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Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 

հայրապետական հորդորը 
կորոնավիրուսի համավարակի 

առնչությամբ
Սիրելի՛բարեպաշտժողովուրդ,
Մտահոգությամբեւաղոթքովենքհետեւումկորոնավիրուսիհամա

վարակիշուրջաշխարհումտեղգտնողզարգացումներին:Այսդժվա
րինժամանակներում,երբմարդկությունըփոթորկվածէհամավարա
կիվտանգով,որիցանմասնչէՀայաստանաշխարհը,եւխռովահույզ
էնաեւմերկյանքը,հայրաբարհորդորումենքմերհոգեւորհայրերին
եւհավատացյալժողովրդին՝առավելագույնզգուշությունցուցաբերելեւ
խուսափելհանրայինշփումներիցեւկուտակումներից։
Կոչենքուղղումբոլորին՝գործելանձնականեւհանրայինբարձրգի

տակցությամբեւպատասխանատվությամբոչմիայնմերանձերի,այլեւ
միմյանցհանդեպհոգածությամբ՝խորապեսըմբռնելով,որայսպահին
յուրաքանչյուրիկյանքիանվտանգությունընաեւմերանձնականպա
տասխանատվություննէ:ԱռԱստվածապավինությամբաղոթումենք
վարակվածներիեւմեկուսացվածներիապաքինմանեւհոգեւորամրու
թյանհամար։Մերբարձրգնահատանքնուօրհնություննենքբերում
զօրուգիշերիրենցանսակարկծառայությունըմատուցողմերբժիշկնե
րին,որոնքառավելագույնջանքերեններդնումիրենցծառայության
մեջ՝գործելովարտակարգիրադրությանպայմաններում:
ԱռկակացությանշուրջխորհրդակցելովմերԵկեղեցուՆվիրապե

տականԱթոռներիգահակալներիհետեւստեղծվածիրավիճակնայսօր
քննարկելովհայաստանյանեպիսկոպոսներիհետ՝որոշեցինք.
Ա.մինչեւԱվագՀինգշաբթիընկածժամանակահատվածիհամար

եկեղեցիներիծառայությանժամերսահմանելյուրաքանչյուրօրժամը
9։00իցմինչեւ19։00ը՝հավատացյալներիանհատականայցելություն
ներիուառանձնականաղոթքների,ինչպեսեւՍուրբՀաղորդությանեւ
հոգեւորմյուսկենսականպահանջմունքներիբավարարմանհամար,
Բ.ՍուրբՊատարագիարարողություններնանցկացնելդռնփակ,

առանցհավատավորժողովրդիմասնակցության՝ըստկարելիության
տեղերումկազմակերպելովպատարագներիհեռասփռումը,
Գ.Ծաղկազարդիտոնինչեղարկելմանուկներիօրհնությանկար

գը,Անդաստանիարարողությունը,եւճյուղերիօրհնությունըկատարել
առանցհավատացյալներիներկայության,
Դ.ՍուրբԱստվածածնիԱվետմանտոնին՝ապրիլի7ին,չկատարել

մայրությանբերկրանքինսպասողկանանցօրհնությանկարգը,
Ե.չկատարելՍ.Պսակիարարողություններ,
Զ.Ս.Մկրտությանխորհուրդըկատարելխիստանհրաժեշտության

դեպքում(մկրտվողիհիվանդությանպարագայում),
Է.հուղարկավորություններիպարագայինկատարելմիայնգերեզմա

նիկարգը՝հորդորելովսգացյալներինձեռնպահմնալհուղարկավորու
թյանեւհոգեհացիմարդաշատհավաքներիկազմակերպումից։
Սույնորոշումներըհրահանգելովեկեղեցականկառույցներինիգոր

ծադրություն՝առաջիկաչորեքշաբթին՝մարտի18ը,հայտարարումենք
համազգայինաղոթքիօր՝հրավիրելովյուրաքանչյուրինժամը19:00ին
իրգտնվելուվայրումիրառանձնականաղոթքովմիանալուհոգեւոր
դասին՝հայցելով,որՏիրոջօգնականությամբաշխարհըեւմերժո
ղովուրդըիզորուլինենմիաբանությամբ,փոխադարձզորակցության
ոգովհաղթահարելուայսփորձությունը։
Այսդժվարինպահինհարկէ,սիրելինե՛ր,միասնականկերպովհա

մախմբվելեւամենայնաջակցությունցուցաբերելՀՀկառավարությանն
ուպատկանմարմիններին,խստորենհետեւելթելադրվողբոլորհրա
հանգներինեւիշխանություններիկողմիցսահմանվածպահանջներին։
Մենքմիասին՝հանրայինհամերաշխությամբ,քաղաքացիականեւ

հոգեւորբարձրպատասխանատվությամբուգիտակցությամբեւմեր
Տիրոջշնորհովուողորմածությամբկհաղթահարենքնաեւայսդժվա
րությունը:Կյանքըաստվածայինպարգեւէեւամենաթանկը,որին
պետքէհոգտանենքմիմյանցհանդեպսիրով։Հիմա՛էժամանակը
վկայելումերսիրոեւմիասնությանմասին:
Տիրոջօրհնությունը,շնորհնուողորմությունըթողլինենմեզհետեւ

ամենքի.ամեն։

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի խոսքը Սուրբ Գրիգոր 

Լուսավորչի Չարչարանաց եւ մուտն ի վիրապն 
տոնին` Հանրապետական մաղթանքի առիթով

Մար տի 28-ին՝ Սուրբ Գրի գոր Լու սա վոր չի սոս-
կա լի չար չա րանք նե րի եւ Խոր վի րապ մուտ-

քի հի շա տա կու թյան օրը, հան դի սա պե տու թյամբ 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ-

րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, Մայր Աթոռ 
Ս. Էջ միած նում՝ Ս. Տրդա տի բաց խո րա նին, կա տար-
վեց Հան րա պե տա կան մաղ թանք՝ մեր հայ րե նի քի եւ 
ժո ղովր դի հա մար:

Այս առի թով դուրս էր բեր վել 
Մայր Աթո ռում պահ վող Հա յոց Եկե-
ղե ցու մե ծա գույն սրբու թյուն նե րից 
մե կի՝ մեր հա վատ քի հայր սուրբ 
Գրի գոր Լու սա վոր չի Աջը, որով 
արա րո ղու թյան ըն թաց քում Ամե-
նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն օրհ նեց 
Հա յոց աշ խարհն ու մեր ժո ղովր դին՝ 
հայ ցե լով բազ մա չար չար Հայ րա-
պե տի բա րե խո սու թյամբ երկ նա վոր 
Տի րոջ զո րակ ցու թյունն ու օգ նու-
թյու նը՝ աշ խար հին եւ մեր ժո ղովր-
դին պա տու հա սած հա մա վա րա կի 
դի մագ րավ ման հա մար։

Արա րո ղու թյան ավար տին Ամե-
նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր պատ-
գամն ուղ ղեց հա մայն հա յու թյա-
նը՝ վեր ջում վերս տին Լու սա վոր չի 
Սուրբ Աջով եւ Պահ պա նիչ աղոթ-
քով օրհ նե լով աշ խար հաս փյուռ 
մեր ժո ղովր դին։

ՅանունՀօրեւՈրդւոյեւՀոգւոյնՍրբոյ.ամէն:

«Աստծուցէզորություննուփառքնիմ,
Աստվածէօգնականնիմ,

եւԱստծուվրաէհույսնիմ»։
(Սաղմ.61:8)

Սիրելի՛բարեպաշտժողովուրդ,
Այսօր՝մերհավատքիհայրՍուրբ

ԳրիգորԼուսավորչիչարչարանքների
եւԽորՎիրապմուտքիհիշատակու
թյանօրնէ։ԱյսառիթովՄայրԱթոռ
ՍուրբԷջմիածնումՍուրբԳրիգոր
Լուսավորչի սրբազանեւ սրբարար
մասունքներիցսփռվողօրհնության
ներքո աղոթք վերառաքեցինք առ
ԱմենակալնԱստված՝խնդրելովՏի
րոջ ողորմություններն ու օրհնու
թյուններըաշխարհասփյուռմերժո
ղովրդինեւհամայնաշխարհին։
ՍուրբԳրիգորԼուսավորչիվարքն

ու չարչարանքներըվկայումեննրա
զորեղհավատքիեւառՏերնաներկ
բա հույսի մասին: Բազումտառա
պանքներիունեղություններիմեջնա
ամուրպահեցԱստծունապավինելուիրկամքը՝աղոթե
լովսաղմոսերգուիբառերով.«Աստծուցէզորություննու
փառքնիմ,Աստվածէօգնականնիմ,եւԱստծուվրաէ
հույսնիմ»(Սաղմ.61:8)։Արդարեւ,սիրելինե՛ր,Լուսավո
րիչՀայրապետիսխրանքիուղինՔրիստոսասերազգիս
համարդարձելէքաջալերողօրինակաստվածապավինու
թյան,համբերատարությանուարիության,հատկանիշներ,
որոնքկենսականորենանհրաժեշտենբոլորժամանակնե
րում,մասնավորապեսդժվարինայսօրերին,երբմերժո
ղովուրդըհամայնմարդկությանհետմիասինպայքարում
էհամավարակիհաղթահարմանհամար:Հայոցերկրորդ

ԼուսավորիչսուրբԳրիգորիզորեղհավատքովմերժողո
վուրդըարժանացավՀարուցյալՓրկչիլուսեղենէջքինհայ
րենիհողում:ԱզգովիհավատացինքՄիակճշմարիտԱստ
ծուն,ՆրաՄիածինՈրդունեւփրկչականառաքելությանը:
ՔրիստոսիհաղթականՀարությանհույսինխարսխված
կյանքըճառագեցՀայոցաշխարհում,եւհավատքըդար

ձավմերժողովրդիհամարկենսապարգեւզորություն,որով
կերտեցինքմերոսկեդարը,մերդպրությանումշակույթի
բարձրարժեքները,դիմակայեցինքպատմությանարհա
վիրքներին,վերապրեցինքՀայոցցեղասպանությունըեւ
վերահաստատեցինքմերանկախպետականությունը։
Սիրելի՛զավակներՄեր,այսօրմերեւաշխարհիկյան

քըփոթորկածհամավարակիփորձությանմեջնույնպես
մերհավատքիհայրնիրկյանքիօրինակովպատգամում
էմեզհուսալառԱստված,ընդունելՆրազորությունըեւ
հավատքըդարձնելկյանքիճանապարհ:

Շարունակությունը՝ էջ 2
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Սկիզբը՝ էջ 1
Հիրավի,նա,ովհավատումեւվստահում

էԱստծուն,չիվախենումկամտարուբերվում
փորձությանփոթորկահույզուժգինալիքնե
րից,եւորպեսժայռիվրահաստատվածտուն,
որըհնարավորչէկործանել,մնումէամուրու
հաստատուն,քանզինրախարիսխըԱստծո
հույսնէ,ինչպեսառաքյալնէասում.«Մենք
հաստատուն մխիթարություն ունենանք.
մենք,որապաստանգտանք՝կառչելուառա
ջիկահույսից,որըհաստատունեւանշարժ
խարիսխէմեզհամար»(Եբր.Զ18—19)։
Սիրելինե՛ր, աղոթական այս պահին ի

դեմսհամայնհայության,Մերսրտումունե
նալովնաեւապաքինմանկարոտՄերզա
վակներին,խոնարհվեցինք սուրբԳրիգոր
ԼուսավորչիմասունքակիրԱջիառջեւեւհայ
րաբարօրհնեցինքձեզ,որզորանաքհավա
տովուսիրով,գոտեպնդվեքհույսով,զինվեք
համբերությամբեւփորձությանայսօրերը

դարձնեքհնարավորություն՝առանձնության
մեջխորհելուկյանքիուհոգեւորարժեքների
կարեւորության,միմյանցհանդեպհոգատա
րության,մերերկրիուժողովրդիառջեւծա
ռացածմարտահրավերներիհաղթահարման
եւ ապագայատեսիլ իրագործումների մա
սին:Ստեղծվածիրավիճակումմենքամենքս
կոչվածենքխստագույնսհետեւելուպետա
կանպատկանմարմիններիցուցումներին,
առավելագույնսթափությունուզգոնություն
դրսեւորելու,որպեսզիպատճառչդառնանք
վարակիտարածման, չվտանգենքմեր,մեր
հարազատներիուհայրենակիցներիառող
ջությունը:
Այժմհրավիրումենքձերսրտաբուխաղոթ

քովմիանալուՄերհայցինառԱստվածեւ
խնդրելուՏիրոջամենախնամ հովանին ու
պահպանությունը՝ համայն աշխարհին եւ
Մերզավակներին՝իՀայաստան,Արցախեւ
իՍփյուռս:

Մայր Աթոռում ամեն օր կատարվում է 
մասնավոր բժշկության աղոթք

Մար տի 19-ից ամեն օր՝ հա վարտ Առա վո տյան 
ժա մեր գու թյան, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած-

նի միա բա նու թյան կող մից մեր սուրբ հայ րե րի 
գրվածք նե րից ըն թերց վում են հի վան դաց բժշկու-
թյան աղոթք ներ:

Մար տի 19-ի առա վո տյան Մայր Աթո ռի Ս. Հով-
հան նես Մկրտիչ եւ Ս. Վար դան մա տուռ-մկրտա-

րա նում Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա-
գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը 
եւ մի քա նի միա բան ներ ս. Գրի գոր Նա րե կա ցու 
աղո թա մա տյա նից քաղ ված աղոթք ներ բարձ-
րաց րին առ Աստ ված՝ հի վանդ նե րի շու տա փույթ 
բժշկու թյան եւ մե կու սաց ման մեջ գտնվող նե րի 
հո գեւոր ամ րու թյան եւ խա ղա ղու թյան հա մար: 

Ցավակցագիր 
Պատրիկ Դեւեջյանի մահվան 

կապակցությամբ

Մար տի 29-ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ 
Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա-

յոց Կա թո ղի կո սը ցա վակ ցա գիր է հղել սգա կիր 
Դեւ ե ջյան ըն տա նի քին՝ ֆրան սա հայ ակա նա վոր 
գոր ծիչ Պատ րիկ Դեւ ե ջյա նի ան ժա մա նակ մահ-
վան կա պակ ցու թյամբ:

Վե հա փառ Հայ րա պե տը գրու թյան մեջ անդ-
րա դարձ է կա տա րել տիար Դեւ ե ջյա նի եր կա րա-
մյա բե ղուն գոր ծու նեու թյա նը եւ մեծ ներդր մա նը 
Ֆրան սիա յի Հան րա պե տու թյան պե տա կան-քա ղա-
քա կան եւ հա սա րա կա կան կյան քի զար գաց ման, 
ֆրան սա հայ հա մայն քի առա ջըն թա ցի, ինչ պես 
նաեւ հայ-ֆրան սիա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ու 
բա րե կա մու թյան ամ րապնդ ման գոր ծում՝ մաս նա-

վո րա պես կա րեւո րե լով Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
մի ջազ գա յին ճա նաչ մանն ու դա տա պարտ մանն 
ուղղ ված նրա եռան դա գին ջան քե րը:

«…Մենք ջեր մու թյամբ ենք հի շում Ֆրան սիա յի 
հա յոց թեմ հով վա պե տա կան մեր այ ցե լու թյուն-
նե րի ժա մա նակ, ինչ պես նաեւ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ միած նում հո գե լույս Պատ րիկ Դեւ ե ջյա նի հետ 
մեր հան դի պում նե րը, որոնց ըն թաց քում Մենք 
մշտա պես զգա ցել ենք նրա ազ գա սեր ու եկե ղե-
ցան վեր ոգին, մեր ժո ղովր դին եւ մեր Սուրբ Եկե-
ղե ցուն օգ տա կա րու թյուն ու սա տա րում բե րե լու 
նա խան ձախնդ րու թյու նը: Ցավ է Մեզ հա մար կո-
րուս տը մե ծա նուն հա յոր դու…»,— նշված է Ամե-
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի ցա վակ ցագ րում:

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ.  
Գարեգին Բ Ամենայն 
Կաթողիկոսի խոսքը 

համազգային աղոթքի առիթով
Օրեր առաջ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց 

Կա թո ղի կո սի կող մից մար տի 18-ը հայ տա րար վեց հա մազ գա յին աղոթ քի օր՝ հա մա վա-
րա կի հաղ թա հար ման եւ հի վանդ նե րի բժշկու թյան հա մար:

Մար տի 18-ի երե կո յան Սուրբ Գա յա նե վան քում, հան դի սա պե տու թյամբ Գա րե գին Բ 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, կա տար վեց Հանգս տյան ժա մեր գու թյուն, որի ավար տին 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր առանձ նա կան աղոթ քը բարձ րաց րեց առ Աստ ված՝ այս 
առի թով նաեւ իր խոսքն ուղ ղե լով հա մայն հայ ժո ղովր դին։

