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2019 թվականը հռչակվեց ԸՆՏԱՆԻՔԻ տարի
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՊԱՏԳԱՄԸ

ՄԵՐ ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ 
ԵՎ ԱՍՏՎԱԾՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ

ՅանունՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.ամէն:

ՓԱՌՔ ՀՐԱ ՇԱ ՓԱՌ ԾՆՆԴԵ ԱՆ ԵՒ 
ՅԱՅՏ ՆՈՒ ԹԵ ԱՆ ՔՈ, ՏԷ՛Ր:

Սիրելի՛բարեպաշտժողովուրդ,
ԱյսօրունկնդիրենքՔրիստոսիՍուրբԾննդյանավետիսին

եւխնդությամբօրհնաբանումենքԱստծուն՝փրկությանԻր
շնորհիհամար:Նրանենքփառաբանում,ասումէառաքյալը,
«ՈվկարողէմեզպահելանբիծուանարատեւկանգնեցնելԻր
փառքիառաջանխառնցնծութեամբ»(Յուդա24):

ՄսուրումծնվածեւաշխարհեկածՄանկանմասինհրեշ
տակնավետումէ.«ԱյսօրԴաւթիքաղաքումձեզհամարծնու
եցմիՓրկիչ,որՕծեալՏէրնէ»(Ղուկ.Բ11):Քրիստոսծնվեց
Աստծոերկյուղով լեցուն, երկնայինառաքինություններով
զարդարվածՍուրբԿույսից:ԱստծոՈրդինհասակառավբա
րեպաշտընտանեկանհարկումՍուրբՏիրամորեւՍուրբՀով
սեփի,որոնքամեննեղությանուհալածանքիհամբերեցին,
հոգտարանՄանուկՀիսուսին՝իրենցհավատավորկյանքով
դառնալովՆրաաստվածայինառաքելությանմասնակիցը:

ՍուրբԾննդյանհրաշազարդպատկերիմեջ,սիրելինե՛ր,
տեսնումենք,որփրկությանուղինսկիզբառավընտանիքից:
Ընտանիքիցծագեցմարդկանցերկնայինարքայությանժա
ռանգորդըդարձնելու լուսեղենճանապարհը:Քրիստոսով,
արդարեւ,մենքորդեգիրներնենքԱստծո:Քրիստոսովմեզ
ՀայրէԱրարիչնԱստված,Որըսիրումէմեզեւնորոգումէմեր
կյանքըՍուրբԾննդյանհուսառատուօրհնաբերուրախու
թյամբ:ՓրկչիԾննդյանավետիսըոռոգումէմերհոգիները,
լիացնումմերհոգեւորապրումներնուզգացումները,պար
գեւումէուժուզորություն՝աստվածայինկամքիմեջմնալու,
մերկյանքումուգործերումզորացնելուխաղաղության,ար
դարության,սիրո,համերաշխությանուղիներըեւմշտահունչ
պահելուառԱստվածփառաբանությունը.«Փառքհրաշափառ
ԾննդեանեւՅայտնութեանՔո,Տէ՛ր»:

ՍուրբԾննդյանհոգեպարարզգացումներիմեջ,սիրելի՛բա
րեպաշտ ժողովուրդ, մերաղոթական մտքերն ուղղված են
նաեւաշխարհիմեծընտանիքիհավատակիցմերայնքույրերն
ուեղբայրները,որոնքնվիրականայստոնըդիմավորումեն

վշտիունեղություններիմեջ:Մեր
մտածումներն ուղղված ենայն
տեղ,որտեղմարդկությանկյան
քըտեւականորենալեկոծում են
անարդարությունը, գերիշխելու
անհագուրդտենչը,ագահությու
նը,որտեղմարդիկշարունակում
ենկրելաղքատության,իրավունք
ներիոտնահարման,պատերազմ
ների առաջ բերած ավերներն
ու ցավերը, որտեղ բռնությունը
բռնությունէծնում,ատելությու
նը՝ատելություն,խաբեությունն
ուսուտըբազմապատկվումեննոր
կեղծիքներով:Այսչարիքները,լի
նենդրանքմիջանձնայինհարաբե
րություններում,ընտանիքներում
թեազգերիուպետություններիմի
ջեւ,տանումենդեպիփակուղիներ
ուճգնաժամեր,որոնցհաղթահար
մանհամարշարունակմեծջանքու
ճիգերենպահանջվում:Փակուղի
ներիենտանումնաեւկեղծազա
տականության աստվածամարտ

ընթացքները՝հեռացնելովտերունապատվերկյանքից,հոգեւո
րից,խաթարելովհիմերըառողջհասարակությանեւամուրըն
տանիքի:Քրիստոսիպարգեւածփրկությանաստվածապատվեր
ուղիներովէ,որմարդկությունըպիտիկարողանաԵրկիրմոլո
րակիվրալինելումնալորպեսմեծընտանիք՝փոխադարձսի
րովուօգնությամբամոքելովիրվերքերը,հոգալովկարիքները,

կարգավորելովայսաշխարհիխնդիրներըեւծառայելով«յերկիր
խաղաղութիւն,իմարդիկհաճութիւն»հրեշտակաձայնպատգա
մին,որըհնչեցշնորհաբերժամինՔրիստոսիՍուրբԾննդյան:

Մերպատմությանօրհնյալժամանակաշրջանումմերժողո
վուրդըՔրիստոսովդարձելէհավատավորմեկընտանիք՝լու
սավորվելովՏիրոջկենարարշնորհներով:ԱռՏերըհավատա
րիմընթացքըբարեպաշտմերնախնյաց,մենք,որպեսնրանց
հարազատզավակները,պիտիշարունակենքպահպանելան
սասանհավատովեւապրելուգործելառաջընթացիվճռակա
նությամբ:
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Սիրելի՛ բարեպաշտ ժողովուրդ ի Հայաստան, Արցախ եւ ի
Սփյուռս,
Ամանորի բերկրալիառիթովՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածնից

ողջունում եւ հայրապե
տականՄերսերնուօրհ
նությունն ենք բերում
ամենքիդ:  Ջերմ զգա
ցումներով Մեր բարե
մաղթանքներնենքհղում
այսպահինծառայության
վայրում իրենց պարտա
կանություններն իրակա
նացնողներին,հայրենյաց
սահմաններն անառիկ
պահողմերբանակիսպա
ներին ու զինվորներին,
եկեղեցիներում աղոթքի
համախմբվածներին,տո
նական սեղանների շուրջ
հավաքվածՄերբոլորզա
վակներին:
Նորտարվասեմինգո

հությունենքհայտնումԱստծուն,որանցնող՝2018թվականինխա
ղաղպահեցմերհայրենիքըեւաշխարհասփյուռմերժողովրդին
օրհնեցբարիքով,արդարվաստակովեւձեռքբերումներով՝ազգա
յինուեկեղեցականկյանքում:ԳոհությունենքառԱստվածբարձ
րացնումնաեւ,որմերժողովրդիազգասերոգուեւողջամտության
շնորհիվխաղաղընթացքունեցանքաղաքականզարգացումները
երկրում,եւմենքայսօր2019թվականըդիմավորումենքդրական
տեղաշարժերիսպասումներով:ԱմենՆորտարինորսկիզբէ,որըլի
էնորիակնկալությամբ,ավելիլավիուկատարյալիձգտումով:Նոր
տարվահետկապումենքայնամենը,ինչըկուզենայինքբարեփոխել,
կարգավորելեւշուտովտեսնելմերնպատակներիիրականացումը:
Բարեփոխումներիպահանջըեւքաղաքացիականնախանձախնդ
րությունը,որառկաենայսօրմերկյանքում,անկասկած,բարիար
դյունքներպիտիբերեն,առավելխնամք,առավելջանքուձգտում՝
ամրապնդելուհիմերնիրավականպետության,արդար,օրինահարգ
հասարակության,շենացնելումերերկիրըեւհամայնազգայինկյան
քը:Սաէմերուղին,որըհաստատունպիտիպահենք՝միշտհիշելով,
որՀայաստանիզարգացումըեւհզորությունըազգայինմերիղձերի
իրագործմանառանցքնենեւպայմանըԱրցախիապահովությանեւ
Սփյուռքիկենսունակության:
Սիրելինե՛ր,այսպահին,երբբարիսպասումներիհետմերմտա

հայացքնուղղվածէգալիքին,մերծրագրերինուանելիքներին,հայ
րականհորդորովփոխանցումենքձեզմերՏիրոջկենարարպատ
գամը.«Այսեմպատվիրումձեզ,որսիրեքմիմյանց»(Հովհ.ԺԵ17):
Մերկյանքըիմաստավորվումէտերունապատվերսիրոառկայու
թյամբ:Որտեղսերնէ,այնտեղհավատնէզորանում,այնտեղհույսն
էառատանում,համերաշխությունըարդարությամբուբարիգործե
րովպտղաբերում:«Սերըերբեքչիանհետանում»(ԱԿորնթ.ԺԳ
8),ասումէառաքյալը:Այո՛,այնթթխմորինմանաճումէ,դառնում
կորով,անդուլջանք,հանձնառություն,որոնցովպիտիապահովվի
մերկյանքիվերընթացը:
Այսմտորումներովեւհոգուուրախությամբպատգամումենքմեր

բարեպաշտժողովրդին՝սիրովուլավատեսությամբ,միմյանցաջա
կիցշարունակելապրելուգործելեւնվիրյալջանքերներդնել՝իզո
րացումհայրենիմերերկրիեւհոգեւորուազգայինմերկյանքի:
Մաղթումենքխաղաղությունաշխարհին,խաղաղություն՝մեր

հայրենիքին,անսասանություն՝մերպետականությանը,շնորհառատ
օրհնություն՝աշխարհասփյուռազգիսհայոցեւբոլորժողովուրդնե
րին:Թող2019թվականնուրախությունբերիմերընտանիքներին
եւառաջընթացուձեռքբերումներ՝մերկյանքին:
ՇնորհավորՆորտարի:
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Սկիզբը՝ էջ 1
Այսօրմերկյանքինորփոփոխություննե

րումթեւածումենհույսնուլավատեսությու
նը՝նորանորձեռքբերումներարձանագրելու,
հաջողություններուհաղթանակներկերտելու:
Միմյանցապավինելովուսատարելովիզո
րուենքշենացնելմերկյանքըհայրենիքումու
սփյուռքում,պաշտպանելմերսահմանները,
ազգայինարդարիրավունքները,հզորացնել
ՀայաստանուԱրցախհայրենիմերերկիրը:
Հայրենիքիարժանավորզավակդաստիարա
կելու,պետությանքաղաքացիկրթելուառա
ջինհանգրվանըընտանիքնէ:Ընտանիքումէ
կերտվումազգիապագան,դրվումհիմերըհզոր
պետության:Ընտանիքիգորովաշատմիջա
վայրումենմանուկհոգիներումպտղաբերում
Աստծոխոսքիսերմանվածհունդերը,սնուց
վում հոգեւորբարոյականարժեքները, բա
րինընտրելուաներկյուղոգին:Ընտանիքում

մատուցվածօրինակովկրթվումենմիմյանց
հանդեպսերը,վստահությունըեւհոգատա
րությունը:Արդ,նախանձախնդիրմնանքնվի
րականությաննուամրությանըընտանիքի:
Անխաթարպահպանենքաստվածահաստատ
ընտանիքհասկացությունը,նրասրբությունը,
ազգայինավանդույթները,խնամենքուբարձ
րացնենքմերհոգեւորուազգայինկյանքըեւ
մնանքմշտապեսՏիրոջորդեգրությանշնորհի
մեջ՝որպեսհավատավորմեկընտանիք,որպես
Աստծոսեփականժողովուրդ:

Աստվածօրհնյալընտանիքիարժեքըեւհիմ
նարարառաքելությունըկարեւորելովազգա
յին,պետականուհասարակականմերկյան
քում՝2019թվականըհռչակումենքԸնտանիքի
տարի:Հորդորումենքեկեղեցականեւթեմա
կանմերկառույցներինեւհոգեւորսպասավոր
ներիննախաձեռնելընտանիքներինուղղված
աջակցության ծրագրեր ու միջոցառումներ,
կազմակերպելուխտագնացություններմայր
հայրենիք,ՍուրբԷջմիածին,Տերունականեւ
հայրենական սրբավայրեր՝ զորանալու հա
վատքով,տոգորվելուհայրենյացսիրոջերմու
թյամբեւազգիուհայրենիքիզավակըլինելու
նվիրականգիտակցությամբ:

ՍուրբԾննդյանբերկրալիավետիսովեղ
բայրականՄերողջույննենքհղումԱռաքե

լականմերՍուրբԵկեղեցուՆվիրապետական
Աթոռների Գահակալներին` Ն. Ս. Օ. Տ. Տ.
ԱրամԱՄեծիՏաննԿիլիկիոԿաթողիկոսին,
ԵրուսաղեմիՀայոցՊատրիարքԱմենապա
տիվՏ.ՆուրհանարքեպիսկոպոսՄանուկյա
նին:Աղոթումենքհիվանդությանմահճում
գտնվողԱմենապատիվՏ.ՄեսրոպԱրքեպիս
կոպոս Մութաֆյան Պատրիարքի համար:
ՓրկչիշնորհներիհայցովՄերողջույննենք
հղումքույրԵկեղեցիներիհոգեւորՊետերին:
Հայրապետականօրհնությամբողջունումեւ
ՄերբարեմաղթանքներնենքբերումՍրբա
զան Պատարագի արարողությանը ներկա
Հայաստանի ՀանրապետությանՎարչապե
տի պաշտոնակատար տիար Նիկոլ Փաշի
նյանինեւնրաազնիվտիկնոջը:Ողջույնենք
հղումՀայաստանիՀանրապետությանՆա
խագահտիարԱրմենՍարգսյանին,Արցախի
ՀանրապետությանՆախագահտիարԲակո

Սահակյանին,հայոցպետականավագանուն,
Հայաստանումհավատարմագրվածդիվանա
գիտականառաքելություններիներկայացու
ցիչներին:ՀայրապետականՄերսերը,օրհ
նություննուբարեմաղթանքները՝մերՍուրբ
Եկեղեցուհոգեւորդասինեւհամայնհավա
տավորՄերժողովրդին:

ՍուրբԾննդյանհոգենորոգայսօրըաղո
թումեւհայցումենք,որաշխարհումբազմա
պատկվեներկնայինշնորհները,մարդիկառա
տությամբպտղաբերեն բարի գործեր, սեր,
արդարություն,խաղաղություն,գութուողոր
մածություն,որոնքդիմադարձումենչարիքնե
րինեւճանապարհհարթումդեպիլուսավոր
գալիքըմարդկության:ԱղոթքովառԱստված
հայցումենք,որԻրամենախնամհոգածության
եւ սիրոմեջպահիմերժողովրդինեւպար
գեւիուժուզորություն՝կերտելունորօրըիր
կյանքիեւմնալուօրհնյալ,նվիրյալընտանիքը
Քրիստոսի` հավատարիմ սրտով միշտփա
ռաբանելու.«ՓառքհրաշափառԾննդեանեւ
ՅայտնութեանՔո,Տէ՛ր»:

Գոհաբանականայս զգացումով աշխար
հասփյուռհավատավորմերժողովրդինցնծու
թյամբավետումենք՝

Քրիստոսծնաւեւյայտնեցաւ,
Ձեզեւմեզմեծաւետիս:

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ 
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՊԱՏԳԱՄԸ

ՄԵՐ ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՍՈՒՐԲ 
ԾՆՆԴՅԱՆ ԵՎ ԱՍՏՎԱԾՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ 

ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ

Սուրբ Ծննդյան ճրագալույցի 
Պատարագը Սուրբ Գայանե վանքում

Հ ուն վա րի 5-ին մեր Տեր եւ Փրկիչ 
Հի սուս Քրիս տո սի Սուրբ Ծննդյան 

եւ Աստ ված հայտ նու թյան բերկ րա-
ռատ տո նի նա խա տո նա կի առի թով, 
հան դի սա պե տու թյամբ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. 
Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ-
րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո-
սի, Սուրբ Գա յա նե վան քում մա տուց-
վեց ճրա գա լույ ցի ս. Պա տա րագ, որին 
մաս նակ ցում էին Մայր Աթո ռի մի ա-
բան նե րը, ուխ տա վոր հա յոր դի ներ եւ 
տո նի առի թով տար բեր երկր նե րից 
Հա յաս տան ժա մա նած Մայր Աթո ռի 
բա րե րար ներ:

Պա տա րա գիչն էր Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ մի ած նի երի ցա գույն մի ա բան նե րից 
Ոս կան արք. Գալ փա քյա նը: 

Մինչ Պա տա րա գը կա տար վեց 
Երե կո յան ժա մեր գու թյուն, ըն թերց-
վե ցին սուրբգ րա յին տար բեր հատ-
ված ներ, այ նու հե տեւ Մայր Աթո ռի չորս մի ա բան 
սար կա վագ ներ ըն թեր ցե ցին Դա նի ե լի մար գա-
րեու թյու նը:

Պա տա րա գի ըն թաց քում Ոս կան սրբա զանն 
իր քա րո զում անդ րա դարձ կա տա րեց Քրիս-
տո սի Սուրբ Ծննդյան խորհր դին՝ ի մաս նա վո-
րի նշե լով. «Աստ ված անի ծեց նա խա մար դուն՝ 
Ադա մին, եւ վտա րեց Եդե մա կան դրախ տից: 
...Աստ ված մար դա ցավ, որ պես զի մար դը կա րո-
ղա նա Աստ ծո մոտ հաս նել: Այն, ինչ ժա ռան գե-
ցինք Ադա մից, մահ է եւ մար դու պար տու թյունն 
է, մար դու են թա կա յու թյու նը սա տա նա յին: Ահա-

վա սիկ, Քրիս տոս եկավ աշ խարհ՝ Բեթ ղե հե մի 
սուրբ այ րի մեջ, որ պես զի ազա տի անիծ ված 
նա խա մար դուն եւ աշ խար հը: ...Աստ ված մար-
մին առավ, այ սինքն՝ Քրիս տոս ծնվեց որ պես 
մարդ եւ դար ձավ մեզ նման: Դա պատ ճառ 
եղավ, որ մենք կա րո ղա նանք ազատ վել ադա-
մա կան մեղ քից: ...Մարդ կու թյու նը միշտ օրհ-
նում է այն երեւ ույ թը, որ Աստ ված մար դա ցավ, 
եկավ աշ խարհ»:

Սրբա զան հայրն ընդգ ծեց, որ Աստ ված ոչ 
միայն Իր Որ դուն առա քեց, որ պես զի մարդ կու-
թյու նը փրկվի, այլ, ինչ պես ասում է շա րա կա նա-
գի րը, առանց աչք թար թե լու հով վի Իր Եկե ղե ցուն 
ու ժո ղովր դին:

«Եթե Աստ ված ան քուն աչ քով միշտ պա հում 
է Նոր Իս րա յե լը՝ Քրիս տո սի ժո ղովր դին, Քրիս տո-
սի թա գա վո րու թյան հպա տակ նե րին, ապա ի՞նչ 
պար տա վո րու թյուն ունենք մենք՝ որ պես այդ թա-
գա վո րու թյան ժա ռանգ ներ կամ քա ղա քա ցի ներ: 
Աստ ված կա տա րում է Իր պար տա վո րու թյուն նե-
րը. ուղար կեց Իր Որ դուն, մարդ դար ձավ, փրկեց 
մարդ կու թյա նը եւ առանց նիր հե լու հե տեւ ում է 
մեզ, պա հում է մեզ՝ Նոր Իս րա յե լին, քրիս տո նյա 
ժո ղովր դին: 

Իսկ դրա դի մաց ի՞նչ պար տա վո րու թյուն 
ունենք մենք: Մենք ունենք պար տա վո րու թյուն 

լսե լու, են թարկ վե լու Աստ ծո հրա ման նե րին: Եվ 
այդ հրա ման նե րը ծանր չեն: Քրիս տո սի եւ Աստ-
վա ծաշն չի հրա ման նե րը քաղցր են եւ թե թեւ: Եթե 
մենք պի տի հե տեւ ենք, եթե մենք սի րում ենք 
Աստ ծուն, ապա Նրա բո լոր հրա ման նե րը հա ճույ-

քով պի տի կա տա րենք, պի տի ձգտենք դրանք 
կա տա րել, պի տի ուզենք դրանք կա տա րել»,- 
ասաց պա տա րա գիչ սրբա զա նը՝ հաս տա տե-
լով, որ յու րա քան չյուր քրիս տո նյա ամեն բա նից 
առաջ պետք է երկր պա գի նո րա ծին Քրիս տո սին, 
ինչ պես հո վիվ ներն ու մո գե րը, որոնք, թող նե լով 
ամեն ինչ, գտան Քրիս տո սի ծննդյան վայ րը եւ 
իրենց հար գանքն ու երկր պա գու թյու նը մա տու-
ցե ցին Նրան: Ոս կան սրբա զա նը նշեց նաեւ, որ 
Քրիս տո սի ծննդյամբ ողջ մարդ կու թյան հա մար 
երկն քից խա ղա ղու թյուն բեր վեց:

Վեր ջում սրբա զա նը հոր դո րեց հա վա տա ցյալ-

նե րին ան ձանձ րույթ կեր պով աղո թել եւ ան դա-
դար փա ռա բա նել Աստ ծուն, ապաշ խա րել եւ մեղք 
չգոր ծել, որ պես զի կա րո ղա նան ժա ռան գել հա վի-
տե նա կան կյանքն ու երկն քի ար քա յու թյու նը: 

Հա վարտ Պա տա րա գի՝ Ամե նայն Հա յոց Հայ-
րա պե տը բարձ րա ցավ ս. Խո րան եւ վա ռեց կեն-
սա տու մո մը, որից Հի սուս Քրիս տո սին խորհր-
դան շող լույ սը բաշխ վեց հա վա տա ցյալ նե րին:

Պա տա րա գի արա րո ղու թյու նից հե տո Մայր 
Աթո ռի մի ա բա նու թյու նը մեկ տեղ վեց Հին Վե հա-
րա նում, ուր, նա խա գա հու թյամբ Գա րե գին Երկ-
րորդ Վե հա փառ Հայ րա պե տի, կա տար վեց տար-
վա առա ջին Տնօրհ նե քը:

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հա մայն հա յու-
թյա նը հղեց Տի րոջ Ս. Ծննդյան եւ Աստ ված հայտ-
նու թյան ավե տի սը:

Ս. Պա տա րա գի ավար տին տե ղի ունե ցավ 
Ջրօրհ նե քի արա րո ղու թյու նը: Սուրբգ րա յին ըն-
թեր ցում նե րից, ջրօրհ նյաց շա րա կան նե րի եր-
գե ցո ղու թյու նից եւ աղո թա սա ցու թյու նից հե տո 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը խա չով եւ սրբա-
լույս Մյու ռո նով օրհ նեց ջու րը: Օրհ նու թյու նից 
հե տո սուրբ խա չը փո խանց վեց խա չի այս տար-
վա կնքա հո րը` ՀԲԸՄ-ի Կենտ րո նա կան խորհր դի 
ան դամ, ՀԲԸՄ-Հա յաս տա նի նա խա գահ Վազ գեն 
Յա կու բյա նին:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը վերս-
տին իր օրհ նու թյունն ու Սուրբ Ծննդյան բա րե-
մաղ թանք նե րը փո խան ցեց ներ կա բա րե պաշտ 
ժո ղովր դին, որից հե տո օրհն ված ջու րը բաշխ վեց 
հա վա տա ցյալ նե րին:
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Տա վու շի թե մից ժա մա նած պա տա նի ուխ տա վոր նե րին

Դ եկ տեմ բե րի 27-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 Գեւ որ գյան հո գեւ որ ճե մա րա նի հան դի սու-
թյուն նե րի դահ լի ճում ըն դու նեց Ամա նո րի եւ Ս. Ծննդյան 
տո նե րի կա պակ ցու թյամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ա ծին 
այ ցե լած Տա վու շի թե մի կի րակ նօ րյա դպրոց նե րի ավար-
տա կան դա սա րան նե րի, սո ցի ալ-կրթա կան կենտ րոն նե-
րի սա նե րին, ինչ պես նաեւ Իջեւ ա նի եւ Բեր դի եկե ղե ցի-
նե րի ման կա պա տա նե կան երգ չախմ բե րի ան դամ նե րին՝ 
ուղեկ ցու թյամբ Տա վու շի թե մի առաջ նորդ Բագ րատ եպս 
Գալս տա նյա նի եւ թե մի հո գեւ ո րա կան նե րի: 

Բագ րատ սրբա զա նը Նո րին Սրբու թյանն իր խո րին 
շնոր հա կա լու թյու նը հայտ նեց այն ուշադ րու թյան եւ հայ-
րա կան խնամ քի հա մար, որ վեր ջինս տա ծում է Տա վու շի 
թե մի նկատ մամբ: Տե ղե կաց նե լով Ամե նայն Հա յոց Հայ-
րա պե տին թե մում գոր ծող կի րակ նօ րյա 40 դպրո ցի եւ 
սո ցի ալ-կրթա կան 2 կենտ րո նի մա սին, ուր հա ճա խում 
է շուրջ 2000 երե խա` առաջ նորդ սրբա զանն ընդգ ծեց, 
որ տո նե րի սե մին 353 տա վու շե ցի է եկել Մայր Աթոռ` 
սնվե լու հա յոց հա վատ քի ու ազ գա յին ինք նու թյան ջինջ 
ակուն քից եւ ստա նա լու Վե հա փառ Հոր օրհ նու թյուն նե րը:

Այ նու հե տեւ Նո րին Սրբու թյանն ուրա խու թյուն պար-
գեւ ե ցին Իջեւ ա նի եւ Բեր դի եկե ղե ցի նե րի ման կա պա-
տա նե կան երգ չախմ բե րը` կա տա րե լով հատ ված ներ Ս. 
Պա տա րա գից եւ Սուրբ Ծննդյան շա րա կան ներ: Հայ րե-
նա սի րա կան եր գե րի կա տա րում նե րով հան դես եկան 
առան ձին պա տա նի ներ: 

Այ ցի առի թով Բագ րատ սրբա զա նը ներ կա նե րի 
անու նից Նո րին Սրբու թյանն ըն ծա յեց մի ձե ռա գործ՝ 

Տե րու նա կան աղոթ քով, եւ Տա վուշ աշ խար հի բերքն ու 
բա րի քը խորհր դան շող անու շե ղեն:

Ապա երի տա սարդ նե րին իր պատ գամն ու օրհ նու-
թյու նը փո խան ցեց Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը` ուրա-
խու թյուն հայտ նե լով Ս. Էջ մի ա ծին տա վու շե ցի նե րի 
ուխ տագ նա ցու թյան առի թով, որը շնոր հա ռատ օրհ նու-
թյուն ներ պի տի պար գեւի նրանց եւ ըն դու նե լի դարձ նի 
վեր ջին նե րիս աղոթք ներն ու հայցն առ Աստ ված՝ առա-
տաց նել նրանց կյան քում սերն ու խա ղա ղու թյու նը:

Վե հա փառ Հայ րա պետն ընդգ ծեց, որ քրիս տո նե ու թյան 
ըն դու նու մից հե տո հայ ժո ղովր դի զա վակ նե րը մշտա պես 
պա հել են իրենց հա վա տար մու թյու նը Տի րոջ հան դեպ՝ 

իրենց կյան քում կեն սա գոր ծե լով տե րու նա վանդ պատ վի-
րան նե րը, կեր տե լով վան քեր, եկե ղե ցի ներ եւ խաչ քա րեր: 

«Աղո թե ցինք մեր վան քե րում, մեր խաչ քա րե րի առ-
ջեւ: Այդ աղոթ քով զո րա ցանք, այդ աղոթ քով կեր տե-
ցինք մեր հաղ թա նակ նե րը, դի մա կա յե ցինք մեր կյան-
քի բո լոր փոր ձու թյուն նե րին եւ քայ լե ցինք դա րե րի մեջ, 
քայ լե ցինք միշտ հաղ թա կան՝ ապա վի նած մեր հայ րե-
րի Աստ ծուն՝ վստա հու թյամբ, որ պի տի կեր տենք մեր 
երազ նե րի եր կի րը, կեր տենք մեր կյան քի լու սա վոր օրը 
եւ ապ րենք շեն ու խա ղաղ մեր հայ րե նի քում»,- ասաց 
Վե հա փառ Հայ րա պե տը՝ հույս հայտ նե լով, որ տա վու-
շե ցի նե րը, զո րա ցած Սուրբ Էջ մի ա ծին այ ցով, ուրախ 
ու գո հու նակ սրտով, հո գում զգա լով Աստ ծո զո րա վոր 
ներ կա յու թյու նը, պի տի վե րա դառ նան Տա վուշ ու շա-
րու նա կեն հայ րե նի քի սահ ման ներն անա ռիկ պա հե լու 
իրենց առա քե լու թյու նը:

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հոր դո րեց պա տա նի-
նե րին լավ սո վո րել ու գի տե լիք ներ ամ բա րել՝ դրանք 
կի րա ռե լու ի պայ ծա ռու թյուն եւ ի բա րօ րու թյուն հայ րե-
նի քի: Նո րին Սրբու թյու նը նաեւ գո հու նա կու թյուն հայտ-
նեց, որ նրանք կրթվում ու դաս տի ա րակ վում են հայ-
րե նի քի եւ Աստ ծո հան դեպ սի րո մեջ` հա մախմբ վե լով 
Հայ Եկե ղե ցու կա մար նե րի ներ քո: «Աստ ծո հետ լի նել 
նշա նա կում է հզոր լի նել, Աստ ծո հետ լի նել նշա նա կում 
է եր ջա նիկ կյան քով ապ րել, Աստ ծո հետ լի նել նշա նա-
կում է Աստ ծո օրհ նու թյան ներ քո լի նել»,- պատ գա մեց 
Հա յոց Հայ րա պե տը: 

Այս առի թով Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր գնա-
հա տանքն ու օրհ նու թյու նը բե րեց Տա վու շի թե մի բա-

րե ջան առաջ նորդ Բագ րատ եպիս կո պո սին` նվի րյալ 
ու անձն դիր ծա ռա յու թյան հա մար, որի շնոր հիվ կեր-
պա րա նա փոխ վել է Տա վուշ աշ խար հը: Վե հա փառ 
Հայ րա պե տը նաեւ հայ ցեց Երկ նա վո րից, որ թե մի հո-
գեւ որ սպա սա վոր նե րի բա րի ջան քե րը բազ մա պա տիկ 
ար դյունք տան՝ ի նպաստ Տա վու շի ժո ղովր դի հո գեւ որ 
կյան քի զո րաց ման, որ պես զի կա րո ղա նան քայ լել Աստ-
ծո ճա նա պարհ նե րով: 

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տը մաղ թեց, որ 
Աստ ված օրհ նի Տա վուշն իր ժո ղովր դով եւ քա ջա րի 
զա վակ նե րով՝ պա հե լով խա ղաղ ու անվր դով, զար գաց-
ման ու առա ջըն թա ցի մեջ: 

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

Լուրեր Կալկաթայից. 
Պատարագ Ս. Նազարեթ եկեղեցում

Դ եկ տեմ բե րի 16-ին Կալ կա թա յի Ս. Նա զա րեթ հա յոց 
եկե ղե ցում, ձե ռամբ Ավստ րա լի ա յի եւ Նոր Զե լան-

դի ա յի հա յոց թե մի առաջ նորդ, Հնդկաս տա նի եւ Ծայ-
րա գույն Արեւ ել  քի հայ րա պե տա կան պատ վի րակ Հայ-
կա զուն եպս Նա ջա րյա նի, մա տուց վեց Պա տա րագ:

Սրբա զան հայրն իր քա րո զում նշեց, որ փա ռա վոր 
ապ րում է մի աս նա բար աղո թե լը հնդկա հայ հա մայն քի 
եւ Հա յոց մար դա սի րա կան ճե մա րա նի սա նե րի հետ՝ Ս. 
Նա զա րեթ պատ մա կան եկե ղե ցում: Որ պես իր քա րո-
զի առանց քա յին ուղերձ՝ սրբա զան հայ րը կա րեւ ո րեց 
«հա վատք» եւ «աշ խա տա սի րու թյուն» հաս կա ցու թյուն-
նե րը եւ այն, թե ինչ պես են դրանք օգ նում մեզ հաղ-
թա հա րե լու դժվա րու թյուն նե րը եւ հաս նե լու մեր երա-
զանք նե րին: Նա, խոսքն ուղ ղե լով ճե մա րա նի սա նե րին, 
ասաց, որ հա վատն ու լավ ուսում նա ռու թյուն են, որ 
պի տի օգ նեն նրանց օգ տա գոր ծե լու այս ոս կե հնա րա-
վո րու թյու նը եւ հաս նե լու իրենց պայ ծառ ապա գա յին՝ ի 
շահ Հա յաս տա նի ու Հայ Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու: 
Նա որ պես օրի նակ բե րեց սուրբ Հա կոբ Մծբնա Հայ րա-
պե տին, որ հա վա տով ու մեծ դժվա րու թյամբ փոր ձեց 
բարձ րա նալ Արա րատ լե ռը, եւ Աստ ված, տես նե լով նրա 
հա վատն ու վճռա կա նու թյու նը, օգ նեց նրան՝ տա լով նո-
յյան տա պա նի մա սուն քը: 

Սրբա զան հայ րը նաեւ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեց 
հնդկա հա յոց հո գեւ որ հո վիվ եւ Հա յոց մար դա սի րա կան 

ճե մա րա նի կա ռա վա րիչ Մով սես վրդ. Սարգ սյա նին՝ այս 
գե ղե ցիկ առիթն ըն ձե ռե լու հա մար:

Պա տա րա գին ներ կա էին Կալ կա թա յի Ս. Նա զա րեթ 
եկե ղե ցու վար չու թյան ան դամ նե րը, հնդկա հա յեր, Հա-
յոց մար դա սի րա կան ճե մա րա նի ուսու ցիչ ներն ու աշա-
կերտ նե րը:

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ 
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԽՈՍՔԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 7-ՐԴ 
ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ 

ՆԻՍՏԻ ԱՌԻԹՈՎ

Մե ծար գո՛ Նա խա գահ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան,
Հար գե լի նա խա գա հող,
Պատ վար ժան պատ գա մա վոր ներ եւ սի րե լի ներ կա ներ,
Ող ջու նում եւ հայ րա պե տա կան Մեր օրհ նու թյունն ենք բե րում ձեզ՝ Ազ գա-

