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Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագույն Պատրիարք եւ Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսի ուղերձը 
Ամանորի առթիվ

Սի րե լի՛ բա րե պաշտ ժո ղո վուրդ ի Հա յաս տան, յԱր ցախ եւ ի սփյուռս,
Նոր տար վա սե մին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նից հայ րա պե տա կան Մեր օրհ նու թյու նը, 

սերն ու բա րե մաղ թանք ներն ենք բե րում ամեն քիդ։
Ցա վով ու դառ նու թյուն նե րով լե ցուն տա րի ապ րե ցինք։ Ար ցա խյան աղե տա լի պա տե

րազ մի հե տեւանք նե րը, Հա յաս տան եւ Ար ցախ մեր հայ րե նի քի շուրջ ծա վալ վող բարդ ու 
մտա հո գիչ գոր ծըն թաց նե րը, երկ րում տի րող դժվա րին իրա վի ճա կը զրկել են մեզ առօ րյա, 
ինչ պես եւ ամա նո րյա բնա կան ուրա խու թյու նից:

Այ դու հան դերձ, Նոր տա րին դի մա վո րում ենք հույ սով ու հա վա տով, որ վե րա կեր տե լու 
ենք հայ րե նա կան մեր կյան քը եւ միաս նա կան կամ քով ամեն ջանք ի գործ ենք դնե լու՝ հա
նուն Ար ցա խի մեր ժո ղովր դի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան։ Մենք Քրիս տո սի հա րու
թյա նը հա վա տա ցող ժո ղո վուրդ ենք, դա րե րի հո լո վույ թում ցա վը, տա ռա պանքն ու մա հը 
մեզ եր բեք չեն հաղ թել, վեր ենք հառ նել Տի րոջ պար գեւած շնոր հի զո րու թյամբ, վաղ վա 
օր վա հան դեպ լա վա տե սու թյամբ։ Հա վա տում ենք, որ Աստ ծո ողոր մա ծու թյամբ եւ մեր 
ժո ղովր դի հաս տա տա կամ հանձ նա ռու թյամբ փրկչա կան 2022 թվա կա նը կկա րո ղա նանք 
դարձ նել ազ գօ գուտ եւ հայ րե նա շեն իրա գոր ծում նե րի տա րի։ Հա յաս տա նի զո րաց ման, 
Ար ցա խի ազատ ու ապա հով կյան քի, աշ խար հաս փյուռ մեր ժո ղովր դի վե րել  քի եւ հա
րա տեւու թյան ուղին մեր հա մախմ բումն է ապա գա յի հա մընդ հա նուր տես լա կա նի շուրջ, 
ինչ պես եւ՝ ազ գա յին ու հո գեւոր ար ժեք նե րի վրա խարսխ ված ապ րե լա կերպն ու գոր ծե րը։ 
Ամե նուր, ի սեր հայ րե նի քի, վե րա տե սու թյան են թար կենք մեր ըն թաց քը, թո թա փենք ան
հան դուր ժո ղու թյան եւ ատե լու թյան չա րի քը, հրա ժար վենք ան պա տաս խա նա տու, ազ գավ
նաս խոս քե րից ու արարք նե րից, լի նենք բա րի, լի նենք սի րով, լի նենք միաս նա կան, որ պես
զի վերս տին զգանք Աստ ծո շնոր հա բեր ներ կա յու թյու նը մեր կյան քում։

Մեր տա րա ծաշր ջա նի բարդ զար գա ցում նե րի եւ մեր երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ
րա վեր նե րի հան դի ման՝ հզոր հայ րե նի քի կերտ ման ձգտում նե րում չենք կա րող հա ջո ղել, 
եթե նախ չվե րա կանգ նենք վստա հու թյան մթնո լոր տը, չվե րա հաս տա տենք մեր ներ քին 
խա ղա ղու թյու նը։ Մեր նա հա տակ զա վակ նե րի սրբա զան հի շա տա կի առ ջեւ խո նար հու մով 
ու երախ տա գի տու թյամբ եւ հայ րե նի քի ու ազ գի հան դեպ մեր հե րոս նե րի անձն վի րու մի 
ու սի րո օրի նա կով ամեն կա րե լին ի գործ դնենք երկ րի ու պե տու թյան առա ջըն թա ցի, հա
մայն մեր ժո ղովր դի բա րօ րու թյան հա մար։ Ամուր ու ան սա սան մնանք հա մազ գա յին շա
հով առաջ նորդ վե լու նա խան ձախնդ րու թյան մեջ, եւ Աստ ված մեզ հա մար պի տի աճեց նի 
ար դա րու թյան պտուղ նե րը (հմմտ. Բ Կորնթ. Թ 10)։

Տա րե մու տի նվի րա կան այս պա հին հրա վի րում ենք բո լո րիդ միաս նա բար աղո թե լու, որ 
Բարձ րյալ Տի րոջ օրհ նու թյամբ իրա կա նու թյուն դառ նան մեր բա րի ձգտում նե րը անձ նա
կան, ըն տա նե կան, ազ գա յին ու հայ րե նա կան կյան քում։ Աղո թենք Հա յոց բա նա կի, հայ րե
նի քի սահ ման նե րը հսկող մեր զին վոր նե րի հա մար: Աղո թենք բո լոր նրանց հա մար, ով քեր 
իրենց ծա ռա յու թյան մեջ են դի մա վո րում Ամա նո րը։ Աղո թենք նե ղյալ նե րի, կա րի քա վոր նե
րի, հի վանդ նե րի, հաշ ման դամ դար ձած, գե րե վար ված եւ ան հայտ կո րած մեր որ դի նե րի 
եւ նրանց վշտա կիր ըն տա նիք նե րի հա մար։ Աղո թենք Սի րիա յում, Լի բա նա նում եւ Իրա քում 
դժվա րու թյուն նե րի մեջ ապ րող մեր զա վակ նե րի հա մար, որ պես զի Երկ նա վոր Տի րոջ զո
րակ ցու թյամբ հաղ թա հար վեն նրանց առ ջեւ ծա ռա ցած խնդիր նե րը։

Հայ ցենք խա ղա ղու թյուն ու անվ տան գու թյուն Հա յաս տան ու Ար ցախ մեր հայ րե նի քին, 
աշ խար հաս փյուռ մեր ժո ղովր դին եւ հա մայն աշ խար հին։ Եվ Աստ ված, որ … մեզ տվեց հա
վի տե նա կան մխի թա րու թյուն եւ բա րի հույս, իբ րեւ շնորհ, թող մխի թա րի եւ հաս տատ պա հի 
մեր սրտե րը ամեն բա րի խոս քի եւ գոր ծի մեջ (հմմտ. Բ Թե սաղ. Բ 15—16)։ Թող Տի րոջ սե րը, 
ողոր մու թյունն ու օրհ նու թյու նը միշտ լի նեն մեզ հետ եւ ամեն քի: Բա րի Նոր տա րի։

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի պատգամը մեր Տեր 

Հիսուս Քրիստոսի Սուրբծննդյան եւ 
Աստվածհայտնության տոնի առթիվ
(Երեւան, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցի, 6 հունվարի, 2022 թ.)

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն։

«Փառք ի բարձունս մեծիդ Աստուծոյ,
որ եկիր եւ փրկեցեր զտիեզերս Քոյով յայտնութեամբ»

(շարական Սուրբծննդյան):

Սի րե լի՛ հա վա տա վոր ժո ղո վուրդ,
Մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի Սուրբծնն դյան տո նին «Քրիս տոս ծնաւ եւ յայտ նե ցաւ» 

երկ նա ձայն ավե տի սով Մեր սերն ու բա րե մաղ թանք ներն ենք բե րում ձեզ՝ եկե ղե ցում հա
մախմբ ված բա րե պաշտ հա վա տա ցյալ նե րիդ, հա մայն մեր ժո ղովր դին եւ Աստ վա ծոր դու 
առ ջեւ խո նարհ ված հո վիվ նե րի ու հրեշ տակ նե րի հետ օրհ նա բա նում մարմ նա ցյալ Փրկչին՝ 
ասե լով. «Փառք բար ձունք նե րում մեծդ Աստ ծուն, որ եկար եւ Քո հայտ նու թյամբ փրկե ցիր 
տիե զեր քը»։

Քրիս տո սի սուրբծնն դյան հրա շա զարդ խորհր դով այ սօր փրկու թյան հույսն ու շնորհն 
են վերս տին իջ նում ար հա վիրք նե րից ու աղետ նե րից խռո վա հույզ աշ խար հի վրա։ Բեթ ղե
հե մյան աստ ղի պայ ծառ շո ղար ձա կու մով, մա նուկ Հի սու սի ծննդյան շնոր հով Բեթ ղե հեմ 
դար ձած հո գի նե րից ցրվում է ան հու սու թյան խա վա րը։ Աստ ված Իր միա ծին Որ դու հայտ
նու թյամբ հրա վեր է ուղ ղում ողջ մարդ կու թյա նը՝ իրենց սրտե րը դարձ նե լու աստ վա ծա յին 
ան սահ ման սի րո հայտ նու թյան վկա յա րան, մեղ քե րից սրբվե լու, վե րա փոխ վե լու եւ նո րո
գու թյան մի ջո ցով փրկվե լու: «Հե ռո՛ւ վա նե ցեք ձեզ նից հին մար դուն իր նախ կին կեն ցա
ղով, այն, որ ապա կան ված է խա բե պա տիր ցան կու թյուն նե րով. նո րոգ վե ցե՛ք ձեր մտքով եւ 
հո գով ու հա գե՛ք նոր մար դը, որ ստեղծ ված է ըստ Աստ ծու՝ ար դա րու թյամբ եւ ճշմա րիտ 
սրբու թյամբ»,— հոր դո րում է առա քյա լը (Եփ. Դ 22—24): Մար դու նո րո գու թյան ու փրկու
թյան ուղին Աստ ծո պատ վի րան նե րով ապ րելն է, մեղ քի կա պանք նե րից ազա տագ րու մը, ին
չը հաս տա տուն երաշ խիքն է մարդ կու թյան հա րա տեւու թյան եւ գրա վա կա նը հա վի տե նա
կան երա նու թյան։ Փրկիչ մեր Տե րը, որ պես Աստ ծո առ մարդն ունե ցած ան սահ ման սի րո եւ 
հո գա տա րու թյան առ հա վատ չյա, հա վաս տում է, որ աշ խար հը կա րող է վե րա փոխ վել, տա
ռա պան քի ու անար դա րու թյան իրա կա նու թյու նը կա րող է վե րած վել երա նու թյան վայ րի՝ 
ըստ Եսա յի մար գա րեի վկա յու թյան. «Դժվա րին տե ղե րը պի տի դյու րին դառ նան, եւ առա
պար նե րը՝ դաշ տեր։ Պի տի հայտն վի Տի րոջ փառ քը, եւ ամեն մի մարմ նա վոր պի տի տես նի 
Աստ ծու փրկու թյու նը» (Եսա յի Խ 4—5)։  էջ 3
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Սուրբծննդյան եւ Աստվածհայտնության տոնի Ճրագալույցը 
Ս. Գայանե վանքում

Հուն վա րի 5ին, մեր Տեր եւ Փրկիչ Հի սուս 
Քրիս տո սի Սուրբծնն դյան եւ Աստ ված

հայտ նու թյան տո նի առի թով, 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, Ս. Գա յա նե վան քում մա տուց
վեց Ճրա գա լույ ցի ս. Պա տա րագ, որին մաս
նակ ցում էին Մայր Աթո ռի միա բան նե րը եւ 
ուխ տա վոր հա յոր դի ներ։

Պա տա րա գիչն էր Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած
նի միա բան Փա ռեն արք. Ավե տի քյա նը: 
Նախ կա տար վեց Երե կո յան ժա մեր գու թյուն, 
այ նու հե տեւ ըն թերց վե ցին սուրբգ րա յին 
հատ ված ներ, որից հե տո Մայր Աթո ռի միա
բան սար կա վագ նե րից չորսն ըն թեր ցե ցին 
Դա նիե լի մար գա րեու թյու նը:

Սուրբ Պա տա րա գի ըն թաց քում Փա ռեն 
սրբա զանն իր քա րո զում անդ րա դար ձավ 
Քրիս տո սի սուրբծնն դյան խորհր դին: Սրբա
զան հայ րը հաս տա տեց, որ Աստ ծու Որ դին 
ծնվեց, մարմ նա ցավ եւ խո նարհ վե լով դրվեց 
մսու րի մեջ՝ մարդ կու թյան փրկու թյան հա
մար։ Փա ռեն սրբա զանն ընդգ ծեց նաեւ, որ 

Քրիս տոս Իր հայտ նու թյամբ խա ղա ղու թյուն 
բե րեց աշ խար հին, խա ղա ղու թյուն, որը մին
չեւ այդ եղած մարդ կա յին խա ղա ղու թյու նից 
միան գա մայն տար բեր վում էր։

Վեր ջում պա տա րա գիչ սրբա զա նը 
պատ գա մեց ներ կա նե րին, Աստ ծու մարմ
նա ցած Որ դուն ըն դու նե լով իրենց սրտե
րում, լցվել Քրիս տո սի շնոր հած խա ղա
ղու թյամբ՝ ձայ նակ ցե լով հրեշ տակ նե րին. 
«Փառք ի բար ձունս Աս տու ծոյ, եւ յեր կիր 
խա ղա ղու թիւն, ի մար դիկ հա ճու թիւն» 
(Ղուկ. Բ 14)։

Սուրբ Պա տա րա գի ավար տին՝ նա խա
տո նա կի ըն թաց քում, Ամե նայն Հա յոց Կա
թո ղի կո սը բարձ րա ցավ խո րան եւ վա ռեց 
կեն սա տու մո մը, որից Հի սուս Քրիս տո սին 
խորհր դան շող լույ սը բաշխ վեց հա վա տա
ցյալ նե րին:

Այ նու հե տեւ Մայր Աթո ռի միա բա նու թյու նը 
մեկ տեղ վեց Վե հա րա նում, ուր Նո րին Սրբու
թյուն Գա րե գին Երկ րորդ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի հան դի սա պե տու թյամբ կա
տար վեց տար վա առա ջին Տնօրհ նե քը:

Հայրապետական ս. Պատարագ  
Երեւանի Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցում

Հուն վա րի 6ին մեր Տի րոջ՝ Հի սուս Քրիս
տո սի Սուրբծննդյան եւ Աստ ված հայտ

նու թյան տո նի առի թով 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 ս. Պա տա
րագ մա տու ցեց Երեւա նի Ս. Գրի գոր Լու սա
վո րիչ մայր եկե ղե ցում: Հայ րա պե տա կան 
խաչ վա ռա զարդ թա փո րը, «Խոր հուրդ խո
րին» շա րա կա նի հան դի սա վոր եր գե ցո ղու
թյան ներ քո, Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին 
Ս. Տրդա տի մա տու ռից առաջ նոր դեց դե պի 
խո րան։ Պա տա րա գին որ պես առըն թե
րա կա ներ սպա սա վո րում էին Մայր Աթո ռի 
լու սա րա րա պետ եւ վա նա կան խորհր դի 
ատե նա պետ Մու շեղ եպս Բա բա յանն ու 
ԵՊՀի աստ վա ծա բա նու թյան ֆա կուլ տե տի 
դե կան եւ Երեւա նի Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ 
մայր եկե ղե ցու հո գեւոր տե սուչ Անու շա
վան եպս Ժամ կո չյա նը։ Խա չի այս տար վա 
կնքա հայրն էր 1990—94 թթ. ար ցա խյան գո

յա պայ քա րի ազա տա մար տիկ, ար ցա խյան 
44օ րյա պա տե րազ մում մար տի րոս ված 
զին վո րի հայր, հայ եր գիչ, եր գա հան, ՀՀ 
վաս տա կա վոր ար տիստ Դա վիթ Ամա լ յա նը։

Սուրբ Պա տա րա գի ըն թաց քում Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սը «Քրիս տոս ծնաւ եւ 
յայտ նե ցաւ» հրեշ տա կա բար բառ ավե տի
սով ող ջու նեց աշ խար հաս փյուռ հա յու թյա
նը եւ տո նի առի թով հղեց իր պատ գա մը 
(տե՛ս էջ 1):

