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Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ծայ րա գույն Պատ
րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում Արա բա կան 
Մի ա ցյալ Էմի րու թյուն նե րի ար տա կարգ եւ լի ա զոր 
դես պան Մու համ մադ Ալ Զա ա բի ին:

Շնոր հա վո րե լով դես պա նին նշա նակ ման կա
պակ ցու թյամբ` Նո րին Սրբու թյու նը նրան մաղ
թեց ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյուն՝ ի նպաստ 
հայարա բա կան գոր ծակ ցու թյան առա վել սեր
տաց ման: 

Զրույ ցի ըն թաց քում Վե հա փառ Հայ րա պետն 
ընդգ ծեց, որ հայարա բա կան հա րա բե րու թյուն
նե րը դա րե րի պատ մու թյուն ունեն` երախ տա
գի տու թյամբ ար ձա նագ րե լով նաեւ այն փաս տը, 
որ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո բազ մա թիվ 
հա յոր դի ներ ապաս տան են գտել արա բա կան 
երկր նե րում: Նո րին Սրբու թյու նը գո հու նա կու

թյամբ անդ րա դարձ կա տա րեց եր կու երկր նե րի 
մի ջեւ այ սօր առ կա հա մա գոր ծակ ցու թյա նը:

Դես պան Մու համ մադ Ալ Զա ա բին, ուրա խու
թյուն հայտ նե լով հան դիպ ման առի թով, խո սեց իր 
ծրագ րե րի մա սին: Վեր ջինս Ամե նայն Հա յոց Կա
թո ղի կո սին տե ղե կաց րեց նաեւ, որ Արա բա կան 
Մի ա ցյալ Էմի րու թյուն նե րը 2019 թ. երկ րում հռչա
կել են որ պես հան դուր ժո ղա կա նու թյան տա րի: 

Այս առի թով Վե հա փառ Հայ րա պե տը եւ դես
պանն անդ րա դար ձան պե տու թյուն նե րի եւ ժո ղո
վուրդ նե րի մի ջեւ հան դուր ժո ղա կա նու թյան ոգու 
հաս տատ ման կա րեւ ո րու թյա նը՝ իբ րեւ խա ղաղ 
հա մա կե ցու թյան երաշ խի քի, ինչ պես նաեւ կրոն
նե րի դե րա կա տա րու թյա նը՝ որ պես մարդ կա յին 
կյան քում սի րո, փո խա դարձ հար գան քի եւ հա մե
րաշ խու թյան առա տաց ման գոր ծո նի: Կա րեւ որ վե
ցին այս ուղ ղու թյամբ իրա կա նաց վող ծրագ րե րը:

Տավուշի նորանշանակ մարզպետին

ԱՄԵ ՆԱՅՆ Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Տա
վու շի նո րան շա նակ մարզ պետ տի ար Հայկ 

Չո բա նյա նին՝ ուղեկ ցու թյամբ Տա վու շի թե մի 
առաջ նորդ Բագ րատ եպս Գալս տա նյա նի: 

Հան դիպ մանն Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, 
շնոր հա վո րե լով մարզ պե տին՝ նշա նակ ման առի
թով, մաղ թեց նրան հա ջո ղու թյուն ներ իր առա
քե լու թյան մեջ: Տե ղե կա նա լով մար զի զար գաց
ման եւ առա ջըն թա ցի հետ կապ ված մարզ պե տի 
մտա ծում նե րի եւ ծրագ րե րի մա սին` Վե հա փառ 
Հայ րա պե տը վստա հու թյուն հայտ նեց, որ վեր

ջինս կկա րո ղա նա դրանք կյան քի կո չել եւ ար դա
րաց նել մար զի բնակ չու թյան սպա սում նե րը: Նո
րին Սրբու թյու նը նաեւ խո սեց հի շյալ ծրագ րե րում 
Տա վու շի թե մի ներգ րավ վա ծու թյան մա սին:

Իր հեր թին մարզ պե տը շնոր հա կա լու թյուն հայտ
նեց Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին՝ հան դիպ ման եւ 
հայ րա պե տա կան օրհ նու թյան հա մար: Տիար Հայկ 
Չո բա նյա նը մար զի կյան քի աշ խու ժաց ման եւ զար
գաց ման գոր ծում կա րեւ որ նկա տեց սերտ հա մա
գոր ծակ ցու թյու նը Տա վու շի թե մի հետ:
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Հարավային Ռուսաստանի հայոց թեմի առաջնորդին 
եւ ներկայացուցիչներին

ԱՄԵ ՆԱՅՆ Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Հա րա
վա յին Ռու սաս տա նի հա յոց թե մի առաջ նորդ 

Մով սես արք. Մով սի սյա նի գլխա վո րած պատ
վի րա կու թյա նը, որի կազ մում էին թե մի հո գեւ որ 
սպա սա վոր ներ, թե մա կան խորհր դի ան դամ ներ, 
բա րե րար ներ եւ տար բեր հա մայնք նե րի ներ կա
յա ցու ցիչ ներ:

Հան դիպ ման ըն թաց քում Մով սես սրբա զա նին 
հանձն վեց ար քու թյան պատ վի՝ հայ րա պե տա կան 
սրբա տառ կոն դա կը: Դե ռեւս փետր վա րի 26ին` 
Ս. Ղեւ ոն դյանց տո նին, Վե հա փառ Հայ րա պե տի 
կող մից Մով սես սրբա զա նին շնորհ վել էր ար քու
թյան պա տիվ` ի գնա հա տու թյուն Հա յոց Եկե ղե ցու 
ան դաս տա նում տա րի նե րի վաս տա կի եւ նվի րյալ 
ծա ռա յու թյան:

Հան դի պումն սկսվեց Տե րու նա կան աղոթ քով, 
ապա Հա րա վա յին Ռու սաս տա նի հա յոց թե մի 
պատ վի րա կու թյա նը ող ջու նեց Մայր Աթո ռի դի
վա նա տան նե րե կե ղե ցա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի գրա սե նյա կի տնօ րեն Պա րույր քհն. Ավե տի
սյա նը: 

Այ նու հե տեւ Մայր Աթո ռի լու սա րա րա պետ 
Հով նան եպս Հա կո բյանն ըն թեր ցեց Նո րին 
Սրբու թյուն Գա րե գին Երկ րորդ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի սրբա տառ կոն դա կը, որում մաս նա
վո րա պես աս ված է.

«Սուրբ Էջ մի ած նի հո գեւ որ ճե մա րա նում եւ 
Զա գորս կի հո գեւ որ ակա դե մի ա յում ավար տե լով 

Ձեր հո գեւ որ ուսում նա ռու թյան ու պատ րաս տու
թյան շրջա նը՝ Դուք Տի րոջ կան չով նվիր վե ցիք 
Ավե տա րա նի լույ սը մեր ժո ղովր դի կյան քում տա
րա ծե լու սրբա զան գոր ծին՝ որ պես կու սակ րոն 
հո գեւ ո րա կան Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան մեր 
Սուրբ Եկե ղե ցու:

Եր ջան կա հի շա տակ Վազ գեն Ա Հայ րա պե
տի օրհ նու թյամբ Դուք հով վա կան ծա ռա յու թյան 
կոչ վե ցիք Մոսկ վա յի Սբ Հա րու թյուն եկե ղե ցում, 
ապա օրի նա կե լի նվի րու մով վա րե ցիք Սուրբ 
Հռիփ սի մե վան քի վա նա հոր պաշ տո նը` Ձեր 
պար տա կա նու թյանց մեջ միշտ դրսեւ ո րե լով ծա
ռա յա կան մշտար թուն ոգի եւ անն վազ նա խան
ձախնդ րու թյուն՝ հան դեպ մեր Եկե ղե ցին եւ քրիս
տո սա սեր մեր ժո ղո վուր դը: 

Ձեր ծա ռա յա գոր ծու թյունն առա վե լա բար ար
դյու նա վոր եղավ Հա րա վա յին Ռու սաս տա նի հա
յոց թե մում, ուր, որ պես առաջ նորդ, պաշ տո նա
վա րում եք շուրջ քսան տա րի: Մենք ուրախ ենք 
մե ծա պես, որ Դուք կա րո ղա ցել եք շա հել հա վա
տա վոր հա յոր դի նե րի սերն ու գնա հա տան քը եւ 
մի ա վո րել նրանց ջան քե րը` հա նուն տի րախ նամ 
թե մում հո գեւ որ վե րա զար թոն քի: Այս տա րի նե րի 
ըն թաց քում Ձեր քա ջա լե րան քով եւ նա խա ձեռ
նու թյամբ թե մում կա ռուց վել են նոր եկե ղե ցի ներ, 
իրա գործ վել բա զում եկե ղե ցա շեն ու ազ գան վեր 
ծրագ րեր` շի նու թյուն եւ պայ ծա ռու թյուն հա վե լե
լով քրիս տո սա հիմն մեր Սուրբ Եկե ղե ցուն»:

Հայ րա պե տա կան կոն դա կի հրա պա րա կու մից 
հե տո Նո րին Սրբու թյունն այն հանձ նեց Մով սես 
սրբա զա նին, ապա նրան ըն ծա յա բե րեց նաեւ 
եպիս կո պո սա կան պա նա կե:

Թե մի հա մար ոգեւ ո րիչ այս առի թով իր սրտի 
խոսքն ասաց թե մա կան խորհր դի ատե նա պետ 
տի ար Մար տին Հով հան նի սյա նը: Վեր ջինս իր 
երախ տա գի տու թյու նը հայտ նեց Վե հա փառ Հայ
րա պե տին՝ շատ ուրա խա լի եւ անս պա սե լի արա
րո ղու թյան, ինչ պես նաեւ երի տա սարդ իրենց 
թե մի նկատ մամբ դրսեւ որ վող հայ րա կան ուշադ
րու թյան հա մար` հա վաս տի աց նե լով, որ մշտա պես 
ջա նում են իրենց ծա ռա յու թյամբ Սուրբ Էջ մի ած նի 
եւ Հա յոց Հայ րա պե տի պա տի վը բարձր պա հել:

Իր ապ րում նե րը ներ կա նե րին փո խան ցեց 
նաեւ Մով սես ար քե պիս կո պո սը: Շնոր հա կա լու
թյուն հայտ նե լով բարձր պատ վի ար ժա նաց նե լու 
հա մար` սրբա զա նը վեր հի շեց թե մում իր նշա
նա կու մը` հաս տա տե լով, որ առաջ նոր դու թյան 
շուրջ քսան տար վա ըն թաց քում փոր ձել է իր 
հո գեւ որ ու մտա վոր կա րո ղու թյուն ներն առա վե
լա գույնս ծա ռա յեց նել թե մի հո գեւ որ եւ ազ գա յին 
կյան քի զար գաց մա նը: Մով սես սրբա զա նը նաեւ 
ընդգ ծեց, որ այս պատ վով ավե լի է մե ծա նում 

պա տաս խա նատ վու թյու նը, եւ շա տա նում են 
պար տա կա նու թյուն նե րը, որոնք պի տի կա տա րի 
սի րով եւ հանձ նա ռու թյամբ:

Հան դի պումն ամ փոփ վեց Ամե նայն Հա յոց Կա
թո ղի կո սի օրհ նու թյան խոս քով: Ող ջու նե լով թե մի 
ներ կա յա ցուց չա կան պատ վի րա կու թյա նը` Նո րին 
Սրբու թյու նը գնա հա տան քով անդ րա դար ձավ 

Մով սես սրբա զա նի տա րի նե րի վաս տա կին, խո
նարհ, նվի րյալ ծա ռա յու թյա նը, որով ջան քեր է 
գոր ծադ րել, որ պես զի զո րա նա հո գեւ որ կյան
քը, պատ շաճ խնամք ցու ցա բեր վի Հա րա վա յին 
Ռու սաս տա նում բնակ վող հա յոր դի նե րի նկատ
մամբ, ապ րեն հա վա տա րիմ իրենց ազ գա յին 
ինք նու թյա նը, հո գեւ որազ գա յին ար ժեք նե րին ու 
ավանդ նե րին: Խո սե լով Ռու սաս տա նում հա յոց 
ներ կա յու թյան շուրջ հա զա րա մյա պատ մու թյան 
եւ ազ գա յին ավան դույթ նե րի պահ պա նու թյան 
անհ րա ժեշ տու թյան մա սին` Ամե նայն Հա յոց Կա
թո ղի կո սը կա րեւ ո րու թյամբ ընդգ ծեց, որ Եկե ղե
ցին է, որ պետք է հա մա խումբ պա հի մեր ժո
ղովր դին այդ ար ժեք նե րի շուրջ, ար թուն պա հի 
հայ ոգին ու գի տակ ցու թյու նը, որ պես զի հպարտ 
ապ րեն իրենց ազ գա յին ին քու թյամբ:

Հա յոց Հով վա պետն ուրա խու թյամբ ար ձա
նագ րեց, որ թեմն առա վել զո րա նում եւ զար
գա նում է` ընդ լայ նե լով իր հո գեւ որազ գա յին 
գոր ծու նե ու թյու նը: Գո հու նա կու թյուն հայտ նե
լով Կրաս նո դա րի մայր եկե ղե ցու կա ռուց ման 
առի թով` Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր օրհ
նու թյունն ու գնա հա տան քը փո խան ցեց բո լոր 
այն ան ձանց, որոնք կա րե լիի շրջա նակ նե րում 

աջակ ցում են Հա րա վա յին Ռու սաս տա նում շեն 
ու պայ ծառ հա յոց կյան քի կերտ ման սրբա զան 
գոր ծին:

Վե հա փառ Հայ րա պե տը մաղ թեց, որ Տերն Իր 
շնորհ նե րը հե ղի հա յոր դի նե րի կյան քից ներս եւ 
առա տաց նի հայ րե նա շեն ու եկե ղե ցան վեր բա րի 
գոր ծե րը:

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ
ԿՐՈՆԱԿԱՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, 

ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԵՐԿՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

2019, ՄԱՐՏ Բ, ԹԻՎ 6 (530)

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց

18 մար տի 

19 մար տի
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի այցը Գյումրի 

ՄԱՐ ՏԻ 16ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ
րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ

միած նի մի ա բան նե րի ուղեկ ցու թյամբ այ ցե լեց Գյում րի: 
Յոթ վերք Ս. Աստ վա ծա ծին առաջ նոր դա րա նիստ եկե ղե ցու առ

ջեւ Նո րին Սրբու թյա նը դի մա վո րե ցին Շի րա կի թե մի առաջ նորդ 
Մի քա յել արք. Աջա պա հյա նը եւ Գյում րիի քա ղա քա պետ Սամ վել 
Բա լա սա նյա նը: Զան գե րի ղո ղանջ նե րի ներ քո Վե հա փառ Հայ րա
պե տը շքախմ բով, եկե ղե ցու սպա սա վոր նե րի եւ հա վա տա ցե լոց 

ուղեկ ցու թյամբ, մուտք գոր ծեց եկե ղե
ցի, ուր կա տար վեց աղոթք, որից հե
տո Նո րին Սրբու թյունն օրհ նեց ներ կա 
ժո ղովր դին:

Այ նու հե տեւ Շի րա կի թե մի առաջ
նոր դա րա նում Ամե նայն Հա յոց Կա թո
ղի կո սը հան դի պում ունե ցավ Շի րա կի 
մարզ պետ Տիգ րան Պետ րո սյա նի եւ 
Գյում րիի քա ղա քա պետ Սամ վել Բա
լա սա նյա նի հետ: Նո րին Սրբու թյու նը 
հե տաքրքր վեց Գյում րի ում եւ Շի րա կի 
մար զում իրա կա նաց վող զար գաց
ման տար բեր ծրագ րե րով, առ կա 
հիմ նախն դիր նե րով եւ մար զի բնակ
չու թյան դի մագ րա ված մար տահ րա
վեր նե րով: Հան դիպ ման ըն թաց քում 
խոս վեց նաեւ ի խնդիր ժո ղովր դի բա
րօր կյան քի` քա ղա քա յին ու մար զա
յին իշ խա նու թյուն նե րի եւ թե մի մի ջեւ 
առ կա հա մա գոր ծակ ցու թյան, ինչ պես 
նաեւ փոխ գոր ծակ ցու թյան հե տա գա 
ծրագ րե րի մա սին: 

Վե հա փառ Հայ րա պետն այ ցե լեց 
նաեւ «Թռչու նյան տուն» դպրոց եւ երե խա նե րի աջակ ցու թյան կենտ
րոն, ծա նո թա ցավ հաս տա տու թյու նում խնամ վող երե խա նե րի հետ: 

Նո րին Սրբու թյու նը եղավ նաեւ Մայր Աթո ռի եւ ՀԲԸՄի հո վա նու 
ներ քո գոր ծող Գյում րու հա յոր դյաց տա նը, որ տեղ տնօ րեն Աստ ղիկ 
Եդի գա րյա նի ուղեկ ցու թյամբ հան դի պեց տար բեր խմբակ նե րում 
ուսա նող պա տա նի նե րի եւ մա նուկ նե րի հետ` նրանց բաշ խե լով իր 
հայ րա կան օրհ նու թյունն ու գնա հա տան քը:

1988 թ. երկ րա շար ժի 30րդ տա րե լի ցի առի թով, երկ րա շար ժից 
տու ժած եւ առ այ սօր տնակ նե րում բնակ վող ըն տա նիք նե րին բնա
կա րան նե րով ապա հո վե լու նպա տա կով, Մայր Աթո ռի նա խա ձեռ նած 
սո ցի ա լա կան նոր ծրագ րի շրջա նակ նե րում, Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա
ծի նը՝ իր աշ խար հաս փյուռ թե մե րով, դեկ տեմ բեր եւ հուն վար ամիս
նե րին տա սը ըն տա նիք նե րի ըն ծա յեց բնա կա րան ներ. յո թը` Գյում րի 
քա ղա քում, երե քը` Սպի տա կում:

Շարունակությունը՝ էջ 3

Տավուշի նորանշանակ մարզպետին

Սկիզբը՝ էջ 1
Զրույ ցի ըն թաց քում անդ րա դարձ եղավ Տա

վու շի մար զի Բեր դա վան գյու ղից գե րե վար ված 
եւ Ադր բե ջա նում բան տարկ ված Կա րեն Ղա զա
րյա նին հայ րե նիք վե րա դարձ նե լու խնդրին։ Վե
հա փառ Հայ րա պե տի հա մոզ մամբ՝ այդ ջան քե րը 