յին ժո ղո վի 7-րդ գու մար ման անդ րա նիկ նիս տի առի թով: Ար գա սա բեր գոր-
ծու նե ու թյան մաղ թան քով շնոր հա վո րում ենք Ազ գա յին ժո ղո վի նո րըն տիր 
պատ գա մա վոր նե րիդ: 

Այ սօր դուք՝ իբ րեւ վստա հյալ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ժո ղովր դի, ստանձ նում 
եք ձեր պար տա կա նու թյուն նե րը: Հա յաս տա նի նոր կյան քը կեր տե լու պա-
տաս խա նատ վու թյու նը նաեւ ձեր ուսե րին է, քան զի մեր երկ րի առա ջըն թացն 
ու զար գա ցու մը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված են օրենս դիր մարմ նի գոր ծու-
նե ու թյամբ: 

Մեր ժո ղո վուր դը բա րե փո խում նե րի մեծ սպա սում ներ ու ակն կա լու թյուն ներ 
ունի: Բա րօ րու թյան ու կա րիք նե րի հո գա ծու թյան հրա մա յա կա նը չէ մի այն, որ 
հու զում է մեր ժո ղովր դին: Մեր երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած են ար տա քին հան-
գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված լրջա գույն մար տահ րա վեր ներ, որոնց դի-
մա կա յե լու եւ շա հե կան կեր պով լու ծում նե րի առաջ նոր դե լու հա մար ներ քին 
կյան քում պի տի ունե նանք հնա րա վո րինս քիչ խնդիր ներ: Պե տա կան, քա ղա-
քա կան գոր ծիչ նե րի եւ ողջ հա սա րա կու թյան ընդ հա նուր բա րեխղ ճու թյու նը 
եւ քա ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը գլխա վոր պայ մանն են մեր 
ժո ղովր դի նե րու ժի հա մախմբ ման, մեր պե տա կա նու թյան ամ րապնդ ման եւ 
մեր շեն, հու սա լի ապա գա յի կերտ ման:

Հար գար ժա՛ն պատ գա մա վոր ներ, ձեր օրենսդ րա կան ջան քե րով պի տի 
ձեւ ա վոր վեն անհ րա ժեշտ մի ջա վայր ու հնա րա վո րու թյուն ներ՝ մեր երկ-
րի տնտե սու թյան շա րու նա կա կան զար գաց ման, գի տու թյան, կրթու թյան, 
մշա կույ թի առա ջըն թա ցի հա մար, մեր ժո ղովր դի անվ տան գու թյան եւ խա-
ղա ղու թյան ապա հով ման հա մար: Ձեր հաս տա տած օրենք նե րը պի տի ծա-
ռա յեն հա սա րա կա կան մեր կյան քում ամ րապն դե լու օրի նա կա նու թյու նը, 
ար դա րու թյունն ու իրա վուն քը, որոնք կզո րաց նեն մեր ըն թաց քը՝ ապ րե լու 
եւ գոր ծե լու փո խա դարձ հար գան քի, սի րո եւ հա մե րաշ խու թյան մեջ: Սի րո 
եւ հա մե րաշ խու թյան ոգով, հա վա տում ենք, պի տի ար դյու նա վոր վեն նաեւ 
այս դահ լի ճում ըն թա ցող քննար կում նե րը եւ կա յաց վող որո շում նե րը: Քա ղա-
քա կան հա յացք նե րի եւ տե սա կետ նե րի բազ մա կար ծու թյամբ հան դերձ՝ մեր 
հայ րե նի քի եւ ժո ղովր դի լու սա վոր ապա գա յի նույն տես լա կանն է մի ա վո րում 
ձեզ՝ հա մա խումբ ջան քե րով ներդ րում բե րե լու ազ գա յին մեր իղ ձե րի իրա-
գործ ման նվի րա կան առա քե լու թյա նը: Պատ վերն ունենք առա քյա լի՝ ճշմար-
տու թյամբ, ար դա րու թյամբ, սրբու թյամբ, առա քի նու թյամբ ու սի րով խոր հե լու 
(Փիլ. Դ 8), մի ա շունչ եւ մի ա խոր հուրդ լի նե լու եւ հա կա ռա կու թյան ոգով չգոր-
ծե լու (Փիլ. Բ 2-3): Ճշմա րիտ է աս ված՝ մի ա բա նու թյամբ փոք րե րը մե ծա նում 
են, եւ ան մի ա բա նու թյամբ մե ծե րը՝ փոք րա նում: Արդ, ամուր պա հենք Հա յաս-
տան, Ար ցախ, Սփյուռք մի աս նա կա նու թյու նը, հա վա տար մու թյու նը մեր հո-
գեւ որ եւ ազ գա յին ար ժեք նե րին, մեր հայ րե րի նվի րա կան պատ գամ նե րին, 
որ պես զի ունե նանք շնորհն ու զո րու թյու նը կեր տե լու մեր հայ րե նի քի եւ ազ-
գա յին կյան քի զար թոն քը: 

Սուրբ Ծննդյան հո գե նո րոգ այս օրե րին, ար դա րեւ, զո րա նում են հա-
վատն ու վստա հու թյու նը, որ քրիս տո նե ա կան իր ար ժե հա մա կար գով մեր 
ժո ղո վուր դը պի տի շա րու նա կի լի նել արա րող ու զար գա ցող ազգ, հո գով ու 
մտքով լու սա վոր ված ազգ՝ կա րող բա րե փո խե լու իր կյան քը: Մեր Եկե ղե ցին, 
ինչ պես բազ մա դա րյա մեր պատ մու թյան ըն թաց քում, այ սօր եւս շա րու նա-
կե լու է իր զո րակ ցու թյու նը բե րել հայ րե նի իշ խա նու թյուն նե րի ազ գա շեն 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րին։ 

Մե ծար գո՛ պատ գա մա վոր ներ, Աստ ծո օրհ նու թյունն ու շնորհ ներն ենք հայ-
ցում ձեզ եւ ձեր գոր ծու նե ու թյա նը: Հայ րե նի քի հան դեպ ձեր սե րը թող ուղ ղոր-
դի եւ ուժ ու կո րով պար գեւի ձեզ: Թող Տե րը Իր Սուրբ Աջի եւ խնամ քի ներ քո 
պահ պա նի ու օրհ նի մեր ժո ղովր դին եւ սրբա զան մեր եր կի րը՝ խա ղա ղու թյան 
մեջ եւ բար գա վաճ ման ճա նա պար հին՝ այ սօր եւ միշտ. ամեն: 
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Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը շնոր հա վո րեց 
Մայր Աթո ռի պաշ տո նե ու թյա նը

Հ ուն վա րի 10-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 Մայր Աթոռ 
Ս. Էջ մի ած նի «Վա չե եւ Թա մար Մա նու-
կյան» մա տե նա դա րա նում Ամա նո րի եւ 
Սուրբ Ծննդյան տո նե րի առի թով հան դի-
պեց Մայր Աթո ռի տար բեր կա ռույց նե րում 
պաշ տո նա վա րող աշ խար հա կան աշ խա-
տա կից նե րի հետ:

Մի աս նա կան աղոթ քից հե տո Մայր Աթո ռի 
վար չատն տե սա կան բաժ նի տնօ րեն Մու շեղ 
եպս Բա բա յա նը ներ կա նե րի անու նից շնոր-

հա վո րեց Նո րին Սրբու թյա նը՝ բերկ րա շատ 
տո նե րի առի թով, եւ վստա հեց րեց, որ Մայր 
Աթո ռի պաշ տո նե ու թյու նը՝ իբ րեւ մեկ ըն տա-
նիք, հա մախբ ված Ամե նայն Հա յոց Հայ րա-
պե տի շուրջ, նոր տա րում շա րու նա կե լու է 
իր գոր ծուն նպաստն ու ներդ րու մը բե րել Ս. 
Էջ մի ած նի առա քե լու թյան իրա կա նաց ման 
սրբա զան գոր ծում:

Պաշ տո նե ու թյան անու նից Վե հա փառ 
Հայ րա պե տին շնոր հա վո րա կան խոսք ուղ-
ղեց նաեւ Մայր Աթո ռի երի ցա գույն աշ խա-
տա կից նե րից տի ար Նո րայր Խա չատ րյա նը: 

Վեր ջինս ընդգ ծեց, որ Վե հա փառ Հայ րա-
պե տի 20-ա մյա գա հա կա լու թյան տա րի նե-
րին հե տեւ ո ղա կան կեր պով իրա գործ վել 
են բազ մա թիվ ծրագ րեր՝ քա րոզ չա կան, 
կրթա կան, սո ցի ա լա կան եւ եկե ղե ցա շի նու-
թյան ոլորտ նե րում: Պրն Խա չատ րյա նը Նո-
րին Սրբու թյա նը բա րե մաղ թեց ուժ, եռանդ 
եւ հաս տա տա կա մու թյուն՝ ազ գի եւ Եկե ղե-
ցու առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րի 
հաղ թա հար ման հա մար:

Այ նու հե տեւ Ամա նո րի եւ Ս. Ծննդյան տո-
նե րի առի թով ներ կա նե րին շնոր հա վո րեց եւ 

իր հայ րա պե տա կան օրհ նու թյունն ու բա րե-
մաղ թանք նե րը փո խան ցեց Գա րե գին Երկ-
րորդ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը:

Նո րին Սրբու թյու նը, իր ուրա խու թյու նը 
հայտ նե լով ավան դա կան դար ձած հան-
դիպ ման կա պակ ցու թյամբ, իր շնոր հա-
կա լու թյունն ու գնա հա տան քը հայտ նեց 
Մայր Աթո ռի աշ խա տա կազ մին՝ նվի րյալ 
ծա ռա յու թյան հա մար, որի շնոր հիվ ար դյու-
նա վոր վում է Ս. Էջ մի ած նի առա քե լու թյու-
նը, պայ ծա ռա նում Հայ Եկե ղե ցու հո գեւ որ 
կենտ րո նը: 

Վե հա փառ Հայ րա պետն անդ րա դարձ 
կա տա րեց տար վա ըն թաց քում նա խանշ-
վող կա րեւ որ ծրագ րե րին: Մաս նա վո րա պես 
անդ րա դար ձավ 2019 թվա կանն Ըն տա նի քի 
տա րի հռչա կե լուն, որի առի թով Մայր Աթո ռի 
կող մից կանց կաց վեն հա սա րա կու թյան մեջ 
ըն տա նի քի ար ժեւ որ մա նը, ըն տա նե կան 
ար ժեք նե րի եւ ամ րու թյան բարձ րաց մանն 
ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ: Նո րին Սրբու թյու-
նը տե ղե կաց րեց ըն թա ցիկ տա րում Ազ գա-
յին-եկե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մար ման, Մայր 
տա ճա րի ու Վե հա րա նի հիմ նա նո րո գու-
թյան աշ խա տանք նե րի եւ եկե ղե ցա կան նոր 
ծրագ րե րի մա սին:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը 
Մայր Աթո ռի աշ խա տա կից նե րին մաղ թեց 
քա ջա ռող ջու թյուն, եր ջան կու թյուն ու հա ջո-
ղու թյուն ներ կյան քում:

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 

տեղեկատվական համակարգի

ՎԱՀԱՆՏԵՐՅԱՆ.
բա նաս տեղ ծա կան ար վես տի նո րա րա րը

Վ ա հան Տե րյա նի պո ե զի ան հայ գրա-
կա նու թյան զար գաց ման օրի նա չափ 

ըն թաց քի ար դյունքն է` նրա ոս կե շղթա յի 
օղակ նե րից մե կը: Տե րյա նի բա նաս տեղ ծա-
կան ծա գում նա բա նու թյու նը գա լիս է դա րե-
րի խոր քից՝ Նա րե կա ցուց, Սա յաթ-Նո վա յից 
մին չեւ Թու մա նյան ու Իսա հա կյան: Դառ-
նա լով հայ բազ մա դա րյան բա նաս տեղ ծա-
կան մշա կույ թի բնա կա նոն շա րու նա կու-
թյու ն ստեղ ծողը՝ Տե րյա նը մի ա ժա մա նակ 
ամե նա մեծ նո րա րա րը եղավ մեր բա նաս-
տեղ ծա կան ար վես տի պատ մու թյան մեջ: 
Նո րա րա րու թյու նը՝ որ պես բա նաս տեղ ծա-
կան խառն ված քի ու գե ղար վես տա կան 
մտա ծո ղու թյան յու րօ րի նակ դրսեւ ո րում, 
ուղեկ ցեց բա նաս տեղ ծին ստեղ ծա գոր ծա-
կան ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում: Վիթ խա-
րի են Տե րյա նի բե րած հե ղաշր ջիչ նո րու-
թյուն նե րը բո լոր աս պա րեզ նե րում, բայց 
գլխա վոր նո րու թյու նը արեւ ե լա հայ չա-
փա ծո յի լեզ վի զար գաց ման ուղի նե րում 
գրա կան խոս քի յու րօ րի նակ բա նաս տեղ-
ծա կա նա ցումն էր, լեզ վա կան նոր որա կի 
հայտ նա բե րու մը:

19-րդ դա րից սկսած՝ չա փա ծոն հակ վեց 
դե պի գրա բա րյան, գրքա յին բա ռա պա-
շա րը՝ այն դի տե լով որ պես խոս քի բա նաս-
տեղ ծա կա նաց ման մի ջոց: Նմա նօ րի նակ 
բա ռա պա շա րի գոր ծա ծու թյան անհ րա ժեշ-
տու թյու նը հե տա գա յում էլ կզգաց վեր, եթե 
սկզբուն քո րեն նոր ձեւ ով չլուծ վեր չա փա-
ծո խոս քին անհ րա ժեշտ գրա կան բա ռա-
պա շա րի հար ցը: «Հաղ թա հար ման եր կու 
գլխա վոր մի ջոց կար,– գրում է Ռ. Իշ խա-
նյա նը,– մե կը լեզ վի ժո ղովր դայ նա ցումն էր, 
ժո ղովր դա բար բա ռա յին տար րե րի առատ 
նե րար կու մը գրա կան խոս քի մեջ...», իսկ 
մյուս ուղին՝ գրա կան լեզ վի ար հես տա կա-
նու թյու նը գրա կան խոս քի բա նաս տեղ-
ծա կա նաց ման մի ջո ցով հաղ թա հա րե լու 
ուղ ղու թյու նը (Ռ. Իշ խա նյան, Տե րյա նի լեզ-
վա կան ար վես տը (դա սա խո սու թյուն), մաս 
Ա, Ե., 1972, էջ 4):

Հան ճա րեղ բա նաս տեղծ Ե. Չա րեն ցը լեզ-
վամ շակ ման նշված եր կու ուղ ղու թյուն ներն 
իրա վա ցի ո րեն ան վա նեց տե րյա նա կան 
ու թու մա նյա նա կան (Ե. Չա րենց, Եր կե-

րի ժո ղո վա ծու, հ. 6, էջ 306-309), քա նի որ 
դրանք իրենց գե ղար վես տա կան բարձ րա-
կե տե րին հա սան մե կը՝ Տե րյա նի, մյուսն էլ՝ 
Թու մա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում: 
Պատ մու թյու նը հաղ թա նակ էր կան խո րո շել 
տե րյա նա կան ուղ ղու թյա նը, բայց, ինչ պես 
նշվում է, «թու մա նյա նա կան լեզ վի հարս-
տու թյուն նե րի նե րըն կալ մամբ» (Ռ. Իշ խա-
նյան, Արեւ ե լա հայ բա նաս տեղ ծու թյան լեզ-
վի պատ մու թյուն, Ե., 1978, էջ 421):

Արեւ ե լա հայ բա նաս տեղ ծու թյան շուրջ 
250  տար վա ժա մա նա կա հատ վածն 
ավարտ վեց Տե րյա նի խոս քար վես տի 
երեւան գա լով: «Մեր նոր լե զուն,– գրում է 
հայ բա նաս տեղ ծու թյան լեզ վի մե ծա գույն 
ռահ վի րան,– այս պես կոչ ված ներ կա գրա-
կան լե զուն, իբ րեւ այդ պի սին, ըն դա մե նը 
գրե թե մի կես դա րյան կյանք ունի, որով հե-
տեւ մինչ գրա կա նու թյան լե զու դառ նա լը 
նա չի ունե ցել զար գաց ման մի կա նո նա-
վոր հուն...» (Վ. Տե րյան, Եր կե րի ժո ղո վա-
ծու, հ. 3, Ե., 1973, էջ 84): Տե րյա նի յու-
րօ րի նակ ար վեստն էլ դար ձավ գրա կան 
լեզ վի՝ բա նաս տեղ ծի նա խան շած զար-
գաց ման այն կա նո նա վոր հու նը, առանց-
քը, որի շուրջ էլ պտտվեց հայ գրա կա նու-
թյան անի վը, իսկ ին քը՝ բա նաս տեղ ծը, հայ 
նոր գրա կա նու թյան լեզ վի ամե նա խո շոր 
բա րե փո խի չը, ամե նա շատ հե տեւ որդ ներ 
ունե ցողն ու մեր ար քա յա կան լեզ վի ողջ 
հմայ քը մարմ նա վո րո ղը:

Տե րյա նի հա յե րե նը դար ձավ նոր սերն դի 
բա նաս տեղ ծա կան լեզ վի հիմ քը, իսկ գրա-
կան լեզ վի բնա կա նոն զար գա ցումն այդ 
լե զուն դարձ րեց ուղե նիշ ու չա փա նիշ: Տե-
րյա նի «Մթնշա ղի անուրջ նե րից» հե տո հայ 
չա փա ծո յի մեջ հե ղաշր ջում սկսվեց. ժո ղովր-
դա բար բա ռա յին լեզ վա կան ուղ ղու թյու նը 
վերջ նա կա նա պես տե ղի տվեց զուտ գրա-
կան ուղ ղու թյան առ ջեւ: «Այն չմա հա ցավ, 
իհար կե,– գրում է Ռ. Իշ խա նյա նը,– բայց 
Տե րյա նի հան դես գա լով՝ վճռվեց «ով ումի» 
հար ցը. արեւ ե լա հայ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ 
եւ առ հա սա րակ գե ղար վես տա կան խոս քում 
վերջ նա կան ու բա ցար ձակ գե րիշ խա նու-
թյունն ան ցավ զուտ գրա կան լեզ վին» (Ռ. Իշ-
խա նյան, նշվ. աշխ., էջ 348-349):

Տե րյա նի բա նաս տեղ ծա կան աշ-
խարհն իր ինք նա տիպ կա ռուց ված-
քով, յու րա հա տուկ բո վան դա կա յին 
ար ժեք նե րով, գե ղար վես տա կան 
պատ կե րի, լեզ վի եւ ոճի յու րօ րի նա-
կու թյամբ նոր դա րագ լուխ բա ցեց 
հայ բա նաս տեղ ծա կան ար վես տի 
պատ մու թյան մեջ: Բա նաս տեղ-
ծը մեծ տա ղան դի կա խար դան քով 
արա րեց բա նաս տեղ ծա կան գո յա-
վի ճակ նե րի մի նոր աշ խարհ՝ խոս-
քի բա ցա ռիկ հմայ քով ու ար ծա թի 
պես զրնգուն լեզ վով: Տե րյա նի չա-
փա ծո յի առանձ նա հատ կու թյուն նե-
րը, հարս տու թյուն նե րը թաքն ված 
են զգաց մուն քի ու հույ զի նրբե-
րանգ նե րում, ուր կա ապ րու մի ու 
տրա մադ րու թյան զար գա ցում: Ա. 
Տեր տե րյա նի բնո րոշ մամբ՝ բա-
նաս տեղ ծի «յու րա քան չյուր տո ղը 
հա զար ու մի խո հե րի խտա ցումն է ներ կա-
յաց նում» (Ա. Տեր տե րյան, Վա հան Տե րյան. 
Ցնոր քի, ծա րա վի եւ հաշ տու թյան եր գի չը, 
Ե., 1910, էջ 98):

Եթե ըն դու նենք նաեւ այն հան րա հայտ 
ճշմար տու թյու նը, որ ոճը տա ղան դի ար-
տա հայ տու թյունն է, ապա ակն հայտ է, որ 
Տե րյանն իր ինք նա տիպ ար վես տը չէր կա-
րող ստեղ ծել առանց իր սե փա կան ձայ նի, 
առանց ան հա տա կան ոճ ունե նա լու: Բա-
նաս տեղ ծը «առանց ցոյ ցի շե ղե ցաւ մե ծե-
րին սի րե լի աւան դու թիւն նե րէն» (Յ. Օշա-
կան, Արեւ ե լա հայ դէմ քեր, Պէյ րութ, 1999, 
էջ 217) եւ բա րեշր ջեց արեւ ե լա հայ բա նաս-
տեղ ծու թյան ըն թաց քը:

Տե րյա նը ոչ մի այն չկրկնեց իր նա խորդ-
նե րին ու ժա մա նա կա կից նե րին, այ լեւ 
ստեղ ծեց իր ուրույն լե զուն ու ոճը՝ գրա կան 
դպրո ցը: «10-15 տա րի ստեղ ծա գոր ծեց 
Վա հան Տե րյա նը,– գրում է Գ. Էմի նը «Մաշ-
տո ցից մին չեւ մեր օրե րը» հոդ վա ծում,– եւ 
սա կայն այդ 10-15 տա րում ավե լի քան հի-
սուն տա րով առաջ մղեց հայ պո ե զի ան՝ աշ-
խարհզ գա ցու մով ու գրա կան կուլ տու րա յով 
այն հասց նե լով դա րի ամե նից առա ջա վոր 
մա կար դա կին» (Գ. Էմին, Հոդ ված ներ Տե-
րյա նի մա սին, Ե., 1984, էջ 115-116):

Տե րյա նը հայ գրա կա նու թյու նը դուրս 
բե րեց նա հա պե տա կան կյան քի շրջա-
նակ նե րից, հա նեց շրջագծ ված գրա կան 
ավան դույթ նե րի շրջա նա կից՝ մո տեց նե լով 
ժա մա նա կա կից մար դուն եւ ժա մա նա կի 
մտա ծո ղու թյա նը: Բա նաս տեղծն արեւ ե-
լա հայ պո ե զիա ներ մու ծեց քա ղա քա յին 
կյան քի ռիթ մը: Նա մարդ կա յին խոր ապ-
րում նե րի ու նուրբ հո գե վի ճակ նե րի ար տա-
հայ տի չը եղավ հայ պո ե զի ա յում, դար ձավ 
«քա ղա քի առա ջին եր գի չը» (Հ. Ղա նա լա-
նյան, Վա հան Տե րյան, Ե., 1960, էջ 4): Տե-
րյա նի՝ իբ րեւ ժա մա նա կի գլխա վոր ապ-
րում նե րի թարգ մա նի եւ իր ժա մա նա կի 
հո գե կան դի մա պատ կե րի ըմբռ նումն էր 
Թու մա նյա նին թե լադ րում արեւ ե լա հայ բա-
նաս տեղ ծա կան ար վես տի պատ մու թյան 
մեջ տե րյա նա կան շրջանն առանձ նաց նե լ 
իբ րեւ նոր սկիզբ: 

Տե րյա նը նո րա րար է նաեւ հայ տա ղա-
չա փա կան ար վես տի պատ մու թյան մեջ: 
Նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում կի րառ ված 
կա ռուց ված քա յին բազ մա զան ձեւ երն ակ-
տի վո րեն մաս նակ ցում են նաեւ գե ղար վես-
տա կան ներ դաշ նա կու թյան ու երաժշ տա-
կա նու թյան ստեղծ մա նը:

Շարունակությունը՝ էջ 8
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Ին չո՞ւ Երեւ ա նում չու նե նալ արեւմ տա հա-
յե րե նով ուսուց մամբ դպրոց:

Վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նում բնա-
կու թյուն են հաս տա տել Սի րի ա յից, Լի բա-
նա նից եւ այլ երկր նե րից ներ գաղ թած բազ-
մա թիվ արեւմ տա հա յեր: Բա րով են եկել: 
Հա յաս տա նը ոչ մի այն արեւ ե լա հա յի, այ լեւ 
արեւմ տա հա յի հայ րե նիքն է: Եվ հայ րե նի քը 
պար տա վոր է ըստ ամե նայ նի հո գալ նրանց 
կե ցու թյան հար ցե րը:

Արեւմ տա հայ լեզ վա կան մի ջա վայ րում 
մե ծա ցած, առա վել եւս դպրոց հա ճա խած 
աշա կեր տի հա մար ոչ թե դժվար, այլ շատ 
դժվար է ներգ րավ վել արեւ ե լա հայ կրթա կան 
գոր ծըն թա ցին: Ամե նա կա րեւ ո րը՝ տար բեր են 
ուղ ղագ րու թյու նը եւ ուղ ղա խո սու թյու նը: 

Ի՞նչ անել:
Առա ջար կում եմ Երեւ ա նում բա ցել 

արեւմ տա հա յե րե նով ուսուց մամբ դպրոց: 

Ին չո՞ւ կլի նեն ռու սա կան, անգ լի ա կան 
ուսուց մամբ, նաեւ ֆրան սե րեն, գեր մա-
նե րեն, իս պա նե րեն, պարս կե րեն թե քում-
նե րով դպրոց ներ, բայց չի կա րող լի նել 
արեւ տա հա յե րե նով ուսուց մամբ հան րակր-
թա կան գո նե մեկ դպրոց: Նշված բո լոր լե-
զու նե րով ուսու ցում կա, որով հե տեւ կա 
նաեւ պա հան ջարկ: Ակն հայտ է, որ այ սօր 
կա նաեւ արեւմ տա հա յե րե նով ուսուց մամբ 
հրա մա յա կան պա հան ջարկ:

Այդ դպրո ցը պետք է լի նի կրթա հա մա լիր՝ 
ման կա պար տեզ, տար րա կան դպրոց, հիմ-
նա կան դպրոց եւ ավագ դպրոց:

Ուսու ցիչ ներ կան: Ուսուց չի խնդիր չի 
առա ջա նա:

Դա սագր քե րի հարց կա ռա ջա նա: Հան-
րակր թա կան դպրո ցի գոր ծող դա սագր քե րը 
կա րե լի է են թար կել լեզ վա կան փո խադ րու-
թյան եւ անհ րա ժեշտ քա նա կով հրա տա րա-

կել: Տպագ րա կան ժա մա նա կա կից մի ջոց-
ներն ի վի ճա կի են արագ ու հեշտ լու ծե լու 
այդ հար ցը:

 Դպրո ցը կու նե նա իր փո խադ րա մի ջոց-
նե րը, որով առա վո տյան Երեւ ա նի տար-
բեր թա ղա մա սե րից, թե րեւս նաեւ մո տա կա 
բնա կա վայ րե րից հնա րա վոր կլի նի հա վա-
քել սո վո րող նե րին, ուսու ցիչ նե րին եւ վեր-
ջում վե րա դարձ նել իրենց տնե րը:

Վստահ եմ, որ այդ դպրո ցը կու նե նա իր 
հո վա նա վոր նե րը, հո գա բար ձու նե րի խոր-
հուր դը եւ կգտնվի ՀՀ Սփյուռ քի նա խա րա-
րու թյան հո գա ծու թյան ներ քո: Այս պայ ման-
նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ցան կա լի է, որ 
ուսու ցու մը լի նի անվ ճար:

Ցա վա լ ի է,  որ արեւմ տա հա յե րե նը 
դաս վում է մեռ նող լե զու նե րի շար քին: 
Էլ որ տե՞ղ, եթե ոչ հայ րե նի քում պետք է 
մտա հոգ վել այդ հար ցով եւ պե տա կա-
նո րեն խնամք տա ծել արեւմ տա հա յե րե-
նի հան դեպ: Մեր հայ րե նի քի մեծ մա սի՝ 
Արեւմ տա հա յաս տա նի հի շո ղու թյունն ու 
ազա տագր ման երա զան քը նաեւ արեւ-
մ տա հա յե րե նո՛վ պետք է պահ պան վեն: 
Չմո ռա նանք՝ արեւմ տա հա յու թյան ցե ղաս-
պա նու թյան հետ մեկ տեղ սպան վեց նաեւ 
լե զուն, ին չին ասում են լին գո ցիդ, որ նույն 
գե նո ցի դի շա րու նա կու թյունն է: Չկա լեզ-
վի կրո ղը, չկա եւ լե զուն: Արեւմ տա հա յե-
րե նը պահ պա նե ցին ցե ղաս պա նու թյու նից 
փրկված նե րը, այլ կերպ՝ մնա ցոր դա ցը:

Առա ջար կում եմ նաեւ լրա ցում անել 
«Լեզ վի մա սին» ՀՀ օրեն քում: Գրված է. 
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա-
կան լե զուն հա յե րենն է, որը սպա սար կում է 
Հան րա պե տու թյան կյան քի բո լոր ոլորտ նե-
րը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշ-
տո նա կան լե զուն գրա կան հա յե րենն է»: 
Առա ջար կում եմ վեր ջին նա խա դա սու թյու-
նը վե րախմ բագ րել՝ «Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան պաշ տո նա կան լե զուն գրա կան 
արեւ ե լա հա յե րենն է եւ գրա կան արեւմ տա-
հա յե րե նը»:

Հայ ժո ղովր դի հա մախմբ ման, հո գե-
կերտ ված քի մի աս նու թյան, մշա կու թա յին 
մի ա բա նու թյան, ոգե ղեն ամ բող ջաց ման, 
հայ րե նի քի ամ րապնդ ման գոր ծում ՀՀ-ն 
պետք է վա րի լեզ վա կան շրջա հա յաց քա-
ղա քա կա նու թյուն, ին չը կնպաս տի նաեւ 
արեւմ տա հա յու թյան սե րունդ նե րի նոր ներ-
գաղ թին, հայ րե նի քում նրանց հաս տատ-
մանն ու ամ րապնդ մա նը: Այ սինքն՝ արեւ-
մտա հա յե րեն խո սող նե րը, գրող ներն ու 
ար տա հայտ վող նե րը խոր թու թյուն չեն զգա, 
մի ջա վայ րից չեն օտար վի:

Մի ա ժա մա նակ ՝  արեւմ տա հա յե  րե-
նը պետք է պե տա կա նո րեն պահ պան վի, 
պաշտ պան վի, զար գա նա եւ նոր մա վոր-
վի, ինչ պես արեւ ե լա հա յե րե նը: Նպա տա կը 
պետք է լի նի պահ պա նել ինչ պես գրա կան 
արեւ ե լա հա յե րե նի, այն պես եւ գրա կան 
արեւմ տա հա յե րե նի կեն դա նի զար գաց ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Չմո ռա նանք լեզ վի հմայ քով ու ճո խու-
թյամբ փայ լա տա կող արեւմ տա հայ հա-
րուստ գրա կա նու թյու նը, որ դա սա վանդ-
վում է ՀՀ հան րակր թա կան դպրոց նե րում: 
Հա պա մի ասեք՝ Դու րյան, Զոհ րապ, Վա րու-
ժան, Մե ծա րենց, հի շեք նաեւ մյուս նե րին եւ 
կտես նեք, թե ինչ տոհ միկ, թանկ ու հա րա-
զատ աշ խարհ է բաց վում ձեր առաջ:

Իսկ ին չու ՀՀ-ում չպետք է տպագր վեն 
արեւմ տա հա յե րեն թեր թեր ու գրա կա նու-
թյուն, հատ կա պես՝ գե ղար վես տա կան գրա-
կա նու թյուն, արեւմ տա հա յե րե նը պի տի հնչի 
նաեւ հե ռուս տա տե սա յին եւ ձայ նաս փյու-
ռա յին հա ղոր դում նե րում:

Այս դպրո ցը կդա ռա արեւմ տա հա յե րե նի 
դարբ նոց: Հա վա նա կան է, որ այ սօ րի նակ 
դպրոց ներ ունե նա լու պա հանջ կներ կա յաց-
նեն նաեւ արեւմ տա հա յե րով վե րաբ նա կեց-
ված այլ հա մայնք ներ: 

Դավիթ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր
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Ի ս րա յե լ յա նի հայ րե նա պաշտ ու ազ գա-
պաշտ լի նե լու մա սին վկա յում են նաեւ 

նրան ճա նա չած մար դիկ։ Լսենք նրան ցից 
մի քա նի սին. «Ընդ հան րա պես Ռա ֆա-
յել Իս րա յե լ յա նի մեջ խիստ զար գա ցած 
էր ազ գա յին ճար տա րա պե տու թյան, ազ-
գա յին ար վես տի բնա կան զգա ցո ղու թյու-
նը: Իր կոմ պո զի ցի ա նե րում նա հարկ չէր 
հա մա րում դի մե լու ձեւ ե րի ուղ ղա կի փո-
խառն ման: Նրա աշ խա տանք ներն ինք նին 
օժտ վում էին ազ գա յին հատ կա նիշ նե րով» 
(Մարկ Գրի գո րյան): 

«Հա յա հունչ էր Ռա ֆո յի ողջ ստեղ ծա-
գոր ծու թյու նը, ինչ պես Սա րյա նի եւ Կո ջո-
յա նի նկար չու թյու նը, Կո մի տա սի եւ Խա-
չատ րյա նի երաժշ տու թյու նը: Ինչ էլ անե լու 
լի ներ՝ ստաց վում էր հայ կա կան, քա նի որ 
մտա ծո ղու թյունն էր հայ կա կան: Այդ պես էր 
նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ նա խագ ծում էր 
ոչ Հա յաս տա նի հա մար» (Վա րազ դատ Հա-
րու թյու նյան): Վ. Հա րու թյու նյա նի խոս քում 
ար տա հայտ ված վեր ջին մտքի («Այդ պես 
էր նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ նա խագ ծում 
էր ոչ Հա յաս տա նի հա մար») հետ կապ-
ված մեջ բե րենք Յու րի Յա րա լո վի հի շո ղու-
թյուն նե րից մե կը. «1972-ին Ռա ֆոն, ի թիվս 
երկ րի տա սը ամե նան շա նա վոր ճար տա-
րա պետ նե րի, իրա վունք ստա ցավ մաս-
նակ ցե լու Մոսկ վա յում կա ռուց վե լիք՝ Լե նի-
նի թան գա րա նի նա խագ ծի մրցույ թին: Նա 
արեց նա խա գի ծը, բայց չա փից դուրս «հայ-
կա կան», եւ մայ րա քա ղա քի հա սա րա կայ-
նու թյունն ու մրցույ թի ժյու րին դա չհաս կա-
ցան ու չգնա հա տե ցին ինչ պես հարկն էր»: 

