ներ դա վա նող ռե ա լիստ ու ռո ման տիկ գրող նե րը թե՛ արեւ ե լա
հայ եւ թե՛ արեւմ տա հայ իրա կա նու թյուն նե րում: Անհ նար է առանց 
Աբո վյա նի երեւ ա կա յել ինչ պես Րաֆ ֆու, Պատ կա նյա նի, Փա փա
զյա նի, Սի ա ման թո յի, Վա րու ժա նի, Չա րեն ցի եւ Շի րա զի ռո ման տի
կա կան պոռթ կում նե րը, այն պես էլ Պռո շյա նի, Աղա յա նի, Մու րա ցա
նի, Թու մա նյա նի, Զար դա րյա նի, Դե միր ճյա նի, Բա կուն ցի, Զո րյա նի, 
Մա թեւ ո սյա նի՝ գյու ղա կան իրա կա նու թյու նը պատ կե րող հրա շա
կեր տու թյուն նե րը: 

Խ. Աբո վյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյունն ու նրա լու սա վոր կեր պա
րը դար ձել են ոչ մի այն գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րի, այ
լեւ ար ձա կա գիր նե րի, բա նաս տեղծ նե րի, գե ղան կա րիչ նե րի ու 
քան դա կա գործ նե րի ոգեշնչ ման աղ բյուր: 

Սամ վել ՄՈՒ ՐԱ ԴՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Անսահման տաղանդավոր ու 
անսահման հայրենասեր 

Ռաֆայել Իսրայելյան –110

Սկիզ բը՝ թիվ 21
Իս րա յե լ յանն օժտ ված էր իր յու րա քան չյուր կա ռույ ցի տեղն 

անվ րեպ ընտ րե լու, շի նու թյունն ու բնու թյան տվյալ հատ վա ծը 
ներ դաշ նա կե լու եւ ամ բող ջաց նե լու առանձ նա հա տուկ շնոր հով: 
Ճար տա րա պե տի բո լոր կա ռույց նե րը բա ցա ռիկ ներ դաշ նա կու
թյամբ ձուլ ված են միջա վայ րին՝ թե՛ լանդ շաֆտին եւ թե՛ քա ղա քա
յին մի ջա վայ րին: Նրա բա զում շի նու թյուն նե րում հո րին ված քա յին 
տե սան կյու նից գե րիշ խող է բնու թյու նը՝ սա րը, գե տը... 

Այս հար ցի հետ կապ ված՝ քան դա կա գործ Արա Հա րու թյու նյա նը 
գրել է. «Ռա ֆոն վար պե տո րեն էր ընտ րում կա ռույ ցի տե ղը լանդ
շաֆ տում: Շա րու նակ մտա բե րում էր մեր եկե ղե ցի նե րի դիր քը, 
որոնք ե՛ւ են թարկ վում են բնու թյա նը, ե՛ւ հարս տաց նում նրան»: 

Ին քը՝ մեծ ճար տա րա պե տը եւս խո սել է նշված խնդրի մա սին՝ 
«Գա րուն» ամ սագ րին տված հար ցազ րույ ցում ասե լով. «Մշտա
պես պետք է հաշ վի առ նել բնու թյան թե լադ րանքն ու ան խոս 
պա հան ջը: Ար հես տա կա նո րեն կա րե լի է ազ դել բնու թյան վրա՝ 
գե ղե ցի կի սահ ման նե րում, բայց չի կա րե լի եւ նույ նիսկ հան ցանք 
է ար հես տա կա նո րեն բնու թյան այ լան դա կու մը, խու զու մը եւ տա
րա փո խու մը: Բնու թյան յու րա քան չ յուր հատ վա ծին դիպ չե լուց 
առաջ պետք է ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում ունե նալ եւ ինչոր 
տեղ են թարկ վել նրան: Երեւ ա նի մոտ գտնվող «Դալ մի բա ղե րը», 
որն ավե լի քան 2000 տար վա պատ մու թյուն ունի, ավե րում ենք, 
որով հե տեւ քա ղաքն ընդ լայն վում է, եւ տա րա ծու թյան պա կաս է 
զգաց վում:

Շարունակությունը՝ էջ 6

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆ (1809–1848)
ԱԲՈՎՅԱՆԸ ՀԱՅ ՆՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐ. 
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Տ
ե րյա նի ոճը պայ մանա վո րող հատ կա
նիշ նե րից մե կը, ան շուշտ, բա նաս տեղ ծի 

լեզ վամ տա ծո ղու թյան ինք նա տի պու թյունն 
է, որն առա վել ցայ տուն դրսեւ որ վել է բա
ռաս տեղծ ման աս պա րե զում: Բա նաս տեղ
ծը նոր գրա կա նու թյան բա րե փո խի չը եղավ, 
սկզբուն քո րեն նոր ձեւ ով լու ծեց նաեւ չա
փա ծո խոս քին անհ րա ժեշտ բա ռա պա շա
րի հար ցը: Այս իրո ղությու նը, ինչ պես նաեւ 
Տե րյա նի անկրկ նե լի ար վեստն ար դեն կա
րեւ ո րում են նրա խոս քար վես տի գլխա վոր 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից մե կի՝ հե ղի
նա կա յին նո րա կազ մու թյուն նե րի քննու թյու
նը՝ տե րյա նա կան լեզ վի նո րա րա րու թյան, 
բա նաս տեղ ծի կեր տած գե ղար վես տա կան 
պատ կե րի ավե լի հան գա մա նա լի ուսում նա
սի րու թյան առու մով:
Հե ղի նա կա յին նո րա կազ մու թյուն նե րը 

(ան հա տա կան նո րա բա նու թյուն ներ) ոճա
կան իրա կու թյուն են: Ի տար բե րու թյուն 
լեզ վա կան նո րա բա նու թյուն նե րի՝ հե ղի նա
կա յին նո րա կազ մու թյուն նե րը ոչ թե նոր 
երեւ ան եկած առար կա նե րի, երեւ ույթ նե
րի ան վա նում ներ են, այլ հաս կա ցու թյու նը, 
երեւ ույ թը նոր ձեւ ով ար տա հայ տող լեզ
վա մի ջոց ներ: Դրանց ստեղծ ման գոր ծում 
գլխա վոր դե րը կա տա րում են ոճա կան 
շար ժա ռիթ նե րը՝ խոս քի սեղ մու թյան ձգտու
մը, իրո ղու թյան նո րո վի մեկ նա բան ման 
հա կու մը եւ այլն: Հե ղի նա կա յին նո րա կազ
մու թյուն ներն այն պի սի բա ռեր են, որոնք 
ստեղ ծում է ին քը` գե ղար վես տա գե տը, բա
նաս տեղ ծը, գրո ղը, ոչ թե նրա հա մար, որ 
դրանց տա հա մընդ հա նուր գոր ծա ծու թյուն, 
այլ նրա հա մար, որ ըն թեր ցո ղը գե ղար վես
տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան ըն կալ ման 
գոր ծում զգա, թե ինչ պես է ստեղծ վում նոր 
բա ռը: «Նո րա բա նու թյու նը պետք է միշտ 
ըն դուն վի որ պես տվ յալ գրո ղի ինչոր 
հայտ նա գոր ծու թյուն», գրում է Բ. Տո մա
շեւս կին (Б. Томашевский, Стилистика и 
стихосложение, Л., 1959, էջ 4): 

Նո րա կազմ բա ռե րը բա նաս տեղ ծին 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս խու սա փե
լու անընդ հատ շրջա նառ վող բա ռե րի եւ 
կա պակ ցու թյուն նե րի հա ճա խա կի գոր ծա
ծու թյուն նե րից՝ նպաս տե լով նաեւ խոս քի 
հու զա ար տա հայտ չա կան հնա րա վո րու
թյուննե րի ընդ լայն մա նը: Նշենք նաեւ, որ 
դժվար է մի ան շա նակ ճշգրտու թյամբ որո
շել ինչ պես Տե րյա նի, այն պես էլ որեւէ այլ 
գրո ղի հե ղի նա կա յին նո րա կազ մու թյուն նե
րը. նոր բա ռե րի հե ղի նա կա յին պատ կա
նե լու թյան մա սին կա րող ենք խո սել մի այն 
որոշ վե րա պա հու թյամբ: Այս մա սին Ս. Էլո
յանը գրում է. «Հեղինակային նորաբանու
թյունների ստույգ որոշման խնդիրը հղի
է թյու րի մա ցու թյուն նե րով եւ սխալ նե րով, 
քա նի դեռ չու նենք բո լոր գրող նե րի ու բա
նաս տեղծ նե րի բա ռա րան նե րը» (Ս. Էլո
յան, Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի բա ռա յին 
ոճա բա նու թյուն, Ե., 1989, էջ 224): Ուստի 
Տե րյա նի չա փա ծո յից քաղ ված նո րա բա
նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ մեր բո լոր դի
տար կում նե րը սահ մա նա փակ վում են այն 
բա ռա գան ձի շրջա նակ նե րով, որն ընդգրկ
ված է ար դի հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա
ռա րան նե րում: Նման մո տեց մամբ հե ղի
նա կա յին նո րա կազ մու թյուն ենք հա մա րել 
բո լոր այն բա ռե րը, որոնք՝
ա) Չկան Ս. Մալ խա սյան ցի Հա յե րեն բա

ցատ րա կան, Է. Աղա յա նի Ար դի հա յե րե նի 
բա ցատ րա կան, Ժա մա նա կա կից հա յոց լեզ
վի բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում, ինչ
պես օրի նակ՝ «դժնա փայլ» (Ան տիպ էջեր, 
II, 30), «հուր վարդ» (Ոս կե շղթա, I, 215), 
«հու շերգ» (Ան տիպ էջեր, II, 20), «նրբա
գին» (Ան տիպ էջեր, II, 41) (Վ. Տե րյան, Եր
կե րի ժո ղո վա ծու երեք հա տո րով, հ. I, հ. II, 
Ե., 1960, 1961)։
բ) Չկան Հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա

