
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ
ԿՐՈՆԱԿԱՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, 

ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԵՐԿՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

2022, ՓԵՏՐՎԱՐ Բ, ԹԻՎ 4 (600)

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
ուղերձը՝ Մեծ պահքի առիթով
Սիրելի՛հավատավորզավակներ,
Հոգեւոր կյանքի ճանապարհի կարեւոր հանգրվանին ենք վերստին։

ՊատրաստվումենքՄեծպահքին։Այսխորհրդավորժամանակաշրջանում
զղջմամբուապաշխարությամբհայցումենքԱստծուողորմությունըմեղքերի
ներմանեւփրկությանշնորհինարժանիլինելուհամար։
Սիրելինե՛ր,պահքըհամընդհանուրապաշխարության,ինքնամաքրմանեւ

ինքնակատարելագործմանճանապարհնէցույցտալիս,Աստծուարքայության
ժառանգորդըլինելուշնորհըպարգեւում,միտքնազատումտագնապալիու
հուսահատխոհերից,հոգունսրբությունէբերումեւմարմնին՝օգտակարու
թյուն։Պահեցողություննօգնումէմեզանումկատարելությաննախանձախնդ
րությունըզորացնել,սերեւհաճությունտարածելառմերձավորը,հաստատել
բարիքուխաղաղությունընտանեկանկյանքում,շրջապատումեւհասարա
կությունում։Այսպիսիհոգեշահիրագործումներըուժենտալիս,որզորանանք
տերունապատվերխոնարհությանուհեզությանմեջ(Մատթ.ԺԱ29),հեռու
մնանքկամայականությունիցեւկատարենքմերՏիրոջեւՓրկչիկամքը։
Յուրաքանչյուրսմերկոչմանուծառայությանմեջպետքէդրսեւորենքայս

բարիվարքը։Ամենքսպահեցողությաննախանձախնդրությամբզերծլինենք
անձնակենտրոննկրտումներիցուվնասակարընթացքներից,գործենքընդ
հանուրիբարիքիհամար։Ջանքներդնենք՝քրիստոսավանդպատվիրանների
համաձայնապրելուաստվածօրհնյալմերկյանքը,հաղթահարելուանարդա
րությունը,մխիթարությունբերելուվշտացյալներին,աջակցություն՝կարիքա
վորներին:Պատերազմիդառնություններըճաշակածմերժողովրդիվիրավոր
հոգունսպեղանիէպահքը,հույսիլուսավորշող,ցավիամոքում,քանզիմեզ
կոչումէլավատեսությամբներշնչվելու,քաջալերվելու,ավելիլավիրականու
թյունստեղծելու,որտեղմեղքիումահվանփոխարենթագավորումենառա
քինություններնուաստվածահաճոկյանքը։
Աղոթենքմիասին,որմերպահեցողությամբուապաշխարությամբԱստ

վածմեզանիցհեռացնիամենանկատարությունումեղսավորընթացքեւխա
ղաղության,համերաշխությանուհոգեւորուրախությանմեջհաստատիմեր
կյանքը։Հայցենք,որարժանիլինենքՏիրոջամենառատողորմությանըեւ
ՓրկչիհրաշափառՀարությանտոնըդիմավորենքմաքուրսրտովուհոգով։
ԹողմերՏերեւՓրկիչՀիսուսՔրիստոսիսերըեւշնորհներըլինենմեզհետ
եւամենքի,այսօրեւմիշտ.ամեն։

Սուրբ Պատարագ եւ շնորհաբաշխություն՝ Ս. Ղեւոնդյանց 
քահանաների տոնի առիթով

Փետր վա րի 22-ին Հա յաս տա նյայց 
Առա քե լա կան Ս.  Եկե ղե ցին տո-

նախմ բեց Ս. Ղեւոն դյանց քա հա նա նե-
րի հի շա տա կը։ Այս առի թով Ար մա վի-
րի թե մի Ս.  Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցում 
(ք. Էջ միա ծին), 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, մա տուց վեց Պա տա րագ։

Սրբա զան արա րո ղու թյա նը ներ կա 
էին Հա յաս տա նի տար բեր թե մե րից ու 
Ար ցա խից ժա մա նած 233 եկե ղե ցա-
կան, թե մա կալ առաջ նորդ ներ, Մայր 
Աթո ռի միա բա նու թյու նը եւ բազ մա թիվ 
հա վա տա վոր հա յոր դի ներ։

Պա տա րա գիչն էր Վա յոց ձո րի թե մի 
առաջ նոր դա րա նիստ Ս. Աստ վա ծա ծին 
եկե ղե ցու հո գեւոր սպա սա վոր Ներ սես 
քհն. Աշուղ բա բյա նը։

Տեր հայրն իր քա րո զում անդ րա-
դար ձավ օր վա խորհր դին եւ ընդգ-
ծե լով Սրբոց Ղեւոն դյանց սխրան քը՝ 

ի մաս նա վո րի նշեց. «Այ սօր մեր հա-
յացք նե րը կրկին ուղղ ված են դե պի 
մեր քա ջա րի նախ նի նե րը, որոնց 
մտքում դաջ ված էր Ավե տա րա նի 
այն խոս քը, որն ասում է. «Ով որ ինձ 
կխոս տո վա նի մարդ կանց առաջ, ես էլ 
կխոս տո վա նեմ նրան իմ Հոր առաջ» 
(Մատթ. Ժ 32), եւ այս խոս քե րը ձուլ վել 
էին նրանց սրտե րում բա բա խող մեծ 
ու անն կուն հա վատ քի հետ։

Այ սօր էլ մենք նույն պայ քարն ենք 
մղում մեր պե տա կա նու թյան եւ հա-
վատ քի հա մար, ինչ պես մեր հայ րե րը։ 
Եվ ըն դա մե նը եր կու տա րի առաջ մեր 
երի տա սարդ նե րը ցույց տվե ցին, որ 
նրանք ար ժա նի հետ նորդ ներն են Վար-
դա նանց նա հա տակ նե րի, իսկ նրանց 
կող քին սուրբ Ղեւոնդ երե ցի օրի նա կով 
կանգ նած էին մեր գնդե րեց տղա ներն 
ու հայ հո գեւո րա կան նե րը, որոնք, մի 
ձեռ քին՝ զենք, մյու սին՝ խաչ, պաշտ պա-
նում էին մեզ՝ բո լո րիս»։  էջ 2

ԵՄ-ում եւ Եվրոպայում Կանադայի հատուկ բանագնաց, ԳԴՀ-ում 
արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի գլխավորած պատվիրակությանը

Փետր վա րի 26-ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. 
Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա-

գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
Եվ րո պա կան Միու թյու նում եւ Եվ-
րո պա յում Կա նա դա յի հա տուկ 
բա նագ նաց, Գեր մա նիա յի Դաշ-
նա յին Հան րա պե տու թյու նում 
ար տա կարգ եւ լիա զոր դես պան 
Ստե ֆան Դիո նիի գլխա վո րած 
պատ վի րա կու թյա նը։

Նո րին Սրբու թյու նը, անդ րա-
դառ նա լով հայ-կա նա դա կան բա-
րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րին՝ իր երախ տա գի տու թյու նը 
հայտ նեց Կա նա դա յի իշ խա նու-
թյուն նե րին Հա յոց ցե ղաս պա նու-
թյան ճա նաչ ման, դա տա պարտ-
ման եւ ար ցա խյան հիմ նախնդ րի 
խա ղաղ կար գա վար ման գոր ծում 
ներդ րած ջան քե րի հա մար։

Վե հա փառ Հայ րա պե տը, անդ-
րա դարձ կա տա րե լով 44-օ րյա պա տե րազ մին, 
ընդգ ծեց, որ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն-
թաց քում եւ դրա նից հե տո էլ ադր բե ջա նա կան 
կող մը շա րու նա կում է ոտնձ գու թյուն ներ կա տա-
րել Ար ցա խի պատ մա կան, հո գեւոր եւ մշա կու-
թա յին հու շար ձան նե րի նկատ մամբ։ Այս առի թով 
Վե հա փառ Հայ րա պե տը հույս հայտ նեց, որ Կա-
նա դան եւս մի ջազ գա յին հար թակ նե րում ջան քեր 
կգոր ծադ րի ադր բե ջա նա կան վե րահս կո ղու թյան 
ներ քո ան ցած հայ կա կան հո գեւոր-մշա կու թա յին 
ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան առն չու թյամբ:

Իր հեր թին Եվ րո պա կան Միու թյու նում հա տուկ 

բա նագ նա ցը, շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով Վե-
հա փառ Հայ րա պե տին ջերմ ըն դու նե լու թյան հա-
մար, հե տաքրքր վեց Ար ցա խի հո գեւոր-մշա կու-
թա յին ժա ռան գու թյան պահ պան մանն ուղղ ված 
Մայր Աթո ռի ծրագ րե րի մա սին։ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը տե ղե կու թյուն ներ փո խան ցեց դես-
պա նին Մայր Աթո ռում ստեղծ ված Ար ցա խի հո-
գեւոր-մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան հար ցե րով 
գրա սե նյա կի գոր ծու նեու թյան վե րա բե րյալ:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, իր օրհ-
նու թյու նը բե րե լով դես պա նին, բա րե մաղ թեց ար-
դյու նա վոր առա քե լու թյուն:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՆ ԸՆԴՈՒՆԵՑ
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 էջ 1
Սուրբ Պա տա րա գի ավար տին Գեւոր-

գյան հո գեւոր ճե մա րա նի հան դի սու-
թյուն նե րի դահ լի ճում տե ղի ունե ցավ 
քա հա նա նե րի հա վաք եւ պար գեւա-
բաշ խու թյուն։ Ող ջույ նի խոսք ասաց Շի-
րա կի թե մի առաջ նորդ եւ քա հա նա յից 
հա վա քի կազ մա կեր պիչ հանձ նախմ բի 
պա տաս խա նա տու Մի քա յել արք. Աջա-
պա հյա նը:

Այ նու հե տեւ տե ղի ունե ցավ ավան դա-
կան շնոր հա բաշ խու թյու նը: Ի գնա հա-
տու թյուն Հա յոց Եկե ղե ցու ան դաս տա-
նում եր կա րա մյա վաս տա կի, նվի րյալ եւ 
ար դյու նա վոր հով վա կան ծա ռա յու թյան՝ 
մի շարք եկե ղե ցա կան նե րի շնորհ վե ցին 
ավագ քա հա նա յու թյան պա տիվ, ծաղ կյա 
փի լոն եւ լան ջա խաչ կրե լու իրա վունք։

Ավագ քա հա նա յու թյան պատ վի ար-
ժա նա ցան Շի րա կի թե մից Վա րու ժան 
քհն. Տեր տե րյա նը եւ Գու գա րաց թե մից 
Վա հան քհն. Ազա րյա նը։

Ծաղ կյա փի լոն կրե լու իրա վունք 
շնորհ վեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի կա ռույց-
նե րում սպա սա վո րող Հո վել քհն. Օհա նյա նին, 
Սի փան քհն. Գրի գո րյա նին, ՀՀ ԶՈՒ հո գեւոր 
առաջ նոր դու թյու նից՝ Մա նուկ քհն. Զեյ նա լ յա նին, 
Ար թի կի թե մից՝ Սո ղո մոն քհն. Մի նա սյա նին, Կո-
տայ քի թե մից՝ Շա հան քհն. Միր զո յա նին եւ Ժի-
րայր քհն. Խա չատ րյա նին։

Քա հա նա յա կան լան ջա խաչ կրե լու իրա վուն քի 
ար ժա նա ցան Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի կա-
ռույց նե րում պաշ տո նա վա րող Սա հակ քհն. Սա-
հա կյա նը, Հա յա սա քհն. Ղա րա գյո զյա նը եւ Ար մեն 
քհն. Կի րա կո սյա նը, Գու գա րաց թե մից՝ Արա րատ 
քհն. Շահ վեր դյա նը եւ Մա սիս քհն. Առա քե լ յա նը, 
Ար ցա խի թե մից՝ Մխի թար քհն. Հա րո յա նը, Մա սյա-
ցոտ նի թե մից՝ Տի րան քհն. Նա հա պե տյա նը, Սյու-
նյաց թե մից՝ Խա չա տուր քհն. Հայ րա պե տյա նը։

Շնոր հա բաշ խու թյան ավար տին Ամե նայն Հա-
յոց Կա թո ղի կո սը հո գեւո րա կա նաց դա սին բե րեց 
իր օրհ նու թյունն ու հայ րա պե տա կան պատ գա մը:

Անդ րա դառ նա լով Սրբոց Ղեւոն դյանց տո նի 
խորհր դին՝ Նո րին Սրբու թյու նը մաս նա վո րա-

բար նշեց. «Ղեւոնդ Երե ցը դար ձավ հա վատ քի 
ու հայ րե նի քի հա մար ազ գա յին պայ քա րի գա-
ղա փա րա կիր՝ մի հան գա մանք, որը խոր հուրդ եւ 
առա քե լու թյուն հա ղոր դեց նրա կեր պա րին դա-
րե րի հո լո վույ թում։ Սրբոց Ղեւոն դյանց օրի նա կով 
կրթվել են բա զում սե րունդ ներ, որոնք փո խան ցել 
են մեզ օրի նա կե լի կեր պա րը հա վա տի քա ջու-
թյան, առ հայ րե նին եւ Եկե ղե ցին նա խան ձախնդ-
րու թյան, ազ գա յին եւ հո գեւոր ինք նու թյան 
պահ պան ման ջա տա գո վու թյան եւ հա նուն հա-
վի տե նա կա նի՝ քրիս տո նեա կան ճշմա րիտ անձ-
նա զո հու թյան։

Այ սօր Սուրբ Ղեւոնդ Երե ցի նա խա ձեռ նած 
ազ գա յին ինք նա պաշտ պա նու թյան հրա մա յա-
կա նը չի վե րա ցել։ Փոխ վել են ժա մա նակ նե րը, 
սա կայն ան փո փոխ են մար տահ րա վեր նե րը։ 
Մեր ժո ղո վուր դը կանգ նած է նույ նա կան մար-
տահ րա վեր նե րի առ ջեւ, առ կա է նաեւ ճա կա տը, 
ուր պայ քար է մղվում հա նուն մեր ավան դա կան 
սրբա զան ար ժեք նե րի հա րա տեւու թյան, մեր 
ինք նու թյան պահ պա նու թյան եւ մեր ապա գա յի։ 

Եկե ղե ցին մեծ առա քե լու թյուն, ավե լին՝ պա տաս-
խա նատ վու թյուն ունի այդ ար ժեք նե րի պաշտ-
պա նու թյան ու զո րաց ման գոր ծում»։

Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տը գո հու նա կու-
թյամբ ար ձա նագ րեց նաեւ, որ եկե ղե ցա կա նու-
թյան մեջ կան մե րօ րյա ղեւոն դե րեց ներ, որոնք 
նույն ոգին, հանձ նա ռու թյունն ու գի տակ ցու-
թյունն են դրսեւո րում հայ ժո ղովր դին մա տու ցած 
ամեն ժա մյա սպա սա վո րու թյան ու խնամ քի մեջ, 
ազ գա յին-հայ րե նա կան ան դաս տա նում հառ նած 
լրջա գույն մար տահ րա վեր նե րի պայ ման նե րում։

«Իբ րեւ Եկե ղե ցի՝ չենք կա րող ան տար բեր եւ 
ան հա ղորդ մնալ այս օրե րին մեր ժո ղովր դի կյան-
քում տեղ գտնող տա րա տե սակ երեւույթ նե րի 
նկատ մամբ, որով հե տեւ մեր սրբա զան առա քե-
լու թյունն է ոչ միայն մաս նա կի ցը դառ նալ առ կա 
խնդիր նե րի հաղ թա հար ման աշ խա տանք նե րի, 
այ լեւ կրո ղը ծանր լու ծի, ամո քո ղը ցա վի, սփո-
փո ղը վշտե րի, ցրո ղը մեր ժո ղովր դի հո գին պա-
տած հու սա հա տու թյան եւ տրտմու թյան։ Մեզ 
պա տու հա սած պա տե րազ մը, որը մեծ կո րուստ-

ներ պատ ճա ռեց մեր հայ րե նի քին ու 
ժո ղովր դին, դեռ ավարտ ված չէ։ Այն 
շա րու նակ վում է՝ ոչ մար տի դաշ տում, 
սա կայն ամե նա տար բեր ոլորտ նե րում 
եւ տի րույթ նե րում։ Չի դա դա րում հա յա-
տյա ցու թյան եւ թշնա ման քի սեր ման ման 
քա րոզ չու թյու նը սահ մա նի մյուս կող-
մից, հաղ թա հար ված չեն պա տե րազ-
մի առաջ բե րած մար տահ րա վեր նե րը, 
վտանգ ված է մեր սրբա զան ժա ռան գու-
թյու նը Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղու թյան 
տակ ան ցած տա րածք նե րում, շա րու-
նակ վում են ներ քա ղա քա կան կյան քում 
լար վա ծու թյու նը, բեւե ռաց վա ծու թյու նը, 
ար տա գաղ թը, խո րա նում է ապա գա յի 
հան դեպ ժո ղովր դի մեջ տի րող անո րո-
շու թյու նը»,— ընդգ ծեց Հա յոց Հով վա-
պե տը՝ կա րեւոր հա մա րե լով, որ նման 
բար դա գույն իրադ րու թյան մեջ առաջ-
նա յին պետք է շա րու նա կի նկատ վել 
հով վա կան խնամ քը սո ցիա լա կան ծանր 
վի ճա կում հայտն ված ար ցախ ցի նե րի, 
տե ղա հան ված նե րի, զոհ ված նե րի, ան-

հայտ կո րած նե րի, գե րու թյան մեջ գտնվող նե րի 
եւ վի րա վոր նե րի ըն տա նիք նե րի հետ։

