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

Բուենոս Այրեսի Մխիթարյան վարժարանի 

սաներին

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 Բու ե նոս Այ րե սի (Ար գեն տի նա) Մխի թա րյան 
վար ժա րա նի մի խումբ սա նե րի` առաջ նոր դու-
թյամբ Հա յաս տա նում Մխի թա րյան կենտ րո նի 
տնօ րեն հայր Եղիա վրդ. Քի լաղ պյա նի:
Նո րին Սրբու թյունն իր հայ րա կան սերն ու 

օրհ նու թյու նը բե րեց պա տա նի նե րին` ուրա-
խու թյուն հայտ նե լով հա մայն հա յու թյան նվի-
րա կան սրբա վայր այ ցի առի թով: 
Ար գեն տի նա ցի ուխ տա վոր նե րի հետ զրույ-

ցում Վե հա փառ Հայ րա պե տը գնա հա տան քով 
անդ րա դար ձավ Մխի թա րյան վար ժա րա նի 
ուսու ցիչ նե րի նվի րյալ եւ նա խան ձախն դիր 
աշ խա տան քին եւ նկա տեց նաեւ, որ հայ րե-
նիք այցն ավան դույթ է դառ նում` նպաս տե լով, 

որ Հա յաս տա նին մի այն դա սագր քե րից ծա նոթ 
աշա կերտ ներն իրա կա նում հա ղորդ դառ նան 
հայ ժո ղովր դի սո վո րույթ նե րին ու սրբու թյուն-
նե րին: Վե հա փառ Հայ րա պե տը վստա հու թյուն 
հայտ նեց, որ այ ցը հա վա սա րա պես խան դա-
վա ռու թյամբ պի տի լցնի վար ժա րա նի ոչ մի-
այն հայ, այ լեւ օտա րազ գի սա նե րի հո գի նե րը: 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի հետ զրույ ցում 

պա տա նի ուխ տա վոր նե րը նաեւ պատ մե ցին 
իրենց տպա վո րու թյուն նե րի մա սին, տե ղե կու-
թյուն ներ փո խան ցե ցին իրենց կրթա կան հաս-
տա տու թյան, հե տաքրք րու թյուն նե րի եւ ըն տա-
նիք նե րի վե րա բե րյալ: 
Նո րին Սրբու թյու նը սա նե րին մաղ թեց բա րի 

կե ցու թյուն, ուրախ, ոգեշն չող եւ հո գեւ որ ապ-
րում նե րով հա րուստ օրեր Հա յաս տա նում:

Նո րա օծ եկե ղե ցա կան նե րին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց հոկ-
տեմ բե րի 7-ին Կե չա ռի սի վան քի Ս. Գրի գոր 
Լու սա վո րիչ առաջ նոր դա նիստ եկե ղե ցում քա-
հա նա յա կան ձեռ նադ րու թյան ար ժա նա ցած 7 

քա հա նա նե րին` ուղեկ ցու թյամբ Կո տայ քի թե-
մի առաջ նորդ Առա քել արք. Քա րա մյա նի եւ 
Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի լու սա րա րա պետ Հով-
նան եպս Հա կո բյա նի:

ՀՀ-ում ԱՄՆ-ի դես պա նին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հան դի պում 
ունե ցավ դի վա նա գի տա կան առա քե լու թյու նը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ավար տող 
Ամե րի կա յի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի ար տա-
կարգ եւ լի ա զոր դես պան Ռի չարդ Միլ սի հետ:
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը գո հու նա կու-

թյամբ անդ րա դար ձավ ԱՄՆ-ի ժո ղովր դի եւ 

իշ խա նու թյուն նե րի կող մից երկ րին բե րած 
մշտա կան զո րակ ցու թյա նը, հայ-ամե րի կյան 
հա րա բե րու թյուն նե րին` գնա հա տե լով նաեւ 
դրանց ամ րապնդ ման եւ զար գաց ման գոր-
ծում դես պա նի ներդ րած ջան քե րը: Վե հա փառ 
Հայ րա պետն ընդգ ծեց, որ Հա յաս տա նում պաշ-
տո նա վար ման տա րի նե րին դես պանն ակա նա-
տես եղավ պատ մա կան մի շարք իրա դար ձու-
թյուն նե րի:
Իր հեր թին ԱՄՆ-ի դես պա նը, ուրա խու թյուն 

հայտ նե լով Հա յաս տա նում իր ծա ռա յու թյու նը 
բե րե լու առի թով, նշեց, որ թող նում է եր կի րը՝ 
նրա ապա գա յի հան դեպ մեծ հույ սե րով: Պրն 
Միլ սը գո հու նա կու թյամբ հաս տա տեց, որ այս 
տա րի նե րին հնա րա վո րու թյուն է ունե ցել ճա-
նա չե լու հայ ժո ղովր դին, ավե լին իմա նա լու 
ժո ղովր դի կյան քում Հա յոց Եկե ղե ցու կա րեւոր 
դե րի եւ պա տաս խա նատ վու թյան մա սին, 
ինչ պես նաեւ ծա նո թա նա լու ազ գա յին ավան-
դույթ նե րին եւ սո վո րու թյուն նե րին: 
Հան դիպ ման ըն թաց քում Վե հա փառ Հայ րա-

պե տը, անդ րա դառ նա լով ղա րա բա ղյան հա կա-
մար տու թյա նը եւ սահ մա նին ար ձա նագր վող 
ան ցան կա լի մի ջա դե պե րին, որոնց հե տեւ ան-
քով երի տա սարդ կյան քեր են ընդ հատ վում, 

հույս հայտ նեց, որ ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի ջան-
քե րով եւ մի ջազ գա յին հան րու թյան զո րակ-
ցու թյամբ խնդի րը կգտնի իր խա ղաղ լու ծու-
մը, եւ կե րաշ խա վոր վի մեր ժո ղովր դի ազատ, 
ան կախ կյան քը մեր պատ մա կան Ար ցախ 
աշ խար հում: Այս առի թով Նո րին Սրբու թյունն 
իր գնա հա տանքն ար տա հայ տեց հա կա մար-

տու թյան խա ղաղ կար գա վոր մանն ի նպաստ, 
Մինս կի խմբի շրջա նակ նե րում, ԱՄՆ-ի կող մից 
գոր ծադր վող ջան քե րի կա պակ ցու թյամբ:
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը մտա հո գու-

թյամբ խո սեց նաեւ երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած 
մար տահ րա վեր նե րի, մաս նա վո րա պես՝ սո-
ցիալ-տնտե սա կան կյան քի մա սին: Անդ-
րա դառ նա լով ներ քա ղա քա կան իրա վի ճա-
կին` Հա յոց Հայ րա պե տը հույս հայտ նեց, որ 
կգտնվեն բար վոք լու ծում ներ փոխ հաս կա ցո-
ղու թյան ոգով եւ երկ խո սու թյան ճա նա պար-
հով: Նո րին Սրբու թյու նը շեշ տեց, որ հայ ժո ղո-
վուրդն իր քրիս տո նե ա կան հա վա տի շնոր հիվ 
լա վա տե սու թյամբ է մշտա պես հաղ թա հա րել 
կյան քի դժվա րու թյուն նե րը եւ ար ձա նագ րել 
բա րի ար դյունք ներ: 
Զրույ ցի ըն թաց քում Ամե նայն Հա յոց Կա թո-

ղի կոսն ու ԱՄՆ-ի դես պանն անդ րա դար ձան 
նաեւ Նյու Յոր քի «Մետ րո պո լի տեն» թան գա-
րա նում կազ մա կերպ ված «Հա յաս տան» ցու-
ցա հան դե սին` բարձ ր գնա հա տե լով կա տար-
ված աշ խա տան քը:
Վեր ջում Վե հա փառ Հայ րա պե տը հա ջո ղու-

թյուն ներ մաղ թեց դես պա նին՝ հե տա գա իր ծա-
ռա յու թյան մեջ:

10 հոկտեմբերի Մայր Աթո ռի լու սա րա րա պե տը Նո րին 
Սրբու թյա նը ներ կա յաց րեց նո րա օծ հո գեւ ո րա-
կան նե րին` հայ ցե լով Հա յոց Հով վա պե տի հայ-
րա կան օրհ նու թյունն ու պատ գա մը: Այս առի-
թով իր ուրա խու թյունն ար տա հայ տեց նաեւ 
ձեռ նադ րող Առա քել ար քե պիս կո պո սը` նո րա-
օծ նե րին մաղ թե լով բա րի հով վա կան առա քե-
լու թյուն:
Ող ջու նե լով քա հա նա հայ րե րին` Ամե նայն 

Հա յոց Կա թո ղի կո սը գո հու թյուն հայտ նեց Երկ-
նա վո րին, որ նոր մշակ ներ է հասց նում Հա յոց 
Եկե ղե ցուն: Նո րին Սրբու թյու նը, ընդգ ծե լով 
հո գեւ ո րա կա նի դե րա կա տու թյան կա րեւ ո-
րու թյու նը, նշեց, որ բազ մա թիվ հա մայնք ներ 
դեռ սպա սում են իրենց հո գեւ որ հո վիվ նե-
րին: Վե հա փառ Հայ րա պե տը հույս հայտ նեց, 
որ քա հա նա նե րը հաս տա տուն կլի նեն իրենց 

հով վա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ եւ իրենց ար-
դյու նա վետ ծա ռա յու թյամբ կնպաս տեն ժո-
ղովր դի հո գեւ որ կյան քի պայ ծա ռու թյա նը եւ 
Եկե ղե ցու շե նաց մա նը: 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր գնա հա-

տան քը բե րեց ձեռ նադ րող Առա քել սրբա զա-
նին՝ իր ստանձ նած պար տա կա նու թյան հա-
մար, ինչ պես նաեւ լու սա րա րա պետ Հով նան 
սրբա զա նին, ում հո գեւ որ տես չու թյան ներ քո 
քա հա նա ներն իրենց սար կա վա գա կան ծա ռա-
յու թյունն էին բե րում մինչ ձեռ նադ րու թյու նը:
Նո րըն ծա նե րի անու նից Սի ոն քա հա նա 

Հա րու թյու նյա նը երախ տի քի խոսք ուղ ղեց 
Նո րին Սրբու թյա նը ` խոս տա նա լով ար դա-
րաց նել Հա յոց Հայ րա պե տի հույ սե րը եւ ան-
սա կարկ ծա ռա յել երկ նա վոր Տի րո ջը եւ հայ 
ժո ղովր դին:
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Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց

Հնդկաստան բուժման մեկնող 

երեք զինվորականներին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց հայ-
րե նի քի պաշտ պա նու թյան հա մար ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հե տեւ ան քով հաշ ման դա-
մու թյուն ստա ցած երեք զին վո րա կան նե րին` 
ուղեկ ցու թյամբ ՀՀ ԶՈՒ հո գեւ որ առաջ նորդ 
Վրթա նես եպս Աբ րա հա մյա նի: Նրանք առա-
ջի կա օրե րին կմեկ նեն Հնդկաս տան` Մայր 
Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի եւ Կալ կա թա յի Ս. Նա զա-
րեթ հայ կա կան եկե ղե ցու վար չու թյան նա խա-
ձեռ նու թյամբ ու աջակ ցու թյամբ ստա նա լու 
անհ րա ժեշտ բու ժումն ու վեր ջույթ նե րի պրո-
թե զա վո րու մը: Սա եր կու տար վա ըն թաց քում 
զին վո րա կան նե րի չոր րորդ խումբն է, որ այս 
նպա տա կով մեկ նում է Կալ կա թա:
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, իր օրհ նու-

թյու նը բե րե լով զին վո րա կան նե րին, նշեց, որ 
հպար տու թյուն է տես նել հայ րե նյաց պաշտ-
պան նե րի, ով քեր պատ րաստ են իրենց 
կյանքն ըն ծա յել հայ րե նի քին: «Ձեր կող մից 
դրսեւ ո րած այդ քա ջա րի ոգին ար դեն իսկ հե-
րո սու թյուն է մեզ հա մար»,- ընդգ ծեց Նո րին 
Սրբու թյու նը` փաս տե լով, որ Մայր Աթո ռը հե-
տա գա յում եւս շա րու նա կե լու է այս առու մով 
իր զո րակ ցու թյու նը բե րել Հա յոց բա նա կին:
Նո րին Սրբու թյու նը հույս հայտ նեց, որ անհ-

րա ժեշտ այս բու ժու մը կօգ նի զին վո րա կան նե-
րին կազ մա կեր պել իրենց հե տա գա կյան քը եւ 
ծա ռա յու թյու նը: 
Իրենց հեր թին զին վո րա կան նե րը երախ-

տա գի տու թյուն հայտ նե ցին Վե հա փառ Հայ րա-
պե տին՝ հո գա ծու վե րա բեր մուն քի, Եկե ղե ցու 
ազ գա պահ պան առա քե լու թյան եւ բա նա կա-
շի նու թյան գոր ծում ունե ցած մեծ ներդր ման 
հա մար, պա տաս խա նե ցին նաեւ իրենց կյան-
քի եւ ծա ռա յու թյան վե րա բե րյալ Նո րին Սրբու-
թյան հար ցում նե րին: 
Հան դիպ ման ավար տին Ամե նայն Հա յոց 

Կա թո ղի կո սը Պահ պա նիչ աղոթ քով օրհ նեց 
զին վո րա կան նե րին` մաղ թե լով, որ ամե նա կալ 
Տե րը պար գեւի նրանց ուժ եւ եռանդ՝ նո րա նոր 
հա ջո ղու թյուն ներ ար ձա նագ րե լու կյան քում եւ 
ապ րե լու հա րա տեւ խա ղա ղու թյան մեջ:

Կանադայի վարչապետին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
Կա նա դա յի վար չա պետ Ջաս թին Տրյու դո յին` 
ուղեկ ցու թյամբ ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա-
րար Զոհ րաբ Մնա ցա կա նյա նի:
Նո րին Սրբու թյու նը ող ջու նեց Կա նա դա յի 

վար չա պե տի առա ջին պաշ տո նա կան այ ցը 
Հա յաս տան` հույս հայտ նե լով, որ այն ավե լի 
պի տի խթա նի հայ-կա նա դա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րը եւ նպաս տի առ կա գոր ծակ ցու թյան 
առա վել ընդ լայն մանն ու ամ րապնդ մա նը:
Վե հա փառ Հայ րա պե տը գո հու նա կու թյամբ 

հաս տա տեց, որ Ֆրան կո ֆո նի ա յի մի ջազ գա-
յին կազ մա կեր պու թյան 17-րդ գա գաթ նա ժո-
ղո վի բա րե հա ջող անց կա ցու մը Հա յաս տա նում 
առիթ դար ձավ տար բեր երկր նե րի մի ջեւ հա-
րա բե րու թյուն նե րի խո րաց ման, նոր կա պե րի 
եւ գոր ծակ ցու թյան հաս տատ ման եւ հնա րա-
վո րու թյուն ըն ձե ռեց Ֆրան կո ֆո նի ա յի կազ մա-
կեր պու թյան ան դամ երկր նե րին ճա նա չե լու հայ 
ժո ղովր դին եւ հա ղորդ դառ նա լու նրա իղ ձե րին, 
երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րին:
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը Կա նա դա յի 

վար չա պե տին ներ կա յաց րեց նաեւ Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջ մի ած նի առա քե լու թյու նը հայ ժո ղովր-
դի կյան քում` ընդգ ծե լով, որ Հա յոց Եկե ղե ցին 
հայ ժո ղովր դի հետ մի ա սին դի մագ րա վել է դա-
րե րի դժվա րու թյուն նե րին ու փոր ձու թյուն նե րին, 
կրել նույն տա ռա պանք ներն ու զրկանք նե րը, 
ապ րել նրա իղ ձե րով եւ տե սիլք նե րով: Նո րին 
Սրբու թյու նը մաս նա վո րա պես անդ րա դար ձավ 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան եւ խորհր դա յին տա-
րի նե րի հե տեւ ան քով Հա յոց Եկե ղե ցու կրած 

կո րուստ նե րին եւ ներ կա յում Եկե ղե ցու կող մից 
տար վող գոր ծու նե ու թյա նը տար բեր ոլորտ նե-
րում` վստա հու թյուն հայտ նե լով, որ նոր իրո ղու-
թյան պայ ման նե րում Հա յոց Եկե ղե ցին պի տի 
կա րո ղա նա առա վել մեծ չա փով շա րու նա կել 
իրա կա նաց նել իր առա քե լու թյու նը հայ ժո ղովր-
դի հո գեւ որ վե րա զար թոն քի կերտ ման ու մի աս-
նա կա նու թյան ամ րապնդ ման գոր ծում: 

Գա րե գին Բ Կա թո ղի կո սը նաեւ գնա հա-
տան քով ար ձա նագ րեց այն ջերմ վե րա բեր-
մուն քը, որ Կա նա դա յի իշ խա նու թյուն նե րի
կող մից մշտա պես դրսեւ որ վում է հան դեպ հայ 
հա մայն քը եւ նրա ազ գա յին-հո գեւ որ կյան քը: 
Այս առի թով Նո րին Սրբու թյու նը նկա տեց, որ 
Կա նա դա յի հայ հա մայն քը գե ղե ցիկ կա մուրջ 
է՝ եր կու երկր նե րի մի ջեւ հա րա բե րու թյուն նե րի 
զո րաց ման եւ զար գաց ման հա մար:
Իր հեր թին Կա նա դա յի վար չա պետն իր 

ուրա խու թյունն ար տա հայ տեց հան դիպ ման 
կա պակ ցու թյամբ` ընդգ ծե լով, որ երեք տաս-

նա մյակ անց մեծ հա ճույ քով է վերս տին այ-
ցե լել Հա յաս տան եւ մեծ պա տիվ է հա մա րում 
հյու րըն կալ վել հա յոց հո գեւ որ կենտ րո նում եւ 
ան խոս պի տի նպաս տի եր կու երկր նե րի մի-
ջեւ կա պե րի խո րաց մա նը: 
Պրն Ջաս թին Տրյու դոն, անդ րա դառ նա լով 

Կա նա դա յում ապաս տան գտած հայ հա մայն-
քին, մաս նա վո րա պես նշեց, որ Կա նա դան 

