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Հա ղոր դագ րու թյուն

Մար տի 23-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում գու մար վեց Գե րա գույն հո գեւոր խորհր դի 
հա յաս տա նյան ան դամ նե րի ժո ղով, որի ըն թաց քում ի թիվս այլ հար ցե րի քննարկ վեց 

նաեւ տիար Գա գիկ Ծա ռու կյա նի կող մից Հա յաս տա նում մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի ար-

ձան կա ռու ցե լու նա խա ձեռ նու թյու նը: Ար ձա նագր վեց, որ ծրագ րի առն չու թյամբ Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջ միա ծի նը քննար կում ներ է ունե ցել տիար Գա գիկ Ծա ռու կյա նի հետ՝ հայտ նե լով 

պաշ տա մուն քա յին, առա վել եւս տե րու նի ար ձա նա շի նու թյան վե րա բե րյալ Հա յաս տա նյայց 

Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու ավան դա կան մո տե ցում նե րը: Գե րա գույն հո գեւոր խոր հուր-

դը վե րա հաս տա տեց ԳՀԽ-ի մար տի 9-ի ընդ լայն ված նիս տում հար ցի վե րա բե րյալ որ դեգր-

ված դիր քո րո շու մը՝ հան դես գա լով հե տեւ յալ հայ տա րա րու թյամբ.
«Գե րա գույն հո գեւոր խոր հուր դը բարձ րո րեն գնա հա տում է տիար Գա գիկ Ծա ռու կյա-

նի եկե ղե ցա շի նա կան անու րա նա լի ծա ռա յու թյուն նե րը, որոն ցով նա մե ծա պես նպաս տել է 
Եկե ղե ցու հո գեւոր-քա րոզ չա կան առա քե լու թյան ար դյու նա վոր մա նը: Միա ժա մա նակ Եկե-
ղե ցին ըն դու նե լի չի հա մա րում մեր Տի րոջ՝ Հի սուս Քրիս տո սի ար ձա նի տե ղադ րու մը՝ նկա-
տի առ նե լով, որ այն հա րիր չէ Հայ Եկե ղե ցու դա րա վոր պատ կե րագ րա կան եւ պաշ տա-
մուն քա յին ավան դույ թին։

Եկե ղե ցու հա մար ըն դու նե լի կա րող է հա մար վել Փրկիչ մեր Տի րոջ հար թա քան դա կի կա-
ռու ցու մը՝ «Ամե նափր կիչ» խաչ քա րե րի սկզբուն քով:

Գե րա գույն հո գեւոր խորհր դի հոր դորն է նա խա ձեռ նու թյան հե ղի նակ նե րին եւ մաս նա-
կից նե րին՝ զերծ մնալ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու ավան դույ թին հա կա-
սող նա խագ ծե րից եւ առաջ նորդ վել մեր ազ գա յին-եկե ղե ցա կան մշա կույ թին, եկե ղե ցա բա-
նա կան եւ աստ վա ծա բա նա կան սկզբունք նե րին հա մա հունչ մո տե ցում նե րով»:

ՀՀ դատավորների միության անդամներին

Մար տի 27-ին ՀՀ դա տա վոր նե րի միու-
թյան ան դամ ներն ուխ տա վո րա բար այ-

ցե լե ցին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միա ծին՝ Ս. Գա-
յա նե վան քում մաս նակ ցե լու Մեծ պահ քի 
Դա տա վո րի կի րա կիի Պա տա րա գի արա րո-
ղու թյա նը:

Հ ա  վ ա ր տ  ս ո ւ ր բ  Պ ա  տ ա  ր ա  գ ի ՝ 
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 Վե հա րա նում ըն դու նեց միու թյան 
ան դամ նե րին՝ գլխա վո րու թյամբ միու թյան 
նա խա գահ Ալեք սանդր Ազա րյա նի:

Պա րոն Ազա րյա նը, հայ ցե լով Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սի օրհ նու թյու նը, նշեց, որ 
ՀՀ դա տա վոր նե րի միու թյան ան դամ նե րով 
հա մա խումբ՝ Դա տա վո րի կի րա կի ին առա-
ջին ան գամն են ուխ տա վո րա բար այ ցե լում 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միա ծին։ Միու թյան նա-
խա գա հը նաեւ հույս հայտ նեց, որ իրենց 
այս ուխ տագ նա ցու թյու նը կդառ նա գե ղե-
ցիկ ավան դույթ:

Հան դիպ մա նը Վե հա փառ Հայ  րա-

պետն իր բա րե մաղ թանք նե րը փո խան-
ցեց ներ կա նե րին եւ անդ րա դառ նա լով 
օր վա խորհր դին՝ նկա տեց, որ դա տա-
վո րի առա քե լու թյու նը պետք է ուղեկց վի 
Աստ ծու նկատ մամբ եր կյու ղով եւ մարդ-
կանց հան դեպ բարձր պա տաս խա նատ-

վու թյամբ: Այս առի թով Նո րին Սրբու թյու նը 
հույս հայտ նեց, որ դա տա վոր ներն իրենց 
ծա ռա յու թյան հա մար ուղե նիշ կդարձ նեն 
ավե տա րա նա կան այն ճշմար տու թյու նը, 
թե օրենքն է մար դու հա մար, եւ ոչ թե մար-
դը՝ օրեն քի:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը 
պա տաս խա նեց նաեւ դա տա վոր նե րի հար-
ցե րին, որոնք վե րա բե րում էին ՀՀ դա տա-
վոր նե րի միու թյան եւ Մայր Աթո ռի հե տա գա 
գոր ծակ ցու թյան հե ռան կար նե րին, Հա յաս-
տա նում ու Ար ցա խում առ կա մար տահ րա-
վեր նե րին։

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

տեղեկատվական համակարգի

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՆ ԸՆԴՈՒՆԵՑ

Դսեղի պատմաճարտարապետական 
նշանավոր հուշարձանները

Էս տախտի վըրա աղոթում մի վանք,
Էն ժայռի գըլխին հըսկում է մի բերդ...
Իսկ քարի գըլխից, լուռ մարդու նըման,
Նայում է ձորին մի հին խաչարձան:

Հ. Թումանյան

ՀՀ Լո ռու մար զի Թու մա նյա նի տա րա-
ծաշր ջա նի Դսեղ գյու ղը՝ հայ հան ճա րեղ 
բա նաս տեղծ Հով հան նես Թու մա նյա նի 
ծննդա վայ րը, գտնվում է ծո վի մա կար-
դա կից շուրջ 1225 մ բարձ րու թյան վրա, 
մարզ կենտ րո նից մոտ 30 կմ հյու սիս-
արեւելք, քա ղա քա մայր Երեւա նից մոտ 
180 կմ հե ռա վո րու թյան վրա: Դսե ղը հա-
րուստ է պատ մա ճար տա րա պե տա կան 
հու շար ձան նե րով ու տե սար ժան վայ րե-
րով: Գյու ղում ու շրջա կայ քում պահ պան-
ված հու շար ձան նե րից են ամ րո ցի ավե-
րակ նե րը (Ք.  ա. II—I հա զա րա մյակ ներ), 

դամ բա րա նաբ լու րը, դամ բա րա նա դաշ-
տե րը, մեն հի րը, գաղտ նու ղին, ապա րան-
քի մնա ցորդ նե րը, քա րայր-կա ցա րան նե-
րը, գյու ղա տե ղի նե րը, եր կու վա նա կան 
հա մա լիր նե րը, մի քա նի մա տուռ ներ, 
եկե ղե ցի ներ, խաչ քա րեր, միջ նա դա րյան 
գե րեզ մա նոց ներ, տա պա նա քա րեր, կա-
ցա րան նե րի մնա ցորդ ներ, տնա տե ղեր, 
ձիթ հան ներ, աղ բյուր ներ, միջ նա դա րյան 
կա մուր ջը, Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ-
մի մաս նա կից նե րին նվիր ված հու շար-
ձա նը, հու շաղ բյու րը, մեծ բա նաս տեղծ 
Հ. Թու մա նյա նի ար ձա նը, տուն-թան գա-
րա նը, կի սանդ րին: Գյու ղի կենտ րո նա կան 
մա սում պահ պան ված հու շար ձան նե րից 
են նաեւ «միա նավ դահ լիճ» եւ «եռա նավ 
դահ լիճ» տի պի խո նարհ ված եկե ղե ցի նե-
րը, խա չար ձա նը, քա ռա կող կո թո ղը, բա-
զում խաչ քա րեր:  էջ 2, 7

Սրբոց Քառասնից մանկանց վանք



ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2022, ՄԱՐՏ Բ, ԹԻՎ 6 (602), ԷՋ 2

 էջ 1
Բարձ րա քաշ Սուրբ Գրի գոր վան քը 

գտնվում է Դսեղ գյու ղից մոտ 2 կմ հյու-
սիս-արեւելք՝ Մարց գե տա կի ձախ ափին՝ 
Ձա ղի ձո րի ան տա ռա պատ ձո րա լան ջին: 
Վա նա կան հա մա լի րը (այժմ կի սա վեր) բաղ-
կա ցած է եղել եր կու եկե ղե ցուց, գավ թից 
եւ մա տուռ նե րից, Դսե ղի Մա մի կո նյան նե-
րի տոհ մա կան գե րեզ մա նո ցից, ձիթ հա նի, 
խաչ քա րե րի մնա ցորդ նե րից:

Սուրբ Գրի գոր եկե ղե ցին (X դ.), թա ղա-
ծածկ միա նավ դահ լիճ է, որին կից՝ հա-
րա վից, Հա մա զասպ Մա մի կո նյա նի թոռ 
եւ Սարգ սի որ դի Մարծ պան Մա մի կո նյան 
իշ խա նը 1221  թ. կա ռու ցել է հա մա լի րի 

գլխա վոր՝ Սուրբ Աստ վա ծա ծին գմբե թա վոր 
եկե ղե ցին: Եկե ղե ցու ուշագ րավ առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րից են մույ թե րի փո խա-
րեն զույգ սյու նե րի կի րա ռու մը եւ ներ սից 
հնգա նիստ խո րա նը: Եկե ղե ցին ունի եր կու 
մուտք՝ արեւմ տյան եւ հա րա վա յին կող-
մե րից, իսկ հյու սի սից նրա մեջ բաց վում 
է միա նավ դահ լի ճի հա րա վա յին մուտ քը: 
1234  թ. Հով հան նես վար դա պետն ու իր 
եղ բայր Սար գի սը կա ռու ցել են Սուրբ Հա-
րու թյուն մա տու ռը (ըստ տե ղա ցի նե րի՝ «Ագ-
ռա վի տա պան»): 1245 թ. Մարծ պա նի որ դի 
Աս լան բե կը եր կու մա տուռ է կա ռու ցել եւ 
վան քին նվի րել ոս կով ու մար գա րիտ նե րով 
զար դար ված Ավե տա րան: 1247 թ. ավարտ-

վել է Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցուն հա րա վից 
կից գավ թի կա ռու ցու մը (ան բա րեն պաստ 
տե ղան քով պայ մա նա վոր ված՝ գա վի թը 
կցվել է ոչ թե արեւ մուտ քից, այլ հա րա վից): 
Գա վի թը պատ կա նում է հայ կա կան նմա-
նա տիպ կա ռույց նե րի ամե նա տա րած ված՝ 
կենտ րո նա կազմ «քա ռա սյուն գմբե թա վոր» 
տի պին, սա կայն բա ցա ռիկ առանձ նա հատ-
կու թյամբ. արեւել քում ունի շեն քի ծա վա լից 
դուրս եկող խո րան, որի ճա կա տին մա-
գիլ նե րում գառ բռնած երկգլ խա նի արծ-
վի («ճան կած ար ծիվ») հար թա քան դակն 
է: 1266 թ. Գորգ վար դա պե տը կա ռու ցել է 
վան քի ձիթ հա նը: Հա մա լի րի հա րա վա յին 
կող մում՝ Ս. Հա րու թյուն մա տու ռի շուր ջը, 
խաչ քա րե րով գե րեզ մա նոցն է, արեւմ տյան 
կող մում՝ խցե րի ավե րակ նե րը, ձո րում 
պահ պան վել են Մա մի կո նյան նե րի կա ռու-
ցած վան քի կամր ջի (XIII դ.) խե լե րը: Բարձ-
րա քաշ Ս. Գրի գոր վան քը մաս նա կի նո րոգ-
վել է 1939 թ., մաքր ման են թարկ վել 1950 թ. 
եւ պեղ վել 1969 թ.:

Սրբոց Քա ռաս նից ման կանց վան քը 
գտնվում է Դսե ղի հյու սի սա րեւմ տյան կող-
մում՝ Դե բե դի կիր ճի ստո րին հար թա կի 
վրա՝ «Տախ տեր» կոչ վող հին բնա կա վայ րի 
տա րած քում: Սրբա վայր կա րե լի է հաս նել 
միայն ոտ քով՝ Դսե ղից դե պի Դե բե դի կիրճ 
տա նող քար քա րոտ ճա նա պար հով կամ 
Ձո րա գետ հա մայն քից՝ բարձ րա նա լով դե-
պի Դսեղ:

Վա նա կան հա մա լի րը բաղ կա ցած է եղել 
եկե ղե ցուց, ժա մատ նից, կա ցա րան նե րից, 
տնտե սա կան օժան դակ շի նու թյուն նե-
րից, խաչ քա րե րից:

Եկե ղե ցին (XIII դ.) ուղ ղան կյուն հա տա-
կագ ծով կա ռույց է, որի գմբե թը չի պահ-
պան վել, պա տե րը (հատ կա պես հա րա վա-
յի նը), թա ղերն ու գմբե թա կիր կա մար նե րը 

խարխլ ված ու կի սա քանդ վի ճա կում են: 
Հո րին ված քով «գմբե թա վոր դահ լիճ» տի-
պի է, որ տեղ դա սա կան հո րին ված քի 
արեւե լ յան որմ նա մույ թե րը հա մակց ված 
են խո րա նի եզ րա յին մա սե րին եւ նրա 
եր կու կող մե րին կից ավան դատ նե րի ճա-
կա տա յին պա տե րին: Ավան դատ նե րը 
կրկնա հարկ են՝ շեշտ ված եր կայ նա կան 
ձգվա ծու թյամբ, որոնք արեւե լ յան կող մում 
ավարտ վում են կի սաշր ջա նա ձեւ խոր-
շե րով: Եկե ղե ցին կա ռուց ված է ֆել զի տե 
վար դա գույն նրբե րանգ սրբա տաշ քա րե-
րով: Որմ նա մույ թե րը բա զալ տից են: Հա-
րա վա յին եւ արեւե լ յան կող մե րում կան 
ուշագ րավ քան դակ նե րով խաչ քա րեր: 
Պա տե րը հա րուստ են ար ձա նագ րու թյուն-
նե րով, խա չա նախ շե րով ու վի մագ րե րով: 
Եկե ղե ցու միակ մուտքն արեւմ տյան կող-
մից է:

Ժա մա տան հետ քե րը չեն նշմար վում, 
սա կայն արեւմ տյան պա տի մի անթ վա-
կիր ար ձա նագ րու թյու նից որո շարկ վում 
են ժա մա տան առ կա յու թյու նը եւ նույ նիսկ 
կա ռու ցո ղը. «Ողոր մու թեամբն Աստ ծոյ ես 
Խա չա տուր ծա ռայ Աս տու ծոյ շի նե ցի զժա-
մա տունս եւ սա լե ցի զե կե ղե ցիս...»:

Ըստ վի մագ րա կան տե ղե կու թյուն նե րի՝ 
վան քի շի նու թյուն նե րը քա նիցս նո րոգ վել 
են XIII դ. վեր ջե րին եւ հե տա գա դա րե րում:

Հա մա լի րում մաքր ման եւ տա րած քի 
բա րե կարգ ման աշ խա տանք ներ են իրա-
կա նաց վել նաեւ 2004  թ.՝ «Պատ մամ շա-
կու թա յին ար գե լոց-թան գա րան նե րի եւ 
պատ մա կան մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան 
ծա ռա յու թյուն» ՊՈ ԱԿ-ի հո վա նա վո րու-
թյամբ, ՊՄՊ Լո ռու մար զա յին ծա ռա յու-
թյան կող մից իրա կա նաց ված «Նպաստ՝ 
աշ խա տան քի դի մաց» ծրագ րի շրջա նակ-
նե րում:  էջ 7

Ալեքսանդրապոլի չկառուցված կուսանոցը եւ Գեւորգ Դ 
Կաթողիկոսի լուսավորչական կրեդոն

Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վում 
պահ վում է Մատ թեոս Ա Կոս տանդ-

նու պոլ սե ցի Կա թո ղի կո սի՝ որո շա կի հե-
տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող մի կոն դակ։ 
1860 թվա կա նի մա յի սի 29-ի այդ կոն դա կով 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, ըն դա ռաջ 
Ալեք սանդ րա պո լում բնակ վող եր կու կույ-
սե րի խնդրան քին, ար տո նում է ժո ղովր դա-
կան հան գա նա կու թյուն կազ մա կեր պել՝ քա-
ղա քում կու սա նոց կա ռու ցե լու հա մար։

«Հո գեւոր կա ռա վա րու թեան Հա յոց Աղէք-
սանդ րա պօլ քա ղա քի ծա նու ցա նեմք, զի 
ըն թեր ցեալ մեր առ մեզ մա տու ցեալ զա ղեր-
սա գիր եր կուս կու սա նացն՝ մահ տե սի Գա-
յիա նէ Ղան տի լեան եւ Շո ղա կաթ Գէ որ գեան, 
որոց ի սիրտ եւ ի հո գի բոր բո քեալ գո լով 
սէրն Աս տուա ծա յին, ցան կան տե ղի ինչ 
բնա կու թեան ին քեանց կու սա նաց անուամբ 
առ նո րոգ կա ռու ցա նե լի եկե ղե ցեաւ, որ յա-
նուն սբ Աս տուա ծած նի, ուս տի խնդրեն ի 
մէնջ տալ ին քեանց զկոն դակ օրհ նու թեան 
յա նուն Կով կա սեան վի ճա կաց, որ պէս զի 
շրջե ցու ցա նե լով զայն ի նո սին վի ճակսն, 
ժո ղո վես ցեն զկա մա ւոր տուրս նուի րա-
նաց՝ յօ ժան դա կու թիւն եւ ի նպաս տա ւո-
րու թիւն այնմ շի նու թեան, որում ին քեանք 
ցան կան»,— կար դում ենք կա թո ղի կո սա-
կան կոն դա կում։

Մատ թեոս Ա Կա թո ղի կոսն իր այդ կոն դա-
կով նաեւ պատ վի րում է ընտ րել եր կու քա-
հա նա յի, որոնք եւ կկազ մա կեր պեն հան գա-
նա կու թյու նը։

Ալեք սանդ րա պո լում, սա կայն, այդ պես էլ 
կու սա նոց չի կա ռուց վում, թեեւ խնդրի ար-
ծար ծու մը շա րու նակ վում է մեկ տաս նա-
մյա կից ավե լի տա րի ներ։

Ազ գա յին ար խի վում պահ վող մի քա նի 
այլ վա վե րագ րեր, ինչ պես նաեւ ժա մա նա կի 
մա մու լի հրա պա րա կում նե րը որո շա կի լույս 
են սփռում այս պատ մու թյան հե տա գա ճա-
կա տագ րի վրա։

Հայ րա պե տա կան կոն դա կից մեկ տա րի 
անց, 1861 թվա կա նի հուն վա րի 16-ի գրու-
թյամբ, Ալեք սանդ րա պո լի առաջ նոր դա կան 

փո խա նորդ Հա րու թյուն եպիս կո պո սը Մատ-
թեոս Կա թո ղի կո սին ուղ ղած նա մա կում նշում 
է ար դեն չորս կույ սի անուն՝ Գա յա նե Ղան-
դի լ յան, Շո ղա կաթ Գեւոր գյան, Սան դուխտ 
Սարգ սյան եւ Գա յա նե Հա րու թյու նյան։

Այս նա մա կում խոս վում է այն ծախ սե րի 
մա սին, որ անհ րա ժեշտ էին կույ սե րին։

Ինչ պես պարզ է դառ նում նա մա կից, 
մինչ կու սա նոց մտնե լը կույ սե րը դե ռեւս հո-
գեւոր կրթու թյան կա րիք են ունե ցել։ Նրանք 
կա րոտ են եղել հա մես տա բա րո մի ուսուց-
չի, որ իրենց կու սու ցա ներ Աստ վա ծա շունչ, 
սրբա զան գրքեր եւ հատ կա պես Վարք 
սրբո ցը, որը կար դա լով՝ որ պես օրի նակ 
կու նե նա յին սրբե րին եւ նրանց օրի նա կով 
կհրա ժար վեին այս աշ խար հից։

Ահ րա ժեշտ էր նաեւ կույ սե րին ապա հո վել 
սննդով եւ հան դեր ձան քով։

Այս ամե նը մեծ ծախ սեր էր են թադ րում, 
քան զի նրանք հա մա րյա բո լո րո վին անգ-
րա գետ էին, եւ առանց վճա րի որեւէ մե կը 
նրանց կրթու թյամբ չէր կա մե նում զբաղ վել։ 
Սրբա զանն իր նա մա կում խնդրում է Վե-
հա փա ռի տնօ րի նու թյու նը՝ ար դյոք կույ սե-
րի կա րիք նե րը պետք է հո գալ կու սա նո ցի 
հա մար հա վաք ված գու մա րի՞ց, թե՞ գտնել 
այլ աղ բյուր ներ։

Ար խի վում պահ վում է նաեւ մեկ այլ փաս-
տա թուղթ՝ կու սա նո ցի կա ռուց ման հա մար 
անհ րա ժեշտ եւ ար դեն հան գա նա կ ված 
գու մար նե րի վե րա բե րյալ։ Այն Ալեք սանդ-
րա պո լի առաջ նոր դա կան հա ջորդ փո խա-
նորդ Մով սես եպիս կո պո սի՝ 1862 թվա կա նի 
փետր վա րին Էջ միած նի սբ սի նո դին ուղ ղած 
գրու թյունն է, որ տեղ սրբա զա նը հայտ նում 
է, որ հան գա նակ ված գու մա րը հա զիվ հաս-
նում է 400 ռուբ լու, մինչ դեռ կու սա նո ցի հա-
մար անհ րա ժեշտ բո լոր ծախ սե րը կկազ մեն 
շուրջ 13 հա զար ռուբ լի։

Փաս տո րեն՝ Ալեք սանդ րա պո լում կու սա-
նոց կա ռու ցե լու հար ցը դան դա ղում է։ Իսկ 
1865 թվա կա նին վախ ճան վում է Մատ թեոս 
Ա Կա թո ղի կո սը։

Կու սա նո ցի խնդրի ար ծարծ մա նը կրկին 

հան դի պում ենք տա րի ներ անց՝ թիֆ լի սա-
հայ մա մու լում։ 1873-ին Թիֆ լի սում հրա-
տա րակ վող «Մե ղու» եւ «Մշակ» թեր թե րի 
մի ջեւ ծա վալ ված բա նա վե ճից պարզ է դառ-
նում, թե ին չու այդ պես էլ չկա ռուց վեց Ալեք-
սանդ րա պո լի կու սա նո ցը։

«Մե ղու»-ն իր թիվ 20 հա մա րում հի շեց-
նում է. «Մի քա նի տա րի առաջ քա ղա քի 
կու սակ րօն կա նայք եւ օրիորդ նե րը մին չեւ 
25 խնդրա գործ են եղել Վե հա փառ Կա թու-
ղի կո սին քա ղա քի մէջ մի կու սա նաց վանք 
շի նե լու եւ նրա մեջ օրիորդ ներ սո վորց նե լու 
հա մար այն պայ մա նով, որ նո քա այդ վան-
քի շի նու թեան հա մար չեն ուզե լու քա ղա քից 
եւ ոչ մի կո պէկ։ Վե հա փառ կա թու ղի կո սը 
հարց րեց քա ղա քաց ւոց հա մա ձայ նու թիւ նը։ 
Հրա ւի րեալ նե րի ժո ղո վը մարտ ամ սին հեր-
քեց կու սակ րօն նե րի խնդի րը»։

Շատ չան ցած, ի պա տաս խան այս հրա-
պա րակ ման, թիֆ լի սա հայ «Մշակ»-ում տեղ 
են գտնում Ալեք սանդ րա պո լից Սու քիաս 
վար դա պետ Պար զ յա նի պար զա բա նում նե-
րը. «Ոչ թէ մի քա նի տա րի յա ռաջ, այլ ամ-
բողջ 13 տա րի, քա ղա քիս կու սանք ոչ թու ով 
25, այլ՝ եր կու»։

Ըստ էու թյան՝ Սու քիաս վար դա պե տը 
հաս տա տում է, որ կու սակ րոն կա նանց 
խնդրանքն իս կա պես քննարկ վել է քա ղա-
քի ազ գա յին նե րի ժո ղո վում, որ տեղ նրանք 
ան կա րող են հա մա րել իրենց կու սա նոց 
պա հել։ Սա կայն Վե հա փառ Հայ րա պե տը չէ, 
որ հարց րել է քա ղա քա ցի նե րի հա մա ձայ-
նու թյու նը, այլ ժո ղո վը հրա վիր վել է միայն 
կույ սե րի խնդրան քով։