Նո րին Սրբու թյու նը խնա մա տար ծա ռա յու թյան 
մեջ մե ծա պես կա րեւո րեց նաեւ քրիս տո նեա կան 
դաս տիա րա կու թյան եւ կրթու թյան ծրագ րե րի 
խթա նու մը՝ հա յոր դի նե րի հո գի նե րում զո րաց նե-
լու հա վատքն առ Աստ ված եւ սերն առ հայ րե-
նին ու մեր սրբա զան ար ժեք նե րը։ Այս առու մով 
Վե հա փառ Հայ րա պե տը թե լադ րեց, որ բո լոր 
ծխե րում պետք է հնա րա վո րինս ձեւա վոր վեն կի-
րակ նօ րյա դպրոց ներ, մաս նա վոր ուշադ րու թյուն 
պետք է դարձ վի երի տա սար դու թյա նը, նրանց 
առա վել գոր ծուն ներգ րավ մա նը եկե ղե ցա կան-
ծխա կան կյան քում, ծխե րում ու թե մե րում տար-
վող սո ցիա լա կան, կրթա կան աշ խա տանք նե րում։

Վեր ջում Հա յոց Հայ րա պետն աղոթք բարձ-
րաց րեց առ Աստ ված՝ հայ րե նի երկ րի՝ Հա-
յաս տա նի եւ Ար ցա խի խա ղա ղու թյան ու անվ-
տան գու թյան, աշ խար հաս փյուռ հայ ժո ղովր դի 
զա վակ նե րի բա րե շեն կյան քի եւ Հա յոց Եկե ղե ցու 
պայ ծա ռու թյան հա մար։

Քա հա նա յա կան ձեռ նադ րու թյուն Ս. Վար դա նանց տո նին
Փետր վա րի 24-ին Ս. Վար դա նանց զո րա վար նե րի տո նի առի թով 

Ար մա վի րի թե մի Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցում (ք. Էջ միա ծին), 
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 հան դի սա պե տու թյամբ, մա տուց վեց Պա-
տա րագ, որի ըն թաց քում կա տար վեց նաեւ քա հա նա յա կան ձեռ-
նադ րու թյուն:

Սրբա զան արա րո ղու թյա նը ներ կա էին հա յաս տա նյան թե մե րի 
առաջ նորդ ներ, Մայր Աթո ռի միա բա նու թյու նը եւ բազ մա թիվ ուխ-
տա վոր հա յոր դի ներ։

Պա տա րա գիչն էր Դա մաս կո սի հա յոց թե մի առաջ նորդ Ար մաշ 
եպս Նալ բան դյա նը, որի ձե ռամբ քա հա նա յա կան ձեռ նադ րու թյուն 
եւ օծում ստա ցավ Մայր Աթո ռի տար բեր կա ռույց նե րում եւ թե մե-
րում սպա սա վո րող ութ սար կա վագ:

Պա տա րա գի ըն թաց քում Ար մաշ սրբա զա նը, քա հա նա յու թյան 
կո չե լով նո րըն ծա նե րին, սրբա լույս մյու ռո նով օծեց նրանց ճա կատ-
ներն ու ձեռ քե րը, ինչ պես նաեւ նո րա օծ եկե ղե ցա կան նե րին շնոր-
հեց նոր հո գեւոր անուն ներ: Կա մո սրկ. Թա զա յա նը վե րա կոչ վեց 
Ղեւոնդ քա հա նա, Դա վիթ սրկ. Մով սե սյա նը՝ Ադամ քա հա նա, Ար տա-
շես սրկ. Ներ սի սյա նը՝ Վար դան քա հա նա, Սպար տակ սրկ. Իս րա-
յե լ յա նը՝ Ար սեն քա հա նա, Հրաչ սրկ. Սուլ թա նյա նը՝ Ար տակ քա հա-

նա, Եղի շե սրկ. Հա րու թյու նյա նը՝ Հով սեփ քա հա նա, Սար գիս սրկ. 
Մկրտչյա նը՝ Դա նիել քա հա նա, եւ Դա վիթ սրկ. Հու նա նյա նը՝ Հա րու-
թյուն քա հա նա։ Ապա նո րա օծ քա հա նա ներն իրենց անդ րա նիկ օրհ-
նու թյու նը փո խան ցե ցին ներ կա նե րին:

Այ նու հե տեւ սրբա զան հայ րը, իր քա րո զում խո սե լով Ս. Վար դա-
նանց խորհր դի մա սին, մաս նա վո րա բար ընդգ ծեց. «Դա րեր անց 
էլ Վար դա նանց սե րունդ նե րը՝ մեր հե րոս նե րը, մեր օրե րի վար-
դան նե րը, պայ քա րում են վասն հա վա տո եւ վասն հայ րե նյաց։ Այո՛, 
առա քե լա հաս տատ քրիս տո նեու թյու նը մեր ինք նու թյունն ու մաշ-
կի գույն է, որ հնա րա վոր չէ փո խել։ Դա ապա ցու ցե ցին պատ մու-
թյունն ու ժա մա նա կը։ Դա ապա ցու ցում են շա տե րը նաեւ այ սօր՝ 
իրենց խոս քով ու գոր ծով, այ լեւ նո րո վի մեր հե րոս նե րը՝ հայ րե նի քի 

պաշտ պան նե րը, իրենց նա հա-
տա կու թյամբ եւ զո հա բե րու թյամբ 
վասն հայ րե նյաց եւ վասն հա վա-
տո։ Վար դա նանց կեր տած սրբու-
թյան ուղին այ սօր էլ խո սուն է, 
պար տադ րող եւ հրա մա յա կան է 
մեզ հա մար»։

Խոսքն ուղ ղե լով նո րա օծ քա-
հա նա հայ րե րին՝ Ար մաշ եպիս-
կո պոսն ասաց. «Քա հա նա յա-
կան օծու մով նախ եւ առաջ ձեզ 
տրվում է իշ խա նու թյուն՝ կանգ նե-
լու Աստ ծու զո հա բե րու թյան սուրբ 
Խորա նի առ ջեւ եւ սրբա գոր ծե լու 
հացն ու գի նին։ Դուք իրա վա սու 
եք պատ րաս տե լու սուրբ Հա ղոր-
դու թյու նը՝ Քրիս տո սի իրա կան 
մար մինն ու ա րյու նը, եւ բաշ խե լու 
հա վա տա ցյալ նե րին՝ մխի թա րու-
թյան ու մեղ քե րի քա վու թյան հա-

մար։ Ար դա րեւ, դուք կոչ ված եք քա րո զե լու Ավե տա րա նի խոս քը եւ 
հայ տա րա րե լու Աստ ծու փրկու թյու նը։ Այս պի սով՝ քա հա նա յա գործ 
ձեր ծա ռա յու թյամբ Քրիս տոս է, որ պի տի փա ռա բա նեք, որ պես զի 
ամեն ոք միա նա Փրկչին»։

Պա տա րա գիչ սրբա զա նը հաս տա տեց նաեւ, որ քա հա նա նե-
րի պար տա կա նու թյունն է՝ իբ րեւ սուրբ խո րա նի սպա սա վոր ներ, 
մարդ կանց կյան քում եւ հո գում դրոշ մե լու Քրիս տո սի ներ կա յու թյու-
նը եւ Սուրբ Հո գու զո րու թյու նը, որ նրանք ունեն սրբա նա լու, ար-
դա րա նա լու եւ փրկվե լու անան ցա նե լի խոս տու մը։

«Եվ վեր ջա պես դուք հրա վիր ված եք հով վե լու հա վա տա ցյալ ժո-
ղովր դին։ Քա րո զե՛ք Քրիս տո սի խա չե լու թյու նը եւ Նրա հրա շա գործ 
ու կեն սա տու Հա րու թյու նը։ Սի րե՛ք ձեր հո տի հա վա տա ցյալ նե րին։ 

Դար ձե՛ք քաջ հո վիվ ներ, մխի թա րե՛ք բո լո րին, կա րե կից ոգով օգ նե՛ք 
կա րո տյալ նե րին, այ ցե լե՛ք հի վանդ նե րին, ըն կե րա կի՛ց եղեք նրանց 
ցա վե րին եւ ուրա խու թյուն նե րին։ Բայց մա նա վանդ սի րե՛ք բո լո րին։ 
Հի շե՛ք, որ դուք զգե ցաք Քրիս տո սին։ Եղե՛ք Նրա հա մեստ, հա վա-
տա րիմ, հզոր եւ կա րող ծա ռա նե րը»,— պատ գա մեց Ար մաշ սրբա-
զա նը՝ հոր դո րե լով նո րա օծ նե րին Եկե ղե ցու սուրբ խոր հուրդ նե րի 
մի ջո ցով հաս տա տել Աստ ծու զո րու թյու նը մարդ կանց հո գի նե րում։

Սրբա զա նը միա բա նու թյան եւ ներ կա հա վա տա ցյալ ժո ղովր դի 
անու նից շնոր հա վո րեց նաեւ Հա յոց Հայ րա պե տին ան վա նա կո չու-
թյան օր վա կա պակ ցու թյամբ՝ մաղ թե լով, որ Տե րը ծաղ կուն պա-
հի Նո րին Սրբու թյան հայ րա պե տա կան գա վա զա նը՝ հով վե լու եւ 
առաջ նոր դե լու հա վա տա վոր հո տին, պար գեւի կե նաց արեւ շատ 
օրեր, քա ջա ռող ջու թյուն եւ հով վա պե տու թյան եր կար տա րի ներ՝ ի 
փառս Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու եւ ի բա րօ-
րու թյուն հայ ազ գի։

«Ող ջույ նի» ժա մա նակ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը եւ ներ կա 
հո գեւոր դա սը, բարձ րա ցան սուրբ Խո րան եւ շնոր հա վո րե ցին 
նո րա օծ քա հա նա նե րին՝ համ բու րե լով նրանց մյու ռո նադ րոշմ ճա-
կատ ներն ու ձեռ քե րը:

Հըն թացս սուրբ Պա տա րա գի, նա խա գա հու թյամբ Նա թան արք. 

Հով հան նի սյա նի, կա տար վեց Հայ րա պե տա կան մաղ թանք: Եկե ղե-
ցա կա նաց դասն ու ժո ղո վուր դը միաս նա կան աղոթք բարձ րաց-
րե ցին առ Աստ ված՝ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սու թյան ան սա սա-
նու թյան եւ պայ ծա ռու թյան, Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի կե նաց 
արեւ շա տու թյան ու ար դյու նա շատ հով վա պե տու թյան հա մար:

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում քա ռաս նօ րյա պատ րաս տու թյան 
շրջա նից հե տո նո րըն ծա քա հա նա նե րը ծա ռա յու թյան կկոչ վեն 
Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու տար բեր թե մե րում 
եւ կա ռույց նե րում:

Լրատվական նյութերը՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
տեղեկատվական համակարգի

Սուրբ Պատարագ եւ շնորհաբաշխություն՝ Ս. Ղեւոնդյանց քահանաների տոնի առիթով
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Կրո նա գի տա կան եզ րույ թների շուրջ

ԱԲՐԱՀԱՄԻ ԳՈԳ

Եզ րույ թը (լատ.՝ terminus — սահ ման) բառ 
կամ բա ռա կա պակ ցու թյուն է, որը վե րա-

բե րում է մաս նա գի տա կան որո շա կի ոլոր-
տի։ Հա մա կար գա յին-իմաս տա յին առու մով 
եզ րույթ ներն ու դրանց կի րա ռու թյունն ունեն 
հստակ ընդգծ ված առանձ նա հատ կու թյուն-
ներ. այս պես օրի նակ՝ պար տա դիր եւ ան-
մի ջա կան հա մա պա տաս խա նու թյուն պետք 
է լի նի հաս կա ցու թյան կամ գա ղա փա րի եւ 
դրա եզ րա բա նա կան նշա նի մի ջեւ, ի տար-
բե րու թյուն խո սակ ցա կան բա ռե րի՝ եզ րույ-
թը զերծ է բազ մի մաս տու թյու նից ու զգա-
յա կան երան գա վո րու մից՝ այն իր ոլոր տի 
սահ ման նե րում միան շա նակ, հա մա կարգ-
ված է։ Եզ րույ թի՝ որ պես «լեզ վա կան նշա-
նի» վեր լու ծու թյա նը վե րա բե րող տար բեր, 
եր բեմն նույ նիսկ իրար հա կա սող տե սա-
կետ ներ են ար տա հայտ վել (այս մա սին տե՛ս 
Е. Толикина, Некоторые лингвистические 
проблемы изучения термина // Лингви-

стические проблемы 
научно-технической 
терминологии, Москва, 
1970)։ Որոշ եզ րույթ ներ 
բնո րոշ են հիմ նա կա-
նում կրո նա գի տու թյանն 
ու աստ վա ծա բա նու-
թյա նը եւ առա վե լա պես 
գոր ծած վում են այդ 
ո լորտ նե րում։  Սու յն 
հոդ վա ծում անդ րա-
դառ նա լու ենք «Աբ րա-
հա մի գոգ» եզ րույ թին 
(տե՛ս, օրի նակ, “The 
International Standard 
Bible Encyclopedia”, 
Abraham’s Bosom, vol. I, 
Michigan, 1979, էջ 18), 
վեր լու ծե լու ենք դրա 
առա ջաց ման, կի րա ռու-
թյան ու բո վան դա կու-
թյան  առանձ նա հատ-

կու թյուն նե րը։
Եզ րույթն ար դեն իսկ հու շում է, որ այն 

կապ ված է Աբ րա հա մի՝ հրեից նա խա-
հոր ան վան հետ։ Նշենք, որ նրա անունն 
սկզբնա պես եղել է Աբ րամ (Ծննդ. ԺԷ 1), եւ 
Աստ ված է այն փո խել ու դարձ րել Աբ րա-
համ. «Սրա նից հե տո քո անու նը Աբ րամ 
պի տի չլի նի, այլ Աբ րա համ պի տի լի նի քո 
անու նը, որով հե տեւ բա զում ազ գե րի նա-
խա հայր եմ դարձ նե լու քեզ» (Ծննդ. ԺԷ 5)։

Աբ րա համ (եբր.՝ ,  հին հուն.՝ 
Ἀβραάμ, լատ.՝ Abraham, արաբ.՝  — 
Իբ րա հիմ)՝ նշա նա կում է «բազ մու թյան 
հայր», «բա զում ազ գե րի նա խա հայր» 
(հմմտ. Ծննդ. ԺԷ 5): Նա Թա րա յի որ դին էր 
եւ սե րում էր Սե մի տոհ մից (Ծննդ. ԺԱ 26)։ 
Ծնվել է, հա վա նա բար, Ք. ծ. ա. 2008 թ. շու-
մե րա կան Ուր քա ղա քում (ըստ Աստ վա-
ծաշն չի՝ «Քաղ դեաց վոց Ուր». տե՛ս Ծննդ. ԺԱ 
28), որ տեղ եւ ամուս նա ցել է խորթ քրոջ՝ 

Սա ռա յի հետ (Ծննդ. Ի 12): Աբ րա համն իր 
հա րա զատ նե րի հետ հե ռա նում է Ուր քա-
ղա քից եւ ուղեւոր վում դե պի Աստ ծու խոս-
տա ցած եր կի րը՝ Քա նան (Ծննդ. ԺԱ 31)։ 
Նրանք բնա կու թյուն են հաս տա տում Խա-
ռա նում (Գործք Է 2—4)։ Աբ րա հա մի հայ րը՝ 
Թա րան, ինչ պես իր նախ նի նե րը, երկր պա-
գում է այլ աստ ված նե րի եւ մա հա նում է 
Խա ռա նում (Ծննդ. ԺԱ 32)։

Որոշ ժա մա նակ անց Աբ րա հա մը (ար դեն 
75 տա րե կան), Աստ ծու կամ քին հնա զանդ-
վե լով, լքում է Խա ռա նը եւ ճա նա պարհ վում 
դե պի Քա նա նա ցի նե րի եր կիր (Ծննդ. ԺԲ 
1—5)։ Այ դու հե տեւ Աբ րա համն ու նրա հա-
րա զատ նե րը եր կար են դե գե րում Աստ ծու 
խոս տա ցած եր կի րը հաս նե լու հա մար։

Նա խա հոր կյան քի ման րա մաս նե րը ներ-
կա յաց ված են Ծննդոց գրքի ԺԱ 26  — ԻԵ 
10 հատ վա ծում։ Աստ վա ծա շուն չը վկա յում 
է նաեւ նրա առա քի նու թյուն նե րի մա սին՝ 
ար դա րամ տու թյուն, գթասր տու թյուն, խո-
նար հու թյուն, բա րե պաշ տու թյուն։ Սա կայն 
ինչ պես սրբա զան Մա տյա նում, այն պես եւ 
Եկե ղե ցու հայ րե րի եր կե րում առա վե լա պես 
կա րեւոր վում են Աբ րա հա մի՝ առ Աստ ված 
ունե ցած ան սա սան հա վա տը, ինք նա մո-
ռաց նվի րումն ու հա վա տար մու թյու նը, 
ուս տի քրիս տո նեա կան մա տե նագ րու թյան 
մեջ նա իրա վամբ հի շա տակ վում է որ պես 
«հայր հա վա տա ցե լոց»։ Նա, առանց երկմ-
տե լու, մշտա պես հնա զանդ վում է երկ նա յին 
Հոր կամ քին՝ գի տակ ցե լով իր կո չու մը։

Աբ րա հա մը մա հա նում է 175 տա րե կա-
նում՝ «....եր ջա նիկ ծե րու թյան մեջ, զա ռա-
մյալ, ալեւո րած տա րի քում, եւ գնաց միա-
ցավ իր նախ նի նե րին» (Ծննդ. ԻԵ 7—8)։ 
Նա խա հոր որ դի նե րը՝ Իսա հակն ու Իս մա յե-
լը, նրան թա ղում են Սա ռա յի կող քին՝ Քեբ-
րո նում (Երու սա ղե մից հյու սիս-արեւելք)՝ 
Եփ րո նի ագա րա կի զույգ քա րայ րում, 
որը գտնվում էր Մամբ րեի կաղ նու դի մաց 
(Ծննդ. ԻԵ 9—10)։

