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Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք 
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի խոսքը կրթության 

մշակների օրհնության արարողությանը
Օգոս տո սի 30-ին՝ 2021—2022 թթ. ուսում նա կան նոր տա րեշր ջա նին ըն դա ռաջ, Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած նի Սուրբ Տրդատ բաց խո րա-

նին, նա խա գա հու 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, տե ղի ունե ցավ 
կրթու թյան մշակ նե րի օրհ նու թյան ավան դա կան կար գը:

Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած նի քրիս տո նեա կան դաս տիա րա կու թյան կենտ րո նի կող մից կազ մա կերպ ված արա րո ղու թյա նը ներ կա էին 
ՀՀ կրթու թյան տես չա կան մարմ նի ղե կա վար տիար Ալեք սանդր Շա գա ֆյա նը, մար զա յին կրթու թյան վար չու թյուն նե րի ղե կա վար ներ, 
բարձ րա գույն ուսում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ռեկ տոր ներ, ՀՀ ԶՈՒ ռազ մակր թա կան հա մալ սա րան նե րի պե տեր, Երեւա նի եւ 
մար զե րի հան րակր թա կան դպրոց նե րի տնօ րեն ներ եւ բազ մա թիվ ման կա վարժ ներ:

Օրհնու թյան կար գի ավար տին Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր հայ րա պե տա կան օրհ նու թյունն ու գնա հա տան քը փո խան ցեց 
կրթու թյան ոլոր տի երախ տա վոր նե րին։

Վեր ջում ի պա տիվ հրա վի րյալ նե րի՝ տե ղի ունե ցավ ըն դու նե լու թյուն:

Պատվարժա՛նռեկտորներ,կրթության
գործի պատասխանատուներ եւ սիրե
լի՛մանկավարժներ,
ՈւրախենքվերստինողջունելուձեզՄայր

ԱթոռՍ.Էջմիածնում։Բերումենքձեզհայ
րապետականՄերօրհնություննուգնահա
տանքը։Մենքմեծապեսկարեւորումենք,որ
կրթությանգործիննվիրվածմշակներդնոր
ուսումնականտարվամեկնարկինուխտավո
րաբարայցելումեքՄայրԱթոռՍ.Էջմիա
ծին,որպեսզիԱստծոօրհնությամբսկսեք
ձերշնորհընկալառաքելությունը։
Ձերհոգածությանեւհայացքիներքոեն

ուսումառնումեւկրթվումմերժողովրդի
զավակները՝մերերկրիապագաքաղաքա
ցիները։Արդարեւ,մեծպատասխանատվու
թյունեւմեծպատիվէմանկավարժլինելը,
քանզիյուրաքանչյուրազգիհուսալիապա
գանպայմանավորումենուսումը,կրթու
թյուննուդաստիարակությունը։Հատկա
պեսարդիժամանակներում,բազմակողմ

ուարագընթացդարձածմերկյանքիբոլոր
ոլորտներումառավելենքզգումայդիրո
ղությունը։Գլոբալիզացիայիհամահարթեց
նողընթացքներիեւօրեցօրնորացողգի
տականձեռքբերումներիհանդիման՝այսօր
արդիականգիտելիքիուսուցմանըհավա
սարազորկարեւորվումէհոգեւորնկարագ
րիուներաշխարհիձեւավորումը։
Սիրելինե՛ր, մեր հայրենիքի կյանքում

տեղգտածվերջինզարգացումները,ար

ցախյան պատերազմը, հայրենիքի ներ
կայիսծանրուանկայունվիճակըվկայում

են, թե որքան մեծ
տեղ պետք է տրվի
կրթությանըեւմրցու
նա կ  գ ի տ ե լ ի ք ի ն
մեր կյանքում։ Մեր
կրած փորձությու
նը եւ շարունակվող
դժվարությունները
առավել շեշտադրում
են նաեւ ճշմարիտ
արժեքներով կերտ
ված աշխարհայաց
քի, վեհ իդեալների
ու ձգտումների կա
րե ւո րո ւ թ յո ւնն  ո ւ
պահան ջը ,  որոնք
նախ եւ առաջ սեր

մանվում,աճումուզարգանումենկրթօ
ջախներումեւընտանիքում։Կրթությունն
ամենահզորզենքնէ։Դարերիընթացքում
մեր ժողովուրդը մաքառել ու գոյատեւել
է եւ իրկյանքըկերտելու վերակերտել է
ամբարածգիտելիքի, ճանաչողությանու
հմտություններիշնորհիվ։Այսօրնույնպես
հայրենիքիանվտանգություննուապահո
վությունըպետքէխարսխվածլինենմեր
երիտասարդներիձեռքբերածգիտելիքնե

րի,ինքնաճանաչողության,հայրենասիրու
թյանուազգասիրությանվրա։
Մատուցվողգիտե

լիքը եւ կրթությունը
ամրորեն հաստատ
վածպիտիլինենազ
գայինավանդական
ար ժե հա մա կար գի
վրա։ Մեր խնդիրն
այսպես կոչված աշ
խարհաքաղաքացի
պատրաստելը չէ,այլ
հայրենասեր, բարո
յական բարձր հատ
կանիշներովօժտված,
ազգային դիմագիծ
ունեցող,ուսյալ,բարե
կիրթանձեւնախան
ձախնդիրքաղաքացի։
Այսառումովկարեւորումենքամբողջական
ծրագրով «Հայ Եկեղեցու պատմության»
պարտադիրդասավանդումըդպրոցում։Այ
սօր յուրաքանչյուրս մերտեղումպետք է
հոգտանենք,որկրթությանոլորտումնա
խաձեռնվածբարեփոխումները,որոնցշուրջ
առիթունեցելենքարտահայտվելու,չվնա
սեն,այլիրապեսօգտակարությունունենան
մերմատաղսերնդիկրթությանգործում։Այս
ամենումկարեւորէձերնախանձախնդրու

թյունը՝ապահովագրելումերմանուկներինեւ
պատանիներինանցանկալիերեւույթներից
ումոլորություններից,զորացնելունրանցհո
գումազգայինինքնագիտակցությանոգինեւ
այնհամոզումը,որգիտելիքըլույսէեւաղ
բյուրբարիքների։
Կրթությանմշակներիդօրհնությանայս

նվիրականօրըառանձնահատուկցանկա
նումենքարձանագրել,որհայրենյացսահ
մաններիպաշտպանությանծառայության
մեջայսօրդրսեւորվողոգինպտուղնուար
գասիքնեննաեւձերներդրածջանքերի։
Սիրելինե՛ր,առաջնորդվեքեւառաջնոր
դեքձերսաներինառԱստվածհավատքով
ուապավինությամբ,եւկենսունակպիտի
լինենձերսերմանածարժեքները,ումեր
ժողովուրդըպիտիպահպանիվերելքինե
րուժը՝սաղմոսերգուիխոսքիհամաձայն,
որպատգամումէ.«ՊահիրՏիրոջճանա
պարհները,եւՆակբարձրացնիքեզերկիրը
ժառանգելու»(Սղմ.ԼԶ34)։
ՄերԵկեղեցին,ինչպեսբոլորժամանակ

ներում,շարունակելուէաջակցելմերերկ
րումկրթությանուգիտությանզարգաց
մանը։Շարունակելուենքհամագործակցել
նախարարությանեւկրթօջախներիհետ՝
ապագայիբարիհույսերովուհավատով։
ՎերստինՄերգնահատանքնենքբերում

ձեզ՝ կրթության մշակներիդ, ձեր բարձր
հանձնառության,ձերանխոնջջանքերիու
անսպառնվիրումիհամար։ԱռԱստված

աղոթքովհայցումենք,որերկնավորՏերը
խաղաղպահիմերհայրենիքըեւմերժո
ղովրդինիսփյուռսաշխարհի,օրհնիման
կավարժներիդաշխատանքըբարիարգա
սիքներով եւ բազմապատկի ձեր ուժն ու
եռանդըեւբարիվաստակըմերհայրենիքի
եւժողովրդիկյանքում։
Շնորհ,սէրեւողորմութիւնՏեառնմերոյ

ՅիսուսիՔրիստոսիեղիցինընդձեզեւընդ
ամենեսեան.ամեն։
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Սկիզ բը՝ թիվ 12—15

1960—1970-ական նե րի ար ձա կը, գրա կա նա-
գետ նե րի կար ծի քով, հիմ նա կա նում նյու թի կու-
տակ ման շրջան է եւ որա կա կան նոր փու լի անց-
նե լու նա խա պատ րաս տու թյուն:

Հաղ թա հար վել են սխե մա տիզ մը, կյան քի տո-
նա կան, կար գա խո սա յին ճա նա չո ղու թյու նը, սա-
կայն նոր ժա մա նակ նե րի էու թյունն իրենց մեջ 
լիար ժե քո րեն խտաց նող գոր ծեր դե ռեւս չեն 
ստեղծ վել: Այս տա րի նե րի ար ձա կի բնո րոշ գիծ 
է նաեւ ազ գա յին հատ կա նիշ նե րի խո րա ցու մը, 
այս առու մով առանձ նա նում են Շուկ շի նի ու Այթ-
մա տո վի գոր ծե րը: Միա ժա մա նակ նկատ վում 
են ար դի նյու թի հա մա կող մա նի ուսում նա սի րու-
թյուն, այ սօր վա կեն սա կան հար ցե րի հա մար ձակ 
բա ցա հայտ ման մի տում: Այս տե սա կե տից նշված 
գոր ծե րին պետք է ավե լաց նել նաեւ Վիլ Լի պա տո-
վի «Եվ այդ ամե նը նրա մա սին…» ու Գրի գո րի 
Բակ լա նո վի «Բա րե կամ ներ» վե պե րը:

1960—1980-ական նե րին խորհր դա յին գրա կա-
նու թյան մեջ ար ձա կի առան ձին մի ուղ ղու թյուն 
էր գյու ղա կան գրա կա նու թյու նը։ Ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րից են Վա սի լի Շուկ շի նը, Ֆյո դոր Աբ րա մո վը, 
Վա սի լի Բե լո վը, Վա լեն տին Ռաս պու տի նը, Լեւ Դո-
դի նը, Վիկ տոր Աս տա ֆեւը։

Ֆյո դոր Աբ րա մո վը (1921—1983) պատ կե րեց 
ռու սա կան հյու սի սի հետ պա տե րազ մյան գյու-
ղաշ խար հի դա ժան իրա կա նու թյու նը։ Դե ռեւս 
1954-ին հան դես եկավ «Կոլտն տե սա յին գյու ղի 
մար դիկ հետ պա տե րազ մյան գրա կա նու թյան 
մեջ» ճշմար տա խոս հոդ վա ծով, որից աշ խա-
տան քից վտա րե լու պար տադ րան քով ստի պե ցին 
հրա ժար վել։ Դժվա րու թյամբ, խիստ գրաքն նու-
թյամբ տպագր վե ցին նաեւ առա ջին վե պե րը։

Գյու ղաշ խարհն ար տա ցոլ ված է նրա «Պրյաս-
լին ներ» եռա պա տու մի մեջ («Եղ բայր ներ եւ քույ-
րեր», 1958, «Եր կու ձմեռ, երեք ամառ», 1968, 
«Ուղի ներ-խա չու ղի ներ», 1973)։ Պրյաս լին նե րը 
գյու ղա կան տոհմ էին, նրանց ազ գա նունն է։ Այս 
վի պա շա րի շա րու նա կու թյունն է «Տուն» (1978) 
վե պը։ Նույն մի ջա վայրն է նաեւ վի պակ նե րում՝ 
«Ան հայ րու թյուն» (1961, հի շենք, որ ապա գա գրո-
ղը հայր չի տե սել. մեկ տա րե կան էր, երբ նա մե-
ռավ), «Պե լա գե յա» (1969), «Քա րե ձիեր» (1970), 
«Ալ կան» (1972)։ Իրա կա նու թյու նը որ քան դա-
ժան, այն քան նրա կեր պար նե րը կամ քով ուժեղ 
մար դիկ են։

1963-ին «Նի վա» ամ սագ րում տպագր ված 
«Խու սա փե լով բուն ասե լի քից» վի պա կը Լե նինգ-
րա դի քաղ կո մի կող մից որակ վեց կոլտն տե սա յին 
կյան քի աղա վա ղում, խմբա գի րը հե ռաց վեց աշ-
խա տան քից։ Մեկ-եր կու դրա կան ար ձա գանք նե-
րին հա ջոր դե ցին ջար դա րա րա կան հոդ ված նե րը։

Ին քը՝ Ֆյո դոր Աբ րա մո վը եւս, հեշտ կյան քով չի 
ապ րել։ Կա մա վոր մեկ նել է բա նակ, եր կու ան գամ 
ծանր վի րա վոր վել։ Աս պի րան տա կան տա րի նե-
րին Լե նինգ րա դի պե տա կան հա մալ սա րա նում 
նրան հա նել են գրա կա նա գի տու թյան այն պի սի 
հսկա նե րի դեմ, որ պի սիք էին Բո րիս Էյ խեն բաու-
մը եւ Գրի գո րի Գու կովս կին, ին չի հա մար հե տա-
գա յում զղջում-ամա չում էր։ Ան ցել է դա սա խո սա-
կան աշ խա տան քի, դար ձել ռուս գրա կա նու թյան 
ամ բիո նի վա րիչ եւ 1960-ին հրա ժեշտ տվել գի-
տու թյա նը՝ նա խընտ րե լով ազատ գե ղար վես տը։

Թեեւ «Պրյաս լին ներ» եռագ րու թյունն ար ժա-
նա ցավ Պե տա կան մրցա նա կի (1975), իսկ ին քը 
1980-ին պար գեւատր վեց Լե նի նի շքան շա նով, 
բայց գրաքն նու թյու նը նրան շա րու նա կում էր հե-
տապն դել։ Միայն հետ մա հու լույս տե սավ նրա 
«Մա քուր գիրք»-ը, որ խորհր դա ծու թյուն է Ռու-
սաս տա նի բախ տի մա սին։

Ժա մա նա կա կից հայ ար ձա կը հե րո սի ընտ րու-

թյան, կեր պա վոր ման, հե րո սի գոր ծո ղու թյուն նե-
րին բնո րոշ վի ճակ նե րի պատ կեր ման տե սա կե-
տից զգա լի առն չու թյուն ներ ունի խորհր դա յին 
գրա կա նու թյան նշված դրսեւո րում նե րի հետ: Այդ 
առն չու թյուն ներն առա ջին հեր թին պայ մա նա վոր-

ված են ժա մա նա կի ար տա քին ու ներ քին շեր տե-
րի ճիշտ զգա ցո ղու թյամբ: Տար բեր են ավան-
դույթ նե րը, տար բեր է մի ջա վայ րը, բայց նույնն 
է հա մա կար գը, նույնն են կեն սա վի ճակ ներն ու 
հիմ նախն դիր նե րը, նույնն է պաշ տո նա կան գա-
ղա փա րա կան ուղղ վա ծու թյու նը: Այս ամենն ար-
դեն ստեղ ծում են գրա կան առն չու թյուն նե րի բա-
վա րար նա խադ րյալ ներ:

Դ.
Գրա կան հե րո սի նկա րագ րի առու մով ի՞նչ 

ստեղ ծա գոր ծա կան առն չու թյուն ներ կա րե լի է 
տես նել ժա մա նա կա կից հայ եւ միու թե նա կան 
ար ձա կի մի ջեւ: Այս հարցն իր ընդգրկ մամբ բա-
վա կա նին լայն ու խոր է եւ կա րող է դառ նալ 
առան ձին ծա վա լուն ուսում նա սի րու թյան նյութ: 
Այդ իսկ պատ ճա ռով կբա վա րար վենք սոսկ մի 
քա նի զու գա հեռ նե րի սեղմ բա ցա հայտ մամբ:

Նախ ընդ հան րու թյու նը շատ մեծ է Աբ րա մո-
վի եւ Մա թեւո սյա նի մի ջեւ. եր կու սի առ ջեւ գյու-
ղի անո ղորմ կեն ցաղն է։ «Ահ նի ձոր» ակ նար կի 
տպագ րու թյու նից հե տո (ՍԳ, 1961, թիվ 4) Մա-
թեւո սյա նի դեմ ելան Կենտ կո մի գա ղա փա րա կան 
մա հա կա կիր նե րը, իսկ ամ սագ րի խմբա գի րը հե-
ռաց վեց աշ խա տան քից։ Նույ նը 1963-ին կա տար-
վեց Աբ րա մո վի եւ «Նի վա» ամ սագ րի խմբագ րի 
հետ։ Եր կու սի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հա րա զա-
տաց նող հիմ նա կան եզ րը խո րունկ մտա հո գու-
թյունն է հայ րե նի երկ րի բախ տի հա մար։

Ար տա քուստ աչ քի չընկ նող, պարզ ու հա սա-
րակ մարդ կանց կյան քի լար վա ծու թյու նը պատ-
կե րե լու տե սա կե տից հե տաքրք րա կան առն-
չու թյուն ներ կան Հրանտ Մա թեւո սյա նի «Երկ րի 
ջի ղը» վի պա կի, մի քա նի պատմ վածք նե րի եւ 
Չին գիզ Այթ մա տո վի «Սպի տակ շո գե նա վը» վի-
պա կի մի ջեւ: Այն տա ռա պան քը, ստո րա ցումն 
ու անար գան քը, որ կյան քում կրել է Մա թեւո սյա-
նի Աղու նը, հատ կան շա կան է նաեւ Այթ մա տո վի 
Ճա պուկ Մո մու նին: Այդ եր կու հե րո սու հի ներն էլ, 
ըստ էու թյան, կյան քի լու ծը քա շող, բայց չե րեւա-
ցող մար դիկ են: Աղու նի եւ Մո մու նի կեր պար ներն 
ստեղծ ված են դրա մա տիկ վի ճակ նե րի մեջ՝ տեղ-
տեղ ող բեր գա կան ընդգծ վող շեշ տե րով: Նրանց 
միշտ էլ սպառ նա ցել են ու խեղ ճաց րել, վի րա վո-
րել ու տրո րել, սա կայն ապ րե լու մղու մը հաղ թել 
է ամեն ին չի: Դժվա րին կյան քը կա րեկ ցան քի ու 
հա մակ րան քի է ար ժա նաց նում նրանց:

Երա զի ու իրա կա նու թյան հա րա բե րու թյան եւ 
այդ հա րա բե րու թյան հո գե բա նա կան ըն կալ ման 

տե սա կե տից նմա նու թյուն ունեն նաեւ նրանց 
պա տա նի հե րոս նե րը՝ Մա թեւո սյա նի Արա յիկ 
Քա ռյա նը եւ Այթ մա տո վի «Սպի տակ շո գե նա վի» 
Տղան: Երազն ու կյան քի դժվա րու թյուն նե րը կողք 
կող քի ապ րում են նրանց մեջ եւ իմաս տա վո րում 

