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առիթով
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նից Կա նանց տո նի 

առի թով շնոր հա վո րում եւ հայ րա պե տա կան Մեր 
օրհ նու թյունն ենք բե րում տիկ նանց եւ օրիոր դաց։

Այ սօր վերս տին առիթն ունենք անդ րա դառ նա լու 
կա նանց ներդ րու մին ու բա րի ավան դին ըն տա նիք
նե րում, մեր ազ գա յին, եկե ղե ցա կան եւ պե տա կան 
ու հա սա րա կա կան կյան քում, գնա հա տե լու նրանց 
ձեռք բե րում նե րը կրթու թյան, գի տու թյան, առող ջա
պա հու թյան եւ բա զում այլ կա րեւոր բնա գա վառ նե
րում։ Մեր եր կիրն այ սօր դժվա րու թյուն ներ է կրում, 

դեռ հաղ թա հար ված չեն պա տե րազ մի ծանր հե
տեւանք նե րը, եւ շատ հոգ սեր ծան րա ցած են կա նանց 
ուսե րին, որոնք համ բե րու թյամբ, նա խան ձախնդ րու
թյամբ եւ արիու թյամբ հանձ նա ռու են իրենց առա քե
լու թյա նը։

Սի րե լի՛ մայ րեր, քույ րեր եւ դուստ րեր, աղոթք ենք 
բարձ րաց նում ամեն քիդ հա մար՝ հայ ցե լով, որ Տերն 
Իր օրհ նու թյան ու շնորհ նե րի ներ քո քա ջա ռողջ պահ
պա նի ձեզ եւ հա վա տով ու սի րով լե ցուն, որ պես զի 
նույն նվի րու մով ծա ռա յեք ձեր ըն տա նիք նե րի ապա
հո վու թյանն ու եր ջան կու թյա նը եւ մեր հայ րե նի քի ու 
ժո ղովր դի առա ջըն թա ցին։ Ձեր ջան քե րով է նաեւ, որ 
պի տի հաղ թա հար վեն առ կա նե ղու թյուն նե րը, եւ զո
րա նա հույսն ապա գա յի հան դեպ, հա սակ առ նի ջերմ 
հա վատ քով, ազ գա սեր ու հայ րե նա սեր ոգով սե րունդ՝ 
ան խախտ պա հե լու մեր ժո ղովր դի վե րել քի ուղին։ 
Թող Բարձ րյա լի շնոր հով ձեր կյան քի եւ հա մայն մեր 
ժո ղովր դի ուղե կից նե րը լի նեն խա ղա ղու թյունն ու բա
րօ րու թյու նը։ Ապ րե՛ք առ Աստ ված ապա վի նու թյամբ, 
եւ աղոթ քը՝ մշտա հունչ ձեր շուր թե րին. «Յի շի՛ր մեզ, 
Տէ՛ր, ի հա ճու թիւն քո ժո ղովր դի, եւ այ ցե լի՛ր մեզ քո 
շնոր հե լիք փրկու թեամբ» (Սղմ. ՃԵ 4)։

Թող մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի սերն ու ողոր մու
թյու նը, շնորհ ներն ու օրհ նու թյու նը լի նեն մեզ հետ եւ 
բո լո րի, այ սօր եւ միշտ. ամեն։

ԳԱՐԵԳԻՆԲ
ԿաթողիկոսԱմենայնՀայոց

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի խոսքը ՀՀ նախագահի 
երդմնակալության արարողությանը

(Երեւան, 13 մարտի, 2022 թ.)

Մար տի 13-ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը ներ կա գտնվեց 
Կա րեն Դե միր ճյա նի ան վան մար զա հա մեր գա յին հա մա լի րում հրա վիր ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գա յին 

ժո ղո վի հա տուկ նիս տին, որի ըն թաց քում տե ղի ունե ցավ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նո րըն տիր նա խա գահ տիար Վա-
հագն Խա չա տու րյա նի երդմ նա կա լու թյան արա րո ղու թյու նը:

Արա րո ղու թյան ըն թաց քում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր պատ գա մը փո խան ցեց ներ կա նե րին, ապա միաս նա կան՝ Տե-
րու նա կան աղոթ քից հե տո Պահ պա նիչ աղոթ քով իր օրհ նու թյու նը բաշ խեց ՀՀ նա խա գահ Վա հագն Խա չա տու րյա նին:

Մե ծար գո՛ նա խա գահ Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան,

Մե ծար գո՛ նա խա գահ Ար ցա խի Հան
րա պե տու թյան,

Մե ծար գո՛ վար չա պետ,
Մե ծար գո՛ նա խա գահ Ազ գա յին ժո ղո

վի եւ հար գե լի՛ ներ կա ներ,
Այ սօր մաս նա կից ենք հայ րե նա կան 

կյան քի կա րեւոր իրա դար ձու թյան՝ Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նո րըն
տիր նա խա գա հի երդմ նա կա լու թյան 
արա րո ղու թյա նը, որի առի թով հայ րա
պե տա կան Մեր օրհ նու թյունն ու բա րե
մաղ թանք ներն ենք բե րում Ձեզ՝ պա րո՛ն 
նա խա գահ, եւ մեր ողջ ժո ղովր դին։

Երե սուն տա րի առաջ մեր ժո ղո վուր
դը հե րո սա կան պայ քա րով վե րա կեր տեց 
իր ան կախ պե տա կա նու թյու նը՝ անց նե
լով մա քա ռում նե րի եւ փոր ձու թյուն նե րի 
դժվա րին ուղիով։ Այդ տա րի նե րի ըն
թաց քում մեր պե տա կա նու թյան կա յաց
ման ճա նա պար հին երկ րի առաջ նոր դու
թյու նը հանձն առավ չորս նա խա գահ։ 
Այ սօր Դուք եք ստանձ նում այդ պա
տաս խա նա տու պաշ տո նը, որ խորհր դա
նիշն է հա յոց ան կախ պե տա կա նու թյան։

Ձեր պաշ տո նա կա լու թյու նը տե ղի է 
ունե նում դժվա րին ժա մա նա կա հատ
վա ծում, երբ հայ րե նի քը վի րա վոր է՝ 
ար ցա խյան պա տե րազ մի աղե տա լի կո
րուստ նե րով, եւ հաղ թա հար ված չեն պա
տե րազ մի առաջ բե րած մար տահ րա վեր
նե րը, երբ տա կա վին գե րու թյան մեջ են 
եւ ան հայտ կո րած մեր զա վակ նե րը, եւ 
պար բե րա բար շա րու նակ վում են ոտնձ
գու թյուն նե րը հայ րե նյաց սահ ման նե րի 
նկատ մամբ, երբ նե րազ գա յին կյան քում 
տի րող ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան 
մթնո լոր տը եւ ներ հա սա րա կա կան բեւե
ռաց վա ծու թյու նը շա րու նա կում են խռո
վել մեր ժո ղովր դի հո գին:

Ամենքս այ սօր մտա հոգ ենք մեր երկ
րի իրա վի ճա կով, երե րուն է խա ղա ղու
թյու նը Հա յաս տա նում ու Ար ցա խում, 
ծա ռա ցած են ար ցա խա հա յու թյան իրա
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան եւ հա
կա մար տու թյան խա ղաղ ու ար դար 

կար գա վոր ման հար ցե րը, եւ ապա գան 
անո րո շու թյուն ներ է պա րու նա կում։

Մտա հոգ ենք եւ աշ խար հը փո թոր
կող տագ նապ նե րով ու հա կա մար տու
թյուն նե րով, աշ խար հա քա ղա քա կան եւ 
տա րա ծաշր ջա նա յին բարդ զար գա ցում
նե րով։ Ներ կա յիս ծան րա գույն մար տահ
րա վեր նե րի պայ ման նե րում հրա մա յա
կան են ներ հա սա րա կա կան հաշ տու թյան 
օրա կար գի իրա կա նա ցու մը, ազ գա յին 
միաս նա կա նու թյան վե րա կանգ նու մը, 
հայ րե նի քի ապա գա յի եւ ազ գա յին նպա
տակ նե րի շուրջ հա մընդ հա նուր տես լա
կա նի ձեւա վո րու մը, որով կա րե լի կլի նի 
հաղ թա հա րել առ կա խնդիր նե րը, զո
րաց նել մեր պե տա կա նու թյու նը, հե տա
մուտ լի նել անվ տան գա յին հար ցե րի 
լուծ մա նը, հա մախմ բել հա մազ գա յին ողջ 
նե րու ժը՝ ի շահ հայ րե նի քի եւ ժո ղովր դի։

Ցա վով ենք անդ րա դառ նում, որ երկ
փեղկ ված է մեր ժո ղո վուր դը ոչ միայն 
Հա յաս տա նում, այ լեւ Սփյուռ քում՝ պայ
մա նա վոր ված հայ րե նի քում տեղ գտնող 
մտա հո գիչ զար գա ցում նե րով, ինք նու
թյան ճգնա ժա մով եւ ներ քին խնդիր
նե րով։ Սփյուռ քի հա մայնք նե րի ու 
ավան դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
զո րա ցու մը նույն պես պետք է լի նի հայ
րե նի պե տու թյան առաջ նա հեր թու թյու նը։

Որ պես պե տու թյան գլուխ՝ Հան րա
պե տու թյան նա խա գա հի իրա վա սու թյան 
տի րույ թում է հե տա մուտ լի նե լը երկ րում 
ար դա րու թյան ու օրի նա կա նու թյան գե
րա կա յու թյա նը, հա մա պե տա կան եւ հա
մազ գա յին շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը, 
որով, պա րո՛ն նա խա գահ, պի տի նպաս
տեք մեր ժո ղովր դի ու հայ րե նի քի վեր
քե րի ամոք մա նը, պե տու թյան առա ջըն
թա ցին եւ ապա հով գա լի քի կերտ մա նը։ 
Մաղ թում ենք, որ Աստ ծու եւ ժո ղովր դի 
առ ջեւ կա տա րած Ձեր եր դու մը մշտա
պես ուժի եւ զո րու թյան, անմ նա ցորդ 
նվի րու մի աղ բյուր լի նի՝ ար դյու նա վո
րե լու պա տաս խա նա տու եւ դժվա րին 
Ձեր առա քե լու թյու նը։

Հա յոց Եկե ղե ցին, ինչ պես բո լոր ժա
մա նակ նե րում իր կոչ մա նը եւ ծա ռա
յու թյա նը հա վա տա րիմ, այ սօր եւս շա
րու նա կե լու է հայ րե նի պե տու թյան հետ 
գոր ծակ ցու թյու նը Սահ մա նադ րու թյան 
ոգուն հա մա հունչ՝ հա նուն մեր ան կախ 
պե տա կա նու թյան եւ մեր ժո ղովր դի խա
ղաղ ու բա րօր, հա մե րաշխ ու միա բան 
կյան քի՝ միշտ ուսու ցա նե լով առա քյա լի 
հոր դո րը. «Նույն բա նը խոր հե ցեք, նույն 
սերն ունե ցեք ձեր մեջ, եղեք միա շունչ, 
միա խոր հուրդ» (Փի լիպ. Բ 2):

 էջ 2
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 էջ 1

Պատ մու թյան հո լո վույթ նե րում ազ գա յին մեր միա բա նու թյու նը եւ հայ րե
նա շեն ձեռք բե րում նե րը խարսխ վել են ամե նա տար բեր փոր ձու թյուն նե րի դի
մա կա յած մեր նվի րա կան ար ժեք նե րի վրա։ Մեր ազ գա յին ար ժե հա մա կարգն 
այ սօր էլ պետք է սրբու թյամբ պահ պան վի՝ իբ րեւ գրա վա կան մեր ինք նու
թյան եւ գո յու թյան, եւ դի տարկ վի ամուր հի մը մեր ժո ղովր դի զա վակ նե րի 
կրթու թյան ու դաս տիա րա կու թյան։

Չա փա զանց մեծ է այն գի նը, որը մենք վճա րել ենք ան կախ պե տա կա
նու թյան վե րա կերտ ման ճա նա պար հին։ Հայ րա պե տա կան Մեր հոր դորն 
ենք ուղ ղում հա մայն մեր ժո ղովր դին՝ ապ րենք եւ առաջ նորդ վենք գի տակ
ցու թյամբ, որ հայ րե նի քը Աստ ծու պար գեւն է մեր ազ գին, եւ յու րա քան չյուրս 
կոչ ված ենք ամեն հանձ նա ռու թյուն ստանձ նե լու, ջանք եւ եռանդ չխնա յե լու՝ 
հա նուն մեր երկ րի հզո րու թյան եւ պայ ծա ռու թյան։ Հա վա տով նո րոգ վենք եւ 
մեր կյան քը շա ղա խենք հայ րե նյաց ան սա կարկ սի րով եւ բա րե պաշտ ըն թաց
քով։ Ինչ պես սաղ մո սեր գուն է ասում, մեր աստ վա ծա հա ճո արա րում նե րով 
«մե ծա րենք Տի րո ջը, բարձ րաց նենք Նրա անու նը միա սին» (Սաղմ. ԼԳ 4) եւ 
հույ սով ու լա վա տե սու թյամբ զո րա ցած՝ հա մա տեղ գոր ծենք հա նուն մեր լու
սա վոր գա լի քի։

Աղո թում ենք առ բարձ րյալն Աստ ված, որ անվ տանգ ու ար ժա նա պա տիվ 
կյան քի նոր հո րի զոն ներ բա ցի մեր ժո ղովր դի առ ջեւ՝ խա ղա ղու թյան մեջ 
պա հե լով աշ խար հը հա մայն, Հա յաս տան ու Ար ցախ մեր հայ րե նի քը եւ համ
բե րա տա րու թյան ու տո կու նու թյան մեջ զո րաց նե լով հա վա տա վոր մեր բո
լոր զա վակ նե րին:

Թող երկ նա վոր Տի րոջ շնոր հը, սերն ու ողոր մու թյու նը լի նեն ամեն քիս եւ 
ողջ մարդ կու թյան հետ, այ սօր եւ հա վի տյանս. ամեն:

ՀՅԴ-ի նորընտիր բյուրոյի անդամներին

Մար տի 9-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 ՀՅԴ-ի նո րըն տիր բյու րո յի ան-
դամ նե րին՝ առաջ նոր դու թյամբ բյու րո յի ներ կա յա-
ցու ցիչ Հա կոբ Տեր-Խա չա տու րյա նի։

Կու սակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը Վե հա փառ 
Հայ րա պե տին տե ղե կու թյուն ներ փո խան ցե ցին 
ՀՅԴ-ի 34-րդ ընդ հա նուր ժո ղո վի աշ խա տանք նե-
րի եւ ար ձա նագ րած ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ, 
անդ րա դարձ կա տա րե ցին ՀՅԴ-ի հե տա գա գոր ծու-
նեու թյան առաջ նա հեր թու թյուն նե րին եւ առա ջի-
կա անե լիք նե րին։

Այս առի թով Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը ներ-

կա նե րին շնոր հա վո րեց բյու րո յի կազ մում ընտր-
վե լու կա պակ ցու թյամբ՝ կա րեւո րե լով հայ րե նի քի 
առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րի եւ առ կա 
ճգնա ժա մի հաղ թա հար մա նը, ազ գա յին ոգու բարձ-
րաց մա նը, Հա յաս տան—Ար ցախ—Սփյուռք կա պե րի 
զո րաց մանն ուղղ ված ջան քե րը։

Հան դիպ ման ըն թաց քում Նո րին Սրբու թյու նը եւ 
ՀՅԴ-ի բյու րո յի ան դամ նե րը քննար կե ցին հայ րե նա-
կան կյանքն ու աշ խար հաս փյուռ ժո ղովր դին հու զող 
հիմ նախն դիր նե րը, ընդգ ծե ցին հա մազ գա յին միաս-
նա կա նու թյան ամ րապնդ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը։ 
Առ կա խնդիր նե րի դի մագ րավ ման գոր ծում կա րեւոր-
վեց Հա յոց Եկե ղե ցու ազ գա շահ առա քե լու թյու նը։

Կ. Պոլսի հայոց 
Պատրիարքը 

ժամանեց Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածին

Մար տի 5-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միա ծին 
ժա մա նեց Կ. Պոլ սի հա յոց Պատ րիարք 

Սա հակ արք. Մա շա լ յա նը։
Այս առի թով Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած-

նի միա բան նե րը Կ.  Պոլ սի հա յոց Պատ-
րիար քին թա փո րով առաջ նոր դե ցին 
Ս. Հով հան նես Մկրտիչ եւ Ս. Վար դան մա-
տուռ-մկրտա րան, ուր Մայր Աթո ռի լու-
սա րա րա պետ Մու շեղ եպս Բա բա յա նի 
հան դի սա պե տու թյամբ կա տար վեց «Հրա-
շա փա ռի» արա րո ղու թյուն։

Մու շեղ սրբա զա նը Մայր Աթո ռի միա բա-
նու թյան անու նից ող ջու նեց եւ բա րի գա-
լուստ մաղ թեց Սա հակ Պատ րիար քին։

Այ նու հե տեւ Պոլ սո հա յոց Պատ րիարքն իր 
օրհ նու թյունն ու բա րե մաղ թանք նե րը բե րեց 
Սուրբ Էջ միած նի միա բա նու թյա նը՝ գո հու-
թյուն վե րա ռա քե լով առ Աստ ված, որ Տի-
րոջ օրհ նու թյամբ վերս տին գտնվում է Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում։

Ամե նա պա տիվ Սա հակ Պատ րիարքն իր 
մաս նակ ցու թյու նը բե րեց Մայր Աթո ռում գու-
մար ված Գե րա գույն հո գեւոր խորհր դի ժո-
ղո վին:

Գե րա գույն հո գեւոր խորհր դի ժո ղով Մայր Աթոռ 
Ս. Էջ միած նում

Մար տի 7-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած-
նում Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ 

Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի նա խա գա հու թյամբ սկսվեց Գե-
րա գույն հո գեւոր խորհր դի ժո ղո վը՝ ընդ լայն-
ված կազ մով:

Ժո ղո վը բաց վեց Տե րու նա կան աղոթ քով, 
որից հե տո Գե րա գույն հո գեւոր խորհր դի հո-
գեւո րա կան եւ աշ խար հա կան ան դամ նե րին 
իր օրհ նու թյունն ու բա րե մաղ թանք նե րը փո-
խան ցեց Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը: Նո-
րին Սրբու թյունն առանձ նա կի գո հու նա կու-
թյամբ ընդգ ծեց Կ. Պոլ սի հա յոց Պատ րիար քի 
մաս նակ ցու թյու նը ԳՀԽ-ին: Վե հա փառ Հայ-
րա պե տը նաեւ շնոր հա վո րեց Գրի գոր վրդ. 
Խա չատ րյա նին՝ Ֆրան սիա յի հա յոց թե մի 
առաջ նորդ ընտր վե լու կա պակ ցու թյամբ՝ 
մաղ թե լով ար դյու նա վետ առա քե լու թյուն։

Ժո ղո վի նիս տերն ատե նա պե տեց Արեւմ-
տյան Եվ րո պա յի հայ րա պե տա կան պատ-
վի րակ Խա ժակ արք. Պար սա մյա նը։

Ժո ղո վին քննարկ վեց Մայր տա ճա րի հիմ-
նա նո րո գու թյան եւ ամ րա կայ ման աշ խա-
տանք նե րի ըն թաց քը: Կա տար ված աշ խա-
տանք նե րի վե րա բե րյալ հան գա մա նա լից 
տե ղե կու թյուն ներ փո խան ցեց Մայր Աթո ռի 
վա նա կան խորհր դի ատե նա պետ եւ լու սա-
րա րա պետ Մու շեղ եպս Բա բա յա նը: Մայր 
տա ճա րի վե րա նո րոգ ման նպա տա կով 
կազ մա կերպ ված հան գա նա կու թյուն նե րի 
եւ անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րի հա վա քագր ման 
ըն թաց քի մա սին զե կույց ներ կա յաց րեց 
ԱՄՆ-ի արեւմ տյան հա յոց թե մի առաջ նորդ 
եւ հան գա նա կու թյան հանձ նախմ բի ատե-
նա պետ Հով նան արք. Տեր տե րյա նը:

ԳՀԽ-ն ող ջու նեց կա տար ված աշ խա-
տանք նե րը, կա րեւո րեց Մայր տա ճա րի 
հիմ նա նո րո գու թյանն ուղղ ված ջան քե րը 
եւ ներդ րում նե րը՝ հույս հայտ նե լով, որ այն 
առա ջի կա յում դռնե րը կբա ցի բա րե պաշտ 
ժո ղովր դի առ ջեւ։

Ժո ղո վի ըն թաց քում զե կույ ցով հան դես 
եկավ նաեւ Կ.  Պոլ սի հա յոց Պատ րիարք 
Սա հակ արք. Մա շա լ յա նը՝ ներ կա յաց նե-

լով պատ րիար քու թյան առ կա կա ցու թյու նը։ 
Ամե նա պա տիվ սրբա զան հայ րը տե ղե կու-
թյուն ներ փո խան ցեց պատ րիար քու թյան 
հո գեւոր դա սի, եկե ղե ցա կան կա ռույց նե-
րի, ծխա կան հա մայնք նե րի, կրթօ ջախ նե րի 
գոր ծու նեու թյան վե րա բե րյալ։

Ժո ղո վա կան նե րին Ար ցա խի սրբա վայ-
րե րի պահ պա նու թյան ուղ ղու թյամբ Մայր 
Աթո ռի կող մից իրա կա նաց վող աշ խա-
տանք նե րի եւ առա ջի կա ծրագ րե րի վե րա-
բե րյալ հա մա պար փակ տե ղե կու թյուն ներ 
հա ղոր դեց Մայր Աթո ռի՝ Ար ցա խի հո գեւոր-
մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան հար ցե րով 
գրա սե նյա կի տնօ րեն Գա րե գին վրդ. Համ-
բար ձու մյա նը։ Հայր սուրբն ընդգ ծեց, որ 
գրա սե նյա կի գոր ծու նեու թյան հիմ նա կան 
նպա տակն է հու շար ձան նե րի պահ պա նու-
թյամբ զբաղ վող մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի, 
պե տա կան պատ կան մար մին նե րի, ինչ-
պես նաեւ մի ջե կե ղե ցա կան կա ռույց նե րի եւ 
քույր Եկե ղե ցի նե րի ուշադ րու թյու նը հրա վի-
րել Ար ցա խի հու շար ձան նե րին սպառ նա ցող 

վտանգ նե րի եւ դրանց պահ պա նու թյանն 
ուղղ ված ծրագ րե րի անհ րա ժեշ տու թյան 
վրա: Գրա սե նյա կի գոր ծա ռույթն է նաեւ 
տրա մադ րել գի տա կան աղ բյուր նե րի վրա 
հիմն ված տե ղե կատ վու թյուն՝ կան խե լու 
Ադր բե ջա նի կող մից Ար ցա խի պատ մա կան 
ան ցյա լի եւ Ար ցա խի հայ կա կան հո գեւոր 
ու պատ մամ շա կու թա յին հու շար ձան նե րի 
պատ կա նե լիու թյան վե րա բե րյալ փաս տե-
րի խե ղա թյու րու մը եւ կեղծ տե ղե կատ վու-
թյան տա րա ծու մը:

Ժո ղո վին Ար շակ եպիս կո պո սը ներ կա-
յաց րեց նաեւ Հայ Եկե ղե ցու հո գեւորա-
կա նաց պատ րաս տու թյան, թե մա կան եւ 
ծխա կան կյան քի կազ մա կերպ ման, սո-
ցիա լա կան, կրթա դաս տիարկ չա կան, քրիս-
տո նեա կան ար ժե հա մա կար գին միտ ված 
մար տահ րա վեր նե րի, ֆի նան սատն տե-
սա կան վի ճա կի բա րե լավ ման եւ Հա յաս-
տան—Սփյուռք կա պե րի ամ րապնդ ման 
առա քե լու թյան ուղեն շա յին փաս տաթղ թե-
րի վե րա բե րյալ զե կույ ցը:  էջ 3

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՆ ԸՆԴՈՒՆԵՑ

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

խոսքը ՀՀ նախագահի 
երդմնակալության 
արարողությանը
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Սկիզ բը՝ թիվ 4

XVII դա րի վեր ջե րից, չնա յած Հռո մի ու 
եվ րո պա կան կա թո լիկ տե րու թյուն նե րի 
օգ նու թյա նը, ակ նե րեւ էին Նա խի ջեւա նի 
գա վա ռի հայ կա թո լիկ հա մայնք նե րի թու-
լա ցումն ու ան կու մը: Պարս կա կան իշ խա-
նու թյուն նե րի պար տադ րած բազ մա պի սի 
ծանր հար կերն ու տնտե սա կան բնույ թի 
հար կադ րանք նե րը, ինչ պես նաեւ Հայ Առա-
քե լա կան Եկե ղե ցու հա կազ դե ցու թյու նը 
հան գեց րին հայ միա րար նե րի կրո նա փո-
խու թյա նը կամ ար տա գաղ թին: Ամե նայն 
Հա յոց Ղա զար Ա Ջահ կե ցի Կա թո ղի կո սը 
(1737—1751 թթ.) գրում է. «Նմա նա պէս ի 
յեր կիրն Նախ ջուա նայ ախ թար մա յից (դա-
վա նա փոխ նե րի.— Ա. Մ.) գիւ ղօ րայքն բա-
զումք դար ձան ի կրօնս պար սից, որ պէս 
Սա լի թաղ, Քռնայ..., եւ Կէ ծուկ, սո քա ամե նե-
քեան, իսկ Ապ րա կու նիս, եւ Շահ բու նիս, եւ 
Խոշ կա շէն եւ Ապա րա ներ, որ է եպիս կո պո-
սա րան իւ րեանց, սո ցա մեծ մասն...»: XVII 
դա րի վեր ջից սկսվել էր Նա խի ջեւա նի հայ 
կա թո լիկ նե րի զանգ վա ծա յին ար տա գաղթ 
դե պի Փոքր Ասիա՝ Բուր սա, Իզ միր (Զմյուռ-
նիա), Կ. Պո լիս եւ այլ քա ղաք ներ, իսկ այն-

տե ղից էլ՝ Եվ րո պա: Այս պնդման ապա ցույց-
նե րից են Կ.  Պոլ սից, Թի րա յից, Իզ մի րից 
Հռոմ ուղարկ ված խնդրագ րե րը ստո րագ-
րող նե րի անուն նե րը, ինչ պես նաեւ նա խի-
ջեւան ցի հայ կա թո լիկ նե րի տա պա նա քա-
րե րի մեծ քա նա կու թյու նը Զմյուռ նիա յում եւ 
շրջա կայ քում: Եթե դե ռեւս XVII դա րի կե սե-
րին աղ բյուր նե րը Նա խի ջեւա նի գա վա ռում 
հի շա տա կում են 5000—7000 հայ կա թո լիկ, 
ապա ար դեն XVIII դա րի սկզբին նրանց թի-
վը չէր անց նում մի քա նի տաս նյա կից:

Հար կադ րանք նե րը, հե տապն դում ներն 
ու ար տա գաղ թը, ի վեր ջո, հան գեց րին գա-
վա ռի հայ կա թո լիկ ազ գաբ նակ չու թյան 
թվա քա նա կի նվազ մա նը, իսկ XVIII դա րի 
կե սե րից նաեւ հա մայն քի կեն սա գոր ծու-
նեու թյան դա դա րեց մա նը: Վեր ջին հար վա-
ծը հա սավ թուրք-պարս կա կան բա խում նե-
րի հե տեւան քով: Հատ կա պես աղե տա լի էին 
1752 թ. Ազատ խա նի կող մից Նա խի ջեւա նի 
հայ կա կան գյու ղե րի ավե րումն ու բնակ չու-
թյան գե րե վա րու մը:

Ավե լի ուշ շրջա նի հե ղի նակ ներն ու եվ րո-
պա ցի ճա նա պար հորդ նե րը հե տաքր քիր եւ 
ար ժե քա վոր տվյալ ներ են հա ղոր դում Նա-
խի ջեւա նի մա սին:  էջ 4, 6, 8

Նախիջեւանի պատմության 
մի քանի տվյալների 

շուրջ (XVIII դարի վերջին 
քառորդ — XIX դարի սկիզբ)

Երիտասարդ գրականագետի առաջին գիրքը
Ե րեւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 

գրա կա նու թյան ամ բիոն նե րը երի տա-
սարդ աս պի րանտ նե րին ու հայ ցորդ նե-
րին, ան շուշտ, նաեւ նրանց գի տա կան 
հե տաքրք րու թյուն նե րի եւ նա խա սի րու-
թյուն նե րի եւ ամ բիոն նե րի հե տա զո տա կան 
ուղ ղու թյան հաշ վա ռու մով, սո վո րա բար 
գի տա կան աս տի ճա նի հայց ման հա մար 
հանձ նա րա րում են ատե նա խո սու թյան 
այն պի սի թե մա ներ, որոնք խթա նեն նրանց 
ինք նու րույն ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա-
տան քի կա րո ղու թյու նը եւ ապա հո վեն 
գրա կա նա գի տու թյան ար դի գի տա տե սա-
կան նվա ճում նե րին հա մա պա տաս խան 
ցան կա լի ար դյունք:

Այդ պես է եւ Տա թեւիկ Մեր ջա նյա նի պա-
րա գա յում: Դե ռեւս բա կա լավ րիա տում, 
իսկ հե տո մա գիստ րա տու րա յում սո վո րե-
լու եւ աս պի րան տա կան տա րի նե րին նա 
դրսեւո րել է առանձ նա հա տուկ սեր հայ նոր 
գրա կա նու թյան տար բեր շրջա փու լե րի եւ 
առան ձին հե ղի նակ նե րի նկատ մամբ, Հա-
յաս տա նի եւ Սփյուռ քի գի տա կան մա մու-
լում հան դես եկել Ալի շա նի, Պատ կա նյա նի, 
Թա գու հի Շիշ մա նյա նի եւ ուրիշ նե րի մա սին 
ուշագ րավ հոդ ված նե րով:

Լա վա գույն ուսա նող նե րը սո վո րա բար 
աչ քի են ընկ նում ուսում նա ռու թյան գրե թե 
սկզբից, երբ ճշգրտվում են նրանց մաս նա-
գի տա կան կողմ նո րո շում նե րը. մե կը խո րա-
նում է հա յոց լեզ վի կամ նրա պատ մու թյան, 
մե կը՝ ընդ հա նուր լեզ վա բա նու թյան, մե կը՝ 
միջ նա դա րի գրա կա նու թյան կամ բա նա-
հյու սու թյան, մե կը՝ նոր կամ նո րա գույն 

գրա կա նու թյան, մեկն էլ՝ գրա կա նու թյան 
տե սու թյան կամ քննա դա տու թյան մեջ:

Ակադ. Հր. Թամ րա զ յա նի ան վան հայ 
գրա կա նու թյան պատ մու թյան ամ բիո նը ժա-
մա նա կին նկա տեց բա րե խիղճ երի տա սար-
դի ունա կու թյուն նե րը եւ նրան ներգ րա վեց 
ամ բիո նի ոչ միայն գի տա հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րում: 2-րդ եւ 3-րդ կուր սե րի 
հայ գրա կա նու թյան ոչ դյու րին քննու թյուն-
նե րում նա ամ բիո նի պրո ֆե սոր նե րի հու սա-
լի օգ նա կանն էր, կա րո ղա նում էր բա րեխղ-
ճո րեն ստու գել ուսա նող նե րի գի տե լիք նե րը 
Աբո վյա նից ու Ալի շա նից, Նալ բան դյա նից ու 
Դու րյա նից, ապա եւ՝ Թու մա նյա նից ու Իսա-
հա կյա նից, Սիա ման թո յից ու Վա րու ժա նից, 
Օ տյա նից ու Լ. Շան թից, Ռ. Սեւա կից ու Տե-
րյա նից: Բայց նա ուներ իր կողմ նո րո շումն ու 
նա խա սի րած հե ղի նա կը, որի ստեղ ծա գոր-
ծու թյան ուսում նա սի րու թյու նը, գոր ծող կար-

գի հա մա ձայն, պի տի դառ նար թեկ նա ծուա-
կան ատե նա խո սու թյուն, այ սինքն՝ գի տա կան 
աս տի ճա նի հիմք: Տ. Մեր ջա նյա նը նա խընտ-
րեց հայ դա սա կան ար ձա կի վար պետ նե րից 
մե կի՝ Նար-Դո սի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը:

Գաղտ նիք չէ, որ, 1880—1890-ականն-
նե րից Նար-Դո սը դար ձել էր արեւե լա հայ 
գրա կան կյան քի կենտ րո նա կան դեմ քե-
րից մե կը, ստեղ ծա գոր ծել գրա կան այն 
մի ջա վայ րում, ուր բարձ րա գույն հե ղի նա-
կու թյուն ներ էին Պռո շյանն ու Աղա յա նը, 
Րաֆ ֆին ու Շիր վան զա դեն, Մու րա ցանն ու 
Սուն դու կյա նը, Թու մա նյա նը, Լեոն ու Փա-
փա զ յա նը: Ժա մա նա կի մա մու լը՝ «Մշակ», 
«Նոր-Դար», «Փորձ», «Ար ձա գանք», «Սուր-
հան դակ», «Մեր ձայ նը», «Ան կախ մա մուլ» 
եւ այլն, ոչ միայն հայ գրա կան մտա վո րա-
կա նու թյան գե ղար վես տա կան ու հրա պա-
րա կա խո սա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
հա յե լի-ամ բիոնն էր, այ լեւ նրանց «կրկին 
բե կու մը». նրանց վե րա բե րյալ տպագ րում 
էր քննա դա տու թյուն ներ, տե սու թյուն ներ, 
ար ծար ծում հան րա յին, փի լի սո փա յա կան 
ու գե ղա գի տա կան խնդիր ներ՝ հա մա ժա մա-
նա կյա գոր ծող գրա կան ուղ ղու թյուն նե րի եւ 
հո սանք նե րի, հատ կա պես ուշա ցած ռո ման-
տիզ մի ու հաղ թա նա կող նո րա հաս տատ 
ռեա լիզ մի եւ վեր ջի նիս տա րա տե սակ նե րի 
վե րա բե րյալ մեկ նու թյուն ներ, որոնք հա-
ճախ վե րա ճում էին գա ղա փա րա կան ու 
գե ղա գի տա կան բուռն բա նա վե ճե րի: Բնա-
կան է՝ այս բո վով պի տի անց ներ նաեւ Նար-
Դո սը, որի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը նույն պես 
դառ նում էր հան րա յին լայն քննար կում նե րի 

առար կա: Իսկ Նար-Դո սի ստեղ ծա գոր ծու-
թյան մե րօ րյա ուսում նա սի րո ղը ոչ միայն 
պի տի առնչ վեր ար ծարծ ված փի լի սո փա յա-
կան- հա սա րա կա գի տա կան հիմ նախն դիր-
նե րին, այ լեւ առաջ նորդ վեր գրա կան-գե ղա-
գի տա կան այն հար ցադ րում նե րով, որոնք 
նրան «հրամց նում» է ար դի գրա կա նա գի-
տու թյու նը:

Չի կա րե լի ասել, թե գրա կա նա գի տու-
թյունն առաջ նե րում նվազ կամ ան բա վա րար 
է անդ րա դար ձել Նար-Դո սի՝ հո գե բա նա կան 
ռեա լիզ մի այս ինք նա տիպ ներ կա յա ցուց-
չի ստեղ ծա գոր ծու թյա նը: Ա. Տեր տե րյա նը, 
Հ. Սուր խա թյա նը, Ս. Սա րի նյա նը, Գ. Հով սե-
փյա նը, Գ. Հով հան նի սյա նը, Կ. Դա նիե լ յա-
նը, Տ. Հա րու թյու նյա նը, Վ. Սա ֆա րյա նը՝ հայ 
գրա կա նա գետ նե րի տար բեր սե րունդ ներ, 
բա ցա հայ տել են նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան 
գե ղար վես տա կան ու հա սա րա կա կան ար-
ժե քը, պար զա բա նել են մեծ գրո ղի ստեղ-
ծա գոր ծու թյան ու կեր պա րա կերտ ման 
ար վես տին առնչ վող բազ մա թիվ հար ցեր: 
Նար-Դո սի վե րա բե րյալ գի տա ճյու ղը՝ նար դո-
սա գի տու թյու նը, փաս տո րեն գո յու թյուն ունի 
մեծ գրո ղի ող ջու թյան ժա մա նակ նե րից, երբ 
նրա ստեղ ծա գոր ծու թյունն ար ժա նա նում էր 
ոչ միայն ըն թեր ցող հա սա րա կայ նու թյան, 
այ լեւ գրա կան ու գի տա կան մտա վո րա կա-
նու թյան լայն քննարկ մա նը: Այդ ըն թաց քում 
ձեւա վոր վե ցին եւ ար տա հայտ վե ցին ռեա լիզ-
մի, գրա կա նու թյան եւ իրա կա նու թյան գե ղա-
գի տա կան հա րա բե րու թյան եւ ար տա ցոլ ման 
«հա յե լա յին տե սու թյան» մա սին գրո ղի կա-
յուն հա մոզ մունք նե րը:  էջ 5

 էջ 2
Կա րեւո րե լով ուղեն շա յին փաս տաթղ-

թե րի ձեւա վո րու մը՝ ԳՀԽ-ն թե լադ րեց 
խմբագ րա կան խորհր դին՝ դրանք կազ մող 
հանձ նախմ բե րի հետ շա րու նա կել փաս-
տաթղ թե րի լրամ շակ ման աշ խա տանք նե րը:

Հայ Եկե ղե ցու հա մաշ խար հա յին երի տա-
սար դա կան միա վոր ման (ՀԵ ՀԵՄ) հո գեւոր 
պա տաս խա նա տու Հով նան արք. Տեր տե-
րյա նը ներ կա յաց րեց ՀԵ ՀԵՄ-ի կենտ րո նա-
կան գրա սե նյա կի կող մից սույն թվա կա նի 
մար տի 1—6-ը կազ մա կերպ ված ՀԵ ՀԵՄ-ի՝ 
Եվ րո պա յի տա րա ծաշր ջա նա յին ֆո րու մի 
ար դյունք նե րը, որին մաս նակ ցում էին ՀԵ-
ՀԵՄ-ի Եվ րո պա յի տա րա ծաշր ջա նի հայ-
րա պե տա կան պատ վի րա կու թյուն նե րի, թե-
մե րի եւ հով վու թյուն նե րի երի տա սարդ ներ, 
թե մա կալ առաջ նորդ ներ։ Սրբա զան հայ րը 
կա րեւո րեց ՀԵ ՀԵՄ-ի կենտ րո նա կան գրա-
սե նյա կի եւ թե մե րի երի տա սար դա կան կա-
ռույց նե րի ջան քե րը՝ աշ խար հաս փյուռ հայ 
երի տա սարդ նե րի հա մախմբ ման եւ առա-
ջի կա յում հա մա հայ կա կան ուխ տագ նա ցու-
թյան կազ մա կերպ ման ուղ ղու թյամբ։

ԳՀԽ-ի ան դամ նե րին Եկե ղե ցի—պե տու-
թյուն հա րա բե րու թյուն նե րի եւ առ կա մար-
տահ րա վեր նե րի վե րա բե րյալ զե կու ցեց 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի դի վա նա պետ 
Ար շակ եպս Խա չատ րյա նը: Ար ձա նագր-
վեց, որ դե ռեւս 2019  թվա կա նին Եկե ղե-
ցի—պե տու թյուն հա րա բե րու թյուն նե րի 
կա նո նա կարգ ման նպա տա կով ձեւա վոր-
ված հան ձա նախմ բի աշ խա տանք նե րը 
տա կա վին վե րա կանգն ված չեն, եւ այս 
բնա գա վա ռում լուծ ման կա րոտ են մնա-
ցել մի շարք խնդիր ներ՝ մաս նա վո րա բար 
կրթա կան, մշա կու թա յին, արա րո ղա կար-
գա յին, օրենսդ րա կան, հար կա յին, մաք-
սա յին եւ կա րեւո րա գույն այլ որո լորտ նե րի 
հետ առնչ ված։

ԳՀԽ-ի մտա հո գու թյամբ անդ րա դարձ 

կա տա րեց ռուս-ուկ րա ի նա կան հա կա մար-
տու թյա նը եւ Ուկրա ի նա յի հա յու թյան առ-
ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րին։ Այս 
առն չու թյամբ ժո ղո վա կան նե րին զե կույց 
ներ կա յաց րեց Մայր Աթո ռի ար տա քին հա-
րա բե րու թյուն նե րի եւ արա րո ղա կար գի 
բաժ նի տնօ րեն Նա թան արք. Հով հան նի-
սյա նը։ Սրբա զան հայրն ընդգ ծեց, որ Վե հա-
փառ Հայ րա պետն այս օրե րին մշտա կան 
կա պի մեջ է Ուկրա ի նա յի եւ Եվ րո պա կան 
երկր նե րում Հայ Եկե ղե ցու թե մա կալ առաջ-
նորդ նե րի հետ՝ տե ղե կա նա լով տի րող իրա-
վի ճա կին եւ Ուկա րի նա յի հայ հա մայն քի ու 
Եվ րո պա կան տար բեր երկր նե րում հանգր-
վա նած հա յոր դի նե րի կա րիք նե րին։ ԳՀԽ-ի 
ան դամ ներն աղո թե ցին տա րա ծաշր ջա նում 
հա կա մար տու թյան շու տա փույթ ավար տի 
եւ խա ղա ղու թյան հաս տատ ման հա մար:

ԳՀԽ-ի ժո ղո վին քննարկ վե ցին նաեւ Եկե-
ղե ցու կա նո նա կան ու հով վա կան կյան քին, 
կար գա պա հա կան ու իրա վա կան հար ցե-
րին, կրթա կան ու սո ցիա լա կան ծրագ րե րին 
եւ Եկե ղե ցու առա քե լու թյան ար դյու նա վոր-
մա նը վե րա բե րող հար ցեր:

Ժո ղո վի վեր ջում ներ կա յաց վեց Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի 2021 թվա կա նի գոր-
ծու նեու թյան տե ղե կա գի րը: Դրանց շրջա-
նա կում ար ձա նագր վեց, որ անց ած տա րում 
իրա կա նաց վել են մշա կու թա յին, հո գեւոր-
քա րոզ չա կան, կրթա կան, սո ցիա լա կան 
ծրագ րեր՝ ՀՀ զին ված ուժե րում, քրեա կա-
տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում, կրթա կան 
ու մշա կու թա յին հաս տա տու թյուն նե րում 
եւ հա մայնք նե րում։

Քա ռօ րյա ժո ղովն ամ փոփ վեց Ամե նայն 
Հա յոց Հայ րա պե տի օրհ նու թյան եւ գնա հա-
տան քի խոս քով։

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

տեղեկատվական համակարգի

ԳՀԽ-ի ժո ղով Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած նում
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 էջ 3
Այս պես՝ XVIII դա րի վեր ջին քա ռոր դի 

ֆրան սիա ցի հե ղի նակ, քա ղա քա կան գոր-
ծիչ եւ դի վա նա գետ Լուի-Ֆրան սուա Ֆե-
րիեր-Սով բե ֆը, որի ճա նա պար հոր դու թյան 
շար ժա ռի թը դես պա նագ նա ցա կան էր, 
1782—1789 թթ. Լուի XVI-ի (Լյու դո վի կոս XVI) 
կա ռա վա րու թյան կող մից դի վա նա գի տա-
կան առա քե լու թյամբ ուղարկ վում է Կ. Պո լիս 
եւ այս տե ղից եր կու ան գամ (1784—1785 թթ. 
եւ 1787  թ.) մեկ նում է Իրան՝ Սպա հան: 
1788 թ. սեպ տեմ բե րի 18-ին Լ.-Ֆ. Ֆե րիեր-
Սով բե ֆը Կ. Պոլ սից մեկ նում է Ֆրան սիա եւ 
հոկ տեմ բե րի 15-ին ափ իջ նում Տու լո նում: 
Վե րա դառ նա լով Փա րիզ՝ նա Արեւել քում ճա-
նա պար հոր դա կան իր հի շո ղու թյուն նե րը 
հրա տա րա կում է 1790 թ. Մա աստ րիխ տում 
(2 հա տոր), ապա նաեւ՝ Փա րի զում (1790 թ., 
2 հա տոր): Լուի-Ֆրան սուա Ֆե րիեր-Սով բե-
ֆի ուղեգ րու թյու նը եր րորդ ան գամ 2 հա տո-
րով հրա տա րակ վում է Փա րի զում 1807 թ.՝ 
«Voyages faits en Turquie, en Perse et en 
Arabie» վեր նագ րով: Լ.-Ֆ. Ֆե րիեր-Սով բե ֆի 
ուղեգ րու թյու նը հրա տա րակ վել է նաեւ գեր-
մա նե րեն: Ուղեգ րու թյան XXI—XXIV գլուխ նե-
րը նվիր ված են Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի, 
Դաղս տա նի, Շիր վա նի, Ատր պա տա կա նի 

եւ Թավ րի զի նկա րագ րու թյա նը: Հե ղի նա-
կը տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում տար բեր 
բնա կա վայ րե րի, այ ցե լած երկր նե րի քա ղա-
քա կան, տնտե սա կան դրու թյան, բնա կան 
հարս տու թյուն նե րի, ար տադ րո ղա կան ուժե-
րի, բնակ չու թյան էթ նի կա կան կազ մի, սո վո-
րույթ նե րի ու հա վա տա լի քի նե րի, պատ մա-
կան ու ռազ մա կան ան ցու դար ձե րի մա սին:

Լ.-Ֆ. Ֆե րիեր-Սով բեֆը Նա խի ջեւա նի մա-
սին հա ղոր դում է հե տեւ յա լը. «Նա խի ջեւա-
նը, որը տա րե գիր նե րը նշում են որ պես այն 
վայ րը, ուր Նո յը հաս տատ վեց ջրհե ղե ղից 
հե տո, բա վա կան մեծ քա ղաք է, հա մա րյա 
ավեր ված Նա դիր շա հից հե տո, մե տաք սի 
եւ բրդի մեծ առեւ տուր է այն տեղ կա տար-
վում, քա րա վան նե րը հա ճախ անց նում են 
այն տե ղով. բնա կիչ նե րը բո լո րը քրիս տո-
նյա են, Հռո մի մի սիան այն տեղ ունի կի սա-
վեր դո մի նի կյան մե նաս տան. կա թո լիկ նե րի 
թի վը գե րա զան ցում է հա յե րին, եւ ժա մա-
սա ցու թյու նը կա տար վում է ոչ թե լա տի նե-
րե նով, այլ ժո ղովր դա կան լեզ վով (իմա՛ հա-
յե րեն.— Ա. Մ.)»:

Պարս կաս տա նի պատ մու թյան ամե-
նա ինք նա տիպ ու ակա նա վոր պե տա կան 
գոր ծիչ նե րից մե կը՝ Նա դիր շա հը (1736—
1747 թթ.), եղել էր հա սա րակ զին վոր եւ իր 

աշ խա տա սի րու թյան ու տա ղան դի, հաս տա-
տա կա մու թյան ու խի զա խու թյան շնոր հիվ 
բարձ րա նա լով ծա ռա յո ղա կան աս տի ճան-
նե րով՝ դար ձել էր զո րա վար: Երի տա սարդ 
տա րի նե րից մաս նակ ցել է Պարս կաս տա-

նում իրենց տի րա պե տու թյու նը հաս տա տած 
աֆ ղան նե րի դեմ մղված ազա տագ րա կան 
պա տե րազմ նե րին, ապա ծա ռա յու թյան ան-
ցել Թահ մազ II շա հի մոտ, նշա նակ վել բա-
նա կի գլխա վոր հրա մա նա տար:  էջ 6, 8
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Ժա մա նա կա կից հայ ար ձա կը, հատ-
կա պես ար ձա կա գիր նե րի մի ջին ու 

երի տա սարդ սե րուն դը, փոր ձում է նոր 
իմաստ ներ հայտ նա բե րել կյան քում եւ 
բա ցա հայ տել հո գե բա նա կան ճշմար տու-
թյուն ներ: Ար տա քին տպա վո րու թյուն նե րի 
հաղ թա հար ման փոր ձը նկա րագ րա կա նու-
թյան հեշտ ուղուց նրանց աս տի ճա նա բար 
մղում է խոր քե րը: Այս ներ սուզ ման ըն թաց-
քում ժա մա նա կա կից ար ձա կի հա մար 
առաջ նա հերթ նշա նա կու թյուն են ստա նում 
պատ մու թյուն նե րի ու եղե լու թյուն նե րի այ-
սօր վա հե ղե ղի մեջ խոր ար ժեք ներ կա յաց-
նող կեն սա նյու թի հայտ նա բե րու մը եւ դրա 
յու րա ցու մը: Պա տա հա կան, երկ րոր դա կան 
վի ճակ նե րի նկա րագ րու թյամբ կամ վեր-
լու ծու թյամբ եր բեք հնա րա վոր չէ հայտ նա-
բե րել այ սօր վա մար դու հո գե բա նու թյու նը: 
Դրա հա մար անհ րա ժեշտ է կեն սա կան նոր 
ճշմար տու թյուն ներ պե ղել, նոր ծալ քեր, նոր 
խոր քեր բա ցա հայ տել եւ ար մա տա կա նը 
եր բեք չշփո թել ան ցո ղի կի հետ: Փա կու ղուց 
եւ խցա նու մից խու սա փե լու հա մար պետք 
է կա րո ղա նալ հա մար ձա կո րեն ներ կա յաց-
նել նկա րագր վող կյան քի բազ մա շերտ ու 
հա րուստ պատ կեր նե րը, վե րար տադ րել 
ժա մա նա կակ ցի խո հերն ու հա յացք ներն 
իր ապ րած կյան քի մա սին, չթաքց նել նրա 

ճշմա րիտ դեմ քը, դի մակ 
չհագց նել նրան, չգու նա-
վո րել, չզար դա րել, այլ 
պատ կե րել այն պես, ինչ-
պես կա, դրա հետ մեկ-
տեղ հաշ վի առ նել նրա 
էու թյան բո լոր փո խա կեր-
պում նե րը:

Եթե  մեզ  ծա նոթ  է 
խոս քի կա ռուց ման այն 
սկզբուն քը, երբ հե րո սը 
դրվում է դեպ քե րի ար տա-
քին շարժ ման մեջ, եւ ըստ 
այդմ է զար գա նում նրա 
կեն սագ րու թյու նը, ապա, 
այժմ, նե րանձ նաց ման 
հետ մեկ տեղ կա րեւո րու-
թյուն են ստա նում նաեւ 
ներ քին ան հա տա կան 
շարժ ման մեջ տե ղա փոխ-
ված ար տա քին կա պերն 
ու հա րա բե րու թյուն նե րը: 
Ստաց վում է ներ քին զգա-
յա կան-մտա ծա կան մի 

ման րա կերտ, որի վրա վե րա կա ռուց վում է 
իրա կա նու թյու նը: Դա բա ցա հայ տում է ոչ 
թե իրե րի առ կա վի ճա կը, այլ ան հա տա կա-
նաց ված ու վե րամ շակ ված: Այս ան հա տա-
կա նաց ման ըն թաց քը կապ ված է բազ մա-
թիվ նրբու թյուն նե րի հետ, բա ցի դա՝ գրո ղից 
պա հան ջում է ոչ միայն նյու թի լիա կա տար 
յու րա ցում, այ լեւ խոր իմա ցու թյուն ներ եւ 
մտա վոր բարձր զար գա ցում:

Գրա կան ամեն մի երկ քննա դա տու թյան 
կող մից պետք է են թարկ վի ռենտ գե նյան 
հա յաց քի ու դի տո ղա կա նու թյան: Այս դեպ-
քում մի կողմ են դրվում ստեղ ծա գոր ծու-
թյան տա րա զը, տպա վո րու թյուն թո ղած 
եղե լու թյուն ներն ու անց քե րը, եւ մնում է 
մերկ խոս քը, որի մեջ էլ անհ րա ժեշ տու թյուն 
է ծա գում որո նե լու գլխա վո րը՝ իմաս տը: Ի՞նչ 
իմաստ ունի տվյալ եր կը, կյան քի ի՞նչ փի լի-
սո փա յու թյուն է զար գաց նում, հիմ քում կեն-
սամ տա ծո ղու թյան ի՞նչ հիմ նա կան շար ժիչ 
է դրված: Սրանք հար ցեր են, որոնց պա-
տաս խան նե րը վեր լու ծա կան նյու թից հե տո 
փնտրե լու ըն թաց քում կա րե լի է մո տե նալ 
գրա կան եր կի ար մա տա կան խնդիր նե րին: 
Ինչ քա նո՞վ են գրա կա նու թյան նյութ դար-
ձած պատ մու թյուն նե րը դուրս գա լիս ան-
հա տի աշ խար հա ճա նա չո ղու թյան ոլոր տից 
եւ դառ նում ժա մա նա կի տրա մադ րու թյուն-
նե րի ար տա հայ տիչ, ժա մա նա կի գո յա վի-
ճա կի փի լի սո փա յու թյուն: Նման դեպ քում 
ուզում ես ամեն տե սա կի նկա րագ րու թյուն-
նե րը, պատ մու թյուն նե րը, դեպ քե րի հա ջոր-

դա կան, տե ղի-ան տե ղի ըն թաց քը թող նել 
մի կողմ եւ հա ղոր դա կից դառ նալ հե ղի-
նա կի մտա ծա կան գոր ծո ղու թյա նը, եր կի 
սահ ման նե րում ընդգրկ վող ան ցու դար ձի 
մեջ որո նել խոս քի մի ջու կը, իմաս տա յին 
առանց քը: Այդ ամենն իրենց կա տա րյալ եւ 
ան վի ճե լի դրսեւո րումն են գտնում հե րո սի 
կեր պա րի ընտ րու թյան եւ բա ցա հայտ ման 
սկզբունք նե րի մեջ:

Թվում է, որ ժա մա նա կա կից ար ձա կում, 
կեն սա կան նյու թի տար բեր շեր տե րի բա ցա-
հայ տու մով պետք է ուժե ղա նա փի լի սո փա-
յա կան տար րը: Ի վեր ջո, գրա կա նու թյու նը, 
նկա րագ րու թյուն ու պատ մու թյուն լի նե լուց 
զատ, նաեւ փի լի սո փա յու թյուն է մար դու 
մա սին, գո յու թյան մա սին, գո յու թյան իմաս-
տի մա սին, այդ իմաս տի ար ժե քա վոր ման 
մա սին, այդ ար ժե քի պի տա նիու թյան եւ 
ան պետ քու թյան մա սին: Յու րաց վող կեն-
սա նյու թը պետք է մնա ոչ թե պատ մու թյուն-
նե րի, կեն սագ րու թյուն նե րի, իրա վի ճակ-
նե րի ներ կա յաց ման աս տի ճա նին, այլ այդ 
ամե նի քամ ված քը պետք է ստա նա նյու թի 
գո յա փի լի սո փա յա կան մեկ նա բա նու թյուն: 
Բա նա կան մարդն այ սօր վա կյան քին հատ-
կան շա կան, այ սօր վա կյան քի մեջ նստվածք 
տված կեն սա վի ճակ նե րի, ապ րում նե րի, 
մտո րում նե րի գե ղար վես տա կան վե րար-
տադ րու թյուն, վեր լու ծու թյուն ու մեկ նա բա-
նու թյուն է պա հան ջում: Միեւ նույն ժա մա նակ 
պա հան ջում է, որ այդ վե րար տադ րու թյուն-
վեր լու ծու թյուն-մեկ նա բա նու թյուն նե րը լի նեն 
ճիշտ ու ար ժե քա վոր: Կեն սա փի լի սո փա յա-
կան հա զար ու մի տար րե րի խա չա վո րու մից 
պետք է կա րո ղա նալ դուրս կոր զել ժա մա նա-
կա կից մար դու հո գե բա նու թյանն ու մտա ծո-
ղու թյա նը հատ կան շա կան այն բա նա ձեւը, 
որը տար բեր վում է մինչ այդ հայտ նի բա-
նա ձեւե րից եւ իրե նով ներ կա յաց նում նոր 
որակ, նոր մա կար դակ: Այդ կերպ հնա րա վոր 
կլի նի անել ամե նա կա րեւո րը՝ հայտ նա բե րել 
մեր ժա մա նա կի հե րո սին, նրա՛ն, ում կեր-
պա րի մեջ մար դը ճա նա չի իր ժա մա նա կը եւ 
դրա նով իսկ՝ ճա նա չի ինքն իրեն:

Փոխ վել է ոչ միայն ժա մա նա կա կից մար-
դու կյան քը, այ լեւ մտա ծո ղու թյու նը, նե րաշ-
խար հը, որ դար ձել է ավե լի բարդ, ավե լի 
հա մադ րա կան, ավե լի բազ մա ճյուղ, ավե-
լի գործ նա կան, ավե լի զբաղ ված, ավե լի 
ընդգր կուն: Այ սօր վա մար դու զար գաց ման 
աս տի ճա նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ինքն 
իր մեջ հայտ նա բե րե լու բազ մա թիվ շեր տեր՝ 
ժա մա նա կա յին, մտա ծա կան, զգա յա կան, 
հո գե բա նա կան, քա ղա քա ցիա կան, ազ-
գա յին, պատ մա կան, ընդ հա նուր առ մամբ՝ 
կեն սա կան տար բեր հա րա բե րու թյուն նե րի 

ու վի ճակ նե րի խա ռը միա ցու թյուն նե րի մեջ 
բա ցա հայ տե լու իր նկա րա գի րը: Միա գիծ 
պատ մու թյուն ներն այ լեւս անար ժեք են նրա 
ապ րած ոչ միայն մեկ օրը, այ լեւ գի շե րա յին 
մեկ ժա մը պատ կե րե լու հա մար: Պա հան ջը 
մար դու ամ բող ջա կան նկա րագ րի հա մադ-
րա կան վե րար տադ րու թյունն է:

Նո րա գու յն  շրջա նի հայ  ար ձա կի 
զար գաց ման հե տա գի ծը հատ կա պես 
1960-ական նե րի եւ դրան հա ջոր դող տա րի-
նե րի գրա կա նու թյան մեջ հան դես է բե րում 
մի իրո ղու թյուն, որը եթե ինչ-որ մի փու լում 
դրա կան էր, ապա շա րու նա կու թյան մեջ 
դառ նում է բա ցա սա կան:

Խոս քը գրա կան հե րո սի ազ գա յին, հան-
րա յին, քա ղա քա ցիա կան նշա նա կու թյան 
մա սին է: Եթե սո ցիա լիս տա կան ռեա լիզ մի 
պար տադ րան քով գրող ներն ան ցան կու-
սակ ցա կան պա հանջ նե րի տե սա կե տից 
գա ղա փա րա կան հե րո սի պատ կեր ման, 
որն ստաց վում էր սխե մա տիկ, ան կյանք, 
ան լիար ժեք, ապա գե ղար վես տա կան խոս-
քի աս տի ճա նա կան ազա տագ րումն այդ 
պա հանջ նե րի աք ցա նից դան դաղ ըն թաց-
քով տա նում է դե պի ազ գա յին, հան րա յին, 
քա ղա քա ցիա կան նշա նա կու թյուն չու նե ցող 
հե րոս նե րի առա տու թյան: Կու սակ ցա կան 
պա հան ջը մի բան է, գա ղա փա րա կան հե-
րո սի կեր պա րը՝ մեկ այլ բան: Այս տե ղից՝ հե-
րո սի ման րա ցու մը, անձ նա կա նա ցու մը մին-
չեւ այն աս տի ճա նի, որ նա իրե նից այ լեւս 
ոչինչ չի ներ կա յաց նում եւ սոսկ դառ նում 
է հե ղի նա կա յին երկ վո րյա կի հի վան դա գին 
փորփ րում նե րի առար կա եւ ոչ ավե լին: Եթե 
առաջ մար դը կոր չում էր պաշ տո նա կան 
ճա ռե րի մեջ, ապա հի մա ման րա նում է 
ավե լոր դու թյան աս տի ճա նի:

Այս տեղ է գրո ղի սխրան քը՝ հայտ նա բե րել 
ժա մա նա կա կից ար ձա կի լիար ժեք հե րո սին 
ճիշտ այն պես, ինչ պես պոե զիա յում հայտ-
նա բե րե ցին եւ կյան քի կո չե ցին Պա րույր 
Սեւա կը («Եղի ցի լույս») եւ Հա մո Սա հյա նը 
(«Մայ րա մու տից առաջ» (1963) եւ դրան 
հա ջոր դող ստեղ ծա գոր ծու թյու նը):

Միով բա նիվ՝ ինչ պի սին տվյալ ժա մա նա-
կի մար դու մտա ծո ղու թյունն է ու զգա ցո ղու-
թյուն նե րի հա մա կար գը, այն պի սին էլ պետք 
է լի նի գե ղար վես տա կան հա մար ժե քը: 
Հա կա ռակ դեպ քում՝ սոսկ նյու թի ու հար-
ցադր ման ճիշտ շեշ տադր մամբ, առանց 
այդ ամե նի վե րար տադր ման հա մա պա-
տաս խան ձեւի, ար ձակ եր կե րը չեն ունե նա 
մեծ ար ձա գանք:

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

Վաթսունականների արձակագիրներ.
ժամանակը եւ հերոսը

Նախիջեւանի պատմության մի քանի տվյալների շուրջ 
(XVIII դարի վերջին քառորդ — XIX դարի սկիզբ)
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 էջ 3
Ճշգրտվում եւ առաջ էր մղվում գրո ղի 

այն հա մո զու մը, որ բա վա րար չէ իրա կա-
նու թյան ար տա ցո լումն ինչ պես կա, այլ 
գրա կա նու թյունն ավե լին պետք է տա կյան-
քին՝ «մար դու ճա կա տին քսված մու րը մաք-
րե լու» մի ջոց ու ճա նա պարհ:

Նար դո սա գի տու թյան հիմ նա քա րը, ինչ-
պես սույն գրքի հե ղի նակն է նշում, մե զա-
նում դրվել է Ա. Տեր տե րյա նի «Նար-Դո սի 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը» մե նագ րու թյամբ 
1913 թ., երբ գրողն ար դեն գրել էր հիմ նա-
կան գոր ծերն ու հան րահռ չակ վել եւ տա կա-
վին 20 տա րի էլ պի տի ապ րեր ու ստեղ ծա-
գոր ծեր: Դրա նից հե տո հայ գրա դա տա կան 
միտքն ապ րել է որո շա կի զար գա ցում, 
ազա տագր վել սո ցիո լո գիա կան կա ղա պար-
նե րից ու գա ղա փա րա կան որոշ պար տադ-
րանք նե րից, որոնք, այ նուա մե նայ նիվ, Նար-
Դոս ար վես տա գե տի կեր պա րա կերտ ման, 
ար ծար ծած կեն սա փի լի սո փա յա կան շատ 
խնդիր ներ թող նում էին մշու շի մեջ:

Նար-Դոսն իր հե րոս նե րին միայն գրո-
ղա կան երեւա կա յու թյամբ չէր հո րի նել. 
դրանք անար դար կյան քի եւ հա սա րա կու-
թյան պար տադ րանքն էին, տար բեր դա-
սա կար գե րի ու հա սա րա կա կան խա վե րի 
մար դիկ, որոնք մարդ կա յին ու հա սա րա-
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում հա ճախ 
էին բախ վում կյան քի եւ մահ վան խնդիր-
նե րին եւ ան զոր լի նե լով պայ քա րել հա նուն 
իրենց մարդ կա յին իրա վունք նե րի եւ ար ժա-
նա պատ վու թյան՝ դառ նում էին անար դար 
իրա կա նու թյան զո հեր: Վի պա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րում այդ հե րոս նե րի մահ վան 
հո գե բա նա կան հիմ նա վո րումն ու գե ղար-
վես տա կան հա մոզ չու թյան ապա հո վու մը 
Նար-Դոս ար վես տա գե տի հիմ նախն դիրն 
էր, որ խորհր դա յին ժա մա նակ նե րում ան-
կա րե լի էր բա ցա հայ տել առանց Ար թուր 
Շո պեն հաուե րի, Ֆրե դե րիկ Նիցչ շեի, Իմա-
նուիլ Կան տի, Յո հան Ֆիհ թեի եւ արեւմ-
տա եվ րո պա կան մյուս փի լի սո փա յա կան 

«հա կոտ նյա» կամ «հո ռե տես» ուս մունք-
նե րի լիար ժեք մեկ նա բա նու թյան: Ահա ին-
չու ամ բիո նը Տ. Մեր ջա նյա նին առա ջադ-
րեց նույն Նար-Դո սի ստեղ ծա գոր ծու թյան 
ուսում նա սի րու թյուն նոր տե սան կյու նով եւ 
թե ման վեր նագ րեց «Կյան քի եւ մահ վան 
խնդի րը Նար-Դո սի եր կե րում»: Ար դեն լույս 
է տե սել Տ. Մեր ջա նյա նի մե նագ րու թյու նը 
նույն խո րագ րով (Մեր ջա նյան Տ., Կյան քի 
եւ մահ վան խնդի րը Նար-Դո սի եր կե րում, 
«Ար մավ» հրատ., Եր., 2022, 176 էջ), որն էլ 
թե լադ րել է ուսում նա սի րու թյան ուղղ վա ծու-
թյու նը, մե նագ րու թյան նպա տա կա հար մար 
կա ռուց ված քը՝ նե րա ծու թյուն, երեք գլուխ եւ 
վեր ջա բա նի փո խա րեն:

Նե րա ծու թյու նը, փաս տո րեն, նար դո սա-
գի տու թյան սկզբնա վոր ման պատ մու թյունն 
է, ուր նա խան ցյալ դա րա վեր ջի եւ ան ցյալ 
դա րի առա ջին տաս նա մյակ նե րի գրա-
կան մա մու լի հա մա պա տաս խան նյու թե րի 
եւ նար դո սա գետ նե րի աշ խա տու թյուն նե-
րի ուսում նա սի րու թյամբ բա րեխղ ճո րեն 
ներ կա յաց վում են գրա նա գի տու թյան նա-
խորդ նվա ճում նե րը՝ նար դո սյան տի պե-
րի հո գե կերտ ված քի տեր տե րյա նա կան 
դի պուկ բնո րո շում նե րից մին չեւ Զ. Եսա-
յա նի, Հ. Սուր խա թյա նի, Հ. Հո վա կի մյա նի 
(Նո րայր), Ան. Մա կա րյա նի, Ս. Սա րի նյա-
նի, Մ. Քրա ջյա նի ասույթ նե րի շրջա նա ռում՝ 
Նար-Դոս գրո ղի եւ գրա կան հա ջորդ սե-
րունդ նե րի վրա նրա թո ղած ազ դե ցու թյան 
բնու թագ րում նե րի պար զա բա նում: Ի դեպ, 
նա այս տեղ էլ հստա կո րեն շա րադ րում է 
իր ուսում նա սի րու թյան նպա տակ ներն ու 
խնդիր նե րը, որոնք ար ծարծ ված են աշ խա-
տու թյան երեք գլուխ նե րում:

Ի պա տիվ երի տա սարդ հե ղի նա կի՝ 
պետք է ասել, որ նա մե նագ րու թյան էջե-
րում անքն նա դատ, ան վե րա պահ վե րա բեր-
մունք չու նի հե ղի նա կու թյուն նե րի հան դեպ 
եւ նրանց խոս քը բե րում է իր մեկ նա բա նու-
թյամբ՝ հաս տա տե լով կամ ար դա րա ցիո րեն 
հեր քե լով ու հա կադր վե լով: Ընդ որում՝ նա 

խե լամ տո րեն ուր վագ ծում է նար դո սա գի-
տու թյան զար գաց ման ըն թաց քը՝ մատ նա-
ցույց անե լով այն կա րեւոր բնո րո շում նե-
րը, որ նար դո սա գետ ներն աս տի ճա նա բար 
բա նա ձեւել են իրենց ուսում նա սի րու թյուն-
նե րում եւ ստեղ ծել գրո ղի ստեղ ծա գոր ծու-
թյան մա սին այն պատ կե րա ցու մը, որ ունի 
այ սօր վա ըն թեր ցո ղը: Այս առու մով կա րեւոր 
ենք հա մա րում այն առանձ նա ցում նե րը, 
որ կա տա րել է հե ղի նա կը՝ Ա. Տեր տե րյա-
նի, Ս. Սա րի նյա նի եւ, մա նա վանդ, Վ. Սա-
ֆա րյա նի՝ կեր պա րա կերտ ման ար վես տում 
գրո ղին ու նրա կեր պա րին վե րա բե րող 
ուղեն շա յին մտքերն ի ցույց դնե լով:

Մե նագ րու թյան էջե րում չկան դի պա շա-
րա յին վե րա պա տում ներ. դրանց փո խա րեն 
առ կա են Նար-Դո սի եր կե րի՝ թարմ հա յաց-
քով գե ղա գի տա կան վեր լու ծու թյուն ներ, նրա 
հե րոս նե րի կեր պար նե րի եւ պա տու մի ար-
վես տի գի տա կան բնու թագ րում ներ: Ան գամ 
«Մեր թա ղը» նո րա վի պա շարն ու «փոք րիկ» 
պատմ վածք նե րը, որոնց մա սին, թվում է, 
սպառ վել էր գրա կա նա գի տու թյան ասե լի-

քը, ներ կա յաց վում են նոր լույ սով: Առա վել 
հիմ նա վոր են գրքի այն էջե րը, որոն ցում 
հե ղի նա կը բա ցա հայ տում է նար դո սյան 
անձ նաս պան տի պե րի հո գե բա նու թյու նը 
կյան քի ու մահ վան հա կա սու թյուն նե րում 
նրանց բա րո յա հո գե բա նա կան մա քառ ման 
գե ղար վես տա կան ու փի լի սո փա յա կան հիմ-
նա վո րում նե րով: Այս առու մով գնա հա տե լի 
են «Սպան ված աղավ նին», «Ան նա Սա րո-
յան» վի պակ նե րի, «Պայ քար» եւ «Մահ» լայ-
նակ տավ վե պե րի նո րո վի դի տար կում նե րը, 
որոնք հա գե ցած են նա խորդ նե րի բնո րո-
շում նե րի թար մաց մամբ ու հա մալր մամբ:

Մե նագ րու թյու նը, այս պի սով, մի կող-
մից ցու ցա հա նում է Նար-Դոս գրո ղին եւ 
մար դուն՝ իր ստեղ ծա գո ծա կան տա ռա-
պան քի մեջ, ցա րա կան գրաքն նիչ նե րի 
ավե րիչ «կար միր թա նա քի» հետ ունե ցած 
հա կա մար տու թյան մեջ իր եր կե րի գո նե 
«կմախքն ու ոս կոր նե րը փրկե լու» մա քա-
ռում նե րով, իր հիմ նա կան ասե լի քը թա քուն 
անց կաց նե լու հնա րա գի տու թյամբ, մյուս 
կող մից՝ նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան գե ղար-
վես տա կան ու հա սա րա կա կան ար ժե քը՝ 
նար դո սա գի տու թյան վե րար ծարծ մամբ:

Փաս տա լից այս գիրքն առանձ նա կի շուք 
է ստա ցել նար դո սյան ձե ռագ րե րի կա րեւոր 
էջե րի լու սա պատ ճեն նե րի, գրո ղի եւ նրա 
հա րա զատ նե րի լու սան կար նե րի նե րա-
ռու մով: Ուսա նո ղու թյան եւ ըն թեր ցող լայն 
շրջան նե րի հա մար Տ. Մեր ջա նյա նի սույն 
մե նագ րու թյու նը լա վա գույն նվեր է:

Շնոր հա վո րե լով երի տա սարդ գրա կա-
նա գե տի երա խայ րի քը՝ նրա նից ակն կա լում 
ենք նոր ու բո վան դա կա լից ուսում նա սի րու-
թյուն ներ:

ՍԱՄՎԵԼ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. 
դոկտոր, պրոֆեսոր,

ԵՊՀ-ի ակադ. Հր. Թամրազյանի անվան
հայ գրականության ամբիոնի պատվավոր 

վարիչ

Վախթանգ Անանյանի կանաչ տիրույթում

Ան հա տա կա նու թյուն ներ կան, որոնք մեր 
կյան քի ան բա ժան ուղե կիցն են, դա-

սեր են տա լիս մեզ ան գամ այն ժա մա նակ, 
երբ... իրենք այ լեւս չկան հի նա վուրց այս 
արեւի տակ։

Բա ցա ռիկ այդ այ րե րից է եւ Վախ թանգ 
Անա նյա նը՝ հայ րե նա պաշտ գրո ղը, հայ րե-
նի բնու թյան անձն վե րը, անձ նա վո րողն ու 
հրա պա րա կա խո սը, հո ղագն դի բազ մա մի-
լիոն ըն թեր ցող նե րի բա րե կա մը, նաեւ իմ 
մտե րիմ բա րե կա մը, կյան քիս ուղե կիցն այ-
սօր եւ առ միշտ։

Ան վա նի գրո ղի հետ բա րե կա մա ցել եմ 
դե ռեւս իմ վաղ երի տա սար դու թյան տա-
րի նե րին՝ նախ որ պես նրա ըն թեր ցող-ըն-
թեր ցա մո լը, ապա՝ բնա սեր-թղթա կից եւ... 
որ սորդ։ Եվ ամեն ան գամ եր ջան կու թյամբ 
հա ղոր դա կից լի նե լով բնու թյան փի լի սո-
փա ու բա րո յա խոս գրո ղի, մար դու, քա-
ղա քա ցու, հար կավ նաեւ «ավագ որս կան» 
Վ. Անա նյա նին՝ էու թյունս լցվել է անափ կեն-
սա սի րու թյամբ։ Հիա նա լի զրու ցըն կեր, հա-
մով-հո տով, պատ մե լու սեր ու շնորհք ունե-

ցող սա կա վա դեպ մարդ էր։ Պատ մո ղի նրա 
խոս քը բա նա վոր պատմ վածք էր, պատ կեր 
ու գույն՝ շա ղախ ված բնու թյան անա նյա նա-
կան շնչով։ «Վախ թանգ Անա նյա նի կա նաչ 
տի րույ թում» վեր նագ րով իմ հրա պա րա-
կած հուշ-խո հագ րու թյու նից դուրս մնա ցած, 
տա կա վին ան տիպ սույն դրվագ նե րը, թե-
րեւս, նույն պես գան եւ ինչ-որ չա փով լրաց-
նեն ան վա նի գրո ղի աշ խար հը՝ ըն թեր ցող-
նե րի նոր կող մե րով ճա նաչ մա նը՝ եւս մի 
քա նի նրբե րանգ ներ ավե լաց նե լով նրա 
պայ ծառ նկա րագ րին։

* * *
1975-ի օգոս տո սյան հետ հո բե լ յա նա-

կան մի օր զան գա հա րեց ինձ Լու սա կեր տի 
ամա ռա նո ցից, ու հնչեց նրա հու մո րա խա-
ռը հա րա զատ ձայ նը.

— Ա՜յ բա լա, բա չես ասիլ՝ կա րեւոր մի 
հայտ նա գոր ծու թյուն եմ արել ու դեռ օղոր-
մա ծիկ Ար քի մե դի նմա նո ղու թյամբ ձեռ քիս 
ափով ճա կա տիս եմ զար կել ու ոգեւոր ված 
բա ցա կան չել՝ էվ րի կա՜...

Ապա ասաց, որ ԱՄՆ-ից մայր ու աղ ջիկ 
թան կա գին հյու րեր ունի, որոնց մեր տե-
սար ժան վայ րեր տա նե լու, ներ կա յաց նե լու 
հա մար փնտրտուք է ունե ցել՝ գտնե լու էքս-
կուր սա վար եւ վա րորդ։

— Հենց այս տեղ միտքս փայ լա տա կեց, եւ 
հայտ նա գոր ծե ցի՝ ախր մեր Սերժ բա լան ե՛ւ 
մեկն է, ե՛ւ մյու սը։

Պայ մա նա վոր ված օրը իմ ավ տո մե քե նան 
հանգր վա նեց Երեւա նի հայտ նի «Ձկան խա-
նու թի» մեր ձա կայ քում, բարձ րա ցա Անա-
նյան նե րի բնա կա րան։ Ծա նո թաց րին հյու-
րե րի՝ նուրբ դի մագ ծե րով, պատ կա ռանք 
ներշն չող տի կին Վար դա նու շի եւ նրա՝ 
ԱՄՆ-ի հա մալ սա րան նե րից մե կի աս պի-
րան տու հի դստեր հետ։ Վ. Անա նյա նի կի նը՝ 
տի կին Զա րիկն էլ ասաց, որ ման կութ օրե-
րի իր... որ բա նո ցա յին ըն կե րու հին է՝ Վան-
Վաս պու րա կա նից։

— Հա րա զատ քույ րե րի չափ եր ջա նիկ 
ենք, որ վե րագ տել ենք իրա րու։

Նրանք, մի մյանց լրաց նե լով, հու շեր պատ-
մե ցին գաղ թի անու րախ օրե րից։ Պատ մու-
թյուն նե րից հի շո ղու թյանս մեջ ան մո ռաց 
մնաց հե տեւ յալ դրվա գը. գաղ թա կան նե րի 
քա րա վա նը մի գի շեր լու սաց նում է Մեղ րա-
գե տի ափին։ Առա վո տյան, իբ րեւ նա խա ճաշ, 
տոպ րակ նե րում եղած լա վա շի փշրանք նե րը 
թրջել են Մեղ րա գե տի ջրով եւ անուշ արել։

Տի կին Զա րի կը նաեւ ասաց, որ շուրջ 
60 եր կա րու ձիգ տա րի  այդ յու րո վի քաղցր 
ու հա մեղ ջրի հա մն այ լեւս չի զգա ցել… Եվ 
շատ տե ղին է, որ Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի 
ձյու նա պատ բար ձունք նե րից իջ նող վճիտ 
այդ ջրին ժո ղո վուր դը Մեղ րա գետ անունն 
է տվել...

— Նե րե ցեք ինձ, «տիկ նա՛յք փափ կա-
սունք հա յոց աշ խար հի»,— զրույ ցին հա րեց 
տան տե րը,— ձեր հու շե րի շա րու նա կու թյու-
նը՝ Լու սա կեր տում։

Հյու րե րի հետ իջանք, մո տե ցանք ավ տո-
մե քե նա յին։ Դի մա պա կուն թղթիկ էր փակց-
ված։ Պարզ վեց, որ ար գել ված վայ րում եմ 
կա յա նել, եւ հան ված է մե քե նա յի առ ջեւի 
պետ հա մա րա նի շը։ Իս կույն վա րորդ նե-
րին հայտ նի «Փո սի ԳԱԻ» իջա, լրագ րո ղի 
իմ վկա յա կա նով ներ կա յա ցա 1-ին դա սա-
կի հրա մա նա տար, որ քան հի շում եմ, Կա-
րա պե տյա նին։ Նա, հա կա ռակ իմ սպաս-
ման, կար գին մարդ դուրս եկավ. ոչ միայն 
մեկ ակն թար թում տե ղը դրվեց մե քե նա յի 
պետ հա մա րա նի շը, այ լեւ դա րա կից հա նեց 
Վ. Անա նյա նի «Որ սոր դա կան պատմ վածք-
նե րի» հա տո րա շա րը։ Գրքե րը կի սա մաշ ված 
էին, որը նշան էր շա տան գա մյա ըն թերց ման։

— Հեր թա պա հու թյանս օրե րին ես այս 
գրքե րով եմ հա ճե լիո րեն լցնում ժա մա-
նակս, որի հա մար ան չափ երախ տա պարտ 
եմ հե ղի նա կին։ Իմ ամե նասր տա մոտ գրողն 
է, նրա ցա վը տա նեմ։ Խնդրում եմ հա ղոր-
դել ըն թեց րո ղի իմ խո րին հար գանք նե րը։

Ավ տո տե սուչ նե րի՝ մեր եր թու ղուց հետ 
պա հե լը, ճշմա րիտ է, ան հա ճո էր, սա կայն 
այդ պի սի ըն թեր ցող մի լի ցիո նե րի հան դի-
պելն ուղ ղա կի հա ճե լի անակն կալ էր։

Հյու րե րին տա րա «Զվարթ նոց» տա ճար, 
ապա՝ Ս. Հռիփ սի մե եկե ղե ցի, հե տո նաեւ 
Գառ նի ու Գե ղարդ, իսկ երբ օրը երե կո յա-
նում էր, հա սանք զո վա շունչ Լու սա կերտ։ 
Վախ թանգ Անա նյա նը մեզ տես նե լուն պես 
խո րո վա ծի կրա կը վա ռեց։ Մայր ու աղ-
ջիկ մո տե ցան Վ. Անա նյա նին եւ գո հու նա-
կու թյուն հայտ նե ցին նրան՝ շրջա գա յու-
թյան նա խա ձեռ նո ղին։

— Էս ըն թաց քում, երեւի, իրար բա վա կա-
նին ճա նա չե ցիք, հը՞,— ասե լով՝ հա յացքն 
ուղ ղեց իմ եւ Վար դա նու շի աղջ կա վրա։— 
Վար դա նո՛ւշ, Զա րի՛կ, ի՞նչ կար ծի քի եք, մեր 
էս ազապ նե րին չա մուս նաց նե՞նք։

— Ես կհավ նիմ զին քը,— ոչ ավե լի, ոչ պա-
կաս խոս տո վա նեց ամե րի կա հայ օրիոր-
դը,— սա կայն կցա վիմ, որ հա յե րեն լավ 
չեմ գի տեր։

— Մեր երի տա սարդն էլ անգ լե րեն չի գի-
տեր, ոչի՜նչ, հե տո կսո վո րեք։ Գիտ ցեք, որ 
կա մի ջազ գա յին լե զու նե րից առա վել հզո րը՝ 
սի րո լե զուն...

Իհար կե այս տեղ կա տա կի բա ժի նը 
շատ էր։

Մեր չսկսված ու չկա յա ցած «սի րա բա նու-
թյու նը» այս քա նով ավարտ վեց։

Ճա շե լու ըն թաց քում հո գե բա նա կան մի 
երեւույ թի ակա նա տես եղանք, որը մո ռա-
նա լու բան չէ... Հե ռուս տա ցույ ցի էկ րա նին 
Հայ րիկ Մու րա դյանն էր՝ Վան-Վաս պու րա-
կա նի ազ գագ րա կան եր գե րի սրտագ րավ 
կա տա րու մով։ Անա նյա նը, ավե լի շատ հյու-
րե րի հա մար, ասաց, որ Հայ րիկն իր հա սա-
կա կիցն է, լա վա գույն ըն կե րը։ «Շա տախ ցի 
Գե լոն» եւ մի քա նի այլ պատմ վածք նե րի 
նյու թը նրա նից է առել։ Նա մարդ-գանձ է, 
շուրջ 150 երգ է կա տա րում, աղջ կա՝ Մա-
րո յի հետ հա մույթ են ստեղ ծել՝ փրկե լով մեր 
ազ գագ րա կան եր գե րը։

Վար դա նու շը դա դա րեց րել էր ընթ րի քը 
եւ հա մակ ուշադ րու թյամբ կլան վել Հայ րիկ 
Մու րա դյա նի կա տա րում նե րով՝ ինք նա-
մո ռաց, մի տե սակ վե րա ցած իրա կա նու-
թյունից։  էջ 7, 8

Երիտասարդ գրականագետի առաջին գիրքը



ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2022, ՄԱՐՏ Ա, ԹԻՎ 5 (601), ԷՋ 6

Սկիզ բը՝ թիվ 3—4

Ա լա ջա ջյանն ապ րե լու, հա րա տեւե լու ու 
նաեւ չա րին պատ ժե լու վճռա կա նու թյու-

նը մարմ նա վո րել է հատ կա պես իր կեր տած 
գլխա վոր հե րոս նե րի՝ Փա ռե նի, Արա մի, Կա-
րո յի, Սի մո նյա նի կեր պար նե րում։

«Նա վը լե րան վրա» վե պում Կոս տան 
Զա րյա նը մի այս պի սի միտք է ար տա հայ-
տում. կան «ամե հի» կռվող ներ, եւ կան 
«գա ղա փա րի» մար դիկ։

Ալա ջա ջյանն իր վե պում միա ժա մա նակ 
կեր տում է ե՛ւ կռվող, ե՛ւ գա ղա փա րա կիր 
մարդ կանց տի պար ներ, որոն ցից հատ կա-
պես առանձ նա նում է Փա ռե նը։

Որ քան էլ Արամն ավե լի մեծ լիա զո րու-
թյուն նե րով է օժտ ված եւ բարձր պաշ տոն 

ունի, վե պի կենտ րո նա կան հե րո սը 
մնում է Փա ռե նը՝ հան ձին որի գրողն 
ար տա հայ տում է վե պի գա ղա փա րա-
կան իր իդեա լը՝ վե րա դար ձի փաստ, 
հո գեւոր ու ազ գա յին ար ժա նիք նե րի 
պահ պա նում, գո յակռ վի իրա կա նա-
ցում, փրկվե լու հնա րա վո րու թյան առ-
կա յու թյուն (նա միակն է վե պի գլխա-
վոր հե րոս նե րից, որ չի մա հա նում)։

Փա ռե նը, կյան քի մեծ փոր ձա ռու-
թյուն ունե նա լով, միան շա նակ չի ըն-
դու նում կա տար վող դեպ քե րը, կաս-
կա ծով է վե րա բեր վում Արա մի կող մից 
կա տար վող քայ լե րին, այն հա մո զումն 
ունի, որ մեծ տե րու թյուն նե րը կա րող 
են ամեն րո պե լքել իր ժո ղովր դին, ու 
կա րող են կրկնվել աք սորն ու ջար-
դը։ Մտա ծում նե րի երկ վու թյու նը, որն 
անընդ հատ տան ջում է նրան, թեեւ մի 
կող մից մի ջոց է հե ղի նա կի հա մար իր 
հե րո սի կեր պա րի հարս տաց ման (հո-
գե կան հույ զեր, իրա կա նաց վող գոր-
ծո ղու թյուն նե րի բազ մա զա նու թյուն ու 
բազ մա դի մու թյուն եւ այլն), սա կայն 
մյուս կող մից ար տա ցո լում է այն բարդ 
ու հա կա սա կան իրա վի ճա կը, որի մեջ 
հայտն վել էր ողջ կի լի կիա հա յու թյու նը։

Փա ռե նը լավ գի տի իր ժո ղովր դի պատ-
մու թյու նը, այն բնաշ խար հը, որի մեջ հա-
սակ է առել հայ մար դը։ Նա հո գով ու 
էու թյամբ կապ ված է հայ րե նի եզեր քին, 
հա ճախ է զրույ ցի բռնվում ոչ միայն մարդ-
կանց, այ լեւ դաշտ ու լե ռան, քար ու ծաղ կի 
հետ. չէ՞ որ նրանք իր հա րա զատ ներն են, իր 
կյան քի հե նա սյու նե րը։

Նա գի տե, որ թշնա մին նույն նպա տակ-
ներն է հե տապն դում, ինչ մինչ եղեռ նը, 
պար զա պես առայժմ նա գոր ծում է դա րա-
նից, մին չեւ կզին վի ու կկազ մա կերպ վի։

Փա ռե նը հաս կա նում է նաեւ, որ օգ նող 
ուժ չկա Զեյ թուն վե րա դար ձած հա յե րի 
հա մար, ու նաեւ՝ տեղ չկա գնա լու, քա նի 
որ նախ նի ներն այս քա րա լեռ ներն ու հո-
վիտ ներն են ավան դել իրենց, եւ որ պետք 

է ամեն ինչ անել ապ րե լու ու գո յա տեւե լու 
հա մար մինչ նա հա տակ վե լը։

Նրա նման է մտա ծում նաեւ Կա րոն, որը, 
սա կայն, ունի ան բե կա նե լի այն հա մո զու մը, 
որ գո յա տեւե լու առա ջին երաշ խի քը թշնա-
մուց վրեժ լու ծելն է։

Կա րոն շրջում ու տես նում է, թե ինչ պես 
են նոր վայ րա գու թյուն նե րի նա խա պատ-
րաստ վում թուր քա կան բնա կա վայ րե րում։ 
Կա րոն զեն քի հա վա տա վոր է, ամեն բա-
նից առաջ նա ապա վի նում է զեն քին եւ այդ 
զեն քը հա ճախ է օգ տա գոր ծում որ պես ար-
դա րու թյան վե րա կանգն ման միակ մի ջոց։ 
Հենց այդ հա մոզ մամբ էլ նա պատ ժում է 
թե ջիր լե ցի Օս մա նին, չո փուր Ալի ին, օվա-
ցի Քյո սեին ու մյուս մար դաս պան նե րին։ 
Կա րոն վրեժ ունի, վրեժ իր երկ րի կորս տի 
հա մար, վրեժ անա պատ նե րում ան թաղ 
մնա ցած նե րի, իր մար տա կան ըն կեր նե րի 
կորս տի, թշնա մու ցու ցա բե րած անգ թու-
թյուն նե րի ու հա յա տյա ցու թյան, կրկնվող 
նո րա նոր սպա նու թյուն նե րի հա մար։