«Հո գե կան այն կա պը, որ ուներ հայ րե նի 
երկ րի, նրա պատ մու թյան, հո գեւ որ գան ձե-
րի նկատ մամբ, բա ցա ռիկ ուժի էր հաս նում: 
Մո լե ռանդ հայ րե նա սեր էր: 

Թղթի մի կտո րի վրա նախշ նկա րեր թե 

հսկա յա կան մի շենք կա ռու ցեր, գի նու մի 
գավ պատ րաս տեր թե մո նու մենտ կա ռու-
ցեր, նպա տա կը նույնն էր - հաս տա տել մեր 
ժո ղովր դի հո գե կան բարձր կերտ ված քը: 
Ամեն ինչ այս գա ղա փա րից էր գա լիս, որ 
նրան դարձ նում էր մո լե ռանդ: Սկզբուն քա-
յին էր մի չեւ վերջ» (Ռու բեն Զա րյան):

Վազ գեն Ա-ի՝ Սուրբ Էջ մի ած նի մայր տա-
ճա րում Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յա նի հո գե հանգս-
տի արա րո ղու թյան ժա մա նակ ար տա սա-
նած խոս քից ստո րեւ մեջ բեր վող հատ վա ծը, 
կա րե լի է ասել, տա լիս է Իս րա յե լ յան ար-
վես տա գե տի ու հա յի ամ փոփ բնու թա գի-
րը. «Նա 40 տա րի ներ շա րու նակ եղավ մեր 
տա ղան դա վոր ճար տա րա պետ նե րից մե կը 
եւ գու ցե բո լո րից ամե նա հա յը՝ ճար տա րա-
պե տա կան տե սա կե տից: Ռա ֆա յել Իս րա-
յե լ յա նը ինչ որ թղթին էր հանձ նում եւ իրա-
կա նաց նում, հնա րա վոր չէր, որ հա յադ րոշմ 
չլի ներ: Ինձ թվում է՝ նա ոչ թե պար զա պես 
դա սա կան մեր հին ճար տա րա պե տու թյու-
նից կամ քան դա կա գոր ծու թյու նից ներշնչ-
վում եւ հի նը փո խադ րում էր նո րի մեջ՝ հին 
խոս քը նոր լեզ վով ասե լու հա մար, այլ մի 
բա նով ավե լի էր: Նա գնում էր իր տա ղան-
դի լույ սի առաջ նոր դու թյամբ, իր ներ քին 
զգա ցո ղու թյան լույ սով, դե պի հայ ճար տա-
րա պե տու թյան սկզբնաղ բյուր նե րը եւ այն-
տե ղից վե րա դառ նում նո րին: Մի տե սակ՝ իր 
մեջ կրկնվում էր հայ ճա րա տա րա պե տու-
թյան եւ քան դա կա գոր ծու թյան պատ մա կան 
զար գաց ման ամ բողջ ըն թաց քը: Այս իմաս-
տով՝ Ռ. Իս րա յե լ յա նը, կա րող ենք ասել, 
ապ րեց հա զար հինգ հա րյուր տա րի նե րի 
գան ձա րա նը իր հո գու մեջ առած: Այդ պես 
ապ րեց ու աշ խա տեց նա ու նոր ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րով հարս տաց րեց հայ ժո-
ղովր դի ար վես տի գան ձա րա նը:

... Նրա գի տակ ցու թյան եւ զգա ցո ղու-
թյան մեջ ճար տա րա պե տու թյու նը եւ քան-
դա կա գոր ծու թյու նը ինչ որ առանձ նա ցած 

երեւ ույթ ներ չէ ին, այլ կազ մում էին ան բա-
ժա նե լի, օր գա նա պես ան բա ժա նե լի մա սը 
հայ մշա կույ թի եւ հայ ոգե կա նու թյան: Նա 
հա վա սար չա փով պաշ տա մունքն ուներ 
հայ բա նաս տեղ ծու թյան, հայ նկար չու թյան, 
հայ երաժշ տու թյան եւ հա մա րյա թե չէր 
բա ժա նում այդ ար ժեք նե րը քան դա կա գոր-
ծա կան ար վես տից եւ ճար տա րա պե տու-
թյու նից: Նա հա վա սար չա փով պաշ տում 
էր ս. Գրի գոր Նա րե կա ցուն, Հով հան նես 
Թու մա նյա նին, Եղի շե Չա րեն ցին, Կո մի-
տաս մեծ Վար դա պե տին եւ վար պետ Մար-
տի րոս Սա րյա նին»: 

Մեծ ար վես տա գետն այն հա մոզ մանն էր, 
որ ճար տա րա պե տու թյու նը պի տի հայ րե-
նիք ունե նա, այն պի տի ներ կա յաց նի տվյալ 
երկ րի ձե ռա կերտ դեմ քը. իր այս միտ քը նա 
կրկնում էր բազ մա թիվ ելույթ նե րում ու նա-
խագ ծե րի քննար կում նե րում: 

Իս րա յե լ յա նա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րը սե րունդ նե րին հա ղոր դում ու վե րա հա-
ղոր դում են դա րե րի խոր քից եկող հայ կա-

կան ոգու վե հու թյու նը, առ նա կա նու թյու նը, 
ազն վու թյու նը, մար դա սի րու թյու նը, բա րու-
թյու նը, գե ղեց կու թյու նը... մի խոս քով՝ այդ 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում խտաց ված է 
հայ հո գե կերտ ված քը:

Մե ծա տա ղանդ ճար տա րա պե տը, հե րո-
սա մար տե րի ու հաղ թա նակ նե րի հու շար-
ձան ներ ու հու շա հա մա լիր ներ ստեղ ծե լով՝ 
ոչ վաղ ան ցյա լում կի սով չափ ոչն չաց ված 
իր ժո ղովր դի հա մար, կար ծեք, ասում էր, որ 
մե կընդ միշտ ան ցյա լում պի տի մնան նրա 
կո րուստ նե րը, ողբն ու տա ռա պան քը, հե-
տայ սու մի այն նվա ճում ներ ու հաղ թա նակ-
ներ են լի նե լու:

Իս րա յե լ յա նը կա րո ղա ցավ տեւ ա կան 
պատ մա կան ընդ հա տու մից հե տո, ընդ 
որում՝ պե տա կա նու թյան բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում, ստեղ ծել նոր, խո րա պես 
ազ գա յին ճար տա րա պե տու թյուն՝ խարսխ-
ված միջ նա դա րյան ազ գա յին ճար տա րա-
պե տա կան ավան դույթ նե րի վրա:

Շարունակությունը՝ էջ 8

Անսահման տաղանդավոր ու անսահման հայրենասեր 
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Ն ե րե ցե՛ք ինձ, չեմ ուզում այ սօր ուսու ցիչ 
դառ նալ ձեր գլխին: Գի տեմ, որ այլ բան 

է խո սել վշտա հար, մի այ նակ մարդ կանց 
հետ, եւ այլ բան՝ հենց ինքդ լի նել մի այ նակ 
մարդ: Խոր հուրդ ներն այն քա՜ն հեշտ է տա լը: 
Դրա հա մար էլ ոչ թե սո վո րեց նում եմ ձեզ, 
այլ պար զա պես զրու ցում ձեզ հետ: Հի շե-
ցի Իսա հակ Սի րո սի խոս քե րը, որ ասում է. 
«Փոր ձի՛ր զգալ, որ այս աշ խար հում միայն 
դու ես ու Աստ ված եւ փոր ձի՛ր խա ղա ղու-
թյուն զգալ սրտիդ մեջ»: Եվ դա չպետք է 
լի նի եսա սի րա բար, այն զգա ցո ղու թյամբ, 
որ ուրիշ նե րը քեզ պետք չեն, նրանց նշա-
նա կու թյուն էլ չես տա լիս, այլ պար զա պես 
զգաս, որ Աստ ված սի րում է քեզ այն քան 
շատ, որ կար ծես այս աշ խար հում մի այն 
դու գո յու թյուն ունես, զգաս, որ Աստ ված այ-
սօր գա լիս է հա տուկ քեզ հա մար, չի վա զում 
մի այն հյու րա սե նյակ նե րը, ուր մարդ կանց 
բազ մու թյունն է՝ քեզ ասե լով. «Սպա սի՛ր, 
այ սօր այլ գոր ծեր ունեմ»: Հի շի՛ր, որ Քրիս-
տոս աշ խարհ կգար նաեւ այն դեպ քում, 
երբ միայն մեկ մարդ գո յու թյուն ունե նար 
ողջ եր կիր մո լո րա կի վրա: Ի՜նչ ան ծայ րա ծիր 

սեր է դա: Այ սօր ոչ ոք քեզ չի՞ զան գա հա րել: 
Կար ծում եմ՝ մին չեւ հա ղորդ ման ավար տը 
որոշ զան գեր կստա նաս Պի րե ա սի եկե ղե-
ցու հո գեւ որ եղ բայր նե րիցդ ու քույ րե րիցդ: 
Բայց եթե նույ նիսկ ոչ ոք այդ պես էլ քեզ 
չզան գա հա րի, իմա ցի՛ր, որ Քրիս տո սը սի-
րում է քեզ եւ այ սօր կա տա րե լա պես նվիր վել 
է քեզ: Եվ դա կօգ նի քեզ հո գեւ որ ամ բող ջա-
կա նու թյուն զգա լու, կախ ված չզգա լու քեզ 
ուրիշ նե րից, քո ուրա խու թյու նը չկա պե լու 
ուրիշ նե րի հետ, հաս կա նա լու, որ չնա յած 
Աստ ված բա ժան վում է բո լոր մարդ կանց 
մեջ, բայց մի ա ժա մա նակ յու րա քան չ յուր 
մար դու ամ բող ջու թյամբ է տրվում: Եվ դա 
հաս կա նա լով՝ կկա րո ղա նաս ուրա խա նալ 
ուրիշ նե րի ուրա խու թյամբ, չնա խան ձել ու 
չա տել նրանց: Կան այդ պի սի մար դիկ, որ 
երբ տես նում են՝ ուրիշ ներն ուրա խա նում 
են, ուզում են վրեժ լու ծել նրան ցից, նա-
խան ձում են, զայ րա նում, նյար դայ նա նում, 
մտա ծում. «Ին չո՞ւ նրանք ուրա խա նան, իսկ 
ես տխրեմ»: Բայց դու այդ պես մի՛ եղիր, 
այլ ասա՛. «Ես ունեմ իմ Աստ ծուն, իմ Քրիս-
տո սին, Նա կա մե ցել է, որ այ սօր մե նակ լի-
նեմ, գի տեմ, որ սի րում է ինձ, եւ դի մա նում 
եմ»: Քեզ մի այլ բան էլ ասեմ: Հի մա կե սօր 

է, չէ՞, կա րող է՝ մին չեւ երե կո քեզ հետ ինչ-
որ հրաշք կա տար վի: Չգի տես՝ ինչ կա րող է 
լի նել, կա րող է՝ հո գուդ մեջ փո փո խու թյուն 
տե ղի ունե նա, կա րող է՝ ինչ-որ բան լսես, 
տես նես, մտա ծես, մի ինչ-որ բան տե ղի 
ունե նա, որ ուրա խաց նի քեզ: Թույլ մի՛ տուր, 
որ տխրու թյունն իշ խի քեզ վրա, հույ սո՛վ 
լցվիր, թույլ մի՛ տուր, որ հույ սը, որ կա հո-
գուդ մեջ, մեռ նի: Սպա սի՛ր եւ կտես նես: 

Գի տեմ, որ հի մա լսում են նաեւ նրանք, 
ով քեր լավ ժա մա նակ են անց կաց նում: Ձեզ 
մի բան ասե՞մ. դուք, որ լսում եք եւ լավ ժա-
մա նակ անց կաց նում, դուք, որ չու նեք այն 
բո լոր խնդիր նե րը, որոնց մա սին խո սում ենք 
հի մա, եւ շու տով կկանգ նեց նեք ձեր մե քե-
նան, կան ջա տեք ռա դի ո ըն դու նի չը եւ կգնաք 
այն տուն, ուր ձեզ սպա սում են՝ զվար ճա նա-
լու, աղո թե՛ք նրանց հա մար, ում ան մի ջա-
կա նո րեն վե րա բե րում է այս թե ման, ով քեր 
կշա րու նա կեն լսել այս հա ղոր դու մը, որով-
հե տեւ այլ ըն կեր չու նեն այ սօր: Թող աղոթքն 
ու սե րը մեր ան բա ժան ուղե կի ցը լի նեն, որ-
պես զի նրանք էլ, ով քեր կշա րու նա կեն լսել 
այս հա ղոր դու մը, մի այ նակ չզգան իրենց:

Մեկ այլ բան էլ ասեմ քեզ. տխրու թյու նը 
մեր կյան քի մշտա կան ուղե կիցն է, նույ նիսկ 

մեր կյան քի ամե նա ու րախ պա հե րին ինչ-որ 
ներ քին տխրու թյուն ենք զգում: Այս մա սին 
սկզբում էլ ասա ցի: Կա զան ձա կի սը (հույն 
հայտ նի գրող (1883-1957 թթ.), գնա լով Աթո-
սի վան քե րից մե կը (կար ծեմ՝ Սուրբ Դի ո նի-
սի ո սի փոք րիկ վան քը), ասում է մի վա նա-
կա նի. «Շատ նեղ է ձեր վան քը, ինձ այս տեղ 
ճնշված եմ զգում»:

Շարունակությունը՝ էջ 7

Առա քե լա կան Ա եւ Բ կա նո նախմ բե րը 
եւ նրանց հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը
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Ն որ Կտա կա րա նը պա րու նա կում է նաեւ 
առա քյալ նե րի գոր ծե րը եւ ավե տա րա-

նիչ նե րի քա րո զու թյան խոս քե րը: Եվ այս 
ամե նից բա ցի՝ ուրիշ բան պետք չէ կար դալ 
խո րա նի վրա: Կա նո նա խում բը եզ րա փակ-
վում է ԼԴ կա նո նով (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 
49-66), որ տեղ խոս վում է այն մա սին, թե որ 
առա քյա լին քա րոզ չու թյան հա մար որ շրջա-
նը, որ աշ խարհն է վի ճակ վում: «Կա նոնք 
առա քե լա կանք» կամ «Վար դա պե տու թիւն 
առա քե լոց»-ը, այ սինքն՝ Առա քե լա կան Ա կա-
նո նա խումբն ասո րե րե նից հա յե րեն է թարգ-
ման վել 547 թվա կա նին՝ Ներ սես Բ Բագ-
րեւանդ ցու (548-557), Ներ շա պուհ եպիս  կո-
պո սի եւ Աբ դի շո յի կող մից: Մե րօ րյա ան վա-
նի տո մա րա գետ, կա նո նա գետ Ռա ֆիկ 
Վար դա նյա նի բա ցա հայտ մամբ՝ ասո րա կան 
առա քե լա կան կա նոն նե րում կան խմբա-
կարգ ված հատ ված ներ, որ տեղ թարգ մա-
նիչ-խմբա գիր ներն օգտ վել են Սա հա կի կա-
նո նա կան թղթե րից (այս մա սին առա վել 
ման րա մասն կա րե լի է կար դալ Ռ. Հ. Վար-
դա նյան, «Հա յոց տո նա ցույ ցը (14-18-րդ դա-
րեր), Եր., 1999, էջ 45-63): Ուսում նա սի րող 
Հա կո բոս Տա շյա նը եւս նկա տել է, որ հա-
մար ժե քու թյուն ներ կան Ներ սե սի, Ներ շա-
պու հի եւ Սա հա կի կա նոն նե րի մի ջեւ: Եվ 
Սա հակ կա թո ղի կո սի հենց բուն գրած կա-
նոն նե րը կա րե լի է գտնել «Յա ղագս քո րե-
պիս կո պո սաց» եւ «Նո րից կարգ քա հա նա-
յից» կա նո նա կան խմբե րում: Այս քա նով 
ավար տենք մեր խոս քը «Կա նոնք առա քե լա-
կանք»-ի վե րա բե րյալ եւ ան ցում կա տա րենք 
առա քե լա կան Բ՝ «Երկ րորդ առա քե լա կան 
կա նո նիս (գլուխ ՁԵ (85)» կամ «Կա նոնք 
առա քե լա կանք ի ձեռն Կղե մայ» կա նո-
նախմ բի վեր լու ծու թյա նը: Որ պես բաղ դա-
տու թյուն՝ նշենք, որ ար դեն առա քե լա կան Բ 
կա նո նախմ բի որո շում նե րում մենք ակա նա-
տես ենք լի նում կար ծես ար դեն կազ մա վոր-

ված նվի րա պե տա-
կան կուռ հա մա կար-
գի, որ տեղ հիմ նա-
կա նում խոս վում է 
հո գեւ ո րա կան նե րի 
գոր ծու նեու թյան մա-
սին: Այս տեղ հստա-
կո րեն տա րան ջատ-
ված են եպիս կո պո-
սը, երե ցը, սար կա-
վա գը, ին չը թե րեւս 
չենք կա րող ասել 
առա քե լա կան Ա կա-
նո նախմ բի վե րա բե-
րյալ, չնա յած վեր ջի-

