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Հոկ տեմ բե րի 20-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 կոսն Իտա լի ա յի 
հա յոց հով վու թյան հո գեւ որ դա սի եւ վար չա-
կան խորհր դի հրա վե րով մեկ նեց Իտա լիա-
յի Հան րա պե տու թյուն` հան դի սա պե տե լու 
հով վու թյան հո գեւ որ կենտ րոն Մի լա նի Ս. 
Քա ռա սուն ման կանց եկե ղե ցու կա ռուց ման 
60-ա մյա կին նվիր ված արա րո ղու թյուն նե րը: 

Նո րին Սրբու թյանն ուղեկ ցում էին Շի-
րա կի թե մի առաջ նորդ Մի քա յել եպս Աջա-
պա հյա նը, գա վա զա նա կիր Անա նիա աբղ. 
Ծա տու րյա նը եւ կոմ պո զի տոր Տիգ րան 
Ման սու րյա նը: 

Մի լա նի օդա նա վա կա յա նում Վե հա փառ 
Հայ րա պե տին դի մա վո րե ցին Արեւմ տյան 
Եվ րո պա յի հայ րա պե տա կան պատ վի-
րակ եւ Վա տի կա նում Հայ Եկե ղե ցու ներ-

կա յա ցու ցիչ Խա ժակ արք. Պար սա մյա նը, 
Արեւ  մտյան Եվ րո պա յի հայ րա պե տա կան 
պատ վի րա կի փո խա նորդ եւ Մի լա նի Ս. Քա-
ռա սուն ման կանց եկե ղե ցու հո գեւ որ հո վիվ 
Թով մա վրդ. Խա չատ րյա նը, ինչ պես նաեւ 
եկե ղե ցու վար չա կան խորհր դի ատե նա-
պետ տի ար Սա րո Խու դա վեր դը, վար չա-
կան ներ եւ պաշ տո նյա ներ: 

Նույն օրը Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր 

շքախմ բով եւ Իտա լի ա յի հա յոց հով վու թյան 
հո գեւ որ դա սի ու վար չա կան նե րի ուղեկ ցու-
թյամբ հան դի պեց Մի լա նի Կա թո լիկ Եկե ղե-
ցու ար քե պիս կո պոս Մա րիո Դել պի նիի հետ: 

Մի լա նի Կա թո լիկ Եկե ղե ցու առաջ նոր դա-
րա նի եպիս կո պո սա կան մա տու ռում կա-
տար վեց մի աս նա կան աղոթք, ապա հան-
դի պու մը շա րու նակ վեց առաջ նոր դա րա նի՝ 
պատ վե լի հյու րե րի հա մար նա խա տես ված 
գա հաս րա հում: 

Հայ րա պե տա կան այ ցի առա ջին օրն ամ-
փոփ վեց Մի լա նի Հայ տա նը, ուր Վե հա փառ 
Հայ րա պե տը հան դի պում ունե ցավ Մի լա նի 
եկե ղե ցու հո վա նու ներ քո գոր ծող երի տա-
սար դա կան կազ մա կեր պու թյան վար չա կան 
խորհր դի եւ բազ մա թիվ երի տա սարդ նե րի 
հետ: Հան դի պումն անց կաց վեց հարց ու 
պա տաս խա նի ձեւ ա չա փով, որի ըն թաց քում 

Նո րին Սրբու թյու նը լու սա բա նում ներ տվեց 
հա յոր դի նե րին հու զող հար ցե րի վե րա բե-
րյալ, խո սեց Սփյուռ քում հայ ինք նու թյան, 
ազ գա յին-հո գեւ որ ար ժեք նե րի պահ պան-
ման կա րեւ ո րու թյան, երի տա սար դու թյու նից 
Եկե ղե ցու ակն կա լիք նե րի եւ եկե ղե ցա կան 
կյան քում երի տա սարդ նե րի ներգ րավ վա-
ծու թյան մա սին:
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շնորհավորական ուղերձը Մեծի Տանն 

Կիլիկիո Կաթողիկոսին

Հոկ տեմ բե րի 20-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 սի օրհ նու-
թյամբ Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի մի ա բան-
ներ՝ 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 
լու սա րա րա պետ Հով նան եպս Հա կո բյա-
նը մեկ նե ցին Լի բա նան՝ մաս նակ ցե լու Ն. 
Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա Մե ծի Տանն Կի լի կիո 
Կա թո ղի կո սի քա հա նա յա կան ձեռ նադ-
րու թյան եւ օծ ման 50-ա մյա կին նվիր ված 
արա րո ղու թյուն նե րին:

Հոկ տեմ բե րի 21-ին Ան թի լի ա սի մայ-
րա վան քի Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ տա ճա-
րում մա տուց ված Ս. Պա տա րա գից հե տո 
տե ղի ունե ցած պաշ տո նա կան ըն դու նե-
լու թյան ըն թաց քում Նա թան ար քե պիս կո-
պոսն Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի անու-
նից շնոր հա վո րեց Արամ Ա Կա թո ղի կո սին՝ 
հրա պա րա կե լով նրան ուղղ ված Վե հա փառ 
Հայ րա պե տի շնոր հա վո րա կան ուղեր ձը, 
որում մաս նա վո րա պես աս ված է. 

«Գո հու նա կու թյամբ տե ղե կա ցանք, որ 
Մե ծի Տանն Կի լի կիո Կա թո ղի կո սու թյան 
Ան թի լի ա սի մայ րա վան քի մեջ հան դի սա-
վո րա պես նշվե լու է քա հա նա յա կան Ձեր 
ձեռ նադ րու թյան եւ օծ ման 50-րդ տա րե-
դար ձը:

Այս առի թով աստ վա ծա կա ռույց Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նից հղում ենք Ձերդ 
եղ բայ րու թյա նը Մեր ջերմ շնոր հա վո րանք-
նե րը եւ ամե նայն բա րյաց մաղ թանք նե րը:

Հինգ տաս նա մյակ առաջ Դուք նվիր վե-
ցիք հո գեւ որ սպա սա վո րու թյա նը եւ այ-
սօր Ձեր հո բե լ յա նը դի մա վո րում եք մեր 
Եկե ղե ցու ան դաս տա նում՝ ար գա սա վոր 
ծա ռա յու թյան վաս տա կով: Տի րոջ պատ-
գա մին հա վա տա րիմ՝ Դուք ջա նա ցել եք 
ար դյու նա վո րել Ավե տա րա նի կե նա րար 
խոս քի քա րո զու թյու նը եւ Մե ծի Տանն Կի-
լի կիո Կա թո ղի կո սու թյան խնամ քի ներ քո 
գտնվող հա յոր դյաց հո գեւ որ հո գա ծու-
թյու նը՝ վա յե լե լով հո գեւ որ դա սի ու հա վա-
տա ցյալ նե րի սերն ու հար գան քը: Այս տա-
րի նե րի ըն թաց քում Ձեր վաս տա կը նաեւ 
հա վել վել է գրա կան գոր ծու նե ու թյամբ՝ մեր 
Եկե ղե ցու ազ գա յին-հո գեւ որ կյան քին եւ 
մի ջե կե ղե ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րին 
նվիր ված խո հե րի եւ ուսում նա սի րու թյուն-
նե րի հրա տա րա կու թյամբ: 

Մե ծի Տանն Կի լի կիո Կա թո ղի կո սի առա-
քե լու թյա նը Դուք կոչ վե ցիք մեր ան կախ 
պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման շրջա-
նում, երբ նոր հո րի զոն ներ բաց վե ցին մեր 
Եկե ղե ցու առ ջեւ՝ զո րաց նե լու աշ խար հա-
ս փյուռ մեր ժո ղովր դի մի աս նու թյունն ու 
առա վել պայ ծառ դարձ նե լու նրա հո գեւ որ 
կյան քը: Ուրախ ենք, որ եկե ղե ցա կան մեր 

ան դաս տա նում ան բա րեն պաստ նա խորդ 
ժա մա նակ նե րից մնա ցած ըն թացք նե րը 
հաղ թա հա րե լու եւ խնդիր նե րը կար գա վո-
րե լու ուղ ղու թյամբ Ձեզ հետ քայ լեր ձեռ-
նար կե ցինք: Գո հու նա կու թյամբ ենք անդ-
րա դառ նում, որ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
100-րդ տա րե լի ցին ըն դա ռաջ գու մա րե-
ցինք Հայ Եկե ղե ցու եպիս կո պո սաց ժո ղով-
ներ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նում, սրբա-
դա սե ցինք մեր ան մեղ նա հա տակ նե րին, 
ինչ պես նաեւ կյան քի կո չե ցինք հայ րե նա-
կան ու մի ջե կե ղե ցա կան կա րեւ որ մի շարք 
մի ջո ցա ռում ներ: 

Հա վա տում ենք, որ մի աս նա կան գոր-
ծակ ցու թյամբ պի տի շա րու նա կենք լուծ-
ման առաջ նոր դել հո գեւ որ-եկե ղե ցա կան 
մեր ան դաս տա նում առ կա մար տահ րա-
վեր նե րը՝ ի փառս Աստ ծո, ի մխի թա րու-
թյուն հա մայն մեր ժո ղովր դի եւ ի զո րա-
ցումն մեր Սուրբ Եկե ղե ցու: Ներ կա մեր 
կյան քի հիմ նախն դիր նե րի առ ջեւ հրա մա-
յա կան է, որ Առա քե լա կան մեր Սուրբ Եկե-
ղե ցին ուխ տա պահ մեր հո գեւ ո րա կա նաց 
նվի րյալ ջան քե րով առա վել ար դյու նա վո-
րու թյամբ իրա գոր ծի տե րու նա վանդ իր 
առա քե լու թյու նը՝ հա նուն աշ խարհաս փյուռ 
մեր ժո ղովր դի ազ գա յին ու հո գեւ որ զար-
թոն քի, մեր հայ րե նի քի բա րօ րու թյան ու 
առա ջըն թա ցի, հա մազ գա յին մեր իղ ձե րի 
իրա կա նաց ման ու լու սա վոր գա լի քի: 

Վերս տին Մեր շնոր հա վո րանք նե րը բե-
րե լով, սի րե ցյա՛լ եղ բայր, եւ հայ ցե լով Տի-
րոջ Սուրբ Աջի առաջ նոր դու թյունն ու 
հո վա նին Ձեզ՝ մաղ թում ենք քա ջա ռող-
ջու թյուն եւ ար դյու նա վոր գա հա կա լու թյան 
եր կար տա րի ներ՝ ի շի նու թյուն Մե ծի Տանն 
Կի լի կիո Կա թո ղի կո սու թյան եւ Առա քե լա-
կան մեր Սուրբ Եկե ղե ցու»:
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ՀՀ-ում Կո րե ա յի դես պա նին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում Կո րե ա-
յի Հան րա պե տու թյան ար տա կարգ եւ լի ա զոր 
դես պան Ու Յուն - Գը նին:

Նո րին Սրբու թյու նը, դես պա նին մաղ թե-

լով ար գա սա բեր առա քե լու թյուն Հա յաս-
տա նում, ար ձա նագ րեց, որ Հա յաս տա նի եւ 
Կո րե ա յի մի ջեւ ձեւ ա վոր վող դի վա նա գի տա-
կան եւ քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
կնպաս տեն եր կու ժո ղո վուրդ նե րի մի ջեւ 
փոխ ճա նա չո ղու թյա նը: Ամե նայն Հա յոց Հայ-
րա պետն անդ րա դարձ կա տա րեց նաեւ եր-

կու ժո ղո վուրդ նե րի պատ մա կան ընդ հան-
րու թյուն նե րին:

Իր հեր թին դես պան Ու Յուն - Գը նը խո սեց 
հայ-կո րե ա կան կա պե րի եւ եր կու երկր նե րի 
մի ջեւ գոր ծակ ցու թյան զար գաց ման հե ռա-

նկար նե րի մա սին` հա րա բե րու թյուն նե րի սեր-
տաց ման գոր ծում կա րեւ ո րե լով նաեւ Հա յոց 
Եկե ղե ցու դե րա կա տա րու թյու նը: 

Հան դիպ մա նն Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո-
սը դես պա նին ներ կա յաց րեց Հա յոց Եկե ղե ցու 
ներգ րավ վա ծու թյու նը մի ջե կե ղե ցա կան եւ 
միջկ րո նա կան երկ խո սու թյուն նե րում: 
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Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց

ԵՄ արտաքին գործողությունների 

ծառայության Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի 

տնօրինության գործադիր ղեկավարին

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 Եվ րո պա կան մի ու թյան ար տա քին 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ծա ռա յու թյան Եվ րո պա յի եւ 
Կենտ րո նա կան Ասի ա յի տնօ րի նու թյան գոր ծա-
դիր ղե կա վար, դես պան Թո մաս Մայր-Հար թին-
գին՝ ուղեկ ցու թյամբ ՀՀ-ում ԵՄ պատ վի րա կու-
թյան ղե կա վար, դես պան Պյոտր Սվի տալս կու:

Հան դիպ մա նը խոս վեց Հա յաս տա նի եւ Եվ-
րո պա կան մի ու թյան մի ջեւ առ կա հա րա բե րու-

թյուն նե րի եւ հա մա գոր ծակ ցու թյան ընդ լայն-
ման հե ռան կար նե րի մա սին:

Զրույ ցի ըն թաց քում մաս նա վոր անդ րա-
դարձ կա տար վեց հա սա րա կա կան կյան-

քում Հա յոց Եկե ղե ցու դե րա կա տա րու թյա նը, 
կա րեւ որ վեց Եկե ղե ցու առա քե լու թյու նը ժո-
ղովր դա վա րու թյան, մար դու իրա վունք նե րի 
եւ սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան ար ժեք նե րի 
պաշտ պա նու թյան գոր ծում:

Խոս վեց նաեւ ղա րա բա ղյան հա կա մար-
տու թյան խա ղաղ կար գա վոր մանն ուղղ ված 
Հայ Եկե ղե ցու ջան քե րի, տա րա ծաշր ջա նի հո -
գեւոր առաջ նորդ նե րի հան դի պում նե րի խա-
ղա ղա րար առա քե լու թյան մա սին:

Հան դիպ մա նը ներ կա էր Մայր Աթո ռի ար-
տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի եւ արա րո ղա-
կար գի բաժ նի տնօ րեն Նա թան արք. Հով հան-
նի սյա նը:

17 հոկ տեմ բե րի 

19 հոկ տեմ բե րի 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ցավակցագիրը 

Մոսկվայի եւ Համայն Ռուսիո Պատրիարքին

Հոկ տեմ բե րի 18-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 Մոսկ-
վա յի եւ Հա մայն Ռու սիո Կի րիլ Ա Պատ րի ար քին՝ 
Ղրի մի Կերչ քա ղա քի Ճար տա րա գի տա կան քո-
լե ջում տե ղի ունե ցած պայ թյու նի եւ հրաձ գու-
թյան կա պակ ցու թյամբ, որին զոհ են դար ձել եւ 
վի րա վոր վել մի քա նի տաս նյակ մար դիկ:

Դա տա պար տե լով կա տար վա ծը` Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սը Հա յաս տա նյայց Առա քե-
լա կան Ս. Եկե ղե ցու հո գեւ որ դա սի եւ հա վա-

տա ցե լոց անու նից վշտակ ցու թյուն է հայտ նել 
Ռուս Ուղղա փառ Եկե ղե ցու հով վա պե տին, 
Ռու սաս տա նի ժո ղովր դին եւ հրաձ գու թյան հե-
տեւ ան քով զոհ ված նե րի ըն տա նիք նե րին:

«Թող Ամե նո ղորմ Տերն Իր երկ նա յին 
օթեւան նե րում խա ղա ղու թյան մեջ հանգ չեց-
նի զոհ ված նե րի հո գի նե րը եւ պահ պա նի Ռու-
սաս տա նը նմա նօ րի նակ ող բեր գու թյուն նե րից՝ 
Իր Աջի հո վա նու ներ քո խա ղաղ եւ անվ տանգ 
պա հե լով նրա բա րե սեր ժո ղովր դին»,- նշել է 
Նո րին Սրբու թյու նը:

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ 

ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԽՈՍՔԸ 

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 75-ԱՄՅԱԿԻ 

ԱՌԻԹՈՎ

Հոկ տեմ բե րի 18-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 կոսն Ալեք սանդր Սպեն դի ա րյա-
նի ան վան օպե րա յի եւ բա լե տի ազ գա յին ակա-
դե մի ա կան թատ րո նում ներ կա գտնվեց ՀՀ ԳԱԱ 
հիմ նադր ման 75-ա մյա կին նվիր ված հո բե լ յա-
նա կան նիս տին: 

Տե րու նա կան աղոթ քից հե տո Ամե նայն Հա-
յոց Կա թո ղի կո սը նիս տի մաս նա կից նե րին բե-
րեց իր օրհ նու թյունն ու շնոր հա վո րանք նե րը: 

Մե ծար գո՛ նա խա գահ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան, 

Հար գար ժա՛ն նա խա գահ Գի տու թյուն նե րի 
ազ գա յին ակա դե մի ա յի, 

Հան դի սա վոր նիս տի հար գե լի՛ մաս նա-
կիցներ,

Ուրախ ենք ներ կա գտնվե լու Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան գի տու թյուն նե րի ազ գա յին 
ակա դե մի ա յի հիմ նադր ման 75-ա մյա կի տո-
նա կան այս մի ջո ցառ մա նը։ Այս պատ վա կան 
հո բե լ յա նի առի թով բե րում ենք ամեն քիդ Մեր 
օրհ նու թյունն ու շնոր հա վո րանք նե րը եւ մաղ-
թում գի տու թյուն նե րի ազ գա յին այս կա ճա ռին 
ար դյու նա վետ աշ խա տան քի նոր տաս նա մ-
յակ ներ։

