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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի եւ Մոսկվայի եւ Համայն 
Ռուսիո Պատրիարքի հանդիպումը Մոսկվայում 

ԱՊ ՐԻ ԼԻ 2-ին Մոսկ վա յում՝ Սուրբ Դա նի ե լի 
պատ րի ար քա նիստ վան քում, տե ղի ունե ցավ 

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 եւ 
Մոսկ վա յի եւ Հա մայն Ռու սիո Կի րիլ Պատ րի ար քի 
հան դի պու մը: 

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին ուղեկ ցող 
պատ վի րա կու թյան կազ մում էին Ռու սաս տա-
նի եւ Նոր Նա խի ջեւ ա նի հա յոց թե մի առաջ նորդ 
Եզ րաս արք. Ներ սի սյա նը, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ-
մի ած նի մի ջե կե ղե ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
բաժ նի պա տաս խա նա տու Շա հե ծ. վրդ. Անա նյա-
նը, գա վա զա նա կիր Անա նիա աբղ. Ծա տու րյա նը 
եւ Մայր Աթո ռի տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի 
տնօ րեն Վահ րամ քհն. Մե լի քյա նը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում տե ղի ունե ցավ բա-
րի գալս տյան եւ ող ջույ նի պաշ տո նա կան խոս քե-
րի փո խա նա կում: 

Նո րին Սրբու թյուն Գա րե գին Բ Ամե նայն Հա-
յոց Կա թո ղի կոսն իր խոս քում մաս նա վո րա պես 
ասաց.

«Ձերդ Սրբու թյուն, սի րե ցյալ եղ բայր ի Քրիս-
տոս,

Եղ բայ րա կան ջերմ սի րով եւ առ Աստ ված 
աղոթ քով ող ջու նում եւ կրկին շնոր հա վո րում ենք 
Ձեզ` Մոսկ վա յի եւ Հա մայն Ռու սիո պատ րի ար քա-
կան գա հին Ձեր ընտ րու թյան 10-ա մյա կի առի-
թով: Ուրախ ենք վերս տին գտնվե լու Մոսկ վա յում 
եւ հան դի պե լու Ձեզ` փո խան ցե լու քա ջա ռողջ 
արեւ շա տու թյան եւ եր կար ու ար դյու նա շատ գա-
հա կա լու թյան մեր եղ բայ րա կան բա րե մաղ թանք-
նե րը: Մեր սրտա գին աղոթքն է, որ Բարձ րյալն 
Աստ ված Իր օրհ նու թյան ու խնամ քի ներ քո պա հի 
Ձեզ, Ռուս Եկե ղե ցու հո գեւ ո րա կա նաց ողջ դա սին 
ու ռուս հա վա տա վոր եղ բայր ժո ղովր դին: Ուրա-
խա լի է տես նել նաեւ, որ ՌԴ իշ խա նու թյանց եւ 
Ռուս Ուղղա փառ Եկե ղե ցու մի ջեւ հաս տատ ված 
հա րա բե րու թյուն ներն ար գա սա վոր վում են բա րի 
ար դյունք նե րով՝ ի նպաստ Ռու սիո հա վա տա վոր 
ժո ղովր դի հո գեւ որ-եկե ղե ցա կան, հա սա րա կա-
կան կյան քի առա ջըն թա ցի եւ պայ ծա ռու թյան: 
Ձեր հով վա պե տու թյան տա րի նե րին Աստ ծո ողոր-
մու թյամբ նշա նա կա լի ձեռք բե րում ներ ու իրա-
գոր ծում ներ են ար ձա նագր վել քա րոզ չա կան 
առա քե լու թյան, կրթա կան, սո ցի ա լա կան, եկե ղե-
ցա շի նու թյան եւ բա զում այլ ոլորտ նե րում: Ձերդ 
Սրբու թյան առա քե լու թյան մեջ առաջ նա յին տեղ 
են գրա վում նաեւ Ձեր ջան քե րը՝ հա նուն ազ գե-
րի, Եկե ղե ցի նե րի ու կրոն նե րի մի ջեւ հա րա բե րու-
թյուն նե րի ու գոր ծակ ցու թյան զո րաց ման: 

Գո հու նա կու թյուն է Մեզ հա մար անդ րա դառ-
նալ մեր հա վա տա կից ժո ղո վուրդ նե րի դա րա վոր 
եղ բայ րա կան կա պե րին, որ զո րա նում են մեր 
պե տու թյուն նե րի մի ջեւ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ 
եւ մեր քույր Եկե ղե ցի նե րի զո րա ցող փոխ հա-

րա բե րու թյուն նե րով եւ աղո թա կան ջան քե րի 
մեկ տե ղու մով: Մեր երկր նե րի ու ժո ղո վուրդ նե-
րի բա րե կա մու թյան ամ րապնդ ման հա մար կա-
րեւոր կա մուրջ է հան դի սա նում Ռու սաս տա նի 
հայ հա մայն քը, որ վա յե լե լով երկ րի իշ խա նու-
թյանց բարյա ցա կա մու թյու նը եւ Ձերդ Սրբու թյան 
հայ րա կան վե րա բեր մուն քը՝ իր բա րի նպաստն է 
բե րում Ռու սիո պե տու թյան զար գաց մանն ու հա-
սա րա կա կան կյան քի առա ջըն թա ցին: 

Սի րե ցյալ եղ բայր ի Քրիս տոս, մեր տար բեր 
հան դի պում նե րի ըն թաց քում հա ճախ ենք անդ-
րա դար ձել ներ կա ժա մա նա կի մար տահ րա վեր-
նե րին, երբ կյան քի ըն թա ցող ճա նա պարհ նե րը 
հա ճախ մարդ կանց հե ռաց նում են Աստ ծուց, երբ 
անս քող են հո գեւ որ եւ բա րո յա կան ար ժեք նե րի 

ոտ նա հա րու մը, ազ գա մի ջյան ան հան դուր ժո ղա-
կա նու թյու նը, ահա բեկ չու թյունն ու պա տե րազ մը, 
կա րիքն ու աղ քա տու թյու նը, գլո բա լի զա ցի ա յի 
հա մա հար թեց նող ու բա ցա սա կան ար տա հայ-
տու թյուն նե րը, որոնք հրա մա յա կան են դարձ նում 

քրիս տո նե ա կան Եկե ղե ցի նե րիս ավե լի սերտ 
գոր ծակ ցու թյու նը մեր առա քե լու թյան ար դյու-
նա վոր ման ուղ ղու թյամբ: Ձեր մի ջե կե ղե ցա կան 
եւ հով վա պե տա կան 
առա քե լու թյան մեջ 
Դուք մշտա պես հան-
դես եք եկել հո գեւ որ-
բա րո յա կան ար ժեք-
նե րի պահ պան ման 
ու ար ժեւ որ ման տես-
լա կա նով ,  պե  տա-
կան, հա սա րա կա կան 
կյան քում այդ ար ժեք-
նե րի տա րած ման եւ 
վե րար ժեւ որ ման գա-
ղա փա րով ու մո տեց-
մամբ։ Այս իմաս տով 
հատ կա պես ուրախ 
ենք ար ձա նագ րե լու 
Արեւ ե լ յան Ուղղա-
փառ եւ Օր թո դոքս 
Եկե ղե ցի նե րի մի ջեւ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան առա վել ամ րապն դու մը եւ 
ուժե րի մեկ տե ղու մը սո ցի ա լա կան, հու մա նի տար 
ու հա սա րա կա կան ամե նա տար բեր հար ցե րում` 
հատ կա պես հաշ վի առ նե լով մեր Եկե ղե ցի նե րի 
մի ջեւ փոխ գոր ծակ ցու թյան գե ղե ցիկ ու մխի թա-
րիչ օրի նակ նե րը Մեր ձա վոր Արեւ ել քի բարդ հա-
մա տեքս տում: 

Սի րե ցյալ եղ բայր, հո գեւ որ գո հու նա կու թյամբ 
եւ գնա հա տան քով ենք կա մե նում անդ րա դառ-
նալ նաեւ Ձեր՝ որ պես Ռուս Ուղղա փառ Եկե ղե ցու 
Հով վա պե տի ունե ցած կա րեւ որ դե րա կա տա-
րու թյա նը ղա րա բա ղյան հիմ նախնդ րի խա ղաղ 
լուծ մանն ի խնդիր հո գեւ որ պե տե րիս եռա կողմ 
հան դի պում նե րի կազ մա կերպ ման գոր ծում: Այ-
սօր մեր ժո ղո վուր դը, կորս տի ցավն իր սրտում, 
հար գում եւ ոգե կո չում է պան ծա լի հի շա տա կը 
իր հե րոս զա վակ նե րի, որոնք զոհ վե ցին 2016 թ. 
ապ րի լի 2-ին Ադր բե ջա նի կող մից սան ձա զերծ-
ված քա ռօ րյա պա տե րազ մում։ Ար ցա խյան հիմ-
նախնդ րի բա ցա ռա պես խա ղաղ կար գա վո րումն 
էա կան է տա րա ծաշր ջա նում խա ղա ղու թյան եւ 

կա յու նու թյան պահ պան ման հա մար: Հիմ նախնդ-
րի հան գու ցա լուծ ման հա մար առաջ նա յին կա-
րեւ ո րու թյուն ունի խա ղա ղու թյա նը նպաս տող 
մի ջա վայ րի հաս տա տու մը, այդ թվում՝ փոխվս-
տա հու թյան մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց ման ու 
ռազ մա տենչ հռե տո րա բա նու թյան նվա զեց ման 
մի ջո ցով: Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի իշ խա նու-
թյուն նե րը եւ ժո ղո վուր դը հաս տա տա կամ են խա-
ղա ղու թյան եւ հա մե րաշ խու թյան իրենց ձգտման 
մեջ: Այդ ճա նա պար հը, սա կայն, մի ա կող մա նի չի 
կա րող լի նել: 

Այս առու մով ցան կա նում ենք Ձեր ուշադ րու-
թյա նը ներ կա յաց նել նաեւ մեկ դեպք: Վեր ջերս 
Ադր բե ջա նում 20 տար վա ազա տազրկ ման դա-
տա պարտ վեց դե ռեւս ամ ռա նը չբա ցա հայտ ված 
պայ ման նե րում Ադր բե ջա նի տա րած քում հայտն-
ված Տա վու շի մար զի Բեր դա վան գյու ղի բնա կիչ 
Կա րեն Ղա զա րյա նը, որն ունի հո գե կան խնդիր-
ներ: Դա տա կան այդ որո շու մը կա յաց վեց մար-
դու իրա վունք նե րի բա ցա հայտ խախտ մամբ: Այս 
հար ցում, նկա տի ունե նա լով հո գեւ որ պե տե րիս 
նա խոր դիվ ունե ցած փոր ձա ռու թյու նը, դի մում 
ենք Ձերդ Սրբու թյան միջ նոր դու թյա նը Ադր բե ջա-
նի հո գեւ որ եւ աշ խար հիկ իշ խա նու թյանց առ ջեւ` 
մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րի պահ պա-
նու մով երի տա սար դին վե րա դարձ նե լու իր ըն-
տա նիք:

Սի րե ցյալ եղ բայր ի Քրիս տոս, 
Վերս տին, սի րո եւ եղ բայ րու թյան ող ջույ նով, 

մաղ թում ենք Ձերդ Սրբու թյա նը մեր Տի րոջ զո-
րակ ցու թյունն ու առատ շնորհ նե րը, որ պես զի 
շա րու նա կեք իմաստ նա բար առաջ նոր դել Ձեր 
հա վա տա ցյալ հո տը` ի պայ ծա ռու թյուն Ռուս 
Ուղղա փառ Եկե ղե ցու եւ ի հո գեւ որ մխի թա րու-
թյուն հա մայն հա վա տա ցյալ Ձեր ժո ղովր դի»:

Իր հեր թին Նո րին Սրբու թյուն Կի րիլ Պատ-
րի ար քը, շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով իր գա-
հա կա լու թյան 10-ա մյա կի կա պակ ցու թյամբ 

Վե հա փառ Հայ րա պե տի կող մից հղված շնոր-
հա վո րա կան ուղեր ձի եւ բա րե մաղ թանք նե րի 
հա մար, գո հու նա կու թյուն հայտ նեց, որ ան ցած 
տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում Հայ Առա քե լա կան 
եւ Ռուս Ուղղա փառ Եկե ղե ցի նե րի հա րա բե րու-
թյուն նե րը հատ կանշ վել են եղ բայ րա կան սի րով 
եւ ջեր մու թյամբ: Իր խոս քում Մոսկ վա յի եւ Հա-
մայն Ռու սիո Պատ րի ար քը անդ րա դարձ կա տա-
րեց Ռու սաս տա նում հա յոց թե մի աշ խույժ գոր-
ծու նեու թյա նը եւ ակ տիվ ներգ րավ վա ծու թյա նը՝ 
եր կու Եկե ղե ցի նե րի կա պե րի զո րաց ման գոր-
ծում, ինչ պես նաեւ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նում Ռուս Ուղղա փառ Եկե ղե ցու հով վու թյան 
ներ քո գտնվող հա մայն քի հո գեւ որ կյան քին:

Հա վարտ հան դիպ ման՝ եր կու Հով վա պե տե-
րը գո հու նա կու թյամբ հաս տա տե ցին եր կու ժո-
ղո վուրդ նե րի եւ Եկե ղե ցի նե րի մի ջեւ զար գա ցող 
փոխ գոր ծակ ցու թյու նը եւ հա մա գոր ծակ ցու թյու-
նը` մի ջե կե ղե ցա կան եւ մի ջազ գա յին ամե նա-
տար բեր հար թակ նե րում կրո նա կան-հա սա րա-
կա կան հիմ նախն դիր նե րին ըն դա ռաջ: 
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Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ րի արք եւ 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Գեր մա նի ա յի Դաշ նա յին 
Հան րա պե տու թյան Դաշ նա յին սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի եւ 
երկ րորդ սե նա տի նա խա գահ Անդ րե աս Ֆոս կու լե ին եւ նրա գլխա-
վո րած պատ վի րա կու թյա նը՝ ուղեկ ցու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի նա խա գահ Հրայր Թով մա սյա նի: 

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նա խա գա հը Նո րին Սրբու-
թյա նը ներ կա յաց րեց Գեր մա նի ա յի եւ Հա յաս տա նի Սահ մա նադ-
րա կան դա տա րան նե րի փոխ գոր ծակ ցու թյու նը` բարձր գնա հա-
տե լով նաեւ այ ցի ըն թաց քում ար ձա նագր ված ար դյունք նե րը: Պրն 
Հրայր Թով մա սյա նը նաեւ ընդգ ծեց Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան 
Սուրբ Եկե ղե ցու կա րեւ որ դե րա կա տա րու թյունն ինչ պես ազ գի 
ինք նու թյան պահ պան ման, այն պես եւ հայ իրա վա գի տու թյան 
զար գաց ման գոր ծում: 

Այ նու հե տեւ հյու րե րին ող ջու նեց Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը` 
գո հու նա կու թյուն հայտ նե լով եր կու երկր նե րի մի ջեւ զար գա ցող 
հա րա բե րու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ, որոնք նպաս տում են հայ 
եւ գեր մա նա ցի ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մա կան կա պե րի խո րաց-
մա նը: Վե հա փառ Հայ րա պե տը գնա հա տան քով ար ձա նագ րեց 

սահ մա նադ րա կան դա տա րան նե րի մի ջեւ սերտ գոր ծակ ցու թյունն իրա վա կան ոլոր տում:
 Գա րե գին Բ Հայ րա պե տը մաս նա վո րա պես անդ րա դարձ կա տա րեց Եվ րո պա յում ար դի իրա վուն քին եւ ՀՀ Սահ մանդ րու թյա նը, որոնց ակունք նե րում 

քրիս տո նե ա կան ար ժե հա մա կարգն է` խո սե լով նաեւ ընդ հա նուր առն չու թյուն նե րի մա սին: 
Իր հեր թին Անդ րե աս Ֆոս կու լեն փաս տեց, որ եր կու երկր նե րի գոր ծակ ցու թյունն իրա վա կան դաշ տում լա վա գույն վկա յու թյունն է Հա յաս տա նի եւ Գեր մա-

նի ա յի բա րե կա մա կան եւ սերտ հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին:
Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ար դյու նա վոր առա քե լու թյուն մաղ թեց պրն Անդ րե աս Ֆոս կու լեի գլխա վո րած պատ վի րա կու թյա նը:

ՀՀ-ում ԱՄՆ-ի նորանշանակ դեսպանին

ԱՄԵ ՆԱՅՆ Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում Ամե-
րի կա յի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի նո րան շա նակ ար տա կարգ եւ լի ա զոր դես պան 

տի կին Լին Թրեյ սի ին: 
Նո րին Սրբու թյու նը շնոր հա վո րեց դես պա նին նշա նակ ման առի թով` ար դյու նա վոր 

առա քե լու թյուն մաղ թե լով Հա յաս տա նում: Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը գո հու նա կու-
թյամբ ար ձա նագ րեց Հա յաս տա նի եւ ԱՄՆ-ի մի ջեւ առ կա հա մա գոր ծակ ցու թյունն ու 
բա րե կա մու թյու նը, ին չին կա րեւ որ իր նպաստն է բե րում նաեւ ԱՄՆ-ի հայ հա մայն քը: 

Հան դիպ մանն անդ րա դարձ կա տար վեց երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա-
վեր նե րին ու դժվա րու թյուն նե րին, ինչ պես նաեւ ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան 
խա ղաղ կար գա վոր մա նը՝ ի նպաստ Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի հո գեւ որ պե տե րի 
կող մից ձեռ նարկ վող խա ղա ղա րար ջան քե րին:

Գա րե գին Բ Հայ րա պե տը եւ ԱՄՆ-ի դես պան Թրեյ սին նաեւ զրու ցե ցին հայ ժո-
ղովր դի կյան քում ինչ պես ան ցյա լում, այն պես եւ այ սօր Հա յոց Եկե ղե ցու հո գեւ որ եւ 
ազ գա պահ պան առա քե լու թյան մա սին:

Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսն Ավետման 

տոնի առիթով 

շնորհավորեց Մայր Աթոռի 

աշխատակցուհիներին 

ԱՊ ՐԻ ԼԻ 8-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 Ս. Աստ վա ծած նի ավետ ման տո նի 

առի թով հան դի պեց Մայր Աթո ռի կա ռույց նե րում 

պաշ տո նա վա րող աշ խա տակ ցու հի նե րի հետ:

Մայր Աթո ռի ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի եւ 

արա րո ղա կար գի բաժ նի պա տաս խա նա տու Նա-

թան արք. Հով հան նի սյա նի ող ջույ նի խոս քից հե տո 

Նո րին Սրբու թյունն իր հայ րա կան օրհ նու թյունն ու 

շնոր հա վո րանք նե րը բե րեց ներ կա նե րին: 