նում եւս խոս վում էր կի սա սար կա վագ նե րի, 
սար կա վագ նե րի եւ երեց նե րի մա սին: Բայց 
ար դեն առա քե լա կան Բ-ում այդ ամենն 
առա վել կար գա վոր ված եւ հա մա կարգ ված 
տեսք է ստա նում: Մեր ըն թեր ցո ղին չձանձ-
րաց նե լու եւ շա րադ րան քը չծան րաց նե լու 
նպա տա կով չենք անդ րա դառ նա բո լոր 85 
կա նոն նե րին առանձ նա բար, կներ կա յաց-
նենք դրան ցից առա վել առանց քա յին նե րը, 
իսկ մնա ցյա լը՝ հա մա կարգ ված ձեւ ով: Ա եւ Բ 
կա նոն նե րը (տե՛ս «Կա նո նա գիրք Հա յոց», 
հա տոր Ա, էջ 75) եպիս կո պոս նե րի ձեռ նադ-
րու թյան մա սին են, որոն ցում մաս նա վո րա-
բար խոս վում է այն խնդրի շուրջ, թե եպիս-
կո պո սը պետք է ձեռ նադր վի 2 կամ 3 եպիս-
կո պո սի ձեռ քով, եւ սար կա վա գը, երե ցը, որ 
ձեռ նադր վե լու են, պար տա դիր պետք է լի-
նեն եպիս կո պո սի ժա ռանգ: Այս վեր ջի նը 
մա նա վանդ շատ հե տաքրք րա կան է, որը 
ցույց է տա լիս նվի րա պե տա կան կար գի ժա-
ռան գա կան լի նե լը: Ժա ռան գա բար էր անց-
նում նաեւ հայ րա պե տա կան գա հը: Կա րե լի 
է մտա բե րել, օրի նակ, Լու սա վոր չի տոհ մի 
ժա ռան գորդ նե րին: Ե կա նո նը (տե՛ս նույն 
տե ղում, էջ 76) կնա թող քա հա նա յի մա սին է, 
որը սահ մա նում է, թե որեւէ երեց կամ սար-
կա վագ իր կնո ջը թող վա խի պատ ճա ռով 
բաց չթող նի, իսկ եթե այդ պես վար վի, թող 
հե ռաց վի, եթե հա մառ գտնվի, թող կար գա-
լույծ ար վի: Է կա նո նը (տե՛ս նույն տե ղում) 
վե րա բե րում է Սուրբ Զատ կին, որ տեղ սահ-
ման վում է, որ որեւէ եպիս կո պոս, երեց կամ 
սար կա վագ սուրբ տո նը պետք է կա տա րի 
գար նա նա յին օրա հա վա սա րից (մար տի 20) 
հե տո, եւ եթե մե կը այդ պես չա նի, թող կար-
գա լույծ ար վի: Այս տեղ ան չափ հե տաքրք-
րա կան է հե տեւ յալ իրողությունը, որ փաս-
տո րեն սկզբնա կան ժա մա նա կաշր ջա նում 
ծի սա կա տա րու թյուն կա տա րե լու իրա վունք 
են ունե ցել նաեւ սար կա վագ նե րը: Գար նա-
նա յին օրա հա վա սա րին հա ջոր դող լի ա լուս-
նից հե տո՝ առա ջին կի րա կի օրը, Սուրբ Զա-

տիկ տո նե լը սահ ման վում է նաեւ Նի կի ա յի 
տի ե զե րա ժո ղո վում, այ սինքն՝ տոնն ունի 35-
օ րյա շար ժա կա նու թյուն, կա րող է տե ղի 
ունե նալ մար տի 21-ից ապ րի լի 25-ն ըն կած 
հատ վա ծում: Ան ցում կա տա րենք ԺԱ կա նո-
նին (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 77), որը կար գա-
լույծ եղած քա հա նա յի մա սին է: Որո շու մը 
սահ մա նում է, որ եթե ինչ-որ մե կը լու ծար-
վում է քա հա նա յու թյու նից, եւ վեր ջի նիս մեկ 
այլ քա հա նա աղո թա կից է լի նում, պետք է 
նաեւ այդ քա հա նան լու ծար վի իր կար գից: 
ԺԵ որո շու մը (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 79) 
կար գադ րում է, որ չի կա րե լի ձեռ նադ րել 
մկրտու թյու նից հե տո 2 ան գամ ամուս նա-
ցած մար դուն կամ այն պի սի մե կին, որը 
հարճ է վերց րել: Նման մար դիկ չեն կա րող 
լի նել եպիս կո պոս, երեց կամ սար կա վագ: 
Պա կաս հե տաքրք րա կան չէ ԺԹ կա նո նը 
(տե՛ս նույն տե ղում), որն այն մարդ կանց 
մա սին է, որոնք ակա մա ներ քի նաց վել են: 
Եվ եթե դա ար վել է բռնու թյու նից կամ հա լա-
ծանք նե րից պրծնե լու հա մար, եւ տվ յալ 
անձն ար ժա նի է եպիս կո պո սա կան ձեռ-
նադ րու թյան, թող ձեռ նադր վի: Բա վա կա-
նին կա րեւ որ խնդրի է անդ րա դառ նում կա-
նո նախմ բի ԼԳ որո շու մը (տե՛ս նույն տե ղում, 
էջ 84), որը տե ղե կաց նում է այն մա սին, թե 
եպիս կոս պոսն իրա վունք չու նի ուրիշ թե-
մում ձեռ նադ րու թյուն կա տա րե լու: Նա 
իրա վունք չու նի ձեռ նադ րու թյուն կա տա րե-
լու իր վի ճա կի սահ ման նե րից դուրս բո լոր 
այն տե ղե րում, որոնք իր իշ խա նու թյա նը 
չեն պատ կա նում: Եվ եթե եպիս կո պոսն 
այդ պես անի, թող իր ձեռ նադ րա ծը լու ծար-
վի: Այս հար ցը եւս կա րեւ որ նե րից էր, որը 
թույլ չէր տա լիս մի վի ճա կի եպիս կո պո սին 
որեւէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րել այլ թե մում, 
որի վե րա տե սուչն ին քը չէր: Հե տաքրք րա-
կան է, որ այ սօր էլ հա յոց մեջ այս պես է: 
ԼԵ կա նո նը (տե՛ս նույն տե ղում) քննար կում 
է եպիս կո պոս նե րի հետ կապ ված թե մա-
կան շատ կա րեւ որ խնդիր, որը վե րա բե-
րում էր տար վա մեջ 2 ան գամ եպիս կո պո-
սա կան ժո ղով գու մա րե լուն, որոն ցից առա-
ջի նը պետք է լի ներ Պեն տե կոս տե ից (Հո գե-
գա լուստ) հե տո՝ 4-րդ շա բա թում, իսկ 
երկ րոր դը պետք է տե ղի ունե նար աշ նա նը: 
Որո շումն իս կա պես առանց քա յին նե րից է, 
քա նի որ շատ կա րեւ որ խնդիր է սահ մա-
նում, որ տար վա մեջ գո նե 2 ան գամ պի տի 
հա վաք վեն եպիս կո պոս նե րը եւ թե մա կան 
խնդիր նե րը քննար կեն: Ինչ պես նշե ցինք 
մեր վե րոն շյալ խոս քում, «Կա նո նա գիրք 
հա յոց» ժո ղո վա ծու նե րում կան շատ կա-
նոն ներ՝ վե րա բե րող վաշ խա ռու թյա նը: Այդ-
պի սի մի սահ ման ման հան դի պում ենք 
առա քե լա կան Բ կա նո նախմ բի ԽԲ կա նո-

նում (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 87), որը մաս-
նա վո րա բար վե րա բե րում է եպիս կո պո սի, 
քա հա նա յի կամ սար կա վա գի կա տա րած 
վաշ խա ռու թյա նը, եւ եթե գտնվի այդ պի սի 
մե կը, ով տո կոս կամ վաշխ պա հան ջի, 
կա՛մ պի տի դա դա րեց նի իր գոր ծու նե ու թյու-
նը, կա՛մ պետք է լու ծար վի: ԿԴ կա նո նը 
(տե՛ս նույն տե ղում, էջ 92) չո րեք շաբ թի եւ 
ուր բաթ օրե րը պա հե լու մա սին է, եւ եթե 
որեւէ հո գեւ ո րա կան չպա հի, թող լու ծար վի, 
իսկ եթե կա հի վան դու թյան առ կա յու թյուն, 
թույ լատր վում է այդ օրե րի պահ քը լու ծել: 
Բայց եթե չկա ոչ մի պատ ճառ, եւ ինչ-որ 
մե կը ժո ղովր դից չի կա տա րում կար գը, 
պետք է հե ռաց վի եկե ղե ցուց: ՀԳ կա նո նը 
(տե՛ս նույն տե ղում, էջ 95) խո սում է դի վա-
հա րու թյան մա սին: Այդ պի սի խնդրի վե րա-
բե րյալ եւս բազ մա թիվ կա նոն նե րի կա րե լի 
է առնչ վել «Կա նո նա գիրք հա յոց»-ում: Բայց 
այս տեղ կոնկ րետ խոս վում է այն մա սին, 
որ եթե մե կը դի վա հար է, այ սինքն՝ իր մեջ 
դեւ ունի, չի կա րող ձեռ նադր վել: Կար գը 
կա րե լի է կա տա րել մի այն այն ժա մա նակ, 
երբ տվյալ անձն ար դեն մաքր ված է, եւ որ 
ամե նա կա րեւ որն է, ար ժան է ձեռ նադ րու-
թյան: Ձ եւ ՁԱ կա նոն նե րը վե րա բե րում են 
մկրտու թյան խնդրին, բայց իրենց բնույ թով 
ոչ մի այն ծի սա կան են, այ լեւ դա վա նա բա-
նա կան: Կա նո նը սահ մա նում է մկրտու թյու-
նը կա տա րել Հոր, Որ դու եւ Սուրբ Հո գու՝ 
Ամե նա սուրբ Եր րոր դու թյան անու նով՝ հիմք 
ըն դու նե լով Մատ թե ոս ԻԸ 19-ը տե ղին. 
«Գնա ցե՛ք ուրեմն աշա կերտ դարձ րե՛ք բո լոր 
ազ գե րին, նրանց մկրտե ցե՛ք Հօր եւ Որ դու 
եւ Սուրբ Հո գու անու նով»: Եվ թող քա հա-
նա յա կան կար գից ու պաշ տո նից զրկվի 
այն ան ձը, որը մկրտու թյու նը կա տա րում է 
3 Հոր, 3 Որ դու եւ 3 Հո գու անու նով: Քան զի 
Սուրբ Եր րոր դու թյու նը մեկ էու թյուն է, մեկ 
բնու թյուն, մեկ աստ վա ծու թյուն, բայց 
3  Անձ, որ տար բեր վում են զուտ Իրենց 
հատ կա նիշ նե րով. Հայ րը՝ ան ծին, Որ դին՝ 
ծնված Հոր էու թյու նից, եւ Հո գին, որ բխում 
է Հո րից եւ տրվում է Որ դու մի ջո ցով: Բայց 
մեկ աստ վա ծու թյուն է, մեկ աստ վա ծա յին 
կամք, մեկ զո րու թյուն եւ մեկ իշ խա նու-
թյուն: Այդ իսկ պատ ճա ռով չի կա րե լի հա-
մա րել 3 Աստ ված, ինչ պես հաս կա ցել եւ ըն-
կա լել են շա տե րը՝ հիմք դնե լով տար բեր 
աղանդ նե րի: Այս քա նով ավար տենք մեր 
աշ խա տան քը, որը վե րա բե րում էր առա քե-
լա կան Ա եւ Բ կա նոն նե րին եւ դրանց վեր-
լու ծու թյա նը, որոնք մեծ դեր են խա ղա ցել 
եկե ղե ցա կան շատ հար ցեր հիմ նադ րե լու եւ 
իհար կե՝ կար գա վո րե լու գոր ծում:

Գոռ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ
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«Ան տե սա նե լի ան ցում ներ» ռա դի ո հա ղոր դում նե րից
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Սկիզբը՝ էջ 6
Եվ վա նա կա նը նրան ասում է. «Ողջ աշ-

խարհն է նեղ, այս աշ խար հի, այս կյան քի 
տա րա ծու թյան ու ժա մա նա կի մեջ չենք տե-
ղա վոր վում, դրա հա մար էլ մի քիչ տխուր 
ենք միշտ, կա տա րյալն ենք ուզում, ան ծայ-
րա ծի րը, շա տը, որը չենք կա րող ունե նալ 
այս կյան քում»: Այս պի սով՝ մեր կյան քում 
միշտ առ կա է տխրու թյու նը, մի այ նա կու թյու-
նը, նույ նիսկ՝ մարդ կանց բազ մու թյան մեջ:

Հի շում եմ՝ երբ փոքր էի, նկար չու թյան մի 
ուսուց չու հի ունե ինք, որ նպա տակ էր դրել 
մեր շրջա նում կա վե իրե րի, նկար չու թյան 
ու ձեռ քի աշ խա տանք նե րի ցու ցա հան դես 
կազ մա կեր պել: Եվ հա ջո ղեց: Հա վաք վեց 
մեծ բազ մու թյուն, եկան քա ղա քա պե տը, 
եպիս կո պո սը, երաժշ տու թյուն հնչեց, ցու-
ցա հան դե սի բաց ման խոս քեր աս վե ցին: 
Ես՝ մի զվարթ երե խա, մտա ծում էի ինքս 
ինձ. «Պա՜հ, հի մա ինչ քա՜ն է ուրա խա-
ցել ուսուց չու հիս, վեր ջա պես նպա տա կին 
հա սավ, երա զանքն իրա կա նա ցավ»: Եվ 
մարդ կանց բազ մու թյան մի ջով, որ ան դա-
դար մո տե նում էին ուսուց չու հուս եւ նրան 
շնոր հա վո րան քի ու գո վես տի խոս քեր 
ասում, մո տե ցա նրան եւ ասա ցի. «Տի կի՛ն, 
պատ կե րաց նում եմ՝ ինչ ուրախ ու եր ջա-
նիկ եք այ սօր: Եղավ Ձեր ուզա ծը»: Եվ նա 

ասաց ինձ. «Չե՞ս լսել, որ բազ մու թյան մեջ 
կա րող ես մե նու թյուն զգալ»: Ապ շե ցի: Ասա-
ցի նրան. «Կնե րեք, այդ պե՞ս եք զգում»: 
Ասաց. «Դե որ դա ասում եմ քեզ, ուրեմն 
այդ պես եմ զգում»: Այդ պա հին մի մարդ 
մո տե ցավ՝ նրան շնոր հա վո րե լու, եւ մեր 
խո սակ ցու թյունն ընդ հատ վեց, ու այ լեւս 
ինձ վրա ուշադ րու թյուն չդարձ րեց երե կո-
յի ըն թաց քում: Ան ցել է 20 տա րի, եւ մին չեւ 
հի մա հի շում եմ նրա խոս քե րը. «Բազ մու-
թյան մեջ կա րող ես մե նու թյուն զգալ»: Տո-
նա կան սե ղա նի առ ջեւ կա րող է մար դուն 
տխրու թյան ալի քը պա տել: Այս կյան քի 
ուրա խու թյու նը հա րա բե րա կան է եւ միշտ 
խառն ված ցա վի, դառ նու թյան, դա տար կու-
թյան հետ: Միշտ մի բան մեզ հի շեց նում է, 
որ երկ րի վրա ենք, ներ քեւ ում, Աստ ծու մոտ 
չենք՝ լու սա վոր, դա լար, հանգս տի վայ րում, 
ուր չկան ցավ, վիշտ եւ հա ռա չանք, դրա 
հա մար էլ կա տա րյալ եր ջա նիկ չենք: Իսկ 
այս տեղ կա հա ռա չանք. շու տով աման նե-
րի կույտ կհա վաք վի, կլսվի մայ րի կի հա-
ռա չան քը, որ հա վա քում է, մաք րում տու-
նը, հոգ նա ծու թյու նից ուժաս պառ լի նում... 
Ուրա խու թյունն ու տխրու թյունն ան բա ժան 
են այս կյան քում:

Իմա ցի՛ր նաեւ, որ դու, որ այ սօր մե նակ 
ես, կա րող ես ուրիշ նե րի հա մար օրի նակ 

ծա ռա յել քո համ բե րու թյամբ, սո վո րեց նել 
նրանց լի նել խո նարհ, ուժեղ, երախ տա-
գետ՝ նույ նիսկ ոչինչ չու նե նա լու դեպ քում: 
Ոմանք գի տեն, որ մե նակ ես: Կար ծում ես՝ 
չե՞ն մտա ծում այդ մա սին: Հի մա իրենց մեջ 
ասում են. «Հա պա նա յի՛ր, այս մարդն ինչ-
պե՞ս է դի մա նում: Ինչ պե՞ս է տա նում այդ 
տխրու թյու նը, վիշ տը, ցա վը, հաշ ման դա-
մու թյու նը, հի վան դու թյու նը»: Եվ դու ուսու-
ցա նում ես նրանց քո օրի նա կով, դառ նում 
քա րո զիչ: Երբ չես բո ղո քում, չես դժգո հում 
քո վի ճա կից, ուսու ցա նում ես:

Ինչ էլ որ լի նի, ինչ իրա վի ճա կում էլ 
որ լի նես, խո նար հեց րո՛ւ անձդ: Սրբերն 
ասում են, որ ամեն տե սա կի տխրու թյան 
լու ծու մը խո նար հու թյան մեջ է: Այ սինքն՝ 
պետք է անձդ անար ժան հա մա րես ամեն 
տե սա կի բա րի քի հա մար եւ ասես. «Տե՛ր, 
ես անն շան եմ, փոքր: Իրա վունք չու նեմ 
եր ջան կու թյուն եւ ուրա խու թյուն պա-
հան ջե լու, ար ժա նի չեմ դրան»: Ոչ ոք չի 
կա րող ասել. «Պա հան ջում եմ, որ լի նեմ 
եր ջա նիկ, պա հան ջում եմ, որ ինձ զան-
գա հա րեն, բո լորդ վատն եք, ան պի տան, 
ինձ ոչ ոք չի սի րում»: Չես կա րող պա հան-
ջել, բայց կա րող ես խնդրել եւ ասել. «Տե՛ր, 
լավ ես անում, որ ինձ մե նակ ես թող նում, 
դրան եմ ար ժա նի, բայց եթե ուզես, կա րող 
ես ինձ եր ջան կու թյուն տալ: Չեմ կա րող 
պա հան ջել, երբ որ ուզես, այն ժա մա նակ 
էլ կտաս: Գի տակ ցում եմ, որ դա ոչ թե 
իմ իրա վունքն է, այլ քո նվե րը: Ես մի այն 
կա րող եմ խնդրել ու թա խան ձել՝ ասե լով. 
«Օրհ նյալ ես Դու, Տե՛ր, սո վո րեց րու ինձ Քո 
ար դա րու թյու նը»: Եթե երախ տա գի տու-
թյամբ ու խո նար հու թյամբ ըն դու նես քո 
վի ճա կը, գի տե՞ս՝ ինչ քան կշա հես. կսրբա-
նաս այ սօր, լու սապ սակ կհայտն վի գլխիդ, 
կփայ լես:

Շա րու նա կե լի

Թարգ մա նու թյու նը հու նա րե նից՝ 
Տա թեւ իկ ՍՏԵ ՓԱ ՆՅԱ ՆԻ
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Մ ա յա միի հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սոր Գեյլ Այ րոն սո-

նը, որը տա րի ներ շա րու նակ 
հե տեւ ում է Շե րիի առող ջա-
կան վի ճա կին եւ զբաղ վում է 
ՁԻ ԱՀ-ի հետ կապ ված գի տա-
կան աշ խա տանք նե րով, հե-
տաքրքր վում է, թե ար դյոք 
Շե րին տա ռա պում է հի վան-
դու թյանն ուղեկ ցող նշան նե-
րով: Պա տաս խա նը բա ցա-
սա կան է: Կապ լա նը եր բեք 
չի ըն դու նել ոչ մի դե ղո րայք, 
սա կայն հի վան դու թյունն այդ-
քան տա րի նե րի ըն թաց քում 
չի զար գա ցել: Դոկ տոր Այ րոն-
սո նը նշում է, որ երբ հարց-
նում է մարդ կանց, թե ինչն է 
նրանց դարձ նում առողջ եւ օգ նում այս քան 
եր կար դի մա կա յել հի վան դու թյա նը, նրանք 
պա տաս խա նում են՝ «Հա վա տը»: Նա առա-
ջին գիտ նա կանն է, որը ցույց տվեց կապն 
Աստ ծո եւ օր գա նիզ մում տե ղի ունե ցող քի-
մի ա կան տա րօ րի նակ փո փո խու թյուն նե-
րի մի ջեւ: Նրա ուսում նա սի րու թյուն նե րի 
ար դյուք նե րը ցույց են տվել կա պը ՁԻ ԱՀ-ի 
եւ հա վա տի մի ջեւ, ին չը երեւ ում է մար դու 
իմու նի տե տից: Որ քան խոր է մար դու հա-
վա տը, այն քան առա վել դրա կան փո փո-
խու թյուն ներ են նկատ վում նրա առող ջա-
կան վի ճա կի մեջ:

Ըստ վի ճա կագ րա կան տվ յալ նե րի՝ 
1988 թ. – 2018 թ. հոկ տեմ բե րի 31-ը Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում գրանց վել է 
ՄԻ ԱՎ վա րա կի 3269 դեպք, որոն ցից 361-ը` 
2018 թ. ըն թաց քում: ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ-ի իրա վի-
ճա կի գնա հա տու մը վկա յում է, որ հան րա-
պե տու թյու նում ՄԻ ԱՎ-ով ապ րող մարդ կանց 
հաշ վար կա յին թի վը կազ մում է 3400 (www.
armaids.am): ՀՀ ԱՆ ՁԻ ԱՀ-ի կան խար գել-
ման հան րա պե տա կան կենտ րո նում 8 
տար վա աշ խա տան քի շրջա նակ նե րում 
հո գե թե րա պի ա յի են դի մել հա րյու րա վոր 
հի վանդ ներ, որոնք կա րիք ունե ին հո գե-
բա նա կան օգ նու թյան՝ հի վան դու թյան հետ 
պայ քա րի հար ցում, ինչ պես նաեւ նոր կար-
գա վի ճա կում հա սա րա կու թյան մեջ իրենց 
տե ղը գտնե լու գոր ծում: Հո գե թե րա պի ան 
կա տար վել է նա րե կա բու ժու թյան մի ջո-
ցով: Խնդի րը նման հի վանդ նե րի հո գեւ որ 
ար ժեք նե րի վե րա կանգ նումն էր, քա նի որ 
ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ-ով հի վանդ մար դիկ, շատ ան-
գամ շեղ վե լով ճշմա րիտ ուղուց, կորց նում 
են այն ոգե ղե նու թյու նը, որն անհ րա ժեշտ է 
հո գուն: «Նա րե կը» կար ծես հա յե լի է. ցույց 

տա լով մար դու մեղ քե րը՝ բե րում է նրան 
զղջան քի եւ հնա զան դու թյան, տա լիս է 
նրան հու զող շատ հար ցե րի պա տաս խան-
ներ, վե րա փո խում է աշ խար հըն կա լու մը: 
Նա րե կա բու ժու թյան ազ դե ցու թյու նը հի վան-
դու թյան ըն թաց քի վրա շատ հե տաքր քիր 
էր. հի վան դի հո գե կան վի ճա կի դրա կան 
փո փո խու թյուն ներն ան մի ջա պես ար տա-
ցոլ վում էին նրա ֆի զի կա կան ինք նազ գա-
ցո ղու թյան վրա, որն իր հեր թին նպաս տում 
էր իմու նա յին հա մա կար գի ակ տի վաց մա-
նը՝ բե րե լով ՄԻ ԱՎ վա րա կի վի րու սա յին 
ծան րա բեռն վա ծու թյան նվազ մա նը: Պետք 
է նշեմ, որ ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ-ին ուղեկ ցող նեյ րո-
կոգ նի տիվ խան գա րում նե րը դե ղո րայ քա յին 
բուժ մա նը դժվար են են թարկ վում: Ըստ վի-
ճա կագ րա կան տվ յալ նե րի՝ 20-25% ՄԻ ԱՎ 
վա րա կա կիր նե րի պա րա գա յում մին չեւ ՀՌՎ 
(հա կա ռետ րո վի րու սա յին բու ժում) ստա-
նա լը եւ ստա նա լուց հե տո կոգ նի տիվ խան-
գա րում նե րը պահ պան վում են: Նեյ րո կոգ-
նի տիվ խան գա րու մը շատ լուրջ աս պեկտ 
է ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ վա րա կա կիր հի վանդ նե րի 
կյան քում, քա նի որ այն բե րում է շար ժո ղա-
կան, ճա նա չո ղա կան բնույ թի, վար քագ ծի եւ 
հի շո ղու թյան խան գա րում նե րի, ին չը գցում 
է կյան քի որա կը, նվա զեց նում է աշ խա տու-
նա կու թյու նը եւ բազ մա թիվ դժվա րու թյուն-
ներ է ստեղ ծում մար դու առօ րյա կյան քում: 
Այս պես, օրի նակ, ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ վա րա կիր հի-
վանդ նե րից մե կը պատ մում էր, թե ինչ պես 
մի օր, բա ցե լով դրա մա պա նա կը եւ այն տեղ 
տես նե լով 20.000 դրամ ան վա նա կան ար ժե-
քով թղթադ րա մը, չէր կա րո ղա նում հաս կա-
նալ, թե այն ին չի հա մար է, եւ որ տեղ են այն 
օգ տա գոր ծում: Ստո րեւ կցան կա նամ մեջ 
բե րել մի հի վան դի ուղիղ խոս քը, որը «Նա-

րե կով» բուժ ման ար դյուն քում 
հաղ թա հա րել է իր հո գում բուն 
դրած ատե լու թյու նը. ատե լու-
թյուն՝ իր ամուս նու նկատ մամբ, 
որը դար ձել էր իր հի վան դու-
թյան պատ ճա ռը, եւ ատե լու-
թյուն՝ կյան քի նկատ մամբ, ին չը 
բե րեց թե՛ հո գե կան եւ թե՛ ֆի-
զի կա կան շատ բարդ վի ճա կի 
(իշո ղու թյան խան գա րում, ընկ-
ճախտ, մահ վան վախ, կյան քի 
հան դեպ ան տար բե րու թյուն, 
հու սա հա տու թյուն): 

«Ատե լու թյունս ան սահ ման 
էր, չա րա ցել էի: Չէի կա րո-
ղա նում նե րել ամուս նուս եւ 
անընդ հատ մե ղադ րում էի 
նրան իմ հի վան դու թյան եւ 
տա ռա պանք նե րի հա մար: Հի-
մա, երբ կար դում եմ ժա մա-
նա կին ար ված գրա ռում ներս, 

չեմ հա վա տում, որ այդ քան ատե լու թյուն 
ու չա րու թյուն է եղել իմ մեջ: Մե ղա Աստ ծո, 
ո՞վ եմ ես, որ ատեմ Աստ ծո ստեղ ծա ծին: 
Շատ-շատ եմ փոխ վել. շատ քիչ եմ բար-
կա նում, ավե լի ճիշտ՝ չեմ «կա տա ղում»: 
Որ հի շում եմ՝ սրա նից առաջ ինչ քան թույլ 
էի, չէի կա րո ղա նում մահ ճա կա լից վեր կե-
նալ, չէի ուզում շփվել մարդ կանց հետ ու 
հի մա ինչ քան լավ եմ ինձ զգում, տար բե-
րու թյունն ահա վոր նկա տե լի է: Ոնց են ինձ 
օգ նում, ոնց են ինձ ուժ տա լիս աղոթք նե րը. 
ես շատ լավ եմ ինձ զգում թե՛ ֆի զի կա պես, 
թե՛ հո գե պես: Ես ինձ զգում եմ փոքր երե-
խա յի նման, որին տվել են այն, ին չի հա մար 
նա շատ էր լա ցել: Հի մա ավե լի ու ավե լի եմ 
հա մոզ վում, որ ան բու ժե լի հի վան դու թյուն 
չկա, կա ան բու ժե լի ուղեղ: Եթե հի վանդ է 
գի տակ ցու թյու նը, միտ քը, մար դը չի կա րող 
առողջ լի նել»:

Մեկ այլ օրի նակ, որը եւս ար տա ցո լում է 
ՁԻ ԱՀ վա րա կա կիր հի վան դի հո գե կան վի-
ճա կը բու ժու մից առաջ եւ հե տո:

«Տար վել էի խմիչ քով եւ թմրա նյութ էի 
օգ տա գոր ծում: Չա րա ցած էի բո լո րի, այդ 
թվում՝ Աստ ծո վրա: Երբ մի քիչ նեղն էի ընկ-
նում, սկսում էի մե ղադ րել Աստ ծուն՝ նաեւ 
նյու թա կան նե ղու թյուն նե րի ժա մա նակ: Երբ 
իմա ցա իմ հի վան դու թյան մա սին, վա խի 
զգա ցու մը սպա նում էր ինձ: Չէի հա վա-
տում, չգտե ի, թե ինչ անեմ: Օգ նու թյուն էի 
փնտրում, բայց չգի տեի` որ տե ղից ստա նամ 
այն: Մի քա նի երկր նե րում հե տա զոտ վե լուց 
հե տո վե րա դար ձա հայ րե նիք: Այս տեղ էլ 
հաս տատ վեց այդ հի վան դու թյու նը` ՁԻԱՀ-ը: 
Ուզում էի գտնել այն մե կին, որից վա րակ-
վել էի ու սպա նել: Եթե կա րո ղա նա յի ինք-

նաս պան լի նել, կգնա յի այդ քայ լին: Ան ցել 
է չորս տա րի այն օր վա նից, ինչ իմա ցել եմ 
հի վան դու թյան մա սին: Հի մա շնոր հա կալ եմ 
Աստ ծուն: Այս հի վան դու թյան պատ ճա ռով 
շատ չար չա րանք ներ տե սա, մին չեւ ան գամ 
մահ վան դու ռը գնա ցի, բայց նաեւ շնոր հա-
կալ եմ, որով հե տեւ սկսել եմ ճա նա չել Տի-
րո ջը եւ Նրա հրաշք նե րը: Այ սօր իմ կող քին 
կա մի անձ նա վո րու թյուն, որի հա մար ես 
իմ հի վան դու թյանն էլ եմ շնոր հա կալ»: Հի-
վան դու թյու նը նույնն է այս բո լոր հի վանդ-
նե րի պա րա գա յում, բայց նրան ցից յու րա-
քան չյու րը տար բեր վում է մե կը մյու սից իր 
ապ րում նե րով, մտքե րով, ըն կա լում նե րով: 
Ամեն մի հի վանդ պա հան ջում է ան հա-
տա կան մո տե ցում, քա նի որ գործ ունենք 
մարդ կա յին կյան քի տար բեր պատ մու թյուն-
նե րի եւ ճա կա տագ րե րի հետ: Եվ չնա յած 
կյան քի տար բեր ուղի նե րին, կա հա վա տի՝ 
փրկու թյան ճա նա պար հը, որը նույնն է բո-
լո րի հա մար: Տես նե լով հո գեւ որ ար ժեք նե րի 
այս պի սի ակն հայտ փո փո խու թյուն ներ՝ հա-
մոզ վում ես, որ հի վան դու թյունն ազ դան շան 
է՝ ցույց տա լու մար դուն, որ իր կյան քում մի 
բան այն չէ, եւ որ պետք է մի պահ կանգ 
առ նել եւ մտա ծել. «Իսկ ար դյո՞ք ես ամեն 
ինչ ճիշտ եմ անում»: Եվ շատ անս պա սե լի 
էր հի վանդ նե րից լսել, որ իրենք շնոր հա կալ 
են իրենց հի վան դու թյան հա մար: Թվում է, 
թե ան բու ժե լի հա մար վող այս հի վան դու-
թյան հա մար ինչ պես կա րե լի է շնոր հա-
կալ լի նել, բայց փաս տո րեն այն տվել է այս 
մարդ կանց շատ ավե լին՝ հո գեւ որ աճ, հա-
վատ առ Աստ ված:

Հին ժա մա նակ նե րում, երբ չկային ժա մա-
նա կա կից բժշկու թյունն ու հո գե բու ժու թյու-
նը, ծանր հի վան դու թյուն նե րի ժա մա նակ 
մար դիկ դի մում էին իրենց հո գեւ որ առաջ-
նորդ նե րին (շա ման նե րին, հո գեւ որ ծա ռա-
յող նե րին եւ այլն): Տար բեր մշա կույթ նե րում 
հո գեւ որ նե րաշ խար հը դիտ վում է որ պես 
կյան քի էներ գիա եւ ուժ ստա նա լու աղ բյուր: 

Հա վա տը բե րում է մար դու ար ժե քա յին 
հա մա կար գի վե րա փոխ մա նը, ար ժեք նե րի 
վե րա ի մաս տա վոր մանն ու վե րագ նա հատ-
մա նը: Մարդն սկսում է առա վել քան եր բեւէ 
ար ժե քա վո րել կյան քը` վա յե լե լով յու րա քան-
չյուր օրը, գնա հա տե լով ու կա րեւ ո րե լով այն 
ժա մա նա կը, որը նա անց է կաց նում իր սի-
րե լի եւ հա րա զատ մարդ կանց հետ, հիա-
նա լով բնու թյան գե ղեց կու թյամբ, վե րապ րե-
լով ներ կա պա հը` չհե տաձ գե լով այդ պա հը 
վե րապ րե լու հա ճույ քը: Այս պի սով՝ գտնել 
կյան քի իմաս տը, ըն դու նել հի վան դու թյու նը 
որ պես փոր ձու թյուն` կա տա րյա լին հաս նե լու 
հա մար, եւ վե րագտ նել սե րը սե փա կան ան-
ձի նկատ մամբ. սա է հո գեւ որ ճա նա պար-
հոր դու թյան մի մա սը:

Արմեն ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
Բժշկական գիտ. թեկնածու, 

հոգեթերապեւտ, նարեկաբույժ

ՁԻԱՀ՝ դատավճիռ, թե՞…

ՄԻ ԱՅ ՆԱԿ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԻՆ...
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Սկիզբը՝ էջ 5
Բնա կա նա բար, ճար տա րա պե տա կա նից 