ներ կա յումս պետք է բազ մա պատկ վեն` ներգ րա
վե լով նաեւ մի ջազ գա յին կա ռույց նե րին։

Վեր ջում Նո րին Սրբու թյու նը մարզ պե տին 
մաղ թեց Աստ ծու օգ նա կա նու թյունն իր ծա ռա յու
թյան մեջ՝ հա նուն տա վուշ ցի նե րի ար ժա նա պա
տիվ կյան քի կերտ ման:

Վերապատրաստման դասընթացների 
մասնակիցներին

ԱՄԵ ՆԱՅՆ Հա յոց Կա թո ղի կո սը «Գա րե գին Ա» 
կրթա կան կենտ րո նում հան դի պում ունե ցավ 

եկե ղե ցա կան նե րի վե րա պատ րաստ ման հեր
թա կան դա սըն թաց նե րի քսան մաս նա կից նե րի 
հետ, որոնք ժա մա նել էին Հա յաս տա նի, Ար ցա խի 
եւ Սփյուռ քի տար բեր թե մե րից: Դա սըն թաց նե րի 
պա տաս խա նա տու Եզ նիկ արք. Պետ րո սյա նը Նո
րին Սրբու թյա նը տե ղե կաց րեց, որ այս հա վա քը 
11րդն է, եւ մինչ օրս վե րա պատ րաստ ման դա ս
ըն թաց նե րին մաս նակ ցել է 198 եկե ղե ցա կան: 

Հո գեւ որ հո վիվ նե րի հետ զրույ ցում Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կոսն ընդգ ծեց Մայր Աթո ռում կազ
մա կերպ վող այս դա սըն թաց նե րի կա րեւ ո րու թյու
նը՝ իրենց ծա ռա յու թյան առա վել ար դյու նա վետ 
իրա գործ ման հա մար` այս հա մախմ բում նե րը լա
վա գույն առի թը նկա տե լով Աստ ծո եւ Ս. Էջ մի ած
նի հետ իրենց ուխ տի վե րա նո րոգ ման, հա վատ
քի եւ հո գեւ որ կյան քի մեջ զո րաց ման: 

Վե հա փառ Հայ րա պետն ար ձա նագ րեց, որ 
այ սօր Հա յոց Եկե ղե ցու առ ջեւ հայ րե նի քում 
եւ Սփյուռ քում ծա ռա ցած են բա զում մար տա
հ րա վեր ներ, որոնց հաղ թա հար ման հա մար 
եկե ղե ցա կա նը պետք է լի նի ըստ ամե նայ նի 
պատ րաստ ված ու զին ված հա մա պա տաս խան 
հով վա կան գի տե լիք նե րով, պետք է հա վա տար
մո րեն առաջ նորդ վի Աստ ծու պատ վի րան նե րով:

Նո րին Սրբու թյու նը քա հա նա հայ րե րին հոր դո
րեց բո լո րան վեր իրա կա նաց նել իրենց հո գեփրկ
չա կան եւ ազ գա յին ինք նու թյան պահ պա նու թյան 
սրբա զան առա քե լու թյունն աշ խար հաս փյուռ հայ 
հա մայնք նե րում: 

Իր հայ րա կան օրհ նու թյու նը բե րե լով հո գեւ ո
րա կան նե րին՝ Հա յոց Հով վա պե տը նրանց մաղ
թեց Աստ ծո օգ նա կա նու թյունն ու Սուրբ Հո գու 
առաջ նոր դու թյու նը՝ իրենց պա տաս խա նա տու 
ծա ռա յու թյան մեջ:

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության 
նախագահին

ԱՄԵ ՆԱՅՆ Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Հայ
կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր մի ու թյան 

նա խա գահ տի ար Պերճ Սեդ րա կյա նին` ՀԲԸՄի 
Կենտ րո նա կան վար չա կան ժո ղո վի ան դամ, 
ՀԲԸՄի Հա յաս տա նի նա խա գահ տի ար Վազ գեն 
Յա կու բյա նի ուղեկ ցու թյամբ:

Զրույ ցի ըն թաց քում Ամե նայն Հա յոց Կա թո
ղի կո սը եւ ՀԲԸՄի նա խա գահն անդ րա դար ձան 
Մայր Աթո ռի եւ ՀԲԸՄի մի ջեւ ձեւ ա վոր ված բազ
մա մյա հա մա գոր ծակ ցու թյա նը, որն ընդգր կում 
է եկե ղե ցա շի նա կան, կրթա կան եւ սո ցի ա լա կան 
զա նա զան ծրագ րեր: Մաս նա վո րա պես կա րեւոր
վե ցին ՀԲԸՄի աջակ ցու թյամբ տա րի ներ շա

րու նակ հա մա տեղ իրա կա նաց վող հա յոր դյաց 
տնե րի ու բա րե գոր ծա կան ճա շա րան նե րի գոր
ծու նե ու թյունն ու դրանց ընդ լայն ման հնա րա
վո րու թյուն նե րը: Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը 
գնա հա տան քով ար ձա նագ րեց ՀԲԸՄի շա րու նա
կա կան զո րակ ցու թյու նը Հա յոց Եկե ղե ցուն` հայ 
ժո ղովր դի հո գեւ որ կյան քի զո րաց մանն ու Հա յոց 
Եկե ղե ցու պատ մա կան առա քե լու թյանն ի նպաստ 
իրա կա նաց վող նա խա ձեռ նու թյուն նե րում:

Գա րե գին Բ Հայ րա պե տը եւ տի ար Պերճ Սեդ րա
կյա նը խո սե ցին նաեւ Հա յոց Եկե ղե ցու եւ մի ու թյան 
կող մից Սփյուռ քի հա մայնք նե րում իրա կա նաց վող 
ազ գօ գուտ ծրագ րե րի մա սին, որոնք միտ ված են 
Սփյուռ քում հա մայն քա յին կյան քի աշ խու ժաց մա նը 
եւ ազ գա յին ինք նու թյան պահ պա նու թյանն ու զար
գաց մա նը: Ազ գան պաստ այս առա քե լու թյան ար
դյու նա վետ իրա գործ ման մեջ ընդգծ վեց ազ գա յին, 
հո գեւ որ պա տաս խա նա տու հաս տա տու թյուն նե
րի ջան քե րի մեկ տեղ ման ու նոր ձեւ ա վոր վող հա
մայնք նե րի ազ գա յինհո գեւ որ կա րիք նե րի բա վա
րար ման անհ րա ժեշ տու թյու նը: Տի ար Սեդ րա կյանն 
իր գո հու նա կու թյու նը հայտ նեց, որ Մայր Աթո ռի 
բազ մա թիվ երի տա սարդ հո գեւ ո րա կան ներ այ սօր 
իրենց ար դյու նա վետ ծա ռա յու թյամբ մե ծա պես 
նպաս տում են Սփյուռ քի թե մե րի ազ գա յինեկե ղե
ցա կան կյան քի աշ խու ժաց մա նը՝ մա նա վանդ երի
տա սար դու թյան շրջա նում: 

Հան դիպ մանն Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը 

տի ար Պերճ Սեդ րա կյա նին տե ղե կաց րեց մար տի 
12ից 14ը Սուրբ Էջ մի ած նում տե ղի ունե ցած Գե
րա գույն հո գեւ որ խորհր դի ժո ղո վի ար դյունք նե
րի մա սին: Մաս նա վոր անդ րա դարձ կա տար վեց 
2020 թվա կա նի նո յեմ բե րին ազ գա յինեկե ղե ցա
կան ժո ղով գու մա րե լու որոշ մա նը եւ ժո ղո վի կա
րեւ որ առա քե լու թյա նը՝ Հա յոց Եկե ղե ցու հե տա գա 
գոր ծու նե ու թյան ուղենշ ման գոր ծում: Տի ար Պերճ 
Սեդ րա կյա նը վստա հեց րեց, որ ՀԲԸՄն սփյուռ
քա տա րած իր աշ խար հա կան պատ վի րակ նե րի 
մի ջո ցով ամե նայն աջակ ցու թյուն է ցու ցա բե րե
լու Եկե ղե ցու կազ մա կեր պա կան հզո րաց մանն ու 
ազ գա յինկրո նա կան ու սո ցի ա լա կան առա քե լու

թյա նը նպաս տող կա րեւ որ նշա նա կու թյուն ունե
ցող ժո ղո վի հա ջո ղու թյա նը: 

ՀԲԸՄի նա խա գա հը Վե հա փառ Հայ րա պե
տից հե տաքրք վեց Մայր տա ճա րի ամ րա կայ ման 
եւ վե րա նո րո գու թյան ըն թաց քի մա սին: Նո րին 
Սրբու թյու նը ընդ հա նուր գծե րով ներ կա յաց րեց 
կա տար ված աշ խա տանք նե րը` տե ղե կաց նե լով, որ 
տա ճա րի ներ քին վե րա կանգն ման աշ խա տանք
նե րը, եկե ղե ցա սեր բա րե րար նե րի աջակ ցու
թյամբ, ծրագր վում է ավար տել 2020 թվա կա նին: 

Խո սե լով հայ րե նի քի առ ջեւ ծա ռա ցած ներ քին 
եւ ար տա քին մար տահ րա վեր նե րի մա սին` Ամե
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը եւ ՀԲԸՄի նա խա գա հը 
դրանց հաղ թա հար ման գոր ծում կա րեւ ո րե ցին 
Սփյուռ քի հա վա տա վոր մեր ժո ղովր դի մաս նակ
ցու թյու նը: Այս իմաս տով շեշտ վեց Հա յաս տան
Սփյուռք կա պե րի ամ րապնդ ման եւ հա մա հայ
կա կան նե րու ժի` հայ րե նի քի ապա հո վու թյանն ու 
բա րօ րու թյա նը ծա ռա յեց նե լու կա րեւ ո րու թյու նը: 

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պետն ու 
տիար Պերճ Սեդ րա կյա նը վե րա հաս տա տե
ցին իրենց հան ձա ռու թյու նը՝ Հա յոց Եկե ղե ցու եւ 
ՀԲԸՄի հա մա տեղ ծրագ րե րով եւ գոր ծակ ցու
թյամբ շա րու նա կե լու ջան քեր ներդ նել՝ հա նուն 
Հա յաս տա նում եւ Սփյուռ քում ազ գա յին մի աս
նու թյան ամ րապնդ ման, հա յա պահ պա նու թյան եւ 
ազ գա յինհո գեւ որ ար ժե հա մա կար գի ու ավան
դույթ նե րի անա ղարտ պահ պան ման:

20 մար տի

24 մար տի

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց
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Խունկ, աղոթք եւ օրհնություն ննջեցյալ 
Պատրիարքի լույս հիշատակին

ՄԱՐ ՏԻ 17ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի 
պատ վի րա կու թյու նը մաս նակ ցեց Կոս

տանդ նու պոլ սի Հա յոց Պատ րի արք եր ջան
կա հի շա տակ Տ. Մես րոպ արք. Մու թա ֆյա
նի վեր ջին օծ ման եւ հու ղար կա վո րու թյան 
արա րո ղու թյուն նե րին: 

Պատ վի րա կու թյան կազ մում էին Արեւ
մտյան Եվ րո պա յի հայ րա պե տա կան պատ
վի րակ Խա ժակ արք. Պար սա մյա նը, Գու

գա րաց թե մի առաջ նորդ Սե պուհ արք. 
Չուլ ջյա նը եւ Մայր Աթո ռի դի վա նա պետ Ար
շակ եպս Խա չատ րյա նը:

Արա րո ղու թյան ըն թաց քում Խա ժակ ար
քե պիս կո պոսն ըն թեր ցեց 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 վշտակ ցու
թյան խոս քը:

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 
ԽՈՍՔԸ՝ ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԻ ՀԱՅՈՑ ՀԱՆԳՈՒՑՅԱԼ ՊԱՏՐԻԱՐՔ  
Տ. ՄԵՍՐՈՊ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՄՈՒԹԱՖՅԱՆԻ  ՎԵՐՋԻՆ ՕԾՄԱՆ 

ԵՎ ՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԻԹՈՎ

Երու սա ղե մի Հա յոց Պատ րի արք Ամե նա պա
տիվ Տ. Նուր հան ար քե պիս կո պոս Մա նու կյան,

Կոս տանդ նու պոլ սի Հա յոց Պատ րի ար քու թյան 
Պատ րի ար քա կան ընդ հա նուր փո խա նորդ Գե
րաշ նորհ Տ. Արամ ար քե պիս կո պոս Աթե շյան,

Գե րաշ նորհ, Հո գեշ նորհ, Ար ժա նա պա տիվ հայ
րեր,

Կոս տանդ նու պոլ սի Հա յոց Պատ րի ար քու թյան 
Մեր սի րե լի զա վակ ներ,

Հար գար ժան ներ կա ներ,
Այ սօր առ Բարձ րյա լը՝ հա վի տե նա կան կյան քի 

երա նա վետ հանգր վան ենք ուղեկ ցում ի Տեր ննջե
ցյալ Ամե նա պա տիվ Պատ րի արք Տ. Մես րոպ ար քե
պիս կո պոս Մու թա ֆյա նին, որ տա րա ժամ ավար
տեց իր երկ րա վոր ըն թաց քը՝ բա րի հի շա տակ 
թող նե լով հա վա տա վոր հա յոր դյաց սրտե րում: 

«Զի եթէ տնկա կից եղե աք նմա նու թե ան մա հո՛ւ 
նո րա. այլ եւ յա րու թեա՛ն նո րա լի նի ցիմք» (Հռ. Զ 
5),– ասում է առա քյա լը Քրիս տո սի հա վա տա րիմ 
հե տեւ որդ նե րի կյան քի ըն թաց քի ու վախ ճա նի 
մա սին: Հա րու թյան ու հա վի տե նա կան կյան քի տե
րու նա կան խոստ ման մխի թա րա կան այս գի տակ
ցու թյամբ է, որ լու սա հո գի Պատ րի ար քին ճա նա
պար հում ենք դե պի երկ նից լու սե ղեն օթեւ ա նը: 

Մես րոպ Պատ րի ար քը ավան դա շատ Պոլ սո 
հայ հա մայն քի զա վակն էր՝ ծնվե լով ու հա սակ 
առ նե լով պոլ սա հայ ըն տա նի քում, դաս տի ա րակ
վե լով եկե ղե ցան վի րու մի ու ազ գան վի րու մի ոգով: 
Մեր Սուրբ Եկե ղե ցուն եւ ժո ղովր դին իր կյանքն 
ըն ծա յե լու տես լա կա նով՝ նա մուտք գոր ծեց եկե
ղե ցա կան աս պա րեզ եւ ծա ռա յան վի րու մի ուխտ 
կնքեց՝ իր հո գու սերն ու նվի րու մը բե րե լով հա վա
տա ցյալ հա յոր դյաց: Լու սա հո գի Մես րոպ Սրբա
զա նի տա րի նե րի վաս տա կյալ առա քե լու թյու նը 
մե ծա պես ար ժեւ որ վեց Կոս տանդ նու պոլ սի Հա
յոց Պատ րի ար քու թյան հո գեւ որ խնամ քի ներ քո 
գտնվող հա յոր դի նե րի կող մից, որոնք, որ պես 
ար տա հայ տու թյուն հար գան քի ու գնա հա տան քի, 
նրան ընտ րե ցին Հա յոց Պատ րի արք: Լու սա հո գի 
Պատ րի ար քը կա րեւ որ ծա ռա յու թյուն իրա կա նաց
րեց, սպա սա վո րեց եր բեմն դժվա րին պայ ման նե
րում՝ ջանք ու եռանդ ներդ նե լով, որ պես զի ծաղ
կուն մնա Հա յոց Պատ րի ար քու թյու նը, շեն լի նեն 

եկե ղե ցի նե րը, նո րոգ առա ջըն թաց ապ րի Պատ
րի ար քու թյան հա յոր դյաց ազ գա յինեկե ղե ցա կան 
կյան քը: 

«Ո՛չ է մարդ իշ խան ոգ ւոյ, եւ ո՛չ գոյ իշ խա նու
թիւն նո րա յա ւուր մա հու ան» (Ժող. Ը 8),– ասում է 
Սուրբ Գիր քը: Դժվա րին հի վան դու թյու նը, ցա վոք, 
եր կար տա րի ներ մահ ճին գա մեց Պատ րի արք 
Սրբա զա նին, եւ նա չկա րո ղա ցավ օգ տա կար ծա
ռա յու թյու նը շա րու նա կել հա վա տա ցյալ իր հո տի 
հա մար: Երկ րա վոր իր ըն թացքն ավար տե լով՝ նա 
փո խադր վում է հա վեր ժու թյուն, որ տեղ Տե րը, Իր 
ան գին խոստ ման հա մա ձայն, հա վի տե նա կան 
կյան քի երա նու թյունն է պար գեւ ում Իր հա վա տա
րիմ սպա սա վոր նե րին: 

Վստահ ենք, որ Պատ րի ար քու թյան Մեր սի
րե ցյալ ժո ղովր դի զա վակ նե րը, մի աս նա բար 
հաղ թա հա րե լով կորս տյան ցա վը, ամուր պի տի 
պա հեն իրենց մի ա բա նու թյու նը, սե րը, հա մե րաշ
խու թյու նը եւ ձեռ նա մուխ լի նեն մեր Սուրբ Եկե ղե
ցու նվի րա պե տա կան Աթո ռի՝ Կոս տանդ նու պոլ սի 
Հա յոց Պատ րի ար քու թյան պայ ծա ռու թյան գոր
ծին, որ պես զի այն շա րու նա կի իր ծա ռա յու թյու նը 
հա վա տա վոր Մեր ժո ղովր դին:

Հայ րա պե տա կան Մեր օրհ նու թյունն ու գնա
հա տանքն ենք բե րում Կոս տանդ նու պոլ սի Հա յոց 
Պատ րի ար քու թյան ծա ռա յա սեր հո գեւ որ դա սին 
եւ բա րե պաշտ Մեր զա վակ նե րին, որ միշտ սի րով 
ու հա վա տար մու թյամբ փար ված են մեր Սուրբ 
Եկե ղե ցուն, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նին եւ նա
խան ձախն դիր են, որ Եկե ղե ցին շա րու նա կի իր 
առա քե լու թյունն ար դյու նա վո րել Մեր ժո ղովր դի 
հա մազ գա յին կյան քի ան դաս տա նում:

Թող երկ նից լու սե ղեն հանգր վան նե րում խա
ղա ղու թյամբ հանգ չի հո գե լույս Մես րոպ Պատ
րի ար քը, եւ Ամե նա գութն Աստ ված Սուրբ Հո գու 
մխի թա րու թյան բյուր շնորհ նե րով սփո փի բո լոր 
վշտա ցյալ սրտե րը:

Խունկ, աղոթք եւ օրհ նու թյուն ննջե ցյալ Պատ
րի ար քի լույս հի շա տա կին:

Վշտակիր սրտով եւ օրհնությամբ՝

ԳԱՐԵԳԻՆ Բ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

Գերագույն հոգեւոր 
խորհրդի ժողով Մայր Աթոռ 

Ս. Էջմիածնում 
ՄԱՐ ՏԻ 12ից 14ը Մայր Աթոռ Սուրբ 

Է ջ  մ ի  ա ծ  ն ո ւ մ ,  ն ա  խ ա  գ ա  հ ո ւ  թ յ ա մ բ 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն 
Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, 
տե ղի ունե ցավ Գե րա գույն հո գեւ որ խորհր դի 
ընդ լայն ված ժո ղո վը: 

Ժո ղո վի նիս տերն ատե նա պե տե ցին Արեւ
մտյան Եվ րո պա յի հայ րա պե տա կան պատ վի
րակ Խա ժակ արք. Պար սա մյա նը, ԱՄՆ հա յոց 
արեւմ տյան թե մի առաջ նորդ Հով նան արք. 
Տեր տե րյա նը եւ Ար ցա խի թե մի առաջ նորդ 
Պար գեւ արք. Մար տի րո սյա նը:

Եռօ րյա ժո ղո վի օրա կար գում ընդգրկ ված 
էին Եկե ղե ցու վար չա կան, կազ մա կեր պա
իրա վա կան, կա նո նա կան, կար գա պա հա կան, 
սո ցի ա լա կան եւ Եկե ղե ցու առա քե լու թյան ար
դյու նա վոր մանն առնչ ված այլ հար ցեր:

Ժո ղո վի սկզբում անդ րա դարձ կա տար վեց 
մար տի 8ին վախ ճան ված Կոս տանդ նու պոլ սի 

Հա յոց Պատ րի արք եր ջան կա հի շա տակ Մես
րոպ արք. Մու թա ֆյա նի վեր ջին օծ ման եւ հու
ղար կա վո րու թյան արա րո ղու թյուն նե րին: Տե
ղե կաց վեց, որ առա ջի կա օրե րին Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջ մի ած նի պատ վի րա կու թյու նը կմեկ նի 
Ստամ բուլ՝ մաս նակ ցե լու Մես րոպ Պատ րի ար
քի հու ղար կա վո րու թյա նը եւ սգա ցյալ ժո ղովր
դին փո խան ցե լու Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո
սի վշտակ ցու թյան խոս քը: Պատ վի րա կու թյան 
կազ մում ընդգրկ ված էին Խա ժակ արք. Պար
սա մյա նը, Գու գա րաց թե մի առաջ նորդ Սե
պուհ արք. Չուլ ջյա նը եւ Մայր Աթո ռի դի վա նա
պետ Ար շակ եպս Խա չատ րյա նը:

Ազ գա յինԵկե ղե ցա կան ժո ղո վի (ԱԵԺ) գու
մար ման կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք նե
րի ըն թաց քի մա սին զե կույ ցով հան դես եկավ 
ԱԵԺի կազ մա կեր պիչ հանձ նախմ բի ատե
նա պետ Ար շակ եպս Խա չատ րյա նը` հան գա
մա նո րեն ներ կա յաց նե լով ԱԵԺի կազ մա կեր
պիչ հանձ նախմ բի, ինչ պես նաեւ օրա կար գի 
հար ցե րի նա խա պատ րաստ ման նպա տա կով 
ստեղծ ված յոթ հանձ նախմ բե րի աշ խա տանք
նե րի ըն թաց քը: 

ԳՀԽի ան դամ նե րը լսե ցին նաեւ Մայր տա
ճա րի վե րա նո րո գու թյան ըն թաց քի մա սին 
զե կույ ցը: Տա ճա րի վե րա նո րո գու թյան նա
խագ ծի ճար տա րա պետ Ամի րան Բա դի շյա
նը եւ Մայր Աթո ռի գլխա վոր ճար տա րա պետ 
Արա Վար դա նյանն անհ րա ժեշտ լու սա բա
նու թյուն ներ տվե ցին տա ճա րի ամ րա կայ ման 
եւ վե րա նո րո գու թյան, նաեւ ըն թա ցող աշ
խա տանք նե րում ծա գող նոր խնդիր նե րի 
մա սին: Տե ղե կաց վեց, որ տա ճա րի ներ քին 
աշ խա տանք նե րը ծրագր վում է ավար տել 
2020 թվա կա նին: 

Նկա տի ունե նա լով Ազ գա յինԵկե ղե ցա կան 
ժո ղո վի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք
նե րի ծա վա լը եւ ժա մա նա կա տա րու թյու նը, 
ինչ պես նաեւ Մայր տա ճա րի վե րա նո րոգ ման 
ըն թաց քը` Գե րա գույն հո գեւ որ խոր հուր դը՝ 

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի գլխա վո րու
թյամբ, որո շեց Ազ գա յինԵկե ղե ցա կան ժո ղով 
գու մա րել 2020 թ. նո յեմ բե րի 1–8ը:

Մայր տա ճա րի նո րո գու թյան պատ ճա ռով 
նպա տա կա հար մար նկատ վեց Ամե նայն Հա
յոց Կա թո ղի կո սի գա հա կա լու թյան 20ա մյա
կին նվիր ված հան դի սու թյուն նե րը եւս անց
կաց նել առա ջի կա տա րի: 

Ժո ղո վի ըն թաց քում անդ րա դարձ կա տար
վեց Եկե ղե ցիպե տու թյուն հա րա բե րու թյուն նե
րին, տե ղե կաց վեց ՀՀ վար չա պե տի հրա մա նով 
ստեղծ ված աշ խա տան քա յին խմբի մա սին, 
որի նպա տակն է առա վել զո րաց նել Եկե ղե
ցիպե տու թյուն գոր ծակ ցու թյու նը՝ ի նպաստ 
երկ րի հզո րաց ման: Գո հու նա կու թյամբ լսե լով 
զե կույ ցը` ԳՀԽի ան դամ նե րը կա րեւ ո րե ցին 
պե տու թյան հետ գոր ծակ ցու թյու նը եւ հա ջո
ղու թյուն ներ մաղ թե ցին նո րա կազմ աշ խա
տան քա յին խմբի աշ խա տանք նե րին:

Գե րա գույն հո գեւ որ խոր հուր դը զե կույց 
լսեց Հա յոց Եկե ղե ցու գոր ծառ նու թյուն նե րի 
բա րե լավ ման ծրագ րի ըն թաց քի վե րա բե րյալ, 
որը հա մա կարգ վում է «Դա վի դյան» հիմ նադ
րա մի նա խա գահ եւ բա րե գործ Ասո Դա վի
դյա նի կող մից: Տե ղե կու թյուն ներ տրվե ցին 
կա տար ված աշ խա տան քի եւ առա ջի կա անե
լիք նե րի մա սին։ Վեր ջում Վե հա փառ Հայ րա
պե տը Գե րա գույն հո գեւ որ խորհր դի անու նից 
գնա հա տանք հայտ նեց հա մա կար գող խմբին՝ 
ջա նա դիր ծա ռա յու թյան հա մար։

Կո մի տաս Վար դա պե տի եւ Հով հան նես 
Թու մա նյա նի ծննդյան 150ա մյակ նե րին նվիր
ված մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գիրառա ջարկ 
ներ կա յաց րեց հո բե լ յան նե րին նվիր ված մի ջո
ցա ռում նե րի կազ մա կերպ ման հանձ նախմ բի 
ատե նա պետ Անու շա վան եպս Ժամ կո չյա նը: 
Քննար կում նե րի ար դյուն քում Գե րա գույն հո
գեւ որ խոր հուր դը որո շեց տար վա կտրված քով 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նում եւ թե մե րում 
կազ մա կեր պել հի շա տա կի արա րո ղու թյուն ներ 
եւ հո գեւ որմշա կու թա յին, գի տակր թա կան, 
գե ղար վես տա կան, ճա նա չո ղա կան մի ջո ցա
ռում ներ: 

2019 թվա կանն Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի
կո սի կող մից հռչակ վել է որ պես Ըն տա նի քի 
տա րի: Այս շրջա նակ նե րում ժո ղո վա կան ներն 
անդ րա դարձ կա տա րե ցին հայ ըն տա նի քի 
առ ջեւ ծա ռա ցած ար դի խնդիր նե րի հաղ թա
հար ման գոր ծում Հա յոց Եկե ղե ցու հով վա կան 
առա քե լու թյա նը հայ րե նի քում եւ սփյուռ քում` 
որ դեգ րե լով Մայր Աթո ռի եւ թե մե րի կող մից 
իրա կա նաց վե լիք հո գեւ որ, սո ցի ա լա կան, գի
տաճա նա չո ղա կան, հով վա կան, քա րոզ չա
կան մի շարք ծրագ րեր: 

Գե րա գույն հո գեւ որ խորհր դի ան դամ նե րին 
ներ կա յաց վեց նաեւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած
նի 2018 թվա կա նի գոր ծու նե ու թյան տե ղե կա
գի րը:

 Շարունակությունը՝ էջ 4

Նոր նշանակումներ

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 հայ րա պե տա կան տնօ րի նու թյամբ 
կա տար վել են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի 
մի ա բան նե րի նոր նշա նա կում ներ:

Մա ղա քիա վրդ. Ամի րյա նը ծա ռա յու

թյան է կոչ վել Վի րա հա յոց թե մում` թե մա կալ 
առաջ նոր դի իշ խա նու թյան ներ քո:

Աղան աբղ. Երն ջա կյանն իր ծա ռա յու թյու
նը կբե րի Ռու սաս տա նի եւ Նոր Նա խի ջեւ ա
նի հա յոց թե մում` թե մա կալ առաջ նոր դի իշ
խա նու թյան ներ քո:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի այցը Գյումրի

Սկիզբը՝ էջ 2
Ծրագ րին իրենց աջակ ցու թյունն են բե րել ԱՄՆ արեւ ե լ յան եւ արեւմ տյան, Գեր մա նի ա յի եւ Եգիպ տո

սի, Ռու սաս տա նի եւ Նոր Նա խի ջեւ ա նի, Հա րա վա յին Ռու սաս տա նի, Մեծ Բրի տա նի ա յի եւ Իռ լան դի ա յի 
հա յոց թե մե րը եւ Հնդկաս տա նի հա յոց հո գեւ որ հով վու թյու նը:

Գյում րի այ ցե լու թյան ըն թաց քում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն անակն կալ այ ցե լեց բնա կա րան 
ստա ցած Մա նու կյան ըն տա նի քին: Շնոր հա վո րե լով Մա նու կյան նե րին բնա կա րա նա մու տի առի թով` 
Գա րե գին Բ Կա թո ղի կոսն իր օրհ նու թյուն ներն ու բա րե մաղ թանք նե րը բե րեց ըն տա նի քի ան դամ նե րին 
եւ նրանց հանձ նեց բնա կա րա նի վկա յա կա նը:

Ըն տա նի քի կրտսեր ան դամ նե րին ըն ծա յե լով մա նուկ նե րի Աստ վա ծա շունչ եւ այլ նվեր ներ` Վե հա
փառ Հայ րա պետն ըն տա նի քին նվի րեց ման րան կարսրբա պատ կեր, ապա եկե ղե ցա կա նաց հետ 
աղոթք բարձ րաց րեց առ Աստ ված՝ Մա նու կյան ըն տա նի քի բա րօր եւ խա ղաղ կյան քի հա մար:

Օր վա ավար տին թե մա կալ առաջ նոր դի եւ եկե ղե ցա կան նե րի ուղեկ ցու թյամբ Ամե նայն Հա յոց Կա թո
ղի կոսն այ ցե լեց Գյում րիի Ս. Հա կոբ եկե ղե ցի: Գո հա բա նա կան աղոթ քից հե տո Նո րին Սրբու թյունն իր 
օրհ նու թյու նը բե րեց ներ կա բա րե պաշտ հա յոր դի նե րին:
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Սկիզբը՝ էջ 3
Ժո ղո վա կան նե րը քննու թյան առան նաեւ 

Մայր Աթո ռի գոր ծու նե ու թյան ֆի նան սա կան 
հաշ վետ վու թյու նը եւ վերս տու գիչ հանձ նախմ
բի տա րե կան զե կույ ցը:

Գե րա գույն հո գեւ որ խորհր դի ժո ղովն 
ավարտ վեց Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի օրհ
նու թյան խոս քով եւ Պահ պա նիչ աղոթ քով:

Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի 2018 թվականի 
գործունեության ամփոփ 
տեղեկագիրը

2018 թ. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի եկե ղե
ցա կա նու թյան ընդ հա նուր թի վը 756 էր, որոն
ցից 52ը` ար քե պիս կո պոս եւ եպիս կո պոս, 
52ը` ծայ րա գույն վար դա պետ եւ վար դա պետ, 
28ը` աբե ղա, 499ը` քա հա նա, 131ը` սար կա
վագ: Ան ցյալ տա րի ձեռ նադր վել են 19 ամուս
նա ցյալ քա հա նա եւ 35 սար կա վագ, կա տար վել 
է նաեւ մաս նա վոր վար դա պե տու թյան աս տի
ճան նե րի 4 տվչու թյուն: Ար տերկ րում ուսա նող 
եկե ղե ցա կան նե րի թի վը հա մալր վել է երե քով:

Մայր Աթո ռի բա ժին նե րում եւ են թա բա ժին
նե րում աշ խա տել է 1142 աշ խար հա կան եւ 
հո գեւ ո րա կան անձ:

Նո րին Սրբու թյան օրհ նու թյամբ 2018  թ. 
փետր վար ամ սից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած
նի «Գա րե գին Ա» կրթա կան կենտ րո նում մեկ
նար կել է «Քա հա նա յից վե րա պատ րաստ ման» 
երեք շա բա թյա ծրա գի րը, որին տար վա ըն
թաց քում մաս նակ ցել է 161 եկե ղե ցա կան՝ Հա
յաս տա նի, Ար ցա խի եւ Սփյուռ քի թե մե րից: 

Հո գեւ որմշա կու թա յին ոլոր տում կազ մա
կերպ վել են մի շարք գի տա ժո ղով ներ եւ ցու
ցա հան դես ներ:

Հո գեւ որկրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում` 
Գեւ որ գյան հո գեւ որ ճե մա րա նում, Սեւ ա նի 
Վազ գե նյան հո գեւ որ դպրա նո ցում, Հա ռի ճա
վան քի Թրբան ճյան ըն ծա յա րա նում, Քա հա
նա յից պատ րաստ ման եռա մյա լսա րա նում 
ուսա նել է 160 սան:

Մայր Աթո ռի քրիս տո նե ա կան դաս տի ա րա
կու թյան կենտ րոնն ան ցյալ տար վա ըն թաց
քում շա րու նա կել է իր գոր ծու նե ու թյու նը նա

խադպ րո ցա կան, միջ նա կարգ, կի րակ նօ րյա 
կրթու թյան ոլորտ նե րում: Մայր Աթո ռի հո վա նու 
ներ քո գոր ծող «Էօռ նե կե ան հան րակր թա կան 
դպրո ցի» 35 դա սա րան նե րում ուսա նում է 519 
աշա կերտ, «Էօռ նե կե ան ման կա պար տեզ» 
հա ճա խում է 42 երե խա: Կալ կա թա յի հա յոց 
մար դա սի րա կան ճե մա րա նում եւ «Դավ թյան» 
օրի որ դաց վար ժա րա նում (Հնդկաս տան) 
ուսա նում է 76 աշա կերտ:

2018 թ. Հայ Եկե ղե ցու հա մաշ խար հա յին 
երի տա սար դաց մի ա վոր ման կող մից կազ մա
կերպ վել են մի շարք մի ջո ցա ռում ներ, որոնց 
շար քում՝ «Դե պի Հայ րե նիք, դե պի Սուրբ Էջ
միա ծին» կար գա խո սի ներ քո հա մա հայ կա
կան երի տա սար դա կան հա վա քը, որին մաս
նակ ցել է 20 եր կիր ներ կա յաց նող շուրջ 600 
եկե ղե ցա սեր երի տա սարդ:

Ան ցյալ տա րի Մայր Աթո ռի հո վա նու ներ
քո գոր ծող 7 հա յոր դյաց տներ (Էջ մի ա ծին, 
Աշ տա րակ, Գյում րի, Վա նա ձոր, Երեւ ա նում` 
Նորք, Մա լա թիա եւ Արաբ կիր) եւ Ման րան
կար չու թյան ար վես տի կենտ րոն հա ճա խել է 
շուրջ 4000 երե խա, կազ մա կերպ վել են բազ
մա  բնույթ մի ջո ցա ռում ներ, ցու ցա հան դես ներ, 

հա մույթ նե րի մե նա հա մերգ ներ, հան դի սու
թյուն ներ, մրցույթ ներ եւ այլ ծրագ րեր: 

ՀՀ զին ված ուժե րի հո գեւ որ առաջ նոր դու
թյու նում իր ծա ռա յու թյունն է բե րել 61 հո գեւո
րա կան, ՀՀ քրե ա կա տա րո ղա կան 12 հիմ
նարկ նե րում` 10:

Հա վա տա ցյալ նե րի հո գեւ որ կա րիք նե րը 
բա վա րա րե լու նպա տա կով Մայր Աթո ռի հրա
տա րակ չա կան բաժ նի կող մից լույս է ըն ծայ վել 
36 անուն գիրք: Առա վել լայն լսա րա նի հա մար 
քա րոզ չու թյուն է իրա կա նաց վել «Էջ մի ա ծին» 
ամ սագ րի, «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» թեր թի, 
ինչ պես նաեւ հա մա ցան ցի, հե ռուս տա ռա դիո 
հա ղոր դա շա րե րի եւ «Շո ղա կաթ» ու «Լույս» 
հե ռուս տա ըն կե րու թյուն նե րի մի ջո ցով:

2018ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ա ծի նը շա
րու նա կել է իր առա քե լու թյու նը սո ցի ա լա
կան ծա ռա յու թյուն նե րի ոլոր տում՝ մաս նա վոր 
ուշադ րու թյուն դարձ նե լով հա սա րա կու թյան 
կա րի քա վոր խմբե րին` փախս տա կան նե րին, 
սի րի ա հա յե րին, ազա տա մար տիկ նե րին, զոհ
ված զին ծա ռա յող նե րի ըն տա նիք նե րին, հաշ
ման դամ նե րին, ծնո ղա զուրկ երե խա նե րին, 
տա րեց նե րին, ուսա նող նե րին եւ հի վանդ նե րին: 

Շուրջ 650 ըն տա նի քի ցու ցա բեր վել է դրա
մա կան եւ նյու թա կան օգ նու թյուն` 60.496.384 
ՀՀ դրա մի չա փով, ան խա փան աշ խա տել են 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի եւ ՀԲԸՄի հո վա
նա վո րու թյան ներ քո գոր ծող 5 բա րե գոր ծա
կան ճա շա րան նե րը, որ տեղ սնունդ է ստա
նում շուրջ 900 անա պա հով քա ղա քա ցի: 

2018 թ. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի սո ցի ա
լա կան ծա ռա յու թյան գրա սե նյա կի ջան քե րով 
բաց վեց «Քյուրք չյան» երե խա նե րի աջակ ցու
թյան կենտ րո նը, որ տեղ մշտա կան խնամք է 
ստա նում 12 մա նուկ։ 

Այ սու, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ա ծի նը սո
ցիա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բնա գա վա ռում 
իրա կա նաց րել է ընդ հա նուր 360.070.173 ՀՀ 
դրա մի (երեք հա րյուր վաթ սուն մի լի ոն յո թա
նա սուն հա զար հա րյուր յո թա նա սու նե րեք) 
բա րե գոր ծա կան եւ սո ցի ա լա կան ծրագ րեր, 
որոնց շար քում աջակ ցու թյան ծրագ րեր հա
յաս տա նաբ նակ կա րի քա վոր սի րի ա հա յե
րին, երկ րա շար ժից տու ժած ըն տա նիք նե րին, 
սահ մա նա մերձ շրջա նի 9 քա հա նա նե րին, 
ման կատ նե րին, ա րյան լեյ կո զով տա ռա պող 
փոք րիկ նե րի, հաշ ման դամ երե խա նե րի եւ ավ
տով թա րի հե տեւ ան քով զոհ ված 4 զին ծա ռա
յող նե րի ըն տա նիք նե րին: 

Անդ րա դառ նա լով թե մա կան կյան քին` տե
ղե կաց վեց, որ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սու
թյան կա նո նա կան տա րածք նե րում գոր ծում են 
33 թեմ եւ 3 հայ րա պե տա կան պատ վի րա կու
թյուն, 718 եկե ղե ցի ու վանք, 812 ծուխ եւ ծխա
կան առա քե լու թյուն, որ տեղ կա 263 կի րակ նօ
րյա դպրոց, նաեւ՝ տիկ նանց եւ երի տա սար դաց 
մի ու թյուն ներ: Թե մե րում 2018 թ. իրա կա նաց
վել են հո գեւ որքա րոզ չա կան, սո ցի ա լա կան, 
կրթամ շա կու թա յին բազ մաբ նույթ ծրագ րեր: 

Հայ Եկե ղե ցու աշ խար հաս փյուռ թե մե րում 
նա խորդ տա րում օծ վել է 18 եկե ղե ցի, որոն ցից 
1ը` Արա րա տյան հայ րա պե տա կան թե մում, 3ը` 
Գու գա րաց թե մում, 1ը` Սյու նյաց թե մում, 1ը` 
Արա գա ծոտ նի թե մում, 1ը` Տա վու շի թե մում, 
5ը` Ար ցա խի թե մում, 3ը` Վի րա հա յոց թե մում, 
2ը` Ռու սաս տա նի եւ Նոր Նա խի ջեւ ա նի հա յոց 
թե մում, եւ 1ը` Ուկրա ի նա յի հա յոց թե մում: 

Լրատվական նյութերը՝ Մայր Աթոռ 
Ս. Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի

Սկիզ բը՝ թիվ 5

ԲԱ ՆԱՍ ՏԵՂԾՆ իր ժո ղովր դին հոր դո րում է 
պա հել եւ պահ պա նել հայ կա կան հա րուստ 

մշա կույ թը, ստեղ ծել հո գեւ որ հայ րե նիք: Ցա
րիզ մի հա յա հա լած քա ղա քա կա նու թյան պայ
ման նե րում նման հայ րե նի քի ստեղ ծումն անհ
րա ժեշ տու թյուն էր առա ջին հեր թին հո գեւ որ 
ար ժեք նե րի պահ պան ման տե սան կյու նից: 

Տե րյա նը հա վա տում է իր ժո ղովր դի ներ քին 
ուժին, հա վա տում է, որ նա կա րող է ստեղ ծել 
հո գեւ որ Հա յաս տան: Դա րերն ու հա րյու րա
մյակ ներն ապա ցու ցել են իր ժո ղովր դի զո րեղ 
ուժը: Հա յը միշտ էլ կա րո ղա ցել է իր ստեղ ծած 
ար ժեք նե րով պահ պա նել իր ինք նու թյու նը, շա
րու նա կել եր թը պատ մու թյան դժվա րին քա ռու
ղի նե րով: Պատ մու թյու նը կա րող է փաս տել իր 
ազ գի հո գեւ որ ավանդ նե րի մա սին: Մշա կույթն 
ու գի րը բազ մա թիվ ան գամ ներ զեն քի նման 
պաշտ պա նել են հայ ժո ղովր դին՝ դառ նա
լով նրա գո յու թյան երաշ խիքն ու ինք նու թյան 
կռվա նը: Մեր թշնա մի նե րին չի հա ջող վել սրի 
քա շել ժո ղովր դին, քա նի որ նրանց դեմ դուրս 
է եկել ազ գա յին ար ժեք նե րով տո կուն հայ 
մար տի կը:

Տե րյա նի առա ջադ րած գա ղա փար ներն ու 
հրա մա յա կան ներն այ սօր էլ ար դի ա կան հնչե
ղու թյուն ունեն: Ներ կա յումս կա տար վող հա սա
րա կա կան բուռն իրա դար ձու թյուն նե րը չպետք 
է անն կատ անց նեն մեզ հա մար: Պետք է հե
տեւ ո ղա կան լի նենք՝ ըմբռ նե լով դրանց հե ղաշր
ջիչ նշա նա կու թյու նը: Դա տարկ խոս քեր են մեր՝ 
փոքր ազգ լի նե լու բնո րո շում նե րը: Ազ գի մե ծու

թյու նը հո գեւ որ ար ժեք նե րով է որոշ վում: Եթե 
այ սօր հա յու թյան սիր տը պարզ ված է դե պի 
ապա գան, եթե նա հա վա տում է իր գա լի քին, 
ապա իր հա յաց քը ոչ մի այն Վան ու Էրզ րում 
պի տի դարձ նի, այ լեւ իր ներ սը՝ հո գու խոր քը՝ 
տես նե լու հա մար, թե կա ար դյոք իր մեջ այն 
ամե նը, ինչ կեն դա նու թյուն է տա լիս նյու թա կան 
Հա յաս տա նին: Եթե նման հա վատ կա, ապա 
հա յը ձեռ քը ձեռ քին ծա լած չի նստի եւ ձեռ նա
մուխ կլի նի հո գեւ որ հայ րե նի քի ստեղծ մա նը: 
Մեր հո գեւ որ հայ րե նի քը մի ավեր ված եր կիր է. 
նրա ավեր ված շեն քե րը կանգ նեց նե լու հա մար 
անձն վի րու թյուն ու բուռն ոգեւ ո րու թյուն է հար
կա վոր. «Քննե ցեք ձեր սիր տը եւ նա յե ցեք, թե 
կա ար դյոք այն տեղ հա վատ, որով պի տի կեն
դա նա նա մեր այդ հո գեւ որ Հա յաս տա նը, եթե 
չկա, ապա զուր են ձեր ջան քե րը նյու թա կան 
Հա յաս տա նի հա մար… Նա չի կեն դա նա նա, նա 
հո գով մի այն կա րող է կեն դա նի լի նել…» (նույն 
տե ղում, էջ 116–117):

Բա նաս տեղ ծի նույն մտա հո գու թյուն ներն 
առ կա են նաեւ «Եր կիր Նա ի րի» շար քի բո լոր 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րում: Նա ի րին դառ նում 
է հայ րե նի քի հա վա քա կան խորհր դա նիշ, հա
վա քա կան կեր պար: Դեռ ան մար մին, անի րա
կան էր այդ Հա յաս տա նը, բայց շատ փա փա
գե լի էր Տե րյա նի հա մար: Այդ հայ րե նի քը դեռ 
չկար, բայց գրո ղը երա զում էր նրա գալս տյան 
մա սին: Ան մի ջա պես հի շում ենք Տե րյա նի հի
շյալ շար քի «Մի՞թե վեր ջին պո ետն եմ ես» 
(Վ. Տե րյան, Եր կե րի ժո ղո վա ծու 4 հա տո րով, հ. 
1, Եր., 1972, էջ 249) բա նաս տեղ ծու թյան հե
տեւ յալ տո ղե րը.

Ահով ահա կան չում եմ քեզ
Ցո լա, ցնորք Նա ի րի՛...
Նույն շար քի այլ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ 

(նույն տե ղում, էջ 244) կար դում ենք.
Մշու շի մի ջից,– տե սի՜լ դյու թա կան,
Բաց վում է կրկին Նա ի րին տրտում... 
Փաս տո րեն` Նա ի րին ցնորք է, իղ ձե րի ու 

երա զանք նե րի մարմ նա ցում, Նա ի րին նպա
տակ է` ան հա սա նե լի ու դյու թա կան տե սիլ` 
պա րուր ված ան սահ ման մշու շով: Հենց այդ 
տե սիլ լի նե լու գի տակ ցու մից էլ ծնվում է բա
նաս տե ղի տագ նա պը. չլի նի՞ նոր հայ րե նի քի 
տե սիլն ան մի ջա պես ան հե տա նա: Տե րյանն 
ստեղ ծում է ապա գա յի հայ րե նի քի լու սե տես
լա կա նը` մի ա ժա մա նակ եր կյու ղե լով, թե այն 
կա րող է չի րա կա նա նալ: 

Տե րյա նի` հայ րե նի քի կեր տած կեր պա րը 
քաջ հայտ նի է «Եր կիր Նա ի րի» շար քի հե
տեւ յալ բա նաս տեղ ծու թյու նից (նույն տե ղում, 
էջ 243).

Չշլա ցա խնդուն փառ քիդ
Ան ցյալ ու հին փայ լով եր բեք.
Սի րե ցի հեզ, ան քեն հո գիդ,
Եվ եր գերդ մեղմ ու բեկ բեկ,
Խեղ ճու թյունդ խա վար ու լուռ, 
Աղոթք ներդ դառն ու ցա վոտ.
Զան գակ նե րիդ զար կը տխուր,
Եվ խու ղե րիդ լույ սերն աղոտ։ 
Հայ րե նի քի կեր պա րը նոր կող մե րից է բա

ցա հայտ վում «Կար ծես թե դար ձել եմ ես 
տուն» եւ «Հի շում եմ ինչ պես այն ուշ» բա նաս
տեղ ծու թյուն նե րում: Այս ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րում պատ կեր վում է հայ րե նի քի ինք նա տիպ 

գե ղեց կու թյան նկատ մամբ ան սահ ման կա
րո տը: Տուն դար ձի պատ րան քը վե րա դար ձի 
տպա վո րու թյուն է ստեղ ծում դե պի ման կու
թյունն ու հե քի աթ նե րի նվի րա կան ժա մա նակ
նե րը: Պատ րան քը լի ա կա տար է դառ նում, երբ 
արեւը հանգ չում է հեռ վում, հե քի աթն ան վերջ 
օրո րում է, իսկ իլի կը` անուշ խո սում: 

Ճիշտ է, եր բեմն Տե րյա նին հա մա կում են 
հու սալ  քու թյունն ու տագ նա պը, թե ար դյոք 
այդ «մեռ նող» երկ րում «հա րյավ» պի տի եր գի 
իր երկ րի հա մար, բայց դրան հե տեւ ում է մեծ 
հայ րե նա սե րի, իր ժո ղովր դի քաջ զա վա կի պա
տաս խա նը. «Որ քան մու թը սեւ, այն քան ես հա
մառ»: Սա փաս տում է բա նաս տեղ ծի ան մար 
հա վատն ու երկ նե լու կո չը եւ այն հա մո զու մը, 
որ սուրբ է իր երկ րի ուղին, եւ վեհ՝ նրա պսա կը: 

«Եր կիր Նա ի րի» շար քը նաեւ կոչ է հայ րե
նի քին, կոչ այն աշ խար հին, որ տեղ մայր կա, 
սի րած էակ ու հայ րե նի տուն:

Շարունակությունը՝ էջ 6

Գերագույն հոգեւոր խորհրդի ժողով Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում 

Վահան Տերյանի 
«Հոգեվոր Հայաստանի» խորհուրդը

(բանաստեղծի ծննդյան 134-ամյակի առթիվ)
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Գ. Իշ խա նու թյան սեւ արկ ղե րը

Սկիզբը՝ թիվ 2, 4–5

ՍԹԱՓ հա յաց քը կա րող է եւ ար դա րաց նել 
գե նե րա լին, որով հե տեւ նա դա ժա նո րեն 

պատ ժել էր իր վստա հու թյու նը կորց րած 
դա վա ճա նին: Իսկ փռի մեջ կարմ րաց ված 
խոճ կո րի պես սե ղա նին մա տու ցե լը Մար
կե սի ոճի պարզ ար տա հայ տու թյունն է՝ հա
մեմ ված չա վա զան ցու թյամբ ու երեւ ա կա
յու թյամբ:

Գե նե րա լի հա մար սե րը հե ռու բան է, 
մո տի կը կիրքն է, որը պա լա տում սպա
սու հի նե րի է կռաց նում եւ դպրո ցից տուն 
դար ձող աղ ջիկ նե րի պառ կեց նում: Հե տո 
հե ղի նա կը բա րո յա կան շրջա դարձ է անում՝ 
դպրո ցա կան աղ ջիկ նե րի անու նով նրան 
մա տու ցում էին նա վա հանգս տի շուր ջօ րյա 
թի թեռ նիկ նե րի:

Մի ակ եւ օրի նա կան սե րը նրա հա մար 
Լե տի սիա Նա սա րե նոն էր, որը ծե րու թյան 
մթնամ շուշ խոր խո րատ նե րում նրան գրել
կար դալ սո վո րեց րեց: Դրա նից հե տո գե նե

րա լը սո վո րու թյուն 
դարձ րեց իր առան
ձին մտքե րը գրի 
առ նել թղթի պա տա
ռիկ նե րին, դրանք 
ոլո րել ու խցկել կա
ռա վա րա կան տան 
ցան կա ցած ան կյուն: 
Հե տո դրանք պա
տա հա բար գտնում ու 
կար դում էր եւ վե րա
կանգ նում հի շո ղու
թյու նը՝ «որ պես զի հի
շեր, թե ով է ին քը, երբ 
հի շո ղու թյունն իս պառ 
կորց ներ» (էջ 128): 

Ինչ պես բուդ դա
յա կան ներն իրենց 
մ ա ն թ  ր ա  ն ե  ր ը ՝ 
աղոթք ներն էին գլա

նա կում, ինչ պես գնչու նե րը բախ տի հու
շագ րերն էին գլա նա կում եւ թու թակ նե րի 
կտուց նե րով պա տա հա կան մե կը հա նում՝ 
որ պես բախ տա գու շակ, այդ պես էլ նա
հա պե տը լավ խոս քերն էր գրում մի թղթի 
վրա, գլա նա կում եւ խցկում որեւէ տեղ, հե
տո պա տա հա կա նո րեն գտնե լիս հի շո ղու
թյունն արթ նա նում էր: Թղթե գլա նակ ներն 
ասես հի շո ղու թյան պահ պա նակ ներ լի նեն: 
Մի ջան կյալ հի շենք, որ հի շո ղու թյան հետ 
կապ ված մի ամ բողջ շերտ կա «Հա րյուր 
տար վա մե նու թյուն» վե պում:

Այս պես՝ գե նե րա լը ոլո րած թղթե րից մե
կի վրա գրել էր. «Իմ անու նը Սա կա րի աս 
է», հե տո կար դա ցել, իրեն օտար էր զգա ցել 
այդ ան վա նը եւ թուղ թը պատ ռել՝ ես ես եմ: 
Բա ցա ռիկ ան հատն ինչ պե՞ս կա րող է որեւէ 
անուն ունե նալ, անուն, որ կա րող են նաեւ 
ուրիշ ներն ունե նալ՝ ես ե՛ս եմ եւ վերջ:

Կա նա ցի եր կու գլխա վոր կեր պար նե րից 
մե կը գե նե րա լի մայր Բեն դի սի ոն Ալ վա րա
դոն է, մյու սը՝ կի նը՝ Լե տի սիա Նա սա րե նոն:

Մոր կեր պա րը ձեւ ա վոր վում է շա րադ
րան քի առա ջին իսկ էջե րից, ամ բող ջա կան 
պատ մու թյուն դառ նում 4րդ դրվա գում եւ 
հե տո ուղե կից հի շո ղու թյուն նե րով շա րու
նակ վում մին չեւ վերջ:

Բեն դի սի ոն Ալ վա րա դոն սո ված, ցնցո
տիա վոր թա փա ռաշր ջիկ է եղել, որը հա
նուն մի կտոր հա ցի՝ տրվել է աջ ու ձախ: 
Եղել է գե ղեց կա տես եւ շատ պար զա միտ: 
Նրա վար քը փո ղո ցա յին է, որ դու հա մար՝ 
սրբա զան, որն իրեն մի այ նակ էր սաղմ նա
վո րել եւ մի այ նակ էր ծննդա բե րել: Մինչ դեռ 
մայ րը չէր էլ հի շում, թե փախս տա կան նե
րից որ մե կից է ոտ քի վրա հղի ա ցել: Ըն կեր
քը խո զե րի առաջ են նե տել, իսկ նո րած նի 
ձեռ քե րի ափե րը բախ տագ ծեր չեն ունե ցել, 
ին չը թա գա վոր դառ նա լու նա խան շան էր:

Մոր մա հը զազ րե լի է՝ թի կուն քի խո ցե րի 
մեջ ճի ճու ներ ու նե խա հոտ: Բայց որ դին 
առանց խոր շան քի խնա մում է նրան, ամեն 
ինչ անում ան ձամբ՝ առանց ան գամ ան
հրա ժեշտ զգու շա վո րու թյան:

Մոր մա հից հե տո հան կարծ նկա տում է, որ 
ձեռ քը կրծքին սեզ մած նրա պատ կե րը նույ
նու թյամբ դրաշմ վել է սա վա նին: Ասես Քրիս
տո սի պա տան քը լի նի: Դա հե տո Վա տի կա
նից եկած պա պի նվի րա կը պետք է կաս կա ծի 
են թար կեր եւ դրա հա մար գե նե րա լի հրա
հան գով անարգ վեր, բայց ի վեր ջո նա հաս
նում է նպա տա կին եւ մո րը սրբա դա սում: Վե
րա բեր մուն քը. «Իսկ պա պը թող մե կընդ միշտ 
ական ջին օղ անի, որ ին քը պապ է Հռո մում 
<…>, իսկ էս տեղ ես էն եմ, ինչ կամ»: Երախ
տա պարտ որ դին հա տուկ հրա մա նագ րով 
«հայ րե նյաց մեծ մայր» է հռչա կում սի րա սուն 
ծնո ղին եւ տա րա ծում պաշ տա մուն քը:

Պաշ տո նա պես հայ տա րար ված հա րյու
րօ րյա սգի ըն թաց քում մոր դա գա ղը նվա
գախմ բի ուղեկ ցու թյամբ շրջում են ամ
բողջ երկ րով մեկ՝ «որ պես զի ոչ ոք ան մասն 
չմնար նրա հի շա տա կը հար գե լու պատ վից» 
(էջ 133): Եվ նրան հա մո զում են, որ ամ բողջ 

ճա նա պար հին սա ռույ ցով պատ ված դի ա
կը ոչ մի այն ամե նեւ ին չքայ քայ վեց, այ լեւ 
հան գու ցյալն աչ քե րը բա ցեց. «Տե սանք, որ 
նրա բի բե րը բյու րե ղի պես վճիտ էին, հուն
վա րյան ըն ձա խո տի պես մոռ ու լուս նա քա
րի պես ջինջ, եւ ան գամ ամե նա թե րա հա
վատ ներս տե սանք, թե ինչ պես դա գա ղի 
ապա կին պղտոր վեց նրա շնչի գո լոր շուց, 
եւ ինչ պես նրա ծա կո տի նե րից կեն դա նի ու 
անու շա բույր քրտինք բխեց, եւ տե սանք, թե 
ինչ պես ժպտաց նա» (էջ 135–136): Քայ քայ
ման պատ կե րը վե րած վում է հա րու թյան, 
հրաշք է կա տար վում՝ մշտա մուլ ջո րի նե
րը ծնում են, անա պա տում ծա ղիկ ներ են 
աճում, խու լու համ րե րը խո սում են: Քրիս տո
նե ա կան հրա շա պա տում: 

Վեր ջում էլ պարզ վում է, որ մոր անունն 
ամե նեւ ին էլ Բեն դի սի ոն Ալ վա րա դո չի 
եղել, որ տեղ Բեն դի սի ոն թարգ մա նա բար 
նշա նա կում է օրհ նու թյուն, որով հե տեւ դա 
իրենց կող մե րի անուն չէ: Կա րեւ ո րը գե նե
րա լի կամքն է, որ ներ կա յա նում է որ պես 
ժո ղովր դի կամք: Ըստ այդմ՝ «Բեն դի սի ոն 
Ալ վա րա դո յի քա ղա քա ցի ա կան սրբու թյու
նը հռչակ վեց, նրան ազ գի հո վա նա վոր 
սուրբ, տա ռա պյալ նե րի ամո քիչ, թռչուն
նե րի տի րու հի կո չում ներ շնորհ վե ցին, եւ 
նրա ծննդյան օրը ազ գա յին տոն հայ տա
րար վեց…» (էջ  153–154): Սույն հրա մա
նագ րով նա պա տե րազմ էր հայ տա րա րում 
Մայր Աթոռ Վա տի կա նին: Այս պես դրվագ 
առ դրվագ հե ղի նա կը խո րաց նում է գե նե
րա լի ծաղ րը, ամեն ինչ լուրջ է, պե տու թյան, 
իշ խա նու թյան անու նից, բայ ցեւ՝ ծաղ րու ծա
նակ, որ վե րած վում է սպա նիչ գրո տես կի: 

Պար զու նակ այս կի նը, մեկ ան գամ որ
դուն տես նե լով երկ րի ղե կա վա րի զին վո
րա կան հա գու կա պի մեջ եւ հպար տա նա լով 
նրա նով, դի վա նա գետ նե րի առ ջեւ բա ցա
կան չել է. «Եթե իմա նա յի, որ տղաս հան րա
պե տու թյան նա խա գահ կդառ նար, դպրոց 
կու ղար կեի նրան...» (էջ  51): Այս խայ
տա ռա կու թյու նից հե տո մո րը հե ռաց նում 
են պա լա տից եւ պա հում քա ղա քա մերձ 
առանձ նա տան սե նյակ նե րից մե կում:

Շարունակությունը՝ էջ 7

ԳԼԽԱ ՎՈ ՐԸ

ԺՈՒ ԿՈՎԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿՈՎ մի տա րօ րի նակ 
մարդ է ապ րել. մարդ, որը կորց րել էր 

«գլխա վո րը»: Մե ծա հա րուստ էր եւ ուներ 
այն ամե նը, ինչ կա րող է մարդ իր հա մար 
ցան կա նալ, այ դու հան դերձ, մի բան կար, 
որը նա չու ներ ու որի անունն իսկ չգի
տեր: Նա այն քան բա նի էր ձեռն հաս. գրե
թե ունակ ամեն ին չի, սա կայն չգի տեր մի 
բան, որին կա րե լի կլի ներ ձգտել, եւ կյան
քը հաչս նրա անի մաստ ու մե ռյալ էր թվում: 
Նրան ոչինչ չէր ուրա խաց նում, եւ տա կավ 
առ տա կավ իր հարս տու թյունն ան տա նե լի 
բեռ էր դառ նում: Այդ ժա մա նակ նա գնում 
է մի պա ռավ կնոջ մոտ, որը հրե լե ռան քա
րայ րում քնած՝ խնամ քով փայ փա յում էր իր 
հի նա վուրց իմաս տու թյու նը, եւ պատ մում 
իր դժբախտ վի ճա կի մա սին:

«Գնա՛ մեծ աշ խարհ,– ասում է նրան պա
ռա վը,– որո նի՛ր կո րու սյա լը. քո դժբախ տու
թյու նը մեծ է, քեզ պա կա սում է գլխա վո
րը, եւ քա նի դեռ դա չես գտել, կյան քը քեզ 
հա մար ցավ ու տա ռա պանք կլի նի»: Եվ 
դժբախ տը որո նում նե րի ճամ փան բռնեց: 

Սույն հե քի ա թը մտա բե րում եմ ամեն ան
գամ, երբ մտո րում եմ ժա մա նա կա կից աշ
խար հի եւ նրա հո գեւ որ ճգնա ժա մի շուրջ: 
Որ քա՜ն հա րուստ է աշ խարհն իր նսեմ բա
րիք նե րով եւ այս պես էլ հա կհարս տա նա 
ու կհարս տա նա: Տարա ծու թյու նը կհաղ թա
հար վի, օդը կնվաճ վի, մա տե րի ա յի խորհր
դա վոր հատ կու թյուն նե րը կբա ցա հայտ վեն 
ու կհնա զանդ եց վեն, ան հա սա նե լի նե րը 
հա սա նե լի կդառ նան, չլսված նե րը` լսե լի: 
Օրա վուր մար դու տրա մադ րու թյան ներ քո 
նո րա նոր գոր ծիք ներ, մի ջոց ներ ու հնա
րա վո րու թյուն ներ կդրվեն: Բայց գլխա վո րը 
կբա ցա կա յի:

«Ինչ պես» երկ րա յին կյանքն ան կա սե լի 
ու հա ջող զար գա նա, երբ երկ րա յին կյան
քի «ին չի հա մար»ն անն կատ կո րել է: Այո՛, 
անն կատ, որով հե տեւ հո գեւ որ ցրա վա ծու
թյու նը սոսկ մի քա նի դար է տեւ ել: Ինչ պես, 

ասենք, ցրվա ծու թյամբ տա ռա պող մար դու 
պա րա գա յում, որը շախ մատ խա ղա լիս 
բարդ ու բազ մա քայլ կոմ բի նա ցիա է մշա
կել եւ ար դեն կի սով չափ այն իրա գոր ծել է, 
սա կայն հան կարծ մո ռա նում է խա ղի պլա
նը: «Լավ: Բայց ին չո՞ւ եմ ես դա ձեռ նար կել: 
Իրա կա նում ի՞նչ էի ես այ դու ցան կա նում 
անել»:

Ժա մա նա կա կից նե րի մե ծա մաս նու թյան 
հա մար սույն հար ցը գի տակ ցու թյան սե
փա կա նու թյուն չի էլ դառ նում: Նրանք ոչինչ 
չգի տեն «կյան քի ին չի՞ հա մար»ի մա սին, 
ինչ պես եւ չեն նկա տում իրենց տգի տու
թյու նը: Նրանք ոչ մի պա տաս խան չու նեն, 
նույ նիսկ չեն էլ նկա տում պա տաս խա նի 
բա ցա կա յու թյու նը: Կո րու սյա լը, հա վա նա
բար, կա րե լի կլի ներ գտնել, սա կայն նախ 
պետք է նշմա րել նրա բա ցա կա յու թյու նը. չէ 
որ միայն այդ ժամ հնա րա վոր կլի նի ձեր բա
զատ վել դժբախ տու թյու նից, հնա րա վոր կլի
նի իրա կա նաց նել որո նում նե րը: 

Ար ժի հի շել վեր ջին հա րյու րա մյա կի բնա
գի տա կան եւ տեխ նի կա կան հայտ նա գոր
ծու թյուն նե րը: Գո լոր շի, էլեկտ րա կա նու թյուն, 
ման րէ նե րի բու ծում, գազ, եր կաթ բե տոն, 
ինք նա թիռ, ռա դիո, հա վա նա բար, ատո մի 
մո տա լուտ տրո հում, եւ դեռ ով գի տի, թե 
ին չեր: Ինք նին բա վա կան է եւ չա փից ավե
լի բա վա կան է` ինչոր մեծ բան ստեղ ծե լու 
հա մար: Սա կայն այս ուղի նե րով ըն թա նա լը 
են թադ րում է հա մա պար փակ խան դա վառ
ված, նպա տա կաս լաց ու հե ռա տես գի տակ
ցու թյուն, ար վես տի վիթ խա րի հո գեւ որ
դաս տի ա րակ չա կան ուժ: Կյանքն առանց 
իմաս տի դառ նում է առա վել վտան գա վոր, 
քան եր բեւէ: Ստեղ ծա գոր ծա կան հնա րա վո
րու թյուն նե րը կա րող են հա մա տա րած ավե
րա ծու թյուն նե րի գոր ծիք նե րի վե րած վել: Չէ 
որ դրանք ինք նին ո՛չ «լավն» են , ո՛չ էլ՝ «վա
տը». դրանք սոսկ հզոր, անո րոշ «հնա րա
վո րու թյուն ներ» են, հարս տաց ված նե րուժ, 
ինչ պես չլրաց ված, բայց ստո րագր ված լի ա
զո րու թյուն նե րի վկա յա կան կամ էլ վտան գի 
տե սան կյու նից հե տա զոտ ված քնած հրաբ

խա յին լեռ` ան կան խա տե սե լի ու քմա հաճ 
ըստ ամե նայ նի:

Ժա մա նա կա կից մարդ կու թյու նը գեթ ան
սխալ ին տու ի տիվ կեր պով պի տի զգա, թե 
«ուր» է ինքն ըն թա նում, «ին չի հա մար» են 
նրան ըն ձեռ ված այս հնա րա վո րու թյուն նե
րը, «ինչ պես» պետք է դրանք օգ տա գոր
ծել, կի րա ռել, որ պես զի ստեղ ծա գոր ծա կան 
շա վի ղը ավե րակ նե րի ուղու չվե րած վի: Նա 
պար տա վոր է նաեւ իմա նալ, որ մի մի այն հո
գեւ ո րա պես կա յա ցած, ազ նիվ ցան կու թյուն
նե րով առաջ նորդ վող ու կար գա պահ մարդն 
է ի վի ճա կի չչա րա շա հե լու այդ հարս տաց

ված նե րու ժը: Մի՞թե երե խա յին թույլ կտան 
վա ռո դի հետ խա ղալ: Չա րա բաս տիկ բա՞ն 
չէ ար դյոք, երբ կա խար դի աշա կեր տը ոգի
նե րի հմա յու թյամբ է զբաղ վում, բայց չգի տի` 
ինչ պես դրան ցից ազատ վել: Ի՞նչ կպա տա
հի, եթե հո գեւ որ ար մատ նե րից կտրված եւ 
բա րո յա պես սան ձար ձակ «աշ խար հը նվա
ճող նե րի» մի խումբ մար դիկ սկսեն պրպտել 

ար դի քի մի ա յի, տեխ նի կա յի եւ ման րէ ա բա
նու թյան մի ջոց նե րը:

Ժա մա նա կա կից մար դու դժբախ տու թյու
նը մեծ է. նրան պա կա սում է գլխա վո րը` 
կյան քի իմաս տը: Նա պի տի որո նում նե րի 
ուղի ել նի: Եվ քա նի դեռ չի գտել գլխա վո
րը, փոր ձանք ներն ու վտանգ ներն ավե լի 
ու ավե լի հա ճախ նրան կդա րա նա կա լեն... 
Մին չեւ Քրիս տո սի հայտ նու թյա նը չդառ նա 
եւ վերս տին չդա վա նի ՆՐԱՆ: 

ՄԻԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՅՍ  աշ խարհ եկող ամեն ադա մոր դի 
ծպտյալ կեր պով ծանր փոր ձու թյան է են

թարկ վում: Ոչ ոք նրան այդ մա սին ոչինչ չի 

ասում. նա ինքն ան ձամբ պի տի վե րապ րի 
կա ցու թյու նը, իմաս տա վո րի այն ու գլուխ 
հա նի դրա նից: Հա ճախ բա վա կան եր կար 
ժա մա նակ է անց նում մինչ դա տե ղի կու
նե նա. հա ճախ էլ ըմբռ նո ղու թյու նը չա փա
զանց ուշ է գա լիս, եւ այդ ժամ մար դը դառ
նում է անօգ նա կան ու կո րածմո լո րած:
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Սկիզբը՝ էջ 4
Այդ ամե նը շնչում ու ապ րում են հայ րե նի

քի նկատ մամբ ան սահ ման սի րով: Ինչ պես 
Շա մի րա մը, այն պես էլ մյուս գայ թակ ղու
թյուն նե րը, օտա րու թյունն ու կա խար դանք
նե րը չեն կա րող հե ռու պա հել գրո ղին իր 
հայ րե նի քից: Ան գամ հե ռու նե րում նա մշտա
պես եր գել է հայ րե նի եր գե րը, սրտում վառ 
պա հել «նոր հայ րե նի քի» տես լա կա նը: 

Նա ի րյան երկ րում շատ վեր քեր ու վար դեր 
են բաց վել ար նոտ: Ոչ մի տե ղում, ոչ մի վայ
րում մարդ կա յին դա շույնն այդ քան քի նոտ 
ու չար չի եղել: Չնա յած այդ ամե նին՝ ժո ղո
վուր դը շա րու նա կել է ապ րել եւ արա րել: Ու 
իր ստեղ ծած ար ժեք նե րով պար տա վոր է 
կեր տել իր նոր ու վե րածն ված հայ րե նի քը: 
Ան պարտ է մեր ժո ղո վուր դը՝ իր ան բե կա
նե լի հա վա տով, իր ստեղ ծա գործ մտքով ու 
ձեռ քով, իր ար դա րա սեր ու մար դա սեր հո
գու ազ նիվ մղում նե րով: Այն, ինչ հայ րե նի քի 

հո գին ու սիրտն է, նրա հա մար թանկ է եւ 
անու րա նա լի:

Մեզ հո գեւ որ հայ րե նիք է պետք. ահա գրո
ղի ցան կու թյու նը, երա զան քը: Ին չո՞ւ, որով
հե տեւ դա րե րի ըն թաց քում մենք զրկվել ենք 
նյու թա կան Հա յաս տա նից, մեր եր կի րը բա
զում ան գամ ներ հայտն վել է օտա րի լծի տակ, 
եւ ժո ղո վուր դը դա րեր շա րու նակ պայ քա րել է 
իր ազա տու թյան ու ան կա խու թյան հա մար, 
թշնա մուն իր երկ րի սահ ման նե րից հա նե լու 
հա մար: Չնա յած այս ամե նին՝ հայ ժո ղո վուր
դը շա րու նա կել է գո յա տեւ ել, շա րու նա կել 
է ապ րել եւ ար ժեք ներ արա րել: Ժո ղովր դին 
այդ ար գելք ներն ու խո չըն դոտ նե րը հաղ
թա հա րե լուն օգ նել են իր իսկ ստեղ ծած ար
ժեք նե րը՝ գի րը, գրա կա նու թյու նը, ար վես տը, 
մշա կույ թը: Թշնա մուն եր բեք չի հա ջող վել 
ընկ ճել հայ ժո ղովր դի կամքն ու հո գին: Այս 
ամե նից դաս քա ղե լով՝ պետք է հաս կա նալ, 
որ նյու թա կան ար ժեք նե րից կա րե լի է հե ռա
նալ, բայց հո գեւոր ար ժեք նե րից՝ եր բեք: Հո
գեւ որ ար ժեք նե րի կո րուստն ինք նա ոչն չաց
ման կտա նի ազ գին՝ առանց փրկու թյան որեւէ 
հույ սի: Ուրեմն առանց հո գեւ որ հայ րե նի քի 
գա ղա փա րի, առանց նյու թա կան ար ժեք նե րի 
ստեղծ ման՝ ազ գը չի կա րող լու ծել կե ցու թյան 
հար ցե րը: Եվ նյու թա կան ցան կա ցած խնդրի 
լու ծում այդ դեպ քում դա տա պարտ ման կար
ժա նա նա: Ահա հո գեւ որ հայ րեն քի ստեղծ ման 
ու պահ պան ման կա րեւ ո րու թյու նը, հայ րե նի
քի մա սին մի առաս պել, իսկ դրա նպա տա կը` 
հո գեւ որ ար ժեք նե րի զար գա ցումն ու պայ
ծառ ապա գա յի կեր տու մը: Այս պի սի ներ քին 
հա վատ է անհ րա ժեշտ մեր մտա վո րա կա նու
թյա նը եւ առ հա սա րակ ժո ղովր դին, մե զա նից 
յու րա քան չյու րին: Այդ հա վա տի առ կա յու թյան 
պայ ման նե րում հո գեւ որ Հա յաս տա նի գա
ղա փա րը մար մին կստա նա, կեն դա նի կլի նի 
հայ րե նի քը գո յու թյան հա վերժ շղթա յում:

Մե րի ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻ ՍՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու
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Խնդի րը ձայ նում է. ըստ գո յու թյան հիմ

նա րար սկզբուն քի` դու, ինչ պես եւ բո լոր 
մար դիկ, մի այ նակ ես աշ խար հում. դու 
պի տի հաս կա նաս քո մե նու թյու նը, ըն կե
րա նաս նրա հետ եւ հո գեւ ո րա պես հաղ թա
հա րես այն. չէ որ նա կու ղեկ ցի քեզ մին չեւ 
կյան քիդ վեր ջին օրը, սա կայն բնա վո րու
թյունդ, շնոր հիվ նրա, զո րու թյուն, ար ժա նա
պատ վու թյուն ու բա րու թյուն ձեռք կբե րի:

Մի այ նակ է այս աշ խարհ գա լիս մար դը` 
շնչել պա հան ջող տա ռա պան քի ար ձա կած 
առա ջին ճի չով. մի այ նակ է այս աշ խար հը 
լքում նա` վեր ջին շնչով փոր ձե լով ինչոր 
բառ ար տա բե րել: Եր բեմն այն քան շատ բան 
է ար վում նրա հա մար, իսկ նա այդ պես էլ 
մի այ նա կյաց է մնում` իր իսկ մարմ նի խցում 
բանտ ված: Այն ամե նը, ինչ նա հըն թացս իր 
կյան քի այս բան տախ ցում զգում է, ըն կա
լում, զգա լով ճա նա չում, այն, ին չի տեն չում 
է, ին չի մա սին խորհր դա ծում, ոչ ոք չի կա
րող վե րապ րել այն պես, ինչ պես ին քը. այն 
ամե նը, ինչ իր մի այ նու թյան մեջ ըն դու նում 
է, որո շում, իրա գոր ծում, զո հո ղու թյամբ ի 
կա տար ածում, վե րապ րում եւ անք նու թյան, 
հի վան դու թյան, հոգ սե րի, ան հա ջո ղու թյան, 
հու սա հա տու թյան մեջ քա շում, մի մի յայն 
ին քը գի տի: Կյան քի ամե նայն նշա նա կա լից 
իրա դար ձու թյուն` առա ջին սի րուց մին չեւ 
ծնող նե րի մա հը, ամե նայն կա րեւ որ որո
շում, իր ուսե րին դրված ամե նայն պա տաս
խա նատ վու թյուն, ամե նայն կսկիծ ու վիշտ 
նրան զգալ են տա լիս յուր մե նա կու թյու նը: 
Սոսկ սա կա վա թիվ մարդ կանց է վի ճակ ված 
եղել վե րապ րել ծայ րա հեղ մի այ նու թյու նը՝ 
ծայ րա հեղ սուր իրա վի ճա կում` խռո վա հույզ 
ծո վում, լռա կյաց լեռ նե րում, երեկ վա մար տի 
դաշ տի մո ռա ցու թյան մեջ, բան տա խցում` 
իր հո գե կան ու հո գեւ որ մի այ նու թյունն 
ըմբռ նե լու հա մար: Սույն ցմահ մի այ նու թյու
նը ծան րա ծանր բեռ է, բայց ընդս մին նաեւ` 
մեծ բա րիք:

Իր մե նա վո րու թյու նը գի տակ ցե լուն պես` 

մար դը հարց է տա լիս. «Ո՞վ կօգ նի ինձ»: 
Ի պա տաս խան հնչում է. «Ես ինքս պի տի 
օգ նեմ ինձ»... Ահա այս պես դրվում է բնա վո
րու թյան առա ջին քա րը: Պա տաս խա նը նաեւ 
ձայ նում է. «Որ քան առա վել հա վա տա րիմ 
լի նեմ Երկ նա յին Տի րո ջը, այն քան ան խա
փան կհաս նի ինձ Նրա օգ նու թյու նը»... Ահա 
այս պես դրվում է կեն դա նի հա վա տի առա
ջին հիմ նա քա րը: Մի այ նու թյան մեջ մար դը 
գտնում է ինքն իրեն, իր բնա վո րու թյան զո
րու թյունն ու կյան քի սրբա զան ակուն քը:

Իսկ երբ մար դը վե րա հա սու է լի նում 
ուրի շի մի այ նու թյա նը, այ սինքն` նրան, 
ինչ յու րա քան չյուրն ապ րում է իր իսկ ան
ձի մեջ ամ փոփ ված, սա կայն տա կա վին 
միայ նու թյան բե ռին ու բա րի քին հա սու չե
ղած, ապա դա ար դեն կա րեկ ցանք ու սեր 
է, որոն ցով մենք տո գոր վում ենք` կա րեկ
ցան քով տկա րի եւ սի րով ուժե ղի նկատ
մամբ: Այդ ժամ նա ասում է. «Ես օգ նու թյան 
ձեռք կմեկ նեմ նրանց: Եղ բայր նե՛ր, ես կօգ
նեմ ձեզ, քա նի որ դուք մի այ նակ եք, իսկ 
ես քա ջա տե ղյակ եմ դրա դառ նու թյանն ու 
խա ղե րին»։ Մե նու թյու նը ճա շա կած մար դը 
գտնում է իր մի այ նակ տա ռա պյալ եղ բորն 
ու օգ նում նրան: Եվ հենց աստ է, որ ծնվում 
են հո գեւ որ սե րը, եղ բայ րու թյունն ու զգաց
մունք նե րի ճշմա րիտ մի ա բա նու թյու նը:

Մեզ տրված չէ ձեր բա զատ վել մի այ նու
թյու նից: Սա կայն բո լորս էլ կոչ ված ենք 
ար ժա նա պատ վո րեն ու հա վա տով կրե լու 
մեր մի այ նու թյու նը եւ, սի րե լով ու օգ նե լով, 
ուրի շի մի այ նու թյու նը դարձ նե լու տա նե լի, 
պատ վար ժան ու հո գեւ որ:

Սա է մխի թա րու թյու նը... Այս պես եւ մի
մի այն այս պես ձեռն հաս կլի նենք հաղ թա
հա րե լու մի այ նու թյու նը. մենք՝ մի այ նակ 
ադա մոր դի ներս` հա յացք ներս դե պի վեր 
ուղ ղե լով ու իրար օգ նե լով: 

Շարունակելի

Ռուսերենից թարգմանությունը` 
Գրիգոր ԴԱՐԲԻՆՅԱՆԻ 
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Ե Լ ՆԵ ԼՈՎ այդ եւ այլ հար ցե րի հրա տա
պու թյու նից՝ Շահ նուրն իր վե րո հի շյալ 

պատմ ված քը վե րամ շա կեց, որը շատ ավե
լի ծա վա լուն դար ձավ (նա խոր դից գրե թե 
չորս ան գամ ավե լի), եւ տպագ րեց «Բաց 
տո մա րը» գրքում (Շահ նու րը ծրագ րել էր 
իր պատմ ված քը զե տե ղել 1949ին կազ մած 
«Ան տիպ էջեր» գրքում. պի տի լույս տես ներ 
Կիպ րո սում, սա կայն այդ պես էլ չտպագր
վեց)։ Այն լույս տե սավ 1971 թվա կա նին։ Կա
րե լի է ասել, որ Շահ նու րը մի շարք էա կան 
փո փո խու թյուն ներ է կա տա րել։ 

Պատմ ված քի եր կու տար բե րակ ներն էլ 
գրված են առա ջին դեմ քով։ Հե ղի նակն իր 
հե րո սին տրված Էմիլ ան վամբ հան դես է 
գա լիս որ պես թե՛ դեպ քե րի շա րադ րող, թե՛ 
այդ դեպ քերն ու երեւ ույթ ներն իր խո հե րի ու 
դա տո ղու թյուն նե րի մի ջով անց կաց նող վեր
լու ծա բան։

Պատմ ված քը փո փո խու թյան է են թարկ
վել հենց սկզբից. եթե առա ջին տար բե րակն 
ուներ «Կա րեւ որ ձօն» վե րա տա ռու թյամբ 
բնա բան, որ տեղ հե ղի նակն իր գործն ուղ
ղում էր… բո լոր այն «ան հան դարտ ու դիւ
րա բոր բոք գրիչ նե րուն՝ որ կը պա տաս խա
նեն՝ ամէն կան չի…» (տե՛ս նշված հան դե սը, 
էջ 8), ապա 1971ի հրա տա րա կու թյան մեջ 
«Կա րեւ որ ձօ նը» ամ բող ջո վին հան վել է, եւ 
պատմ ված քը կրում է ըն ծա յա կան՝ «Բա րե
կա միս՝ Գուր գեն Մա հա րիի յի շա տա կին» 
(տե՛ս Շահ նուր Շ., Բաց տո մա րը, Փա րիզ, 
1971, էջ 7)։ «Ձօ նում» խտաց ված միտ քը՝ 
«ամէն կան չի» ար ձա գան քե լու պատ րաս
տա կա մու թյու նը, ողջ պատմ ված քի ըն թաց
քում, իհար կե, են թա կա է մնում մերժ ման։ 

Եթե առա ջին տար բե րա կում հե ղի նա կը 
լոկ տա լիս է հե րո սի անու նը՝ Էմիլ, երկ րոր
դում ծա վա լուն մեկ նա բա նու թյամբ «բա
ցատ րում» է գոր ծա տե րե րի կող մից գաղ թա
կան հայ Էմի լին տրված տա րան վա նում նե րի՝ 
Ժան, Փի եռ, Առ ման, Ռո պեռ, պատ ճա ռը. 
ֆրան սի ա ցի նե րը բուն վա վե րա կան անունն 
ար տա սա նում են այն պես, «ինչ պես կա
րե լի չէ գրել եւ ոչ մէկ լե զու ով» (էջ 7), դրա
նով իսկ մի կող մից ընդգ ծե լով այն բնա կան 
հա կա սու թյու նը, որ կա գաղ թա կան հա յի եւ 
տե ղաբ նակ մարդ կանց մի ջեւ, մյուս կող մից՝ 
հա մա կեր պա կան այն պահ ված քը, որ բնո
րոշ է Էմի լի տե սա կի մարդ կանց։

Պատմ ված քի եր կու տար բե րա կում էլ Էմի
լին տրված աշ խա տան քա յին առա ջադ րան
քը նույնն է՝ երե խա նե րի հա մար պատ րաս
տել մե խա նի կա կան գոր ծիք՝ «սի նե մա մը», 
եւ հե րոսն իր օգ նա կան բան վոր նե րի հետ 
«ջար դում» է հա վաք ված նե րի հե տաքրք
րա սի րու թյու նը։ Առա ջին տար բե րա կում 
Շահ նու րը ոչ մի խոսք չի ասում հան դի սա
տես նե րի եւ, առա վել եւս, նրանց հե տաքրք
րա սի րու թյու նը «ջար դե լու» մա սին։ Մինչ դեռ 
վե րամ շակ ված տար բե րա կում գրողն այլ 
ծա վա լում ներ է տվել իր խոս քին։ Շահ նու
րի գրե լա ո ճին առ հա սա րակ շատ բնո րոշ 
են մտքի թռիչք նե րը, որոնք նա հա ճախ 
կա տա րում է իր պա տու մից «շեղ վե լով»՝ ել
նե լով ար տա հայ տած որեւէ նա խա դա սու
թյու նից, բա ռա կա պակ ցու թյու նից եւ ան գամ 
բա ռից։ Այս պատմ ված քում էլ բա վա կա նին 
շատ են նման օրի նակ նե րը։ Գոր ծած ված 
«ջարդ» բա ռը նրան մղում է շատ ավե լի 
ընդ հան րա կան ու խոր քա յին այլ ասե լիքեզ
րա հանգ ման, որն ուղ ղա կի առու մով առնչ

վում է հայ ազ գա յին ու քա ղա քա
կան պատ մու թյա նը. «Ջար դը չի 
լու ծեր ո՛չ մէկ հարց… կը ստեղ ծէ 
նո րեր» (էջ 9)։ 

Վե րամ շակ ված տար բե րա կում 
վե րոն շյալ հատ վա ծից ըն դա մե
նը եր կու պար բե րու թյուն հե տո 
Շահ նու րը նո րից է «հե ռա նում» 
իր խոս քից՝ դար ձյալ «շեղ վե լով», 
իսկ ավե լի ստույգ՝ պար զա բա նե
լով մա նուկ նե րի հա մար կա ռու
ցած իր ձե ռա կերտ շի նու թյու նը՝ 
այս ան գամ հար ցը շաղ կա պե լով 
ար վես տի էու թյան հետ. «Ի՞նչ էր։ 
Ինչ պէ՜ս կ’ուզէք որ նկա րագ րեմ 
շի նու թիւ նը, երբ չեմ հա ւա տար 
նկա րագ րա կան նե րու փո խան
ցե լի զօ րու թե ան» (էջ 9)։ 

Բուն շա րադ րան քից հե ղի
նա կա յին հե ռա ցում նե րը մի այն 
այս կամ այն բա ռի կամ ար տա
հայ տու թյան հետ չեն կապ վում։ 
Այդ պի սի առիթ է ըն ծա յում նաեւ 
ներ կա յաց վող պատ կե րը կամ 
այն նյու թը, որի մա սին խո սում 
է գրո ղը։ Առա ջի նի վառ օրի
նակ է պատմ ված քի նախ նա կան 
տար բե րա կում Լյուք սեմ բուր գի պար տե
զում կանգ նեց ված գրա կան գոր ծիչ նե րի 
ար ձան նե րի հպան ցիկ պատ կե րը. «Մա ռի 
Ըս թի ւարթ եւ Ժօրժ Սան կռնակ նին դար
ձու ցին մե զի, սա կայն իմ եր կու սի րա կան
ներս՝ Սթեն տալ ու Ֆլո պէր հե տեւ ե ցան 
մեր քրտինք նե րուն, իրենց աչ քին պո չով» 
(«Մենք» հան դես, Փա րիզ, 1931, էջ 8)։ 

Երկ րորդ տար բե րա կում Շահ նու րը գրում 

է Ֆրան սի ա յի «հնա դա րե ան» թա գու հի նե

րի «առաս պե լա կան բամ բա սան քի» մա սին, 

որը «…ազ գի մը պատ մու թե ան են թա հո՛ղն 
իսկ է»։ Սա կայն ըստ Շահ նու րի՝ «բա նաս
տեղծ ներն ու վի պա սան ներն» «ազ գի մը 
պատ մու թե ան» տե սան կյու նից «աւե լի 
վտան գա ւոր» են, քան իշ խա նա վոր ներն ու 

թա գու հի նե րը։

Շարունակությունը՝ էջ 8

Շահան Շահնուրի մի պատմվածքի 
գրական-գաղափարական մշակումը

«ԳԻՐՔ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐԻ»Վահան Տերյանի
«Հոգեվոր Հայաստանի» խորհուրդը



ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2019, ՄԱՐՏ Բ, ԹԻՎ 6 (530), ԷՋ 7

Սկիզբը՝ էջ 5
Երախ տա պարտ որ դին մո րը դի մում 

էր «իմ հո գի մայր», «մայր իմ», «իմ կյանք 
մայր», «իմ մահ մայր» եր դումմե ծա րանք
նե րով:

Հո գեւ որ քննիչ նե րը մոր ան ցյալն ուսում
նա սի րե լիս նրա գո յու թյուն չու նե ցող 
ծննդա կա նի փո խա րեն գտնում են որ դու 
երեք տար բեր ծննդա կան ներ՝ երեք տար
բեր անուն նե րով: Ասես ամեն ինչ մի տում
նա վոր խառն ված է խորհր դա վոր գաղտ նի
քի մեջ:

Մոր սրբա դաս ման հետ կապ ված՝ կա թո
լիկ եկե ղե ցին մտնում է գոր ծարք նե րի մեջ, 
որ կեղ ծի քի մեջ կո րած աշ խար հիկ կյան քի 
քո ղարկ ված շա րու նա կու թյունն է:

Այս տեղ եւս որո շիչ են ուժը, հա մա ռու
թյունն ու պար տադ րան քը, եւ այս դիր քե
րից է, որ հեր թա կան հայր սուր բին գե նե
րալն ասում է. «Պա՛հ, էդ էր մնա ցել պա կաս, 
հայր սուրբ, էդ էր մնա ցել պա կաս որ ոչ ոք 
ինձ չսի րի <...> էս երկ րում որ իմ կամ քով 
չեմ ընտ րել այլ ինձ տվել են հենց էն պես» 
(էջ 152): Այս տեղ է, որ հո գեւ որ աշ խար հի 
ոս կե գմբե թի տակ, ըստ գե նե րա լի, «եր կե
րե սա նի աշ խար հի» բար քերն են:

Լե տի սիա Նա սա րե նո յին ընտ րել էր մեր
կան դամ իր առ ջեւ ով անց նող հո գեւ որ դա
սի աղ ջիկ նե րի մի ջից: Նո րա թուխ մի անձ
նու հի նե րից առանձ նաց րել էր այս մե կին, 
որը (ձեւ ա վո րում է կեր պա րը) «ոչն չով չէր 
տար բեր վում մնա ցյա լից, կար ճա հա սակ 
էր եւ լի քը, ամ րա կազմ, կլո րիկ հե տույ քով, 
փար թամ ու շլա ցու ցիչ ստինք նե րով, կո