Գա րե գին Բ Հայ րա պետն իր գնա հա տան քը 

փո խան ցեց Մայր Աթո ռի աշ խա տակ ցու հի նե րին՝ 

իրենց ան սա կարկ ու նվի րյալ ծա ռա յու թյան հա-

մար, որով նպաս տում են Եկե ղե ցու հե ղի նա կու-

թյան բարձ րաց մա նը եւ առա քե լու թյան ար դյու-

նա վոր իրա կա նաց մա նը: 

Անդ րա դարձ կա տա րե լով սուրբ Աստ վա ծա-

մոր կեր պա րին` Նո րին Սրբու թյու նը պատ գա մեց 

կա նանց լի նել հա յի բա րո յա կան կյան քի կեր տո-

ղը, մշտա պես ջեր մու թյան եւ ուրա խու թյան մեջ 

պա հել հայ կա կան օջախ նե րը: Ամե նայն Հա յոց 

Կա թո ղի կո սը հոր դո րեց ներ կա նե րին իրենց օրի-

նա կե լի ըն թաց քով եւ ըն տա նի քի հան դեպ ունե-

ցած նվի րու մով շե նաց նել հա յոց կյան քը եւ իրենց 

հայ րե նա սի րու թյամբ զո րաց նել հայ րե նի քը:

Հան դիպ մա նը Վե հա փառ Հայ րա պե տը գո հու-

նա կու թյամբ տե ղե կաց րեց Ավետ ման տո նին Ար-

ցա խի մայ րա քա ղաք Ստե փա նա կեր տում Սուրբ 

Աստ վա ծա ծին նո րա կա ռույց առաջ նոր դա նիստ 

եկե ղե ցու օծ ման արա րո ղու թյան մա սին՝ ընդգ ծե-

լով, որ այն մեծ ու բերկ րա ռատ իրա դար ձու թյուն 

էր ողջ ար ցա խա հա յու թյան հա մար:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, հայ ցե-

լով սուրբ Աստ վա ծա մոր բա րե խո սու թյու նը, ներ-

կա նե րին մաղ թեց արեւ շա տու թյուն եւ խա ղաղ 

ու բա րօր կյանք Տի րոջ ամե նախ նամ Սուրբ Աջի 

ներ քո:

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 

շնորհավորական ուղերձը 

Ավետման տոնի եւ Մայրության 

ու գեղեցկության օրվա 

առիթով

ԱՎԵՏ ՄԱՆ տո նի առի թով Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջ մի ած նից հայ րա պե տա կան Մեր 

օրհ նու թյունն ու շնոր հա վո րանք ներն ենք բե-
րում բո լոր կա նանց` մեր մայ րե րին ու քույ րե-
րին եւ հա վա տա վոր հա մայն մեր ժո ղովր դին: 
Սուրբ Աստ վա ծա ծի նը Աս տու ծո Որ դու 

մայ րը լի նե լու իր ողջ փառ քի ու մե ծու թյան 
մեջ ամե նա պատ վա վոր իր տիտ ղո սը հա մա-
րեց «Տի րոջ աղա խին» լի նե լը՝ ար ձա գան քե-
լով հրե շա կա պե տի ավե տի սին. «Ահա ւա սիկ 
կամ աղա խին Տե առն»: Աստ վա ծա մոր սի րո 
ու հնա զան դու թյան ոգին է ներշն չել ու ներշն-
չում մեր մայ րե րին՝ զա վակ նե րի ու ըն տա նի քի 
նկատ մամբ իրենց բե րած նվի րու մի ու հա վա-
տար մու թյան մեջ: Ար դա րեւ, մայ րե րը Աստ ծո 
սի րո ու խնամ քի պատ գա մա խոս ներն են մեր 
ըն տա նիք նե րում:
Սի րե լի՛ մայ րեր ու քույ րեր, 
2019 թվա կա նը, որ հռչակ ված է Ըն տա նի քի 

տա րի, եւս մեկ առիթ է վե րար ժեւ ո րե լու ու վե-
րագ նա հա տե լու այն պա տաս խա նա տու, բայց 
նաեւ ան չափ քաղցր առա քե լու թյու նը, որ դուք 
ունեք ըն տա նի քի ամ րու թյան, սե րունդ նե րի 
կրթու թյան ու դաս տի ա րա կու թյան, որով եւ՝ 
մեր ժո ղովր դի ապա գա յի կերտ ման գոր ծում: 
Հայ ցում ենք Աստ վա ծա մոր բա րե խո սու թյու նը 
եւ աղո թում Աստ ծուն, որ Իր անս պառ շնորհ-
նե րով շա րու նա կի բա րե զար դել ձեր հո գի նե րը, 
պար գեւի ձեզ անս պառ մխի թա րու թյուն ներ 
ձեր զա վակ նե րի կեր տած հա ջո ղու թյուն նե րով:

 Թող երկ նա վոր Տե րը առողջ ու կեն սա-
խինդ պա հի ու պահ պա նի բո լոր կա նանց՝ մեր 
մայ րե րին ու քույ րե րին եւ քրիս տո նե ա կան 
առա քի նու թյուն նե րի մեջ՝ ամուր ու ան սա սան 
հայ ըն տա նիք նե րը:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց

5 ապրիլի

9 ապրիլի 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ձեռամբ օծվեց 
Ստեփանակերտի Ս. Աստվածածին եկեղեցին

ԱՊ ՐԻ ԼԻ 7-ին` Ս. Աստ վա ծած նի ավետ ման տո-
նին, 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 հան դի սա պե տու թյամբ կա տար վեց 
Ստե փա նա կեր տի Ս. Աստ վա ծա ծին առաջ նոր դա-
նիստ եկե ղե ցու օծ ման արա րո ղու թյու նը:

Սրբա զան արա րո ղու թյա նը ներ կա էին Ար ցա-
խի Հան րա պե տու թյան նա խա գահ Բա կո Սա հա-
կյա նը, ԼՂՀ Ազ գա յին Ժո ղո վի նա խա գահ Աշոտ 
Ղու լ յա նը, Ար ցա խի թե մի հո գեւ որ սպա սա վոր-
ներ, Ար ցա խի եւ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
իշ խա նու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, եկե ղե ցու 
կա ռուց մանն իրենց աջակ ցու թյու նը բե րած բա-
րե րար հա յոր դի ներ, Հա յաս տա նի տար բեր թե մե-
րից ժա մա նած եկե ղե ցա կան ներ, ուխ տա վոր ներ 
եւ հա վա տա վոր բա զում ար ցախ ցի ներ:

Հըն թացս օծ ման սրբա զան արա րո ղու թյան` 
սաղ մո սեր գու թյան ներ քո ջրով եւ գի նով լվաց-
վե ցին տա ճա րի սուրբ Սե ղա նը եւ օծ վե լիք սյու-
նե րը: Այ նու հե տեւ Հա յոց Հայ րա պե տը սրբա լույս 
մյու ռո նով օծեց եկե ղե ցու ս. Սե ղա նը։ Թե մա կալ 
առաջ նորդ Պար գեւ արք. Մար տի րո սյա նի, Մայր 
Աթո ռի ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի եւ արա-
րո ղա կար գի բաժ նի պա տաս խա նա տու Նա թան 
արք. Հով հան նի սյա նի, Գու գա րաց թե մի առաջ-
նորդ Սե պուհ արք. Չուլ ջյա նի, Շի րա կի թե մի 
առաջ նորդ Մի քա յել արք. Աջա պա հյա նի, Մայր 
Աթո ռի դի վա նա պետ Ար շակ եպս Խա չատ րյա նի, 
ՀՀ ԶՈՒ հո գեւ որ առաջ նորդ Վրթա նես եպս Աբ-
րա հա մյա նի, Մայր Աթո ռի վար չատն տե սա կան 
բաժ նի տնօ րեն Մու շեղ եպս Բա բա յա նի ձե ռամբ 
օծ վե ցին խո րա նի` չորս ավե տա րա նիչ նե րի անու-
նը կրող սյու նե րը եւ եկե ղե ցու մնա ցյալ սյու նե րը:

Աղոթք նե րից եւ սուրբգ րա յին ըն թերց վածք նե-
րից հե տո Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը նո րա կա-
ռույց եկե ղե ցին ան վա նա կա չեց Սուրբ Աստ վա-
ծա ծին:

Օծ ման արա րո ղու թյան ավար տին Նո րին 
Սրբու թյուն Գա րե գին Բ Կա թո ղի կո սը Պահ պա նիչ 
աղոթ քով օրհ նեց ար ցա խա հա յու թյա նը եւ Սուրբ 
Ավետ ման տո նի եւ եկե ղե ցու օծ ման առի թով իր 
հայ րա պե տա կան պատ գա մը բե րեց ներ կա ժո-
ղովր դին:

Յա նուն Հօր եւ Որդ ւոյ եւ Հոգ ւոյն Սրբոյ. ամէն:
«Զի Աս տու ած ընդ մեզ է»։

(Եսա յի Ը 10)

Մե ծար գո Նա խա գահ Ար ցա խի Հան րա պե-
տության,

Գե րաշ նորհ Պար գեւ Սրբա զան, առաջ նորդ 
Ար ցա խի թե մի,

Մե ծար գո վաս տա կյալ Նա խա գահ,
Գե րաշ նորհ, Հո գեշ նորհ եւ Ար ժա նա պա տիվ 

հայ րեր,
Պատ վար ժան պե տա կան այ րեր,
Սի րե լի բա րե պաշտ ժո ղո վուրդ,
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նից եկել ենք Ավետ-

ման տո նի խո րա խոր հուրդ այս օրը Մեր օրհ-
նու թյունն ու գնա հա տան քը փո խան ցե լու ար-
ցա խա հայ Մեր սի րե լի զա վակ նե րիդ եւ կի սե լու 
հո գեւ որ խնդու թյունն ու խան դա վա ռու թյու նը 
Ստե փա նա կեր տի նո րա կա ռույց մայր եկե ղե ցու 
օծ ման առի թով: Ար ցա խի գողտ րիկ երկ րա մա-
սում վեր խո յա ցած հա յոց հա վա տի նոր վկա-
յա րա նի հիմ նար կե քը Մենք կա տա րե ցինք 2006 
թվա կա նին՝ հա վա տով, որ Աստ ված միշտ մեզ 
հետ է եւ ձեռք բե րում ներ ու հաղ թա նակ ներ է 
պար գեւ ում մեր պայ քար նե րի ու մեր բո լոր բա-
րի ձգտում նե րի մեջ: Մեր ժո ղովր դի զա վա կաց 
ջան քե րով վեր խո յա ցած այս եկե ղե ցին Աստ ծո 

օրհ նու թյամբ ու շնոր հով նոր ղո ղան ջը պի տի 
դառ նա մեր հա վատ քի ու հաղ թա կան ոգու, նաեւ՝ 
ազ դա րա րո ղը Ար ցա խի մեր ժո ղովր դի ազատ ու 
ան կախ կյան քի անօ տա րե լի իրա վուն քի, ինչ պես 
եւ վկա յու թյու նը մեր քրիս տո նե ա կան հա վա տի եւ 
ազ գա յին ինք նու թյան ան խոր տա կե լի շաղ կապ-
վա ծու թյան: 

Այ սօր, սի րե լի ներ, տոնն է Սուրբ Աստ վա ծած նի 
ավետ ման, երբ հրեշ տա կը Փրկչի Ծննդյան բա րի 
լու րը հայտ նեց Սուրբ Մա րի ա մին՝ ասե լով. «Ուրա-
խա ցի՛ր, ո՛վ շնոր հըն կալ, Տե րը քեզ հետ է»: Հրեշ-
տա կի բա րի ավե տի սին Սուրբ Մա րի ա մի խո նարհ 
ու հեզ պա տաս խանն էր. «Ահա վա սիկ ես մնում եմ 
Տի րոջ աղա խի նը» (Ղուկ. Ա 28, 38): Ինչ պես Սուրբ 
կույ սը՝ ընտ րյալ տա ճար, խո րան դար ձավ Բարձ-
րյա լի Մի ա ծին Որ դուն եւ փրկու թյան շնոր հա բե րը՝ 
մարդ կու թյան հա մար, նույն պես եւ այս եկե ղե ցին 
փրկու թյան շնորհ ներն է պար գեւ ե լու հա վա տա-
ցյալ նե րին, քան զի օծ ման սրբա զան արա րո ղու-
թյամբ եւ բա րե պաշտ հա յոր դյաց ջեր մե ռանդ 
աղոթք նե րով նվի րա գործ վե լով՝ քա րե ղեն շեն քը 
այ լեւս վե րա փոխ ված է Աստ ծո տա ճա րի:

Շարունակությունը՝ էջ 3
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Սկիզբը՝ էջ 2
«Զի Աս տու ած ընդ մեզ է»: Որ քա՜ն հա վատ եւ 

ուրա խու թյուն է բո վան դա կում այս ար տա հայ-
տու թյու նը: Աստ ծո զո րակ ցու թյան հա վատն ու 
գի տակ ցու թյու նը վճռա կան դե րա կա տա րու թյուն 
են ունե ցել մեր ժո ղովր դի կյան քում: Մեր պատ-
մու թյան տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում, 
զա նա զան փոր ձու թյուն նե րին հան դի ման մենք 

Աստ ծո շնոր հըն կալն ենք դար ձել եւ հե րո սա բար 
պայ քա րել թշնա մի նե րի դեմ ՝ միշտ հա վա տա լով, 
որ «եթե Տե րը մեզ հետ է, ապա ո՞վ կա րող է լի-
նել մեզ հա կա ռակ» (հմմտ. Հռոմ. Ը 31): Այս զո-
րեղ հա վա տով եւ առ Աստ ված ապա վի նու թյամբ 
են կերտ վել մեր հաղ թա նակ նե րը, պաշտ պան վել 
մեր հո գեւ որ-ազ գա յին սրբա զան ար ժեք նե րը, 
այս քա ջա լե րան քով են հա սակ առել սե րունդ-
ներ, որոնք ազա տա տենչ ոգով ար ցա խյան հե-
րո սա մար տը պսա կե ցին հաղ թա նա կով: Սի րե-
լի ար ցախ ցի ներ, ո՞վ, եթե ոչ դուք, լա վա գույնս 
գի տեք ար ժեքն ու զո րու թյու նը «Աստ ված մեզ 
հետ է» հու սա ռատ հա վա տի, քան զի Ար ցա-
խի ազատ ու ան կախ կյան քի հա մար մղված 
ար դար պայ քա րում թրծված ձեր հա վա տը եւ 
քա ջա րի ոգին պտղա բե րե ցին մեր նո րա գույն 
պատ մու թյան էջե րում ոս կյա տա ռե րով ար ձա-
նագր ված Ար ցա խի հե րո սա մար տի փա ռա պանծ 
հաղ թու թյամբ: Այ սօր մենք ամենքս այս տեղ ենք 

վերս տին վկա յե լու, որ հա կա ռակ բո լոր դժվա-
րու թյուն նե րի, պար տադր ված պա տե րազմ նե-
րի, ավե րի ու կո տո րա ծի՝ անհ նար է ընկ ճել հա յի 
հա վատն ու ոգին, քան զի Աստ ված մեզ հետ է, 
եւ մենք Աստ ծո ժո ղո վուրդ ենք, պի տի ապ րենք, 
ստեղ ծա գոր ծենք եւ կա ռու ցենք, ինչ պես որ կա-
ռու ցել ենք Սուրբ Աստ վա ծա ծին այս եկե ղե ցին: 
Այո՛, մեր հաղ թա նա կը, մեր անն կուն ոգին ամ-
րապնդ վում, սփռվում ու տա րած վում են նաեւ 
մեր եկե ղե ցի նե րից, քան զի Աստ ծո տան օրհ նյալ 
կա մար նե րի ներ քո են հույ սով, կամ քով, հո գով ու 
քա ջու թյամբ զո րա նում հա յոր դիք եւ ան պար տե լի 
դառ նում հայ րե նյաց պաշտ պա նու թյան մեջ: Հի-
րա վի, ազգն ան հաղ թե լի է հա վա տի իր ապ րու-
մով եւ զո րու թյամբ, քա նի որ կեն դա նի հա վատն 
ավե լի զո րա վոր է բո լոր տե սա կի սրե րից ու զեն-
քե րից: Մեր ժո ղո վուր դը խա ղա ղա սեր է, ստեղ-

ծա գործ ու հա մե րաշխ կյան քի ջա տա գով, որին 
խորթ են բռնու թյունն ու ռազ մա տեն չու թյու նը: 
Մեր հայ րե նա կան ու ազ գա յին կյան քին սպառ-
նա ցող վտան գի առ ջեւ մենք եր բեք չենք ընկր կել 
ու չենք ընկր կե լու եւ միշտ պաշտ պան ենք կանգ-
նե լու մեր սրբու թյուն նե րին՝ հայ րե նի մեր հո ղին, 
մեր ըն տա նիք նե րին, լեզ վին ու մշա կույ թին, մեր 
սրբա վայ րե րին:

Սի րե լի բա րե պաշտ ժո ղո վուրդ, այ սօր խո սե-
ցինք հա վատ քի զո րու թյան եւ սրբու թյուն նե րի 
պահ պա նու թյան կա րեւ ո րու թյան, քա ջու թյան ու 
սխրան քի մա սին: Ձեր կյան քը եւ ամե նօ րյա կե-
ցու թյունն ար դեն իսկ արի ու թյան ու քա ջա գոր-
ծու թյան պան ծա լի դրսեւ ո րում են՝ հայ րե նի հո ղը 
պաշտ պա նե լու ան սա սան նա խան ձախնդ րու-
թյամբ: Ձեր հե րո սա կան կեց ված քով ու ար ցա-
խյան ազա տա մար տի փա ռա վոր հաղ թա նա կով 
դուք մեր սի րե լի Ար ցա խը դարձ րել եք մեր ժո-
ղովր դի ինք նու թյան պատ մու թյան կա րեւ որ վկա-
յու թյուն նե րից մե կը եւ մեր ազ գա յին նկա րագ րի 
դրսեւ որ ման գե ղե ցիկ ար տա հա յու թյուն։ 

Հայ րա կան Մեր հոր դորն է, որ նույն ըն թաց քով 
ու վճռա կա նու թյամբ շա րու նա կեք ձեր կյան քը, 
այս պես ամուր մնաք առ Աստ ված ու առ հայ րե-
նին ձեր սի րո ու նվի րու մի մեջ՝ հա նուն ար ցա-
խա հա յու թյան բա րօր ու շեն կյան քի, մեր ժո-
ղովր դի իղ ձե րի իրա գործ ման:

Ուրա խա լի այս առի թով Մեր օրհ նու թյունն ու 
գնա հա տանքն ենք բե րում Ար ցա խի թե մի բա րե-
ջան առաջ նորդ Գե րաշ նորհ Տ. Պար գեւ ար քե-
պիս կո պոս Մար տի րո սյա նին, ինչ պես նաեւ թե մի 
հո գեւ ո րա կա նաց` իրենց նվի րյալ ծա ռա յու թյան 
հա մար: Սի րե լի Սրբա զան, գի տենք, թե ինչ պի սի 
նա խան ձախնդ րու թյամբ եք տա րի ներ շա րու նակ 
ջանք ու եռանդ բե րել Ար ցա խի հո գեւ որ կյան քի 
զո րաց ման, ինչ պես եւ Ար ցա խի սրտում այս եկե-
ղե ցու կա ռուց ման հա մար: Թող Աստ ված շնոր հի 
Ձեզ քա ջա ռող ջու թյուն, երկ նա հեղ օրհ նու թյուն-
ներ ու ամե նայն բա րիք եւ Իր աջակ ցու թյամբ նո-
րա նոր ձեռք բե րում ներ պար գեւի տե րու նա պատ-
վեր ծա ռա յու թյան ճա նա պար հին:

Մեր գնա հա տանքն ենք հայտ նում Ար ցա խի 
իշ խա նու թյուն նե րին, ի մաս նա վո րի՝ Ար ցա խի 
նա խա գահ մե ծար գո տի ար Բա կո Սա հա կյա նին, 

որի հե տեւ ո ղա կան ջան քե րի եւ աջակ ցու թյան 
շնոր հիվ այ սօր մեր ժո ղովր դի առ ջեւ իր դռնե րը 
բա ցեց Ստե փա նա կեր տի առաջ նոր դա նիս տը: 
Մեր գնա հա տան քը նաեւ վաս տա կյալ նա խա-
գահ մե ծար գո տի ար Ար կա դի Ղու կա սյա նին, որի 
պաշ տո նա վար ման շրջա նում դրվե ցին եկե ղե ցու 
հի մե րը:

Ան կա րե լի պի տի լի ներ այս առա քե լու թյան 

իրա գոր ծու մը պատ կե րաց նել առանց մեր հա-
վա տա վոր բա րե րար զա վակ նե րի զո րակ ցու-
թյան: Այս նպա տա կով Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ-
մի ած նի նվի րա բե րու թյամբ սկզբնա վոր ված 
դրա մա հա վա քը իս կա պես վե րա ճեց հա մընդ-
հա նուր հան գա նա կու թյան: Մեր օրհ նու թյունն ու 
գնա հա տանքն ենք հայտ նում աստ վա ծա հա ճո 
այս գոր ծում ներդ րում բե րած բո լոր ան ձանց, 
մաս նա վո րա բար գլխա վոր բա րե րար Վար դա-
նյան բա րե պաշտ եղ բայր նե րին եւ տի ար Վի-
տա լի Գրի գո րյան ցին: Մեր գնա հա տանքն ենք 
փո խան ցում եկե ղե ցու ճար տա րա պե տին, շի նա-
րար նե րին եւ վար պետ նե րին: Սուրբ Էջ մի ած նի 
օրհ նու թյունն ու սերն ենք բե րում մեր հե րոս ար-
ցախ ցի նե րին` հաս տա տա կա մու թյուն մաղ թե լով 
մեր հա մազ գա յին պայ քա րի առաջ նագ ծում` հա-
նուն Ար ցա խի ազատ ու ան կախ կյան քի, շեն ու 
բար գա վաճ ապա գա յի: 

Սուրբ Աստ վա ծած նի ավետ ման բերկ րա լի տո-

նի առի թով հայ րա պե տա կան Մեր օրհ նու թյունն 
ու շնոր հա վո րանք ներն ենք բե րում ար ցա խա-
բնակ մեր մայ րե րին ու քույ րե րին: Բարձ րո րեն 
գնա հա տում ենք ձեր կա րեւ որ առա քե լու թյու նը, 
որ դուք ունեք Ար ցա խի մա տաղ սերն դին դաս-
տի ա րա կե լու, քա ջա րի ոգով զո րաց նե լու, ձեր ըն-
տա նիք նե րում եր ջան կու թյունն ու սե րը հաս տա-
տուն պա հե լու աստ վա ծա հա ճո գոր ծում: Հայ ցում 
ենք Աստ վա ծա մոր բա րե խո սու թյու նը եւ աղո-
թում, որ Աստ ված Իր ամե նախ նամ Սուրբ Աջի 
հո վա նու ներ քո պա հի ու պահ պա նի ձեզ առողջ, 
բա րօր ու քրիս տո նե ա կան առա քի նու թյուն նե րով 
զար դա րյալ: 

Սի րե լի ներ, Սուրբ Պա տա րա գի ըն թաց քին կա-
տա րե լու ենք նաեւ Հան րա պե տա կան մաղ թանք՝ 
մեր հայ ցը առ Աստ ված բարձ րաց նե լով Ար ցա խի 
շի նու թյան ու ան սա սա նու թյան, առա ջըն թաց ու 

ապա հով կյան քի հա մար: Պի տի աղո թենք նաեւ 
Ար ցա խի պաշտ պա նու թյան հա մար զոհ ված մեր 
բո լոր հե րոս նե րի, ապ րի լ յան պա տե րազ մի մեր 
քա ջոր դի նե րի հո գի նե րի հանգս տու թյան ու խա-
ղա ղու թյան հա մար: 

Մեր աղոթքն է, որ Բարձ րյալն Աստ ված խա-
ղաղ ու անվ տանգ պա հի ու պահ պա նի Ար ցախ 
աշ խար հը եւ պայ ծառ` Առա քե լա կան մեր Սուրբ 

Եկե ղե ցին եւ Ար ցա խի թե մը: Թող մեր բա րե պաշտ 
զա վակ նե րը ապ րեն խա ղաղ երկն քի ներ քո ստեղ-
ծա գործ կյան քով` աստ վա ծա յին զո րակ ցու թյան 
ու շնորհ նե րի հա մար գո հու նակ սրտով մեր աղո-
թատ նե րում փա ռա բա նե լով Ամե նա սուրբ Եր րոր-
դու թյա նը` Հո րը, Որ դուն եւ Սուրբ Հո գուն. ամեն:

Իր պատ գա մի ավար տին Հա յոց Հով վա պե տը 
նո րա օծ եկե ղե ցուն ըն ծա յեց Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ մի ած նից բեր ված Տի րոջ Սուրբ Ծննդյան սրբա-
պատ կեր, որ պես զի այդ տե րու նա կան օրհ նյալ 
պատ կե րի առ ջեւ աղո թե լով՝ հա վա տա վոր ար-
ցախ ցի ներն ար ժա նի դառ նան Տի րոջ բե րած 
փրկու թյան բյուր շնորհ նե րին:

Եր կա րա մյա հո գեւ որ ծա ռա յու թյան եւ վաս-
տա կի գնա հա տան քով Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի-
կո սը Պար գեւ սրբա զա նին շնոր հեց եպիս կո պո-
սա կան պա նա կե՝ Տի րոջ Սուրբ Աջի հա նա պազ 
զո րակ ցու թյան սրտա գին մաղ թան քով:

Նո րին Սրբու թյունն իր առանձ նա կի գնա-

հա տան քը հայտ նեց եկե ղե ցու կա ռուց ման 
հիմ նա կան բա րե րար ներ Մի քա յել եւ Կա րեն 
Վար դա նյան նե րին` նրանց ար ժա նաց նե լով Հա-
յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու 
«Սուրբ Գրի գոր Լու սա վո րիչ» պատ վո բարձ րա-
գույն շքան շա նին` եկե ղե ցա շահ իրենց գոր ծու-
նե ու թյան, հո գեւ որ-եկե ղե ցա կան կյան քի առա ջ-
ըն թա ցին բե րած գո վար ժան ներդ րու մի եւ բա րի 
հանձ նա ռու թյուն նե րի հա մար: 

Այս ուրա խա լի առի թով Ար ցա խի թե մի առաջ-
նոր դը Վե հա փառ Հայ րա պե տին ըն ծա յեց Ծի րա-
նա վոր Սուրբ Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցու ԺԷ դա րի 
պատ մա կան սկի հը` պատ շաճ նկա տե լով, որ այն 
պահ պան վի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նում:

Այ նու հե տեւ նո րա օծ եկե ղե ցում մա տուց վեց 
Պա տա րագ` ձե ռամբ Նո րին Սրբու թյուն Գա րե գին 
Բ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ձեռամբ օծվեց 
Ստեփանակերտի Ս. Աստվածածին եկեղեցին
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Անա նիա Շի րա կա ցին եւ իր «Մեկ նու թիւն տո մա րի» ժո ղո վա ծուն
ԱՆԱ ՆԻԱ Շի րա կա ցին վաղ միջ նա դա րյան Հա-

յաս տա նի մե ծա գույն գիտ նա կան նե րից եւ հայ 
մա տե նագ րու թյան կար կա ռուն ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րից է: Նրան իրա վա ցի ո րեն կա րե լի է հա մա-
րել տո մա րա գի տու թյան, տի ե զե րա գի տու թյան եւ 
թվա բա նու թյան հիմ նա դի րը հա յոց մեջ: Անա նիա 
Շի րա կա ցու աշ խա տու թյուն ներն ան վեր ջա նա լի 
գան ձա րան են հա մար վել տար բեր գի տու թյուն-
նե րով զբաղ վող միջ նա դա րյան գիտ նա կան նե րի 
հա մար: Այդ իսկ պատ ճա ռով է, որ եղել են դեպ-
քեր, երբ նրա աշ խա տու թյուն ներն ըն դօ րի նակ վել 
են, նույ նիսկ «տա ռա ցի» ար տագր վել: Այդ պի սի 
գիտ նա կան նե րից են եղել Հով հան նես Կո զեռն 

վար դա պե տը, Գրի գոր Մա գիստ րո սը, Հով հան-
նես Երզն կա ցին, Հով հան Որոտ նե ցին, Գրի գոր 
Տա թեւ ա ցին եւ այլք: Եվ ինչ պես որ, օրի նակ, 
Դիո նի սոս Թրա կա ցու քե րա կա նու թյու նը հիմք է 
հան դի սա ցել միջ նա դա րյան շա տու շատ հայ քե-
րա կան նե րի՝ մեկ նո ղա կան աշ խա տու թյուն նե րի 
ստեղծ ման հա մար, այն պես էլ Անա նիա Շի րա կա-
ցու տո մա րա գի տու թյու նը, տի ե զե րա գի տու թյունն 
ու թվա բա նու թյու նը հենք են ծա ռա յել տո մա րա-
կան, թվա բա նա կան գի տու թյուն նե րով զբաղ վող 
միջ նա դա րյան գոր ծիչ նե րի հա մար: Աշոտ Աբ րա-
հա մյա նը կար ծում է, որ Անա նիա Շի րա կա ցուց 
հե տո հա յե րե նով գրված տո մա րա կան, տի ե զե-

րա գի տա կան, թվա բա նա կան գրվածք նե րի մեծ 
մա սը Շի րա կա ցու գի տա կան աշ խա տու թյուն նե-
րի մեկ նու թյուն ներ են կամ էլ սո վո րա կան վե րար-
տադ րու թյուն ներ (այս մա սին առա վել ման րա-
մասն տե՛ս Ա. Աբ րա հա մյան, Անա նիա Շի րա կա ցու 
մա տե նագ րու թյու նը, Եր., 1944, էջ 3):

Գի տենք, որ Անա նիա Շի րա կա ցու՝ մեզ հա սած 
բնագ րե րի ըն դօ րի նա կու թյուն նե րում եւ ընդ հան-
րա պես պատ միչ նե րի եր կե րում Շի րա կա ցու ան-
վան վե րա բե րյալ որեւէ տա րա կար ծու թյուն չկա, 
ին չը չենք կա րող նույ նու թյամբ ասել նրա ազ գան-
վան վե րա բե րյալ, որով հե տեւ այն վկայ ված ենք 
գտնում տար բեր հո լո վա ձեւ ե րով՝ Շի րա կա ցի, Շի-

րա կուն ւոյ, Շի րա կայն ւոյ, Շի րակ վան ցոյ, Շի րակ-
վան ցի, Շի րա կու անց ւոյ, Շի րա կու ան ցի, Շի րա-
կաց ւոյ, Շի րա կա ցոյ, Շի րա կու նոյ, Շի րա կայն ւոյ, 
Շի րա կաց ւոյն, Շի րա կա նոյ, Անե ցի եւ այլն (տե՛ս 
Ռ. Վար դա նյան, Անա նի ա յի Շի րա կաց ւոյ (Շի րա-
կուն ւոյ) հա մա րո ղի ՇԼԲ կար գը, Եր., 2015, էջ 3): 
Ռա ֆիկ Վար դա նյա նը վե րը թվարկ ված նե րից 
առա վել ըն դու նե լի է հա մա րում Շի րա կա ցի ու Շի-
րա կու նի տար բե րակ նե րը՝ որ պես գա վա ռա նու նից 
եւ տոհ մա նու նից առա ջա ցած ձեւ եր, իսկ Գրի գոր 
Բրու տյանն առա վել ճիշտ է հա մա րում եւ հիմ նա-
կա նում կի րա ռում մի այն Շի րա կու նի տար բե րա կը: 
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Ծաղկազարդի տոնը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում

ԱՊ ՐԻ ԼԻ 14-ին Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան 
Ս. Եկե ղե ցին տո նախմ բեց մեր Տեր Հի սուս 

Քրիս տո սի Երու սա ղեմ հաղ թա կան մուտ քի հի-
շա տա կը` Ծաղ կա զար դը: Տո նը տա րի ներ առաջ 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ծայ րա գույն Պատ -
րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի օրհ նու-
թյամբ նաեւ հռչակ վել է որ պես Մա նուկ նե րի օրհ-
նու թյան օր:

Առա վո տյան ժա մեր գու թյան ավար տին Մայր 
տա ճա րի շրջա փա կում Գա րե գին Բ Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սի հան դի սա պե տու թյամբ կա-
տար վեց Ան դաս տա նի արա րո ղու թյուն եւ մա-
նուկ նե րի օրհ նու թյան կարգ: Այ նու հե տեւ Նո րին 

Սրբու թյունն իր օրհ նու թյու նը բաշ խեց Մայր Աթո-
ռում հա մախմբ ված բա զում մա նուկ նե րի՝ նրանց 
ըն ծա յե լով խա չիկ ներ, իսկ հա վա տա վոր ժո-
ղովր դին բա ժան վե ցին Ան դաս տա նի ըն թաց քում 
օրհն ված ուռե նու ճյու ղե րը: 

Տո նի առի թով Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի մի ա-
բա նու թյու նը Պա տա րա գի արա րո ղու թյա նը մաս-
նակ ցեց Ս. Գա յա նե եկե ղե ցում: Պա տա րա գիչն էր 
Մայր Աթո ռի վար չատն տե սա կան բաժ նի տնօ րեն 
Մու շեղ եպս Բա բա յա նը: Պա տա րա գին ներ կա 
էին տար բեր երկր նե րից ժա մա նած՝ Մայր Աթո ռի 
բա րե րար ներ: 

Մու շեղ սրբա զանն իր քա րո զում մաս նա վո րա-
պես նշեց. «Սի րե լի նե՛ր, երբ Տե րը մուտք է գոր-
ծում Երու սա ղեմ, մար դիկ ամե նայն ուրա խու-
թյամբ եւ ան կեղծ ցնծու թյամբ օվ սան նա ներ էին 
բա ցա կան չում, սա կայն նույն այդ ժո ղո վուր դը՝ 
ամ բոխ դար ձած, օրեր անց Պի ղա տո սի առ ջեւ 
կանգ նած, պի տի սառ նասր տո րեն պա հան ջեր 
ու գո չեր. «Խա՛չը հա նիր, խա՛չը հա նիր դրան» 
(Հովհ. ԺԹ 6): Հի սուս գի տեր ամեն բան: Գի տեր, 
որ հաղ թա կան այդ մուտ քը մի ա ժա մա նակ եւ 
վերջն էր: Այս ամե նով հան դերձ՝ մարդ արա րա ծի 
հան դեպ Իր ան հուն սի րով լցված եւ հնա զանդ վե-

լով Հոր կամ քին` ուղ ղեց Իր քայ լե րը դե պի մահ, 
որն Իր կյան քը խլող մարդ կու թյա նը պի տի տար 
կյանք: Նա մտավ երկ րա յին Երու սա ղեմ՝ այն երկ-
նա յին Երու սա ղեմ դարձ նե լու վճռա կա նու թյամբ:

Այս պա հին, սի րե լ ի՛  հա վա տա ցյալ ներ, 
խնդրանքս ու հոր դորս է, որ ամեն մեկս զու գա-
հեռ ներ տա նենք մե զա նից յու րա քան չ յու րի ու 
այն մարդ կանց մի ջեւ, որոնք Աստ վա ծոր դու այս 
պան ծա լի մուտ քը Երու սա ղեմ եզ րա փա կե ցին 
Նրան խա չի չար չա րա նաց եւ մահ վան մատ նե-
լով: Եկեք մի ա սին փնտրենք ու հաս կա նանք, թե 
որ տե՛ղ սխալ վեց օվ սան նա բա ցա կան չող ժո ղո-
վուր դը, ի՛նչ մո լո րու թյան մեջ հայտն վեց, որ փո-

խեց «օրհ նյա՜լ է Նա» սաղ մո սեր գու թյու նը «խա՛չը 
հա նիր» վան կար կու մով: Նմա նա պես մենք, որ-
տե՞ղ ենք սխալ վում ու մո լո րու թյան մեջ ընկ նում 
մեր կյան քի ըն թաց քում: Քան զի երբ Քրիս տոս 
խո սում էր այն օրե րի մարդ կանց հետ եւ ուսու-
ցա նում նրանց, ապա դա մի այն նրանց չէր վե-
րա բե րում, այլ մե զա նից յու րա քան չյու րին, որն 
այ սօր ցնծու թյամբ դի մա վո րում է Փրկչին ու, մի-
գու ցե, կրկին մահ վան դա տա պար տում Նրան:

….Ամենքս էլ մեր կյան քում որո շում ներ ենք 
կա յաց նում եւ ամեն ջանք գոր ծադ րում այն 
իրա գոր ծե լու, քա նի որ վստահ ենք, որ վերջ նա-
նպա տա կը մեր իսկ անձ նա կան բա րու հա մար է: 
Դժվար է, որոշ ման վերջ նա կան ար դյունքն իմա-
նա լով, գնալ այ նու ա մե նայ նիվ դրան, երբ գի տես, 
որ ոչ մի այն դա անձ նա պես քեզ լավ չէ, այ լեւ 
ավար տը մահ է: Գնալ գի տակց ված մահ վան: Սա 
էր Քրիս տո սի ընտ րու թյու նը, որո շու մը Երու սա-
ղեմ գնա լու, երբ գի տեր, որ այն տեղ պի տի խա չը 
հան վի: Բայց եւ գի տեր, որ մե կի մա հը մի լի արդ-
նե րին հա վի տե նա կան կյանք պի տի պար գեւ եր: 
Սա է պատ գա մը: Հե րոս ներն այս գի տակ ցու-
թյունն ունեն: Մեզ կյանք տա լու հա մար նրանք 
նա հա տա կու թյուն են ճա շա կում: Քրիս տո սա կիր 

մեր հե րոս նե րը կյանք պար գեւ ե լու հա մար են 
գնում մահ վան: Եվ, որ պես Քրիս տո սի հե տեւ որդ-
ներ, մուտք են գոր ծում երկ նա վոր Երու սա ղեմ»:

Սրբա զան հայ րը կոչ արեց հա վա տա ցյալ-
նե րին՝ ընտ րել ու ոտք դնել այն ճա նա պար հին, 
որը երկ նա յին Երու սա ղեմ է առաջ նոր դում, եւ 
ամեն մեկն իր գի տակ ցու թյան մեջ պահ պա նի 
այն ճշմար տու թյու նը, որ մարդ արա րա ծը մի այն 
Քրիս տո սով է կեն դա նու թյուն ստա նում, մի այն 
Նրա նով է մաքր վում ու հարս տա նում մարդ կա յին 
հո գին, մի այն Քրիս տոս է, որ իրա կան ու հա րա-
տեւ եր ջան կու թյուն է պար գեւ ում, մի այն Քրիս-
տո սով է, որ ճա նա չում է իրա կան, ան կեղծ ու 
անձ նու րաց սե րը: 

Մու շեղ եպիս կո պո սը հաս տա տեց նաեւ, որ Հի-
սուս շատ է սի րում մա նուկ նե րին եւ հոր դո րում է 
մեզ, որ նրանց պես լի նենք մա քուր ու անա րատ՝ 
ար ժա նա նա լու հա մար Տի րոջ տե սու թյանն ու 
երկն քի ար քա յու թյա նը:

«Ման կան մաք րու թյուն, պար զու թյուն եւ ան մե-
ղու թյուն. այս է, սի րե լի նե՛ր, որ այ սօր պի տի ունե-

նանք յու րա քան չյուրս, պարզ, շի տակ եւ մա քուր 
հո գի՝ պատ րաստ ոչ մի այն մի մյանց օգ նե լու, այ-
լեւ կա րե կից լի նե լու, պատ րաստ՝ ըն դու նե լու Հի-
սուս Քրիս տո սին, որ հա վի տյան բնակ վի այն տեղ, 
այլ ոչ թե կրկին խա չը հա նենք մեր գոր ծե րով»,- 
ընդգ ծեց պա տա րա գիչ սրբա զա նը՝ մի ա ժա մա-
նակ հոր դո րե լով աղոթք բարձ րաց նել առ Քրիս-
տոս, որ Նա Իր հաղ թա կան մուտ քով հրա վա ռի 
բո լո րի հո գի նե րը, ցա նի սի րո կե նա րար հուն դե րը 
մարդ կանց սրտե րի մեջ եւ ամեն քին պար գեւի 
փրկա րար, գթա ռատ ու հո գե շահ ներշն չանք ներ՝ 
ի բա րօ րու թյուն մեր հայ րե նի քի եւ Եկե ղե ցու: 

Ս. Պա տա րա գի ավար տից հե տո Ս. Գա յա-
նե վան քի շրջա փա կում կա տար վեց մա նուկ նե-
րի օրհ նու թյան արա րո ղու թյուն, որի ըն թաց քում 

Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պետն իր օրհ նու թյու նը 
բաշ խեց տո նի առի թով Հա յաս տա նի տաս ներ կու 
տար բեր ման կատ նե րից Մայր Աթոռ ժա մա նած 
շուրջ 200 երե խա նե րի՝ նրանց բա ժա նե լով նաեւ 
խա չիկ ներ: Վեր ջին ներս նաեւ ներ կա գտնվե ցին 
Էջ մի ած նի «Հրաչ եւ Սյուզն Թու ֆա յան» հա յոր-
դյաց տա նը՝ իրենց հա մար կազ մա կերպ ված գե-
ղար վես տա կան մի ջո ցառ մա նը: Այ նու հե տեւ Մայր 
Աթո ռի սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյան գրա սե նյա կի 
կող մից երե խա նե րը հյու րա սիր վե ցին Մայր Աթո-
ռի եւ ՀԲԸՄ-ի հո վա նու ներ քո գոր ծող բա րե գոր-
ծա կան ճա շա րա նում: 

Նույն օրը Վե հա փառ Հայ րա պե տը Վե հա րա նի 
առ ջեւ հան դի պեց «Դա նի ա կան Հայ կա կան բա-
րե գոր ծա կան առա քե լու թյուն» հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյան եւ Արա գա ծոտ նի ու Տա վու շի 
թե մե րի հա մա տեղ գոր ծակ ցու թյամբ «Լույս ման-
կանց» ծրագ րի շրջա նակ նե րում հի շյալ թե մե րի 
26 հա մայնք նե րում իրա կա նաց վող քրիս տո նե ա-
կան դաս տի ա րա կու թյան լսա րան նե րի շուրջ 500 
երե խա նե րի հետ: 

Իր հայ րա կան օրհ նու թյու նը փո խան ցե լով 
նրանց՝ Նո րին Սրբու թյու նը գո հու նա կու թյամբ 
ընդգ ծեց, որ Մայր Աթոռ ուխ տագ նա ցու թյու-
նը վեր ջին նե րիս Ս. Էջ մի ած նի հան դեպ ան հուն 
սի րո վառ ար տա հայ տու թյուն է: Ամե նայն Հա-
յոց Կա թո ղի կո սը պատ գա մեց մա նուկ նե րին ու 
պա տա նի նե րին հա նա պազ աղո թել, որ պես զի 
միշտ հա ղոր դակ ցու թյան մեջ լի նեն Աստ ծո հետ, 
վայելեն Նրա օրհ նու թյու նը, ան սահ ման սերն ու 
ողոր մու թյու նը: 

Վեր ջում մի աս նա կան՝ Տե րու նա կան աղոթ քից 
հե տո Գա րե գին Բ Հայ րա պե տը մա նուկ նե րին 
նվի րա բե րեց խա չիկ ներ:

Լրատվական նյութերը՝ Մայր Աթոռ 
Ս. Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի
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Հայոց  լինելության  խորհուրդը 
Ս. Ալաջաջյանի «Եղեգները չխոնարհվեցին» վեպում
Պետք է դաս տի ա րակ վել Մեծ եղեռ նի ու 

ան զեն ժո ղովր դի սպան դի փոր ձով, իմա-
նալ զեն քի հար գը եւ եր բեք հույ սը չկա պել 
խար դախ թշնա մու հետ կամ նա յել օտար 
դի վա նա գետ նե րի խար դախ քա ղա քա կա-
նու թյան կող մը: 

Ս. Ալա ջա ջյան

20-րդ դա րա վեր ջի հայ ար ձակն աչ քի է 
ընկ նում իրա կա նու թյան եւ մար դու հո գե-
բա նու թյան մեջ տե ղի ունե ցող տե ղա շար ժե-
րի նկատ մամբ ունե ցած ան մի ջա կան վե րա-
բեր մուն քով: Կա մի ընդ հա նուր հատ կա նիշ, 
որը բնո րոշ է այդ տա րի նե րին գրա կան աս-
պա րեզ իջած հայ ար ձա կա գիր նե րի գոր ծե-
րին. դա սեւ ե ռուն ուշադ րու թյունն է մար դու 
ճա կա տագ րի նկատ մամբ: Ան հա տի ճա կա-
տագ րի մեջ հայտ նա բեր վում են ժո ղովր դա-
կան կյան քին հա տուկ սո ցի ալ-պատ մա կան 
հատ կա նիշ ներ ու գծեր: Մար դու հո գեւ որ 
աշ խար հը, նրա ներ քին էու թյունն ու հո գե-
բա նու թյու նը ար տա ցոլ վում են երկ րում տե-
ղի ունե ցող բազ մա պի սի տե ղա շար ժե րով ու 
աշ խար հում կա տար վող իրա դար ձու թյուն-
նե րի հա մա տեքս տում: Ստեղ ծա գոր ծու թյան 
առանց քա յին թե մա էր դառ նում ան ցյա լը, որն 
ըն կալ վում է իբ րեւ շա րու նակ վող ներ կա, իսկ 
ներ կան` իբ րեւ ան ցյա լի տրա մա բա նա կան 
շա րու նա կու թյուն: 

Հայ ժո ղովր դի հա սա րա կա կան կյան քում 
50-ական թվա կան նե րի կե սե րից սկսված վե-
րա փո խում նե րը բա րեն պաստ հող ստեղ ծե-
ցին հայ ար ձա կի զար գաց ման հա մար: 20-
րդ դա րի առա ջին կե սի հայ ար ձա կի մա սին 

խո սե լով` Հ. Թամ րա զ յա նը քննա դա տում է 
ար ձա կի մեջ տի րող ան կոնֆ լիկ տայ նու թյան 
տե սու թյու նը, ըստ որի` բո լոր վե պե րը վեր ջա-
նում են այն պես, որ դրա կան մար դիկ հաղ թա-
նակ են նվա ճում առանց կորս տի ու զո հո ղու-
թյան, եւ ստաց վում է այն տպա վո րու թյու նը, 
որ կյան քում վե րա ցան բո լոր դժվա րու թյուն-
նե րը (Հ. Թամ րա զ յան, Գրա կան ուղի նե րում, 
Եր., 1962, էջ 113): Ան կոնֆ լիկ տայ նու թյունն իր 
հետ հայ ար ձակ էր բե րել բազ մա թիվ թե րու-
թյուն ներ` արագ հար թեց վող հո գե բա նա կան 
հա կա սու թյուն ներ, աղա վաղ ված լեզ վամ տա-
ծո ղու թյուն, ընդ հա նուր պա տու մի հետ կապ 
չու նե ցող բնա պատ կեր նե րի առա տու թյուն եւ 
այլն: Կեր պար ներն էլ հան դես էին գա լիս որ-
պես գա ղա փա րի ազ դա րար ներ եւ ոչ թե գա-
ղա փա րի կրող ներ (Ս. Աղա բա բյան, Ար դի ա կա-
նու թյուն եւ գրա կա նու թյուն, Եր., 1965, էջ 14):

1930–1950-ական թվա կան նե րին խորհր-
դա հայ ար ձա կում, եզա կի բա ցա ռու թյուն-
նե րով, բա ցա կա յում էին ժա մա նա կա կից 
կյան քը, ժա մա նա կա կից մար դը, փո խա րենն 
իշ խում էր այդ մար դու կու սակ ցա կան՝ սո վե-
տա կան կեր պա րը:

 «Հրա ժար վե լով իրա կա նու թյան գու նա զար-
դու մից եւ ան կոնֆ լիկ տայ նու թյան տե սու թյու-
նից՝ հայ գրողն ավե լի հա մար ձա կո րեն սկսեց 
ուսում նա սի րել կյան քի կոնֆ լիկտ նե րը, ար տա-
ցո լել ոչ մի այն դրա կա նը, այլ նաեւ զար գաց-
ման առա ջըն թա ցը կա սեց նող բա ցա սա կա նը, 
դրանց բախ ման ռե ալ ոլորտ նե րը: Հայ վի պա-
սա նը հնա րա վո րու թյուն ստա ցավ գրա կա նու-
թյան մեջ նվա ճելու կյան քի նոր բնա գա վառ-
ներ, նոր թե մա ներ, նոր պրոբ լեմ ներ՝ ավե լի 
հա մար ձա կո րեն անդ րա դառ նա լով ժո ղովր դի 

հե ռու եւ մո տիկ ան ցյա լին, ազ գա յին ճա կա-
տագ րի պատ մա կան ակունք նե րին»,– նշվում 
է «Ժա մա նա կա կից հայ ար ձա կը» գրքում (Ժա-
մա նա կա կից հայ ար ձա կը, Եր., 1981, էջ 7):

«Հետ պա տե րազ մյան շրջա նի մեր կյան քին 
նվիր ված վի պա կան գրա կա նու թյան մեջ,– 
գրում է Հ. Թամ րա զ յա նը,– նկատ վում է տե-
ղա շարժ, այս կամ այն չա փով գրքե րի մեջ են 
ներ խու ժում իս կա կան կյան քը, սրտի թրթի ռը, 
հո գու ջեր մու թյու նը, հա սա րա կա կան ու անձ-
նա կան ցա վե րը: Սա լուրջ երեւ ույթ է, եւ մենք 
սաղ մե րի մեջ տես նում ենք մեր զար գա ցող 
գրա կա նու թյան գա լիք դե րը» (Կ. Աղա բե կյան, 
Ար դի հայ ար ձա կի զար գաց ման մի տում նե-
րը: 1960–1980-ական թվա կան ներ, Եր., 2008, 
էջ 40–41): Այդ նոր ու թարմ որակն էլ հայ ար-
ձակ էր բե րում նոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ: 
«Նոր որա կը,– գրում է Ն. Ադա լ յա նը,– սկզբնա-
վոր վում է ավագ եւ մի ջին սերն դի այն գրող նե-
րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից, որոնք դժվա րու-
թյամբ ու հա մա ռո րեն դուրս եկան զար գաց ման 
ար դի ա կան բնա գիծ» (Ն. Ադա լ յան, Սո վե տա-
հայ պատմ վածք, Եր., 1968, էջ 218), իսկ Կ. Դա-
նի ե լ յանն էլ, ընդգ ծե լով դա րա վեր ջի հայ ար-
ձա կի նվա ճում նե րը, նշում է ավագ ու մի ջին 
սերն դի ստեղ ծած այն գոր ծե րը, որոն ցով «նոր 
ու ար գա սա վոր հե ռան կար է բաց վում երի տա-
սարդ սերն դի գե ղար վես տա կան գոր ծու նե ու-
թյան առաջ» (Կ. Դա նի ե լ յան, Գրա կա նու թյուն եւ 
իրա կա նու թյուն, Եր., 1986, էջ 198):

60-ական թվա կան նե րին հայ ար ձա կի աս-
պա րեզ մտած գրող նե րի շար քում է Ս. Ալա ջա-
ջյա նը: Նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան գլուխ գոր ծո-
ցը «Եղեգ նե րը չխո նարհ վե ցին» վեպն է, որը 
Զեյ թու նի վեր ջին հե րո սա մար տի գե ղար վես-

տա կան տա րեգ րու թյունն է, հե րո սա կան մի 
ասք-պա տում՝ կեր պար նե րի տի պա կա նաց-
մամբ ու հո գե բա նա կան խտա ցում նե րով, հե-
րո սա կան նե րազ դե ցու թյան ուժով: Այն 1960–
ական թվա կան նե րին հա յոց վի պա սա նու թյան 
նվա ճում նե րից է:
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Սկիզ բը՝ թիվ 5–6

ԹԵԵՎ Շահ նուրն իր այս գործն ան սո վոր 
մի բան է ան վա նել, սա կայն այդ այն-

քան էլ ճիշտ բնո րո շում չէ։ Իսկ եթե ճիշտ է, 
ապա մի այն «հաւ կի թի» վե րա բե րյալ, քա նի 
որ դուրս եկած «թռչու նը» շատ որո շա կի է 
ու ճա նա չե լի եւ ասե լի քի առու մով բա վա կան 
բարձր է ճախ րում։ Շահ նուրն իր գրվածք նե-
րում միշտ էլ գրա կա նու թյան չա փա նիշ է ըն-
դու նել ար վես տի առ կա յու թյու նը եւ հա ճախ 
խո սել հայ գրող նե րի (բա ցա ռու թյամբ Ինտ-
րա յի եւ Ե. Տե մի ճի պա շյա նի) «ամա թե որ ներ» 
(սի րո ղա կան ներ) լի նե լու մա սին, որոնք իրենց 
գրա կա նու թյու նը սնու ցել են շեշտ ված ազ գա-
յին գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րով, որոնց նա 
«պրո պա գան դի գրա կա նու թիւն» է ան վա նում. 
«…գրա կա նու թե ան նիւ թը հա ւա քա կա նու թիւ-
նը չէ, այլ ան հա տը»,– իրա վա ցի ո րեն գրել է 
նա իր «Ֆրան սի ա ցի երի տա սարդ գրա գէտ-
նե րը եւ մենք» հոդ վա ծում (Շահ նուր Շ., Սիրտ 
սրտի, Փա րիզ, 1995, էջ 97)։

Նման հա մո զում հայտ նե լով հան դերձ՝ 
Շահ նուրն ինքն էլ է հա ճախ հենց այդ պես 
վար վել։ Նրա հա յե րեն շատ գոր ծեր լե ցուն 
են հա վա քա կան «հայ կա կա նու թյան» գա ղա-
փա րա խո սու թյամբ ու հար ցադ րում նե րով։ 

«Լիւք սէմ պուր կի…» մշակ ման դեպ քում եւս 
Շահ նու րը ոչ մի այն ծա վա լուն է դարձ րել «ազ-
գա յին» ուղղ վա ծու թյուն ունե ցող իր խոս քը, 
այ լեւ ավե լի է ընդգ ծել եւ խորք հա ղոր դել։

Փա րի զի «Զվարթ նոց» պար բե րա թեր թում 
տպված «Ավագ ուր բաթ» (տե՛ս «Զու արթ նոց», 
Փա րիզ, 1930, թիվ 8) գոր ծից հե տո Շահ նու-
րը «Լիւք սէմ պուր կի պա հա պան նե րը» գոր ծով 
երկ րորդ ան գամ էր ներ կա յա նում ըն թեր ցո ղին 
որ պես պատմ ված քա գիր՝ պահ պա նե լով հան-
դերձ իր գրե լա ո ճին բնո րոշ գե ղար վես տա կան 
պա տու մի, էս սեի, պատ կե րի, հրա պա րա կա-
խո սու թյան ու խորհր դա ծու թյան տար րե րը։ 
Կա րե լի է են թադ րել, որ իր այս եր կու գոր ծե-
րի՝ նաեւ այդ հատ կա նիշ ներն են, որ նրան 
մղել են 1933-ին տպագ րած «Յա րա լէզ նե րուն 
դա ւա ճա նու թիւ նը» պատմ վածք նե րի ժո ղո-
վա ծու ում դրանք չընդգր կե լուն, որին պետք 
է ավե լաց նել նաեւ երկ րորդ գոր ծի ոչ մի այն 
թռու ցի կու թյու նը, այ լեւ ասե լի քի ամ բող ջա կա-
նու թյան ու խոր քայ նու թյան պա կա սու թյուն նե-
րը, որոնք եւ նրան մղել են վե րա նա յե լու այդ 
գոր ծը՝ հստա կե ցում ներ ու լրա ցում ներ կա-
տա րե լով ինչ պես բո վան դա կա յին, այն պես էլ 
գե ղար վես տա կան ոլորտ նե րում։