ռա րա նում, իսկ Ժա մա նա կա կից հա յոց 
լեզ վի բա ցատ րա կան եւ Ար դի հա յե րե նի 
բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում տրված 

են մի այն Տե րյա նի չա փա ծո յից քաղ ված 
օրի նակ նե րով կամ այն իմաս տի բա ցատ
րու թյամբ, որով գոր ծա ծել է բա նաս տեղծն 
իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում: Որոշ նո րա
բա նու թյուն ներ բա ռա րան նե րում տրված են 
«նրբ.» (նո րա բա նու թյուն), «հզվդ.» (հազ
վա դեպ) կամ «բնստ.» (բա նաս տեղ ծա
կան) նշում նե րով: Այդ պի սիք են հե տեւ յալ 
նո րա բա նու թյուն նե րը՝ «ահա սաստ» (Եր
կիր Նա ի րի, I, 241), «աղմ կա հեր» (Մթնշա
ղի անուրջ ներ, I, 36), «աղմ կա հյուս» (Վե
րա դարձ, I, 210), «ամե նօ րոր» (Ան տիպ 
էջեր, II, 15), «առա գաս տա բաց» (Սեւ ագ
րու թյուն ներ, II, 166), «աս տե ղա շող» (Այլ 
բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, I, 268), «աստ ղա
ցանց» (Մթնշա ղի անուրջ ներ, I, 100), «ար
ծա թա ճոճ» (Մթնշա ղի անուրջ ներ, I, 100), 
«զվար թա կար կաչ» (Մթնշա ղի անուրջ ներ, 
I, 73), «լեռ նա դուստր» (Եր կիր Նա ի րի, I, 
252), «հե ռա ծա վալ» (Մթնշա ղի անուրջ ներ, 
I, 30), «հե ռա նիստ» (Մթնշա ղի անուրջ ներ, 
I, 97), «հրահ րուն» (Ոս կե շղթա, I, 225), 
«հրա վարդ» (Ոս կե շղթա, I, 224), «հրդե հա
վառ» (Մթնշա ղի անուրջ ներ, I, 85), «մի գաս
քող» (Ան տիպ էջեր, II, 15), «մո լո րաշր ջիկ» 
(Մթնշա ղի անուրջ ներ, I, 81), «նրբա կա
պույտ» (Այլ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, I, 277), 
«նրբա հյուս» (Մթնշա ղի անուրջ ներ, I, 30), 
«ոս կե լու սիկ» (Ան տիպ էջեր, II, 37), «սառ
նա թեւ» (Այլ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, I, 264), 
«ստվե րա պա ճույճ» (Մթնշա ղի անուրջ
ներ, I, 73), «սուր սայր» (Եր կիր Նա ի րի, I, 
250), «տխրա բոց» (Ոս կի հե քի աթ, I, 195), 
«տխրա դա լուկ» (Մթնշա ղի անուրջ ներ, I, 
69), «տխու րա չյա» (Մթնշա ղի անուրջ ներ, I, 
252), «քնքշա բույր» (Մթնշա ղի անուրջ ներ, 
I, 102), «քնքու շա բույր» (Մթնշա ղի անուրջ
ներ, I, 100), «օր րերգ» (Գի շեր եւ հու շեր, I, 
115) եւ այլն:
գ) Չկան Հա յե րեն բա ցատ րա կան բա

ռա րա նում, Ար դի հա յե րե նի բա ցատ րա կան 
բա ռա րա նում, իսկ Ժա մա նա կա կից հա յոց 
լեզ վի բա ցատ րա կան բա ռա րա նում տրված 
են Տե րյա նի չա փա ծո յից քաղ ված օրի նակ
նե րով, ինչ պես՝ «ամ փո փիկ» (Մթնշա ղի 
անուրջ ներ, I, 98), «անօ րոր» (Ոս կե շղթա, I, 
217), «ա րյու նա բորբ» (Ան տիպ էջեր, II, 123), 
«ար նան ման» (Ոս կե շղթա, I, 218), «ար նա
ռուն» (Սեւ ագ րու թյուն ներ, II, 193), «սրնգա
նուշ» (Ան տիպ էջեր, II, 85): «Ար նան ման» 

բա ռը մյուս բա ռա րան նե րում ամ րագր ված 
է «ա րյու նան ման» ձեւ ով: Տե րյա նի ան տիպ 
էջե րում գոր ծած ված «սրնգա նույշ» բա ռը 
բա նաս տեղ ծի եր կե րի վեր ջին ժո ղո վա ծու
նե րում փո խա րին վել է «սրնգա նուշ»ով: 
Կար ծում ենք` պետք է հար գել բա նաս տեղ
ծի նա խընտ րու թյու նը եւ ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րում պահ պա նել «սրնգա նույշ» ձեւը: 
Նույ նը վե րա բե րում է նաեւ «ձյու նաքն քույշ», 
«քնքշաշր շյուն» բա ռե րին:
դ) Նույ նու թյամբ կան մի այն Ար դի հա

յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րա նում եւ 
տրված են իմաս տա յին այն նրբե րան գի բա
ցատ րու թյամբ, որով Տե րյա նը գոր ծա ծել է 
իր բա նաս տեղ ծու թյուն նե րում: Որոշ բա ռեր 
ունեն «հզվդ.», «նբ.» կամ «բնստ.» նշում
նե րը: Ահա օրի նակ ներ՝ «ձյու նա պայ ծառ» 
(Այլ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, I, 278), «ձյու
նաքն քուշ» (Ան տիպ էջեր, II, 85), «քնքշաշր
շուն» (Ան տիպ էջեր, II, 15):
Ժա մա նա կա կից գրա կան հա յե րե նում հե

ղի նա կային նո րա կազ մու թյուն ներն ստեղծ
վում են լեզ վում առ կա բա ռե րի ու ար մատ
նե րի օգ տա գոր ծու մով:

Շարունակությունը՝ էջ 8

Սկիզ բը՝ թիվ 2021
Հեր թա կան «Մահ վան տե սիլ»ը կա րող էր լի նել «Ան վեր

նա գիր» (15. XII. 1936) բա նաս տեղ ծու թյու նը, որն սկսվում է 
«Իմ մահ վան օրը կիջ նի լռու թյուն, // Ծանր կնստի քա ղա քի 
վրա...» տո ղե րով:
Դրա նից մեկ ամիս առաջ (16.XI.1936) Չա րեն ցը են թարկ

վել էր սպա նիչ մի հար ցաքն նու թյան (Չա րեն ցի 19351937 
թթ. դա տա կանհե տաքն նա կան գոր ծե րը, հար ցաքն նու
թյուն նե րով հան դերձ, տե՛ս «Նո րա հայտ էջեր», էջ 343379): 
Այդ օրե րին (19. XI. 1936) գրել է նաեւ կտա կի նշա նա

կու թյուն ունե ցող իր «Ազդ»ը, որի մեջ հանձ նա րա րում էր՝ 
ինչ գնով էլ լի նի, ան գամ իր կա լան քի դեպ քում «սույն գրու

թյուն նե րը» չոչն չաց նել: Հի մա հնա րա վոր չէ ասել, թե «սույն 
գրու թյուն ներ» ասե լով՝ Չա րենցն ինչ նկա տի ուներ:  
Ահա այդ գրու թյունն ամ բող ջու թյամբ. «Եթե որեւէ բե

րու մով սույն գրու թյուն ներն ընկ նեն հա՛սկա ցող մե կի ձեռն՝ 
պա հել խնամ քով եւ մի այն իմ մա հից հե տո հանձ նել մեր 
թան գա րա նին: Ոչ մի դեպ քում չոչն չաց նել: Լավ է հանձ նել 
ուր լի նի՝ ան գամ իմ կյան քի օրով, իմա նա լով, որ սրանք 
ինձ կկա լա նեն  քան ոչն չաց նել» (ԳՄ, էջ 230):
Ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ գե ղար վես տա կան էջեր 

չեն, այլ հե՛նց գրու թյուն ներ, եւ բա ցառ ված չէ, որ դրանք 
դեռ լույս աշ խարհ գան էմի նյան թաքս տո ցից:
Մի խոս քով՝ «Ան վեր նա գիր»ը գրե լիս Չա րեն ցը գտնվում 

էր հո գե բա նա կան ծան րա ծանր ապ րում նե րի մեջ: Ասես իր 
կա րա պի եր գը լի նի: Եղե րերգ է, որ հա մար ժեք է հե րո սա
կան հա ման վա գի: Խո նար հե՛նք բո լոր դրոշ նե րը եւ հայ տա
րա րե՛նք լռու թյան րո պե՝ կյան քից հե ռա նում է հե րո սը: Բա
նաս տեղ ծու թյու նը (61 տող) մի ան վագ ողբ է, բայց բարձր 
ար ժա նա պատ վու թյան ողբ, որով հե տեւ այդ պես հե ռա նում 
է մի մի այն իր ար ժե քի բարձր ու ճիշտ գի տակ ցու թյունն 
ունե ցող մե ծու թյու նը: Այդ պես պա տե րազ մի դաշ տում զոհ
ված հրա մա նա տա րին են փո ղա յին նվա գախմ բով եւ ինք
նա ձի գի հա մա զար կե րով ճա նա պարհ դնում:
Այդ պես պո ետ ներն են տես նում իրենց մա հը, որով հե տեւ 

իրենց շա հած հո գեւ որ պա տե րազ մը ոչ ոք չի տես նում, ով 
էլ տես նում է, չի ար տա հայտ վում, իսկ նրան, ով տես նում է 
ու պի տի ար տա հայտ վի, լռեց նում են:
Այս բա նաս տեղ ծու թյամբ Չա րենցն իրեն վերջ նա կան 

հրա ժեշտ տվեց.