«Մե ղու»-ն, իր հեր թին, հայ տա րա րում է 
ազ գա յին նե րի մերժ ման իրա կան պատ ճա-
ռը։ Այն է՝ տա րի ներ առաջ, երբ պետք է կա-
ռուց վեր կու սա նո ցը, ուր պետք է կրթվեին 
նաեւ Ալեք սանդ րա պո լի օրիորդ նե րը, քա-
ղա քում չկար օրիոր դաց վար ժա րան։ «Իսկ 
այժմ, որ հան գու ցեալ Ար ղու թեա նի շնոր-
հիւ հիմ նած մեր օրիոր դա կան դպրո ցը յա-
ռա ջա դէմ քայ լե րով ըն թա նում է, աւե լորդ 
կլի նէր ժո ղովր դի կող մից պաշտ պա նել 
մի երեւա կա յա կան վան քի մեջ փա կուած 
օրիորդ նե րի երեւա կա յա կան դպրու թիւն 
խա ւա րա պաշտ կա նանց ձեռ քում։ Ահա այս 
էր միակ պատ ճա ռը, որ ժո ղո վուր դը հեր քեց 
կու սակ րօն նե րի կա նա ցի առա ջար կու թիւ նը 
եւ ո՛չ թէ նո քա (ժո ղո վուր դը) ան կա րող հա-
մա րե ցին իրենց կու սա նաց պահ պա նել»։

«Մշակ»-ը կրկին փոր ձում է հա կա դար-
ձել վե րոն շյա լին եւ կրկին ակա մա հա մա-
ձայ նում եղե լու թյան հետ՝ նշե լով քա ղա քում 
օրիոր դաց նոր դպրո ցի անհ րա ժեշ տու-
թյան մա սին։

«Ժո ղո վուր դը, ցոյց տա լով միշտ գո վե-
լի ուսում նա սի րու թիւն, չէր կա րող բա ւա-
կա նա նալ միայն Ար ղու թեան ցի օրիոր դաց 
դպրո ցով։

Եւ եթէ Աղեք սանդ րա պօ լու արա կան սե ռի 
հա մար ար քու նի, հո գեւոր եւ քսա նի չա փով 
մաս նա ւոր վար ժա րան նե րը չեն բա ւա կա-
նա նում, մի՞թէ իգա կան սե ռի կրթու թեան 
հա մար միակ Ար ղու թեան ցի ուսում նա րա նը 
կա րող էր գո հա ցու ցիչ լի նել. Եւ մի՞թէ օրիոր-
դաց դպրոց նե րի սա կա ւու թիւ նը չէր, որ գո-
յաց րեց նո րե րումս նոր դպրոց Սա հա կա-
նոյշ անու նով»,— գրում է «Մշակ»-ը։  էջ 3

Դսեղի պատմաճարտարապետական նշանավոր հուշարձանները

Բարձրաքաշ Ս. Գրիգոր վանքը
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 էջ 2
Ակն հայտ է, որ Ալեք սանդ րա պո լը խո շոր 

հաշ վով ընտ րել էր օրիոր դաց կա նո նա վոր 
դպրոց նե րը եւ ոչ՝ «երեւա կա յա կան դպրու-
թիւն խա ւա րա պաշտ կա նանց ձեռ քում»։ 
Թե րեւս այս պես էլ փակ վում է կու սա նո ցի 
կա ռուց ման հար ցը։

Նկա տենք, որ 1866—1882 թվա կան նե րին 
հայ րա պե տա կան գա հին էր ար դեն Գեւորգ 
Դ Կոս տանդ նա պոլ սե ցի Ամե նայն Հա յոց Կա-
թո ղի կո սը, որն իր գոր ծու նեու թյան առաջ-
նա հեր թու թյուն նե րից էր հա մա րում հայ-

կա կան դպրոց նե րի բա րե կար գու մը՝ 
չա փա զանց մեծ ուշադ րու թյուն դարձ-
նե լով նաեւ աղ ջիկ նե րի կրթու թյա նը։

«Ազ գի մը դաս տիա րա կու թյան կշի-
ռը վար ժա րան նե րու վի ճա կեն կչա փի, 
իսկ ազ գի մը քա ղա քակր թու թյան ծան-
րա չափն աղջ կանց վար ժա րան ներն են։ 
Այն ազ գը, որ բա րե կիրթ մայ րեր ունի՝ 
բա րե րար ներ, դյու ցա զունք, հայ րե-
նան վեր զա վակ ներ ունի եւ վեր ջա պես՝ 
ամեն ինչ ունի, իսկ այն ազ գը, որ բա րե-
կիրթ մայ րեր չու նի, դե ռեւս բիրտ, բար-
բա րոս եւ ան կիրթ վի ճա կի մեջ է։ Բա-
րե կիրթ մայ րերն ըն կե րու թյանց զարդն 
ու գե ղե ցիկ եւ վեհ առա քի նու թյանց 
տի պար ներ են, ուս տի եւ առանց աղջ-
կանց դաս տիա րա կու թյան արա կան 
սե ռին դաս տիա րա կու թյու նը ոչ միայն 
իր բարձ րու թյա նը չհան գիր, այլ կիշ խեմ 
ըսել, թե միա կող մա նի մար դոց կնմա նի։

....Այս է իմ հա մո զումս, թե դաս տիա-
րա կու թյու նը, մա նա վանդ աղջ կանց 
դաս տիա րա կու թյու նը, հա յուն փրկու-
թյունն է»,— հայ տա րա րում էր Գեւորգ 
Դ Կա թո ղի կո սը։

Այս առու մով չա փա զանց ուշագ րավ է 
նաեւ Գեւորգ Դ Կա թո ղի կո սի՝ 1882 թվա-
կա նի մա յի սի 23-ին՝ իր գա հա կա լու թյան 
15-րդ տա րե դար ձի օրը, աջ համ բույ րի 
եկած միա բան նե րին ուղ ղած խոս քը, 

որ մեզ է փո խան ցում թիֆ լի սա հայ «Ար ձա-
գանք»-ը։

«Ի վա ղուց ան տի հա մոզ ված էի, որ մեր 
ազ գի փրկու թյու նը լու սա վո րու թյան եւ 
կրթու թյան մեջն է, ուս տի կոչ մանս առա-
ջին իսկ օրից ուժիս մեծ մա սը դո րան եմ 
նվի րել, դպրոց ներ հիմ նել, հա յե րի մեջ լույս 
սփռել, այս է եղել իմ նշա նա բանս։ Մենք այ-
սօր Ռու սաս տա նի մեջ ունինք 250-ից ավե լի 
մեծ ու մանր դպրոց ներ, ուր մեր զա վա կուն-
քը կրո նի հետ մայ րե նի լե զուն են ուսա նում, 

մեր տղա յոց հետ այ սօր հա վա սար 
գնում են աղ ջիկ ներն, եւ այդ ինձ հա-
մար ավե լի նշա նա կու թյուն ունի. իմ 
եկած օրը հայ աղջ կանց դպրո ցի վե րա 
շատ սա կավ հաս կա ցո ղու թյուն ունեին. 
Թիֆ լի սում եւ Աստ րա խա նում մի քա նի 
կա նայք փակ ված միանձ նա կան ըն կե-
րու թյուն էին կազ մում, որոց ես ասա-
ցի, թե ինք նեանք անպ տուղ ծա ռեր են, 
պտղա տու այն աղջ կունքն են լի նե լու, 
որք կա րող պի տի լի նին ավե տա րա-
նի խոս քը հա յոց պատ մու թեան հետ 
իրանց զա վակ նե րին ուսու ցա նե լու»։

Այս պի սին էր Գեւորգ Դ Կա թո ղի կո սի 
լու սա վոր չա կան կրե դոն ազ գի փրկու-
թյան։ Ալեք սանդ րա պո լում այդ պես էլ 
չկա ռուց ված կու սա նո ցի պատ մու թյու-
նը թե րեւս կա րե լի է դի տար կել նաեւ 
այս հա մա տեքս տում։

Իսկ Ալեք սանդ րա պո լի կույ սե րի հե-
տա գա ճա կա տագ րի մա սին խո սում 
են Ազ գա յին ար խի վում պահ վող եւս մի 
քա նի վա վե րագ րեր։

1893  թվա կա նին Ալեք սանդ րա պո-
լի հո գեւոր կա ռա վա րու թյու նը սրբա-
զան սի նո դին է ներ կա յաց նում Գա յա նե 
Ղան դի լ յա նի եւ Շո ղա կաթ Մա տի նյա-
նի խնդի րը՝ Սբ Լու սա վո րիչ եկե ղե ցուց 
իրենց Սբ Նշան տե ղա փո խե լու վե րա-
բե րյալ։

Խնդի րը մերժ վում է, «որով հե տեւ չիք 
յար մա րու թիւն»։

Եւս մեկ նա մակ Շո ղա կաթ Մա տի նյա նից՝ 
ուղղ ված Էջ միած նի սբ սի նո դին՝ 1911 հու-
լի սի 6-ի թվագ րու թյամբ։ Ալեք սանդ րա պո-
լում այդ պես էլ չկա յա ցած կու սա նո ցի վեր-
ջին մո հի կա նը՝ ար դեն ծե րու թյան հա սած 
կույս Շո ղա կաթ Մա տի նյա նը, չու նե նա լով 
որեւէ ազ գա կան ու բա րե կամ, խնդրում 
է իրեն ուղար կել Խծկո նից վանք, որ տեղ, 
ինչ պես նշում է ծեր կույ սը, «սրբա զան 

պար տա կա նու թիւնս կլի նի աղօ թել Մայր 
Աթո ռոյ պայ ծա ռու թեան եւ Սրբա զան Ատե-
նա կալ նե րուդ բազ մար դիւն կե նաց արեւ-
շա տու թեան հա մար»։

Վեր ջում հա վե լենք, որ Կար սից ոչ հե ռու 
10-րդ դա րի այս վանքն ամա յա ցել է 1918-
ին, իսկ հե տա գա յում նաեւ ավեր վել թուր-
քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից։

Ար դյո՞ք վան քի ավե րակ նե րում է գտնվում 
նաեւ ալեք սանդ րա պոլ ցի կույ սի ա ճյու նը։

Հե ղի նե ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Սկիզ բը՝ թիվ 3—5

Բայց դառ նանք վե պին: Դեպ քե րի զար գա-
ցում ներն աս տի ճա նա բար փո խում են 

Արա մի դիր քո րո շու մը։ Ժո ղովր դին «ապ րել 
սո վո րեց նել» ու «խա ղաղ կյանք» ապա հո վել 
ցան կա ցող Արա մը հա մոզ վում է, որ թշնա-
մին միշտ էլ գա լու է եւ այ րե լու ու ավե րե լու 
է կա ռուց վա ծը՝ լի նի դա տուն թե եկե ղե ցի։ 
Այդ հա մոզ ման ար տա հայ տու թյուն նե րից 
մեկն էլ այն պա տաս խանն է, որ Արա մը տա-
լիս է թուրք փոխգն դա պե տի վերջ նագ րին. 
«Շի նե ցե՛ք մեր տնե րը, եւ մենք կհանձ նենք 
զո րա նո ցը։ Զեն քե րը չենք տա. եկե՛ք, առե՛ք։ 

Զին վո րա ցու չու նենք։ Սպան վա ծին ծա-
ռա յու թյան չեն կան չում» (էջ 207)։ Ի դեպ, 
թուր քե րի կող մից ներ կա յաց ված վերջ-
նա գի րը, ըստ որի զեյ թուն ցի նե րը պետք 
է դա տար կեին իրենց զբա ղեց րած զո րա-
նո ցը, հանձ նեին զեն քե րը եւ զին վո րագր-
վեին միլ լիա կան բա նա կին, եթե մի կող-
մից ապա ցույցն է այն բա նի, որ Արա մի 
ծրագ րերն անի րա գոր ծե լի մի բան էին, 
մյուս կող մից հաս տա տումն է այն ճշմար-
տու թյան, որ օս ման ցին բո լոր ժա մա-
նակ նե րում հե տա մուտ է մի նպա տա կի՝ 
Թուր քիան տես նել առանց այ լազ գի նե րի, 
մա նա վանդ՝ առանց քրիս տո նյա նե րի:

Այդ նույն ող բեր գա կան իրա դար-
ձու թյուն ներն սկսում են փո խել նաեւ 
Փա ռե նի նման «ամուր կոճ ղին», նաեւ 
ֆի զի կա պես. «Այն, որ մախ րե նու վրա 
փո սիկ ներ են առա ջա նում, եւ կե ղեւը 
փոր ձում է ծած կել փո սիկ նե րը, այն, 
որ ար ցուն քի պես կա թում է խե ժը եւ 
գնդի կի պես չո րա նում, այն, որ շեր տա-
վոր վում է բնի վրա եւ դյու րա վառ ճյուղ 
է դառ նում, Փա ռենն է, հին կոճ ղը, հին 
մախ րե նին, որ մի ժա մա նակ շարժ վում 
էր, տե ղա փոխ վում հո ղի վրա յով, ժայ ռից 