նրանց օրն ու  ճա կա տա-
գի րը:

Ավե լաց նենք եւս մեկ 
այլ ընդ հան րու թյուն. նույն 
«Սպի տակ շո գե նավ»-ի 
ան տա ռա պետ Օրոզ կու լը 
եւ նրա կին Բե կե յը երե-
խա չու նեն: Այդ պի սին է 
Մա թեւո սյա նի «Տե րը» վի-
պա կի հե րո սը՝ դար ձյալ 
ան տա ռա պահ Ռոս տո մը: 
Այս տեղ Ճա պուկ Մո մու նը 
երկ րորդ կին է: Օրոզ կու լի 
եւ Ռոս տո մի կեր պար նե-
րը եւս մոտ են՝ եր կուսն էլ 
կա տա ղի են, կո պիտ են 
շրջա պա տի հան դեպ, ներ-
քին ար հա մար հան քով են 
նա յում մի ջա վայ րը լրաց-

նող դեմ քե րին:
Բան տա յին վի ճակ նե րի ընտ րու թյան եւ այդ 

վի ճակ նե րի մեջ գոր ծող գրա կան այս կար գի 
այլ ընդ հան րու թյուն ներ մատ նան շում են իրենք՝ 
ռուս գրա կա նա գետ նե րը: Իրենց տե սա կան ու 
վեր լու ծա կան հոդ ված նե րի մեջ նրանք ուշա դիր 
են հատ կա պես Հրանտ Մա թեւո սյա նի ստեղ-
ծա գոր ծու թյան հան դեպ: Լ. Ան տո պոլս կին, օրի-
նակ, օր գա նա կան կա պեր է տես նում Բի տո վի 
եւ Մա թեւո սյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան մի ջեւ: Նա 
գտնում է, որ եր կու գրող նե րի որո նում ներն իրար 
մոտ են, շատ մոտ, որ եր կու գրող ներն էլ փոքր 
շրջա պա տի նյու թով ստեղ ծում են «հե րոս նե րի 
իս կա կան տիե զերք» («Վոպ րո սի լի տե րա տու-
րի», 1975, թիվ 10, էջ 92): Մեր ձեց ման եզ րե րը 
գրող նե րին, այս դեպ քում Մա թեւո սյա նին, ամե-
նեւին չեն հե ռաց նում ինք նու թյու նից: Դա շեշ տե-
լու նպա տա կով գրա կա նա գետն ավե լաց նում է. 
«Բայց իրե՛նը, իրե նը, ըն թեր ցո ղին անկրկ նե լիո-
րեն իրենն է տա լիս Հ. Մա թեւո սյա նը»:

Ժո ղովր դա կան կյան քի ուսում նա սի րու թյան ու 
բա ցա հայտ ման տե սա կե տից հե տաքրք րա կան 
զու գա հեռ ներ կա րե լի է տես նել նաեւ Մա թեւո-
սյա նի, Այթ մա տո վի ու Վա սի լի Շուկ շի նի մի ջեւ: 
Երեքն էլ իրենց ստեղ ծա գոր ծու թյամբ հե տա մուտ 
են ժո ղովր դա կան կեր պար նե րի, ժո ղովր դա կան 
կյան քի պատ կեր մա նը: Սա ժա մա նա կա կից ար-
ձա կի գլխա վոր ուղ ղու թյուն նե րից մեկն է:

Մյուս կա րեւոր առն չու թյու նը տե սա նե լի է 
պա տե րազ մա կան կյան քի յու րաց ման մեջ: Հի-
մա ար դեն պա տե րազ մի ոգե շունչ պատ կեր-
ման փո խա րեն իր տեղն է ամ րապն դում նյու թի 
հո գե բա նա կան յու րա ցու մը: Բա ցա հայտ վում 
են նախ կի նում ան տես ված դրա մա տիկ վի ճակ-
նե րը: Այս առու մով զու գա հեռ կա րե լի է տա նել 
Ռաս պու տի նի «Ապ րիր եւ հի շիր» եւ Խա լա փյա-
նի «Երի ցու կի թեր թիկ ներ» վի պակ նե րի մի ջեւ: 
Եր կու սում էլ պա տե րազ մի իրա կան դեմքն ստա-
նում է ող բեր գա կան ու հե րո սա կան լու ծում: Այս 
զու գա հե ռը լայն ընդգր կու մով իր մեջ կա րող է 
նե րա ռել նաեւ այլ հե ղի նակ նե րի: Առն չու թյուն ներ 
կան նաեւ Խա լա փյա նի «Ոս կե մի ջի նը», Զեյ թուն-
ցյա նի «Ամե նատ խուր մար դը» վի պակ նե րի եւ 
Դում բա ձեի «Սպի տակ դրո շակ ներ» վե պի մի ջեւ: 
Խա լա փյա նը ներ կա յաց նում է բան տի կա լա նա-
վո րի եւ ազատ մար դու՝ հսկի չի գո յա վի ճակ նե րի 
նմա նու թյու նը, Զեյ թուն ցյանն առաջ է մղում ներ-
քին ազա տու թյան հիմ նախն դի րը, իսկ Դում բա-
ձեն բա ցա հայ տում է կյան քի իրա կան մի պատ-

կեր եւ ազն վու թյան ու մաք րու թյան հա տիկ ներ 
որո նում կա լա նա վո րի շո րեր հա գած ան մեղ ու 
մե ղա վոր մարդ կանց հո գի նե րում: Զեյ թուն ցյա-
նի ու Դում բա ձեի գոր ծե րում նմա նու թյունն ակն-
հայտ է նաեւ որոշ դրվագ նե րում: Զեյ թուն ցյա նի 
Ստրաու դի եւ Դում բա ձեի Նա կա շի ձեի տե սիլք նե-
րը բա վա կա նին նման են. տե սիլք նե րում նրանք 
ոգե կո չում են իրենց ազա տագր ման հար ցով 
մտա հոգ ված մայ րե րին, հան դի պում սի րած աղ-
ջիկ նե րին եւ այլն:

Քա ղա քա ցիա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
եւ ժա մա նա կա կից կյան քի սուր ուղղ վա ծու թյան 
տե սա կե տից ընդ հա նուր առն չու թյուն ներ կան 
նաեւ ար դիա կան նյու թով ստեղ ծա գոր ծող գրող-
նե րի մի ջեւ: Այս առու մով նաեւ 60-ական նե րի 
հայ ար ձա կա գիր նե րի հա մար է ճիշտ հնչում 
Վ. Սո կո լո վի հա մա միու թե նա կան ար ձա կի փոր-
ձից ածանց վող այն միտ քը, թե՝ «Այ սօր եկել է 
մեր ժա մա նա կակ ցի հո գե կան կյան քի գլխա վոր 
հիմ նախն դիր ներն ի մի բե րող մասշ տա բա յին 
հա սա րա կա կան-փի լի սո փա յա կան վե պի ժա մա-
նա կը» («Վոպ րո սի լի տե րա տու րի», 1975, թիվ 9, 
էջ 51—52):

Միու թե նա կան եւ հայ գրա կա նու թյան կա-
պերն ինչ պես ար ձա կում, այն պես եւ պոե զիա-
յում հատ կա պես ակ նա ռու են ժա մա նա կա կից 
նյու թի գե ղար վես տա կան յու րաց ման աս պա րե-
զում: Այս առու մով անհ նար է չհի շել գե ղար վես-
տա կան այն մեր ձա վո րու թյու նը, որ խորհր դա յին 
իրա կա նու թյան պատ կեր ման տե սա կե տից կար 
Էդուար դաս Մե ժե լայ տի սի եւ Պա րույր Սեւա կի 
մի ջեւ: Նրանք, ան կախ իրա րից, կանգ նած լի-
նե լով նույն իրա կա նու թյան առ ջեւ, ունեին նույն 
քա ղա քա ցիա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, գե-
ղար վես տա կան նույն կողմ նո րո շու մը: Այս քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծուն հա յացքն է, ահա, որ այ սօր 
փո խանց վել է նաեւ ար ձա կին: Ժա մա նա կա կից 
կյան քի հիմ նա կան էու թյու նը ներ կա յաց նող նյու-
թը եւ հիմ նախն դիր նե րը որոշ չա փով ընդ հան-
րա կան են ինչ պես բազ մազգ գրա կա նու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, այն պես էլ հայ գրող նե րի 
հա մար: Կա րեւո րը, ըստ էու թյան, գրա կա նու թյան 
ուղղ վա ծու թյունն է եւ ոչ թե նյու թի ընդ հան րու-
թյու նը կամ կեր պա րա յին նմա նու թյու նը, որոնք 
եր բեմն ան խու սա փե լի են:

Ինչ պես խորհր դա յին լա վա գույն ար ձա կա-
գիր նե րի, այն պես էլ հայ գրող նե րի՝ հատ կա-
պես 60-ական նե րի սերն դի գոր ծե րում նկա տե լի 
է սխե մա տիզ մի վերջ նա կան հաղ թա հար ման, 
կյան քի մեր կա պա րա նոց գա ղա փա րա կան ճա-
նա չո ղու թյան վե րաց ման մի տում: Դրա փո խա-
րեն առա վել կա րեւո րու թյուն է ստա նում կյան քի 
հո գե բա նա կան-փի լի սո փա յա կան բա ցա հայտ-
ման հակ վա ծու թյու նը: Միա ժա մա նակ կա րեւոր 
նշա նա կու թյուն է ստա նում նաեւ խոս քի հիմ-
նա հար ցա յին ուղղ վա ծու թյու նը: Այս տե սա կե-
տից ար դեն միու թե նա կան ճա նա չում ունե ցող 
ար ձա կա գիր նե րի անուն նե րի կող քին կա րե լի է 
հի շա տա կել նաեւ Մա թեւո սյա նի, Պետ րո սյա նի, 
Խա լա փյա նի անուն նե րը: Ին չո՞ւ ա՛յս անուն նե րը: 
Որով հե տեւ տար բեր նա խա սի րու թյուն նե րի տեր 
այս գրող ներն ավե լի «բաց» են ժա մա նա կի առ-
ջեւ՝ լի նի գյու ղի կյանք թե քա ղա քի, լի նի կյան քի 
հիմ նախն դիր կամ փոքր թվա ցող հարց: Նրանց 
քա ղա քա ցիա կան կողմ նո րո շումն էլ առն չու թյուն 
ու կա պեր է ստեղ ծում Շուկ շի նի, Բե լո վի, Բի կո վի, 
Ռաս պու տի նի, Այթ մա տո վի եւ ուրիշ նե րի ստեղ-
ծա գոր ծու թյան հետ:

Մեր ար ձա կի պա կա սու թյուն նե րը եւս զուտ տե-
ղա կան բնույթ չու նեն: Այդ պա կա սու թյան տե սա-
կե տից եւս ժա մա նա կա կից հայ գրա կա նու թյու նը 
խորհր դա յին գրա կա նու թյան շրջա նա կում է:

 էջ 4

Վաթսունականների արձակագիրներ.  
ժամանակըեւհերոսը

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
շնորհավորական ուղերձը Գիտելիքի, գրի եւ դպրության օրվա առիթով
Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած նից Գի տե լի քի, գրի եւ 

դպրու թյան օր վա առի թով հայ րա պե տա կան 
Մեր օրհ նու թյունն ենք բե րում կրթա կան գոր ծի 
կազ մա կեր պիչ նե րին, ման կա վարժ նե րին, աշա-
կերտ եւ ուսա նող Մեր զա վակ նե րին։

Սի րե լի նե՛ր, նոր ուսում նա կան տա րեշր ջա նը 
բե րում է ապա գա յի նոր հույ սեր ու ծրագ րեր եւ 
հա վատ, որ այ սօր սեր ման ված գի տե լիք ներն ու 
ար ժեք նե րը վա ղը պի տի ար գա սա վոր վեն որ պես 
բա րի ար դյունք ներ։ Այս տես լա կա նով են վերս-
տին բաց վում մեր կրթա կան հաս տա տու թյուն նե-
րի դռնե րը։

Մեր ժո ղո վուրդն իր պատ մու թյան ամե նադժն-
դակ ժա մա նակ նե րում ան գամ բարձր է դա սել 
ուսումն ու կրթու թյու նը, որոնք առա վել կա րեւոր-
վում են գի տա կան ձեռք բե րում նե րի մեր դա րում: 
Այ սօր, երբ մեր եր կի րը կանգ նած է մեծ մար տահ-
րա վեր նե րի առ ջեւ, մեր ժո ղո վուր դը տագ նա-
պա լի օրեր է ապ րում, կրթու թյան ար ժեքն իմա-
ցող մեր նախ նյաց ոգով ու դժվա րու թյուն նե րը 
հաղ թա հա րե լու նա խան ձախնդ րու թյամբ՝ ամեն 
ջանք պի տի ներդր վի ուսում նա կան գոր ծըն թա ցը 
լա վա գույնս իրա կա նաց նե լու հա մար, որ պես զի 
ազ գիս յու րա քան չյուր զա վակ իր գի տե լիք նե րով, 

հայ րե նա սեր ոգով ու ձգտում նե րով դառ նա ուժն 
ու զո րու թյու նը մեր հայ րե նի քի եւ մեր ապա հով 
գա լի քի կերտ ման։

Աստ ծո առատ շնորհ ներն ենք հայ ցում այ սօր 
կրթօ ջախ ներ մուտք գոր ծող մեր սի րե ցյալ զա-
վակ նե րիդ, մաղ թում մտքի ու հո գու կո րով, ան-
դուլ ջա նա սի րու թյուն։ Գիտ ցեք, որ ուս ման մեջ 
ձեր ձեռք բե րում նե րը հաղ թա նակ ներ են, որոնք 
պի տի ծա ռա յեց նեք ձեր անձ նա կան կյան քի, ձեր 
ըն տա նիք նե րի եւ մեր երկ րի ու ժո ղովր դի առա-
ջըն թա ցին։ Սուրբ Գիր քը պատ գա մում է. «Մի՛ թող 
իմաս տու թյու նը, եւ նա կպաշտ պա նի քեզ, սի րիր 

այն, եւ նա կպահ պա նի քեզ» (Առա կաց Դ 6)։
Բարձ րյա լի զո րակ ցու թյունն ենք հայ ցում ման-

կա վարժ նե րին եւ կրթու թյան գոր ծի կազ մա կեր-
պիչ նե րին, մաղ թում ար գա սա վոր ուսում նա կան 
տա րի։ Թող Աստ ված օրհ նի մեր հայ րե նի քը, մեր 
ժո ղովր դի կյան քը եւ կրթու թյան մշակ նե րի շնոր-
հըն կալ առա քե լու թյու նը՝ ի պայ ծա ռու թյուն եւ ի 
փառս ազ գիս։

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

տեղեկատվական համակարգի
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Այրիվանք (Գեղարդավանք) եւ Սուրբ գեղարդ
Գե ղար դի վի մա փոր Գալ ձագն եմ ես,
որին քա րե զնդան էին նե տել Ազատ գե տի ափին
եւ որն Ազա տու թյան բրի չով Ճոր տու թյան ժայ ռից հրա՜շք կեր տեց...
Վան քի ավա զա նի չափ ար ցունք կար իմ հո գում եւ
Գե ղար դի ժայ ռե րից էլ ծանր տա ռա պանք ու ցավ...

Գեւորգ Էմին

Հա յաս տա նի վի մա փոր հու-
շար ձան նե րի մեջ Այ րի վանք-

Գե ղար դա վան քը ժայ ռա կոփ ար-
վես տի յու րա հա տուկ կա ռույց է, 
հայ կա կան միջ նա դա րյան խո շոր 
հա մա լիր նե րից մե կը՝ հռչա կա-
վոր իր ինք նա տիպ ու եկե ղե ցա-
շի նու թյան մեջ եզա կի ճար տա-
րա պե տա կան հո րին ված քով: 
Այ րի վան քի հիմ նա կան հու շար-
ձա նա խումբն ամ բող ջա ցել է XIII 
դա րում, որն իր մեջ նե րա ռում է 
գլխա վոր եկե ղե ցին (Կա թո ղի կե), 
մի մեծ ժայ ռի մեջ փոր ված եր կու 
եկե ղե ցի նե րը, գա վի թը, մեծ ժա-
մա տուն-դամ բա րա նը, միա բա-
նա կան խցերն ու մա տուռ նե րը, 
որոնք, հա րա վա յին կող մում ներ-
դաշ նա կո րեն միա նա լով մեկ ուրիշ 
գավ թի ու եկե ղե ցու, կազ մում են 
պաշ տա մուն քա յին մի ըն դար ձակ 
հա մա լիր՝ պար փակ ված XVII դ. 
կա ռուց ված բրգա վոր շրջա պարս-
պի մեջ: Հու շար ձա նա խումբն ու 

շրջա կայ քը զար դա րում են գե-
ղա քան դակ բազ մա թիվ խաչ քա-
րերն ու վի մա փոր ճգնա րան նե րը: 
Հատ կա պես նշա նա վոր է 1213 թ. 
Տի մոթ եւ Մխի թար կազ մող նե րի 
կանգ նեց րած նրբա քան դակ խաչ-
քա րը:

Ի սկզբա նե սրբա վայ րը կոչ վել 
է Այ րի վանք՝ միա բան նե րի ձեռ-
քով փոր ված բնա կան այ րերն իբ-
րեւ ճգնա րան ներ օգ տա գոր ծե լու 
պատ ճա ռով: Շրջա կայ քում գտնվել 
է այդ պի սի շուրջ 140 քա րայր. 
դրանք ըն դա մե նը մի մասն են բա-
զում ճգնա րան նե րի, որոնք դա րե-
րի ըն թաց քում փլուզ վել են՝ փխրուն 
նստված քա յին ապար նե րի մեջ 
փոր ված լի նե լու պատ ճա ռով:

Հա մա լի րի առա ջին քրիս տո-
նեա կան աղո թա տու նը, ըստ 
ավան դու թյան, հե թա նո սա կան 
սրբա վայ րի տե ղում հիմ նել է 
սուրբ Գրի գոր Ա Լու սա վո րի չը IV 
դ. սկզբին: Միայ նա կյաց ճգնա-

վոր նե րը նա խա պես օգ տա գոր-
ծել են բնա կան քա րայ րե րը: IV 
դ. Այ րի վանք է այ ցե լել կա թո ղի-
կոս սուրբ Ներ սես Ա Պար թեւը 
(353—373  թթ.): Որոշ ժա մա նակ 
Այ րի վան քում է հանգր վա նել նաեւ 
կա թո ղի կոս սուրբ Սա հակ Ա Պար-

թեւը (387—439 թթ.): VIII դ. առա ջին 
կե սից Այ րի վան քում երաժշ տա-
ս տեղ ծա գոր ծա կան բեղմ նա վոր 
գոր ծու նեու թյուն է ծա վա լել Գրի-
գոր Գռզի կը, հիմ նել Այ րի վան քի 