Սիրելի՛բարեպաշտժողովուրդ,
ԱյսօրՄայր ԱթոռՍուրբ Էջ

միածնից աղոթք ենք բարձրաց
նումառԱստված՝խնդրելովՏիրոջ
զորակցությունն ու օգնությունը
աշխարհինեւմերժողովրդինպա
տուհասածհամավարակիդիմագ
րավմանհամար։
Դժվարինայսօրերինմտահոգու

թյամբենքականատես լինում,թե
ինչպեսէաշխարհիտարբերերկր
ներում,այդթվումնաեւՀայաստա
նում, համավարակի պատճառով
խաթարվելբնականոնկյանքը.մար
դիկմեկուսացելեն,կրթականեւայլ
շատհաստատություններդադարել
ենգործելուց:Մարդիկվախենում
են,որպատուհասըկարողէհաս
նելնաեւիրենցուիրենցընտանի
քիանդամներին,հարազատներին
ումտերիմներին:Սրտակիցլինելով
վարակիցազդվածբոլորմարդկանց,
սիրելի՛ հավատավոր զավակներ,
խռովահույզայսժամանակներում
մշտապես անդրադառնանք մար
դունտրվածԱստծոամենից մեծ
պարգեւի`սիրոսքանչելիխորհրդին:
Բոլորդքաջգիտեք,որԱստվածԻր
ՄիածինՈրդունուղարկեցաշխարհ՝
առմարդնԻրսիրուցմղված։Փրկիչ
մերՏերը՝ ՀիսուսՔրիստոս,այդ
անսահմանսիրովմեզհամարչար
չարվեցուխաչվեց,Իրհրաշափառ
Հարությամբմարդկությանըպար
գեւեցփրկության,հույսի,հավատի
ուսիրոշնորհները,որպեսզիմենք
Փրկչինապավինած՝կարողլինենք
նաեւհաղթահարելդժվարություններնունեղու
թյուններըկյանքի։Արդարեւ,ուրկասեր,հույս
եւհավատք,այնտեղչկաներկյուղուկասկած,
այնտեղչկանվախեւհուսալքություն,քանզի
ԻնքնԱրարիչԱստվածէմերապավենը:Սուրբ
Դավիթմարգարենասումէ.«Տերնիմլույսնէ
ուկյանքը,ումի՞ցվախենամ.Տերնիմկյանքի
ապավեննէ,ումի՞ցեսդողամ»(Սաղմ.ԻԶ1):
Ապաքինման, ինքնամեկուսացման ու

առանձնացումի մեջ գտնվող սիրելի՛ զա
վակներՄեր,դուքմիայնակչեք։Այսպահին
համայնմերժողովուրդը՝աշխարհականեւ
եկեղեցական,երիտասարդեւտարեց,յուրա
քանչյուրհավատացյալանձիրառանձնական
աղոթքն է երկինք վերառաքում բոլոր հի
վանդներիշուտափույթառողջության,մեկու
սացվածներիտոկունությանուարիությանեւ
Աստծոգթառատհովանուներքոմերկյան
քիպաշտպանությանհամար։Համազգային
աղոթքիայսօրըտարակույսչունենք,որողոր
մածՏերըլսումէմերձայնը:Առանձնաբար
այսպահինամենմեկնիրբնակության, իր
ծառայությանվայրումաղոթումէ,եւաղոթքի
քաղցրահունչձայննէ,որմեզմիավորումէոր
պեսմեկազգ,որպեսԱստծոժողովուրդ:
Սիրելի՛զավակներՄեր,ամուրպահեքձեր

հույսը,անսասան՝ձերլույսհավատքը,զորաց
րեք ոգինաղոթականուապաշխարության
եւմիմյանցհանդեպսերնուհոգածությունը,
որպեսզիԱստվածմեզհաղթանակածդուրս
հանիայսփորձությունից։Հիշեք,որանտար
բերություննուանտեսումըկյանքումկարողեն
ավելիմեծվնասհասցնել,եւառանցմիմյանց
հանդեպցուցաբերվողխնամքիուօժանդա
կության՝անհնարէհաղթելորեւէվտանգ:
Այսպահին, իդեմսաղոթակիցՄերբո

լորզավակների,Մերսրտաբուխհայցնենք

բարձրացնումառԵրկնավորմերՀայրը՝ասե
լով. «Բարերարեւ բազումողորմԱստված,
ընդունիրմերերկրպագությունըեւլսիրմեր
աղաչանքները,որովհետեւՔեզապավինելով՝
ակնկալումենքառատողորմությունդեւանս
պառգթությունդ:Անսալովմերաղաչանքնե
րին`բժշկությունպարգեւիրբոլորհիվանդնե
րին,վարակիցապաքինվողբոլորանձանց։
Հեռուվանիրվախնուտագնապընրանցից,
ովքերբուժմանընթացքիեւկամմեկուսաց
մանմեջեն:Պահիրուպահպանիրնրանցըն
տանիքներնուբարեկամներինեւխաղաղու
թյունպարգեւիրնրանցբոլորսիրելիներին:
Քոանչափբարերարկամքովօրհնիրեւ

զորությունպարգեւիրզօր ու գիշեր իրենց
անձնվեր ծառայությունը մատուցող մեր
բժիշկներին, որոնքանձնուրացջանքերեն
ներդնումհիվանդներինապաքինելուիրենց
ծառայությանմեջ:
Պահիրեւպահպանիրմերժողովրդինեւ

համայնաշխարհին, օգնական եղիր եւՔո
աստվածայինիմաստությունըպարգեւիրհայ
րենիմերիշխանություններինեւաշխարհի
բոլորառաջնորդներին,որպեսզիհամավա
րակիդեմպայքարիձեռնարկումներըպսակ
վենհաջողությամբ,եւՔոառատշնորհովու
ողորմածությամբկարողլինենքհաղթահարե
լունաեւայսփորձությունը:
Արդ,ողորմածեւմարդասերԱստված,թո

ղությունտուրմերմեղքերինեւազատիրհի
վանդություններից,որպեսզիմենքամենքս
գոհությամբուերախտագիտությամբփառա
վորենքուերկրպագենքԱմենասուրբԵրրոր
դությանդ,հավիտյանսհավիտենից.Ամեն»։

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի տեղեկատվական 

համակարգի

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի խոսքը Սուրբ 
Գրիգոր Լուսավորչի Չարչարանաց 

եւ մուտն ի վիրապն տոնին` 
Հանրապետական մաղթանքի առիթով



ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2020, ՄԱՐՏ Բ, ԹԻՎ 6 (554), ԷՋ 3

Սկիզ բը՝ թիվ 2—5

Բ. 
Տե րյա նը եւ հայ գրա կա նու թյան 

գալիք օրը

Ա յդ հա խուռն ժա մա նակ նե րում տա րեց-
տա րի շատ բան էր փոխ վում: Տե րյա-

նը հայ րե նի քի հան դեպ պա տաս խա նատ-
վու թյուն ստանձ նած քա ղա քա ցիա կան 
նկա րա գիր ունե ցող գրո ղի կեր պար էր, 
ինչն ար տա ցոլ վել է ոչ միայն նրա գոր-
ծու նեու թյան մեջ, այ լեւ հոդ ված նե րում եւ 
պո ե զիա յում: «Հայ գրա կա նու թյան գա-
լիք օրը» զե կուց ման մեջ Տե րյա նը հան-
դես էր գա լիս որ պես գրա կան նոր սերն դի 
առաջ նորդ՝ ան ցյա լին մո տե նա լով իբ րեւ 
ներ կա յի մարդ: «Ես պատ կա նում եմ ներ-
կա յին»,— հռչա կում է նա եւ ավե լաց նում, 
որ մեր ձա վոր ան ցյա լի գրա կա նու թյունն իր 
հա մար «մե ռած է եւ օտար, ինչ պես եւ այն 
նոր սերն դի հա մար, որին ես պատ կա նում 
եմ»: Եթե «Մթնշա ղի անուրջ նե րը» ան ցյա-
լի ու ներ կա յի մի ջեւ քա շեց գե ղար վես տի 
սահ մա նա գիծ, ապա այս զե կու ցումն այդ 
սահ մա նա գիծն ամ րապն դեց տե սա կան ու 
գե ղա գի տա կան դա տո ղու թյուն նե րով: Տե-
րյա նը որո շա կիաց նում է իր հա յե ցա կար գը. 
«Չպետք է մո ռա նալ, որ վեր ջին տա րի նե րի 

ըն թաց քում հայ իրա կա նու թյան մեջ ծա գել 
է մի նոր ին տե լի գեն ցիա, մի նոր սե րունդ, 
որին օտար չէ եվ րո պա կան կուլ տու րան…»:

Ուրեմն՝ պա տու հան դե պի Եվ րո պա, 
ինչն այս դեպ քում առար կա յա նում է 
խորհր դա պաշ տու թյան գե ղա գի տու թյամբ 
եւ դրա ներ կա յա ցու ցիչ նե րով: Տե րյա նը, 
ինչ պես ամ բողջ հան րու թյու նը, կանգ-
նած էր հե ղաշրջ ման, իր դեպ քում՝ գրա-
կան-մշա կու թա յին հե ղաշրջ ման առաջ: 
Գրա կան զար գա ցում նե րը նա տես նում 
է հռե տո րա կան մտքի տե սա դաշ տում եւ 
հռե տո րա կան հարց տա լիս. «Ար դյոք սա 
մի կուլ տու րա կան պատ մաշր ջա նի վերջն 
է, թե մի ամ բողջ կուլ տու րա յի»: «Եվ հի րա-
վի,— շա րու նա կում է նա,— մենք կանգ նած 
ենք խո շոր, գու ցե ճա կա տագ րա կան գա լի-
քի առ ջեւ…»: Այս պա հանջ նե րով Տե րյա նը 
քննու թյան է են թար կում մո տիկ ան ցյա լի, 
նաեւ իր ժա մա նա կա կից գրա կա նու թյունն 
ու քննա դա տու թյու նը, վե րագ նա հա տում 
հայ գրա կա նու թյան հիմ նա կան գա ղա-
փա րա կան ուղղ վա ծու թյու նը, որ հայ րե նա-
սի րու թյունն է, եւ դա՝ Խո րե նա ցուց մին չեւ 
իր ժա մա նակ նե րը, ու անում իր հիմ նա-
կան դի տար կում նե րը:

Տե րյա նը տար բե րում է իր դարն ապ-
րած-հնա ցածն ու ար դիա կա նը. մի կող-

մում «սե մի նա րիս տա կան-տի րա ցու ա կան 
մտա ծո ղու թյունն» է, «կի սա կիրթ, կի սա-
ին տե լի գենտ մաս սան», որի ուղ ղու թյու նը 
«սե մի նա րիզմն» է, իսկ ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րը՝ «ոտա նա վո րիչ ներ», որոնք ապ րում են 
ինք նամ փոփ ու մե կու սաց ված կյան քով եւ 
«որո ճում» են կա՛մ «միջ նա դա րյան գա ղա-
փար ներ», կա՛մ պար զա միտ ազա տու թյուն, 
որ լի է ֆի լիս տե րու թյամբ…»: Իրեն ու իր 
սերն դին սահ մա նա բա ժա նե լով այս «ազ-
գա յին ին տե լի գեն ցիա յի» ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րից` Տե րյա նը ձգտում է հա մա մարդ կա-
յին ար ժեք նե րի: Հրա պա րա կա խո սա կան 
բա նաս տեղ ծու թյա նը հա կադ րում է մա քուր 
քնա րեր գու թյու նը, իր դարն ապ րած ազ-
գա յին պատ կե րա ցում նե րին՝ բարձր հայ րե-
նա սի րու թյու նը, որ պի տի մարմ նա վոր վեր 
«Եր կիր Նա ի րի» շար քով, Պռո շյա նի «ազ-
գագ րա կան պրո տո կոլ նե րին», որ անց նում 
են վե պի տեղ, բարձր գե ղար վես տը: Հայ 
գրա կա նու թյու նը Մաք սիմ Գոր կու մի ջո ցով 
ռու սե րեն ներ կա յաց նե լու աշ խա տան քա յին 
մտա հո գու թյուն նե րով տար ված` Տե րյա նը 
հայ տա րա րում էր. «Մենք պրո զա չու նենք», 
իսկ եղա ծը, ըստ նրա, ունի «լոկ տեղեկա-
տու նշա նա կու թյուն»: Ըստ նրա` Մու րա-
ցա նը, Նար-Դո սը, Ավե տիս Ահա րո նյա նը, 
Վրթա նես Փա փա զ յա նը «…մե ծա գույն ծա-
ռա յու թյուն ունեն մեր մշա կույ թի հան դեպ, 
բայց որ պես ար վես տա գետ ներ՝ քոռ կո պեկ 
իսկ չար ժեն» («Վա հան Տե րյա նի Նա մակ նե-
րը», «Գա րուն», 2005, թիվ 1):

Սա նշա նա կում է, որ հնա ցած էին դա-
րաշր ջա նը, ճա շա կը, ըն կած էր որա կը, 
իսկ գա ղա փար նե րը չեն մեռ նում, ինչ պես 
հո գին մարմ նի մա հից հե տո, հին գա ղա-
փար ներն էլ վե րա մարմ նա վոր վում են նոր 
ճա շա կի ու նոր ծրագ րե րի մեջ: Ոչ թե ազ-
գա յինն է վա նում, այլ՝ ազ գա յի նի անու նից 
հան դես եկող հնա մաշ գրողն ու քննա դա-
տը: Ուրեմն՝ պետք է փրկել ու նո րո գել գա-
ղա փա րը եւ ան ցյա լին հանձ նել այդ գա ղա-
փա րի անու նից հան դես եկող իրենց դարն 

ապ րած նե րին: Սա հենց այն է, ին չը կոչ վում 
է մշա կու թա յին հե ղա փո խու թյուն:

«Ժո ղովր դի հո գին նման է բազ մա լար եր-
գե հո նի»,— ասում էր Տե րյա նը՝ կոչ անե լով 
գրա կա նու թյուն բե րել այդ ամ բողջ հարս-
տու թյու նը: Այս միտ քը ԽՍՀՄ գրող նե րի 
առա ջին հա մա գու մա րի ճա ռում (1934) Չա-
րեն ցը պի տի ար տա հայ տեր հա մադ րա կան 
(սին թե տիկ) ար վես տի պա հան ջով, իսկ 
Սեւա կը, նշված հոդ ված նե րում, հա ման-
վա գայ նու թյան (սիմ ֆո նիզ մի) ծրագ րա յին 
դրույթ նե րով: Տե րյա նը բազ մահն չյուն եր գե-
հո նը հա կադ րում է միա լա րու թյա նը (III, 78), 
մի բան, որ խո րաց նում եւ նոր ձեւա կեր-
պում նե րով ներ կա յաց նում է նաեւ Սեւա կը: 
Ահա ուղ ղա կի մեջ բե րում ներ:

Տե րյան. «Որ քան զար գա ցած է ընդ հա-
նուր կուլ տու րան, այն քան ավե լի լայն հո-
րի զոն ներ են բաց վում կուլ տու րա յի առան-
ձին-առան ձին ճյու ղե րի առ ջեւ: Ժո ղովր դի 
հո գին նման է մի բազ մա լար եր գե հո նի, եւ 
որ քան շատ լա րեր հնչեն, այն քան ավե լի 
ար ժեք կստա նա ամեն մի հնչյուն մի ընդ-
հա նուր նվա գի մեջ, իսկ երբ միայն մի լարն 
է հնչում, նա տա րօ րի նակ ձայ ներ է հա նում, 
առանց հա ճույք պատ ճա ռե լու, առանց 
ուրա խաց նե լու եւ մեռ նում է առանց մեր հո-
գու մեջ հետք թող նե լու» (III, 77—78):

ԽՍՀՄ գրող նե րի առա ջին հա մա գու մա-
րում (1934) Չա րեն ցը խո սում է ազ գա-
յին մշա կույթ նե րի «սիմ ֆո նիա յի» մա սին, 
քննա դա տում ազ գա յին սահ մա նա փա կում-
նե րը, ձախ լի կու թյանն ու «ան հուն տգի-
տու թյա նը» հա կադ րում բարձր ար վես տը, 
խա րա զա նում «գռեհ կա րար նե րին ու պար-
զու նակ նե րին» եւ առաջ քա շում բարդ ար-
վես տի պա հան ջը. «...մեր այ սօր վա բարձր 
ար վես տը ադեկ վատ չէ մարդ կու թյան լա-
վա գույն մա սի մաս սա յա կան հո գե բա նու-
թյա նը՝ ոչ այն քան թե մա տի կա յով, որ քան իր 
ասո ցիա ցիա նե րով, պատ կեր նե րով եւ այլն, 
այ սինքն՝ ստեղ ծա գոր ծա կան մե թոդ նե րով»: 
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Անդ րա դառ նա լով Օձ նե ցու ան վան հետ 
կապ ված ավան դա պա տում նե րին ՝ 