Նշա նա կա լի է Ակա դե մի ա յի դե րը Հա յաս-
տա նում հիմ նա րար գի տու թյուն նե րի տար բեր 
ճյու ղե րի զար գաց ման գոր ծում։ Գի տու թյան 
այս բարձ րա գույն հաս տա տու թյան ան դամ-
նե րի՝ մեր ազ գի պար ծան քը դար ձած ակա նա-
վոր գիտ նա կան նե րի անուն նե րը ոս կե տա ռե-
րով են ար ձա նագր վել մեր պատ մու թյան մեջ՝ 
հե ղի նա կու թյուն հա վե լե լով մեր ժո ղովր դին 
ողջ աշ խար հում։ Այ սօր էլ Ակա դե մի ա յի տա-
նի քի ներ քո, ան կախ ամեն դժվա րու թյու նից, 
հան ձա ռու թյամբ ու նվի րու մով տքնում են մեր 
երկ րում գի տու թյու նը առաջ մղող բազ մա թիվ 
վաս տա կա շատ եւ երի տա սարդ գիտ նա կան-
ներ, ով քեր, հի րա վի, մեր երկ րի զար գաց ման 
կա րեւ որ գրա վա կանն են։ 

Գի տու թյուն նե րի ազ գա յին ակա դե մի ա յի 
75-ա մյա կի պան ծա լի հո բե լ յա նը բա րե պա-
տեհ առիթ է խորհր դա ծե լու, թե ար դի աշ խար-
հի պա հանջ նե րին հա մա հունչ ինչ պետք է 
անել մեր երկ րում՝ գի տու թյա նը զարկ տա լու, 
պե տու թյան եւ ազ գի բաղ ձա լի առա ջըն թացն 
ապա հո վե լու հա մար։ 

Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե-
ղե ցին, ինչ պես մեր ժո ղովր դի քրիս տո  նեա-
կան պատ մու թյան եւ մեր վե րա կերտ ված 
ան կախ պե տա կա նու թյան ողջ ըն թաց քում, 
այն պես եւ այ սօր սա տա րել ու աջակ ցել է 
հայ րե նան վեր ու ազ գան պաստ նա խա ձեռ-
նու թյուն նե րին։ Մեր Եկե ղե ցին իր առա քե-
լու թյան ողջ ըն թաց քում գոր ծել է հա մո զու-
մով, որ գի տու թյու նը պի տի ծա ռա յի ազ գի 
եւ մարդ կու թյան բա րօ րու թյա նը, հո գեւ որ եւ 
բա րո յա կան ար ժեք նե րի ամ րապնդ մա նը, 

մարդ կա յին կյան քի եւ նրա մի ջա վայ րի բա-
րե լավ մա նը, Տի րոջ արար չա գոր ծու թյան 
խնամ քին ու պահ պան մա նը: Գի տու թյան 
հե ռա ցու մը աստ վա ծա դիր ար ժեք նե րից եւ 
բա րո յա կան նոր մե րից հղի է մարդ կու թյան 
հա մար ող բեր գա կան հե տեւ անք նե րով, որի 
ցա վա լի վկա յու թյուն նե րը բազ մա թիվ են հա-
մաշ խար հա յին պատ մու թյան մեջ: Դա րեր 
ի վեր մեր Եկե ղե ցին իր նպաստն է բե րել գի-
տու թյա նը, նաեւ այդ ճա նա պար հով ծա ռա-
յել մեր ժո ղովր դի կյան քի բա րօ րու թյա նը: Այս 
առա քե լու թյանն են ծա ռա յել մեր վան քե րին 
ու եկե ղե ցի նե րին կից գոր ծող կրթա րան նե րը, 
վար դա պե տա նոց ներն ու հա մալ սա րան նե րը: 
Սի րե լի նե՛ր, մեր ժո ղովր դի աշ խա տա սի րու-
թյու նը, գի տե լի քի ու գի տու թյան նկատ մամբ 
սե րը, հայ րե նան վի րու մը, հա վա տար մու թյու-
նը նախ նյաց կեր տած ար ժեք նե րին այն հի-
մերն են, որոնց վրա պետք է կա ռու ցենք մեր 
հա ջո ղու թյան պատ մու թյու նը, հա յոց կյան-
քի վաղ վա օրը։ Այ սօր պի տի կա րո ղա նանք 
միա  հա մուռ կեր պով պայ ման ներ ստեղ ծել 
բա ցա ռիկ ստեղ ծա գործ ունա կու թյուն նե րով 
ու գի տե լիք նե րով օժտ ված մարդ կանց առա-
ջըն թա ցի հա մար, որով մեր ազ գի ու պե տու-
թյան առ ջեւ կբաց վեն բո լո րո վին նոր հնա րա-
վո րու թյուն ներ, ու կբազ մա պատկ վի մեր ուժը, 
կբազ մա պատկ վեն մեր կա րո ղու թյուն ներն ու 
հա ջո ղու թյուն նե րը։ 

Գի տու թյուն նե րի ազ գա յին ակա դե մի ա յի 
75-ա մյա կի ուրա խա լի առի թով Մեր շնոր հա-
վո րանք ներն ենք բե րում Ակա դե մի ա յի ան-
դամ նե րին ու աշ խա տա կից նե րին: Վերս տին 
խո նար հում ենք բե րում Ակա դե մի ա յի վաս տա-
կա շատ հան գու ցյալ նա խա գահ նե րին, ան վա-
նի գիտ նա կան նե րին, ով քեր իրենց գո վար ժան 
գի տա կան մեծ գոր ծու նե ու թյամբ հյու սե ցին ու 
հա վե լե ցին փառքն ու համ բա վը գի տու թյան 
այս կա ճա ռի: Մեր գնա հա տանքն ենք բե րում 
Գի տու թյուն նե րի ազ գա յին ակա դե մի ա յի նա-
խա գահ տի ար Ռա դիկ Մար տի րո սյա նին, Ակա-
դե մի ա յի բո լոր ան դամ նե րին ու նվի րյալ նե րին, 
ով քեր շա րու նա կում են գի տա կան այս հաս-
տա տու թյան լա վա գույն ավան դույթ նե րը եւ 
ար ձա նագ րում բա րի ար դյունք ներ:

Մեր մաղ թանքն է, որ Բարձ րյալ Տերն Իր 
իմաս տու թյան շնորհ նե րով զար դա րի ամեն-
քիդ, Գի տու թյուն նե րի ազ գա յին ակա դե մի ա յին 
պար գեւի նո րա նոր ձեռք բե րում ներ՝ շա րու-
նա կե լու իր կա րեւ որ ծա ռա յու թյու նը մեր հայ-
րե նի քի շե նաց ման ու բա րօ րու թյան գոր ծում` 
ապա գա գիտ նա կան նե րին փո խան ցե լով փա-
ռա վոր ավանդ նե րը մեր լու սա միտ նախ նյաց: 
Հա ջո ղու թյուն ենք մաղ թում գի տու թյան մշակ-
նե րիդ՝ նոր բար ձունք ներ նվա ճե լու ճա նա-
պար հին։ 

Աստ ծո սե րը, օրհ նու թյունն ու խա ղա-
ղու թյու նը թող լի նեն ձեզ եւ ամեն քիս հետ. 
ամեն։
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Արշակ Ֆեթվաճյան
Ար շակ Ֆեթ վա ճյանն զգա լի ներդ րում է ունե ցել 

հա մաշ խար հա յին նկար չու թյան մեջ: Նա հռչակ 
է ձեռք բե րել գե ղան կար չու թյան եւ դի զայ նի աս-
պա րեզ նե րում: Ար վես տա գետն առա վե լա պես 
հայտ նի է իր ջրան կար նե րով, մե զա նում՝ հատ-
կա պես հայ կա կան միջ նա դա րյան Անի քա ղա քի 
ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան նե րի պատ կե-
րու մով: Ֆեթ վա ճյա նը նաեւ մշա կել է Հա յաս տա նի 
առա ջին Հան րա պե տու թյան թղթա դրամ նե րի եւ 
փոս տա յին դրոշ մա նի շե րի դի զայ նը:

Նկա րի չը ծնվել է 1866 թ. Տրա պի զո նում: 
Հայ րե նի քա ղա քում ապա գա ար վես տա գետն 

ուսա նել է Ազ գա յին նկար չա կան ինս տի տու-
տում, իսկ այ նու հե տեւ կրթու թյու նը շա րու նա-
կել Պե տա կան նկար չա կան դպրո ցում, որը 
բաց վել էր Կոս տանդ նու պոլ սում՝ քան դա կա-
գործ Եր վանդ Ոս կա նի կող մից: Այս տեղ Ար-
շա կը ջրան կար չու թյուն է սո վո րել իտա լա ցի 
նկա րիչ Վա լե րի ից: Նշված կրթա րանն ավար-
տե լուց հե տո Ֆեթ վա ճյա նը մեկ նում է ար տա-
սահ ման ու ուսում նա ռու թյու նը շա րու նա կում 
Հռո մի Սան Լու կա ակա դե մի ա յում: Նրա ուսու-
ցիչն իտա լա ցի գե ղան կա րիչ եւ քան դա կա-
գործ Չե զա րե Մա քա բին էր:

1891 թ. Ար շակ Ֆեթ վա ճյա նը մաս նակ ցում է 
իտա լա կան ազ գա յին նկար չա կան ցու ցա հան-
դե սին եւ այս տեղ մեծ ուշադ րու թյան է ար ժա-
նա նում: Նույն տա րում Ֆեթ վա ճյա նը մեկ նում 
է Վե նա՝ կրկին ուսում նա ռու թյու նը շա րու նա-
կե լու նպա տա կով: Հա յազ գի ար վես տա գե տը 
մի քա նի ան գամ այ ցե լում է Վե նե տիկ: Ավե լի 
որո շա կի՝ Սուրբ Ղա զար կղզի, որ տեղ ծա նո-
թա նում է Ալի շա նի հետ եւ վրձնում նրա դի-
ման կա րը: 1895 թ. տե ղա փոխ վում է Սանկտ 
Պե տեր բուրգ: Ռու սաս տա նում Ար շա կը մաս-
նակ ցում է նկար չա կան ցու ցա հան դես նե րի եւ 
դառ նում Ռուս նկա րիչ նե րի մի ու թյան ան դամ: 
Այ նու հե տեւ զբաղ վում է թա տե րաքն նա դա-
տու թյամբ: Սանկտ Պե տեր բուր գում ար վես-
տա գե տը նաեւ ուսա նում է ճար տա րա պե տու-
թյուն: 1900-ական նե րի սկզբնե րին մեկ նում 
է Անդր կով կաս: Նա մի քա նի ցու ցա հան դես է 
կազ մա կեր պում Բա թու մի ում, Թիֆ լի սում ու 
Բաք վում: Նկա րի չը նաեւ մաս նակ ցում է Անիի 
պե ղում նե րին, որը կազ մա կեր պել էր Նի կո-
ղա յոս Մա ռը: Ֆեթ վա ճյանն ուսում նա սի րում է 
Անի քա ղա քը եւ իր շուրջ հա զար ջրան կար-
նե րում եւ գծան կար նե րում պատ կե րում Անիի 
ժա մատ նե րը, պա լատ նե րը, եկե ղե ցի ներն ու 
վան քե րը: Ար վես տա գետն ամե նայն ման րա-
մաս նե րով է պատ կե րել Անիի հու շար ձան նե-
րի դրվագ ներն ու դե կոր նե րը: Ցա վոք, նկար չի՝ 
Անի ին նվիր ված գոր ծե րի զգա լի մասն ան հե-
տա ցել է կամ զգա լի ո րեն վնաս վել:

Ֆեթ վա ճյա նը մեկ նում է Փա րիզ՝ փոս տա յին 
դրոշ մա նի շե րի տպագ րու թյու նը վե րահս կե լու 
նպա տա կով, բայց այ նու հե տեւ Խորհր դա յին 
Հա յաս տան չի վե րա դառ նում: Ֆրան սի ա յում 
նրա գոր ծե րը ցու ցադր վում են հայտ նի ցու-
ցաս րահ նե րում, Լուվ րում (1919, 1920 թթ.), 
ինչ պես նաեւ՝ Ալ բեր տի եւ Վիկ տո րի ա յի թան-
գա րա նում: 1922 թ. Ար շա կը տե ղա փոխ վում 
է ԱՄՆ: Նա ապ րում է Նյու Յոր քում եւ Բոս տո-
նում: Ամե րի կա յում նկա րի չը շա րու նա կում է 

ստեղ ծա գոր ծել: ԱՄՆ-ում նա զգա լի ճա նա չում 
է ստա նում եւ ան դա մակ ցում Հար վար դի, Կո-
լում բի ա յի ու Չի կա գո յի հա մալ սա րան նե րի 
նկար չա կան խմբակ նե րին:

Ֆեթ վա ճյա նը մի քա նի ան գամ դի մել է 
խորհր դա յին իշ խա նու թյա նը՝ մուտ քի թույլ-
տվու թյուն ստա նա լու հա մար, սա կայն ամեն 
ան գամ մեր ժում  է ստա ցել: Մե ծա նուն նկա-
րիչն իր մահ կա նա ցուն կնքում է օտա րու թյան 
մեջ՝ Մա սա չու սեթս նա հան գի Մեդ ֆորդ բնա-
կա վայ րում՝ 1947 թ.: Որոշ ժա մա նակ անց ար-
վես տա գե տի մա սունք նե րը վե րա հու ղար կա-
վոր վում են Երեւ ա նում: 

Տիգ րան ՄԱ ԼՈՒ ՄՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու

ՉԱՐԵՆՑՆ ԻՐ ՄԱՀՎԱՆ ԿՌԱՀՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
Իրա կան, երեւ ա կա յա կան եւ փի լի սո փա-

յա կան մահ վան գա ղա փար ներն ամ բողջ 
կյան քում ուղեկ ցել են Չա րեն ցին: Իր կյան-
քի որ քան ոգե շունչ, նույն քան դրա մա տիկ, ի 
վեր ջո, ող բեր գա կան ճա նա պար հը նա ան-
ցել է մահ վան ուղե կից ներ կա յու թյամբ:

Մահ վան զգա ցո ղու թյու նը նախ եղել է իր 
իսկ կեն սա կան ապ րում նե րից ձեւ ա վոր ված 
հո գե բա նա կան վի ճակ, այ նու հե տեւ՝ խորհր-
դա պաշ տու թյան փի լի սո փա յու թյու նից եկող 
ազ դակ, հնդկա կան վե դա նե րի ուս մուն քից 
փո խանց ված աշ խար հա յե ցու թյուն, ան հա-
ջող մա հա փորձ ինքն իր դեմ եւ քա ղա քա-
կան դա տա պարտ վա ծու թյան մահ վան ճա-
նա պարհ...

Սկզբում մա հը կա՛մ վե հաց նում էր՝ որ պես 
հա վեր ժու թյա նը խառն վե լու խոր հուրդ, կա՛մ 
սխրա գոր ծում՝ որ պես կա մա վոր զոհ ու զո-
հա բե րում, վեր ջում մա հը դառ նում է պար-
տադր ված ճա կա տա գիր: Այս պես Չա րեն ցը 
մե՛կ ականջ դրեց մահ վան կան չե րին, որ հուշ-
կա պա րիկ նե րի գրա վիչ ու կոր ծա նա րար եր գի 
պես էր, մե՛կ փոր ձեց հե ռա նալ այդ կան չե րից, 
բայց հի մա էլ իրեն կան չե ցին, հար ցաքն նե ցին 
ու տվե ցին մա հու բե րան:

Մա հը հայտն վում էր մե՛կ նա խորդ կյան քից 
բե րած հի շո ղու թյուն նե րի անդ րա դար ձով, մե՛կ 
նա խորդ կյանք դար ձող իր ճա կա տագ րով: Մի 
դեպ քում ինքն իր առ ջեւ կանգ նած մի այ նակ 
ան հատն էր, մյուս դեպ քում՝ հան րու թյան ու 
պե տու թյան առաջ կանգ նած հան րա յին հե ղի-
նա կու թյու նը: Կրկնվում էր հան ճա րի եւ ամ բո-
խի, այս դեպ քում պե տու թյան քա ղա քա կա նու-
թյունն իրա կա նաց նող եւ հան րա յին ամ բո խի 
վե րած ված պաշ տո նյա նե րի բա խու մը: Նախ 
հան ճա րը կոր ծան վեց, հե տո՝ ամ բո խը: Հան-
ճա րը հե տո հա րու թյուն առավ, ամ բո խը դա-
տա պարտ վեց:

* * *
«Երեք երգ տխրա դա լուկ աղջ կան» (1914) 

ժո ղո վա ծուն Չա րեն ցը տպագ րեց, երբ 17 
տա րե կան էր, բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը գրել է 
16 տա րե կա նում, եւ այն տպա վո րու թյունն է, 
թե հո գե բա նա կան հսկա յա կան ծան րու թյուն 
կրող այդ տո ղե րի հե ղի նա կը ոչ թե տասն վե-
ցա մյա պա տա նյակ է, այլ ար դեն մեկ կյանք 
ապ րած եւ մահ վան երե սը տե սած իմաս-
տուն: Չա րենցն իր մեջ կու տա կել էր նա խորդ 
կյան քից նոր կյանք բե րած այ լաշ խար հա յի նի 
մեծ փորձ:

Ահա այդ «Երեք երգ...»-ի հիմ նա կան 
խորհր դան շան նե րը:

«Ճամ փին...» - ճա նա պարհ, անձ րեւ, վհա-

տու թյուն, թո քախ տա վոր կնոջ դա ռը հազ ու 
հեծկլ տոց, հա մա տա րած մութ, ագ ռավ ներ, 
քա մու ողբ, օրե րի ան գույն երգ:

«Ան քուն գի շե րին» - անք նու թյուն, մթու-
թյուն, ան ցյա լի հի շո ղու թյուն, տխրա դա լուկ 
աղջ կա գու նատ տե սիլ, հի շո ղու թյան մեջ 
հե ռա ցած՝ նախ կի նում սի րած աղ ջիկ, աղջ-
կա վե րա բեր մուն քից խո րա ցած վրդով մունք 
եւ կորս տի ար ձա գանք՝ «Ես քեզ կորց րի նոր 
կյան քի շե մին», «Սե րը մեզ հա մար մահ վան 
գին ունի»: Սի րո մի խորհր դա վոր պատ մու-
թյուն, երբ սի րած աղ ջի կը դառ նում է «զզվե լի՛ 
կին» եւ բախ տո րոշ հան գույ ցը.