Պա տա րա գի սրբա զան արա րո ղու թյան 
ավար տին կա տար վեց Ջրօրհ նեք, որի 
ըն թաց քում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո
սը խա չով եւ սրբա լույս մյու ռո նով օրհ նեց 
ջու րը:

Ջրօրհ նե քի արա րո ղու թյան վեր ջում Վե
հա փառ Հայ րա պե տը դար ձյալ իր օրհ նու
թյունն ու սուրբծնն դյան կե նա րար ավե
տի սը փո խան ցեց ներ կա հա վա տա վոր 
ժո ղովր դին:
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Սի րե  լ ի ՛  բա  րե  պաշտ ժո  ղո  վո ւրդ , 
սուրբծնն դյան հրեշ տա կա ձայն ավե տի սը 
այս օրե րին՝ աղե տա լի պա տե րազ մի կո
րուստ նե րի ցա վով մոր մոք վող, բեկ ված ու 
տագ նա պած, անո րո շու թյուն նե րով ան
հան գիստ մեր սրտե րին մխի թա րու թյուն ու 
սփո փանք է բե րում, որ Տի րոջ փրկա րար 
շնորհ նե րով զո րա նանք, հա վա տով փո խա
կերպ վենք եւ հույ սով հաղ թա նա կենք։ Այս
պի սի ոգով ու ըն թաց քով, ան տա րա կույս, 
պի տի կա րո ղա նանք հաղ թա հա րել պա տու
հաս ներն ու նե ղու թյուն նե րը եւ հզո րա նալ 
որ պես ժո ղո վուրդ ու պե տու թյուն, հայ րե նիք 
եւ սփյուռք։ Մեր հայ րե րը մեզ ուսու ցա նել 
են, որ անն կուն լի նենք աղետ նե րի ու փոր
ձանք նե րի դեմ, թույլ չտանք, որ մեզ պար
տու թյան մատ նեն հոգ սերն ու կա րիք նե րը, 
հայ րե նի քի ապա գա յի հան դեպ տագ նապ
նե րը։ Թե՛ հայ րե նի քում եւ թե՛ աշ խար հաս
փյուռ մեր հա մայնք նե րում լի նենք միա բան 
ու միաս նա կան։ Մեր ան միա բա նու թյունն 
ու ան հա մե րաշ խու թյու նը ծնունդ են տա լու 
նոր կո րուստ նե րի՝ ոտ նա կոխ անե լով մեր 
մեծ ու փոքր հաղ թա նակ նե րը։ Ներ կա յիս 
բարդ իրադ րու թյան մեջ հարկ է, որ սթափ
վենք, մեր ժենք Աստ ծուց մեզ հե ռաց նող ըն
թացք նե րը եւ մեր կյանքն ամ րո րեն խարս
խենք դա րե րի փոր ձու թյուն ան ցած, մեր 
ժո ղովր դի հա րա տեւու թյու նը երաշ խա վո
րած ազ գա յին եւ հո գեւոր ար ժեք նե րի վրա։ 
Ամենքս սրբա զան պարտք ունենք հայ րե
նի քի հա մար նա հա տա կու թյան պսակն ըն
դու նած մեր զա վակ նե րի հի շա տա կի առ ջեւ՝ 
անձ նու րաց ջան քեր ներդ նե լու հա նուն հայ

րե նի մեր երկ րի, հա նուն Ար ցա խի ազատ 
կյան քի, հա նուն հա յոց պե տա կա նու թյան 
ան սա սա նու թյան ու ազ գա յին մեր ինք նու
թյան ան խա թար պահ պա նու թյան։ Միշտ 
հի շենք՝ հայ րե նի քի շա հը վեր է ամե նից, 
մեր ժո ղովր դի ազատ ու ապա հով կյան քը՝ 
առաջ նա հեր թու թյուն։ Հզոր ու շեն հայ րե նի
քի տես լա կա նի իրա գոր ծու մը պա հան ջում է 
հանձ նա ռու թյան եւ անձ նա զո հու թյան ոգի 
ու գի տակ ցու թյուն, ազ նիվ ու ար դար գոր
ծե լա կերպ եւ հո գեւոր, բա րո յա կան ար ժեք
նե րի վրա հիմն ված կեն սա կերպ։ Այդ առա

քե լու թյու նը հնա րա վոր է իրա կա նու թյուն 
դարձ նել մեր Տի րոջ լու սա վոր օրի նա կով, 
որ, ըստ Իր խոս քի, չե կավ պաշ տոն, ծա
ռա յու թյուն եւ պա տիվ ըն դու նե լու, այլ ծա
ռա յե լու (Մատթ. Ի 28)։ Ամեն մի պաշ տոն 
եւ իշ խա նու թյուն հա սա րա կա կան, քա ղա
քա կան կամ պե տա կան ոլոր տում պետք 
է ծա ռա յի երկ րի առա ջըն թա ցին, ընդ հա
նու րի բա րե կե ցու թյանն ու ապա հո վու թյա
նը, ինչ պես բա րե պաշտ ըն տա նի քում։ Երբ 
պաշ տո նը դա դա րում է սպա սա վո րու թյուն 
ըն կալ վե լուց, դառ նում է պատ ճառ կա մա յա

կա նու թյուն նե րի, չար ու անար դար գոր ծե
րի: Մինչ ազ գա շահ ու հայ րե նան վեր բա րի 
գոր ծե րով, մի մյանց հան դեպ հո գա ծու թյուն, 
սեր ու խնամք ցու ցա բե րե լով է, որ ուժ ու 
զո րու թյուն կու նե նանք նե ղու թյուն ներն ու 
դժվա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու, եր կիր 
շե նաց նե լու։ Փրկչի սուրբծնն դյան խորհր
դով նո րոգ ված կյան քով, հա վա տում ենք, 
կա րող պի տի լի նենք կեր տե լու նոր իրա
կա նու թյուն, որ տեղ գե րա կա կլի նեն փոխ
հաս կա ցո ղու թյունն ու հա մե րաշ խու թյու նը, 
ուղ ղամ տու թյունն ու հայ րե նան վի րու մը. 
նոր իրա կա նու թյուն, որ տեղ յու րա քան
չյուր հանձ նա ռու թյուն միտ ված կլի նի մեր 
ժո ղովր դի իղ ձե րի ու ձգտում նե րի իրա
գործ մա նը։ Այս տես լա կա նով եւ Քրիս տո
սի պար գեւած փրկու թյան շնոր հով, սի րե լի՛ 
հա վա տա ցյալ ներ, վե րա փո խենք մեր կյան
քի ըն թաց քը եւ միշտ քայ լենք վե րել քի ու 
սի րո կե նա րար ճա նա պար հով։

Սուրբծնն դյան եւ Աստ ված հայտ նու թյան 
այս հո գե պա րար օրն աղո թենք միա սին, 
որ Բարձ րյալն Աստ ված օրհ նի, խա ղաղ 
պա հի ու պահ պա նի հայ րե նի մեր եր կի
րը եւ աշ խար հը հա մայն։ Աղո թենք, որ մեր 
հայ րե նի քը դառ նա մսուր աստ վա ծա յին 
ներ կա յու թյան, եւ մեր ժո ղովր դի զա վակ
նե րի հո գի նե րը զո րա նան հա վա տով ու լա
վա տե սու թյամբ։ Թող Տերն Իր ամե նախ նամ 
Սուրբ Աջի օգ նա կա նու թյամբ մեզ առաջ նոր
դի ըն թա նա լու հա վա տո բա րի գոր ծոց շա
վիղ նե րով եւ փա ռա բա նե լու Իր Սուրբ Անու
նը այ սօր եւ միշտ եւ հա վի տյանս. ամեն:

«Քրիս տոս ծնաւ եւ յայտ նե ցաւ,  
Ձեզ եւ մեզ մեծ աւե տիս»։

Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսն ընդունեց 
նորաօծ քահանաներին

Հուն վա րի 11ին 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 
Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած նի լու սա րա րա
պետ Մու շեղ եպս Բա բա յա նի առաջ
նոր դու թյամբ ըն դու նեց 2021 թվա կա նի 
նո յեմ բե րի 21ին Երեւա նի Սուրբ Գրի
գոր Լու սա վո րիչ մայր եկե ղե ցում քա
հա նա յա կան կոչ մանն ար ժա նա ցած 
եւ Մայր Աթո ռում քա ռաս նօ րյա պատ
րաս տու թյան շրջան ան ցած նո րա օծ 
տասն մեկ քա հա նա նե րին:

Նո րին Սրբու թյու նը, իր հայ րա կան 
օրհ նու թյունն ու բա րե մաղ թանք նե րը 
փո խան ցե լով նո րա օծ քա հա նա հայ րե
րին, շնոր հա վո րեց նրանց՝ ձեռ նադ րու
թյան առի թով:

Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տը, անդ
րա դառ նա լով քա հա նա յա կան ծա ռա
յու թյան կա րեւո րու թյա նը, փաս տեց, որ 
եկե ղե ցա կա նի առա քե լու թյու նը հատ
կան շա կան է զո հո ղու թյամբ, հնա զանդ 
ոգով եւ իր կոչ մա նը հա վա տա րիմ լի
նե լու բարձր գի տակ ցու թյամբ: Հա յոց 

Հով վա պե տը հաս տա տեց նաեւ, որ 
նո րա օծ քա հա նա հայ րերն իրենց հով
վա կան ծա ռա յու թյան մեջ կհան դի պեն 
բազ մա թիվ դժվա րու թյուն նե րի եւ մար
տահ րա վեր նե րի, սա կայն իրենց զո
րա վոր հա վատ քով առ Աստ ված, խո
հե մու թյամբ եւ համ բե րու թյամբ պետք 
է հաղ թա հա րեն դրանք՝ ար դյու նա վետ 
դարձ նե լով հո գեւոր սպա սա վո րու թյու
նը Մայր Եկե ղե ցու ան դաս տա նում:

Վե հա փառ Հայ րա պե տը հոր դո րեց 
քա հա նա հայ րե րին լի նել ամուր իրենց 
կոչ ման մեջ, չընկճ վել, հույ սով, հա
վատ քով եւ անձն դիր նվի րումով շա րու
նա կել ծա ռա յել հա վա տա վոր հո տին:

Հան դիպ ման վեր ջում Նո րին Սրբու
թյու նը Պահ պա նիչ աղոթ քով օրհ նեց 
քա հա նա նե րին եւ նրանց ըն ծա յեց ձե
ռաց խա չեր, Մաշ տոց ծի սա րան ներ եւ 
ս. Հա ղոր դու թյան մաս նա տու փեր:

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

տեղեկատվական համակարգի

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
շնորհավորեց Մայր Աթոռի 

պաշտոնեությանը

Հ ուն վա րի 12ին 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, Գեւոր գյան հո գեւոր ճե
մա րա նի հան դի սու թյուն նե րի դահ լի ճում, Ամա
նո րի եւ Սուրբծնն դյան տո նե րի առի թով հան
դի պեց Մայր Աթո ռի տար բեր կա ռույց նե րում 
պաշ տո նա վա րող աշ խար հա կան աշ խա տա
կից նե րի հետ:

Միաս նա կան աղոթ քից հե տո Մայր Աթո ռի լու
սա րա րա պետ Մու շեղ եպս Բա բա յա նը ներ կա
նե րի անու նից շնոր հա վո րեց Նո րին Սրբու թյա նը 
բերկ րա շատ տո նե րի առի թով՝ վստա հեց նե լով, 
որ Մայր Աթո ռի պաշ տո նեու թյու նը պի տի շա րու
նա կի լծա կից լի նել Հա յոց Հայ րա պե տին՝ ազ գան
պաստ եւ եկե ղե ցա շեն ծրագ րե րի իրա կա նաց
ման գոր ծում:

Պաշ տո նեու թյան 
անու նից Վե հա փառ 
Հայ րա պե տին շնոր
հա վո րա կան խոսք 
ուղ ղեց Մայր Աթո ռի 
հա մա կարգ չա յին եւ 
ին ժե նե րա տեխ նի
կա կան սպա սարկ
ման բաժ նի տնօ րեն 
տիար Սմբատ Մար
գա րյա նը:

Այ նու հե տեւ Ամա
նո րի եւ Սուրբծնն
դյան տո նե րի առի
թով ներ կա նե րին 
շնոր հա վո րեց եւ իր 
հայ  րա պե տա կան 
օրհ նու թյունն ու բա
րե  մաղ  թանք  նե  րը 
փո խան ցեց Գա րե գին Երկ րորդ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը:

Նո րին Սրբու թյունն իր երախ տա գի տու թյունն 
ու գնա հա տան քը հայտ նեց Մայր Աթո ռի աշ խա
տա կազ մին՝ մա նա վանդ հետ պա տե րազ մյան այս 
դժվա րին շրջա նում նվի րու մով, սի րով եւ նա խան

ձախնդ րու թյամբ իրենց պար տա կա նու թյուն ներն 
ու աշ խա տանք ներն իրա կա նաց նե լու հա մար, 
որի ար դյուն քում Հա յոց Եկե ղե ցին կա րո ղա նում 
է առա վել ար դյու նա վետ կեր պով իրա գոր ծել իր 
առա քե լու թյու նը հայ ժո ղովր դի կյան քում։

Խո սե լով հայ ժո ղովր դի ու հայ րե նի քի առ ջեւ 
ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րի մա սին՝ Ամե նայն 
Հա յոց Հայ րա պե տը հոր դո րեց Մայր Աթո ռի աշ
խա տա կից նե րին, Քրիս տո սի պատ գամ նե րով 
զո րա ցած, հույ սով ու հա վատ քով դի մա կա յել բո
լոր փոր ձու թյուն նե րին ու դժվա րու թյուն նե րին։

Վե հա փառ Հայ րա պե տը նաեւ անդ րա դար
ձավ տար վա ըն թաց քում նա խանշ վող կա րեւոր 
ծրագ րե րին:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը Մայր 

Աթո ռի աշ խա տա կից նե րին մաղ թեց Աստ ծո օգ
նա կա նու թյունն ու պահ պա նու թյու նը՝ իրենց 
ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քում առա վե լա գույն 
ար դյունք ներ ար ձա նագ րե լու ի սեր հայ ժո ղովր
դի բա րօր կյան քի, հայ րե նի քի զո րաց ման եւ 
Եկե ղե ցու պայ ծա ռու թյան:

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի պատգամը մեր 
Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբծննդյան եւ Աստվածհայտնության տոնի առթիվ
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ԺԱ.