Նա խա հոր մա սին վկա յու թյուն ներ կան 
նաեւ Նոր Կտա կա րա նում (տե՛ս Գաղ. Գ 16, 
Հովհ. Ը 39, 53, 56—58)։ Նա հի շա տակ վում 
է որ պես հրեից նա խա հայր, որի սերն դի 
շնոր հիվ պետք է օրհն վեն աշ խար հի բո լոր 
ազ գե րը (Ծննդ. ԻԲ 18)։ Մատ թեոս ավե տա-
րա նի չը Քրիս տո սի ծա գում նա բա նու թյունն 
սկսում է Աբ րա հա մի հի շա տա կու թյամբ 
(Մատթ. Ա 1)՝ շեշ տե լու հա մար, որ Փրկի չը ոչ 
միայն Դավ թի որ դին էր, այլ նաեւ Աբ րա հա-
մի (որի հետ Աստ ված ուխտ կնքեց) իրա կան 
շա վի ղը։ Ղու կաս ավե տա րա նիչն Աբ րա հա-
մին հի շա տա կում է որ պես հրեից նա խա-
հայր՝ միեւ նույն ժա մա նակ ընդգ ծե լով, որ 
վեր ջինս պատ մա կան անձ էր եւ կա րեւոր 
դե րա կա տա րում է ունե ցել Իս րա յե լի պատ-
մու թյան մեջ (Գործք Գ 13, Է 32, ԺԳ 26)։

Հով հան Ոս կե բե րա նը, խո սե լով նա խա-
հոր մա սին, շեշ տում է, որ նա հե թա նո սա-
կան մի ջա վայ րում ուսու ցա նում եւ պահ-
պա նում էր միաստ վա ծա յին հա վատքն ու 
դրա նից բխող բա րո յա կան  ար ժե հա մա-
կար գը։

Ըստ Օգոս տի նոս Երա նե լու՝ Աստ ծու՝ Աբ-
րա հա մին տրված խոս տու մը՝ «Քեզ մեծ ցե-
ղի նա խա հայր պի տի դարձ նեմ, պի տի օրհ-
նեմ քեզ, պի տի փա ռա վո րեմ քո անու նը, եւ 
դու օրհ նյալ պի տի լի նես» (Ծննդ. ԺԲ 2—3), 
վե րա բե րում է ողջ մարդ կու թյա նը, որի վրա 
պետք է իջ նի աստ վա ծա յին օրհ նու թյու նը։ 
Ըստ Պո ղոս առա քյա լի՝ աստ վա ծա յին խոս-
տու մը՝ «Բո լոր ազ գե րը քեզ նով են օրհն վե-
լու», պետք է ըն կա լել որ պես, Աբ րա հա մի 
սերն դից բա ցի, նաեւ հե թա նոս նե րի ար դա-
րաց ման ավե տիս (Գաղ. Գ 7—9)։

Աստ ված ընտ րեց Աբ րա հա մին՝ հրեից 
նա խա հայ րը լի նե լու (Ծննդ. ԺԲ 2, ԺԷ 4—8, 
Ես. ԾԱ 2), ին չին վեր ջինս պա տաս խա-
նեց հնա զան դու թյամբ (հմմտ. Ծննդ. ԺԲ 4) 
եւ անե րեր հա վա տով (Եբր. ԺԱ 8)՝ օրի նակ 
դառ նա լով բո լոր հա վա տա ցյալ նե րի հա մար 
(հմմտ. Գաղ. Գ 29)։  էջ 6, 8

Սկիզ բը՝ թիվ 2—3
«Արծ րու նյաց տան պատ մու թյու նը» անգ-

նա հա տե լի նշա նա կու թյուն ունի հա յոց 
պատ մու թյան բախ տո րոշ մի ժա մա նա-
կաշր ջա նի՝ IX դա րի երկ րորդ կե սի լու սա-
բան ման հա մար: Թով մա Արծ րու նին ման-
րա մասն անդ րա դառ նում է խա լի ֆա յու թյան 
դա ժա նա բա րո զո րա պետ Բու ղա յի կա տա-
րած շա հա տա կու թյուն նե րին։ Պատ մի չը 
երկ րին պա տու հա սած դժբախ տու թյուն-
նե րի պատ ճառ է հա մա րում իշ խան նե րի 
ան միա բա նու թյու նը։ Նա անդ րա դառ նում 
է Վաս պու րա կա նում եւ ամ բողջ Հա յաս-
տա նում ստեղծ ված ծանր վի ճա կին, երբ 
թշնա մին մո լեգ նում էր ամե նուր։ Բու ղա-
յի, Յու սու ֆի եւ մյուս բռնա վոր նե րի մա սին 
Թով ման գրում է խո րին հա կակ րան քով։ 
Զու գա հե ռա բար ներ կա յաց նում է Բագ րա-
տու նի եւ Արծ րու նի անձ նա զոհ իշ խան նե-
րին, որոնք մեծ մա սամբ առանձ նա նում էին 
իրենց հայ րե նա սի րու թյամբ եւ ազ գա պահ-
պան գոր ծու նեու թյամբ։ Առանձ նա հա տուկ 
սի րով է պատ մի չը գրում Գա գիկ Արծ րու-
նու մա սին՝ պատ մե լով նրա քա ջա գոր ծու-
թյուն ներն ու սխրանք նե րը։ Տե ղին է հի շել 
Մու րա ցա նի պատ մա վե պի այն հատ վա ծը, 
երբ Սա հա կա նույշ թա գու հին եւ դա յակ Սե-
դան, խո սե լով Գա գիկ Արծ րու նու չա րա գոր-
ծու թյուն նե րի, դա վա ճա նու թյան մա սին, չեն 
գնա հա տում նաեւ նրա եկե ղե ցա շի նու թյու-
նը, քա ղա քա շի նու թյու նը եւ մտա բե րում են 
Թով մա Արծ րու նի պատ մի չին. «Այդ եկե-
ղե ցին հա վի տյան չի ապ րիլ, Սե դա՛, բայց 
մատն չի անու նը կմնա ան մո ռաց» (Մ., 29)։ 
Սե դան պա տաս խա նում է, որ դրա հա մար 
էլ է հո գա ցել Գա գի կը: «Ասում են, որ յուր 
ազ գից Թով մա Արծ րու նի անու նով մի վար-

դա պետ գրում է այժմ Արծ րու նյաց 
ցե ղի պատ մու թյու նը։ Հար կավ, այդ 
վար դա պե տը պաշ տե լի դյու ցա զանց 
կար գը կդա սե յուր ազ գակ ցին» (Մ., 
29)։ Սա կայն պատ մու թյու նը չի կոր-
չում: Այո՛, Թով ման պաշ տե լի է հա-
մա րում Գա գի կին, առա վել մեծ գո-
վա սան քի է նրան ար ժա նաց նում 
Անա նուն մա տե նա գի րը։ Բայց այս 
մա սին գրում է Հ. Դրաս խա նա կերտ-
ցին, որն Արծ րու նի չէր եւ պատ մու-
թյու նը ներ կա յաց նում է օբ յեկ տի վո-
րեն: Ճիշտ է՝ պատ մա վե պում այս 
մտքե րը Սե դան եւ Սա հա կա նույշն 
են ար տա հայ տում, սա կայն կա րող 
ենք կար ծել, որ սա հենց Մու րա ցա-
նի տե սա կետն է։ Արծ րու նու պատ-
մու թյան մեջ կան ճա կա տա մար տե-
րի եւ ընդ հա րում նե րի տե սա րան ներ, 
որոնց ըն թաց քում դրսեւոր վում են 
կեր պար նե րի քա ջու թյունն ու հա մար-
ձա կու թյու նը։ Միեւ նույն ժա մա նակ 
պատ միչն անդ րա դառ նում է նաեւ 
հայ իշ խան նե րի թու լու թյա նը, որը բա ցատ-
րում էր նրանց պե տա կան, քա ղա քա կան 
փոր ձի պա կա սով։ Մեր իշ խան նե րը եղել 
են խի զախ աս պետ ներ, բայց ոչ դի վա նա-
գետ, որի հե տեւան քով էլ հա ճախ հայտն վել 
են թշնա մու լա րած որո գայ թում։ Արծ րու նին 
իր եր կա սի րու թյան մեջ, երկ րի ռազ մա կան-
քա ղա քա կան վի ճա կը ներ կա յաց նե լուց 
բա ցի, որո շա կի ուշադ րու թյուն է կենտ րո-
նաց նում երկ րի տնտե սու թյան, մշա կույ թի, 
ճար տա րա պե տու թյան զար գաց ման գոր-
ծին, ման րակր կիտ ձեւով պատ մում է 
նորա  կա ռույց ամ րոց նե րի, քա ղաք նե րի, 
շե նե րի բա րե կարգ ման մա սին: Թով ման 

գրում է արա բա կան ար շա վանք նե րի, հայ 
գե րյալ նե րի, կա թո ղի կոս նե րի հա ջոր դա կան 
փո փո խու թյուն նե րի մա սին։ Սրանք պատ-
մա կան երկն ար ժեւո րող փաս տեր են:

Թով մա Արծ րու նու Պատ մու թյունն անա-
վարտ է: Միեւ նույն գրքում պատ մի չի եր-
կին կցված է եւս մեկ երկ, որը հե ղի նա կել 
է Անա նուն պատ մա գի րը: Վեր ջինս իր եր-
կա սի րու թյան դեպ քե րը հասց նում է մին չեւ 
10-րդ դա րի երկ րորդ քա ռոր դը։ Այս պատ-
մագ րի վե րա բե րյալ Մ. Մկրյա նը գրում է. 
«Անա նուն Արծ րու նու «Պատ մու թյու նը», 
որի վեր նա գի րը գի տու թյա նը դեռ հայտ-
նի չէ, հրա տա րակ վել է Թով մա Արծ րու նու 
«Արծ րու նյաց տան պատ մու թյան հետ» 

իբր նրա գոր ծի շա րու նա կու թյուն։ 
Սա կայն բա նա սի րու թյու նը պար զել 
է, թե որ տեղ է վեր ջա նում Թով մա յի 
Պատ մու թյու նը, եւ որ տե ղից սկսած 
ար դեն մի տար բեր պատ մի չի աշ խա-
տու թյուն է կցված նրան» (Մկրյան Մ., 
Եր կեր, հա տոր 1, Եր., 1987, էջ 420)։ 
Չնա յած այս հան գա ման քին՝ «Արծ-
րու նյաց տան պատ մու թյու նը» ընդ-
հուպ մին չեւ 1860-ական թվա կան նե-
րը դիտ վել է իբ րեւ մի ամ բող ջա կան 
երկ, եւ իբ րեւ հե ղի նակ ճա նաչ վել է 
Թով մա Արծ րու նին։ Անա նու նի Պատ-
մու թյան սկիզբն ու վեր ջը կո րել են 
վաղ շրջա նում: Անա նու նի վե րա-
բե րյալ կեն սագ րա կան տվ յալ ներ 
գրե թե չեն պահ պան վել։ Ել նե լով 
նրա եր կի բո վան դա կու թյու նից՝ կա-
րող ենք եզ րա կաց նել, որ Անա նու-
նը մեծ հե տաքրք րու թյուն է ունե ցել 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
նկատ մամբ: Նա նույն պես իր եր կը 
շա րադ րել է Արծ րու նի Գա գիկ իշ-

խա նա պե տի խնդրան քով (այս մա սին եր-
կու ան գամ վկա յում է հենց ին քը՝ հե ղի նա-
կը)։ Պատ մու թյան սկզբում հե ղի նա կը մեզ 
պատ մում է Վաս պու րա կա նի իշ խա նա պետ 
Դե րե նիկ Արծ րու նու կյան քի վեր ջին տա րի-
նե րին կա տար վող իրա դար ձու թյուն նե րի 
մա սին։ Այ սինքն՝ կա րող ենք են թադ րել, որ 
Անա նու նը Պատ մու թյու նն սկսել է շա րադ րել 
880-ական թվա կան նե րին։ Եր կի սկզբում 
Անա նու նը որոշ չա փով պատ մում է Դե րե-
նիկ Արծ րու նու որ դու՝ Աշո տի իշ խա նու թյան 
տա րի նե րի մա սին, իսկ մնա ցած մա սը նվի-
րում է Աշո տի եղ բոր՝ Գա գի կի գա հա կա լու-
թյան տա րի նե րին:  էջ 5

«Գեւորգ Մարզպետունի» պատմավեպը 
եւ պատմական աղբյուրները
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ԺԴ

Բա ցի նշված հե ղի նակ նե րից, որոնք հիմ-
նա կա նում կազ մում են ժա մա նա կա կից 

ար ձա կի մի ջին եւ երի տա սարդ սե րուն դը 
եւ դե ռեւս շա րու նա կում իրենց որո նում նե-
րը գրա կա նու թյան մեջ, ին չի հե տեւան քով 
եւ այդ սերն դի ար ձա կա գիր նե րը դե ռեւս 
չեն ասել իրենց վեր ջին խոս քը, այն հար-
ցադ րում նե րից եւ հե րոս նե րից զատ, որոնք 
առ կա են նրանց գոր ծե րում, այ սօր վա ար-
ձա կում ծան րակ շիռ տեղ ունի նաեւ հա մե-
մա տա բար ավագ եւ առա ջա ցած տա րիք 
ունե ցող ար ձա կա գիր նե րի գրա կա նու թյու-
նը: Հե րո սի պատ կեր ման տե սա կե տից եւս 
այդ հե ղի նակ նե րի գրա կա նու թյու նը նշա-
նա կու թյուն ունի:

Ժա մա նա կա կից ար ձա կի ընդգր կում-

նե րը բա վա կա նին լայն 
են, ստեղ ծա գոր ծող ուժե-
րը՝ բա վա կա նին շատ, 
ստեղծ վող վե պե րը, վի-
պակ ներն  ո ւ  պատմ-
վածք ներն իրենց որա-
կով, հար ցադ րում նե րով, 
իմաս տա յին ուղղ վա ծու-
թյամբ, կյան քի պատ-
կեր նե րով՝ տար բեր, ին-
չը մա սամբ անհ նա րին է 
դարձ նում ոչ միայն ժա-
մա նա կա կից ար ձա կի հա-
մա պար փակ ուսում նա-
սի րու թյու նը, այ լեւ հե րո սի 
նկա րագ րի ման րակր-
կիտ բա ցա հայ տու մը։

Ինչ պես 1960—1970- 
ական նե րի հայ ար ձա կի 
զար գաց ման ընդ հա նուր 
շղթա յի մեջ դիտ ված հե-
ղի նակ նե րի ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րի հա մա ռոտ 

քննու թյու նը պար զեց, հե րո սի հարցն ինք-
նա կա հարց չէ: Այն մե ծա պես կապ ված 
է պատ կեր վող նյու թի, նկա րագր վող վի-
ճակ նե րի, ստեղծ վող հա րա բե րու թյուն նե-
րի, ար ծարծ վող հար ցադ րում նե րի, բա-
ցա հայտ ման են թա կա իմաստ նե րի եւ 
գե ղար վես տա կան գոր ծը կազ մող ու գոր ծի 
ամ բող ջու թյու նը լրաց նող այ լեւայլ գոր ծոն-
նե րի հետ: Ուստի, բնա կան է, որ գրա կա-
նու թյան հե րո սի նկա րագ րի ամ բող ջա կան 
բա ցա հայտ ման հա մար այդ գոր ծոն նե րը 
հիմ նա վոր նշա նա կու թյուն ունե նան: Դա 
էլ իր հեր թին են թադ րում է, որ հե րո սի վե-
րա բե րյալ աս ված կար ծիք նե րը պետք է 
վե րա բե րեն նաեւ ընդ հան րա պես ամ բողջ 
ստեղ ծա գոր ծու թյան գլխա վոր, նպա տա կա-
յին ուղղ վա ծու թյա նը:

Ժա մա նա կա կից ար ձա կի առա վե լու թյուն-
նե րից մեկն այն է, որ բա վա կա նին լայն են 

նյու թի ընդգրկ ման շրջա նակ նե րը. տար բեր 
ճա նա պարհ նե րով հե ղի նակ նե րը փոր ձում 
են ստեղ ծել մեր ազ գա յին կյան քին, մեր 
իրա կա նու թյան սո ցիա լա կան վի ճա կին, 20-
րդ դա րի բնո րոշ խնդիր նե րին, Հայ րե նա կան 
պա տե րազ մին, այլ ժո ղո վուրդ նե րի կյան քին 
եւ, ընդ հան րա պես, մեր ժա մա նա կակ ցին 
հու զող հար ցե րին, նրա ապ րած գո յա վի-
ճակ նե րին ու հո գե վի ճակ նե րին հատ կան-
շա կան գե ղար վես տա կան պատ կեր ներ: 
Ան շուշտ, նյու թի բազ մա կող մա նիու թյու նը, 
ընդգր կու նու թյու նը ժա մա նա կա կից ար ձա-
կի հարս տու թյունն են, բայց դա հար ցի մի 
կողմն է, մյուս կա րեւոր կող մը նյու թի յու-
րաց ման որակն է՝ պայ մա նա վոր ված հե ղի-
նա կի տա ղան դի չա փով. թեեւ մենք միշտ էլ 
կա րող ենք հե ղի նա կից ավե լին պա հան ջել, 
բայց նա ի վի ճա կի չլի նի ավե լի ին:

Ժա մա նա կա կից ար ձա կա գիր նե րից մի 
մա սի ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր լու ծու թյան 
ըն թաց քում խո սե ցինք «ինչ»-ի մա սին, 
բայց գրե թե խոսք չե ղավ «ինչ պես»-ի մա-
սին, թե ինչ որա կով են նրանք յու րաց նում 
նկա րագր վող նյու թը եւ գե ղար վես տա կան 
ինչ խո րու թյամբ են վե րար տադ րում պատ-
կեր վող հե րո սին: Այս կար գի դի տո ղու թյուն-
նե րը, ներ կա յաց վող պա հանջ ներն ավե լի 
շատ կա րող են ձեռք բե րել ընդ հա նուր նշա-
նա կու թյուն, քան ան վա նա կան, որով հե տեւ 
այդ դեպ քում նման հար ցադ րու մը դառ նում 
է ավե լորդ. անհ նար է պա հան ջել, որ տվյալ 
հե ղի նա կը «կաշ վից դուրս գա», լի նի այն, 
ինչ չէ: Այդ իսկ պատ ճա ռով առանց գրա-
կան-գե ղար վես տա կան ար ժեք նե րի վերջ-
նա կան տար բե րակ ման (ին չը գրա կա նու-
թյան պատ մու թյան խնդիրն է նա խեւա ռաջ)՝ 
ժա մա նա կա կից ար ձա կը քննու թյան նյութ 
դարձ րե ցինք որ պես ըն թացք, ինչն իրե նից 
ներ կա յաց նում է 1960—1970-ական նե րի 
գրա կան խմո րում նե րի բնո րոշ պատ կե րը:

Եթե ներ կա յաց ված նյու թի շրջա նակ նե-
րում փոր ձենք կա տա րել հե րո սի տե սակ նե-

րի տի պա բա նա կան ընդ հան րա ցում, ապա 
կներ կա յա նա հե տեւ յալ պատ կե րը:

Այ սօր վա ար ձա կի հե րոս ներ են դառ-
նում ժո ղովր դա կան հա սա րակ մար դիկ, 
որոնք հիմ նա կա նում պատ կեր վում են գյու-
ղա կան կյան քին բնո րոշ վի ճակ նե րի մեջ: 
Այդ հե րոս ներն իրենց մեջ առա վել չա փով 
խտաց նում են ժո ղովր դա կան կյան քին 
ու մտա ծո ղու թյա նը հատ կան շա կան ազ-
գա յին հո գե բա նու թյուն ու հու զապ րու մի 
խնդիր ներ: Դա ավե լի շատ հատ կան շա-
կան է ծննդա վայ րը կորց րած հին սերն դի 
մարդ կանց կյան քի պատ կեր նե րում: Ժա-
մա նա կա կից գյու ղա կան կյան քի յու րա ցու-
մով, այ սօր վա գյու ղի մար դու նկա րագ րի 
բա ցա հայտ մամբ, շո շափ վում են հա սա-
րա կա կան-բա րո յա կան բնույ թի կա րեւոր 
հար ցեր, որոնք ձեռք են բե րում ժա մա նա-
կա կից իրա կա նու թյան լար վա ծու թյու նը, 
մարդ կա յին հո գու ներ քին հարս տու թյունն 
ու այ սօր վա կյան քին հու զող որոշ խնդիր-
ներ հայտ նա բե րե լու աշ խար հա յաց քա յին 
ամուր են թա շերտ: Ժա մա նա կա կից ար ձա-
կում հե րո սի այս տե սակն իր ուրույն նկա-
րա գիրն ունի հատ կա պես Հ. Մա թեւո սյա նի 
եւ Մ. Գալ շո յա նի գոր ծե րում:

Հե րո սի ընտ րու թյան հար ցում ժա մա նա-
կա կից ար ձա կը դրսեւո րում է մի ընդ հա-
նուր մի տում. որ պես ժա մա նա կի տրա մադ-
րու թյուն նե րի եւ գո յա փի լի սո փա յու թյան 
ար տա հայ տիչ՝ ընտր վում է մտա վո րա-
կան հե րո սը:

Այդ հե րո սը գոր ծում է առա վել չա փով 
քա ղա քա յին կյան քին հատ կան շա կան վի-
ճակ նե րում: Մտա վո րա կան մար դու կյան քի 
պատ կեր նե րի մի ջո ցով բա ցա հայտ վում են 
մեր օրե րին բնո րոշ մտա ծո ղու թյու նը, կյան-
քի ճա նա չո ղու թյան ու գնա հատ ման ձեւը: 
Թեեւ մտա վո րա կա նի կեր պար ներ ստեղծ-
վում են նաեւ գյու ղա կան իրա կա նու թյան 
մեջ (գյու ղա կան բժիշկ, ուսու ցիչ), այ նուա-
մե նայ նիվ, դա իշ խող որակ չէ:  էջ 7

Պատ մա կան Հա յաս տա նի հնա գույն բնա-
կա վայ րե րից է Մեծ Հայ քի Վաս պու-

րա կան աշ խար հի Նախ ճա վան գա վա ռի 
կենտ րոն Նախ ճա վան կամ Նա խի ջեւան 
քա ղա քը: Միջ նա դա րում այն բա վա կա նին 
բազ մա մարդ ու վա ճա ռա շահ քա ղաք էր: 
Նա խի ջեւա նը Հա յաս տա նի մյուս քա ղաք նե-
րի նման բազ միցս են թարկ վել է աս պա տա-
կու թյուն նե րի, կո ղո պու տի, թա լա նի ու ավե-
րա ծու թյուն նե րի՝ պար սիկ նե րի, արաբ նե րի, 
սել ջուկ-թուր քե րի, մոն ղոլ նե րի ար շա վանք-
նե րի ու նվա ճում նե րի ժա մա նա կաշր ջա նում: 
1220-ական թվա կան նե րին Նա խի ջեւանն 
աս պա տա կու թյուն նե րի ու ավե րա ծու թյուն-
նե րի է են թարկ վել Խո րեզ մի շահ Ջա լալ ադ 
դի նի, մին չեւ XV դա րի սկիզ բը՝ մոն ղոլ նե րի, 
այ նու հե տեւ՝ XV—XVI դա րե րում կա րա կո յուն-
լու եւ ակ կո յուն լու քոչ վոր հրո սակ ցե ղե րի 
կող մից: Այդ ավե րա ծու թյուն նե րի ու թա լա նի 
հե տեւան քով քա ղա քը կորց րել է ար հես տա-
գոր ծա կան ու առեւտ րա կան կենտ րո նի՝ իր 
եր բեմ նի նշա նա կու թյու նը եւ վե րած վել մի 
սո վո րա կան, ան շուք բնա կա վայ րի: Իրա վի-
ճա կը չփոխ վեց նաեւ հե տա գա յում, երբ այն 
ան ցավ Սե ֆյան Պարս կաս տա նի տի րա պե-
տու թյան տակ: 1604—1605 թթ. շահ Աբաս I-ի 
կազ մա կեր պած բռնա գաղ թին են թարկ վե-
ցին նաեւ Նա խի ջեւա նի հա յե րը, որոնց հիմ-
նա կան մա սը բնա կեց վեց Պարս կաս տա նի 
Ֆահ րա բադ քա ղա քում: Հե տա գա յում (XVII 
դ.) Նա խի ջեւա նը դար ձավ Պարս կաս տա-
նի կազ մում ստեղծ ված նույ նա նուն խա նու-
թյան կենտ րո նը եւ այդ պի սին մնաց մին չեւ 
Թուրք մեն չա յի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը 
(1828 թ. փետր վա րի 10), երբ միաց վեց Ռու-
սաս տա նին:

Հա յաս տա նի՝ մի ջազ գա յին նշա նա կու-

թյուն ունե ցող հա րա վա յին փո խա նա կա յին 
առեւտ րի քա րա վա նա յին գլխա վոր ճա նա-
պարհ նե րից մեկն անց նում էր Նա խի ջեւա-
նով, եւ նրա մեր ձա կա հայ կա կան բնա կա-
վայ րե րը ներգ րավ ված էին այդ շա հե կան 
առեւտ րի մեջ: Այդ բնա կա վայ րե րի վա ճա-
ռա կան նե րը, որոնք առեւտ րա կան կա պեր 
ունեին տար բեր երկր նե րի հետ, գի տեին 
օտար լե զու ներ ու տե ղյակ էին տար բեր 
ժո ղո վուրդ նե րի նիս տու կա ցին ու վար քու-
բար քին, նշա նա կա լից դեր էին խա ղում 
մի ջազ գա յին ապ րան քա փո խա նա կու թյան 
մեջ: Բնա կան է, որ այս պի սի մի ջա վայ րում 
պա րարտ հող էր նա խա պատ րաստ վել Եվ-
րո պա յից Արեւելք ուղարկ ված կա թո լիկ քա-

րո զիչ նե րի գոր ծու նեու թյան հա մար, մա-
նա վանդ որ կա թո լիկ մի սիո ներ նե րը չէ ին 
զլա նում սին խոս տում ներ շռայ լել այ լա հա-
վատ տի րա պե տող նե րի լծի տակ հե ծող հայ 
ժո ղովր դի զա վակ նե րին՝ եվ րո պա կան երկր-
նե րի ռազ մա կան օժան դա կու թյամբ ազա-
տագր վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին:

Կա թո լիկ մի սիո ներ նե րի ներ թա փան ցումն 
Արեւե լ յան Հա յաս տան սկսվել էր դե ռեւս XIV 
դա րում եւ կապ ված էր Դո մի նի կյան միա բա-
նու թյան կրո նա վոր նե րի ան վան հետ: Հռո-
մի Հով հան նես ԻԲ պա պի հա տուկ կոն դա-
կով 1318 թ. Ֆրան ցիս կյան եւ Դո մի նի կյան 
միա բա նու թյուն նե րի մի ջեւ քա րոզ չա կան 
գոր ծու նեու թյան շրջան նե րի վե րա բա ժա-

նում կա տար վեց: Պա պի կա մա կա տար դո-
մի նի կյան ներն այդ կոն դա կի թե լադ րան քով 
ստեղ ծե ցին ար քե պիս կո պո սա կան մի նոր 
թեմ, որի կենտ րո նը Պարս կաս տա նի Սուլ-
թա նիա քա ղաքն էր: Արեւե լ յան Հա յաս տա-
նի տա րած քում հաս տատ ված Դո մի նի կյան 
միա բա նու թյան կենտ րո նը Քռնա յի (Վաս-
պու րա կան աշ խար հի Երն ջակ գա վա ռի այս 
նշա նա վոր բնա կա վայ րը գտնվում է Երն-
ջակ գե տի ձախ ափին՝ նշա նա վոր Օձա սար 
լե ռան հա րա վա րեւմ տյան ստո րո տին) Սուրբ 
Աստ վա ծա ծին վանքն էր («Կարգ Սրբոյն 
Գրի գո րի Լու սա ւոր չի»): Միա բան ներն իրենք 
իրենց ան վա նում էին «Միա բա նող (Ունի-
թոր) Եղ բարք»:

Մի սիո ներ նե րի եռան դուն գոր ծու նեու-
թյան հե տեւան քով XVII դա րի սկզբին Նա-
խի ջեւա նում բազ մա պատկ վեց հայ կա թո-
լիկ հա մայն քը, որն ուներ գոր ծող տա սը 
եկե ղե ցի, իսկ իրենց մե ծա գույն ծա վալ ման 
շրջա նում հա մայն քը հինգ գա վառ կամ թեմ 
ուներ եւ հի սու ներ կու վանք: Հա մա ձայն 
Նա խի ջեւա նի գա վա ռի հայ կա թո լիկ նե րի 
ար քե պիս կո պոս Ազա րիա Ֆրի տո նի զե կու-
ցագ րի (1601 թ.)՝ գա վա ռում կար մոտ 1780 
տուն (կամ՝ 19400 հայ կա թո լիկ բնակ չու-
թյուն)՝ տե ղա բաշխ ված հե տեւ յալ բնա կա-
վայ րե րում. Նա խի ջեւան քա ղաք (80 տուն), 
Ապա րա ներ (500 տուն), Ապ րա կու նիս 
(100 տուն), Քռնա (70 տուն), Սալ թաղ (120 
տուն), Խոշ կա շեն (130 տուն), Մեծ շեն (50 
տուն), Գան ձակ (70 տուն), Շա հա պու նիք 
կամ Շա հա պու նիս (150 տուն), Ճա հուկ կամ 
Ջա հուկ (50 տուն), Ղա րա ղուշ (50 տուն), 
Մա կուի շրջա նի Կե ծուկ եւ Ար դախ (Ար տազ) 
գյու ղե րում՝ հա մա պա տաս խա նա բար՝ 60 եւ 
30 տուն:  էջ 6

Վաթսունականների արձակագիրներ.  
ժամանակըեւհերոսը

Նախիջեւանի պատմության մի քանի տվյալների շուրջ 
(XVIII դարի վերջին քառորդ — XIX դարի սկիզբ)
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 էջ 3
Թե՛ Թով ման եւ թե՛ Անա նուն մա տե նա գի-

րը իրենց հատ ված նե րում ոչ մի վկա յու թյամբ 
չեն հի շա տա կում Գեւորգ անու նով իշ խա նի 
մա սին: Որոշ առու մով սա բնա կան է: Նրանք 
ամ բող ջու թյամբ նվիր ված են Արծ րու նի նե րի 
տոհ մա բա նու թյան լիար ժեք ներ կա յաց մա նը։ 
Պետք է նկա տել, որ Անա նուն պատ միչն ամ-
բող ջու թյամբ հակ ված է Գա գիկ Արծ րու նուն 
փա ռա բա նե լուն եւ մե ծա րե լուն։ Նա տես-
նում է Գա գի կի սխալ կողմ նո րո շու մը դե պի 
հա յոց թա գա վո րի երդ վ յալ հա կա ռա կոր դի՝ 
Յու սուֆ ամի րա յի կող մը, սա կայն այս քայ լը 
բա ցատ րում է որ պես միամ տու թյուն եւ ապա 
գրում այն մա սին, որ գի տակ ցե լով իր սխա-
լը՝ Գա գի կը հրա ժար վում է հա մա գոր ծակ ցել 
Յու սու ֆի հետ։ Պատ մի չը որոշ հատ ված նե-
րում Գա գի կին հա մա րում է «Ամե նայն Հա-
յոց թա գա վոր»: Սա կայն սա թյու րըմբռ նում 
է, քա նի որ Գա գի կը Վաս պու րա կա նի թա գա-
վորն էր, իսկ Հա յաս տա նի սիր տը՝ Այ րա րատ 
նա հան գը, նրա իրա վա սու թյու նից դուրս էր։ 
Անա նու նը բո լո րո վին չի հի շա տա կում Աշոտ 
Եր կա թին, բայց փո խա րե նը հի շում է նրա 
հա ջորդ՝ Աբա սին. այն էլ նրա հա մար, որ 
ցույց տա Գա գի կի գե րա զան ցու թյունն Աբա-
սի հան դեպ: Անա նու նը մեծ հիաց մուն քով 
եւ դրվա տան քով է խո սում Գա գի կի իրա կա-
նաց րած շի նա րա րա կան գոր ծու նեու թյան 

մա սին՝ հի շե լով Աղ թա մա րում, Ոս տա նում 
եւ այլ վայ րե րում կա ռու ցած կո թող նե րը։ Ե՛վ 
Անա նուն պատ մի չը, ե՜ւ Հով հան նես Դրաս-
խա նա կերտ ցին իրենց եր կե րում ունեն 
հատ ված ներ միեւ նույն ժա մա նա կաշր ջա-
նի եւ իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին: Սա կայն 

եր բեմն տար բեր կերպ են անդ րա դառ նում 
պատ մա կան դեպ քե րին: Սմբատ թա գա վո-
րի եւ Գա գիկ Արծ րու նու գժտու թյա նը, որին 
անդ րա դար ձել է Մու րա ցանն իր պատ մա-
վե պում, եր կու պատ միչ ներն այլ կերպ են 
ար ձա գան քում: Ըստ Դրաս խա նա կերտ ցու՝ 
Յու սու ֆը Գա գիկ Արծ րու նուն թա գա վոր է 
ճա նա չում մինչ Սմբա տի վրա հար ձակ վե լը, 
իսկ Անա նուն մա տե նա գի րը գրում է, որ Յու-
սու ֆը Սմբատ Առա ջի նի մա հից հե տո Գա գի-
կին դարձ նում է ամե նայն հա յոց թա գա վոր։ 
Նշենք, որ Անա նու նը շփո թել է խա լի ֆա յի եւ 
Յու սու ֆի՝ Գա գիկ Արծ րու նուն թագ ուղար կե-
լու դրվագ նե րը։ Պատ միչն այն քան հիա ցած է 
գրում Գա գիկ Արծ րու նու մա սին, որ մի փոքր 
գե րագ նա հա տում է նրա հա ջո ղու թյուն նե-
րը՝ պատ մե լով ըն թեր ցո ղին, թե իբր Սմբատն 
այն քան է նա խան ձել Գա գիկ իշ խա նին, որ 
փոր ձել է այ լազ գի նե րին շար ժել նրա դեմ։ 
Առ հա սա րակ իր պատ մու թյան մեջ Անա նու-
նը Սմբա տի մա սին խո սում է որո շա կի մե-
ղադ րա կան տո նով՝ նրան պար սա վե լով Հա-
յոց աշ խար հի խա ղա ղու թյան խա թար ման 
հա մար. «Բայց երբ լու րը հա սավ Սմբա տի 
ական ջին, թե Վաս պու րա կա նի իշ խան Գա-
գի կը միա բա նեց Յու սու ֆի՝ պար սից ար քա յի 
հետ, նա խան ձեց, զայ րա ցավ նրա վրա՝ խո-
րա պես չա րա ցած: Եվ ին քը՝ Սմբա տը, չկա-
մե ցավ գնալ խա ղա ղու թյան հե տեւից, չտվեց 

ար քու նի հար կե րը, ինչ պես տերն էր հրա մա-
յել...» (Թ., 441)։

Իր Պատ մու թյունն Անա նունն ավար տում 
է Գա գի կի գո վա բա նու թյամբ: Սխալ չի լի նի 
ասել, որ թե՛ Թով մա Արծ րու նին եւ թե՛ Անա-
նուն մա տե նա գի րը զերծ չեն տոհ մա յին 
սնա պար ծու թյու նից։ Որ քան էլ «Արծ րու նյաց 
տան պատ մու թյու նը» եւ Հով հան նես Դրաս-
խա նա կերտ ցու «Հա յոց պատ մու թյու նը» 
բո վան դա կա յին եւ կեր պա րա յին առու մով 
տար բեր դրսեւո րում ներ ունե նան, չենք կա-
րող ժխտել այն հան գա ման քը, որ դրանք 
բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն ունեն Մու րա ցա-
նի «Գեւորգ Մարզ պե տու նի» պատ մա վե պի 
հա մար։ Արծ րու նի նե րի, Բագ րա տու նի նե-
րի, արաբ ոս տի կան նե րի եւ պաշ տո նյա նե-
րի կեր պար նե րը կեր տե լիս, պատ մա կան 
ժա մա նա կաշր ջա նի շունչն ու իրա դար ձու-
թյուն նե րի ճշգրտու թյու նը պահ պա նե լիս 
Մու րա ցանն ուղ ղորդ վել է՝ այս եր կու եր կա-
սի րու թյուն նե րին հե տեւե լով։

Սույն հոդ վա ծին հա ջոր դե լու են վե պի 
գլխա վոր կեր պար նե րի հո գե վի ճակ նե րը 
ներ կա յաց նող ուսում նա սի րու թյուն ներ, որ-
տեղ խո սե լու ենք թե՛ պատ մա կան, թե՛ գե-
ղար վես տա կան կեր պար նե րի մա սին։

Շարունակելի

Սամ վե լ Ե ՂԻ Ա ԶԱ ՐՅԱՆ

Վլա դի միր Աղա սու Կի րա կո սյան (1936—2021)

Հայ գրա կա նա գի տու թյու նը եւ ման կա-
վար ժու թյու նը ծանր կո րուստ ունե ցան. 