պետք է շնոր հա կա լու թյուն հայտ նի երկ րում 
հաս տատ ված կա նա դա հա յե րին, ով քեր հսկա-
յա կան ներդ րում են ունե ցել Կա նա դա յի կյան-
քի տար բեր աս պա րեզ նե րում: Վե րա դառ նա-
լով հայ-կա նա դա կան հա րա բե րու թյուն նե րին` 
վար չա պե տը շեշ տեց, որ Կա նա դան հպարտ 
է Հա յաս տա նի գոր ծըն կե րը լի նե լու հա մար եւ 
շա րու նա կե լու է գոր ծակ ցու թյու նը տար բեր 
հար թու թյուն նե րում:
Կա նա դա յի վար չա պե տը Վե հա փառ Հայ-

րա պե տին ներ կա յաց րեց նաեւ Ծի ծեռ նա կա-
բեր դի հու շա հա մա լիր իր այ ցե լու թյան տպա-
վո րու թյուն նե րը:
Զրույ ցի ըն թաց քում Վե հա փառ Հայ րա պե-

տը եւ պրն Ջաս թին Տրյու դոն խո սե ցին խա-
ղաղ, բա րօր եւ ապա հով աշ խար հի կերտ-
ման գոր ծում միջկ րո նա կան երկ խո սու թյան 
կա րեւ ո րու թյան մա սին: Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը ներ կա յաց րեց Հա յոց Եկե ղե-
ցու ներգ րավ վա ծու թյու նը միջկ րո նա կան եւ 
միջե կե ղե ցա կան երկ խո սու թյուն նե րում, ինչ-
պես նաեւ տե ղե կաց րեց ղա րա բա ղյան հա-
կա մար տու թյան խա ղաղ կար գա վոր մանն 
ուղղ ված հո գեւ որ առաջ նորդ նե րի ջան քե րի 
մա սին: 
Հան դիպ մանն անդ րա դարձ կա տար վեց 

քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի կա րեւ որ պա տաս-
խա նատ վու թյա նը՝ մարդ կա յին կյան քում ող-
բեր գու թյուն նե րի կան խար գել ման, անար դա-
րու թյան եւ տա ռա պանք նե րի հաղ թա հար ման, 
աղ քա տու թյան վե րաց ման գոր ծում: Այս կա-
պակ ցու թյամբ Նո րին Սրբու թյու նը վստա հու-
թյամբ ընդգ ծեց, որ Կա նա դա յի երի տա սարդ 
եւ եռան դուն առաջ նորդն ապա գա յի իր տես-
լա կա նով մեծ նպաստ կբե րի խա ղաղ աշ խար-
հի կա ռուց մա նը:
Հան դիպ մա նը ներ կա էին 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, Կա նա դա յի հա յոց թե մի առաջ-
նորդ Աբ գար եպս Հո վա կի մյա նը եւ թե մա կան 
խորհր դի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 
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Հոկ տեմ բե րի 7-ին, օրհ նու 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, Կո-
տայ քի թե մի Կե չա ռի սի վան քի Ս. Գրի գոր 
Լու սա վո րիչ առաջ նոր դա նիստ եկե ղե ցում 

կա տար վեց քա հա նա յա կան ձեռ նադ րու թյուն: 
Ս. Պա տա րա գի ըն թաց քում Կո տայ քի թե մի 
առաջ նորդ Առա քել արք. Քա րա մյա նի ձե ռամբ 
քա հա նա յա կան ձեռ նադ րու թյուն եւ օծում 
ստա ցավ Մայր Աթո ռի տար բեր կա ռույց նե րում 

եւ ՀՀ ԶՈՒ հո գեւ որ առաջ նոր դու թյու նում սպա-
սա վո րող յոթ սար կա վագ:
Նույն օրը՝ առա վո տյան, կա տար վեց ըն-

ծայ ման կար գը: Ձեռ նադ րու թյան ըն թաց քում 
Առա քել սրբա զա նը քա հա նա յու թյան կո չեց 
նո րըն ծա նե րին՝ սրբա լույս Մյու ռո նով օծե լով 
նրանց ճա կատ ներն ու ձեռ քե րը, ինչ պես նաեւ 
նո րա օծ եկե ղե ցա կան նե րին շնոր հե լով հո-
գեւոր նոր անուն ներ:
Ռու դիկ սրկ. Հայ րա պե տյա նը վե րա կոչ վեց 

Սի ոն քա հա նա, Սար գիս սրկ. Ա բյա նը՝ Գեւ որգ 
քա հա նա, Աշոտ սրկ. Տիգ րա նյա նը՝ Նա րեկ 
քա հա նա, Ռու բեն սրկ. Կա րա պե տյա նը՝ Նա-
հա պետ քա հա նա, Վի րաբ սրկ. Սարգ սյա նը՝ 
Երե միա քա հա նա, Ռու բեն սրկ. Սարգ սյա նը՝ 
Աստ վա ծա տուր քա հա նա, Գուր գեն սրկ. Բար-
սե ղյա նը՝ Տա ճատ քա հա նա:
Ձեռ նադ րու թյան արա րո ղու թյան ավար տին 

նո րա օծ քա հա նա ներն իրենց անդ րա նիկ օրհ-
նու թյու նը փո խան ցե ցին ներ կա նե րին: 
Այ նու հե տեւ Առա քել սրբա զա նը, քա հա նա-

յա կան ձեռ նադ րու թյան կա պակ ցու թյամբ դի-
մե լով նո րա օծ քա հա նա նե րին եւ հա վա տա ցյալ 
ժո ղովր դին, նշեց. «Այ սօր նվի րա կան եւ հի շար-

ժան օր է մե զա նից յու րա քան չյու րի հա մար, 
նաեւ ուրա խու թյան եւ հո գե կան բերկ րան քի օր 
Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի մի ա բա նու թյան ու մեր 
հա վա տա ցյալ ժո ղովր դի հա մար, բայց այն նվի-
րա կան, հա վետ հի շար ժան ու սուրբ է հատ կա-
պես մեր նո րա օծ յոթ քա հա նա նե րի հա մար: 
Նո րըն ծա՛ քա հա նա հայ րեր, Աստ ծուն ձեր 

ըն ծայ ման աստ վա ծա հա ճո ուխ տի առ թիվ 
ես գո հու թյուն եւ փառք եմ վե րա ռա քում առ 
Բարձ րյալն Աստ ված` ասե լով. «Փառք Քեզ, 
Տէ՛ր, փառք Քեզ, յա ղագս ամե նայ նի փառք 
Քեզ, Տէ՛ր», որ ար ժա նի արե ցիր ինձ Քո սուրբ 
Սե ղա նին պա տա րա գե լու եւ կրկին քա հա նա-
նե րի ձեռ նադ րու թյան կար գը կա տա րե լու»:
Սրբա զան հայ րը նաեւ իր երախ տա գի տու-

թյու նը փո խան ցեց Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի-
կո սին՝ քա հա նա յա կան այս ձեռ նադ րու թյան 
կա տա րումն իրեն վե րա պա հե լու հա մար: 
Սրբա զանն իր քա րո զում ընդգ ծեց, որ այ սօր 
հայ ժո ղո վուր դը թե՛ Հա յաս տա նում, թե՛ Ար ցա-
խում եւ թե՛ Սփյուռ քում կա րիք ունի Հայ Եկե-
ղե ցու ան դաս տա նում թխված հո գեւ որ հա ցի 
եւ հո գեւ որ սննդի:

 Շարունակությունը՝ էջ 3
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Սկիզբը՝ էջ 2
Այս կա պակ ցու թյամբ Առա քել ար քե պիս կո-

պո սը, դի մե լով նո րա օծ քա հա նա նե րին, ասաց. 
«Սի րե լի՛ քա հա նա եղ բայր ներ, դուք 6–7 տա րի 
սո վո րել եք Սուրբ Էջ մի ած նի Գեւ որ գյան հո-
գեւ որ ճե մա րա նում եւ ճե մա րա նա կան տա րի-
նե րին ձեր ձեռք բե րած հո գեւ որ գի տե լիք ներն 

ան սա կարկ կեր պով պետք է մա տու ցեք մեր 
ժո ղովր դին` ձեզ վստահ ված հո տին: Ճե մա րա-
նը, որ պես հո գեւ որ գի տե լիք նե րի դարբ նոց՝ 
հնոց, ձեզ ձու լել եւ դարձ րել է մա քուր ոս կի, 
որ պես զի մա քուր սրտով, մա քուր հո գով բո լո-
րան վեր եւ անմ նա ցորդ կեր պով ծա ռա յեք մեր 
ժո ղովր դին, քա նի որ ժո ղո վուր դը, հա նա պա-

զօ րյա հա ցից ոչ պա կաս, հո գեւ որ հա ցի կա րիք 
ունի: Քիչ առաջ դուք, սի րե լի՛ քա հա նա եղ բայր-
ներ, հրա ժար վե ցիք աշ խար հիկ կյան քից, ձեր 
աշ խար հիկ անուն նե րից եւ նոր անուն նե րով ու 
նոր կյանք ստա ցած՝ ամե նա կա րող Աստ ծո կամ-
քով պետք է գնաք եւ ծա ռա յեք մեր ազ գին ու 
Եկե ղե ցուն: ...Ձեռ նադ րու թյան ժա մա նակ դուք 
հրա ժար վե ցիք աշ խար հից` աշ խար հիկ կյան-
քից, աշ խար հիկ ցան կու թյուն նե րից, ըն չա քաղ-
ցու թյու նից, նա խան ձից, հպար տու թյու նից, չար 
ցան կու թյուն նե րից եւ խոսք տվե ցիք վերց նել 
ձեր խա չը եւ հե տեւ ել Քրիս տո սին: Քրիս տո սին 
հե տեւ ել նշա նա կում է ձեր նոր կյանքն ապ րել 
Ավե տա րա նի պատ վի րան նե րին հա մա հունչ` 
բա րու թյամբ, սի րով, ողոր մա ծու թյամբ եւ անա-
ղար տու թյամբ լե ցուն կյան քով»:
Սրբա զան հայ րը նշեց նաեւ, որ մարդ արա-

րա ծը ` որ պես արար չա գոր ծու թյան պսակ, 
մշտա պես պար տա վոր է աղո թել եւ փա ռա բա-
նել Աստ ծուն, սի րել իր նմա նին, լի նել հեզ, խո-
նարհ, անո խա կալ, ողոր մած, ան հի շա չար ու 
եղ բայ րա սեր: 

«Քրիս տոս խո նարհ վեց Իր երկ նա յին փառ-
քից, մարմ նա ցավ, մար դա ցավ, որ պես զի մար-
դը տես ներ, հե տեւ եր Նրան եւ աստ վա ծա նար: 
Հա վա տա ցե՛ք, եթե դուք էլ, սի րե լի՛ քա հա նա ներ, 
հե զու թյամբ ու խո նար հու թյամբ լի նեք այն տեղ, 

որ տեղ ձեր կա րի քը կա, լի նեք հի վանդ նե րի, կա-
րի քա վոր նե րի, սգա վոր նե րի կող քին եւ խո նար-
հու թյամբ ծա ռա յեք ժո ղովր դին, դուք թե՛ Աստ ծո եւ 
թե՛ մարդ կանց առաջ կմնաք վեհ, մեծ, խո նարհ 
ու հարգ ված հո գեւ ո րա կան ներ»,- հաս տա տեց 
Առա քել սրբա զա նը:
Քա րո զի վեր ջում սրբա զան հայ րը կոչ արեց 

ներ կա նե րին աղոթք բարձ րաց նել առ Բարձ-
րյալն Աստ ված, որ պես զի նո րա օծ քա հա նա ներն 
առանց փոր ձու թյան, աղոթ քով ու աստ ված-
պաշ տու թյամբ անց կաց նեն իրենց քա ռաս նօ րյա 
պատ րաս տու թյան շրջա նը եւ հաս տատ ու ան-
սայ թաք մնան իրենց ուխ տի մեջ:

«Ող ջույ նի» ժա մա նակ թե մի հո գեւ ո րա կան-
նե րը եւ Մայր Աթո ռից ժա մա նած մի ա բան նե րը 
բարձ րա ցան խո րան՝ շնոր հա վո րե լու երի տա-
սարդ քա հա նա նե րին եւ համ բու րե լով նրանց 
մյու ռո նա բույր ճա կատ ներն ու ձեռ քե րը` նրան-
ցից ստա նա լու անդ րա նիկ «Ող ջույ նը»:
Նո րըն ծա քա հա նա նե րը, Մայր Աթոռ Ս. Էջ-

մի ած նում քա ռաս նօ րյա պատ րաս տու թյան 
շրջա նից հե տո, Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 
օրհ նու թյամբ ծա ռա յու թյան կկոչ վեն Հա յաս տա-
նյայց Առա քե լա կան Ս. Եկե ղե ցու տար բեր թե մե-
րում եւ կա ռույց նե րում:

Լրատվական նյութերը՝ Մայր Աթոռ 
Ս. Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նախագահեց 

Շառլ Ազնավուրի հուղարկավորությունը

Հոկ տեմ բե րի 6-ին Փա րի զի Ս. Հով հան նես 

Մկրտիչ առաջ նոր դա նիստ եկե ղե ցում, 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 ցավ աշ խար հահռ-

չակ հա յոր դի, ՀՀ ազ գա յին հե րոս Շառլ Ազ նա-

վու րի հու ղար կա վո րու թյան արա րո ղու թյու նը:

Արա րո ղու թյան ավար տին Վե հա փառ Հայ-

րա պետն իր խոսքն ուղ ղեց Ազ նա վուր ըն տա-

նի քին, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե-

տա կան այ րե րին եւ այլ ներ կա նե րին:

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը մաս նա վո րա-

պես ասաց. «Տխրու թյունն է պա րու րել ամեն-
քիս հո գի նե րը: Հրա ժեշտ ենք տա լիս հա յազ-
գի աշ խար հահռ չակ զա վակ, եր գար վես տի ու 
մշա կույ թի մե ծա նուն երախ տա վոր, Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գա յին հե րոս 
Շառլ Ազ նա վու րին: Ճա նա պար հում ենք նրան 
դե պի հա վեր ժու թյուն, ուր Տի րոջ հե տեւ որդ-
նե րը ժա ռան գում են հա վի տե նա կան կյան քը, 

աստ վա ծա պար գեւ երա նու թյունն ու խա ղա-
ղու թյու նը: 
Աստ վա ծա տուր շնորհ նե րով զար դա րյալ՝ 

մեր բո լո րի սի րե լի Շառլ Ազ նա վու րը, հա սակ 
առ նե լով Ֆրան սի ա յում եւ սնվե լով նաեւ այս 
երկ րի հզոր մշա կույ թից, հա մա մարդ կա յին 
տա րո ղու նա կու թյան բարձ րաց րեց իր ար-
վես տը, ըն դուն վեց ու մե ծա պես սիր վեց ողջ 
աշ խար հում: Մենք ամենքս գի տենք եւ տե սել 
ենք Շառլ Ազ նա վու րին՝ իր նվա ճում նե րի մեջ՝ 
ար վես տի բար ձունք նե րում: Սա կայն փառ քի 
ու հռչա կի ճա նա պար հը դյու րին չի եղել նրա 
հա մար: Ցե ղաս պա նու թյու նից մա զա պուրծ, 

տա րագ րյալ ըն տա նի քում ծնված հա յոր դին 
հաղ թա հա րեց կյան քի բա զում նե ղու թյուն ներ, 
իր նպա տա կին խո չըն դո տող դժվա րու թյուն-
նե րը եւ իրա կա նու թյուն դարձ րեց եր գե լու եւ 
մշա կույ թին ծա ռա յե լու նվի րա կան երա զան-
քը: Հատ կան շա կան են նրա խոս քե րը՝ որ պես 
հա վաս տում իր զո րեղ կամ քի եւ առ Աստ ված 
ապա վի նու թյան. «Ան չափ շնոր հա կալ եմ Աստ-
ծուն, որ ինձ անց կաց րեց այդ բո լոր փոր ձու-
թյուն նե րի մի ջով, երա զե լու եւ այդ երազն ապ-
րե լու հնա րա վո րու թյուն տվեց»: 
Բա րե հի շա տակ Շառլ Ազ նա վու րը ողջ 

էու թյամբ ներշնչ ված էր ար վես տով, ստեղ-
ծա գոր ծե լու եռան դով, առանց որի, ինչ պես 
ինքն է բազ միցս վկա յել, չէր պատ կե րաց նում 
իր կյան քը: Իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում 
նա ինք նա տիպ ան կեղ ծու թյամբ ներ կա յաց-
նում էր իր զգաց մունք ներն ու մտա ծում նե րը, 
դրվա տում սե րը, բա րու թյունն ու ազն վու թյու-
նը, բա ցա հայ տում մարդ կա յին նե րաշ խար հի 

գե ղեց կու թյունն ու վսե մու թյու նը: Նա գրա վում 
էր մարդ կանց իր պար զու թյամբ ու ան մի ջա-
կա նու թյամբ, վե հաց նում ունկն դիր նե րին իր 
յու րա հա տուկ հու զիչ եր գի ու երաժշ տու թյան 
հմայ քով, ան զու գա կան կա տա րում նե րով: Այ-
սօր մարդ կու թյու նը կրում է նրա լու սա վոր 
պատ կերն իր հո գում եւ հի շո ղու թյուն նե րի 
մեջ, ուր շա րու նա կում են հնչել Ազ նա վու րի 
թո վիչ ձայնն ու եր գե րը, հո գե բուխ խոս քերն ու 
առինք նող մտքե րը:
Տա ղան դա շատ հա յոր դին մեծ մար դա սեր 

էր, մեծ հայ րե նա սեր ու ազ գա սեր: Որ քան 
ներ հուն ու խո րունկ էր նրա մարդ կա յին ան-

ձը, այդ քան էլ բազ մա զան ու ընդգր կուն էր 
Ազ նա վու րի եր գար վես տը: Ոգու այս նրբու-
թյամբ նա մշտա պես ապ րեց Ֆրան սի ա յի ու 
Հա յաս տա նի սի րով եւ նվի րու մով: Շառլ Ազ-
նա վու րը մեր ժո ղովր դի մի աս նա կա նու թյան 
յու րօ րի նակ խորհր դա նիշն էր: Նա միշտ ներ-
կա էր իր հա րա զատ ժո ղովր դի ու հայ րե նի քի 
կյան քում, սրտակ ցում ու զո րակ ցում էր հայ-
րե նի երկ րին դժվա րու թյուն նե րի մեջ, ապ-
րում, շնչում եւ ուրա խա նում էր ազ գի ձեռք-
բե րում նե րով ու հա ջո ղու թյուն նե րով: Նրա 
բազ մա թիվ եր գե րի շար քում Հա յաս տա նին, 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան սուրբ նա հա տակ-
նե րին նվիր ված իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը 
վկա յում են մե ծա նուն հա յի հայ րե նան վի րումն 
ու ազ գան վի րու մը, իսկ Սուրբ Աստ վա ծած նին 
նվիր ված «Ավե Մա րիա» եր գի հի աս քանչ կա-
տա րում նե րը՝ նրա խոր հա վատքն ու ջերմ 
սերն առ Աստ ված:
Ար վես տին ծա ռա յե լով՝ Ազ նա վու րը խո սեց 