Հով հան նես Մել  քո նյանն իր վի պակ նե
րում ու պատմ վածք նե րում անդ րա դառ

նում է մե կը մյու սի հետ ներ քին առն չու թյուն 
ունե ցող երեք հիմ նա կան հար ցադր ման, որ 
ընդգր կում է ժա մա նա կա յին երեք տար բեր 
փուլ եւ ստեղ ծում հա մա պա տաս խան հե
րոս ներ: Այդ հար ցադ րում նե րը, ժա մա նա
կա յին փու լերն ու հե րոս նե րի տե սակ նե րը 
գե ղար վես տա կան մշակ ման են են թարկ
վում 20րդ դա րի սկզբի հայ ժո ղովր դի ազ
գա յին ող բեր գու թյան, պատ մա կան հայ րե
նի քի կորս տի, Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մի եւ ժա մա նա կա կից կյան քի 
նյու թի յու րաց մամբ: Այդ ամե նի վկա յու
թյունն են նրա «Իմ Մել քոն պա պը», «Քա
րա վան», «Ցրոնք ար վար ձա նը», «Ընթ րիք 
հինգ հո գու հա մար» վի պակ նե րը, «Հար
ցաքն նու թյուն» վե պը եւ մի քա նի պատմ
վածք ներ:

Նյու թի, ժա մա նա կաշր ջա նի եւ հե րոս նե
րի ընտ րու թյան տե սա կե տից որո շա կի առն
չու թյուն ներ կան Մել քո նյա նի «Քա րա վան», 

«Իմ Մել  քոն պա պը» 
վի պակ նե րի եւ Գալ
շո յա նի «Կռունկ» ժո
ղո վա ծուի գոր ծե րի 
մի ջեւ: Սա կայն այդ 
ա ռ ն  չ ո ւ  թ յ ո ւ ն  ն ե ր ն 
ը ն դ  հ ա  ն ո ւ ր  կ ա ր 
գի են եւ լրաց նում 
են մի մեծ պատ մու
թյան տար բեր էջե
րը: Այս կա պակ ցու
թյամբ անհ րա ժեշտ է 
նշել, որ պատ մա կան 
հայ րե նի քի կորս տի, 
հեռ  վո ւմ  մնա ցած 
ծննդա վայ րի կա րո
տի եւ ընդ հան րա պես 
20րդ դա րի տա սա
կան թվա կան նե րի 
հայ կա կան կյան քի 
գե  ղար  վես  տա կան 
պատ կե րումն զգա լի 
տեղ ունի ար դի հայ 
գրա կա նու թյան մեջ՝ 
հա վա սա րա պես թե՛ 
ար ձա կում, թե՛ պոե

զիա յում:
Նշված վի պակ նե րում Առա ջին հա մաշ

խար հա յին պա տե րազ մի տե սա դաշ տում 
ցու ցադր վում են ազ գա յին կյան քին յու րա
հա տուկ պատ կեր ներ՝ գաղթ, կո տո րած, 
հա րա զատ նե րի կո րուստ, փրկու թյան ուղի
նե րի որո նում: Մել  քո նյա նը ցույց է տա լիս 
հա մազ գա յին կյան քի հա վա սա րակշ ռու
թյան խախ տու մը եւ ապա պատ կե րում այդ 
դժվա րին դրու թյու նից դուրս եկող քա րա
վան նե րի ճա կա տա գի րը:

«Քա րա վան»ը 300 գաղ թա կան հա յի 
փրկու թյան պատ մու թյունն է: Եվ եթե օտար 
ու ան հյու րըն կալ ճա նա պարհ նե րին դե ռեւս 
կա մի բան, որ կեն սու նակ է պա հում մարդ
կանց ու ջեր մաց նում նրանց հո գի նե րը, ան
ցած օրե րի կա րոտն է, որ անե րեւա կա յե լի 
կո րուստ նե րի մեջ գո նե հի շա տակ նե րով 
սփո փում է մարդ կանց: Ամեն ինչ կորս
տի մատ նած մար դիկ ճգնում են ստեղ ծել 
մի կա յուն վի ճակ եւ ապ րե լու բնազ դա յին 
զգա ցո ղու թյու նը փո խա րի նել գի տակ ցա
կան կեն սազ գա ցո ղու թյամբ: Պար տու թյու նը 
եւ կո րուս տը դառ նում են փաստ, կա րոտն 
ապ րեց նում է, բայց ոչ թե ներ կա յով, այլ ան
դառ նա լի ան ցյա լով: Սա կայն այս ամե նը 

չի նշա նա կում, թե կյանքն ընդ հատ վում է, 
տվյալ վի ճա կը մղում է մա քա ռում նե րի, բա
րո յա կան ան պար տու թյունն ու ան կոտ րում 
կամ քը փրկու թյան դռներ են բա ցում:

Կո տո րա ծի ու գաղ թի պատ կեր ներ են 
ներ կա յաց վում նաեւ «Իմ Մել  քոն պա պը» 
վի պա կում: Կրկին ել ման կե տը նույնն է. 
«— Ի՞նչ կա... — Մահ, ավեր, կո տո րած, աք
սոր...»: Եթե նա խորդ վի պա կում այս նյութն 
ար ծարծ վում էր լայն քով, կեր պար նե րի 
բազ մա զա նու թյամբ, ապա այս տեղ ստա
նում է ավե լի որո շա կի ան հա տա կան լու
ծում: Առաջ է մղվում Մել  քո նի կեր պա րը, 
որի զար գա ցու մը դիտ վում է ազ գա յինքա
ղա քա կան իրա դար ձու թյուն նե րի լայն տե
սա դաշ տում:

Մել քո նյա նի՝ նշված վի պակ նե րի հե րոս
նե րը՝ Պետ րոս Աջա պա նյա նը, Ավե տիք 
Ձրա նյա նը, Բեր բե րյա նը, Զար մայ րը, Մել
քո նը եւ ուրիշ ներ, դառ նում են 1910ական
նե րի հայ կա կան խառն ու հա կա սա կան 
կյան քի բնո րոշ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը գրա
կա նու թյան մեջ:

«Ցրոնք ար վար ձա նը» վի պա կում հե
ղի նա կը ներ կա յաց նում է Երկ րորդ հա
մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ժա մա նակ 
թի կուն քում մնա ցած քա ղա քի ար վար
ձան նե րից մե կի բնա կիչ նե րի կյան քը եւ 
նրանց հո գե բա նու թյան ու կեն ցա ղի մեջ 
կա տար վող աս տի ճա նա կան տե ղա շար ժե
րը: Պա տե րազ մա կան վի ճա կը մարդ կանց 
աս տի ճա նա բար հասց նում է ահա վոր մի 
գեր լար վա ծու թյան, որի ճնշման պայ ման
նե րում շատ բան սկսում է վե րա ի մաս
տա վոր վել, մշակ վում են բա րո յա կան նոր 
չա փա նի շեր, նոր հա յացք ապ րած եւ ապր
վե լիք տա րի նե րի նկատ մամբ: Խախտ վում 
է կյան քի հա վա սա րակշ ռու թյու նը, մար դիկ 
նոր ստեղծ ված վի ճակ նե րի մեջ աս տի ճա
նա բար վե րա փոխ վում են, բա ցա հայ տում 
իրենց էու թյան բա զում թաքն ված ծալ քեր, 
ին չով էլ կյան քում ձեւա վոր վում են նոր հա
րա բե րու թյուն ներ: Դա ար դեն գո յա վի ճա
կի որո շա կի լար վա ծու թյան հե տեւան քով 
խախտ ված հա վա սա րակշ ռու թյան եւ փո
խա կերպ ված կյան քի կա յու նաց ման նոր 
դրու թյուն է: Մել քո նյանն ստեղ ծում է կյան
քի հին վի ճակ նե րից դուրս եկած եւ նոր վի
ճակ նե րի մեջ իրենց հաս տա տել փոր ձող 
հե րոս ներ: Դա գո յու թյան ամե նադ րա մա
տիկ պա հե րից մեկն է: Եղ բայ րը կո ղոպ տում 
է եղ բոր հի շա տա կը, կինն աճուր դի է հա

նում հա վատն ու սե րը, սպա սու մը քա րաց
նում է մարդ կանց հո գի նե րը, վիշ տը գու
նազր կում է բո լոր երա զանք նե րը, եւ ամեն 
ինչ գտնում է իր ար դա րա ցու մը, քա նի որ 
պա տե րազմ է: Զո րա վար ժու թյուն ներ անող 
սկսնակ զին վոր նե րի կրա կոց նե րի պատ
ճա ռով սա րյակ ներն այ լեւս քա ղաք չեն գա
լիս, հա ցի հեր թե րում ցրտից չսառ չե լու հա
մար մար դիկ իրենց փո խա րեն նշան արած 
քա րեր են դնում, որոնք կար ծես տա պա նա
քա րեր լի նեն... եւ այդ ամե նը դառ նում է սո
վո րա կան:

Մել  քո նյա նը հո գե բա նա կան հիմ քե րի 
վրա է տե ղա փո խում պա տե րազ մը, այդ 
տե սան կյու նից հայտ նա բե րում կյան քի նոր 
վի ճակ ներ եւ այդ վի ճակ նե րի մեջ գոր ծող 
հե րոս ներ:

Ժա մա նա կա կից կյան քի նյու թով գրած 
«Հար ցաքն նու թյուն» վե պը եւ «Ընթ րիք 
հինգ հո գու հա մար» վի պակն ունեն հար
ցադր ման ընդ հան րու թյուն, որ դրսեւոր
վում է մեր իրա կա նու թյան որոշ շեր տե րին 
բնո րոշ յու րա հատ կու թյուն նե րի գե ղար
վես տա կան յու րաց մամբ ու հե ղի նա կա յին 
վե րա բեր մուն քով: «Հար ցաքն նու թյուն» վե
պում խոս տո վա նու թյան մի ջո ցով բա ցա
հայտ վում է եր կու տար բեր պատ մու թյուն, 
դա տարկ վում են թաքն ված գաղտ նիք նե րը, 
եւ ստեղծ վում են մերկ հո գու տեր մարդ
կանց կեր պար ներ, որոնք կյան քի բե րու
մով դար ձել են հան ցա գործ: Մարդ կանց 
կեն սագ րու թյու նը կազ մող ներ քին գաղտ
նիք նե րի, հո գե կան վի ճակ նե րի, ման րուք
նե րից ձեւա վոր վող առօ րյա յի ման րա մասն 
դա տաքնն չա կան վեր լու ծու թյամբ բաց վում 
են նոր շեր տեր, եւ գրա կա նու թյուն բեր վում 
կյան քին բնո րոշ նոր տվյալ ներ: Մե հեն դակ 
Էս քի ջյա նը դիա հեր ձող է՝ տա րօ րի նակ հա
կում նե րի տեր մի անձ նա վո րու թյուն, ով 
սու սու փուս, մե կու սի, ստվե րի նման ապ
րում է լռու թյան մեջ: Եվ ահա նրա կյան քը 
դրվում է խո շո րա ցույ ցի տակ. կին, ամուս
նու թյուն, բա ժա նու թյուն, ի վեր ջո, անն կատ 
ու պա տա հա կան հան ցա գոր ծու թյուն, որ 
գու ցե նաեւ հան ցա գոր ծու թյուն էլ չէ: Նոր 
տան փոս տարկ ղում նա փող է գտնում, որ 
եկել էր հին տան տի րոջ՝ դա տա վո րի հաս
ցեով՝ որ պես կա շառք, ու դար ձյալ լռու թյուն, 
անն կատ տե ղե րում թաքց ված դրամ, ան
քուն գի շեր ներ, հի վան դա գին ապ րում ներ 
եւ ծեծ՝ դրա մի հաս ցեա տի րոջ կող մից, ին չը 
եւ նրան հասց նում է մահ վան:  էջ 6

Մենք այ սօր տո նում ենք Տյառ նըն դա ռա ջը։ Այ սօր հան դի
պե լու ենք Տի րո ջը մի խո րա գույն եւ շնոր հըն կալ ուրա

խու թյամբ, որով Սի մեոն Ծե րու նին Նրան իր ձեռ քե րին վերց
րեց եւ Նրա նում տե սավ բո լոր հին մար գա րեու թյուն նե րի 
իրա կա նա ցումն այն մա սին, որ կգա այն օրը, երբ մար դու 
եւ Աստ ծո մին չեւ եղած երկ պա ռա կու թյա նը վերջ կտրվի, երբ 
Ին քը՝ Աստ ված, մար մին առած կիջ նի մեզ մոտ՝ որ պես մեր 
Փրկիչ՝ հաշ տեց նե լով մեզ մեր Աստ ծո եւ մեր Հոր հետ՝ Իր 
մար դե ղու թյամբ, Իր կյան քով, Իր ուսու ցում նե րով եւ խա չի 
վրա ըն դու նած Իր մա հով։ Տյառ նըն դա ռա ջի տո նի մեջ միա
վոր վում են միա ժա մա նակ ե՛ւ ուրա խու թյու նը, ե՛ւ Քրիս տո սի 
խա չի վրա մահն ըն դու նե լու սպաս ման ցա վը։

Լի նում են տո ներ, երբ հո գիդ այն պես է հա մակ վում ցնծու
թյամբ, որ ձեռքդ չի բարձ րա նում առօ րյա որեւէ գործ անե լու, 
բայց լի նում են նաեւ այն պի սի նե րը, որ ձեռքդ չի բարձ րա
նում, որով հե տեւ սիրտդ լիքն է կա՛մ վշտով եւ կա՛մ սրբա զան 
սար սա փով։ Տյառ նըն դա ռաջն այդ եր կուսն էլ իր մեջ պա րու
նա կում է։ Քրիս տո սին դի մա վո րում է Սի մեոն Աստ վա ծա վա
խը, մի ծե րու նի, որ իր կյանքն ապ րել էր բա րե պաշ տո րեն, 
ում Աստ ված խոս տա ցել էր, որ նա մահ չի տես նի, մին չեւ 
չտես նի աշ խար հի Փրկչին, որ գա լու է աշ խար հի հաշ տեց
ման ու վե րա փոխ ման Իր գործն անե լու։ Սի մեոն Ծե րու նու 
հետ միա սին այդ ուրա խու թյան մա սին է ավե տում նաեւ Ան
նա մար գա րեու հին։ Կա տար վեց ոչ միայն Հին Կտա կա րա նի, 
այ լեւ աշ խար հի սկզբից սկսած ողջ մարդ կու թյան, նրա ցան
կու թյուն նե րի, կա րո տի, հույ սի սպա սումն առ այն, որ երբ 
գա Տե րը, ար դեն չի լի նի Նրա ու մեր մի ջեւ առ կա անան ցա
նե լի ան դուն դը։ Այդ բա րե պաշտ նե րը ցնծում էին նաեւ նրա 
հա մար, որ ոչ միայն ան ցյա լը, այ լեւ ապա գան է ար դա րաց
ված, եւ այն շո ղում է հույ սով ու հրճվան քով։

Եկավ Տե րը, եւ եկավ փրկու թյու նը, եկավ հույ սը, որին ոչ 
մի երկ րա յին վիշտ, ոչ մի սար սափ չի կա րող խամ րեց նել, 
որով հե տեւ Աստ ված ար դեն մեր մեջ է։ Քրիս տո սը մեր մեջ 

է, եւ ո՛չ ոք այ լեւս չի կա րող մեզ ո՛չ Նրա ձեռ քից խլել եւ ոչ էլ 
Նրա սի րուց հե ռաց նել։

Այս ամե նով հան դերձ՝ Տյառ նըն դա ռա ջի տոնն իր մեջ 
նե րա ռում է նաեւ սրբա զան վշտի ու սար սա փի խոր կնի
քը։ Նույն Սի մեո նը, որ վկա յեց մար դե ղա ցած Տի րոջ մա
սին, Տի րա մո րը հա ղոր դեց նաեւ, որ նրա սրտի մի ջով սուր 
է անց նե լու, որ նա այն պի սի ցավ կու նե նա, այն պի սի տա
ռա պանք, ինչ պի սին ոչ ոք աշ խար հում չի տե սել։ Այդ ժա
մա նակ Տի րա մայ րը չգի տեր, թե ինչ պի սին է լի նե լու այդ 
սար սա փը, այդ տա ռա պան քը. միայն այն ժա մա նակ, երբ 
նա կանգ նած էր Տի րոջ խա չի առաջ, ապ րեց այդ ամենն 
ամ բող ջու թյամբ։ Երեւա կա յեք վիշտն ու տա ռա պան քը մի 
մոր, որ տես նում է անար դա րա ցի կեր պով խա չին գամ ված 
իր Որ դուն այն մարդ կանց ատե լու թյան պատ ճա ռով, որոնց 
հա մար Նա ապ րեց, քա րո զեց, որոնց հա մար Աստ ված 
մար դե ղա ցավ։ Նա տես նում էր, թե ինչ պես ժա մեր շա րու
նակ իր Որ դուց հո սում էր կյան քը. ի վեր ջո նա մա հա ցած 
Որ դուն իր գիրկն առավ։ Այդ ամե նի մա սին նրան Սի մեոն 
Աստ վա ծա վա խը զգու շաց րեց։ Ահա այդ պատ ճա ռով է, որ 
տո նե լով այս օրը՝ ցնծում ենք, որով հե տեւ եկել է մեր փրկու
թյու նը, բայց եւ հի շում ենք նաեւ Տի րա մոր սրտա կե ղեք 
վիշ տը։ Որ քան մայ րեր կան աշ խար հում, որ կա րող են այդ 
վիշ տը հաս կա նալ, մայ րեր, որոնց զա վակ նե րը՝ որ դի նե րը, 
դուստ րե րը, զրկվել են կյան քից հի վան դու թյուն նե րի կամ էլ 
դա ժան պա տե րազմ նե րի պատ ճա ռով։

Մեզ նից յու րա քան չյու րը ծնվե լուց հե տո բեր վում է, կամ հե
տո ինքն է գնում տա ճար, որ պես զի մկրտվի եւ կանգ նի Աստ