Վե րամ շակ ված տար բե րա կի առնձ նա հատ-
կու թյուն նե րից մեկն էլ այն է, որ գրողն այն 
ավե լի ու ավե լի է հա մե մել թե՛ հու մո րի տար-
րե րով եւ թե՛ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ու 
գա ղա փա րա խո սա կան կար գի հար ցադ րում-
նե րով։ Իր գլխա վոր ուղղ վա ծու թյամբ պատմ-
ված քի վերմ շակ ված տար բե րա կը թեեւ մնում 
է նա խոր դում առաջ քաշ ված խնդրին հա-
րա զատ՝ ազ գա յին ու գե ղար վես տա կան ար-
ժեք ներն ի վի ճա կի չեն պահ պա նե լու նրանք, 
ով քեր հա ճախ խո սում են դրանց անու նից՝ 
ել նե լով օտար ազ դե ցու թյուն նե րից, սա կայն 
գրո ղը կա րեւ որ է հա մա րել նաեւ պար զա բա-
նել, թե ար ժեք ներ ասե լով՝ ինչ է հաս կաց վում, 
եւ ար դյոք այդ ամե նի (տվյալ դեպ քում՝ Լյուք-
սեմ բուր գի պար տե զի ու նրա նում տե ղադր-
ված «ձե ռա կերտ սի նե մա յի գոր ծի քի մը») 
պա հա պան նե րը եր ջա նիկ խաբ կան քի մեջ 
չեն գտնվում։

Շահ նու րը վե րո հի շյալ հար ցադ րում նե-
րին նոր տար բե րա կում շատ ավե լի լայն ու 
ընդգր կուն իմաստ է հա ղոր դել. ժո ղո վուրդ-

նե րին հա մա տա րած քա րոզ վող բա րո յա կան 
ու գա ղա փա րա կան ար ժեք ներն ար դյո՞ք ըն-
դու նե լի են եւ են թա կա պահ պան ման՝ ան-
կախ այն բա նից՝ կրո նա կա՞ն են դրանք, թե՞ 
աշ խար հիկ։ Պատմ ված քի վե րամ շակ ված 
տար բե րա կում եր կու հատ ված վե րա բե րում 
են գոր ծի քի ցու ցադ րած «սի նե մա յին»։ Առա-
ջի նի մա սին մենք ար դեն խո սել ենք, որ տեղ 
իրոք ան մեղ ման կա կան հե տաքրք րու թյուն 
ներ կա յաց նող իրա դար ձու թյուն ներ են պատ-
կեր վում։ Այդ հատ վա ծում գրո ղը կա տա րել է 
ոչ թե բո վան դա կա յին, այլ ոճա յին ու տրա մա-
բա նա կան ճշտում ներ՝ այն դարձ նե լով ավե-
լի ծա վա լուն. կա շու նը, որն ար դեն ոչ միայն 
ներ կա յու թյուն է, այ լեւ «կÿերա զէ ոս կոր», ունի 
խո սուն անուն՝ Փա շա, կա «օրի որդ, որ տի-
կին է», եւ որը «թա կարդ մըն է» վիլ լա յի ման-
չու կին առեւ ան գե լու գոր ծում՝ մեկ մի լի ոն 
ֆրանկ փրկա գին ստա նա լու հա մար։ Շահ-
նու րը մշակ ված տար բե րա կում հա նել է առա-
ջին տար բե րա կի այն հատ վա ծը, թե «շու նը 
կÿեր թայ ոս տի կա նա տուն»՝ շա նը վե րա պա հե-
լով մի այն կեն դա նուն բնո րոշ գոր ծո ղու թյուն-
ներ եւ արարք ներ։ Ցու ցադր վող երկ րորդ 
ժա պա վե նը, որն առա ջին տար բե րա կում 
բո լո րո վին բա ցա կա յում է, պա րու նա կում է 
հա սա րա կա կան ընդգր կուն ու խոր իմաստ 
ու թեեւ ներ կա յաց վում է փոք րիկ նե րին, սա-
կայն ման կա կան չէ, ավե լին՝ սար սա փազ դու 
է (պատ կեր վում է մայր բու (երե խա նե րից 
քիչ սիր ված թռչուն), որը նմա նեց վում է «ուղ-
ղա փառ կա թո ղի կո սի», ներ կա յաց վում են 
«Պա րոն Պայ-Խու շը» (ժո ղովր դա կան ըն կալ-
մամբ՝ չա րա գույժ, ահա խոս) եւ մա նա վանդ 
«Սուրբ Գրքին օձը», ուրեմն՝ խոսքն ուղղ ված 
է մե ծե րին՝ «բո լոր անոնց», ով քեր «խան գա-
րուած տե սա նող ներ» են (ընդգ ծու մը – Ա. Ա.) 
ու նրանց կա մա կա տար նե րին։ Այս հատ վա-
ծում գի շե րա յին թռչու նի՝ բուի կող մից երկն-
քից խլված լի ա լուս նի, լա րա խա ղաց սկյու ռի, 
Սուրբ Գրքի օձի, դռնփակ ժո ղո վի, հա մայ նա-
կուլ բո ցի, դժոխ քի ակ նար կում նե րը այ լա բա-
նու թյամբ են լե ցուն, որոնք ընդ հան րա կան 
իրա կան կյանքն են ներ կա յաց նում, առա վել 
եւս՝ հայ կա կան իրա կա նու թյու նը՝ իր դժնի ու-
թյուն նե րով ու պար տադ րանք նե րով, մա նա-
վանդ՝ մայր հայ րե նի քում 30-ական թվա կան-

նե րին հրա պա րա կը տի րած ազատ մտքի ու 
կամ քի այն ար գե լա փա կում նե րը, որոնք ար-
տա հայտ վում են «Տե սա նո ղի» լա րա խա ղաց 
գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րով։

Տե սա նող, որ «նման է խան գա րու ած գոր-
ծի քին» եւ հռչա կում է, թե «…իրա կան կե ան քը 
երկ րի վրայ իսկ է, եթէ գիտ ցանք մղել եղ բայ-
րաս պան կռիւ, շնոր հիւ դա սա կար գա յին պայ-
քա րի» (էջ 16)։ 

Կյան քի աս պա րե զը տի րող տե սա նո ղի պա-
հան ջը, ըստ էու թյան, պար տադ րանք է, բռնա-
ցում մարդ կա յին ազատ ու ան կաշ կանդ կամ-
քի վրա։ Շահ նու րի ասածն այն է, որ կյանքն 
ար գե լա փա կող ու սահ մա նա փա կող շատ ձայ-
ներ մարդ կանց ական ջին հնչում են որ պես 
հա ճե լի մե ղե դի, որը կոր ծա նում նե րի է հան-
գեց նում։ Երկ րորդ «սի նե մա յում» ներ կա յաց-
ված շատ բա ռեր ու բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ 
հա գեց ված են այ լա սա ցու թյամբ, որ ար տա-
հայ տում են նման գա ղա փա րա խո սու թյուն նե-
րի էու թյու նը, որ թեեւ հնչում են «բա րե կե ցիկ» 
եւ «նուրբ սանտ րով սանտ րու ած են», բայց 
որ «արեւ ար գել-հո վա նոց» են, «շղթա յող թա-
կարդ»։ Այ սինքն՝ այն, ինչ մարդ կանց նե տում 
է «կես-քուն, կես-ար թուն» վի ճա կի մեջ, ներ-
կա յա նում է որ պես մե ծու թյուն. իրա կա նում 
կյան քը դարձ նում է զա վեշտ՝ «ման կա կան 
սի նե մա»։ Պատմ ված քում շատ որոշ է տրվում 
վե րո հի շյալ իրո ղու թյան գնա հա տա կա նը. 
«Վսեմ է եղ բայ րը, վսեմ է ըն կե րը... Երբ անոնք 
չեն նշա նա կեր «Եղիր եղ բայրս, թէ չէ կը սպա-
նեմ քեզ» (էջ  17)։ Ասել է՝ լի ա լու սին սպա-
նող, Հան նի բալ, որ դար պաս նե րի ետեւ ում 
է. «Annibal at portas»,- ինչ պես գրում է Շահ-
նու րը։ Եվ երբ վիլ լա (կյանք) մտած գո ղե րը՝ 
բռնու թյուն գոր ծադ րող նե րը, դուրս կվռնդվեն 
այ գուց, «ծա ռու ղին» (կյան քը) կա զատ վի եւ 
կդառ նա «բու րում նա ւէտ»։

Շահ նուրն իր պատմ ված քի վեր նա գի րը եր-
կու դեպ քում էլ թո ղել է գրե թե նույ նը (քիչ չեն 
դեպ քե րը, երբ իր գոր ծե րի վեր նագ րե րը նա 
փո խել է. «Պա րապ սե նե ա կի պատ ճա ռաւ»-ը 
դար ձել է «Հո սան քին եզ րը», «Սիրտ կայ, որ 
կը ճա ճան չէ»-ն՝ «Սիրտ սրտի» եւ այլն)։

Շարունակությունը՝ էջ 6

Շահան Շահնուրի մի պատմվածքի 
գրական-գաղափարական մշակումը
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Սկիզբը՝ էջ 4
Շատ հա կիրճ անդ րա դառ նա լով Անա-

նիա Շի րա կա ցու կեն սագ րա կան տվյալ նե-
րին՝ պետք է նշել, որ ան վա նի գիտ նա կա-
նի ծննդյան ժա մա նա կի մա սին կան շատ 
տար բեր կար ծիք ներ: Գիտ նա կան նե րի մի 
մա սը կար ծում է, որ Անա նիա Շի րա կա ցին 
ծնվել է 6-րդ դա րա վեր ջին, 7-րդ դա րասկզ-
բին կամ 610-ական թվա կան նե րին (այս պես 
են մտա ծում Հ. Աճա ռյա նը, Աշ. Աբ րա հա-
մյա նը, Հ. Անա սյա նը եւ ուրիշ ներ): Ֆ. Կո նի-
բե րը Շի րա կա ցու ծնուն դը թվագ րում է 600 
թվա կա նով, իսկ Ռ. Վար դա նյա նը տա լիս է 
626–631 թվա կան նե րի մի ջա կայ քը (տե՛ս 
Ռ. Վար դա նյան, նշվ. աշխ., էջ  4): Անա-
նիա Շի րա կա ցին, մին չեւ դրսում ուսա նե լը, 
ավար տել է տե ղի վար դա պե տա կան դպրո ց-
նե րից մե կը (հա վա նա կան է՝ Դպրե վան քը) եւ 
շա րու նա կել է զբաղ վել ինք նակր թու թյամբ: 
Տե ղե կու թյուն նե րից պարզ է դառ նում, որ 
Շի րա կա ցին, հաս նե լով Թե ո դո պե լիս, գտել 
է Եղի ա զա րոս անու նով խե լա ցի մե կին, որը 
հմուտ է եղել եկե ղե ցա կան գրքե րի մեջ: Հի-
շա տակ ված է նաեւ, որ նա ուսա նել է Տյու-
քի կոս անու նով ան վա նի վար դա պե տի մոտ 
(տե՛ս նույն տե ղում, էջ 8): Չենք ուզում ծան-
րաց նել մեր շա րադ րան քը՝ քննե լով Անա նիա 
Շի րա կա ցու կյան քին ու կեն սագ րու թյանն 
առնչ վող բո լոր հար ցե րը, քա նի որ, ըստ 
մեր աշ խա տան քի թե մա յի, մենք կանգ ենք 
առ նե լու մե ծա նուն ու փա ռա շատ տո մա-
րա գե տի տո մա րի տար բեր հար ցե րին վե-
րա բե րող մեկ նու թյուն նե րի եւ «Մեկ նու թիւն 
տո մա րի Անդ րե ա սայ» բնագ րում առ կա տո-
մա րա կան կնճիռ նե րի հե տա զոտ ման վրա: 
Նախ նշենք, որ նշյալ բնա գի րը եղել է Անա-
նիա Շի րա կա ցու տո մա րա կան մա տյա նի՝ 
«Քննի կո նի» մեջ եւ կազ մել է նրա մի մա սը: 

Տո մա րի մա տյա նի մեջ առ կա են 28 կա նոն, 
որոնց մա սին հայտ նում է հե ղի նա կը՝ «Անա-
նիա Շի րա կայն ւոյ հա մա րո ղի ասա ցե ալ 
Զատ կին Տե առն» կոչ վող ճա ռի հի շա տա-
կա րա նում, 19-ա մյա «Լուս նա ցոյ ցը», որից 
պահ պան վել է մի այն հի շա տա կա րա նը, 
իսկ «Պատ ճէն նե րում»՝ Լուս նի ծնունդն ու 

լրու մը գտնե լու կա նոն նե րը, Լուս նի զատ-
կա կան լրման 19-ա մյա կի ա ղյու սակ նե րը 
եւ 9 ազ գե րի տո մար նե րի «Պատ ճէն նե րը»՝ 
իրենց տե սա կան ու գործ նա կան հատ ված-
նե րով (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 98): Մենք այս 
են թագլ խում կխո սենք «Մեկ նու թիւն տո մա-
րի Անդ րե ա սայ» տո մա րի մեկ նու թյան շուրջ: 
Պետք է նշել, որ հայ կա կան ձե ռագ րե րում 
պահ պան վել են տո մար նե րին վե րա բե րող 
մեկ նու թյուն ներ: Դրան ցից մե կը գրչագ րե-
րի մի խմբում կրում է «Մեկ նու թիւն տո մա րի 
Անդ րե ա սայ» վեր նա գի րը, իսկ մյու սը, որն 
ավե լի ըն դար ձակ է, ան վեր նա գիր է: Վեր-
ջինս հրա տա րա կել է Աշոտ Աբ րա հա մյա-
նը եւ այն վե րագ րել Անա նիա Շի րա կա ցուն: 
Հ. Անա սյանն ասել է, որ Աբ րա հա մյանն ան-
հիմն է նման բան կա տա րել: Ըն դու նե լով այս 
քննա դա տու թյու նը՝ Աշոտ Աբ րա հա մյանն 
այս եր կը հա մա րել է Անդ րե ա սի տո մա րի 
մի մաս, որը մեկ նել է Անա նիա Շի րա կա-
ցին (տե՛ս նույն տե ղում, տե՛ս նաեւ Ա. Աբ-
րա հա մյան, Անդ րե ա սի տո մա րա գի տա կան 
աշ խա տու թյուն նե րը, Բնա գի տու թյան եւ 
տեխ նի կա յի պատ մու թյու նը Հա յաս տա նում, 
Գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ժո ղո վա-
ծու, հտ. Զ., Եր., 1967, էջ 65): Իսկ Ռ. Վար-
դա նյա նի ուսում նա սի րու թյուն նե րը հան գեց-
նում են այն եղե լու թյա նը, որ այդ մեկ նու թյան 
հե ղի նա կը հենց Անա նիա Շի րա կա ցին է 
(տե՛ս Ռ. Վար դա նյան, նույն տե ղում): Դրա 
հիմ նա վո րու մը կապ ված է հե տեւ յալ փաս-
տարկ նե րի հետ. քննարկ վող բնագ րում վեր-
լուծ ված են գտնվում Շ-յակ հա մա կարգն ու 
դրա բա ղադ րա տար րե րը, որոնք ստեղծ վել 
են 562 թվա կա նին, երբ ավարտ վել էր Անդ-
րե ա սի 200-ա մյա զատ կա ցու ցա կը՝ դե ռեւս 
552 թվա կա նին: Սա է պատ ճա ռը, որ այն չէր 
կա րող լի նել Անդ րե ա սի տո մա րը կամ դրա 

մի մա սը: Նշյալ բնագ րում քննվում են նաեւ 
Հա յոց շար ժա կան տո մա րի եւ թվա բա նու-
թյան հար ցեր՝ կապ ված Հա յոց Շ-յա կի հետ: 
Եվ, ըստ Վար դա նյա նի փաս տար կում նե րի, 
այդ բնագ րի եր կու հատ ված նե րի հե ղի նակն 
էլ Անա նիա Շի րա կա ցին է, եւ այդ հիմ նա վո-
րում նե րը Վար դա նյա նը գտնում է Հով հան-
նես Դրաս խա նա կերտ ցու «Պատ մու թիւն 
Հա յոց» աշ խա տու թյան մի հատ վա ծի մեջ, 
ինչ պես նաեւ Հով հան նես Կո զեռ նի «Մեկ նու-
թիւն տո մա րի զոր արա րե ալ է Յո հան նի սի 
վար դա պե տի, զոր մա կա նուն Կո զեռն կո չե-
ցե ալ» բնագ րում: Հա վե լենք նաեւ, որ ուսում-
նա սի րո ղը նշում է, թե «Մեկ նու թիւն տո մա րի 
Անդ րե ա սայ» վեր նա գի րը կա րե լի է սրբագ-
րել «Մեկ նու թիւն տո մա րի Անա նի ա յի» կամ 
«Մեկ նու թիւն տո մա րի Անա նի ա յի Շի րա կաց-
ւոյ հա մա րո ղի» եւ դնել Շի րա կա ցու տո մա-
րա կան մա տյա նի մեջ (տե՛ս նույն տե ղում, 
էջ 98, 104): Նշենք, որ Հով հան նես Կո զեռ նի 
նշյալ բնագ րի քննու թյանն է նվիր ված լի նե-
լու մեր աշ խա տան քի հա ջորդ հատ վա ծը: Եվ 
մենք ցույց կտանք, թե ինչ քան նմա նու թյուն-
ներ կան Շի րա կա ցու եւ Կո զեռ նի «Տո մա րի 
մեկ նու թիւն նե րի» մեջ: Եվ դա զար մա նա լի 
չէ, քան զի ինչ պես ասա ցինք վե րոն շյա լում, 
Կո զեռ նը մե ծա պես օգտ վել է Շի րա կա-
ցու աշ խա տու թյուն նե րից: Այս 2 բնագ րե-
րի ուշա դիր զննու թյու նը հան գեց նում է այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ դրանք Անա նիա Շի-
րա կա ցու տո մա րա կան մա տյա նում եղած 
մեկ նու թյան հատ ված ներ են, եւ Հով հան նես 
Կո զեռնն իր նյու թը հիմ նա կա նում քա ղել է 
Անա նիա Շի րա կա ցուց (այս մա սին է խո սում 
եւ նույն կար ծիքն է հայտ նում նաեւ Ռ. Վար-
դա նյա նը, տե՛ս Ռ. Վար դա նյան, նշվ. աշխ., 
էջ 104):