ու գոր ծեց բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին հաս կա նա լի 
լեզ վով, լու սե ղեն հնչյուն նե րով, հա մա մարդ-
կա յին ար ժեք նե րով, եղավ հա մե րաշ խու թյան, 
ար դա րու թյան, ազն վու թյան քրիս տո սա վանդ 
պատ գամ նե րի տա րա ծող: Մե ծա նուն Շառլ Ազ-
նա վու րը, իր լու սա վոր հե տա գի ծը թող նե լով 
պատ մու թյան մեջ եւ իր ան մար հի շա տակն 
ամեն քիս սրտե րում, այ սօր փո խադր վում է 
հա վի տե նու թյուն: Այդ հե տա գի ծը նրա աստ-
վա ծա հա ճո գոր ծե րի խոր ակոսն է՝ ձգված 
հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի ան ծայ րա ծիր 
ան դաս տա նում։ Եվ այ սօր նա, որ պես հա-
մայն մարդ կու թյան եւ իր ազ գի ար ժա նա վոր 
զա վակ, իր թո ղած բա րի ու ար դյու նա շատ 
վաս տա կի ոգե կան, երկ նաս լաց ճախ րան քով 
ել նում է եր կինք՝ հան դի պե լու իր Արար չին եւ 
Աստ ծուն՝ Տի րոջ խոս քի հա մա ձայն. «Եկե՛ք, 
Իմ Հոր օրհ նյալ նե՛ր, ժա ռան գե ցե՛ք աշ խար հի 
սկզբից ձեզ հա մար պատ րաստ ված ար քա յու-
թյու նը» (Մատթ. ԻԵ 34):
Ի խո րոց սրտի աղո թենք, սի րե լի նե՛ր, որ 

Ողոր մածն Աստ ված երկ նից օթեւ ան նե րում 
խա ղա ղու թյան մեջ ըն դու նի նո րոգ ննջե ցյալ 
Շառլ Ազ նա վու րի հո գին, պար գեւի երա նու-
թյուն ու հանգս տու թյուն եւ Սուրբ Հո գու բյուր 
մխի թա րու թյամբ սփո փի Ազ նա վուր ըն տա-
նի քի ան դամ նե րի եւ բո լոր սգա ցյալ նե րի 
սրտե րը:
Խունկ, աղոթք եւ օրհ նու թյուն սի րե լի Շառլ 

Ազ նա վու րի լու սա վառ հի շա տա կին»:
Տե՛ս էջ 4
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Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսի 

ցավակցագիրը 

Շառլ Ազնավուրի 

ընտանիքին 

Հոկ տեմ բե րի 1-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 ՀՀ 
ազ գա յին հե րոս, Շվեյ ցա րի ա յի Հա մա դաշ նու-
թյու նում ՀՀ ար տա կարգ եւ լի ա զոր դես պան, 
աշ խար հահռ չակ շան սոն յե Շառլ Ազ նա վու րի 
ըն տա նի քին:

«Ցավ էր Մեզ հա մար լսել մեր ժո ղովր դի մե-
ծա նուն եւ տա ղան դա շատ զա վակ Շառլ Ազ-
նա վու րի մահ վան լու րը:
Վշտա լի է կո րուստն ար ժա նա վոր հա յոր-

դու, ով հա րա զատ ժո ղովր դի փառքն ու պա-
տի վը հա վե լեց ու պայ ծա ռաց րեց իր հռչա կով, 
շնորհ նե րով, բարձր ար վես տով եւ աշ խար հի 
տար բեր երկր նե րի հայտ նի բե մե րում հնչեց-
րած իր ան զու գա կան կա տա րում նե րով:
Այ սօր մխի թա րու թյամբ ենք անդ րա դառ նում, 

որ բա րե հի շա տակ Շառլ Ազ նա վու րը հո գով ու 
սրտով միշտ եղել է Հա յաս տա նի հետ, հպար-
տա ցել իր ազ գա յին ինք նու թյամբ: Մեր ժո ղովր-
դին պա տու հա սած աղե տա լի երկ րա շար ժի 
օրե րին Ազ նա վու րը եր գեց ժո ղովր դի ցա վը շատ 
հայտ նի եր գիչ նե րի հետ, իր բո լո րան վեր ջան-
քե րը բե րեց Հա յաս տա նի օգ նու թյան հա մար: 
Նրա հան րա հայտ եր գե րի շար քում են նաեւ 
Հա յաս տա նին, Ցե ղաս պա նու թյան սուրբ նա հա-
տա կե րին նվիր ված ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, 
որոնք վերս տին բա ցա հայ տում են մե ծա նուն 
հա յոր դու հայ րե նա սեր ու ազ գան վեր ոգին: 
Շառլ Ազ նա վու րի մա հը կո րուստ է ողջ աշ-

խար հի հա մար, քան զի նա իր հա մաշ խար հա-
յին ճա նա չու մով ու ար ժե քով նաեւ ողջ մարդ-
կու թյան զա վակն է, որին գի տեն, սի րում են եւ 
ում հա մար այ սօր աղո թում են ամե նուր: Մեր 
աղոթքն ենք բարձ րաց նում առ Աստ ված՝ մե ծա-
նուն հա յոր դու հո գու հանգս տու թյան հա մար: 
Հո գե լույս Շառլ Ազ նա վու րը մեզ թո ղեց իր վառ 
կեր պա րը, հի աս քանչ եր գե րը, սերն ու բա րու-
թյու նը եւ երկ րա վոր ճա նա պար հը ավար տե լով՝ 
շա րու նա կում է իր ըն թաց քը դե պի հա վեր ժու-
թյուն եւ հա վի տե նա կան կյանք»,- աս ված է Վե-
հա փառ Հայ րա պե տի ցա վակ ցագ րում:



ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2018, ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ Ա, ԹԻՎ 19 (519), ԷՋ 4

Ստալինյան 

բռնաճնշումները եւ հայ 

գրողների մարդկային 

ու ստեղծագործական 

ճակատագիրը 
Սկիզ բը՝ թիվ 18
Բա ցա ռիկ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա-

յաց նում բան տից Բա կուն ցի գրած չորս դի-
մում նե րը: Առա ջին բա վա կա նին ծա վա լուն 
դի մու մը գրված է 1936 թ. հոկ տեմ բե րի 6-ին՝ 
ձեր բա կա լու թյու նից եր կու ամիս անց: Պատ-
մում է 1933 թվա կա նից Չա րեն ցի հետ իրենց 
խզված կա պի մա սին, երբ վեր ջինս քննա դա-
տել է հայ «ազ գա յին մտա վո րա կա նու թյան 
տի պեր»-ին եր գի ծող իր ստեղ ծա գոր ծու թյու-
նը: Խզու մը խո րա ցել է 1934-ին գրա կա նու-
թյան լեզ վի հար ցե րի քննարկ ման դիս պու-
տում՝ «հենց գրա կան լեզ վում Չա րենցն ին քը 
ազ գայ նա մո լու թյան հե տեւ որդ է»: 
Խզումն էլ ավե լի է խո րա նում 1933 թ. 

ապ րի լին «Գրա կան թերթ»-ում Մկրտիչ 
Ար մե նի տպագ րած «Չա րեն ցի եւ հա րա-
կից հար ցե րի մա սին» խո րա պես ազ գա յին 
բնույթ ունե ցող հոդ վա ծից իր հրա ժա րում-
դժգո հու թյամբ: Այս կա պակ ցու թյամբ հի շեց-
նում է իր ինք նաքն նա դա տա կան ելույթ նե-
րը, մտա բե րում է Չա րեն ցի դեմ իր ելույ թը՝ 
Գրող նե րի մի ու թյան ան դա մու թյու նից հրա-
ժար վե լու՝ վեր ջի նիս 1935 թվա կա նի մար տի 
8-ի հայ տա րա րու թյան քննարկ մա նը: 
Չա րեն ցի հետ գրա կան եւ մարդ կա յին 

տա րա ձայ նու թյուն նե րի խո րաց ման իրա-
կան դրդա պատ ճառ նե րը բե րե լով՝ ավե լաց-
նում է. «... Ես ստեղ ծա գոր ծա բար վա ղուց 
եմ գի տակ ցել խմբա կա յին մի ջա վայ րի ամ-
բողջ կոր ծա նա րա րու թյու նը, ին չի հա մար էլ 
խզե ցի կա պերս Չա րեն ցի, իսկ մին չեւ նա՝ 
գրող նե րի ամ բողջ խմբի հետ» (1, էջ 241):

 Այ նու հե տեւ Բա կուն ցը խո սում է խիստ 
մե կու սաց ման պայ ման նե րում գտնվե լու 
հո գե բա նա կան ահա վոր ծան րու թյան մա-
սին, հա ջոր դում է իր վի ճա կի գի տակց ման 
ինք նա խոշ տան գող բարձ րա ձայն մե նա խո-
սու թյու նը. «Փաս տը մնում է անշր ջան ցե լի. 
Ես մե կու սաց ված եմ: Այս տե ղից սկսվում է 
ամո թի տան ջա լի գի տակ ցու մը, մի լի ոն ան-
գամ բան տարկ ման փաս տի վե րապ րու-
մը: Օտար ված եմ հան րու թյու նից, ամոթն 
ստվեր է նե տում նաեւ ար ված լա վի վրա, 
ստվե րում քո մա սին եղած հի շո ղու թյու նը, 
երկ րի վրա աղմ կում է ուրա խու թյու նը եւ, 
ինչ պես կրճոն ներ ճոխ սե ղա նից, քեզ են 
հաս նում առան ձին անհս տակ պա տա ռիկ-
ներ: Մտա ծում ես մեկ ժամ, եր կու, երեք, 
մեկ օր, եր կու օր, մտա ծում ես հի մա րա նա-
լու աս տի ճա նի, մին չեւ հի շո ղու թյունդ փուլ է 
գա լիս, եւ չգի տես՝ գի շեր է, թե ցե րեկ, միայն 
պարզ գի տակ ցում ես, որ կյան քը մնաց 
փակ դռան ետեւ ում:
Մտքե րը հե ռուն են գնում, իսկ ինչ կլի նի 

հե տա գա յում. ահա կվեր ջա նա նա խաքն-
նու թյու նը, ինչ է սպաս վում հե տո: <...> Երբ 
ես հարց նում եմ, թե ինչ է լի նե լու հե տո, հու-
սա հատ վում եմ, գի տակ ցու թյունս մթագ-
նում է, ջղաձ գու թյուն նե րը խեղ դում են կո-
կորդս...» (1, էջ 243):
Բա կունցն իրեն նմա նեց նում է մի մար դու, 

ով աղոտ հույ սի հետ մեկ տեղ նաեւ «մահ-
վան հոտ է առ նում»: Բա կունցն ասում է՝ ես 
օճա ռի գոր ծա րա նի տնօ րեն չեմ, որ որ տեղ 
էլ աք սո րեք, ինձ հա մար մի եւ նույ նը լի նի, ես 
գրող եմ՝ կապ ված որո շա կի լեզ վի ու մի ջա-
վայ րի հետ, ուս տի խնդրում եմ՝ եթե ինձ աք-
սո րե լու եք, աք սո րեք Հա յաս տա նի ծայ րա-
մա սե րից մե կը եւ ոչ թե օտար մի տեղ: 
Գրո ղը սրա նով հու շում է, որ իրեն աք սո-

րեն եւ ոչ թե գնդա կա հա րեն. «Ինձ գրե լու 
ու կար դա լու հնա րա վո րու թյո՜ւն տվեք, ինձ
գի՜րք ու մա տի՜տ տվեք: <...>: Թո ղեք, որ ես 
մնամ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի հա վա տա-
րիմ շու նը» (1, էջ 245):
Նա խա վեր ջին դի մու մը վե րա բե րում է իր 

դեմ Նա ի րի Զա րյա նի գրած զրպարտ չա-
կան հոդ ված նե րին, որոնց ինքն այ լեւս չի 

կա րող պա տաս խա նել: Իսկ Զա րյա նը Բա-
կուն ցի դեմ տպագ րել է մեկ տաս նյա կից 
ավե լի չա րա խո սու թյուն ու կեղ ծիք: Ասում է՝ 
եթե դրանք ճիշտ լի նեն՝ «Հրա մա յե՛ք, ըն կե՛ր 
ժող կոմ, որ պես զի ծե ծեն ինձ...» (1, էջ 269): 
Վեր ջին դի մու մում, որ գրել է գնդա կա հա-

րու թյու նից 5 օր առաջ, այ լեւ այլ հար ցե րի 
հետ մեկ տեղ խո սում է իր գրած-ավար տած 
«Էրի մե նյան ման րէ» կամ «Հայ կա կան ման-
րէ» վի պա կի մա սին: Վի պա կը ժա մա նա կին 
շա տե րի ձեռ քով է ան ցել՝ Խան ջյան, Պետ-
հրա տի տնօ րեն, առան ձին գրող ներ, բայց 
այն առ այ սօր հայտ նա բեր ված չէ:

«Մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյուն»-ը (6. 
08. 1937) Բա կուն ցին զրկում է ապ րե լու 
հույ սից: Ըստ այդմ՝ նա «հա կա հե ղա փո խա-
կան տրոց կիս տա կան նա ցի ո նա լիս տա կան 
տե ռո րիս տա կան կենտ րո նի ան դամ է», 
կենտ րո նը պետք է ահա բեկ չա կան գոր ծո-
ղու թյուն ներ կա տա րեր ընդ դեմ ՀամԿ(բ)Կ 
եւ խորհր դա յին իշ խա նու թյան ղե կա վար նե-
րի: Իբր այդ խումբն է 1934-ի դեկ տեմ բե րի 
1-ին կազ մա կեր պել Կի րո վի սպա նու թյու նը 
եւ նա խա պատ րաս տում էր հա մա պա տաս-
խան ահա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
ընդ դեմ Ստա լի նի ու Բե րի ա յի: Իբր Չա րեն-
ցի հետ մեկ տեղ ստեղ ծել էր հա կա խորհր-
դա յին գրա կան կազ մա կեր պու թյուն, կապ-
ված է եղել Մոսկ վա յի տրոց կիս տա կան 
կենտ րո նի հետ: 
Գոր ծը լսվել է փակ դա տա կան նիս տում, 

դա տավ ճի ռը՝ պատ ժի առա վե լա գույն չափ՝ 
գնդա կա հա րու թյուն, ինչն էլ իրա կա նաց-
վում է 1937 թվա կա նի հու լի սի 8-ին:
Բա կուն ցը պաշ տո նա պես ար դա րաց վել է 

1955 թ. մար տի 2-ին:
Հայտ նի է, թե ինչ տան ջա լի ձեւ ե րով էին 

ստա լի նյան դա հիճ նե րը դա տա պարտ-
ված նե րից ցուց մունք ներ կոր զում, այն քան 
տան ջա լի, որ ոմանք չէ ին դի մա նում օրեր 
շա րու նակ եր կա րող ամեն տե սա կի հո գե-
բա նա կան կտտանք նե րին, ծեծ ու ջար դին 
եւ, ուշ քի չգա լով, ավան դում էին հո գին:
Աշ խար հի մեկ վե ցե րորդ մա սում ծա վալ-

վող այս դառ նա ղի ող բեր գու թյան ամ բողջ 
մա հա շունչ ին դուստ րի ան հե տա գա յում 
պատ կե րե ցին գրող նե րը՝ ստա լի նյան հա-
լա ծանք նե րից նախ կին տու ժած նե րը: Այս 
տե սա կե տից ոչ մի այն գե ղար վես տա կան, 
այ լեւ հան րա գի տա կան նշա նա կու թյուն 
ունի Ալեք սանդր Սոլ ժե նի ցի նի «ԳՈՒ Լագ ար-
խի պե լագ» բազ մա հա տոր վե պը: Հրա շա լի 
են Մա հա րու «Ծաղ կած փշա լա րեր» վի-
պակն ու սի բի րյան պատմ վածք նե րի շար-
քը: Գրվե ցին նաեւ բազ մա թիվ այլ հրա շա լի 
վե պեր, վի պակ ներ, հի շո ղու թյուն ներ:

Շարունակությունը՝ էջ 6

Սկիզբը՝ թիվ 18
Մի բան պատ մեմ ձեզ: Մի ան գամ մի 

կին գնում է իր հո գեւ որ հոր մոտ՝ զուգ ված, 
զար դար ված, դեմքն ամ բող ջո վին ներ կած: 
Հո գեւ ո րա կա նը նա յում է նրան ու ասում. 
«Ին չո՞ւ ես այս քան շպար վում, աղ ջի՛կս»: 
Կի նը պար զամ տու թյամբ պա տաս խա նում 
է. «Որով հե տեւ ուզում եմ գե ղե ցիկ լի նել: 
Վա՞տ է, հա՛յր»: Հո գեւ ո րա կա նը պա տաս-
խա նում է. «Բայց դու առանց այդ էլ շատ 
գե ղե ցիկ ես»: «Գի տեմ, շնոր հա կալ եմ»,- 
ասում է կի նը՝ կար ծե լով, որ հա ճո յա խա-
սու թյուն է անում իրեն: «Դա նկա տի չու նեմ, 
զա վա՛կս,- ասում է հո գեւ ո րա կա նը,- նկա-
տի ունեմ, որ շատ գե ղե ցիկ ես հո գով, ան-
նման գե ղեց կու թյուն ունես մեջդ թաքց րած, 
որը չի երեւում այս աշ խար հի բույ րե րի ու 
սե թեւ ե թանք նե րի մեջ: Այդ գե ղեց կու թյու-
նը Սուրբ Հո գին է շնոր հում մեզ, դա հո գու 
գե ղեց կու թյուն է, որն ար տա ցոլ վում է նաեւ 
մեր դեմ քե րի վրա: Ա՛յդ գե ղեց կու թյու նը 
փոր ձիր գտնել, աղ ջի՛կս, եւ այդ գե ղեց կու-
թյու նը ցույց տուր երե խա յիդ, ամուս նուդ, 
աշ խար հին: Բնա կան մարդ եղիր»:
Եվ բնա կանն ամե նա գե ղե ցիկն է. նկա-