Ու... այս եմ հի շում՝
Մի հին ան կո ղին - թաղ ված մշու շում:
Ու մի մերկ մար մին:
Ու ցա վոտ, ճնշված հե կե կան քը իմ...
Ու դուրս եկա ես:
Զգա ցի մի այն, որ ցուրտ է, քա մի,- 
Որ կյանքն ինձ հա մար էլ կա տակ է մի...
Ինձ հա մար մե ռավ ամեն սրբու թյուն:
Գնա՛, սի րե լիս:
Թող կյան քը գլխիս մրրիկ ներ տե ղա
Ու մո խիր ցա նի - 
Էլ ոչ մի զղջում իմ երա զը հին

Հետ չի դարձ նի...
(I, 15-16)

Կնոջ դա վա ճա նու թյունն է, որ անք նու թյան 
է մատ նում, որին հա ջոր դում է «Մե ռե լոց»-ը - 
դա տարկ, անաղ մուկ փո ղոց ներ, անձ րեւ, քա-
մի, երե կո - գի շեր, «ամո թին ու ստին» հանձն-
ված հո գու պահ, որ կյան քի գին ունի, աղջ կա 
ար դեն իսկ «մո ռաց ված դամ բա րան». «Մեկն 
ասաց, որ ստում եմ, ստում,- // Ու լսվում էր 
հեռ վում մե կի լացն անօ գուտ»:-

Մե ռե լո ցը մե ռել նե րի հի շա տա կի օրն է՝ գե-
րեզ ման նե րին այ ցե լու թյամբ: Հի մա այս տեղ 
Չա րեն ցի այ ցե լու թյունն է հի շա տա կին, որ են-
թադ րա բար աղջ կա մահն է գու ժում: Իրա պե՞ս 
մե ռավ աղ ջի կը, թե՞ մե ռավ սոսկ իր հա մար...

Հո գե բա նա կան այս թնջու կը պարզ վում է 
«Չա րենց-Նա մե» (1922) պո ե մում: Ահա մտա-
բե րու մը.

Ես ուզում էի – շո՛գ,
Իրան...
Շի րա զի վար դեր կար միր:-

Բայց գտա...
Ան կող նի...

Վրա...
Տա րած ված... մի պաղ... մար մին...

Նե րիր, Աստ ղիկ Ղոն դախ չյա՛ն,
Իմ լու սե բա րե կամ...
Նե րի՛ր... 

(II, 158)

Նե րում նա հայց դի մում նե րը Չա րեն ցը դե-
ռեւս շա րու նա կում է եւ մի ջար կում. «Ես... // 
Հե տո... // Աշ խարհ ներ ան ցա - // Բայց թո ղածս 
ետ չբե րի...»:

Աստ ղիկ Ղոն դաղ չյա նը Չա րեն ցի առա ջին 
սերն էր, ում էլ նվիր ված է «Երեք երգ տխրա-
դա լուկ աղջ կան» ժո ղո վա ծուն՝ «Աստ ղիկ Ղոն-
դաղ չ յա նին»՝ Ալ բերտ Սա մե նից բնա բա նով. 
«Եվ սա վաղն ջա կան իրիկ նա մու տի վեր ջին 
սերն էր»:

Մահ վան միս տի կան առ կա է վաղ շրջա նի 
բա նաս տեղ ծա կան շար քե րում՝ «Հրո եր կիր» 
(1913-1916), «Տե սի լա ժա մեր» (1915), «Լի-
րի կա կան բալ լադ ներ» (1915-1917), ինչ պես 
նաեւ «Ծի ա ծա նը» (1917) ժո ղո վա ծուի մեջ եւ 
այս տա րի նե րի այլ գոր ծե րում:

Միս տի կան՝ խորհր դա վոր, ան գամ անի մա-
նա լի ու ան բա ցատ րե լի մի ուժ, հա մա կել էր 
Չա րեն ցին՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով մտո-
վի ան մի ջա կա նո րեն հա ղոր դակց վե լու անդր-
շի րի մյան աշ խար հի հետ:

Հրո եր կի րը, որ երա զա յին տե սի լի մեջ էր, 
նրան ներ կա յա նում է որ պես «Մա հի՜, ոճի րի՜ 
// Ար նա բո՜ւյր գի շեր»: Աղջ կա ներ կա յու թյունն 
է՝ «Ար նոտ, խե լա գար»: Եվ ինքն իրեն ուղ ղած 
հա յաց քը.

Քո՛ւյր, գու ցե՜ չը կանք...
Գու ցե մե կը,- ո՞վ -
Երա զել է մեզ
Ան լույս գի շե րով... 

(I, 30)

Սա կար ծես նա խորդ կյան քի հի շո ղու թյուն 
լի նի: Իրա կան կյանքն այն քան անո րոշ է ու 
կո րած, որ կար ծես անի րա կան լի նի՝ ար դեն 
ապ րած ժա մա նակ:

Աղջ կա կեր պա րը վե րած վում է «լու սե մի 
մե ռել»-ի, դառ նում «ան մար մին տե սիլ»: Հենց 
սա է մահ վան աշ խար հի հետ հա ղոր դակ ցու-
թյան մղող միս տի կան, որ ցայ տում է այս պի սի 
պատ կեր ներ. «Ան ցար - լու սա վո՜ր, հե ռա վո՜ր, 
թե թե՜ւ, // Ճա ռա գայ թի պես իրիկ նա մու տի», 
«Ու ցուրտ պու րա կում, մե նակ, հո գեւ ար // 
Մեռ նում էր հո գիս, ու լուռ էի ես...»:

Շարունակությունը՝ էջ 7

Երերուք. Հովհաննես Մկրտչի տաճարը

Գործ՝ Արամ Վրույրի
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19-րդ դա րի երկ րորդ կե սում օս մա նյան 

Թուր քի ա յի բռնա պե տա կան լծի դեմ Արեւ-
մտյան Հա յաս տա նում սկսվեց ազ գա յին-ազա-
տագ րա կան ակ տիվ պայ քար, որն ըն դու նեց 
զի նյալ դի մա կա յու թյան բնույթ: 

Արեւմ տյան Հա յաս տա նի բարձ րա բերձ լեռ-
ներն ու խո րունկ ձո րերն ու կիր ճե րը դար ձան 
հայ ֆի դա յի նե րի՝ մա հա պարտ այ րե րի գոր ծու-
նե ու թյան հիմ նա կան աս պա րեզ:

Ֆի դա յին դա տա պարտ ված էր իր կյան քը զո-
հա բե լու ժո ղովր դի ազա տու թյան եւ նրա ապ րե-
լու իրա վուն քը պաշտ պա նե լու հա մար: Դա ժան, 
անձ նա զոհ ու ան հա վա սար էր հայ ֆի դա յա կան 
գո յա մար տը: Մի բուռ քա ջեր՝ հայ րե նա կո րով ու 
հե րո սա կո րով պայ քա րի դրոշ էին պար զել հզոր 
ու ա րյու նար բու մի կայս րու թյան դեմ:

Այդ պայ քա րում հայ ֆի դա յի նե րը, որ պես 
նե ցուկ եւ ապաս տա րան, օգ տա գոր ծում էին 
բնա կան ամեն մի դիրք, նաեւ ձե ռա կերտ ամ-
րու թյուն ներն ու շին վածք նե րը: Սա կայն, բա ցի 
ֆի զի կա կան պաշտ պա նու թյու նից, հա յոց եկե-
ղե ցի նե րը, վան քերն ու մա տուռ նե րը հայ ազա-
տա մար տիկ նե րի հա մար ունե ին հո գեւ որ եւ բա-
րո յա կան պաշտ պան վա ծու թյան մեծ խոր հուրդ: 
Հա յոց եկե ղե ցա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
ազ գա պահ պան դե րի եւ նշա նա կու թյան վե րա-

բե րյալ հստակ պատ կե րա ցում ներ ուներ նաեւ 
մեր հա կա ռա կոր դը՝ թուրք-օս մա նյան իշ խա նու-
թյու նը: Այս պես՝ 19-րդ դա րի երկ րորդ կե սում իշ-
խա նա վա րած Պահ րի փա շան՝ Վա նի հեր թա կան 
նա հան գա պե տը, խիստ վտան գա վոր է ար տա-
հայտ վել հա յոց վե րոն շյալ հաս տա տու թյուն նե-
րի հաս ցե ին: Հա յա տյաց այս ճի վա ղը, մտնե լով 
Վա նի դաշտ եւ տես նե լով շրջա պա տի լեռ նե-
րի կա նա չի մեջ թաղ ված ան հա մար շե ներն ու 
«...անո նց քովն ի վեր, սա ղարթ նե րու ընդ մէ ջէն 
դէ պի վեր սլա ցող գմբէթ նե րը», հարց նում է յու-
րա յին նե րին, թե ինչ են դրանք:

Եվ երբ ի պա տաս խան հնչում է, որ հա յոց 
վան քերն են, թուրք կու սա կա լը կա տա ղած գո չում 
է. «Ատոնք շա տոնց հիմ նա յա տակ պէտք էր եղած 
ըլ լա յին, որով հե տեւ, քան զի անոնք կը մնան, հա-
յու թիւնն ալ պի տի մնայ հար կաւ» (Յու շեր Ար մե-
նակ Եկա րե ա նի, Գա հի րէ, 1945 թ., էջ 49):

Իր ատե լու թյան մեջ չափն ան ցած թուրք 
բարձր պաշ տո նյան՝ մի մեծ նա հան գի (վի լա-
յե թի) կա ռա վա րիչ փա շան, թե րեւս ճիշտ էր իր 
եզ րա հանգ ման մեջ: Այո՛, քա նի կան գուն էին հա-
յոց հո գեւ որ հաս տա տու թյուն նե րը, հա յու թյու նը 
կշա րու նա կեր պահ պա նել իր հո գեւ որ եւ ազ գա-
յին ինք նու թյու նը եւ անընդ մեջ դի մա կա յու թյու-
նը՝ հա նուն ազա տու թյան եւ ան կա խու թյան:

19-րդ դա րի 80-ական թթ. վեր ջե րին եւ 
90-ական նե րին ծայր առավ զի նա տար շար ժու-
մը՝ դրսից դե պի Էր գիր զեն քի ու զի նամ թեր քի 
ներկր ման ծանր ու դժնդակ գոր ծըն թա ցը: Երկ-
րի ներ սում զեն քը դժվար էր հայ թայ թել, ուս տի 
մնում էր դրսից՝ ար տա սահ մա նից ներկ րու մը: 
Այդ օրե րին, ակա նա տե սի վկա յու թյամբ, հար-
կա վոր էր ապա գա ձեռ նարկ նե րի հա մար զենք 
ունե նալ եւ բո լո րի «մտա ծա ծը, բո լո րին զգա ցա-
ծը մէկ էր. զի նու իլ... Զի նու իլ, բայց ինչ պէ՞ս, ուր-
կէ՞ ճա րել զեն քը: Եւ բնազ դա բար ամե նուն աչ քը 
կուղ ղու էր դէ պի ար տա սահ ման - դէ պի Պարս-
կաս տան ու Կով կա սը մա նա ւանդ» (Արմ. Եկա-
րե ան, էջ 10): Դե պի էր գիր զեն քի ներկր ման 
աշ խա տանք նե րին ակ տիվ մաս նակ ցե ցին ար-
մե նա կան նե րը, դաշ նակ ցա կան ներն ու հնչա-
կյան նե րը: Առանց զեն քի առ կա յու թյան, առանց 
զին ավար ժու թյուն նե րի՝ ան կա րե լի էին դառ նում 
հայ ազ գա յին կու սակ ցու թյուն նե րի գոր ծու նե ու-
թյու նը Էրգ րի տա րած քում եւ ազ գա պաշտ պան 
ծրագ րե րի իրա կա նա ցու մը: Այդ էր պատ ճա ռը, 
որ ազ գա յին կու սակ ցու թյուն նե րը, որոնք աս-
պա րեզ էին ելել Հայ կա կան հար ցը լու ծե լու հա-
մար, հե տեւ ո ղա կա նո րեն հե տա մուտ եղան զեն-
քի փո խադ րու թյան գոր ծը կազ մա կեր պե լուն: 
Սկզբում զեն քը փո խադ րում էին Ռու սաս տա-

նից, որը, սա կայն, թանկ էր նստում իր փո խադ-
րա կան ծախ սե րով: Հետզ հե տե Սալ մաս տում եւ 
Թավ րի զում բաց վե ցին զի նա գոր ծա կան ար հես-
տա նոց ներ՝ «շի նե լու հա մար զէն քե րու փայ տէ 
կո թե րը եւ եր կա թա յին այն մա սե րը, որ հնա-
րա ւոր է» (Ռու բէն, Հայ յե ղա փո խա կա նի մը յի-
շա տակ նե րը, էջ 24): Դե պի Արեւմ տյան Հա յաս-
տա նի խոր քե րը զեն քի փո խադ րու թյան գոր ծը, 
ճա նա պարհ նե րի ծայ րաս տի ճան վտան գա վոր, 
անա պա հով ու դժվա րան ցա նե լի լի նե լու պատ-
ճա ռով, մեծ բար դու թյուն նե րի հետ էր կապ ված: 
Դրսից զեն քի փո խադ րու թյան առա ջին խո շոր 
կենտ րո նը Վանն էր, որ տեղ կենտ րո նա ցած 
զեն քի եւ զի նամ թեր քի պա շար նե րը հե տա գա-
յում ուղար կում էին երկ րի տար բեր ան կյուն ներ: 
Բայց մին չեւ Վան հաս նե լը հա զար ու մի փոր-
ձու թյուն ներ էին սպաս վում:

Պարս կաս տա նից զեն քի փո խադ րու մը Սալ-
մաստ-Վան ճա նա պար հով շուրջ 160 կմ է, իսկ 
Խոյ-Թա դեւ ոս Առա քյա լի վանք - Վան՝ 200 կմ: 
Առա վել կար ճը՝ Դե րիկ-Վան ուղե գի ծը, կազ մում է 
100 կմ: Սույն ուղեգ ծով զեն քի ակ տիվ փո խադ-
րու թյուն էին կազ մա կեր պում դաշ նակ ցա կան-
ներն ու ար մե նա կան նե րը: Նրանք թի կունք էին 
ընտ րել Սալ մաստն ու Խո յը՝ որ պես կենտ րո նա-

վայր ունե նա լով Դե րի կի հի նա վուրց վան քը:  5

Սկիզբը՝ էջ 1

Հայրապետական Սուրբ Պատարագ 

Միլանի Սուրբ Քառասուն մանկանց եկեղեցում

Հոկ տեմ բե րի 21-ին Ամե նայն Հա-
յոց Կա թո ղի կո սի ձե ռամբ Մի լա նի Ս. 
Քա ռա սուն ման կանց եկե ղե ցում մա-
տուց վեց Պա տա րագ: Հայ րա պե տա-
կան սուրբ Պա տա րա գին ներ կա էին 
հայ հա մայն քի ան դամ ներ, Մի լա նում 
եւ Իտա լի ա յում գոր ծող հայ կա կան 
ազ գա յին հաս տա տու թյուն նե րի ղե-
կա վար ներ եւ ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
Իտա լի ա յի Հան րա պե տու թյու նում 
ՀՀ ար տա կարգ եւ լի ա զոր դես պան 
տիկ. Վիկ տո րիա Բաղ դա սա րյա նը, 
Մի լա նում ՀՀ պատ վո հյու պա տոս 
տի ար Պի ետ րո Քու չու կյա նը, ինչ պես 
նաեւ Մի լա նի էկու մե նիկ խորհր դի 
ան դամ նե րը:

Սրբա զան արա րո ղու թյան ըն թաց-
քում Նո րին Սրբու թյունն Իտա լի ա յի 
հա յու թյա նը փո խան ցեց հայ րա պե-

տա կան իր օրհ նու թյու նը, շնոր հա-
վո րանք ներն ու բա րե մաղ թանք նե րը` 
ուրա խու թյուն հայտ նե լով հի շար ժան 
այս առի թով վերս տին հան դի պե լու եւ 
մի աս նա կան հո գե պա րար աղոթ քի 
հնա րա վո րու թյան հա մար:

«Քրիս տո նե ա կան մեր կյան քում, 
սի րե լի նե՛ր, մեծ խան դա վա ռու թյուն է 
եկե ղե ցու կա ռուց ման հի շա տա կու-
մը, քան զի եկե ղե ցու սուրբ ավա զա-
նից ծնված նե րիս հա մար չկա նվի րա-
կան այլ վայր, քան եկե ղե ցին: Տի րոջ 
սուրբ տա ճա րում երկ նա ռաք բա րիք-
նե րով լի ա նում են հա վա տա ցյալ նե րի 
հո գի նե րը, լցվում մխի թա րու թյամբ, 
առա տա նում Սուրբ Հո գու շնորհ-
նե րով: Եկե ղե ցու կա մար նե րի ներ-
քո մեր հո գի նե րում սեր ման վում են 
հույսն ու սե րը, զո րա նում հա վատ-

քը եւ լույս տա լիս մեր մտքի եւ հո գու 
տե սո ղու թյա նը, որ պես զի եկե ղե ցի ա-
ցած՝ մեր քայ լե րը հաս տա տուն պա-
հենք Տի րոջ շա վիղ նե րում եւ ար ժա-
նի դառ նանք Քրիս տո սի պար գեւ ած 
փրկու թյան շնոր հին՝ երկ նա յին ար-
քա յու թյան երա նու թյա նը: 

Այս մե ծա գույն իղ ձով, որը նպա-
տակն է քրիս տո նե ա կան կյան քի, 
մեր ժո ղովր դի զա վակ նե րը, որ տեղ 
էլ բնակ վե ցին, կա ռու ցե ցին իրենց 
եկե ղե ցի նե րը, որ ապ րեն աստ վա-
ծա յին սրբու թյան ու օրհ նու թյան մեջ 
եւ ան խախտ հա վա տար մու թյամբ՝ 
առա քե լա հաս տատ մեր Եկե ղե ցուն 
ու աստ վա ծա կա ռույց Սուրբ Էջ մի ած-
նին: Հա վատ քի եւ եկե ղե ցա սի րու թյան 
այս վկա յու թյու նը վառ կեր պով բե րում 
եք նաեւ դուք, սի րե լի նե՛ր, Իտա լի ա-
յում ապ րող հա յոր դի ներդ: Ձեր բա րե-
պաշ տու թյու նը, հա վա տար մու թյու նը 

քրիս տո նե ա կան մեր ինք նու թյանն ու 
ար ժեք նե րին հիմքն են այս օրհ նյալ 
երկ րում ձեր հան դեպ հար գան քի ու 
վստա հու թյան եւ ձեր հա ջո ղու թյուն-
նե րի, որով հե տեւ Աստ ված բա րիք է 
պար գեւ ում խո նարհ սրտով եւ մա քուր 
հո գով Իր շնորհ նե րը ըն դու նող նե րին: 

Իտա լի ա յում ապ րող հա յե րիդ մի-
ջո ցով ամ րա նում են քրիս տո նյա մեր 
եր կու ժո ղո վուրդ նե րի եղ բայ րա կան 
կա պե րը եւ այ սօր նաեւ բազ մա կող-
մա նի դար ձող հա մա գոր ծակ ցու-
թյու նը Իտա լի ա յի եւ Հա յաս տա նի 
մի ջեւ»,- նշեց Ամե նայն Հա յոց Կա թո-
ղի կոսն իր պատ գա մում:

Վե հա փառ Հայ րա պե տը նաեւ խո-
սեց յու րա քան չյուր հա յոր դու կող մից 
հայ րե նի քի հան դեպ պարտ քի մա-
սին: «Մեր ժո ղո վուրդն այ սօր Հա-
յաս տա նում վե րա փո խում նե րի նոր 

հույ սե րով է լցված եւ հա վա տում է 
հայ րե նի երկ րի զար գաց ման նոր 
ըն թացք նե րին ու բա րի ապա գա-
յին, որը պի տի կեր տենք առ մեր 
Տերն ապա վի նու թյամբ, մի աս նա-
բար ու մի մյանց աջակ ցե լով: Մեր 
նվի րու մով ու ընդ հա նուր ջան քե րով 
մեր հայ րե նի քը պի տի դարձ նենք 
ազ գա յին կյան քի եւ ազ գա յին իղ-
ձե րի ամուր պատ վար: Հայ րե նի քը 
մեր ժո ղովր դի կեն սագ րու թյունն է, 
պատ մու թյու նը, մեր սրբու թյուն ներն 
ու ար ժեք ներն են, քրիս տո նե ա կան 
նկա րա գի րը: Այս ճա նա չո ղու թյունն 
ու հա վատ քի ոգին պի տի փո խան-
ցենք մեր զա վակ նե րին: Նրանց հա-
մար նույն պես հաս կա նա լի պի տի 
լի նի, թե ին չո՛ւ իրենց նախ նի նե րը 
մեծ փոր ձու թյուն նե րի մեջ ան գամ, 
աշ խար հե աշ խարհ սփռվե լով նույ-
նիսկ, չեն դա դա րել դպրոց ու եկե ղե-

ցի կա ռու ցել, չեն ուրա ցել հա վատքն 
ու հայ րե նին: 

Քրիս տո սով ենք ճա նա չում թե ի՛նչ 
են սե րը, հա վա տար մու թյու նը, նվիր-
վա ծու թյու նը, զո հո ղու թյու նը, թե ի՛նչ 
են իրա կան ազա տու թյունն ու ար դա-
րու թյու նը, որ դի մա դար ձում են չա-
րիք նե րին: Մեր զա վակ նե րին պի տի 
կրթենք առ Քրիս տոս սի րով, որ պես զի 
կա րող լի նեն դի մա դար ձել մեր ժա մա-
նակ նե րի փոր ձու թյուն նե րին, մո լար 
գայ թակ ղու թյուն նե րին եւ բա րի հա-
վատ քով կա րո ղա նան ստեղ ծել իրենց 
կյան քի եր ջան կու թյու նը, որ պես զի 
ապ րեն ու գոր ծեն եկե ղե ցա սի րու-
թյամբ, ազ գա յին կյան քի, Հա յաս տան 
ու Ար ցախ հայ րե նի մեր երկ րի հան-
դեպ պա տաս խա նատ վու թյամբ»,- 
ընդգ ծեց Գա րե գին Բ Կա թո ղի կո սը:

Վե հա փառ Հայ րա պետն աղոթ քով 

հի շեց Սրբոց Քա ռաս նից ման կանց 
եկե ղե ցու հիմ նա դիր ներ Հով հան նես 
եւ Սար գիս Դի ար բե քի րյան նե րին: Տո-
նի առի թով Նո րին Սրբու թյու նը շնոր-
հա վո րեց եւ իր գնա հա տան քը բե րեց 
հա մայն քի բա րե րար հա յոր դի նե րին, 
նվի րյալ վար չա կան նե րին, տաս նա-
մյակ նե րի ըն թաց քում պաշ տո նա-
վա րած Արեւմ տյան Եվ րո պա յի հայ-
րա պե տա կան պատ վի րակ նե րին եւ 
եկե ղե ցու հո գեւ որ բա րե ջան հո վիվ-
նե րին` հաս տա տե լով, որ նրանց բա-
րի հա վատ քով ու գոր ծե րով, միաս -
նա կան հանձ նա ռու թյամբ է շեն ու 
պայ ծառ Սրբոց Քա ռաս նից ման կանց 
եկե ղե ցին եւ ար դյու նա վոր՝ հա մայն-
քի հո գեւ որ-եկե ղե ցա կան կյան քը: 

Հա յոց Հայ րա պե տը նաեւ իր 
գնա հա տանքն ու օրհ նու թյու նը բե-
րեց հա մայն քի բո լոր ան դամ նե րին` 
հոր դո րե լով, որ իրենց զա վակ նե-

րին ուսու ցա նեն լի նել աշա կերտ ներ 
Սուրբ Ավե տա րա նի, աշա կերտ ներ 
մեր Տի րոջ առա քյալ նե րի ու մեր 
սուրբ հայ րե րի, որոնք վկա յե ցին 
հա վա տար մու թյու նը Քրիս տո սին եւ 
իրենց կյան քը նվի րե ցին վասն հա-
վա տո եւ վասն հայ րե նյաց: 

Պատ գա մի ավար տին Նո րին 
Սրբու թյու նը հայ ցեց, որ Տերն ամե-
նուր հայ ժո ղովր դին պահ պա նի արի 
հա վատ քով, շեն պա հի հա յոց եկե-
ղե ցի նե րը ու պայ ծառ՝ քրիս տո նե ա-
կան ոգին: 

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն 
աղոթք բարձ րաց րեց առ երկ նա վոր 
Հայ րը, որ Իր օրհ նու թյան ներ քո մեր 
ժո ղովր դին պա հի ան փորձ ու ան-
վտանգ, մեկ ու մի աս նա կան՝ իր Սուրբ 
Եկե ղե ցով, իր Սուրբ Էջ մի ած նով եւ 
նվի րա կան իր հայ րե նի քով:  5
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4   Դե րիկ-Վան ճա նա պար հը կի սով չափ 
կրճա տում էր կա պը երկ րի հետ: Դե րի կի վան քը 
գտնվում էր «...Ճեհ նէմ եւ Տիւղ մէն Տե րէ ըսու-
ած ձո րե րուն իրար մի ա ցած տե ղը՝ բլրա կի մը 
վրայ» (Արմ. Եկա րե ան, էջ 23): 

Այդ վան քում տա րի ներ շա րու նակ պաշ տո-
նա վա րել էին Հով հան նես Բա զու նի եւ վաս պու-
րա կան ցի նե րի շրջա նում մեծ հե ղի նա կու թյուն 
վա յե լող Ար սեն Թոխ մա խյան վար դա պետ նե րը, 
որոնք, սա կայն, այ լեւս չդի մա նա լով շրջա կա 
քրդա կան ցե ղախմ բե րի ճնշմանն ու աս պա տա-
կու թյուն նե րին՝ թո ղել ու հե ռա ցել էին: Դրա նից 
հե տո վան քն ապաս տան էր դար ձել մի շարք 
քրդա կան կռվա սեր եւ ավա զա կա բա րո ցե ղե րի 
հա մար: 

Վան քին ան մի ջա պես կից կար քրդա կան 
փոք րիկ գյուղ, իսկ մի պար սիկ «բան ջա րա նոց 
մը պատ րաս տած էր... վան քը ամ բա րի մը վե-
րա ծած էր եւ տի րա ցած անոր» (նույն տե ղում):

Վա նի ար մե նա կան կենտ րո նա կան մար մի նը 
(Կեդ րոն) Դե րի կի վե րա բե րյալ որո շում կա յաց-
նե լուց հե տո մար տիկ նե րի մի խումբ է ուղար-
կում, որը գրա վում է վան քը, ուսում նա սի րում 
շրջա կայ քը եւ ամուր հիմ նա վոր վում: Ար մե նա-
կան փոր ձա ռու մար տիկ ներ Ար մե նակ Եկա րյա-
նի, Մով սե սի (Մի քա յել Իշ խա նյան), Ֆահ րա տի 
(Գրի գոր Արարք ցյան) հետ այս տեղ են գա լիս մի 

խումբ դաշ նակ ցա կան ներ, որոնց թվում՝ Սեւ քա-
րե ցի Սա քոն, Նի կոլ Դու մա նը, Վար դա նը: Այս-
տեղ են գա լիս նաեւ ան վախ կտրիճ ներ Չա թոն 
ու Շե րոն: Շրջա կա քրդե րը մի քա նի ան գամ 
փոր ձում են գրա վել ու ավե րել Դե րի կի վան քը, 
բայց՝ ապար դյուն: Վան քը հու սա լի ապաս տան 
է դառ նում զի նա տար խմբե րի հա մար: Դաշ-
նակ ցա կան ներն ամ րաց նում են վան քի պա-
րիսպ նե րը եւ կա ռու ցում նոր շի նու թյուն ներ: 
Իսկ ար մե նա կան նե րին հա ջող վում է Թավ րի զի 
առաջ նորդ Ստե փան ոս եպս Մխի թա րյա նի մի-
ջո ցով պաշ տո նա պես վա վե րաց նել վան քի հան-
դեպ հա յու թյան ունե ցած իրա վունք նե րը:

Հետզ հե տե Դե րիկ-Վան ուղե գի ծը դար ձավ 
«Կյան քի ճա նա պարհ», քան զի առանց Էր գիր 
զենք ներ մու ծե լու՝ ազ գա յին-ազա տագ րա կան 
շարժ ման պա տաս խա նա տու նե րի հա մար ան-
կա րե լի կլի նե ին որեւէ լուրջ գոր ծո ղու թյան ձեռ-
նար կու մը եւ ժո ղովր դի անվ տան գու թյան ապա-
հո վու մը: Սա կայն Դե րի կի սահ մա նա տա րած քում 
կա տար վող աշ խույժ եռու զե ռը շու տով իր վրա 
գա մեց թուր քա կան կա ռա վա րու թյան ուշադ-
րու թյու նը, եւ «...անոր Սալ մաս տի ու Թաւ րի զի 
հիւ պա տոս նե րուն եռան դուն աշ խա տակ ցու -
թեամ բը, հա մի տիէ ալայ նե րու ուշադ րու թիւնն ալ 
լա րու ե ցե աւ հա յե րուս եւ մաս նա ւո րա բար տէ-
րիկ ցի նե րու վրայ» (Արմ. Եկա րե ան, էջ 44):

Քրդե րի շա րու նա կա կան հար ձա կում նե րի 
եւ ճա նա պարհ նե րին իշ խա նու թյուն նե րի կող-
մից սարք ված դա վադ րու թյուն նե րի պատ ճա-
ռով Դե րի կը կորց նում է իր ունե ցած նախ կին 
ազ դե ցու թյունն ու նշա նա կու թյու նը: Քրդա կան 
խա ժա մու ժի հետ զի նա տար խմբե րի ունե ցած 
ընդ հա րում նե րի ժա մա նակ զոհ վում են ար-
մե նա կան փոր ձա ռու հայ դուկ ներ Կա րա պետ 
Տեր-Մով սի սյա նը՝ իր երեք ըն կեր նե րով, Ալե քի 
Մով սե սը (Դեւ), որոնց մա սին այն քան հու զախ-
ռով պատ մու թյուն ներ էին հյուս վել: Ար մե նա-
կան նե րը, Էրգ րի հետ կա պը պաշտ պա նե լու 
նպա տա կով, զի նա տար կա յան ներ են հաս տա-
տում Հաֆթ վա նում եւ մեր ձա կա վայ րե րում, որ-
տե ղից Կո տո լի վրա յով շա րու նա կում են զենք 
ներ մու ծել եր կիր:

Թուրք-պարս կա կան սահ մա նագլ  խին 
գտնվում էին Ախո ռիկ եւ Սաթ մանց գյու ղե րը 
ու Ս. Բար դու ղի մե ո սի վան քը: Բայց ար մե նա-
կան նե րը խու սա փում էին այդ վայ րե րը հա ճա-
խա կի օգ տա գոր ծե լուց, քան զի զգու շա նում են 
վտան գե լու «այդ վայ րե րու հայ գիւ ղա ցի նե րը» 
(Մի քա յել Նա թա նե ան, էջ 28): Ար մե նա կան զի-
նա տար նե րը ձգտում էին օգտ վել լեռ նա յին, 
ամա յի կամ քրդաբ նակ վայ րե րից ու ճամ փու-
ղի նե րից՝ աշ խա տե լով հարկ եղա ծին «...մե կու-
սի անց քե րէ ճամ բոր դել եւ գի շե րու ան մու թէն 

օգ տու իլ քիւր տե րուն եւ թիւրք սահ ման պահ նե-
րուն կաս կա ծը զարթ նեց նե լու հա մար» (Միք. 
Նա թա նե ան, նույն տե ղում): Զի նա տար խմբե-
րի կազ մա կերպ ման եւ զեն քի փո խադ րու թյան 
նպա տա կով ճա նա պարհ նե րի որեւէ հար մար 
կե տում ստեղ ծում էին փոք րիկ կա յան ներ՝ 
ման րա ծախ խա նութ նե րի քո ղի ներ քո՝ զենք 
փո խադ րող նե րին պատս պա րե լու հնա րա վո-
րու թյուն տա լու հա մար: Զի նա տար շարժ ման 
պա տաս խա նա տու նե րը նա խա պես պատ-
րաս տել էին եւ իրենց տրա մադ րու թյան տակ 
ունե ին ճա նա պարհ նե րի ամեն ծա կու ծու կը 
լավ սեր տած, այդ վայ րե րի աշ խար հագ րա կան 
դիր քը եւ ման րա մաս նու թյուն նե րը ման րազ նին 
ճա նա չող վա լատ ներ (ուղե ցույց ներ):

Այս պի սով՝ լեռ նա յին ճա նա պարհ նե րին, սահ-
մա նա մերձ տա րածք նե րում գտնվող հա յոց վան-
քերն ու եկե ղե ցի նե րը հայ ֆի դա յի նե րի կող մից 
օգ տա գործ վում էին ոչ մի այն բուն՝ հո գեւ որ նշա-
նա կու թյամբ, այ լեւ ֆի զի կա կան առու մով՝ իբ րեւ 
թշնա մուց պատս պար վե լու ապաս տա րան ներ: 
Այդ տեղ նրանք ոչ մի այն աղո թում էին, հո գեւ որ 
նոր լից քեր ստա նում, այ լեւ հանգս տա նում ճա-
նա պարհ նե րի ծանր հոգ նու թյու նից, կազ դուր-
վում եւ շա րու նա կում բարդ ու դժվա րին եր  թեւե-
կը՝ այն քան անհ րա ժեշտ զենքն ու զի նամ թեր քը 
հասց նե լով Էրգ րում մարտն չող այ րե րին:

Ար մեն ԿԱ ՐԱ ՊԵ ՏՅԱՆ 
Պատ մա կան գիտ. թեկ նա ծու
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4  Մի լա նի եկե ղե ցու կա ռուց ման 
60-ա մյա կի առի թով Հայ րա պե տը 
տա ճա րին ըն ծա յեց Հա յոց ցե ղաս-
պա նու թյան սուրբ նա հա տակ նե րի 
սրբա պատ կեր:

Հա վարտ սուրբ Պա տա րա գի՝ տե-
ղի ունե ցավ Աջ համ բույ րի արա րո ղու-
թյուն, որի ըն թաց քում Պա տա րա գին 
մաս նա կից բո լոր հա վա տա ցյալ նե րը 
հնա րա վո րու թյուն ունե ցան ստա նա-
լու Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի օրհ-
նու թյու նը:

Նույն օրը՝ երե կո յան, ի պա տիվ 
Վե հա փառ Հայ րա պե տի եւ նրա 
շքախմ բի, Մի լա նի Հայ տա նը տե-
ղի ունե ցավ ըն դու նե լու թյուն, որին 
հրա վիր ված էր մաս նակ ցե լու ողջ 
հա մայն քը: Ըն թերց վեց Իտա լիա այ-
ցի կա պակ ցու թյամբ Նո րին Սրբու-
թյանն ուղղ ված՝ Մի լա նի նա հան գի 
Լոմ բար դի ա յի շրջա նա յին խորհր դի 
նա խա գա հի ող ջույ նի խոս քը: Ըն դու-
նե լու թյան ըն թաց քում ներ կա նե րին 
վերս տին իր օրհ նու թյունն ու պատ-
գա մը բե րեց Գա րե գին Երկ րորդ Ամե-
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը:

Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսը մեկնեց Հռոմ

Հայ րա պե տա կան այ ցով Իտա լի ա-
յում գտնվող 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 հոկ-
տեմ բե րի 23-ին շքախմ բի ուղեկ ցու-
թյամբ Մի լա նից մեկ նեց Հռոմ: 

Այ ցի շրջա նակ նե րում Հռո մի հայ-
կա կան Սուրբ Վլաս եկե ղե ցում Ամե-
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հան դի պեց 
Հռո մի հայ հա մայն քի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րին: 

Հրա շա փա ռի հան դի սա վոր արա-

րո ղու թյու նից հե տո Նո րին Սրբու-
թյա նը բա րի գալս տյան խոսք հղեց 
Արեւմ տյան Եվ րո պա յի հայ րա պե տա-
կան պատ վի րակ եւ Վա տի կա նում 
Հայ Եկե ղե ցու ներ կա յա ցու ցիչ Խա-
ժակ արք. Պար սա մյա նը:

Այ նու հե տեւ ներ կա նե րին իր հայ-
րա պե տա կան պատ գա մը բե րեց 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը: 

Վե հա փառ Հայ րա պե տը նշեց, որ 
մեր ժո ղո վուր դը դա րեր շա րու նակ 
դժվա րու թյուն նե րի ու փոր ձու թյուն-
նե րի դի մագ րա վեց, ցե ղաս պա նու-
թյուն վե րապ րե լով՝ ցրվեց աշ խար հով 
մեկ, բայց ամե նուր ար թուն եղավ 
հա վատ քի մեջ, դի մա ցավ նե ղու-
թյուն նե րին եւ հա վատ քի գոր ծե րով 
զար դա րեց իր ըն թաց քը, վե րա կեր-
տեց ու կազ մա կեր պեց իր ազ գա յին-
եկե ղե ցա կան կյան քը: 

Նո րին Սրբու թյունն իր ուրա խու-
թյունն ար տա հայ տեց օրեր առաջ 
Մի լա նի Սրբոց Քա ռաս նից ման կանց 
եկե ղե ցու հաս տատ ման 60-ա մյա 
նշա նա կա լի հո բե լ յա նի հան դի սու-
թյա նը մաս նակ ցե լու առի թով` բարձր 
գնա հա տե լով իտա լա հա յե րի նա-
խան ձախնդ րու թյու նը հո գեւ ո րի եւ 
նախ նյաց ավանդ նե րի, նրանց որ-
դի ա կան հա վա տար մու թյու նը հա յոց 
հո գեւ որ կենտ րոն Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ մի ած նի հան դեպ:

Հայ րա պե տա կան իր օրհ նու թյու նը 
բե րե լով հա յոր դի նե րին` Ամե նայն Հա-
յոց Կա թո ղի կո սը պատ գա մեց զո րեղ 
մնալ ազ գա յին գի տակ ցու թյան մեջ, 
իրենց սրտե րում մշտա վառ պա հել 
սուրբ Գրի գոր Լու սա վոր չի հա վա տո 
կան թե ղի լույ սը եւ նա խան ձախնդ-
րու թյու նը՝ նախ նյաց ժա ռան գու թյան 
հան դեպ: Աղոթք բարձ րաց վեց նաեւ 
խա ղա ղու թյան, հայ րե նի քի հզոր 
ապա գա յի եւ մեր ժո ղովր դի բա-

րօ րու թյան ու նո րոգ առա ջըն թա ցի 
հա մար: Հան դիպ մա նը ներ կա էին 
Իտա լիո հա յոց հո գեւ որ հո վիվ եւ 
Արեւմ տյան Եվ րո պա յի հայ րա պե տա-
կան պատ վի րա կի փո խա նորդ Թով-
մա վրդ. Խա չատ րյա նը, բարձ րաս-
տի ճան հյու րեր Վա տի կա նի Սուրբ 
Աթո ռից, Արեւ ե լ յան Ուղղա փառ Եկե-
ղե ցի նե րի, ինչ պես նաեւ Իտա լի ա յում 
եւ Վա տի կա նում հա վա տար մագր-
ված ՀՀ դես պա նատ նե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ: 

Հայաստանյայց 

Առաքելական Եկեղեցու 

եւ Հռոմի Կաթոլիկ 

Եկեղեցու Հովվապետերի 

հանդիպումը

Հոկ տեմ բե րի 24-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 Վա տի կա նում հան դի պում 
ունե ցավ Հռո մի Կա թո լիկ Եկե ղե ցու 
Սրբա զան Քա հա նա յա պետ Նո րին 
Սրբու թյուն Ֆրան ցիս կոս Պա պի հետ:

Նախ տե ղի ունե ցավ Ամե նայն Հա-
յոց Կա թո ղի կո սի եւ Հռո մի Սրբա զան 
Քա հա նա յա պե տի առանձ նազ րույ ցը, 
որից հե տո՝ հան դի պու մը Վե հա փառ 
Հայ րա պե տի պատ վի րա կու թյան հետ:

Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա-
դարձ կա տար վեց եր կու Եկե ղե ցի նե-
րի մի ջեւ առ կա ջերմ եղ բայ րա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րին ու հա մա գոր-
ծակ ցու թյա նը: Ար ծարծ վե ցին Մեր-
ձա վոր Արեւ ել  քում քրիս տո նե ա կան 
հա մայնք նե րի խնդիր նե րին, Երու սա-
ղե մում Եկե ղե ցի նե րի իրա վունք նե-
րին վե րա բե րող հար ցեր: 

Ընդգծ վեց մարդ կու թյան առ ջեւ 
ծա ռա ցած ժա մա նա կա կից մար տա-
հ րա վեր նե րի հաղ թա հար ման գոր-
ծում, աշ խար հում խա ղա ղու թյանն ու 
հա մե րաշ խու թյան հաս տատ մանն ի 
խնդիր Քրիս տո նե ա կան Եկե ղե ցի նե-

րի գոր ծակ ցու թյան առա վել խթան-
ման եւ ջան քե րի մեկ տեղ ման ան-
հրա ժեշ տու թյու նը:

Զրույ ցի ըն թաց քում խոս վեց նաեւ 
Հա յաս տա նում տեղ գտած վեր ջին 
քա ղա քա կան զար գա ցում նե րի, երկ-
րի առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր-
նե րի հաղ թա հար ման ուղ ղու թյամբ 
ձեռ նարկ վող քայ լե րի մա սին:

Նույն օրը Ամե նայն Հա յոց Կա թո-
ղի կո սը հան դի պում ներ ունե ցավ 
նաեւ Կա թո լիկ Եկե ղե ցու Արեւ ե լ յան 
Եկե ղե ցի նե րի ժո ղո վի նա խա գահ 
կար դի նալ Լե ո նար դո Սանդ րիի եւ 
Քրիս տո նե ա կան մի ու թյան քա հա-
նա յա պե տա կան խորհր դի նա խա-
գահ Նո րին Սրբազ նու թյուն կար-
դի նալ Կուրտ Կո խի հետ: Խոս վեց 
եր կու Եկե ղե ցի նե րի մի ջեւ կա պե րի 
զո րաց ման ուղի նե րի, արեւ ե լ յան ուղ-
ղա փառ - կա թո լիկ երկ խո սու թյան 
շրջա նակ նե րում տե ղի ունե ցող հան-
դի պում նե րի եւ հա մա տեղ իրա կա-
նաց վե լիք ծրագ րե րի մա սին:
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Սկիզ բը՝ թիվ 18-19
Գի տե՞ս՝ ինչ արա: Գնա, վերց րու մա նուկ 

ժա մա նակ վա լու սան կար ներդ ու տես, թե ինչ-
պի սին էիր, տես, թե ինչ հրեշ տա կա յին դեմք 
ունե իր, հրեշ տա կի նման էիր: Այդ պի սին է 
քեզ ստեղ ծել Աստ ված. հրեշ տա կա յին արա-
րած՝ ան մեղ դեմ քով: Նա յում էիր մարդ կանց 
աչ քե րին՝ առանց խղճի խայ թի, առանց մեղ-
քի զգաց ման, առանց ամա չե լու ու հա յացքդ 
ամո թից կա խե լու, չէ իր նա յում ծուռ հա յացք-
նե րով, ամ բար տա վա նու թյամբ ու հպար տու-
թյամբ: Այն ժա մա նակ ան մե ղու թյուն, ման կա-
կա նու թյուն ունե իր ներ սումդ: Ին չո՞ւ կոր չեն 

այդ ամե նը, ին չո՞ւ կո րան այդ ամե նը: Ինչ պե՞ս 
եղավ այս փո փո խու թյու նը: Ասեմ՝ ինչ պես 
եղավ. աս տի ճա նա բար, կա մաց-կա մաց: Գե-
ղեց կու թյունդ կորց րիր կա մաց-կա մաց, սի-
րե լի՛ ըն կեր եւ սի րե լի՛ ըն կե րու հի: Այս պի սին 
չէ իր: Շատ լավն էիր, շատ գե ղե ցիկ, շատ ան-
մեղ, ան չափ սեր ունե իր մեջդ: Հե տո մի բան 
եղավ, մի բան ճաք տվեց, կոտր վեց ու փչա-
ցավ, որը նո րից կա րող է վե րա կանգն վել հի-
մա: Կա րող ես նո րից ուղ ղել ամեն ինչ: Գի տե՞ս՝ 
ինչ է պետք. ար ցուն քի մի կա թիլ, մի թե թեւ 
շար ժում, որ ասես. «Տե՛ր իմ, ինչ պի սի՜ն էի եւ 
ինչ պի սի՜ն դար ձա: Ին չո՞ւ ամեն ինչ այս պես 
փչա ցավ»:

Քեզ մի պատ մու թյուն պատ մեմ, որ կար-
դա ցել եմ մի գրքում. կա րող է՝ դու էլ լսած լի-
նես: Մի քե լան ջե լոն՝ այս մեծ նկա րի չը, երբ 
ուզում է նկա րել «Խորհր դա վոր ընթ րիք»-ը, 
ընտ րում է իրա կան մարդ կանց՝ որ պես բնորդ-
նե րի, որ պես զի նկա րը ճշմար տան ման լի նի: 
Եր կար տա րի ներ է տեւ ում այս գոր ծըն թա-
ցը: Նրա առա ջին մտա հո գու թյու նը Քրիս տո-
սին նկա րելն էր. «Ո՞ւմ գտնեմ, որ Հի սու սին 
նման լի նի»,- մտա ծում էր նա: Եվ այդ պես 
փնտրում էր մե կին, որ շատ գե ղե ցիկ լի-
նի: Եր կար փնտրտու քից ու տան ջանք նե րից 
հե տո գտնում է մի մար դու՝ բա րե կիրթ, խո-
նարհ, զգա յուն, գե ղե ցիկ դեմ քով ու հո գով, եւ 
ասում նրան. «Խնդրում եմ, օգ նիր ինձ, պետք 
է Քրիս տո սի դեմ քը նկա րեմ ու կար ծում եմ՝ 
դու շատ հար մար ես՝ բնորդ լի նե լու հա մար: 
Իհար կե, չկա այն պի սի մարդ, որ ամ բող ջո-
վին նման լի նի Տի րո ջը, բայց դու այն պի սի 
պայ ծառ, սուրբ, լու սա վոր, ան մեղ, մա քուր 
դեմք ունես, որ շատ ես նման վում Քրիս տո-
սին: Պար զա պես պետք է ան շարժ նստես, ու 
ես նկա րեմ»: Մարդն ասում է. «Լավ, նստեմ: 
Չգի տեմ՝ ին չու իմ մա սին այդ պի սի կար ծիք 

ունես, բայց կա րեւ որ չէ, կօգ նեմ քեզ»: Նկա-
րում է Մի քե լան ջե լոն եւ ոգեւ որ վում. «Ի՜նչ գե-
ղե ցիկ ստաց վեց Քրիս տո սը, ի՜նչ լավ բնորդ էի 
ընտ րել»: Հե տո սկսում է փնտրել բնորդ նե րի՝ 
սուրբ առա քյալ նե րին նկա րե լու հա մար. Քրիս-
տո սի կող քին նկա րում է սուրբ Հով հան նե սին, 
սուրբ Պետ րո սին եւ հեր թով բո լոր առաքյ ալ-
նե րին: Անց նում են տա րի նե րը, տար բեր թա-
ղա մա սեր է գնում, տար բեր մի ջա վայ րե րի 
մեջ մտնում՝ իր բնորդ նե րին գտնե լու հա մար: 
Ուզում է այն պի սի դեմ քեր գտնել, որոնց հա-
յացք նե րի մեջ երեւ ան առա քյալ նե րին բնո րոշ 
գծե րը. Պետ րոս առա քյա լին նկա րե լու հա մար 
փնտրում է մի մար դու, որ լի նի խան դա վառ, 
եռան դուն, որի դեմ քի վրա կայծ երեւա, Թով-
մա առա քյա լի հա մար փնտրում է մե կին, որի 
հա յաց քի մեջ թե րա հա վա տու թյուն երեւա եւ 
այլն: Եվ այդ պես անց նում են տա րի նե րը, եւ 
այդ մեծ կտավն ավար տե լու հա մար մնում է 
նկա րել Հու դա յին: Պետք էր գտնել մի դեմք, որ 
լի ներ տգեղ, չար, ատե լու թյամբ լի, ար տա հայ-
տեր ան հա վա տու թյուն ու մեղ սա վո րու թյուն: 
«Ինչ պե՞ս հի մա ես այդ պի սի դեմք գտնեմ,- 
մտա ծում է մեծ նկա րի չը,- գո յու թյուն ունի՞ ար-
դյոք այդ պի սի դեմք»: Փնտրում է, փնտրում, 
գնում է վա տա համ բավ ու թշվառ թա ղա մա սե-
րը, նա յում մարդ կանց տգեղ, տանջ ված դեմ-
քե րին եւ վեր ջա պես գտնում է մե կին, որը, իր 
կար ծի քով, շատ նման էր Հու դա յին, ու ասում 
է նրան. «Քեզ մի հարց տամ. սո վա՞ծ ես»: «Սո-
ված եմ»,- ասում է մար դը: Նկա րիչն ասում է. 
«Քեզ շատ փող կտամ, եթե ինձ օգ նես: Մի ակ 
բա նը, որ պետք է անես, ան շարժ նստելն է, որ 
նկա րեմ քեզ»: «Լա՛վ»,- հա մա ձայ նում է մար-
դը: Նստում է, եւ Մի քե լան ջե լոն սկսում է նկա-
րել Հու դա յին, որը վեր ջին դեմքն էր կտա վում: 
Ավար տին էր հասց նում իր եր կա րա մյա գոր ծը: 
Եվ մինչ նկա րում էր, «Հու դան» սկսում է լաց 

լի նել: Մի քե լան ջե լոն զար մա նում է. «Սպա սիր, 
ի՞նչ է եղել, ին չո՞ւ ես հուզ վել: Կար ծում ես՝ քեզ 
լավ չե՞մ նկա րել, նմա՞ն չէ քեզ»: «Դրա հա մար 
չեմ լա լիս»,- ասում է մար դը: «Հա պա ի՞նչն է 
պատ ճա ռը, ո՛վ մարդ, սի րե լի՛ «Հու դա», ին-
չո՞ւ ես լաց լի նում»: «Հու դան» ասում է նրան. 
«Ինձ չե՞ս հի շում»: «Որ տե ղի՞ց հի շեմ,-ասում է 
նկա րի չը,- առա ջին ան գամ եմ գա լիս ձեր թա-
ղա մաս»: «Չե՞ս հի շում՝ 10-12 տա րի առաջ էլի 
ինձ դի մե ցիր օգ նու թյան խնդրան քով: Տես նո՞ւմ 
ես սրան»: «Ինչ պե՞ս չեմ տես նում, Քրիս տոսն 
է,- ասում է Մի քե լան ջե լոն,- հի աս քանչ է, չէ՞: 
Մի մար դու էի գտել՝ քաղցր ու չքնաղ դեմ քով: 
Հա վա տա՛, գո յու թյուն ունի այդ պի սի դեմք»: 
«Այ լեւս գո յու թյուն չու նի,- ասում է մար դը,- դա 
ես եմ»: Մի քե լան ջե լոն քա րա նում է, շա րու-
նակ օրո րում է գլու խը, չի կա րո ղա նում ուշ քի 
գալ. «Ինչ պե՞ս... Դու, որ մի ժա մա նակ Քրիս-
տո սին էիր նման, ինչ պե՞ս ես այս քան նման-
վել Հու դա յին»: Ու նո րից «Հու դան» սկսում է 
լաց լի նել: Լաց է լի նում, որով հե տեւ իր դեմքն 
այ լեւս առաջ վա նը չէր՝ Քրիս տո սի նման: Եվ 
պատ մում է իր կյան քը, թե ինչ պես է մտել 
վատ շրջա պատ ներ, սո վո րել հայ հո յանք ներ, 
վատ սո վո րու թյուն ներ ձեռք բե րել. գի շե րա յին 
կյանք, անա ռա կու թյուն, մեղ քեր, չա րիք ներ...