ժայռ, բար ձուն քից բար ձունք։ Այ տե րը փոս 
էին ըն կել, աչ քա տա կին առա ջա ցել էին 
տոպ րա կիկ ներ. ծնո տը մա զա կալ վել էր, ու 
մո րուք էր աճում, շո րե րը պա տա ռոտ ված 
էին, հնա մաշ։ ....Փար թամ ուսե րի վրա ո՞վ 
էր դրել այն ան տե սա նե լի ծան րու թյու նը, որ 
ստի պում էր կքվել։ ....Կար ծես կայ ծակ էր 
խփել մախ րե նու կա տա րին» (էջ 209)։

Վե րա դար ձի վճի ռը ճի՞շտ հա մա րել, մնալ 
ու շա րու նա կե՞լ սե րունդ նե րի կյան քը, թե՞ 
թող նել եր կիրն ու հե ռա նալ՝ փրկե լով այդ 
նույն սե րունդ նե րի վաղ վա կյան քի ըն թաց-
քը։ Այս հար ցը տար բեր ձեւա կեր պում նե րով 

վե պում հա ճախ է ար ծարծ վում։ Ալա ջա-
ջյա նի պա տաս խա նը հստակ է. իրա կա նու-
թյունն այն է, որ վե րա դար ձել է կի լի կիա-
հա յու թյան մի հատ ված, ուրեմն ճշմա րի տը 
նրանք են։ Խնդիրն այն է, թե ինչ պես են 
նրանք շա րու նա կե լու գո յա տեւել. Ալա ջա-
ջյա նի պա տաս խանն այս տեղ եւս հստակ 
է. ձգտել խա ղա ղու թյան եւ պատ րաստ լի նել 
ան հա վա սար կռվի։

Ո՞րն է ճշմար տու թյու նը, եւ ո՞վ է իրա-
վա ցի։ Հար ցեր, որ հա ճախ են ծա գում 
վեպն ըն թեր ցե լիս։

Կա րող է թվալ, թե վե րո հի շյալ ուղի նե րը 
տար բեր են, ան գամ՝ իրար հա կա սող։ Իրա-
կա նում դրանք նույն ժո ղովր դի դա ռը ճա-
կա տագ րի հնա րա վոր եր կու ըն թացք ներն 
են՝ մե կը մյու սով պայ մա նա վոր ված, մե կը 
մյու սից բխող։

Հե ղի նա կա յին ասե լիքն էլ հենց այդ է. չկա 
ու չի կա րող լի նել խա ղաղ կյանք, եթե պատ-
րաստ չես զեն քով այն պաշտ պա նե լու. զեն-
քը խա ղա ղու թյան երաշ խիքն է, խա ղա ղու-
թյու նը՝ զենք ունե նա լու հնա րա վո րու թյուն։

Զեն քի հար գը ճիշտ է պատ կե րաց նում 
նաեւ Թա գա ճյան վար դա պե տը, որը երի-
տա սար դու թյան տա րի նե րին քիչ կռիվ ներ 
չի մղել եւ այժմ, երբ տա րիքն առել է, շա-
րու նա կում է հա վա սա րա պես ծնրադ րել 
իր հո գուց ան բա ժան եր կու աստ ված նե րի՝ 
Քրիս տո սի եւ փրկիչ զեն քի առ ջեւ։ Նրա մա-
սին հե ղի նա կը գրում է. «....ճա կա տագ րի ու 
աստ ծո դեմ սեւ մի ուր վա կան, որ գնում էր 
չգի տես ուր, մարդ կանց հո գու սեւու թյու նը 
պա խա րա կե լու» (էջ 43)։

Հան ձին վար դա պե տի՝ Ալա ջա ջյա նը կեր-
տել է ազատ, ար դար ու հա վա տա վոր մար-
դու առինք նող կեր պար։ Վար դա պե տը մեծ 
նվի րում ունի առ քրիս տո նեա կան հա վատ-
քը եւ նույն քան էլ «արի արանց» հայ մարդ 

է՝ փա ռա վոր ան ցյա լով. «Սա այն վե ղա-
րա վոր հե րոսն է, որ ձի նստած ար շա վել է 
Բեր դուս-չա յի թշնա մի նե րի վրա, սա այն հե-
րոսն է, որ այս զո րա նո ցում ապաս տա նած 
թշնա մի զոր քե րին գե րե վա րեց…» (էջ 137)։

Միեւ նույն ժա մա նակ նա ժո ղովր դա կան 
ավան դույթ նե րի, ծե սե րի ու տո նե րի պա-
հա պանն է, որոնք նույն պես գո յա տեւ ման 
կռվան ներ են, ժո ղովր դին ժո ղո վուրդ պա-
հե լու ուժ։

Հա մա տա րած անե լա նե լիու թյան ու դա-
տա պարտ վա ծու թյան մեջ Զեյ թու նի զո-
րա նո ցում ու նրա շրջա կա տնե րում ծվա-
րած հա զար չորս հա րյուր հա յե րը ջա նում 
են մոխ րա կույ տե րի մեջ կյան քի նշան ներ 
դրսեւո րել, սի րել ու սիր վել, ինչ պես, օրի նակ, 
Մի քա յելն ու Օսա նը, Փո փոն ու Կա տա րի նեն, 
ինչ պես Տրդա տը՝ իր նո րա ծին ման կա նը, 
ուրա խա նալ, ինչ պես Թու մասն իր թոռ նե-
րով, ինչ պես վար դա պե տը, ամե նօ րյա իրենց 
աղոթ քը հնչեց նել, ունե նալ իրենց տու նը, 
իրենց հո ղում ծնվել ու այդ հա րա զատ հո-
ղում էլ թաղ վել։ Չէ՞ որ իրենցն էր Զեյ թու նը, ու 
իրենք էլ պատ կա նում էին Զեյ թու նին։

Ալա ջա ջյանն այդ ամե նը խտաց րել է 
բա զում կռիվ նե րի բո վով ան ցած Մի քա յե-
լի կեր պա րում։ Հո գով ու մարմ նով վի րա-
վոր Մի քա յե լի՝ այս աշ խար հում մեն-մե նակ 
մնա ցած այդ մար դու, որ՝ «Ծնող ներ չու ներ, 
սպա նել էին։ Քույր ու եղ բայր չու ներ, սպա-
նել էին, ազ գա կան ու բա րե կամ չու ներ, 
սպա նել էին» (էջ 63), եւ նրան խնա մող այ-
րի Օսա նի մի ջեւ հյուս ված սի րո մի պա հի 
պատ կե րը վե պում հնչում է որ պես խա ղաղ 
կյան քի հիմն, արեւա գա լի ծնրադ րում, սի րո 
նշխա րի հա վեր ժա ցում, գե ղեց կու թյան փա-
ռա բա նում, բնա կան կյան քի շա րու նա կում. 
«Արեւը ներս ըն կավ զո րա նո ցի բա կից, 
Օսա նը՝ դռնից։  էջ 6

Ալեքսանդրապոլի չկառուցված կուսանոցը եւ Գեւորգ Դ 
Կաթողիկոսի լուսավորչական կրեդոն

Երբ եղեգները կանգուն են
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Նա հավատում է հայոց ոգու անշեջ կրակին...
Անվանի պատմաբան Էդ. Մինասյանի ծննդյան 65-ամյակի առթիվ

Սո վո րա կան կեն սագ րու թյան տեր չէ 
պատ մա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 

ԵՊՀ-ի պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան 
Էդիկ Գա րե գի նի Մի նա սյա նը՝ հայ պատ-
մա բան նե րի հե ղի նա կա վոր առա ջա տա-
րը: Նրա տիտ ղոս նե րը շատ են, ստա ցած 
մրցա նակ նե րը, պատ վոգ րե րը, շքան շան-
նե րը՝ նույն պես: Այ սօր իմ խոս քը ոչ միայն 
այդ ամե նի մա սին է, այ լեւ Էդիկ Մի նա սյան 
հա յոր դու հո գե կան էու թյան ու հո գեւոր կեն-
սագ րու թյան:

Էդիկ Մի նա սյանն ար մատ նե րով սե րում 
է Արեւմ տյան Հա յաս տա նից: Պատ մա կան 
Խնու սում եւ Սա սու նում են ապ րել նրա 
հայ րա կան եւ մայ րա կան գծով պա պե-
րը: Էրգ րում նրանք հա րուստ տու նու տեղ, 
տնտե սու թյուն են ստեղ ծել, այ լեւ փա ռա հեղ 
կեն սագ րու թյուն կեր տել: Նրա պա պերն ակ-
տիվ մաս նա կից ներն են եղել սուլ թա նա կան 
ռե ժի մի դեմ հայ ժո ղովր դի մղած ազ գա յին-
ազա տագ րա կան զի նյալ պայ քա րի:

Կա լե ու Սի մոն պա պե րը, նրանց հա րա-
զատ ներն ու մեր ձա վոր նե րը եղել են հայ-
դու կա յին շարժ ման շար քե րում, մարտն չել 
ու մա քա ռել Անդ րա նիկ զո րա վա րի հրա մա-
նա տա րու թյան ներ քո:

Արեւմ տա հա յաս տա նի սի գա պանծ լեռ-
նե րում ապ րող Մի նա սյան նե րի տոհ մը հա-
վերժ կապ րեր հայ րե նի բնօր րա նում, եթե 
չլի նեին հա յոց ջար դերն ու կո տո րած նե րը, 
եթե չլի ներ 1915 թ. ցե ղաս պա նու թյու նը:

Հա յոց մեծ ար հա վիր քից հե տո Մի նա-
սյան նե րի տոհ մը, տա լով զգա լի կո րուստ-
ներ, նոր հանգր վան է գտնում Արեւե լ յան 
Հա յաս տա նում՝ բնա կու թյուն հաս տա տե լով 
Արա գած լե ռան փե շե րին՝ նոր կազ մա վոր-
վող Թա լի նի շրջա նում, որն իր բնակ լի մա-
յա կան պայ ման նե րով շատ էր նման կո րու-
սյալ Սա սու նին եւ Խնու սին:

Մի նա սյան նե րի տոհմն Արա գա ծի խստա-

հա յաց լան ջին բա րե բախ տա բար նոր շի վեր 
տվեց, վե րըն ձյուղ վեց ու նոր թա փով սա-
ղարթ հա գավ եւ խոր ար մատ ներ նե տեց: 
Գա րե գին հա յոր դին այս տեղ նոր ըն տա նի քի 
հիմ քե րը դրեց, ամուս նա ցավ իր երկ րա կից 
Լու սի կի հետ: Ծնվե ցին վեց զա վակ նե րը, 
տու նը լցվեց ան հուն եր ջան կու թյամբ:

Զա վակ նե րից յու րա քան չյու րը գտավ իր 
ուղին եւ արա հե տը այս կյան քում: Սա կայն 
բո լո րը միա սին հայ րե նի քի ար ժա նա վոր 
զա վակ ներ դար ձան:

Էդիկ Մի նա սյա նը գե րա զան ցու թյամբ 
ավար տեց հայ րե նի գյու ղի՝ Ոս կե թա սի միջ-
նա կարգ դպրո ցը եւ ուսում նա ռու թյու նը 
շա րու նա կեց ԵՊՀ-ի պատ մու թյան ֆա կուլ-
տե տում, որն էլ նույն պես գե րա զան ցու-
թյամբ ավար տեց:

Երդ վեց անմ նա ցորդ, առանց վա րա նում-
նե րի ու սա կար կում նե րի ծա ռա յել եղեռ նա-
զարկ իր ժո ղովր դին, ավե րակ նե րից փյու-
նի կի նման վեր հառ նող նա ի րյան երկ րին:

Եվ խո րունկ հայ րե նա սի րու թյու նը նրա 
երակ նե րում հո սեց որ պես Խնու սի եւ Սաս-
նա տան իր նա հա պետ նե րից եկող դաս ու 
պատ գամ, պատ վի րան եւ եր դում:

Իր գի տակ ցա կան ողջ կյան քի ըն թաց-
քում նա հա վա տա րիմ է մնա ցել էրգ րի 
ճշմա րիտ զա վա կի իր ան բե կա նե լի էու-
թյանն ու կոչ մա նը եւ ան շա հա դետ ծա ռա-
յել հայ դա տին նվիր ված սե րունդ ներ կրթե-
լու առա քե լու թյա նը:

1979  թվա կա նին գե րա զան ցու թյամբ 
ավար տել է ԵՊՀ-ի պատ մու թյան ֆա կուլ-
տե տը: Սկսած ուսա նո ղա կան տա րի նե րից 
մինչ ցայ սօր նրա գոր ծու նեու թյունն անընդ-
հատ ու անընդ մեջ կապ ված է ԵՊՀ-ի՝ հան-
րա պե տու թյան թիվ 1 բարձ րա գույն ուսում-
նա կան հաս տա տու թյան հետ: Մայր բու հում 
նա վա րել ու վա րում է պա տաս խա նա տու 
պաշ տոն ներ: 1985 թ. պաշտ պա նել է թեկ-

նա ծուա կան, 2003-ին՝ դոկ տո րա կան ատե-
նա խո սու թյուն նե րը: Նույն հա ջո ղու թյամբ 
ստա ցել է գի տա կան կո չում նե րը. 1991 թ. 
դար ձել է դո ցենտ, իսկ 2005 թ.՝ պրո ֆե սոր:

2009-ից մին չեւ օրս Էդ. Մի նա սյա նը հա-
ջո ղու թյամբ կա տա րում է ԵՊՀ-ի պատ մու-
թյան ֆա կուլ տե տի դե կա նի պար տա կա-
նու թյուն նե րը: Եր կար տա րի ներ նա վա րում 
է ՀՀ ԳԱԱ պատ մու թյան ինս տի տու տում 
գոր ծող ՀՀ բարձ րա գույն որա կա վոր ման 
կո մի տեի հա յոց պատ մու թյան 004 մաս նա-
գի տա կան խորհր դի նա խա գա հի տե ղա կա-
լի պաշ տո նը:

Բուռն ու բեր քա ռատ է Էդ. Մի նա սյա նի 
շուրջ 40-ա մյա գի տա կան գոր ծու նեու թյու-
նը: Այդ ըն թաց քում նա ըն թեր ցո ղի դա տին 
է ներ կա յաց րել մեկ տաս նյա կից ավե լի ծա-
վա լուն մե նագ րու թյուն ներ եւ եր կու հա րյու-
րից ավե լի գի տա կան հոդ ված ներ:

Հա րուստ եւ բազ մա զան է նրա հե տաքրք-

րու թյուն նե րի շրջա նա կը, որն ընդգր կում 
է հայ դի վա նա գի տու թյան պատ մու թյու նը, 
հա յոց պատ մու թյան նո րա գույն շրջա նը, 
հայ րե նիք—սփյուռք առն չու թյուն նե րը, 19-րդ 
դա րա վեր ջի հայ կա կան ազա տա մար տը, 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գա յին ճա-
նաչ ման գոր ծըն թա ցը, ար ցա խյան ազ գա-
յին-ազա տագ րա կան պայ քա րը:

Նրան մեծ հռչակ բե րե ցին կո թո ղա յին մի 
շարք աշ խա տու թյուն ներ՝ «Սո ցիալ-տնտե-
սա կան վե րա փո խում նե րը Հա յաս տա նի 
հան րա պե տու թյու նում 1999—2003  թթ.», 
«Հա յաս տա նի եր րորդ հան րա պե տու թյան 
պատ մու թյուն», «Հա յոց նո րա գույն պե տա-
կա նու թյան քա ռորդ դա րը», «Հայ կա նայք 
19-րդ դա րա վեր ջի եւ 20-րդ դա րասկզ բի 
հե րո սա մար տի տա րի նե րին», «Հայ հե րո-
սու հի կա նայք», «Մայ րա քա ղաք Երեւա-
նը ՀՀ ան կա խու թյան տա րի նե րին (1991—
2018 թթ.)»:  էջ 5

Երգի հավերժող թևերով
Ալա գյազ բարձր սա րին
Ձունն իջեր է կա տա րին.
Առ նեմ էլ նեմ, առ նեմ էլ նեմ,
Առ նեմ էլ նեմ Ալա գյազ,
Ուտեմ ձունդ, խմեմ ջուրդ,
Լան ջիդ ման գամ, Ալա գյա՛զ...

Նրա ծննդա վայրն Արա գած լե ռան ուր-
ցա բույր փե շե րին փռված Մուլ քի գյուղն 

է՝ զով ամա ռա նոց նե րով ու սառ նո րակ աղ-
բյուր նե րով, բա րի, աշ խա տա սեր մարդ-
կան ցով ու բեր րի ան դաս տան նե րով հայտ-
նի Ապա րա նի գյու ղե րից մե կը: Եվ ամեն 
ան գամ, երբ Հին Նոր քում գտնվող իր տնից 
քա ղաք էր իջ նում, Ապա րա նի հող ու ջրի 
գովքն անող այս երգն էր շուր թե րին, հո-
գում՝ հայ րե նի եզեր քի հան դեպ սերն ու կա-
րո տը:

Այդ պի սին էր ժո ղովր դա կան եր գա սաց 
Իշ խան Կա րա պե տյա նը՝ ժո ղովր դա կան եր-
գար վես տի սի րա հար նե րի սի րե լի ու հա րա-
զատ Իշ խան հայ րի կը:

Մաս նա գի տու թյամբ հաշ վա պահ էր, ողջ 
կյան քը նվի րել էր իր բազ ման դամ գեր-
դաս տա նին, մաս նակ ցել էր նաեւ Երկ րորդ 
աշ խար հա մար տին: Եվ ողջ կյան քում, ան-

գամ պա տե րազ մի դա ժան օրե րին, նրան 
ուժ ու հույս էին ներշն չել հայ րե նի եր գե րը, 
նրան ցով մտո վի այ ցե լել էր ծննդա վայր, 
հա րա զատ նե րին ու ըն կեր նե րին, Ժա մի աղ-
բյու րի սառ նո րակ ջրի փո խա րեն իր մշե ցի 
եւ ալաշ կերտ ցի նախ նի նե րից ժա ռան գած 
եր գե րով էր հա գեց րել հայ րե նա բաղ ձու-
թյան ծա րա վը:

Եր գա սեր եւ եր գա պահ պան է Ապա րա-
նի ժո ղո վուր դը, եւ բազ մա թիվ ապա րան ցի 
եր գա սաց ներ են հայտ նի, սա կայն ոչ միայն 
իմա ցած եր գե րի քա նա կով, ազ գագ րա կան 
տվ յալ շրջա նին բնո րոշ ան խառն եր գաո-
ճով, այ լեւ մե ղե դի նե րի մա տուց ման յու րօ-
րի նակ երան գա խա ղե րով առանձ նա նում 
էր Իշ խան Կա րա պե տյա նը: Տա րո նից եկած 
եր գե րից՝ «Շու շո», «Բա տո լա», «Դար դո», 
«Չո լի կռունկ», «Առա քել, Մու շեղ», հար սա-
նե կան հնա գույն թագ վո րա գով քեր, Ապա-
րա նում ստեղծ ված եր գե րից՝ «Օսան յար» 
ու «Փշա տի ծառ», «Էլի նո յար» ու «Կա քա-
վը թռավ», «Յա ման յար» ու «Մա րալ Եվա 
ջան», բազ մա թիվ գու սա նա կան եր գեր... 
Այս եր գե րով 1960-ական թվա կան նե րից 
Իշ խան Կա րա պե տյա նը ճա նա չում էր ձեռք 
բե րել ոչ միայն հայ րե նի Ապա րա նում, այ-
լեւ ողջ հան րա պե տու թյու նում: Նրա ձայ նը 
տա րի ներ շա րու նակ հնչում էր տար բեր 
հե ռուս տա տե սա յին եւ ռա դիո հա ղոր դում-
նե րում, ան գամ ժա մա նա կին նրա ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րից մշակ վել եւ իր կա տար-
մամբ ձայ նագր վել են Հա յաս տա նի ռա դիո յի 
եւ հե ռուս տա տե սու թյան Ա. Մե րան գու լ յա նի 
ան վան ժող գոր ծիք նե րի հա մույ թում.

Սեգ սա րե րից հո սող ջրե՛ր,
Ո՞ր խոր քե րից եք գա լիս,
Ունեմ ան թիվ, ծով կա րոտ ներ,
Մե կից ինձ լուր չեք տա լիս:

Սեգ սա րե րում եր գող տատ րա՛կ,
Ո՞ր քա րա փից ես գա լիս,
Ո՞ւր ես թռչում այդ պես արագ,
Սիրտս ա րյուն է լա լիս...

Եր գա սաց Իշ խան Կա րա պե տյա նը ոչ 
միայն եր գիչ էր, այ լեւ ստեղ ծա գոր ծող: Եր-
գեր էր հո րի նում տար բեր առիթ նե րով՝ լի-
ներ Մեծ եղեռ նի հու շար ձա նի բաց ման 
հու զիչ արա րո ղու թյու նը, հեր թա կան հան-
դի պու մը ծննդա վայ րի ու ըն կեր նե րի հետ 
թե իր կյան քի եր կա րա մյա ըն կե րու հու՝ տի-
կին Հա յաս տա նի կող մից ամուս նա կան մա-
տա նին կորց նե լու զա վեշ տա խառն պատ-
մու թյու նը:

Իշ խան հայ րի կը իմա ցած եր գե րի մեջ մի 
առան ձին գո րո վան քով էր վե րա բեր վում իր 
հայ րե նա կից գու սան Մա հու բի Գեւոր գի եր-
գե րին: Հայ րե նա կից նե րի ան սահ ման սերն 
ու հար գան քը վա յե լող գու սանն ապ րել եւ 
ստեղ ծա գոր ծել է Ապա րա նի Երն ջա տափ 
գյու ղում եւ իր հո րի նած բազ մա թիվ խրա-
տա կան, հայ րե նա սի րա կան եր գե րով հա-
ճախ հան դես եկել հա րա զատ վայ րե րում, 
իսկ Կա րա պե տյան նե րի եր գա սեր ըն տա նի-
քը սերտ կա պեր է ունե ցել սիր ված գու սա նի 
հետ: Իշ խան հայ րի կը շատ վաղ հա սա կում 
իր հայ րա կան տա նն առիթ ներ էր ունե ցել 
լսե լու Մա հու բի Գեւոր գին եւ ան գամ հի շում 
էր գու սա նի՝ իր հո րը՝ Մե լիք Կա րա պե տյա-
նին նվի րած երգ-կա տա կից պա տա ռիկ ներ...

Իշ խան Կա րա պե տյա նը նաեւ զբաղ վում 
էր հայ րե նի եր գե րի տա րած ման շնոր հա-
կալ գոր ծով: Նա Երեւա նի ժո ղովր դա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյան տան ինք նուս ստեղ-
ծա գոր ծող նե րի բա ժան մուն քի նա խա գահն 
էր, Երեւա նի պո լի տեխ նի կա կան ինս տի-
տու տում կազ մա կերպ վող ժո ղովր դա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյան ամե նա մյա փա ռա տո-
նի պատ վա վոր հյու րը:

Կո մի տա սի ան վան պե տա կան կոն-
սեր վա տո րիա յի հայ երաժշ տա կան ֆոլկ-
լո րա գի տու թյան ամ բիո նը տաս նա մյակ-
ներ շա րու նակ անդ րա դառ նում է հայ 
ազ գագ րա կան եր գար վես տի նմուշ նե րի 
հրա տա րակ ման օգ տա վետ գոր ծին: Իսկ 
երաժշ տա գի տու թյան թեկ նա ծու, կոն սեր-
վա տո րիա յի եր կա րա մյա դա սա խոս եւ ամ-
բիո նի նախ կին վա րիչ Ալի նա Փահ լեւա նյա-

նը, լի նե լով Իշ խան Կա րա պե տյա նի եր գե րի 
հրա շա լի գի տակ, վա ղուց էր ձեռ նա մուխ 
եղել նրա եր գե րի ժո ղո վա ծուի ստեղծ ման 
եւ հրա տա րակ ման գոր ծին, սա կայն հայտ-
նի պատ ճառ նե րով այն հե տաձգ վել էր:

Սա կայն տա րի ներ անց, երբ ար դեն ցա-
վա լիո րեն վա ղուց մեզ հետ չէ Իշ խան Կա-
րա պե տյա նը, նրա եր գե րը հա վերժ մնա-
լու են որ պես հայ եր գի կա տա րող նե րի 
եւ երաժշ տա սեր նե րի սե փա կա նու թյուն. 
երաժշ տա գետ Ալի նա Փահ լեւա նյանն իրա-
գոր ծել է իր վա ղե մի ծրա գի րը:

Ըն թեր ցո ղի սե ղա նին է տպագ րա կան 
բարձր որա կով եւ ճա շա կով հրա տա րակ-
ված «Հայ ժո ղովր դա կան եր գեր եւ նվագ-
ներ» մա տե նա շա րի 15-րդ հա տո րը, որն 
ամ փո փում է Իշ խան Կա րա պե տյա նի ձայ-
նից Ալի նա Փահ լեւա նյա նի վեր ծա նած, կազ-
մած եւ խմբագ րած «Թան կա գին ավանդ» 
ժո ղո վա ծուն: Այն նե րա ռում է եր գա սա ցից 
գրառ ված 82 երգ՝ պա րեր գեր, ծի սա կան եր-
գեր, կա տա կեր գեր, սի րա յին-քնա րա կան 
եր գեր, պատ մա կան-հայ րե նա սի րա կան 
եր գեր, գու սա նա կան եր գեր (որոնց թվում՝ 
մե կա կան երգ Ջի վա նուց, Շե րա մից եւ Պայ-
ծա ռեից, իսկ Մա հու բի Գեւոր գից՝ ամ բողջ 
մի թանկ ժա ռան գու թյուն՝ 18 երգ):

«Իշ խան Կա րա պե տյա նը ժո ղովր դա կան 
եր գի իս կա կան կրող էր, ճա շա կով կա տա-
րող: Օժտ ված էր նուրբ երանգ նե րով հա-
րուստ ձայ նով: Բայց ամե նա կա րեւո րը՝ եր-
գը նրա տա րերքն էր,— նա խա բա նում գրում 
է Ալի նա Փահ լեւա նյա նը:— Նրա վաս տա կը 
հայ ժո ղովր դա կան եր գար վես տի կա տա-
րո ղա կան ավան դույթ նե րի պահ պան ման 
բնա գա վա ռում անու րա նա լի է»:

Գիր քը հրա տա րակ վել է կազ մո ղի մի ջոց-
նե րով եւ նվիր ված է Երեւա նի Կո մի տա սի 
ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յի հայ 
երաժշ տա կան ֆոլկ լո րա գի տու թյան կա բի-
նե տի հիմ նադր ման 50-ա մյա կին:

Ար տակ ՎԱՐ ԴԱ ՆՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու
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 էջ 4
Կա տա րած գի տա կան եւ ման կա վար ժա-

կան վիթ խա րի աշ խա տան քին զու գա հեռ 
Էդ. Մի նա սյա նը վեր ջին տաս նա մյակ նե րում 
ծա վա լել է ազ գա յին-հա սա րա կա կան նույն-
քան ծան րա բեռ ու վաս տա կա շատ գոր ծու-
նեու թյուն:

Որ պես հայ պատ մա բան եւ հասա րա կա-
կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ՝ նա իր նպաստն 
է բե րել ար ցա խյան հիմ նա հար ցի հա յան-
պաստ ար ծար ծում նե րին, այդ առու մով եւս 
հան րու թյանն է ներ կա յաց րել կա րեւոր զե կու-
ցում ներ եւ ուսում նա սի րու թյուն ներ: Գործ նա-
կան առու մով եւս ակ տիվ շփում ներ է ունե ցել 
մարտն չող Ար ցա խի պա տաս խա նա տու նե րի 
եւ ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի, նաեւ զին-
ված ուժե րի ղե կա վա րու թյան հետ:

Հայ պատ մա բա նը հա յա լե զու եւ օտա-
րա լե զու մա մու լում ար ժա նի հա կա հար ված 
է տվել ադր բե ջա նա կան «պատ մա շի նա-
րար նե րի» ամե նուր տա րած վող հե րյու-
րանք նե րին:

Էդիկ Մի նա սյան բաձր հա յոր դին մտա-
վոր եւ հո գե կան ողջ նե րու ժով Հայ դա տի 
զին վորն ու զո րա կանն է միա ժա մա նակ: 
Իր կազ մա կերպ չա կան հմտու թյուն ներն ու 
ստեղ ծա գոր ծա կան էներ գիան նպա տա կադ-
րում է Հա յոց ցե ղա սա պա նու թյան մի ջազ-
գա յին ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցի կա րեւոր-
մանն ու խո րաց մա նը: Սույն թե մա տի կա յով 

նա հան դես է եկել հան րա պե տա կան եւ մի-
ջազ գա յին բազ մա թիվ գի տա ժո ղով նե րում 
եւ հա վաք նե րում, խոսք ասել հե ռուս տա-
տե սա յին եւ ռա դիոե թեր նե րից: Հա նուն հայ 
ժո ղովր դի պատ մա կա նո րեն ան ժա ման ցե լի 
իրա վունք նե րի ճա նաչ ման՝ նա օգ տա գոր-
ծում է ամեն մի ամ բիոն եւ առիթ՝ սույն օրա-
կար գը մի ջազ գա յին հար թա կում գոր ծա ծե-
լու հա մար: Նրա խո րին հա մո զու մով՝ Հա յոց 
ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գա յին ճա նաչ ման 
գործըն թա ցը պետք է լի նի ան կա սե լի, եւ 
ցան կա ցած հան գա ման քում բա ցառ ված են 
լի նե լու վե րոն շյալ հար ցի ան տե սումն ու մո-
ռա ցու թյան մատ նու մը: Որ պես հան րա յին 
գոր ծիչ՝ Էդ. Մի նա սյա նը եր կար տա րի ներ 
ղե կա վա րում է իր իսկ հիմ նադ րած «Խնուս» 
հայ րե նակ ցա կան միու թյան հո գա բար ձու նե-
րի խոր հուր դը: Մի քա նի ան գամ ընտր վել է 
մեր երկ րի ամե նա ազ դե ցիկ՝ «Երկ րա պահ» 
կա մա վո րա կան միու թյան վար չու թյան ան-
դամ, որում գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն եւ 
աջակ ցու թյուն է ցույց տվել միու թյան աշ խա-
տանք նե րին: Պետք է ար ձա նագ րել, որ ան-
վա նի պատ մա բա նը հան դի սա ցել է նաեւ ՀՀ 
հան րա յին խորհր դի ան դամ եւ աչ քի ըն կել 
իրեն բնո րոշ եռան դով եւ ակ տի վու թյամբ, 
հան դես եկել հա սա րա կա կան բազ մաբ-
նույթ նա խա ձեռ նու թյուն նե րով:

Էդիկ Մի նա սյան...
Շուրջ չորս տաս նա մյակ շա րու նակ հա-

յոց պատ մու թյան ոգին ու խոր հուր դը, դա-
սերն ու պատ գամ ներն է հա ղոր դում իրար 
հա ջոր դող ուսա նո ղա կան սե րունդ նե րին:

Նրա դա սա խո սու թյուն ներն ու ելույթ ներն 
աչ քի են ընկ նում բնա կա նո րեն գե ղե ցիկ, 
ճոխ հա յե րե նով, հա մո զիչ ու կուռ տրա մա-
բա նու թյամբ, այն պի սի պա թո սով ու հան-
դի սա վո րու թյամբ, որ ներ կա նե րին թվում 
է, թե նա պատ մա կան վե րոն շյալ իրա դար-
ձու թյուն նե րի ան մի ջա կան ակա նա տեսն ու 
մաս նա կից է միա ժա մա նակ:

Եվ երբ նա ուսա նո ղա կան լսա րա նի առ-
ջեւ ոգե շունչ պատ կե րա վո րու թյամբ ներ-
կա յաց նում է Վար դա նանց ժա մա նա կաշր-
ջա նը, կլան ված ունկն դիրն այն պատ րանքն 
է ունե նում, թե հայ պատ մա բա նը հենց 
նոր վե րա դար ձավ 451 թվա կա նի հե րո սա-
շունչ իրա դար ձու թյուն նե րից, Տղմուտ գե տի 
ափե րից, Ավա րայ րի դաշ տից:

Նույնն է կա տար վում, երբ նա իրեն հա-
տուկ ոգով ու ոճով ներ կա յաց նում է հա յոց 
պատ մու թյան այլ դա րե րի դեպ քերն ու իրա-
դար ձու թյուն նե րը:

Էդիկ Մի նա սյան հա յոր դին բնավ չի բա-
վա րար վում մա տաղ սերն դին տե սա կան 
գի տե լիք ներ հա ղոր դե լով: Նա յու րա քան-
չ յուր ուսում նա կան տար վա ավար տից 
հե տո ուսա նող նե րի, մտե րիմ նե րի ու զի-
նա կից նե րի խմբով ուխ տագ նա ցու թյուն է 
կա տա րում դե պի Արեւմ տյան Հա յաս տան, 

Կի լի կիա ու պատ մա կան Պար սա հայք: Ոտ-
քով շրջե լով պատ մա կան Հա յաս տա նի 
նշա նա վոր ու տե սար ժան վայ րե րում՝ պատ-
մա բա նը գործ նա կան հայ րե նա սի րու թյան 
բոր բո քուն լից քեր է հա ղոր դում հայ պա-
տա նի նե րին ու երի տա սարդ նե րին: Ան ցած 
տա րի նե րին նա հա րյու րա վոր ուսա նող նե րի 
ուղեկ ցել է հա յոց նվի րա կան բնա կա տե ղի-
նե րում, կանգ առել Տղմուտ գե տի ափե րին, 
Ավա րայ րի դաշ տում եւ այն տեղ հայ րե նա-
շունչ դաս վա րել, որն իր կյան քի եւ եր կա-
րա մյա դա սա խո սա կան գոր ծու նեու թյան, 
թե րեւս, ամե նա կա րեւոր ու հրա շունչ դասն 
ու պատ գա մա խո սու թյունն է եղել:

Էդիկ Մի նա սյան հա յոր դին ան վա րան հա-
վա տում է իր ժո ղովր դի ոգու ան շեջ կրա կին:

Նա հա վա տա ցած եւ հա մոզ ված է, որ 
կգա օրը, եւ կսկսվի մեր ժո ղովր դի հա վա-
քա կան տուն դար ձը դե պի պա պե նա կան ու 
պատ մա կան հայ րե նիք:

Հա նուն այդ հայ րե նան վեր նպա տա կի ու 
երա զան քի է ապ րում, գոր ծում ու արա րում։ 
Նրա միտքն ու ոգին ամեն օր սա վառ նում 
են իր պա պե նա կան կո րու սյալ հայ րե նի-
քի սրբա զան վայ րե րում, որի հո գե ղեն մա-
սունք նե րը եր կյու ղա ծու թյամբ պա հում է 
իր հո գում:

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

Մեր նա խորդ հոդ վա ծում («Գեւորգ 
Մարզպետունի» պատմավեպը 

եւ  պատմական աղբյուրները, ՔՀ, 
2022 թ., թիվ 2—3) ար դեն խո սել ենք 
այն մա սին, որ Մու րա ցա նը պատ մա-
կան թե ման մշա կե լիս առաջ նորդ վել 
է ռուս քննա դատ Բե լինս կու տե սա-
կան սկզբունք նե րով՝ հա մա րե լով, որ 
պատ մու թյու նը ստեղ ծա գոր ծու թյան 
հիմքն է միայն, որ գրողն ազատ է վե-
րա կեր տե լու պատ մու թյու նը՝ իր գա-
ղա փար ներն ար տա հայ տե լու հա մար։ 
Գրո ղը թեեւ հա վա տա րիմ է մնում 
պատ մա կան դեպ քե րի ժա մա նա կագ-
րու թյա նը, սա կայն պատ մու թյու նը 
հա ճախ հար մա րեց նում է իր ստեղ-
ծա գոր ծու թյա նը:

Մու րա ցա նը պատ մա կան դեպ քե րը 
դի տար կում է իր հե րոս նե րի ապ րում-
նե րի հետ հա մա տեղ, ինչն էլ հա ճախ 
հան գեց նում է սուբ յեկ տի վիզ մի։

Վե պում հայ րե նա սի րու թյան տի-
րա կալ գա ղա փա րա բա նու թյա նը 
են թա կա հա մա րյա բո լոր հե րոս նե րը ճա-
կա տագ րով դա տա պարտ ված են ինչ-ինչ 
բարդ իրա վի ճակ նե րում ուժ չգտնել հաղ-
թա հա րե լու իրենց հզոր անձ նա կա նու թյան 
նույն քան հզոր դի մադ րու թյու նը (տե՛ս Սա-
ֆա րյան Վ., Գրո ղի եւ կեր պա րի ան հա-
տա կա նու թյու նը, Երեւան, 2001, էջ 132)։ 
Այս առու մով «Գեւորգ Մարզ պե տու նի» 
վե պը հայ պատ մա վե պե րից ամե նա հո գե-
բա նա կանն է. նրա նում գա ղա փա րա կան 
ու հո գե բա նա կան շեր տե րը գտնվում են 
ներ դաշ նակ հա մա մաս նու թյան մեջ: Գրո-
ղի գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյան այս 
հատ կա նի շը նրա գրա կան ժա ռան գու-
թյունն ուսում նա սի րող նե րի կող մից մեծ 
ուշադ րու թյան է ար ժա նա ցել։ Այս առի թով 
Ա. Տեր տե րյա նը գրում է. «Մու րա ցա նը ոչ 
միայն տիպ է տա լիս, այ լեւ շեշ տում է այդ 
տի պի հո գե կան որոշ առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը, եւ այդ շեշ տուն, բնո րոշ գծի 
շուրջն է հա վա քում այն բո լո րին, ինչ որ 
գո վե լի կամ հա մակ րե լի, կամ թե չէ՝ ան-
դու րե կան եւ հա կակ րա կան են այն պես 
իրեն իբ րեւ գե ղա գե տի» (Տեր տե րյան Ա., 
Մու րա ցան, Երեւան, 1971, էջ 52):