Ինչ պես բնու թագ րում է նրան Մի քա յե լը, 
«եր կու մարդ կա նրա մեջ», ու նրան հաս-
կա նա լը դժվար է. այդ մար դը «եւ վրեժ է 
գո ռում, եւ շա րա կան ներ է սի րում»։ Եվ, 
իրոք, լի նե լով զեն քի մարդ՝ Կա րոն չի կորց-
րել այն ամե նը, որ մարդ կա յին է ու գե-
ղե ցիկ։ Նա էլ շա տե րի նման ձգտում է իր 
ըն տա նիքն ունե նալ ու խա ղաղ կյան քով 
ապ րել։ Խո նարհ ված վան քից եկող պա-
տա րա գի մե ղե դին նրան մո ռա նալ է տա լիս 
զենք ու թշնա մի, հո գե պես նա վե րա նում է 
թշվառ իրա կա նու թյու նից, մե ղե դու թեւե րով 
սա վառ նում գե ղե ցի կի աշ խար հում։

Կա րո յի այս էու թյան մի այլ դրսեւո րում 
է մարմ նա վոր ված Տրդա տի մտա ծում նե-
րում ու գոր ծո ղու թյուն նե րում, որին թվում է, 
թե իր նո րա ծին զա վա կով ու նրա առա ջին 
ճի չով վերսկս վում է նոր կյանք, եւ այդ նոր 
կյան քը ջա նում է պահ պա նել թշնա մու դեմ 
կռվե լով՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ այն մեռ նե-
լու կռիվ է եւ ոչ՝ հաղ թա նա կի։

Ալա ջա ջյանն ստեղ ծել է Արա մի բազ մա-

դի մի եւ ան գամ հա կա սա կան կեր պա րը, 
որն ավե լի ճշգրիտ է ար տա հայ տում այն 
բարդ կա ցու թյու նը, որի մեջ հայտն վել էին 
Զեյ թուն վե րա դար ձած նե րը։ Հո գեխ ռով 
կաս կած ներն ու մտո րում ներն անընդ հատ 
տան ջում են Արա մին՝ զին վել եւ թշնա մուն 
առիթ տալ հար ձակ վե լո՞ւ, թե՞ մնալ ան զեն 
ու հույ սը դնել ուրիշ նե րի վրա՝ լի նեն դրանք 
օտար թե Մա րա շում ու Ադա նա յում գտնվող 
յու րա յին։ Այ դու հան դերձ՝ Արա մի մտա ծո ղու-
թյան ու գոր ծու նեու թյան նշա նա կա լի մասն 
էա կա նո րեն տար բեր վում է վե րո հի շյալ հե-
րոս նե րի տրա մադր վա ծու թյու նից ու դիր քո-
րո շու մից։ Արա մը, որ կռվել է Ֆնդի ճա քում, 
Ար մե նա սա րում եւ վաս տա կել «Ամա նո սի 
ա ռյուծ» մա կա նու նը, հան դես է գա լիս որ-
պես ամեն գնով խա ղաղ կյանք պահ պա-
նե լու գա ղա փա րի ջա տա գով։ Այդ փխրուն 
խա ղա ղու թյու նը պահ պա նե լու հա մար նա 
փոր ձում է տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րի մեջ մտնել մահ մե դա կան շրջա պա տի 
հետ, ան գամ հան դուր ժում ինչ-ինչ ոտնձ-
գու թյուն ներ, փոր ձում բա նակ ցել թշնա մու 
զին վո րա կան ղե կա վա րու թյան հետ։

Արա մը մեծ հույ սեր է կա պում մա նա-
վանդ ֆրան սիա ցի նե րի հետ, որոնք, իրա-
կա նում, հա զիվ էին իրենք իրենց պաշտ-
պա նում պա տե րազ մի պար տու թյու նից 
կրկնա կի գա զա զած թուր քե րից։

Վե պի մի շարք հատ ված նե րում պատ-
կեր վում է Արամ—Կա րո հա կադ րու թյու նը, 
որը եր բեմն վե րած վում է ան զի ջո ղա կա-
նու թյան, քա նի որ եր կու սի բեւե ռաց ված 
տե սա կետ ներն էլ ճիշտ էին այն քա նով, որ-
քա նով որ ճիշտ չէ ին։ Ունե նա լով միեւ նույն 
նպա տա կը՝ փրկել ժո ղովր դին թուր քա կան 
հար ձա կում նե րից, նրանք խնդրի լուծ ման 
տար բեր ուղի ներ են տես նում։ Կա րոն շատ 
ավե լի գործ նա կան մի ջոց նե րի է դի մում՝ 
հաս կա նա լով, որ թուր քը չի հան դուր ժե լու 
հայ կա կան պե տա կա նու թյան ստեղ ծու մը, 
Արա մը ջա նում է ժա մա նակ շա հել, սպա սել 
դեպ քե րի զար գաց մա նը, չհրահ րել թշնա-
մուն…  էջ 7

 էջ 3, 4
1736 թ. Նա դի րը գա հըն կեց է արել շահ 

Աբաս III-ին եւ իրեն հռչա կել Պարս կաս-
տա նի նոր շահ: Նա դի րը հա տուկ քա ղա-
քա կա նու թյուն է վա րել Հա յոց Եկե ղե ցու 
նկատ մամբ, այ ցե լել է Ս.  էջ միա ծին, եղել 
Մայր Աթո ռում, հան դի պել Աբ րա համ Գ 
Կրե տա ցի Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 
(1734—1737 թթ.) հետ: Նա ար տո նու թյուն-
ներ է շնոր հել Հա յոց Եկե ղե ցուն եւ ազա տել 
հար կե րից, հա յե րի նկատ մամբ բա րե հաճ 
վե րա բեր մուն քի շնոր հիվ պարս կա կան գե-
րու թյու նից ազատ վել եւ մայր հայ րե նիք են 
վե րա դար ձել հա զա րա վոր հա յեր: Կա րեւոր 
հա յան պաստ ձեռք բե րում էր այն, որ Կա թո-
ղի կո սի խնդրան քով Նա դի րը հա տուկ հրո-
վար տա կով զրկել է մահ մե դա կա նու թյուն 
ըն դու նած հա յե րին ժա ռան գե լու իրենց 
քրիս տո նյա հա րա զատ նե րի ունեց ված քը: 
1735 թ. հրո վար տա կով հաս տա տել էր Ամե-
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սու թյան իրա վունք-
նե րը: Չա փա զանց կա րեւոր էր, որ հայ հո-
գեւո րա կա նու թյան խնդրան քով Նա դի րը 
սահ մա նա փա կում է կա թո լիկ մի սիա նե րի 
գոր ծու նեու թյու նը Պարս կաս տա նում, ար-
գե լում նրանց քա րոզ չա կան առա քե լու թյու-
նը պարս կա հա յե րի շրջա նում, մի բան, որ 
առա ջաց րել էր Ֆրան սիա յի դժգո հու թյու նը: 
Նա դի րը Երեւա նի նոր խա նին խստա գույնս 
հանձ նա րա րում է հո գա տար լի նել Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի եւ ընդ հան րա պես հա յե րի 
նկատ մամբ, խոր հուրդ է տա լիս չվստա հել 
Երեւա նի պար սիկ եւ թուրք աղա նե րին, այլ 
ամեն հար ցում խորհր դակ ցել «կա թո ղի կո-
սի եւ հայ մե լիք նե րի հետ», քա նի որ «Եր-
կիրն ու ժո ղո վուր դը նրանցն են, եւ նրանք 
պետք է այն շե նաց նեն»:

Ըստ Մխի թա րյան միա բա նու թյան ան-

դամ հայր Ղ. Ին ճի ճյա նի՝ Նախ ջա վա նը կամ 
Նախջ վա նը պարս պա պատ քա ղաք էր եւ՝ 
«Յա ռա ջին ժա մա նակս էր սա մի ի մե ծա-
մեծ եւ ի բազ մա մարդ քա ղա քաց. այլ այժմ 
անշ քա ցեալ կայ առա ջին բա րե զար դու թե-
նէ իւր մէ ի պատ ճառս պէս պէս առ մանց եւ 
աւեր մանց ի յա ղուա նից (իմա՛ աֆ ղան նե-
րից.— Ա. Մ.) ի ժա մա նակս եւ զկնի մա հուան 
Դահ մաս գու լի խա նին պար սից. յո րում ժա-
մա նա կի անհ նա րին զրկանս եւ աղէտս կրե-
ցին բնա կիչքն որ պէս լուաք յա կա նա տես 
ծե րու նեաց՝ որք գտան ան դէն:

Յա ռա ջա գոյն պատ մեն լի նել ան դէն 
տունս իբր 30 000. բայց այժմ չիք ի նմա 
7000, որք ըստ մե ծի մա սին պար սիկք են, եւ 
մնա ցեալքն յազ գէս հա յոց. լի են ի նմա աւե-
րակք պէս պէս շի նուա ծոց եւ մզկթաց...»: 
Իսկ հայր Ղ. Ալի շա նը «Սի սա կա նում» գրում 
է հե տեւ յա լը. «Յայս սակս յոյժ ստո րան կեալ 

է քա ղաքն ի նախ կին բար գա ւա ճա նացն եւ 
ի բազ մու թե նէ բնակ չաց, որ արդ չեն աւե լի 
քան զ7000, եր կու մասն այ լազ գի՝ Թա թար 
եւ Պար սիկ, եւ մի՝ Հայ»:

1807—1809 թթ. Արեւել  քում ճա նա պար-
հոր դած Տրա պի զո նի ֆրան սիա կան հյու-
պա տոս Ա.  Դյուպ րեն, նշե լով քա ղա քի 
կի սա վեր լի նե լու մա սին, գրում է, որ բնա-
կիչ նե րի թվում հաշվ վում է հի սուն ըն տա-
նիք հայ «հերձ վա ծող»: 1814 թ. Նա խի ջեւա-
նում գտնվող ուղե գիր Ջ. Մո րիե րը գրում 
է, որ քա ղաքն ունի մո տա վո րա պես 2000 
բնա կիչ, սա կայն քա ղա քը եր կար ժա մա նա-
կից ի վեր քայ քայ ված է եւ շա րու նա կում է 
քայ քայ վել: 1812 թ. Նա խի ջեւա նով ան ցած 
ուղե գիր Ֆրեյ գա նը գրում է. «Նա խի ջեւա նը 
մի մեծ վայր է, որ հա ճախ են թա կա է եղել 
ավե րում նե րի: Պար սիկ պատ մա բան նե րը 
հաս տա տում են, թե նա խա պես այն տեղ 

կար տա սը հա զար տուն... Նա խի ջեւա նը 
շատ քիչ բան ունի իր նախ կին փառ քից»: 
Նույն թվա կա նին քա ղա քում եղած անգ-
լիա ցի ուղե գիր Ու. Աուզ լե յը եւս վկա յում է, 
որ նախ կի նում ըն դար ձակ այս քա ղա քը 
«բաղ կա ցած է ավե րակ նե րից, որոնց մեջ 
կան հիա նա լի տնե րի մնա ցորդ ներ»: Մի 
քա նի տա րի անց (1817 թ.) քա ղաք այ ցե-
լած ուղե գիր Մ. Կո ցե բյուն նշում է, որ քա-
ղաքն ու շրջա կայքն այն քան ամա յի են, որ 
հնա րա վոր չէ նկա րագ րել, ապա հա վե լում. 
«Իր նախ կին բար գա վաճ օրե րում, ասում 
են, թե երե սուն հա զար տուն ուներ, բայց 
այժմ հա զիվ թե այս թվի մեկ եր րոր դը մնում 
է»: Նույն թվա կա նին քա ղաք այ ցե լած ուղե-
գիր Ջ. Ջոն սո նը գրում է. «Նա խի ջեւա նում 
տեսն վում են շատ ըն դար ձակ մի քա ղա քի 
մնա ցորդ նե րը, նկա տե լի՝ ամ րու թյուն նե րի, 
քար վան սա րա նե րի եւ մի նա րեթ նե րի ավե-
րակ նե րից: ....Թվում է, թե ներ կա քա ղա քը 
կանգ նած է հնի վրա, որ պարզ երեւում է 
շեն քե րի մեջ նկա տե լի փո սե րից, կա մար նե-
րից եւ պա տե րի բե կոր նե րից»: Իսկ 1817—
1820 թթ. ճա նա պար հոր դած Ռ. Քեր Փոր-
տը րը քա ղա քի մա սին գրում է հե տեւ յա լը. 
«Նա խա պես դա բա վա կան մեծ քա ղաք էր, 
բայց պա տե րազ մի ավեր նե րը փոք րաց րել 
են ամեն տե սա կե տից.... Նրա ներ կա նվա-
զած շրջագ ծի շուր ջը գտնվում են մեծ տա-
րա ծու թյամբ աշ տա րակ նե րի, մզկիթ նե րի, 
տնե րի եւ այլ ավե րակ նե րը, որոնք եր բեմն 
նրա պա րիսպ նե րից ներս էին [գտնվում]: 
Նույ նիսկ երբ քա ղա քին մո տե ցանք, անց-
նում էինք բո լո րո վին կոր ծան ված անբ նակ 
տե ղե րից, մին չեւ ներ կա մուտ քին հաս նե լը: 
....դա (Նա խի ջեւա նը.— Ա. Մ.) շատ հա ճախ 
զոհ վել է պայ քա րող բա նակ նե րի»:

 էջ 8

Երբ եղեգները կանգուն են

Նախիջեւանի պատմության մի քանի տվյալների շուրջ 
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 էջ 5
Շու տով նա սկսեց շրթունք նե րը շար ժել 

Հայ րի կի եր գի հան գույն, «Կա լի եր գը» եւ 
«Գու թան չել ներ, աշ խարհ ի՞նչ էր»-ի կա-
տար ման ժա մա նակ նույ նիսկ երգ չից մեկ 
վայր կյան շուտ էր ար տա բե րում բա ռե րը։ 
Ակն հայտ էր Վար դա նու շի խո րին հուզ մուն-
քը, նե րաշ խար հի տակնուվրա լի նե լը... Ակ-
նո ցի տա կից կա թիլ-կա թիլ իջ նում էին ար-
ցունք նե րը։

Հուզ մուն քին չդի մա ցավ. հա մեր գի 
ավար տին փղձկաց երե խա յի պես ու նետ-
վեց կից սե նյա կը։

Քիչ անց, երբ նրան կրկին մեզ մոտ՝ 
հյու րա սե նյակ բե րե ցին, մե ղա վո րի պես 
ժպտաց եւ սկսեց «ար դա րա նալ» հո գե կան 
անս պա սե լի զեղ ման հա մար։ Ասաց.

— Օվ կիա նո սի այն կող մում շուրջ 60 
տա րի աս եր գեր չեմ լսած... ասի կա ուս-
կի՞ց եկավ...

Անա նյա նը մո տա վո րա պես այս պես մեկ-
նա բա նեց.

— Վար դա նո՛ւշ ջան, մի զար մա ցիր, էդ 
անուշ եր գե րը քո մայ րա կան կա թի, «Օրո-
րո ցա յին»-նե րի հետ են քո հո գու մեջ մտել, 
նաեւ մա նուկ օրե րում ժո ղովր դից լսած ներդ 
են մնա ցել հո գուդ խո րա խո րին շեր տե րում, 
որ հի մա, մեր սքան չե լի Հայ րիկ Մու րա դյա-
նի օգ նու թյամբ, ժա մա նակ նե րի մո ռա ցու-
թյան նստված քը պղտոր վեց, ու այս պես 
վեր հառ նե ցին... Կա, չէ՞, քի միա կան բուռն 
ռեակ ցիա... Հա մա րենք, որ քոնն էլ հո-
գու, հո գե կա նի բուռն ռեակ ցիան էր, գե նե-
րիդ ար ձա գան քը...

Այս եզ րա հան գու մից հե տո բո լորս թե-
թեւա ցած ժպտա ցինք, եւ ամեն բան կրկին 
իր բնա կա նոն հունն ըն կավ։

* * *
Հայ րա կան սրտա ցա վու թյամբ միշտ 

մտա հոգ ված էր իմ ամուս նու թյան «հիմ-
նախնդ րով» (ար դեն «կար միր գի ծը»՝ երե-
սունն ան ցել էի...)։ Ամեն հան դիպ ման հոր-
դո րում էր կա տա րել «մար դուս կյան քի 
կա րեւոր գոր ծը»։

— Տղա՛ ջան,— ասաց մի ան գամ,— աշ-
խար հում ամե նա մեծ խնդի րը, առ հա սա-
րակ, ընտ րու թյունն է, ավե լի ճիշտ՝ ընտ րու-
թյան պա տաս խա նատ վու թյու նը։

Մեր շրջա պա տում լավ աղ ջիկ ներ կան, 
որ կու զեի հետդ ծա նո թաց նել։ Գե ղեց կու հի-
նե րից մե կը բա րի-բա րյա ցա կամ, գրա գետ, 
խոս տում նա լից ապա գա յով դաշ նա կա հա-
րու հի է։ Նա քո առանձ նա տա նը, գի տեմ, 
գործ անո ղը չէ, ան գամ վար դերն ու ծա ղիկ-
նե րը չի ջրե լու, ասե լու է՝ «Օ՜յ, մատ նե րիս 
մկան նե րը ձգվե ցին, վաղն ինչ պե՞ս նվա-
գեմ...»: Ծա նոթ լի նե լով քո նե րաշ խար հին, 
նա խա սի րու թյուն նե րին՝ առայժմ դժվա րա-
նում եմ մեկն ու մե կի հետ ծա նո թաց նել։ 
Չեմ ուզում՝ կինդ այն պի սի նը լի նի, որ... 
Օրի նակ՝ մտո վի պատ կե րաց նենք այս պի սի 
շատ հնա րա վոր մի իրադ րու թյուն. պատշ-
գամ բի բազ մո ցին նստած՝ հմայ վում ես ոս-
կե վո րած աշ նան կա խար դա կան գույ նե րով, 
էու թյունդ դառ նում է երա զուն, լցվում բնու-
թյան քնա րա շունչ ղո ղանջ նե րով։ Քա մի է 
սկսվում ու ոս կե խա շամն օդում պտտում, 
պտտում, բե րում, լցնում է ոտ քե րիդ տակ։ 
«Էս ի՞նչ հրաշք է, ջան է՞, ջա՛ն, իս կը ոս-
կե աշուն»,— շշնջում է սիրտդ։ Հո գես լաց-
ման այդ վեհ պա հին հան կարծ բաց վում է 
պատշ գամ բի դու ռը եւ... ավե լով «զին ված» 
կինդ հո խոր տում է. «Վաա՜հ, զզվե ցինք էլի 
էս ան տեր տե րեւ նե րից...»։

Եվ հո գումդ մի ամ բողջ գե ղե ցիկ աշ-
խարհ ավեր վեց, չէ՞...