Այն, որ ե՛ս էի, որ ի՛մն էր առաջ,
Ար դեն չի հառ նի եւ ոչ մի գրքում,
Եվ ո՛չ մի գրքում՝ աշ խար հում գրած,
Եվ ո՛չ մի գրքում, եւ ո՛չ մի գրքում...
(ԱՉԵ, էջ 202)

Մահ վան շրջա նա կը սեղմ վում էր: Չա րենցն ասես լի ներ 
գրա կան վտա րակ, նրան ոչ թե մո ռա ցել էին, այլ դուրս էին 

նե տել գրա կան կյան քից: Նրա նով ար դեն զբաղ վում էին մի
մի այն ՆԳԺԿի գոր ծա կալ նե րը:

1937ի ապ րի լին հայ գրող նե րի ընդ հա նուր ժո ղո վում, 
որը մահ վան նա խա պատ րաս տու թյան նիստ էր, Վա լե րի 
Կիր պո տի նը նրան հայ տա րա րեց օտարթշնա մի. «Չա րեն
ցի ձեռ քը բռնեց թշնա մին»:
Հե տո՝ մա յի սին, Չա րեն ցի «Բաց նա մակ»ներն էին ՀԿ(բ)

Կ Կենտ կո մի առա ջին քար տու ղար եւ ար դեն իսկ Չա րեն
ցի անձ նա կան թշնա մի Ամա տու նուն, որոնց մեջ փոր ձում 
էր ար դա րա նալ իր չգոր ծած մեղ քե րի հա մար, բայց ապար
դյուն (տե՛ս ՆԷ, էջ 280289, 539547, 547562, ԳՄ, 239243):
Հա ջոր դում են 1937ի հու լի սին ըն տա նի քի վտա րու մը 

Ծաղ կա ձո րի գրող նե րի տնից եւ ձեր բա կա լու թյու նը հու լի սի 
27ին: Չա րեն ցին մե ղադ րում էին այն պի սի հոդ ված նե րով, 
որոնք գնդա կա հա րու թյուն էին գու ժում:
Մահն ըն կել էր նրա ետեւ ից:
Բան տում էր, երբ, որ պես ժո ղովր դի թշնա մու կին, ձեր

բա կա լե ցին նաեւ կնո ջը: Բան տում էլ կնքեց մահ կա նա ցուն՝ 
բո լո րից լքված, մի այ նակ եւ հո գե բա նո րեն ու ֆի զի կա պես 
ջախ ջախ ված: 
Այս ամե նը ման րա մաս նե լու դեպ քում՝ ստիպ ված պի

տի լի նեի գրել մի ամ բողջ գիրք, որի տար բեր հատ ված
ներ ար դեն իսկ գրված ու փաս տարկ ված են մեր նա խորդ 
գրքե րում եւ մեր կազ մած հա տոր նե րում՝ «Ող բեր գա կան 
Չա րեն ցը» (1990), «Փակ դռնե րի գաղտ նի քը» (1994), «Եղի
շե Չա րենց: Հա յոց բա նաս տեղ ծու թյան մայ րա քա ղա քը» 
(1996), «Նո րա հայտ էջեր» (1996), «Չա րեն ցյան ասույթ
ներ» (1997, Բեյ րութ), «Չա րեն ցի հետ» (հու շե րի գիրք 1, 2, 
1997, 2008), «Գիրք մնա ցոր դաց» (2012, 2017):
Մահն այ լեւս «Եր ջա նիկ առաս պել» չէր նրա հա մար, այլ 

գե րեզ մա նի (թաղ ման) տեղն ան գամ ան հայ տու թյան մատ
նած մի ող բեր գու թյուն: 
Կյան քին հրա ժեշտ տվեց ծանր տան ջանք նե րի մեջ, 

կինն աք սոր վեց, երե խա նե րը որ բա ցան, գրա կան ըն կեր
նե րը գնդա կա հար վե ցին կամ աք սոր վե ցին, գրքե րը հան վե
ցին գրա դա րան նե րից, բամ բա սանքչա րա խո սու թյուն նե րը 
շա տա ցան, ձե ռագ րե րը ցա քուց րիվ եղան կամ թաղ վե ցին 
հո ղի տակ, որ պես զի հե տո՝ ար դեն 1954ին, հա րու թյուն 
առ նեն իր ան վան հետ մեկ տեղ:
Չա րեն ցը տե սավ եւ ապ րեց իր իրա կան մա հը... Իսկ իր 

ան մա հու թյան մա սին գի տեր եւ մեկ ան գամ չէ, որ գրել էր...

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

ՉԱՐԵՆՑՆԻՐՄԱՀՎԱՆ

ԿՌԱՀՈՒՄՆԵՐՈՒՄ

ԲԱՌԱՍՏԵՂԾ

ՏԵՐՅԱՆԸ

Տերյանի դիմանկարը, գործ՝ Վրույր Գալստյանի
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Արթուր Ադամովի «Պիեսներն» 
ու նրա թարգմանությունը

Դ
րա մա տուրգ, վի պա գիր, բա նաս տեղծ, 
թարգ մա նիչ, գրա կա նա գետ, լրագ րող 

Ար թուր Ադա մո վը, որն իր ամ բողջ կյանքի 
ըն թաց քում տեն չա ցել է ինք նաս պան լի նել, 
որն ունե ցել է դա ռը ճա կա տա գիր, մեկն է 
այն հայտ նի դեմ քե րից՝ Էժեն Իո նես կո, Սե
մյու ել Բեք քեթ, Ժան Ժե նե, որոնք հետ պա
տե րազ մյան Եվ րո պա յում 1950ական թվա
կան նե րին հիմ նե ցին աբ սուր դի թատ րո նի 
ուղ ղու թյու նը եւ գրե ցին վի ճա հա րույց, բայց 
եւ ուշագ րավ ու մնա յուն մի շարք պի ես
ներ: Այդ խմբից Ս. Բեք քեթն ար ժա նա ցավ 
Նո բե լ յան մրցա նա կի, Է. Իո նես կոն՝ Ֆրան
սի ա յի ակա դե մի ա յի ան դա մի պատ վա վոր 
կոչ ման: Ճա կա տագ րի հեգ նան քով՝ մյուս 
եր կու սը հայտն վե ցին երկ րորդ դե րում: 

Եվ ահա, ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան 
աջակ ցու թյամբ, ար վես տա գետ ու թարգ
ման չու հի Սա թէ (Սա թե նիկ) Խա չատ րյա
նի թարգ մա նու թյամբ առա ջին ան գամ հայ 
ըն թեր ցո ղին ֆրան սե րեն բնագ րից ներ կա
յաց վել է հա յազ գի Ա. Ադա մո վի ավե լի քան 
քսան պի ես նե րից վե ցը (տե՛ս Ադա մով Ա., 
«Պի ես ներ», Եր., 2017, «Զան գակ» հրա տա
րակ չու թյուն): 
Ինչ խոսք, մեզ հա մար բա րե բախ տու

թյուն կլի ներ, եթե Ադա մովն իր գոր ծե րը 
գրած լի ներ հա յե րեն՝ դրա նով իսկ նպաս
տե լով հայ իրա կա նու թյան մեջ աբ սուր
դի գրա կան ուղ ղու թյան զար գաց մա նը: 
Բայց այդ դեպ քում, ցա վոք, նա չէր ունե
նա այն համ բա վը, որ ունի ֆրան սի ա կան 

եւ հա մաշ խար հա յին գրակա նու թյան մեջ: 
Իհար կե, Ադա մո վին հե տաքրք րո ղը եղել է 
ընդ հան րա պես աշ խար հի խեղ վա ծու թյան 
վեր հա նու մը, հե տեւ ա բար այդ գրա կա նու
թյան մեջ բա ցա կա յե լու էին հա յե ցին եւ հայ 
մար դը...
Այ դու հան դերձ՝ Ար թուր Ադա մո վը նոր 

անուն չէ մեր գրա կան ու մշա կու թա յին 
կյան քում: Կի սա մո ռաց վա՞ծ: Թե րե՛ւս: Նա 
այն քչե րից մեկն էր, որն ան ցյալ դա րի 30
40ական թվա կան նե րին պաշտ պան կանգ
նեց Շա հան Շահ նու րին, երբ վեր ջինս են
թարկ վում էր հա նի րա վի ու ան նա խա դեպ 
քննա դա տու թյուն նե րի։ Նա Շահ նու րին հա
մա րեց հայ «ար ձա կի վար պետ նե րէն» մե կը 
եւ «մե ծար ժէք հե ղի նակ», «հազ վա գիւտ նե
րէն մին» (տե՛ս «Զար թօնք», Բեյ րութ, 1949, 
սեպտ. 23):
Սփյուռ քա հայ գրող նե րը (նույ նը կա րե լի 

է ասել մեր օտա րա գիր նե րի մա սին), եթե 
չհաշ վենք Ար թուր Ադա մո վին, դրա մա տուր
գի ա կան մնա յուն գոր ծեր չստեղ ծե ցին: Վե
րա պա հու մով, թե րեւս, կա րե լի է հի շա տա
կել Հա մաս տե ղի «Հա յաս տա նի լեռ նե րու 
սրնգա հա րը», Վ. Սա րո յա նի «Իմ սիր տը 
լեռ նե րում է» դրա մա նե րը, որոն ցից առա
ջի նը խոցելի է՝ արվեստի առումով, երկ րոր
դը՝ լե զվի (մեզ համար, քանի որ հա յե րեն չի 
գրվել): Եվ ահա ինչոր ժա մա նակ հա յե րեն 
խո սող եւ դեպ քե րի բե րու մով մայ րե նին մո
ռա ցած Ադա մովն առա ջին ան գամ մեզ է 
ներ կա յա նում թարգ մա նաբար: Սա ասես 
յու րա տե սակ մի հայ րե նա դար ձու թյուն է, 
որը շատ հա րիր է մեր օրե րին: 
Լի նե լով 20րդ դա րի երկ րորդ տաս նա