Ինչ պես որ Մու րա ցանն ինքն է իր նա-
մակ նե րում անընդ հատ ինք նա վեր լու ծող-
գնա հա տող, այն պես էլ նրա հե րոս ներն 
են անընդ հատ վեր լու ծու թյուն ներ անում, 
վե րագ նա հա տում ան ցյա լը։ Այս ինք նա-
վեր լու ծա կան փաստն ապա հո վում է վե պի 

հո գե բա նա կան գե րա կա յու թյու նը: Եվ դա 
այն քան ինք նա բուխ է, որ նույ նիսկ ավե-
լորդ են թվում հե ղի նա կա յին այն պի սի մի-
ջամ տու թյուն նե րը, որոն ցով նա փոր ձում է 
ներ կա յաց նել հե րոս նե րի հո գե վի ճա կը (տե՛ս 
Սա ֆա րյան Վ., նշվ. աշխ., էջ 142)։

Ռո ման տիկ Մու րա ցա նի հա մար առաջ-
նա յի նը միշտ եղել է գա ղա փա րա տիպ հե-
րոս նե րի ստեղ ծու մը. գրո ղը գտնում էր, որ 
մարդ կանց անձ նա կան վար քը կա րող է 
ճա կա տագ րա կան լի նել հա սա րա կու թյան 
եւ հայ րե նի քի հա մար, ուս տի մարդ կա յին 
բո լոր դրսեւե րում նե րը պի տի են թարկ վեն 
բարձր գա ղա փա րին։ Այս պատ ճա ռով էլ նա 
ազատ է վար վել վե պի պատ մա կան կեր-
պար նե րի հետ՝ հա ճախ բա վա կա նա չափ 
հե ռա նա լով պատ մա կան աղ բյուր նե րից։

Վե պի հե րոս նե րը, ունե նա լով մի նպա-
տակ եւ այդ նպա տա կի իրա գործ ման 
մղվա ծու թյուն, այ նուա մե նայ նիվ, դեպ քե րի 
զար գաց ման տար բեր հան գա մանք նե րում 
կա րող են անս պա սե լիո րեն փոխ վել, որով-
հե տեւ փոխ վում է ոչ միայն իրա վի ճա կը, 
այ լեւ հե րո սի վե րա բեր մուն քը տվ յալ իրա-
վի ճա կում։ Հենց այս պա հե րին էլ առա-
ջա նում են հո գե բա նա կան նոր երանգ-
ներ։ Նրանք միշտ չէ, որ կա րո ղա նում են 
առաջ նորդ վել բա նա կա նու թյամբ, քա նի որ 
նրանց մեջ ապ րում է սե փա կան ազա տու-
թյան գի տակ ցու թյու նը։

Վե պում ներ կա յաց վում է, թե ինչ պես է 
շրջա պա տը նե րազ դում հե րոս նե րի վրա, 

ներ թա փան ցում նրանց հո գե կան 
աշ խարհ, ինչ պես են հե րոս նե-
րը ներ գոր ծում այդ ար տա քին աշ-
խար հի վրա։ Վե պի հո գե բա նա կան 
շար ժու մը պայ մա նա վո րող Սա հա-
կա նույշ—Աշոտ, Մարզ պե տու նի—
Սեւա դա, Մարզ պե տու նի — Ցլիկ Ամ-
րամ, Մարզ պե տու նի — Աշոտ Եր կաթ, 
Մարզ պե տու նի—Սա հա կա նույշ փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րը սո վո րա կան 
առն չու թյուն ներ չեն, այլ իրեն ցից 
ներ կա յաց նում են տար բեր սկզբունք-
նե րի պայ քար, որը բա ցում է հե րոս-
նե րի աչ քե րը, ստի պում ավե լի սթափ 
նա յել աշ խար հին: Այս առի թով Վ. Սա-
ֆա րյա նը նկա տում է. «Պա տու մի 
քննու թյան այս ձեւը, որ պես կա նոն, 
վե րած վում է դա տի, եր բեմն՝ ինք նա-
դա տու թյան, քա նի որ իս կա պես առ-
կա են մե ղադ րող եւ պաշտ պա նող 
կող մե րը, մե ղադ րա կան փաս տե րը, 
ան գամ՝ դա տա կան եզ րա կա ցու թյու-
նը» (նույն տե ղում, էջ 158)։

Իր դա տո ղու թյուն նե րի ճկու նու թյամբ եւ 
մտա ծո ղու թյամբ հե րոս նե րից յու րա քան-
չ յուրն ամ բող ջա կան է իր տա րեր քի մեջ 
եւ հո գե բա նա կան դրու թյու նը վե րապ րում 
է զգաց մունք նե րի ամ բողջ ուժով ու ծայ-
րա հեղ սրու թյամբ: Նրանք ինչ-որ տեղ մե-
ղան չում են գե րա գույն ճշմար տու թյան դեմ, 
սա կայն ել նում են մեկ այլ ճշմար տու թյու-
նից, որը նույն պես հզոր է: Ահա թե ին չու 
հե րոս նե րը հա մո զում են իրենց վար քով եւ 
գտնում են իրենց ար դա րա ցու մը (տե՛ս Սա-
րի նյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 135)։

Մու րա ցա նը հայ րե նա սի րու թյան գա ղա-
փա րը փոր ձում էր հայտ նա բե րել մարդ կա-
յին-հո գե բա նա կան բարդ հան գույց նե րում՝ 
իբ րեւ սկիզբ ըն դու նե լով մար դու ներ-
քին աշ խար հը։

Վե պում հե րոս նե րը կանգ նած են մեծ 
խնդրի առաջ. վճռվում է հայ րե նի քի բախ-
տը։ Նրանց նե րաշ խար հում տե ղի է ունե-
նում ուրույն պայ քար, որով հե տեւ անձ նա-
կան շա հե րը որոշ իմաս տով բախ վում են 
հա սա րա կա կան շա հե րին։ Վե պում հո գե-
կան այդ պի սի դրա մա են ապ րում Աշոտ Եր-
կա թը, Սա հա կա նույ շը, Ցլիկ Ամ րա մը, Սա-
հակ Սեւա դան, Հով հան նես կա թո ղի կո սը, 
Աբաս ար քա եղ բայ րը։ Միայն Գեւորգ Մարզ-
պե տու նին չու նի հո գե կան այդ դրա ման. 
նա բարձր է կանգ նում բո լո րից եւ անձն-
վի րա բար պայ քա րում ժո ղովր դի ազա տու-
թյան հա մար։

Աշոտ Եր կա թի հո գե կան դրա ման
Պար տա կա նու թյան ու սի րո մի ջեւ
Այդ ես եմ տնկված՝
Ուղե փա կո ցի գե րա նի նման...

(Պարույր Սեւակ, 
«Այսպես չեն սիրում»)

Վե պի կենտ րո նա կան կեր պար նե րից է 
Աշոտ Եր կա թը՝ հա սա րա կա կան ու անձ նա-
կան զգաց մունք նե րի դրա մա յով։ Մու րա-
ցանն ազատ է վար վել պատ մա կան Աշոտ 
Եր կա թի կեր պա րն ստեղ ծե լիս: Դրաս խա նա-
կերտ ցին նշում է, որ ար քան շատ էր լի նում 
Ուտյաց աշ խար հում եւ ուներ «բա րո յա կան 
թե րու թյուն»։ Այս թե թեւ ակ նարկ նե րը Մու րա-
ցա նի գրչի տակ ըն դար ձակ վել են, դար ձել 
վե պի ծան րակ շիռ հան գույց նե րից մե կը։

Որ քան էլ որ Մու րա ցա նը հրա շա լի գի-
տեր, որ նա հա յոց պատ մու թյան մեջ եղել է 
հզոր ար քա, որի օրոք խա ղա ղու թյան տեւա-
կան շրջան հաս տատ վեց Հա յաս տա նում, 
այ նուա մե նայ նիվ, Աշոտ Եր կա թը չէր կա րող 
լի նել գրո ղի գա ղա փա րա կի րը, եւ պատ ճա-
ռը պայ մա նա վոր ված է Մու րա ցա նի հա սա-
րա կա կան հա յացք նե րով։ Ինչ պես եւ ար դեն 
նշել ենք, Մու րա ցանն ազ գու թյան հիմ քը, 
բա ցի անձ նա զոհ ան հա տից ու Եկե ղե ցուց, 
հա մա րում էր նաեւ օրի նա վոր ըն տա նի քը: 
Գեւորգ Մարզ պե տու նու բե րա նով գրո ղը 
հաս տա տում է ազ գու թյան հիմք հան դի սա-
ցող ըն տա նի քի կա րեւո րու թյու նը. «Ազ գե րի 
զո րու թյունն ըն տա նի քի մեջ է. զո րա վոր է 
այն ազ գը, որ ունի զո րա վոր ըն տա նիք ներ, 
սի րով, միու թյամբ, առա քի նի եւ հա վա տա-
րիմ կե նակ ցու թյամբ ըն տա նիք ներ: Այն գեղ-
ջուկ խրճիթ նե րը, այն անն շան տնակ նե րը, 
որոնց մեջ ապ րում են ցնցո տի նե րով ծածկ-
ված մանկ տիք, եւ որոնց շատ ան գամ ար-
հա մար հում են մե ծա մեծ իշ խան նե րը, նույ-
նիսկ դրանք են, որ ամ փո փում են իրանց 
մեջ հայ րե նի քի ուժը» (Մու րա ցան, «Գեւորգ 
Մարզ պե տու նի», Երեւան, 1977, էջ 463):

Ահա հենց այս հան գա ման քով է պայ մա-
նա վոր ված այն փաս տը, որ Աշոտ Եր կա թը 
չէր կա րող լի նել Մու րա ցա նի գա ղա փա րա-
տիպ հե րո սը, քա նի որ նա խախ տել էր այն 
սրբա զան ուխ տը, որը տվել էր կո ղակ ցին 
ամուս նու թյան օրը: Ար քան ուներ «բա րո յա-
կան թու լու թյուն», որը գրո ղը այդ պես էլ չի 
կա րո ղա նում նե րել նրան, քա նի որ գտնում 
էր, որ իշ խող մարդ կանց անձ նա կան վար-
քը կա րող է ճա կա տագ րա կան լի նել հայ րե-
նի քի հա մար։  էջ 7, 8

Նա հավատում է հայոց ոգու անշեջ կրակին...