դպրո ցը: Կա թո ղի կոս Հով հան նես 
Դ Ովա յե ցին (833—855 թթ.) 841 թ., 
թող նե լով հայ րա պե տա կան աթո-
ռը, հաս տատ վել է Այ րի վան քում: 
X դ. կա թո ղի կոս Հով հան նես Ե 
Դրաս խա նա կերտ ցին, խու սա փե-
լով արաբ ոս տի կա նի հե տապն դու-

մից, ապաս տա նել է Այ րի վան քում, 
ապա ան ցել Սեւա նա վանք: 926 թ. 
արաբ նե րը ներ խու ժել են Այ րի-
վանք, գան ձե րի տեղն իմա նա լու 
հա մար կտտանք նե րի են թար կել 

միա բան նե րին, սպա նել շա տե րին, 
կո ղոպ տել վան քը (նե րա ռյալ ձե-
ռագ րե րը) եւ հրդե հել շի նու թյուն-
նե րը: Վան քում հո գեւոր-մշա կու-
թա յին կյան քը վե րա կեն դա նա ցել 
է միայն սել ջու կյան ար շա վանք նե-
րից հե տո՝ XIII դ. կե սից: Այ րի վան-
քը XIII դ. դար ձել է կրթամ շա կու-
թա յին հայտ նի կենտ րոն, վերս տին 
գոր ծել է Այ րի վան քի դպրո ցը, որը 
1279  թվա կա նից գլխա վո րել է 
Մխի թար Այ րի վա նե ցին: Նրա եւ 
Հով հան նես Գառ նե ցի վար դա պե-
տի օրոք Այ րի վան քի դպրո ցում 
ծաղ կել է գրչու թյան ար վես տը, 
ստեղծ վել է հա րուստ մա տե նա դա-
րան: Մխի թար Այ րի վա նե ցին կյան-
քի վեր ջին տա րի նե րին ճգնել է 
Այ րի վանք-Գե ղար դա վան քի արեւ-
մտյան կող մի քա րայ րե րից մե-
կում եւ պա տին ար ձա նագ րու թյուն 
թո ղել (1291 թ.): 1387 թ. Գրի գոր 
Խլա թե ցին, ուխ տի գա լով Գե ղար-
դա վանք, ձեռք է բե րել Մխի թար 
Այ րի վա նե ցու՝ 1287 թ. կազ մած ժո-
ղո վա ծուն: XV դ. Այ րի վան քի դպրո-
ցի ուսուց չա պետ է դար ձել Գրի գոր 
Տա թեւա ցու աշա կերտ Սի մեոն 
վար դա պե տը, որը կար գա վո րել է 
վան քի կա նո նադ րու թյու նը:
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Բա կունց գրո ղին տա կա վին դպրո ցա կան 
տա րի նե րից սի րե ցի՝ ըն թեր ցո ղա կան 

վա յե լում ունե նա լով նախ նրա «Ալ պիա կան 
մա նու շակ» գո հա րա կերտ պատմ ված քը: 
Հե տո, ար դեն ուսում նա կան ծրագ րե րից 
զատ, հափշ տակ ված ըն թեր ցե ցի «Միր-
հավ», «Սպի տակ ձիա վո րը», «Խո նարհ 
աղ ջի կը», «Ծի րա նի փո ղը», «Այու սա րի լան-
ջին» ու էլի շատ սքնա չե լի գրվածք ներ: Եվ 
քա նի դեռ չու նեի բա նա սի րա կան կրթու-
թյուն, շա հե կա նո րեն զերծ էի կան խա կալ 
գրա կա նա գի տա կան, հա ճախ սուբ յեկ տիվ 
ուղ ղոր դում նե րից, տա րա կար ծիք մեկ նա-
բա նու թյուն նե րից, ուս տի կար դա ցածս ըն-
կա լում էի զուտ պա տա նե կան ջինջ հո գով՝ 
ան մի ջա կան ու յու րո վի:

Բա կուն ցը կյան քիս ուղե կիցն է. տաս նա-
մյակ ներ շա րու նակ վե րըն թեր ցում եմ ոս-
կեգ րիչ սի րե լի գրո ղին կրկին ու կրկին: Եվ 
ամեն ան գամ զար մա նա լիո րեն չնկատ ված 
բա կուն ցյան մի նրբե րանգ, մի նոր ծալք եմ 
հայտ նա բե րում կամ բա ցա հայ տում ինձ 
հա մար: Օրի նակ՝ բա վա կա նին ուշ նկա-
տե ցի, որ հա վեր ժա կան սի րո առաս պել 
«Միր հավ»-ի հե րո սու հի Սո նան Դի լան դա-
յուն «տաք հնձա նում» աշ նան հան դի պու-
մին հա ջոր դած ամ ռա նը «մե ռավ երե խա յի 
վրա»: Ին չո՞ւ է հե ղի նա կը մատ նան շում «Այդ 
աշ նան հա ջորդ ամա ռը»: Ուրեմն՝ ինն ամիս 
է ան ցել, եւ ցա վա լիո րեն չապ րե ցին նրանց 
մաք րա մա քուր սի րո պտու ղը եւ հենց ին քը՝ 

ոս կե փե տուր միր հա վի պես Սո նան… Եվ 
«Սո նա յին լաջ վարդ շա պի կով թա ղե ցին…»:

*  *  *
… 2020-ի սեպ տեմ բե րի 20-ին՝ վե րա հաս 

աղե տա բեր պա տե րազ մից ուղիղ յոթ օր 
առաջ, որ պես սրտի վա ղե մի փա փագ, Ակ-
սել Բա կուն ցի ծննդա վայր՝ Գո րիս մեկ նե ցի: 
Նպա տակս տա րի ներ առաջ իմ ձեռք բե-
րած՝ ՀԽՍՀ ժո ղովր դա կան նկա րիչ Հեն րիկ 
Մա մյա նի՝ Ակ սել Բա կուն ցին վա յե լուչ հա-
գու կա պով պատ կե րած գե ղար վես տա կան 
ուշագ րավ գրա ֆիկ աշ խա տան քը գրո ղի 
տուն-թան գար նին նվի րելն էր: Միշտ խոր-
հում էի, որ նկա րի ճշմա րիտ հաս ցեա տե րը, 
ար դա րեւ, թան գա րա նը եւ նրա հա զա րա-
վոր այ ցե լու ներն են:

Բաց վող օր վա վաղ առա վո տյան իմ մե-
քե նա յով ճամ փա ելա: Նո րա ծագ արեւի 
առա ջին շո ղե րի հետ ար դեն Աշ տա րա կից 
Գո րիս՝ 280 կի լո մետ րա նոց եր կա րու ձիգ 
ճա նա պար հին եմ:

Խա ղաղ այ գա բաց է Արա րա տյան դաշ-
տում: Ոս կեւոր ված հսկա յա բերձ Սիս ու Մա-
սի սի դի մաց՝ լայ նա հուն մայ րու ղու եր կու 
կող մե րում, հո ղի աշ խա տա վոր նե րը բեր րի 
այ գի նե րում, դեռ ցո ղը վեր չե լած, խա ղո ղի 
բեր քա հա վա քի են: Ե՛վ նրանք, ե՛ւ Հա յաս-
տան աշ խար հում ու Ար ցա խում բո լոր-բո-
լո րը խա ղաղ սրտով իրենց աշ խար հա շեն 
առտ նին գոր ծե րին են՝ մեր թշնա մյաց կող-
մից նյութ վող մո տա լուտ դա վե րին ան տե-
ղյակ, միա միտ ու ան հոգ…Մտա դիր եմ ճա-
նա պար հա յին հան գույց Գո րի սում փոք րիկ 
առա քե լու թյունս ավար տե լուց հե տո զբո-
սաշր ջել՝ կա՛մ Տա թեւ, Կա պան, Մեղ րի ուղ-
ղու թյամբ, կա՛մ էլ՝ Խնձո րեսկ, Ստե փա նա-
կերտ, Ամա րաս ու Գան ձա սար:

Երա նա վետ ժա մա նակ ներ. գործ նա կա-
նում բաց են իմ առ ջեւ երկ րիս բո լոր ճա նա-
պարհ նե րը, եւ ոչ մի խո չըն դոտ, ար գե լա-
փա կոց ներ, այ լա զան դրոշ ներ, որ շու տով 
պի տի ցցվեն մեր պատ մա կան հո ղե րի վրա 
եւ մեր սրտի մեջ…

Արեւն ավե լի բարձ րա ցավ: Ան ցա Վա-
յոց ձո րը, Սա րա վա նը եւ հի մա Որո տա նի 
լեռ նանց քի ամե նա բարձր կե տում եմ՝ ծո-
վի մա կար դա կից 2344 մետր բարձր: Հենց 
այս տեղ՝ լեռ նե րի գրկում, վեր է խո յա ցել 
«Զան գե զու րի դար պաս ներ» բա զալ տա-
կուռ, լեռ նա յին տե ղան քին ու ճա նա պար-
հին հիա նա լիո րեն ներ դաշ նակ վող հո յա-
կերտ կա ռույ ցը, որին ժո ղո վուր դը նաեւ 
«Զան գեր» է ան վա նում:

1980-ական նե րի վեր ջին այս կո թողն 

ստեղծ վեց Սի սիա նի շրջա նի եր կա րա-
մյա ղե կա վար, գրա կա նա գետ եւ լրագ րող 
Շչորս Դավ թյա նի մտահ ղաց մամբ եւ ան դուլ 
ջան քե րով: Ճար տա րա պե տը մե ծա քան քար 
Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յա նի տա ղան դա շատ որ-
դին է՝ Արեգ Իս րա յե լ յա նը, քան դա կա գոր-
ծը՝ Սյու նյաց աշ խար հի բա րի ծնունդ, ՀՀ 
ժո ղովր դա կան նկա րիչ Գե տիկ Բաղ դա սա-
րյա նը: Հու շար ձա նի քի վե րին Զան գե զու րի 
խորհր դա նիշ զան գերն են քան դակ ված:

Այս տե ղից է սկսվում ներ կա յիս Սյու նի քի 
մար զը՝ հաս նե լով մին չեւ Ար ցախ եւ Արաքս: 
Մտա ծում եմ՝ տես նես այս լեռ նաշ խար հում 
կա՞ գեթ մեկ հո ղակ տոր, որին չի դի պել 
Զան գե զու րի գա վա ռա յին հող բաժ նի գյու-
ղատն տես Ալեք սանդր Թեւո սյան-Բա կուն ցի 
օրհն ված ոտ քը…

Ար դեն վայ րէջք ճա նա պար հով եմ 
ըն թա նում: Առ ջեւս հո րի զո նից հո-
րի զոն, լայն ու ընդգր կուն լեռ նա յին 
լանդ շաֆ տին հա տուկ բնա պատ-
կեր է փռված՝ դեղ նա կա նա չա վուն 
գույ նե րով ողո ղուն: Հեռ վում կար-
ծես Սի սիան քա ղա քից ինչ-որ բան 
է նշմար վում, որից շատ այն կողմ 
բա նաս տեղծ Հա մո Սա հյա նի գո վեր-
գած Գյազ բել, Աղո թա րան վիթ խա րա-
հա սակ լեռ ներն են՝ կաթ նաս պի տակ 
մշու շով շղարշ ված: Այն տեղ, ձո րե րի 
մեջ ծվա րած, բա նաս տեղ ծի հայ րե նի 
Լոր գյուղն է, ուր մեկ ուսում նա կան 
տա րի ուսուց չու թյուն է արել Սուրբ 
Էջ միած նի Գեւոր գյան ճե մա րա նի 16-
ա մյա սան Ալեք սանդր Թեւո սյա նը: 
Ապա գա գրող Ակ սել Բա կուն ցի գրա-
կան հա սու նաց ման ճա նա պար հին, 
գյու ղա կան բուն կյան քի եւ գեղջ կա-
կան հո գե բա նու թյան ճա նա չո ղու թյան 
իմաս տով, ան տա րա կույս, ծան րա-
կշիռ դեր է ունե ցել հայ կա կան հնա-
մե նի այս շե նը, որ տեղ էլ պա տա նի 
Ալեք սանդր վար ժա պե տի սրտում 
ծլար ձա կում է… Նո րին մե ծու թյուն 
սե՜րը («Խո նարհ աղ ջի կը»): Հա մո Սա հյանն 
իր մի հու շագ րում Բա կուն ցի մա սին ի խո-
րոց սրտի ասում է. «Տես նում եմ նրան… 
Եվ հու շե րիս մեջ նրա աս պե տա կան կեր-
պա րի առաջ իրենց ճեր մակ գլուխ ներն 
են խո նար հում իմ ծննդա վայ րի երախ տա-
պարտ լեռ նե րը»:

Հե ռաս տա նում թանձ րա պատ մշուշ նե-
րի պատռ ված քից փոր ձում եմ տե ղո րո շել 
Որո տա նի կիր ճը: Մտա բե րում եմ ԽՍՀՄ եւ 
Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան նկա րիչ Մա-
րիամ Աս լա մա զյա նի՝ ինձ պատ մած այն հի-

շար ժան դրվա գը, երբ ին քը, իր նկար չու հի 
քույ րը՝ Երա նու հին, եւ նրանց հյու րըն կա լած 
Բա կուն ցը, ձիեր հե ծած, Տա թեւի վանք են 
գնում (ի դեպ, հե տա գա յում գրո ղի մա սին 
նկար չու հին հու շեր հրա տա րա կեց պատ-
մա ճա նա չո ղա կան ան չափ ար ժե քա վոր 
«Կյան քիս դավ թա րը» հու շագ րու թյուն նե րի 
գրքում, եւ որի մա սին ամ բող ջա կան եր կու 
էջով, իմ նա խա ձեռ նու թյամբ, անդ րա դարձ 
տպագր վեց «Ազգ» թեր թի 2006 թ. հոկ տեմ-
բե րի 14-ի հա մա րում):

Մինչ վա նա կան հա մա լիր հաս նե լը՝ Որո-
տա նի գե ղա տե սիլ կիր ճի «Սա տա նա յի 
կա մուրջ» ան վան վող վայ րում Մ. Աս լա մա-
զ յանն առա ջար կում է երե քով լու սան կար-
վել: Սա կայն Բա կուն ցը հրա ժար վում է:

— Ակ սե՛լ, կար ծում ես, որ մենք ար ժա-
նի չե՞նք քեզ հետ լու սան կար վե լու,— վի-
րա վոր ված գան գատ վում է Խորհր դա յին 
երկ րում ար դեն բա վա կա նին ճա նա չում 
ունե ցող Մ.  Աս լա մա զ յա նը: Բա կուն ցը, 
տխուր ժպտա լով, դա ռը մի իրո ղու թյուն 
է խոս տո վա նում.

— Սի րե լի նե՜րս, իմ գլխին օրա վուր «սեւ 
ամ պեր» են թանձ րա նում... Պար զա պես չեմ 
ուզում սույն ֆո տո փաս տով վտան գեք ձեր 
ծա ղիկ կյան քը…

 էջ 4

ԱԿՍԵԼԲԱԿՈՒՆՑԻՈԳԵՂԵՆՕՋԱԽՈՒՄ

Գործ՝ Մ. Ասլամազյանի

Գործ՝ Է. Իսաբեկյանի



ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2021, ՕԳՈՍՏՈՍ Բ, ԹԻՎ 16 (588), ԷՋ 4

 էջ 2
Միու թե նա կան գրա կան մա մու լում մեկ 

ան գամ չէ, որ, խո սե լով առ կա ար ձակ 
գոր ծե րի մա սին, հարց են ար ծար ծել՝ ար-
դեն ժա մա նակն է ստեղ ծե լու լայն ընդգրկ-
ման սո ցիալ փի լի սո փա յա կան վեպ: Այդ 
նույն պա հանջն այ սօր մենք էլ ենք դնում 
հայ ար ձա կա գիր նե րի առ ջեւ: Հաղ թա հար-
վել են 1950-ական նե րի կաշ կան դում նե րը, 
1960—1980-ական թվա կան նե րին ստեղծ-
վել են մեր կյան քի պատ կե րը ներ կա յաց նող 
հա ջող գոր ծեր, բայց դե ռեւս չկան այս նոր 
ժա մա նա կաշր ջա նի «Խա ղաղ Դոն»-ն ու 
«Դոկ տոր Ժի վա գո»-ն, «Վար պետն ու Մար-
գա րի տա»-ն ու «Ոս կե հոր թը»:

Բա ցի այդ՝ ռուս գրա կա նա գետ նե րից 
Եվ գե նի Սի դո րովն իր «Հա մադր ման ճա-
նա պար հին» հոդ վա ծում («Վոպ րո սի լի տե-
րա տու րի», 1975, թիվ 6), գտնում է, որ ռու-
սա կան ար ձա կում նկա տե լիո րեն թու լա ցել է 
վի պա կան-պատ մո ղա կան մտա ծո ղու թյու-
նը, ին չի հե տեւան քով իբր մեծ գոր ծեր չեն 
ստեղծ վում: Թեեւ մեծ գոր ծեր ստեղ ծե լու 
հա մար պար տա դիր չէ ան պայ ման ունե նալ 
պատ մո ղա կան մտա ծո ղու թյուն, բայց որ, 
իրոք, այդ հատ կա նի շը թու լա ցել է, փաստ 
է: Դա նկա տե լի է նաեւ մեր ար ձա կում: Եվ 
հի մա, ըստ էու թյան, ե՛ւ ար ձա կա գիր նե րի 

1960-ական նե րի սերն դի ուժե րի հա սու նաց-
ման, ե՛ւ փոր ձի ու կյան քի փաս տե րի կու-
տակ ման, ե՛ւ տար բեր ոճե րի առ կա յու թյան 
տե սա կե տից հար մար ժա մա նակն է անց նե-
լու հա մադ րա կան, բազ մա շերտ, հա րուստ 
ու ընդգր կուն գոր ծե րի ստեղծ ման: Հա կա-
ռակ դեպ քում 60-ական նե րի որո նում նե րը, 
ուշագ րավ լի նե լով հան դերձ, չեն վե րած վի 
հա մընդգր կուն վե պի ու հա մա պա տաս խան 
հե րո սի՝ որ պես վաթ սու նա կան նե րի գրա-
կան հու շար ձան:

1960—1970 եւ հե տա գա շրջա նի հայ ար-
ձա կում որո շա կի է քնա րա փի լի սո փա յա-
կան, պատ մա փի լի սո փա յա կան ար ձա կի 
շուն չը՝ նկա տի ունե նա լով Մա թեւո սյա նի 
առա վել պատ մո ղա կա նու թյան եւ Պետ րո-
սյա նի առա վել քնա րա կա նու թյան հակ ված 
ստեղ ծա գոր ծա կան խառն վածք նե րը: Զու-
գա հեռ հի շա տա կենք խորհր դա յին ար ձա-
կի այն պի սի ուշագ րավ գոր ծեր, ինչ պի սիք 
են Յուս տի նաս Մար ցին կյա վի չ յու սի «Ծի-
ծա ղող սո ճին», Վա սի լի Բե լո վի «Սո վո րա-
կան գործ», «Գայ լե րի ոհ մակ» վի պակ նե րը, 
Մի կո լաս Սլուց կի սի «Աս տի ճան դե պի եր-
կինք» եւ «Ադա մի խնձոր» (1960) վե պե րը: 
Նաեւ Չին գիզ Այթ մա տո վի եւ այ լոց վի պա-
սա նու թյու նը։