մյա կից ձեւ ա վոր ված սյուր ռե ա լիս տա կան 
շարժ ման ինք նա տիպ շա րու նա կու թյու նը՝ 
աբ սուր դի թատ րո նը եղավ ար տա հայ տու
թյունն առտ նին կյան քի ան հե թե թու թյան, 
իրա կա նու թյան մեջ տե ղի ունե ցող անո րոշ, 

անի մաստ ու անտ րա մա բա նա կան խոս քի, 
գոր ծի ու արարք նե րի, որոնք հա ճախ հաս
նում են զա վեշտ նե րի, եւ որոնց գլխա վոր 
նպա տա կը «ըն դուն ված» կյանքի մի տում
նա վոր քան դումն է, հան դի սա տե սի մեջ 
ան հանգս տու թյան առ թու մը: Այս ուղ ղու
թյան գոր ծե րում (մե զա նում թարգ ման ված 
է ըն դա մե նը մեկեր կու պի ես (տե՛ս Իո նես
կո Է., «Ար քան մեռ նում է», Եր., 1994, Բեք
քեթ Ս., «Գո դո յին սպա սե լիս», Եր., 2010) 
ար տա ռոց են ոչ մի այն բուն տեքս տե րը, 
պատ կեր վող իրա դար ձու թյուն նե րը, այ լեւ 
շատ հե րոս նե րի անուն նե րը՝ Տրա մա բան (Է. 
Իո նես կո, «Ռնգեղ ջյու րը»), Տղա (Ս. Բեք քեթ, 
«Գո դո յին սպա սե լիս»), Փա րի զ յան Կո մու
նա (Ա. Ադա մով, «71ի գա րու նը»), բե մում 
գոր ծող մար դիկ, որոնք ար տաք նա պես 
եւս աչ քի զար նող են՝ կեղ տոտ կո շիկ նե
րով, չսանր ված, քրքրված հա գուստ նե րով, 
ճմռթված գլխարկ նե րով..., մար դիկ, որ մի
մյանց հետ խո սում են ար տա հայտ ման կա
ղա պար նե րով, առանց պատ ճա ռի կռվում 
են ու հաշտ վում: Բե մի վրա այ լա փոխ վում 
են ոչ մի այն դե րե րով ու պաշ տոն նե րով 
(Ադա մո վի «Եթե ամա ռը վե րա դառ նար»), 
այ լեւ կա րող են վե րած վել որեւէ կեն դա նու 
(Իո նես կո յի «Ռնգեղ ջյու րը»): 
Ար թուր Ադա մո վը, լի նե լով աբ սուր դի 

թատ րո նի հիմ նա դիր նե րից մե կը, բնա կա
նա բար իր գոր ծե րում պի տի ար տա հայ տեր 
այս ուղ ղու թյա նը բնո րոշ մի շարք հատ կա
նիշ ներ: Նրա տխուր ման կու թյու նը, հա սուն 
տա րի նե րի զրկանք նե րը, ըն տա նե կան ող
բեր գու թյու նը (հոր ինք նաս պա նու թյու նը), 
քա ղա քա կան կողմ նո րո շում նե րի հա կա
սա կա նու թյուն նե րը որ քան նրան մղե ցին 
աբ սուր դա յին ըն կա լում նե րի, այն քան էլ 
նպաս տե ցին կյան քի տա րաբ նույթ կող մե րի 
ըմբռն մա նը:

Շարունակությունը՝ էջ 7

Սկիզբը՝ էջ 4
...Մի՞թե դրա ապա ցույ ցը չէ նաեւ Քա նա

քե ռի գե ղա տե սիլ այ գի նե րի հան դեպ ցու
ցա բե րած էքս կա վա տո րա յին մո տե ցու մը: 
Տեղ չու նենք, ծառ չու նենք, այ գի ներն էլ 
քան դում ենք...»:
Իս րա յե լ յանն այն ճար տա րա պետ նե րից 

չէր, որոնք բա վա րար վում են՝ սոսկ նա խա
գ ծի վրա քան դա կի տե ղը նշե լով: Նա նա
խագ ծում էր ոչ մի այն ճար տա րա պետա կան 
օբ յեկ տը, այ լեւ քան դա կը. հա մա գոր ծակ ցող 
քան դա կա գոր ծին մնում էր մարմ նա վո րում 
տալ նրա էս քիզ նե րին: Այդ պես են ծնունդ 
առել Զվարթ նո ցի ճամ փա բաժ նի ար ծի վը, 
Գե ղար դա վան քի ճա նա պար հի հո վա զը, 
Արա րա տի գի նե գոր ծա րա նի մուտ քի վեր նա
մա սի, Երեւ ա նի հյու սի սա յին եւ արեւմ տյան 
դար պաս նե րի, Քա նա քե ռում կանգ նեց ված 
«Բա րե կա մու թյուն» հու շա կո թո ղի եւ շատ 
ուրիշ քան դակ ներ, նաեւ Սար դա րա պա տի 
քան դա կա յին հո րին վածք նե րը՝ զույգ ցու
լե րը, պահա պան ար ծիվ նե րը, կի սաշր ջան 
հու շա պա տի ներ սի կող մի քան դակ նե րը: 
Ճար տա րա պետ, Մոսկ վա յի ճար տա րա

պե տու թյան տե սու թյան ինս տի տու տի տնօ
րեն Յու րի Յա րա լովն ասում է. «Մի ավե լորդ 
ան գամ ստու գե լու հա մար, թե ճիշտ են ար
դյոք մարմ նա վոր վում իր հղա ցում նե րը, նա 
գնում էր այն շրջան ներն ու քա ղաք նե րը, 
ուր շի նու թյուն ներ էին կա ռու ցում իր նա
խագ ծե րով, եւ անընդ հատ կա տա րե լա գոր
ծում էր դրանց ձեւ երն ու տես քը»: 
Վա րազ դատ Հա րու թյու նյանն իր «Ան մո

ռաց հան դի պում ներ. հու շագ րու թյուն ներ» 
գրքում (Եր., 1998 թ.) գրում է, որ Ռա ֆա յել 
Իս րա յե լ յա նը նա խագ ծումն ու կա ռու ցու մը 
տա նում էր մի մյանց զու գա հեռ, մի բան, որ 
հազ վա դեպ է հան դի պում գործ նա կա նում 
եւ ընդ հան րա պես չի խրա խուս վում: Մշտա
պես պրպտող, կա տա րյա լին ձգտող նրա 
բնա վո րու թյու նը դժվա րու թյամբ էր կանգ 

առ նում մի բա նի վրա: Նույ նիսկ կա ռուց ման 
ըն թաց քում նա սո վո րու թյուն ուներ վե րա նա
յել նա խագ ծե րը, փո փո խու թյուն ներ մտցնել 
դրան ցում, իսկ եր բեմն, ինչ պես, օրի նակ, 
«Հաղ թա նակ» մո նու մեն տի շքա մուտ քի 
վար դյա կա զարդ երես կա լը, իրա կա նաց ման 
հա մար ուղ ղա կի նկա րում քա րի վրա:

«Սար դա րա պա տի հու շար ձա նախմ բի 
կա ռուց ման ժա մա նա կաշր ջա նում, շա րու
նա կում է Վա րազ դատ Հա րու թյու նյա նը, Ռա
ֆո յի մի ոտը Երեւ ա նում էր, մյու սը՝ այն տեղ: 
Այդ պես լար ված ու ինք նա մո ռաց, ստեղ ծա
գոր ծա կան ար տա սո վոր եռան դով առ լե ցուն 
ես նրան հի շում եմ մեկ էլ «Հաղ թա նակ» մո
նու մեն տը նա խագ ծե լու եւ կա ռու ցե լու տա
րի նե րին: Կազ մա կերպ չա կան շատ հար ցեր 
ու ծա գած խո չըն դոտ ներ նրան ստի պում 
էին հա ճա խա կի լի նել շի նա րա րու թյան վայ
րում: Սի րում էր եր բեմն էլ ըն կեր նե րին հե տը 
տա նել: Հա վա նում էր ընտ րած քա րա տե սա
կը՝ Հոկ տեմ բե րյա նի վառ կար միր տու ֆը, 
ցա վում, որ զան գաշ տա րա կի պատ վան դա
նի հա մար չհա ջող վեց ճա րել իր ուզած բա
զալ տը, գո վում էր քար տաշ վար պետ նե րի 
բարձ րո րակ աշ խա տան քը: 
 Կար ծում էի՝ այ լեւս չեն գտնվի այն պի սի 

վար պետ ներ, որ կա րո ղա նան լա վո րակ շար
վածք կա տա րել, քան դա կա զար դել, ասաց 
նա, երբ մի առի թով մի ա սին Սար դա րա պատ 
էինք գնա ցել: Ուրախ եմ, որ սխալ վե ցի, 
ուրախ եմ, որ հա յե րի մեջ քա րա գոր ծու թյան 
բարձր ավանդ նե րը դեռ ապ րում են»:
Միշտ հան դի պում էր շի նա րար նե րի հետ՝ 

ամե նա զա նա զան հար ցե րով ու առա ջարկ
նե րով: Վար պետ նե րի հետ լե զու էր գտնում, 
նրանք էլ ոգեւ որ վում եւ ան թե րի աշ խա տե լու 
պատ րաս տա կա մու թյուն էին ցու ցա բե րում:
Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յա նի ճար տա րա պե

տա կան հա վա տամ քի մա սին պատ կե րա
ցում տա լու հա մար Վա րազ դատ Հա րու
թյու նյա նի հու շե րից մեջ բե րենք եւս մեկ 