կյան քի 85-րդ տա րում իր մահ կա նա ցուն 
կնքեց բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբե ղյա նի 
ան վան գրա կա նու թյան ինս տի տու տի եր-
կա րա մյա գի տաշ խա տող եւ փոխտ նօ րեն 
Վլա դի միր Աղա սու Կի րա կո սյա նը:

Նա ան ցել է հայ ման կա վար ժի, հայ գրա-
կա նու թյան հատ կա պես նոր շրջա նի պատ-
մու թյան շրջա փու լե րը եւ առան ձին հե ղի-
նակ նե րի ուսում նա սի րող գրա կա նա գե տի, 
ՀՀ հան րակր թա կան դպրո ցի հայ գրա կա-
նու թյան դա սագր քե րի հե ղի նա կի ար գա սա-
բեր ու ազ նիվ ճա նա պարհ եւ ըստ ամե նայ-
նի ար ժա նի է բա րի հի շա տա կի:

Վլա դի միր Կի րա կո սյա նը ծնվել է 1936 թ. 
մա յի սի 20-ին Լե նի նա կան քա ղա քում 
(այժմ՝ Գյում րի): 1944—1954  թթ. ծննդա-
վայ րի Մ. Նալ բան դյա նի ան վան դպրո ցում 
ստա նա լով միջ նա կարգ կրթու թյուն՝ 1959 թ. 
ավար տել է տե ղի Ման կա վար ժա կան ինս-
տի տու տի հա յոց լեզ վի եւ գրա կա նու թյան 
բա ժի նը եւ մին չեւ 1962 թ. Ապա րա նի շրջա-
նի գյու ղա կան դպրոց նե րում եղել հա յոց 
լեզ վի եւ գրա կա նու թյան ուսու ցիչ: Այս ըն-
թաց քում էլ զգա ցել է գրա կա նու թյան մեջ 
խո րա նա լու եւ գի տա հե տա զո տա կան աշ-
խա տանք կա տա րե լու բնա կան անհ րա ժեշ-
տու թյուն եւ ըն դուն վել ՀԽՍՀ ԳԱ Մ. Աբե ղյա-
նի ան վան գրա կա նու թյան ինս տի տու տի 
աս պի րան տու րան: 1966  թվա կա նից աշ-
խա տան քի է ան ցել նույն ինս տի տու տում 
եւ ողջ կյան քը անմ նա ցորդ նվի րել հայ 
նոր գրա կա նու թյան բարդ ու հե տաքր-
քիր շրջան նե րից մե կի՝ 19-րդ դա րա վեր ջի 
եւ 20-րդ դա րասկզ բի հայ գրա կա նու թյան 
ուսում նա սիր մա նը: Գի տա կան նա խա սի-
րու թյուն նե րը կապ ված էին հատ կա պես 
արեւմ տա հայ գրա կա նու թյանն ու քննա դա-
տու թյա նը, որ այդ շրջա նում ձեռք էին բե րել 
ան նա խա դեպ բարձր մա կար դակ:

Պա տա հա կան չէր, որ նա իր գրա կա նա-
գի տա կան մկրտու թյունն ստա ցավ Ցե ղաս-
պա նու թյան նա հա տակ Ռու բեն Սեւա կի 
կյան քի, ստեղ ծա գոր ծու թյան ուսում նա սի-
րու թյամբ. նախ՝ այդ թե մա յով պաշտ պա-
նեց թեկ նա ծուա կան ատե նա խո սու թյուն, 
ապա 1972  թ. հրա տա րա կեց «Ռու բեն 
Սեւակ. կյան քը եւ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը» 
ար ժե քա վոր մե նագ րու թյու նը, որ Էդ. Ջրբա-
շյա նի՝ Ռ. Սեւակ բա նաս տեղ ծին նվիր ված 
հա մա ռոտ ակ նար կից (1965) հե տո առա-
ջին ամ բող ջա կան ուսում նա սի րու թյունն էր 

խորհր դա հայ իրա կա նու թյան մեջ: Սրան 
հա ջոր դե ցին Ինտ րա յին (Տի րան Չրա քյան) 
եւ 19-րդ դա րա վեր ջի եւ 20-րդ դա րասկզ-
բի ուրիշ հե ղի նակ նե րի նվիր ված, ինչ պես 
եւ ժա մա նա կի գրա կան բա նա վե ճերն ու 
առանց քա յին հար ցերն ար ծար ծող հոդ-
ված ներն ու ուսում նա սի րու թյուն նե րը, 
որոնք տպագր վե ցին հան րա պե տու թյան 
գի տա կան մա մու լում, այդ թվում եւ «Բան-
բեր Երեւա նի հա մալ սա րա նի» հան դե-
սում: Դրանց ար դյու նա վոր ամ փո փու մը 
եղավ գրա կա նա գե տի 1985 թ. լույս տե սած 
«Արեւմ տա հայ բա նաս տեղ ծու թյու նը 1890—
1907 թթ.» մե նագ րու թյու նը՝ նրա դոկ տո րա-
կան ատե նա խո սու թյան հիմ քը:

Խա ղաղ, անաղ մուկ, հա մեստ աշ խա տա-
վոր էր Վլ. Կի րա կո սյա նը: Որ պես իր գոր-
ծը հմտո րեն տի րա պե տող գրա կան մշակ՝ 
աշ խա տում էր առանց ցու ցադ րա կա նու-
թյան: Ակա դե մի կոս ներ Էդ. Ջրբա շյա նի եւ 
Ս. Սա րի նյա նի ըն կե րակ ցու թյամբ նա մաս-
նակ ցում էր ինս տի տու տի բո լոր կա րեւոր 
ձեռ նար կում նե րին եւ հան րա պե տու թյան 
գի տա կան ու գրա կան-մշա կու թա յին կյան-
քին: Դրսեւո րե լով գի տա հե տա զո տա կան 
աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման լուրջ ունա-
կու թյուն ներ՝ 1994—2009  թթ. նա վա րել է 
գրա կա նու թյան ինս տի տու տի փոխտ նօ րե-
նի պաշ տո նը:

Անու րա նա լի է նրա դե րը գրա կա նա-
գի տու թյան բնա գա վա ռի երի տա սարդ 
մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման գի-
տակր թա կան ոլոր տում: Գրա կա նու թյան 
ինս տի տու տում գոր ծող ԲՈԿ-ի 003 խորհր-
դի կազ մում նա բա րեխղ ճո րեն է կա տա-
րել իր պար տա կա նու թյուն նե րը բազ մա թիվ 
ապի րանտ նե րի եւ հայ ցորդ նե րի առ ջեւ՝ 
անտր տունջ ստանձ նե լով նաեւ նրանց գի-
տա կան ղե կա վա րի կամ պաշ տո նա կան 
ընդ դի մա խո սի պար տա կա նու թյու նը եւ 
նրանց փո խան ցե լով իր կեն սա փորձն ու 
մաս նա գի տա կան հմտու թյուն նե րը:

Տաս նա մյակ ներ շա րու նակ գրա կա նու-
թյան ինս տի տու տում նա է ղե կա վա րել 
Հովհ. Թու մա նյա նի կյան քի եւ ստեղ ծա գոր-
ծու թյան տա րեգ րու թյունն ուսում նա սի րող 
խմբի աշ խա տանք նե րը: Ար դյուն քը նրա 
խմբագ րու թյամբ ար դեն լույս տե սած չորս 
ծա վա լուն հա տոր ներն են:

Գրա կա նա գի տա կան փոր ձա ռու թյունն 
ու ման կա վար ժա կան հմտու թյունն ար-
դյու նա վե տու թյամբ են դրսեւոր վել հան-
րակր թա կան դպրո ցի հայ գրա կա նու թյան 
դա սագր քե րի կազմ ման աս պա րե զում: Երե-

խա յի տա րի քա յին հո գե բա նու թյան առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վա ռու մով եւ դրան 
հա մա պա տաս խան նյու թե րի ճա շա կա վոր 
ընտ րու թյամբ է նա ստեղ ծել այ սօր գոր ծած-
վող որա կյալ, կեն սու նակ 
դա սագր քերն ու մե թո դա-
կան ուղե ցույց նե րը:

Որ պես գրա կա նու թյան 
պատ մա բան եւ տե սա-
բան՝ Վլ. Կի րա կո սյա նը մեծ 
ջան քեր է ներդ րել գրա-
կա նու թյան ինս տի տու տի 
«Հայ նոր գրա կա նու թյան 
պատ մու թյան» հատ կա-
պես 5-րդ հա տո րի (1979) 
ստեղծ ման մեջ՝ գրե լով 
քիչ ուսոմ նա սիր ված կամ 
խորհր դա հայ իրա կա նու-
թյան մեջ առա ջին ան գամ 
ներ կա յաց վող հե ղի նակ նե-
րին եւ առանց քա յին հար-
ցե րին նվիր ված մի քա նի 
բա ժին ներ: Այդ պի սի վստա հու թյուն գրա-
կա նա գե տը նվա ճել էր նա խան ձե լի աշ խա-
տա սի րու թյամբ եւ ընդգր կուն իմա ցու թյամբ, 
արեւմ տա հայ եւ արեւե լա հայ գրա կան 
երեւույթ նե րը փոխ կա պակց վա ծու թյան մեջ՝ 
որ պես մեկ միաս նա կան ազ գա յին գրա կա-
նու թյուն ըն կա լե լու եւ հա մաշ խար հա յին գե-
ղար վես տա կան մտքի զար գաց ման հա մա-
պատ կե րում դի տար կե լու կա րո ղու թյամբ:

Վլ. Կի րա կո սյան բնագ րա գե տի, ծա նո-
թագ րո ղի եւ խմբագ րի հմտու թյուն նե րը 
լայ նո րեն օգ տա գործ վել են նրա աշ խա-
տած տա րի նե րին ՀՀ ԳԱԱ ակա դե միա-
յի հրա տա րակ չու թյամբ լույս տե սած 
գի տա կան գրե թե բո լոր գրա կան ուղղ վա-
ծու թյամբ հրա տա րա կու թյուն նե րում: Կա-
րեւո րա գույն նե րից են հատ կա պես հայ 
գրա կա նու թյան եր կու մեծ դա սա կան նե րի՝ 
Հովհ. Թու մա նյա նի եւ Ավ. Իսա հա կյա նի 
եր կե րի լիա կա տար ժո ղո վա ծու նե րի հրա-
տա րա կու թյուն նե րը, որոնց խմբագ րա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րի գոր ծուն ան դամ էր նա 
որո շա կի դե րա կա տա րու թյամբ:

Ար դեն ավարտ վել է Ավ. Իսա հա կյա նի 
եր կե րի տասն չորս հա տո րյա կի հրա տա-
րա կու թյու նը, որում փոքր չէ նրա ներդ րու-
մը: Երբ Հովհ. Թու մա նյա նի 150-ա մյա կի 
առ թիվ, բազ մա թիվ նո րա հայտ նյու-
թե րի առ կա յու թյամբ, ծա գեց ամե նայն 
հա յոց բա նաս տեղ ծի եր կե րի տասն-
հա տո րյա կի՝ հա մալ րում նե րով վե րահ րա-
տա րա կու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը, նա-

խորդ հրա տա րա կու թյան խմբագ րա կան 
հանձ նա խում բը պահ պա նե լով՝ որոշ վեց 
ստեղ ծել գրա կա նու թյան ինս տի տու տի 
եւ Հովհ. Թու մա նյա նի թան գա րա նի հա-

մա տեղ խմբագ րա կան 
խոր հուրդ, որի հա մա-
նա խա գահ նե րի տե ղա-
կա լը եւ գլխա վոր պա-
տ ա ս  խ ա  ն ա  տ ո ւ  ն ե  ր ի ց 
մե կը Վլ. Կի րա կո սյանն 
էր: Եր ջան կա հի շա տակ 
Էդ. Ջրբա շյա նից հե տո 
նա էր 2018—2020  թթ. 
լույս տե սած թու մա նյա-
նա կան չորս հա տոր նե-
րի գլխա վոր խմբա գի րը: 
Հսկա յա կան ջան քեր նա 
ներդ րեց՝ 1990-ական թթ. 
ամ բող ջա կան հրա տա-
րա կու թյան բնագ րե րի, 
ծա նո թագ րու թյուն նե րի, 
մեկ նա կան հոդ ված նե րի 

հետ նոր հրա տա րա կու թյու նը հա մե մա-
տե լով ու հա մալ րե լով, թու մա նյա նա կան 
բնագ րե րի գլավ լի տա յին կրճա տում նե րի 
վե րա կանգ նու մով եւ դրա հետ միա սին՝ 
նե րառ ված նոր նյու թե րը ծա նո թագ րու-
թյամբ տպագ րու թյան պատ րաս տե լով: 
Ափ սո՜ս, որ 2021 թ. ապ րի լի 25-ին կյան քի 
ընդ հատ ման պատ ճա ռով նա բո լոր հա-
տոր նե րի հրա տա րա կու թյու նը չտե սավ: 
Ասում են՝ ան փո խա րի նե լի մար դիկ չկան, 
սա կայն Վլ. Կի րա կո սյա նից հե տո դժվար 
է լի նե լու գտնել թու մա նյա նա կան հա ջորդ 
հա տոր նե րի խմբագ րին:

Բո լոր դեպ քե րում հար մար չէ նրա մա սին 
ան ցյա լով խո սե լը: Իր գրա կա նա գի տա կան 
վաս տա կով Վլա դի միր Կի րա կո սյանն ուղեկ-
ցե լու է գրա կա նա գետ նե րի նոր սե րունդ նե-
րին, իսկ կազ մած դա սագր քե րով լի նե լու է 
դպրո ցա կան նե րի սե ղա նին: Նրան բո լոր 
ճա նա չող նե րը կհի շեն, որ աշ խա տան քա-
յին լավ մթնո լորտ ստեղ ծող, վստա հե լի, հա-
վա տա րիմ ըն կեր էր Վլ. Կի րա կո սյա նը, հայ 
գե ղար վես տա կան խոս քի եւ եր գար վես տի 
գե ղեց կու թյուն նե րով, մա նա վանդ կո մի տա-
սյան ու ժո ղովր դա կան մե ղե դի նե րով լե ցուն 
կեն սա խինդ հայ մտա վո րա կան:

Հար գա՜նք նրա լու սա վոր, պայ ծառ հի շա-
տա կին:

Սամ վել ՄՈՒ ՐԱ ԴՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր

ՀՀ գի տու թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ

«Գեւորգ Մարզպետունի» պատմավեպը 
եւ պատմական աղբյուրները
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 էջ 3
Ընդգծ վում է նաեւ Աստ ծու՝ Աբ րա հա մի 

հետ կնքած ուխ տի փրկա րար նշա նա կու-
թյու նը՝ «.... այն կտա կը, որ նա խա պես հաս-
տատ վել էր Աստ ծու կող մից Քրիս տո սով, 
դրա նից չորս հա րյուր երե սուն տա րի հե տո 
դրված օրեն քը չի կա րող խախ տել, որ պես-
զի չխա փան վի խոս տու մը» (Գաղ. Գ 17)։

Եկե ղե ցու հայ րերն ընդգ ծում են նաեւ, որ 
մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի մի ջո ցով Աբ րա-
հա մը դար ձավ նաեւ քրիս տո նյա նե րի հայ-
րը, այ սինքն՝ «հայր հա վա տա ցե լոց» (հմմտ. 
Հռոմ. Դ 11—12)։ Պո ղոս առա քյալն ասում է. 
«Աբ րա հա մը հա վա տաց Աստ ծուն, եւ այդ 
նրան հա մար վեց որ պես ար դա րու թյուն։ 
Գի տե՞ք ար դյոք, որ Աբ րա հա մի որ դի նե րը 
նրանք են, որոնք այդ հա վա տից են» (Գաղ. 
Գ 6—7)։ Աստ ծու օրհ նու թյու նը եւ նա խա հոր 
հետ հաս տա տած ուխտն իրա գործ վե ցին 
Քրիս տո սի մի ջո ցով (Գործք Գ 25—26)։

Նոր Ուխտում շեշտ վում է, որ միայն «Աբ-
րա հա մի որ դի ներ» (հմմտ. Հովհ. Ը 33, 37) 
լի նե լը բա վա րար չէ փրկու թյան հա մար։ 
Քրիս տոս հան դի մա նում է Աբ րա հա մին 
իրենց հայ րը հա մա րող ան հա վատ հրեա-
նե րին՝ ասե լով. «Եթե Աբ րա հա մի որ դի նե րը 
լի նեիք, Աբ րա հա մի գոր ծե րը կգոր ծեիք» 
(Հովհ. Ը 39): Այս պես՝ Աբ րա հա մը ճշմա րիտ 
հա վա տա ցյա լի նա խօ րի նակն է։

Հին Կտա կա րա նում՝ Ծննդոց գրքում, 
վկայ ված է, որ Շա ղե մի ար քա Մել քի սե դե կը 
հաց ու գի նի է հյու րա սի րում Աբ րա հա մին, 
որով հե տեւ նա բարձ րյալ Աստ ծու քա հա-
նան էր (հմմտ. Ծննդ. ԺԴ 18). որոշ աստ-
վա ծա բան ներ այս դրվա գը հա մա րում են 
Հա ղոր դու թյան նա խա կեր պը (առա վել ման-
րա մասն տե՛ս “Theological dictionary of the 
Old Testament”, vol. I, Michigan, reprinted 
1990, էջ 52—58)։