պիտ ձեռ քե րով, առաջ ցցված ամո թույ
քով, էտի չով կտրտված մա զե րով, իրա րից 
հե ռուհե ռու եւ կաց նի նման ատամ նե րով, 
կճատ քթով, հար թա թաթ, սո վո րա կան, բո
լո րի նման նո րա թուխ մի կույս» (էջ 156), 
որը երբ, առանց գե նե րա լի կող մը նա յե լու, 
ան ցել է նրա մո տով, «ան տա ռի գա զա նի մի 
մութ հետք է» թո ղել ետեւ ից, որից գնդա պե
տի շուն չը կտրվել է: Աղջ կա ներ կա յու թյամբ 
է՛լ ավե լի է խո րա նում զա ռա մյալ գե նե րա լի 
մի այ նու թյու նը, նա իրեն զգում է շփոթ ված, 
գլխա կո րույս ու անօգ նա կան, «ինչ պես այն 
օրը, երբ առա ջին ան գամ տղա մարդ դար
ձավ զին վոր նե րին սպա սար կող մի կնոջ 
հետ»: Այս դրվա գը բա վա կան է, որ պես զի 

հե ղի նա կը խո րա նա հե ռու կյան քի ման
րա մաս նե րի մեջ եւ ան ցյա լի հի շո ղու թյու նը 
կա պի ներ կա իրա դար ձու թյա նը: Այս պես 
վե պը ծա վալ վում է իր մեջ հա սու նա ցող 
պատ մու թյուն նե րով, ինչ պես գե տը՝ ներ հոս 
վտա կե րով: Որ տե ղից այդ վա խը. ի վեր
ջո, երբ ապա գա գե նե րա լին զին վոր ներ 
սպա սար կող կի նը մեր կաց նում է, ինքն իր 
հեր թին ար ձա կում տա բա տի կո ճակ նե րը, 
սար սա փից մա զե րը բիզբիզ են կանգ նում, 
որով հե տեւ վար տի քի մեջ ոչ թե փնտրածն է 
գտնում, այլ հսկա յա կան ճող ված քը, որ ամ
բողջ կյան քում ուղեկ ցում է նրան: Եվ կինն 
ասում է. «Գնա մայ րի կիդ մոտ, թող քեզ 
ուրի շի հետ փո խի, դու բա նի պետք չես, եւ 

ահա այդ նույն վա ղե մի վախն է պա շա րել 
ու քա րաց րել նրան Լե տի սիա Նա սա րե նո յի 
մերկ մարմ նի առաջ» (էջ 159):

Նա հա պետն ասես մեռ նողհառ նող բնու
թյան մաս լի նի: Նա անընդ հատ մեռ նում է, 
բայց կեն դա նի է. սա շատ խորհր դան շա կան 
է, որով Մար կեսն ուզում է ասել, որ իշ խա
նու թյու նը զավ թած բռնա պե տերն ան մահ 
են: Տար բեր ձեւ ե րով տար բեր երկր նե րում 
մե կին փո խա րի նում է մյու սը, փոխ վում է 
ան ձը, բայց իշ խա նու թյան լծակ նե րը նույնն 
են: Դա է պատ ճա ռը, որ վե պի յու րա քան
չյուր դրվագ թեեւ սկսվում է մահ վան տե սա
րան նե րով, բայց շատ արագ ամեն ինչ վե
րած վում է կեն սա կան պատ մու թյուն նե րի:

Իր զա ռա մյալ տա րի քում, հա մա պա տաս
խան տե ղե րում առող ջա կան խնդիր նե րով 
հան դերձ, նա հա պե տը որձ է, այո՛, հենց 
այդ պես, բա ռի թե՛ կեն սա բա նա կան, թե՛ 
կեն դա նա կան նշա նա կու թյամբ: Ուտե լուց 
ան գամ այ լեւս հա ճույք չի զգում, իրեն մա
տու ցած սնուն դը լցնում է կո յու ղու մեջ, որ
պես զի կաս կած ներ չու նե նան, բայց եր բեք 
ան տար բեր չէ կա նանց հան դեպ, մի թե թեւ 
ակ նարկ, ծայ րա հեղ դեպ քում՝ շո յան քի պես 
թա թա լոշ, եւ կա նայք հա վի պես պպզում 
էին նրա դի մաց:

Այս քա նով հան դերձ՝ ան հայտ է նրա ար
տա քի նը. այդ մա սին հե ղի նա կը լռում է 
գու ցե այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ նա 
տա րի քի հետ մեկ տեղ անընդ հատ կեր
պա րա նա փոխ վում է, եւ որ նրան ոչ ոքի չի 
տե սել, իսկ ով էլ տե սել է, կա՛մ վա ղուց չկա, 
կա՛մ վա խից լռում է:

Շա րու նա կե լի

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

Դմիտրի Նալբանդյանի ստեղծագործական ժառանգությունը

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱ ԿԱՆ կեր պար վես տում նշա նա
կա լից ավանդ ունի Դմիտ րի Նալ բան

դյա նը: Նա այն նշա նա վոր սո վե տա հայ նկա
րիչ նե րից էր, որի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը 
բարձր գնա հատ վե ցին խորհր դա յին իշ խա
նու թյուն նե րի կող մից:

Դմիտ րի Նալ բան դյա նը ծնվել է Թիֆ լի սում 
1906 թ. սեպ տեմ բե րի 15ին: Ուսա նել է ռու
սա կան գիմ նա զի ա յում, որ տեղ էլ նկար չու
թյան ուսու ցի չը նկա տում է տղա յի նկար չա
կան ըն դու նա կու թյուն նե րը: Ծնող ներն ամեն 
կերպ խրա խու սում էին որ դուն, որ շա րու
նա կի զար գաց նել իր նկար չա կան ունա կու
թյուն նե րը: Դմիտ րիի հայ րը որո շում է նրան 
տալ լավ կրթու թյան, սա կայն մա հա նում է, 
եւ որ դին ստիպ ված է լի նում աշ խա տել շի
նա նյու թե րի գոր ծա րա նում՝ որ պես բան վոր՝ 
ըն տա նի քի ապ րուստն ապա հո վե լու հա մար: 
Այ նու ա մե նայ նիվ 1922 թ. պա տա նի Դմիտ
րին ըն դուն վում է նկար չա կան ուսում նա րան։ 
Դմիտ րի Նալ բան դյա նի՝ որ պես նկար չի ձեւ ա
վոր ման գոր ծում լուրջ դեր է խա ղա ցել Թիֆ
լի սի գե ղար վես տի ակա դե մի ան, որ տեղ նա 
ուսա նել է 1924–29 թթ.: Նրան դա սա վան դել 

են հայտ նի նկա րիչ ներ Ե. Լան
սե րեն ու Ե. Թա դեւ ո սյա նը: Վեր
ջին ներս օգ նում են իրենց 
շնոր հա լի սա նին հաս կա նալ 
ար վես տի վեհ նպա տակ նե րը: 
Նրանք նաեւ փոր ձում են Դմիտ
րիի մեջ սեր արթ նաց նել պե րեդ
վիժ նիկ նե րի ար վես տի հան դեպ: 
Հա ջո ղու թյամբ ավար տե լով 
ակա դե մի ան՝ երի տա սարդ ար
վես տա գե տը 1930ական նե րի 
սկզբնե րին տե ղա փոխ վում է 
Մոսկ վա: Այդ տա րի նե րին նա 
առիթ է ունե նում շփվե լու Դ. Մո
ո րի, Ա. Գե րա սի մո վի, Ս. Մեր կու
րո վի, Ի. Գրա բա րի, Պ. Սո կո լով
Սկա լի, Պ. Ռա դի մո վի եւ հայտ նի 
այլ վար պետ նե րի հետ: Շփումն 
այս մարդ կանց հետ շատ կա
րեւ որ էր նկար չի ստեղ ծա գոր
ծա կան աճի հա մար: Նալ բան
դյա նը հա մա ռո րեն փնտրում էր 
իր ճա նա պարհն ար վես տում: 
Նա դի մում է ար դի եւ պատ մա
հե ղա փո խա կան թե մա նե րին: 
Եռան դուն կեր պով աշ խա տում 
է ոչ մի այն գե ղան կար չու թյան, 
այ լեւ գրա ֆի կա յի աս պա րե զում: 
Նալ բան դյա նը նաեւ նկա րում 
է պաս տառ ներ եւ ամ սագ րեր 
է ձեւ ա վո րում: Նկա րիչն ակ տի վո րեն մաս
նակ ցում է 1930ական նե րին կազ մա կերպ
ված ցու ցա հան դես նե րին, մաս նա վո րա պես՝ 
«ՌԿԿի եւ Ռազ մա ծո վա յին նա վա տոր մի 
XXա մյա կը» (1938 թ.) եւ «Սո ցի ա լիզ մի ին
դուստ րիա» (1939 թ.) մեծ ցու ցա հան դես նե
րին: Գի տակ ցե լով, որ ին քը տա կա վին չու
նի բա վա րար փորձ՝ իր ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտահ ղա ցում ներն իրա կա նաց նե լու հա մար, 
շա րու նա կա բար այ ցե լում է թան գա րան ներ 
եւ ուսում նա սի րում ռու սա կան ու հա մաշ
խար հա յին դա սա կան գե ղան կար չու թյան 
լա վա գույն նմուշ նե րը: Նալ բան դյա նը եր բեւէ 
չի կրկնօ րի նա կել հին վար պետ նե րի աշ խա
տանք նե րը: Նա խո րա պես ըն կա լել է հե ղի նա
կա վոր ար վես տա գետ նե րի գե ղան կար չա կան 
գոր ծե րը, գի տակ ցել նրանց վար պե տու թյու
նը եւ փոր ձել տի րա պե տել գե ղան կար չա կան 
պլաս տի կա յի հա րուստ զի նա նո ցին: Նա իր 
ավագ նե րից սո վո րել է ստեղ ծել ամ բող ջա
կան եւ բո լոր առում նե րով ավար տուն գոր
ծեր: Մի եւ նույն ժա մա նակ Նալ բան դյա նին 
հե տաքրք րում էին բա ցօ դյա գե ղան կար չու
թյան մո տե ցում նե րը: Այդ իսկ պատ ճա ռով նա 

շատ է աշ խա տում բնան կա րա յին եւ ժան րա
յին է տյուդ նե րի վրա: Նա ջա նում է փո խան ցել 
բնօ րի նա կի գու նա յին ողջ հարս տու թյու նը 
բաց երկն քի ներ քո: Նկա րի չը նաեւ հա ջո
ղու թյամբ ար տա հայ տում է տո նա յին ու գու
նա յին ճշմա րիտ հա րա բե րու թյուն նե րը: Այդ 
առու մով ուշագ րավ է ար վես տա գե տի «Դե
պի Ռից ցա տա նող ճա նա պար հը» (1935 թ.) 
կտա վը, որը կա տար ված է երկ նա գույ նի եւ 
ար ծա թա գույ նի նրբե րանգ նե րով: Նալ բան
դյանն իր կտավ նե րում պատ կե րում է բնու
թյան խստա շունչ գե ղեց կու թյու նը՝ մշտա պես 
խու սա փե լով ար տա քին էֆեկտ նե րից եւ հա
վե լ յալ հու զա կա նու թյու նից: Պաս տո զա յին 
եղա նա կով նկա րե լը նրան հնա րա վո րու թյուն 
էր տա լիս առա վել ընդգ ծե լու, ասենք, լեռ նա
յին մա կե րեւ ու թա պատ կե րը եւ կամ լեռ նա յին 
գե տի սրըն թաց հո սան քը: Հե տա գա յում նկա
րի չը դի մում է այն պի սի մո տիվ նե րի, որոն
ցում մարդն ու բնու թյու նը գտնվում են ներ
դաշն մի աս նու թյան մեջ:

Մեծ հայ րե նա կա նը մի տե սակ ստեղ
ծա գոր ծա կան փոր ձաքն նու թյուն դար ձավ 
սո վե տա կան բո լոր նկա րիչ նե րի հա մար: 

Պա տե րազ մի տա րի նե
րին Դմիտ րի Նալ բան դյա նը 
բնակ վում ու ստեղ ծա գոր
ծում է Հա յաս տա նում, մեր
ձա վոր կա պեր հաս տա տում 
հա յաս տան ցի նկա րիչ նե
րի հետ: Նա ակ տիվ նո րեն 
մաս նակ ցում էր ցու ցա հան
դես նե րին, ինչ պես նաեւ 
մշա կու թա յին եւ հա սա րա
կա կան կյան քին:

Նալ բան դյա նի վրա խոր 
տպա վո րու  թ յուն  թո ղեց 
արեւ ա ռատ Հա յաս տա նի 
բնու թյու նը: Նա նաեւ սի րեց 
հա յաս տան ցի աշ խա տա վոր 
մարդ կանց: Երեւ ան գա լուց 
ան մի ջա պես հե տո նկա րի չը 
զբաղ վում է ագիտ մաս սա
յա կան ար վես տով: Նկա րի
չը, օգ տա գոր ծե լով գրա ֆի
կա կան ժան րում ունե ցած 
իր փոր ձը, ստեղ ծում է քա
ղա քա կան բա զում պաս
տառ ներ ու ծաղ րան կար
ներ: Նա հա ճախ էր մեկ նում 
ռազ մա ճա կա տա յին գիծ՝ 
ստեղ ծա գոր ծա կան նյու թեր 
հա վա քե լու հա մար: Նկար չի 
առա վել հայտ նի գոր ծե րից է 

«Գնդա պետ Ս. Զա քյա նի վեր ջին հրա մա նը» 
(1942 թ.) բազ մա ֆի գուր կտա վը: Դի վի զի ա յի 
հրա մա նա տար Զա քյա նը մա հա ցու վի րա վո
րում էր ստա ցել Ղրի մի ճա կա տա մար տում: 
Բայց նույ նիսկ ծանր վի րա վոր վի ճա կում 
գնդա պե տը հրա մա նա տա րա կան կե տից 
շա րու նա կում է ղե կա վա րել մար տը: Նալ
բան դյա նի կտա վի հու զա կան հնչե ղու թյունն 
ուժե ղաց նում է մուգ հա գե ցած կո լո րի տը: 
Լու սաստ վե րա յին կտրուկ հա մադ րում ներն 
ընդգ ծում են պատ կեր ված պա հի լար վա
ծու թյունն ու դրա մա տիզ մը: Նալ բան դյա նի 
հա ջորդ մեծ կտա վը կոչ վում է «Նվեր ներ 
ռազ մա ճա կա տին: Հայ կա նայք Մեծ հայ րե
նա կան պա տե րազ մի օրե րին» (1945 թ.): Այս 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ծննունդ էր առել նկար
չի հա րուստ կեն սա կան տպա վո րու թյուն նե
րից, որ նա ստա ցել էր Հա յաս տա նում՝ պա
տե րազ մի տա րի նե րին: Վե րոն շյալ կտա վը 
ցու ցադր վել էր Տրե տյա կո վ յան պատ կե րա
սրա հում 1946 թ.՝ հա մա մի ու թե նա կան հետ
պա տե րազ մյան առա ջին գե ղար վես տա կան 
ցու ցա հան դե սում: 
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Սկիզբը՝ էջ 7
Դմիտ րի Նալ բան դյա նը շատ է ճա նա պար հոր

դել Հա յաս տա նում: Նա հան դի պում էր բան վոր
նե րի եւ կոլտն տե սա կան նե րի հետ, ծա նո թա նում 
նաեւ հայ գրող նե րի ու դե րա սան նե րի հետ: Այս 
բո լոր հան դի պում ներն ու ծա նո թու թյուն նե րը 
հարս տաց նում են նկար չի ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րը. նրան ոչ մի այն նոր թե մա ներ են տա լիս, 
այ լեւ գե ղար վես տա կան թարմ խնդիր ներ են 
առաջ բե րում: Հենց այս շրջա նում է ար վես
տա գե տը դի ման կար նե րի մի ողջ շարք ստեղ
ծում: Դրանք հայ ժո ղովր դի լա վա գույն ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի դի ման կար ներն էին: Ուշագ րավ 
է Ավե տիք Իսա հա կյա նի դի ման կա րը: Նշենք, որ 
Նալ բան դյա նից առաջ հայ մեծ բա նաս տեղ ծին 
նկա րել էր Մար տի րոս Սա րյա նը: Նալ բա նյա նը 
մեծ հուզ մուն քով է կեր տում պո ե տի դի ման կա
րը. նա կար ծես ստեղ ծա գոր ծա կան մրցակ ցու
թյան մեջ էր մտել Մար տի րոս Սա րյա նի հետ: 
Նալ բան դյանն Իսա հա կյա նին նկա րել է ստեղ ծա
գոր ծե լու պա հին: Բա նաս տեղ ծը մի պահ գլու խը 
վեր է բարձ րաց նում եւ ընկ նում մտո րում նե րի 
մեջ: Նկա րի գե ղեց կու թյու նը գորշար ծա թա գույն 
կո լո րի տի մեջ է, իսկ վրձնա հար վա ծը խիտ է ու 
հա գե ցած: Պո ե տի դեմ քը ոգե շունչ ար տա հայ
տու թյուն ունի: Նրա հա յաց քը լի է իմաս տու թյամբ 
եւ արթ նու թյամբ: Նալ բան դյա նը կա րեւ ո րել է 
պոե տի գլխի ու մարմ նի լու սաստ վե րա յին մշա
կու մը: Նա չի ընդգ ծում ձեւի ցցու նու թյու նը, բայց 
մի եւ նույն ժա մա նակ չի դարձ նում այն հար թա
յին: Բա նաս տեղ ծի աշ խա տան քա յին սե նյա կի 
հա մեստ ներք նա հար դա րու մը, պա տու հա նից 
դուրս եղած արեւ ա պայ ծառ բնա պատ կե րը, սե
ղա նին դրված գրքե րը օգ նում են դի տո ղին զգալ 
ստեղ ծա գոր ծա կան մթնո լոր տը: Իսա հա կյա նի 
դի ման կա րը ցու ցադր վել է Երեւ ա նում 1942 թ. եւ 
մեծ հա ջո ղու թյուն ունե ցել: Ոգեշնչ ված ար վես
տա գետն այ նու հե տեւ ստեղ ծում է դի ման կար
նե րի մի ողջ շարք: Նալ բան դյա նը հայտ նի է որ
պես յու րօ րի նակ դի ման կա րիչ: Նա հե տեւ ում էր 
ռու սա կան դի ման կա րա յին ար վես տի լա վա գույն 
ավան դույթ նե րին, մաս նա վո րա պես՝ Ռե պի նի ու 
Սե րո վի նկար չա կան մե թոդ նե րին:

Հետ պա տե րազ մյան տա րի նե րին Նալ բան դյա
նի ուշադ րու թյու նը գրա վում է նաեւ հայ կա կան 
բնա պատ կե րը: Ար վես տա գե տը դի մում է ծա
նոթ՝ հայ կա կան մո տիվ նե րին, տա րա կեր պում 
է վեր ջին ներս: Նա միշտ կա րո ղա նում է գտնել 
հայ րե նյաց բնու թյան անկրկ նե լի գե ղեց կու թյու
նը: Նա հա ճախ է պատ կե րել Արա րա տյան դաշ
տը, Սեւ ա նա լի ճը, Բյու րա կա նի եւ Աշ տա րա կի 
շրջա կա տա րածք նե րը, ինչ պես նաեւ հին հայ
կա կան ճար տա րա պե տու թյան հու շար ձան նե
րը: Նալ բան դյա նի է տյուդ նե րում մենք տես նում 
ենք Երեւ ա նը՝ հին քա ղա քը՝ խճճված բա վիղ նե
րով: Նա նաեւ պատ կե րել է նո րա կերտ Երեւ ա
նը՝ աշ խար հի ամե նա գե ղե ցիկ քա ղաք նե րից մե
կը: Հե տաքրք րա կան է Նալ բան դյա նի «Երեւ ան. 