զատ, Իս րա յե լ յա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
ներն ունեն նաեւ ազ գա յին ար ժեք: Վար պե-
տի ճար տա րա պե տա կան կա ռույց նե րից մի 
քա նի սը վե րած վել են ազ գա յին խորհր դա-
նի շե րի եւ ուխ տա տե ղի նե րի:

Նրա՝ չափ ու սահ ման չճա նա չող հայ րե-
նա սի րու թյու նը, սա կայն, մի այն ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րում ու ար վես տում չէր դրսեւոր-
վում, նա ան սահ ման հայ րե նա սեր էր նաեւ 
կյան քում. Լե նինգ րա դի գե ղար վես տի ակա-
դե մի ա յում ուսա նե լու տա րի նե րին Իս րա յե-
լ յանն իր շուրջն էր հա վա քում հայ րե նա կից 
ուսա նող նե րին, նրանց հետ ան վերջ խո սում 

Հա յաս տա նի մա սին: Պատ-
մում էր Հա յաս տա նի տար բեր 
բնա կա վայ րե րի, հայ կա կան 
պատ մա ճար տա րա պե տա-
կան հու շար ձան նե րի՝ իր կա-
տա րած ուսու մա սի րու թյուն-
նե րի ու չա փագ րում նե րի 
մա սին, ար տա սա նում էր 
Չա րենց, պատ մում էր Րաֆ-
ֆու վե պե րից հատ ված ներ, 
եր գում էր հայ կա կան ժո ղովր-
դա կան եր գեր: Այս ամե նով՝ 
Իս րա յե լ յա նը հայ րե նա կից նե-
րի մեջ բաղ ձա լի երա զան քի 
էր վե րա ծել հայ րե նիք վե րա-
դառ նա լը եւ հայ րե նի քում ու 
հայ րե նի քի հա մար ստեղ ծա-
գոր ծե լը:

Իս րա յե լ յա նի հետ Լե նինգ-
րա դի գե ղար վես տի ակա դե-
մի ա յում ուսա նած ճար տա-
րա պետ Օլ գա Իվա նո վան 
հի շում է. «Բարդ ժա մա նակ-
ներ էին: Ճար տա րա պե տու-
թյան մեջ նոր մի այն սկսել 
էին հրա ժար վել կոնստ րուկ-
տի վիզ մից (որի սկզբունք-
նե րով դաս տի ա րակ վել էինք 
մենք), նոր-նոր մի այն երեւ ան 
էին գա լիս դե տալ նե րը (քի-

վեր, խո յակ ներ, օր դեր ներ եւ այլն), եւ մենք, 
ճիշտն ասած, մի քիչ գլուխ ներս կորց րել 
էինք: Ու թե րեւս մի այն Ռա ֆոն էր ան շեղ 
ու հաս տա տուն քայ լում իր ընտ րած ճար-
տա րա պե տա կան ուղի ով: Նա գի տեր ու 
խո րա պես զգում էր հա րա զատ ժո ղովր դի 
բազ մա դա րյան պատ մու թյու նը, որ դու պես 
ջեր մո րեն սի րում էր իր եր կի րը: Ես կաշ-
խա տեմ Հա յաս տա նում եւ մի այն Հա յաս-
տա նի հա մար»,- ասում էր նա: Եվ կա նո նա-
վոր ուսում նա սի րում էր հայ րե նի հնա գույն 
ճար տա րա պե տու թյու նը: Ավե լին, ար վես տի 
եւ ճար տա րա պե տու թյան հա մընդ հա նուր 
պատ մու թյունն ուսում նա սի րե լիս նա կա-

րո ղա նում էր «մա ղել» ձեռք բե րած գի տե-
լիք նե րը՝ թող նե լով սոսկ այն, ինչ իրեն օգ-
տա կար էր թվում հայ ազ գա յին ար վես տի 
զար գաց ման հա մար:

Երբ մենք ձեռ նա մուխ եղանք դիպ լո մա-
յին նա խագ ծին՝ «Նիժ նի Նով գո րո դի նա վա-
կա յա նը» թե մա յով, Ռա ֆոն կարճ ու կտրուկ 
ասաց. «Ես դիպ լո մա յին նա խա գի ծը կա նեմ 
մի այն ու մի այն հայ ճար տա րա պե տու թյան 
ոգով: Թող էլի նա վա կա յան լի նի, բայց ոչ 
ան պայ ման Վոլ գա յի, այլ պայ մա նա կան մի 
գե տի ափին»: Ամ բի ո նը տե ղի տվեց նրա 
հա մառ ու անդրդ վե լի ցան կու թյան առաջ: 
Ռա ֆո յի դիպ լո մա յին նա խա գի ծը վառ էր, 
ար տա հայ տիչ ու ան մի ջա կան, ասես մի 
շնչով ար ված»: 

Իս րա յե լ յա նի ան սահ ման հայ րե նա սի րու-
թյու նը ցույց տվող եւս մի փաստ Վա րազ-
դատ Հա րու թյու նյա նի հու շե րից. 1971  թ. 
օգ սո տո սի 5-ին Մոսկ վա յի հի վան դա նոց-
նե րից մե կում հայտ նի վի րա բույժ Էդ վարդ 
Վան ցյա նը վի րա հա տում է Իս րա յե լ յա նին, 
վի րա հա տու թյունն անց նում է հա ջող: Հի-
վան դա նո ցից դուրս գրվե լուն պես, փո խա-
նակ Հա րու թյու նյա նի խորհր դով Սու խա նո-
վո՝ ճար տա րա պետ նե րի հանգս տյան տուն 
մեկ նե լու (որի մա սին բո լոր կար գադ րու-
թյուն ներն ար ված էին), Իս րա յե լ յանն ան-
մի ջա պես վե րա դառ նում է Երեւ ան. «Առանց 
Երեւ ա նի չե՛մ կա րող ապ րել. սա ինձ հա մար 
ե՛ւ դեղ է, ե՛ւ առող ջա րան»,- ասում է նա: 

Մեջ բե րենք նաեւ Վազ գեն Վե հա փա-
ռի հի շո ղու թյուն նե րից մի հատ ված. «Երբ 
1965 թ. հայ ժո ղո վուր դը ոգե կո չեց նվի-
րա կան հի շա տա կը Մեծ Եղեռ նի զո հե րի, 
ինչ պես գի տեք՝ օպե րա յի շեն քում, Երեւ ա-
նում, տե ղի ունե ցավ հան դի սա վոր նիստ, 
որ տեղ նշա նա կա լից ճա ռե րով հան դես 
եկան մեր հան րա պե տու թյան նա խա գա-
հը եւ ակա դե մի ա յին պրե զի դեն տը: Եվ 
ինչ պի սի՜ մաս նակ ցու թյուն բե րեց մեր ժո-
ղո վուր դը այդ հի շա տա կին: Գու ցե հայ 
ժո ղո վուր դը եր բեք այդ պես մի ա կամ ու 
միաս նա կան չէր եղել: Հա րյուր հա զա րա-

վոր հա յեր հա վաք վել էին հրա պա րա կում: 
Այս բո լո րը ծա նոթ են ձեզ:

Հա ջորդ օրը մենք ունե ցանք հան դի պում 
Մայր Աթո ռում, եւ առա ջին պա հին, երբ Իս-
րա յե լ յա նին ձեռք տվե ցի, տե սա նրան հո գե-
կան ան սո վոր վի ճա կի մեջ: Թեեւ նա միշտ 
լի էր եռան դով ու վառվ ռուն, աչ քե րը լույ սով 
լե ցուն, բայց այդ օրը նրա աչ քե րը առա վել 
էին փայ լում: Հարց րե ցի՝ ինչ պե՞ս եք, վար-
պե՛տ, երեկ որ տե՞ղ էիք: Ասաց. «Բա որ տե՞ղ 
լի նեի, եթե ոչ հրա պա րա կում, իմ ժո ղովր դի 
մեջ. ես էլ հայ մարդ եմ»: Ապա ավե լաց րեց. 
«Երեկ իմ կյան քում ավե լի քան եր բեք զգա-
ցի, թե մենք ժո ղո վուրդ ենք, թե ազատ կամք 
ունենք եւ ապա գա ունենք»: Եվ այս ասե լիս 
լայն շունչ քա շեց, բարձ րաց րեց կուրծ քը, 
աչ քե րը կայծկլ տում էին, հա յաց քը դե պի 
ապա գան, դե պի հա յոց ապա գան...»:

Շա րու նա կե լի
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Սկիզբը՝ էջ 4
Բա ցա ռիկ կա տա րե լու թյան հասց նե լով 

հայ կա կան վան կա յին ոտա նա վո րի տե սակ-
նե րը՝ Տե րյանն ազ գա յին տա ղա չա փու թյան 
մեջ սկիզբ դրեց վան կա շեշ տա յին հա մա-
կար գի զար գաց մա նը՝ իր կյան քի վեր ջին 
շրջա նի գոր ծե րում դի մե լով նաեւ հա մա-
շեշտ (տո նի կա կան) ոտա նա վո րի ձեւ ե րին: 
Բա նաս տեղծն իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե-
րում կի րա ռեց մեր լեզ վի հա մար խիստ 
դժվար մի չափ՝ յամ բա կան բա նաս տեղ ծու-
թյու նը, վար պե տո րեն գոր ծա ծեց անա պես-
տյան չա փը, որը, հե տա գա յում կապ վե լով 
բա նաս տեղ ծի ան վան հետ, կոչ վեց «տե-
րյա նա կան չափ»: Տե րյանն անգ նա հա տե լի 
դեր կա տա րեց նաեւ չա փա ծո խոս քի ռիթ մի 
հարս տաց ման բնա գա վա ռում: Բա նաս տեղ-
ծը «փնտրեց հայ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ 
նոր ռիթ մեր, բա ցա ռիկ խստո րեն մո տե ցավ 
հան գին» (Վ. Բրյու սով, Հա յաս տա նի եւ հայ 
մշա կույ թի մա սին, Ե., 1967, էջ 835):

Տե րյանն ան պատ կե րաց նե լի գե ղար վես-
տա կան բար ձուն քի հասց րեց սիմ վո լիս տա-
կան քնա րեր գու թյու նը: Տե րյա նի խորհր-
դա պաշ տու թյու նը, սա կայն, 19-րդ դա րի 
կե սե րից եվ րո պա կան գրա կա նու թյան մեջ 
ար մա տա վոր ված այդ ուղ ղու թյան պարզ 
կրկնու թյու նը չէր: Բա նաս տեղ ծի ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն ներն ի հայտ բե րե ցին խորհր-
դա պաշ տու թյան լե զուն ու պատ կեր նե րը, 
նոր շունչ հա ղոր դե ցին ժա մա նա կի հայ 
պոե զի ա յին եւ նպաս տե ցին գե ղար վես տա-
կան խոս քը նոր կեր պա րան քով հան դես 
բե րե լուն: Պատ մա կան յու րա քան չյուր դա-
րաշր ջան թե լադ րում է կյանքն ար տա ցո լե լու 
իր սկզբունք ներն ու չա փա նիշ նե րը, գե ղար-
վես տա կան մտա ծո ղու թյան ուրույն բնույ թը, 

ուս տի Տե րյա նը, ան շուշտ, հա ղոր դակց վե լով 
աշ խար հի բարձր մշա կույթ նե րի հետ, պետք 
է նոր որակ հա ղոր դեր ազ գա յին ար վես տին՝ 
փաս տե լով, որ հայ գրա կա նու թյունն անջր-
պետ ված չէ հա մաշ խար հա յին գրա կա նու-
թյու նից: Տե րյա նի վճռո րոշ քայլն ազ գա յին 
ար ժեք նե րի վե րագ նա հա տումն էր՝ հա մա-
մարդ կա յին ար ժեք նե րի ճա նաչ մամբ:

1908 թվա կա նին լույս տե սավ Վ. Տե րյա նի 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի անդ րա նիկ գրքույ-
կը՝ «Մթնշա ղի անուրջ ներ» ժո ղո վա ծուն: 
Հայ բազ մա դա րյան գրա կա նու թյան ան-
ցած ուղում չի եղել գրա կան մի ուրիշ երա-
խայ րիք, որն այն քան խոր տպա վո րու թյուն 
թո ղած լի նի, ինչ պես այդ ժո ղո վա ծուն: Տե-
րյա նա գետ Սա քո Սու քի ա սյա նը, «Վա հան 
Տե րյա նը հայ րե նի Ջա վախ քում» հու շա-
պա տու մում անդ րա դառ նա լով «Մթնշա ղի 
անուրջ նե րին», գրում է. «Այն դար ձավ «կա-
խար դա կան մի գա վա զան» եւ ան նա խըն-
թաց քնքշու թյամբ շարժ ման մեջ դրեց ջա-
հել մարդ կանց ներք նաշ խար հը» (Տե րյա նը 
ժա մա նա կա կից նե րի հու շե րում, Ե., 1964, 
էջ 404-405): Մթնո լոր տը գրա ված տե րյա-
նա կա նու թյունն ընդգր կում էր ե՛ւ «Մթնշա-
ղի անուրջ նե րի» տրա մադ րու թյուն նե րը, ե՛ւ 
դրանք ար տա հայ տող լեզ վա ար տա հայտ-
չա կան մի ջոց նե րը: 

Ըստ Ա. Իսա հա կյա նի՝ «Նա (Տե րյա նը – 
Մ. Հ.) թար մաց րեց հայ պո ե զի ա յի ե՛ւ նյու թը, 
ե՛ւ լե զուն: Հայ բա ռերն ու ձեւ ե րը կեն դա-
նաց րեց, ար դի աց րեց» (Ա. Իսա հա կյան, Եր-
կե րի ժո ղո վա ծու, հ. 5, Ե., 1977, էջ 278-279): 
Դրա հա մար էլ «տե րյա նա կան փու լը» չու-
նե ցավ մի այն իրեն պատ կա նող ժա մա նա-
կաշր ջա նը: «Թու մա նյա նից ու Իսա հա կյա-
նից հե տո,– գրում է Է. Թոփ չյա նը,– Տե րյա նի 

գոր ծու նե ու թյու նը նոր, ավե լի բարձր աս տի-
ճան էր հայ ժո ղովր դի բա նաս տեղ ծա կան 
կուլ տու րա յի զար գաց ման մեջ ոչ մի այն իր 
բո վան դա կու թյամբ, այ լեւ հայ ժո ղովր դի կե-
ցու թյան եւ պատ մու թյան զար գաց ման հե-
ռան կա րի նոր ըմբռ նու մով» (Է. Թոփ չյան, 
Վա հան Տե րյան, Ե., 1945, էջ 20):

Տե րյանն ուղեն շեց գրա կան 
լեզ վի զար գաց ման ըն թաց քը: 
Նրա լե զուն հա մար վեց «կենտ-
րո նա ձիգ լե զու», որը պայ մա նա-
վո րեց հե տա գա շրջա նի գե ղար-
վես տա կան լեզ վի զար գա ցու մը: 
Տե րյա նա կան ար վես տը մի ան գա-
մայն նոր երեւ ույթ էր դա րասկզ բի 
հայ գրա կա նու թյան մեջ, իսկ բա-
նաս տեղ ծը՝ հայ գե ղար վես տա-
կան մտքի պատ մու թյան մեջ այն 
եզա կին, որ ստեղ ծեց գրա կան 
դպրոց եւ դար ձավ այդ դպրո ցի 
պա րագ լուխն ու ամե նա վառ դեմ-
քը: Մեծ բա նաս տեղ ծու հի Ս. Կա-
պու տի կյա նը, ար ժեւ ո րե լով տե-
րյա նա կան պո ե զի ա յի դե րը հայ 
գրա կա նու թյան մեջ, մի առի թով 
գրել է. «Ամեն մի ժո ղովր դի գրա-
կա նու թյու նը հո գեւոր մի կա ռույց 
է, որն ունի իր հիմ նա խա րիսխն 
ու սյու նե րը: Թու մա նյա նը, օրի-
նակ, հիմք է, խա րիսխ, միջ նա-
սյուն: Սա կայն կա ռույցն ունե նում 
է նաեւ դռներ, լու սա մուտ ներ, որ-
տե ղից լույս է թա փան ցում, արեւի 
շող... Տե րյանն այդ լու սա մուտն 
է: Նրա բա նաս տեղ ծու թյու նը լույս 
է, եր դի կից ներս թա փան ցող 
թրթռուն ճա ռա գայթ, որը փռվում 

է հո գու վրա փա փուկ մի քնքշու թյամբ...»: 
Իս կա պես, Տե րյա նը ճա ռա գեց հայ գրա կա-
նու թյան երկ նա կա մա րում եւ իր լու սա շող 
ար վես տի կեն սա տու ճա ռա գայթ նե րով բա-
ցա ռիկ ուժ ու հմայք հա ղոր դեց մեր լեզ վին, 
ձեւ ա վո րեց ժա մա նա կի մտա ծո ղու թյու նը, 
ոճա վո րեց իր ժա մա նա կը՝ դառ նա լով դա րի 
սիմ վո լը, հայ բա նաս տեղ ծա կան ար վես տի 
մե ծա գույն նո րա րա րը:

 
Մե րի ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻ ՍՅԱՆ 

Բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու

ՎԱՀԱՆՏԵՐՅԱՆ.
բա նաս տեղ ծա կան ար վես տի նո րա րա րը

Անսահման տաղանդավոր ու անսահման հայրենասեր 
Ռաֆայել Իսրայելյան –110