Հայ եկե ղե ցա կան մա տե նագ րու թյան 
հա մա ձայն՝ մենք՝ հա յերս, թեեւ Աբ րա հա մի 
հետ մարմ նա կան որեւէ կապ չու նենք, սա-
կայն նրան որ պես հո գեւոր, հա վատ քի հայր 

ենք ըն դու նում, քան զի հենց այդ հա վատքն 
էր, որ Քրիս տո սի խա չե լու թյու նից ու հա րու-
թյու նից հե տո պտղա բե րեց եւ լու սա վո րեց 
Հա յոց հե թա նոս աշ խար հը։

Մահ մե դա կան նե րի սուրբ գրքում՝ Ղու րա-
նում (Սու րահ 14), Աբ րա հա մը հի շա տակ-
վում է Իբ րա հիմ անու նով։ Մահ մե դա կա-
նու թյան մեջ Իբ րա հի մը Ալ լա հի մե ծա գույն 
մար գա րեն է, իսկ նրա որ դի Իս մա յե լը՝ 
արաբ նե րի նա խա հայ րը։ Այն քա րայ րի վրա, 
որ տեղ թաղ ված է Աբ րա հա մը, մահ մե դա-
կան նե րը մզկիթ են կա ռու ցել եւ այն պահ-
պա նում են որ պես սրբա վայր։

«Աբ րա հա մի գոգ» (եբր.՝  , 
հին հուն.՝ Ό κόλπος կամ οί κόλποι του 
'Αβραάμ) ար տա հայ տու թյու նը գոր ծա ծել է 
Հի սուս Քրիս տոս՝ աղ քատ Ղա զա րո սի մա-
սին առա կը պատ մե լիս. «Երբ աղ քա տը մե-
ռավ, հրեշ տակ նե րը նրան տա րան Աբ րա-
հա մի գո գը. մե ծա հա րուստն էլ մե ռավ եւ 
թաղ վեց։ Եվ դժոխ քում, մինչ սա տան ջանք-
նե րի մեջ էր, բարձ րաց րեց իր աչ քե րը, հեռ-
վից տե սավ Աբ րա հա մին եւ Ղա զա րո սին էլ՝ 
նրա գրկում հանգս տա ցած» (Ղուկ. ԺԶ 22—
23)։ Այս եզ րույ թի բա ցատ րու թյան առն չու-
թյամբ տա րա կար ծու թյուն ներ են առ կա 
(J. H. Charlesworth, The OT Pseudepigra-
pha, New York, 1983)։ Առա կի հա մա ձայն՝ 
Ղա զա րո սը տար վում է Աստ ծու ար քա յու-
թյան երա նա վետ կա յա նը, որ տեղ եւ 
գտնվում էր Աբ րա հա մը՝ «հայր հա վա տա-
ցե լոց»-ը։ Հի սուս Քրիս տոս ասում է. 
«....արեւել  քից եւ արեւ մուտ քից շա տե րը 
պի տի գան ու երկն քի ար քա յու թյան մեջ սե-
ղան պի տի նստեն Աբ րա հա մի, Իսա հա կի ու 
Հա կո բի հետ» (Մատթ. Ը 11): Աստ ծու ար-
քա յու թյան մա սին է խոս վում նաեւ Ղու կա սի 
Ավե տա րա նի ԺԳ 29 հատ վա ծում:

«Աբ րա հա մի գոգ»-ը այ լա բա նա կան, 
պատ կե րա վոր ար տա հայ տու թյուն է եւ նշա-
նա կում է մի վայր՝ երկ նա յին կա յան, որ տեղ 
ար դար նե րի հո գի նե րը, այս աշ խար հից 
հե ռա նա լուց հե տո, վա յե լում էին խա ղա-
ղու թյուն ու երա նու թյուն: Վին սեն ցիուս Վիկ-

տորն այս եզ րույթն 
ըն կա լել էր բա ռա ցիո-
րեն՝ ուղիղ իմաս տով, 
ուս տի Օգոս տի նոս 
Երա նե լին նրան բա-
ցատ րում է. «Եթե չես 
ցան կա նում կա տա-
կել կամ ման կամ տո-
րեն ինքդ քեզ խա բել, 
ապա «Աբ րա հա մի 
գոգ»-ը հաս կա ցիր իբ-
րեւ հանգս տի հե ռա-
վոր ու գաղտ նի մի 
վայր, որ տեղ գտնվում 
է Աբ րա հա մը»:

Հրեա կան ավան-
դու թյան մեջ «լի նել 
Աբ րա հա մի գո գում» 
ար տա հայ տու թյու նը 
նշա նա կում էր մահ-
վա նից հե տո վա յե-
լել երա նա վետ  հան-
գիստ:

Կար ծիք է ար տա-
հայտ վել նաեւ, ըստ 
ո ր ի ՝  « Ա բ  ր ա  հ ա  մ ի 
գոգ»-ը եւ դրախ տը 
հո մա նիշ ներ են (տե՛ս, 
օրի նակ, «Քրիս տո նյա 
Հա յաս տան» հան րա-
գի տա րան, Երեւան, 
2002, էջ): Սա կայն 
քրիս տո նեա կան ավան դա կան աստ վա ծա-
բա նու թյու նը ժխտում է սույն տե սա կե տը՝ 
հիմ նա վո րե լով, որ այդ ժա մա նակ դրախ-
տի դռնե րը դե ռեւս փակ էին: Սրբա զան 
Մա տյա նում հստակ գրված է՝ «տա րան 
Աբ րա հա մի գո գը» եւ ոչ թե դրախտ, որի 
դռնե րը բաց վե ցին միայն մեր Տեր Հի սուս 
Քրիս տո սի խա չե լու թյամբ ու հա րու թյամբ: 
Բա ցի այդ՝ սուրբ Ավան դու թյու նը վկա յում 
է, որ Աստ ծու Որ դին իջավ դժոխք եւ այն-
տե ղից դուրս բե րեց Հին Ուխտի բո լոր ար-
դար նե րին: Եթե ար դար նե րը դրախ տում 

էին, ապա Քրիս տոս ին չո՞ւ պետք է փշրեր 
գե հե նի դռնե րը եւ իջ ներ այն տեղ՝ նրանց 
դուրս բե րե լու: Նշենք նաեւ, որ «Աբ րա հա-
մի գոգ»-ը սան դա րա մետն էլ չէ. եթե այս 
եզ րույ թի հստակ մեկ նու թյու նը փոր ձում 
ենք գտնել աստ վա ծաշն չյան ար դար նե րի 
վե րա բեր մամբ, ապա բա րե պաշտ Եղիա յի 
մա սին վկայ ված է. «.... մի հրե ղեն կառք ու 
հրե ղեն երի վար ներ երեւա ցին, նրանց մի-
մյան ցից բա ժա նե ցին, եւ Եղիան պտտա-
հող մի մեջ դե պի եր կինք վե րա ցավ» (Դ 
Թագ. Բ 11):  էջ 8

 էջ 4
Հե տա գա յում, սա կայն, գա վա ռի հայ 

կա թո լիկ բնակ չու թյու նը նվա զեց. դա հե-
տեւանք էր թուրք-պարս կա կան պա տե-
րազմ նե րի եւ շահ Աբաս I-ի կազ մա կեր պած 
հա յու թյան բռնա գաղ թի: Թեեւ հե տո Հռո մի 
պա պի եւ եվ րո պա կան տե րու թյուն նե րի մի-
ջամ տու թյան շնոր հիվ շա հը թույ լատ րեց 
հայ կա թո լիկ նե րին վե րա դառ նալ իրենց 
նախ կին բնա կու թյան վայ րե րը, սա կայն 
իրենց թա լան ված ու ավեր ված օջախ ներ 
վե րա դար ձավ հայ կա թո լիկ նե րի փոք րա-
թիվ մա սը:

1616 թ. Հռո մից ուղարկ ված Ա. Մա րիա 
Չիտ տա դի նո յի կազ մած զե կու ցագ րի հա-
մա ձայն՝ Նա խի ջեւա նի կա թո լիկ բո լոր գյու-
ղե րում միա սին հաշվ վում էր մոտ 305 կա-
թո լիկ ըն տա նիք:

Ըստ 1654  թ. հայր Դո մի նի կոս Նա զա-
րյա նի կազ մած վի ճա կագ րու թյուն-զե կույ-
ցի՝ կա թո լիկ հա յե րը տե ղա բաշխ ված էին 
այս պես. Ապա րա ներ (150 տուն), Ապ րա-
կու նիս (30 տուն), Քռնա (2 տուն), Սալ թաղ 
(3 տուն), Խոշ կա շեն (60 տուն), Գան ձակ 
(1 տուն), Շա հա պու նիս (35 տուն), Ճա հուկ 
(100 տուն), Ղա րա ղուշ (4 տուն), Կե ծուկ 
(9 տուն):

Կա թո լիկ հա յե րի, ինչ պես նաեւ առա-
քե լա կան հա յե րի թվա քա նա կի անկ մա նը 
նպաս տում էր Պարս կաս տա նում «Իմամ 
Ջա ֆա րի» անու նով հայտ նի օրեն քը, որի 
հա մա ձայն՝ մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու նած 
նախ կին քրիս տո նյան իրա վունք էր ստա-
նում ամ բող ջու թյամբ ժա ռան գե լու իր քրիս-
տո նյա ազ գա կից նե րի ամ բողջ ունեց ված քը՝ 
ան կախ ազ գակ ցու թյան աս տի ճա նից (այս 

օրեն քի մա սին ավե լի ման րա մասն տե՛ս Մե-
րու ժան Կա րա պե տյան, «Իմամ Ջա ֆա րի» 
օրեն քը եւ արեւե լա հա յե րը (XVII—XVIII դա-
րեր), ՊԲՀ, №1, 1988, էջ 219—221): Նշենք, 
որ կա թո լիկ հա յե րի շրջա նում ավե լի հա-
ճա խա կի էին մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու-
նե լու դեպ քե րը: Այս պես՝ 1657 թ. հու լի սի 
28-ին Նա խի ջեւա նի ար քե պիս կո պոս Պո-
ղոս Փի րո մալ լին հա ղոր դում է, որ հա մա-
ձայն այս օրեն քի (իմա՛ «Իմամ Ջա ֆա րի» 
օրենք)՝ Քռնա եւ Սալ թաղ գյու ղե րից 130 ըն-
տա նիք իրենց ունեց ված քից չզրկվե լու հա-
մար դար ձան մահ մե դա կան, Ապա րա նե րից 
60 ըն տա նիք եւս «թուրք» դար ձավ: 1674 թ. 
մար տի 24-ին Մատ թեոս Ավա նի սենց ար քե-
պիս կո պո սը տե ղե կաց նում է, որ Գան ձակ 
գյու ղում բո լո րը մահ մե դա կան են, միայն 10 
կա թո լիկ է մնա ցել, Կե ծու կում՝ 8 տուն, իսկ 
Ղա րա ղու շում՝ 5 տուն: Եթե մեկ-եր կու տա-
րի էլ անց նի, ոչ մի քրիս տո նյա չի մնա:

Թեեւ վկա յու թյուն ներ կան, որ մահ մե-
դա կա նա ցած հա յե րին եր բեմն թույ լատր-
վել է վե րա դարձ դե պի քրիս տո նեու թյուն, 
սա կայն դրանք շատ հազ վա դեպ, եզա կի 
հան դի պող դեպ քեր էին: Օրի նակ՝ 1649 թ. 
նո յեմ բե րի 20-ին Դո մի նի կոս Նա զա րյանն 
Ապա րա նե րից գրած նա մա կում հա ղոր դում 
է, որ Օգոս տի նոս Բա ջենց ար քե պիս կո պո-
սի ջան քե րով 30 հո գի, որ առաջ մահ մե դա-
կան էին, նո րից դար ձան կա թո լիկ, քա նի որ 
ար քե պիս կո պո սի հետ «ահա գին ծախ սով» 
գնա ցին շա հի մոտ եւ հա ջո ղե ցին:

Որ պես դա վա նա փո խու թյան դրսեւո րում՝ 
կա թո լի կա ցու մը պե տու թյուն չու նե ցող հա-
յու թյան հա մար ուղ ղա կի կորս տա բեր էր եւ 
իր ան ջա տո ղա կան նկրտում նե րով միտ-
ված էր հայ ժո ղովր դի մի որո շա կի հատ-
ված խոր թաց նելու, կտրելու-անջր պե տելու 
իր Եկե ղե ցուց ու ավան դույթ նե րից, մայ րե-

նի լեզ վից: Դրա նով իրա կան սպառ նա լիք էր 
ստեղծ վում այդ հատ վա ծի ազ գա յին-կրո-
նա կան դի մա գի ծը խե ղե լու եւ արա գո րեն 
ուծաց ման են թար կե լու հա մար:

Սա կայն կա թո լիկ մի սիո ներ նե րի եւ 
նրանց հայ հե տեւորդ նե րի գոր ծու նեու-
թյունն ունե ցավ նաեւ դրա կան հե տեւանք-
ներ, մաս նա վո րա պես՝ մշա կու թա յին 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ձեւա վոր ման ու գի-
տամ շա կու թա յին կա պե րի զար գաց ման 
գոր ծում: Արեւելք ուղարկ ված կա թո լիկ քա-
րո զիչ ներն ու նրանց հայ հե տեւորդ նե րը, 
իրենց դիր քե րը տե սա կա նո րեն ու գա ղա-
փա րա պես ամ րապն դե լու մտայ նու թյամբ, 
ծա վա լե ցին մշա կու թա յին, գի տա կան ու 
գրա կան աշ խույժ գոր ծու նեու թյուն, ստեղ-
ծե ցին թարգ մա նա կան եւ ինք նու րույն ար-
ժե քա վոր ծի սա կան-հո գեւոր գրա կա նու-
թյուն, իմաս տա սի րա կան, բնա գի տա կան ու 
պատ մագ րա կան եր կեր (Արեւե լ յան Հա յաս-
տա նում կա թո լիկ քա րո զիչ նե րի ու նրանց 
հայ հե տեւորդ նե րի մշա կու թա յին գոր ծու-
նեու թյան եւ թո ղած գի տամ շա կու թա յին հա-
րուստ ժա ռան գու թյան մա սին տե՛ս Լ. Խա չի-
կյան, Ար տա զի հայ կա կան իշ խա նու թյու նը 
եւ Ծոր ծո րի դպրո ցը, Բան բեր Մա տե նա դա-
րա նի, №11, 1973, էջ 168—209, Յով հան նէս 
Քռնե ցի, Յա ղագս քե րա կա նին, էջ 3—52): 
Հա յե րին քա ղա քա կիրթ Եվ րո պա յի գի-
տա կան ու մշա կու թա յին նվա ճում նե րին 
հա ղոր դա կից դարձ նե լուն, լա տի նե րե նով 
կրթա կան-լու սա վո րա կան գոր ծը տա րա ծե-
լուն նպաս տեց նաեւ 1632 թ. Նա խի ջեւա նի 
Ապա րա ներ (այժմ՝ Բա նա նիար) գյու ղում 
հիմ նադր ված կա թո լի կա կան դպրո ցը:

Շա րու նա կե լի

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

ԱԲՐԱՀԱՄԻ ԳՈԳ
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 էջ 4
Մտա վո րա կան հե րո սի կեր պա րը միան-

շա նակ հաս կա ցու թյուն չէ (բա ցի դա՝ հիմ-
քում իսկ նման տար բե րա կու մը ճիշտ չէ) 
եւ բնո րոշ է գրե թե բո լոր ար ձա կա գիր նե րի 
ստեղ ծա գոր ծու թյա նը: Այդ պես էլ պետք է լի-
ներ, քա նի որ մարդ կա յին այդ տե սակն իրե-
նով ներ կա յաց նում է այ սօր վա կյան քի բնո-
րոշ պատ կե րը: Սա կայն գրա կան հե րո սի 
այս տե սա կի (իր բազ մա թիվ տա րա տե սակ-
նե րով հան դերձ) գրա կան կեր պա վոր ման 
գոր ծում կան բա վա կա նին թե րա ցում ներ:

Այդ թե րա ցում նե րը հե տեւանք են նյու թի 
դժվա րին յու րաց ման. ընդգրկ ման լայ նու-
թյան, վի ճակ նե րի բազ մա տե սա կու թյան, 
իրա կա նու թյան հիմ նա վոր մեկ նա բան ման, 
հա րուստ ընդգրկ ման, հե րո սի են թա տե-
սակ նե րի, կա պե րի ու հա րա բե րու թյուն-
նե րի առա տու թյան, ան ցո ղիկ եւ մնա յուն 
հատ կա նի շե րի դժվա րին ընտ րու թյան, հո-
գե բա նա կան նոր գծե րի հայտ նա բեր ման 
հե տեւան քով այդ հե րոսն ավե լի դժվա րու-
թյամբ է են թարկ վում ստեղ ծա գոր ծա կան 
մշակ ման: Մտա վո րա կան հե րո սի կյան քի 
պատ կե րու մը մեր ար ձա կում, բա ցի մեկ-
եր կու դեպ քից, դե ռեւս բարձր որակ չու նի. 
այդ տե սա կի հե րոս նե րին պա կա սում են 
խո րու թյու նը, հո գե բա նա կան հարս տու թյու-
նը, ինք նա տի պու թյու նը, կեն սա փի լի սո փա-
յա կան հիմ նա վոր վա ծու թյու նը: Այդ հե րո-
սը միշտ չէ, որ դիտ վում է առա վել բնո րոշ 
վի ճակ նե րի ու հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ: 
Եր բեմն ար տա քին տպա վո րու թյուն նե րը, 
ժա մա նա կի խա բու սիկ ձայ ներն ան չափ 
հա սա րա կաց նում են այդ հե րո սի նկա րա-
գի րը: Եվ դա այն դեպ քում, երբ մտա վո րա-
կան հե րո սը կոչ ված է առա վել ար դյու նա-
վետ ար տա ցո լե լու ար դիա կա նու թյու նը: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով նրան ներ կա յաց վող պա-
հանջ ներն ավե լին են:

Մտա վո րա կան հե րո սի տե սա կը եւ 
հա մա պա տաս խան բնա գա վառ նե րը 
կա րեւոր են դարձ նում այն պի սի հար-
ցադ րում ներ, ինչ պի սիք են մար դու եր կա-
տու մը, օտա րումն ու մե կու սա ցու մը, նրա 
ներ քին մե նա խո սու թյան բա ցա հայ տու մը, 