ծո առաջ՝ ան դա մագր վե լով եկե ղե ցուն։ Այդ ման կան կամ 
մե ծա հա սա կի ան դա մագ րու մը եկե ղե ցուն պատ կերն է ժա մա
նա կին Երու սա ղե մում տե ղի ունե ցա ծի։ Ինչ պես Աստ ծո Որ դին, 
որ դար ձավ նաեւ մարդ կու թյան Որ դին, կանգ նեց Հոր առաջ, 
այն պես էլ մենք, երբ մկրտվում ենք, հա ղորդ վում ենք խա չյալ 
ու հա րու ցյալ Քրիս տո սի հետ։ Մե զա նից յու րա քան չյու րը, որ 
բեր վում կամ գնում է տա ճար, ընդ միշտ ու ան սա կարկ դառ
նում է Աստ ծո սե փա կա նու թյու նը եւ ոչ թե լոկ «Աստ ծո զա վա
կը»։ Եվ Աստ ծո որ դի ներ ու դուստ րեր դար ձած նե րը բռնում են 
այն ուղին, որով ան ցավ մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սը։

Եթե մենք ուզում ենք հաս կա նալ, թե ինչ է նշա նա կում 
մին չեւ վերջ լի նել քրիս տո նյա, հի շենք Պո ղոս առա քյա լի 
ասույթ նե րից, խոս քե րից մե կը։

Երբ Հա կո բոսն ու Հով հան նե սը Երու սա ղե մի ճա նա պար
հին, ուր Քրիս տո սը պետք է չար չա րանք ներ կրեր ու մա
հա նար, Նրան հարց րե ցին, թե կա րո՞ղ են Իր հաղ թա նա կից 
հե տո իրենք նստել Նրա թա գա վո րա կան գա հի աջ ու ձախ 
կող մե րում, Նա նրանց պա տաս խա նեց հար ցու մով. «Կա
րո՞ղ եք խմել այն բա ժա կը, որը ես խմե լու եմ (այ սինքն՝ կա
րո՞ղ եք հա ղորդ վել այն տա ռա պանք նե րին, որը ես ճա շա
կե լու եմ), կա րո՞ղ եք մկրտվել այն մկրտու թյամբ, որով ես 
մկրտվե լու եմ» (Մարկ. Ժ 38) (այ սինքն՝ խո րա սուզ վել այն 
տա ռա պանք նե րի սար սա փում, որը բա ժին է ընկ նե լու ինձ)։ 
Եվ առա քյալ նե րը պա տաս խա նե ցին. «Կա րող ենք»։ Այդ պես 
էլ մենք մկրտվե լով կանգ նում ենք Նրա առ ջեւ՝ հույ սով, որ 
ժա մա նա կին կկի սենք Նրա հա վի տե նու թյու նը, հա վեր ժա
կան կյան քի հաղ թա նա կը։ Ուստի պետք է պատ րաստ լի

Վաթսունականների արձակագիրներ.  
ժամանակը եւ հերոսը

ՏՅԱՌՆԱնտոնի մետրոպոլիտ Անտոնի մետրոպոլիտ 
ՍՈՒՐՈԺՍԿԻՍՈՒՐՈԺՍԿԻ
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նենք ասե լու. «Պատ րաստ ենք, Տե՛ր, նաեւ այս աշ խար հում 
կի սե լու Քեզ բա ժին ըն կած երկ րա յին ճա կա տա գի րը, ապ
րե լու ար դա րու թյամբ, հռչա կե լու ճշմար տու թյու նը, մին չեւ 
խաչ սի րե լու մեր ձա վոր նե րին մեր, պատ րաստ ենք մեր 
կյան քը տա լու հա նուն ուրիշ նե րի, հա նուն բո լո րի։

Եկե ղե ցին Քրիս տո սի մար մինն է, որ ճկռում է վասն 
մարդ կա յին մեղ քե րի թո ղու թյան։

Եվ որ պես զի դա իրա կա նա նա, պետք է հի շենք Պո ղոս 
առա քյա լի խոս քե րը. «Ինձ հա մար կյան քը Քրիս տոսն է, 
իսկ մեռ նե լը՝ շահ» (Փի լիպ. Ա 21), եւ շա րու նա կում՝ թե 
քա նի որ իմ կյանքն օգ տա կար է, անհ րա ժեշտ է ձեզ հա
մար, պատ րաստ եմ դե ռեւս ապ րել այս աշ խար հում։ Մե
զա նից ո՞վ է կա րող իր ողջ հո գով, ողջ մտքով ու սրտով, 
ողջ կամ քով ու կյան քով ասել. «Ինձ հա մար կյան քը 
Քրիս տոսն է», եւ ոչ միայն այն իմաս տով, որ Քրիս տո սը 
մկրտու թյան, խոր հուրդ նե րի, ուս մունք նե րի մի ջո ցով, Իր 
մեր ձու թյամբ տա լիս է ինձ նոր կյանք, այ լեւ այն իմաս
տով, որ Քրիս տո սի ապ րած կյան քը դար ձել է այժմ իմ 
նպա տակն ու իմ կյան քի բո վան դա կու թյու նը։ Թե րեւս 
սա է ճշմա րիտ քրիս տո նյա յի նշա նը։ Եթե մենք կա րո
ղա նա յինք այդ պես ապ րել, կա րո ղա նա յինք Քրիս տո սի 
հետ լի նել միա կամ ու միաս նա կան, Նրա հան դեպ ունե
նա յինք լիա կա տար սեր, ապա կա րող էինք մենք Պո ղոս 
առա քյա լի պես ասել. «Ինձ հա մար կյան քը Քրիս տոսն է, 
իսկ մեռ նե լը՝ շահ», որով հե տեւ ապ րե լով աշ խար հում՝ ես 
բա ժան ված եմ Քրիս տո սից, իսկ իմ կյան քի բո լոր ցան
կու թյուն նե րը, բո լոր ձգտում նե րը միտ ված են նրան, որ 

տես նեմ Նրան դեմ առ դեմ, որ մշտա պես լի նեմ 
Նրա հետ, որ ոչինչ ինձ չբա ժա նի Նրա նից։

Եվ այդ ամե նով հան դերձ՝ Պո ղոս առա քյա լը, 
որ Քրիս տո սից սո վո րեց սի րել, սի րել մեր ձա վոր
նե րին ու հե ռա վոր նե րին, ըն կե րոջն ու թշնա մուն, 
հե տապն դո ղին ու պաշտ պա նո ղին, ասում է, թե՝ 
քա նի որ դա ձեզ հա մար կա րեւոր է, կմնամ ապ
րե լու այս հո ղի վրա։ Այդ պես էլ մենք պետք է ողջ 
հո գով, կյան քի ողջ ուժով ձգտենք Քրիս տո սի հետ 
հան դի պու մին եւ պետք է ըն դու նակ լի նենք ասե
լու նաեւ. «Այո՛, սա կայն ես գոր ծեր ունեմ աշ խար
հում, ես պետք է իմ կյան քի մաք րու թյամբ, լույ սով, 
իմ արարք նե րի ճշմար տու թյամբ, իմ խոս քե րի 
ան կեղ ծու թյամբ, իմ ողջ գո յու թյամբ լի նեմ Քրիս
տո սին վկա յո ղը, չնա յած ամ բողջ հո գով երա զում 
եմ լի նել Նրա հետ, սա կայն կմնամ այս որբ, թշվառ, դառն 
աշ խար հում, որ պես զի լույս տամ նրան, հույս, ուրա խու
թյուն, սեր տամ նրան։

Այս տո նը, որը մեզ հի շեց նում է մեր եկե ղե ցա կա նու թյու
նը՝ Քրիս տո սի խա չի ճա նա պար հի եւ զո հա բե րու թյան լույ սի 
մեջ, նո րո գենք մեր ուխ տը, որ տվե ցինք մկրտվե լիս, կրկին 
կանգ նենք դե պի Քրիս տո սը տա նող ճա նա պար հին՝ նոր 
վճռա կա նու թյամբ, նոր հույ սով, եւ այ լեւս չա սենք, թե մենք 
տկար ենք, չու նենք բա վա կա նա չափ ամ րու թյուն։

Տե րը Պո ղոս առա քյա լին, որ ուժ էր խնդրում, ասաց. «Իմ 
շնոր հը քեզ բավ է, որով հե տեւ իմ զո րու թյու նը տկա րու թյան 
մեջ է ամ բող ջա նում» (Բ Կորնթ. ԺԲ 9)։ Եվ Պո ղոս առա քյա լը 

բա ցա կան չեց. «Եվ արդ՝ լավ է, որ ես պար ծե նամ իմ տկա րու
թյուն նե րով, որ պես զի իմ մեջ բնակ վի Քրիս տո սի զո րու թյու
նը» (նույն տե ղում)։ Իսկ մեկ այլ տե ղում ասում է. «Ամեն ինչ 
կա րո ղա նում եմ նրա նով, ով զո րաց րեց ինձ» (Փի լիպ. Դ 13)։

Պո ղո սը մեզ նման էր՝ միս ու ա րյուն ունե ցող մարդ, նա 
եւս վա խե նում էր, նա եւս ցավ էր ապ րում, նա եւս պայ քա
րում էր իր իղ ձե րի ու հա վա տար մու թյան հա մար։ Նա հաղ
թեց եւ մեզ ասաց. «Արդ՝ աղա չում եմ ձեզ, նման վե ցե՛ք ինձ» 
(Ա Կորնթ. Դ 16)։ Ի կա տար ածենք այդ հոր դո րը, եւ օր օրի 
դառ նանք նոր մարդ՝ ավե լի խոր, ավե լի կա տա րյալ, ինչ պի
սին մեր Տեր Քրիս տոսն է, մեր Ուսու ցի չը, մեր Փրկի չը։ Ամեն։

Թարգ մա նու թյու նը՝ Ա. Ս.-ի

Բիոէթիկայի եւ իրավագիտության զարգացման 
հեռանկարները 21-րդ դարում

Ուստի հառ նի՛ր, տե՛ր,
որ պես զի հան կարծ աջն հո ղո ղե նի
Չզո րա վոր վի քո նի հա մե մատ,
Ջան քե րը մարդ կանց չհա վա սար վեն
Քո աստ վա ծա յին ողոր մու թյան հետ:

Գրի գոր Նա րե կա ցի

Բիոի րա վուն քի հա մա կար գը

Հետմոդեռնիզմը եւ մարդու մարմինը
Հետ մո դեռ նիս տա կան պայ ման նե րում բիոբժշ կու թյան 

նո րա րա րու թյուն նե րը մեկ նա բան վում են սպա ռո ղա կան 
հա սա րա կու թյան բա րո յա կա նու թյան տե սան կյու նից, որ
տեղ մարդ կա յին կյան քի իմաստն իջեց վում է նյու թա կան 
բա րիք ներ ձեռք բե րե լու եւ հե դո նիզ մի (հա ճույ քի գե րա
կա յու թյուն) աս տի ճա նին(ՀՌՀի պե տու թյան եւ իրա վուն
քի տե սու թյան ամ բիո նի վա րիչ, իրա վա բա նա կան գի տու
թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ա. Ս. Ղամ բա րյա նի ուսա նե լի 
հոդ վա ծից մեջ բեր ված այս հատ ված նե րը, վստահ ենք, ոչ 
միայն հե տաքրք րու թյուն, այ լեւ այդ թե ման ավե լի խո րու
թյամբ յու րաց նե լու ձգտում կա ռա ջաց նեն ըն թեր ցող նե րի 
շրջա նում)։ Ժ. Բոդ րիա րը խո սում էր մար մինն ազա տա կա
նաց նե լու, մարմ նի պաշ տա մուն քի եւ սե ռա կան ազա տու
թյան մա սին: Մարմ նի երկր պագ ման դրսեւո րում էր հա մա
րում սպոր տը քա րո զե լու աղ մու կը, կոս մե տիկ մի ջոց նե րի 
եւ մարմ նի խնամ քի այլ մի ջոց նե րի գո վազ դը: Նա նշում էր, 
որ մարմ նի պաշ տա մուն քը վկա յում է այն մա սին, որ մեր 
ժա մա նակ նե րում այն զբա ղեց րել է հո գու տե ղը (Бодрийяр 
Ж., Общество потребления. http://gtmarket.ru/laboratory/
basis/3464/3471 (26.01.2016))։

...Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո 
արեւմ տյան հա սա րա կու թյան մեջ ընդ հան րաց վեց այն 
գա ղա փա րը, որ բա րո յա կան փոխ գոր ծակ ցու թյան կա
րեւո րա գույն տարրն ան հա տի ինք նա վա րու թյունն է, որն 
ամե րի կյան ըն տա նի քի վե րա փոխ ման, ֆե մի նիս տա կան 
շարժ ման առա ջաց ման, ինչ պես նաեւ բժիշկ—հի վանդ հա
րա բե րու թյուն նե րի վե րա ձեւա կերպ ման հիմք դար ձավ: 
Բա րո յա գետ Ժե րարդ Դվոր կի նը, բու ժօգ նու թյան բնա գա
վա ռում ամ փո փե լով բժիշկ—հի վանդ փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի բնույ թը, եզ րա կաց րեց, որ «բժշկի որո շու մը լա վա
գույնն է» հաս կա ցու թյունն իր տե ղը զի ջել է բու ժօգ նու թյան 
բնա գա վա ռում հի վան դի որոշ ման կա րեւոր մա նը՝ «սա իմ 
մար մինն է» ար տա հայ տու թյան ձեւա կերպ մամբ (Gerald 
Dworkin, Can You Trust Autonomy? 33 Hastings Ctr. Rpt. 
42 (2003), ըստ Bioethics and the law / Janet L. Dolgin, Lois 
L. Shepherd. [2nd ed.] 2009. p. 46):

Մար դը միշտ էլ ուշադ րու թյուն է դարձ րել իր մարմ նին, 
սա կայն այ սօր մար դու մար մի նը դառ նում է պաշ տա մուն
քի առար կա: Փի լի սո փա նե րը նշում են, որ մար դու մարմ
նի ֆե նո մե նի մա սին են վկա յում առող ջա կան խնդիր նե րի 
սրա ցու մը, որն առա վել ար դիա կան է խո շոր քա ղաք նե
րում, հո գե կան շե ղում նե րը, նեւ րոզ նե րը, սրտա նո թա յին 

հի վան դու թյուն նե րը, թմրա դե ղե րից եւ ալ կո հո լից կախ վա
ծու թյու նը, ժա մա նա կա կից աշ խար հում մարդ կա յին ան հա
տա կա նու թյան ար ժե քի բարձ րա ցու մը եւ մարմ նի՝ որ պես 
անձ նա յին ինք նադր սեւոր ման մի ջո ցի ըն կալ ման սրա ցու
մը, ժա մա նա կա կից քա ղա քակր թու թյան մեջ սե ռա կան 
վար քագ ծի եւ սե ռա կան մշա կույ թի հիմ նախնդ րի սրա ցու
մը։ Էրո տիզ մը վա ղուց դա դա րել է լի նել մար դու մաս նա վոր 
կյան քի մաս, զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան մի ջոց նե րով այն 
դառ նում է ագ րե սիվ եւ պար տադր ված, ժա մա նա կա կից 
քա ղա քակր թու թյան մեջ մար դու մարմ նի՝ որ պես խորհր

դան շա յին ար ժեք կրո ղի ըն կա լու մը. նոր սո ցիա լա կան 
խմբե րը եւ երի տա սար դա կան միա վոր նե րը՝ պան կեր, բայ
կեր ներ, սքեյթ բոր դիստ ներ, նու դիստ ներ, միա սե ռա կան ներ 
եւ այլն, ձգտում են հաս տա տել իրենց կար գա վի ճա կը եւ 
ար տա քին հատ կա նիշ նե րը, էվ թա նա զիա յի, վե րար տադ
րո ղա կան տեխ նո լո գիա նե րի, աբոր տի, կլո նա վոր ման, 
օր գան նե րի փոխ պատ վաստ ման, բժշկա կան օրենսդ րու
թյան հար ցե րը եւ այլն (Лохов С. А., Феномен тела как 
проблема философской антрипологии. Автограф. дис. 
канд. философ. наук. М.: 2003. с. 3—4)։