Շարունակությունը՝ էջ 7

Սկիզբը՝ էջ 5
Ասում ենք գրե թե, քա նի որ պահ պան վել 

է հիմ նա կա նը՝ պահ պա նե լը, կա րեւ որ չէ, 
թե նրանք՝ այդ պա հա պան նե րը, հոգ նա կի 
են թե եզա կի։ Եր կու դեպ քում էլ պատմ-
ված քի գլխա վոր հե րո սը պա հա պա նը չէ։ 
Շահ նուրն այս տեղ կի րա ռել է պա տու մի իր 
նա խա սի րած հնարք նե րից մե կը՝ կրկնա-
կեր պա վո րու մը, որ տեղ պատմ ված քի հե-
րոս Էմիլ-հե ղի նա կը, որ խո սում է ինչ պես 
«ես՝ ին ծի», հան դես է գա լիս որ պես դա-
տո ղու թյուն նե րի ու բնու թագ րում նե րի այն 
«բա նա լի որո նո ղը», որ պի տի սար քի գցի 
ոչ մի այն խա փան ված գոր ծի քը, այ լեւ իս-
կա կան սի րո, նվիր ման ու բա րու թյան մար-
դա սի րա կան գա ղա փար ներ առա ջադ րի, 
ջա տա գո վի սե րը, որը փա կան ներ կոտ րող 
բա նա լին է։ Պար տե զի պա հա պա նի հար-
ցին, թե «ո՞ւր է բա նա լին», հնչում է պա-
տաս խա նը. «Սե րը»։ Մի սեր, որի մա սին 
Շահ նուրն իր «Յա րա լէզ նե րուն դա ւա ճա-
նու թիւ նը» գոր ծում եւս պի տի գրեր՝ սեր 
առ ազ գա կի ցը, ասել է՝ ամեն հայ կա կա-
նը. «…ինք փրկու թիւ նը կը տես նէր սի րոյ եւ 
յոյ սի մէջ։ Միշտ աւե լի մեծ սէր, միշտ աւե լի 
մեծ յոյս» (Շահ նուր Շ., Յա րա լէզ նե րուն դա-
ւա ճա նու թիւ նը, Փա րիզ,1933, էջ198)։

Լի նե լով հան դերձ հե ղի նա կի խո սա փո-
ղը՝ Էմի լը մի եւ նույն ժա մա նակ խորհր դա-
նիշ է ար վես տա գե տի ու գրո ղի այն տե սա-
կի, որին մեր ժում էր Շահ նուր քննա դա տը 
(Վ. Շու շա նյանն ան գամ տվել է ավագ սերն-
դի նման ներ կա յա ցուց չի անու նը՝ Ար շակ 
Չո պա նյան)։ Շահ նու րի դիր քո րո շու մը 
հստակ է. գրողն ու ար վես տա գե տը՝ իբ րեւ 
պա հա պան ներ անա րատ խոս քի ու մտքի, 
չպետք է ար ձա գան քեն ամեն հնչած կան չի 
եւ բա րո յա կան ու գա ղա փա րա կան կյան քի 
իս կա կան ու մնա յուն ար ժեք նե րի պա հա-
պան ներ պետք է լի նեն։ 

Էմի լի ապ րե լա կեր պի ու մտած ման փո-
փո խա կան ձեւն ար տա քին կյան քի թե լադ-
րանք նե րից է առա ջա ցել, որին հե ղի նա կը 
հա կադ րում է Լյուք սեմ բուր գի պար տե զի 
«տեւ ա կան բնա կիչ նե րի»՝ ար վես տի ու 
մտքի գոր ծիչ նե րի՝ «գա ղա փա րա պաշտ» 

բա նաս տեղծ նե րի ու վի պա սան նե րի կեց-
վածքն ու նրանց մարմ նա վո րած ար ձան-
նե րի ար տա հայ տած խո րին խոր հուր դը՝ 
«ան սա լով իրենց ներ քին ձայ նին»՝ ճիշտ 
եւ ճիշտ «սի նե մա յի գոր ծի քի» նման, «որ 
կը յայտ նէ անիշ խա նա կան հա կում-
ներ...» (ընդգ ծու մը – Ա. Ա.)։ Մի կող մից՝ 
չտրվել գրա կան նո րա ձեւ ու թյուն նե րին, 
մյուս կող մից՝ հա կադր վել ու հա կազ դել 
դոգ մա նե րին ու ըն դուն ված «գա ղա փա րա-
խօ սու թիւն նե րին». սա է իս կա կան գրո ղի 
կո չու մը։ Ամեն ար վես տա գետ պար տա վոր 
է ոչ թե պա հա կի դեր ստանձ նել, այլ պար-
տիզ պա նի, չլի նել «կրկնակ էակ մը» եւ ոչ 
էլ՝ «հա մազ գեստ մը», այ սինքն՝ ընտ րել 
«ապա հո վու թիւ նը», այլ լի նել «մարդ մը 
առա ւել», ինչ պես Լյուք սեմ բուր գի պար-
տե զի տեւ ա կան բնա կիչ նե րը, որոնք չեն 
կրում «ոչ մէկ հա մազ գեստ», ման կա միտ 
չեն եւ մա նա վադ «առանց ընտ րու թե ան» 
չեն, որ պես զի գոր ծի քի «պարզ տինկ տան-
կը» չստա նա «մեծ ծա ւալ գի շե րա յին լռու-
թե ան մէջ»։

Իր պատմ ված քում Շահ նուրն անդ րա-
դառ նում է հա սա րա կու թյա նը կա ռա վա րող 
նաեւ մի այլ իրո ղու թյան, որին պատ կա նում 
է հրա պա րա կը՝ մեծ դրա մագլ խին, երկ րորդ 
«սի նե մա յում» ակ նարկ ված «ձոյլ ար ծա-
թին», որը «կկզած» է մարդ կանց ետեւ ում 
եւ «կը քա շէ ան տե սա նե լի թե լե րը»՝ նրանց 
կյան քը դարձ նե լով դժոխք։ 

Սփյուռ քա հայ գրա կա նու թյան մեջ այդ 
«անիշ խա նա կան հա կում նե րի», ըմ բոս-
տու թյան, գրո ղի սե փա կան ներ քին ձայ նի 
ունկնդր ման ու այդ ամե նի ար տա հայտ ման 
բա ցա կա յու թյան, կեղծ ազ գա սի րու թյան, 
ուրեմն եւ կեղծ սի րո դեմ է, որ գրում է Շահ-
նուրն իր պատմ ված քում, ընդվ զում հայ ազ-
գա յին-քա ղա քա կան այն դա վա նան քի դեմ, 
որ նա հան ջո ղա կան էր իր բնույ թով. բա-
ներ, որոնց մա սին նա ար դեն խո սել էր իր 
«Նա հան ջը առանց եր գի» վե պով ու «Ավագ 
ուր բաթ» պատմ ված քով, եւ կոչ անում «կէս-
ար թուն» վի ճա կում հայտն ված իր ազ գա-
կից նե րին ու «դիւ րա բոր բոք գրիչ նե րուն» 
չար ձա գան քել սին կան չե րին, նրանց, որ ի 

վնաս ար վես տի, «հրա պա րակ կը 
նե տու ին»՝ խա վա րից ելած ամեն 
խոս քի, կո չի ու ձայ նի առի թով։

Ամեն բա նից վեր՝ ինք նա ճա-
նա չում, որն ըստ Շահ նու րի՝ նշա-
նա կում էր ոչ մի այն «մէր մէ ջը 
իջ նել», այ լեւ ճա նա չել կյան քը 
եւ այդ կյան քի ըն թաց քին հա-
մա հունչ քայ լել։ Ար վես տա գե տի, 
մա նա վանդ գրո ղի այս կոչ ման 
վե րա բե րյալ Շահ նուրն իր «Ավագ 
ուր բաթ» գոր ծում գրել է, որ բնու-
թյու նը «…եր բեք չի նե րեր անոնց, 
որոնք իր մէ աւե լի դան դաղ կհա-
ռա ջա նան։ Ան եր բեք չի նե րեր 
անոնց, որոնք իր մէ աւե լի արագ 
կհա ռա ջա նան» (ընդգ ծու մը – 
Ա. Ա.) («Զու արթ նոց», Փա րիզ, 
1930, թիւ 8)։ 

Պատմ ված քում հա սա րա կու-
թյան, կյան քի, մշա կույ թի ու գրա-
կա նու թյան նկատ մամբ շահ նու-
րյան տե սա կե տը հստակ է. «-Ես 
կը նա խընտ րեմ սու տը, որ այ լեւս 
սուտ չէ, եւ ճշմա րի տը, որ աւե լի 
բան մըն է, քան թէ ճշմա րի տը» 
(էջ 19)։ 

Շ ա հ  ն ո ւ  ր ի  պ ա տ մ  վ ա ծ ք  ն 
ա վարտ վում է գոր ծի քի ցու ցադ րած եր րորդ 
պատ կե րով, որը խորհր դան շա կան ասե-
լիք ունի։ Ոգի-աղջ նա կը գլո րում է պտուղ-
ներ, որ գնդակ-մո լո րակ ներ են։ Այդ ոգին 
ոստ նում է մի մո լո րա կից մյու սը եւ գնում 
ձուլ վում «անեզ րու թե ան ծո ցին»։ Այն ոգին, 
որի մա սին դեռ պատմ ված քի սկզբնա մա-
սում աս վում է. «Բազ մա թիվ միս թիք տե-
սա նող ներ նկա րագ րած են Սուրբ Կոյ սը։ 
Դի մա գի ծը՝ այս պէս, քո ղը՝ այս պէս, վե րար-
կուին ծալ քե րը՝ այս պէս։ Ար դի՞ւնքը։ Կը մնայ 
ոգին» (ընդգ ծու մը – Ա. Ա., էջ 9)։ Ահա այդ 
դեպ քում է, այ սինքն՝ գրա կա նու թյան եւ 
ար վես տի մեջ ոգու առ կա յու թյան, որ «Ան-
հու նը» տե սա նե լի է դառ նում «մօ տէն»։ 
«Քաղցր եւ մե լա մաղ ձոտ էր ամէն ինչ…»,– 
գրում է Շահ նու րը (էջ 20)։ 

Կյան քը «հրա շա կետ մը» կա րող է լի նել։ 

Հարցն ազատ ընտ րու թյամբ «զայն վա րել 
գիտ նալն» է։ Մնում է սահ մա նել գե ղե ցի կը, 
եւ ինչ պես գրում է Շահ նուրն իր «Վա րար 
ջու րեր» հու շագ րու թյուն-էս սե ում, «...ինչ 
որ գե ղե ցիկ է, վէրջ ի վէր ջոյ ոգե ղէն է», 
որը կա րե լի է եւ շրջա դա սել. ինչ որ ոգե-
ղեն է, ի վեր ջո գե ղե ցիկ է։ Իսկ ո՞ւր մնաց 
պատմ ված քում ար վող հար ցու մը՝ ի՞նչ բան 
է բա նաս տեղ ծու թյու նը։ Այ սինքն՝ այդ ոգու 
եւ մա նա վանդ ար վես տի մեջ բարձ րա գույ-
նը։ Շահ նու րը տա լիս է նաեւ այդ հար ցի 
պա տաս խա նը. «…Դուն եր բեւ ի ցէ տե սա՞ծ 
ես յու սա հատ մայր մը» (էջ 20), որ նշա նա-
կում է՝ տե սե՞լ ես բուն կյան քը, որը դժվա-
րին մի բան է։ 

Արծ րուն ԱՎԱ ԳՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Անանիա Շիրակացին եւ իր «Մեկնութիւն տոմարի» ժողովածուն

Շահան Շահնուրի մի պատմվածքի 
գրական-գաղափարական մշակումը
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Սկիզբը՝ էջ 5
Կեր պար նե րի հա րուստ տի պաշ խար հը, 

թե մա յի հայ րե նա սի րա կան ուղղ վա ծու թյու-
նը, ընդգրկ ման խո րու թյու նը նոր տե սան-
կյու նից բա ցա հայ տե ցին հե ղի նա կի մտա-
ծո ղու թյու նը:

Ս. Ալա ջա ջյա նը պատ կե րում է հա յոց 
պատ մու թյան ամե նադ րա մա տիկ էջե րից 
մե կը՝ ար դի ա կան հա յաց քով բարձ րաց-
նե լով հան գու ցա յին լուրջ հար ցեր: Նույ-
նիսկ Դեր Զո րի ահա վոր սպանդն ապ րած 
հա յու թյան բե կոր նե րը դեռ մի ամ տու թյուն 
ունե ին հա վա տա լու եվ րո պա կան դի վա նա-
գի տու թյա նը, թե իբր Կի լի կի ա յում կստեղծ-
վի ինք նա վար պե տա կա նու թյուն՝ իրենց 
ապա հո վագ րե լով թուրք ջար դա րար նե րի 
կող մից նոր ոճիր նե րի են թարկ վե լուց: Հո ղի 
եւ ջրի մար դիկ ապաս տա նել էին Զեյ թու նի 
լեռ նաշ խար հում՝ խա ղաղ ապ րե լու հույ սով: 
Սա կայն իթ թի հա տա կան նե րից հե տո թուրք 
զին վո րա կան կա ռա վա րող նե րը շա րու նա-
կե ցին իրենց նա խորդ նե րի նեն գա դավ քա-
ղա քա կա նու թյու նը: 1918–1921 թվա կան նե-
րին նրանք եվ րո պա կան տե րու թյուն նե րի 
առ ջեւ վերջ նա կան հաշ վե հար դար տե սան 
Մա րա շի, Զեյ թու նի, Հա ճը նի եւ այլ բնա կա-
վայ րե րի մարդ կանց հետ: Փրկված մար դիկ, 
օր հա սա կան կռիվ ներ մղե լով, լքե ցին իրենց 
հայ րե նի եզեր քը՝ հայտն վե լով Մեր ձա վոր 
Արեւ ել քում:

Վի պագ րի ան սահ ման սերն ու կա րո-

տը հայ րե նի եզեր քի նկատ մաբ 
դուրս է հոր դում յու րա քան չյուր 
էջից: Զեյ թու նը կմեռ նի, բայց 
բռնու թյու նը եր բեք չի հան դուր-
ժի: Տե ղա հա նու թյունն սկսվեց 
Զե յ  թո ւ  նից :  Հա յա  թա փումն 
սկսվեց 1914 թ. սեպ տեմ բե րին եւ 
ավարտ վեց 1915 թ. մա յիս–հու-
նիս ամիս նե րին: Մա րա շի կա ռա-
վա րիչ նշա նակ վեց հա յա տյաց 
Ալի Հայ դա րը: Նա ձեր բա կա լեց 
Զեյ թու նի վեր նա խա վի հայտ նի 
եւ հար գար ժան ան ձանց` 320 
հո գու, այդ թվում` 1895–1896 
թթ. հե րո սա մար տի կազ մա կեր-
պիչ նե րից մե կին` քա ղա քա գլուխ 
Նա զա րեթ Չա ու շին: Նրանց բո լո-
րին ուղար կե ցին Մա րա շի բանտ, 

որ տեղ մեծ մասն սպան վեց: Ապ րի լին տա-
րագ րու թյան ճամ փան բռնե ցին Զեյ թու նի 
Պոզ պայ րի, Գա րըկ լար եւ Մի ջին թա ղե րի 
բնա կիչ նե րը: Նույն ժա մա նա կա հատ վա-
ծում տե ղա հան վե ցին նաեւ գա վա ռա կի 
Արե գին, Ալա պո ղան, Գո չող, Ղու րա, Հա ճի-
տե րե, Կոս ճու ղաս, Սյու նե, Քյո մե-Սյո յո լա, 
Ֆենկ, Ֆռնուզ, Շի վի լիկ գյու ղե րը, իսկ մա-
յի սի կե սին բռնա գաղ թի են թարկ վե ցին գյու-
ղա քա ղա քի եւ գա վա ռա կի վեր ջին 400 ըն-
տա նիք նե րը: 

Զեյ թու նի եւ գա վա ռա կի բռնա գաղ թի են-
թարկ ված 30000 հա յու թյու նից ավե լի քան 
8000-ն աք սոր վեց Կո նիա, իսկ մնա ցա ծը` 
Դեր Զոր: Տա րագ րու թյու նը տե ղի էր ունե-
նում ամե նա դա ժան եւ դժո խա յին պայ ման-
նե րում: Պո ղան թի ից Ադա նա ըն կած ճա նա-
պար հին` Գա րա-Փու նար կոչ վող վայ րում, 
զեյ թուն ցի տա րագ րյալ նե րից օրա կան 150–
200 մարդ էր մա հա նում:

Չնա յած այս պայ ման նե րին՝ զեյ թուն ցին 
շա րու նա կեց իր կռի վը, սրբա զան վրե ժի 
զգա ցու մով դի մագ րա վեց թշնա մուն: Զեյ-
թու նի հա յու թյան տա րագ րու թյու նից հե տո 
թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը ձեռ նա մուխ 
եղավ Լեռ նա յին Կի լի կի ա յի մնա ցած բնա-
կա վայ րե րի հա յու թյան տե ղա հա նու թյա նը: 
Զեյ թու նի հետ տե ղի ունե ցավ Դյորթ-Յո-
լի բռնա գաղ թը: Մա յի սի 5-ից հու նի սի 6-ը 
մաս նա կի ջար դե րով տա րագր վեց Դյորթ-

Յո լի եւ շրջա կայ քի 22 000 հա յու թյու նը, 
որից ան մի ջա պես հե տո ամ բողջ շրջա նը 
բնա կեց վեց թուր քե րով:

Վե րո հի շյալ դեպ քե րից հե տո ջար դե րը 
տա րած վե ցին Կի լի կի ա յի վար չատն տե սա-
կան կենտ րոն Ադա նա յում: Այս տեղ երիտ-
թուր քերն առա ջին հեր թին տա րագ րե ցին 
ու ոչն չաց րին մտա վո րա կա նու թյա նը, ազ-
գա յին գոր ծիչ նե րին, հայտ նի քա ղա քա-
ցի նե րին եւ ազ դե ցիկ ան ձանց: Ադա նա յի 
վի լա յե թից եւ արեւ ե լ յան շրջան նե րից տա-
րագր ված հայ ըն տա նիք նե րի թի վը 10 000 
էր: Տա րագ րու թյան եւ կո տո րած նե րի են-
թարկ վեց քա ղա քի եւ հա րա կից շրջան-
նե րի մոտ 38 000 հա յու թյու նը: Տե ղա հա-
նե լով հա յե րին` թուր քե րը տա րագ րու թյան 
ճա նա պար հին գոր ծի էին դնում սպա նու-
թյան բո լոր մի ջոց նե րը. գաղ թախմ բե րի 
վրա էին հար ձակ վում թուրք խառ նամ բո-
խը, հա տուկ ստեղծ ված ավա զա կախմ բե-
րը, ոս տի կա նու թյու նը, քրդա կան ուժե րը, 
իսկ պա կա սը լրաց նում էին ճա նա պար հի 
դժվա րու թյուն նե րը, անա պա տա յին տա ժա-
նե լի պայ ման նե րը, սո վը եւ բազ մա թիվ հի-
վան դու թյուն ներ: 