նշենք, որ դրան ցից որոշ նե րը ներ կա յաց-
նում են հա յե րի, մաս նա վո րա պես՝ Օձ նե-
ցի հայ րա պե տի փոխ հա րա բե րու թյուն նե-
րը հույ նե րի հետ, մի մասն էլ, ի հա կակ շիռ 
հույ նե րի հետ սրված հա րա բե րու թյուն նե րի, 
ցու ցում է արաբ նե րի հետ բա րե կա մու թյան 
դրվագ նե րը, մի քա նիսն էլ տե ղե կու թյուն-
ներ են հա ղոր դում նրա Արդ վի տե ղա փոխ-
վե լու եւ Օձի պոր տի մա սին:

Ավանդապատումներ` 
կապված հույների եւ հայերի 
փոխհարաբերությունների հետ

Այս ավան դա պա տում նե րից ընդ հա նուր 
առ մամբ պարզ է դառ նում, որ հույ նե րը 
բա վա կա նին խիստ, ծաղ րա կան վե րա բեր-
մունք էին դրսեւո րում հա յե րի նկատ մամբ, 
ինչն էլ դուր չէր գա լիս իմաս տուն ու ազ-
գա սեր կա թո ղի կո սին: Այս պես՝ ավան դազ-
րույց նե րից մե կը պատ մում է, որ հու նաց 
Վա սիլ (հան դի պում է նա եւ  Վա սիդ տար-
բե րա կը) զո րա վա րը մեծ զոր քով հար ձակ-
վում է Հա յաս տա նի վրա եւ գրա վում այն: 
Հով հան Օձ նե ցին Վա սի լին պատ ժե լու հա-
մար մի սաս տիկ հի վան դու թյուն է գցում 
նրա մարմ նի մեջ: Վա սի լին հայտ նում են, 
որ միայն Օձ նե ցին կա րող է բու ժել իրեն: 
Գո ռոզ զո րա վա րը ստիպ ված է լի նում դի-
մել հայ րա պե տի օգ նու թյա նը: Վեր ջինս մի 

գրված թուղթ է տա լիս նրան եւ պատ վի-
րում, որ ջրով կուլ տա այդ թուղ թը: Վա-
սի լը, կա տա րե լով Օձ նե ցու պատ վե րը, 
բուժ վում է: Ի հա տու ցումն ապա քին-
ման` Վա սի լը կար գադ րում է իր զոր քե-
րին հե ռա նալ Հա յաս տա նից, իսկ ին քը, 
առանձ նա նա լով Ս.  Նշան վան քում, 
ճգնում է (Ա. Ղա նա լա նյան, Ավան դա-
պա տում, Ե. 1969, էջ ՃԴ): Պատ մա բան 
եւ աշ խար հագ րա գետ Ղու կաս Ին ճի-
ճյա նը վան քի մա սին գրում է. «Կո չե-
ցաւ Հո ռո մայր, քան զի յա ւուրս Յո հան-
նու Իմաս տա սի րի իշ խան ոմն հո ռո մոց 
եկն դես պան ի կա սե րէն, եւ ճգնե ցաւ ի 
սմին այ րի» (Ա. Ղա նա լա նյան, Ավան դա-
պա տում, էջ 38): Մ. Օր մա նյա նը նշում 
է, որ նա 15 տա րի Հո ռո մայ րում ճգնե-
լուց հե տո վախ ճան վեց: Ան զա վակ կա-
նայք, խնդրե լով սրբե րի մի ջամ տու թյու-
նը, նաեւ ուխ տի են գա լիս Հո ռո մայ րի 
Ս. Նշան, մոմ վա ռում, խունկ ծխում, 
մա տաղ անե լուց հե տո իրենց գո տին 
դնում ուխ տա տե ղիի բե մի վրա, ժա մա-
սա ցու թյու նից կամ պա տա րա գից հե տո 
խնդրում շատ որ դի նե րի հայր մար-
դու, որ վերց նի եւ կա պի իրենց մեջ քին 
(Ե. Լա լա յեան, Բոր չա լուի գա ւառ, Տղա-
բերք եւ կնունք, ԱՀ, գ. IX, 1902, էջ 247):

Այս պատ մու թյան շա րու նա կու թյու նը 
կար ծես տա լիս է Ե. Լա լա յա նը. մի ան-
գամ Օձ նե ցին այ ցե լու թյան է գա լիս Վա սի-
լին եւ տես նե լով, որ նա ջրի պա կա սու թյուն 
ունի, խա չակն քում է, եւ մո տա կա մի այ րի 
մեջ իս կույն ջուր է բխում: Այս ջրի առաջ 

մո մեր են վա ռում եւ իբ րեւ դեղ գոր ծա ծում 
(Լա լա յեան Ե., Բոր չա լուի գա ւառ, Օհան 
Օձ նե ցի, ԱՀ, գ. X, Թիֆ լիս, 1903, էջ 222): 
Ամուլ կա նայք այ րի անց քով նաեւ երեք ան-
գամ անց նում են, որ երե խա ունե նան, նույն 

անց քով անց կաց նում են այն երե խա-
նե րին, որոնք ժա մա նա կին ոտ քի չեն 
ել նում (Ե.  Լա լա յեան, Բոր չա լուի գա-
ւառ, Ջրի պաշ տա մունք, ԱՀ, գ. X, 1903, 
էջ 183):

Օձ նե ցու եւ հա յե րի հա կա մար տու-
թյու նը հույ նե րի հետ երեւում է մեկ այլ 
ավան դազ րույ ցից եւս, որի հա մա ձայն՝ 
Օձ նե ցին, Հա յաս տա նից հա լա ծե լով 
հույ նե րին, գե րի է վերց նում հու նաց 
պատ րիար քին, որը նա խա պես սպառ-
նա ցել էր Օձ նե ցուն եռաց րած ջրի մեջ 
գցել: Օձ նե ցին ինքն է մի կաթ սա ջուր 
եռաց նում եւ ասում պատ րիար քին, որ 
ին քը նրան ջրի մեջ չի գցի, այլ առա-
ջար կում է ջրի մեջ գցված խա չը հա-
նել։ Հույն պատ րիար քը հրա ժար վում 
է: Օձ նե ցին, խա չակն քե լով կաթ սան եւ 
անվ նաս հա նե լով խա չը եռա ցող ջրից, 
ցույց է տա լիս իր հա վա տի ճշմար տա-
ցիու թյու նը եւ խա չի զո րու թյու նը: Պատ-
րիար քը, այս տես նե լով, ինքն էլ է փոր-
ձում, բայց ձեռ քը խաշ վում է, եւ իս կույն 
դուրս է հա նում: Պատ րիար քի հետ 
եղած հույն վար դա պե տը, որն ակա-
նա տես է լի նում, հե ռա նում է նրա նից 
եւ գա լիս Օձ նե ցու հետ ճգնե լու: Օձու-
նի վան քի մոտ մի հու նա գիր տա պա-

նա քար կա, որի վե րա բե րյալ ասում են, թե 
հույն վար դա պե տի գե րեզ մանն է (Ե. Լա լա-
յեան , Օհան Օձ նե ցի, էջ 222)։
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Երեւա նի հա մալ սա րա նը հան րա պե տու-
թյա նը տա լիս էր բա նի մաց ին ժե ներ ներ, 

ճար տա րա պետ ներ, բժիշկ ներ, տնտե սա-
գետ ներ ու իրա վա բան ներ: Նրա նախ կին 
սա նե րը Հա յաս տա նի հե ռա վոր ան կյուն-
ներն էին հասց նում կրթա կան լույ սը, որ 
ստա ցել էին բու հում:

Ուսում նա կան գոր ծըն թա ցի առաջ նա-
հերթ խնդիր նե րից էր ուսա նո ղու թյա նը 
անհ րա ժեշտ դա սագր քե րով ու ձեռ նարկ-
նե րով ապա հո վե լը: 1922 թ.` հա մալ սա րա-
նում, ապա կե տիպ տպագ րու թյան սկզբնա-
վո րու մից հե տո, շա տե րը ձեռ նա մուխ 
եղան դա սագր քե րի թարգ մա նու թյան եւ 
հա յե րեն ձե ռագ րե րի կազմ ման գոր ծին 
(տե՛ս Երեւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
պատ մու թյու նից, էջ 40, 41): Միայն 1922 թ. 
հրա տա րակ վե ցին Մա նուկ Աբե ղյա նի «Հա-
մա ռո տագ րու թյուն հա յոց գրա կա նու թյան 
պատ մու թյան», Հա կոբ Մա նան դյա նի «Հա-
յաս տա նի պատ մու թյու նը թուրք-թա թա-
րա կան ար շա վան քի ժա մա նակ», Ար սեն 
Տեր տե րյա նի «Հա յոց նոր գրա կա նու թյուն», 
Գուր գեն Էդի լ յա նի «Աշ խա տան քա յին 
դպրոց», Հով հան նես Նա վա կա տի կյա նի 
«Հան րա հա շիվ», «Վեր լու ծա կան երկ րա չա-
փու թյուն», Ալեք սանդր Հա կո բյա նի «Ֆի զի-
կա» ձեռ նարկ նե րը: Նույն թվա կա նին լույս 
տե սան Վա հան Արծ րու նու «Մար դա կազ-
մու թյուն» ձեռ նար կի 1-ին (ոսկ րա բա նու-
թյուն) եւ 2-րդ (հո դա բա նու թյուն), ապա՝ 
3-րդ եւ 4-րդ մա սե րը: Հա ջորդ տա րի նե րին 
թարգ ման վե ցին Գուտ մա նի «Ֆի զի կա յի հի-
մունք ներ» (թարգ մա նիչ՝ Դ. Հա կոբ ջա նյան) 
գիր քը, Պոս յեի «Դի ֆե րեն ցալ եւ ին տեգ-
րալ հա շիվ ներ» դա սըն թա ցը (թարգ մա նիչ՝ 
Ար շակ Տո նյան), Մեշ չերս կու «Տե սա կան 
մե խա նի կա» (թարգ մա նիչ՝ Դ. Հա կոբ ջա-
նյան), Գրոս հայ մի «Բույ սե րի կար գա բա-
նու թյուն» գրքե րը: Ավե տիք Տեր-Պո ղո սյա-
նը գրեց եւ հրա տա րա կեց «Ընդ հա նուր 
կեն դա նա բա նու թյուն», Ար շակ Հա կո բյա-
նը՝ «Ֆի զիո լո գիա», Ռու բեն Գաբ րիե լ յա նը՝ 
«Կեն սա բա նու թյուն», Սար գիս Աբո վ յա նը՝ 
«Կաթ նատն տե սու թյուն» ձեռ նարկ նե րը: 
Եր կու մա սով հրա տա րակ վեց Լեո յի «Հա-
յոց պատ մու թյան նո րա գույն շրջա նը» դա-
սա խո սու թյուն նե րի շար քը (տե՛ս նույն տե-
ղում, էջ 41):

1920 թ. դեկ տեմ բե րին վե րա բաց ված հա-

մալ սա րանն ուներ նյու թա տեխ նի կա կան 
աղ քա տիկ բա զա. չկա յին լա բո րա տո րիա-
ներ, սե նյակ ներ, գրա դա րաննր, ար հես տա-
նոց ներ, գործ նա կան աշ խա տան քի հա մար 
անհ րա ժեշտ սար քա վո րում ներ, չէ ին բա-
վա րա րում լսա րան նե րը:

1922—1923 ուս տա րում հա մալ սա րանն 
ար դեն ուներ հաս տատ ված բյու ջե, ինչ պես 
նաեւ զա նա զան ար տա բյու ջե տա յին գու-
մար ներ, որոնք աս տի ճա նա բար ընդ լայն-
վում էին՝ տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի, 
եր բեմն էլ առան ձին ան ձե րի նվի րատ վու-
թյուն նե րի շնոր հիվ: Հա յաս տա նի ժո ղովր-
դա կան տնտե սու թյան, գի տու թյան ու մշա-
կույ թի տար բեր ոլորտ նե րի հա մար կադ րեր 
պատ րաս տե լու նպա տա կով բաց վե ցին 
տար բեր ֆա կուլ տետ ներ, ամ բիոն ներ ու 
մաս նա գի տու թյուն ներ, լա բո րա տո րիա ներ, 
կա բի նետ ներ ու ար հես տա նոց ներ: Հա մալ-
սա րա նի վար չու թյու նը կա ռա վա րու թյան 
օժան դա կու թյամբ հիմ նեց քի միա յի, ֆի զի-
կա յի լա բո րա տո րիա ներ, հան քա բա նու թյան 
կա բի նետ, մե խա նի կա կան ար հես տա նոց 
եւ այլն (տե՛ս Երեւա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նի պատ մու թյու նից, էջ 42):

1922 թ. Ստե փան Ղամ բա րյա նի ջան քե-
րով ստեղծ վեց վեր լու ծա կան քի միա յի լա-
բո րա տո րիան, 1922 թ. Հա րու թյուն Ան ժու րի 
(Չե բո տա րյան) ջան քե րով՝ ֆի զի կա յի լա բո-
րա տո րիան: 1925 թ. հա մալ սա րանն Ան ժու-
րին գոր ծու ղեց Փա րիզ՝ անհ րա ժեշտ սար-
քա վո րում ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով, եւ 
այդ գոր ծը նա կա տա րեց պատ վախնդ րո-
րեն: Այ սօր ար դեն այդ սար քա վո րում նե րից 
մի քա նի սը ԵՊՀ-ի պատ մու թյան թան գա րա-
նի ցու ցան մուշ նե րի շար քում են:

1922 թ. բժիշկ Վա հան Արծ րու նու ղե կա-
վա րու թյամբ հիմն վեց անա տո միա յի աշ-
խա տա նո ցը: 1922  թ. հիմ նադր վեց նաեւ 
ֆի զիո լո գիա յի լա բո րա տո րիան (նույն տե-
ղում): Այդ գոր ծում մեծ դե րա կա տա րում 
ունե ցավ Ար շակ Հա կո բյա նը: Նույն շրջա-
նում Տիգ րան Մու շե ղյա նը կազ մա կեր պեց 
կեն դա նի նե րի ֆի զիո լո գիա յի, իսկ բժիշկ 
Գրի գոր Հայ րա պե տյա նը՝ հյուս ված քա բա-
նա կան լա բո րա տո րիա նե րի ստեղծ ման 
գոր ծը: 1925 թ. ստեղծ վե ցին նաեւ ֆի զիո լո-
գիա կան քի միա յի (հիմ նա դիր՝ Հա կոբ Հով-
հան նի սյան), դե ղա գոր ծու թյան (հիմ նա դիր՝ 
Գրի գոր Մեդ նի կյան) լա բո րա տո րիա նե րը, 
ինչ պես նաեւ մի շարք այլ աշ խա տա նոց ներ 
ու ար հես տա նոց ներ, որոն ցից յու րա քան-

չյու րի բա ցու մը կա րեւոր իրա դար ձու թյուն 
էր հա մալ սա րա նի կյան քում:

Հիմ նադր ված լա բո րա տո րիա նե րի հա-
մար տար բեր հան րա պե տու թյուն նե րից ու 
ար տերկ րից ստաց վում էին թան կար ժեք 
սար քա վո րում ներ՝ ռենտ գե ն ա պա րատ, 
ման րա դի տակ ներ եւ այլն: 1926 թ. հա մալ-
սա րա նի լա բո րա տո րիա նե րի հա մար սար-
քա վո րում ներ է ձեռք բե րել նաեւ ան վա նի 
ֆի զիո լոգ, այն ժա մա նակ Լե նինգ րա դի հա-
մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Լեւոն Օր բե լին (տե՛ս 
Երեւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ-
մու թյու նից, էջ 43):

1925  թ. Ա.  Թա մա նյա նի նա խագ ծով 
սկսվեց անա տո մի կու մի նոր շեն քի կա-
ռու ցու մը, որը նպաս տեց հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տի ուսում նա գի տա-
կան աշ խա տանք նե րի զար գաց մա նը, իսկ 
1927 թ. Տե րյան փո ղո ցում կա ռուց վեց մի 
նոր մաս նա շենք (Պո լի տեխ նի կա կան ինս-
տի տու տի հին մաս նա շեն քը), որ տեղ տե-
ղա վոր վե ցին հա մալ սա րա նի  լա բո րա տո-
րիա նե րը:

Շրջա նա յին փո ղո ցում (այժմ Կո րյու նի 
փո ղոց) կա ռուց վեց երկ հար կա նի, 25 սե-
նյա կից բաղ կա ցած ուսա նո ղա կան հան րա-
կա ցա րան, որը Երեւա նի առա ջին շեն քե րից 
էր, իսկ նույն փո ղո ցի մի այլ հատ վա ծում՝ 
եռա հարկ հան րա կա ցա րան՝ դա սա խոս նե-
րի հա մար (նույն տե ղում, էջ 47):

1924  թ. Ա.  Թա մա նյա նը նա խագ ծեց 
ՀԽՍՀ պե տա կան հա մալ սա րա նի ընդ հա-

նուր նա խա գի ծը, որը մասն էր Երեւա նի 
գլխա վոր հա տա կագ ծի, եւ նա խա տե սում 
էր հա մալ սա րան՝ 2000 ուսա նո ղի հա մար: 
Այն ընդգր կում էր Աս տա ֆյան (ներ կա յում՝ 
Աբո վ յան) փո ղո ցում գտնվող հիմ նա կան 
շեն քի շրջա կա շուրջ 25 հեկ տար տա րածք՝ 
Աբո վ յան, Տե րյան եւ Սուն դու կյան (այժմ՝ 
Մաշ տո ցի պո ղո տա) փո ղոց նե րի՝ Շրջա նա-
յին (հե տա գա յում՝ Կի րո վի, այժմ՝ Կո րյու նի) 
փո ղո ցից հյու սիս ըն կած ամ բողջ հատ վա-
ծը: Ըստ այդ հա տա կագ ծի՝ հա մալ սա րա նի 
գլխա վոր մաս նա շեն քից հա րավ կա ռուց-
վե ցին բժշկա կան ֆա կուլ տե տի տե սա կան 
ամ բիոն նե րի հա մա լի րը, կլի նի կա նե րի 
շեն քե րը, ապա աստ ղա դի տա րա նը, Գյու-
ղատն տե սա կան եւ Պո լի տեխ նի կա կան 
ինս տի տուտ նե րի շեն քե րը (տե՛ս Երեւա նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ մու թյու-
նից, էջ 44, 48):

Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ծա-
վա լու մը հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց ընդ լայ-
նե լու բու հի ուսում նա օ ժան դակ հիմ նարկ-
նե րի ցան ցը, որի շնոր հիվ հա մալ սա րա նը 
դար ձավ ուսում նա գի տա կան կենտ րոն՝ ար-
ժա նա նա լով հա մընդ հա նուր ճա նաչ ման:

Երի տա սարդ դա սա խոս ներ պատ րաս-
տե լու գոր ծը կազ մա կերպ ված բնույթ ստա-
ցավ միայն աս պի րան տու րա յի հիմ նադ-
րու մից հե տո: Երեւա նի հա մալ սա րա նի 
աս պի րան տու րան ստեղծ վել է 1928 թ. սեպ-
տեմ բե րին:

Շարունակությունը՝ էջ 7

«Ուշադիր վազում եմ աստվածային 
կոչմանս նպատակակետին՝ 

Քրիստոս Հիսուսով…»
(Փի լիպ. Գ 14)

«Յու րա քան չ յու րը, ինչ կոչ ման մեջ որ 
կոչ վեց, թող նույ նի մեջ էլ մնա` Աստ ծո 
առաջ»,— ասում է սուրբ Պո ղոս առա քյա-
լը (Ա Կորնթ. Է 24): Աստ ծո պատ կե րով եւ 
նմա նու թյամբ ստեղծ ված մարդ էակն իր կո-
չումն ունի այս կյան քում: Եվ յու րա քան չյուր 
ոք այդ կոչ ման մեջ հաս տա տուն մնա լով է 
գտնում իր եր ջան կու թյունն ու խա ղա ղու-
թյու նը: Ուսու ցիչ, բա նաս տեղծ, քան դա կա-
գործ, նկա րիչ, ֆի զի կոս, աստ ղա գետ, կոմ-
պո զի տոր, հո գեւո րա կան… այս պես կա րե լի 
է շա րու նա կել ան վերջ՝ թվե լով այն բնա գա-
վառ նե րը, որոնց հա վա տա րիմ մշակ նե րը, 
յու րա քան չ յուրն իր կո չու մը գտնե լով, իր 
ծա ռա յու թյունն է բե րում ազ գին եւ ժո ղովր-
դին: Բայց կա մի կո չում, որն ընդ հա նուր 
է հա մայն մարդ կու թյան՝ բո լոր ազ գե րի եւ 
սե րունդ նե րի հա մար: «Մար դը կոչ ված է 
փրկու թյան»,— ազ դա րա րում է Սուրբ Գիր-
քը՝ աշ խարհ եկող յու րա քան չյուր մար դու: 
Մարդ կա յին գո յու թյան ճշմա րիտ եւ վերջ-
նա կան նպա տա կը Աստ ծո հետ միա վո-
րու թյունն է հա վի տե նու թյան մեջ: Մար դը 
հա վի տե նա կան էակ է: Մար դու կյան քը չի 
սահ մա նա փակ վում այս երկ րա յին գո յու-
թյամբ: Աստ վա ծոր դին իրա գոր ծեց մարդ-
կու թյան փրկա գոր ծու թյու նը. Քրիս տո սի 
խա չե լու թյամբ եւ հրա շա փառ հա րու թյամբ 
մե ղա վոր մարդ կու թյան առ ջեւ վերս տին 
բաց վեց հա վի տե նա կան կյան քի՝ ան մա-

հու թյան ճա նա պար հը: Քրիս տո սով մարդ-
կու թյու նը վե րագ տավ կո րու սյալ դրախ տը, 
որ տե ղից ար տաքս վել էր անհ նա զան դու-
թյան եւ մեղ քի պատ ճա ռով: Քրիս տոսն Իր 
հրա շա փառ հա րու թյամբ հաղ թեց մահ վա-
նը: Հե տեւա բար՝ մար դու մահ վամբ ամեն 
բան չի ավարտ վում, ինչ պես կար ծում են 
շա տե րը, այլ սկսվում է: Մա հը վեր ջը չէ, այլ՝ 
միայն սկիզբ: Յու րա քան չ յուր մարդ կոչ-
ված է փրկու թյան: Իսկ փրկու թյան ուղին 

մեզ ցույց տվեց մար դե ղա ցյալ Աստ վա ծոր-
դին՝ ասե լով. «Սո վո րե ցե՛ք ինձ նից, որ հեզ 
եմ եւ սրտով խո նարհ» (Մատթ. ԺԱ 29): 
Քրիս տոսն Իր կյան քը մեզ որ պես օրի նակ 
ապ րեց՝ մեզ մաք րու թյան եւ սրբու թյան կո-
չե լով, առանց որի ոչ ոք Աստ ծուն չի կա րող 
տես նել, որով հե տեւ միայն սրտով մա քուր-
նե րը կտես նեն Աստ ծուն (տե՛ս Մատթ. Ե 
8): Այս երկ րա վոր կյան քը պատ րաս տու-
թյան շրջան է, որ պես զի ավե տա րա նա կան 

պատ գամ նե րի իրա գոր ծու մով, բա րի ու 
առա քի նի ըն թաց քով ար ժա նի լի նենք երկն-
քի ար քա յու թյա նը, աստ ված տե սու թյա նը 
հա վի տե նու թյան մեջ: Սուրբ Պո ղոս առա-
քյա լը հստակ է ասում. «Գի տենք, որ եթե 
մեր այս հո ղե ղեն տու նը, որ մեր մար մինն 
է, ավեր վի, Աստ ծուց շին ված ան ձե ռա կերտ 
հա վի տե նա կան տուն ունենք երկն քում: Եվ 
այս մարմ նի մեջ հա ռա չում ենք, որով հե-
տեւ փա փա գում ենք երկն քի բնա կու թյու նը 
հագ նել» (Բ Կորնթ. Ե 1—3): Իս կա պես, յու-
րա քան չյուր մարդ միշտ ձգտում է «երկն-
քի բնա կու թյու նը հագ նել», ան մա հու թյուն 
ունե նալ, թե կուզ են թա գի տակ ցո րեն` միշտ 
ձգտում է հա վի տե նա կա նու թյան։ Ան գամ 
դրա գո յու թյու նը ժխտող մար դը, որ չի հա-
վա տում մահ վա նից հե տո կյան քի գո յու-
թյա նը, ցան կա նում է հնա րա վո րինս եր կար 
ապ րել, նույ նիսկ ան մահ լինել, եթե հնա-
րա վոր լի ներ: Ին չո՞ւ, որով հե տեւ մարդն 
ստեղծ ված է ան մա հու թյան հա մար, եւ 
Քրիս տո սը մեզ խոս տա ցավ. «Ուր ես եմ, 
այն տեղ եւ իմ պաշ տո նյան կլի նի» (Հովհ. 
ԺԲ 26), այ սինքն՝ բո լոր նրանք, ով քեր կհե-
տեւ են Քրիս տո սի վար դա պե տու թյա նը, 
«կհա վա տան Աստ ծո միա ծին Որ դու ան վա-
նը, կըն դու նեն հա վի տե նա կան կյանք», իսկ 
ով քեր կմեր ժեն, կդա տա պարտ վեն հա վի-
տե նա կան մահ վան:  էջ 5

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՄԻՑ 
ՄԻՆՉԵՎ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄ

Մարդը կոչված է
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Սկիզբը՝ էջ 3
Մեկ այլ ավան դու թյան հա մա ձայն՝ Օձ-

նե ցու օրոք հույ նե րը սաս տիկ նե ղում էին 
հա յե րին: Նրանք տախ տա կը ծա կում էին, 
անց կաց նում հա յի գլխին, եր կու ծայ րե րին 
մի-մի հո գի նստում եւ հա յի գլխին ըն կույզ 
կոտ րե լով՝ ման էին գա լիս ու զվար ճա-
նում: Այդ ժա մա նակ մի հայ կնոջ միակ որ-
դին հի վան դա նում է եւ մո րից ցո րե նի հաց 
ուզում: Իսկ հույ նե րը ցո րե նի հա ցից զրկել 
էին հա յե րին: Կի նը դի մում է մի հույն ջրա-
ղաց պա նի եւ ցո րե նի ա լ յուր խնդրում՝ հի-
վանդ երե խա յի հա մար բլիթ թխե լու: Ցո րե-
նի դի մաց ջրա ղաց պանն առա ջար կում է 
կնո ջը «գլուխ մէկ անել» (կե նակ ցել – Ա. Ա.) 
իր հետ: Վրդով ված եւ հու սա հատ ված կի նը 
գա լիս է Օձ նե ցու մոտ եւ այդ ամե նը պատ-
մում: Օձ նե ցին իր ծա ռա յին հրա մա յում է 
բա ցել պա հա րա նը եւ մի հաց տալ կնո ջը: 
Ծա ռան պա տաս խա նում է, որ իրենք հաց 
չու նեն: Օձ նե ցին կրկնում է հրա մա նը, եւ 
ծա ռան, բա ցե լով պա հա րա նի դու ռը, եր կու 
հաց է գտնում ու տա լիս կնո ջը (Ե. Լա լա-
յեան, Օհան Օձ նե ցի, էջ 219—220): Ե. Լա-
լա յա նի գրան ցած մեկ այլ տար բե րա կում 
կի նը հաց է խնդրում հույն հա րեւան նե րից, 
որոնք առա ջար կում են կե նակ ցել իրենց 
հետ՝ հա ցի դի մաց: Գան գատ վող կնոջ 
խնդրան քը կա տա րում է հայ րա պե տը եւ 
հրա շա գոր ծու թյամբ դա տարկ պա հա րա-
նից նրան հաց տա լիս (Ե. Լա լա յեան, Ջա-
վախ քի բուր մունք, Թիֆ լիս, 1892, էջ 57): 
Այս պատ մու թյան ակունք նե րը պա տա-
հա կան չեն. քրիս տո նյա ժո ղովր դին հա ցի 
հետ կապ ված հրաշ քը հա րա զատ էր Ավե-
տա րա նից (Մտ. 14. 13—21, Մր. 6. 30—44, 
Ղկ. 9.10—17, Հովհ. 6. 1—14): Ազ գագ րա գետ 
Աստ ղիկ Իս րա յե լ յանն այս առի թով գրում է. 
«Հա ցով հրաշք գոր ծե լու ավան դու թյու նը, 
ան կաս կած, ստեղծ վել է Քրիս տո սի նմա նա-
կու թյամբ» (Ա. Իս րա յե լ յան, Ս. Հով հան նես 
Օձ նե ցին ժո ղովր դա կան ավան դու թյան մեջ, 
Հա յոց սրբե րը եւ սրբա վայ րե րը, Ե., 2001, 
էջ 72):

Բա նա հա վաք Սար գիս Հայ կու նու գրան-
ցած մեկ այլ ավան դու թյուն պատ մում է, որ 
Օձ նե ցին, այ լեւս չկա րո ղա նա լով փա րա տել 
իր հայ րե նա կից նե րի հու սա հա տու թյու նը 

հույ նե րի պատ ճա ռած զրկանք-
նե րից ու դա ժա նու թյուն նե րից, 
գնում է ամի րա պե տի մոտ եւ 
հա մա գոր ծակ ցե լով նրա հետ՝ 
ին քը՝ իր աղոթ քով, ամի րա պե-
տը՝ զոր քով, գա լիս եւ գրա վում 
են Կ.  Պո լի սը (Օխան Օծ նե լի, 
«Արա րատ», 1898, Գ—Դ, էջ 412—
414):

Արաբների, զորքի եւ 
թրի հետ կապված 
ավանդազրույցներ

Ինչ պես հույ նե րի հետ հա-
կա մար տու թյու նը, այն պես էլ 
արաբ նե րի հետ բա րե կա մու-
թյու նը ուղեկց վում են հայ րա պե-
տի հրա շա գոր ծու թյուն նե րով:

Ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու-
թյան մեջ զար գա ցում է ապ րել 
Հով հան Օձ նե ցու` ամի րա պե տին 
այ ցե լե լու դրվա գը: Մաս նա վո-
րա պես ավան դազ րույց նե րում 
պատմ վում է, որ ամի րա պե տը, 
լսած լի նե լով հայ րա պե տի մա-
սին, իր մոտ է կան չում նրան: 
Հով հան Օձ նե ցին շքեղ հան-
դերձ նե րով է գնում նրա մոտ` 
օգ նու թյուն խնդրե լու: Առ հա-
սա րակ հայ րա պե տի այ դօ րի-
նակ հան դեր ձի մա սին Հովհ. 
Դրաս խա նա կերտ ցին գրում է. 
«...եւ ի ներ քոյ ոչ յօ դեաց ասր, 
այլ յայ ծեաց ցփսիս դժո խըմ-
բերս զգես տա ւո րէր. իսկ զար-
տա քոյսն ի պա տու ա կան երան գէ նիւ թից 
զգես տա ւո րեալ պճնա զար դէր: Եւ ոս կի 
մանր խար տիւ աղա ցեալ եւ իւ ղովք անու-
շիւք յայն ընդ խառ նեալ` փչէր ընդ ծաղ կեալ 
ալե օք մօ րուսն, որ իջա նէր մին չեւ ցգրա-
պանս զգես տու նո րա» (Հովհ. Դրաս խա-
նա կերտ ցի, Պատ մու թիւն հա յոց, Ե., 1996, 
էջ 104): Պատ մի չը նրան ան վա նում է «այր 
Աս տու ծոյ» եւ նրա` այ դօ րի նակ հա գու կա-
պի պատ ճա ռը մեկ նա բա նում այս պես. «...
եւ այն պէս ապա ատեան կազ մեալ, զի տե-
սո ղացն բա րե խոր հաց բա րի պատ ճառք 
խրա խու թեան լի ցի` եւ չա րացն խո կաց ըն-

դոս տու ցա նօղ պա կու ցումն ի չա րէն ի բա-
րի» ( էջ 104):

Ամի րա պե տը հան դի մա նում է նրան` 
ասե լով, որ Օձ նե ցու երկր պա գած Քրիս տո-
սը պար զու թյուն, հա մես տու թյուն էր քա րո-
զում, իսկ Օձ նե ցին այդ պես շքեղ է հագն վել։

Կի րա կոս Գան ձա կե ցու պատ մու թյան 
մեջ տեղ գտած պա տաս խա նից երեւում է 
նաեւ հայ րա պե տի խո նար հու թյու նը. մեր 
առա ջին հայ րե րը հրա շա գործ ներ ու վար-
քով սքան չե լի էին, այդ պատ ճա ռով նրանց 
ձեռ քի տակ գտնվող նե րը եր կյու ղում էին 
նրան ցից, նրանց հրա ման նե րը դո ղա հար 