Առաջ նա հերթ նա խա պայ ման է մար դու 

(հե րո սի) կեր պա րի ամ բող ջա կա նու թյան 
պահ պա նու մը, մինչ դեռ հենց գյու ղագ րու-
թյո՞ւն, թե՞ քա ղա քագ րու թյուն հար ցադ րումն 
ինք նին խա թա րում է այդ ամ բող ջա կա նու-
թյու նը:

Այս տե սա կե տից հի շար ժան է բա նաս-
տեղծ Եվ գե նի Եվ տու շեն կո յի խոսքն իր վե-
պի տպագ րու թյան առ թիվ: Նախ, նա խոս-
տո վա նում է, որ գրա կա նու թյուն է մուտք 
գոր ծել որ պես ար ձա կա գիր։ Եվ ապա. «Ինձ 
թվում է, որ մեր ժա մա նա կա կից ար ձա կը 
եր բեմն իրեն սահ մա նա փա կում է նրա նով, 
որ կյան քի միաս նա կան ամ բող ջու թյու նը 
բա ժա նում է մա սե րի. մենք ունենք «գյու-
ղա գիր ներ», որոնց հա մար դժվար է պատ-
կե րաց նել քա ղա քի մա սին գրող նե րին, եւ 
«քա ղա քա գիր ներ», որոնց հա մար դժվար է 
պատ կե րաց նել գյու ղի մա սին գրող նե րին» 
(«Լի տե րա տուր նա յա գա զե տա», 1980, 
թիվ 1, 1 հուն վար): Այ նու հե տեւ խոս քը շա-
րու նա կում է իր վե պի մա սին, ին չը թեեւ 
չի հա վակ նում «էպո սի հա մընդգր կու նու-
թյան», բայց այդ միաս նու թյան օրի նակ է:

Գյու ղագ րու թյո՞ւն, թե՞ քա ղա քագ րու թյուն. 
սրանք հա մե մա տա բար տե սա նե լի եզ րեր 
են, բայց հա ջոր դում են բո վան դա կա յին այլ 
տրո հում ներ՝ ար դյու նա բե րա կան, պատ մա-
հե ղա փո խա կան, ին տե լեկ տուալ, հո գե բա-

նա կան, հայ րե նա սի րա կան, պատ մա կան 
եւ այլն:

Ահա այս բազ մա ճյուղ շար ժու մը միաս-
նա կան իրա կա նու թյան ամ բող ջա կան 
պատ կեր տես նե լու ցան կու թյամբ՝ ար ձա-
կի ըն թա ցիկ վի ճա կը Եվ գե նի Սի դո րովն 
ուղ ղոր դում է որ պես ճա նա պարհ դե պի 
հա մադ րու թյուն: Այս տեղ է նաեւ մտա վո-
րա կա նու թյան կյան քը, որի «քա ղա քա յին» 
գի տակ ցու թյան ձանձ րա լի դրա ման ուսում-
նա սի րում են Յու րի Բոն դա րեւը, Անդ րեյ Բի-
տո վը, Սեր գեյ Զա լի գի նը, Էնն Վե տե մա ան, 
Լի լի Պրո մե տը, մե զա նում՝ «Խում հար» վի-
պա կով Հրանտ Մա թեւո սյա նը, այ նու հե տեւ՝ 
Պետ րո սյա նը, Խա լա փյա նը, Ար շա կյա նը 
եւ ուրիշ ներ:

Ար ձա կի զար գաց ման ուղ ղու թյուն նե րի 
շուրջ կենտ րո նա կան մա մու լը պար բե րա-
բար ծա վա լում էր բա նա վե ճեր: Մաս նա վո-
րա պես «Վոպ րո սի լի տե րա տու րի» ամ սա-
գիրն այդ հար ցե րին անդ րա դար ձել է 1964 
եւ 1975  թվա կան նե րին: Տե սա կետ նե րը, 
ինչ պես միշտ, տար բեր են:

Շա րու նա կե լի

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

 էջ 3
Բա կուն ցի կան խա գու շա կու մը, ցա վոք, 

իրա կա նա ցավ. լու սե ղեն մար դուն, մեր մե ծա-
գույն գրո ղին զրպար տում, հա նի րա վի ձեր-
բա կա լում, ապա՝ եր կար ու տան ջա լի հար-
ցաքն նու թյուն նե րից հե տո, Երեւա նի բան տից 
ծա ծուկ Հրազ դա նի կիրճ են տա նում, գնդա-
կա հա րում ու թա ղում իր իսկ ձեռ քով փո րած 
խոր շում… Ցայ սօր տա կա վին ան հայտ է նրա 
շիր մա տե ղին, ինչ պես իր ըն կեր ու գրչեղ բայր 
հան ճա րեղ Եղի շե Չա րեն ցի նը…

1930-ական նե րի խորհր դա յին բիրտ իրա-
կա նու թյուն… Նախ կա լա նե ցին միտքն ու 
հո գին, ապա ֆի զի կա պես ոչն չաց րե ցին 
ան զու գա կան մի գրո ղի, որի ար ձա կը հա-
մաշ խար հա յին մե ծու թյուն նե րի գլուխ գոր-
ծոց նե րի մա կար դա կին է: Հզոր գե ղար վես-
տա կա նու թյամբ, ան զու գա կան հա յե րե նով, 
հա մա մարդ կա յին գա ղա փար նե րով, քնա րա-
կա նու թյամբ առ լե ցուն բա կուն ցյան գրա կան 
հունձ քը, ին չը նա սրտա բուխ հանձ նեց ժո-
ղովր դին, եւ որն ինք նին մի ամ բողջ գրա կա-
նու թյուն է, իրա կա նում դար ձավ գրո ղի անձ-
նա կան ող բեր գու թյու նը, նրա Գող գո թան…

Կապ տա գորշ, սա հուն աս ֆալ տու ղին, 
ասես կի լո մետ րեր ձգվող լայն ու եր կար 
ժա պա վեն, անընդ հատ քանդ վում-բաց վում 
ու փռվում է իմ առ ջեւ: Հըն թացս Բա կուն ցի 
ժա մա նա կա կից նե րից էլի մի դրվագ եմ վեր-
հի շում: Շատ տպա վո րիչ ու ճա նա չո ղա կան 

է Վախ թանգ Անա նյա նի «Բա կուն ցի հետ» 
հու շը: Այն հրա պա րակ վել է 1959-ին, երբ 
տեւա կան լռու թյու նից հե տո առա ջին ան-
գամ պե տա կա նո րեն նշվել է շին ծու մե ղադ-
րան քով դա տա պարտ ված, իսկ հետս տա-
լի նյան տա րի նե րին՝ 50-ական նե րի կե սին, 
ար դա րաց ված գրո ղի ծննդյան 60-ա մյա-
կը (ի դեպ, Վ. Անա նյա նը ժա մա նա կին ինձ 
պատ մել է, որ հո բե լ յա նի առ թիվ նա վեր ջա-
պես պա տե հու թյուն է ունե նում ար տա հայ-
տե լու ավե լի քան քսան տա րի սրտում ան-
թեղ ված սերն ու ցա վը՝ առ «ան բա սիր հո գի 
սի րե լի Ակ սե լը»):

— Քե զա նից հո ղի հոտն եմ առ նում,— գյու-
ղատն տե սա կան «Մաճ կալ» թեր թի խմբա-
գիր Վ. Անա նյա նին մի օր զգաց ված ասել է 
հան գա մանք նե րի բե րու մով մայր բնու թյու-
նից կտրված, մայ րա քա ղա քում աշ խա տող 
եւ ապ րող հո ղա պաշտ Բա կուն ցը:

Սրտա ռուչ է հուշ-պատմ ված քի վեր ջին 
հատ վա ծը: Բան տարկ ված Վ.  Անա նյա նը 
վկա յում է. «…նրա ձե ռա գի րը տե սա բան-
տի կա մե րա յի մի մութ ան կյու նում՝ խո նավ 
պա տի ծե փին. «Այ սօր տա նում են գլուխս 
ուտե լու: Ակ սել Բա կունց…»: Չո քե ցի երե սով 
դե պի պա տը՝ գլուխս ափե րիս մեջ, եւ լուռ 
ող բա ցի իմ ըն կե րոջ, իմ ուսուց չի ող բեր գա-
կան վախ ճա նը: Կսկծա ցի կա խար դա կան 
Միր հա վի հա մար, որ ա րյուն տա լով գնաց 
թաղ վեց ան հայ տու թյան մեջ…»:

Ակ սել Բա կուն ցի մա սին գրված գրա կա-
նա գի տա կան բա զում աշ խա տու թյուն նե րի 
ու հոդ ված նե րի մեջ հարկ է առանձ նաց նել 
Հա կոբ Կա րա պեն ցի գնա հա տա կա նը:

«Մե նա վոր մի գա գաթ է Բա կուն ցը,— գրում 
է սփյու քա հայ ան վա նի գրա կա նա գե տը: 
Նրա նից առաջ եւ նրա նից հե տո արեւե լա հայ 
ար ձա կը եր բեք չհա սավ այն բար ձուն քին, 
որ Բա կունցն էր՝ ինք նա տիպ, բյու րեղ, գրե-
թե անա ռիկ: …Զան գե զու րի մթին կիր ճե րից 
բարձ րա ցավ գրա նի տե հա սա կը Բա կուն ցի: 
Ինքն էր ու իր ներ քին տիե զեր քը: …Բա կուն-
ցի դեպ քում գու նատ վում են բնո րո շում նե րը: 
…Անակն կալ եկավ Բա կուն ցը, մի բա ցար ձակ 
ֆե նո մեն, որ մեծ գաղտ նի քի պես կախ վել է 
հայ գրա կա նու թյան ճա կա տին»: Հ. Կա րա-
պեն ցը նաեւ ընդ հա նուր աղերս ներ է տես նում 
Բա կուն ցի եւ Ու. Ֆոլկ նե րի, Է. Հե մին գուե յի, Ալ-
բեր Քա մյուի, Ջեյմս Ջոյ սի ստեղ ծած բարձ րա-
կարգ ար ձա կի հետ, եւ դա ամե նեւին չա փա-
զանց ված չէ…

*  *  *
Մտքիս կի զա կե տում դար ձյալ մեր ժո-

ղովր դի պան ծա լի զա վակ Ակ սել Բա կունցն է՝ 
լու սա վոր, ան հա սա նե լի հան ճա րը, նա, որի 
հո գու թարգ ման գրի չը խոս քար վես տի ինչ-

պի սի՜ նոր որակ, ինչ քա՜ն 
շռայլ, ան խամ րե լի գույ ներ 
բե րեց գրա կա նու թյուն…

Խո րին հար գան քով եմ 
աչ քե րիս մեջ առ նում Բա-
կունց ծնած այս  լեռ նաշ-
խար հը…

Վեր ջին կեռ մա նի բար-
ձուն քից, լեռ նա գոգ տա-
փա րա կի վրա, մե կեն բաց-
վում է հիաս քանչ քա ղաք 
Գո րի սի հա մայ նա պատ-
կե րը՝ կա նո նա վոր, ուղիղ 
փո ղոց ներ, վար չա կան ու 
բնա կե լի շեն քեր: Իսկ կա-
նա չա վետ պար տեզ նե րով 
պա րուր ված առանձ նա-
տնե րը բնաշ խար հիկ, հայ-
կա կան ժո ղովր դա կան, 
նաեւ ավան դա կան եւ ար դի ճար տա րա պե-
տա կան տար րե րի հա մադ րու մով զուտ գո րի-
սյան ոճի ինք նա տիպ գե ղեց կա գույն նմուշ ներ 
են, որոնք քա ղա քին առանձ նա հա տուկ կո լո-
րիտ են հա ղոր դում: Այ նուա մե նայ նիվ, Գո րի սի 
«առանձ նաշ նոր հյալ» դի մա գիծ են եր կինք 
մի տող կո նա ձեւ «ցից» քա րա ժայ ռե րը՝ քեր-
ծե րը: Դրան ցից փուխ րե րի ներ սում հնում հա-
մառ մար դիկ ան ձավ-կա ցա րան ներ են փո րել 
եւ այդ յու րա տե սակ քա րա փոր տնե րում ապ-
րել սե րունդ նե րով…

Բար ձուն քից զմայլ ված դի տում եմ քա-
ղա քը, շրջա կա լեռ ներն ու ձո րե րը: Մտա բե-
րում եմ գո րի սյան տե ղա նուն նե րը, սա կայն 
առանց տե ղա ցի օգ նա կան-հու շա րա րի՝ 
դժվար է որո շա կիո րեն զա նա զա նել, թե որն 
է Լաս տի խու թը, որը՝ Դրնգա նը, Գյու նեյ թա ղը 
կամ Գայ լա բու նի ձո րը, Պղնձա քա րը, Շո րը… 
Չէ՞ որ դրանց մա սին իրենց գրվածք նե րում 
բազ միցս հի շա տա կել են Ակ սել Բա կուն ցը 
(«Կյո րես», «Բրու տի տղան» եւ այլն) եւ Վա-
հան Բա կուն ցը՝ իր հե ղի նա կած «Մեծ հույ զե-
րի սերմ նա ցա նը»՝ ավագ եղ բո րը նվիր ված 
հի շո ղու թյուն նե րի հիա նա լի գրքում:

Հա տում եմ Մեղ րի—Իրան եւ Ար ցախ տա-
նող ճա նա պարհ նե րի հան գույց-խաչ մե-
րու կը, ավ տո մե քե նան վա րում նվի րա կան 
անուն ներ կրող քա ղա քի Դա վիթ-Բեկ, Գա-
րե գին Նժդեհ, Ան կա խու թյան փո ղոց նե րով 
եւ Մաշ տո ցի 41-ում կա յա նում իմ փնտրած 
նշա նա վոր տան մոտ:

Գրա նի տե եռա լե զու ցու ցա նա կը ծա նու-
ցում է՝ ԱԿ ՍԵԼ ԲԱ ԿՈՒՆ ՑԻ ՏՈՒՆ-ԹԱՆ ԳԱ ՐԱՆ, 
ցու ցա տախ տա կի վեր նա մա սում գրո ղի կի-
սա դե մով պատ կեր ված նկարն է: Տան պա-
տի ոճա վոր ված խոր շում Բա կուն ցի բա զալ-
տե կի սանդ րին է՝ բա րե հար մար ագուց ված:

Փո ղո ցում ուշադ րու թյունս գրա վում է սի-

զա մար գում ամուր ու անե րեր կանգ նած 
վիթ խա րի ըն կու զե նին՝ բու նը դա լար լիա-
նա նե րով ըն դե լուզ ված (հե տո կի մա նամ, 
որ ծա ռը պա տա նի Սանթ րի-Ալեք սանդ րի 
տնկածն է՝ դա րա հա սակ կեն դա նի մա սունք-
հու շար ձան…. Ցան կանք, ուրեմն, որ այն էլի 
մեկ դար այս պես խշշա կա նաչ…):

Կա մա րա ձեւ փայ տե դար պա սի բաց փեղ-
կով ներս եմ մտնում. սա լարկ ված կո կիկ 
բակ, խնամ ված, ըն դար ձակ այ գի եւ, իհար-
կե, գրո ղի հո րե նա կան տու նը: Այն, կա րե լի 
է ասել, մե կու կես հար կա նի է՝ լայն պատշ-
գամ բով, հնաոճ ցան ցա պատ դռնե րով ու 
լու սա մուտ նե րով: Տու նը 19-րդ դա րի վեր ջին 
կա ռու ցել է Ակ սել Բա կուն ցի խո հեմ հայ րը՝ 
Ստե փան Թեւո սյան Բա կուն ցը:

Ծա նո թա նում եմ թան գա րա նի տնօ րեն 
Վար դան Սարգ սյա նի, աշ խա տակ ցու հի ներ 
Ան ժե լա Մի քա յե լ յա նի, Անա հիտ Հա րու թյու-
նյա նի, Լա րի նա Սարգ սյա նի հետ:

Ավարտ վել է հեր թա կան էքս կուր սիան: Այ-
ցե լու նե րը մո տե նում, երախ տի քի ան կեղծ 
խոս քեր են ասում աշ խա տա կից նե րին՝ սի-
րե լի գրո ղի կյան քի ու գոր ծու նեու թյան մա-
սին նոր, հա րուստ ու հան գա մա նա լի տե ղե-
կու թյուն ստա նա լու հա մար: Այ ցե լու նե րից 
ճա նա չում, ող ջու նում եմ տնտե սա գի տու-
թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր Արամ Վար դա-
նյա նին, որի հայ րե նի Թա լի նի նշա նա վոր 
Աշ նա կում («Դու ծա նո՞թ ես Աշ նակ գյու ղին, / 
Ուր ծի րանն է հաս նում ճյու ղին…». Գ. Էմին, 
«Սա սուն ցի նե րի պա րը»), մենք ընդ հա նուր 
շատ ըն կեր ներ ու բա րե կամ ներ ունենք: 
Նա տիկ նոջ հետ է Երեւա նից Գո րիս եկել, եւ 
պար զա պես հա ճե լի է իմա նալ, որ նրանք էլ 
են բա կուն ցա պաշտ ներ…

Շա րու նա կե լի

Սերժ ՄԱ ՆՈՒ ԿՅԱՆ

ԱԿՍԵԼԲԱԿՈՒՆՑԻՈԳԵՂԵՆՕՋԱԽՈՒՄ

Վաթսունականների արձակագիրներ.  
ժամանակըեւհերոսը

Գործ՝ Փ. Թերլեմեզյանի

Գործ՝ Հ. Մամյանի
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Թուրք եւ քուրդ խու ժա նը կա տա ղի գրո-
հի ան ցավ բո լոր ուղ ղու թյուն նե րով։ 

Հա յե րը կո րուստ ներ ունե ցան հար ձակ ման 
առա ջին օր վա ըն թաց քում։ Առա ջին օր վա 
խու ճա պից հե տո հայ կա կան ինք նա պաշտ-
պա նա կան ուժե րը վե րա դա սա վոր վե-
ցին նա խա պես պատ րաստ ված մար տա-
կան դիր քե րում։