տե՞լ ես դա: Բնա կան ծա ղիկ նե րը, օրի նակ, 
այն քա՜ն գե ղե ցիկ են, ար հես տա կանն ինչ-
քան էլ գե ղե ցիկ լի նի, բնա կան չի կա րող 
դառ նալ: Այժմ բնա կա նին այն քան նման 
ար հես տա կան ծա ղիկ ներ են ար տադ րում, 
որ հա ճախ չես տար բե րում, հարց նում 
ես. «Բնա կա՞ն են», եւ պա տաս խա նում են. 
«Ո՛չ, ար հես տա կան են, բնա կա նին շատ 
նման»: «Նման» են, սա կայն բնա կան չեն, 
չեն բու րում, չեն աճում, մե ծա նում, ծաղ-
կում, գե ղեց կա նում ու ապա թա ռա մում եւ 
թա ռա մե լուց հե տո էլ դեռ հո տը պահ պա-

նում: Թա ռա մած վար դերն էլի հո տա վետ 
են, որով հե տեւ գե ղե կու թյունն իրենց մեջ է:
Գե ղեց կու թյու նը մեր մեջ է: Աստ ված 

ամեն ինչ գե ղե ցիկ է ստեղ ծել: Եվ քա նի որ 
չենք բա ցա հայ տել այդ գե ղեց կու թյու նը եւ 
չենք փնտրում Աստ ծուն, որ «ավե լի գե ղե-
ցիկ է բո լոր մարդ կան ցից» (մեջ բե րու մը 
շա րա կա նից է, որ երգ վում է Ավագ երեք-
շաբ թի օրը), աղ բյու րը գե ղեց կու թյան, այդ 
պատ ճա ռով փնտրում ենք այս աշ խար հի 
գե ղեց կու թյու նը, կպչում ենք դրան ու հի-
վան դա նում: Մի լի ոն ներ ու մի լի արդ ներ են 
ծախս վում ամեն տա րի՝ կոս մե տի կա յի ար-
տադ րու թյան հա մար: Եվ ի՜նչ գու մար ներ են 
կոր չում գե ղեց կու թյու նը գտնե լու հա մար,
որն այդ պես էլ չի գտնվում:

Շարունակություը՝ էջ 5

ՀԱՅՐ ԱՆԴ ՐԵ ԱՍ ԿՈ ՆԱ ՆՈՍ

ԴԱՐ ՁԻՐ ԱՄԵ ՆԱ ԳԵ ՂԵ ՑԻԿ ԴԵՄ ՔԸ
«Ան տե սա նե լի ան ցում ներ» ռա դի ո հա ղոր դում նե րից

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում 

Շառլ Ազնավուրի համար կատարվեց 

հոգեհանգստյան կարգ

Տե՛ս էջ 3
Հոկ տեմ բե րի 6-ին 

Մայր Աթոռ Ս. Էջ-
մի ած նում, նա խա-
գա հու թյամբ Մայր 
Աթո ռի դի վա նա պետ 
Ար  շակ  եպս  Խա -
չատ րյա նի եւ Ս. Էջ-
մի ած նի մի ա բա նու-
թյան ,  կա  տար  վեց 
հո  գե  հանգս  տյան 
կարգ՝  ՀՀ  ազ  գա-
յին հե րոս, աշ խար-
հահռ չակ շան սոն յե 
Շառլ Ազ նա վու րի հո-
գու խա ղա ղու թյան 
հա մար: 
Հո գե հանգս տյան 

արա րո ղու թյան ավար տին Մայր Աթո ռի 
դի վա նա պետն անդ րա դար ձավ մե ծա նուն 
հա յոր դու դժվա րին եւ ծանր, բայց մի եւ-
նույն ժա մա նակ հա ջո ղու թյուն նե րով ու 
նվա ճում նե րով լե ցուն կյան քի ճա նա պար-
հին` նշե լով, որ Շառլ Ազ նա վու րի կորս-
տյան ցա վով տրո փում է ոչ մի այն հա մայն 
հա յու թյան, այ լեւ ար վես տա սեր մի ջազ գա-
յին ողջ հա սա րա կու թյան սիր տը: 

«Դե պի ար վես տի բար ձուն քը նրա ճա-
նա պար հը լե ցուն է եղել խո չըն դոտ նե րով 
եւ մար տահ րա վեր նե րով: Մի այն եր կու 
տաս նա մյակ նա հե տեւ ո ղա կա նո րեն ու 
հա մա ռո րեն մա քա ռել է ար վես տա սեր հա-
սա րա կու թյան կող մից սի րո եւ ճա նաչ ման 
ար ժա նա նա լու հա մար` հաղ թա հա րե լով 
տար բեր խո չըն դոտ ներ: Նա իրա պես մար-
տիկ էր, անձ, ով վեր ջա պես բարձ րա ցավ 
մի ջազ գա յին եւ ֆրան սի ա կան եր գար վես-
տի օլիմ պոս: Այ սօր Շառ լի անու նը ճա նաչ-
ված է ողջ աշ խար հում: Նա խորհր դան շում 

է ոչ մի այն հայ-ֆրան սի ա կան բա րե կա մու-
թյու նը, այ լեւ նրա անու նը խորհր դա նիշ է 
դար ձել մար դա սի րու թյան, բա րե կա մու-
թյան եւ նե ղյալ նե րի սրտե րը սփո փող ան ձի: 
Շա տե րը վկա յու թյուն են բե րել, թե ինչ պե՛ս 
նրանք իրենց մի այ նու թյան մեջ սփո փանք 
են գտել Շառ լի խոս քե րում: 
Ֆրան սի ա յի նա խա գա հը հու ղար կա վո-

րու թյան առի թով իր խոս քում ար ձա նագ-
րեց. «Շառ լը, թող նե լով իր եր կի րը, եկավ 
հզո րաց նե լու Ֆրան սի ան»: Ես կա վե լաց նեի, 
որ նա ոչ մի այն հզո րաց րեց Ֆրան սի ան, 
այլ նաեւ հա վե լեց ճա նա չու մը մեր ժո ղովր-
դի, մեծ զո րակ ցու թյուն ապա հո վեց Հա յաս-
տա նին եւ մեր ժո ղովր դին»,- ի մաս նա վո րի 
ընդգ ծեց Ար շակ եպիս կո պո սը:
Սրբա զա նը նշեց նաեւ, որ Հա յոց Եկե ղե-

ցու բո լոր տա ճար նե րում հայ ժո ղո վուրդն 
այ սօր իր աղոթքն է բարձ րաց նում Շառլ Ազ-
նա վու րի հո գու հանգս տու թյան եւ խա ղա-
ղու թյան հա մար:
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Սկիզ բը՝ էջ 4
Թող որ քո դեմ քը գե ղե ցիկ լի նի, թե կուզ 

եւ գե ղե ցիկ չէ՝ ըստ աշ խար հիկ չա փա նիշ-
նե րի: Երբ նա յում ես սրբա պատ կեր նե րին, 
տես նում ես, որ սրբե րը գե ղե ցիկ չեն այն-
պես, ինչ պես մենք ենք հաս կա նում գե-
ղեց կու թյունն այ սօր, այ սինքն՝ հար մար 
չէ ին լի նի ամ սագ րե րի կազ մե րին հայտն-
վե լու հա մար, ֆո տոլ րագ րող նե րը չէ ին գնա՝ 
նրանց լու սան կա րե լու, քա նի որ չու նեն 
փայլփ լուն, ան թե րի դեմ քեր, ինչ պես այ-
սօր վա գե ղեց կու հի նե րը, որ հի աց նում են 
մարդ կանց իրենց տես քով... ինչ պե՞ս. մարմ-
նա պես եւ կռա պաշ տո րեն:
Սրբե րը հի աց նում էին մարդ կանց, սա-

կայն իրենց հո գու գե ղեց կու թյամբ, որը 
նաեւ մարմ նի վրա էր ար տա հայտ վում: 
Աստ վա ծա մայ րը գե ղե ցիկ չէ՞ր մի թե, որի 
մա սին այն ժա մա նակ վա աղ բյուր ներն 
ասում են, որ իրոք հի աց մունք, ակ նա ծանք 
էր առա ջաց նում մարդ կանց մեջ, փո խան-
ցում էր Սուրբ Հո գու շնոր հը մարդ կանց, 
եւ մար դիկ հաս կա նում էին՝ ինչ է նշա նա-
կում գե ղե ցիկ մարդ: Եվ սա կայն Տի րա մոր 
գլու խը ծածկ ված էր, ծածկ ված էր նրա ողջ 
մար մի նը, իր վրա ուշադ րու թյուն չէր գրա-
վում, եւ սա կայն... գրա վում էր: Աստ վա-
ծա յին գե ղեց կու թյուն ունե ցող, խո նարհ, 
մա քուր, անեղծ մարդն ուշադ րու թյուն է 

գրա վում, ինչ քան էլ որ չու զե նա: Իր վրա 
է կենտ րո նաց նում մարդ կանց ուշադ րու-
թյու նը, ինչ քան էլ որ ձգտում է թաքն վել 
մարդ կան ցից: Նրա խո նար հու թյու նը, հո-
գու գե ղեց կու թյու նը դուրս է թափ վում ու 
տա րած վում շուր ջը: Մեր Տի րա մայրն այդ-
պի սին էր, այդ պի սին է եւ յու րա քան չ յուր 
սուրբ: Խո նար հը, սի րե լի նե՛րս, ամե նա գե-
ղե ցիկն է աշ խար հում, ինչ պի սին էլ որ լի նի 
նրա ար տա քի նը:
Քեզ մի օրի նակ բե րեմ: Սուրբ Պա տա րա-

գից հե տո, երբ դուրս ենք գա լիս եկե ղե ցուց, 
բա րեւ ում իրար, քեֆն ու հա լը հարց նում, 
եւ եթե իս կա պես ապ րել ենք սուրբ Պա-
տա րա գը. աղո թել, հա ղորդ վել, բարձ րա-
ցել եր կինք, դի պել Քրիս տո սին, այդ ժա-
մա նակ բո լոր մար դիկ քեզ գե ղե ցիկ չե՞ն 
թվում: Չես ասում. «Սա տգեղ է, նա տգեղ 
է», այդ պես չես դա տում մարդ կանց, բո լո րը 
քեզ թվում են գե ղե ցիկ, սի րե լի, դու րե կան: 
Սուրբ Պա տա րա գը մեզ գե ղե ցի կի աշ խարհ 
է տա նում, որն Աստ ծու աշ խարհն է: Ուր որ 
Աստ ված է, այն տեղ գե ղեց կու թյունն է, ուր 
որ Աստ ված է, այն տեղ խո նար հու թյունն է, 
պար զու թյու նը, շնորհն ու գրավ չու թյու նը: 
Մեզ գրա վում է Աստ ծու գե ղեց կու թյու նը, եւ 
մեզ գրա վում են այն մար դիկ, որ Աստ ծու 
շնորհն ունեն:
Զգույշ եղիր, որ չկորց նես այդ շնոր հը: 

Եթե ան մեղ երի տա սարդ ես ու գե ղե ցիկ 
այդ ան մե ղու թյամբ, զգու շա ցիր, որ չկորց-
նես հո գուդ ու դեմ քիդ այդ գե ղեց կու թյու նը: 
Գե ղե ցիկ ես, եթե երի տա սարդ ես, եւ ավե-
լի գե ղե ցիկ, երբ որ չես շպար վում: Երբ չես 
շպար վում, այն պի սին ես, ինչ պի սին քեզ 
ստեղ ծել է Աստ ված: Եվ եթե առա վո տյան 
արթ նա նա լով՝ աղո թում ես ու առանց շպար-
վե լու գնում աշ խա տան քի, դպրոց եւ այլն, 
մի այլ տե սա կի գե ղեց կու թյուն ունես՝ քո գե-
ղեց կու թյու նը, քո մի ակ ու անկրկ նե լի դեմ-
քը, որի նմա նը չկա ամ բողջ աշ խար հում: 
Այ նինչ շպար ված, հար դար ված դեմ քը քեզ 
նույ նաց նում է բազ մա թիվ այլ աղ ջիկ նե րի, 
կա նանց հետ:
Ահա այդ բա նը տե սա ես այս շա բաթ երե-

կո յան մետ րո յում. բո լո րը նույնն էին, բո-

լո րի ոճը նույնն էր: 
Այդ «էմո»-ի ոճի մա-
զե րից, որի մա սին 
ասա ցի քեզ, ունեին 
շատ  երե  խա  ներ : 
Ուրեմն այ լեւս ան հա-
տա կա նու թյուն չու-
նես դու: Այ սօր ուզում 
եմ քեզ ասել հե տեւ-
յա լը. սո վո րի՛ր լի նել 
գե ղե ցիկ քո ձեւ ով: 
Ինչ պե՞ս ենք ասում՝ 
սա սուրբ Գեւ որգն է՝ 
իրեն հա տուկ սրբու-
թյամբ ու գե ղեց կու-

թյամբ, սա սրբու հի Մա րի նան է, սա՝ սրբու-
հի Ֆո տի նին՝ իր առանձ նա հա տուկ գծե րով: 
Սա իս կա կան գե ղեց կու թյուն է, եւ ոչ նմա-
նակ ման, վատ ըն դօ րի նակ ման, երբ մե կը 
մյու սին նա յե լով՝ վերց նում է նրա ոճը, կեց-
ված քը եւ այլն:
Ձեռք բեր քո՛ գե ղեց կու թյու նը: Շատ գե ղե-

ցիկ ես դու: Եվ նո րից եմ ուզում քեզ ասել 
այ սօր. գտի՛ր քո հո գու գե ղեց կու թյու նը, բա-
ցա հայ տիր այն: Եվ գի տե՞ս՝ ինչ պես է այն 
բա ցա հայտ վում. երբ կանգ նում ես Քրիս տո-
սի առ ջեւ ու թույլ տա լիս, որ Նա նա յի քեզ, 
եւ Նրա դեմ քի ճա ռա գայթ ներն ու գե ղեց կու-
թյունն ար տա ցոլ վեն քո դեմ քի վրա: Եվ այդ 
ար տա ցոլ քը երեւ ում է:

Շարունակությունը՝ էջ 7

Սկիզ բը՝ թիվ 4-9, 11-12, 15-18
Աղա սին եւ վե պի մյուս կեր պար նե րը: 

Հրա տա րա կու մից ի վեր «Վերք Հա յաս տա-
նի» վե պի գլխա վոր հե րոս ար դա րա ցի ո րեն 
հա մար վել է ժա մա նա կա կից նե րի հա մար 
սի րե լի դար ձած, ռուս-պարս կա կան պա տե-
րազ մում իր քա ջա գոր ծու թյուն նե րով աչ քի 
ըն կած քա նա քեռ ցի մի կտրիճ եր տա սարդ՝ 
«աղ քատ ու մե ռած» Աղա սին, որին ան ձամբ 
ճա նա չել է հե ղի նա կը: Թե րեւս այս պատ-
ճա ռով էլ վե պի առա ջին ըն թեր ցող նե րը մի-
մյանց փո խան ցե լիս այն բուն վեր նագ րով 
կո չե լու փո խա րեն ան վա նում էին «Աղա սու 
պատ մու թյուն»:
Իրա կան պատ մա կան անձ նա վո րու թյուն է 

նա, ում հետ բա րե կա մա կան կա պե րը մին-
չեւ հի մա էլ հի շում են քա նա քեռ ցի նե րի սե-
րունդ նե րը: Բայց իրա կան-պատ մա կան այս 
անձ նա վո րու թյու նը վի պա կան կեր պա րի նա-
խա տիպն է մի այն, որին հե ղի նա կը մարմ-
նա վո րել է կեր պա վոր ման իր սկզբունք-
նե  րով՝  մեր  ժո  ղովր  դի  բնա  վո  րու  թյան 
լա վա գույն գծե րը եւ իր սե փա կան մտա ծում-
նե րը խտաց նե լով նրա մեջ: 

Աբո վ յա նի ման կու թյան 
տա րի նե րին քա նի՜ ան գամ 
է Աղա սին նրան խա ղաց րել 
իր ծնկնե րին, ծո ցից հա նել 
ու ցույց տվել այն թաշ կի-
նա կը, որի մեջ հա յու թյան 
թշնա  մի  նե  րի  դեմ  մղած 
կռիվ նե րում վի րա վոր ված 
հե րո սի ոս կոր նե րի փշրանք-
ներն էին: Այդ իրա կան հե-
րո  սի  մա  սին  ժող  վուր  դը 
եր գեր է հյու սել եւ եր գում է 
տար բեր առիթ նե րով: Փա-
ռա բան վում են նրա առ-
նա  կան  գե  ղեց  կու  թյու  նը , 
բնա ծին բա րու թյու նը, մար-
դա սի րու թյու նը, ուղ ղամ տու-
թյու նը, այդ «ջեր մա րյուն 
մար դու» քա ջու թյունն ու 
հե  րո  սա  կա  նու  թյու  նը  վի-
պա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի մեջ գե ղար վես տա կան 
ար տա հայտ չա մի ջոց նե րով 

ու մա նա վանդ «առա վե լու թյուն նե րով» (չա-
փա զան ցու թյուն նե րով - Մ. Նալ բան դյա նի 
խոսքն է սա) ցու ցադ րե լով՝ նրան դարձ րել 
է վի պա կան հե րոս, մարդ կա յին բնա վո րու-
թյան ան հա տա կան եւ ընդ հա նուր գծե րով 
հատ կանշ վող էպի կա կան գրա կան կեր պար: 
Նա, որոշ իմաս տով, նման է մեր էպո սի հե-
րոս նե րին, օժտ ված է այն հատ կա նիշ նե րով, 
որոնք էպոսն ստեղ ծած ժո ղո վուր դը կա մե-
ցել է տես նել նրանց մեջ: 
Իզուր չեն փա ռա բան վում Աղա սու «սու-