հատ ված. «Ըն կերս օր գա նա պես չէր հան
դուր ժում պլաս տի կա յից զուրկ, «քա նո նա
յին» ճար տա րա պե տու թյու նը, որը, ար դի ա
կա նի քո ղով պա րուր ված, հա խուռն մուտք 
է գոր ծում մե զա նում՝ հաշ վի չնստե լով ո՛չ 
տե ղա կան ավան դույթ նե րի ու շի նա նյու
թե րի, ո՛չ էլ ժո ղովր դի գե ղար վես տա կան 
պատ կե րա ցում նե րի հետ: Ներ քին բո ղոք ու 
ցա սում ապ րե լով՝ Ռա ֆոն որոշ տա րի ներ 
դա դա րեց նա խագ ծե լուց: Նույ նիսկ բո լո րո
վին թո ղեց դա սա խո սա կան աշ խա տան քը 
(չէր կա րո ղա նում տես նել, թե ինչ պես իր 
սա նե րը, հրա պուր ված մո դա յով, ապա վի
նե լով ար տա սահ մա նյան ամ սագ րե րին, 
ան տե սում էին իրենց դա սա տու նե րի խոր
հուրդ նե րը): Որոշ տա րի ներ աշ խա տեց 
Գի տու թյուն նե րի ակա դե մի ա յի ար վես տի 
ինս տի տու տում՝ զբաղ վե լով կի րա ռա կան 
ար վես տով (կե րա մի կա, մե տաղ): Ան սա լով 
իր մտերիմ նե րի խորհր դին՝ տա րի ներ անց 

նա նո րից վե րա դար ձավ ճար տա րա պե
տու թյան աս պա րեզ, որ պես զի ստեղ ծի իր 
գլուխ գոր ծոց նե րը՝ նոր ու հա յա շունչ»: 

 Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յա նը, բա ցի ճար տա
րա պե տու թյու նից, զբաղ վում էր նաեւ մե
տա ղի դրվա գու մով, խե ցե գոր ծու թյամբ, 
ոս կեր չու թյամբ (հախ ճա պա կե աման նե
րի, ոս կեր չա կան առար կա նե րի էս քիզ ներ 
էր անում), փայ տի փո րագ րությամբ, գրքի 
ձեւ ա վո րու մով (հայտ նի է նրա հոր կազ
մած «Պը լըՊու ղի» գիր քը, որի գլխա տա
ռե րը, գլխա զար դե րը, վերջ նա զար դե րը եւ 
շա պիկն արել է Իս րա յե լ յա նը), նկա րում 
կրծքան շան ներ ու հու շան շան ներ, պլա
կատ ներ ու էքս լիբ րիս ներ եւ անում շատ 
ուրիշ նման բա ներ. ստեղ ծում կի րա ռա կան 
ար վես տի տար բեր ճյու ղե րի հա յե ցի նմուշ
ներ՝ կապ ված իր հիմ նա կան մաս նա գի տու
թյան հետ:

Շարունակությունը՝ էջ 8

Անսահման տաղանդավոր ու անսահման հայրենասեր 
Ռաֆայել Իսրայելյան –110
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Սկիզբը՝ էջ 6
Իսկ Փա րի զի դի մադ րա կան շարժ մա նը 

հա րե լը եւ ապա բան տում հայտն վե լը նրան 
դրդե ցին եր կա կի հա յաց քով դի տե լու աշ
խարհն ու մար դուն: 
Աբ սուր դի դրա մա տուր գի ա յին բնո րոշ 

խոս քի պայ մա նա կա նու թյուն նե րի, նաեւ 
խճո ղան քի, թե րա սա ցու թյան, կեր պար նե րի 
կի սատ վա ծու թյան առա տու թյա նը զու գըն
թաց՝ Ադա մո վի որոշ գոր ծե րում նկա տե լի 
են իրա տե սա կան տար րեր. իրա կա նու
թյու նից փա խուստ տա լով հան դերձ՝ նրա 
որոշ հե րոս ներ, այ նու ա մե նայ նիվ, գոր ծում 
են հենց իրա կա նու թյան մեջ, օժտ ված են 
մարդ կա յին հատ կա նիշ նե րով՝ խո սում են 
աշ խար հում տե ղի ունե ցող դեպ քե րի ու 
երեւ ույթ նե րի մա սին, ուտում են, քնում, 
քայ լում եւ այլն: 
Ամեն բան չէ, որ Ադա մո վի պի ես նե րում 

դա տա պարտ ված է խառ նաշ փո թու թյան: 
Կար գա վոր վա ծու թյան օրի նակ է «Ներ խու
ժում» պի ե սի «Չոր րորդ արա րի» սկզբում 
ցու ցադր վող պատ կե րը, որը ներ կա յաց նում 
է դա սա վոր վա ծու թյուն սե նյա կում, այն սե
նյա կում, որ տեղ նախ կի նում ամե նու րեք 
թափթփ վա ծու թյուն էր տի րում, եւ ինչ պես 
պի ե սի հե րոս նե րից մեկն (մայ րը) է ասում, 
«... ամեն բան իր տեղն է ըն կել» (Ադա մով 
Ա., Պի ես ներ, Եր., 2017, էջ 226):
Գրողն իր պի ես նե րով ըն թեր ցո ղին մղում 

է այլ հա յաց քով ու այլ դի տան կյու նից նա
յե լու մարդ կա յին հա րա բե րու թյուն նե րին, 
դրանց մեջ ինքն իրեն տես նե լու նոր կող մե
րով: Մարդ արա րա ծը եր կատ ված է: Մարդ 
Աստ ծոն մի այ նակ է նաեւ ինքն իր մեջ: 
Գրողն իր պի ես նե րում փոր ձում է աջա կից 
կանգ նել ամե նօ րյա ոճիր նե րի, խե ղում նե
րի ու բա ժա նում նե րի մեջ հայտն ված հենց 
այդ մար դուն: Ասենք, որ դա տա պարտ

վա ծու թյան ու բա ժան ման սինդ րո մը նաեւ 
Ադա մո վի անձ նա կան ճա կա տագ րում էր՝ 
բա ժա նում իր ժո ղովր դից, ըն տա նի քից, իր 
հա մայն քից: 
Ադա մո վի պի ես նե րում էլ առատ են սյուր

ռե ա լիս տա կան տե սա րան նե րը՝ վե րի րա
կա նու թյուն, պայ մա նա կա նու թյուն ներ, ան
սո վոր լու ծում ներ, պատ կեր նե րի ու խոս քի 
կտրտվա ծու թյուն ներ, հո գեւ որ ու նե րաշ
խար հա յին պոռթ կում ներ, մտքե րի անհս
կո ղու թյուն, բազ մաբ նույթ պայ մա նա կա
նու թյուն ներ՝ բե մի վրա խա ղաց վող երազ, 
ան գո գնաց քի մեջ գտնվե լու զգա ցո ղու
թյուն ու վի ճակ, բե մի որո շա կի հատ ված նե
րին տրվող խորհր դան շա կան իմաստ ներ, 
տե ղի ու ժա մա նա կի փո փո խա կա նություն
ներ, ներ կա յաց վող դեպ քե րի ան հե տեւ ո ղա
կա նու թյուն եւ տրա մա բա նա կան հա ջոր
դա կա նու թյան բա ցա կա յու թյուն, երա զա յին 
տար րե րի առա տու թյուն (որոշ հե րոս ներ 
թեեւ քնի մեջ չեն, սա կայն երա զա յին վի
ճա կում են ապ րում ու խո սում), պաշտ պա
նու թյուն այն ամե նի, ին չը դեմ է ըն դուն
ված կա նոն նե րին, իրե րին տրվող ուղ ղա կի 
իմաստ նե րին եւ մարդ կա յին բնա կան հա
րա բե րու թյուն նե րին: 
Ադա մո վի «Պա րո դիա» դրա մա յում, օրի

նակ, բո լոր տղա մար դիկ սի րա հար ված են 
ու սի րո խոս տո վա նու թյուն ներ են անում 
նույն ան ձին՝ Լի լի ին՝ որ քան թե թեւ ա միտ, 
նույն քան էլ թե թեւ ա բա րո մի մա նե կե նու
հու՝ նույն քան «թե թեւ» ան վամբ՝ բաղ կա
ցած եր կու Լից եւ եր կու Իից: Ադա մո վի 
«Վե րագտ նում» պի ե սի հե րոս նե րից մե կը 
(Էդ գա րը) դի պուկ է բնու թագ րում մարդ կա
յին կյան քի խա թար ված, պա կա սա վոր ու 
խեղ ված այդ վի ճա կը. «Այս մո լուց քը. ցան
կա նալ ամեն ինչ կար գա վո րել, դա սա վո րել 
ամեն բան», նրա նից է, որ մարդ կանց, 

«գլխում բա ցա կա յում է այդ 
նույն կարգ ու կա նո նը» 
(նույն տե ղում, էջ 107): 
Այս ամե նի պատ ճառ նե

րից մեկն էլ, ըստ Ադա մո վի, 
մար դու տա րօ րի նակ էու
թյան հետ է կապ ված, որը 
գրո ղը ձեւ ա կեր պել է իր 
«Բո լո րը բո լո րի դեմ» գոր
ծին տրված վեր նագ րով: 
Այդ ամենն Ադա մո վը ներ
կա  յաց  նում  է  գրո  տես  կի 
ձեւով, որ տեղ հան դի սա տե
սին գրա վո ղը ժա մա նա կի 
ու մարդ կա յին հա րա բե րու
թյուն նե րի նո րո վի դրսեւ ո
րում ներն են, երեւ ույթ նե րի 
այ լա ձեւ մեկ նու թյուն նե րը, 
իրե րի ձեւ ա խե ղում նե րը, 
չնչին  ու  երկ  րոր  դա  կան 
խնդիր նե րը բեմ հա նե լը, որ
տեղ, ըստ էու թյան, այդ պես 
էլ «ոչինչ չի կա տար վում»: 
Ադա մո վի հե րոս ներն իրենց 
շրջա  պա  տում  ամեն  ինչ 
շրջված են տես նում, բայց 
դա չի նշա նա կում, թե հե ղի
նակն ուզում է ասել, որ այդ 
ամե նի հա կա ռա կը ճշմա
րիտն է: Այս առու մով ներ
քին խոր հուրդ ունի Ադա մո
վի «Վե րագտ նում» պի ե սի 
վեր նա գի րը: Վե րագտ նել: 
Բայց ի՞նչ. ան ցյա՞լը, ներ կա պար տա վո
րու թյուն նե՞րը, սե՞րը եւ սի րե լու իր վո՞ւնքը, 
նախ կին եր ջան կու թյո՞ւնը: Վե րագտ նու մի 
գա ղա փա րը շեշտ ված է Ադա մո վի նաեւ մի 
ուրիշ պի ե սում՝ «Եթե ամա ռը վե րա դառ
նար»: Անընդ հատ կրկնվող վե րա դար ձի ու 