Գի տու թյան բնա գա վա ռում ժա մա նա կա կից բա ցա հայ
տում նե րը եւ նո րա րա րու թյուն նե րը նա խադ րյալ ներ են ստեղ
ծում վե րա կա ռու ցե լու իրա վա կան եւ բա րո յա կան ավան դա
կան ար ժե քա յին կողմ նո րո շում նե րը եւ դիր քո րո շում նե րը: 
Նման վե րա փո խում ներն իրենց ազ դե ցու թյունն են թող նում 
նաեւ գի տու թյան ճյու ղե րի եւ գի տա կար գե րի մեր ձեց ման 
(կոն վեր գեն ցիա յի) վրա. ժա մա նա կա կից գի տա կան հե տա
զո տու թյուն նե րին ներ հա տուկ են միջ ճյու ղա յին հե տա զո տու
թյուն նե րը: Աս վա ծի հա մա տեքս տում բա ցա ռու թյուն չեն նաեւ 
իրա վա գի տու թյու նը եւ բժշկու թյու նը, որոնց խաչ ման կե տում 
են գտնվում բժշկա կան իրա վուն քը եւ բիո է թի կան:

Հիմնական հասկացություններ
Բիո է թի կան հա մե մա տա բար նոր միջ ճյու ղա յին գի տու

թյուն է եւ գի տա կարգ, որի հաս կա ցու թյան ապա րա տը 
դե ռեւս հստա կեց ված չէ, հստակ չէ նաեւ նրա ուսում նա

սի րու թյան առար կան կազ մող հար ցե րի շրջա նա կը (տե՛ս 
Դավ թյան Ս.  Հ., Բիո է թի կա: Դա սա գիրք, Եր.: Երեւա նի 
պետ. բժշկ. հա մալս., 2009, Կեն սա է թի կա յի հիմ նա հար
ցեր: Ուսում նա օ ժան դակ ձեռ նարկ: Կազ մող ներ՝ Հրաչ սրկ. 
Սարգ սյան, Վար դան սրկ. Աս լա նյան. Ս. Էջ միա ծին: Մայր 
Աթոռ Ս. Էջ միա ծին, 2015)։

Ինչ պե՞ս է մեկ նա բան վում «բիո է թի կա» հաս կա ցու թյու նը, 
ի՞նչ հար ցեր է այն ուսում նա սի րում: Բա ցատ րա կան բա
ռա րան նե րում բիո է թիա կան դիտ վում է սո ցիա լա կան փի
լի սո փա յու թյան ուղ ղու թյուն, որի խնդիրն է ուսում նա սի րել 
կեն սա բա նա կան գի տու թյուն նե րի բա րո յա ի րա վա կան, սո
ցիալքա ղա քա կան եւ մար դա բա նա կան տե սան կյուն նե րը:

«Բիո է թի կա» եզ րույ թը կեն սա բան նե րի կող մից մշակ վել 
է 1970ական նե րի սկզբին՝ հրա տա պու թյուն ներ կա յաց նող 
եր կու թե մա նե րի հան րա յին եւ մաս նա գի տա կան քննար
կում նե րը խթա նե լու նպա տա կով՝ 1. երկ րագն դի էկո լո գիան 
պահ պա նե լու պա տաս խա նատ վու թյու նը, որով պայ մա նա
վոր ված են մարդ կա յին կյան քը եւ կյանքն ընդ հան րա պես, 
2. բնա կան գի տու թյուն նե րի արագ առաջ խա ղա ցում նե րի 
հնա րա վոր հե տեւանք նե րը՝ հաշ վի առ նե լով մարդ կա յին 
բնույ թի հնա րա վոր փո խա կեր պում նե րը (Encyclopedia of 
bioethics / Stephen G. Post, editor of chief. 2004. 2rd ed. 
p.12)։ «Բիո է թի կա» բա ռը շրջա նա ռու թյան մեջ է դրել ամե
րի կա ցի ուռուց քա բան Վ. Փո թե րը, որը 1971 թ. հրա պա րա
կեց «Բիո է թի կա. Կա մուրջ դե պի ապա գա» գիր քը:

Ընդ որում՝ անգ լիա լե զու աղ բյուր նե րում նշվում է, որ 
Կոնգ րե սի գրա դա րա նի կա տա լո գում «բիո է թի կա» բա ռի 
առա ջին հղու մը 1973ին ար վել է Դ. Կա լա հա նի «Բիո է թի
կան որ պես գի տա կարգ» հոդ վա ծին: Ոմանք բա ռի առա ջին 
գոր ծա ծու մը վե րագ րում են Մար դու վե րար տադ րո ղա կա
նու թյան եւ բիո է թի կա յի Ջո զեփ եւ Ռո ուզ Քե նե դիի ան վան 
ինս տի տու տին (Bioethics and the law / Janet L. Dolgin, Lois 
L. Sheperd. [2nd ed.] 2009. p. 7), որը հիմ նադր վել է 1971 թ.։

Վ. Փո թե րը գի տա ժո ղով նե րից մե կում նշել է. «Բիո է թի
կան նոր բա րո յա գի տա կան ուս մունք է, որը միա վո րում է 
խո նար հու թյու նը, պա տաս խա նատ վու թյու նը եւ ձեռն հա
սու թյու նը, այն միջ ճյու ղա յին գի տու թյուն է, որը միա վո րում 
է բո լոր մշա կույթ նե րը եւ ընդ լայ նում է «մար դա սի րու թյուն» 
բա ռի նշա նա կու թյու նը» (Potter V. R. Bioethics: Bridge to 
the Future. Englewood Cliffs: PrenticeHall, 1971)։ Վ. Փո թե
րը, «բիո է թի կա» բա ռը գոր ծա ծե լով, փոր ձում էր շեշ տել, որ 
մար դու գո յա տեւու մը պայ մա նա վոր ված է կեն սա բա նա կան 
գի տե լիք նե րի վրա հիմն ված էթի կա յով, այ սինքն՝ բիո է թի կա
յով: Այս հա յե ցա կար գում ին տեգր վում են կեն սա բա նու թյու նը 
եւ մարդ կա յին ար ժեք նե րը (Peter J. Whitehouse The Rebirth 
of Bioethics: Extending the Original Formulations of Van 
Rensselaer Potter. The American Journal of Bioethics. Volume 
3, Issue 4, November, 2003, p. 26—31)։

Ի՞նչ հար ցեր է ուսում նա սի րում բիո է թի կան: Բիո է թի կա յի 
զար գաց ման սկզբնա կան փու լի ար դյունք ներն ար տա ցոլ
վե ցին «Բիո է թի կա յի հան րա գի տա րան» չորս հա տո րյա կում, 
որ տեղ քննարկ վում էին 5 խումբ հար ցեր:  էջ 8

ԸՆԴԱՌԱՋ
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 էջ 4
Հե ղի նա կը նրբե րանգ նե րի ու ման րա մաս

նե րի մեջ հայտ նա բե րել է մարդ կա յին կյան քը 
կազ մող շար ժում ներ, վի ճակ ներ, ապ րում
ներ եւ այդ ամե նի հա մադ րու թյամբ ստեղ ծել 
հե րո սի յու րա հա տուկ մի նկա րա գիր՝ հի վան
դա գին, կծկված, լռու թյան ու մթու թյան մեջ 
հո գե կան ան դորր որո նող, ար տա քին հա
րա բե րու թյուն նե րից ու կա պե րից կտրված, 
դիակ նե րի հետ գործ ունե ցող մե կը... Բնա
վո րու թյան հատ կա նի շեր, ին չը նոր կող մեր է 
բա ցա հայ տում մար դու էու թյան մեջ:

Վե պի երկ րորդ մա սում շա րու նակ վող այս 
խո րա ցում նե րը, մարդ կա յին բնա վո րու թյան 
նոր կող մեր լրաց նե լով հան դերձ, դառ նում 
են ավե լի խնդրա հա րույց եւ մար դու ներ փակ 
հե տա զո տու թյու նից վե րա ճում հան րա յին 
կա րեւո րու թյուն ունե ցող խնդիր նե րի ար
ծարծ ման:

Շա հեն Ար շա կյանն այս ան գամ քննում 
է Հա մա զասպ Բժշկյա նի գոր ծը: Վեր ջինս 
ակա մա հան ցա գործ է, ունի նա խա սի րու
թյուն ներ, սո վո րու թյուն ներ ու հա կում ներ. նա 
բա կում ար ծիվ է պա հում ու նաեւ դրա մեջ է 
տես նում կյան քի հե տաքրք րու թյու նը, ան գամ՝ 
իմաս տը: Սա կայն մի օր թոռ նու հին եւ նրա 
ըն կեր նե րը տա նը կե րու խում անե լուց հե տո 
խոշ տան գում են արծ վին: Այդ տես նե լով՝ Հա
մա զասպ Բժշկյա նը կա տա ղու թյու նից խփում 
եւ վնա սում է թո ռա նը՝ Աղավ նի Բժշկյա նին, 
նրա փե սա ցուին՝ Գաբ րիել Մեր կե րյա նին եւ 
էլի մե կին: Եվ ահա ծե րու կը կանգ նած է հար
ցաքն նու թյան առաջ:

Պա պը կանգ նում է թո ռան դեմ. հա րա զա
տը չի հան դուր ժում հա րա զա տին, նյար դայ
նա նում է նրա պահ ված քից, վար քից, կեն ցա
ղից, բայց ոչ մի կերպ չի կա րո ղա նում ուղ ղել 
նրան, մին չեւ ան գամ երբ դի մա ցինն իր թոռն 
է: Այս վի ճակ նե րում առա ջա ցած ջղա յին 
գրգռվա ծու թյու նը մնում է մար դու մեջ, դի
տո ղու թյուն նե րը չեն օգ նում, ան հան դուր ժո
ղա կա նու թյու նը ներ քուստ կու տակ վում է եւ, 
ի վեր ջո, հա րա զատ նե րին օտա րում իրա րից: 
Մել քո նյա նի ներ կա յաց րած վի ճա կի մեջ ար
դեն կա այդ խզու մը. պա պը եւ թո ռը տար բեր 
մար դիկ են:

Վի պա կի հան րա յին հնչե ղու թյու նը նրա
նում է, որ քննա դա տա կան եւ մեր կաց նող 

խոսք է աս վում երի տա սարդ սերն դի այն ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի հաս ցեին, որոնք վա րում են 
պոր տա բույծ կյանք, նստած են իրենց ծնող
նե րի, նաեւ ժո ղովր դի ուսե րին, ան կազ մա
կերպ են, աննր բան կատ եւ իրենց հո ռի բար
քե րով ապա կա նում են մարդ կանց կյան քը:

Հան րա յին բար քե րի ժա մա նա կա կից վի
ճա կը ներ կա յաց նե լու տե սա կե տից ուշագ րավ 
է նաեւ «Ընթ րիք հինգ հո գու հա մար» վի պա
կը: Հե ղի նա կը ներ կա յաց րել է դպրո ցա կան 
հինգ ըն կեր նե րի, ով քեր կյան քում ըն թա ցել են 
տար բեր ճա նա պարհ նե րով, հա սել կե ցու թյան 
տար բեր աս տի ճան նե րի: Ահա այդ հե րոս
ներն իրենց մաս նա գի տու թյամբ եւ դիր քով՝ 
Նժդեհ Մալ խա սյան՝ ան տա ռա գետ, Գրի գոր 
Ժամ կո չ յան՝ ուսու ցիչ, Վի րապ Մա հի կյան՝ 
ար վես տա բան, Մնա ցա կան Բե կյան՝ ավ տո
հանգր վա նի տնօ րեն, Արամ Կավ կա վ յան՝ 
գի նու գոր ծա րա նի տնօ րեն: Այս հե րոս նե րից 
ամեն մե կը ներ կա յաց նում է մարդ կա յին հո
գե բա նու թյան, բա րո յա կա նու թյան եւ կյան քի 
հան դեպ վե րա բեր մուն քի մի բնա գա վառ, որ 
բա ժան վում է եր կու մա սի: Մի կող մից՝ ազ
նիվ աշ խա տանք եւ հա մեստ եկա մուտ ներ՝ 
այդ տե ղից էլ կյան քի հան դեպ ունե ցած վե րա
բեր մուն քի եւ մարդ կա յին հո գե բա նու թյան ու 
բա րո յա կա նու թյան մի տար բե րակ, մյուս կող
մից՝ հան րա յին դիր քի չա րա շա հում, անազ
նիվ եկա մուտ ներ, կյանքն իրեն ծա ռա յեց նող 

կուշտ մար դու սպա ռո
ղա կան հո գե բա նու թյուն: 
Մարդ կա յին նկա րագ րի 
այս տե սակ նե րը խիստ 
բնո րոշ են մեր կյան քին 
եւ իրենց բնա վո րու թյան 
հիմ նա կան կող մով հա
մա պա տաս խա նում են 
իրա կա նու թյա նը: Կյան քի 
փաս տի ճշմար տա ցի վե
րար տադ րումն ուղեկց
վում է հե ղի նա կա յին 
վե րա բեր մուն քով, ին չը 
երեւում է ոչ թե ան մի
ջա կան խոս քով, այլ հե
րոս նե րի հան դեպ ձեւա
վոր վող հա մակ րան քով 
ու հա կակ րան քով: Հա
մակ րան քը Նժդե հի ու 

Գրի գո րի կողմն է, ով քեր կա րո ղա ցել են կյան
քում պահ պա նել իրենց հո գու ազն վու թյունն 
ու նկա րագ րի մաք րու թյու նը, հա կակ րան քը՝ 
Մնա ցա կա նի ու Արա մի, որոն ցից ամեն մեկն 
իրե նից ներ կա յաց նում է աշ խար հի շա լա կը 
բարձ րա ցած մի աս տի ճա նա վոր թա լան չի: 
Եկամ տա բեր պաշ տոն ունե ցող նե րի, ամեն 
ին չի՝ իրենց դիր քի ու կու տա կա ծի տե սան
կյու նից նա յող նե րի եւ հա մեստ ու ազ նիվ աշ
խա տան քի տեր մարդ կանց մի ջեւ, բնա կան 
է, պետք է տե ղի ունե նա բա խում: Սա կայն 
կյան քում առ ճա կա տու մը բախ ման չի վե րած
վում, դառ նում է հան դուր ժո ղա կա նու թյուն ու 
հաշտ վո ղա կա նու թյուն եւ միայն եր բեմ նա կի 
ունե նում ներ քին դժգո հու թյուն ներ: Հե ղի նա
կը վի պա կում հա րա զատ է մնա ցել հան րա
յին հո գե բա նու թյան այս սկզբուն քին: Նժդե հը 
թեեւ զայ րույ թի նո պա ներ է ունե նում ըն կեր
նե րի ու նրանց նման նե րի դեմ (հի շա տա կե
լի է խորտ կա րա նում Նժդե հին ծաղ րե լու եւ 
ստո րաց նե լու տե սա րա նը), թեեւ ատամ նե րի 
արան քից ինչոր բա ռեր է շպրտում նրանց 
հաս ցեին, սա կայն, ի վեր ջո, լռում է եւ, ներ
քին ընդվ զու մով հան դերձ, հա մա կերպ վում 
իր շրջա պա տին: Ժամ հա րյա նի մեջ եւս կա 
այս երկ վու թյու նը, ին չը դառ նում է նրա բնա
վո րու թյան հո գե բա նա կան հիմ քը. «Ինչ է պա
տա հել, ինչ ենք մեկս մյու սից վա խե նում, հը՞, 
ին չի, մի բան մտա ծում, ուրիշ բան ասում, դի

մա ցի նին թու քու մուր տա լով՝ մեր մեջ հայ հո
յում եւ նույն պա հին, նույն, նույն… երե սանց 
ժպտում: Ախր չի լի նի, մեղք են մեր դեմ քե րը, 
չե՞ս նկա տում, կա մացկա մաց դառ նում են 
դի մակ»: Նժդե հի ու Ժամ հա րյա նի ազն վու
թյունն ար դար լի նե լով՝ պա րուր ված է խեղ
ճու թյան քո ղով: Այս խեղ ճու թյունն էլ է հո գե
բա նա կան որակ եւ բնո րոշ որակ: Կյան քը 
եր բեմն այն պես է ստո րաց նում ու ծաղ րում 
մարդ կանց, այն պի սի շրջա նակ նե րի մեջ 
դնում, որ նրանք կորց նում են իրենց հա մար
ձա կու թյու նը, կուլ տա լիս ներ քին զայ րույ թը, 
ճզմում բո ղո քի ձայ նը եւ դառ նում խեղճ ու 
վախ վո րած: Այս ազ նիվ խեղ ճե րի եւ լպիրշ 
հա մար ձակ նե րի մի ջեւ խան գար ված բա րո
յա կա նու թյամբ կանգ նում է ար վես տի մեկ նա
բան Վի րա պը:

Բա վա կա՛ն է, ինչ քան սպա ռո ղա կան հո
գե բա նու թյան մարդ կանց՝ զա նա զան թա
լան չի նե րի, առեւտ րա կան նե րի, պե տե րի, 
մի խոս քով՝ հան րա յին կյան քում դիր քա յին 
առա վե լու թյուն ունե ցող նե րի եւ այդ դիր քը 
չա րա շա հող նե րի կեր պար նե րը դառ նան ֆե
լիե տո նի եւ «Ոզ նու» ծաղ րան կար նե րի նյութ: 
Այդ նյութն իր մեջ լուրջ խնդիր ներ է պա րու
նա կում եւ միան գա մայն ճիշտ է վար վել Մել
քո նյա նը՝ իր վեր ջին եր կու գոր ծե րում ներ կա
յաց նե լով կյան քի այդ կող մե րը:

Ուրիշ հարց, որ պետք է խո սել նյու թի յու
րաց ման գրա կան վար պե տու թյան մա սին: 
Այս տե սա կե տից Մել քո նյա նի նշված գոր ծե
րում կան ձգձգված, եր բեմն ավե լորդ հատ
ված ներ, միշտ չէ, որ հե րոս նե րը կեր պա
վոր վում են շարժ ման ու գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ըն թաց քում, պա տու մի մեջ իշ խում են ան
հար կի նկա րագ րու թյուն նե րը:

Ժա մա նա կա կից բար քե րի, մարդ կանց մեջ 
ստեղծ վող հա րա բե րու թյուն նե րի նոր կող մե
րի ներ կա յաց ման տե սա կե տից Մել  քո նյա նի 
«Հար ցաքն նու թյուն» եւ «Ընթ րիք հինգ հո գու 
հա մար» եր կե րը գրա կա նու թյուն են բե րում 
նոր հե րոս նե րի, կյան քի նոր վի ճակ ներ եւ, 
դրա նով իսկ, ըն դար ձա կում ժա մա նա կա կից 
ար ձա կի կեն սա նյու թի շրջա նակ նե րը:

Շա րու նա կե լի

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

Վաթսունականների արձակագիրներ.  
ժամանակը եւ հերոսը

Սկիզբը՝ 2021ի թիվ 24

Ամ փո փում

Պի ղա տո սը պատ րաստ էր Հի սու սին հանձ
նել առանց հար ցաքն նու թյան: Նա փո

խում է մտադ րու թյու նը: Հե տաքն նու թյու նը 
կա տա րում է ամե նայն ման րա մաս նու թյամբ: 
Այդ կտրուկ շրջա դար ձի մեջ առ կա է Չար չա
րանք նե րի պատ մու թյան ար տա ռոց փաս տե
րից մե կը:

Ին չո՞ւ տե ղի ունե ցավ այդ հան կար ծա կի 
շրջա դար ձը, որը զայ րաց նում է հրեա նե րին 
ու զար մաց նում ըն թեր ցո ղին: Խա չի վե րեւում 
փակց րած տախ տա կի մա սին Պի ղա տոսն 
ասաց . «Ինչ որ գրե ցի, գրե ցի» (Հովհ. ԺԹ 
22): Ին չո՞ւ այդ ուր բաթ՝ արեւա ծա գին, նա չա
սաց. «Ինչ որ խոս տա ցա, կկա տա րեմ»:

Ան հե տեւո ղա կա նու թյուն կա այն պա հի, 
երբ Պի ղա տո սը կնքում է հա մա ձայ նու թյու նը, 
եւ այն մյու սի մի ջեւ, որն ինքն այ լեւս հաշ վի 
չի առ նում դա: Բայց ան հե տեւո ղա կա նու
թյուն կա նաեւ Պի ղա տո սի ան ձի ու վար մուն
քի մի ջեւ՝ Հի սու սի դա տաքն նու թյան ժա մա
նակ...

Ֆրանք Մո րի սո նը, իր «Ո՞վ է տե ղա շար ժել 
քա րը» (Who moved the stone?) խիստ ուսա
նե լի գրքում, գի տակ մեկ նա բա նի իր նրբան
կա տու թյամբ ու խո րա թա փանց խու զար կուի 
հո տա ռու թյամբ, ճշգրտո րեն վե րա կանգ
նում է այդ դեպ քե րի ող բեր գա կան ըն թաց քը. 
նա փաս տում է այն, ինչն ինքն ան վա նում է 
«ան հա մա պա տաս խա նու թյուն Պի ղա տո սի 
վար քի, ինչ պես շա րադր ված է Ավե տա րան
նե րում, եւ նրա բնա վո րու թյան մի ջեւ, որը 

հայտ նի էր ըստ իր ան ցյալ կյան քի», եւ հարց 
է տա լիս. «Ին չո՞ւ Պի ղա տո սը, որ պատ մու
թյա նը հայտ նի է որ պես բռնա կալ, Ավե տա
րան նե րի մեջ նկա րագր վում է որ պես անվճ
ռա կան մարդ»:

Պետք է ինչոր բան տե ղի ունե ցած լի ներ 
այն ժա մա նա կա հատ վա ծում, որը բա ժա նում 
է Կա յա փա—Պի ղա տոս տե սակ ցու թյու նը ուր
բաթ օր վա առա վո տյան ունկնդ րու թյու նից: 
Շատ կա րեւոր մի դեպք տե ղի ունե ցավ: Պի
ղա տո սը հաս կա ցավ, որ Հի սուսն ար ժա նի 
է, որ իրեն լսեն, որ նա ավե լին է, քան զին
վո րը քա ղա քա կան շախ մա տի տախ տա կի 
վրա: Պի ղա տո սը աղոտ կեր պով ինչոր բան 
էր կռա հել այդ ան հաս կա նա լի կա լա նա վո րի 
մե ծու թյան մա սին:

Ավե տա րա նա կան հատ ված նե րը մեզ տա
լիս են եր կու ման րա մասն: Նախ եւ առաջ, 
դար ձյալ ըստ Հով հան նու, Պի ղա տո սը ներ
կա յա ցավ հրեա նե րին կա լա նա վո րին պա լա
տի ներ սը տա նե լուց հա տո միայն: «Նրանք 
տա րան Հի սու սին.... իրենք ներս չմտան, 
այդ ժամ Պի ղա տո սը դուրս ելավ նրանց 
առաջ»։ Այս տեղ որո շա կի ժա մա նակ է անց
նում: Շատ հնա րա վոր է, որ Պի ղա տո սը շատ 
է ցան կա ցել տես նել կալ նա վո րին, եթե նրան 
ուղիղ իր մոտ չէ ին բե րել: Այս տե ղից էլ այդ 
եր կու սի հան դիպ ման հնա րա վո րու թյու նը՝ 
Պի ղա տո սի՝ հրեա նե րի մոտ դուրս գա լուց 
առաջ:

Բայց Մատ թեո սը (ԻԷ 19) մեզ ներ կա յաց
նում է մի նոր՝ շատ ար ժե քա վոր ման րա
մասն: Դա կու սա կա լի կնոջ, որին, ավան դու
թյան հա մա ձայն, ան վա նում ենք Կլաու դիա 
Պե կու լա (մինչ դեռ, ըստ աշ խար հիկ հատ
ված նե րի, նրա անու նը հայտ նի չէ), ուղերձն 

է: Արդ, ուր բաթ առա վո տյան նա իր ամուս
նուն մի թուղթ է ուղար կում, երբ նա ար դեն 
նստած էր կա ռա վար չի աթո ռին: Այդ հապ
ճեպ գրված լու րը մո տա վո րա պես այս պի սի 
բա ռեր էր պա րու նա կում. «Այդ մարդն ան
մեղ է. նրա մա սին մի մղձա վան ջա յին երազ 
եմ տե սել. քեզ դժբախ տու թյուն կպա տա հի, 
եթե ձեռք տաս նրան»: Գու ցե ավե լի լավ կլի
ներ Մար սել Պա նյո լի «Հու դա» ստեղ ծա գոր
ծու թյան բա ռե րով ասել. «Ես մի սա րա փե լի 
երազ տե սա…. Պար տե զում զին վոր նե րի մի 
խումբ էր առա ջա նում: Նրանք բե րում էին 
ամ բող ջո վին սպի տակ մի կա լա նա վո րի: Այդ 
մար դը շող շո ղում էր գի շեր վա մեջ, ու նրա 
գլխի շուր ջը ասես մի կլոր լույս լի ներ, ոս կե
գույն մի լույս... Իսկ հե տո ամպ րո պը գո ռաց 

մի քա նի ան գամ, ու ես լսե ցի ամ բո խի ձայ
ներ: Այդ մար դը կախ ված էր մի ծա ռից, եւ 
դու էիր նրան դա տա պար տել... Ես մո տե ցա... 
սպի տակ մար դու պատ կերն աղա վաղ վեց, ու 
նրա տե ղում՝ խա չի վրա, դու հայտն վե ցիր»: 
Այդ պես էլ պի տի պատ կե րաց նել Կլաու դիա յի 
տե սիլ քը:

Հնա րա վոր է, որ Մատ թեո սը չի գտել այդ 
ման րա մաս նի ճշմա րիտ տե ղը: Նա այն հի
շա տա կում է Պի ղա տո սի՝ կա՛մ Հի սու սին, կա՛մ 
Բա րաբ բա յին ազատ ար ձա կե լու առա ջար
կու թյու նից հե տո: Ուղերձն ըն թեր ցող նե րին 
ցույց է տա լիս, որ այն ոչ մի ազ դե ցու թյուն չի 
գոր ծում իր կա ռա վա րիչ ամուս նու վրա:

Իսկ գոր ծը նո րից խո րա պես քննե լու որո
շու մը գու ցե գա լիս է իր այն քան սի րած կնոջ 
թղթի կտո րից;

Մատ թեո սը ոչ եր կի մաս տո րեն ասում է. 
«Պի ղա տո սը նստած էր ա տյա նի վրա, երբ 
իր կի նը նրան ուղար կեց սուր հան դա կին....»: 
Արդ, Հով հան նե սը դա տա վո րի ա տյա նի մա
սին հի շա տա կում է միայն դա տա վա րու
թյան վեր ջին վայր կյան նե րին: Ըստ նրա՝ 
Պի ղա տո սը նստել էր բարձ րա դիր աթո ռին, 
այ սինքն՝ մար մա րե սա լա քա րե րով խճա
կերտ մի նստա րա նի վրա, միայն այն րո
պեին, երբ պետք էր մահ վան դա տավ ճիռն 
ար ձա կեր: Բայց Պ. Կոր սենն աստ վա ծաշն
չյան գի տա կան մի պար բե րա կա նում նշում 
է, որ դա տա վո րը պետք է նստեր ա տյա նին 
ունկնդ րու թյան հա մար: Բա ցի այդ՝ Կոր սե նը 
հա վաս տում է, որ հու նա րեն «նստել» բա ռը 
կա րող է հաս կաց վել նաեւ «նստեց նել ինչոր 
մե կին»: Արդ, ամեն ան գամ, երբ Պի ղա տո սը 
հայտն վում է ամ բո խին, նստում է դա տա վո
րի ա տյա նին:  էջ 7, 8

ՊԻՂԱՏՈՍԸՄԱՐԿ ԿՈՀԼԵՐ
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 էջ 6
Բայց վեր ջում, երբ Կա յա փա յի ու նրա 

խմբի նեն գա միտ ամ բաս տա նու թյունն իրեն 
հասց նում է ծայ րա հե ղու թյան, ու երբ Հռո
մում իրեն մեր կաց նե լու մի ջո ցով իր պաշ
տո նը, գու ցե նաեւ կյան քը կորց նե լու եր կյու
ղի մեջ է Պի ղա տո սը, որո շում է տե ղի տալ, 
նա վրեժ է լու ծում. Հի սու սին նա նստեց նում 
է սե փա կան գա հին՝ հրեա նե րին ծաղ րե լու 
հա մար. ահա՛ ձեր թա գա վո րը՝ «գա հըն կեց 
ար ված», ին չը հա րու ցում է գա զա նա յին ամ
բո խի գո ռումգո չյուն նե րի մի նոր ալիք (ոչ 
միայն՝ «խա չի՛», այ լեւ՝ «հա նի՛ր, հա նի՛ր նրան 
այդ տե ղից»): Ու այդ պա հին է, որ Կլաու դիա
յի ուղեր ձը պի տի հա սած լի ներ իր ամուս
նուն՝ նրան դրդե լով փո խել իր վե րա բեր
մունքն ու հար ցաքն նու թյուն կա տա րել՝ բո լոր 
կա նոն նե րին հա մա ձայն:

Կլաու դիա Պրո կու լա յի մղձա վան ջա յին 
երազն ապա ցու ցում է Պի ղա տո սի ար քու նի
քում առ կա «քրիս տո նեա կան ազ դե ցու թյու
նը»: Երա զում տես նում ենք միայն նրանց, 
ով քեր մեզ մտա հո գում են: Այդ հռո մեա ցի 
կի նը, որ ասում են, թե կայ սեր թոռ նու հին 
էր, հան դի պե՞լ էր Հի սու սին կամ լսե՞լ էր նրան 
ուղեկ ցող նե րից որեւէ մե կին: Ամեն դեպ քում 
նա տե ղե կաց ված էր Կա յա փա յի մտադ
րու թյան մա սին եւ ին չո՞ւ նա խորդ օրե րին 
ճնշում չէր գոր ծադ րել իր ամուս նու վրա:

Փաստն այն է, որ Պի ղա տո սը փոխ վում է: 

Նա խո րա պես քննում է կա լա նա վո րի գոր ծը: 
Ու դա հիմ նա կանն է մարդ կանց փրկու թյան 
հա մար: Քան զի Հի սուս Քրիս տո սի եր կու 
խա ղաղ ու լու սա վոր հատ կու թյուն նե րը՝ ան
մե ղու թյունն ու հնա զան դու թյու նը, բա ցա

հայտ վում են քա ղա քա ցիա կան դա տա վա
րու թյան ըն թաց քում:

Իր կա լա նա վո րին քննե լու հա մար Պի ղա
տո սը վե րա դառ նում է դա տա րա նի դահ լիճ 
ու հար ցաքն նում Հի սու սին, որ բա ցատ րու

թյուն ներ է տա լիս: Եթե նա հե ղա փո խա կան 
է, ապա հո գեւոր իմաս տով եւ ո՛չ քա ղա
քա կան: Իր գա լով՝ Աստ ված բարձ րա ձայն 
հայտ նում է Իր սի րո մա սին, ու այդ սե րը 
տա պա լում է ատե լու թյու նը, նո րո գում կյան
քե րը: Այո՛, Ավե տա րա նը վտան գա վոր է հար
մա րա վե տու թյան, եսա սի րու թյան, ուրի շին 
ար հա մար հե լու տե սան կյու նից. բայց այն 
բո լո րո վին ուրիշ մի հե ղա փո խու թյուն է, քան 
այն մե կը, որի մա սին խո սում են զե լոտ նե րը: 
Այդ վեր ջին կե տը Պի ղա տո սը լավ է հաս կա
նում: Այդ պար զա մի տը, որ այն քան քա ջա րի 
է, այդ մեղմ էա կը, որ այն քան վճռա կան է, 
ար ժա նի չէ մահ վան: Ու Պի ղա տո սը բարձ
րա ձայն ազ դա րա րում է նրա ան մե ղու թյան 
մա սին: Նույն նա խա դա սու թյու նը երեք ան
գամ կրկնվում է Հով հան նե սի Ավե տա րա
նում. «Ես նրա մեջ դա տա պար տե լի ոչ մի 
բան չեմ գտնում»: Ղու կա սը պնդում է, որ 
այդ հա վաս տու մը ներ կա յաց վել է երեք ան
գամ: Ինչ Մատ թեո սին է վե րա բե րում, ապա 
նա երեք ան գամ նկա րագ րում է Պի ղա տո սի 
հան րա հայտ արար քը՝ ձեռ քեր լվա նա լը: Նա 
իրեն հե ռաց նում է իր սե փա կան դա տավճ
ռից. նա դրա պա տաս խա նատ վու թյու նը 
դնում է ողջ ժո ղովր դի վրա. սե փա կան ար
դա րա ցումն ապա ցու ցում է, թե որ քան էր 
ար դա րա ցի ամ բաս տա նյա լը. ա րյու նը, որ 
պիտի հո սի, ձյու նից էլ սպի տակ մար դու 
ա րյուն է:  էջ 8

Խմբագրի անկյուն

Տարեմտյան ցանկություն
Քո տա պալ վող գմբեթ նե րի հետ
Դա րեր ու դա րեր տա ռա պել եմ ես.
Մո խիր եմ ծա մել ու ծա մել փո շի,
Ու փո շու մի ջից նո րից թեւել եմ.
Եվ քո ցայ գի պես հա րա տեւել եմ...