րա հի բո յը, լեն թի կուն քը, ղա լա մով քա շած 
կեռ-կեռ ուն քե րը», ահ ռե լի ֆի զի կա կան 
ուժը, որի շնոր հիվ նրան «Աս լան բա լա սի» 
(ա ռյու ծի կո րյուն) էին կո չում («էն քան ղվա-
թով էր, որ ձե ռը մեկ տղա մար դու գո տի կը 
որ չէր տա նում՝ գլխի ծերն էր հա նում, հա-
վի ճու տի պես պտիտ տա լիս էլ եդ վե րը 
բե րում» կամ գո մե շի պա րա նո ցը թրի մի 
հար վա ծով կտրում էր): Այս բա րի հսկան 
(Աբո վյանն ինքն է Հա սան խա նի հետ մե նա-
մար տի դրվա գում նրան այս պես բնո րո շել՝ 
«հսկայն Աղա սի՝ թու րը սրտին դեմ արեց») 

խեղ ճե րի, ծե րե րի ու որ բե րի պաշտ պանն էր. 
«Որբ կամ աղ քատ տուն մտնե լիս յա սուփ-
րեն էր բաց, յա քի սեն», ով հո ղը վա րե լու լուծ 
կամ եզ չու ներ՝ իրենն էր տա լիս եւ հա ճախ 
էր ըն կեր նե րի հետ թա քուն վա րում ան կա-
րող ու անօգ նա կան ծե րե րի հո ղակ տոր նե րը:
Ճշմա րիտ է այն բնո րո շու մը, թե Աղա սին 

հե ղի նա կի գա ղա փա րա կան կրկնա տիպն է 
վե պում (Պ. Հա կո բյան): Իր մտա ծո ղու թյամբ 
ու գոր ծե լա կեր պով նա էա կա նո րեն տար-
բեր վում է մի ջա վայ րի «պա ղա րյուն» մարդ-
կան ցից: Աբո վյա նը, սա կայն, ինչ պես նկատ-
վել է, Աղա սու կեր պա րը հարս տաց րել է նույն 
շրջա նում գոր ծած ուրիշ հայ քա ջոր դի նե րի 
սխրա գոր ծու թյուն նե րով: «Հա ռա ջա բա նում» 
ներ կա յաց ված Կրե սոս թա գա վո րի՝ լե զուն 
նոր բաց ված քսա նա մյա որ դու՝ պար սիկ 
զին վո րին ուղղ ված զայ րա լից կո չին՝ «Անօ-
րե՛ն, ո՞ւմ վրա ես թուր բարձ րաց նում...», նրա 
նման հա յոց լեզ վի իրա վունք նե րը պաշտ-
պա նող հե ղի նա կին՝ «Էդ ո՞ւմ վրա եք թուր 
քա շել, հա յոց մեծ ազ գին չե՞ք ճա նա չում», 
որո տում է ըն կեր նե րի հետ ջի րիդ խա ղա լուց 
(ձի ա խաղ) վե րա դար ձող եւ «ախ չիկ քա շե-
լու» եկած ֆա ռաշ նե րին պա տու հա սող Աղա-
սին. «Դժոխ քի՛ որ դիք, էդ ո՞ւմ վրա եք էդ պես 
կա տա ղել, ասենք թե հա յը ձեն չի հանում, 
պետք ա նրան սաղ-սաղ ուտե՞ք... աչք նե րիդ 
լի սը կթռցնեմ էս սհա թը...»:
Չնա յած հե ղի նա կը եր բեմն էլ ժո ղովր-

դա կան աշ խույժ հու մո րով ծաղ րում է իր 
հա մակ րե լի հե րո սին («Էշ կե րած, էշ մե ծա-
ցած», «Գլու խը հաստ, ծու ծը բա րակ» եւ 
այլն), սա կայն բնու թյան ազատ զա վա կը, 
հան դե րի ու ան տա ռի ծա ռե րի սի րա հա րը, 
ծնող նե րի առ ջեւ՝ խո նարհ, աղ քա տի ու նա-
չա րի ըն կեր, ար ժա նա պատ վու թյամբ լե ցուն 
քսա նա մյա այդ հե րոսն է ըմ բոս տա նում 
(200-ից ավե լի մարդ ան տար բեր դի տում էր 
աղ ջիկ փախց նե լու տե սա րա նը, եւ ոչ ոք չէր 
ար ձա գան քում Թա գու հու մոր աղեր սա գին 
օգ նու թյան կան չե րին. «Տա րա՜ն, տա րա՜ն... 
աստ վա ծա սե՛րք, մոտ էկե՛ք... քո մակ արե՛ք, 
գլուխս լա ցե՛ք: Տունս կո խե ցի՜ն, օջախս 
քան դե ցի՜ն... աչ քիս լի սը հա նում ե՜ն, սիրտս 
դուս են ճոթ ռում, տո՛, մեկ հա սե՜ք, ի՞նչ կը լի»: 
Հա վաք ված նե րից ոչ ոք չէր կա րող օգ նել, 
ծպտալ չէր հա մար ձակ վում, որով հե տեւ Թա-
գու հուն տա նող ֆա ռաշ նե րի պես հա մոզ ված 
էին՝ «Սար դա րի հրա մա նին սա րը չի՛ դի մա-
նալ», իրենք ի՞նչ կա րող էին անել: Այս պես էր 
Բա րե կեն դա նը սու գի փոխ վում, երբ հայտն-
վում է Աղա սին:
Ռուս-պարս կա կան պա տե րազ մի շրջա-

նում Հա յաս տա նը թշնա մի նե րից ազա-
տագ րե լու հույ սով խան դա վառ Աղա սուն 
իր ըն կեր նե րի հետ ըն թեր ցո ղը տես նում է 
Հա յաս տա նի տար բեր վայ րե րում՝ Ապա րա-
նում, Լո ռի-Փամ բա կում, Անի ում, Խլղա  րա քի-
լի սա յում (ներ կա յիս Գյում րի քա ղա քին մոտ 
գտնվող Ազա տա նը) եւ այ լուր, իր քսան քա-

ջե րով նա ամե նուր կռվում է մեր ժողվր դի 
թշնա մի նե րի դեմ, հա լա ծում եւ Հա յաս տա-
նից վռնդում է հսկա յա մար մին Նա ղի խա-
նին, քուրդ աշի րա թա պետ Օ քյուզ աղա յին, 
Անի ում մեն-մե նակ կռվում է հա յե րի մի բազ-
մու թյուն գե րե վա րած եւ ստրկու թյան վա ճա-
ռե լու տա նող քրդե րի դեմ եւ ազա տում բո-
լո րին: Իհար կե, հենց Աբո վ յա նի բաղ ձանքն 
էր հա վա տա կից քրիս տո նյա Ռու սաս տա նի 
հո վա նու ներ քո հա յոց պե տա կա նու թյան 
վե րա կանգ նումն ու Անի մայ րա քա ղա քի վե-
րա շի նու մը: Գե րու թյու նից ազատ ված հա-
յե րին Անի ում բնակ վե լու եւ հա յոց եր բեմ նի 
մայ րա քա ղա քը ծաղ կեց նե լու հոր դո րը դրա 
վկա յու թյունն է: Առանձ նա պես տպա վո րիչ է 
Խլղա րա քի լի սա յի ճա կա տա մար տի պատ կե-
րը: Աղա սին մե նա մար տում է ա րյու նար բու 
Հա սան խա նի հետ եւ ծնկի բե րում նրան, 
սա կայն վա ղուց էր հաս կա ցել, որ հա յոց սա-
կա վա թիվ ուժե րը բա վա րար չեն հայ րե նի քը 
մահ մե դա կան թշնա մի նե րից ազա տագ րե լու 
հա մար: Նա ներ կա յա նում է ռու սա կան բա-
նա կի հա յազ գի գե նե րալ Վա լե րի ան Մա դա-
թո վին եւ պատ րաս տա կա մու թյուն հայտ նում 
ռուս նե րի կող մից պար սիկ նե րի դեմ կռվե լու: 
«Մե նակ մեկ գլուխ ունեմ, էն էլ ռը սին ղուր-
բան եմ արել, թաք լի մեր աշ խարհն անօ րե-
նի ձե ռիցն ազատ վի»,- վճռա բար ասում է 
Աղա սին: Նա իս կա պես էլ ընդ հան րաց նում 
է բազ մա թիվ այն ազ նիվ հա յոր դի նե րին, 
ով քեր հե րո սա բար կռվել են Հա յաս տանն 
ազա տագ րե լու հա մար: Աղա սին նրան ցից 
մեկն է, որ ար ժա նա նում է առանձ նա հա-
տուկ ող բեր գա կան ճա կա տագ րի: 
Աբո վ յա նը հզոր ոգեւ ո րու թյամբ է պատ-

կե րել Երեւ ա նի բեր դի գրա վու մը: Իրա կա-
նա նում է արեւ ե լա հա յու թյան երա զան քը. 
Երեւ ա նի բեր դը գրա վե լուց հե տո, երբ խցե-
րից մե կում գտել էր իր հո րը, նրա հետ ող-
ջա գուր վե լու պա հին էլ սպան վում է դա րա-
նա կալ պար սիկ նե րի ձեռ քով: Աղա սու եւ 
ժո ղովր դի սե րը փո խա դարձ էր: Նրա մա հը 
վե րած վում է հա մա ժո ղովր դա կան սգի: Առա-
ջին ան գամ հայ իրա կա նու թյան մեջ հե րո-
սին հո ղին էին հանձ նում «մու զի կով ու ղոն-
շու նով»:

 Ան շուշտ, հե ղի նա կը, որո շա կի գե ղա գի-
տա կան ծրագ րով եր կի դի պա շա րը կա ռու-
ցե լիս, գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տա կադր ված 
զար գա ցու մը կա րող է ցու ցադ րել կա՛մ բնա-
կան, կա՛մ ցան կա ցած նպա տա կա հար մար 
հա ջոր դա կա նու թյամբ: Սա կայն «Վեր քի» 
առա ջին գլխում ներ կա յաց վող գոր ծո ղու-
թյուն նե րից՝ Թա գու հուն առեւ ան գե լու եկած 
ֆա ռաշ նե րին պա տու հա սե լուց հե տո Աղա-
սին իր հինգ ըն կեր նե րի հետ հե ռա նում է 
Քա նա քե ռից դե պի Ապա րան, Լո ռի ու Փամ-
բակ, Շի րակ եւ Անի: Բայց հե տո, թվում է, 
ընդ հատ վում է կա պը, եւ ամ բողջ երկ րորդ 
գլխում այդ մա սին գրե թե չի խոս վում:

Շարունակությունը՝ էջ 7

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆ 
(1809-1848)
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Սկիզբը՝ էջ 4
Բայց այս ամենն ավե լի ուշ՝ ան հա տի պաշ-

տա մուն քը հաղ թա հա րե լուց հե տո: Դժվա րը 
հենց նույն դժոխ քի մեջ դժոխ քի մա սին գրելն 
էր: Եվ, այո՛, ստա լինյան հա լա ծանք նե րի բո-
վում եւս գրվե ցին գոր ծեր, որոնց հե ղի նակ նե-
րը գի տե ին, որ զոհ են գնա լու ա րյու նոտ նախ-
ճի րին: 
Նրան ցից էր իրո՛ք հե րո սա կան այն պի սի մի 

հան ճար, որ պի սին Եղի շե Չա րենցն էր:
Ահա իր գրա կան ու հո գեւ որ բա րե կա մի՝ 

Ակ սել Բա կուն ցի ծանր փոր ձու թյան օրե րին, 
երբ Չա րեն ցը դեռ ձեր բա կալ ված չէր, բայց եւ 
հայ տա րա րում էր՝ որ տեղ իր ըն կե րնե րը, այն-
տեղ էլ՝ ին քը, գրեց իր լա վա գույն բա նաս տեղ-
ծու թյուն նե րից մե կը, որ մահ վան դա րա նա կալ 
կար միր աչ քե րին նա յող իրենց թանկ ըն կե րու-
թյան սրբա զան աղոթքն ասես լի նի: Սրա նով 
Չա րենցն իր վճռա կան ո՛չն ասաց իրեն ու Բա-
կուն ցին իրար դեմ հա նող ամեն տե սա կի մեծ 
ու փոքր չե կիստ նե րի սադ րանք նե րին: 
Ահա այդ գլուխ գոր ծո ցը՝ գրված 1936 թվա-

կա նի հոկ տեմ բե րի 14-ի գի շե րը. 

Ա. Բ.-ին
...Ե՛վ բա ռե րի հա մար քո մար մա րյա,
Հնա մե նի, բու րյան, որ պես մեր հին
Քա րա քան դակ ան դուռ մա տուռ նե րի
Անջն ջե լի գրերն հնա դա րյան,-
Եվ մյու ռո նի նման սրբազ նա գույն
Քո եր կե րի մա քուր սկիհ նե րում պահ ված՝
Խոր հուրդ նե րի հա մար մշտահ մա,
Որ պես խոր հուր դը մեր նա յի րա կան ոգու,-
Քո «Միր հա վի» հա մար - եւ լու սե ղեն՝
Ար փե նի կի հու շով սրբա գործ ված հա վետ,
«Ալ պի ա կան ծաղ կի» այն բու րա վետ,
Որ բու րե լու է հա՛ր ան նյու թե ղեն,-
Եվ վեր ջա պես քո վեհ, հե րո սա կան
«Սերմ նա ցա նի» հա մար, որ ձեռ քե րով վսեմ
Սեւ ցե լե րի վրա մեր գո յու թյան այս սեւ,
Շա ղում է շողք ու սերմ անանձ նա կան,-
Այս ամե նի հա մար,- եւ «Ծի րա նի»
Հա զա րա մյա փո ղի հա մար քո այն,
Որ դա րե րո՜վ տեն չած խա ղա ղու թյան
Երգն է հնչում,- եւ մեր ժո ղո վուր դը քա նի
Ունի գեթ ափ մի հող արե գա կի ներ քո՝
Հնչե լու է եր գեր եղ բայ րա կան,-
Այս ամե նի հա մար, օ՜, խեղճ իմ բա րե կամ,
Ես քեզ օրհ նում եմ արդ իմ անա ղարտ եր գով...
Այս ամե նի հա մար,- եւ քո եղե րա կան
Տա ռա պան քի հա մար, որ արդ կրկին
Վե հու թյուն է խառ նում քո անա ղարտ եր գին -

Ես քեզ պար զում եմ ձեռք եղ բայ րա կան...
Եվ ներ բո ղում եմ քեզ ահա կրկին անեղծ
Իմ շուրթերով, ինչպես օրեր առաջ,-
Երբ դեռ դու այր էիր մի անարատ,
Եվ ես ընկերն էի քո բանաստեղծ... 

(5, էջ 164-165)

Չա րեն ցը 1937-ի զո հե րից է, ում հան դեպ 
հա լա ծանք ներն սկսվե ցին 1933-ին՝ «Գիրք ճա-
նա պար հի» ժո ղո վա ծուի ար գե լան քով: Դրան 
հա ջոր դե ցին հար ցաքն նու թյուն ներ, այ նու-
հե տեւ նրան վտա րե ցին Գրող նե րի մի ու թյու-
նից, հե ռաց րին զբա ղեց րած պաշ տո նից, մե-
կու սաց րին գրա կան կյան քից, դա դա րեց րին 
գրքե րի տպագ րու թյու նը, այդ թվում՝ Մոսկ վա-
յում եւ Թիֆ լի սում ռու սե րեն թարգ մա նա կան 
ժո ղո վա ծու նե րը, հռչա կե ցին քա ղա քա կա նա-
պես անվս տա հե լի անձ, հսկո ղու թյան պայ-
ման նե րում հրա մա յե ցին քա ղա քից չբա ցա կա-
յել, մա մու լում քննա դա տե ցին թե՛ իրեն եւ թե՛ 
իր գրա կան խմբի ան դամ նե րին ու հա մա կիր-
նե րին, թու նա վո րե ցին կեն ցա ղը, մղե ցին ծայ-
րա հեղ արարք նե րի, ի վեր ջո, ձեր բա կա լե ցին, 
բան տում հար ցաքն նու թյան փո խա րեն դա-
ժան հաշ վե հար դար տե սան նրա հան դեպ, ուր 
եւ 1937 թ. նո յեմ բե րի 27-ին ավան դեց հո գին:
Այս ամե նով հան դերձ՝ Չա րեն ցի կյան քի 

վեր ջին տա րի ներն ար տա կարգ հա րուստ 
են տա րա տե սակ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե-
րով, այդ թվում իրեն՝ Ստա լի նին եւ ստա լի-
նյան վար չա կար գը քննա դա տող բազ մա թիվ 
գե ղար վես տա կան էջե րով ու տա րա տե սակ 
գրու թյուն նե րով: Այս տե սա կե տից առանձ-
նաց նենք «Որ պես գորշ, դե ղին տե րեւ ներ...», 
«Կար մի պո ետ մի ա միտ» տո ղե րով սկսվող 
պո եմ նե րը, մահ ու մայ րա մուտ գու ժող եր գե-
րը, իր ժա մա նա կի քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի 
գրա կան դի ման կար նե րը, մին չեւ կա լա նա-
վոր վե լը, այ նու հե տեւ բան տում գրած բազ մա-
թիվ էպիգ րամ ներ ու բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, 
այդ թվում՝ «Օ՜, ման կիկ ներ մեր լույս», «Հոտ 
է գա լիս կրկին ա րյան», «Կե սօր», «Բարձ րա-
վիզ կո շիկ ներ հա գին», «Թիֆ լիս ցի կին տոն», 
«Միջ նա դա րյան կա ցին», հի շա տա կենք «Դո-
ֆի նը նա յի րա կան» սո նետ նե րի շար քը՝ ի հի-
շա տակ Թիֆ լի սում Բե րի ա յի կող մից ՀԿ(բ)Կ 
Կենտ կո մի առա ջին քար տու ղար Աղա սի Խան-
ջյա նի սպա նու թյա ն: Կան նաեւ բազ մա թիվ այլ 
գոր ծեր: Դրան ցում Ստա լի նը ներ կա յա նում է 
որ պես ռուս ցա րե րի գա հը զավ թած թիֆ լիս-
ցի մի նեղ ճա կատ կին տո, որ պես մարդ կանց 
գլխա տող միջ նա դա րյան կար միր կա ցին, 

որ պես հա տա կի տա կից պո ե-
տին լրտե սող, բե ղե րը սրած մի 
տա րա կան, որ պես մարդ կա յին 
ա րյու նով ճաշ եփող խո հա րար, 
որ պես 150 մի լի ո նա նոց եր-
կի րը՝ ԽՍՀՄ-ը, մի ար ջի նման 
պա րեց նող կրկե սի ծաղ րա ծու, 
որ պես խրո մե սա պոգ նե րով 
ժո ղովր դին տրո րող բռնա պետ, 
որ պես մարդ կա յին գան գե րով 
հաղ թա նա կի բուրգ՝ ջա բուլ գա 
կա ռու ցած մի դա հիճ, որ պես 
ժա մա նա կին բա նաս տեղ ծա կան 
փոր ձեր արած մի նոր Նե րոն 
կամ Նեռ՝ հա կաք րիս տոս, որ-
պես Մարք սի հետ ոտք մեկ նող 
մի քա ղա քա կան ելու զակ, որ-
պես մեր մտքի որ ձա կը լա փող 
հրեշ... Ահա բան տում 1937-ին 
գրած «Թիֆ լիս ցի կին տոն» բա-
նաս տեղ ծու թյան վեր ջին տնե րը.