վե րագտ նու մի փորձ, որ իրա կա նում, ինչ
պես նշում է հե ղի նա կը, «...չորս տար բեր 
ննջող նե րի կող մից իրա կա նաց վող երազ
նե րի շա րու նա կու թյունն է» (նույն տե ղում, 
էջ 128)՝ անընդ հատ կրկնվող մի եւ նույն 
իրա վի ճակ նե րով:

Շարունակությունը՝ էջ 8

Պահքիխնդիրը«Կանոնագիրք

հայոց»-իԱժողովածուում
Սկիզ բը՝ թիվ 21
Գանգ րա յի կա նո նախմ բի ԻԱ կա նո նը 

(տե՛ս նույն տե ղում) վե րա բե րում է Սուրբ 
Զատ կի պահ քի հինգ շաբ թի օր վան, որ տեղ 
աս վում է՝ եթե մե կը քա ռաս նոր դաց պահ
քը պա հում է եւ Զատ կի հինգ շաբ թի օրը 
հա ղոր դու թյուն է ստա նում ու եթե հա մար
ձակ վի ավե լին անել, այ սինքն՝ ուտել, իր 
պա հած պահ քը կու նայ նա նա եւ կդառ նա 
անի մաստ:
Մեր թե մա յին է առնչ վում նաեւ Լա ո դի կեի 

կա նո նախմ բի ԽԷ կա նո նը (տե՛ս «Կա նո նա
գիրք Հա յոց», էջ 239), որը կրկնում է մեր 

նշած նա խորդ կա նո նը, իսկ վեր ջինս էլ վե
րա բե րում էր Քա ռաս նոր դաց պահ քի հինգ
շաբ թի օր վա ըն թաց քում պահ քը լու ծա նե
լուն: Իհար կե դա պա տիվ չի բե րում, եւ պետք 
է Քա ռաս նոդ քն ամ բող ջու թյամբ պա հել, թե չէ 
զրկվում է իմաս տից: Եվ նաեւ հստակ նշվում 
է, որ պետք է աշ տուճ, այ սինքն՝ ցա մաք հաց 
ուտել մին չեւ պահ քի վեր ջա նա լը: Բաղ դա
տա կան տե սան կյու նից նա յե լիս՝ Լա ո դի կեի 
կա նո նախմ բի ԽԷ կա նո նը թե րեւս կրկնում էր 
Գանգ րա յի կա նո նախմ բի ԻԱ կա նո նը, որից 
էլ պետք է եզ րա կաց նել, որ պատ մու թյան 
տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում խախտ

վել է կար գը, եւ Քա ռաս նոր դաց 
պահ քը չի պահ վել մին չեւ վերջ:
Մեզ  հե  տաքրք  րող  հար  ցի 

հա ջորդ անդ րա դար ձը հան դի
պում է Աթա նաս Ալեք սանդ րա
ցու «Հարց մունք եւ Պա տաս
խա նիք»ի Է կա նո նում (տե՛ս 
«Կա  նո  նա  գիրք  Հա  յոց»,  էջ 
293), որը վե րա բե րում է Զատ
կի  պահ  քի  ժա  մա  նակ  կնոջ 
ծննդա բե րե լուն: Եվ հարց նում 
են Աթա նաս Ալեք սանդ րա ցուն՝ 
եթե կի նը ծննդա բե րում է Զատ
կի պահ քի ժա մա նակ, պե՞տք 
է շա րու նա կի պահք պա հել, 
բայց գի նի չըմ պել, թե՞ պետք 
է թույլ տալ: Եվ պա տաս խանն 
էլ հե տեւ յալն է, որ պահ քե րը 
սահ ման վե ցին մար մի նը խո
նար հեց նե լու եւ ոչ թե մար մի նը 
չար չա րե լու հա մար: Եվ ինչ քան 
որ կա րող է պա հել պահ քը, թող 
պա հի, հա մե նայն դեպս չի ցուց
վում ու խոր հուրդ տրվում շատ 
ուտե լը: Այս կա նոնն էլ կհա մե
մա տենք Գանգ րա յի ԺԵ կա նո նի 
հետ: Բաղ դա տու թյան պատ ճա
ռը հե տեւ յալն է. ինչ պես Գանգ

րա յի ժո ղո վի հա մա պաս տաս խան կա նո
նը, այն պես էլ այս կա նո նը վե րա բե րում 
են պահ քին առնչ վող մաս նա վոր դեպ քե
րի, որոնք բխում են պահ քի վե րա բե րյալ 
ընդ հա նուր կա նո նա կան ու օրենսդ րա կան 
հիմ քից:

«Հա յոց կա նո նագր քի» ստեղ ծող Սա հակ 
Պար թեւի կա նո նախմ բի Խ կա նո նում (տե՛ս 
«Կա նո նա գիրք Հա յոց», հա տոր Ա, էջ 397) 
խոս վում է ուխ տադ րու թյան պահ քի մա սին, 
որը բա վա կան հե տաքրք րա շարժ է: Այս
տեղ հիմ նա կա նում աս վում է, որ Գրի գո րի
սը վան քե րում է հաս տատ վել ուխ տադ րու
թյան պահ քով: Սրա բա ցատ րու թյունն այն 
է, որ վան քի բնա կիչ ներն ուխ տա վոր ներ են 
եւ պա հում են շա բա թը, ծո մը, պահքն ընդ
հան րա պես: Մեր կար ծի քով՝ խոս քը հենց 
վա նա կան նե րի մա սին է: Եվ Սա հա կի կա
նո նախմ բում առա ջին ան գամ հան դի պում 
ենք պահ քի մի տե սա կի, որն ուխ տադ րու
թյան պահքն է:
Հով հան Ման դա կու նու կա նո նախմ բի Է 

կա նո նը (տե՛ս «Կա նո նա գիրք Հա յոց», հա
տոր Ա, էջ 497) խստիվ առնչ վում է մեր 
խնդրին: Այն անդ րա դառ նում է Պեն տե
կոս տե ից առաջ ըն կած պահ քին, առա վել 
որո շա կի՝ այդ պահ քի ուր բաթ օրը ծոմ պա
հե լուն: Հա յոց կա թո ղի կո սը հստա կո րեն 
սահ մա նում է, որ ուր բաթ օրը պահք պա հել 
ու դրա հետ մեկ տեղ ար բե նա լը ան կար գու
թյուն է: Պետք է պահ քը պա հել մին չեւ ցե
րեկ, իսկ ուր բաթ օրը պի տի պատ վել՝ որ պես 
կի րա կի, եւ այդ օրը որեւէ գոր ծով դա տար
կա բա նե լը մեղք է: Այս որո շում նե րի առ կա
յու թյու նը կա նո նագր քում մեզ հու շում է այն 
մա սին, որ չեն պահ վել կար գը կամ աստ
վա ծա դիր օրեն քը: Իսկ ար դեն կա նոն նե րի 
կրկնու մը կա նո նագր քի տար բեր կա նո
նախմ բե րի որո շու մե րում, ցույց է տա լիս, որ 
ան գամ կար գը սահ մա նե լուց հե տո չի պահ
վել օրեն քը: Եվ ար դեն ստիպ ված նո րից են 

դրել կար գը՝ գու ցե ար դեն որոշ փո փո խում
նե րով՝ սահ մա նե լով ու կա նո նա կար գե լով 
օրեն քի որո շում նե րը: Որ պես օրի նակ՝ կա
րող ենք բե րել պսա կի խորհր դա կա տա
րու թյան պա րա գա յում շուրջ 4 դար (4րդ 
դա րից մին չեւ 8րդ դա րի կես) 3րդ զար մի 
ար գել  քը կրկնե լու գա ղա փա րը: Սրա նից 
պարզ է դառ նում, որ չի պահ վել աստ վա ծա
դիր կար գը, եւ անընդ հատ թար մաց վել են 
կա նոն նե րը՝ որոշ փո փո խու թյուն նե րով ու 
նո րու թյուն նե րով:
Վեր ջում եւս մեկ ան գամ անդ րա դառ