....Եղավ, որ հենց ին քը՝ Վախ թանգ Անա-
նյանն ինձ «ամուս նաց րեց»... հետ մա հու... 
Զար մա ցաք, ան շուշտ, ինչ պես թե՝ հետ մա-
հու... Այո՛, իրա կա նում նրա շնոր հիվ էր, որ 
ճա կա տագ րո րեն կա րեւոր մի պա տե հու-
թյուն ինձ ըն ձեռ վեց՝ դիպ վա ծի պատ ճա ռա-
հե տեւան քա յին իմաս տով...

....1981 թ. մար տին՝ սի րե լի գրո ղի մահ-
վան տա րե լի ցին, որ պես սրտի ցան կու-
թյուն եւ հո գուս պարտք, հոդ վա ծա շար էի 
տպագ րում «Աշ տա րակ» շրջա նա յին թեր-
թում։ Մեր քա ղա քի գլխա վոր ճար տա րա-
պե տի դուստ րը, որին հեռ վից ճա նա չում 

էի որ պես շրջա նա յին եւ հան րա պե տա կան 
օլիմ պիա դա նե րի հաղ թող եւ որի մա սին լու-
րեր ու լու սան կար ներ էինք տպագ րել, եկավ 
իմ աշ խա տա սե նյակ։ Ասաց, որ բժշկա կան 
ինս տի տու տի իրենց դա սա խո սը՝ Լեւոն 
Վախ թան գո վի չը, տե ղյակ է իր հայ րի կի մա-
սին իմ հրա պա րա կում նե րից եւ խնդրում է 
թեր թե րի բո լոր հա մար նե րը։ Օրիոր դը նաեւ 
նշեց, որ ինքն օրերս ըն թեր ցել է ամ բողջ 
հոդ վա ծա շա րը, սա կայն տատն իր հա վա-
քած թեր թե րից եր կու սը որ պես թուղթ է օգ-
տա գոր ծել...

Ես, թեր թերն ի մի բե րե լով, ըն կե րոջս՝ 
Լեւո նի որ պի սու թյու նից հարց րի եւ խնդրե-
ցի փո խան ցել նաեւ իմ ջերմ, կա րո տա-
լի ող ջույն նե րը։

Հրա ժեշ տից առաջ նա լրագ րո ղի իմ 
ինք նա սի րու թյու նը շո յող մի նա խա դա սու-
թյուն ասաց.

— Ի դեպ, գրե լով Անա նյա նի հետ հան դի-
պում նե րի մա սին՝ միա ժա մա նակ ըն թեր ցո-
ղի հա մար նաեւ Ձեր հո գե կան աշ խարհն 
եք շատ կող մե րով անուղ ղա կիո րեն բա ցա-
հայ տում...

Ես նրան խնդրե ցի նստել եւ ասել՝ մաս-
նա վո րա պես ին չը, որը։ Նա չմեր ժեց, 
նստեց։ Այդ նստելն էր... Մեր զրույ ցը ծա-
վալ վե՜ց, գնա՜ց... «Խո սիր, որ քեզ ճա նա-
չեմ»,— նո րա ծա նո թին հոր դո րել է ան տիկ 
ժա մա նակ նե րի փի լի սո փան։

Աղ ջիկն ինձ դուր եկավ։ Մենք ժա մադր-
վե ցինք, հե տո... ամուս նա ցանք։ Նա իմ 
կինն է ար դեն քա ռա սուն տա րուց ավե-
լի։ Ծայ րա հեղ, հի վան դա գին աս տի ճա-
նի մաք րա սեր է, սա կայն, բա րե բախ տա-
բար, տե րեւ նե րից այն քան էլ չի դժգո հում 
ու տրտնջում...

 էջ 8

 էջ 6
Շատ ավե լի իրա-

տե սա կան հա յացք-
նե րի տեր է Սի մո-
ն յա  նը ։  Խո  հո ւն , 
հա մար ձակ, քչա-
խոս ու գոր ծու նյա 
այդ հե րո սը սթափ 
հա յացք ունի կյան-
քի նկատ մամբ եւ 
ճիշտ է կողմ նո րոշ-
վում բարդ իրա վի-
ճակ նե րում։ Մյուս 
բո լոր գլխա վոր հե-
րոս նե րի հա մե մա-
տու թյամբ՝ Ալա ջա-
ջյա նը քիչ է խո սում 
Սի  մո  ն յա  նի  մա-
սին։ Սա կայն այն, 
ինչ աս վում է, հա-
մա կող մա նիո րեն 
բա ցա հայ տում է նրա հայ րե նա սեր նկա-
րա գի րը, վեր հա նում մա նա վանդ կազ մա-
կերպ չա կան ունա կու թյուն նե րը։

Ալա ջա ջյա նը նա խընտ րում է վե պում 
գոր ծող ան ձանց բնու թագ րել ոչ այն քան 
հե ղի նա կա յին խոս քով, որ քան նրանց կա-
տա րած գոր ծե րով, իսկ եր բեմն էլ՝ հա մե-
մա տու թյուն նե րի ու հա մադ րու թյուն նե րի 
կի րառ մամբ՝ միշտ պահ պա նե լով բա ռի 
կամ պատ կե րի սեղ մու թյու նը։ Իր հե րոս նե-
րի բնու թագր ման այդ պի սի հա կիրճ օրի-
նակ է ներ քո հի շյալ հատ վա ծը, որ տեղ գրո-
ղը բնու թյան երեւույթ նե րի զու գադր մամբ 
ընդգ ծում է այս կամ այն հե րո սին բնո րոշ 
էա կան հատ կա նիշ ներ. «Անձ րեւ… եւ մռայլ, 
ամ պոտ ված մի դեմք, որ անձ րեւել չգի-
տե։ Արա մը…

Հե ռագ րա տան վեր նա հար կի սե նյա կում՝ 
տա մուկ լռու թյուն, դրսի խո նա վու թյու նից 

ներս նետ վող թաց 
հո ղի բուր մունք, 
եւ անամպ աչ քեր, 
լայն բաց ված. սեւե-
ռուն։ Կա րոն…

Անձ րեւի թե լե րի 
պես թափ վող վար-
սե  րի  երա զանք. 
կա թի լ  նե  րի  պես 
շո յիչ ու հով մատ-
ներ,  տաք սրտի 
վրա իջ նող թա ցու-
թյուն, եւ դեռ ինչ-որ 
տեղ երե խա յի լա-
ցի պես միա լար ու 
սրտա կե ղեք անձ-
րեւ… Սի մո նյա նը…

…Ամպ, շան թա-
լից, շարժ վող ամպ։ 
Վար դա պե տը…» 
(էջ 192)։

Հա կիրճ, բայց խիստ տի պա կան բնու-
թագ րում ներ, որ բա ցա հայ տում են յու րա-
քան չյու րին առան ձին-առան ձին եւ բո լո րին 
միա սին։ Եվ ամե նա կա րեւո րը՝ անձ րեւի 
մշտա կան ներ կա յու թյուն, որ երկն քից 
թափ վող սո վո րա կան անձ րեւ չէ, այլ թշնա-
մուց եկող եր կա թե անձ րեւ։

Վե պում գոր ծող հե րոս նե րից ամեն մեկն 
իր «ճշմար տու թյունն» ունի եւ գո յա տեւ ման 
իր ճա նա պարհն է դա վա նում։ Ալա ջա ջյա նի 
հե ղի նա կա յին հա յացքն իհար կե շատ ավե-
լի լայն է եւ հան գում է այդ ամե նի կշռա-
դատ ված հա մադր ման գա ղա փա րին։

Արա մի ցան կա ցա ծը, որ նոր կյանք 
սկսելն է, Զեյ թու նը հա յե րով վե րաբ նա կեց-
նե լը, որը կնշա նա կեր պե տա կա նու թյան 
սաղ մե րի հիմ նում, իրա տե սա կան չէր, եւ 
այդ մտքին ի վեր ջո հան գում է նաեւ ին քը՝ 
Արա մը՝ հաս կա նա լով, որ թշնա մու կող մից 

գրավ ված հո ղե րի վրա՝ թյուր քա լե զու շրջա-
պա տում, հնա րա վոր չէ պե տա կա նու թյուն 
ստեղ ծել, որ այդ հո ղը քո նը պի տի դարձ նես 
եւ նոր մտա ծես պե տա կա նու թյան մա սին, 
որ ան հող եւ ան ժո ղո վուրդ պե տա կա նու-
թյուն չի լի նում։ Արա մի պատ կե րա ցում նե-
րում այդ պես էլ չի որո շա կիա նում այդ պե-
տա կա նու թյան հնա րա վոր նկա րա գի րը։ Այդ 
մա սին չի գրում նաեւ Ալա ջա ջյա նը, ինչ պես 
որ առ հա սա րակ չի գրել մեր քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րից ու գրող նե րից (Ստե փան Զո-
րյա նի «Պապ թա գա վոր» պատ մա վե պում 
եւս չի խոս վում ցան կաց ված պե տա կա նու-
թյան ինչ պի սին լի նե լու մա սին) եւ ոչ մե կը։ 
Ցա վոք, այն մե զա նում գրե թե միշտ պատ-
կեր վել է որ պես երկն քում թեւա ծող մի կա-
պույտ թռչուն, եւ կարծ վել է, թե դրա «իջե-
ցու մը» բա վա կան է, որ ստեղծ վի ցան կա լի 
դրախ տա յին կյան քը, եւ կամ՝ այն իրա կա-
նու թյու նը, որը պատ կեր ված է Հովհ. Թու-
մա նյա նի «Ոս կի քա ղա քը» հե քիա թում։

Փա կագ ծե րում ասենք, որ իրա կա նու-
թյունն այն է, որ ինչ պես նախ կի նում, այն-
պես էլ հե տա գա յում, երբ ստեղծ վել են 
այդ պե տա կա նու թյուն աս ված նե րը, այն 
«ամեն քի նը չի եղել հա վա սար» եւ ծա ռա յել 
է միայն «յու րա յին նե րի» (շահ նու րյան խոս-
քով՝ «քե ռի, որ դի, փե սա») հա մար բա րե կե-
ցիկ ու շա հա վետ կյանք ստեղ ծե լուն։

Հայ իրա կա նու թյան մեջ կրկնվող ող-
բեր գա կան, բայց մա նա վանդ պե տա կա-
նա քան դիչ այս իրո ղու թյա նը ժա մա նա կին 
անդ րա դար ձել է նաեւ Շա հան Շահ նու րը 
եւ կա տա րել շատ բնո րոշ ընդ հան րա ցում-
ներ։ Իր «Ազատն Կո մի տաս» հոդ վա ծում 
նա գրում է. «Հայ պե տա կա նու թեան կոր-
ծա նու մը նման է ջեր մա չա փի ջախ ջա խու-
մին, որով նաեւ սնդի կի կո տո րա կու մին։ 
Հայ ըն տա նի քը սնդի կի այն ամ րա կուռ 
մե տա ղեայ գնդիկն է, որ կը ցրուի խօ լա-

բար։ …Ըն տա նի քի գա ղա փա րին միս թի քը 
չի կրնար սա կայն փո խա րի նել ազ գա յին 
զգա ցու մին միս թի քը։ Որ պէս զի կա տա-
րուի տարտղ նուած գնդիկ նե րու այն քան 
ցան կա լի միա ցու մը, ոմանք պա հան ջը 
զգա ցին բարձ րաս տի ճան ջեր մու թեան… 
Եւ եթէ աչ քի առ ջեւ ունե նանք սա յա ռա ջա-
տու ու թիւ նը — ան հատ, ըն տա նիք, ազգ եւ 
մարդ կու թիւն, կը տես նինք, որ Հա յը ան-
շար ժա ցած է երկ րորդ հանգ րուա նի վրայ 
ու չէ հա սած ազ գու թեան աս տի ճա նին։ Այ-
սօր կան տա րան ջատ ըն տա նիք ներ, բայց 
չկայ Ազգն Հա յոց» (Շահ նուր Շ., Ազատն 
Կո մի տաս, Երեւան, 2003, էջ 13—14, ընդգ-
ծում նե րը.— Ա. Ա.)։

Պե տա կա նու թյու նը նաեւ երկ սայ րի սուր 
է. կա րող է փրկու թյուն ու միու թյան ուժ լի-
նել, կա րող է նաեւ բա ժան ման ու կոր ծան-
ման գոր ծոն դառ նալ՝ նա յած թե պե տա-
կա նու թյու նը մարմ նա վո րող կա ռույց նե րը՝ 
բա նակ, ոս տի կա նու թյուն, դա տա րան…, 
ծա ռա յում են ժո ղովր դի՞ն, թե՞ իշ խա նու-
թյուն նե րին, որոնք այդ պե տա կա նու թյու-
նը հա ճախ դարձ նում են շա հա գործ ման 
գոր ծիք։ Չէ՞ որ այդ պե տա կա նու թյուն աս-
վա ծը զա նա զան դրսեւո րում ներ ունի՝ 
միա պե տու թյուն, ժո ղովր դա պե տու թյուն, 
հան րա պե տու թյուն, կայ սե րա պե տու թյուն, 
բռնա պե տու թյուն, մե նա պե տու թյուն… Չէ՞ 
որ աշ խար հում քիչ չեն դեպ քե րը, երբ սե-
փա կան պե տու թյան լուծն ավե լի ծանր է լի-
նում։ Չէ՞ որ պե տա կա նու թյու նը չի նշա նա-
կում գո յու թյան պահ պա նում։ Այն ամե նից 
առաջ ար դա րու թյան մեջ ազատ ապ րելն է 
եւ ուրեմն՝ ՕՐԻ ՆԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ է, որ պի տի 
ստեղ ծել աշ խար հում։

Շա րու նա կե լի

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

Վախթանգ Անանյանի կանաչ տիրույթում

Երբ եղեգները կանգուն են

Սերժ Մանուկյանը Վախթանգ Անանյանի հետ
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* * *
Վ.  Անա նյա նը «Քրիս տո սի զա վա կը» 

քննի չի մոտ» (հու շեր բան տից) գրված քում 
բա վա կա նին հան գա մա նո րեն է նկա րագ-
րում 1930-ական նե րի կե սին իր հա նի րա-
վի կա լա նա վոր ման մա սին։ Հա յաս տա նի 
ղե կա վար Աղա սի Խան ջյա նին Թբի լի սիում 
չա րա նեն գո րեն սպա նե լուց եւ ինք նաս-
պա նու թյուն ար ձա նագ րե լուց հե տո նրան 
նաեւ պի տա կա վո րե ցին որ պես իմ պե րիա-
լիզ մի գոր ծա կալ։ Շու տով սկսե ցին պատ-
ժել եւ հաշ վե հար դար տես նել բո լոր այն 
պաշ տո նյա նե րի հետ, որոնց հա մա րե ցին 
«Խան ջյա նի մարդ»... Մատ նիչ ներն առա-
վել ակ տի վա ցան... Վ.  Անա նյա նին, որին 
Խան ջյանն ըստ ար ժան վույն գնա հա տել եւ 
նշա նա կել էր «Մաճ կալ», «Սո ցիա լիս տա-
կան գյու ղատն տե սու թյուն» թեր թե րի գլխա-
վոր խմբա գիր, միա ժա մա նակ նաեւ «Ավան-
գար դի» պա տաս խա նա տու աշ խա տա կից, 
հա մա րե ցին «իմ պե րիա լիզ մի ագեն տի» հա-
մա խոհ, 1936-ին նրան ան մի ջա պես հե ռաց-
րին կու սակ ցու թյու նից եւ աշ խա տան քից։

Ահա վոր վատ ժա մա նակ ներ էին։ Վ. Անա-
նյա նի ըն կեր նե րից ապե րախտ մե կը՝ Ար մե-
նակ Ղու կա սյա նը, որն ըն դա մե նը նար դիով 
պարտ վել էր Վ. Անա նյա նին, ոխ է պա հում 
եւ զրպար տագ րե րով թի րա խա վո րում է 
ար դեն գոր ծա զուրկ գրո ղին։ Նրա «մա տե-
րիալ նե րի» հի ման վրա Վ. Անա նյա նին ձեր-
բա կա լում եւ նե տում են Երեւա նի բան տը։ 
Այս տեղ ան մարդ կա յին պայ ման ներ էին, 
բան տար կյալ նե րը ցե մեն տե սա ռը հա տա-
կի վրա ան գամ պառ կե լու տեղ չու նեին, ուր, 
ինչ պես բան տար կյալ գրողն է դի պուկ գրել, 
«ծանր հոտ ու ան տա նե լի գո լոր շի էր բարձ-
րա նում թշվառ էակ նե րով լե ցուն այդ մարդ-
կա յին փա րա խից...»։

Թե ինչ պես է ազատ վել բան տից, այդ մա-
սին նա պատ մել է մեր ձա վոր նե րին ու նաեւ 
ինձ։ Ըստ երեւույ թին՝ նա եր կար ապ րեց 

ստա լի նյան բռնա տի րու-
թյան շոր շոփ նե րը, ուս տի 
անընդ հատ հե տաձ գում էր 
գրել եւ հրա պա րա կել բան-
տից ազատ վե լու, իր կար-
ծի քով, ամե նա հա վա նա-
կան տար բե րա կի մա սին։

Հե ռա ցավ այս աշ խար-
հից՝ այդ մա սին այդ պես 
էլ չգրե լով։

Դուստ րը՝ գրա կա նա-
գետ, բա նա սի րա կան գի-
տու թյուն նե րի դոկ տոր 
Նել լի Անա նյանը, ինձ մի 
օր ասաց, որ «դա շատ 
սայ թա քուն թե մա է», բայց 
ին քը պի տի շու տով գրի 
եւ հրա պա րա կի։ Սա կայն 
Նել լին, ավաղ, հան կար-
ծա մահ եղավ, չհասց րեց...