Օպե րա յին թատ րոն» (1944 թ.) գոր ծը: Նկար չի 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյու նը հետ պա
տե րազ մյան տա րի նե րին լայ նա ծիր է ու բազ մա
զան: Նալ բան դյա նը մեծ ուշադ րու թյուն է դարձ
րել նաեւ «լե նի նյան» թե մա յին: 

Դմիտ րի Նալ բան դյանն ստեղ ծել է դի ման կար
նե րի մեծ սրահ: Նկար չի կտավ նե րում պատ կեր
ված են բան վոր ներ, գյու ղա ցի ներ, զին վոր ներ, 
գիտ նա կան ներ, մշա կույ թի ու ար վես տի գոր ծիչ
ներ: Նալ բան դյա նը նաեւ ստեղ ծել է Կոմ կու սի մի 
շարք հայտ նի գոր ծիչ նե րի դի ման կար նե րը:

Ար վես տա գե տը շատ է աշ խա տել որ պես 
բնան կա րիչ: Նալ բան դյա նի բնա պատ կեր նե րում 
վառ կեր պով դրսեւ որ վում է կեն սա հաս տա
տու թյան սկզբուն քը, որն ի դեպ բնո րոշ է ար
վես տա գե տի ողջ ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու
նեու թյա նը: Նալ բան դյա նի թե՛ լի րի կա կան եւ թե՛ 
էպի կա կան բնան կար նե րում ար տա հայտ ված 
են մարդ կանց մտքերն ու տրա մադ րու թյուն
նե րը, նրանց սե րը հայ րե նի քի հան դեպ: Նրա 
վրձնից չեն վրի պել նաեւ Մոսկ վա յի մեր ձա կայ
քի ան տառ ներն ու դաշ տե րը, Ռու սաս տա նի այլ 
շրջան ներ, Կով կա սի լեռ ներն ու Ղրի մը: Նալ
բան դյա նը շատ բնան կար ներ է ստեղ ծել նաեւ 
ար տա սահ մա նյան ուղեւ ո րու թյուն նե րի ըն թաց
քում: Ար վես տա գե տի նկար նե րը կրա կոտ են ու 
գու նեղ: Դրան ցում դի տո ղը զգում է, որ նկա րիչն 
ան հա գուրդ կեր պով տեն չում է տես նել բնու
թյան գե ղեց կու թյու նը: Նա կար ծես մշտա պես 
ձգտում է ճա նա չել բնու թյու նը՝ իր բո լոր դրսեւո
րում նե րով: Ար վես տա գե տը հատ կա պես սի
րում էր ստեղ ծա գոր ծել աշ նան ամիս նե րին: Նա 
պար զա պես տար ված է իր առաջ դրված ստեղ

ծա գոր ծա կան խնդրով: Մի եւ նույն ժա մա նակ 
Նալ բան դյա նը չի ան տե սում ստեղ ծա գոր ծու
թյան պո ե տա կան բո վան դա կու թյու նը: Նկա րի
չը կար ծես պար տադ րում է դի տող նե րին հի ա
նալ ծաղ կող այ գի նե րի սպի տա կա վար դա գույն 
երանգ նե րով, Սեւ ա նա լճի ինք նա տիպ հմայ քով, 
ձնյու նա պատ Արա րա տով եւ Աշ տա րա կի գե ղա
տե սիլ վայ րե րով:

Նալ բան դյա նը, հան դես գա լով որ պես ժան
րի վար պետ եւ բնան կա րիչ, կա րո ղա նում է իր 
գոր ծե րում ար տա հայ տել մար դու եւ շրջա պա
տող իրա կա նու թյան ներ դաշ նակ մի աս նու թյու նը 
(«Հով վի առա վո տը: Սի րե լի եր գը», «Մայ րա կան 
գա րուն», «Հա յաս տան: Կոլտն տե սու հի նե րի պա
րը», «Վե րա դարձ լեռ նե րից»): «Հով վի առա վո
տը» կտա վում ար վես տա գե տը պատ կե րել է, թե 
ինչ պես է ոչ խար նե րի հո տը՝ հո վիվ նե րի ուղեկ
ցու թյամբ, շարժ վում քար քա րոտ, արեւ ա կեզ 
ճա նա պար հով: Հե տին պլա նում վեր է խո յա նում 
Արա րա տը՝ երկ նա գույնմա նու շա կա գույն մշու շի 
մեջ: Գե ղան կա րի չը կար ծես վերց րել է իրա կան 
կյան քից մի կտոր եւ պատ կե րը հա գեց րել բա
նաս տեղ ծա կան զգա ցում նե րով՝ ար տա հայ տե լով 
իր մեծ սե րը հա յոց հո ղի հան դեպ:

Հա վե լենք նաեւ այն, որ Նալ բան դյա նը ճա նա
պար հոր դել ու ստեղ ծա գոր ծել է Բուլ ղա րի ա յում, 
Իտա լի ա յում, Ֆրան սի ա յում, Հնդկաս տա նում, 
Իս պա նի ա յում, Հու նաս տա նում եւ Հո լան դի ա
յում: Այս շրջա նի գոր ծե րի մեջ կան բնան կար
ներ, ժան րա յին տե սա րան ներ եւ դի ման կար ներ: 
Նկա րի չը շատ լավ էր զգում յու րա քան չյուր երկ
րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հնդկաս տա
նին նվիր ված գոր ծե րի հա մար նկա րի չը 1968 թ. 

պար գեւ ատր վել է Ջա վա խար լալ Նե րուի ան վան 
մրցա նա կով:

Դմիտ րի Նալ բան դյա նի պատ կե րաս րա հում 
քիչ չեն նաեւ նա տյուր մորտ նե րը: Նա սի րում 
էր նկա րել բու րում նա վետ ծա ղիկ նե րի փնջե րը, 
մրգե րի փայ լուն ու թավ շյա մա կե րե սը, վար դի 
եւ հաս մի կի նուրբ թեր թիկ նե րը, դաշ տա յին ծա
ղիկ նե րի բազ մա գու նու թյու նը, փա փուկ գոր գե րի 
եւ դե կո րա տիվ կտոր նե րի պեր ճու թյու նը: Աշ խա
տե լով նա տյուր մոր տի ժան րում՝ Նալ բան դյանն 
ավե լի խո րա պես է ըն կա լում գու նա յին հա րա
բե րու թյուն նե րի օրենք նե րը, կա տա րե լա գոր ծում 
իր գե ղան կար չա կան վար պե տու թյու նը: Նկար չի 
հա մար էա կա նը ներ քին ճշմար տու թյան ար տա
հայ տումն էր, առար կա յա կան աշ խար հի ար
տա ցո լում՝ իր ողջ բազ մա զա նու թյամբ։ Նալ բան
դյա նի նա տյուր մորտ նե րը կար ծես ապ րում են 
առան ձին կյան քով, սա կայն դրան ցում զգաց վում 
է մարդ կա յին ներ կա յու թյու նը:

Նալ բան դյա նը ձգտել է շփվել ար վես տա սեր
նե րի մեծ լսա րա նի հետ: Նրա եռանդն ու աշ խա
տու նա կու թյու նը չեն նվա զել տա րի նե րի ըն թաց
քում: Ար վես տա գետն ար ժա նա ցել է մի շարք 
կո չում նե րի ու մրցա նակ նե րի. ԽՍՀՄ ժո ղովր դա
կան նկա րիչ, Սո ցի ա լիս տա կան աշ խա տան քի 
հե րոս, ԽՍՀՄ գե ղար վես տի ակա դե մի ա յի իս կա
կան ան դամ, ԽՍՀՄ պե տա կան մրցա նա կի եր
կա կի դափ նե կիր: 

Դմիտ րի Նալ բան դյանն իր մահ կա նա ցուն 
կնքեց 1993 թ. հու լի սի 2ին Մոսկ վա յում:

Տիգ րան ՄԱ ԼՈՒ ՄՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու
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Սկիզբը՝ էջ 6
Ներ կա յաց վող նյու թից առթ ված հե ռաց ման 

ուշագ րավ օրի նակ է պատմ ված քի այն հատ վա
ծը, որ տեղ գրո ղը խո սում է «գե ղա նի ման չուկ
նե րու» ամ բողջ երամ նե րի մա սին, նրանց բնու
թագ րում որ պես «զմայ լե լի խար տե աշ ներ, եր կար 
թար թիչ նե րով թու խեր…» եւ հան կարծ, իր խոս քի 
զար գաց ման տրա մա բա նու թյու նից անս պա սե լի 
հե ռա նա լով, գրում է. «Ար դէն իմ դէմ քէս գու շա կե
ցիք, որ ես մա նուկ սի րող մարդ չեմ… Բայց սի րել 
կը ձեւ աց նեմ կեղ ծա ւո րա բար…» (էջ 10)։ Մի քա
նի էջ հե տո Շահ նու րը տա լիս է Էմի լի կեղ ծա վո

րու թյան դրդա պատ ճառ նե րը: Եր գի ծա կան գծա
պատ կեր նե րով օժտ ված Էմի լը ցու ցադ րա բար 
սեր է ձեւ աց նում մա նուկ նե րի նկատ մամբ, քա նի 
որ «ման չուկն» ունի քովն կից «աղու որ մայր», 
«ստնտու կաթ նա թոյր», որոնք եւ նրան մղում 
են ոս կե բե րան շո ղո քոր թու թյան ու սի րա տո չո
րու թյան։ Էմի լը խո րա ման կում է ըստ կա րեւո
րու թյան եւ օգ տա կա րու թյան, որո նում է աշ խա
տանք, բայց չի ուզում աշ խա տել, ամեն ան գամ 
լքում է գտնված գոր ծը, քա նի որ իր խառն ված
քով «հա կա ռակ է աշ խա տու թե ան», աշ խա տան
քը «կը ժխտէ» եր ջան կու թյան իր ըն կա լում ներն 
ու գա ղա փար նե րը։ Նրա որո նա ծը «ազատ հո
րի զոն ներն» են, որ նրան տա լիս են մի մի այն 
«...կնոջ մարմ նին մտեր մու թիւ նը, անոր բոյ րը... 
եւ տա կա ւին՝ յա ռա ջըն թաց կի սա գուն տերն ու 
յետ սա պահ կլո րու թիւն նե րը» (էջ 13)։

Բայց դառ նանք պատմ ված քի երկ րորդ տար
բե րա կի բուն ասե լի քին։ Առա ջին տար բե րա կում 
կա ռուց ված «սի նե ման» սպի տակ պաս տա ռի 
վրա ցու ցադ րում է ման կա կան սյու ժե. բաց վում 
է մե խա նի կա կան սար քի դռնա կը, պատ կեր վում 
է պար տե զա պատ վիլ լա, որ տեղ երե խան դաս 
է պատ րաս տում։ Գո ղե րը մտնում են պար տեզ։ 
Երե խան եւ բա կի շու նը հա լա ծում են գո ղե րին։ 
Վեր ջին ներս փախ չում են՝ առեւ ան գե լով տղա
յին։ Հե ծան վորդ ոս տի կան նե րը հե տապն դում են 
գո ղե րին։ Այս ամենն ուղեկց վում է հան դի սա տես 
երե խա նե րի կան չե րով, ծի ծա ղով, ծա փա հա րու
թյուն նե րով, բա ցա կան չու թյուն նե րով։ 

Շա րադ րան քի հա ջորդ հատ վա ծում Շահ նու
րը խո սում է իր հո գե կան ծանր վի ճա կի մա սին, 
գրում, որ կես գի շե րա յին մթու թյան մեջ թա փա
ռում է փո ղո ցից փո ղոց՝ զգա լով հոգ նա ծու թյուն, 
հու սա հա տու թյուն, «մա նա ւանդ ան սահ ման տեն

չանք՝ չապ րե լու» (էջ 10)։ Սա այն վի ճակն է, որը 
բնո րոշ է ամեն գաղ թա հա յի եւ պայ մա նա վո րում 
է նրա կա ցու թա ձեւը՝ ան կախ այն բա նից՝ նա մեր
վե՞լ է այդ իրա կա նու թյա նը, թե՞ ոչ։ 

Առանձ նու թյան այդ վի ճա կը նրան տա նում է 
Լյուք սեմ բուր գի պար տեզ, որ տեղ նա մտա բե րում 
է այն տեղ իր ապ րած եր ջան կու թյան հազ վա
գյուտ պա հե րը, երբ ին քը կա րո ղա նում էր երե
խա նե րին զվար ճաց նել, իսկ հի մա «զար հու րե լի 
խա ւա րի մէջ» նա ուզում է «բա նի մը կառ չիլ», 
բայց իր կա ռու ցած գոր ծի քից զատ, այլ բան չի 
գտնում։ Հայտն վում են պար տե զի պա հա պան նե
րը եւ պատ մում, որ գի շեր վա կե սին «սի նե մա յին 
ժա մա ցոյ ցը խան գա րու եր է», ու զան գա կը հնչել 
է։ Եվ քա նի որ գի շեր վա այդ ժա մին հան դի սա
կան ներ չկա յին, իրենք են «շա պի կով», «բո
կոտն» գնա ցել եւ դի տել «սի նե ման». «Բայց ըսէ՛ք, 
կ’աղա չեմ’, եթէ մենք ատե նին չհաս նէ ինք, ո՞վ պի
տի նա յէր, ո՞վ, ո՞վ… » (նույն տե ղում, էջ 11)։

Պատմ ված քի են թա տեքստն ուղղ ված է ար
վես տի ու գրա կա նու թյան մարդ կանց, այլ խոս
քով՝ ստեղ ծա գոր ծող մարդ կանց առ հա սա րակ, 
բայց, ինչ պես գրում է հե ղի նա կը պատմ ված քի 
բնա բա նում, այն վե րա բե րում է մա նա վանդ այն 
«եր տա սարդ, ան հան դարտ ու դիւ րա բոր բոք 
գրիչ նե րուն», որոնք ար ձա գան քում են «մա մու
լի խա ւա րէն ար ձա կու ած ամէն խօս քի»։ Ուրեմն 
Շահ նու րի գրու թյան մեջ Լյուք սեմ բուր գի պա
հա պան նե րի ցու ցա բե րած ար ձա գան քը «խան
գա րու ած գոր ծի քին» այլ բան չէ, եթե ոչ «ինք
զինք նին ցուց նե լու» բո կոտն հրա պա րակ ել նել, 
ինք նա գո հու թյան ու հա վակ նո տու թյան ար տա
հայ տու թյուն, որն ար տա հայտ վում է «ո՞վ պի տի 
նա յէր, ո՞վ, ո՞վ» բա ռե րով։

Գրա կա նու թյան մեջ ան հիմն հայտն ված այդ 

սնա մեջ «ուրու ա կան նե րը», որ լե ցուն են «փքուն 
հպար տու թե ամբ», են թա կա են հա լած ման ճիշտ 
այն պես, ինչ պես պատմ ված քի շա րադ րան քում 
հա լած վում են վիլ լա մտած գո ղե րը, այ սինքն՝ 
կյանք մտած եւ այդ կյան քը բռնա ցող ու խե ղող 
մար դիկ։

Գրա կան ինչ պես նոր, այն պես էլ հին սերն դի 
այն «գի շե րա պահ պա հակ նե րին» (որոնք ար ձա
գան քում են ամեն մի խա փան ված զան գի) ուղղ
ված շահ նու րյան տե սա կե տը շատ ավե լի ծա վա
լուն ու խո րաց ված, ասե լի քի ու հաս ցե ա տե րե րի 
առու մով ավե լի որո շա կի շա րադր վեց պատմ
ված քի երկ րորդ՝ լրամ շակ ված տար բե րա կում՝ 
ըստ ամե նայ նի նկա տի ունե նա լով շո շափ վող 
հար ցի՝ հե տա գա յում եւս ունե ցած կա րեւ ո րու
թյու նը։ Խնդրին անդ րա դառ նա լու պատ ճառ նե
րից մեկն էլ իր «Մենք» հոդ վա ծի նկատ մամբ 
նախ կի նում ցու ցա բեր ված քննա դա տա կան վե
րա բեր մունքն էր։

Շահ նու րը հա ճախ է վե րամ շա կել իր գոր ծե րը՝ 
դրանք են թար կե լով լեզ վա կան ու ոճա յին եւ ան
գամ բո վան դա կա յին բա զում փո փո խու թյուն նե
րի ու ճշգրտում նե րի՝ իր աշ խա տանքն ան վա նե
լով «վե րաքն նու թիւն», «յղկում»։ Օրի նակ՝ «Զոյգ 
մը կար միր տետ րակ նե րը» նա վե րա նա յել է չորս 
ան գամ։ «Լիւք սէմ պուր կի պա հա պա նը», որը հե
ղի նա կի իսկ խոս տո վա նու թյամբ «անա նուն հաւ
կիթ մըն էր», եւս մի քա նի մշա կում ներ է ունե
ցել։ Ահա այդ «անա նուն հաւ կի թից» է (առա ջին 
տար բե րակ), որ դուրս եկավ «ան սո վոր թռչու նը» 
(երկ րորդ տար բե րակ)։

Շա րու նա կե լի

Արծ րուն ԱՎԱ ԳՅԱՆ
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