կա տա րում, իսկ մենք այդ պի սիք 
չենք, այդ պատ ճա ռով հան դերձ-
նե րով ու զար դե րով զար դար-
վում ենք, որ պես զի մեր հրա-
ման նե րը չան տես վեն (էջ  61): 
Դրաս խա նա կերտ ցին Օձ նե ցու 
պա տաս խա նի մեջ եւս նշում է, 
որ թե պե տեւ մեր Քրիս տոս Աստ-
վա ծը մեզ նից առած մարմ նով 
աստ վա ծա յին փառ քը թաքց նում 
էր ինչ պես վա րա գույ րով, սա-
կայն աստ վա ծա յին զո րու թյան 
հրա շա գոր ծու թյուն նե րը չծածկ-
վե ցին, այլ լցվե ցին բո լո րի մեջ: 
Նույն հրա շա գոր ծու թյուն նե րի 
շնոր հը Նա տվեց Իր աշա կերտ-
նե րին: Եվ քա նի որ Քրիս տո սի 
աշա կերտ նե րին տրված բա-
զում հրաշք նե րի շնոր հը, որ ի 
վի ճա կի էր մարդ կանց սրտում 
արթ նաց նել աստ վա ծա վա խու-
թյուն, ծածկ ված է մե զա նից, կա-
րիք ունենք նման ազ դու հան-
դերձ նե րի: Նույն բա նը կա րե լի է 
տես նել աշ խար հիկ թա գա վոր-
նե րի պա րա գա յում նաեւ. եթե 
նրանք չզար դար վեն գե ղե ցիկ 
հանդերձ նե րով, ոչ ոք չի զար-
հու րի նրանց փառ քից:

Ապա կա թո ղի կո սը խնդրում է, 
որ մնա ցած մար դիկ հե ռա նան, 
եւ բաց է անում կուրծ քը: Ամի-
րա պե տը տես նում է մերկ մարմ-
նի վրա հա գած խա րա զա նազ-
գես տը, որի տակ մանր մե խեր 

էին ամ րաց ված, որ պես զի շա րու նակ ծա-
կեն մար մի նը: Ցույց տա լով ամի րա պե տին` 
Օձ նե ցին պա տաս խա նում է. «Մեր կու թեան 
ան դա մոցս այս է զգեստ, իսկ ար տա քոյքդ 
միայն են ի տե սիլ ար տաք նո» (Հովհ. Դրաս-
խա նա կերտ ցի, էջ 105): Ինչ պես գրա կա նա-
գետ Ա. Զա մի նյանն է նշում, «Կա թո ղի կո սը 
նրա գայ թակղ ված միտ քը շտկեց` ցույց տա-
լով իր քուր ձը...»:

Շա րու նա կե լի

Աստ ղիկ ԱՎԵ ՏԻ ՍՅԱՆ

էջ 4   Եվ յու րա քան չ յուր ոք ինքն է 
ընտ րում իր ճա նա պար հը՝ ար դեն իսկ այս 
կյան քի ըն թաց քում: Մենք՝ ամենքս, «պան-
դուխտ, հյուր ենք այս աշ խար հում» (Ա 
Պետր. Բ 11), եւ «մեր քա ղա քա ցիու թյու նը 
երկն քում է, որ տե ղից եւ ակն կա լում ենք 
Փրկչին՝ Տի րո ջը՝ Հի սուս Քրիս տո սին» (Փի-
լիպ. Գ 20): Եր կինք գնա լու եւ իրենց փա-
փա գե լի Փրկչին միա նա լու հույ սով բո լոր 
աստ վա ծա հա ճո սրբերն առանց վա րա նե-
լու, քա ջա բար գնում էին նա հա տա կու թյան՝ 
գի տակց ված մահ վան՝ ձգտե լով օր առաջ 
«մեր կա նալ իրենց մե ղան չա կան մարմ նից» 
եւ Քրիս տո սին միա նալ երկն քում: Ինչ պես 
եւ մեծն սուրբ Պո ղոս առա քյալն է ասում. 
«Ես ինքս ինձ նպա տա կին հա սած չեմ հա-
մա րում, բայց խնդիրն այն է, որ հե տեւում 
մնա ցած նե րը մո ռա ցած՝ ձգտում եմ դե-
պի իմ առ ջեւում եղած նե րը. ուշա դիր վա-
զում եմ աստ վա ծա յին կոչ մանս նպա տա-
կա կե տին՝ Քրիս տոս Հի սու սով» (Փի լիպ. Բ 
14, 15): Առա քյա լի նպա տակն էլ նույնն էր՝ 
հաս նել իր Փրկիչ Քրիս տո սին, Նրան, Ում 
ան վան հա մար այն քան տա ռա պանք ներ 
ու զրկանք ներ կրեց իր երկ րա վոր կյան-
քում, մին չեւ ան գամ մահ վան դու ռը հա-
սավ՝ Քրիս տո սի անու նը վկա յե լու հա մար. 
«Ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ըն թաց քում 
բա զում ան գամ վտանգ ներ՝ գե տե րից, 

վտանգ ներ՝ ավա զակ նե րից, վտանգ ներ՝ 
ազ գա կից նե րից, վտանգ ներ՝ հե թա նոս նե-
րից… բա զում ան գամ եղա աշ խա տանք-
նե րի ու հոգ նու թյան մեջ՝ հա ճախ ան քուն 
մնա լով, քաղ ցի եւ ծա րա վի մեջ, առանց մի 
պա տառ հա ցի, այ լեւ ցրտի մեջ ու մեր կու-
թյան» (Բ Կորնթ. ԺԱ 24—28), բայց «իր բո լոր 
տա ռա պանք նե րի մեջ լի էր ուրա խու թյամբ 
եւ մխի թա րու թյամբ», քան զի ոչինչ չէր կա-
րող իրեն հե ռաց նել Քրիս տո սի սի րուց. Նրա 
հա մար եւ կյան քը զո հեց՝ ասե լով. «Պա տե-
րազ մե ցի բա րի պա տե րազ մը, ավար տե ցի 
ըն թացքս, պա հե ցի հա վա տը: Եվ հի մա ինձ 
է սպա սում ար դա րու թյան պսա կը, որը, որ-
պես հա տու ցում, ինձ պի տի տա Տե րը՝ ար-
դար Դա տա վո րը…» (Բ Տի մոթ. Դ 7, 8): Այ-
սօր մեզ ամեն բան միայն կտրում, շե ղում 
եւ հե ռաց նում է «աստ վա ծա յին մեր կոչ ման 
նպա տա կա կե տից», մեր փրկու թյու նից, 
առօ րյա կյան քում հան դի պող մեր ամե նօ-
րյա հոգ սերն ու խնդիր նե րը, դժվա րու թյուն-
նե րը, կյան քի մա տու ցած «հա ճույք նե րը», 
ամեն ին չից շահ ստա նա լու մո լուց քը եւ 
այլն մեզ հե ռաց նում են հո գեւո րից եւ ար-
ժե քա վո րից, մնա յու նից, ամե նա կա րեւո րից՝ 
մեր փրկու թյու նից: Քան զի չա րը ամեն պահ 
շշնջում է մեր ական ջին. «Վա յե լի՛ր կյան քի 
հա ճույք նե րը, մո ռա ցիր բա րիք գոր ծե լու, 
աղո թե լու, գոր ծած մեղ քե րի հա մար զղջա-
լու եւ ապաշ խա րե լու մա սին, քա նի որ դեռ 
կհասց նես, կյան քը առ ջեւդ է»: Այ սօր մեղք 
գոր ծե ցիր, վա՛ղը կա պաշ խա րես, այ սօր 
կեր, խմիր, վա ղը պահք կպա հես, մինչ դեռ 
«վա ղը» այդ պես էլ կա րող է չգալ: Հի շենք, 
որ վաղ վա օրը մե րը չէ, մահն ան խու սա փե-

լի է յու րա քան չյու րիս հա մար: Հե տեւա բար 
մահ վա նը պետք է պատ րաստ լի նել ամեն 
օր, որ պես զի երբ այն այ ցի գա մեզ, ան-
պատ րաստ չգտնվենք, դրա հա մար էլ Եկե-
ղե ցու հայ րե րը հոր դո րում են ամեն օր եւ 
ամեն վայր կյան սպա սել մահ վա նը՝ ապ րե-
լով աստ վա ծա հաճ կյան քով: Քա նի որ «մեր 
ոսո խը՝ սա տա նան, շրջում եւ փնտրում է, 
թե ո՛ւմ կուլ տա» (տե՛ս Ա Պետր. Ե 8), որ քան 
հնա րա վոր է, շատ մարդ կանց գցի մեղ քե րի 
մեջ, հե ռաց նի փրկու թյան ճա նա պար հից եւ 
իր հետ միա սին դժոխք տա նի:

Չխոր հենք միայն երկ րա վո րի մա սին, 
որն ունայն է եւ ան ցա վոր, այլ «փնտրենք 
վե րի նը, այն տեղ, ուր Քրիս տոս նստած է 
Աստ ծո աջ կող մը» (տե՛ս Կո ղոս. Գ 1): Հի-
շենք, որ «տե սա նե լի նե րը ժա մա նա կա վոր 
են, իսկ ան տե սա նե լի նե րը՝ հա վի տե նա կան» 
(Բ Կորնթ. Դ 18): Ձգտենք հաս նել ան տե-
սա նե լի հա վի տե նա կա նին ար դեն իսկ այս 
երկ րա վոր, ժա մա նա կա վոր կյան քի ըն թաց-
քում, որ պես զի երբ մի օր այն ավարտ վի, 
ար ժա նա նանք խոս տաց ված անանց պար-
գեւ նե րին ու հա վի տե նա կան երա նու թյա նը 
մեր Տեր եւ Փրկիչ Հի սուս Քրիս տո սի հետ եւ 
Նրա շնոր հիվ, Ով կան չում է մեզ Իր ար քա-
յու թյանն ու փառ քին, որին ար ժա նա նա լու 
հա մար այս կյան քում փոքր-ինչ նե ղու թյուն-
ներ պի տի կրենք եւ Քրիս տո սի չար չա րանք-
նե րին մաս նա կից լի նենք, որ պես զի հա ղորդ 
լի նենք եւ Նրա փառ քին՝ հա վի տե նու թյան 
մեջ բո լոր ար դար նե րի եւ սրբե րի հետ հա-
վի տյանս հա վի տե նից. ամեն:

Ան ժե լա ԽԱ ՉԱՏ ՐՅԱՆ

փրկության

Հովհան Օձնեցին ժողովրդական Հովհան Օձնեցին ժողովրդական 
հիշողության մեջհիշողության մեջ
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Սկիզբը՝ էջ 3
Ավե լաց նում է բարդ ար վես տի մատ չե-

լիու թյան պա հան ջը եւ շա րու նա կում. «Մենք 
ետ ենք մնում դա րաշր ջա նի իս կա կան բար-
դու թյու նը ար տա ցո լող ար վես տի մե թոդ ներ 
որո նե լու բնա գա վա ռում»: Մա յա կովս կին, 
ըստ նրա, ըն թա նում էր նվա զա գույն դի-
մադ րու թյան ուղիով <...> եւ որ պես գե ղա-
գետ՝ չկա րո ղա ցավ հաղ թա հա րել իրեն՝ 
թե մա յի գե ղար վես տա կան բար դու թյան եւ 
այժ մեա կա նու թյան նոր սին թե զում»: Ըստ 
նրա՝ այ սօր «ողջ գրա կա նու թյան առ ջեւ 
ծա ռա ցած ամե նադժ վար խնդիր նե րից մե-
կը սին թե տիկ ար վես տի ստեղծ ման հարցն 
է»: Եվ եզ րա կա ցու թյու նը. «Խորհր դա յին 
ար վես տը պետք է ստեղ ծի իր բարդ, բայց 
ամե նա լայն մաս սա նե րին հաս կա նա լի սին-
թե տիկ ար վես տը» («Եր կե րի ժո ղո վա ծու» 6 
հա տո րով, Եր., 1962—1968, VI, 267—288):

Չմո ռա նանք՝ Չա րենցն իր մտքե րը ձեւա-
կեր պում էր խորհր դա յին գրա կա նու թյան 
պա հանջ նե րի սահ մա նա փա կում նե րի մեջ, 
բայց ասում է իր հիմ նա կան միտ քը՝ կյան-
քի ահեղ ճշմար տու թյան առ ջեւ պար զե լով 
հա մադ րա կան ար վես տի անհ րա ժեշ տու-
թյան պա հան ջը:

Սեւակ. «…ար դի բա նաս տեղ ծու թյան 
հիմ նա կան տի պա րը, երաժշ տա կան տեր-
մի նով ասած, ես հա մա րում եմ ոչ թե եր գա-
յին մտա ծո ղու թյու նը, այլ հա ման վա գա յի նը 
(սիմ ֆո նիզ մը): Ոչ թե մե նա ձայ նու թյու նը, 
այլ բազ մա ձայ նու թյու նը: <…>: 20-րդ դա րի 
բա նաս տեղ ծու թյու նը չըմբռ նել իբ րեւ խա-
ղիկ-ջան գյու լում նե րի բազ մա հար կու թյուն: 
Խո րալ ներ են ղո ղան ջում մեր հո գում, իսկ 
մեզ ուզում են հա ճույք պատ ճա ռել ճա շա-
րա նա յին նվա գախմ բով, ռեք վիեմ նե րի կա-
րիքն է մեզ տան ջում, իսկ մեզ խոր հուրդ են 
տա լիս գնալ պա րա յին հրա պա րակ. սիմ ֆո-
նիա նե րի են ծա րա վի մեր ականջ նե րը, իսկ 
մեր նույն այդ ականջ նե րը քա շում են հենց 
ա՛յդ պատ ճա ռով եւ ական ջից քա շե լով ստի-

պում լսել հով վա կան այն շվին, որ ըն դա մե-
նը եր կու ծակ ունի՝ մե կի անու նը «Հույզ», 
մյու սի մա կա նու նը՝ «Սիրտ» («Եր կե րի ժո-
ղո վա ծու» 6 հա տո րով, Եր., 1972—1976, V, 
259—260):

Բազ մա ձայն եր գի պա հանջ՝ ընդ դեմ 
միա լար եր գի, եր գե հոն, հա ման վագ, բազ-
մա ձայ նու թյուն՝ ընդ դեմ միա ձայ նու թյան: 
Սա ար դեն 20-րդ դարն է` բա նաս տեղ ծու-
թյան իր առանց քա յին տե սու թյամբ: Սա ար-
դեն բա նաս տեղ ծու թյան այն ճա նա պարհն 
է, որ պի տի անց ներ Տե րյան-Չա րենց-Սեւակ 
բա նար վես տի կա յա րան նե րով:

Հար ցի պա տաս խանն այս քան հան գա-
մա նա լից ման րա մաս նե ցի, որ պես զի հույժ 
կա րեւոր նրբե րանգ նե րի մեջ մեր կող մից 
ոչ թե ինչ-ինչ բա ռեր վե րագ րենք Տե րյա նին, 
այլ նրան հաս կա նանք իր իսկ բնու թագ րա-
կան բա ցա հայ տիչ նե րով:

Գ. 
Ժամանակի շունչը եւ ժամանակի 

խիղճը
Չա րեն ցի ասած «ժա մա նա կի շուն չը» վե-

րա պահ ված է քա ղա քա ցիա կան կեր պար 
ունե ցող բա նաս տեղ ծին, որը նաեւ պատ-
մու թյուն է կեր տում: Եվ ոչ միայն կեր տում, 
այ լեւ պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում ժա-
մա նա կի հետ կա տար վող ամեն տե սա կի 
բռնու թյուն նե րի հա մար: Թվարկ ված անուն-
նե րին՝ Մարքս, Էն գելս, Լե նին, կա րող եք 
ավե լաց նել նաեւ Պլե խա նով, նաեւ Ստա լին, 
այո՛, սրանք ժա մա նա կի գա ղա փա րա կան 
խորհր դան շան ներն էին, բայց Չա րեն ցը 
ոչ թե նրանց կո մու նիս տա կան գա ղա փա-
րա խո սու թյունն էր բե րում գրա կա նու թյուն, 
այլ դիա լեկ տի կա կան մա տե րիա լիզ մի 
փի լի սո փա յու թյու նը եւ ամեն ին չից վեր 
բարձ րաց նում ժա մա նա կի հան դեպ պա-
տաս խա նատ վու թյուն կրող բա նաս տեղ ծի 
քա ղա քա ցիա կան կեր պա րը: Ահա այդ դիր-
քե րից դե ռեւս 1929-ին նա գրեց.