Այս ամենն ազ դում են մար դու վրա: Դրա 
հա մար եմ քեզ ասում. ուր որ գնում ես, կապ-
վում ես, ուր որ գնում ես, վերց նում ես, քեզ 
փո խանց վում է այն, ինչ ուրիշն ունի: Լա՞վ 
մարդ կանց հետ ես շփվում. դու էլ լա վը կլի-
նես: Շփվում ես այն պի սի մարդ կանց հետ, որ 
ջերմ սի՞րտ ունեն Քրիս տո սի հան դեպ. կջեր-
մա նա նաեւ քո սիր տը, կգե ղեց կա նաս նաեւ 
դու: Շփվում ես այն պի սի մարդ կանց հետ, որ 
սա ռա՞ծ են Քրիս տո սի հան դեպ. դու էլ կսա ռ-
չես: Օծա նե լի քի խա նո՞ւթ ես մտնում. դուրս 
կգաս, ու շո րե րիցդ օծա նե լի քի հոտ կգա: 
Մտնում ես մի տեղ, որ տեղ ծխում են. ծու խը 
շո րե րիդ կկպչի, ու վրա յիցդ ծխի հոտ կգա: 
Մեր ըն կեր նե րը, շրջա պա տը, սո վո րու թյուն-
նե րը, վայ րե րը, ուր հա ճա խում ենք, մեզ գե-
ղեց կաց նում կամ տգե ղաց նում են:  7

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

Սկիզ բը՝ թիվ 4-9, 11-12, 15-19

Աղա սին եւ վե պի մյուս կեր պար նե րը:
Որ պես հա կադ րու թյուն՝ Աբո վ յա նը մահ-

մե դա կան հո գեւ ո րա կան նե րի կող քին 
ստեղ ծել է մի քստմնե լի, վատ թա րա գույն 
հայ եպիս կո պո սի կեր պար, որը ոչ մի կապ 
չու նի Ավա րայ րի քա ջա կո րով եւ հե տա գա 
դա րե րի լու սա միտ հո գեւ ո րա կան նե րի հետ 
եւ իր ճղճիմ ու ան միտ քա րոզ նե րով ապա-
կողմ նո րո շում է ժո ղովր դին, մա քա ռու մով 
փրկու թյան փո խա րեն մատ նա ցույց անում 
ստրկու թյան ճա նա պար հը:

Աղա Պետ րո սը, դժգո հե լով հա յու թյան 
ան տա նե լի վի ճա կից, Մհառ լա մի սգի՝ Հա-
սան-Հու սե յի նի ող բու կո ծի առի թով թուր քե-
րին Էջ մի ած նից ըն ծա նե րով մխի թա րե լու 
եւ պատ վե լու եկած բարձ րաս տի ճան հո-
գեւ ո րա կան նե րից դի մում է հի շյալ անա-
նուն եպիս կո պո սին՝ նրա նից ակն կա լե լով 
փրկու թյան որեւէ հույս կամ խոր հուրդ: 
Սա կայն եպիս կո պո սի կրո նա միտ պա-
տաս խա նը, որ հա կա ռակ է Ավե տա րա նի 
«Ակն ընդ ական, ատամն ընդ ատա ման» 
կար գա խո սին, հենց Հա յաս տա նի գլխա-
վոր վեր քե րից մեկն է, որ խե լամ տո րեն 
մատ նա ցույց է անում Աբո վ յա նը եւ բա-
ցատ րում իր ասե լի քը տո ղա տա կի ծա նո-
թու թյան մեջ: Այդ եպիս կո պո սը գու նա զար-
դում, երա նու թյուն է հա մա րում հա յու թյան 
կրած տա ռա պանք նե րը, մեր ժո ղովր դին 
հա մա րում է «Աստ ծո ընտ րյալ» ազգ, որը 
պար տա վոր է համ բե րել ու դի մա նալ երկ-
րա յին բո լոր նե ղու թյուն նե րին ու չար չա-
րանք նե րին, բո լոր զրկանք նե րին ու նվաս-
տա ցում նե րին: Ան գամ այն իրո ղու թյու նը, 

որ ռուս զո րահ րա մա նա տար ներ Ցի ցի ա-
նովն ու Գդո վի չը չեն կա րո ղա ցել Երեւ ա-
նի բեր դը գրա վել, սա էլ է հա մա րել Աստ ծո 
փոր ձու թյուն: Մինչ դեռ ող ջա միտ հո գեւ ո-
րա կան ներն ավե լի համ բե րու թյու նը «էշի 
մար տի րո սու թյուն» են հա մա րել եւ հարկ 
եղած դեպ քում խա չի հետ սուր են վերց րել, 
ինչ պես Ներ սես Աշ տա րա կե ցի ու Գրի գոր 
Մա նու չա րյան եպիս կո պոս նե րը: Առ հա սա-
րակ վե պում այն միտքն է զար գաց վում, 
որ Էջ մի ած նի շրջա կայ քից ու կրո նա միտ 
քա րոզ նե րից հե ռու ապ րած հա յերն ավե-
լի քիչ են են թարկ վել նրանց վնա սա կար 
ազ դե ցու թյա նը, եղել են առա վել բնա կան 
ու բա նա կան, ինչ պես ար ծա փե ցի Մա նու-
կը, խլղա րա քի լի սե ցի իշ խան պա րոն աղա 
Սար գի սը, մե լիք Հո հան ջա նը, դսե ղե ցի 
Մեհ րա բյան-Թու մա նյան Հո վա կի մը կամ 
Հո վա կիմ Յուզ բա շին: Վեր ջինս՝ Հովհ. Թու-
մա նյա նի իրա կան պապն ու Դաղս տա նի 
կռիվ նե րի հե րո սը, վե պում բնա կան հայ 
հե րո սի վա վե րա կան կեր պար է, ում Աբո-
վ յա նը պատ կե րել է էպի կա կան թանձր 
գույ նե րով. «Մե նակ դսե ղե ցի Մեհ րա բյան-
Թու մա նյան Հո վա կի մի անու նը քա րե րը 
սա սա նաց նում էին: Սա րե րի, ձո րե րի մի-
ջում մե ծա ցած՝ գա զա նի ու հա րա մու մու 
արի նը թա փե լով էր նրա ոս կոր նե րը հաս-
տա ցել: Եր կու տղա մարդ նրա մեջ քը չէ ին 
կա րող խտտել. Հինգ մարդ նրա ձե ռը չէ ին 
կա րող ոլո րել...» (նույն տե ղում, էջ 115):

Շար քա յին ըն թեր ցո ղը դժվար կնկա տի, 
որ վե պի սկզբում Աբո վ յա նը խո սել է Աղա-
սու խմբի հինգ քա ջա կո րով ըն կեր նե րի 
մա սին: Չորս ըն կեր նե րը՝ եր բեմն անուն-
նե րի մաս նա կի փո փոխ մամբ՝ ա. Մու սա, 

Մու սե, Մո սի կամ Մով սես, բ. Վա նո, Վա նի 
կամ Հով հան նես, գ. Վա թո կամ Վար դան 
եւ դ. Կա րո կամ Կա րա պետ, այս կամ այն 
չա փով մաս նակ ցում են վի պա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րին, երեւ ում են վե պի զա նա զան 
դրվագ նե րում, սա կայն Աղա սու հին գե րորդ 
ըն կե րոջ անու նը հե ղի նա կը ոչ մի ան գամ, 
ոչ մի դրվա գում, որեւէ գոր ծո ղու թյան մեջ 
չի հի շել: 

Սրանք չնչին վրի պում ներ են վե պի գե-
ղար վես տա կան ընդգր կուն հա մա պատ-
կե րում եւ հա մազ գա յին պատ մա ճա նա չո-
ղա կան վիթ խա րի նշա նա կու թյան առ ջեւ, 
որոն ցով առ հա սա րակ պետք է բնո րոշ վի 
Խ. Աբո վ յա նի հան ճա րեղ վե պը:

Վի պա կան հյուս ված քում հան դես են բեր-
ված տար բեր ազ գե րի հե րոս ներ. շար քա յին 
քանա քեռ ցի նե րից՝ շա հա մոլ ու որկ րա մոլ 
տգետ քա հա նա տեր Մար կո սը, ահա եւ «մի 
աչ քը շիլ, մո րու քը երե սին չո րա ցած» գզիր 
Կո տա նը՝ մի կա տա րյալ հո մե րո սյան Թեր-
սի դես, որը «մի աչ քը շիլ, մի ոտը կաղ՝ ման 
էր գա լիս լնգլնգա լեն»: Տպա վո րիչ են նաեւ 
հուժ կու ձայ նով եր գե ցիկ Կրչոնց Վի րա բը, 
դրա մի ազ դե ցու թյամբ ապա կան ված քա-
ղա քը եւ քա ղա քա ցի նե րին ավան դա կան 
հյու րա սեր հա յու թյու նից տար բե րա կող 
խնա մի Հա րու թյու նը: 

Գյու ղի քեթ խու դա նե րի, քա ղա քա ցի աղա 
Պետ րո սի, Աղա սու եւ նրա ըն կեր նե րի հետ 
մի ա սին գոր ծում են իրա կան-պատ մա կան 
այլ անձ նա վո րու թյուն ներ՝ բարձ րաս տի-
ճան հո գեւ ո րա կան ներ՝ Ներ սես ար քե պիս-
կո պոս Աշ տա րա կե ցին, որ հե տո դար ձավ 
«Պաշտ պան հայ րե նյաց» պատ վա նու նով 
մի ակ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, խա-
չին հա վա սար սուր գոր ծա ծող Գրի գոր 
եպիս կո պոս Մա նու չա րյա նը, «քրիս տո նեի 
թու րը իրան հա վատն ա, քրիս տո նեն թրի 
կոթն էլ ա բռնե լու իրա վունք չու նի» ողոր-
մե լի փի լի սո փա յու թյան կրող, հնա զան դու-
թյուն քա րո զող անա նուն եպիս կո պո սը, 
ռուս զո րահ րա մա նա տար ներ՝ Երեւ ա նի 
բեր դը գրա ված գե նե րալ ներ Պաս կեւ ի չը, 
1806 թ. այդ նույն բեր դը պա շա րած, բայց 
չգրա ված Ցի ցի ա նո վը, Եր մո լո վը, հա յազ-
գի ռուս գե նե րալ Վա լե րի ան Մա դա թո վը, 
ով 1826 թ. Ար ցա խը լի ո վին ազա տագ րել 
էր պար սիկ նվա ճող նե րից (այ սօր վա ադր-
բե ջան ցի ներն Ար ցա խում առ հա սա րակ 

չկա յին), ռու սա կան բա նա կի լեհ գե նե-
րալ «Վար շա վու կոմս» մա կա նու նով Կրա-
սովս կին, ով Ներ սես արք. Աշ տա րա կե ցուն 
ուղեկ ցում է պար սիկ նե րից ազա տագր ված 
Երեւ ա նի բերդն օրհ նե լու, «հա յե րին արած 
լա վու թյուն նե րով» հայտ նի Երեւ ա նի սար-
դար Հու սե յին խա նը, նրա եղ բայ րը՝ «արի-
նա կեր» Հա սան խա նը, Նա ղի խա նը, քուրդ 
աշի րա թա պետ Օ քյուզ աղան, հա յե րի բա-
րե կամ՝ Երեւ ա նի «բնիկ թուրք» Աս լա մազ 
կու լի Սվան ղու լի խա նը, իր բա րե սի րու-
թյամբ հայտ նի Սա հակ աղան:

Այս կեր պար նե րը կեր տե լիս ակ նա ռու 
են հե ղի նա կի ռե ա լիս տա կան հա կում նե րը, 
իսկ գլխա վոր հե րո սին որ պես բա ցա ռիկ 
ան հա տա կա նու թյուն կեր պա վո րե լիս, մա-
նա վանդ նրան «մե ռե լա յին ան շար ժու թյան» 
դա տա պարտ ված մի ջա վայ րին հա կադ րե-
լիս, նրա մեջ հայ մար դու լա վա գույն հատ-
կա նիշ նե րը՝ քա ջու թյունն ու հե րո սա կա նու-
թյու նը, ազատ ապա գա յի երա զանք նե րը, 
ծնո ղա սի րու թյու նը, հայ րե նա սի րու թյու նը, 
քրիս տո նյա Ռու սաս տա նի հո վա նու ներ-
քո Անի մայ րա քա ղա քով հա յոց պե տա կա-
նու թյու նը վե րա կանգ նե լու, ազա տու թյան 
ճա նա պար հին զոհ վե լու պատ րաս տա կա-
մու թյու նը մարմ նա վո րե լիս եւ իդե ա լա կա-
նաց ված կեր պար ստեղ ծե լիս, ակն հայտ է 
ռո ման տի կա կան պա թո սը:

Շարունակությունը՝ էջ 8

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆ 
(1809-1848)
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6  Ոչ ոք չի կորց րել իր ան մե ղու թյու նը հենց 
այն պես, առանց պատ ճա ռի: Մի բան լսել ենք, 
տե սել, խառն վել ենք ինչ-որ գոր ծե րի մեջ ու 
փչա ցել: Այս բանն ապ րել եմ առա ջի նը իմ 
մեջ, դժբախ տա բար, եւ ապա՝ այլ մարդ կանց 
մեջ, ում եր կար տա րի ներ չտես նե լուց հե տո 
հան կար ծա կիի եմ եկել, այն քան փոխ ված ու 
ան ճա նա չե լի են դար ձած եղել:

Արդ՝ Քրիս տո սից հե ռու լի նե լով՝ նաեւ ար-
տաք նա պես ես փոխ վում: Սա տե սու թյուն չէ: 
Փոխ վում է տեսքդ, դեմքդ չա րա նում, մթնում: 
Ի՞նչ բան է սա: Մինչ դեռ մեջդ մի սուրբ ես 
թաքց րած պա հում: Դու էլ կա րող էիր լի նել 
այն դեմ քը, այն բնոր դը, ում նկա րեց Մի քե լան-
ջե լոն որ պես Քրիս տոս «Խորհր դա վոր ընթ-
րիք»-ում: Դո՛ւ, այո՛, դու: «Բայց ես պզուկ ներ 
ունեմ»: Կա րեւ որ չեն պզուկ նե րը: Հաս կա ցի՛ր 
վեր ջա պես, որ տգեղ չես այն պատ ճա ռով, որ 
ականջ ներդ դուրս են ցցված, որ քիթդ մեծ է 
կամ փոքր, որ աչ քերդ այլ ձեւ ունեն, որ մա-
զերդ խիտ են կամ նոսր, կամ ընդ հան րա պես 
մազ չու նես... Մար դիկ այ սօր անում են ամեն 

ինչ, որ պես զի գե ղե ցիկ երեւ ան, բայց դեռ չեն 
հաս կա ցել՝ ինչ է իս կա պես գե ղեց կու թյու նը: 
Փնտրում ենք գե ղեց կու թյունն այ լուր, ոչ Քրիս-
տո սի մեջ: Այ նինչ Քրիս տոսն է գե ղեց կաց նում 
մեզ, Քրիս տոսն է գե ղեց կաց նում զույ գե րին, 
գե ղեց կաց նում քեզ, որ դուր գաս կնոջդ: Դի՛ր 
Հի սու սին կյան քիդ մեջ, խո նարհ եղիր, ուղղ-
վիր, աղո թիր, խոս տո վա նիր, հա ղորդ վիր: Եվ 
մի բան ասեմ քեզ. մի՛ հա ղորդ վիր անընդ-
հատ, ամեն ան գամ, եթե երկմ տում ես: Չեմ 
խո սում քո մա սին, որ չես երկմ տում: Հա ղորդ-
վիր մեկ ան գամ ու գնա, նա յիր հա յե լու մեջ եւ 
կտես նես, որ փայ լում ես:

Մի ան գամ մի մարդ հա ղոր դու թյուն էր 
վերց րել, եւ ես չգի տեի այդ մա սին, բայց երբ 
տե սա նրան, այն պի սի խա ղա ղու թյուն կար 
դեմ քի վրա, աչ քե րի մեջ այն քան քաղց րու-
թյուն, ջեր մու թյուն, որ ասա ցի նրան. «Մի բան 
հարց նեմ. հա ղորդ վե՞լ ես»: «Ինչ պե՞ս իմա-
ցար»,- հարց րեց: «Էհ, երեւ ում է»,- ասա ցի 
նրան: Այո՛, երեւ ում է, Աստ ծու շնորհն է, որ 
գե ղեց կաց նում է մեզ: Բայց զգույշ եղիր, որ 
չկորց նես այդ գե ղեց կու թյու նը: Սուրբ Սի լու ա-
նոսն ասում է. «Բա վա կան է՝ մե կի մա սին մի 
վատ բան մտա ծես, Աստ ծու շնորհն ան մի ջա-
պես հե ռա նում է քեզ նից»: Կոր չում է դեմ քիդ 
քաղց րու թյու նը, չա րա նում ես նո րից, նո րից 
մռայլ վում ու մթնում:

Ահա այս ամե նի մա սին սկսե ցի մտա ծել, 
երբ մետ րո յում հան դի պե ցի ան հան գիստ հա-
յացք նե րով, գզգզված մա զե րով երի տա սար-
դու թյա նը: Եվ երբ նրան ցից հե ռաց րի ամեն 
ինչ, որ ավե լորդ էր, ուղ ղե ցի նրանց մա զե րը, 
սան րե ցի, խա ղա ղեց րի նրանց, խո նար հեց-
րի, ասում եմ քեզ, այն քա՜ն գե ղե ցիկ դեմ քեր 
երեւ ա ցին տա կից: Շրջում ենք մարդ կանց 
մեջ, որոնք բո լորն էլ կա րող են սրբեր դառ-
նալ, շրջում ենք մարդ կանց մեջ, որոնք բո լորն 

իրենց մեջ մի այն պի սի՜ գե ղեց կու թյուն ունեն 
թաքց րած, որ կո րել է տիղ մի մեջ: Եվ գաղտ նի-
քը, ինչ պես ուսու ցա նում է մեզ Եկե ղե ցին՝ քեզ, 
ինձ, ամուս նուդ, կնոջդ, երե խա յիդ, հե տեւ յալն 
է. սո վո րի՛ր անց նել քո եւ ըն կե րոջդ տիղ մի 
վրա յով, մի՛ մնա ցե խի մեջ, առաջ գնա դե պի 
ադա ման դը, մի՛ մնա կեղ տի մեջ, առա ջա ցիր 
դե պի անու շա հո տու թյուն, մի՛ մնա ար տաք նա-
պես երեւ ա ցող տգե ղու թյան մեջ, առա ջա ցիր 
դե պի գե ղեց կու թյու նը, որ չի երեւ ում:

Գե ղեց կու թյան որ սորդ դար ձիր, բա ցա հայ-
տիր գե ղեց կու թյու նը, որ կա քո մեջ, կնոջդ 
մեջ, երե խա յիդ մեջ: Եվ այդ ժա մա նակ կհաս-
կա նաս, որ ունես աշ խար հի ամե նա գե ղե ցիկ 
կի նը, ունես աշ խար հի ամե նա գե ղե ցիկ ամու-
սի նը, ամե նա գե ղե ցիկ երե խա նե րը: Իսկ դու, 
սի րե լի՛ ըն կեր, որ ավե լի փոքր ես տա րի քով, 
ունես աշ խար հի ամե նա գե ղե ցիկ ծնող նե րը: 
Սա ասում եմ, որով հե տեւ եր բեմն, օրի նակ, 
նա յում ես ուրիշ նե րի ծնող նե րին ու ասում. 
«Տես, նրա մայրն ինչ հար դար ված է, գե ղե ցիկ, 
իմ խեղճ մայ րը... մա զե րը՝ հա սա րակ սանր-
ված, չի փայ լում այն մյու սի պես»: Եվ սա կայն 
քո մայ րիկն աշ խար հի ամե նա գե ղե ցիկ մայ-
րիկն է, որով հե տեւ պարզ է, խո նարհ, որով հե-
տեւ քրիս տո նյա է, որով հե տեւ աղո թում է:

Կա րող է մեկն ասել. «Դու, քա հա նա լի նե լով, 
գե ղեց կու թյու նի՞ց ես խո սում»: Այո՛, բայց չեմ 
խո սում աշ խար հիկ գե ղեց կու թյան մա սին, այլ 
աստ վա ծա յին, որը, երբ ունե նաս, անհ նար է, 
որ չփո խանց վի ուրիշ նե րին, որ չար տա ցոլ վի 
շրջա պա տիդ վրա, անհ նար է թաքց նել այն: 
Ուզում եմ, որ այս գե ղեց կու թյու նը գտնես, որը 
չի կոր չում եր բեք, նույ նիսկ երբ ծե րա նում ես: 
Ուզո՞ւմ ես հա վերժ գե ղե ցիկ լի նել. սո վո րիր սի-
րել Տի րո ջը, սո վո րիր խո սել Նրա հետ, Ով հա-
վի տյան գե ղե ցիկ է: Սո վո րիր սի րել Նրան, ում 
տես նե լով՝ մար դիկ այ լեւս չէ ին ուզում հա յաց-

քը կտրել Նրա նից, պատ կա ռում էին Նրա նից, 
պաշ տում, երկր պա գում ու սի րում:

Ահա այս պես ենք մենք հաս կա նում գե-
ղեց կու թյու նը Եկե ղե ցում եւ մեծ աշ խա-
տանք ունենք անե լու, որով հե տեւ մեր շուր ջը 
գտնվում են շատ գե ղե ցիկ «տգեղ» մար դիկ: 
Դու, որ լսում ես այս, փոր ձիր գտնել այն գե-
ղեց կու թյու նը, որ թաքն ված է մարդ կանց մեջ, 
եր բեք ոչ ոքի մի՛ վի րա վո րիր, եր բեք ոչ ոքի 
մի՛ նմա նա կիր ծաղ րան քով՝ նրա ար տա քի-
նի հա մար եւ այդ քան արա գո րեն կար ծիք մի՛ 
կազ միր նրա բնա վո րու թյան ու ան հա տա կա-
նու թյան մա սին: Սո վո րիր տես նել քո կող քի նի, 
ըն կե րոջ, հա րեւ ա նի մեջ թաքն ված գե ղե ցի կը: 
Աստ ված չի ստեղ ծում տգեղ մար դիկ, ինչ որ 
ստեղ ծում է Աստ ված, գե ղե ցիկ է ու բա րի:

Ցան կա նում եմ, սի րե լի՛ ըն կեր ներ, որ բա-
ցա հայ տեք ձեր ու ձեզ շրջա պա տող մարդ-
կանց մեջ թաքն ված գե ղե ցի կը, ուրա խա նաք 
այդ գե ղեց կու թյամբ ու հա ճույք ստա նաք: 
Ցան կա նում եմ, որ ձեր դեմ քե րը խա ղաղ լի-
նեն, բնա կան, պարզ, խո նարհ, թե կուզ եւ 
քրտնած լի նեն խո հա նո ցի, գոր ծա րա նի, 
գրա սե նյա կի աշ խա տան քի հոգ նու թյու նից: 
Եվ հի մա դու, որ խո հա նո ցում ճաշ ես պատ-
րաս տում կամ լվացք անում կամ մաք րու թյուն 
ու մի ա ժա մա նակ լսում ես այս հա ղոր դու մը, 
մտո վի պատ կե րաց նում եմ, ինչ քան գե ղե ցիկ 
դեմք ունես, որ կա րիք չու նի ուղ ղում ներ անե-
լու գնաց քում հան դի պածս երի տա սարդ նե րի 
դեմ քե րի նման, որով հե տեւ Քրիս տո սի խո-
նար հու թյունն ու զո հո ղու թյունն ունես մեջդ:

Եղ բայր նե՛ր ու քույ րե՛ր, ուրա խա ցեք մեր 
եկե ղե ցու գե ղեց կու թյամբ, ձեր հո գի նե րի ու 
աստ վա ծա յին կյան քի գե ղեց կու թյամբ եւ մի՛ 
մո ռա ցեք այն խոս քը, որ ասել է Դոս տո եւս կին. 
«Գե ղեց կու թյու նը կփրկի աշ խար հը»: Երա նի 
այս գե ղեց կու թյու նը ծաղ կի մեր սրտե րում, իր 
բույ րը տա րա ծի շուր ջը եւ փրկի այն ամե նը, 
ինչ որ կա րող է դեռ փրկվել այն իրա վի ճա-
կում, որին հա սել ենք այ սօր:

Թարգ մա նու թյու նը հու նա րե նից՝ 
Տա թեւ իկ ՍՏԵ ՓԱ ՆՅԱ ՆԻ

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
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Մի, եթե ոչ փակ, ապա խորհր դա վոր առեղծ ված են «Երե քը 

(Պո եմ հա վի տե նա կան)», «Հե տե րա-երազ», «Եզեր քը աիդ», «Մա-
րի, է՛գ թռչուն», «Հար դա գո ղի ճամ փորդ նե րը» բալ լադ նե րը, որոնց 
մեջ կա ե՛ւ միս տի կա, ե՛ւ մահ վան մեր ձա վոր զգա ցո ղու թյուն, ե՛ւ 
պայ քա րով ազա տագր վե լու ու կյանք վե րա դառ նա լու ճիգ: 

Աի դի եզերքն է՝ դժոխ քի դու ռը, հա յոց դի ցա բա նու թյամբ 
Սպան դա րա մետ - Սան դա րա մե տի Ան դունդ քը, ուր հո շո տում 
են երազ նե րը, իսկ «երազ նե րի դի երն ան կեն դան» նե տում 
Ստիք սը, որով հո գի ներ են տե ղա փոխ վում:

«Մա րի, է՛գ թռչուն»-ը եր կինք համ բար ձած այդ ոգու վե րա-
դար ձի աղերսն է. մահ վան աշ խար հից դե պի կյանք. «Եվ ին չո՞ւ 
հա մար իմ մար մի նը լույս // <...> // Դեռ պետք է կրի դի ա կը հո-
գուս»: «Աշ խար հը զգա լու» կյան քի մեծ երա զան քը մղում է ար-
դար ինք նա զո հա բեր ման. «Վառ վել ու մա րե՜լ աշ խար հի վրա՝ // 
Զո հի՜ պես ար դար, ինք նա ա մո քիչ...»: Հե տո ար դեն երկ րա յին 
կյանքն է («Հար դա գո ղի ճամ փորդ նե րը»)՝ իր օրհ նան քով ու 
անեծ քով: Նո րից մահ վան աչ քե րին նա յող մի հա յացք է, որ քան 
ող բեր գա կան, նույն քան էլ հեգ նա կան: Գորշ, անա րեւ կյան-
քի ու երա զանք նե րի բա խումն է, որի ող բեր գու թյու նից հո գին 
փշուր-փշուր է լի նում. «Մենք կժպտանք, գո՜հ կժպտանք մեռ-
նե լիս, // Որ երա զում երա զե ցինք ու ան ցանք»:

«Ծի ա ծան» ժո ղո վա ծուն ար դեն տա նում է դե պի մահ վան 
էս թե տի կա ցում: Նա խորդ գոր ծե րի հո գե բա նա կան շա րու նա-
կու թյունն է՝ ստեղծ ված 1916-1917 թթ.:

Մահ վան էս թե տի կա. այս տեղ ար դեն կյան քի ու մահ վան վե-
դա յա կան շրջապ տույտն է, ըստ որի՝ հո գին չի մեռ նում, մեռ-
նում է մար մի նը, իսկ հո գին վե րա մարմ նա վոր վում է.

Հո գին չի մեռ նում: Մար մի նը թո ղած երկ րային փո սում -
Թա փա ռում է նա տի ե զե րա կան լա բի րին թոսում:

(I, 68)

Ահա եւ մահ վան այդ երա նե լի թմբի րը.

Մա հը, գի տե՞ս, մի լու սա վոր առաս պել է, քո՛ւյր.
Կյան քը այն քան մեղկ ու անգույն ու ան բեր է, քո՛ւյր:

Մա հը անուշ, անր ջա լույս տրտմու թյուն ունի.
Կյան քը սա կայն շա չող, փախ չող, ան համբեր է, քո՛ւյր:

Կյան քի կան չը ան կում նե րի ազ դա րար է լոկ.
Մա հը սա կայն Կա պույտ Երկ րի մի բան բեր է, քո՛ւյր... 

(I, 111)

Այս մտայ նու թյան ար տա հայ տու թյուն են ժո ղո վա ծուի շատ 
բա նաս տեղ ծու թյուն ներ՝ «Լու սամ փո փի՜ պես աղ ջիկ...», «Դիր 

մատ ներդ կույս...», «Որ քան ցավ կա...», «Մա րում է հո գիս...», 
«Իրիկ նա յին քո՛ւյր իմ հեզ, մե ռե լի պես դու ան ցի՛ր», «Շրթունք-
նե րիդ հո գեվարքն է...»: Հրա ժեշտ, բա ժա նում, հե ռա ցում ու 
մահ: Իրար Ամեն տի երկ րում մահ վամբ վե րագտ նե լու հույս:

Իսկ Ամեն տը եգիպ տա կան առաս պե լա բա նու թյան մեջ 
Արեւ մուտ քի՝ Մե ռյալ նե րի թա գա վո րու թյան տի րա կալն էր՝ կնոջ 
կեր պա րան քով, գլխին Ամեն տետ (Արեւ մուտք) հի ե րոգ լի ֆը 
(մե հե նա գիր, պատ կե րա գիր): Մե ռյալ նե րի հո վա նա վո րը հան-
դեր ձյալ աշ խար հում հան գու ցյալ նե րին դի մա վո րում էր ձեռ քե-
րը մեկ նած...

Որ տե ղի՞ց մահ վան այս վե հա ցու մը: Խորհր դա պաշ տու թյան 
փի լի սո փա յու թյունն ի՛ր հեր թին՝ եր կատ ված այն կողմ նա յին աշ-
խար հի գա ղա փա րա բա նու թյամբ, հիմ քում հա յոց մե ծա գույն 
ող բեր գու թյունն էր՝ եղեռն-ցե ղաս պա նու թյուն, որ հա մա տա րած 
մահ վան հա ման վագ էր հնչեց նում: Չա րեն ցը սրբա գոր ծում է 
մա հը հա նուն մե կու կես մի լի ոն նա հա տակ նե րի՝ փոր ձե լով հա-
վեր ժու թյան մեջ փրկել նրանց հո գի նե րը: 

Ա՛յն է, ինչ 2015-ին արեց Հա յոց Եկե ղե ցին՝ նրանց սրբա դա-
սե լով:

Սա այն է, ինչ Հ. Թու մա նյա նը հնչեց րեց որ պես հա մազ-
գա յին հո գե հան գիստ՝ «Հան գե՜ք, իմ սրբեր...», Կո մի տասն իր 
կյան քի հե տա գա քսան տա րին ապ րեց ամեն օր մեռ նե լով, իսկ 
լու սա վոր հան ճար նե րի մի փա ղանգ ին քը զոհ գնաց նախ ճի-
րին՝ Զոհ րապ, Վա րու ժան, Յար ճա նյան, Սեւ ակ...

Այո՛, Չա րեն ցը սրբա գոր ծում է մա հը...
Մահ վան այս հա ման վա գը տար բեր հնչյուն նե րով՝ ող բեր գա-

կա նից մին չեւ հեգ նա կան, խա ղա յի նից մին չեւ ճա կա տագ րա-
կան, հնչել է նաեւ 1915-1917 թթ. գրած շատ այլ բա նաս տեղ-
ծու թյուն նե րի մեջ՝ «Դա հի ճը կարմ րազ գեստ», «Գի տեմ, որ մի 
օր կմեռ նեմ ես էլ»...

Մահ վան դեմքն ու դի մա կը Չա րեն ցի աչ քի առ ջեւ էին:
Ինչ պես նա, այն պես էլ ամ բողջ հայ մտա վո րա կա նու թյունն 

առա ջին պա հին ոգեւ ո րու թյամբ ըն դու նե ցին 1917 թ. փետր-
վա րյան հե ղա փո խու թյան լու րը: Ի վեր ջո, ազա տագր վում էին 
ինք նա կա լու թյան լծից, Թիֆ լի սում նստող փո խար քա յի կա-
մա յա կա նու թյուն նե րից: Փետր վա րյան հե ղա փո խու թյա նը հա-
ջոր դեց հոկ տեմ բե րյան հե ղաշր ջու մը, որը, ռու սա կան զոր քե-
րի նա հան ջով, հայ ժո ղովր դի հա մար դար ձավ 1884-1886-ից 
սկսած, 1909-ին բռնկված, 1915-ին մո լեգ նած ազ գա յին ող բեր-
գու թյան հեր թա կան արա րը:

Չա րենցն ըն դու նեց հե ղա փո խու թյու նը՝ հայ ժո ղովր դի 
փրկու թյան աղոտ հույ սը կա պե լով դրա հետ:

Մահ վան միս տի կան դար ձավ խնդու թյան երգ: Կա պույտ 
աշ խար հի մեռ նող աղ ջի կը դար ձավ կար միր ամա զո նու հի, 
լու սամ փո փի պես թո քախ տա վոր աղ ջի կը՝ բրոն զե արեւ ա վառ 
հարս: Անց ման նա խան շա նը «Ող ջա կիզ վող կրակ» շարքն է՝ 
«Իրի կուն», «Վե րա դարձ», «Առա վոտ» են թա բա ժին նե րով:

Մահ վան աշ խար հից դե պի փրկու թյան ափ հույ սի շողն ամ-
բողջ շարքն է, իսկ բուն ասե լի քի շուն չը սա է.