Վա հագն Դավ թյան

Մեր ժո ղո վուր դը հա ճախ է իրեն հա մե
մա տում առաս պե լա կան փյու նի կի հետ, 

մի թռչուն, որ ամեն ան գամ ինք նայ րու մի 
կրակ նե րի, մո խիր նե րի մի ջից հա րու թյուն է 
առ նում՝ շա րու նա կե լու իր կյան քի հա վեր ժա
կան ըն թաց քը։

Փյու նի կը նաեւ մեր Տի րոջ աստ վա ծա յին 
բնու թյան խորհր դա նիշն է՝ հա վեր ժա կան ու 
հա րա տեւ։ Ի դեպ՝ ժա մա նա կի ըն թաց քում 
փյու նի կը դար ձավ նաեւ մարդ կա յին ոգու, 
ոգե ղե նու թյան վե րած նու թյան խորհր դա նիշ՝ 
նյու թա կան աշ խար հի դեմ մշտա պես տար
վող պայ քա րում։

Մեր ժո ղովր դի ան ցած եր կար ու ձիգ ճա
նա պար հը հենց փյու նիկ վե լու, գո յա պայ
քա րի, ամեն ան գամ ավե րակ նե րի վրա 
նո րը կա ռու ցե լու ան կոտ րում կամ քի հաս
տա տումն է։

Այ սօր, ըն դու նենք թե չըն դու նենք, մենք 
կրկին կրակ նե րի ու մո խիր նե րի, ծանր ու 
ծան րա գույն կո րուստ նե րի, հու սա հա տու
թյան ու ընկ ճախ տի, հո գե կան ու նաեւ ֆի
զի կա կան դե գե րում նե րի մեջ ենք, ուս տի, 
մեր ան ցած ճա նա պար հի փոր ձա ռու թյու նը 
հաշ վի առ նե լով, պի տի փոր ձենք սկսել փյու
նիկ վե լու մեր գոր ծըն թաց քը։ Իսկ դրա հա
մար նախ եւ առաջ ազ գո վի պի տի խոր հենք, 
թե ար դյոք պատ րա՞ստ ենք «ինք նայ րու մի», 
ասել է թե՝ ինք նա մաք րու մի, պատ րա՞ստ ենք 
նյու թա պաշ տու թյան կոր ծա նա րար կրքախ
տից բարձ րա նա լու ոգու ու ոգե ղե նի լու սա
վոր սանդ ղակ նե րով։

Այդ ճա նա պար հը հեշ տին չէ, այդ ճա նա
պար հը բարդ է ու աշ խա տա տար, այդ ճա
նա պար հը յու րա քան չյու րից՝ պաշ տո նյա յից 
մին չեւ շար քա յին, գիտ նա կա նից մին չեւ շի
նա կան, տա րե ցից մին չեւ մա նուկ, այ րե
րից մին չեւ տիկ նայք պա հան ջում է լի նել 
խիստ հանձ նա ռու, նվի րյալ ու, եթե կու զեք, 
մա հա պարտ, այո՛, մա հա պարտ ոչ միայն 
ռազ մի դաշ տում, այ լեւ առօ րյա կյան քում, 
արարք նե րում, մտո րում նե րում, եր կի րը, հո
ղը, ջու րը, ծառն ու ծա ղիկն անմ նա ցորդ ու 
անձ նու րաց սի րե լու եւ վեր ջա պես ամե նա
կա րեւո րը՝ հայ րե նակ ցին, դրկի ցին, գոր ծըն
կե րոջն ան կեղ ծո րեն օգ նե լու, փայ փա յե լու, 
աջակ ցե լու, իր «հա ցից» բա ժին հա նե լու 
աստ վա ծա հա ճո գոր ծե րում։ Ուզածդ կրակ 
սկսվում է կայ ծից։ Թող այ սօր այդ մաք
րող, սրբա գոր ծող կայ ծը մենք լի նենք՝ մեր 

սե րուն դը, մեր նոր «տնկին» ու «սա ծի լը»։ 
Այս ապա կան ված աշ խար հում հանդգ նենք 
կրկին դառ նա լու փյու նիկ վե լու մաք րա գործ 
կրա կը, ինչ պես դա արե ցին մեր լու սա վոր 
նախ նի նե րը՝ Տրդատ Մեծն ու Գրի գոր Լու
սա վո րի չը 301 թվա կա նին՝ ձեռ նոց նե տե լով 
ողջ հե թա նոս աշ խար հին, եւ աշ խար հը հե
տեւեց մեզ։ Դա մեր առա ջին փյու նի կումն էր՝ 
քա ղա քակր թա կան մեր կողմ նո րո շու մը, ինք
նու թյան մեր հիմ նա քա րը։ Այո՛, քրիս տո նեու
թյու նը մեզ հա մար միայն հա վա տի խնդիր 
չէր, քրիս տո նեու թյու նը մեզ հա մար կողմ նո
րո շում էր՝ բա րո յա հո գե բա նա կան, հո գեմ
տա վոր, մշա կու թա յին, աշ խար հա յաց քա յին։

Շատ ժո ղո վուրդ ներ առ այ սօր էլ իրենց 
գրա վոր խոս քը շա րադ րում են հիմ նա կա
նում լա տի նե րենից փո խառ ված կամ փոքր
ինչ ձեւա փոխ ված տա ռա նիշ նե րով։ Մեր հայ
րերն էլ ժա մա նա կին օգտ վել են հու նա րեն ու 
ասո րե րեն այ բու բեն նե րից եւ դե ռեւս կա րող 
էին օգտ վել, սա կայն... կրկին մեր խո րա գետ, 
իմաս տուն եւ հե ռա տես հայ րե րը՝ Վռամ շա
պուհ ար քան, սուրբ Սա հակ Պար թեւ կա թո
ղի կո սը, հան ճա րեղ վար դա պետ Մես րոպ 
Մաշ տո ցը, Բագ րա տու նի նե րի, Մա մի կո նյան
նե րի, Արծ րու նի նե րի, Սյու նի նե րի նա խա
րա րաց տնե րը, ազ գա յին, քա ղա քա կան ու 
հո գեւոր միաս նա կա նու թյան անու րա նա լի 
օրի նակ դրսեւո րե լով, սա տար կանգ նե ցին 
այդ անե րեւա կա յե լի, մեր ինք նու թյան ամե
նա բախ տո րոշ գա ղա փա րի իրա կա նաց մա
նը, եւ կյանք մտավ, ինչ պես ասում են՝ «միս 
ու ա րյուն» առավ մաշ տո ցյան անկրկ նե լի 
գի րը, ին չը ոչ միայն մեր բա նա վոր խոսքն 
ար ձա նագ րե լու մի ջոց դար ձավ, այ լեւ մեր 
տե սա կը պատ մու թյան մեջ ամ րագ րե լու, 
մեր ինք նու թյան, մեր փյու նիկ վե լու երկ րորդ 
մար տահ րա վե րը՝ եւ այն էլ ինչ պի սի՜։

Հա յոց պատ մու թյան փա ռա վոր էջե րից 
մե կը եղել եւ դե ռեւս մնում է Ավա րայ րի ճա
կա տա մար տը։ Քրիս տո նեու թյան ըն դու նու
մից ան ցել էր ըն դա մե նը 150 տա րի, սա կայն 
հա յոց հա մար այդ տա րի նե րը հա վեր ժա
կա նի շունչ ու ոգի զգեստ նե ցին, քան զի 
Քրիս տո սի Ավե տա րա նի լույ սը չա փա զանց 
հա րա զատ էր մեր ժո ղովր դի՝ հա զա րա
մյակ նե րի ըն թաց քում ամ բա րած հո գեմ տա
վոր կա ռույ ցին, նրա աշ խարհ ճա նա չո ղու
թյան տրա մա բա նու թյա նը, տիե զե րա կա նի 
ըն կալ մա նը։ Մեկ օր տեւած ճա կա տա մար
տը զրա դաշ տա կան մեր հա րեւա նին ստի
պեց հաս կա նալ, որ հա յոց հնչեց րած «ո՛չ»ը՝ 
հա նուն հա վա տի եւ հայ րե նի քի, չճեղք վող 
ապա ռաժ է, ոգե ղե նու թյան անս պառ էներ
գիա, մահն ար հա մար հող ապ րե լու կամք, 
ոչ թե պար զա պես ապ րե լու, այլ որ պես հայ 
քրիս տո նյա, որ պես Քրիս տո սի լույ սի որ դի

ներ ապ րե լու ժայ ռա ծին 
կամք։ Մեկ օր տեւած 
ա յ ս  պ ա  տ ե  ր ա զ  մ ը 
Պարս կաս տա նի պատ
մու թյան մեջ նույ նիսկ 
հպան ցիկ ար ձա նագ
րում չու նե ցավ, սա կայն 
մեզ հա մար այն եղավ 
դա րե րի մեջ հա յին Հայ 
պա հե լու, ար ժա նա պա
տիվ ապ րե լու դպրոց ու 
դարբ նոց։

Քրիս տո նեու թյան ըն
դու նում, գրե րի գյուտ եւ 
Ավա րայր...

Երեք իրա դար ձու
թյուն, ինք նու թյան երեք 
հիմ նա քար, եւ երեքն էլ 
տե ղի ունե ցան հո գեւոր 
ու աշ խար հիկ իշ խա նու
թյուն նե րի, երեւե լի նե րի 
ու ողջ ժո ղովր դի ազ գա
յին կա տա րյալ միաս նա
կա նու թյան, հա մա ձայ
նու թյան դրսեւոր ման 
շնոր հիվ։ Մենք թե պետ 
«փոքր ածու» ենք, բայց 
մեզ տրված է մի զո րու թյուն, որ բռունցք վե
լու դեպ քում դառ նում ենք ան հաղ թե լի։ Այդ 
մա սին քաջ գի տեր նաեւ հայ մեծ բա նաս
տեղծ, հայ մեծ «մա հա պարտ» Եղի շե Չա
րեն ցը, երբ հրա մա նի պես պատ գա մում էր. 
«Ով հայ ժո ղո վուրդ, քո միակ փրկու թյու նը քո 
հա վա քա կան ուժի մեջ է»։ Ուրեմն՝ եկեք մի 
կողմ դնենք մեր «սեւն ու սպի տա կը», «նախ
կի ններն ու ներ կա նե րը», զա նա զան ու զար
մա նա զան պի տա կա վո րում նե րը, մի մյանց 
ոչն չաց նե լու, ար հա մար հե լու, ոտ նա տակ 
տա լու ան փա ռու նակ պահ ված քը եւ լծվենք 
բռունցք վե լու գոր ծին, այս ամո թա լի վի ճա
կից վերս տին հառ նե լու որ պես առա քի նի, 
բա րո յա պես կա յուն, բա րե կիրթ, գի տա կան ու 
մշա կու թա յին ահ ռե լի ժա ռան գու թյուն ու պո
տեն ցիալ ունե ցող, հե րո սա կան ժո ղո վուրդ։

Այ սօր այն պի սի վի ճակ է մեր երկ րում, 
որ մեզ այ լեւս օտար թշնա մի հար կա վոր չէ, 
մեր մե ծա գույն թշնա մին հենց մենք ենք՝ մեր 
ան խո հե մու թյամբ, ան հե ռա տե սու թյամբ, 
ան հան դուր ժո ղա կա նու թյամբ։ Ար դեն իսկ 
բզկտված, հու սա հա տու թյան գիրկն ըն կած 
մեր ժո ղովր դին ոչ թե վերս տին բզկտել է 
պետք՝ նրան մաս նա տե լով բա զում կու սակ
ցու թյուն նե րի, խմբա վո րում նե րի, գա ղա փա
րա զուրկ «գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի», 
սոսկ անձ նա կան նկրտում նե րի մի ջեւ, այլ՝ 
հա մախմ բում, հա մախմ բում վասն մեկ կեն
սա կան ու հույժ կա րեւոր նպա տա կի՝ հայ րե

նի քի վե րա շի նու թյան, հզո րաց ման տես լա
կա նի։

Հա յոց հար գար ժան այ րե՛ր ու տիկ նա՛յք, 
վասն ձեր պատ վա մո լու թյան մի՛ ոչն չաց
րեք մեր ազ գա յին, քա ղա քա կան ու հո գեւոր 
ինս տի տուտ նե րը, մի՛ ջար դեք ազ գի եւ երկ
րի ող նա շա րը, մեր զա վակ նե րի ապա գան 
մի դարձ րեք ծաղր ու ծա նա կի առար կա ոչ 
միայն թշնա մու, այ լեւ ողջ մարդ կու թյան հա
մար։ Ես ամա չում եմ, շատ եմ ամա չում մեր 
այս վի ճա կից, իսկ դո՞ւք...

Պատ մու թյու նը դա ժան է, պատ մու թյու նը 
ոչ մե կին չի նե րում։ Եթե այ սօր չսթափ վենք, 
պատ մու թյու նը մեր սերն դին ու մեր եր կի
րը կհի շի որ պես ազ գա յին ար ժեք նե րից ու 
նպա տակ նե րից զուրկ նյու թա պաշտ նե րի, 
թա լան չի նե րի, ան բա րո յա կան նե րի, տգետ
նե րի, լա վա գույն դեպ քում՝ առու ծա խով 
զբաղ վող մի հան րու թյան, որն իր գո յու թյու նը 
քարշ էր տա լիս «որ տեղ հաց՝ էն տեղ կաց» 
նվաս տա ցու ցիչ սկզբուն քով։

Ուստի՝ եկե՛ք այ սօր՝ այս նոր տա րուց, ի 
մահ կանգ նյալ, ի զեն հնչյալ՝ սկսենք մեր 
վե րա արթ նա ցու մի, վե րա զար թոն քի, վե րա
միա վո րու մի գոր ծըն թա ցը, վերս տին բռնենք 
մե րազ նյա ու մե զա պատ կան փյու նիկ վե լու 
դժվա րին, բայց հույժ պատ վա բեր ուղին։ 
Թո՛ղ մեր Աստ ված՝ մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո
սը մեզ օգ նա կան։

Աստ ղիկ ՍՏԱՄ ԲՈԼ ՑՅԱՆ

ՊԻՂԱՏՈՍԸՄԱՐԿ ԿՈՀԼԵՐ

Գործ՝ Հ. Կոջոյանի
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 էջ 6, 7
Հի սու սի մահ վա նից առաջ պետք էր 

հռո մեա ցի կա ռա վար չի այդ բարձ րա ձայն 
ու հստակ ազ դա րա րու թյու նը: Միայն ան
մե ղը կա րող է կրել ուրի շի մեղքն իր վրա: 
Մարդ կանց մեղքն իր վրա վերց նե լու հա
մար պետք է, որ նա իր մեջ տեղ ունե նա, 
որ պես զի այն ըն դու նի: Ինչ պե՞ս նա կա րող 
էր իր վրա վերց նել մեզ հաս նող դա տա
պար տու թյու նը: Հի սուս կա րո ղա ցավ քա վել 
մարդ կու թյան մեղ քը, քան զի մե ռավ որ պես 
Սուրբ ու Ար դար: Բայց ան մե ղու թյան հրա
պա րա կավ այդ ազ դա րա րու մը մեզ հա մար 
բա ցա հայ տում է Հի սու սի հնազն դու թյու նը 
նաեւ: Եթե դա տա վորն ըն դու նել է հայ ցի 
ան հիմն լի նե լը, Հի սու սը չպի տի՞ կա րո ղա
նար, եթե ուզե նար, հաս նել իր ար դա րաց
մա նը: Երբ ուշա դիր ես ըն թեր ցում Ավե
տա րան նե րի հատ ված նե րը, ստիպ ված ես 
պա տաս խա նել դրա կա նո րեն: Տպա վոր ված 
իր կնոջ ուղեր ձից, հե տաքրքր ված Հի սու սի 
վար վե լա կեր պով՝ Պի ղա տո սը կա լավ նա
վո րի հան դեպ անժխ տե լի հա մակ րանք է 