Ես նա խա պա շա րում նե րից զերծ մարդ 
եմ ինձ հա մա րում, ուս տի ահա վա սիկ ինքս 
եմ գրում այդ կա րեւոր փաս տի մա սին... 
քա նի դեռ կամ... (իրենք՝ հայր ու աղ ջիկ, 
ինչ խոսք, ավե լի հա վաս տին կգրեին)։

....Վախ թանգ Անա նյա նի բան տար կու-
թյա նը նա խոր դել էր հի շա տակ ման ար ժա-
նի բախ տո րոշ խո շոր մի իրա դար ձու թյուն։ 
ԽՍՀՄ մայ րա քա ղա քում հայ մշա կույ թի եւ 
գրա կա նու թյան մի խումբ ան վա նի գոր-
ծիչ նե րի Կրեմ լում ըն դու նել է ին քը՝ «ժո ղո-
վուրդ նե րի հայր» Իո սիֆ Ստա լի նը։ Սո ցիա-
լիս տա կան ար վես տին եւ գրա կա նու թյա նը 
մա տու ցած ակ նա ռու ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա մար մի քա նի սին պար գեւատ րել են։

....Հեր թը հաս նում է Վախ թանգ Անա նյա-
նին՝ պատ վի րա կու թյան ամե նակրտ սեր 
ան դա մին, առողջ, թիկ նեղ, մար զա կան 
կեց ված քով երի տա սար դին։ Զե կու ցո ղը, 
ներ կա յաց նե լով նրան, նշում է, որ նախ կի-
նում եղել է գյու ղա կան տա վա րած պա տա-
նի, թղթակ ցել է պար բե րա կան մա մու լին, 
եւ նկա տե լով գրե լու նրա շնորհն ու ձիր քը՝ 

առաջ են քա շել, եւ ներ-
կա յում հան րա պե տա-
կան գյու ղատն տե սա կան 
եր կու թեր թի գլխա վոր 
խմբա գիրն է։

Ստա լի նի դեմ քին գո-
հու նա կու թյան ժպիտ է 
խա ղում, եւ նա հա վե լում 
է. «Դա, իհար կե, սո վե-
տա կան կար գե րի շնոր-
հիվ»։ Եվ հանձ նա րա րում 
է խորհր դա յին կար գե րին 
հա տուկ այս վառ օրի նա-
կի մա սին գրել Խորհր-
դա յին Միու թյան ամե նա-
պաշ տո նա կան լրագ րում՝ 
«Պրավ դա յում»։ Անա-
նյա նի «վառ, տի պա կան 
օրի նա կը» այն քան է դուր 

գա լիս երկ րի ղե կա վա րին, 
որ ան ձամբ ինքն է երի տա սար դի կրծքին 
ամ րաց նում «Պատ վո նշան» շքան շա նը։

....Իսկ հի մա... «վառ օրի նակ» Անա նյա նը 
բան տում է...

Բան տում ման րակր կիտ ստու գում եւ 
թույ լատ րում են բան տար կյալ նե րի հա-
գուս տը տուն տա նել, լվա նալ։ Անա նյա նը 
քի միա կան մա տիտ է ճա րում եւ շա պի կի 
օձի քի ներ սում կնո ջը հանձ նա րա րու թյուն 
է գրում։ Տի կին Զա րի կը լվաց քի ամա նում 
հենց նկա տում է մա տի տի կա պույ տը, իս-
կույն հա նում, սրբի չով չո րաց նում է։ Գրված 
է եղել.

«(Ծրա րի վրա գրիր). Մոսկ վա, ըն կեր 
Ստա լի նին։ Եթե Ձեզ հա մար թանկ է Լե նի նի 
դամ բա րա նը, նա մակս Դուք կար դա ցեք։

(Ծրա րի ներ սում գրիր). Ըն կեր Ստա լին, 
ես Վախ թանգ Անա նյանն եմ, այն երի տա-
սար դը, որի կրծքին ինք ներդ փակց րիք 
շքան շա նը... Գրե ցի Երեւա նի բան տից»։

Տի կին Զա րի կը խնամ քով կա տա րում 
է հանձ նա րա րու թյու նը։

Չնա յած այդ տա րի նե րին ահ ռե լի քա-

նա կու թյամբ նա մակ նե րի հոսք կար դե պի 
Մոսկ վա՝ Ստա լի նին, սա կայն Անա նյա նը 
հույս ուներ, որ իր նա մակն աշ խա տա կից-
նե րի ուշադ րու թյու նը կգրա վի, եւ կզե կու-
ցեն գե րա գույ նին։

Նա մա կի առա քու մից երեք շա բաթ անց 
Անա նյա նին եր կու սվի նա վոր չե կիստ բան-
տախ ցից դուրս են կան չում։ Այս ան գամ 
նրանք ոչ թե քննի չի մոտ են տա նում, 
այլ՝ բան տա պե տի։

Վեր ջինս մի թուղթ է ձեռքն առ նում եւ 
բարձ րա ձայ նում.

— Վախ թա՛նգ Անա նյան, դուք ազատ եք, 
տուն գնա ցեք։

....Մին չեւ կյան քի վեր ջին օրն էլ Անա նյա-
նը հա մոզ ված էր, որ ամե նայն հա վա նա կա-
նու թյամբ բան տից այդ պես է ազատ վել...
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Տպաքանակը՝ 1225

 էջ 3, 4, 6
Այսր կով կա սի մի քա նի խո շոր քա ղաք նե-

րում հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի վե րա-
բե րյալ ուշագ րավ տվ յալ ներ է հա ղոր դում 
ռուս հե ղի նակ Պ. Բուտ կո վը: Նա, խո սե լով 
1780-ական թվա կան նե րին իշ խան Գ. Պո-
տյոմ կի նի՝ Ասիա յում քրիս տո նեա կան պե-
տու թյուն ստեղ ծե լու նա խագ ծի մա սին, 
գրում է, որ այդ ժա մա նա կաշր ջա նին վե-
րա բե րող տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ 
Նա խի ջեւա նում կար 500 տուն հայ բնակ-
չու թյուն: Այսր կով կա սի խո շոր քա ղաք նե-
րից Շա մա խին եւ Բա քուն, որոնք ավե լի 
բա րեն պաստ պայ ման նե րում էին եւ ավե-
լի քիչ էին են թարկ վում հար ձա կում նե րի, 
ըստ Վ. Լեւիա տո վի, հա մա պա տաս խա նա-
բար ունեին՝ Շա մա խին՝ 10 000 (XVIII դա-
րի վեր ջին), եւ Բա քուն՝ մոտ 5000 (1810 թ.) 
բնակ չու թյուն: Հե տեւա բար, Նա խի ջեւա նի 
ամ բողջ բնակ չու թյան թի վը մոտ 5000 էր: 
Մեկ այլ վի ճա կագ րա կան տե ղե կու թյան հա-
մա ձայն՝ XIX դա րասկզ բին Նա խի ջեւա նում 
կար ըն դա մե նը 700 տուն բնակ չու թյուն:

Հա մադ րե լով վե րը բեր ված հա ղոր դում-
նե րը՝ գտնում ենք, որ բո լոր հե ղի նակ նե րը 
հա մա կար ծիք են այն հար ցում, թե Նա խի-
ջեւա նը նախ կի նում ավե լի մեծ, բար գա վաճ 
ու բազ մա մարդ քա ղաք էր, քան հե տա գա-
յում՝ XVIII դա րա վեր ջին եւ XIX դա րասկզ-
բին: Իսկ ինչ վե րա բե րում է Նա խի ջեւան 
քա ղա քի բնակ չու թյան թվա քա նա կի մա սին 
նշված հա կա սա կան ու իրա րա մերժ տվյալ-
նե րին, ապա գտնում ենք, որ Ին ճի ճյա նի 
հա ղոր դած 7000-ը պետք է հաս կա նալ ոչ 
թե տուն, այլ շունչ, մյուս կող մից՝ հայ բնակ-
չու թյան թվա քա նա կի մա սին տվյալ նե րում 
իրա կա նու թյանն ավե լի մոտ է թվում Ալի շա-
նի հա ղոր դա ծը։ Այ սինքն՝ թեեւ քա ղա քի ամ-
բողջ բնակ չու թյան մեկ եր րորդն են կազ մել 
հա յե րը, սա կայն, առան ձին վերց րած, հա-

յե րի թի վը գե րա զան ցել է ե՛ւ թա թար նե րի, 
ե՛ւ պար սիկ նե րի թվին: Միա ժա մա նակ հա-
վա նա կան ենք հա մա րում, որ Ա. Դյուպ րեի 
հա ղոր դած «հի սուն տուն» բնակ չու թյու նը 
ոչ թե առա քե լա կան հա յե րի թվա քա նակն է, 
այլ կա թո լիկ հա յե րի: Նա խի ջեւա նի բնակ-
չու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ տվ յալ-
նե րում չա փա զան ցու թյուն է Ֆ. Կո ցե բյուի 
հա ղոր դա ծը (մոտ 10 000 տուն), եւ ակն հայ-
տո րեն քիչ՝ Ջ. Մո րիե րի հա ղոր դա ծը (2000 
բնա կիչ): Ավե լի ար ժա նա հա վատ է թվում 
Պ. Բուտ կո վի տե ղե կու թյու նը, որի հա մա-
ձայն կա տար ված հաշ վում նե րով՝ 1780-
ական թվա կան նե րին Նա խի ջեւա նի հայ 
բնակ չու թյան թի վը մոտ 3000 էր, եւ քա նի 
որ, այդ ժա մա նա կաշր ջա նին վե րա բե րող 
տվ յալ նե րով, Նա խի ջեւան քա ղա քում կա-
թո լիկ հա յե րի թի վը մի քա նի տաս նյա կից 
չէր անց նում, հե տեւա բար այդ 3000 հա յե-
րի ճնշող մե ծա մաս նու թյու նը Հայ Առա քե լա-
կան Եկե ղե ցու հե տեւորդ ներ էին: Այս պի սով՝ 
Լ.-Ֆ. Ֆե րիեր-Սով բե ֆի այն տե ղե կու թյու նը, 
թե Նա խի ջեւա նում «....բնա կիչ նե րը բո լո րը 
քրիս տո նյա են.... կա թո լիկ նե րի թի վը գե-
րա զան ցում է հա յե րին», իրա կա նու թյա նը 
չէր հա մա պա տաս խա նում:

Նա խի ջեւա նի հա յե րը դա րեր շա րու նակ 
աշ խույժ առեւտ րա կան կա պեր են ունե-
ցել Ռու սաս տա նի եւ Եվ րո պա յի վա ճա ռա-
շահ քա ղաք նե րի վա ճա ռա կան նե րի հետ 
եւ Եվ րո պա յի ու Ասիա յի մի ջեւ տա րան ցիկ 
առեւտ րում կա րեւոր մաս նակ ցու թյուն էին 
ցու ցա բե րում: Պարս կա կան տի րա պե տու-
թյան տա րի նե րին Նա խի ջեւա նը տա րան-
ցիկ առեւտ րում ունե ցած իր կա րեւոր դե րը 
որոշ չա փով պահ պա նում էր, թեեւ տա րան-
ցիկ քա րա վա նա յին առեւ տու րը Արեւ մուտ քի 
հետ կորց րել էր իր նախ կին նշա նա կու թյու-
նը: Արեւե լ յան Հա յաս տա նը Ռու սաս տա նի 
կազ մի մեջ մտնե լուց առաջ (1827 թ.) Նա խի-

ջեւան քա ղա քի բնակ չու թյան թի վը 4360 էր, 
իսկ 1831 թ. քա ղա քի բնակ չու թյան թի վը հա-
սավ 5470-ի: Ռուս-պարս կա կան պա տե րազ-
մից հե տո կազ մա կերպ ված պարս կա հա յե րի 
վե րաբ նա կեց ման ար դյուն քում Նա խի ջեւան 
քա ղա քում բնա կու թյուն հաս տա տեց շուրջ 
265 հայ ըն տա նիք (մոտ 1110 բնա կիչ): 
Պարս կա հա յե րի վե րաբ նա կեց ման շնոր հիվ 
քա ղաքն սկսեց տնտե սա պես բար գա վա ճել, 
աշ խու ժա ցան ար հես տա գոր ծու թյունն ու 
առեւ տու րը: Քա ղա քի բնակ չու թյան մեծ մա-
սը ներգ րավ ված էր ար հես տա գոր ծու թյան եւ 
գյու ղատն տե սու թյան մեջ: Ար տա հա նում էին 
բազ մա տե սակ ար հես տա գոր ծա կան ապ-
րանք ներ եւ գյուղմ թերք, հատ կա պես՝ բամ-
բակ, խա ղող, գա րի, կտա վատ եւ կտա վա տի 
ձեթ: Քա ղա քը հայտ նի էր նաեւ իր գոր գե րով 
եւ մե տաք սյա գե ղե ցիկ ջե ջիմ նե րով:

Ինչ վե րա բե րում է Լ.-Ֆ.  Ֆե րիեր-Սով-
բե ֆի տե ղե կու թյան այն հատ վա ծին, թե 
Նա խի ջեւա նում «ժա մա սա ցու թյու նը կա-
տար վում է ոչ թե լա տի նե րե նով, այլ ժո-
ղովր դա կան լեզ վով [հա յե րեն]», ապա 
նշենք, որ Մ. Ուդեն րիյ նը, խո սե լով դո մի նի-
կյան նե րի՝ լա տի նա ծես ժա մա սա ցու թյու-
նը տա րա ծե լու եռան դի մա սին, գրում է, 
որ նրանք այն «մին չեւ ԺԸ. դա րուն կէ սե րը 
պա հե ցին»: Այս խնդրի վե րա բե րյալ ար ժե-
քա վոր վկա յու թյուն ներ է տա լիս Ալի շա նը. 
նա հի շա տա կում է Յ. Բար բա րո յի այ ցե լու-
թյու նը Ջա հուկ (1477 թ.) եւ մեջ բե րում նրա 
խոս քե րը Երն ջա կի դո մի նի կյան նե րի մա-
սին. «....պա տա րա գեն ըստ մերս ծի սի, այլ 
իւ րեանց լե զուաւ....»: Այ նու հե տեւ Ալի շա նը 
մեջ բե րում է Նա խի ջեւա նի միա րար նե րին 
այ ցե լած վե նե տիկ ցի անա նուն վա ճա ռա-
կա նի հե տեւ յալ խոս քե րը. «....զպաշ տօնն 
կա տա րեն ի հայ լե զու, զի մո ռա ցեալ են զի-
տա լա կանն....»: Այս վկա յու թյուն նե րը հաս-
տա տում են Ֆե րիեր-Սով բեֆի տե ղե կու թյան 

ճշմար տա ցիու թյու նը։ Այ սինքն՝ Նա խի ջեւա-
նի դո մի նի կյան նե րը ժա մա սա ցու թյու նը 
թեեւ կա տա րում էին լա տի նա կան ծե սով, 
սա կայն ժա մա սա ցու թյան լե զուն հա յե րենն 
էր: Դրա պատ ճա ռը, սա կայն, վա նա կան-
նե րի՝ իտա լե րե նը մո ռա ցած լի նե լը չէր, այլ 
դա ավե լի հե ռա հար նպա տակ էր հե տապն-
դում. այն է՝ ժա մա սա ցու թյու նը տե ղաբ նիկ-
նե րի մայ րե նի լեզ վով կա տա րե լու մի ջո ցով 
բազ մա պատ կել իրենց դա վա նա կից նե-
րի թվա քա նա կը:

Սա կայն 1800-ական թվա կան նե րից 
սկսած՝ Նա խի ջեւա նի խա նու թյան եւ դրա 
կենտ րոն Նա խի ջեւան քա ղա քի բնակ չու-
թյան ժո ղովր դագ րա կան պատ կերն սկսեց 
փոխ վել: Մահ մե դա կան տար րը (թա թար-
ներ, նաեւ պար սիկ ներ, քրդեր) աճի ավե լի 
բարձր ցու ցա նիշ ներ ար ձա նագ րեց: XIX դ. 
վեր ջե րին երկ րա մա սում մահ մե դա կան նե րը 
կազ մում էին ամ բողջ բնակ չու թյան մին չեւ 
40—50%-ը: Հա կա ռակ դրան՝ 1900—1926 թթ. 
շեշ տա կիո րեն սկսեց կրճատ վել ու նվա զել 
հայ բնակ չու թյան թի վը: Եթե նախ կի նում 
հա յե րը կազ մում էին բնաշ խար հի ընդ հա-
նուր բնակ չու թյան թվի 40—50%-ը, ապա 
1960-ական թվա կան նե րին, Խորհր դա յին 
Ադր բե ջա նի վա րած հա յա հա լած քա ղա քա-
կա նու թյան ար դյուն քում, հա յե րի թվա քա-
նա կը շեշ տա կիո րեն կրճատ վեց՝ կազ մե լով 
ամ բողջ բնակ չու թյան մոտ 10—12%-ը: Հե-
տա գա յում եւս շա րու նակ վեց Նա խի ջեւա-
նի հա յա թա փու մը, եւ օրե ցօր նվա զող նա-
խի ջեւա նա հա յու թյու նը (Նա խի ջեւա նի ԻՀ 
բնակ չու թյան մոտ 2%-ը) վերջ նա կա նա-
պես տե ղա հան ար վեց եւ բռնա գաղ թեց վեց 
1989 թ.: Այդ պի սով՝ Հա յաս տա նի այս բնաշ-
խարհն առ ժա մա նակ զրկվեց իր բնիկ նե րից:

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

Վախթանգ Անանյանի կանաչ տիրույթում

Նախիջեւանի պատմության մի քանի տվյալների շուրջ 
(XVIII դարի վերջին քառորդ — XIX դարի սկիզբ)

Գործ՝ Մարտիրոս Սարյանի (1955 թ.)