Սեւ կառ քի կա ռա պան լկտի,
Բազ մել է ցա րե րի գա հին,
Լա փում է որ ձա կը մեր մտքի,
Զրկում է մեզ հուն տից ազ գա յին:

Ի՞նչ անի նստված քը ռա միկ
Կա վա տի դա վից ան տե ղյակ,
Արեւ էր, դա ռել է մա հիկ,
Աշ խար հում մնա ցել մե նակ:

Օ, ո՞ւր եք, աստ ղեր, արեւ ներ,
Իջ նում է ազ գիս երե կոն,
Եվ եղավ չըլս ված մի Նեռ
Թիֆ լիս ցի նեղ ճա կատ կին տոն։

Հ. Գ.
Այս ամե նի մա սին մենք այ սօր պար տա վոր 

ենք հի շել, գրել եւ հի շեց նել, որով հե տեւ Ստա-
լի նը... վե րա դառ նում է: ՌԴ-ում այ սօր քննա-
դա տա կան ալիքն ավե լի ուղ ղում են Խրուշ-
չո վի դեմ, որ հա մար ձա կո րեն հաղ թա հա րեց 
ան հա տի պաշ տա մուն քը, նո րից սա ռեց նում 
են նրա «ձնհա լը» եւ մե ծա րում Ստա լի նին: 
Ան գամ Նո բե լ յան մրցա նա կի դափ նե կիր 

Ալեք սանդր Սոլ ժե նի ցի նի անունն են մղում 
ետ նա խորք, որով հե տեւ նրա «ԳՈՒ Լագ ար-
խի պե լագ» բազ մա հա տոր վե պը ստա լի նյան 
բռնաճն շում նե րի հա յե լի-հան րա գի տա րանն 
է: Ըստ այ սօր վա մեկ նա բան նե րի՝ այդ վեպն 
ստվեր է նե տում Ռու սաս տա նի հե ղի նա կու-

թյան վրա, ուս տի պետք չէ, որ տեղ գտնի ան-
գամ դպրո ցա կան ծրագ րե րում:
Այ սօր Ռու սաս տա նում վե րա կանգն վող 

կետ րո նա ձիգ իմ պե րի ալ ոգու հա մար Ստա-
լինն ավե լին է, քան մի լի ո նա վոր մարդ կանց 
կյան քը: Եվ դա հիմ նա վո րում են նրա նով, որ 
Ստա լի նը հաղ թեց պա տե րազ մում, ԽՍՀՄ-ի 
վե րահս կո ղու թյան սահ ման նե րը Չի նաս տա-
նից հասց րեց մին չեւ Բեռ լին, երկ րին տվեց 
ատո մա յին զենք, զար գաց րեց ար դյու նա բե-
րու թյու նը, Երկ րորդ հա մաշ խար հա յի նից հե-
տո կնքեց այն պի սի նպաս տա վոր դաշ նա գիր, 
որ հե տա գա տաս նա մյակ նե րին ապա հո վեց 
ԽՍՀՄ առա ջա տար դերն աշ խար հում: 
Մո ռա նում են, որ ստա լի նյան հա լա ծանք-

նե րին զոհ գնա ցին տաս նյակ մի լի ո նա վոր 
մար դիկ, եւ գի տակ ցա բար այդ թիվն աս տի-
ճա նա բար նվա զեց նում են, որ ար դյու նա բե-
րա կա նաց ման հետ մեկ տեղ ոչն չաց վե ցին 
գյու ղա կան տնտե սու թյուն նե րը, ամա յա ցան 
տաս նյակ հա զա րա վոր գյու ղեր, եւ դեռ առ այ-
սօր գյու ղը ոտ քի չի կանգ նում, այդ իսկ պատ-
ճա ռով վիթ խա րի եր կի րը չի կա րո ղա նում 
ինքն իրեն կե րակ րել: 
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Իր բա ցա ռիկ տա ղան դի եւ օժտ վա ծու թյան 
շնոր հիվ Մկրտիչ Պե շիկ թաշ լ յա նը պատ կա ռե-
լի ներդ րում է ունե ցել արեւմ տա հայ գրա կան-
մշա կու թա յին կյան քի զար գաց ման գոր ծում: 
Լի նե լով առա ջա դեմ մտա վո րա կան՝ նա մեծ 
կա րեւ ո րու թյուն է տվել թատ րո նին՝ այն հա մա-
րե լով հա սա րա կա կան կյան քի զար գա ցումն 
ապա հո վող կա րեւ որ օղակ:
Մ. Պե շիկ թաշ լ յա նը 1856 թվա կա նին կազ-

մա կեր պեց արեւմ տա հայ թատ րո նի հիմ նա-
դ րու մը՝ նոր փուլ բա ցե լով հա յոց թատ րո նի 
պատ մու թյան մեջ: Այդ աս պա րե զում նա ե՛ւ 
բե մադր վող պի ես նե րի հե ղի նակ էր, ե՛ւ թարգ-
մա նիչ, ե՛ւ դե րա սան: «...Ուրիշ տեղ մը զայն 
կտես նենք բե մին վրա, իր սե փա կան ճի գե-
րովն ու ձեռ քե րո վը կանգն ված բե մին: Առա-

վո տը թա տեր գու թյուն ներ կը գրե եւ երե կո յին 
ինք ան ձամբ կը խա ղա զա նոնք՝ իր հա վա քած 
խում բին հետ»,- այս պես է պատ մում Դա նիել 
Վա րու ժա նը դրա մա տուր գի՝ թա տե րա կան 
գոր ծում ներգ րավ վա ծու թյան մա սին:
Պե շիկ թաշ լ յա նի պի ես նե րը հայ դրա մա-

տուր գի ա յի ար ժե քա վոր եր կե րից են: Նա իր 
գրա կան գոր ծու նե ու թյան երկ րորդ շրջա նում 
(1850-1860- ական ներ) մե կը մյու սի հե տեւից 
գրում է «Կոռ նակ», «Ար շակ», «Վա հան», 
«Վա հե» դրա մա նե րը: Թա տե րա գիրն անդ-
րա դառ նում է հայ ժո ղովր դի պատ մա կան 
ան ցյա լին՝ հստակ գի տակ ցե լով այն պարզ 
ճշմար տու թյու նը, որ ազ գա յին ինք նա գի տակ-
ցու թյուն արթ նաց նե լու հա մար գրա կա նու-
թյու նը կա րող է լա վա գույն ուղին հար թել, իսկ 
թատ րո նը՝ նպաս տել դրա տա րած մա նը: Հան-
դի սա տե սի ուշադ րու թյու նը գրա վե լու հա մար 
նա իր ող բեր գու թյուն նե րի նյու թը վերց նում է 
պատ մա կան ան ցյա լից, երբ երկ պա ռա կու-
թյունն ու մատ նու թյունն էին վճռում հա յոց 
տխուր վի ճա կը:
Պե շիկ թաշ լ յա նի դրա մա նե րի առանձ նա-

հատ կու թյուն նե րից է այն, որ դրանք գրված 
են աշ խար հա բա րով: Եթե պատ մա կան ող բեր-
գու թյուն նե րի լե զուն գրա բարն էր, ինչն ապա-
հո վում էր այդ ժան րի հա մար անհ րա ժեշտ 
վսեմ ոճը, ապա աշ խար հա բա րը քան դեց այն 
պատ նե շը, որ կար ըն թեր ցո ղի եւ ստեղ ծա գոր-
ծու թյան, հան դի սա կա նի ու թատ րո նի մի ջեւ:
Նրա դրա մա տուր գի ա յում տի րա պե տող է 

պատ մա կան թե մա տի կան: Դրա մա տուրգն 
անդ րա դար ձել է 4-րդ դա րի դեպ քե րին՝ ստեղ-
ծա գոր ծա բար մո տե նա լով պատ մա կան նյու-
թին: Հե ղի նա կը չի մնում պատ մու թյան քա րա-
ցած անուն նե րի եւ դեպ քե րի կա ղա պար ված 
շրջա նա կում: Իսկ պատ մա կան նյու թի վե րա-
բե րյալ նման մո տե ցու մը հա տուկ է ռո ման-
տիզ մի գե ղա գի տու թյա նը:

«Կոռ նակ» դրա ման գրվել է ստեղ ծա-
գոր ծա կան բռնկման շրջա նում՝ չորս օր վա 
ըն թաց քում: Այս դրա մա յի գրու թյունն ու բե-
մադ րու թյու նը շրջա դար ձա յին եղան հայ գրա-
կա նու թյան եւ թատ րո նի հա մար: Տպա վո րիչ 
երկ խո սու թյուն նե րը բա ցա հայ տում են հե րոս-
նե րի հու զաշ խար հը: Դրա մա յում հե ղի նա կի 
գա ղա փա րա կան հե րո սը Ներ սեսն է, ով անձ-
նա զոհ հայ րե նա սե րի տի պա կան կեր պար է: 
Մա նա վա զ յան Ներ սես իշ խա նի հա կա պատ-
կերն է Կոռ նա կը: Այս եր կու հա կա դիր հե րոս-
նե րի փո խա դարձ թշնա ման քից բխող պայ քա-
րը դառ նում է գոր ծո ղու թյուն նե րի եւ բախ ման 
զար գաց ման հիմ նա կան շար ժիչ ուժը:
Կոռ նա կի եւ Զա վե նի տեւ ա կան զրույց նե-

րում բա ցա հայտ վում է դժբախտ հոր ներ քին 
դրա ման. «Գի տես, որ գա հա սի րու թյան փա-
փա գով վառ ված՝ մեր ժեր է հայրս աթո ռեն, որ 
սրտին ցա վեն աչվ նե րը կուր ցած՝ Ներ սե սին 
քով ապա վի ներ էր. ես խնդրե ցի Նե սե սեն, որ 
չըն դու նի զին քը, անի կա, գի տես, որ մտիկ չը-
րավ, ու ակ նե բռնկե ցան մեր թշնա մու թյուն-
նե րը, ու մեկ հա տիկ սի րա կան զա վակս պա-
տե րազ մի սու րը հնձեց ծա ղիկ հա սա կին մեջ» 
(Մկրտիչ Պե շիկ թաշ լ յան, Եր կե րի լի ա կա տար 
ժո ղո վա ծու, Եր., 1987, էջ 155): Դրա մա տուր գը 
պատ մա կան իրո ղու թյուն նե րին տվել է ար դիա  -
կան լու ծում ներ: Կոռ նա կի հա մար հայ րե նիքն 
ունի առաջ նա յին նշա նա կու թյուն, սա կայն նա 
առաջ նորդ վում է զգաց մունք նե րով՝ ան տե սե լով 
բա նա կա նու թյան կա րեւ ո րու թյու նը:
Եթե կլա սի ցիս տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 

մեջ բա նա կա նու թյան սկզբունք նե րին հե տեւ ե-
լը գե ղա գի տա կան հիմ նադ րույթ էր, ապա, ան-
շուշտ, վե րոն շյա լը ռո ման տիզ մի դրսեւ ո րում է, 
երբ զգաց մունք նե րը դառ նում են գե րիշ խող:
Թվում է՝ Կոռ նա կի գոր ծո ղու թյուն նե րը 

միան գա մայն ար դա րաց ված են. նրա հո գին 
կրծում է որ դե կո րույս հոր վրե ժը, որը դառ-

նում է ամեն վատ արար քի պատ ճա ռա բա-
նու թյու նը: Զա վե նի հետ զրույ ցում նա կար-
ծես զղջում է Կամ սա րա կան տոհ մը բնա ջինջ 
անե լու եւ իր եղ բո րոր դի Վա սա կին սպա նե լու 
հա մար: Սա կայն նրա չա րա գոր ծու թյուն նե րը 
դրա նով չեն սահ մա նա փակ վում: Երբ նրա 
հայ րը՝ Տրդա տը, փոր ձում է դար ձի բե րել իր 
մո լո րյալ զա վա կին՝ խրա տե լով ան դուն դից 
հե ռու պա հել յուր ազ գը, Կոռ նա կը դառ նում 
է հայ րաս պան:
Կոռ նա կի կեր պա րի ստեղ ծումն արեւմ տա-

հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քի 
պա հանջն էր: Նրա նա խա տիպն ազ գա յին վե-
րած նու թյան ու զար թոն քի հա մար ստեղծ ված 
«Հա մազ գյաց» ըն կե րու թյան քա ղա քա կան հա-
կա ռա կորդ Ան տոն Հա սու նյանն էր՝ տխրահռ-
չակ հա յոց կա թո լիկ պատ րի ար քը: Դրա մա յի 
բե մադ րու թյան ժա մա նակ Մ. Պե շիկ թաշ լ յանը 
մարմ նա վո րում էր Ներ սե սին: Բե մի վրա հե-
ղի նա կը փո խել է դրա մա յի՝ «Բայց հի մա ալ 
կ՚ըսեմ քե զի, վախ ցի՛ր, սոս կա ցի՛ր, Կոռ նա՛կ. 
դուն, որ չա րու թյան մեջ քա րա ցեր, պնդա ցեր 
ես, ու նեն գու թյամբ խար դախ հնարք նե րով եւ 
ան հաշտ ատե լու թյամբ իրա վանց եւ ար դա-
րու թյան դեմ ու կը պա տե րազ միս, ու ժպիրհ 
ձեռ քովդ թույն կսեր մա նես ազ գիդ մեջ, մի՛ 
պար ծիր անարգ հաղ թա նա կովդ» (Ա. Չո պա-
նյան, Մկրտիչ Պե շիկ թաշ լ յա նի կյան քը եւ գոր-
ծը, Փա րիզ, 1907, էջ 202) հատ վա ծը՝ ասե լով. 
«Դուն, որ չա րու թյան մեջ հա սուն ցեր ես...»:
Կոռ նա կի խար դա խու թյուն նե րը հան գու-

ցա լու ծում են դրա ման, երբ նա հաշ տու թյան 
խնջույ քի ժա մա նակ թույն է լցնում Ներ սե սի եւ 
նրա որ դի նե րի բա ժակ նե րի մեջ: Ներ սե սի եր կու 
որ դի նե րը՝ Հե զիկն ու Ցո լա կը, մա հա նում են, իսկ 
Ներ սե սի բա ժա կը Կոռ նա կին է բա ժին հաս նում:

«Ար շակ» դրա ման 4-րդ դա րի հա յոց պատ-
մու թյան դեպ քե րի ար ձա գանքն է:

Շարունակությունը՝ էջ 8
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Սկիզբը՝ էջ 5
Հաս կա նո՞ւմ ես. ամե նա գե ղե ցիկ հա յե-

լին, որի մեջ կա րող ես նա յել ու հար դար-
վել, Քրիս տո սի դեմքն է: Այն տեղ տես նում 
ենք մեր նա խա տի պը, մեր նպա տա կա կե-
տը, տես նում ենք, որ մենք էլ կա րող ենք 
լի նել այն քան գե ղե ցիկ, ինչ քան Քրիս տոսն 
է: «Տե՛ր, գե ղեց կաց րու իմ դեմ քի տգե ղու-
թյու նը, ինչ պես Դու ես գե ղե ցիկ»,- աս վում 
է Ավագ շա բաթ երգ վող շա րա կան նե րից 
մե կում:
Մկրտվե լիս Աստ ծուց շնորհ ենք ստա ցել, 

բայց տրվե լով աշ խար հի չա րու թյուն նե րին, 
նեն գու թյուն նե րին՝ փոխ վել ենք, կարծ րա-
ցել: Տե սել եմ, սա կայն, մե ծա հա սակ նե րի, 
որ երե խա նե րի նման են, տե սել եմ ծե րու-
նի հրա շա գեղ դեմ քեր: Մի տա տի կի եմ ճա-
նա չում, որի աչ քե րը փայ լում են, լույս ար-
ձա կում լու սամ փո փի պես, ան կեղծ եմ ձեզ 
ասում: Եր բեք շպա րը չի դի պել նրա դեմ-
քին, այն պի սին է, ինչ պի սին մայրն է նրան 
ծնել: Գե ղե ցիկ է նրա դեմ քը, որով հե տեւ 
աղո թում է, հա ղորդ վում, Քրիս տո սին իր 
մեջ առ նում: Գե ղե ցիկ է նրա դեմ քը, որով-
հե տեւ սի րում է, որով հե տեւ իր կյան քում 
շատ է պայ քա րել, իսկ պայ քա րո ղի դեմ քը 
չքնաղ է:
Կգե ղեց կա նա դեմքդ, երբ սո վո րես լաց 

լի նել, երբ որ լաց լի նես: Իհար կե, ոչ եսա-
սի րա բար, բար կու թյու նից ու նյար դա յին 
գրգռված վի ճա կից, քա նի որ ամեն ինչ չի 
եղել այն պես, ինչ պես դու էիր ուզում. այդ-
ժամ տգե ղա նում ես, այդ ժամ լաց մի՛ լի նիր, 
չի սա զում դեմ քիդ: Սա կայն երբ լաց ես լի-