նանք պահ քի կա րեւ ո րու թյան ու նշա նա
կու թյան խնդրին: Պահ քը հիմ նա վոր վում է 
մարմ նի հան դեպ հո գու առաջ նայ նու թյան 
սկզբուն քով: Ոչ մի այն քրիս տո նե ա կան, 
այ լեւ մահ մե դա կան ու հու դա յա կան կրոն
նե րում պահ քը հա վա տի ամ րապնդ ման 
մի ջոց է, որն ունի նաեւ մաք րա գոր ծա կան 
ու ճգնա կե ցա կան նշա նա կու թյուն (տե՛ս 
«Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա
րան, էջ 843): Նաեւ շատ ենք ցան կա նում 
նշել, որ ներ կա յումս նույ նա ցած «պահք» 
եւ «ծոմ» բա ռե րը նախ կի նում այլ նշա նա
կու թյուն են ունե ցել: «Ծոմ» նշա նա կել է 
օրա կան մեկ ան գամ ուտե լով՝ պաս պա
հել, իսկ «պաս» նշա նա կում էր ընդ հան րա
պես ոչինչ չու տել: Եվ, իհար կե, պահ քե րը 
լի նում են օրա կան պահք, շա բա թա պահք 
ու քա ռաս նոր դաց պահք, որոնց կի րա ռու
թյա նը մենք ակա նա տես եղանք «Կա նո
նա գիրք հա յոց» ժո ղո վա ծուի Ա հա տո րի 
24 կա նո նախմ բե րից մի քա նի սում: Եվ այդ 
կա նոն նե րի առ կա յու թյու նը մեզ ստի պում է 
են թադ րել, թե ինչ քան մեծ նշա նա կու թյուն 
ու կա րեւ ո րու թյուն է ունե ցել պահ քը հա
յոց հա մար: Եվ այդ պատ ճա ռով տրվել են 
բա զում կա նոն ներ, որոնց մի մա սը վե րա
բե րում էր հենց բուն պահ քի արա րո ղա կան 
ու բո վան դա կա յին խնդրին, իսկ մյուս մա
սը, եթե իր բուն էու թյամբ չէր վե րա բե րում 
պահ քին, բայց կապ ված էր այդ գա ղա փա
րի հետ, ինչ պես, օրի նակ, կա րե լի է հի շել 
Զատ կի պահ քի ժա մա նակ ծննդա բե րած 
կնոջ հար ցը: Այս պի սով՝ մեր թե մա յին առնչ
վող կա նոն նե րը բա վա կա նա չափ են՝ վեր
լու ծա կան ու բաղ դա տա կան աշ խա տանք 
կա տա րե լու հա մար:

Գոռ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ

Ար թուր Ադա մո վի «Պիես ներն» ու նրա թարգ մա նու թյու նը
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Սկիզբը՝ էջ 5
Տե րյա նը վար պե տո րեն օգտ վել է հա յոց 

լեզ վի բա ռա կազ մա կան հնա րա վո րու թյուն
նե րից՝ ստեղ ծե լով բարդ եւ ածան ցա վոր 
շատ բա ռեր, որոնք հա մա հունչ են բա նաս
տեղ ծա կան բա ռա պա շա րին ու տե րյա նա
կան խոս քին: Բա նաս տեղ ծի ստեղ ծած նոր 
բա ռե րը հիմ նա կա նում հա մա պա տաս խա
նում են մեր լեզ վի կեն սու նակ կա ղա պար
նե րին եւ ունեն գե ղար վես տա կան ար ժեք: 
Բա նաս տեղ ծա կան խոս քում ածա կան+գո
յա կան, գո յա կան+ածա կան, մակ բայ+բա
յա  հիմք ,  գո  յա  կան+բա  յա  հիմք ,  ածա
կան+ածա կան կա ղա պար նե րով կերտ ված 
բար դու թյուն ներն առա վե լա պես մակդ րա
յին կի րա ռու թյուն ունե ցող ածա կան ներ են: 
Դի տար կենք օրի նակ ներ.

«Հե ռա ծավալ» (ածա կան) – հեռ+ա+ծա
վալ (մակ բայ+բա յա հիմք)՝ հեռ վում ծա վալ
ված (բա ռե րի բա ցատ րու թյուն նե րը տրված 
են ըստ Է. Աղա յա նի բա ցատ րա կան բա
ռա րա նի): «Հե ռա ծա վալ ան հայտ նե րում 
պահվ տած // Գա լիք օրերն ան հուն, ան տես 
խա վա րում...» (Մթնշա ղի անուրջ ներ, I, 30):

« Հ ր դ ե  հ ա  վ ա ռ »  ( ա ծ ա  կ ա ն )  – 
հրդեհ+ա+վառ (գո յա կան+բա յա հիմք)` 
հրդե հի նման վառ վող, փխբ. կրա կոտ, 
վառվ ռուն: «...Քո աչ քե րի խո րու թյու նը 
հրդե հա վառ, // Ուր վառ ված են մութ ցան
կու թյան ջա հեր ան խոս...» (Մթնշա ղի 
անուրջ ներ, I, 85):

«Սրնգա նուշ» (ածա կան) – սրինգ+անուշ 
(գո յա կան+ածա կան)՝ սրնգի նման անուշ: 
«Կան չում են ինձ ձայ ներ, // Ձայ ներ սրնգա
նուշ...» (Ան տիպ էջեր, II, 85):

« Տխ րա  դա  լ ո ւ կ »  ( ա ծա  կ ա ն )  – 
տխուր+ա+դա լուկ (ածա կան+ածա կան) ՝ 

տխրու թյան դա լու կով պա տած՝ տխրու
թյուն ար տա հայ տող: «Կրծքիս դիր դեմ քը 
քո տխրա դա լուկ...» (Մթնշա ղի անուրջ
ներ, I, 69):

«Քնքու շա բույր» (ածա կան) – քնքուշ+ 
ա+բույր (ածա կան+գո յա կան)՝ քնքուշ բույր 
ունե ցող: «Քնքու շա բույր ծա ղիկ նե րի թեր
թե րում, // Լույս դաշ տե րի նիր հող օվ կի ա
նում...» (Մթնշա ղի անուրջ ներ, I, 100):
Նո րա բա նու թյուն նե րի մակդ րա յին կի րա

ռու թյուն նե րը, խոս քի պատ կե րա վո րու թյա
նը նպաս տե լու առու մով, ոճա կան բա ցա
ռիկ ար ժեք ունեն: Հայտ նի է, որ մակ դիրն 
ար տա հայ տում է առար կա յի, երեւ ույ թի հա
մար ոչ սո վո րա կան հա մար ված հատ կա
նիշ նե րը: Եթե մակ դի րի հա մար հատ կան
շա կանն առար կան, երեւ ույ թը նոր կող մով 
ներ կա յաց նելն է, ապա նո րա բա նու թյուն նե
րի մակդ րա յին գոր ծա ծու թյուն ներն աչ քի են 
ընկ նում հու զա կան, զգա յա կան ան հա տա
կան վե րա բեր մուն քի ար տա հայտ ման կա
րո ղու թյամբ ու ինք նա տի պու թյամբ: 
Ոճա կան մեծ լից քով են հատ կանշ

վում ածանց մամբ կազմ ված նո րա բա նու
թյուն նե րը, ինչ պես օրի նակ՝ «ամ փո փիկ» 
(Մթնշա ղի անուրջ ներ, I, 98), «նրբա գին» 
(Ան տիպ էջեր, II, 41), «սրին գե» (Մթնշա
ղի անուրջ ներ, I, 73), «ոս կեւ ուն» (Ան տիպ 
էջեր, II, 107), «դե գե րուն» (Ան տիպ էջեր, 
II, 98), «ցնո րոտ» (Գի շեր եւ հու շեր, I, 133), 
«վի րոտ» (Ան տիպ էջեր, II, 62), «հոգ նա
ծո րեն» (Մթնշա ղի անուրջ ներ, I, 78), «ուր
վա կա նո րեն» (Մթնշա ղի անուրջ ներ, I, 41), 
«նա ի րա կան» (Ոս կե շղթա, I, 217), «նա ի
րու հի», «նա ի րյան» (Եր կիր Նա ի րի, I, 252), 
«նա իր ցի» (Եր կիր Նա ի րի, I, 241), «քրո ջա
կան» (Ոս կե հե քի աթ, I, 159), «պրին ցու հի» 

(Այլ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, I, 279), «գիմ
նա զու հի» (Ան տիպ էջեր, II, 109), «հե ռաս
տան» (Մթնշա ղի անուրջ ներ, I, 40), «փո
թորկա վետ» (Այլ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, 
I, 261) եւ այլն: Հա ճախա կի գոր ծա ծա կան 
են հատ կա պես ան- նա խա ծան ցով եւ -ոտ, 
-ուն, -ե վեր ջա ծանց նե րով կազմ ված նո րա
բա նու թյուն նե րը:

Շա րու նա կե լի

Մե րի ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻ ՍՅԱՆ 
Բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու 

ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Կրոնական, մշակութային,
լրատվական երկշաբաթաթերթ

Հիմնադիր՝
 Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին

Հրատարակիչ՝
 «Քրիստոնյա Հայաստան»
 թերթի խմբագրություն

Գլխավոր խմբագիր՝
 Աստղիկ Ստամբոլցյան

Գրանցման վկայական՝ 624
Խմբագրության հասցեն՝
 Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին

Հեռախոս՝ 517197

Էլ.փոստ՝ qristhay@etchmiadzin.am
  astghikstam@gmail.com

web կայք՝ 
krishayas.wordpress.com
Ստոր. տպագր. 30.11.2018 թ.