Կռիվ նե րից մի քա նի օր առաջ Մ. Ավե տի-
սյա նը հրա վի րում է կու սակ ցա կան լի դեր-
նե րի խորհր դակ ցա կան ժո ղով։ Այն տե ղի 
է ունե նում ար մե նա կան Լեւոն Խա նի կյա նի 
բնա կա րա նում։ Իր բնույ թով նման ժո ղով 
առա ջին ան գամ էր գու մար վում Վա նում։ 
Ժո ղո վի օրա կար գի առանց քը կազ մում 
էր մո տե ցող ար հա վիր քին դի մագ րա վե լու 
հար ցը։ Մ. Ավե տի սյանն իր խոս քում խո րա-
պես հիմ նա վո րում է հա յոց կու սակ ցու թյուն-
նե րի փո խա դարձ հա մե րաշ խու թյան եւ հա-
մա գոր ծակ ցու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ 
գտնե լով, որ «թշնա մին ահա ւոր ոյժ ունի եւ 
իր յե տեւից կայս րու թիւն մը, ուս տի մեզ կը 
մնայ շար ժիլ խիստ զգու շա ւոր, խո հեմ եւ 
գաղտ նի կեր պով, եթէ կու զենք յաղ թա նակ 
ապա հո վել եւ կոտ րել գե րու թեան դա ժան 
շղթան» (Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խիվ, 
ֆ. 427, ց. 1, գ. 30, էջ 79)։ Նա մաս նա վո րա-
պես առա ջար կում է վերջ տալ ցույ ցե րին եւ 

ցու ցա մո լա կան գոր ծու նեու թյա նը, քա նի որ 
ցույ ցե րը «կսպա ռեն մեր ուժե րը, ժո ղո վուր-
դի մէջ յո ռե տե սու թիւն կը յա ռա ջաց նեն» 
(նույն տե ղում)։ Բնո րոշ է, որ հնչա կյան նե րի 
պա րագ լուխ Մար տիկ Սա րու խա նյա նը, հե-
տեւե լով իր կու սակ ցու թյան որ դեգ րած դիր-
քո րոշ մա նը, ի պա տաս խան հայ տա րա րում 
է. «Ոչ, մենք ցոյց ենք անում, որ Եւրո պան 
դղրդի» (նույն տե ղում)։

Բա րե բախ տա բար, վտան գի թեժ պա-
հին Վա նում գոր ծող քա ղա քա կան ուժե-
րի առաջ նորդ նե րը գոր ծե ցին միա կամ ու 
ընդգծ ված հա մե րաշ խու թյան մթնո լոր տում։

Պաշտ պա նո ղա կան դի մադ րու թյան նա-
խա գի ծը նա խա պես գծագր ված եւ պատ-
րաստ ված էր։

Ար մե նա կան պա րագ լուխ Մ. Ավե տի սյա-
նը, հնչա կյան եւ դաշ նակ ցա կան պե տե րի՝ 
Մար տի կի եւ Պե տո յի հետ հա մա խոր հուրդ, 
1896 թ. հու նի սի 4-ին դի մում է վե րոն շյալ 
նա խագ ծի գոր ծադ րու թյա նը։ Նա խա պես 
ցու ցա կագր ված հինգ հա րյու րից ավե լի հայ 
ռազ միկ ներ տե ղա վոր վում են «պատ նեշ նե-
րու» կամ «դիր քե րու վե րած ված երկ յար կա-
նի տու նե րու վե րի ն յար կե րուն մէջ, որոնք 
շի նուած էին հայ եւ թուր քաբ նակ թա ղե րու 
սահ մա նա կից՝ զուտ հա յաբ նակ փո ղոց նե-
րու վրայ» (Ա. Դար բի նյան, նշվ. աշխ., էջ 71)։

Իսկ քա ղա քում կա ռուց վել էին շուրջ երե-
սու նե րեք այդ պի սի դիրք-պատ նեշ ներ։

Ահա վոր ու հե րո սա կան էր Վա նի դյու ցազ-
նա մար տը։ Հա յոց մի բուռ քա ջեր, իրենց 
պա տի վը, ինչքն ու կյան քը պաշտ պա նե լու 
բնա կա նոն մղում նե րից դրդված, ելել էին 
ճա կա տե լու ան հա մե մատ գե րա կշիռ եւ պե-
տու թյան կող մից կազ մա կերպ ված ուժե րի 
դեմ։ Հայ կա կան թա ղա մա սե րը վե րած վել 
էին ինք նա պաշտ պա նա կան ճամ բար նե րի՝ 
շնոր հիվ հայ քա ղա քա կան ուժե րի հա մե-
րաշ խու թյան եւ կազ մա կերպ վա ծու թյան։ 
Պաշտ պան վե լու հա մար օգ տա գործ վում էր 

ամեն ինչ. բնա կան ամ րու թյուն նե րը, բա-
կերն ու պար տեզ նե րը, առանձ նատ նե րը։ 
Խու ժա նի եւ քրդա կան հե ծե լա զո րի առաջ-
խա ղա ցու մը կանգ նեց նե լու նպա տա կով 
որոշ տե ղե րում կտրել էին հսկա ուռե նի նե-
րը՝ փո ղոց նե րում ստեղ ծե լով բա րի կա դան-
ման ամ րու թյուն ներ, թա ղա մի ջյան ճա նա-
պարհ նե րը ողո ղել ջրե րով (տե՛ս Աճա ռյան 
Հր., Տաճ կա հա յոց հար ցի պատ մու թյու նը, 
Նոր Նա խի ջեւան, 1915 թ., էջ 40)։

 էջ 6

 էջ 3
XV դ. Գե ղար դա վան քում բազ մա թիվ ձե-

ռագ րեր են գրվել:
Պահ պան ված հնա գույն հու շար ձա-

նը Գե ղար դա վան քի պարս պա պա տե րից 
դուրս՝ արեւմ տյան կող մում գտնվող, XII 
դա րի Ս.  Աստ վա ծա ծին կի սա ժայ ռա փոր 
մա տուռ-եկե ղե ցին է: Պա տե րին փո րագր-
ված են նվի րատ վա կան մի քա նի ար ձա-
նագ րու թյուն ներ: Եկե ղե ցու հա րա վա յին 
պա տին պահ պան վել է Աղ վա նից Ստե փա-
նոս Գ կա թո ղի կո սի (1155—1195 թթ.) թո ղած 
1181 թ. ար ձա նագ րու թյու նը՝ վան քին սուրբ 
Անդ րեա սի մա սունք նե րը նվի րե լու մա սին: 
XII դ. Այ րի վանքն ստա ցել է բազ մա թիվ նվի-
րատ վու թյուն ներ՝ հո ղեր, այ գի ներ, դրամ: 
1190 թ. վան քում գրվել է «Տո նա պատ ճառ» 
ժո ղո վա ծուն, 1217 թ. վան քի միա բան նե-
րի ուժե րով (Սար գիս նկա րիչ, Աբել գրիչ եւ 
Ստե փա նոս կազ մող) ստեղծ վել է ման րա-
նկար նե րով հա րուստ մե ծա դիր Ավե տա-
րան: XII դա րից Այ րի վանքն ան ցել է հայ 
իշ խան, զո րա վար Իվա նե Զա քա րյա նի իշ-
խա նու թյան ներ քո: Իշ խան Իվա նե Զա քա-
րյանն Այ րի վանք է այ ցե լել 1219 թ. եւ նվի րել 
Բեր դաղ գյու ղը:

1215 թ.՝ Զա քա րյան նե րի իշ խա նու թյան 
եւ Բար սեղ վար դա պե տի վա նա հայ րու-
թյան օրոք, սրբա տաշ տու ֆով կա ռուց վել 
է Այ րի վան քի գլխա վոր՝ Կա թո ղի կե եկե ղե-
ցին: Կա ռուց ման ար ձա նագ րու թյու նը փո-
րագր ված է արեւմ տյան ճա կա տի մուտ քի 
վե րեւում: Այն ներ սից խա չա ձեւ է, իսկ ար-
տա քուստ՝ ուղ ղան կյուն՝ հա րա վա յին ճոխ 
շքա մուտ քով, դե կո րա տիվ կա մա րա շա րով 

ե ւ  հար  թա քան-
դակ նե րով զար-
դար ված գմբե թով: 
Հա տա կագ ծա յին 
եւ  ծա վա լա տա-
րա ծա կան հո րին-
ված քով եկե ղե-
ցին պատ կա նում 
է  Հ ա  յ ա ս  տ ա  ն ի 
«խա չա ձեւ գմբե-
թա վոր» հու շար-
ձան նե րի տի պին՝ 
XII—XIII դդ. բնո րոշ 
կա ռուց վածք նե-
րով: Հա տա կա գի-
ծը ձգված ուղ ղան-
կյու նի է՝ ներգծ ված 
խա չով, որի ուղիղ 
կենտ րո նից վեր է 
խո յա նում քա ռա-

կու սի հիմ քե րի վրա խարսխ ված սլա ցիկ 
գմբե թը: Գմբե թա կիր քա ռա կու սուց ան ցու-
մը թմբու կի կո րին իրա կա նաց վել է առա-
գաստ նե րի մի ջո ցով: Խա չի արեւե լ յան թեւը 
պսակ ված է կի սաշր ջա նա ձեւ ավագ խո-
րա նով, իսկ մյուս թեւերն ըն դար ձակ վե լով 
ստա ցել են ուղ ղան կյան տեսք՝ ծածկ ված 
գլա նա ձեւ թա ղե րով: Խա չի թեւե րի չորս 
ան կյուն նե րում կա ռուց ված են երկ հար-
կա նի ավան դատ ներ՝ թա ղա կապ ծած կով, 
արեւե լ յան կող մում՝ փոք րիկ խո րան նե րով: 
Ներ քին հար դա րան քը մշակ ված է XII—XIII 
դդ. ճար տա րա պե տա կան ար վես տի ոճով: 
Հար դա րան քի վար պետ կա տար մամբ 
առանձ նա նում են հատ կա պես թմբու կը եւ 
հա րա վա յին շքա մուտ քը: Պա տե րի վրա 
պահ պան ված ար ձա նագ րու թյուն նե րից 
երեւում է, որ բազ մա թիվ ան ձինք նյու թա-
պես օժան դա կել են եկե ղե ցու առան ձին 
մա սե րի (ավան դատ ներ, խո րան, սա լա հա-
տակ եւ այլն) շի նա րա րու թյա նը: XV դ. Կա-
թո ղի կեի հա րա վա յին պա տի տակ զույգ 
խաչ քա րեր են կանգ նեց վել:

1215—1225 թթ. Կա թո ղի կեի արեւմ տյան 
ճա կա տին կից կա ռուց վել է կենտ րո նա-
կազմ, քա ռա սյուն, շթա քա րա յին մշակ-
մամբ գմբե թա վոր գա վիթ, որի հյու սի սա յին 
պա տին փո խա րի նում է բնա կան ժայ ռը: 
Հա տա կա գիծն ուղ ղան կյուն է՝ գրե թե քա-
ռա կու սի: Գա վի թը հյու սի սա րեւե լ յան եւ 
հա րա վա րեւե լ յան ան կյուն նե րում ունի 
երկ հարկ ավան դատ ներ, որոն ցից ձա խա-
կող մյան երկ րորդ հար կի նը նվիր ված է Թա-
դեոս առա քյա լին:

1240-ական թթ. Խաղ բա կյան տոհ մից 
Պռոշ իշ խա նը վան քը, տոհ մա կան տա պա-
նա տուն դարձ նե լու նպա տա կով, գնել է Իվա-
նե աթա բե կի որ դի Ավա գից: 1257—1258 թթ. 
նո րոգ վել է Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցին, եւ 
ներ սը ծածկ վել է որմ նան կար նե րով: Խո րա-
նի կենտ րո նում պատ կեր ված է Աստ վա ծա-
ծի նը՝ մա նուկ Հի սու սը գրկին, եր կու կող քե-
րին՝ հրեշ տակ ներ, իսկ առաս տա ղին Պռոշ 
իշ խա նի եւ իր ըն տա նի քի խմբան կարն է:

XIII դ. կե սից Այ րի վան քում է պահ վել աստ-
վա ծա մուխ (Աստ ծու՝ Քրիս տո սի մեջ մեխ-
ված, խրված) սուրբ գե ղար դը՝ Քրիս տո սի կո-
ղը խո ցած նի զա կի եր կա թե ծայ րը, որը, ըստ 
ավան դու թյան, Հա յաս տան է բե րել Թա դեոս 
առա քյա լը: Այդ ժա մա նա կից վան քը կոչ վել է 
Գե ղար դա վանք, իսկ սուրբ գե ղար դը մին չեւ 
XVIII դ. այս տեղ պա հե լուց հե տո տե ղա փո-
խել են Ս. Էջ միա ծին: 1260 թ. Կա թո ղի կեից եւ 
գավ թից հյու սիս՝ ժայ ռի մեջ, խցեր են փոր-
վել: 1258 թ. Պռոշ իշ խա նի պատ վե րով սուրբ 
գե ղար դի հա մար դրվա գա զարդ պա հա րան 
է պատ րաստ վել: Պա հա րա նի ար ձա նագ-
րու թյան սկզբում սրբու թյան մե ծա րան քի եւ 
պաշ տա մուն քի բա նաս տեղ ծա կան ար տա-
հայ տու թյունն է: XIII դա րից Գե ղար դա վան-
քում են պա հել նաեւ նո յյան տա պա նի փայ-
տե մա սուն քը: Այս եր կու սրբու թյուն նե րը մեծ 
հռչակ են բե րել վան քին:

Իվա նեի որ դի մեծ իշ խան Ավա գի իշ-
խա նու թյան օրոք՝ 1230—1250-ական թթ., 
իշ խան Պռոշ Խաղ բա կյա նը կա ռու ցել է 
Գե ղար դա վան քի գավ թից մուտք ունե ցող, 
եր կու զույգ խաչ վող կա մար նե րով եւ շթա-
քա րա յին հար դա րան քով, գմբե թա վոր եւ 
եր դի կից լու սա վոր վող ժայ ռա փոր առա ջին 
եկե ղե ցին (ճար տա րա պետ՝ Գալ ձագ): Հա-
տա կա գի ծը ոչ լրիվ խա չա ձեւ է, հա րա վա-
յին թեւը գրե թե բա ցա կա յում է (այն ուղ ղա-
կի հնա րա վոր չէր կա ռու ցել՝ գավ թի պա տի 
հա մար մնա ցած տե ղի սղու թյան պատ ճա-
ռով): Եկե ղե ցին ծածկ ված է XIII դ. բնո րոշ 
խա չա ձեւ կա մար նե րի վրա հանգ չող նրբա-
գեղ շթա քա րե գմբե թով: Գմբե թա կիր քա ռա-
կու սու վրա՝ նռան քան դակ նե րով զար դար-
ված խա չա ձեւ վող կա մար նե րի վե րեւում, 
ար ձա նագր ված է. «Զվարդ պետս Գալ ձագ 
յի շե ցեք»: Գալ ձա գը հա մար վում է վան քի 
ժայ ռա փոր կա ռույց նե րը կեր տող ճար տա-
րա պե տը: Եկե ղե ցու մեջ՝ հյու սի սա յին պա-
տի տակ, կա ժայ ռե րից բխող, ավան դա բար 
հրա շա գործ հա մար վող սառ նո րակ աղ բյուր 
(«Սուրբ աղ բյուր»), որը պաշտ վել է հե թա նո-
սու թյան ժա մա նա կաշր ջա նից:

1283  թ. Խաղ բա կյան Պռոշ իշ խա նը 
գլխա վոր եկե ղե ցուն կից գավ թի հյու սի սա-
յին կող մում կա ռու ցել է ժայ ռա փոր տոհ մա-
կան տա պա նա տու նը եւ նրա նից արեւելք՝ 
երկ րորդ վի մա փոր եկե ղե ցին: Եկե ղե ցին 
«գմբե թա վոր դահ լիճ» տի պի կա ռույց է: 
Պա տե րից սկզբնա վոր վող կի սաշր ջա նա ձեւ 
կա մար նե րի վրա յից բարձ րա նում է թմբու-
կը՝ պսակ ված գմբե թի քան դա կա զարդ կի-
սագն դով: Ինչ պես եկե ղե ցու, այն պես էլ 
գավ թի պա տե րը ծածկ ված են քան դակ նե-
րով: Մուտ քը եկե ղե ցի անց նում է գավ թի մի-
ջով: Գա վի թը ոչ մեծ չա փե րի ուղ ղան կյուն 
հա տա կագ ծով կա ռույց է եւ, հա վա նա բար, 
Պռո շյան նե րի տոհ մա կան տա պա նա տունն 
է: Տա պա նա տան հյու սի սա յին պա տին Պռո-
շյան իշ խան նե րի տոհ մա կան զի նան շա նի 
բարձ րա քան դակն է՝ ցու լի գլուխ, որը պա-
հում է շղթա յա կապ եր կու ա ռյու ծի, նրան-
ցից ներ քեւ թեւա տա րած ար ծիվ է՝ ճան կե-
րում գառ բռնած:

1288 թ. Պռոշ իշ խա նի որ դի Պա պա քը եւ իր 
կին Ռու զու քա նը Գե ղար դա վան քի հյու սի սա-
յին կող մում՝ ժայ ռի վե րին մա սում, կա ռու ցել 
են կենտ րո նա կազմ հո րին ված քով քա ռա-
սյուն, գմբե թից լու սա վոր վող խո շոր ժա մա-
տուն-դամ բա րան, որն ունի առան ձին թու նե-
լան ման մուտք՝ մոտ 10 մ եր կա րու թյամբ:

Վա նա կան հա մա լի րի գլխա վոր մուտ-
քից դե պի հյու սիս-արեւ մուտք՝ Գե ղար դա-
վան քի արեւմ տյան կող մում՝ ժայ ռի թեք 
լան ջին, պահ պան վել էր վի մա փոր դահ-
լի ճը: 1932 թ. Թ. Թո րա մա նյա նի ղե կա վա-
րած ար շա վա խում բը պե ղում նե րով բա ցել 
եւ ուսում նա սի րել է այս խո շոր ժայ ռա կոփ 
դահ լի ճը՝ ուղ ղան կյուն հա տա կագ ծով, 
քան դա կա զարդ որմ նա սյու նով, 5 մ բարձ-
րու թյամբ եւ մոտ 140 քառ. մ մա կե րե սով, 
որը Պռոշ իշ խա նի օրոք՝ XIII դ., կա ռու ցել է 
ոմն Մկրտիչ. իշ խան Պռո շի անու նը հի շա-
տակ ված էր դահ լի ճի արեւմ տյան պա տին 
փո րագր ված ար ձա նագ րու թյան մեջ: Դահ-
լի ճը, հա վա նա բար, եղել է գրա դա րան, 
ժո ղո վաս րահ կամ սե ղա նա տուն: Թ. Թո-
րա մա նյա նը գրել է, որ բո լոր որմ նա կա-
մար նե րը, խոր շե րը, որմ նա սյու նե րը, ամ-
բողջ քա րայ րը՝ առաս տա ղով եւ հա տա կով, 
մա քուր հղկված են: 1967 թ. ժայ ռի փլուզ-
ման հե տեւան քով դահ լի ճը գրե թե ամ բող-
ջո վին ոչն չա ցել է:

Շա րու նա կե լի

Ար ման ՄԱ ԼՈ ՅԱՆ
Պատ մա կան գիտ. թեկ նա ծու

Այրիվանք (Գեղարդավանք) եւ Սուրբ գեղարդ

ԴրվագներՎան-ՎասպուրականումԱրմենական,Հնչակյան
եւԴաշնակցականկուսակցություններիգործունեությունից
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 էջ 5
Վա նի ինք նա պաշտ պա նու թյու նը տեւում 

է 1896 թ. հու նի սի 3-ից մին չեւ 8-ը։ Հայ քա-
ղա քա կան ուժե րի կող մից դի մադ րու թյու նը 
կազ մա կերպ ված էր մար տա վա րա կան լա-
վա գույն սկզբունք նե րով՝ իհար կե նկա տի 
ունե նա լով ստեղծ ված իրա վի ճա կը եւ ունե-
ցած հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Ընդ որում, 
ինք նա պաշտ պա նու թյան ըն թաց քում հա յե-
րի ունե ցած կո րուստ ներն այն քան մեծ չէ ին, 
որ քան որ մեծ էին ան պաշտ պան բնակ չու-
թյան տված կո րուստ նե րը։ Հայ մար տիկ նե-
րի դի մադ րու թյու նը բա վա կան հա ջող էր եւ 
կա րող էր եր կար շա րու նակ վել, որը խիստ 
ան հանգս տաց նում է թուր քա կան իշ խա նու-
թյուն նե րին եւ Վա նի անգ լիա կան հյու պա-
տոս Ուլ յամ սին։ Նրանք մտա վա խու թյուն 
ունեին, որ Վա նի հա յու թյան դի մադ րա կան 
կռիվ նե րը շա րու նակ վե լու դեպ քում առիթ 
կտան սահ մա նա կից Ռու սաս տա նին ռազ-
մա կան մի ջամ տու թյուն կա տա րե լու։ Այդ 
պատ ճա ռով էլ ե՛ւ թուր քա կան իշ խա նու-
թյուն նե րը, ե՛ւ եվ րո պա կան հյու պա տոս նե րը 
փոր ձում են որեւէ ձեւով վերջ տալ հա յե-
րի դի մադ րու թյա նը։

Ա րյու նար բու Սա աեդ դին փա շան կան-
խազ գա լով, որ ռազ մա կան մի ջոց նե րով 
դժվար է ընկ ճել հա յոց դի մադ րու թյու նը, 
եվ րո պա կան հյու պա տոս նե րի մի ջո ցով 
ակ նար կում է սկսել բա նակ ցու թյուն ներ՝ 
զեն քը վայր դնե լու եւ ինք նա պաշտ պա նու-
թյան ղե կա վար նե րի՝ Պարս կաս տան անց-
նե լու վե րա բե րյալ։ Հու նի սի 6-ին Ուլ յամ սը 
հյու պա տոս նե րի անու նից պա հան ջում է 
ինք նա պաշտ պա նու թյան փաս տա ցի ղե-
կա վար Մ. Ավե տի սյա նից անձ նա տուր լի-
նել այն նա խա պայ մա նով, որ հա յոց կող մի 
ունե ցած զեն քե րը հանձն վեն թուր քա կան 
իշ խա նու թյուն նե րին, իսկ ապս տամբ նե-
րի պա րագ լուխ նե րը տար վեն եվ րո պա կան 
որեւէ նա վա հան գիստ։ Խմբա պե տա կան 
խորհր դակ ցու թյու նից հե տո ռազ մա կան 
մար մի նը մեր ժում է այս առա ջար կը։ Հա-
յե րը, չվստա հե լով Ուլ յամ սի կեղ ծա միտ 
մտադ րու թյուն նե րին, առա ջար կում են բա-
նակ ցու թյուն նե րին մաս նա կից լի նել Վա նի 
նաեւ ռու սա կան, ֆրան սիա կան ու պարս-
կա կան հյու պա տոս նե րին։

Միա ժա մա նակ կռի վը նո րից սաստ կա-
նում է։ Հու նի սի 7-ին հայ մար տիկ նե րին 
հա ջող վում է փա խուս տի մատ նել թուրք 
զին վոր նե րին եւ գրա վել եր կու թնդա նոթ։

Տար բեր կու սակ ցու թյուն նե րի, խմբե րի ու 
խմբակ նե րի պատ կա նող հայ երի տա սարդ-
նե րը, ցու ցա բե րե լով զար մա նա լի հա մե-
րաշ խու թյուն եւ միա կա մու թյուն, օր ու գի-
շեր հսկում էին դիր քե րը՝ հետ մղե լով զոր քի 
եւ խու ժա նի նո րա նոր հար ձա կում նե րը։ Հայ 

ինք նա պաշտ պան նե րը «... կը կռու էին եր-
գե լով «կռուե ցէք տղերք»-ը՝ շատ տեղ մաս-
նակ ցու թեամբ հե ղի նա կին» (Երա մեան Հ., 
Յու շար ձան Վան-Վաս պու րա կա նի, Ալեք-
սանդ րիա, 1950 թ., հատ. Ա, էջ 360)։

Իսկ հե ղի նա կը Միհր դատ Եսա յանն էր՝ 
«... ճշմա րիտ եզո պոս մը, որուն չափ գի-
տէր մագ նի սաց նել իր խօ սա կից նե րը.

Կռուե ցէք տղէրք, կռուե ցէք քաջ-քաջ,
Ան վե հեր կանգ նած թշնա մուն առաջ,
ցան կա լի է մեզ միշտ ազ նիւ մա հը,
Հե ռու մե զա նից ոսո խին ահը»
(նույն տե ղում, էջ 361)։
Այս քայ լեր գը հո րին ված էր դե ռեւս 

1895 թ. աշ նա նը՝ Բո ղազ-Քե սա նի մոտ տե-
ղի ունե ցած մարտն չում նե րի առի թով։ 
Թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի հա մար 
դժվար էր ընկ ճել հայ պաշտ պան նե րի անօ-
րի նակ ոգեշն չու մով ծնված հե րո սա կան 
ոգին։ Ուստի, սկսվում են դի վա նա գի տա-
կան խար դա վանք նե րը, 1896 թ. հու նի սի 
8-ին անգ լիա կան հյու պա տո սը կռի վը վեր-
ջաց նե լու պատր վա կի ներ քո նոր ժո ղով է 
գու մա րում, որին ներ կա են լի նում Վա նի 
հո գեւոր առաջ նորդ Սա հակ վար դա պետ 
Բագ րեւան դյա նը, Վա նի Նա զըմ փա շան, 
պարս կա կան հյու պա տոս Միր զա Հու սեին 
խա նը, ռու սաց կող մից՝ Կ. Չի լին կի րյա նը, 
ինք նա պաշտ պա նու թյան ղե կա վար Մ. Ավե-
տի սյա նը՝ քա ռա սուն փոր ձա ռու եւ զի նյալ 
հայ դուկ նե րի հետ։ Այդ ժո ղո վում հնչած 
մե ղադ րանք նե րին ի պա տաս խան՝ Ավե-
տի սյա նը եւս մեկ ան գամ հայ տա րա րում 
եւ հիմ նա վո րում է, որ իրենց մղած կռի վը 
ինք նա պաշտ պա նա կան բնույ թի եւ նշա-
նա կու թյան է. «Թող կա ռա վա րու թիւ նը դա-
դա րեց նէ ան զէն ժո ղովր դի կո տո րա ծը, թող 
ար գե լէ ալան-թա լա նը... Եւ թող հոս նստած 
յար գե լի հիւ պա տոս ներ իրենց ստո րագ րու-
թյամբ երաշ խա ւո րէն թէ կա ռա վա րու թիւ նը 
պի տի գոր ծադ րէ մեր խնդիր քը, այն ժա մա-
նակ մենք քա ղա քէն դուրս կել լենք» (Տէր-
Մկրտչեան Ե., Գան ձեր Վաս պու րա կա նի, 
Պոս թոն, 1966 թ., էջ 459)։

Վեր ջա պես հա մա ձայ նու թյուն է ձեռք 
բեր վում։ Հայ մար տիկ նե րը պի տի թող-
նեին Վանն այն պայ մա նով, որ ճա նա պար-
հին չպի տի հե տապնդ վեին թուր քա կան եւ 
քրդա կան ուժե րի կող մից։ Վա նի ինք նա-
պաշտ պա նա կան մարմ նի որոշ ման հա մա-
ձայն՝ կռվող երի տա սար դու թյա նը՝ զեն քը 
ձեռ քին, պետք է հասց նեին Պարս կաս տան։ 
Դա պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, որ հայ-
կա կան ջո կատ նե րի զի նամ թեր քը սպառ վե-
լու էր շու տով, իսկ թուր քա կան թնդա նոթ նե-
րի ուղիղ նշա նա ռու թյան հար ված նե րը մեծ 
ավե րա ծու թյուն ներ էին գոր ծում եւ զո հե րի 
տե ղիք տա լիս։ 1896 թ. հու նի սի 8-ի երե կո-

յան ինք նա պաշտ պա նա կան մարմ նի հրա-
մա նի հա մա ձայն՝ զի նյալ խմբե րը, թող նե լով 
իրենց դիր քե րը, շարժ վում են դե պի Վա րա-
գա վան քը։

Վա րա գա յի մա տույց նե րում հա վաք վում է 
շուրջ 1000 զի նյալ եւ ան զեն երի տա սարդ։ 
Այս տեղ միջ կու սակ ցա կան ժո ղո վից հե-
տո որոշ վում է, որ բո լո րը միա սին մի ուղ-
ղու թյամբ են առաջ շարժ վե լու։ Հնչա կյան 
զին վոր նե րը Մար տի կի առաջ նոր դու թյամբ 
առա ջա պահ ներ են ընտր վում, դաշ նակ-
ցա կան նե րը՝ Պե տո յի գլխա վո րու թյամբ 

«...բո լո րի թի կուն քից գնա լու, իսկ ար մե-
նա կան զին ված նե րը՝ Ավե տի սյա նի եւ Մու-
շե ղի գլխա վո րու թյամբ ան զեն նե րին եր կու 
կող մից պաշտ պա նե լու» (ԳԱԹ, Շա հեն Կու-
ժի կյա նի ֆոնդ, 580 թ., 3բ, №31, էջ 444)։ 
Վա րա գը դե ռեւս շեն էր։ Պա տա րագ է մա-
տուց վում։ Ապա յու րա քան չ յուր մար տիկ 
վերց նում է ճա նա պար հի հա մար անհ րա-
ժեշտ հաց ու մթերք։

Այ նուա մե նայ նիվ, նա հան ջի հար ցում 
տա րա ձայ նու թյուն ներ են առա ջա նում, եւ 
ար մե նա կան նե րի խում բը, պաշտ պա նա-
կան անհ րա ժեշտ մար տա կարգ ըն դու-
նե լով, ան մի ջա պես բռնում է նա հան ջի 
ճամ փան։ Իսկ Պե տո յի եւ Մար տի կի առաջ-
նոր դու թյամբ դաշ նակ ցա կան եւ հնչա կյան 
խմբե րը Վա րա գա լե ռան մոտ պատս պար-
վե լուց մի քա նի օր անց նույն պես բռնում են 
նա հան ջի ճա նա պար հը՝ Աբա ղա յի դաշ տով։

Սա կայն եր կու խմբերն էլ նա հան ջի հենց 
սկզբից հե տապնդ վե ցին թուր քա կան կա-
նո նա վոր զի նու ժի եւ քրդա կան մե ծա թիվ 
ուժե րի կող մից։ Թուր քա կան իշ խա նու-
թյուն նե րը խնամ քով նա խա պատ րաս տել 

էին նա հան ջող ջո կատ նե րի հե տապն դումն 
ու ոչն չա ցու մը։ Գործ նա կա նում իրենց հա-
վաս տիա ցում նե րին տեր չկանգ նե ցին նաեւ 
եվ րո պա կան հյու պա տոս նե րը, որոնք երաշ-
խա վո րել էին ինք նա պաշտ պան մար տիկ-
նե րի անվ տանգ ան ցու մը Պարս կաս տան։

1896  թ. Վա նի հու նի սյան հե րո սա կան 
ինք նա պաշտ պա նու թյու նը հայ սե րունդ-
նե րին եւ հա յոց պատ մու թյանն ավան դեց 
իր դա սերն ու պատ գամ նե րը, իր ուսա նե լի 
խոր հուր դը։ Այն թշնա մուն ցույց տվեց հա-
յու թյան դի մադ րա կան ուժն ու կո րո վը։

Ինք նա պաշտ պա նա կան մար տե րի հե-
տեւան քով թուր քե րին չհա ջող վեց Վան քա-
ղա քի հա յու թյան հան դեպ սար քել այն պի սի 
կո տո րած, թա լան ու ավե րում, ինչ պի սին 
նրանք իրա գոր ծե ցին շրջա կա գա վառ նե-
րի եւ ինք նա պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րից 
զուրկ այլ վայ րե րի նկատ մամբ։ Ինք նա-
պաշտ պա նա կան կռիվ նե րում առա վե լա-
գույնս իրար օժան դա կե ցին եւ կողք կող քի 
կռվե ցին ար մե նա կան նե րը, հնչա կյան ներն 
ու դաշ նակ նե րը։

Դա եւս մեկ ան գամ վկա յեց, որ հա յոց 
ուժե րը մեկ-միաս նա կան բռունց քի փո-
խարկ վե լու դեպ քում թշնա մու հա մար գրե-
թե անհ նա րին է դառ նում հա յա ջինջ պլան-
նե րի իրա գոր ծու մը։

Վա նի քա ջա կո րով ինք նա պաշտ պան-
ներն ապա ցու ցե ցին, որ հա յոց միաս նու-
թյան մեջ է հայ ժո ղովր դի լի նե լիու թյան եւ 
հա րա տեւ ման գրա վա կա նը։

Ար մեն ԿԱ ՐԱ ՊԵ ՏՅԱՆ
Պատ մա կան գիտ. թեկ նա ծու

Սկիզ բը՝ թիվ 8—10, 12—15

«Մե նու թյուն» պատմ ված-
քում հո գե կան առանձ նու-
թյունն ու դրսի աշ խար հի հետ 
շփման բա ցա կա յու թյու նը հե-
րո սին ստի պում են անց նել 
ինք նա վեր լուծ ման ուղի, եւ 
նա իր հա մար հան գում է այն-
պի սի եզ րա կա ցու թյան, որի 
ար դյուն քում սե փա կան եսի 
որո նու մը հան գեց նում է ինք-
նահր կիզ ման:

Զ.

Ո ր  բ ո ւ  ն ո ւ  բ ա զ  մ ա  թ ի վ 
պատմ վածք նե րում գոր ծո ղու-
թյուն նե րի փո խա րեն գե րիշ-
խում են հե րո սի խորհր դա ծու-
թյուն ներն ու մտո րում նե րը: 
Սյու ժե տա յին զար գա ցու մը 
հիմն վում է գլխա վոր կեր պա-
րի զգա ցում նե րի վրա: Այդ-

պես է «Գի նո վը» պատմ ված քի անա նուն 
հե րո սի դեպ քում: Երբ կյան քի դա ժան իրո-
ղու թյուն ներն իրենց կնիքն են դնում մարդ-
կա յին ճա կա տագ րե րի վրա, մար դիկ ել քեր 
են որո նում իրենց երա զանք նե րի ճա նա-
պար հին: Գի նո վու թյու նը մար դուն կա րող է 
թե կուզ քիչ ժա մա նա կով կտրել մռայլ իրա-
կա նու թյու նից՝ քա ջի պես ան վե հեր դարձ-
նե լով: «Գի նո վը ինք զին քը բազ մա պատ կած 
է: Գլու խը, իրա նը, ան դամ նե րը, հա կա-
մարտ, իրա րա մերժ, կռվա զան, անհ նա-
զանդ ան հա տա կա նու թյուն նե րու միու թյու-
նը մը: Ծուն կե րը կվեր նան, կթե քին: Իրա նը 
կծռի դե պի ետ: Թեւե րը առաջ կնետ վին 
աստ ղե րուն պլլվե լու հա մար, որ պես զի գի-
նո վը չի թա վա լի…» (Զ. Որ բու նի, Եվ եղեւ 
մարդ, էջ 302):

Գի նով ցած մար դու հա յաց քը միշտ վեր 
է խո յա ցած՝ դե պի ազա տու թյուն, դե պի 
անեզ րու թյուն: Դա փա խուստ է իրա կա նու-
թյու նից, գորշ ու տաղտ կա լի առօ րյա յից: 
Ան գամ ամե նա ծանր կամ բար կա ցած պա-
հին փո թոր կուն հո գին դառ նում է խա ղաղ 

ու անվր դով: Գո յու թյու նը մի կերպ քարշ 
տվող հե րո սի հա մար միակ հանգր վա նը 
մնում են նրա երա զանք նե րը, գի նով ցած 
վի ճա կը. «Գի նով, ահա տիե զեր քը կպար-
գեւե քեզ իր բո լոր կա րե լիու թյուն նե րը… 
Հրա մա յե, որ բո լոր տեն չանք ներդ պի տի 
կա տար վին» (նույն տե ղում, էջ 304):

Գի նով ցած լի նելն անեզ րու թյուն է տա-
նում մար դուն, հե ռաց նում է նրան իրա-
կա նու թյու նից: Այդ իրա կա նու թյան ձեւե րը 
կազ մում են մի լեռ, որը գնա լով մե ծա նում է: 
Գի նո վը համ բե րու թյան աղ բյուր է, թեեւ բե-
րա նում բար կու թյան ալիք ներ են պտտվում, 
պղպջակ ներ են պայ թում: Թեւե րը բաց վում 
են հով հա րի պես: Կա րող է նույ նիսկ Նա պո-
լեոն Բո նա պար տին հան դի պել, նրա հետ 
զրու ցել: Բնու թյունն էլ նման վում է մի չա-
րաճ ճի տղա յի, որն աթոռ է տա լիս՝ նստե-
լու հա մար, երբ նստե լիս է լի նում, քա շում 
է այդ աթո ռը: Ու այդ պես խան գար ված 
հի շո ղու թյան մեջ նո րա նոր վհուկ ներ են 
սպրդում՝ բա ցե լով ազա տու թյան ու պայ քա-
րի ուղին:  էջ 7, 8

ԴրվագներՎան-ՎասպուրականումԱրմենական,Հնչակյան
եւԴաշնակցականկուսակցություններիգործունեությունից

Զարեհ Որբունու պատմվածքները
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 էջ 6
Ան գամ լու սինն է չա րաճ ճիու թյուն ներ 