նում սի րուց, ցա վից, զղջման զգա ցու մից, 
այլ մարդ կանց ցա վը զգա լով, հուզ վե լով 
նրանց եր ջան կու թյու նից կամ վշտից, եւ 
հատ կա պես, երբ լաց ես լի նում Քրիս տո սի 
հան դեպ երախ տա գի տու թյան զգա ցու մից՝ 
փա ռա բա նե լով Տի րոջն այն բո լոր նվեր-
նե րի հա մար, որ արել է քեզ, այդ ժամ ինչ-
քա՜ն գե ղե ցիկ ես լի նում: Սա վե րա բե րում է 
ոչ մի այն կա նանց, այ լեւ տղա մարդ կանց, 
որով հե տեւ տղա մար դիկ էլ են ուզում գե ղե-
ցիկ լի նել: Բո լորս ենք ուզում գե ղե ցիկ լի նել 
եւ ամեն ին չում գե ղե ցի կին ենք ձգտում. 
ուզում ենք, որ մեր տու նը գե ղե ցիկ լինի, 
եկե ղե ցի նե րը՝ հար դար ված. «Սրբաց րու, 
Տե՛ր, Քո տան վա յել  չու թյու նը սի րող նե րին» 
(մեջ բե րու մը՝ Պա տա րա գից): Վա յե լուչ եղիր, 
գե ղե ցիկ վար վե լա կերպ ունե ցիր, որ պես զի 
գե ղե ցիկ լի նես, որով հե տեւ այդ պի սին է մեզ 
ստեղ ծել Աստ ված:
Արդ՝ եթե աչ քերդ ար տա հայ տեն այն 

ապ րում նե րը, որ տե սել եմ իմ ծա նոթ 
այն տա տի կի հա յաց քում, դու էլ գե ղե ցիկ 
դեմք կու նե նաս: Տե սե՞լ ես՝ ինչ քան գե-
ղե ցիկ է մար դու դեմ քը հսկու մից հե տո: 
Հոգ նած է, աչ քե րը մրմռում են, բայց գե-
ղե ցիկ է, որով հե տեւ գի շե րը ժա մեր շա-
րու նակ աչք չի փա կել Քրիս տո սի հա մար: 
Մինչ դեռ երբ տես նում ես մե կին, որ դուրս 
է գա լիս գի շե րա յին որեւէ ժա ման ցա վայ-
րից՝ ակում բից, սրճա րա նից, դիս կո տե-
կից, պան դո կից, բա րից, մար զա դաշ տից, 
ոս տի կա նա կան բա ժան մուն քից եւ այլ 
վայ րե րից, ուր մեղք է գոր ծել, ինչ պի սի՞ն 
է նրա դեմ քը, գե ղե ցի՞կ է մի թե, ունի՞ այն 

գե ղեց կու թյու նը, որ Աստ ված է մեզ պար-
գեւ ում: Ան շուշտ, չու նի:
Սի րում եմ սուրբ Պա տա րա գի ժա մա-

նակ եր բեմն-եր բեմն թա քուն նա յել աղո թող 
մարդ կանց, քա հա նա նե րին, որ պես զի ես էլ 
վերց նեմ նրանց դեմ քի գե ղեց կու թյու նից, եւ 
իս կա պես, բո լոր դեմ քերն ինձ շատ գե ղե-
ցիկ են թվում: Մի ան գամ մի մար դու տե սա, 
որ աղո թում էր եւ աղոթ քը վեր ջաց նե լով՝ 
դուրս եկավ եկե ղե ցուց ու սկսեց զրու ցել 
մարդ կանց հետ: Ես հե տեւ ում էի նրան ոչ 
այլ պատ ճա ռով, քան այն, որ տես նեմ, թե 
ինչ պի սին է դարձ նում Աստ ված այն մար-
դուն, ով աղո թում է: Եվ գի տե՞ք՝ ինչ պի սին. 
այս քան ժա մա նակ դրա մա սին եմ խո սում՝ 
գե ղե ցիկ:
Մեր հո գու եւ դեմ քի գե ղեց կու թյու նը շատ 

է ազդ վում նաեւ մեր ըն կե րա կան շրջա պա-
տից: Եթե շփվում ես գե ղե ցիկ մարդ կանց, 
քրիս տո նյա նե րի հետ, որ ունեն գե ղե ցիկ 
բնա վո րու թյուն ներ, այդ գե ղեց կու թյու նը 
քո հո գուն էլ է փո խանց վում, դու էլ ինչ-որ 
բան վերց նում ես նրանց գե ղեց կու թյու նից, 
եւ նրանց շնորհն ար տա ցոլ վում է քո դեմ քի 
վրա: Ան կա րեւ որ մի՛ հա մա րիր այս փաս տը. 
ում հետ ըն կե րու թյուն ես անում, ազդ վում 
ես նրա նից:
Հի մա խո սում եմ քեզ հետ, որ երի տա-

սարդ ես: Հի շո՞ւմ ես. երբ երե խա էիր, արեւն 
էր շո ղում մեջդ, այն քա՜ն գե ղե ցիկ դեմք 
ունե իր: Նկա տի չու նեմ, որ հի մա չու նես, 
հի մա էլ ունես գե ղե ցիկ, հար դար ված դեմք: 
Այլ գե ղեց կու թյան մա սին եմ խո սում, նկա-
տի ունեմ, որ աչ քերդ այն քա՜ն ան մեղ էին, 
ան մեղ էր սիրտդ, հա ճույք էր պատ ճա ռում 
քեզ նա յե լը: Ան ցան տա րի ներ, ու կարծ-
րա ցար, խստա ցար, սրվե ցին հա յացքդ ու 

կեց վածքդ: Հա ճախ նյար դայ նա նում ես, 
բար կա նում, խփում դռնե րը, հար վա ծում 
սե ղան նե րին, տա նը բո լո րին իրար խառ-
նում, ատում այս կամ այն մար դուն, զա նա-
զան ան կար գու թյուն ներ անում, կռվում այն 
մարդ կանց հետ, ում սի րել ես մի ժա մա-
նակ, եր բեմն կռիվ նե րի մաս նա կից ես դառ-
նում մար զա դաշ տե րում եւ այլն, եւ այլն: Այս 
ամե նը տգե ղաց րել են քեզ: Գե ղեց կու թյու-
նը գո յու թյուն ունի, բայց տակն է մնա ցել: 
Ուզում եմ քեզ հետ այդ ծածկ ված գե ղեց-
կու թյան մա սին խո սել:

Շա րու նա կե լի

Թարգմանությունը հունարենից՝ 
Տաթեւիկ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻ

Սկիզբը՝ էջ 5
Վե պի այս մա սում Երեւ ա նի բեր դի ու 

նրա սար սափ նե րի նկա րագ րու թյունն է եւ 
տե ղաբ նիկ մահ մե դա կան նե րի Մհառ լա մի 
սգի պատ կե րու մը, որն ուղեկց վում է հե-
ղի նա կի պատ մափի լի սո փա յա կան խորհր-
դա ծու թյուն նե րով եւ այ սօր ունի ինչ պես 
գե ղար վես տա կան, այն պես էլ ազ գագ րա-
կան ու պատ մա ճա նա չո ղա կան բա ցա ռիկ 
ար ժեք:
Վի պա կան կա ռույ ցի իմաս տով՝ սա կար-

ծես Րաֆ ֆու «Սամ վել» պատ մա վե պում 
«Փա կագ ծի մեջ» գլխի նա խօ րի նակն է՝ 
առաս պե լա կան Հայկ նա հա պե տի ու նրա 
հա ջորդ նե րի, Եր վան դու նի նե րի, Ար տա շի-

սյան նե րի, Ար շա կու նի-
նե րի, Բագ րա տու նի նե-
րի ու Ռու բի նյան նե րի 
եւ թա գա վո րա կան ու 
իշ  խա  նա  կան  մյուս 
տոհ  մե  րի  իրա  կան 
երեւ ե լի դյու ցա զուն նե-
րի սխրանք նե րի հի շե-
ցու մով: Այս պի սով նա 
կա տա րում է հա մայն 
հա յու թյան մեծ ուսուց-
չի  իր  պատ  մա  կան 
առա քե լու թյու նը՝ հայ 
եւ օտար ըն թեր ցո ղին 
հնա գույն ժա մա նակ-
նե րից ի վեր մեր ազ-
գա  յին  ինք  նու  թյան , 
մեր երեւ ե լի նախ նի-
նե րի քա ջու թյան եւ 
առա  քի  նու  թյան  լա-
վա գույն օրի նակ նե րի 
ցու ցադ րու մով, խո-
սույ թի՝ պատ մա կան 
ան  ցյա  լ ի  առաս  պե -
լա կան եւ նոր ժա մա-
նակ նե րի մարդ կա յին 
հա  րա  բե  րու  թյուն  նե-
րի, կրո նա կան ըմբռ-
նում նե րի եւ ծի սա կան 
արա  րո  ղա  կար  գե  րի 
մա սին ազ գագ րա կան 
հա րուստ տե ղե կատ-

վու թյամբ: Ար ժե հի շել վե պից թե կուզ մի 
փոք րիկ հատ ված, որը կա րող է պատ կե-
րա ցում տալ, թե ինչ պես էր Աբո վ յա նը ոչ 
իբ րեւ պատ մա բան, այլ որ պես գե ղա գետ-
գրող գե ղար վես տա կա նաց նում հա յոց եւ 
հա մաշ խար հա յին մի ա վո րյալ պատ մու-
թյու նը եւ ինչ պես էր այն ներ կա յաց նում 
հայ նոր սե րունդ նե րին. «Է՛ն սուրբ հո ղը, 
ուր ան պար տե լին Հայկ, անաստ ված Բե լա 
չար մտքին չհա վա նե լով, իր ըն տա նի քը, 
իր քաջ, պատ վա կան զոր քը հա վա քեց, 
էկավ ու Հա յաս տա նի զար մա նա լի սա-
րե րի ու սի րուն դաշ տե րի տե սույն մա յիլ 
մնա ցած, Զանգ վի դրախ տան ման ձո րը, 

Զանգ վի փրփրա դեզ ան մահ ջու րը, Երաս-
խի մար մանդ ծո ցը, Մաս սա ու Ալա գյա զի 
երկ նան ման գլու խը, Սեւ ա նա ծաղ կափ թիթ 
ձո րերն ու սա րե րը տես նե լով՝ իր մզրա խը 
ցցեց ու իր սուրբ անու նով Հա յաս տան 
կան չեց ու Բե լա ան հո գի մար մի նը իր 
նետ ու աղե ղին մա տաղ արեց: Է՞ն սուրբ 
տե ղը, ուր Շա մի րամ՝ աշ խարհ տի րե լով, 
ո՛չինչ տեղ էն պատ կե րը չճա րեց, որը որ 
իր սիրտն ուզում էր ու մեր հրեշ տա կա-
նման Արա յի սի րուն երե սին կա րոտ, զորք 
ժո ղո վեց ու էկավ, որ թե նրա սուրբ սիր տը 
լա լով, սի րով չգրա վի, զո ռով նրան գե րի 
անի, որ բալ  քի նրա սուրբ շուն չը իր երե-
սին դիպ չի, ու մե ռած ժա մա նակ էլ նրա 
մար մի նը իր առա ջին դրած՝ գի շեր-ցե րեկ 
սուգ էր անում, որ կամ նա կեն դա նա նա, 
կամ ին քը նրա ոտ քե րի տա կին իր հո գին 
տա: Է՛ն աշ խար հը, ուր որ Զար մայր՝ Աքիլ-
լե սի հետ Հեկ տո րի դեհն ուզե ցավ պա հի, 
Պա րույր, Ար բա կի հետ Սար դա նա բա ղին 
էրեց, Տիգ րան՝ Կյու րո սի հետ Աժ դա հա-
կի հո գին առավ, Վա հե Դա րեհ Կո դո մա նի 
հետ Ալեք սանդ րի ճամ փեն ուզե ցավ բռնի, 
Վա ղար շակ Պար թեւն՝ իր եղ բայր Ար շա կա 
ոտը կտրեց ու Հա յաս տան կարգ տվեց, 
նա խա րար ներ հաս տա տեց, Տիգ րան՝ ար-
քա ար քա յից, Ասո րաց աշ խարհն իր ձեռ-
քի տա կը բե րեց ու կար թա գի նա ցոց Ան նի-
բալ, իր մոտ հրա վի րեց...»: Սա շե ղում է, 
որ առա ջին հա յաց քից կա րող է վի պա կան 
հիմ նա կան գոր ծո ղու թյու նը թու լաց նող եր-
կա րա բա նու թյուն թվալ, սա կայն Աբո վ յա-
նը, այս պի սով ըն թեր ցո ղին հա ղոր դե լով 
կա րեւ որ գի տե լիք, վար պե տո րեն, սա հուն 
անց նում է ժա մա նակ նե րի վրա յով, Խլղա-
րա քի լիսա յի ճա կա տա մար տի, Աղա սու եւ
Հա սան խա նի մե նա մար տի պատ կե րա-
վոր նկա րագ րու թյամբ անն կա տե լի վե-
րա կանգ նում է կա պը ներ կա յի հետ, գե-
ղար վես տա կան պատ կե րում սե րունդ նե րի 
հա մար ստեղ ծում պատ մա կան ան ցյա լի 
եւ ներ կա յի հե տաքր քիր մի աս նու թյուն, 
եւ գոր ծո ղու թյուն նե րը շա րու նակ վում են 
վե պի եր րորդ գլխում: Ուրեմն՝ իզուր է 
ոմանց թվա ցել, թե վի պա կան գոր ծո ղու-
թյան խզում կա, եւ առա ջին գլխի գոր ծո-
ղու թյուն նե րը շա րու նակ վում են եր րորդ 
գլխում: 
Երկ րորդ գլխի էա կան մա սե րից է եւ 

այն հատ վա ծը, ուր Էջ մի ած նի հո գեւ ո րա-
կան նե րը, որ առանց այն էլ շատ էին տու-
ժում մահ մե դա կան նե րի տե ղի-ան տե ղի 

այ ցե լու թյուն նե րից, շա բաթ նե րով նրանց 
շքեղ կե րու խու մով հյու րա սի րու թյուն նե-
րից, հան դի սա վո րու թյամբ գա լիս են մահ-
մե դա կան նե րի՝ Հա սան-Հու սե յի նի սու գը 
մեղ մե լու եւ իրենց ըն ծա նե րով նրանց 
պատ վե լու:
Աբո վ յա նը, իհար կե, տա րա տե սակ հո-

գեւ ո րա կան նե րի է հան դես բե րել վե պում: 
Ոմանց նա ար ժա նաց րել է խստա գույն 
ծաղ րի՝ դա տա պար տե լով նրանց տգի տու-
թյունն ու ըն չա քաղ ցու թյու նը: Քա նա քե ռի 
անգ րա գետ տեր Մար կո սը, օրի նակ, որ 
պա տիվ՝ հա մա ռո տագ րու թյուն կար դալ 
չգի տի եւ «սխ»-ը «սոխ» կամ «սխտոր» 
է կար դում, իր ձա խող ման հա մար մե-
ղադ րում է կա՛մ ակ նո ցին, կա՛մ մո մը լավ 
չբռնած մոն թին, կա՛մ ան տե ղի բար կա նում 
տի րա ցուի վրա: Բայց նա, որս կան շան 
նման հո տո տե լով, գտնում ու կանգ նում է 
մե ռե լա թա ղի կե րա կուր նե րի գլխին՝ անա-
մոթ պա հանջ նե րով, խմիչք եւ ուտե լիք է 
ուզում եւ մե ռե լը դեռ գե րեզ ման չի ջեց րած՝ 
կո ղո պու տը՝ հան գու ցյա լի հա գուստ ներն 
է ուզում: Սրանց ու նման նե րի առի թով է 
Աբո վ յա նը հի շում «Սար ու ձոր՝ տեր տե-
րի փոր» ժո ղովր դա կան ընդ հան րաց նող 
խոս քը, բայց սրանց կող քին կան եւ ու սյալ 
հո գեւ ո րա կան ներ՝ իր անօ րի նակ քա ջու-
թյամբ տա րա ծաշր ջա նում հայտ նի Գրի գոր 
Մա նու չա րյան եպիս կո պո սը եւ լու սա միտ 
Ներ սես Աշ տա րա կե ցին:
Տե ղին է թուրք մոլ լա նե րի ու մեր տեր-

տեր նե րի աբո վ յա նա կան հա մե մա տու-
թյու նը: Մեր քա հա նա նե րը չեն զբաղ վել 
մա տաղ սերն դի գո նե գրա ճա նա չու թյան 
հար ցով, իսկ թուրք կամ պար սիկ մոլ-
լա նե րը, առանց փո ղի՝ իրենց լա մուկ նե-
րին ձրի կար դաց նե լով, սե րունդ ներ են 
դաս տի ա րա կել՝ իրենց հա վատն ու նենգ 
նկրտում նե րը քա րո զե լով եւ լե զու ներ սո-
վո րեց նե լով. «Ամեն մե չը դի հա յա թում, գեղ 
տե ղե րանքն էլ, մեկ մեծ վար ժա տուն կա, 
ուր տեղ եր կու-երեք լե զու են սո վո րում. Մեր 
եկե ղե ցը քանց բա կում ըս կի լագ լագն էլ 
բուն չի՛ դնիլ, բաս ի՞նչ կը լի, որ ազ գի սիրտ 
էլ քիչ-քիչ հո վա նա» (նույն տե ղում, էջ 77):

Շա րու նա կե լի

Սամվել ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր

ԴԱՐ ՁԻՐ ԱՄԵ ՆԱ ԳԵ ՂԵ ՑԻԿ ԴԵՄ ՔԸ

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆ 
(1809-1848)
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Հա մաշ խար հա յին եւ ավան դա կան կրոն նե րի 

առաջ նորդ նե րի 6-րդ հա մա գու մա րը Աս տա նա յում

Հոկ տեմ բե րի 10-11-ը Ղա զախս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մայ րա քա ղաք Աս տա-
նա յում տե ղի ունե ցավ Հա մաշ խար հա յին 
եւ ավան դա կան կրոն նե րի առաջ նորդ նե-
րի 6-րդ հա մա գու մա րը, որին, Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սի օրհ նու թյամբ, Հա-
յաս տա նյայց Առա քե լա կան Ս. Եկե ղե ցին 
ներ կա յաց րե ցին 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 եւ Ուկրա ի նա յի հա յոց թե մի 
առաջ նորդ, հա մա գու մա րի գոր ծա դիր 
կո մի տեում Հայ Եկե ղե ցու ներ կա յա ցու ցիչ 
Մար կոս եպս Հով հան նի սյա նը:

«Կրո նա կան առաջ նորդ նե րը հա նուն 
անվ տանգ աշ խար հի» լի ա գու մար նիս-
տից հե տո՝ եր կօ րյա ժո ղո վի ըն թաց քում, 
տե ղի ունե ցան առան ձին քննար կում ներ՝ 
«Աշ խարհ. 21 դար» հայ տա րա րու թյունն 
իբ րեւ հա մաշ խար հա յին անվ տան գու-
թյան հա յե ցա կարգ», «Կրոն նե րը փո-
փոխ վող աշ խար հա քա ղա քա կա նու թյան 
մեջ. նոր հնա րա վո րու թյուն ներ մարդ կու-
թյան հա մախմբ ման հա մար», «Կրո նը եւ 
հա մաշ խար հայ նա ցու մը. մար տահ րա-
վեր ներ ու պա տաս խան ներ» եւ «Կրո-
նա կան առաջ նորդ ներն ու քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րը ծայ րա հե ղա կա նու թյան եւ 