Ինչ պես եր կիրս անս փոփ, ինչ պես եր կիրս բախ տա զուրկ,
Ինչ պես եր կիրս ավե րակ ու ար նա ներկ -
Մխում է սիրտս հի մա որբ, մխում է սիրտս բախ տա զուրկ,
Մխում է սիրտս՝ ավե րակ ու ար նա ներկ...

Եվ այս եր գե րը իմ կար միր, ախ այս եր գե րը իմ կար միր,
Որ եր գում է անս փոփ սիրտս կրա կուն -
Ինչ պե՞ս պի տի ար դյոք հնչեն, ախ, այս եր գե րը իմ կար միր -
Իմ ավե րակ, իմ ո՛րբ երկ րում...

Ինչ պես եր կիրս անս փոփ, ինչ պես եր կիրս ավե րակ -
Այն պես էլ սիրտս - անս փոփ, այն պես էլ սիրտս - անու րախ,
Վե՛րք է դառ նում սրտիս խոր քում օրե րի փա՛յլը այս հրակ -
Ախ, սի՛րտ իմ, բո՛րբ ու անս փոփ - եր կի՛ր իմ՝ ո՛րբ ու անու րախ:

(I, 167)

Ընդ հա նուր խան դա վա ռու թյան մեջ, որ ար տա հայտ վե ցին 
1917-1920 թթ. գրած պո եմ նե րում («Սո մա», «Ամ բոխ նե րը խե-
լա գար ված», «Նա յի րի երկ րից», «Դե պի ապա գան», «Բրոն զե 
թեւ ե րը կար միր գա լի քի»), շար քե րում («Ող ջա կիզ վող կրակ», 
«Տա ղա րան», «Ութնյակ ներ արեւ ին») եւ շար քե րից դուրս բա-
նաս տեղ ծու թյուն նե րում, առանձ նա նում է «Մահ վան տե սիլ»-ը 
(1920): Զո հի, ող ջա կե զի կեր պա րը, որ ար դեն նրա խառն ված-
քի մեջ կար, այս տեղ իր լար վա ծու թյամբ հաս նում է գա գաթ-
նա կե տին:

Շա րու նա կե լի

Դա վիթ ԳԱՍ ՊԱ ՐՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր
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Գիտաժողով՝ «Հայոց Եկեղեցին ԺԶ-Ի դարերում. առաքելություն, 

մաքառում, նահատակություն, հաղթանակ» խորագրով 

Հոկ տեմ բե րի 25-ին Մայր Աթոռ Ս. Էջ-
միած նի «Վա չե եւ Թա մար Մա նու կյան» 
մա տե նա դա րա նում, օրհ նու թյամբ 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, Մայր Աթոռ 
Ս. Էջ մի ած նի ար խի վի ջան քե րով եւ հա մա-
գոր ծակ ցու թյամբ «Կոն րադ Ադե նա ու եր» 
հիմ նադ րա մի, տե ղի ունե ցավ «Հա յոց Եկե-
ղե ցին ԺԶ-Ի դա րե րում. առա քե լու թյուն, մա-
քա ռում, նա հա տա կու թյուն, հաղ թա նակ» 
խո րագ րով մե կօ րյա գի տա ժո ղով` կազ մա-
կերպ ված Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս Խո-
րեն Ա Մու րադ բե կյա նի նա հա տա կու թյան 
80-րդ տա րե լի ցի կա պակ ցու թյամբ:

Սկզբում գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը 
ծաղ կեպ սակ դրե ցին Մայր Աթո ռի նա հա-
տա կաց հու շա պա տի առ ջեւ՝ ի հար գանս 
ստա լի նյան բռնա պե տու թյան տա րի նե րին 
զոհ դար ձած հո գեւ ո րա կան նե րի, այ նու հե-
տեւ մաս նակ ցե ցին Հայ Եկե ղե ցու 16-20-րդ 
դա րե րի գոր ծու նե ու թյա նը նվիր ված ցու ցա-
հան դե սի բաց մա նը:

Գի տա ժո ղովն սկսվեց Տե րու նա կան 
աղոթ քով եւ Մայր Աթո ռի ար խի վի տնօ-
րեն Ասո ղիկ քհն. Կա րա պե տյա նի բաց ման 
խոս քով: Այ նու հե տեւ մաս նա կից նե րին ող-
ջու նե 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, 
«Կոն րադ Ադե նա ու եր» հիմ նադ րա մի «Քա-
ղա քա կան երկ խո սու թյուն` Հա րա վա յին 
Կով կաս» տա րա ծաշր ջա նա յին ծրագ րի 
ղե կա վար դոկ տոր Թո մաս Շրա փե լը եւ Հա-

յաս տա նի ազ գա յին ար խի վի տնօ րեն Ամա-
տու նի Վի րա բյա նը:

Հա յոց Եկե ղե ցու 16-20-րդ դա րե րի 
գոր ծու նե ու թյա նը նվիր ված բա նա խո-
սու թյուն նե րով հան դես եկան Արեւ ե լ յան 
Եվ րո պա յի Հում բոլդ տի հա մալ սա րա նի 
պատ մու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր Յորգ 
Բա բո րովս կին («Բռնու թյու նը եւ ահա բեկ-
չու թյու նը ստա լի նյան ժա մա նա կաշր ջա-
նում»), պ. գ. դ. Ստե փան Ստե փա նյան ցը 
(«Խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում Հայ 
Եկե ղե ցու սպա սա վոր նե րի հան դեպ կի-

րառ վող բռնու թյուն նե րի եւ Հայ Եկե ղե ցու 
ունեց ված քի առգ րավ ման հար ցե րի մա սին 
(1917-1954 թթ.)»), Հա յաս տա նի ազ գա յին 
ար խի վի գի տա հե տա զո տա կան բաժ նի վա-
րիչ՝ պ. գ. թ. Գո հար Ավա գյա նը («Ցա րիզ մի 
քա ղա քա կա նու թյու նը Հայ Եկե ղե ցու նկատ-
մամբ»), մաշ տո ցյան Մա տե նա դա րա նի 
ավագ գի տաշ խա տող՝ պ. գ. դ. Քրիս տի նե 
Կոս տի կյա նը («Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա ծի նը 
իրա նա կան տի րա պե տու թյան շրջա նում») 
եւ Մայր Աթո ռի «Վա չե եւ Թա մար Մա նու-
կյան» մա տե նա դա րա նի տնօ րեն Արա րատ 

քհն. Պո ղո սյա նը («16-17-րդ դա րե րում 
տե ղի ունե ցած թուրք-իրա նա կան պա տե-
րազմ նե րի ավե րիչ հե տեւ անք նե րը հայ ժո-
ղովր դի հա մար»):

Զե կու ցում նե րից հե տո տե ղի ունե ցավ 
քննար կում: 

Գի տա ժո ղո վի ավար տին Մի ած նա էջ 
Մայր տա ճա րի շրջա փա կում ամ փոփ ված 
Խո րեն Ա Մու րադ բե կյան Կա թո ղի կո սի շիր-
մա քա րի մոտ կա տար վեց աղոթք՝ Հայ րա-
պե տի հո գու հանգս տու թյան հա մար: 

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 
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Սկիզբը՝ էջ 6
Ինք նա կեր պա վոր ված հե ղի նա կը եւ 

քնա րա կան շե ղում նե րը վե պում: Թե՛ հե-
ղի նակ-պատ մո ղի խոս քում, թե՛ հե րոս եւ 
մի ջա վայր, բնու թյուն եւ մարդ կա յին հա-
րա բե րու թյուն ներ ու իրա դար ձու թյուն ներ 
պատ կե րե լիս եւ թե՛ նրանց նկատ մամբ վե-
րա բեր մունք ար տա հայ տե լիս ուր վագծ վել 
է հե ղի նա կի ինք նա կեր պա րը, որը հա տուկ 
կա րեւ ո րու թյուն ունի վե պի կեր պա րա յին 
հա մա կար գում: Սա վե պի գե ղար վես տա-
կան էա կան յու րա հատ կու թյուն նե րից մեկն 

է: Հե ղի նակն է իր հազ վա-
գյուտ ան կեղծ պա տու մով 
ներ կա յաց նում վի պա կան 
ողջ նյու թը, իր լու սա վո-
րա կան ու հայ րե նա սի-
րա կան գա ղա փար նե րը 
եւ դրանք են թար կում իր 
հու զա կան ըն կալ ման հե-
ղե ղին ու գե ղա գի տա կան 
հա մա կար գին:

Հե ղի նա կի կեր պարն 
առա վել ցայ տու նա նում է 
հատ կա պես այն դրվագ-
նե րում, որոնք աբո վ յա-
նա գետ ներն ան վա նում 
են քնա րա կան շե ղում-
ներ: Դրան ցում հե ղի նա-
կը խորհր դա ծում կամ 
ան մի ջա կան վե րա բեր-
մունք է ար տա հայ տում 
ան ցյա լի այս կամ այն 
դրվա գի վեր հու շի, Հա-
յ ա ս  տ ա  ն ի  բ ն ո ւ  թ յ ա ն ՝ 
ձմռան ցրտի կամ ամ-
ռան շո գի, պատ կեր վող 
գոր ծո ղու թյան եւ այս 
կամ այն հե րո սի նկատ-
մամբ: Վե պում ամեն ինչ 

են թարկ վում է հե ղի նա կի հու զա կան հա-
րուստ աշ խար հի տրա մա բա նու թյա նը, 
հստա կո րեն տար բե րակ վում են ըն դու-
նե լին ու մեր ժե լին: Իրա կա նում Աբո վ յա-
նը հա մար ձա կո րեն ստանձ նել է հա մայն 
հա յու թյան ուսուց չի դե րը։ «Որ բա րին է եւ 
քաղցր, ըն դէ՞ր ոչ հա մա րել հա վա նա կան եւ 
հա ճե լի»,- գրել է նա: Հայ րե նիքն ու մայ րե-
նի լե զուն ար ժեւ ո րող ու նրան ցով մար դու 
կյանքն իմաս տա վո րող պատ գա մա խո սու-
թյու նը, նրա պատ մու թյունն ու մշա կույ թը 

ներ կա յաց նող էջե րը, որոնք պատ կա ռե լի 
թիվ են կազ մում վե պում, նրա էպի կա կան 
հյուս ված քին հա ղոր դում են նաեւ քնա-
րա կան բո վան դա կու թյուն, որի շնոր հիվ 
ստաց վել է էպի կա կա նի ու քնա րա կա նի մի 
յու րա տե սակ հա մադ րու թյուն: Ընդ որում՝ 
հե ղի նա կի կեր պա րը վի պա կան հյուս ված-
քում եր բեմն այն քան է ցայ տուն, որ կա րող 
է բնա կան հարց առա ջա նալ. այ սու ա մե-
նայ նիվ՝ ո՞վ է վե պի գլխա վոր հե րո սը, Աղա-
սի՞ն, թե՞ հե ղի նակն ին քը: 

Նկատ վում է, որ էպի կա կան եւ քնա րա-
կան տար րե րի այս հա մադ րու թյու նը, որ 
գե րա զան ցա պես բնո րոշ է չա փա ծո ժան-
րե րին եւ հատ կա պես բալ լա դին ու քնա-
րա է պի կա կան պո ե մին, ար ձակ ժան րե-
րից կա րող է դրսեւ որ վել նո րա վե պում եւ 
քնա րա կան ար ձա կի այլ տե սակ նե րում, 
ուր դեպ քե րը ներ կա յաց վում են հե ղի նա-
կի անու նից: Թող զար մա նա լի չթվա, եթե 
«Վերք Հա յաս տա նի» վե պի ժան րը բնո րո-
շե լիս նույ նիսկ այն ան վան վի քնա րա է պի-
կա կան վեպ: Առանց այն էլ, հենց քնա րա-
կա նու թյու նը նկա տի ունե նա լով, «Վեր քը» 
«Նա րե կի» հետ մի ա սին հա մա րել են հայ 
գրա կա նու թյան եր կու մեծ պո եմ նե րից մե կը 
(Ստ. Զո րյան): 

Ամեն առի թով Խ. Աբո վ յա նը մատ նում 
է իր ներ կա յու թյու նը, պատ կեր վող ամեն 
ինչ չա փակշ ռում իր անձ նա կան վե րա բեր-
մուն քով, գնա հա տում իր եսի պրիզ մա յով 
եւ այդ պես է հա մա տե ղում մի մյանց չհա-
կա սող կեն սա կան ու գե ղար վես տա կան 
ճշմար տու թյուն նե րը: Դժվար չէ նկա տել, որ 
հե ղի նա կա յին պա տումն ու գլխա վոր հե րո-
սի խոս քը դառ նում են մի մյանց շա րու նա-
կու թյուն: Այդ պես է, օրի նակ, Խլղա րա քի լի-
սա յի (հի շեց նենք՝ Գյում րի քա ղա քին մոտ 
գտնվող ներ կա յիս Ազա տան բնա կա վայ-
րի - Ս. Մ.) ճա կա տա մար տի դրվա գը, ուր 
հե ղի նա կա յին պա տու մով ներ կա յաց վող՝ 
«երկն քի մեջ տե ղը չի հա սած, սար ու ձոր 
խո րո վե լու «պատ րաստ բորբ արե գա կի 
եւ նրա առա ջը կտրող «մթնած բո րյա զի, 
սեւ ա կո լոլ ամ պի» բնա պատ կեր-հա կադ-
րու թյա նը հա ջոր դում է Աղա սու եւ Հա սան 
խա նի մե նա մար տի դրվա գը: Իհար կե, մե-
նա մար տողն Աղա սին է, սա կայն թվում է՝ 
Աղա սու փո խա րեն հե ղի նակն ինքն է մե-
նա մար տում՝ չո քեց նե լով «ավե լի շատ իր 
ձիու, քան իր քա ջու թյան հու նա րո վը գլու խը 
պրծաց րած» ա րյու նար բու Հա սան խա նին 
ու նրա երե սին ասե լով հա յի մե ծա հո գու-

թյան ու պար սիկ նե րի դա ժա նու թյան մա սին 
ողջ ճշմար տու թյու նը:

Վի պա կան ողջ տա րած քով մեկ ծա-
վալ վում է հե ղի նա կի ան կեղծ ու մտեր միկ 
զրույցն ըն թեր ցո ղի հետ, իսկ այդ զրույ ցը 
դառ նում է հա յոց պատ մու թյան, ներ կա յի 
սո ցի ալ-քա ղա քա կան խնդիր նե րի, հա յու-
թյան քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման եւ առ-
հա սա րակ պատ մա կան ճա կա տագ րի եւ 
ապա գա յի շուրջ: Ան կեղ ծա նա լով ըն թեր ցո-
ղի առաջ՝ նա գրել է. «Թե դու էլ սիրտ ունիս, 
չես ասիլ, թե շի նո վի ա էս պատ մու թյու նը»: 
Առ հա սա րակ վե պը ծփում է հայ րե նի քի 
ու հա յու թյան հան դեպ անափ սի րով, որը 
դրսեւ որ վում է ինչ պես հե ղի նա կա յին պա-
տու մում, չա փա ծո հատ ված նե րում, այն-
պես էլ նրա կեր պա վո րած հե րո սի խոս քում 
ու գոր ծո ղու թյուն նե րում:

Անշր ջան ցե լի է հատ կա պես հա յու թյան 
քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման խնդի րը, որ 
եր բեմն էլ ստա ցել է ծայ րա հեղ, ան գամ 
կա մա յա կան մեկ նա բա նու թյուն ներ: Ճի՞շտ 
էր ար դյոք հա յե րի ռու սա կան կողմ նո րո-
շու մը, թե՞ ռուս-պարս կա կան պա տե րազ մի 
հե  տեւան քով օտար մի տե րու թյու նը պար-
զա պես փո խա րին վեց մեկ ուրի շով: Ցա վոտ 
այս խնդի րը պետք է դի տար կել պատ մա-
կան հա մա տեքս տում: Իսկ թե ի՛նչ էր «մեր 
աշ խար հի էն ժա մա նակ վա հա լը» պարս-
կա-թուր քա կան բռնա տի րու թյուն նե րի լծի 
տակ, վերն ար դեն տե սանք:

17-19-րդ դդ. դժո խա յին այս իրա վի ճա-
կից, մահ մե դա կան կո ղոպ տիչ նե րից փրկու-
թյան եւ ազա տու թյան ելք որո նե լը հայ 
մար դու բնա կան իրա վունքն էր: Նա խորդ 
դա րե րում դրան էին միտ ված Իս րա յել Օրու 
եւ Շա հա մի րյան նե րի գոր ծու նե ու թյու նը, 
ազա տագ րա կան ու լու սա վո րա կան շար-
ժում ներն ու Ար ցախ-Սյու նի քում բռնկված 
ապս տամ բու թյուն նե րը: Մահ մե դա կան 
թշնա մի ո՞ր երկ րին կա րող էին ապա վի նել 
քրիս տո նյա հա յե րը, ումի՞ց օգ նու թյուն, բա-
րյա ցա կամ վե րա բեր մունք ակն կա լե ին, եթե 
ոչ քրիս տո նյա Ռու սաս տա նից, որի հետ 18-
րդ դա րասկզ բից ի վեր քա ղա քա կան հա-
րա բե րու թյուն ներ էին հաս տա տել եւ նրա 
տի րա կալ նե րից աջակ ցու թյան հու սադ րող 
խոս տում ներ ստա ցել:

Շա րու նա կե լի

Սամվել ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆ 
(1809-1848)
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