անում՝ պատ րաստ լի նե լով դուրս ցատ կել 
պա տու հա նից եւ մագլ ցել բարձր տա նիք-
նե րը: Այս պես գրողն անձ նա վո րում է ան-
շունչ առար կա ներն ու իրո ղու թյուն նե րը՝ 
«գի նով» մար դու հո գու թռիչ քը բնո րո շե լու 
հա մար, օրի նակ՝ փո ղոց նե րը նման վում են 
հո սա նուտ գե տե րի, որոնք անընդ հատ քա-
շում են: Աչ քե րը փակ վում են ար տա քին 
աշ խար հի իրո ղու թյուն նե րի հա մար: Եր կի-
րը հյու րա սի րում է՝ իր բա զուկ նե րը տա րա-

ծած: Բնու թյու նը տե ղի է տա լիս, քա նի որ 
մար դը մեր ժել է իրեն, երկն քի հա մաս տե-
ղու թյու ննե րը մխրճվում են ան հու նու թյան 
մեջ: Աստ ղերն իջ նում են երկն քից կա մաց-
կա մաց եւ հաս տատ վում նրա գլխի տակ՝ 
որ պես թագ: Ծա ղիկ նե րը բե րում են իրենց 
նեկ տա րը բա ժակ նե րով եւ իրենց բազ մա-
պի սի բույ րե րը տա րա ծում ամե նուր: Եվ 
այդ վի ճա կում կգա արեւե լ յան խափ շի կը, 
ու իրա գոր ծում կստա նան բո լոր նվի րա կան 
ցան կու թյուն ներն ու տեն չանք նե րը:

Ինչ պես նկա տում ենք, պատմ ված քում 
սյու ժե տա յին գոր ծո ղու թյուն նե րին փո խա-
րի նել են խորհր դա ծու թյուն նե րը: Եվ դրանց 
պատ կե րա վոր բնո րո շամբ էլ հյուս վում է 
պատմ ված քի սյու ժեն: Միակ կեր պա րը հե-
ղի նակն է, մյուս կեր պար նե րին փո խա րի նել 
են անձ նա վոր ված իրերն ու իրո ղու թյուն նե-
րը: Նույն իրո ղու թյուն ներն առ կա են բազ-
մա թիվ պատմ վածք նե րում:

Իր կյան քի անար դա րու թյուն նե րի եւ ան-
հա ջո ղու թյուն նե րի հա մար «Մե նա կու թյուն» 
պատմ ված քի անա նուն հե րո սը միայն 
իրեն է մե ղադ րում. «Ո՜հ, ինչ պես ինք զինքս 
ուրիշ նե րու մեջ կորսն ցու ցեր էի: Եվ զուր 
անձ կու թյամբ մը փնտրեր եմ ինք զինքս 
ուրիշ նե րու մեջ՝ կյան քի բո լոր ճամ փա-
նե րուն վրա, բո լոր շեն քե րու դռնեն ներս: 
Մու րաց կա նի մը պես դուռ նե դուռ ինք զին-
քիս տված հար ցում նե րուս պա տաս խա նը 
ուրիշ նե րե ստա ցա ըլ լա լուս: Եր բեք, եր բեք 
ես իմ սե փա կան եսիս ձայ նը չեմ լսած, ու 
խոր հե լով մահ վան՝ որով հղի են վայր կյան-
նե րը՝ սարս ռա ցած եմ…» (Զ. Որ բու նի, Եվ 
եղեւ մարդ, էջ 308):

Այս պատմ ված քում եւս շնչա վոր վում են 
իրա կա նու թյան երեւույթ նե րը: Բնու թյան 
երեւույթ նե րը նմա նեց վում են ան շունչ 
առար կա նե րի: Հո վի տը տա րած վում է շուր-
ջը, առու նե րը ան վերջ նա խա դա սու թյան 
վեր ջա կե տեր են դառ նում: Եր կին քը կա փա-
րի չի նման ծածկ վում է վրա: Վայր կյան նե րը 
հղի են մահ վան տագ նա պով:

Գրո ղը պատ կե րա վոր ձեւով նկա րագ-
րում է մե նու թյան տագ նա պը: Սար սու-

ռի գո տին ան մի ջա պես կա պում է մեջ քը: 
Զգում է մարմ նի մեր կու թյու նը: Խո տերն են 
փսփսում, մարմ նի վրա յով որ դեր են անց-
նում: Բնու թյան ան շունչ ու շնչա վոր առար-
կա նե րը, իրո ղու թյուն նե րը միա վոր վում են 
մի տիե զե րա կան պա րով, որ խլում է մտքի 
լար վա ծու թյու նը: Բուր գե րի պես ան շարժ 
լեռ նե րը անա պա տից վե րա դար ձող ուղ տե-
րի քա րա վա նի են նման վում: Մայ րի նե րի 
ան տառ նե րը դառ նում են դաշ նա մուր ներ: 
Երկ րա չա փա կան կտրված քով ածու նե րը 
դառ նում են պա լատ ներ: Ստեղծ վում է այն-

պի սի զգա ցում, թե բնու թյան 
բա նա կը հա լա ծում է մե նու-
թյու նը, ինչ պես եղ նի կը որ-
սոր դի առ ջեւ:

Պ ա տ մ  վ ա ծ  ք ի  ա մ ե ն 
դրվագն ինչ-որ զգա ցում 
կամ ապ րում է բո վան դա-
կում: Օրի նակ՝ փա կել է 
պա տու հանն այն պես, որ 
տիե զեր քի կա խար դա կան 
նվա գը դուրս չսո ղոս կի, 
չներ թա փան ցի սե նյակ: Եվ 
այդ լռու թյու նը նման վում 
է Կա րա պի հո գե վար քին: 
Սրում է մտքի ականջ նե րը՝ 
մո տեց նե լով հո գու դռա նը, 
որի սող նա կի անց քից էլ դի-
տում է զար մա նահ րաշ իրո-
ղու թյուն նե րը: Նախ նի ներն 
են շի նել մսե ղեն ու հո ղե ղեն 
էու թյու նը, հո գու պա լա տը, 
որի սրահ նե րում յու րա քան-
չ յուրն իր գահն է պա հում: 
Այս տեղ են թափթփ ված մո-
րուք նե րով ծե րու նի նե րի 
իմաս տա սի րու թյուն նե րը, 
որ պար տադ րել են իրեն: 
Դափ նե զարդ պատ վան դա-
նի վրա աստ ված նե րը նվա-

գա խումբ են կազ մում, բա նաս տեղծ ներն 
իրենց աթոռ նե րի վրա վե րամ բարձ ար տա-
սա նու թյուն նե րին են դի մում: Բո ցե րի լե զու-
նե րը կրծքի պա տերն են ծե ծում: Հան կարծ 
պա տե րի մեջ հե ղաշր ջում, փա խուստ է 
կա տար վում: Սար սա փը տի րում է ամե-
նուր: Նվա գը դա դա րում է, դեպ քերն իրար 
են զարկ վում ու փշրվում: Զույգ աչ քեր ման-
գաղ նե րի նման սպառ նա լիք ներ են թա-
փում: Ու հո գին նման վում է պա րա հան դե սի 
վեր ջում տակ նուվ րա եղած սրա հի՝ տխուր 
ու մե լա մաղ ձոտ:

Եթե կյան քի ամեն ծա ռա ցած անար դա-
րու թյան ու կեղ ծի քի դեմ մար դը հան դես 
գա իր եսով, հաս տա տա կա մո րեն մնա իր 
սկբունք նե րին հա վա տա րիմ, ապա կկա-
րո ղա նա դի մագ րա վել կյան քի ցան կա ցած 
անար դա րու թյան: Մե նա կու թյու նը մար-
դուն տա լիս է այս ամե նը գի տակ ցե լու եւ 
ար ժեւո րե լու զգա ցու մը: Հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս խոր հե լու կյան քի մա սին, տա-
լու տար բեր իրո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
ճշգրիտ վեր լու ծու թյուն ներ: Ան ցյա լի քննու-
թյամբ, ներ կա յի ար ժեւո րու մով մարդն 
ապա գա յի հե ռան կարն է գծում, ճիշտ ու 
նպա տա կա յին ապ րե լու գա ղա փարն է 
ընդգ ծում: Կյան քի ար ժեւոր ման ճա նա-
պար հին մե նա կու թյու նը հան դես է գա լիս 
իբ րեւ անհ րա ժեշտ իրո ղու թյուն, զգա ցո ղու-
թյուն, որը ճիշտ վեր լու ծու թյուն նե րի հնար է:

«Հա նուն տա ռա պան քին» պատմ ված-
քի հե րո սը վա ճա ռա կան է: Հայտ նի է, որ 
առեւտ րա կա նի ամե նա կա րեւոր գոր ծա-
ռույ թը մար դանց ծա ռա յելն է, սպա սար կե-
լը: «Հա ճա խոր դին առաջ պզտի կա նա լը 
մազ կը կազ մե առեւ տու րին: Ան կա րե լի է 
ըմբռ նել առեւ տու րը առանց նվաս տա ցու-
մի: Պետք է որ առեւտ րա կա նը ծռե գլու-
խը, ստո րա դա սե ինք զին քը, որով հե տեւ 
շո ղո քոր թու թյու նը մար դու մեջ կխրա խու-
սե պատ վի մու րաց կա նը եւ զայն կվե րա ծե 
կա նո նա վոր հա ճա խոր դի…: Օրն ի բուն 
ըրածս ուրիշ բան չէ, եթե ոչ խո նար հիլ 
մար դոց առաջ» (նույն տե ղում, էջ 289):

Հե րոսն առանձ նա հա տուկ վե րա բեր-

մունք ուներ ծե րու նու նկատ մամբ, որին 
ամեն օր կա րե լի էր հան դի պել հրա պա-
րա կում: Հենց այս վայ րում էլ խաչ վում էին 
բազ մա թիվ մարդ կանց ուղի նե րը: Ամե-
նա քի չը գո նե մեկ ան գամ մար դիկ օր-
վա ըն թաց քում անց նում էին այդ վայ րով: 
Հրա պա րա կի անց նող նե րը տես նում էին 
նրան, բայց հա մակ ուշադ րու թյան չէ ին 
ար ժա նաց նում: Մար դիկ տա րի ներ շա-
րու նակ ծե րու նուն խենթ էին հա մա րում, 
բայց նա խենթ չէր: Յու րա քան չյուր քա ղաք 
իր խենթն ունի, ինչ պես զան գա կա տու-
նը: Մար դիկ նրանց խենթ են ան վա նում, 
բայց գրո ղի կար ծի քով, եթե աշ խար հի բո-
լոր խեն թե րի կար ծի քը հարց նեինք, նրանք 
մեզ խենթ կհա մա րեին, եւ ոչ թե մենք՝ 
նրանց: Պատմ ված քի հե րո սին տա ռա պանք 
է պատ ճա ռում ծե րու նու վի ճա կը: Պարզ է, 
որ վեր ջինս՝ իբ րեւ ապ րող էակ, կա րոտ է մի 
շարք պի տույք նե րի, իրե րի, որոնք կա րող 
է խա նութ պան նե րից, առեւտ րա կան նե րից 
ձեռք բե րել: Միայն օդով եւ ջրով հնա րա վոր 
չէ ապ րել: Կյան քը բազ մա թիվ այլ «մանր-
մունր բա նե րի» կա րիքն ունի:

«Որո՞ւն չէ պա տա հած դրա մա կան նե-
ղու թյուն ունե նալ: Մա նա վանդ ամ սեգլ-
խուն» (Զ. Որ բու նի, Եվ եղեւ մարդ, էջ 294): 
Ինչ քան էլ նեղ վի ճա կում լի նի, հե րո սը չի 
ցան կա նա գու մար վերց նել բա րե կամ նե-
րից: Այդ արար քը նրա հա մար նվաս տա-
ցու ցիչ է: Դրամ ուզե լը մու րաց կա նու թյուն 
է: Երբ գու մա րը ձեռ քին՝ մո տե նում է ծե րու-
նուն, վեր ջինս մեր ժում է. «—Կա ղա չեմ, ոչ 
մեկ բառ: Ես դրա մի պետք չու նիմ: Դրա մը 
ի՞նչ է: Գլխես վեր դրամ ունիմ» (նույն տե-
ղում, էջ 299): Գրպա նից հա նում է դրամ-
ներն ու ցույց տա լիս:

Գրո ղը նշված պատմ ված քում գլխա վոր 
հե րո սի ու ծե րու նու մի ջո ցով նկա րագ րում 
է մարդ կա յին վեհ հատ-
կա նիշ նե րով ընդգծ ված 
մար դուն, ցույց տա լիս, որ 
կյան քի դժվա րու թյուն նե-
րը չեն փո խում մարդ կա-
յին ազն վա գույն տե սա կը: 
Բա ցա կա յում էր միայն 
գուր գու րան քը, քա նի որ 
կյանքն ան տար բեր էր 
նման մարդ կանց նկատ-
մամբ: Ծե րու նու անու րա-
նա լի խեղ ճու թյու նը մար-
դու սիրտ էր տրտմեց նում: 
Այդ խեղ ճու թյու նը ծնվել էր 
մարդ կանց քար ան տար-
բե րու թյու նից, սի րո ու հար-
գան քի պա կա սու թյու նից:

Մի շարք պատմ վածք-
նե րում հան դես է գա լիս 
միայն մի կեր պար, եւ սյու-
ժեն զար գա նում է նրա 
խորհր դա ծու  թ յուն նե րի 
ու ապ րում նե րի մի ջո ցով: 
«Մե նա կու թյուն» պատմ-
ված քում նկա րագր վում է 
հե րո սի նե րաշ խար հը, ար-
տա ցոլ վում են նրա ապ-
րում նե րը: Փլուզ վել է հո գե-
կան ան դոր րը, նրա հո գին 
բա ժան վել է բազ մա թիվ 
բե կոր նե րի: Նման պա հե րին բնու թյունն 
է դառ նում սփո փանք, բայց այն հա ճախ 
նաեւ ճնշում է մար դուն. «Հո վի տը կտա-
րած վի շուրջս, ուր առու նե րը ան վեր ջա կետ 
նա խա դա սու թյան մը կե տադ րու թյուն ներ 
են: Մայ րի նե րը կսո ղոս կին լեռ ներն ի վեր 
ու կհամ բու րեն եր կին քին կա պույտ երիզ-
նե րը: Եր կին քը կա փա րի չի նման կփակ վի 
վրաս: Ու երբ աչ քերս ավե լի ուժով սեղ մած 
կգտնեմ ինք զինքս, ամեն ինչ խույս կու տա 
շուր ջես, հա մա չափ ընկր կու մով, եւ ահա, 
եր կին քի կա փա րի չին տակ՝ կնմա նիմ իր 
պա տյա նի մեջ մե նա վոր շե րա մին» (նույն 
տե ղում, էջ 308):

Մի այլ դրվա գում գրո ղը նշում է. «Հան-
կարծ,— երբ դեռ հա զիվ մե նու թյան խաբ-
կան քը ունե ցեր եմ,— լու սի նը կեր կա րե իր 

ճա ռա գայ թե մատ նե րը, որոնք կմեր կաց նեն 
զիս: Սար սու ռը գո տի կկա պե մեջ քիս: Խո-
տե րը մոր թիս վրա կփսփսան, կապ րին… 
որ դե րը կսա հին դան դաղ, մի ջատ նե րը 
կհամ բուր վին: Փո սու ռա մը կանց նի օդին 
մե ջեն: Անի կա պի տի ուզեր վետ վե տուն 
լույ սո վը հրդե հել անջր պե տը, բայց խա վա-
րը կկլա նե զին քը…» (Զ. Որ բու նի, Եվ եղեւ 
մարդ, էջ 309): Ուրեմն բնու թյու նը հա ղոր-
դա կից է մար դու մե նա կու թյա նը, ար ձա-
գան քում է այդ վի ճա կին՝ հա ճախ փոր ձե լով 
հա լա ծել այդ մե նա կու թյա նը:

Մե նա կու թյան գե րա զանց վի ճա կը սե-
փա կան եսի վե րագտ նումն է. «Ասի կա 
գե րա գույն պահն է՝ ուր կա մաց-կա մաց 
կմո տե նամ Եսիս, մի նա կու թյանս գե րա-
զանց հա ճույ քին: Բայց ինչ պես մեծ կըլ լա 
զար մանքս, երբ ականջ նե րուս կհաս նին 
ներ սի շշուկ նե րը…», կամ՝ «Կրկին մտքիս 
ականջ նե րը կսրեմ ու կմո տեց նեմ հո գի իս 
դռան: Անոր աչ քե րը սող նա կին ծա կեն ներս 
կսպրդին: Հա վատ քը ունիմ հոն ինք զինքս 
գտնե լու: Այն տեղ է, որ Եսս ապաս տա նած 
պի տի ըլ լա: Իմ հա մեստ Եսս: Եթե գտնեմ 
զայն, այն պես պի տի սի րեմ, այն պես պի տի 
գրկեմ, որ այ լեւս չպի տի թո ղում ուրիշ նե րը 
գան կորսնց նե լու անոր հետ քը» (նույն տե-
ղում, էջ 310):

Հե րո սի խորհր դա ծու թյուն նե րի մի ջո ցով 
գրողն առա ջադ րել է փի լի սո փա յա կան մի 
շարք հար ցադ րում ներ: Չկա առանձ նաց-
ված վայր՝ պատմ ված քի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծա վալ ման հա մար: Խոր հում է հե րո սը, նրա 
մտո րում նե րին ձուլ վում են բնու թյան ներ-
դաշ նակ պատ կեր նե րը: Մե նա կու թյու նը լավ 
կյան քից չի սկսվում: Մե նա կու թյան ակունք-
նե րը պայ մա նա վոր ված են կյան քի իրո ղու-
թյուն նե րով ու հան գա մանք նե րով: Չնա յած 
այդ վի ճա կը տխրու թյուն է պար գեւում, այ-

նուա մե նայ նիվ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
հո գու ան կյուն նե րը ներ թա փան ցե լու, կորց-
րած եսը փնտրե լու: Ցավ է, որ որոշ մար դիկ 
ապ րում են միայն հան րա յին ըն կա լում նե-
րով՝ առանց սե փա կան կար ծի քի ու դիր քո-
րո շում նե րի: Մարդն առանց եսի չի կա րող 
կյան քում իր ծի լե րը տալ, միա հյուս վել կյան-
քի բնա կա նոն ըն թաց քին, ապ րել ներ դաշ-
նակ ու խա ղաղ կյան քով, հան րա գու մա րի 
բե րել կյան քում ապ րած բո լոր ակն թարթ նե-
րը, զգալ սխալ ներն ու ար ժեւո րել դրա կա-
նը, ցան կա լին ու կա րեւո րը: «Երբ ոտ քի կել-
լենք մեկ նե լու հա մար, հո գի իս շրթնե րուն 
վրա թրթռա ցող երգ մը կլսեմ: Այդ քաղցր 
եր գը ես եմ, բեղ նա վոր ված ծի լը, որ ինքն 
ալ բազ մա թիվ ծի լե րու պի տի վե րած վի» 
(Զ. Որ բու նի, Եվ եղեւ մարդ, էջ 311):  էջ 8