ահա բեկ չու թյան հաղ թա հար ման գոր-
ծում» թե մա նե րով: 
Հա մա գու մա րի շրջա նակ նե րում կա-

տար վեց նաեւ Խա ղա ղու թյան եւ հա մե-
րաշ խու թյան թան գա րա նի պաշ տո նա կան 
բա ցու մը: 

Սկիզբը՝ էջ 6
Մո ռա նում են, որ Հայ րե նա կա նի հաղ-

թա նակն ար ժե ցավ 27 մի լի ոն մարդ կա յին 
կյանք, որ ըն դա մե նը պաշ տո նա կան թիվն 
է, իսկ իրա կա նում մարդ կա յին կո րուստ-
նե րի թի վը՝ ավե լաց րած նաեւ ան հայտ 
կո րած նե րին, գե րու թյու նից չվե րա դար-
ձած նե րին ու փա խած նե րին, անց նում է 50 
մի լի ո նը:
Այն պես որ զգու շա ցեք՝ Ստա լի նը... վե-

րա դառ նում է, որ նշա նա կում է՝ չա րիքն 
արթ նա նում է՝ ընդ դեմ ժո ղովր դա վա րա-
կան այն պի սի նվա ճում նե րի, որ պի սիք են 
խոս քի ազա տու թյու նը, մար դու իրա վուն քը 
եւ ազ գե րի ինք նո րո շու մը:

1980-2000-ական թվա կան նե րին Ռու-
սաս տա նում ստա լի նյան հա լա ծանք նե րը 
բա ցա հայ տող գրքեր էին ու մեկ նա բա նու-
թյուն ներ, իսկ այ սօր դնում են նրա ար-
ձան նե րը եւ նրա նկա րը դրոշ արած՝ եր թի 
դուրս գա լիս:
Ահա եր կու վկա յու թյուն:
ՌԴ քա ղա քա կան գոր ծիչ, «Նոր շար-

ժում» հո սան քի ղե կա վար Սեր գեյ Եր-
վան դի Կուր ղի նյա նը ռու սա կան հե ռուս-
տա տե սու թյամբ Վ. Սո լո վ յո վի «Երե կո» 
եւ «Մե նա մարտ» (16. 02. 21017) հա ղոր-

դում նե րի ժա մա նակ բա ռա ցի ո րեն հայ-
տա րա րեց. «Ես բռնա դատ վա ծի թոռ եմ, 
պապս եղել է զին վո րա կան, ում բռնա դա-
տել են ու սպա նել, բայց ես ար դա րաց նում 
եմ Ստա լի նի քա ղա քա կա նու թյու նը»: «Մե-
նա մարտ»-ում հաղ թեց ստա լի նա պաշտ 
Կուր ղի նյա նը, պարտ վեց հա կաս տա լի նյան 
Լե ո նիդ Գոզ ման՝ ձայ նե րի 14177 / 723 հա-
րա բե րակ ցու թյամբ:
Ըստ վի ճա կագ րու թյան՝ մեկ տա րում՝ 

2016-ի մար տից մին չեւ 2017-ի մարտ, 
հան րա յին կար ծի քը ՌԴ-ում Ստա լի նի օգ-
տին աճել է՝ 37-ից հաս նե լով 47 տո կո սի:
ՌԴ ԳԱ ակա դե մի կոս, պատ մա բան Յու րի 

Պի վո վա րո վը նույն Սո լո վյո վի՝ այս ան գամ 
«Կի րակ նօ րյա երե կո» (24. 09. 2017) հա-
ղորդ ման ժա մա նակ հայ տա րա րեց. «Մենք 
ստա լի նյան Ռու սաս տան ենք: Մե րը Ստա-
լինն է: Բո լոր քա ղաք նե րում պետք է դրվի 
Ստա լի նի ար ձա նը, եւ նրա անու նով պետք 
է ան վա նա կոչ վեն փո ղոց ներ, հրա պա րակ-
ներ, մետ րո պո լի տե նի կա յա րան ներ»:
Այն պես որ զգու շա ցեք՝ Ստա լի նը ... վե-

րա դառ նում է...
Դավիթ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

Բանասիրական գիտ. դոկտոր, 
պրոֆեսոր

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. 17.10.2018 թ.

Տպաքանակը՝ 1175

Սկիզբը՝ էջ 6
Այն սկսվում է ազ գա յին կյան քի բարդ 

եւ աղե տա լի վի ճա կի նկա րագ րու թյամբ: 
Նպատ լե ռան ստո րո տում հա յոց ար քա 
Ար շակն ու նրա որ դի Սի սա կը խո սում 
են պար սիկ նե րի առաջ խա ղաց ման մա-
սին: Պատ մա կան աղ բյուր նե րից հայտ նի 
է, որ հա յոց Ար շակ թա գա վորն ունե ցել է 
մի որ դի՝ Պապ անու նով, որ թա գա վո րել է 
հո րից հե տո: Դրա մա յի սկզբում Սի սա կը 
թռու ցիկ խո սում է իր ավագ եղ բոր՝ Պա պի 
մա սին, ով Պոլ սում պանդխ տու թյան մեջ 
տա ռա պում է:
Մի ան գա մայն ակն հայտ է, որ Սի սա կը 

Պե շիկ թաշ լ յա նի երեւ ա կա յու թյամբ ստեղծ-
ված հե րոս է եւ պատ մա կան նա խա տիպ 
չու նի:
Հա յոց Ար շակ ար քան ծայ րաս տի ճան 

հայ րե նա սեր է. նա գե րա դա սում է մեռ նել, 
քան տես նել, թե ինչ պես է Հա յաս տանն իր 
սե փա կան ձեռ քե րով կոր ծան վում: Այդ օր-
հա սա կան պա հին հա յոց հո գեւ որ առաջ-
նորդ Ներ սե սը կոչ է անում ապա վի նել 
Աստ ծու ողոր մա ծու թյա նը:
Հատ կա պես տպա վո րիչ են Շա պու հի 

եւ Ար շա կի զրույց նե րը, որ տեղ հա յոց ար-
քան խի զա խու թյամբ ասում է. «Բախ տես 
ու կա տա ղու թե նեդ մեծ է իմ արի ու թյունս. 
անարգ շղթա նե րով կա պած են ձեռ քերս, 
բայց մո ռա ցած չեմ, որ ար քու նի գա վա զան 
կը կրեին ատե նով» (Մ. Պե շիկ թաշ լ յան, Եր-
կե րի լի ա կա տար ժո ղո վա ծու, էջ 208): Նույն-
պի սի ջեր մու թյամբ ու հան դի սա վոր կեր-
պով հնչում է Սի սա կի խոս քը, երբ Շա պու հը 
նրան բան տար կել է տա լիս. «Գե ղե ցիկ ես, 

հայ  րե  նիքդ  իմ , 
պայ ծառ ու ծի-
ծաղ  կոտ  է  քու 
արեւդ, որ կը շո-
ղա ավե րա կացդ 
ու գե րեզ ման նե-
րուդ վրա, մի նակ 
բախտդ տխուր ու 
սեւ է: Ալ չտես նամ 
պի տի Հա յաս տա-
նին եր կինքն ու 
ցան կա լի հո ղը, 
հոս երի տա սարդ 
հա սակս պի տի 
թոռ  մի ,  վասն -
զի  հայ  րե  նյաց 
արեւուն ճա ռա-
գայթ  նե  րը  չեն 
ծա գիր իմ վրաս» 
(նույն  տե  ղում , 
էջ 217): Սի սա կը 
կռվի ժա մա նակ 

փրկում է պար սից ար քա յոր դի Որ միզ դի 
կյան քը, եւ, ի նշան բա րե կա մու թյան, նրանք 
փո խա նա կում են իրենց սրե րը:
Ան հուշ բեր դում շղթա յա կապ ված Ար-

շակ ար քան իրեն է մե ղադ րում ստեղծ-
ված վի ճա կի հա մար: Նա հայ րե նի քի վիշ-
տը դարձ նում է անձ նա կան ող բեր գու թյան 
եւ տա ռա պան քի պատ ճառ: Զղջումն ու 
ապաշ խա րան քը դառ նում են ինք նա խա-
րա զան ման պատ ճառ: Դրա մա յում Ար շա-
կի կեր պարն առա վե լա պես զգաց մուն քա-
յին հա գեց վա ծու թյուն ունի:
Որ միզ դը Սի սա կին ազա տում է բան-

տից, բայց երբ նա հաս նում է Ան հուշ բերդ, 
Ար շակն ար դեն անձ նաս պան է լի նում: 
Ինքն իրեն չնե րե լու փաս տը Ար շա կին 
դրդում է ինք նաս պա նու թյան, ինչն էլ վերջ 
է դնում հա յոց ար քա յի տան ջանք նե րին: 
Նա մա հա նում է սի րա սուն որ դու գրկում՝ 
խոր վիշտ պատ ճա ռե լով նրան: Ներ սե սի՝ 
հա յոց ապա գա յի եւ հայ կյան երի տա սար-
դու թյան պան ծա լի ապա գա յի սպա սու մով 
է ավարտ վում դրա ման. «Տե՛ր, Ար շա կին 
վրա գոհ ըլ  լա ար դա րու թյունդ. քեզ մով 
մխի թար վի զո րա նա նոր Հա յաս տա նը եւ 
Հայ կյան երի տա սար դու թյու նը» (Մ. Պե շիկ-
թաշ լ յան, Եր կե րի լի ա կա տար ժո ղո վա ծու, 
էջ 208):

«Վա հան» դրա ման հայ րե նա սի րու թյան 
եւ մարդ կա յին զգաց մունք նե րի նրբին հա-
գեց վա ծու թյուն ունի:
Վա հա նը խո սում է հա յոց երկ րի ան-

նա խան ձե լի վի ճա կի մա սին եւ ավե լաց-
նում, որ մեր ժո ղովր դին միշտ ուղեկ ցել 

են մատ նիչ ներն ու դա վա ճան նե րը. «...ո՜վ 
դժբախտ Հա յաս տան, քո ամեն ժո ղովք նե-
րուդ մեջ, ուրեմն, միշտ մատ նիչք ու դա-
վա ճանք պա կաս պի տի չըլ լան վսեմ ու 
մե ծա մեծ խորհր դոց հա կա ռա կե լու, սի րո 
եւ մի ու թյան կա պե րը քա կե լու. վաթ սուն 
հա զար հա յոց քա ջե րու սու րե րը եթե չի 
կրցան պար սից լու ծը թո թա փել տալ, քե զի 
պես անօ րե նի մը չա րու թյու նը եղավ ար-
գելք, ու նզո վե լի Վա սակ մը մե ծին Վար-
դա նա բախ տին անի վը կոտ րեց... (նույն 
տե ղում, էջ 233): Սա կայն այս դրա մա յում 
խնդի րը մի այն հայ րե նա սի րու թյու նը չէ. 
Վա հան Մա մի կո նյա նի որ դի նե րից Սու րե-
նը սի րա հար վել է պարս կու հի Աս թի նե ին 
եւ անձ նա տուր եղել՝ բնա կու թյուն հաս-
տա տե լով այն տեղ: Դրա մա յում գոր ծո ղու-
թյուն նե րի առաջմ ղիչ ուժը սերն է, որից 
էլ բխում է հե րոս նե րի զգաց մուն քայ նու-
թյու նը: Վա հա նի հա մար անըն դու նե լի էր, 
որ իր որ դին սի րում էր թշնա մի ազ գի զա-
վակ Աս թի նե ին: Նա ան զի ջում էր այդ հար-
ցում եւ անո ղոք՝ իր բնու թագ րում նե րում. 
«Ար ժա նի է իմ ան մահ ատե լու թյանս այդ 
կա խարդ աղ ջի կը, որ մո ռաց նել տվավ 
քե զի քու ամեն սուրբ պարտ քերդ ու ամո-
թա պարտ ճամ փու վրա սա հե ցուց քեզ. 
ու դուն դեռ զին քը կը հի շես, դեռ սրտիդ 
մեջ...» (Մ. Պե շիկ թաշ լ յան, Եր կե րի լի ա կա-
տար ժո ղո վա ծու, էջ 237):
Սու րե նը հայ րե նա դավ հե րոս է, բայց 

մի ա ժա մա նակ սի րում է իր հայ րե նիքն ու 
հպար տա նում դրա նով. «Նվա ճյալ է Հա-
յաս տան, բայց ո՛չ եր բեք հաղթ ված, ազ-
գան վեր մատ նիչ նե րու հայ րե նիք է, բայց 
ավե լի շատ՝ առա քի նի ու ան պար տե լի 
դյու ցազ նաց» (նույն տե ղում, էջ 241):
Բա  վա  կան  ինք  նա  տիպ  ս յո ւ  ժե  ով 

առանձ նա նում է «Վա հե» դրա ման: Այս-
տեղ պատ մա կան իրա դար ձու թյուն ներն ու 
հե րոս նե րի զգաց մունք նե րը մի աս նա բար 
են հան դես գա լիս: Դրա մա յի գոր ծո ղու-
թյուն նե րը զար գա նում են հա յոց թա գա վո-
րի դստեր՝ Արու սյա կի սի րո շուրջ, թե պետ 
որ պես հե րո սու հու՝ նրան դրա մա յում չենք 
տես նում: Նրա բո ցա վառ սե րը հայ րե նյաց 
թշվա ռու թյան եւ դա վա ճա նու թյան պատ-
ճառ է դառ նում: Հո գե բա նա կան բար դու-
թյուն ներն ստեղծ վում են անձ նա կան եր-
ջան կու թյան եւ քա ղա քա կան բա խում նե րի 
հե տեւ ան քով:
Ազա տու թյան եւ ինք նիշ խա նու թյան վեհ 

գի տակ ցումն ընդգծ ված կեր պով ար տա-
հայտ ված է Վա հեի կեր պա րում. «Ազա-
տու թյու նը նախ եւ առաջ մեր ան մա տույց 
լեռ նե րուն մեջ ապաս տան մը գտավ, եւ 

հա յե րը անոր անդ րա նիկ ծնունդ ներն են: 
Վա հե չի կրնար մատ նիչ ըլ լալ յուր ազ գին 
բախ տին ու փա ռա ցը. ազա տու թյան կոր-
ծա նու մը տակ կը ճմլի, բայց ճա կա տը չի 
խո նար հեց ներ հարս տա հար բռնու թյան 
դի մաց» (նույն տե ղում, էջ 267)։ Վա հեն եւ 
Ար տա վազ դը դառ նում են գա ղա փա րա-
կան հա կա ռա կորդ ներ: Եթե առա ջի նի հա-
մար կա րեւ որ է երկ րի քա ղա քա կան վի ճա-
կը, ապա Ար տա վազ դի հա մար ճշմա րիտ 
ու ան բիծ սե րը վեր է ամեն ին չից: Այս հե-
րոս նե րի բա խու մից էլ ծնվում է եր կուս տեք 
ող բեր գու թյուն, որ դառ նում է երի տա սարդ 
Ար տա վազ դի եւ Արու սյա կի ճա կա տագ րե-
րի կոր ծան ման պատ ճառ:
Ար տա վազ դը, վրեժխնդ րու թյան ծա րա-

վով տար ված, ամեն հնա րա վորն անում 
է Վա հե ին թշնա մու ճի րան նե րը գցե լու 
հա մար: Տպա վո րիչ են եր կու հե րոս նե րի 
զրույց նե րը, որոն ցով բա ցա հայտ վում են 
նրանց նկրտում նե րը: Դրա մա յում ան հա տի 
զգաց մունք ներն ու ապ րում նե րը կա րեւ որ 
են եւ փոխ պայ մա նա վոր ված:
Դրա մա յի հե րոս նե րից Զար մայ րը՝ Վա-

հեի որ դին, առանձ նա կի ջեր մու թյամբ եւ 
կա րեկ ցան քով է խո սում Արու սյա կի մա-
սին. «...հայ րե նիք եւ սեր իրա րու հետ մե-
նա մար տե ցան մա հա ցու հար ված նե րով 
սրտին մեջ ու ա րյունլ վա ըրին զայն. զոհ-
վեց ին քը սե րը եւ անոր հետ մեկ տեղ յուր 
կե նաց եր ջան կու թյու նը հայ րե նյաց սե ղա-
նին վրա ու նե տա հար թռչնո մը պես ին-
կավ Սո սյաց ան տա ռին սրբա զան ստվե-
րա ցը մեջ՝ եր կու սի րե լի անուն ներ միշտ
բեր նին մեջ մրմնջե լով. Վա հե եւ Ար տա-
վազդ» (նույն տե ղում, էջ 260):
Դրա մա յի վեր ջում Վա հեն ցավ է ապ-

րում Արու սյա կի թշվառ ճա կա տագ րի հա-
մար, ով Սո սյաց ան տա ռում մե նաս տա-
նում անց կաց նում է իր կյան քի տխուր 
օրե րը:
Մկրտիչ Պե շիկ թաշ լ յա նի պի ես նե րը հայ 

դրա մա տուր գի ա յի առանց քա յին նշա նա-
կու թյուն ունե ցող եր կե րից են: Կեր տե լով 
խո րա պես հայ կա կան մի ջա վայր՝ հե ղի-
նա կը պատ մա կան դրա մա տիկ կյան քից 
ծնունդ առած դեպ քե րը դարձ րեց մտա հո-
գու թյան խնդիր: Իր դրա մա նե րում նա ար-
ծար ծեց ար դի ա կան հնչե ղու թյուն ունե ցող 
թե մա ներ, որոնք նպա տակ էին հե տապն-
դում ան հան դուր ժո ղա կա նու թյուն դրսեւո-
րել արա տա վոր բար քե րի ու ազ գա յին 
կյան քի բնա կա նոն ըն թաց քը խա թա րող 
երեւ ույթ նե րի դեմ:

Ան նա ԹՈ ՐՈ ՍՅԱՆ
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Ստալինյան բռնաճնշումները եւ հայ 
գրողների մարդկային ու ստեղծագործական 

ճակատագիրը 

Տեսարան Բերայից