Հաճ նի տա րագ րու թյունն իրա կա նաց-
րեց Ադա նա յի պա տե րազ մա կան ա տյա նի 
(ռազ մա կան դա տա րա նի) նա խա գահ Ավ նի 
բե յը: Ապս տամ բու թյան բարձ րաց ման կեղծ 
մե ղադ րան քով նա ձեր բա կա լեց «Հնչա-
կյան» կու սակ ցու թյան 35 ան դա մի: Զի-
նա թա փե լուց մոտ 20 օր անց Հաճն մտավ 
Զեյ թու նի հա յու թյա նը տա րագ րող Ֆահ րի 
փա շան: Նա ձեր բա կա լեց քա ղա քի առա-
վել ազ դե ցիկ, հա րուստ եւ տե ղի հա յու թյան 
շրջա նում մեծ հե ղի նա կու թյուն վա յե լող 200 
հա յի` դրա նով իսկ բա րո յա պես գլխա տե լով 
քա ղա քի հա յու թյա նը: Կարճ ժա մա նա կում 
տա րագր վեց Հաճ նի 35 000 հա յու թյու նը: 
Ողջ մնա ցին ըն դա մե նը 350 մա նուկ ներ ու 
ծե րեր: 

Հաճ նի հա յու թյան հետ դա տաս տան 
տես նե լուց հե տո երիտ թուր քերն ան մի ջա-
պես ձեռ նա մուխ եղան Կի լի կի ա յի տնտե-
սա կան եւ մշա կու թա յին խո շոր կենտ րոն նե-
րից մե կի` Հա լե պի վի լա յե թի Այն թա պի շուրջ 
30 հա զար հա յու թյան տե ղա հա նու թյա նը: 
Աղե տը պայ թեց հու նի սի 15-ին, երբ կա-

ռա վա րու թյունն ազ դա րա րեց, թե Այն թա պի 
հա յե րը, ռազ մա կան անհ րա ժեշ տու թյու նից 
ել նե լով, երեք ամ սով պետք է տե ղա հան-
վեն: Ըն դա մե նը եր կու օր անց` հու նի սի 17-
ին, խումբ առ խումբ սկսվեց այն թապ ցի նե-
րի տե ղա հա նու թյու նը, որը շա րու նակ վեց 
մի քա նի ամիս: 

Տե ղա հան վեց նաեւ Հա լե պի վի լա յե թի հայ 
բնակ չու թյու նը (Ալ պիս թա նից, Գյոք սու նից, 
Ան տի ո քից, Թա շո լու կից, Գե բե նից, Շի վի-
լի կից եւ այլն): Ան մեղ զո հե րը են թարկ վում 
էին ան մարդ կա յին տան ջանք նե րի, հո գե-
կան եւ ֆի զի կա կան ան լուր տա ռա պանք-
նե րի, մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյու նը 
ստո րաց նող ան թիվ բռնու թյուն նե րի: Տա-
րագ րյալ նե րից այ լընտ րանք կար մի այն 
կա նանց հա մար, եթե վեր ջին ներս ըն դու-
նե ին մահ մե դա կա նու թյուն եւ ամուս նա նա-
յին թուր քե րի հետ, սա կայն նման շատ քիչ 
փաս տեր են հայտ նի: 

Հա յե րին կո տո րում էին տար բեր մե թոդ-
նե րով` այ րում էին կեն դա նի, գնդա կա հա-
րում, դա շու նա հա րում, կա պում տրո րում 
մի մյանց եւ ցած շպրտում բարձ րու թյու նից, 
նե տում ջրհոր նե րը, մոր թա զերծ անում, 
գցում ձի ե րի սմբակ նե րի տակ, թա ղում կեն-
դա նի: Մի այն Եփ րա տի ափին գտնվող Մես-
քե նե գաղ թա կա յա նում սրի քաշ վեց 55 000 
մարդ: Անց նե լով Դեր Զո րից մին չեւ Մո սուլ 
ըն կած 350 կմ տա րա ծու թյու նը` 19 000 հա-
յե րից ողջ մնա ցին ըն դա մե նը 2500-ը:

Նման պայ ման նե րում Ս. Ալա ջա ջյա նի 
հե րոս նե րը դրսեւ ո րում են մեծ հե րո սա կա-
նու թյուն: Հատ կա պես առանձ նա նում են ժո-
ղովր դի մար դիկ՝ Բու Մա նու կը, Ժանգ Սեդ-
րա կը, Ան հոգ Տրդա տը, ծե րուկ Թու մասն ու 
ուրիշ ներ: Հի շո ղու թյան մեջ նստվածք են 
տա լիս Օսա նը՝ իր ապ րում նե րով, Զա բե լը՝ 
իր վճռա կա նու թյամբ, Դշխու հին՝ կեն սա-
խինդ բնա վո րու թյամբ: 

Ար դի ար ձա կի հե րոս ներ են դառ նում հա-
սա րակ մար դիկ, այդ հե րոս ներն իրենց մեջ 
խտաց նում են ժո ղովր դա կան կյան քին ու 
մտա ծո ղու թյա նը բնո րոշ հո գե բա նու թյուն:

Շա րու նա կե լի

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

Սկիզբը՝ էջ 4, 6
Վար դա նյա նը նաեւ կար ծում է, որ Անա-

նիա Շի րա կա ցու մեկ նու թյան հա վա նա կան 
խմբա գի րը Հով հան նես Սար կա վագն է, 
որից եւ ըն դօ րի նակ վել է հար ցու պա տաս-
խա նի քը եւ հա սել մեզ (տե՛ս նույն տեղում): 

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, Անա նիա Շի րա-
կա ցու տո մա րա կան մա տյա նի մեջ են եղել 
տո մա րա գե տի հե ղի նա կած 28 կա նոն նե րը, 
որոնց մա սին հայտ նում է Շ-յակ զատ կա-
ցու ցա կի հի շա տա կա րա նը: 

Այն առ կա է նաեւ տո մա րա կան ժո ղո-
վա ծու նե րի, ինչ պես նաեւ Հով հան նես Կո-
զեռ նի մեկ նու թյան մեջ՝ որ պես մեկ նու թյան 
հատ ված: Իսկ եթե խո սենք Հա յոց շար ժա-
կան տո մա րի մեկ նու թյան վե րա բե րյալ, 
կա րող ենք ասել, որ դրա մի մա սը պահ-
պան վել է ՄՄ հմր 2679 գրչագ րում, այն է՝ 
Լուս նի լրման 19-ա մյա կը եւ Հա յոց շար ժա-
կան տո մա րով լրման օրը գտնե լու կա նոն-
նե րը, ապա դրանք առ կա են «Մեկ նու թիւն 
տո մա րի Անդ րե ա սայ» վեր նա գիրն ունե ցող 
կամ ան վեր նա գիր հար ցու պա տաս խա նի-
քի ձեւով գրված տո մա րա կան ժո ղո վա ծու-
նե րի մեջ:

Այդ 28 կա նոն նե րի հար ցերն ունեն հե-
տեւ յալ վեր նագ րե րը. «Զի՞նչ է ժա մա նակ 
կամ զի՞նչ հո լով ժա մա նա կաց, զի՞նչ է ողոմ-
պի ադն, զի՞նչ է ըն դիք տի ոն, զի՞նչ է բե սե-
քիս տոն, զի՞նչ է յո բե լե անն, զի՞նչ է թու ա-
կան, զի՞նչ է նա հանջ, զի՞նչ է նա հան ջից 
նա հանջն, զի՞նչ է Թ եւ Ժ-երե ակ, զի՞նչ է 
ԻԸ-երե ակք, զի՞նչ է բռը մաղ, զի՞նչ է կա-
ղանդ եւ կա ղան դի կոս, զի՞նչ է նոն ոսն, զի՞նչ 

է իդ սոն, զի՞նչ է հնգե ակ, զի՞նչ է վե ցե ակ, 
զի՞նչ է Ե թիւ ժամ կա տա րեմք, զի՞նչ է, որ Դ 
կրկնեմք զքա նիս Լուս նին՝ յոր ժամ գի շե րի 
զոր չափն գնալն կա մի ցիմք գի տել, զի՞նչ է, 
որ ԲԺ-անա պատ կեմք, յոր ժամ ի կեն դա նա-
տե սակսն յո րումս կա մի ցիմք գի տել, զի՞նչ 
է, որ զե կա մուտն ի նա հան ջէն յա ւե լիսն 
ասեն եբ րա յեց ւոց եւ այ լոց, որ (ան շարժ)
իւք վա րեալ ամիսն աւուրբք եւ ոչ պատ շա-
ճի, զի՞նչ է, որ ԺԲ ամիս է տա րին, զի՞նչ է Ե, 
որ ՅԿԵ օր է, զի՞նչ է տա րին եւ ամեն» (տե՛ս 
նույն տե ղում, էջ 106): Այս ամե նից պարզ 
է դառ նում, որ այս կա նոն նե րի մեջ, որոնք 
28-ն են, Անա նիա Շի րա կա ցին սահ մա նել է 
թվա կա նը եւ դրա դրսեւ ո րում նե րը, ինչ պի-
սիք են՝ օլիմ պի ա դը (4-ա մյա ցիկլ), ին դիկ-
տի ո նը (15-ա մյա ցիկլ), հո բե լ յա նը (50-ա մյա 
ցիկլ), նո նո սը (5-ա մյա ցիկլ), իդո սը (8-ա մյա 
ցիկլ): Բա ցի այս ամե նից, մեկ նել է, թե ինչ 
է տա րին, կա ղանդն ու կա ղան դի ո սը: Մե-
ծահռ չակ տո մա րա գե տը բա ցատ րել, սահ-
մա նել ու մեկ նել է նաեւ տար բեր ազ գե րի 
տո մար նե րում կի րառ ված տո մա րա կան 
հաս կա ցու թյուն ներն ու դրանց բա ղադ րա-
տար րե րը, որ պի սիք են՝ բե սե քիս տոն նը 
կամ քսա նու թե րյ ա կը (շա բա թա կան շար քի 
28-ա մյա ցիկլ), նա հան ջը, տա սնին նե րյ ա-
կը, հնգյա կը, վե ցյա կը, վե րա դի րը, յոթ նե-
րյ ա կը, մի ջո ցը, Զատ կի լրու մը, Ե թի վը, Կ 
թի վը, չո րեքկ նեմ քը, ԲԺ-անա պատ կեմ քը, 
«ի նա հան ջէն յա ւե լիսն» եւ այլն: Վար դա-
նյա նը նշում է, որ թվարկ ված նե րի կոնկ րետ 
դրսեւ ո րում նե րը ար տա ցոլ վում են Շ-յա կի 
հռո մե ա ցոց ու հա յոց շար քե րում, «Լուս նա-

ցոյ ցում», ինչ պես նաեւ ազ գե րի 
տո մար նե րի պատ ճեն նե րում (տե՛ս 
նույն տե ղում): Իսկ մեկ նու թյան 
հա ջորդ հատ վա ծում, որը հրա-
տա րա կել է Ջ. Էյ նա թյա նը (տե՛ս 
Ջ. Էյ նա թյան, Տի ե զե րա գի տու թյան 
եւ տո մա րի մեկ նու թյուն ներ, Եր., 
2015 էջ 55–60), անդ րա դառ նում է 
հե տեւ յալ խնդիր նե րին՝ «Զի՞նչ է տո-
մար, զի՞նչ է ամիս, զի՞նչ է կրկնակ 
ամ սոցն, զի՞նչ է կի սակ, զի՞նչ է 
շրջանն, զի՞նչ է, որ եր թամք ԻԸ (28), 
ԻԸ (28), յոր ժամ Է-երե ակ տո մեմք, 
զի՞նչ է գնալ ԻԸ (28), ԻԸ (28), եւ զԴ 
(4) մասն ի վե րայ բե րել, զի՞նչ է, որ 
եր թամք ԺԹ (19), ԺԹ (19), յոր ժա՞մ 
վե րա դիր առ նեմք Հ(ո)ռո մի, զի՞նչ 
է, որ Ժ-երորդ կա նո նին թիւ մի յա-
ւե լու, զի՞նչ է բազ մա պատ կե ալն յա-
ւե լու, զի՞նչ է ըստ նա հան ջիցն պա-
կա սե ցո, զի՞նչ է ԹԺ-երե կաց յա ւել, 
զի՞նչ է երթն Լ (30), Լ (30), զի՞նչ է Գ 
(3) ի վե րայ բեր կամ Դ (4) ի բաց 
երթ, զի՞նչ է, որ օրն ԻԴ (24) ժամ, 
զի՞նչ է, որ թա ւալ մամբ գնայ արե-
գակն, որ պես գի տա ցին, թէ թա ւա լի արե-
գակն, զի՞նչ է, որ Շ (500) աս պա րեզ է Ա (1) 
յա ռաջ խա ղա ցումն արե գա կան, զի՞նչ է, որ 
ի գի շե րի ընդ երկ րաւ դառ նա արե գակն, 
զի՞նչ է, որ ամ սամ տին ասէ՝ կալ թիւ մի, զինչ 
է՝ կալ հա նա պազ Լ (30), զի՞նչ է, որ ասէ կալ 
հա նա պազ ԽԵ (45), զի՞նչ է՝ կալ ԺԳ (13) եւ 
զնա հանջն, զի՞նչ է, որ յայտ նու թեանն ոչ 
ասէ ար կա նել ի վե րայ, այլ ասէ՝ կալ զնա-

հանջն եւ տուր մե հե կի, զի՞նչ է, որ ասէ՝ կալ 
զվե րա դիրն, երթ առանց կի սա կի, զի՞նչ է՝ 
կալ ԽԶ (46), զի՞նչ է, որ ասէ, թէ քան զհա-
սա րա կածն աւե լի է ի նոյն ամ սե ան է լրումն, 
եւ թէ՝ պա կաս է՝ յա ռա ջին ամիսն ելա նէ» 
(տե՛ս Ջ. Էյ նա թյան, նույն տե ղում, Ռ. Վար դա-
նյան, նույն տե ղում, էջ 107):

Շա րու նա կե լի

Գոռ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ

Հայոց  լինելության  խորհուրդը 
Ս. Ալաջաջյանի «Եղեգները չխոնարհվեցին» վեպում

Անանիա Շիրակացին եւ իր «Մեկնութիւն տոմարի» ժողովածուն
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Դուք տա ռա պու՞մ եք անք նութ յամբ: Ան մխի-
թա՜ր վի ճակ: Ինչ պե՞ս դրա նից ա զատ վենք: 
Ինչ պե՞ս դրա հա խից գանք:

Բայց հան կարծ չշտա պեք դրա նից «ձեր բա-
զատ վել»: Կ յան քում ոչ մի բան հենց այն պես 
չի լի նում: Հի վան դութ յունն էլ: Անք նութ յունն էլ: 
Ա մեն ինչ նպա տա կա հար մար է, ա մեն ինչ իր 
խոր հուրդ խո րինն ու նի, ա մեն ին չից հարկ է 
դաս քա ղել: Ա մեն ինչ իր ըն ծան ու նի: Եվ խե-
լա ցի չէ այդ ըն ծա յից խու սա փե լը: Ին չո՞ւ չըն-
դու նել այդ նվի րա բե րութ յու նը: Ան համ բեր 
քմահա ճույք. ա հա թե ինչն է փա փա գում 
ա նա խոր ժութ յու նից հապ ճեպ «փախ չե լու»: 
Մինչ դեռ կեն սա կան ի մաս տութ յան գոր ծե լա-
կերպն այլ է. նա կա մե նում է ըն դու նել նաեւ ոչ 
ա խոր ժե լին: Իսկ մի գու ցե ա մե նից նվի րա կա-
նը հենց նրա պագեւն է... Այն ա մե նը, ինչ կա-
մե նում է ար տա հայտ վել, պետք է իս կույն եւեթ 
ար տա հայտ վի: Ա հա անք նութ յան վկա յութ-
յունն իր իսկ մա սին... Բա րի գա լուստ: Բայց 
միայն վա խից չպա պանձ վենք նրա ա ռաջ... 
Այ լա պես հո գին կկաշ կանդ վի ջղաձ գութ յու-
նից: Միայն թե պետք չէ փոր ձել այն հաղ թա-
հա րել... Այ լա պես նա հա մա ռո րեն կզո րա նա: 
Քու նը միշտ անն կատ է տա նում: Ու րեմն մենք 
էլ ա մե նա սա հուն քայ լե րով ըն դա ռաջ ել նենք 
անք նութ յա նը... Եվ ըն դու նենք նրա մա տու ցած 
նվեր ներն ու խրատ նե րը:

Մեր կա մա յա կա նութ յու նը սահ ման ու նի. 
ա հա քնազր կութ յան ա ռա ջին դա սը: Մե զա նից 
եւ  ոչ մեկն իր կյան քի միա հե ծան տի րա կա լը 
չէ: Ընդ հա կա ռա կը, մենք հար կադր ված ենք 
հաշ վի նստել մեր բնութ յան ի րույթ նե րի (ի մա` 
եր եւույթ, փաստ) հետ. մենք պետք է հար-
մար վենք ու հնա զանդ վենք դրանց, որ պես զի 
մեր մեջ հաս տատ ված աստ վա ծա յին սկիզ-
բը դառ նա կյան քին, որ պես զի նա մեր մեջ 
ստեղ ծա գոր ծա կան հա վա սա րակշ ռություն 
ձեռք բե րի, որ պես զի հան գիստ գտնի: Ե թե 
մենք դա չա նենք, կկորց նենք մեր ա ռող ջութ-
յու նը, հա վա սա րակշ ռութ յու նը, քու նը մինչեւ 
այն պա հը, երբ դրանք կրկին չվե րա կանգն-
վեն «իր իսկ մի ջո ցով»: «Իր իսկ մի ջո ցով». 
ա հա թե ինչ պես է հնչում Ա րիս տո տե լի խո րի-
մաստ, դի պուկ խոս քը... Դե՜, իսկ հի մա հարկ 

է սպա սել մինչ քունն 
ինք նին չկար գա վոր վի: 
Ան հո՛գ ե ղեք: Անք նութ-
յու նը նման է ձանձ րույ-
թին. նա կհա րատ եւի, 
մինչեւ որ քու նը սաս-
տիկ կտա նի: 

Ա յն  պես  որ  քնով 
անց նե լու լա վա գույն 
մի ջոցն անք նութ յա նը 
չխան գա րելն է, դրան 
անձ նա տուր լ ի նե լ ը, 
այն մինչեւ վերջ խմելն 
է, ինչ պես մինչեւ վեր-
ջին կա թիլն ըմ պում են 
մա տուց ված գա վա թը: 
Իսկ ա մե նից լա վը մո ռա նալն է, որ ժա մա-
նակն է կամ ար դեն վա ղուց է, ինչ ե կել է քնե-
լու ժա մա նա կը. սե փա կան անք նութ յան, նրա 
հնա րա վոր հետ եւանք նե րի եւ  այլ նի մա սին 
բնավ չմտա ծե լը, այլ ան կեղ ծո րեն ու անմ նա-
ցորդ տրվե լը կյան քի բո վան դա կութ յուն նե-
րին, ո րոնք ան քա ղա քա վա րիո րեն ներ խու-
ժում եւ հա լա ծում են մեր քու նը: Թող գա ինչ 
ու զում է, թող գա ղա փար նե րի եւ  ա ֆեկտ նե րի 
ողջ կծի կը քանդ վի: Մ նաց յալ աշ խար հը կա-
րող է քնել: Ես տրվում եմ իմ անք նութ յանն ու 
նրա ծպտյալ բո վան դա կու թյուն նե րին, ո րոնց 
հա մար օր վա ըն թաց քում «ժա մա նակ չեմ 
գտնում»: Ես մնում եմ մեն-մե նակ ինքս ինձ 
հետ...