Տպաքանակը՝ 1175

Սկիզբը՝ էջ 4, 6
Կի րա ռա կան ար վես տի հա մար արած 

էս քիզ նե րից մի քա նիսն ըն դուն վել են լայն 
ար տադ րու թյան հա մար: Իս րա յե լ յա նի 
ստեղ ծած զի նան շան նե րի, մե դալ նե րի, պե
տա կան պար գեւ նե րի եւ լո գո տի պե րի ծա
գու մը, ցա վոք, հա ճախ չի հիշ վում, կամ էլ 
դրանք հա մար վում են ժո ղովր դա կան ծագ
ման, վատ թա րա գույն դեպ քե րում՝ վե րագր
վում այ լոց:
Իս րա յե լ յա նի հա մար մեծ ու փոքր, նշա

նա կա լի ու անն շան աշ խա տանք ներ գո յու
թյուն չու նե ին. յու րա քան չյուր ստեղ ծա գոր
ծու թյուն հա վա սա րա պես կա րեւոր էր նրա 
հա մար, եւ դրան ցից ամեն մե կը կեր տում 
էր մի եւ նույն եռան դով ու բա րեխղ ճու թյամբ, 
ամեն մի մտահ ղաց ման ուղ ղու թյամբ աշ
խա տե լիս ստեղ ծում էր բա զում՝ որա կով 
ու մտքի խո յան քով հա վա սա րա զոր տար
բե րակ ներ: Լի ներ կրծքան շան, հրա վի րա
տոմս թե հսկա յա ծա վալ շի նու թյուն, նա 
նույն ոգեւ ո րու թյամբ էր աշ խա տում. դրա 
բա ցա հայտ վկա յու թյուն նե րը գոր ծե րի այն 
բազ մա թիվ տար բե րակ ներն են, որ պահ
պան վել են ճար տա րա պե տի ար խի վում: 
Աս վա ծը հաս տա տենք՝ նաեւ Վա րազ դատ 
Հա րու թյու նյա նի հու շե րի հե տեւ յալ հատ

վա ծը մեջ բե րե լով. «Իր ստեղ ծա գոր ծա
կան ըմբռ նում նե րի բարդ նե րաշ խար հում, 
են թա գի տակ ցու թյան մեջ ամ բա րած ողջ 
հարս տու թյու նը նա զար մա նա լի հու նա րով 
կա րո ղա նում էր մա տու ցել նո րո վի, չկրկնե
լով ոչինչ եւ ոչ ոքի: Զար մանք էր պատ ճա
ռում նրա երեւ ա կա յու թյան հարս տու թյու նը: 
Մի եւ նույն ճար տա րա պե տա կան լու ծու մը՝ 
լի ներ դա գյու ղա կան ակումբ թե մե նա
տուն, աղ բյուրհու շար ձան թե հե րո սա մար
տի կո թող, գի նե գոր ծա րան թե թան գա րան, 
ջրի սա փոր թե գրքի շա պիկ, նա կա րո ղա
նում էր մեկ նա բա նել բազ մա թիվ եւ մե կը 
մյու սից հե տաքր քիր տար բե րակ նե րով: 

...Մի եւ նույն թե ման ճար տա րա պե տա կան 
բազ մա պի սի հո րին վածք նե րով մարմ նա
վո րե լու զար մա նահ րաշ կա րո ղու թյամբ իմ 
ար վես տա կից ըն կե րը հի րա վի հի շեց նում 
էր հայ միջ նա դա րի մե ծահ մուտ վար պետ
նե րին»: 
Իս րա յե լ յա նը նա խագ ծերն ավար տում էր 

ներ կա յաց նե լու ժամ կե տից շուտ՝ հա ճախ 
օգ նե լով ըն կեր նե րին, նույ նիսկ եթե նրանք 
նա խա գիծ էին անում նույն մրցույ թին ներ
կա յաց նե լու հա մար:
Ռա ֆա յել Իս րա յե լա նի ճար տա րա պե

տա կան, գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր

ծու թյուն նե րը հայ եւ հա մաշ խար հա յին 
ճար տա րա պե տու թյան մեջ զբա ղեց նում 
են լի ո վին ուրույն, անկրկ նե լի տեղ: Իս րա
յե լ յա նա կան ար վես տի նմուշ ներն անհ նար 
է շփո թել այլ ար վես տա գետ նե րի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րի հետ: 
Վար պե տը եր բեմն եղել է հա մա հե ղի նակ 

կամ արել հիմ նա վոր առա ջար կու թյուն
ներ, տվել ուղ ղու թյուն ու գա ղա փար, բայց 
չի ցան կա ցել ար ձա նագ րել իր մաս նակ
ցու թյու նը. այ նու հան դերձ՝ ձե ռա գիրն ակն
հայտ է: 
Հայ գաղ թաշ խար հի բա զում հա մայնք

նե րում իս րա յե լ յա նա կան շի նու թյուն նե րը 
վե րար տադր վել են հու շան վեր նե րի, քան
դակ նե րի, բե մա կան դե կո րա ցի ա նե րի, 
գե ղան կար նե րի մեջ, օրի նակ՝ Լի բա նա նի 
Բիք ֆա յա քա ղա քում գտնվող ցե ղաս պա
նու թյան հու շար ձա նի պա հա պան ցու լերն 
ու զան գաշ տա րա կը: 
Այ սօր եւս Իս րա յե լ յա նի նա խագ ծով վեր 

են խո յա նում կա ռույց ներ, օրի նակ՝ «Նոյ» 
գի նուկո նյա կի գոր ծա րա նի աշ տա րա կը, 
որը կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում դար
ձավ ֆունկ ցի ո նալ եւ կի րա ռե լի շի նու թյուն:
Ճար տա րա պե տի ար խի վում, իրա կա

նաց ված նա խագ ծե րից զատ, կան նաեւ 
չկա ռուց ված աշ խա տանք նե րի բա զում 
նա խագ ծեր, ջրա ներկ ու գրա ֆի կա կան 
աշ խա տանք ներ եւ կի րա ռա կան ար վես
տի տարաբ նույթ նմուշ նե րի գծագ րեր ու 
էս քիզ ներ, որոնք ուսում նա սիր ված եւ մեկ
նա բան ված չեն: Հի շա տա կենք չի րա կա
նաց ված նա խագ ծե րից մե կը. Ան տոն Քո չի
նյանն Իս րա յե լ յա նին առա ջար կել էր Անիի 
շրջա նի (ներ կա յիս Շի րա կի մարզ) Խար
կով գյու ղում կա ռու ցել մի հյու րա նոց, որ
տե ղից պետք է երեւ ար Անին: Նա խա գիծն 
ամե նյան ման րա մաս նու թյուն նե րով պատ
րաստ էր, ան գամ ներ քին հար դա րան քը, 
նույ նիսկ կա հա վո րան քը, բայց, ցա վոք, չի
րա կա նա ցավ: 

Շա րու նա կե լի

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

Սկիզբը՝ էջ 6, 7
Ի տար բե րու թյուն աբ սուր դի ուղ ղու թյան 

մի շարք գոր ծե րի՝ Ադա մո վի պի ես նե րը 
սար սափ չեն առա ջաց նում, ավե լին՝ ար դա
րու թյան հա մար խոր հե լու տե ղիք են տա լիս 
եւ, որ շատ կա րեւ որ է, մարդ կա յին նե րաշ
խար հի, մտա ծո ղու թյան ու գոր ծե լա կեր պի 
վե րա նայ ման են մղում:
Իհար կե Ադա մո վի պի ես նե րում պատ

կեր ված աշ խար հը լի է խառ նաշ փո թու
թյուն նե րով: Բե մը լե ցուն է ոչ մի այն զա նա
զան դե կո րա ցի ա նե րով, այ լեւ զա նա զան 
թղթե րով, ճո ճա նակ նե րով, հե ծա նիվ նե րով, 
գրա մե քե նա նե րով, «գործում» են իրեր ու
հե րոս ներ, որոնք որեւէ մաս նակ ցու թյուն 
կամ դեր չու նեն (ամուս նա ցած զույ գեր, 
սլաք ներ չու նե ցող ժա մա ցույց, պա տից 
կախ ված նկար): Ան գամ բեմ են «մտնում» 
հե րոս ներ, որոնք գո յու թյուն չու նեն: Նույն
քան անի մաստ են «գոր ծող» հե րոս նե րին 
տրված անուն նե րը՝ Ամե նա եր ջա նի կը կա
նան ցից, Նույն դե րա սա նու հին («Վե րագտ
նում»), Ն. («Պա րո դիա»), Ֆրան սի ա յի 
բան կը («71ի գա րու նը»), Առա ջին եկա ծը 
(«Ներ խու ժում»): Նրա հե րոս նե րից շա տե
րը ջղա յին շար ժում նե րով ան հա վա սա
րակ շիռ մար դիկ են, գրե թե միշտ թափթփ
ված ու ան կա յուն՝ իրենց արարք նե րում: 
Նրան ցից ոմանք չու նեն նաեւ ժա մա նա կի 
զգա ցո ղու թյուն եւ անընդ հատ հարց են 
տա լիս, թե ժա մը քա նիսն է: Ժա մա նակն 
ինքն էլ անո րոշ է ու խան գար ված, ինչ պես 
խան գար ված են ծա վալ վող երեւ ույթ նե
րը, մարդ կա յին հո գի նե րը, վա ղուց «ինքն
իրեն» կորց րած հա սա րա կա կան հա րա բե
րու թյուն նե րը: Ամեն բան այդ աշ խար հում 
կի սա ի րա կան է ու կի սա լուրջ եւ ամ բող ջա
կան չէ. գոր ծող ան ձը կա րող է տա բա տը 
հա նել եւ կնոջ հա գուստ հագ նել: Բե մա կան 
առու մով այդ դրվա գը որեւէ դեր չի կա տա
րում: Բայց հենց այդ «ան մտու թյան» մեջ 
է պար փակ ված, այս պես ասած, միտ քը, 
ան գո միտ քը: Մի այլ կեր պար բե մում իրեն 
ներ կա յաց նում է որ պես թե մի ուրիշ հե րոս 
եւ հե տո վե րա դառ նում որ պես ին քը: Այս
տեղ կա րող են եր ջա նիկ լի նել... խոր տակ
վե լու հա մար, մահ վան... ծնունդ տո նել եւ 
այլն, եւ այլն, այլ խոս քով՝ իմաստ տալ անմ
տու թյա նը եւ անմ տու թյան մեջ «իմաստ»
փնտրել: Մղձա վանջ, երազ եւ արթմ նու
թյուն, մտքի սե թեւ ե թանք, վար մուն քի անի
մաս տու թյուն ներ. ամե՛ն, ամե՛ն բան այս
տեղ խառն ված է իրար: Այդ հե րոս ներն 
ապ րում են անի րա կա նու թյան եւ անո րո
շու թյուն նե րի հատ ման աշ խար հում. վա ղը 
եւս նույն քան անո րոշ է նրանց հա մար:

Շա րու նա կե լի

Արծ րուն ԱՎԱ ԳՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր

ԲԱՌԱՍՏԵՂԾՏԵՐՅԱՆԸ

Անսահման տաղանդավոր ու անսահման հայրենասեր 
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