մար դու եւ շրջա պա տի կա պը, հո գե բա-
նա կան եւ բա րո յա կան նոր հա րա բե րու-
թյուն նե րի ձեւա վո րու մը, մեր ջղա յին ու 
լար ված ժա մա նա կաշր ջա նի դի մա պատ-
կե րի ստեղ ծու մը եւ այլն:

Ժա մա նա կա կից ար ձա կում իր տեղն ունի 
պա տե րազ մա կան հե րո սի պատ կե րու մը: 
Պա տե րազ մը եւ հա մա պա տաս խան հե րո-
սը սե րունդ նե րի հի շո ղու թյան մեջ իրենց 
ար տա ցոլ քը գտել են տար բեր ժա մա նակ-
նե րի անդ րա դար ձով՝ Առա ջին հա մաշ խար-
հա յին պա տե րազմ՝ հիմ նա կա նում Հա յոց 
ցե ղաս պա նու թյան անդ րա դար ձով, եւ Երկ-
րորդ հա մաշ խար հա յին կամ այլ կերպ՝ 
Հայ րե նա կան պա տե րազմ՝ հայ ժո ղովր դի 
մաս նակ ցու թյամբ: Ավագ եւ առա ջա ցած 
տա րի քի գրող նե րից շա տերն իրենք են եղել 
զին վոր ներ, եւ բնա կան է, որ իրենց կեն սա-
կան պա շարն ու կու տա կում նե րը դարձ նեն 
գրա կա նու թյան նյութ եւ պատ կե րեն ռազ-
մա ճա կա տում մարտն չող հե րո սին: Առանձ-
նա նում են Ս. Խան զա դյա նի, Մ. Սարգ սյա նի 
եւ այ լոց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Իսկ այն 
սե րուն դը, որը պա տե րազ մի տա րի նե րին 

չի հասց րել զին վոր դառ նալ եւ մնա ցել է 
թի կուն քում, գրա կա նու թյուն է բե րում պա-
տե րազ մա կան այլ իրա վի ճակ ներ. ռազ-
մա ճա կա տա յին գծին ու կռվող զին վո րին 
փո խա րի նում է թի կուն քի կյան քը: Պա տե-
րազ մա կան կյան քի վե րար տադր ման սերն-
դա յին այս տար բե րակն իր դրսեւո րում ներն 
է ստա ցել Զ. Խա լա փյա նի, Հ. Մել քո նյա նի, 
Ռ.  Հով սե փյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե-
րում: Այս սերն դի ար ձա կա գիր ներն ավե լի 
են խո րաց նում պա տե րազ մա կան կյան քի 
հո գե բա նա կան պատ կե րու մը եւ հե տա մուտ 
են առա վել նրբու թյամբ բա ցա հայ տե լու այն 
ող բեր գու թյու նը, որ ապ րեց մարդ կու թյունն 
այդ տա րի նե րին:

Հայ ար ձակն ավե լի մեծ հա կում է հան-
դես բե րում դե պի դա րասկզ բի քա ղա քա-
կան իրա դար ձու թյուն նե րը, դե պի Հա յոց 
եղեռ նը, Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը: Այդ մա-
սին գրե լու հա մար Բա կուն ցը կյան քով վճա-
րեց, որով հե տեւ «Ծի րա նի փո ղը» պատմ-
ված քը հա մար վեց ազ գայ նա մո լու թյան 
(նա ցիո նա լիզ մի) քա րոզ չու թյուն եւ դա տա-
պարտ վեց:

Դրա նից 1950-ական նե րի կե սե րից 
սկիզբ առավ գրա կան մի ամ բողջ ուղ-
ղու թյուն՝ կորց րած հայ րե նի քի, եղեռ նի, 
հե րո սա մար տե րի գրա կա նու թյու նը, որ 
է՛լ ավե լի ծա վալ վեց 1960—1970-ական նե-
րին: Այս տեղ են Մա հա րու «Այր վող այ գես-
տան ներ»-ը (1966), Զա րյա նի «Երկ րորդ 
կյանք»-ը (տպագր վել է հետ մա հու՝ 1982-
ին), Դաշ տեն ցի, Քո չա րի, Խան զա դյա նի, 
Հ. Մկրտչյա նի, Գալ  շո յա նի, Հ. Մել քո նյա նի 
եւ այ լոց վե պե րը, վի պակ ներն ու պատմ-
վածք նե րը:

Այս նյու թը դե ռեւս խո րա նում է՝ Արեւմ-
տյան Հա յաս տա նի առան ձին նա հանգ նե-
րի, քա ղաք նե րի ու գյու ղե րի տե ղագ րու-
թյու նից հաս նե լով առան ձին տոհ մե րի, 
գեր դաս տան նե րի, ըն տա նիք նե րի պատ-
մու թյա նը:

Ժա մա նա կա կից  ար  ձա կի  դժվար 
նվաճ վող բնա գա վառ նե րից մեկն ար-
տադ րա կան-աշ խա տան քա յին ոլորտն է՝ 
ար տադ րա կան-աշ խա տան քա յին հա րա-
բե րու թյուն նե րի մեջ ձեւա վոր վող հե րո սի 
տե սա կով: Հե րո սի այս տե սա կի գրա կան 
կեր պա վոր ման առու մով որո շա կիո րեն 
առանձ նա նում են Գալ  շո յա նի «Բով տուն» 
վե պը եւ Մե խա կյա նի «Անա պա տի օրե րից 
մե կը» վի պա կը: Իրա կա նու թյան գե ղար-
վես տա կան պատ կե րու մը, ներ կա յաց վող 
վի ճակ նե րի մեջ գոր ծող հե րոս ներն այս եր-
կե րում ունեն հո գե բա նա կան հա մո զիչ եւ 
հիմ նա վոր ված նկա րա գիր:

Բա ցի այս հիմ նա կան տե սակ նե րից՝ ար-
դի հայ ար ձա կին հատ կան շա կան են նաեւ 
այլ նկա րագ րի տեր հե րոս ներ:

Վերջ նա կան ար դյունքն այն է, որ ար-
ձա կը հաղ թա հա րում է կյան քի միա կող-
մա նի պատ կե րա ցու մը եւ պաշ տո նա կան 
տե սա կե տի ձայ նա փող գա ղա փա րա կան 
կեր պար նե րից անց նում է կեն դա նի ան հա-
տա կա նու թյուն նե րի բազ մա կող մա նի պատ-
կեր մա նը:

Շա րու նա կե լի

Դա վիթ ԳԱՍ ՊԱ ՐՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր
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Ա լա ջա ջյա նի հա մար այդ երազ-եր կի-
րը Պաղ-Աղ բյուրն է, Սու րե նյանց վան-

քը, Այ րա ծո յի լեռ նե րը, Ձո րա գե տը, Շուղ րը, 
Բեր դա ջի ղը, Ցլա քա րը, Ստե փան Ուլնե ցին 
(Զեյ թու նի պատ մա կան անու նը)՝ իր գրու-
թյուն նե րով ու օրհ նու թյուն նե րով։

Վե րա դար ձի այդ տեն չը եր կու հե ղի-
նակ նե րի գոր ծե րում հնչում է որ պես 
հա րա տեւու թյան երաշ խիք, ազ գա-
յին գո յու թյան կա րեւոր հիմք, կյան-
քի կռվան։

Ալա ջա ջյա նի այս վե պը, որ քան էլ 
շա րադր ված գե ղար վես տա կան խոս քի 
բարձր մա կար դա կով, իր բուն խոր քի 
մեջ պատ մա կան վկա յա խո սու թյուն 
է՝ հայ ժո ղովր դի մի կա րեւոր հատ վա-
ծի իրա կան պատ մու թյու նը կոնկ րետ 
ժա մա նա կաշր ջա նում։ Բայց այն լոկ 
ան ցյա լի պատ մու թյուն չէ, այ լեւ մի ջոց 
թա փան ցե լու ներ կա յում ըն թա ցող մի 
շարք իրա դար ձու թյուն նե րի խոր քը, 
ան ցյա լի օրի նակ նե րից դա սեր քա ղե-
լու հնա րա վո րու թյուն։

Ալա ջա ջյա նի վե պի հե րոսն ան հատ 
մար դը չէ։ Այն ար տա հայ տում է հայ 
ժո ղովր դի արեւմ տա հայ հատ վա ծի հե-
րո սա կան կեց ված քը եւ ընդ հան րաց-
նում այն դիր քո րո շու մը, որն ուղեկ ցել 
է նրան այս աշ խար հում իր ար դա-
րա ցի իրա վունք նե րը պաշտ պա նե-
լու գործում։

Վե պում կա այս պի սի դրվագ. գլխա-
վոր հե րոս նե րից մե կը՝ Արա մը, այ ցե-
լում է գայ մա գամ Շե բե բին եւ լսում մի 

թուրք սպա յի խոս քե րը. «....հա յե րը եղեգ ներ 
են, մենք՝ նրանց քա մին, որ կողմ փչենք, 
այն կողմ էլ կխո նարհ վեն» (Ալա ջա ջյան Ս., 
Եղեգ նե րը չխո նարհ վե ցին, Երեւան, 2004, 
էջ 173: Այ սու հե տեւ այս գրքից հղում նե րի 
պա րա գա յում կնշվի միայն էջը)։

Հա յե րը եղեգ ներ են… Զեյ թուն ցի ներն 

իրենց մղած վեր ջին հե րո սա մար տով եկան 
հաս տա տե լու, որ իրենք, Խա չիկ Դաշ տեն ցի 
խոս քե րով ասած, «չա թալ օս կոր» ու «չորս 
պլո ճիկ» ունե ցող (տե՛ս Դաշ տենց Խ., Ռանչ-
պար նե րի կան չը, Երեւան, 1984, էջ 9) մար-
դիկ են, եւ եթե եղեգ ներ են, չճկվող եղեգ ներ 
են, ու եթե ընկ նում են, նաեւ կանգ նել ու 
խո յա նալ գի տեն։

Հենց այդ չճկվող եղեգ նե րի մա սին է 
Ալա ջա ջյա նը հյու սել իր վե պը, որ ասք է 
հե րո սու թյան, պայ քա րի ու մահ վան պատ-
մու թյան, անն կուն այն սերն դի կյան քի ար-
տա ցո լան քը, որին ջա նա ցին խո նար հեց նել 
թշնա մի նե րը, բայց չհա ջո ղե ցին՝ ան կախ 
նրա նից՝ գո յա մար տի ելած նե րը հաղ թե ցի՞ն, 
թե՞ պարտ վե ցին։

Վե պում հե ղի նա կա յին խոս քը հայ րե նա-
սի րա կան խոր բո վան դա կու թյուն է ստա-
նում նաեւ մախ րե նու առ թիվ, հաս տա բուն, 
հաս տա կոճղ ու սա ղար թա խիտ այն ծա ռի, 
որ խորհր դան շա կան իմաս տով է ներ կա-
յաց վում, հան դես բեր վում որ պես քա մի-
նե րի դեմ կանգ նած անհ նա զան դու թյան 
մարմ նա ցում, դե պի հո ղը խո րա ցող հաս-
տա բեստ ար մատ նե րի վրա հեն ված գոյ, 
նման այն ժո ղովր դին, որը դա րեր շա րու-
նակ ապ րել է իր շուրջ բո լո րը, հանգս տա ցել 
սա ղար թա խիտ ճյու ղե րի ստվե րի ներ քո, 
ան տա ռի խոր քե րից եկող մշկե նու հոտն 
առել, ջեր մա ցել ու սի րել հայ րե նի հո ղը։

Վե րա դար ձի, կյան քի սի րո, պայ քա րի 
ու ինք նա զոհ ման հե ղի նա կա յին այդ խոս-
քը վե պում հնչում է որ պես հայ մար դուն 
ուղեկ ցող հա վեր ժա կան երգ, հա մախմբ-
ման ու միաս նու թյան ան կանգ մե ղե դի։

Ալա ջա ջյա նի վե պը նաեւ դա տա պարտ-
ման վճիռ է իրենց որ ջե րից ու մզկիթ նե-
րից ելած եւ ամ բոխ դար ձած, բիր ու զենք 
առած թուրք խու ժա նի դեմ, որ միայն քան-
դել ու սպա նել գի տի, որ մեր ժում է այն 
ամե նը, որ գե ղե ցիկ է ու արա րող կյանք։

Վեպն իր ամ բող ջու թյան մեջ հե ղի նա կի 
հո գուց պոռթ կա ցած պատ գամ է ու նաեւ 
կանչ, սրտի ճիչ ու մոր մոք։

Խորհր դան շա կան է վե պի սկիզ բը. տաք 
լու սա բա ցի իրո ղու թյու նը կտրուկ փոխ վում 
է. աղ բյու րից ջուր կրող կա նայք իրենց սա-
փոր նե րը դա տար կում են որ պես հար գան-
քի տուրք ու նշան՝ թշնա մու կող մից նեն գո-
րեն խփված, գաղթ ու անա պատ տե սած 
Բա չա լենց Սե թի հի շա տա կին։ Եղեռ նից 
ողջ մնա ցած ու հայ րե նի տուն վե րա դար-
ձած զեյ թուն ցի նե րը հա մոզ ված են, որ Սե թը 
«վեր ջին զո հը չէ» ու սար սու ռով մտա ծում 
են. «Սխա՛լ է մեր վե րա դար ձը, պետք է հե-
ռա նալ» (էջ 4)։

Ողջ վե պի ըն թաց քում ծա վալ վում է կա-
րեւոր հենց այդ հար ցը՝ մնա լու կամ հե ռա-
նա լու հար ցը. վե րա դար ձող նե րի հա մար 
Կի լի կիան հայ րե նի՞ք է մնա լու, թե՞ ոչ։ Ալա-
ջա ջյա նի վե պը հաս տա տում է, որ դա սոսկ 
վե րա դարձ չէ հայ րե նի բնաշ խարհ, այ լեւ 
վե րա դարձ է դե պի կյանք, ինք նա հաս տատ-
ման վճիռ, ազ գա յին գո յա տեւ ման խարս-
խի որո նում։

Հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը հայ 
զանգ ված նե րի վրա թո ղել էր ցնցո տի-
ներ, իսկ եղեռ նը՝ մեր կու թյուն։ Մեր կու թյուն 
մարմ նի եւ հո գու, հա վա տի ու մա նա-
վանդ՝ հույ սի։  էջ 8

Երբ եղեգները կանգուն են

Վաթսունականների արձակագիրներ.  
ժամանակըեւհերոսը
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 էջ 3, 6
Ուշագ րավ է, որ Եկե ղե ցու հայ րե րի 

մա տե նագ րա կան ժա ռան գու թյան մեջ 
քննարկ վող եզ րույ թի բա ցատ րու թյու նը մի-
օ րի նակ եւ միան շա նակ ներ կա յաց ված չէ:

Մենք առա վել հակ ված ենք այն տե սա-
կե տին, որ «Աբ րա հա մի գոգ»-ը չպետք է 
նույ նաց նել դժոխ քի կամ դրախ տի հետ 
կամ դի տար կել որ պես վեր ջին նե րիս հո-
մա նիշ. այն մի մի ջան կյալ, յու րօ րի նակ կա-
յան է, որ տեղ ար դար նե րի հո գի նե րը մնա-
ցին մին չեւ Փրկի չը նրանց տե ղա փո խեց 
երկ նա յին ար քա յու թյուն: Եվ սուրբգ րա յին 
վկա յու թյան հա մա ձայն՝ Ղա զա րո սը, որ պես 
«Աբ րա հա մի որ դի», տե ղա փոխ վեց այդ 
խա ղա ղա վետ վայ րը, որ տեղ հայտն վել էին 
ար դար նե րի հո գի նե րը՝ մխի թա րու թյամբ 
եւ հա վա տով սպա սե լով Աստ ծու ար քա յու-
թյա նը: «Աբ րա հա մի գոգ»-ն այ լա բա նո րեն 
նշա նա կում է նաեւ մի վայր, որ տեղ ցավ ու 
տան ջանք չկան:

Սույն եզ րույ թը հի շա տա կում է Հայ Եկե-
ղե ցու եռա մեծ վար դա պետ ս. Գրի գոր Տա-
թեւա ցին իր «Վասն մա հու» քա րո զում. 
«Գի տե լի է, զի գոգն՝ նախ նշա նա կէ զհան-
գիստն. որ պէս ի գոգ տե ղի հան գիստ նստի 
ոք. եւ որ դին հան գիստ է ի գոգ հօրն, որ պէս 
յայտ է ի Ղա զա րու: Եւ դար ձեալ՝ գոգ զժո-

ղովս ար դա րոցն ցու ցա նէ. որ պէս ժո ղո վին 
ջուրք ի ժո ղո վա տե ղի.... Եւ դար ձեալ՝ զան-
ծե րա նա լի կեանս նշա նա կէ. որ պէս ծա ղիկք 
եւ բոյսք ի գոգ եւ ի հո վիտ ոչ թա ռա մին» (ս. 
Գրի գոր Տա թեւա ցի, Գիրք քա րո զու թեան որ 
կո չի Ձմե ռան հա տոր, Կ. Պո լիս, 1740, գլ. Ծ, 
«Քա րոզ վասն մա հու», էջ 244):

Հա մա ձայն նրա վար դա պե տու թյան՝ 
մարդ կանց կյան քե րը, նրանց երկ րա յին 
ըն թացք նե րը խիստ տար բեր են՝ մաք-
րա կեն ցաղ կամ մեղ սա լից, նույն պես եւ 
տար բեր են նրանց մա հե րը. նույն այդ 
մա հը ոմանց հա մար հրա վեր է առ հա-
վի տե նա կան կյանք, իսկ ոմանց հա մար՝ 
կանչ դե պի տան ջանք ներ: Ըստ ընդ հան-
րա կան Եկե ղե ցու հայ րե րի՝ մա հը հո գու 
բա ժա նումն է մարմ նից. բա ժան ված մար-
մի նը ձուլ վում է հո ղին, որից որ ստեղծ վել 
է, Արար չի խոս քի հա մա ձայն՝ «...հող էիր 
եւ հող էլ կդառ նաս» (Ծննդ. Գ 19), մինչ-
դեռ հո գին գնում է Աստ ծու մոտ: Ս. Գրի գոր 
Տա թեւա ցին ընդգ ծում է, որ երբ սրբե րի 
կամ ար դար նե րի հո գի նե րը հաս նում են 
վախ ճա նին, ցնծում են՝ ասես չար չա րան-
քից ազատ ված ու երա նու թյան հա սած. 
այդ ժամ պարզ ու մոտ տես նում են փառքն 
ու պսա կը, որոնք ըն դու նե լու են հա րու-
թյան օրը: Ար դար նե րի հո գի ներն ուրա խու-

թյամբ ըն թա նում են դե պի լույ սը՝ ազատ վե-
լով ապա կա նյալ մարմ նից՝ իբ րեւ խա վար 
բան տից: Ըստ եռա մեծ վար դա պե տի՝ «Աբ-
րա հա մի գոգ»-ն անդր շի րի մյան վայր էր, 
որ տեղ գտնվում էին ար դար նե րի հո գի-
նե րը: Այս տե սա կե տը նա հիմ նա վո րում է 
սուբգ րա յին վկա յու թյամբ (տե՛ս Ղուկ. ԺԶ 
23): Քրիս տո սի խա չե լու թյու նից եւ հա րու-
թյու նից հե տո բո լոր ար դար նե րի հո գի նե րը 
տե ղա փոխ վում են եր կինք:

Կա րող ենք ընդ հան րաց նել՝ քննարկ վող 
եզ րույ թը կի րառ վում է մի քա նի իմաստ-
ներով.