Այս պես քնա տութ յու նը բե րում է իր երկ-
րորդ ըն ծան, որն է` միայ նութ յա նը տո կա լու 
ու նա կութ յու նը: Անդ, ուր բո լո րը լքել են ինձ,– 
ուր բո լո րը, ի րենց մեջ ամ փոփ վե լով, մո ռո ցել 
են ողջ աշ խարհն ու ինձ, ուր ես միան գա-
մայն մե նակ եմ, ա նու շադ րութ յան մատն ված, 
պառ կում եմ խոր հա մոզ մուն քով առ այն, որ 
մի միայն ես եմ ի վի ճա կի ինքս ինձ օգ նե լու։ 
Սկս վում է ար տա սո վոր, բզկտված ու լար ված 
կյան քը: Եվ այս կյան քը հա ճախ չա փա զանց 
ին տեն սիվ է, որ պես զի տաղտ կա լի դառ նա. 
ընդ հա կա ռա կը, հա ճախ այն քան անս պա-
սե լի ու ապ շե ցու ցիչ է, որ մեր մեջ իս կա կան 
հե տաքրք րա սի րութ յուն է ա ռա ջաց նում, իսկ 
հա ճախ էլ այն քան լե ցուն է ի մաս տով, որ ես 
ինձ զգում եմ, թե միայ նութ յան, ինք նու րույ-

նութ յան եւ  ինք նա տի րա պետ ման խստա բա-
րո դպրո ցում եմ: Ա՜խ, աշ խար հում ինչ քան 
մարդ կա, որ միայն ան քուն գի շեր ներն են 
զգա ցել ու գի տակ ցել ի րենց հո գե կան ու հոգ-
եւոր միայ նութ յու նը եւ, հա վա նա բար, միայն 
այդ քան անմ խի թար միայ նութ յամբ պայ մա-
նա վոր ված` ա ղա ղա կել առ Աստ ված, որ երկն-
քում է, եւ գ տել Ն րան: Ո րո հետեւ Նա ա մե նա-
մոտն է անք նութ յամբ տա ռա պո ղի կող քին 
բո լոր կանգ նած նե րից: Անդ, ուր կյան քը թվում 
է բա ցար ձա կա պես անմ խի թար, ան մի ջա պես 
մխի թա րութ յուն է ի հայտ գա լիս: Անդ, ուր, 
թվում է, կոր ծան վում ես միայ նութ յանդ մեջ, 
ա մե նադ յու րին կեր պով ես առ Աստ ված ճա-
նա պարհ գտնում: Բայց չէ որ սա, ան կաս կած, 
ա մե նաազ նիվ սփո փանքն ու ա մե նա թանկ ըն-
ծան է...

Իսկ այժմ անդ րա դառ նանք քնազր կութ-
յան եր րորդ ար ժե քա վոր պարգ եւին: Սույն 
գի շե րա յին արթ նութ յան մեջ սո վո րում 
ես պատ կե րաց նել ու ա կանջ դնել սե փա-
կան չգի տակց ված կամ կի սա գի տակց ված 
գաղտ նա րան նե րի ծա ծուկ ի մաստ նե րին: 
Եվ ոչ միայն օ րը ցե րե կով բա ժին հա սած 
դառ նություն նե րին ու վի րա վո րանք նե րին, 
այլեւ` թա քուն Ես եմ - ի սխալ նե րին, մեղ քե-
րին ու վեր քե րին: Եվ ոչ միայն դրանց, այլեւ` 
խղճմտան քի սուրբ ու կազ դու րիչ ճա ռա գայթ-
նե րին: Բանն այն է, որ ո չինչ այն քան բա րեն-
պաստ ու այն քան հա մա պա տաս խան չէ այդ 
լույ սի ճա ռա գայթ նե րի ըն կալ մա նը, ինչ պես 

կի սա խա վար անք նութ յան գի տակ ցութ յան 
մթագ նած վի ճա կը: Անդ, ուր մա րել է ցե րե-
կա յին լույ սը եւ գի տակ ցութ յան լույ սը, ու կու-
տակ վում ու ա ճում է ներ քին ճա ռա գայթ ներն 
ըն կա լե լու կա րո ղութ յու նը, եւ  ուր ա ռօ րեա կան 
կյան քի մռայլ պատ կե րը կա րո տում է նոր, ան-
ճա ռե լի լույ սին... Ա՜խ, ինչ քան շատ մար դիկ 
կան, ո րոնք միայն ար թուն գի շեր ներն են վե-
րապ րել խղճի խայ թե րի լու սա վո րող բա րիքն 
ու զղջման ա մո քիչ օրհ նութ յու նը` միայ նակ, 
դա ռը, հաշ տեց նող զղջման: Արդ յոք սա չէ 
թան կա գին նվե րը: Արդ յոք սա չէ անմ խի թա-
րութ յու նից ծնված մխի թա րութ յու նը: Արդ յոք 
ճի՞շտ են վար վում վե հե րոտ մար դիկ, երբ, 
փոր ձե լով խու սա փել այս ըն ծա նե րից ու մխի-
թա րութ յու նից եւ  ա ռա վոտ յան «գու նատ» չեր-
եւա վա լու վա խից, դի մում են դե ղա մի ջոց նե րի:

Ք նա տութ յունն ա րիութ յուն է սո վո րեց նում 
մեզ: Ա րիութ յուն բնութ յան դեմ հան դի ման, սե-
փա կան ան ձի դեմ հան դի ման, խղճմտան քի 
դեմ հան դի ման: Ա րիութ յուն՝ մե նութ յան մեջ, եւ  
ա ղոթք՝ վե րա ռա քե լու հա մար:

Սա է նրա վեր ջին պարգեւն ու լա վա գույն 
մխի թա րութ յու նը:
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Տպաքանակը՝ 1175

Հոգեհանգստյան աղոթք Խորանաշատ վանքում 

ՄԱՐ ՏԻ 28-ին Տա վու շի թե մի առաջ նորդ 
Բագ րատ եպս Գալս տա նյա նը լու սա բա ցը 

դի մա վո րեց մար զի Չի նա րի գյու ղում: Օրը հո-
բե լ յա նա կան էր. գյու ղը տո նում էր իր հե րոս 
զա վա կի՝ Վահ րամ Լեւ ո նի Սա ղո յա նի ծննդյան 
48-ա մյա կը: 

Լու սա բա ցին թե մի առաջ նոր դը տա րա-
ծաշր ջա նի հո գեւ որ հո վիվ Արամ քա հա նա յի, 
Չի նա րի հա մայն քի ղե կա վա րի, զին վո րա-
կան նե րի մաս նակ ցու թյամբ հո գե հանգս տյան 
աղոթք հնչեց րեց սահ մա նա պահ Խո րա նա-
շատ վան քում:

25 տա րի առաջ այս օրը՝ 1994 թվա կա-
նի մար տի 28-ին, Խո րա նա շա տի բար ձունքն 
ազա տագր վեց հա յոց քա ջա րի մար տիկ նե րի 
կող մից: Ցա վոք՝ կարճ ժա մա նա կով: Բար ձուն-
քի գրավ ման մար տա կան գոր ծո ղու թյան ժա-
մա նակ իր կյան քը հե րո սա բար զո հեց սահ-
մա նա պահ Չի նա րի գյու ղի խի զախ հա յոր դին՝ 
23-ա մյա Վահ րամ Լեւ ո նի Սա ղո յա նը: Հենց 
նրա հե րո սաց ման 25-րդ տա րե լիցն էր:

Հա մա ռոտ անդ րա դարձ կա տա րե լով պատ-
մա կան աղ բյուր նե րին՝ նշենք, որ Խո րա նա շա-

տի վան քը հիմ նել 
է Վա նա կան Վար-
դա պե տը 13-րդ 
դա րի 1-ին կե սին՝ 
Վահ րա մյան նե րի 
իշ խա նա տի րույ-
թի կողմ նա կալ-
հ ր ա  մ ա  ն ա  տ ա ր 
Վահ րամ Բ Գա գե-
ցու հո վա նա վո-
րու թյամբ։ Վան քի 
գլխա վոր եկե ղե-
ցին՝ Սուրբ Աստ-
վա ծա ծի նը (1211–
1222  թթ.)  ունի 
գմբե թա վոր դահ-
լի ճի հո րին վածք՝ 
խո րա նում տա սը 
կի սաշր ջա նա ձեւ 
խոր շե րով (այս տե-

ղից էլ՝ Խո րա նա շատ ան վա նու մը)։ Եկե ղե ցուն 
արեւ մուտ քից կից է քա ռա սյուն կենտ րո նագմ-
բեթ գա վի թը (1222–1240 թթ.)։ Ծած կի կենտ րո-
նա կան հատ վա ծում խաչ վում են կա մար ներ, 
իսկ արեւմ տյան մուտ քի շուր ջը կան պահ պա-
նիչ խորհր դան շան նե րի բարձ րա քան դակ ներ։ 
Խո րա նա շա տի հա րա վա յին կող մում կան գուն 
է Սուրբ Կի րա կի փոքր գմբե թա վոր եկե ղե ցին 
(13-րդ դար)։ Խո րա նա շա տի հա րա վա յին պա-
տին կա արեւ ա յին ժա մա ցույց։ Սուրբ Կի րա-
կի եկե ղե ցուց դե պի արեւ ելք մա տու ռի ավե-
րակ ներն են, այդ տեղ կան տա պա նա քա րեր 
եւ քան դա կա զարդ թեւ ա վոր խո շոր խաչ, որն 
ավան դա բար հա մար վում է Վա նա կան Վար-
դա պե տի գե րեզ մա նա քա րը։ Խո րա նա շատ 
վան քը 1229 թ. ավեր վել է Խո րեզ մի շահ Ջա լալ 
Էդ Դի նի ար շա վան քից։

Խո րա նա շա տի վան քի առա ջին առաջ նոր դը 
եղել է Վա նա կան Վար դա պե տը։ 1244-ին վա-
նա հայր է դար ձել Վա նա կան Վար դա պե տի եղ-
բո րոր դի Պո ղոս վար դա պե տը։

Խո րա նա շա տը եղել է միջ նա դա րյան Հա-
յաս տա նի կրթա կան, գի տամ շա կու թա յին ու 

աստ վա ծա բա նա կան ամե նան շա նա վոր կենտ-
րոն նե րից մե կը։ Հիմ նել է Վա նա կան Վար-
դա պե տը՝ 1220-ական թթ. սկզբին, եւ ինքն էլ 
վա րել է վար դա պե տա րա նի ուսուց չա պե տու-
թյու նը մին չեւ իր մա հը (1251 թ.)։ Այ նու հե տեւ 
վար դա պե տա րա նը գլխա վո րել է նրա ազ-
գա կան ու աշա կերտ Գրի գո րիս վար դա պե-
տը։ Խո րա նա շա տի վար դա պե տա րա նը եղել 
է պատ մագ րա կան թե քում ունե ցող դպրոց, 
որ տեղ ուսա նել են 7–8 տա րի։ Դա սա վան-
դել են պատ մու թյուն, աստ վա ծա բա նու թյուն, 
իմաս տա սի րու թյուն, մա տե նա գի տու թյուն, 
երաժշ տա գի տու թյուն, քե րա կա նա գի տու թյուն, 
աստ ղա բաշ խու թյուն, տո մա րա գի տու թյուն, 
բնա գի տու թյուն, բու սա գի տու թյուն, նաեւ ըն-
դօ րի նա կել ձե ռագ րեր։ Վա նա կան Վար դա-
պե տի մի շարք եր կեր («Մեկ նու թիւն Հո բայ», 
«Հարց մունք եւ պա տաս խա նիք» եւ այլն ) որ-
պես դա սա գիրք կամ հա մա ռոտ ուղե ցույց են 
ծա ռա յել աշա կերտ նե րի հա մար։ Սա նե րից շա-
տերն ուսում նա ռու թյան տա րի նե րին զբաղ վել 
են գի տու թյամբ։ Շրջա նա վարտ ներն ստա ցել 
են վար դա պե տա կան աս տի ճան եւ զբաղ վել 
ինք նու րույն գոր ծու նե ու թյամբ։ Վար դա պե տա-
րա նի սա նե րից 13-րդ դա րի Հայ Եկե ղե ցու եւ 
մշա կույ թի նշա նա վոր գոր ծիչ Կի րա կոս Գան-
ձա կե ցին գրել է. «...գա լիս էին առ նա ուս ման 
աղա գաւ ո՛չ մի այն վար դա պե տա կան բա նի, 
այլ ամե նայն կե անք նո րա եւ շար ժումն ան-
գիր օրէնք էին տե սո ղացն»։ Այս տեղ ուսա նել 
են Վար դան Արեւ ել ցին, Գրի գոր Ակ ներ ցին, 
Ստե փա նոս Աղ թա մար ցին, Առա քե լը, Ար տազ 
գա վա ռի թե մա կալ, դա վա նա բա նա կան հար-
ցե րում մեծ հե ղի նա կու թյուն վա յե լող Հով սեփ 
վար դա պե տը, Խա չե նի քա ղա քա կան կյան-
քում ակ նա ռու գոր ծիչ Մար կոս վար դա պե տը, 
ակա նա վոր փի լի սո փա Սոս թե նե սը, Հայս մա-
վուր քա յին ժո ղո վա ծու նե րի խմբա գիր՝ Ներ քին 
Խա չե նի ար քե պիս կո պոս Իս րա յե լը, Գրի գոր 
Աղ թա մար ցին եւ ուրիշ ներ։ Վա նա կան Վար-
դա պե տի մա հից հե տո Խո րա նա շա տի վար-
դա պե տա րա նի փառ քը, ցա վոք, սկսել է արա-
գո րեն խամ րել։ Սա կայն վե րելք են ապ րել 

Խո րա նա շատ վան քի օրի նա կով ստեղծ ված 
բարձ րա գույն ուսում նա գի տա կան կենտ րոն-
նե րը, որ տեղ գոր ծել են Վար դա պե տի աշա-
կերտ նե րը։

Խո րա նա շա տը եղել է գրչու թյան կենտ-
րոն։ Մեզ են հա սել այն տեղ գրված ձե ռագ րեր 
(մեծ մա սը՝ 13-րդ դա րից)։ Վա նա կան Վար դա-
պետն ար ժե քա վոր գոր ծեր է թո ղել, որոն ցից 
են «Հարց մունք եւ պա տաս խանք», «Բա րո յա-
խոս» եւ «Մա տյան ող բեր գու թյան» ձե ռագ րե-
րը (1283 թ.)։ Դրան ցից պահ պան վել ու այժմ 
Մա տե նա դա րա նում պահ վում են մի «Ժո ղո-
վա ծու»՝ գրված 1223-ին, «Նա րեկ»՝ գրված 
1283-ին, «Ավե տա րան»՝ գրված 15-րդ դա-
րում, «Ժամ գիրք»՝ գրված 1672-ին, «Մաշ տոց»՝ 
գրված 1774-ին։

Այս ամե նը պահ պա նե լու հա մար էին 
90-ական նե րին իրենց կյան քի գնով պայ քա-
րում հե րոս տա վուշ ցի նե րը: Այժմ էլ սահ մա նին 
կանգ նած յու րա քան չ յուր զին վոր, սահ մա-
նա մերձ գյու ղի յու րա քան չյուր բնա կիչ պատ-
րաստ են անե լու այն ամե նը, ինչ 1994 թվա-
կա նին արե ցին շատ հա յոր դի ներ, այդ թվում՝ 
Հե րոս Սա ղո յա նը:

Աղոթ քից առաջ իր խոս քում սրբա զա նը 
նշեց. «Ուզում եմ՝ փառք տանք Աստ ծուն, որ 
անընդ հատ մեզ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 
այ ցե լել այս չքնաղ տու նը՝ հո գեւ որ ժա ռան-
գու թյան կա րեւ ո րա գույն կենտ րոն նե րից մե կը, 
որ տեղ մեր ինք նու թյունն է կերտ վել, որ տե ղից 
մեր հո գեւ որ անվ տան գու թյունն է ճա ռա գել, 
որ տեղ մեր կե ցու թյունն ու մշա կույթն են կերտ-
վել, ստեղծ վել»: Այ նու հե տեւ, դի մե լով ներ կա 
զին վո րա կան նե րին, սրբա զանն ասաց, որ այ-
սօր ժա մա նա կի թե լադ րան քով հենց նրանց 
է վի ճակ ված պահ պա նե լու հու շա կո թո ղի, հո-
գեւ որ տան անվ տան գու թյու նը: Այդ դժվա րին, 
բայց պատ վա բեր գոր ծի հա մար զին վո րա կան-
նե րին իր երախտ քի խոսքն ու շնոր հա կա լու-
թյու նը հայտ նեց թե մի առաջ նոր դը:

Հա վերժ փառք նա հա տակ նե րին:

Անուշ ԱՂԱ ՍԱ ՐՅԱՆ

ԻՎԱՆ ԻԼՅԻՆ «ԳԻՐՔ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐԻ»