տա ծել: Սե՞ր կամ բա րե կա մու թյո՞ւն: Թե րեւս 
դա շատ կլի ներ: Բայց Պի ղա տո սը Հի սու սի 
լավն է կա մե ցել: Հով հան նե սը դա ասում է 
աներկ բա յո րեն. «Սրա նից հե տո Պի ղա տո սը 
ուզում էր նրան ազատ ար ձա կել»: Այս նա
խա դա սու թյու նը գտնվում է նիս տի վեր ջում, 
դա տա վո րի ու ամ բաս տա նյա լի մի ջեւ երկ
րորդ ու վեր ջին խո սակ ցու թյու նից հե տո: 
Բայց դրա նից էլ առաջ Պի ղա տո սը փոր ձել է 
ազա տել Հի սու սին: Այն ժա մա նակ նա օգտ
վել էր հնարք նե րից՝ հա սա րա կա կան կար
ծիքն իր ուզած ձեւով ուղ ղոր դե լու հա մար: 
Հի սու սին նե րե լու առա ջար կու թյու նը, ըստ 
զատ կա կան սո վո րու թյան, ուրիշ նպա տակ 
չու ներ: Բայց հրեա նե րը նա խընտ րում են 
Բա րաբ բա յին, որը սպա նու թյան մաս նա
կից էր: Այդ ժամ Պի ղա տո սը վե րա դառ նում 
է իր պար տա կա նու թյա նը: Հի սու սին մտրա
կել է տա լիս ու նրան ներ կա յաց նում ամ
բո խին՝ հու սա լով, որ խա չե լու թյան նման 
նախ նա կան եղա նա կի ցնցող տե սա րա նի 
(նվաս տա ցում, ցավ, ար նա շա ղա խու թյուն) 
մի ջո ցով կկա րո ղա նար սթա փեց նել կա տա

ղու թյու նից ար բած ամ բո խին: Այս տեղ եւս 
խու սա նա վու մը ձա խող վում է: Հե րով դե սի 
մոտ ուղար կե լը, որի մա սին պատ մում է 
Ղու կա սը, Հի սու սին պետք է տար ազատ վե
լու հնա րա վո րու թյուն: Դար ձյալ սխալ հաշ
վարկ: Այդ ժա մա նակ Պի ղա տո սը որո շում է 
ազատ ար ձա կել Հի սու սին առանց խո րա
ման կու թյան կամ ձեւեր թա փե լու, բայց դա 
իրեն չի հա ջող վում:

Կա յա փա յի՝ «մենք կգնանք Հռոմ» խոս
քե րի պատ ճա ռո՞վ: Նաեւ: Բայց, մա նա վանդ, 
այն բա նի հա մար, որ Հի սուսն ին քը դա չու
զեց: Հի սու սը չի ուզում օգտ վել հռո մեա կան 
դա տա վո րի բա րի մտադ րու թյուն նե րից: Ձի
թե նյաց պար տե զում նա որո շեց նվի րա բե
րել իր կյան քը: Մա քա ռե լով մին չեւ վերջ՝ նա 
տա լիս է իր կյան քը. քան զի գի տի, որ ինքն 
առա քե լու թյուն է կա տա րում, ու այդ չա փից 
դուրս մարդ կա յին դա տա վո րից ան դին, 
որին գե րա զան ցել են իրա դար ձու թյուն նե րը, 
նա տես նում է Մեծ Դա տա վո րին՝ Աստ ծուն: 
Ինչ պես Լու թերն է ասում. «Պի ղա տոսն Աստ
ծու ծա ռա է՝ առանց դա հաս կա նա լու»: Այդ 
անօ րի նա կան դա տա վո րի մի ջո ցով Աստ
ված՝ Իրա կան Դա տա վո րը, դա տա պար տում 
է Իր Որ դուն, որ ան մեղ է, բայց մե ղա վոր՝ 
մեր մեղ քե րով, որ նա իր վրա է վերց րել: 
Դա տավ ճի ռը, որը դուրս է գա լիս Պի ղա
տո սի բե րա նից, այն նույն դա տավ ճիռն է, 
որն Աստ ված է կա յաց րել, բայց ոչ մեր դեմ. 
դա տա պար տու թյունն իր Որ դուն է վե րա բե
րում, որ իրեն դրել է մեր փո խա րեն:

Սա է այս ար տա սո վոր պատ մու թյան 
իմաս տը: Պի ղա տո սը հե րո՞ս է ար դյոք: Ո՛չ: 
Նա մարդ է՝ իր փոխ զի ջում նե րով, տա տա
նում նե րով, կտրուկ շրջա դար ձե րով: Ու այդ 
մար դուց վեր կա Աստ ված. «Դու ոչ մի իշ
խա նու թյուն չէ իր ունե նա ինձ վրա, եթե այն 
քեզ տրված չլի ներ վե րեւից» (Հովհ. ԺԹ 11), 
որ իրա կա նաց նում է իր ծրագ րե րը՝ աշ
խար հի փրկու թյան հա մար։

Իր երա զի մեջ, պատ մում է Մար սել Պա
նյո լը, Կլաու դիան տես նում էր, թե ինչ պես 

խաչ ված Հի սու սի պատ կերն աղա վաղ վում 
է, ու փայ տի վրա հայտն վում է Պի ղա տո սը: 
Մենք կա րող ենք շրջել պատ կե րը. փայ տի 
վրա դա տա պարտ վա ծը, դատ վա ծը, մա հա
պատ ժի են թարկ վա ծը մենք պի տի լի նեինք՝ 
աշ խար հի բո լոր պի ղա տոս նե րի հետ (քան
զի բո լորս գոր ծում ենք անար դա րու թյուն
նե րը), բայց պատ կերն աղա վաղ վում է: Ո՛չ, 
այ լեւս ես չեմ լի նի այն տեղ: Իմ տե ղը զբա
ղեց ված է, քան զի իմ փո խա րեն այն զբա
ղեց րել է Հի սուս Քրիս տոս:

Ու այժմ ես պետք է կա րո ղա նամ ապ րել 
ազատ ար դա րաց վա ծի, ներ վա ծի կյան քով 
ու կաշ խա տեմ, գո նե մի փոքր, ճա ռա գել 
այն սի րուց, որի մա սին Աստ ված ինձ վկա
յում է Հի սուս Քրիս տո սով:

Ֆրանսերենից թարգմանությունը՝ 
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 էջ 5
Առա ջին խումբ հար ցերն էին բիո է թի կա

յի հաս կա ցու թա յին ապա րա տի տե սա կան 
հեն քը, առող ջու թյան եւ հի վան դու թյան, 
կյան քի եւ մահ վան, մար դու եւ ան ձի հաս
կա ցու թյուն նե րը: Երկ րորդ խումբ հար ցերն 
առնչ վում էին մար դու գո յու թյան ծայ րա հեղ 
եւ ոչ ստան դարտ իրա վի ճակ նե րին՝ ծնունդ 
եւ մահ, հի վան դու թյուն ներ, օր գան նե րի 
փոխ պատ վաս տում: Եր րորդ խումբ հար
ցե րը վե րա բե րում էին մար դու կեն սա բա
նա կան բնույ թի մի ջամ տու թյա նը, որը հա
ճախ թե լադր ված էր նրա առող ջու թյամբ: 
Չոր րորդն ընդ հա նուր բնա պահ պա նա կան 
ուղղ վա ծու թյան հար ցերն էին. շրջա կա մի
ջա վայ րի պահ պա նու թյու նը, կեն դա նի նե
րի պաշտ պա նու թյու նը: Հին գե րորդ խումբ 
հար ցե րը վե րա բե րում էին սո ցիա լա կան 
անհ նա զան դու թյա նը, հայ րա վա րու թյա նը 
(paternalism), ար դա րու թյան եւ ապա գա 
սե րունդ նե րի նկատ մամբ բա րո յա կան պա
տաս խա նատ վու թյա նը (Encyclopedia of 
Bioethics. N. Y., 1978. http://www.onlinedics.
ru/slovar/soc/b/bioetika.html (25.01.2016))։ 
Ինչ պես նկա տում ենք, ԱՄՆում բիո է թի կան 
ընդգր կում է ուսում նա սիր վող հար ցե րի 
լայն շրջա նակ:

Բժշկա կան դաշ տում բիո է թի կա յի կար
գա վոր ման առա վել ընդ հան րա կան հա րա
բե րու թյուն ներն են՝ 1. բժիշկ—այ ցե լու փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րը, 2. բժշկա կան ոլոր տի 
մաս նա գետ աշ խա տա կից նե րի ներ քին ուղ
ղա հա յաց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը (վար
չա կան ստո րա բա ժա նում նե րի, բժշկի եւ 
բու ժանձ նա կազ մի հա րա բե րու թյուն նե րը), 
3. բժշկա կան ոլոր տի մաս նա գետ նե րի են
թախմ բե րի ուղ ղա հա յաց հա րա բե րու թյուն
նե րը (վի րա բույժ ուռուց քա բանգի նե կո լոգ եւ 

այլն), 4. բժշկա կան պրակ տի կա յում սե փա
կա նու թյան եւ շա հույ թի հա րա բե րու թյուն
նե րը, 5. բժշկա կան օգ նու թյան էս թե տիկ 
նոր մե րը, 6. գի տու թյան նոր ձեռք բե րում
նե րի եւ դրանք բժշկա կան պրակ տի կա
յում օգ տա գոր ծե լու չա փա նիշ նե րը, 7. իր 
առող ջու թյան նկատ մամբ այ ցե լուի բա րո
յա կան կար գա վի ճա կը եւ այլն (Воробьёва 
Л.  В.  Медицинское право: учебное 
пособие. Тамбов: Издво ГОУ ВПО ТГТУ, 
2010. с. 13):

Բիո է թի կա յի ուսում նա սի րու թյան առար
կա յի վե րա բե րյալ տա րաբ նույթ մո տե ցում
նե րը վկա յում են ոլոր տի հա մընդգր կու
նու թյան մա սին, որոնք դե ռեւս հա մա լիր 
ուսում նա սի րու թյան եւ հստա կեց ման կա
րիք ունեն: Ար տա սահ մա նյան գրա կա
նու թյան մեջ ակ տի վո րեն քննարկ վում է 
նաեւ իրա վուն քի եւ բիո է թի կա յի փոխ հա
րա բե րակ ցու թյու նը, ընդս մին խոս վում է նոր 
իրա վա բա նա կան տե սու թյան, այն է՝ բիոի
րա վա գի տու թյան եւ նոր իրա վուն քի ճյու ղի՝ 
բիոի րա վուն քի կա յաց ման մա սին (այս մա
սին՝ ստո րեւ)։

Իրավագիտության եւ բիոէթիկայի 
սիներգետիկան

Խորհր դա յին եւ հետ խորհր դա յին ժա
մա նա կա հատ վա ծում իրա վա բա նա կան 
հե տա զո տու թյուն ներն առա վե լա պես նպա
տա կաուղղ ված են պո զի տի վիս տա կան 
հեն քի վրա մեկ նա բա նե լու գոր ծող իրա
վուն քը (օրենսդ րու թյու նը):

Խորհր դա յին իրա վա գետ նե րը հա սա
րա կա կան նշա նա կու թյան շատ հար
ցեր դի տար կում էին իրա վա գի տու թյան 
ուսում նա սի րու թյան առար կա յից դուրս, 
այլ գի տու թյուն նե րի՝ փի լի սո փա յու թյան, 

աստ վա ծա բա նու թյան, բժշկու թյան, քա ղա
քա գի տու թյան տի րույ թում եւ բռնե լով կրա
վո րա կան կեց վածք՝ ձեռն պահ էին մնում 
ներ քաշ վե լու հատ կա պես հա սա րա կու թյան 
հա մար բաց նշա նա կու թյուն ունե ցող հար
ցե րը (կյան քին եւ մահ վա նը, ըն տա նի քին, 
ամուս նու թյա նը վե րա բե րող ոչ ստան դարտ 
հար ցե րը) քննար կե լուց: Նրանց պատ կե
րաց մամբ իրա վա բա նը պետք է լոկ իրա
վա բա նո րեն գրա գետ ձեւա կեր պի նշված 
հար ցե րի վե րա բե րյալ փի լի սո փա նե րի, 
բժիշկ նե րի, աստ վա ծա բան նե րի եւ քա ղա
քա կան գոր ծիչ նե րի ձեռք բե րած հնա րա վոր 
հա մա ձայ նու թյուն նե րը: Նման մո տե ցու
մը ոչ այլ ինչ է, քան իրա վա գի տու թյու նը 
ստրկաց նե լու խորհր դա յին մտա ծո ղու թյան 
շա րու նա կու թյուն: Ավե լին՝ երբ անհ րա
ժեշ տու թյուն է առա ջա նում իրա վա կան 
կար գա վոր ման են թար կել իրա վա բա նին 
«օտար եւ ան ծա նոթ» հա րա բե րու թյուն ներ 
(օր գան նե րի փոխ պատ վաս տում, փոխ նակ 

մայ րու թյուն եւ այլն), ապա այս դեպ քում 
իրա վա գի տու թյու նը, չու նե նա լով հա մա
պա տաս խան գոր ծի քա կազմ, պատ րաստ 
չէ բո վան դա կա յին քննար կում նե րի, որի 
ար դյուն քում իրա վա բա նը ձեռք է բե րում 
պար զա պես իրա վա կան տեխ նի կա յի կա
նոն նե րը պահ պա նո ղի, իսկ լա վա գույն 
դեպ քում՝ զար գա ցած պե տու թյուն նե րի 
հա մա նուն օրենք նե րը թարգ մա նո ղի կար
գա վի ճակ:

Հա մա միտ ենք այն մո տեց մա նը, որ 
իրա վա բա նա կան գի տու թյու նը տար
վել է միայն իրա վա բա նա կանդոգ մա
տիկ ուսում նա սի րու թյուն նե րով՝ անց նե լով 
բժշկու թյան, կեն սա բա նու թյան, մո լե կու
լա յին ին ժե նե րիա յի հիա նա լի բա ցա հայ
տում նե րի եւ նրանց հետ կապ ված մար դու 
իրա վունք նե րի եւ ար ժա նա պատ վու թյան 

հար ցե րի կող քով (Ковалев М. Х., Генетика 
человека и его права (юридические, 
социальные и медицинские проблемы). 
Государство и прави, 1994. №1. с. 15)։

21րդ դա րի մար տահ րա վեր նե րի հա
մա տեքս տում խիստ կա րեւոր են տար բեր 
գի տու թյուն նե րի մաս նա գետ նե րի միջ գի
տա կան բնույ թի երկ խո սու թյուն նե րը: Բիո
է թի կան փի լի սո փա յու թյան, բժշկու թյան եւ 
իրա վա գի տու թյան ոլոր տի մաս նա գետ նե
րի երկ խո սու թյան հիա նա լի դաշտ է: Ինչ
քան էլ տար բեր են նշված մաս նա գետ նե րի 
փաս տար կում նե րի բնույ թը եւ հան րա յին ու 
մաս նա վոր շա հի վե րա բե րյալ հա յե ցա կար
գա յին մո տե ցում նե րը, միեւ նույն է, նրանց 
մի ջեւ երկ խո սու թյու նը չու նի այ լընտ րանք:

Շա րու նա կե լի

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

Բիոէթիկայի եւ իրավագիտության զարգացման 
հեռանկարները 21-րդ դարում

ՊԻՂԱՏՈՍԸՄԱՐԿ ԿՈՀԼԵՐ