ա. «Աբ րա հա մի գոգ»-ն ար դար նե րի հո-
գի նե րի երա նա վետ հանգս տա վայրն էր 
մին չեւ մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի խա չե լու-
թյունն ու հա րու թյու նը։ Այն անդր շի րի մյան 
կա յան է։ Աստ վա ծաշն չում նշյալ եզ րույ թը 
հի շա տակ վում է միայն մե ծա հա րուս տի եւ 
աղ քատ Ղա զա րո սի մա սին առա կում (Ղուկ. 
ԺԶ 19—31)։

բ. Այ լա բա նա կան, պատ կե րա վոր ար տա-
հայ տու թյուն, որը ցույց է տա լիս երկ նա-
յին բնա կա վայ րե րը։

գ. Պատ կե րագ րու թյուն, որը հա ճախ 
հան դի պում է Ահեղ դա տաս տա նը նկա րագ-
րող կա նո նա կան սրբա պատ կեր նե րում։

Վաղք րիս տո նեա կան ար վես տի հու-
շար ձան նե րում ար դար նե րի հո գի նե րի 
երա նե լի վի ճա կը մա հից հե տո ուղ ղա կիո-
րեն պատ կեր վում էր Աբ րա հա մի գրկում 
նստած մարդ կա յին կեր պար նե րի տես քով: 

Հե տա գա յում քրիս տո նեա կան ման րան-

կար չու թյան եւ որմ նան կար չու թյան մեջ 

«Աբ րա հա մի գո գի» պատ կե րու մը հի մնա-

կա նում Ահեղ դա տաս տա նի դրվա գի մասն 
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 էջ 7
Գրո ղը ման րա մաս-

նո րեն է պատ կե րում 
շրջա նի ող բեր գա-
կան կա ցու  թ յու  նը, 
մարդ կանց պա տած 
անանց վշտի դրսեւո-
րում նե րը, հույ սի ու 
ան հու սու թյան՝ իրար 
հա ջոր դող այն հո գե-
վի ճակ նե րը, որ որ քան 
ուրա խու թյուն նե րով 
էին լե ցուն, նույն քան 
էլ  կորս տաբեր էին 
ու կոր ծա նա րար։

Հա րա զատ բնօր րա-
նից դուրս քշված զեյ-
թուն ցի ներն ամ բողջ 
չորս տա րի բռնա-
գաղ թի էին են թարկ վել, ու հի մա նրանց 
բե կոր նե րը ձեռ նար կել էին հայ րե նի օջա-
խի վե րա կանգ նու մը՝ կարծ րա ցած հո գի-
նե րում պա հե լով իրենց հա րա զատ նե րի, 
ծնող նե րի ու որ դի նե րի կորս տի վիշ տը։ Այդ 
է պատ ճա ռը, որ Սե թի ա ճյու նի առ ջեւ չեն 
ար տաս վում, ու նաեւ այն, որ նա հա տակ 
հե րոս նե րի դիակ նե րի վրա ար տա սու քը 
նա խա տինք էր հա մար վում այդ աշ խար հի 
մարդ կանց հա մար։

Քա րա շատ, կարծր, «ուս-ուսի» կա ռուց-
ված Զեյ թու նի, «....որի մեջ քին Այ րա ծո 
սարն էր, ապա սա րի ուսին մի ուրիշ սար, 
սա րը սա րին թիկ նած, սա րից ծնվող մի այլ 
սար, սա րը սա րին կա մո՜ւրջ» (էջ 33), իս կա-
կան խորհր դա նիշն է Փա ռե նը՝ ձիգ, մռայլ, 
մախ րե նու նման կան գուն, ծա ռա կե ղեւի 
պես խանձ ված դեմ քով ու խանձ ված ճա-
կա տագ րով։

Ալա ջա ջյա նը, հան ձին նախ կին վար-
ժա պետ Փա ռե նի, կեր տում է հայ մար դու, 
հա յաշ խար հը մարմ նա վո րող հայ րե նա սեր 
մտա վո րա կա նի ու նվի րյալ զին վո րի կեր-
պար եւ ստեղ ծում իմաս տա լից ու ազ դե-
ցիկ եւս մի պատ կեր. «Փա ռենն ան ջատ վեց 
մախ րե նուց, եւ կա նանց թվաց, թե ծա ռի 
բու նը կիս վեց» (էջ 3)։ Ծա ռի բուն, ծա ռի 
կոճղ ու ար մատ՝ կանգ նած հայ րե նի հո ղի 
վրա, ինչ պես ամեն մի զեյ թուն ցի, ինչ պես 
«նվա գա վոր հայ րե նի» Մկրտիչ Պե շիկ-
թաշ լ յա նի պատ կե րած զեյ թուն ցի իր նա-
խորդ նե րը, «որոնք ի բյուր պա տե րազ մաց 
թե պետ խոց՝ // Մեջ ամպ րո պաց ի ժայռ 
կան գուն են կե ցեր» (Պե շիկ թաշ լ յան Մ., Տա-
ղեր, Երեւան, 1961, էջ 54)։

Գրո ղը միա գիծ հե րոս ներ չի ստեղ ծել, եւ 
ոչ էլ նրանք բեւե ռաց ված են՝ միայն դրա-

կան կամ միայն բա-
ցա սա կան։ Վե պում 
գոր ծող գլխա վոր թե 
երկ րոր դա կան այդ 
մարդ կան ցից եւ ոչ 
մե կը չի եկել Զեյ թուն՝ 
հե րո սու թյուն ներ կա-
տա րե լու։ Նրանք վե-
րա դար ձել են՝ իրենց 
հողն ու եր կի րը վե րա-
շի նե լու, այն տեղ ապ-
րե լու հա մար, բայց 
նրանց ստի պում են 
կռվի ել նել՝ մեկ ան գամ 
եւս գաղ թի ճամ փե քով 
չքայ լե լու, նախ նի նե րի 
մա սունք ներն ու սրբու-
թյուն նե րը պաշտ պա-
նե լու հա մար։

Այդ սրբու թյուն նե րը շատ էին, որոնց մի 
մա սին անդ րա դառ նում է գրո ղը, վե րա կո-
չում նյու թա կան ու հո գեւոր այն ար ժեք նե-
րը, որոնք դա րեր շա րու նակ ապ րեց րել են 
Զեյ թու նի քա ջա սիրտ սե րունդ նե րին, պայ-
մա նա վո րել նրանց հա վա տա լիք ներն ու նե-
րաշ խար հը։

Ալա ջա ջյա նը լա վա տե ղյակ է ոչ միայն 
Ուլնիա աշ խար հի պատ մա կան ան ցյա լին, 
այ լեւ կի լի կիա հա յու թյան կեն ցա ղին ու բար-
քե րին։ Ավե լին. իր գեր դաս տա նի բե րու մով 
լի նե լով այդ ամե նի կրող նե րից մե կը՝ իր 
անդ րա դար ձում նե րով մո ռա ցու թյան գրկից 
փրկում է շատ սո վո րույթ ներ։ Այդ էջե րը ոչ 
միայն ճա նա չո ղա կան ար ժեք ունեն, այ լեւ 
վի պա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին հա ղոր դում 
են բնա կա նու թյուն, պա տու մը հա մե մում 
հա յե ցի կո լո րի տով, կեն դա նի ու բա բա խող 
կյան քի տպա վո րու թյուն ստեղ ծում։

Այդ ամե նին հա վել վում են գրո ղի տե ղե-
կատ վու թյուն նե րը Զեյ թուն աշ խար հի ծառ 
ու ծաղ կի մա սին։ Բնաշ խար հի վե րա բե րյալ 
հե ղի նա կի ունե ցած հա մա կող մա նի գի-
տե լիք նե րը, մա նա վանդ ծա ռե րի տե սակ-
նե րի ճա նա չո ղու թյու նը, բնակ լի մա յա կան 
երեւույթ նե րի խո րա գի տու թյու նը պատ կեր 
առ պատ կեր ի հայտ են գա լիս վե պում եւ 
ընդ հան րաց նում այն ան քակ տե լի կա պը, 
որ կա մարդ կանց ու իրենց հա րա զատ 
եզեր քի, հող ու ջրի մի ջեւ։ Հե ղի նա կա յին 
գա ղա փա րադ րույթն էլ հենց այդ է. դա րե րի 
ըն թաց քում ստեղծ ված հո գեւոր ու նյու թա-
կան ար ժեք նե րը՝ հայ րե նի բեր դե րը, վան քե-
րը, գրքե րը, մա տյան ներն ու, մա նա վանդ, 
իրենց հա վատ քը պահ պա նե լու հա մար են 
վե րա դար ձել զեյ թուն ցի նե րը։ Վե րա դար-
ձել են կի լի կիա հա յու թյան ազա տագ րա-

կան պայ քա րի պատ մու թյու նը շա րու նա կե-
լու հա մար։

Ալա ջա ջյա նը հա ճախ է անդ րա դառ նում 
նաեւ պատ մա կան աղ բյուր նե րին, որոնք 
վեր են հա նում Ուլնիա աշ խար հի ան ցյա-
լը, օգ տա գոր ծում վկա յու թյուն ներ, օրագ-
րու թյուն ներ, որոնք առ հա վատ չյա ներ են 
երկ րի պատ կա նե լու թյան, նրա ան ցած 
դժվա րին, բայց եւ հե րո սա կան ճա նա պար-
հի, որոն ցից են նաեւ «Թռչնոց գրքի»՝ ռազ-
մա գի տա կան ծած կա գիր այն կա նո նագր քի 
հի շա տա կում նե րը, որոն ցից օգտ վել են կի-
լի կիա ցի նե րը թշնա մի նե րի դեմ մղած իրենց 
եր կա րա տեւ կռիվ նե րի ըն թաց քում։ Ի դեպ՝ 
վե պի ար ժա նիք նե րից է նաեւ այն, որ հե-
ղի նա կը ցու ցա բե րում է ռազ մա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րը պատ կե րե լու մեծ վար պե տու-
թյուն՝ լի նեն դրանք փոքր ընդ հա րում ներ թե 
հու սա հա տիչ կռիվ ներ (Մա րա շի ան կու մը, 
Սա քիի լեռ նանց քի, եղեգ նու տի գո յա մար-
տե րը եւ այլն)։

Կի լի կիա հա յու թյա նը պա տու հա սած 
ցրոն քի, ավե րում նե րի ու կո րուստ նե րի այդ 
օրե րին գրո ղը վեր է հա նում մա նա վանդ 
հայ ըն տա նի քի ստեղծ ման ու կա յաց ման 
հար ցը, որը նշա նա կում էր ամուր կա-
պի ստեղ ծում ու հո գա տա րու թյուն մարդ-
կանց մի ջեւ եւ ոչ միայն այդ, այ լեւ հո ղին 
կառ չե լու վճիռ, սե րունդ նե րի շա րու նա կու-
թյան երաշ խիք։

Վե պում այդ ամե նը մա տուց վում է մարդ-
կա յին կյան քի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնա կան ըն թաց քով, որ տեղ առանձ նա նում 
են մա նա վանդ հե րոս նե րի մի ջեւ ծա վալ վող 
երկ խո սու թյուն նե րը, որոնք վե րա բե րում են 
կյան քի բա զում խնդիր նե րի եւ հատ կա պես 
նե րաշ խար հա յին ու ազ գա յին հար ցե րին։

Այս մարդ կանց կյան քի հա կա ռակ կող-
մում ցցված է թուր քը՝ իր նախ նա կան 
բնազ դա յին պահ ված քով ու նոր չա րիք ներ 
կա տա րե լու պատ րաս տա կա մու թյամբ։ Կի-
լի կիա հա յու թյան նկատ մամբ թուրք խու-
ժա նի ու զոր քի գոր ծե լա կեր պը կրկնա կի 
դա ժան էր նաեւ այն պատ ճա ռով, որ նրանց 
մի մա սը Բալ կա նյան երկր նե րից այս տեղ 
բեր ված մար դիկ էին, որոնք, պար տու թյուն 
կրե լով մեծ տե րու թյուն նե րից, իրենց վրե-
ժը լու ծում էին քրիս տո նյա հա յե րից։ Բայց 
թուր քը միայն մար դաս պան չէր։ Նրա նպա-
տա կը թա լա նելն էր ու մա նա վանդ քան դե լը։ 
Ալա ջա ջյա նի վեպն ասում է, որ նա մշա կու-
թա բա նա կան առու մով եւս չա րիք է. ավե-
րում է այն ամե նը, ին չը գիր է ու քան դակ, 
ար ձա նագ րու թյուն է ու կա ռույց, միտք ու 
շի նու թյուն։ Ար դեն քա նի՜ դար թուր քը դուրս 
էր եկել աշ խար հը նվա ճե լու։ Եվ նրա ար շա-

վը նման չէր եւ ոչ մի զո րա կա նի կռվի, որ 
մղվում է զոր քի մի ջո ցով։ Իր զո րագն դե րի 
հե տեւից նա տա նում էր ամեն բան ոչն չաց-
նող իր վաչ կա տուն բնա կիչ նե րին, որոնք 
չէ ին թող նում քար քա րի վրա ու բնա կա լում 
էին գրավ ված հո ղե րի վրա, ոչն չաց նում տե-
ղաբ նիկ նե րին, ստեղ ծում «հայ րե նիք», որ 
իրեն ցը չէր, եւ որին չգոյ «վա թան» ան վա-
նումն էին տա լիս՝ ապ րե լու միակ կեն սա-
ձեւ ընտ րե լով այն ամե նի ոչն չա ցու մը, որը 
թուր քա կան չէր։

Ծա նոթ, շատ ծա նոթ մի պատ մու թյուն, 
որ լավ գի տեին զեյ թուն ցի նե րը, բայց նո րից 
(ար դյո՞ք վեր ջին ան գամ) հա վա տա ցին եվ-
րո պա ցի նե րի խոս տում նե րին, հա վա տա-
ցին նրանց մար դա սի րա կան «որո շում նե-
րին» ու մո ռա ցան, որ թուր քը նույն թուրքն 
է եղել դա րեր շա րու նակ ու միշտ մնա լու 
է նույ նը։

Մե զա նում շատ է գրվել, որ աշ խար հը 
ան հոգ ու ան տար բեր մնաց հա յոց եղեռ-
նի նկատ մամբ։ Ալա ջա ջյանն իր վե պում 
յու րո վի է շո շա փում այդ հար ցը։ Գրո ղը չի 
անդ րա դառ նում աշ խար հի՝ նախ կի նում 
ցու ցա բե րած այդ ստոր վե րա բեր մուն քին։ 
Նա գրում ու խո սում է նոր դրսեւո րում նե րի 
մա սին։ «Մար դա սեր» Ֆրան սիա յի ան գոր-
ծու թյան, 1916-ին Անգ լիա յի ու Ֆրան սիա յի 
մի ջեւ կնքված «Սայքս-Փի քո» հա մա ձայ-
նագ րի սնան կու թյան օրի նա կով, ըստ որի՝ 
պի տի ստեղծ վեր Կի լի կիա յի հայ կա կան 
ինք նա վա րու թյու նը, Ալա ջա ջյա նը ցույց է 
տա լիս նաեւ նոր ժա մա նակ նե րում հյուս-
վող նենգ շա հագրգ ռու թյուն նե րը՝ միշտ 
նույն դե րա կա տար նե րով՝ Անգ լիա, Գեր մա-
նիա, Ռու սաս տան, Միա ցյալ Նա հանգ ներ, 
Իտա լիա…, միշտ նույն խար դա վանք նե րով, 
միշտ նույն նպա տակ նե րով՝ ձեռ քը գցել այն 
«հա մեղ» պա տա ռը, որը Թուր քիան էր։

Ալա ջա ջյա նի աշ խարհ ճա նա չո ղու թյունն 
ու խո րա թա փան ցու թյունն այդ ամե նի մեջ 
առանձ նաց նում է մա նա վանդ Անգ լիա-
յի խա ղա ցած բա ցա սա կան դե րը հայ կա-
կան հար ցում։

Այդ ամե նի հե տեւան քով էր նաեւ, որ հայ 
մար դը գաղ թա կան ու աք սո րյալ էր դար ձել 
իր երկ րում, իր հո ղի վրա, ու հա րա զատ 
արեւը կրա կի էր վե րած վել, ավա զուտ նե րը՝ 
շի րի մի, եւ աստ վա ծա պաշտ ու խա ղա ղա-
սեր հայ աշ խա տա վորն ստիպ ված էր ի վեր-
ջո գալ այն հա մոզ ման, որ իրեն սպա նո ղին 
պետք է սպա նու թյամբ պա տաս խա նել։

Շա րու նա կե լի

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

Երբ եղեգները կանգուն են

ԱԲՐԱՀԱՄԻ ԳՈԳ