…Լե՛նին, այո՛,— Լե՛նին:— Բայց ոչ մի տին գա յին,
Բայց ո՛չ թմբուկ թե թեւ, բայց ո՛չ պլա կատ:
Լե՛նին — այ սօր ար դեն ասել է — գա գաթ,
Ասել է — ներ քի՛ն կա ռու ցում քո նոր թե մա յի:
Այդ թե մա՛ն ուռ ճա նում է այ սօր քո մեջ,
Աճում է, բայց ո՛չ այն պես, ինչ պես խո տը.
Նա աճում է կամ քո՛վ, եր կա թով, նա կյան քի

առա վոտ է՝
Մտքի, խոր քի կա ռուց ման ան հուն ելեւ էջ…

Այս տեղ հե ղա փո խու թյան առաջ նոր-
դի ներ կա յու թյու նը սոսկ անուն է, կա րեւո-
րը երկ րի կա ռու ցումն է: Կու սակ ցա կան 
ճա ռին, «մի տին գա յին»-ին, «թմբուկ»-ին, 
«պլա կատ»-ին, որոնց խորհր դան շա նը 
«խոտն» է, նա հա կադ րում է ստեղ ծու մը, 
ամ րու թյու նը, եր կա թը, կամ քը: Սա ստեղ-
ծա գոր ծա կան խի զա խումն էր, գրա կան 
սխրան քը եւ ըն դա մե նը մի քա նի տա րի հե-
տո, երբ սաստ կա ցան քա ղա քա կան բռնու-
թյուն նե րը, դար ձյալ Չա րե՛նցն էր, որ քա ղա-
քա ցիա կան հզոր ձայ նով ասաց, որ «ըղ ձյալ 
այ գա բա ցը», այ սինքն՝ հե ղա փո խու թյու նը, 
վե րած վել է «ա րյու նա լիճ կե սօ րի», այ սինքն՝ 
բռնա տի րու թյան, գնդա կա հա րու թյան ու 
աք սո րի: Չա րենցն իր ժա մա նա կի բա րո-
յա կա նու թյան հա մար ավե լի մեծ պա տաս-
խա նատ վու թյուն էր կրում, քան հան ցա-
գործ ղե կա վա րի ու ամ բողջ վար չա կար գի 
ձեռ քին խա ղա լիք դար ձաձ պե տու թյու նը: 
Ահա այս տե ղից էլ` ժա մա նա կի շուն չը, եւ 
մի՛միայն այդ պես պի տի հաս կա նալ «ժա-
մա նա կիդ շուն չը դար ձիր» ստեղ ծա գոր ծա-
կան հրա հան գը: Այ սինքն` եղիր ոչ թե սոսկ 
ժա նա մա կի գե րին` ժա մա նա կա վոր պաշ-
տո նա կան գա ղա փա րա խո սու թյան կրո-
ղը, որ պի սիք էին Նա ի րի Զա րյա նը, Հրա-
չյա Քո չա րը, Ալա զա նը, Վշտու նին եւ ուրիշ 
պրո լետգ րող ներ, այլ դար ձիր դա րաշր ջա նի 
մտայ նու թյան ար տա հայ տի չը, եւ հա մա կող-
մա նի պա տաս խա նատ վու թյուն կրիր դա-
րաշր ջա նիդ հան դեպ, մի ծրա գիր, որ պաշ-

տո նա կան պար տադ րան քին հա կա ռակ, 
որ պես մտա վոր ընդ դի մա դիր ներ, իրա կա-
նաց նում էին Չա րեն ցը, Մա հա րին, Բա կուն-
ցը, Ար մե նը, այլ կերպ` «Նո յեմ բեր» խմբակ-
ցու թյան ան դամ նե րը:

Շա րու նա կե լի

Դա վիթ ԳԱՍ ՊԱ ՐՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր
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Ար ված հե տա զո տու թյու նը թույլ է տվել ար-
ձա նագ րել բար բա ռա յին հա յե րե նի ար դի 

վի ճա կը Գե ղար քու նի քի մար զում, ճշգրտել 
տա րա ծաշր ջա նում Բա յա զե տի, Դիա դի նի, 
Մշո բար բառ նե րի, Գան ձա կի միջ բար բա-
ռի, Մա կուի եւ Ար ծա փի խոս վածք նե րի մի 
շարք յու րա հատ կու թյուն ներ, վեր հա նել 
բար բա ռա յին խոս քի որոշ գոր ծա ռա կան 
հատ կա նիշ ներ եւ զար գաց ման մի տում ներ: 
Դի տար կում նե րը ցույց են տվել, որ գրե թե 
յու րա քան չյուր բնա կա վայր, այլ բնա կա վայ-
րե րի հետ ընդ հան րու թյուն ներ ունե նա լով 
հան դերձ, ունի խոս ված քա յին յու րա հատ-
կու թյուն ներ, որոնք պայ մա նա վոր ված են 
ինչ պես բնա կիչ նե րի նախ նի նե րի ծա գում-
նա բա նու թյամբ, այն պես էլ խոս վածք նե րի 
ինք նու րույն զար գաց մամբ (տե՛ս էջ 9—10, 
այս մա սին ման րա մասն տե՛ս նաեւ էջ 10–
11, նաեւ՝ էջ 8, 43, 55, 58 -59):

Հե ղի նա կը նկա տել է, որ դեպ քե րի մեծ 
մա սում խոս ված քի բար բա ռա յին պատ կա-
նե լու թյու նը հստակ է, սա կայն առան ձին 
դեպ քե րում ձեւա վոր վել են նոր իրո ղու թյուն-
ներ՝ բար բա ռա յին տար բեր միա վոր նե րի 
հատ կա նիշ նե րի յու րօ րի նակ զու գոր դում նե-
րով (տե՛ս էջ 13): Հե տա զո տու թյուն նե րի ըն-
թաց քում բա ցա հայտ վել են նաեւ մինչ այժմ 
տվյալ բար բա ռում չնկատ ված կամ բա վա-
րար ուշադ րու թյան չար ժա նա ցած բար բա-
ռա յին հե տաքր քիր իրո ղու թյուն ներ (տե՛ս 
էջ 11):

Ինչ պես ար դեն նշել ենք, հա յե րե նի բար-
բառ նե րի հե տա զո տու թյան ուղ ղու թյամբ 
կա տար վել է մե ծա ծա վալ աշ խա տանք: Հայ 
բար բա ռա գի տու թյան մեջ, որ պես կա նոն, 
մեծ ուշադ րու թյուն է դարձ վել առան ձին 
բար բառ նե րի ուսում նա սի րու թյա նը: Եղել 
են նաեւ դեպ քեր, երբ հե տա զո տող ներն 
ուսում նա սի րու թյան առար կա են դարձ-
րել ոչ թե մեկ բար բառ կամ խոս վածք, կամ 
էլ դրանց ինչ-որ լեզ վա կան իրա կու թյուն, 

այլ բար բառ նե րի կամ խոս վածք նե րի մի 
խումբ, որեւէ տա րա ծաշր ջա նի բար բառ ներ 
կամ խոս վածք ներ: Մի ամ բողջ տա րա ծաշր-
ջա նի բար բա ռա խոս ված քա յին պատ կե-
րը ներ կա յաց նե լու փորձ կա տա րել է նաեւ 
Ռու բեն Բաղ րա մյա նը՝ իր «Դեր սի մի բար-
բա ռա յին քար տե զը» աշ խա տու թյան մեջ, 
որը հա յե րեն բար բառ նե րի տե ղա յին քար-
տեզ կազ մե լու անդ րա նիկ փորձն է: Բայց որ 
բնա կա վայր առ բնա կա վայր ուսում նա սիր-
վի ու ներ կա յաց վի որեւէ տա րա ծաշր ջա նի 
բար բա ռա խոս ված քա յին պատ կե րը՝ բնա-
կա վայ րե րի բար բառ նե րի ու խոս վածք նե րի 
հնչյու նա կան, բա ռա յին ու քե րա կա նա կան 
հատ կա նիշ նե րով, առա ջին ան գամն է հայ 
բար բա ռա գի տու թյան պատ մու թյան մեջ:

Մեր մայ րե նի լեզ վի ուսում նա սի րու թյամբ 
զբաղ վող մի ամ բողջ գի տա կան հաս տա-
տու թյան՝ ՀՀ ԳԱԱ լեզ վի ինս տի տու տի առ-
կա յու թյու նը եւ այն տեղ գոր ծող բար բա-

ռա գի տու թյան բաժ նի աշ խա տա կից նե րից 
բաղ կա ցած խմբի կող մից իրա կա նաց վող 
հա մա կարգ ված աշ խա տան քը հնա րա վո-
րու թյուն են տա լիս կամ մե ծա պես նպաս-
տում են նման լայ նընդգր կուն բար բա ռա գի-
տա կան հե տա զո տու թյուն ներ կա տա րե լուն՝ 
մի ամ բողջ տա րա ծաշր ջա նի բար բա ռա յին 
վի ճակն ուսում նա սի րե լուն եւ այդ տա րա-
ծաշր ջա նի բար բա ռա յին պատ կե րը բա-
ցա հայ տե լուն ու ներ կա յաց նե լուն, էլ չենք 
ասում՝ ըստ ՀՀ վար չա տա րած քա յին բա-
ժան ման բար բա ռա յին հա մա պատ կեր 
կազ մե լուն. այս հնա րա վո րու թյու նը առաջ, 
հա յոց լե զուն ուսում նա սի րող գի տա կան 
հաս տա տու թյան բա ցա կա յու թյան պայ-
ման նե րում, չկար, նա խորդ շրջա նի բար-
բա ռա գետ-հե տա զո տող նե րը զրկված էին 
այս հնա րա վո րու թյու նից, իսկ եթե նույ նիսկ 
հնա րա վոր էր այս պի սի հե տա զո տու թյուն 
կա տա րել, ապա մեծ դժվա րու թյամբ, մեծ 
ջան քե րի գնով եւ մեծ ժա մա նա կա հատ-
վա ծում: Նման լայ նընդգր կուն ծրա գիր հայ 
լեզ վա բա նու թյան պատ մու թյան մեջ իրա-
կա նաց վում է առա ջին ան գամ. կա տար-
ված է վիթ խա րի աշ խա տանք՝ մեկ առ մեկ 
ուսում նա սիր ված եւ նկա րագր ված են Գե-
ղար քու նի քի մար զի բո լոր բնա կա վայ րե րի 
խոս վածք նե րը: Այս աշ խա տան քը բար բա-
ռա գի տու թյան եւ լեզ վա բա նա կան աշ խար-
հագ րու թյան միա հյու սում է՝ նկա րագ րա-
կան մե թո դի կի րառ մամբ:

Շնոր հիվ այն բա նի, որ աշ խա տու թյան 
մեջ նկա րագր ված են այլ խոս վածք նե րի 
ազ դե ցու թյու նը կրած եւ դրա հե տեւան-
քով որո շա կի փո փո խու թյուն նե րի են թարկ-
ված, ինչ պես նաեւ տար բեր խոս վածք նե րի 
միա խառ նու մից առա ջա ցած բար բա ռա յին 
միա վոր ներ (տե՛ս Լճափ (էջ 141), Նո րա-
կերտ (էջ 212), Նո րա շեն (էջ 215), Վար սեր 
(էջ  247), Լճա շեն (էջ  136), Մեծ Մաս րիկ 
(էջ 207), Ծո վա զարդ (էջ 163), տե՛ս նաեւ 

էջ 69, էջ 80—81), կա րող ենք տես նել, թե 
տար բեր խոս վածք նե րի փո խազ դե ցու-
թյունն ու միա խառ նու մը ինչ ար դյունք 
կա րող են տալ, այդ փո խազ դե ցու թյուն-
նե րից ու միա խառ նում նե րից ինչ բար բա-
ռա յին միա վոր ներ կա րող են առա ջա նալ: 
Փաս տո րեն՝ այս աշ խա տու թյան մեջ բեր-
ված են այն պի սի ընդ հա նուր լեզ վա կան 
երեւույթ նե րի առան ձին, եզա կի փաս տեր 
ու դրսեւո րում ներ, ինչ պի սիք են տար բեր 
խոս վածք նե րի փո խազ դե ցու թյուն նե րի ու 
միա խառ նում նե րի ունե ցած ար դյունք ներն 
ու հե տեւանք նե րը:

Ընդ հան րա պես, բար բա ռա գետ նե րի 
շրջա նում կա այն կար ծի քը, որ բար բառ-
նե րը դա տա պարտ ված են մահ վան, նույն 
կար ծի քին է եղել նաեւ Ռ. Բաղ րա մյա նը, 
որն իր վե րը ար դեն քա նիցս հի շա տակ-
ված «Հա յե րեն բար բառ ներ. Սեւա նա լճի 
ավա զա նի խոս վածք նե րը» գրքում գրում 
է. «Բա նա վան նե րում ու շրջկենտ րոն նե-
րում խոս վում են մի քա նի բար բառ նե րով, 
գրա կան երանգ ստա ցած խոս վածք նե րով 
ու լե զու նե րով: Նույ նիսկ շրջկենտ րոն նե րից 
հե ռու գտնվող գյու ղե րում մա քուր բար-
բա ռա խոս ներ այ լեւս անհ նար է գտնել. 
մի տեղ, ուր դպրոցն ու գրա կա նու թյու նը, 
մա մու լը, ռա դիոն ու էլեկտ րա կա նու թյու-
նը կեն ցաղ են, ուր մուտք են գոր ծել ավ-
տո բուսն ու գյու ղատն տե սա կան մե քե նա-
նե րը, քա մու բե րանն են տվել գյու ղե րը 
կղզիաց նող անջր պետ նե րը. բար բառ նե րը 
դա տա պարտ վել են վե րաց ման» (Ռ. Բաղ-
րա մյան, Հա յե րեն բար բառ ներ. Սեւա նա 
լճի ավա զա նի խոս վածք նե րը, Ե., 1972, 
Էջ 3—4), նաեւ նշում է, որ իր նկա րագ րած 
բար բա ռա յին շատ հատ կա նիշ ներ ժա մա-
նա կի նոր սերն դի խոս քում այ լեւս չկան 
(նշվ. աշխ., էջ 13):

Շարունակությունը՝ էջ 8
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Երազանքների եւ գույների 
զարմանահրաշ աշխարհում

Ակ նար կի հե րո սու հին առանձ նա հա տուկ 
ճա կա տագ րի տեր ար վես տա գետ է։ 

Նա ստեղ ծա գոր ծել է կի րա ռա կան ար վես
տի եզա կի ճյու ղում եւ 28 տա րի շա րու
նակ եղել Վազ գեն Ա Վե հա փա ռի անձ նա
կան ման րան կար չու հին:

1962  թվա կա նի աշ նա նա յին մի օր 
Երեւա նից երի տա սարդ մի աղ ջիկ էր մեկ-
նում Ռու սաս տա նի Իվա նո վո յի մարզ: Մեկ-
նում էր մեն-մե նակ՝ իր նվի րա կան երա-
զանքն իրա կա նաց նե լու: Նա որո շել էր 
ուսում նա սի րել եւ Հա յաս տան բե րել ռու սա-
կան Պա լեխ գյու ղում գոր ծող ժո ղովր դա-
կան վար պետ նե րի հի նա վուրց ար վես տը:

Դեռ մարզ կենտ րոն Իվա նո վո չհա սած՝ 
օրը մթնեց, եւ ավ տո բու սի նստա րա նի ան-
կյու նում բրդյա շա լով փա թաթ ված փոք-
րա մար մին աղ ջի կը հու սա հա տու թյու նից 
սկսեց ար տաս վել:

— Ի՞նչ է եղել: Ին չո՞վ կա րող եմ օգ նել,— 
հարց րեց կող քին նստած դե ռա հաս ռուս 
տղան:

— Ախր ես պետք է այ սօր Պա լեխ հաս նեի, 
իսկ ավ տո բու սի մեկ նե լու ժա մը վա ղուց ան-
ցել է: Փաս տո րեն սխալ վել եմ իմ հաշ վարկ-
նե րում:

— Մի՛ հուզ վեք: Ես Ձեզ տա տի կիս տուն 
կտա նեմ, այն տեղ կգի շե րեք, վաղ առա-
վո տյան առա ջին իսկ ավ տո բու սով Պա-
լեխ կգնաք:

Աղ ջի կը շփոթ վեց ու մի պահ վա րա նեց, 
բայց վստա հե լի, բա րի տղա յին չհա վա տալ 
չէր կա րող: Քիչ անց նա իս կա պես տուն 
հասց րեց աղջ կան, ծա նո թաց րեց մոր եւ 
տա տի հետ:

Ան ծա նոթ քա ղա քում մի գի շեր մնա լով՝ 
աղ ջի կը առանձ նա հա տուկ ան կեղծ հյու րըն-
կա լու թյուն եւ ջեր մու թյուն զգաց ռուս մայ րի-
կից ու տա տի կից, իսկ առա վո տյան նրանց 

նվի րե լով Երեւա նից բե րած մրգե րով լի ողջ 
զամ բյու ղը՝ շա րու նա կեց ճա նա պար հը:

Ան ցյալ դա րի 60-ական նե րի Պա լե խը 
միջ նա դա րյան ռու սա կան բնա կա վայր էր 
հի շեց նում. երկ նա գույն գմբեթ նե րով երկ-
նաս լաց ճեր մակ եկե ղե ցի, ավան դա կան շի-
նար վես տով կա ռուց ված ռու սա կան տներ՝ 
թաղ ված փար թամ եղեւ նի նե րի ու սո ճի նե-
րի, սլա ցիկ կե չի նե րի ու լո րե նի նե րի մեջ:

Գյուղ հաս նե լուն պես աղ ջի կը շտա պեց 
Շույս կա յա 18 հաս ցեում գտնվող Մ. Գոր-
կու ան վան գե ղար վես տի ուսում նա րան, 
գտավ տնօ րե նին:

— Շա հա նե՞,— ծա նո թա նա լով նո րե կի հետ՝ 
զար մա ցավ ուսում նա րա նի տնօ րեն Վյա-
չես լավ Աս տա խո վը:— Հե տաքր քիր է, ոչ 

միայն արեւա շող Հա յաս տա նից եք, այ լեւ 
Եսե նի նի հայ ըն կե րու հու անունն եք կրում: 
Այս ամե նից հե տո ինչ պե՞ս կա րող ենք 
Ձեզ մեր ժել:

— Վյա չես լավ Իվա նո վի՛չ,  ուղ ղա կի 
կխնդրե ի ինձ հե ռա կա բա ժին ըն դու նել:

— Մենք հե ռա կա բա ժին չու նենք, բայց 
Դուք բա ցա ռու թյան կար գով կլի նեք մեր 
ազատ ունկն դի րը: Միան գա մից երկ րորդ 
կուրս կնստեք, տար վա մեջ մի քա նի ամիս 
Ձեզ հար մար ժա մա նակ կգաք, վար պե-
տու թյան դա սեր կառ նեք Ձեր իսկ ընտ րած 
ուսու ցիչ-վար պետ նե րից եւ կստա նաք այն, 
ինչ Ձեզ անհ րա ժեշտ է:

Այդ պես էլ եղավ: Երեք տա րի Շա հա նե 
Սարգ սյա նը դար ձավ մշա կույ թի այդ եզա կի 
կենտ րո նի ուսա նո ղը, որ տեղ սո վո րող նե րը 
մաս նա գի տա նում էին ազ գա յին ման րան-
կար նե րով սրբա պատ կեր նե րի, փայ տյա 
զար դա տու փե րի եւ կեն ցա ղա յին գե ղար-
վես տա կան այլ իրե րի գե ղան կար չա կան 
նկա րա զարդ ման ար վես տում: Այդ տա րի-
նե րին ոչ միայն հրա շա լի ուսու ցիչ-վար-
պետ նե րի հետ շփվեց եւ սո վո րեց նրան ցից, 
այ լեւ ձեռք բե րեց ռուս ըն կեր ներ եւ ըն կե-
րու հի ներ, ապ րեց ժո ղովր դա կան ար վես տի 
մաք րա մա քուր մթնո լոր տով հա գե ցած մի 
շատ հե տաքր քիր աշ խար հում:

Հեշտ չէր առա ջին հա յաց քից հրա պու-
րիչ եւ դյու րին թվա ցող այդ եզա կի ար-
վես տի բո լոր նրբու թյուն նե րին միան գա-
մից տի րա պե տե լը, նուրբ վրձին նե րը եւ 
նրբա նուրբ գույ նե րը հնա զան դեց նե լը: 
Սա կայն տա րի նե րի հե տեւո ղա կան աշ խա-
տան քից հե տո կա րո ղա ցավ այդ տա րաշ-
խար հիկ ար վես տին այն պես տի րա պե տել, 
որ աշ խա տե լիս թվում էր՝ ման կու թյան 
տա րի նե րին իր ծննդա վայ րում հա րեւան 
երե խա նե րի հա մար շրջած խաշ խա շից 
տիկ նիկ ներ է պատ րաս տում, ծղո տից 

զամ բյուղ ներ հյու սում կամ թաշ կի նակ-
ներ ասեղ նա գոր ծում:

— Վյա չես լավ Աս տա խո վը բա վա կան ճա-
նաչ ված եւ հարգ ված մաս նա գետ էր Ռու-
սաս տա նում՝ մշա կույ թի վաս տա կա վոր 
գոր ծիչ, քան դա կա գործ,— հի շում է Շա հա-
նեն:— Ծնուն դով, որ քան հի շում եմ, Ռյա-
զա նից էր: Ասում էին, որ նրա ջան քե րով է 
50-ական նե րին վե րա կազ մա կերպ վել եւ 
վե րածն վել գե ղար վես տի ուսում նա րա-
նը եւ դար ձել այն պի սին, ինչ պի սին բախտ 
վի ճակ վեց տես նել: Իմ կյան քի պա լե խյան 
շրջա նի եւ հե տա գա հա մա գոր ծակ ցու-
թյան հա մար ամե նա շա տը նրան եմ պար-
տա կան: Ցա վոք, մեր Պա րույր Սեւա կի 
ավ տով թա րից մի քա նի տա րի անց նա էլ, 
զար մա նա լիո րեն միեւ նույն չա րա գու շակ 
սցե նա րով, վթա րի են թարկ վեց՝ ինքն ու կի-
նը զոհ վե ցին, եր կու տղա նե րը փրկվե ցին՝ 
նույն պի սի հարթ տե ղան քում...

Շարունակությունը՝ էջ 8

Սկիզբը՝ էջ 4
Առա ջին տա րում տրվել է 8 տեղ, որից 

5-ը՝ պատ մագ րա կան բաժ նին (պատ մա-
կան մա տե րիա լիզ մի, լեզ վի պատ մու թյան, 
հա յոց պատ մու թյան եւ ընդ հա նուր պատ-
մու թյան գծով): Առա ջին աս պի րանտ ներ 
են հաս տատ վել պատ մագ րա կան բաժ նի 
շրջա նա վարտ ներ Աբ գար Հով հան նի սյա նը՝ 
ընդ հա նուր պատ մու թյան գծով, Հայկ Գյու լի-
քեւ խյա նի եւ Հայկ Ազա տյա նի ղե կա վա րու-
թյամբ, նույն բաժ նի 1926—1927 ուս տար վա 
շրջա նա վարտ Արա րատ Ղա րի բյա նը՝ լեզ-
վի պատ մու թյան գծով, պրո ֆե սոր Հրա չյա 
Աճա ռյա նի ղե կա վա րու թյամբ, Հեն րի Գաբ-
րիե լ յա նը պատ մա կան մա տե րիա լիզ մի 
գծով, իսկ Նո րայր Դա բա ղյա նը՝ ընդ հա նուր 
գրա կա նու թյան գծով (Երեւա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի պատ մու թյան 90-ա մյա ֆա-
կուլ տե տը, կազմ.՝ Է. Մի նա սյան, Երեւան, 
2009, էջ  19): Հա մալ սա րա նի առա ջին 
աս պի րանտ նե րից էին նաեւ Հով հան նես 
Չալ թի կյա նը՝ քի միա յի, Վար դան Գյուլ  քա-
նյա նը՝ մաս նա վոր երկ րա գոր ծու թյան, եւ 
Հա րու թյուն Փա նո սյա նը՝ գյու ղատն տե սա-
կան ման րէ ա բա նու թյան մաս նա գի տու-
թյուն նե րով: Հա ջորդ տա րի ավե լա ցավ 
աս պի րանտ նե րի թի վը. տեխ նի կա կան ֆա-
կուլ տե տից՝ Լի պա րիտ Ճա րա կյա նը, գյու-
ղատն տե սա կան ֆա կուլ տե տից՝ Ամա լ յա 
Ազա տյա նը, ման կա վար ժա կան ֆա կուլ տե-
տից՝ Գուր գեն Վա նան դե ցին եւ ուրիշ ներ: 
Աս պի րանտ նե րից շա տե րը գոր ծուղ վում 
էին՝ գի տա կան խո շոր կենտ րոն նե րում 
(Մոսկ վա, Լե նինգ րադ) մաս նա գի տա նա լու 
(Երեւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ-
մու թյու նից, էջ 47): ՀԽՍՀ լուս ժող կո մա տը 
եւ հա մալ սա րա նի վար չու թյու նը մտա վո րա-
կա նու թյան լա վա գույն ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ուժե րի խե լա միտ օգ տա գործ ման եւ դա սա-

խո սա կան նոր կադ րե րի պատ րաստ ման 
մի ջո ցով կա րո ղա ցան լու ծել հա մալ սա րա նը 
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան որա կյալ կադ-
րե րով ապա հո վե լու դժվա րին ու խիստ կա-
րեւոր խնդի րը:

1930-ական թթ. պատ մագ րա կան ֆա-
կուլ տե տում ստեղծ վե ցին նոր ամ բիոն ներ, 
անց կաց վե ցին ընդ հա նուր եւ հա տուկ դա-
սըն թաց ներ: 1930—1931 ուս տա րում ուսում-
նա կան գոր ծըն թա ցը ներ դաշ նակ կազ մա-
կեր պե լու հա մար ստեղծ վե ցին հե տեւ յալ 
ամ բիոն նե րը՝ ԽՍՀՄ պատ մու թյան (վա րիչ՝ 
Վա հան Ռշտու նի), ընդ հա նուր պատ մու-
թյան (վա րիչ՝ Կա րո Ղա զա րյան), հայ ժո-
ղովր դի պատ մու թյան (վա րիչ՝ Հա կոբ Զո-
րյան), հնա գի տու թյան (վա րիչ՝ Աշ խարհ բեկ 
Քա լան թար), հա յոց լեզ վի (վա րիչ՝ Հրա չյա 
Աճա ռյան), ընդ հա նուր եւ հա մե մա տա կան 
լեզ վա բա նու թյան (վա րիչ՝ Գ. Ղա փան ցյան), 
ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյան (վա րիչ՝ 
Մ. Աբե ղյան), հայ հին եւ նոր գրա կա նու թյան 
(վա րիչ՝ Ա.  Տեր տե րյան), ման կա վար ժու-

թյան (վա րիչ՝ 
Գ. Էդի լ յան):

1933 թ. հիմ-
նադր վեց Ման-
կա վար ժա կան 
ինս տի տու տը, 
ին չի հե տեւան-
քով էլ պատ-
մու թյան, գրա-
կա նու թյան եւ 
լեզ վի մաս նա-
գի տու թյուն նե-
րի հիմ քի վրա 
հա մալ սա րա-
նում ձեւա վոր-
վեց պատ մա-
լեզ վագ րա կան 
ֆա կուլ տե տը՝ 

երեք բա ժին նե րով: Դե կան նշա նակ վեց 
հան րա պե տու թյու նում գի տա կան մեծ ճա-
նա չում ունե ցող մտա վո րա կան եւ հե ղի նա-
կու թյուն վա յե լող, բո լո րի կող մից սիր ված 
եւ հարգ ված Վա հան Ռշտու նին (1933—
1936 թթ.) (տե՛ս Երեւա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նի պատ մու թյան 90-ա մյա ֆա կուլ տե-
տը, էջ 19): Մեկ տա րի անց ֆա կուլ տետն 
ստա ցավ պատ մագ րա կան ան վա նու մը 
(ուսում նա ռու թյան շրջա նը 5 տա րի էր):

ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի բյու րո յի 1936 թ. ապ-
րի լի 16-ի՝ «Երեւա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նի մա սին» որոշ մամբ Մայր բու հում 
կա տար վե ցին կա ռուց ված քա յին որո շա կի 
փո փո խու թյուն ներ: Հա յաս տա նի պատ մու-
թյան, հա յոց լեզ վի եւ գրա կա նու թյան խոր 
ու բազ մա կող մա նի ուսում նա սիր ման գործն 
ամուր հիմ քե րի վրա դնե լու եւ ուսում նա գի-
տա կան գոր ծըն թացն ար մա տա պես բա-
րե լա վե լու անհ րա ժեշ տու թյու նից ել նե լով՝ 
պատ մագ րա կան ֆա կուլ տե տը բա ժան-

վեց եր կու ինք նու րույն ֆա կուլ տետ նե րի՝ 
պատ մու թյան եւ լեզ վի ու գրա կա նու թյան, 
որոնք էլ պի տի իրա կա նաց նե ին հա յա գի-
տա կան եւ հու մա նի տար մյուս գի տու թյուն-
նե րի ավան դումն ու ուսում նա սի րու թյուն-
նե րը: Փաս տո րեն՝ 1936—1937 ուս տա րում 
պատ մագ րա կան ֆա կուլ տե տի հիմ քի վրա 
ստեղծ վե ցին պատ մու թյան եւ բա նա սի րու-
թյան ֆա կուլ տետ նե րը: Դրա նից հե տո հա-
մալ սա րա նը պատ րաս տեց զուտ պատ մա-
բան ներ եւ բա նա սեր ներ: Պատ մա բան նե րի 
ընդ հա նուր թի վը մին չեւ 1940  թվա կա նը 
կազ մել է 220 մարդ (նույն տե ղում, էջ 19): 
Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի շրջա նում, 
հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով, պատ մու-
թյան եւ մյուս ֆա կուլ տետ նե րի ուսա նող-
նե րի թի վը կտրուկ նվա զեց: Այս պես՝ եթե 
1941 թ. պատ մու թյան ֆա կուլ տե տը տվել է 
33, ապա 1942 թ.՝ 13, 1943 թ.՝ 12, 1944 թ.՝ 
18  շրջա նա վարտ: Շատ դա սա խոս ներ, 
աս պի րանտ ներ եւ ուսա նող ներ մեկ նե-
ցին ռազ մա ճա կատ եւ փառ քով կա տա րե-
ցին իրենց պարտ քը հայ րե նի քի հան դեպ: 
Ռազ մի դաշ տում հե րո սի մա հով ըն կան 
ֆա կուլ տե տի դե կան Ներ սես Պո ղո սյա նը, 
դա սա խոս ներ Մի սակ Ար մե նյա նը, Արա մա-
յիս Աբ գա րյա նը, Գրի գոր Կու լօղ լ յա նը, աս-
պի րանտ ներ Ռու բեն Փոր սու ղյա նը, Աս քա-
նազ Պո ղո սյա նը, 30-ից ավե լի ուսա նող ներ, 
որոնց թվում՝ Գեւորգ Աբո վ յա նը, Աղա ջան 
Աղա ջա նյա նը եւ ուրիշ ներ (տե՛ս Փ. Են գո-
յան, Երեւա նի հա մալ սա րա նը Մեծ հայ րե-
նա կա նի տա րի նե րին, էջ 38—40): Պա տե-
րազ մից հե տո ֆա կուլ տե տի ուսա նող նե րի 
եւ դա սա խոս նե րի թի վը կտրուկ ավե լա ցավ:

Շա րու նա կե լի

Էդիկ ՄԻ ՆԱ ՍՅԱՆ
Պատ մա կան գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՄԻՑ 
ՄԻՆՉԵՎ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄ

«Շահանե». գործ՝ Միքայել Հովհաննիսյանի 
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Սկիզբը՝ էջ 6
Բաղ րա մյա նի ար տա հայ տած այս տե-

սա կետ նե րի առն չու թյամբ Վիկ տոր Կատ-
վա լ յա նը, հիմք ըն դու նե լով իր կա տա րած 
ուսում նա սի րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը, 
գրում է. «Սա կայն Ռ. Բաղ րա մյա նի հի շյալ 
աշ խա տու թյան հրա պա րա կու մից շուրջ 
հինգ տաս նա մյակ անց ան վե րա պա հո րեն 
կա րե լի է փաս տել, որ Գե ղար քու նի քի մար-
զի բնա կա վայ րե րում բար բա ռա յին խոս քը 
հաս տա տուն է պա հում հնչյու նա կան եւ քե-
րա կա նա կան հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը, 
եւ այս տա րա ծաշր ջա նում գրա կան լեզ վի 
ազ դե ցու թյամբ բար բառ նե րի վե րա նա լու 
մա սին խոսք լի նել չի կա րող: Բար բառ նե րը 
զար գա նում են բնա կա նոն հու նով՝ բնա կա-
նա բար տե ղա շար ժեր ունե նա լով հատ կա-
պես բա ռա պա շա րում» (Էջ 12): Մեր կող մից 
գրա խոս վող այս աշ խա տու թյամբ, նաեւ հա-
յե րե նի այլ բար բառ նե րի ըն ձե ռած փաս տե-
րով կաս կա ծի տակ է դրվում կամ ժխտվում 
գրա կան լեզ վի ազ դե ցու թյամբ բար բառ նե րի 
վե րաց ման մա սին տե սա կե տը:

Ազ գի, ժո ղովր դի լե զուն միայն գրա կան 
լե զուն չէ, հե տեւա բար հնա րա վոր չէ այս 
կամ այն ազ գի, ժո ղովր դի լեզ վի մա սին ամ-
բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ մել՝ առանց 
տվ յալ լեզ վի պատ մա ժա մա նա կա յին, հա-
սա րա կա կան եւ այլ կար գի դրսեւո րում նե րի 
հետ միա սին նաեւ տա րա ծա կան դրսեւո-
րում նե րին, այն է՝ բար բա ռա նե րին ծա նոթ 
լի նե լու: Ինչ պես նա խա բա նում գրել է հե ղի-
նա կը. «Ար դի հա յե րե նի տա րա ծա կան բո լոր 
դրսեւո րում նե րի ուսում նա սի րու թյամբ հնա-
րա վոր կլի նի ըստ հնա րա վո րին ամ բող ջաց-
նել լեզ վի մա սին պատ կե րա ցում նե րը, ձեռք 
բե րել փաս տա կան նոր ու բազ մաբ նույթ 
նյութ, կա տա րել գի տա կա նո րեն ճիշտ եզ-
րա հան գում ներ: Լեզ վի նման հե տա զո տու-
թյու նը, ինչ խոսք, մեծ նպաստ կբե րի հայ 
բար բա ռա գի տու թյա նը, լեզ վա բա նա կան 
աշ խար հագ րու թյա նը, բայց նաեւ թույլ կտա 
ձեւա վո րել հա յե րե նի տա րա ծա գոր ծա ռա-
կան ներ կա ամ բող ջա կան պատ կե րը, մյուս 
կող մից՝ կստեղծ վի Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան լեզ վա կան քար տե զը» (էջ 5):

Գրա խոս ման նյութ հան դի սա ցող աշ-
խա տու թյու նը կա րող է օգ տա կար լի նել, 
բնա կա նա բար, առա ջին հեր թին հա յե-
րե նի բար բառ նե րը, ապա նաեւ հա յոց 
լեզ վի պատ մու թյունն ու հա յե րե նի այլ 
դրսեւո րում ներ ուսում նա սի րող մաս նա-
գետ նե րին, ինչ պես նաեւ հայ ժո ղովր դի 
կյան քի ու կեն ցա ղի տար բեր կող մե րը 
հե տա զո տող նե րին: Գրքի բո վան դա կած 
նյու թից կա րող են օգտ վել ուսում նա կան 
ձեռ նարկ ներ, բա ռա րան ներ ու հան րա գի-
տա րան ներ կազ մող նե րը: Աշ խա տու թյու նը 
նաեւ տե ղե կու թյուն ներ է տա լիս հայ ժո-
ղովր դի հատ ված նե րի տե ղա շար ժե րի վե-
րա բե րյալ:

Խնդրո առար կա գրքում օգ տա գործ վել 
են դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի ըն թաց-
քում Վիկ տոր Կատ վա լ յա նի, Հաս միկ Խա-
չատ րյա նի, Ժան նա Մի քա յե լ յա նի եւ Գա րիկ 
Մկրտչյա նի՝ տե սա ձայ նագ րու թյամբ հա վա-
քած նյու թե րը, Հաս միկ Խա չատ րյա նի լրաց-
րած հար ցա րան նե րը:

Հե ղի նա կը գոր ծըն կեր նե րի եւ իր անու-

նից խո րին երախ տա գի տու թյամբ հի շա-
տա կում է բար բա ռա խոս նե րի եւ աջա կից-
նե րի անուն նե րը (տե՛ս Էջ 15–16):

Հրա չյա ԲԱ ԼՈ ՅԱՆ (ԱՐ ՄԵ ՆՅԱՆ)
Բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու

ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐԻ 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՀԱՏՈՐԸ

Սկիզբը՝ էջ 7
Եվ ահա, երբ ուսում նա ռու թյու նից հե-

տո Հա յաս տան եկավ եւ առա ջին գոր ծե րը 
նկա րա զար դեց, բնա կա նա բար՝ հայ կա կան 
ման րան կար չու թյան հա րուստ ավան դույթ-
նե րի կի րառ մամբ, մաս նա գետ ներն ան-
մի ջա պես բարձր գնա հա տա կա նի ար ժա-
նաց րին նրա ար վես տը, որ միան գա մայն 
նո րա րա րու թյուն էր այդ օրե րի Հա յաս տա-
նում: Առա ջին աշ խա տանք նե րը՝ չորս ման-
րան կա րա զարդ զար դա տու փե րը, միան գա-
մից գնեց Ազ գա յին պատ կե րաս րա հը:

Ոգեւո րու թյու նը մեծ էր, եւ նկար չու հին 
ձեռ նա մուխ եղավ նոր, ավե լի նուրբ աշ-
խա տան քի՝ Ս. Հռիփ սի մեի վան քի ման րան-
կա րով զար դա տու փի ստեղծ մա նը: Աշ խա-
տանքն ավար տե լուց ըն դա մե նը մի քա նի 
օր անց զան գա հա րեց Երեւա նի գե ղար վես-
տի կոմ բի նա տի տնօ րեն Ցո լակ Կա նա յա նը 
եւ անս պա սե լիո րեն ասաց, որ զար դա տու-
փը Վազ գեն Վե հա փա ռին են ուղար կել, եւ... 
Վե հա փա ռը, հա վա նե լով աշ խա տան քը, 
խնդրել է հե ղի նա կին ծա նո թաց նել իր հետ:

— Ինձ հա մար ոչ միայն անս պա սե լի էր 
տնօ րե նի ասա ծը, այ լեւ ան պատ կե րաց նե-
լի: Ինչ պե՞ս կա րող է Վե հա փառ Հայ րա պե-
տը ծա նո թա նալ ցան կա նար ինձ նման մի 
սկսնակ նկար չու հու հետ՝ մտա ծե ցի: Շփոթ-
մունքս եւ հուզ մունքս այն քան մեծ էին, որ 
տնօ րե նին խնդրե ցի մեր կոմ բի նա տի տղա-
նե րից մե կի հետ ինձ Էջ միա ծին ուղար կել:

Առա ջին ան գամ Վե հա րան մտնե լը, 
առա ջին հան դի պում նե րը Վե հա փա ռի հետ 
անջն ջե լիո րեն մնում են նկար չու հու հի-
շո ղու թյուն նե րում: Երկ րորդ հան դիպ մա նը 
Վե հա փա ռը միայն իրեն հրա վի րեց, ար դեն 
հա րա զա տի պես ըն դու նեց եւ ծի րա նով ու 
շո կո լա դով սուրճ հյու րա սի րեց.

— Երեւի ար մատ նե րով Թիֆ լի սի՞ց եք,— 
հարց րեց Վե հա փա ռը:

— Ծնուն դով Վա յոց ձո րից եմ, Վե հա-
փա՛ռ,— պա տաս խա նեց նկար չու հին:

— Բայց Հով նա թա նյան նե րի դի ման կար նե-

րում պատ կեր ված իշ խա նու հի նե րին որ քա՜ն 
եք նման,— ժպտա լով ասաց Վե հա փա ռը:

Այդ ժա մա նակ Շա հա նեն չգի տեր, որ 112 
տա րի Խա չիկ գյու ղում ապ րած իր Զար դար 
տա տը Հով նա թա նյան նե րի հայ րե նա կիցն է 
եղել. նրա ծննդա վայ րը՝ Նա խի ջեւա նի Օծոփ 
գյու ղը, Հով նա թա նյան նե րի բնօր րան Շո ռո-
թից հե ռու չէր։ Այ նու ա մե նայ նիվ, զգաց, որ 
Վե հա փա ռը ինչ-որ տեղ ճիշտ էր նկա տել 
այդ նմա նու թյու նը: Տա րի ներ անց նաեւ կի-
մա նար, որ իր պա պի պա պը 19-րդ դա րի 
առա ջին կե սին Վա նից էր Վա յոց ձոր եկել: 
Ոս կե րիչ-ար ծա թա գործ Մար տի րո սը, ըն տա-
նե կան հան գա մանք նե րի բե րու մով, Վա նը 

թո ղել եւ Խա չիկ գյու ղում էր հաս տատ վել՝ 
սկիզբ դնե լով Զար գյա րենց բազ ման դամ 
գեր դաս տա նին, որից սեր վել էին բա վա կան 
հայտ նի մար դիկ՝ մարզ պետ ներ, նա խա-
րար, գյու ղա պետ ներ, բժիշկ ներ, ուսու ցիչ-
ներ, ոս կե րիչ ներ... Եվ Շա հա նեի շնորհ ներն 
էլ, ան շուշտ, հենց վա նե ցի նա խա պա պից 
փո խանց ված ժա ռան գու թյուն էր:

Վա յոց ձո րի Խա չիկ գյու ղում ծնված 
Շա հա նեն գյու ղի խորհր դա յին շրջա-
նի գյու ղա պետ Սար գիս Սարգ սյա նի չորս 
զա վակ նե րից եր րորդն էր: Եսե նի նի բա նաս-
տեղ ծու թյուն նե րով հրա պուր ված հայրն էր 
նրան Շա հա նե անու նը տվել, բայց տնե ցի-
նե րը գե րա դա սե ցին Լաու րա կո չել՝ հա վա-
նա բար քույ րե րի՝ Ռի մա, Ռո զա անուն նե րին 
հար մա հունչ: Երբ յոթ տա րե կան էր, հայ րը 
զոհ վեց Երկ րորդ աշ խար հա մար տում, եւ 
երե խա նե րին մե ծաց նե լու հոգ սը մայ րի-
կին փո խանց վեց:

Հե տո, երբ Երեւան տե ղա փոխ վե ցին, դե-
ռեւս ան չա փա հաս Լաու րան, մոր հոգ սե րը 
թե թեւաց նե լու նպա տա կով, Գե ղար վես տի 
կոմ բի նա տում աշ խա տան քի ըն դուն վեց: 
Մի օր բախտ ունե ցավ կոմ բի նա տում տես-
նե լու Հա կոբ Կո ջո յա նին, որին հե տա գա յում 
իր հե ռա կա ուսու ցիչն էր հա մա րե լու: Հան-
րա հայտ նկա րի չը նկա տեց դե ռեւս սկսնակ 
նկար չու հու աշ խա տանք նե րը եւ զար մա-
ցած ասաց նրա ուսուց չին՝ Ռու բեն Շահ վեր-
դյա նին. «Գու նա յին եզա կի զգա ցո ղու թյուն 
ունի այս աղ ջի կը»:

1970-ից դառ նա լով Հա յաս տա նի նկա րիչ-
նե րի միու թյան ան դամ՝ տա րի նե րի ըն թաց-
քում նշա նա վոր շատ ար վես տա գետ նե րի 
դրվա տան քի խոս քեր լսեց Շա հա նեն, բայց 
իր հա մար շատ թանկ եւ ոգեւո րիչ են եղել 
հատ կա պես հո գեւոր ուսու ցիչ նե րի՝ Հա կոբ 
Կո ջո յա նի եւ Ռի շար Ժե րա նյա նի կար ծիք-
նե րը, նաեւ վա ղե մի գոր ծըն կեր եւ բա րե-
կամ Արա Շի րա զի հա ճախ հնչող կա տա-
կը. «Լաու րան իր ման րան կար նե րում ինքն 
իրեն է նկա րում»:

...Այն ան մո ռաց օրը՝ Վե հա փա ռի հյու րա-
սի րած սուր ճից հե տո, Շա հա նեն փոք րիկ 
ուլուն քա զարդ նվեր-պա յու սա կում տե ղա-
վոր ված առա ջին հո նո րարն ստա ցավ: Հե-
տո Վե հա փա ռը հանձ նա րա րեց Պա լե խի 
հետ կա պե րը պահ պա նել եւ պար բե րա բար 
կա տա րել իր պատ վեր նե րը՝ ման րան կա-
րա զարդ սրբա պատ կեր ներ, զար դա տու-
փեր, գե ղան կար ներ՝ ար տեր կիր ուղեւո րու-
թյուն նե րի ժա մա նակ հո գեւոր գոր ծիչ նե րին 
ու հայ րե նա կից նե րին, ինչ պես նաեւ Մայր 
Աթոռ ժա մա նած հյու րե րին նվի րե լու հա մար:

— Ան բա ցատ րե լի տպա վո րու թյուն եւ 
դրա կան լից քեր եմ ստա ցել Վե հա փա ռի 
հետ գրե թե երեք տաս նա մյա կի ան մո ռաց 
շփում նե րից: Էջ միա ծին գնա լիս միշտ ինձ 
ար տա հերթ էր ըն դու նում՝ իր ամե նա փոք-
րիկ աշ խա տա սե նյա կում: Ինձ հա մար եր-
ջան կու թյան անն կա րագ րե լի պա հեր էին, 
երբ նա եր կու ձեռ քով գրկում էր իմ հեր թա-

կան աշ խա տան քը, երե խա յի նման կրծքին 
սեղ մում եւ ասում. «Շատ գե ղե ցիկ է ստաց-
վել, օրիո՛րդ Լաու րա»: Նրա զար մա նա լիո-
րեն լու սա վոր, իմաս տուն եւ բա րի հա յաց քը 
միշտ ուղեկ ցում է ինձ ան գամ նրա երկ րա-
յին կյան քից շատ տա րի ներ անց: Հի շում 
եմ, Պա լե խի իմ ըն կե րու հուն՝ Վա լեն տի նա-
յին այն քան էի պատ մել Նո րին Սրբու թյան 
մա սին, որ նա Վե հա փա ռի պատ կե րով մա-
տա նի էր պատ րաս տել եւ իմ ծննդյան օրն 
ինձ նվի րել: Վե հա փա ռը, տես նե լով եզա կի 
մա տա նին, զար մա ցավ եւ ժպտա լով հարց-
րեց. «Ո՞վ է նկա րել»: Հե տո Վա լ յան իմա նա-
լով, որ Վե հա փա ռին դուր է եկել իր աշ խա-
տան քը, նրա դի ման կարն էլ նկա րեց եւ ինձ 
հետ Էջ միա ծին ուղար կեց:

Նկար չու հի Լաու րա-Շա հա նե Սարգ սյա-
նի տանն առա ջին ան գամ ան հա վա տա լիո-
րեն ուղիղ քա ռա սուն տա րի առաջ եմ եղել՝ 
«Ակունք» ազ գագ րա կան հա մույ թի հա մար 
տա րազ ներ նկա րա զար դե լու խնդրան քով: 
Նրա աշ խա տա սե նյա կում ար վես տա նո ցա-
յին եռուն մթնո լորտ էր տի րում. գրա սե ղա-
նին խնամ քով դա սա վոր ված նուրբ ու գեր-
նուրբ վրձին նե րի մի ամ բողջ հա վա քա ծու, 
երեւի աշ խար հի բո լոր գույ ներն ընդգր կող 
ներ կապ նակ ներ, ավար տուն եւ դե ռեւս 
անա վարտ աշ խա տանք ներ՝ աստ վա ծաշն-
չյան թե մա նե րով պատ կեր ներ, առաս պե-
լա կան հուշ կա պա րիկ ներ, փե րի ներ, նվա-
գա ծու ներ եւ պա րու հի ներ, թռչուն ներ եւ 
առաս պե լա կան էակ ներ... Եվ այդ ամե նը 
նրբո րեն վրձնած փի րու զա գույ նի ու մար-
ջա նա գույ նի, եղ րեւա նա գույ նի ու զմրուխ-
տա գույ նի, ծի րա նա գույ նի ու մա նու շա կա-
գույ նի ամե նա նուրբ թույ րե րի ու երանգ նե րի 
հիաս քանչ հա մադ րու թյուն նե րով... Այդ ան-
մո ռաց օրը նաեւ Արուս մայ րի կից Վա յոց 
ձո րի բար բա ռի քաղց րու թյու նը եւ վա յոց ձո-
րյան խո հա նո ցի հայտ նի ուտեստ նե րից մե-
կի հա մը վա յե լե ցի:

Եվ ահա այ սօր՝ ան պատ կե րաց նե լիո-
րեն ար դեն չորս տաս նա մյակ անց, կրկին 
նկար չու հու տանն եմ: Ցա վոք, ամեն ինչ չէ, 
որ նույնն է մնա ցել այս տեղ...

Իսկ շուրջ երեք տաս նա մյակ Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սին ծա ռա յե լու տա րի նե րի 
մա սին են պատ մում Վե հա փա ռի նվի րած 
բազ մա թիվ գրքերն ու պատ կե րագր քերը, 
որոն ցից մե կին իր կյան քում ստա ցած ամե-
նա թանկ ըն ծա յա գիրն է. «Տա ղան դա վոր 
նկար չու հի Լաու րա Սարգ սյա նին, գնա հա-
տան քով եւ օրհ նու թյամբ: Վազ գեն Ա Կա-
թո ղի կոս Ամե նայն Հա յոց, 9 դեկ տեմ բե րի 
1975 թ.»...
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