Զարեհ Որբունու պատմվածքները
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 էջ 6, 7
Մե նա կու թյու նը հե րո սին վե րա դարձ նում 

է նրա եսը: Նա իրեն մե ղադ րում է, որ շա-
րու նակ ապ րել է առանց սե փա կան եսի գի-
տակց ման՝ իրեն փնտրե լով ուրիշ նե րի մեջ, 
նրանց արարք նե րում: Մե ծա գույն սխա լը 
ուրիշ նե րի ասա ծով ապ րելն է, սե փա կան 
կար ծիքն ար ժեզր կե լը: Միայն այդ պես կա-
րե լի է խառն վել կյան քի աղ մու կին, այդ 
դեպ քում հո գին ծի լեր կտա, իրա կա նու թյան 
մեջ այդ ծի լե րը պատ ճառ կդառ նան նաեւ 
ուրիշ ծի լե րի:

Որ բու նու հե րոս նե րը ներ քուստ ան սահ-
ման բա րի են, հա մա կերպ վող, հան դես չեն 
գա լիս իբ րեւ կյան քի տե րեր: Նրանք ծա ռա-
ներն են ժա մա նա կի, կյան քի եւ իրենց իշ-
խող նե րի: Կյան քում որ պես իրենց սե փա-
կա նու թյուն մնում են երա զանք նե րը, գի նու 
մի ջո ցով տրվող մո ռա ցու մը, որը հե րո սին 
կտրում է իրա կա նու թյու նից եւ տա նում մի 
այլ աշ խարհ, որ տեղ ոս կին չէ կյան քի հիմ-
նը, բռնու թյու նը չէ մար դու խոս քը: Վե րերկ-
րա յին ապ րում նե րի գնով կեր պար նե րը 
փնտրում են կյան քի խա ղաղ հանգր վան:

Կեր պար նե րը հա ճախ անջր պետ ված 
են հա սա րա կու թյու նից, որ պես ըն կեր ներ՝ 
ընտ րում են մե նա կու թյու նը, բնու թյու նը: 
Նրանց կյան քի սկզբունք նե րը տար բեր վում 
են հա սա րա կու թյան մեջ ըն դուն ված նոր մե-

րից: Մե նա կու թյու նը դառ նում է նրանց ըն-
կերն ու բա ցում հո գու դռնե րը, ին չի շնոր-
հիվ էլ ըն թեր ցո ղը ճա նա չում ու գնա հա տում 
է պատմ վածք նե րի հե րոս նե րին՝ հիմք ըն-
դու նե լով նրանց խորհր դա ծու թյուն ներն ու 
մտո րում նե րը կյան քի տար բեր իրո ղու թյուն-
նե րի վե րա բե րյալ:

Հան դի պում են նաեւ պատմ վածք ներ, 
որոն ցում հան դես են գա լիս միայն բա-
ցա սա կան հե րոս ներ: «Ավան դու թիւն մը» 
պատմ ված քի հե րոս ներն են դա գա ղի 
առեւտ րով զբաղ վող պա րոն Քառ լիեն ու 
նրա քար տու ղա րը: Պա րոն Քառ լիեի հա-
մար մարդ կա յին կյանքն ար ժեք չու ներ: 
Նրա հա մար կա րեւորն իր առեւ տուրն էր: 
Կա րո ղա ցել էր հմտա նալ դա գաղ պատ-
րաս տե լու գոր ծում ու զբաղ վել դա գա ղի 
վա ճառ քով: Ինչ պես նրա քար տու ղարն է 
ասում, «եթէ կա րե լի է այդ պէս ըսել, Պրն. 
Քառ լիէ աւե լին իր շի նած դա գա ղին է որ կը 
հե տեւի քան թէ անոր մէջ պառ կող ննջե-
ցեա լին: Ասի կա հին աւան դու թիւն մըն է՝ 
երբ դեռ Պրն. Քառ լիէ գիւ ղին վե րի փոք րիկ 
ար հես տա նո ցը ուներ միայն: Հի մա կուան 
այս գե ղե ցիկ գոր ծա րա նը ամ բող ջու թեամբ 
ող ջե րուն չի պար տիր…» (Զ. Որ բու նի, Անձ-
րեւոտ օրեր, էջ 114):

Մար դիկ մա հա նում էին, պա րոն Քառ լիեի 
առեւտ րի սահ ման ներն ընդ լայն վում էին: 

Մարդ կանց հոգ սե րը, առօ րյա խնդիր նե րը 
նրա հե տաքրք րու թյուն նե րի շրջա նա կում 
չէ ին: Կա րեւո րը՝ մարդ մա հա նար, եւ իր դա-
գաղ նե րը վա ճառ վեին. «Պէտք է խոր հիլ, որ 
ող ջե րը այն քան ալ նպաս տա ւոր չեն առեւ-
տու րին, տնտե սա կան այս գէշ ժա մա նակ-
նե րուն: Կեան քը կաղն ի կաղ կը քա լէ, բայց 
կա րե լի չէ մա հը կա սեց նել իր անար գել քայ-
լին մէջ, մե ռել նե րը կա րե լի չէ թա ղել առանց 
դա գա ղի» (նույն տե ղում, էջ 115—116):

Նման կեր պար ներ ստեղ ծե լով՝ գրո-
ղը նրանց հա կադ րում է այն մարդ կանց, 
որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնա յում՝ իրենց 
առօ րյա կյան քը բա րե լա վե լու նպա տա կով: 
Գրո ղի պատմ վածք նե րի պարզ ու հա սա-
րակ հե րոս նե րը հա ճախ բարձր ար ժեք նե-
րով օժտ ված մար դիկ են, որոնք բախ վել են 
կյան քի արա տա վոր կող մե րին:

Ամեն մե կը յու րո վի է դուրս գա լիս այդ 
թնջու կից, որոշ կեր պար ներ՝ զրկանք նե-
րի ու կո րուստ նե րի գնով, այլ կեր պար ներ 
չեն հաշտ վում իրա կա նու թյա նը եւ կորց-
նում են պայ քա րե լու ունա կու թյու նը: Բո-
լոր պատմ վածք նե րում էլ գրո ղը ձաղ կում է 
կյան քի արա տա վոր կող մե րը, իր հե րոս նե-
րին ներ կա յաց նում է իրա կա նու թյան դժվա-
րին առօ րյա յում, խնդիր նե րի մեջ թաղ ված: 
Նկա րագ րում է նրանց կյան քից մեկ օր կամ 
մեկ դրվագ՝ ցույց տա լով, որ դա կյան քի 

շղթա յի շա րու նա կա կան օղակ նե րից մեկն 

է: Իրա կա նում հայ րե նի քից հե ռու ապ րող 

հա յի կար գա վի ճա կը եր բեք էլ չի փոխ վում:

Շա րու նա կե լի
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Տպաքանակը՝ 1225

Կորոնավիրուս
Կո րո նա վի րու սը հա մաշ խար հա յին, գլո-

բալ մասշ տա բի հիմ նախն դիր է, որի 
հետ մարդ կու թյու նը դեռ չէր հան դի պել: 
Սա կայն կար ծիք կա, որ հենց այդ մա հա ցու 
վտան գի շնոր հիվ երեւի թե կվե րա կանգն-
վեն մեր մար դա սի րա կան ար ժեք նե րը:

Կո րո նա վի րու սը սպառ ման կա րան տին է, 
եւ այն իր հետ բե րեց եւ կբե րի թե՛ տնտե սա-
կան, թե՛ հո գե բա նա կան եւ թե՛ մշա կու թա յին 
խոր հե տեւանք ներ:

Ուզենք թե չու զենք՝ ստիպ ված ենք 
կրճա տել մեր ծախ սե րը, սո վո րել քիչ ճամ-
փոր դել կամ չճամ փոր դել, քիչ գնում ներ 
կա տա րել… Երեւի շատ շու տով կտես նենք, 
որ աղ ջիկ նե րը կու րա խա նան ամե նա-
պարզ, սո վո րա կան շոր ունե նա լով, նո րից 
մեջ տեղ կհա նեն հին, սի րե լի իրե րը, կվե-
րըն թեր ցեն կամ կսկսեն կար դալ գրքեր: 
Այ սինքն՝ մար դիկ ստիպ ված կլի նեն ավե-
լի քիչ սպա ռել եւ գո հա նալ այն ամե նով, 
ինչ ունեն: Երի տա սար դու թյունն այ լեւս չի 
ձգտի շատ իրեր ձեռք բե րել՝ տներ, մե քե-
նա ներ, հա գուստ եւ այլն: Այդ բո լո րը կդա-
դա րի հրա պու րիչ լի նե լուց:

Կա րող է սար սա փե լի կամ նույ նիսկ ցի-
նիկ թվալ, բայց փաս տը մնում է փաստ, որ 
հա ճախ այն, ինչ վատ է մարդ կանց հա մար, 
լավ կամ ցան կա լի կլի նի բնու թյան հա մար 
եւ կհան գեց նի էկո լո գիա կան բա րե լավ ման:

Վեր ջին շրջա նում Չի նաս տա նում կա-
տար ված աե րո ֆո տո լու սան կար նե րը ցույց 
տվե ցին, որ ար տադ րու թյան դա դա րեց ման 
շրջա նում եր կին քը մաքր վել է, իսկ վի րու սի 
բա ցա հայտ ման օրից նվա զել են ած խաջ րի 
ար տա նե տում նե րը եւ ար դյու նա բե րա կան 
ար տա ծո րում նե րը: Ինչ խոսք, ժա մա նակ է 
պետք կո րո նա վի րու սը լիար ժեք գնա հա տե-
լու հա մար:

Կա րե լի է նշել աղե տի եւս մեկ դրա կան 
հե տեւանք. դա աշ խա տան քա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի նոր հա մա կար գի ստեղ ծումն 
է, ավե լի մեծ հար գան քի տա ծու մը յու րա-
քան չ յուր աշ խա տան քի եւ աշ խա տո ղի 
նկատ մամբ, ար տադ րու թյան ավե լի հար-
մա րա վետ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը (Չեռ-
նի գովս կա յա, Լայթ ման):

Կո րո նա վի րու սի հե տեւան քով բազ մա-
մարդ հա վաք նե րը, մարդ կանց մեծ քա նա-
կու թյուն պա րու նա կող նույ նիսկ կա րեւոր 
մի ջո ցա ռում նե րը չե ղյալ հայ տա րար վե ցին: 
Մի բան, որ կազ մա կեր պիչ նե րին ստի պեց 
փնտրել մի ջո ցա ռում ներն անց կաց նե լու 
նոր կեր պեր, ձեւա չա փեր, ինչ պես նաեւ 

տե ղե կու թյուն փո խան ցե լու ինո վա ցիոն 
նոր մի ջոց ներ:

Կո րո նա վի րուսն ստի պեց մարդ կանց 
դան դա ղեց նել տեմ պը, հրա ժար վել ինք-
նա թիռ նե րից, աշ խա տել տա նից, զվար-
ճա նալ միայն մոտ, հա րա զատ մարդ կանց 
կամ պար զա պես ըն տա նի քի ան դամ նե րի 
հետ, սո վո րեց րեց մեզ լի նել ավե լի ուշա դիր 
եւ ինք նա բավ:

Երեւաց «մո դա» ար տա հայ տու թյան վեր-
ջը, մո դա նե րի ցու ցադ րու մը, նո րա ձեւու-
թյան ին դուստ րիան դար ձավ ան հե թեթ ու 
անի մաստ մի բան:

Ճամ փոր դու թյուն նե րի գո վազ դը՝ ծի ծա-
ղե լի, ապա գա յի նկատ մամբ գծած ծրագ-
րե րը, պլան նե րը՝ անվս տա հե լի: Եվ ընդ-
հան րա պես, կու նե նա՞ այդ բո լորն ինչ-որ 
իմաստ կամ նշա նա կու թյուն: Ար դյուն քում, 
կա մա թե ակա մա, ամեն Աստ ծո օր կաս-
կա ծի կեն թար կենք ծնված օր վա նից մեզ 
ծա նոթ մտա ծո ղու թյան, գոր ծե լու հայտ-
նի եղա նակ նե րը:

Եվ չնա յած ար դե՛ն սկսել ենք գի տակ ցել, 
որ Եր կիր մո լո րա կը պահ պա նե լու, մարդ-
կու թյան հե տա գա կյանքն ապա հո վե լու 
հա մար ան հա վա նա կան քայ լեր պետք է 
ձեռ նար կենք, պետք է փո խենք մեր կյան-
քի փի լի սո փա յու թյու նը, իրե րի ար տադ րու-
թյունն ու սպա ռու մը, փո խենք մեր զվար-

ճան քի մի ջոց ներն ու ձեւե րը։ Կար ծես թե 
կո րո նա վի րուսն ակն հայ տո րեն արա գաց-
րեց այդ գոր ծըն թա ցը եւ ստի պեց մարդ-
կանց անել այն, ինչ մարդ կու թյու նը չէր կա-
մե նում անել իր հո ժար կամ քով:

Դրա հետ մեկ տեղ բաց վե ցին նոր հնա-
րա վո րու թյուն ներ տե ղա կան ար հես տա-
վոր նե րի ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան, 
կի րա ռա կան ար վես տի բո լոր այն ճյու ղե րի 
հա մար, որ տեղ առա ջին հեր թին գնա հատ-
վում է ձեռ քի աշ խա տան քը:

Հույս կա, որ ստիպ ված կլի նենք ստեղ-
ծել նոր տնտե սու թյուն՝ ար տադ րու թյան մի-

ջոց նե րի եւ այլ ար ժեք նե րի, ապ րանք նե րի 
փո խադր ման եւ բաշխ ման, ման րա ծախ 
առեւտ րի մի նոր աշ խա տա շու կա:

Հա մա ճա րա կը նախ եւ առաջ կփոր ձի 
մեծ վնաս հասց նել գեր թանկ ապ րանք-
նե րին, հյու րա նո ցա յին բիզ նե սին, սննդա-
մթեր քի ներ մուծ մա նը եւ այլն:

Եվ որ պես զի գո յա տեւենք, պետք է փո-
խենք ինք ներս մեզ, պետք է սո վո րենք քիչ 
սպա ռել (այդ թվում՝ տե ղե կու թյուն), հրա-
ժար վենք մեր մտա ծե լա կեր պի, սո վո րույթ-
նե րի մե ծա մաս նու թյու նից ճիշտ այն պես, 
ինչ պես հրա ժար վում են թմրա նյու թե րից:

Եվ եթե ճիշտ են աշ խար հի գլխա վոր 
թրենդ սեթ թե րի (Trend Union) հիմ նա դիր Լի 
Էդեր կոր դի կան խա տե սում նե րը, ապա ան-

սո վոր, առեղծ վա ծա յին վի ճա կում հայտն-
վելն ան խու սա փե լի է:

Ըն թեր ցո ղի ուշադ րու թյանն ենք ներ կա-
յաց նում Երեւա նի Յո լ յա նի ան վան ա րյան 
փոխ նե րարկ ման ինս տի տու տի, ԵՊԲՀ 
ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի 2020—2021 
ուս. տար վա հայ ցորդ նե րի, Հայ-ռու սա կան 
(սլա վո նա կան) հա մալ սա րա նի մա գիստ-
րանտ նե րի, ինչ պես նաեւ Մ. Լայթ մա նի եւ 
Տ. Չեր նի գովս կա յա յի կար ծիք նե րը հա մա-
վա րա կի մա սին:

Նեյ րո լինգ վիստ Տ.  Չեր նի գով սա կա յա-
յի հա մոզ մամբ՝ հա մաշ խար հա յին վա րա-
կի նման իրա վի ճակ չի եղել մեր մո լո րա կի 
վրա. այն առ այ սօր շա րու նա կում է ունե-
նալ չա փա զանց մեծ ազ դե ցու թյուն մարդ-
կանց ապ րե լա կեր պի, հո գե կան վի ճա կի, 
աշ խա րա հա յաց քի եւ իրա կան ար ժեք նե րի 
գնա հատ ման վրա: Նշում է այն ան հեր քե լի 
բա ցա սա կան դե րը, որ ունի վի րու սը՝ մարդ-
կա յին շփման բա ցա կա յու թյան եւ վիր տուալ 
աշ խար հից կախ վա ծու թյան առու մով:

Ըստ հրեա կա բա լիստ Մ. Լայթ մա նի՝ հա-
մաշ խար հա յին վա րա կը բա ցա ռիկ հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս վե րագ նա հա տե լու 
ար ժեք նե րը եւ վե րա ի մաս տա վո րելու սե-
փա կան կյան քը: Նրա կար ծի քով՝ կո րո նա-
վի րու սը կնպաս տի դրա կան փո փո խու-
թյուն նե րի մեր կյան քում, կբե րի հո գեւոր 
հանգս տու թյան եւ կօգ նի մարդ կու թյա նը 
հաս նել ներ դաշ նա կու թյան: Ըստ Լայթ մա-
նի՝ մարդ արա րածն ստեղծ ված չէ վա զե լու 
հա մար, եւ գի տու թյան նո րա գույն նվա ճում-
նե րի հե տեւից էլ «վա զե լու» կա րիք չկա: 
Նա կար ծում է, որ եթե չլի ներ հա մա վա րա-
կը, ան պայ ման կսկսվեր հա մաշ խար հա-
յին պա տե րազմ:

Բազ մա թիվ կար ծիք ներ են հնչել, թե 
ինչպես է ի հայտ եկել COVID-19 վա րա կը, 
եւ ինչ պես է այն տա րած վել մո լո րա կի վրա, 
եւ կա՞ր այս տեղ դի տա վո րու թյուն, թե՞ ոչ: Ին-
չեւէ: Այս հա մա տա րած սահ մա նա փա կում-
նե րի, մե կու սա ցում նե րի, ար գելք նե րի պայ-
ման նե րում որոշ ըն կե րու թյուն ներ ունե ցան 
գեր շա հույթ, օրի նակ՝ Amazon-ը, դե ղա գոր-
ծա կան ըն կե րու թյուն նե րը եւ այլն: Այս տեղ 
հարց է ծա գում՝ ար դյոք վա րա կը մի տում-
նա վոր չէր ստեղծ ված՝ հարս տաց նե լու որոշ 
ազ դե ցիկ «գոր ծա րար նե րի»:

Շա րու նա կե լի

Սու սան նա ԴԱՎ ԹՅԱՆ
Փի լի սո փա յա կան գիտ. դոկ տոր

Զարեհ Որբունու պատմվածքները