Հերոսների դրամատիկ հոգեվիճակները 
«Գեւորգ Մարզպետունի» վեպում
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 էջ 3
Մի քա յե լի վի րա վոր ուսն այ լեւս չէր ցա-

վում…
Օսա նը մո տե ցավ, նշխա րի մի մա սունք 

տվեց։ ....
— Գրկիր ինձ, Օսա՛ն, նստեմ, կանգ նեմ, 

դի տեմ արեւա գա լը։
Օսա նը կռա ցավ, թեւը նե տեց Մի քա յե լի 

մեջ քին եւ ինչ-որ ուժ այն մագ նի սեց տե-
ղում։ Վզի տակ, այ տե րի վրա, մա զե րի մեջ 
Մի քա յե լի շուր թերն էին, շրշող շուր թե րը։ ....
Հե տո չի մա ցավ, թե ին չու ին քը կի սա մերկ 
պառ կած է Մի քա յե լի կող քին ու փափ լիկ, 
ճեր մակ ուսե րը դուրս են մնա ցել վեր մա-
կից, երբ Մի քա յե լը ավե լի ու ավե լի է սեղմ-
վում իրեն, եւ ին քը՝ Մի քա յե լին։ Բայց ին քը 
սեղմ վում էր վա խից, աշ խարհն է ներշն չել, 
մե նա կու թյու նից, որ կյանքն է պար տադ րել, 
եւ առ նա կան թեւե րի կա րո տից, որ այ րիու-
թյունն է պատ ճա ռել։ ....Գե ղե ցիկ էր Օսա նը, 
շա՜տ գե ղե ցիկ...» (էջ 55—56)։

Մի քա յե լի եւ Օսա նի հա րա բե րու թյուն նե-
րով թեեւ «ան տես վում» է Զեյ թու նում ըն-
դուն ված «պատ վո օրեն քը», բայց դա հենց 
ին քը՝ «կյան քի օրենքն» է, որ կյան քի հաս-
տա տումն է դառ նում, սի րո ու մար դու մե-
ծա րու մը։ Նաեւ այդ ամեն մարդ կա յի նի դեմ 
էին գոր ծում թուր քե րը։ Ար նա խում այդ ցե-
ղի բուն էու թյու նը գրո ղը բա ցա հայ տում է 
թուրք սպա յի՝ հղի Օսա նին աս ված խոս քե-
րով. «Մենք հա յի դեմ ենք կռվում, եւ նշա-
նա կու թյուն չու նի, թե այդ հա յը կին է կամ 
երե խա, ծե րու նի է կամ պա ռավ, ծնվում է 
կամ ծնվե լու վրա է» (էջ 223)։

Զենք պա հան ջող թշնա մուց մշակ ման 
հա մար փոք րիկ հո ղակ տոր խնդրե լու գնա-
ցած Մի քա յե լը նեն գո րեն սպան վում է։ Նրա 
մահն ազ դակ է դառ նում զեյ թուն ցի նե րի 
հա մար՝ մեկ ան գամ եւս հա մոզ վե լու, որ 

իրենց մա հը եւս ան խու սա փե լի է, եւ ոչ մի 
պա րա գա յում չի կա րե լի վստա հել թշնա-
մուն, որ պի տի հնչեց նել վրե ժի փրկա րար 
եր գը. «Եր գը փրփրաց, ծա վալ վեց… Դա մի 
դղիրդ էր, որոտ։ ....Հե ղեղ վում էր շա ռա չող 
գե տը… Շարժ վում էր հո ղը…» (էջ 191)։

Վե պում առ կա են նաեւ հա ջող ված մի 
շարք այլ կեր պար ներ՝ Բու Մա նու կը, Նա զա-
րե թը, Ժանգ Սեդ րա կը, պա տա նի Փո փոն, 
ծե րու նի Թու մա սը (որ մարմ նա վո րում է հայ 
մար դու ու բնու թյան հա վեր ժա կան կապն 
ու միա ձու լում), որոնք թեեւ հան դես են գա-
լիս առան ձին դրվագ նե րում ու դեպ քե րում, 
սա կայն իրեն ցով տի պա կա նաց նում ու ամ-
բող ջաց նում են շրջա նի հա մա պատ կե րը, 
ար տա ցո լում ժո ղովր դա կան զանգ ված նե-
րի մտա ծո ղու թյունն ու զգա ցո ղու թյու նը, 

դրսեւո րում հա մար ձա կու թյան ու քա ջու-
թյան օրի նակ ներ։

Ժո ղովր դա կան կամ քի ու իմաստ նու-
թյան ար տա հայ տիչ է Արա մի հայ րը, որն 
իր պատ րաս տած վեր ջին զեն քը տա լիս է 
Փա ռե նին՝ նրան ու մյուս նե րին ուղ ղե լով իր 
ծե րու նա կան պատ գա մը. «Կռվե ցե՛ք մին չեւ 
վեր ջին շուն չը։ Եթե փամ փուշ տը վեր ջա նա, 
կռվե ցեք քա րե րով, քա րը վեր ջա նա՝ փայ-
տե րով, փայ տը ջարդ վի՝ ձեռ քով ու եղունգ-
նե րով. կռվե ցե՛ք մին չեւ ա րյուն չմնա երակ-
նե րի մեջ» (էջ 211—212)։

Դա րե րի խոր քից եկող այդ պատ գամն 
ապ րեց նող այն ուժն էր, որ հնչել էր ու հար 
հնչե լու է հայ մար դու հա մար, նրա գո յա-
տեւե լու երաշ խիք նե րից մե կը նաեւ գա լի քի 
քա ռու ղի նե րում. «Ա՛զգ,— գրել է Շահ նուրն 
իր «Թեր թիս կի րակ նօ րեայ թի ւը» գրքում 
(Բեյ րութ, 1958, էջ 9)՝ խոսքն ուղ ղե լով ողջ 
հա յու թյա նը,— Կռու է՛ ամ բող ջու թեամ բը քու 
մի սե րուդ։ Եթէ՛ մի սերդ ին կան պա տառ-
պա տառ, կռու է դնդեր նե րո՛վդ, ջի ղե րո՛վդ, 
երակ նե րո՛վդ։

Եթէ պայ քա րը զա նոնք լա փեց՝ կռու է 
ոս կոր նե րո՛վդ։

Եթէ ոս կոր ներդ փշրուե ցան, կռու է ծու ծո՛վդ։
Եթէ ծուծ չմնաց, կռու է աճիւն նե րո՛վդ։
Եթէ ասոնք ալ տարտղ նուե ցան, 
կո րսուե ցան, չքա ցան, այն ատեն կռու է՛,

ազգ, Հե րո սո՛վդ»։

Ալա ջա ջյա նը վե պում կեր տել է թշնա մու, 
հատ կա պես ջար դա րար թուր քի տա րաբ-
նույթ տի պեր՝ խար դախ, նենգ, անար դար 
եւ մա նա վանդ՝ դա ժան (Շեւ քեթ, Շե բեբ եւ 
այլք). բո լորն էլ օժտ ված ընդ հա նուր նույն 
վար քով՝ թա լան չի (Հա կոբ Մնձու րին կա-
սեր՝ թուր քը «խառ նուած քով սպա ռող է, 
ար տադ րող չէ»), մար դաս պան ու հա յա-

տյաց։ Այդ պի սի մեկն է Ալի Քե հյան՝ վանք 
անար գող, ամ բար տա վան։ Երբ Տրդա տը 
շան սա տակ է անում Աստ ծու տուն տրո րող 
հո խորտ այդ արա րա ծին, Ժանգ Սեդ րա կը 
հարկ է հա մա րում քա շել նրա ական ջը եւ 
ասել մի քա նի բառ, սո վո րա կան մարդ կա-
յին բա ռեր. «Լավ բան չէ խա ղաղ հո ղա գոր-
ծին սպա նե լը, հաս կա ցա՞ր» (էջ 54)։

Սա կայն թուր քը, ինչ պես կեն դա նու թյան 
ժա մա նակ այդ չէր հաս կա ցել, այն պես էլ 
մե ռած ժա մա նակ այն չի հաս կա նում։ Իսկ 
առ հա սա րակ կա՞ թուրք, որ հաս կա նա սո-
վո րա կան մարդ կա յին այդ խոս քը։ Եվ կա՞ր 
որեւէ ար դար գործ, որ կա տար վեր այդ 
երկ րում, եր կիր, ուր տի րում էին ավերն ու 
սպան դը, եր կիր, որի ողջ պատ մու թյունն 
ամ փոփ վել է ա րյան հե ղում նե րի ու այ լոց 
հայ րե նիք նե րի գրավ ման մեջ։

Վե պի երկ րորդ մա սի սկզբում ներ կա-
յաց նե լով Մա րաշ քա ղա քի ող բեր գա կան 
վի ճա կը՝ գրողն այն նմա նեց նում է բան տի։ 
Թուր քե րը գրա վել էին քա ղա քը, ոչն չաց րել 
ֆրան սիա կան զո րա գուն դը։

Այս պես կոչ ված՝ «դաշ նա կից» պե տու-
թյուն ներն այդ պես էլ չզի նա թա փե ցին Անա-
տո լիա յում հա վաք ված քե մա լա կան բա նա-
կը, որը, օգտ վե լով այդ «դաշ նա կից նե րի» 
մի ջեւ առ կա ան հաշ տե լի հա կա սու թյուն նե-
րից, զին վեց նրանց իսկ օգ նու թյամբ եւ օրե-
ցօր է՛լ ավե լի հզո րա ցավ։

Մա րա շի ան կու մից հե տո Զեյ թու նը կորց-
նում է իր կա պը նաեւ Հա ճը նի ու հա յաբ-
նակ այլ վայ րե րի հետ՝ դառ նա լով աշ խար-
հից կտրված մի օա զիս՝ շրջա պատ ված 
թուր քա կան բնա կա վայ րե րով։

Շա րու նա կե լի

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

Տյառնընդառաջը կերպարվեստում
Չոր րորդ դա րից ի վեր, երբ սահ ման վեց 

Տյա ռըն դա ռա ջի տո նը, սկզբում ման-
րան կար չու թյան, ապա հաս տո ցա յին գե-
ղան կա րում, ի շարս ավե տա րա նա կան այլ 
թե մա նե րի ու պա տում նե րի, մեծ տեղ գտավ 
նաեւ տյառ նըն դա ռա ջի թե ման։ Սա կայն 
մինչ կեր պար վես տին անց նե լը կցան կա-
նա յինք անդ րա դառ նալ տո նի խորհր դին եւ 
տո նի պատ մու թյանն առնչ վող խորհր դան-
շա կան մի թվի։

Սուրբ Ծննդից 40 օր հե տո, հա մա ձայն 
Մով սի սա կան օրեն քի (ուր աս վում էր, թե 
«Ամեն արու զա վակ, որ ար գանդ է բա ցում 
(այ սինքն՝ առաջ նե կը), Տի րոջ հա մար սուրբ 
պի տի կոչ վի» ( Ղուկ. Բ 23)), մա նուկ Հի սու-
սին ծնող նե րը տա նում են երու սա ղե մյան 
Տա ճար՝ Աստ ծուն ներ կա յաց նե լու հա մար։ 
Ըստ նույն օրեն քի՝ ծննդա բե րու թյու նից հե-
տո կա նայք որոշ ժա մա նակ հա մար վում 
էին ան մա քուր: Եթե նո րա ծի նը տղա էր, 
ապա մաք րու թյան հա մար սահ ման ված 
էր 40, իսկ եթե աղ ջիկ՝ 80 օր, այ սինքն՝ եր-
կու 40 օր: Այս օրե րը լրա նա լուց հե տո նո-
րած նի ծնող նե րը գնում էին Տա ճար՝ իրենց 
հետ տա նե լով մեկ տա րե կան գառ, մի զույգ 
աղավ նի կամ տատ րակ՝ մե կը ող ջա կիզ-
ման, իսկ մյու սը՝ մեղ քե րի քա վու թյան հա-
մար: Աղ քատ ըն տա նիք նե րը, ինչ պի սին 
Հի սու սի ըն տա նիքն էր, կա րող էին ըն ծա յա-
բե րել եր կու տատ րակ կամ աղավ նու եր կու 
ձագ (Ղեւտ., ԺԲ):

Այս տեղ ուզում ենք անդ րա դառ նալ Աստ-
վա ծաշն չում շուրջ 150 ան գամ հան դի պող 
40 թվին։

Աստ վա ծա շունչն ուսում նա սի րող նե րից 
ոչ մեկն այս թվի նշա նա կու թյան հետ կապ-
ված հա վաս տի ու հա մա պար փակ պա-
տաս խան չի տա լիս։ Սա կայն եթե ուշա դիր 
հե տեւե լու լի նենք այս թվի կի րա ռում նե-
րին, ապա կտես նենք, որ այդ թի վը, առա-
վե լա պես ծի սա կան արա րո ղա կար գե րում, 
առ կա է հա մա րյա բո լոր հին ժո ղո վուրդ-
նե րի շրջա նում, հիմ նա կան կրոն նե րում՝ 
հին դուիզ մում, բուդ դիզ մում, քրիս տո նեու-
թյան մեջ, իս լա մում։

Դե ռեւս բա բե լո նյան աստ ղա բան ներն 

այն կա պել են բնա կան հա մա ա ղետ նե րի՝ 
փո թո րիկ նե րի, նա վա բե կու թյան հետ, մա-
նա վանդ երբ նկա տում էին, որ աստ ղա-
բույ լերն ան հե տա ցել էին տե սա դաշ տից։ 
Այս թի վը կի րառ վել է նաեւ հա մա ճա րակ-
նե րի ժա մա նակ, եւ պա տա հա կան չէ, որ 
14-րդ դա րում Մար սե լում՝ Ֆրան սիա յի խո-
շո րա գույն նա վա հանգս տյան այդ քա ղա-
քում, կյան քի կոչ վեց 40-օ րյա կա րան տի նը 
(ծա գում է իտա լե րեն quaranta բա ռից, որն 
ուղ ղա կի նշա նա կում է 40) այն նա վե րի հա-
մար, որոնք ժա մա նել էին երկր նե րից, որ-
տեղ հա մա ճա րակ կար։

Եվ քա նի որ 40 թվի հետ կապ ված խորհր-
դա բա նա կան հա մա պար փակ բա ցատ-
րու թյուն հնա րա վոր չե ղավ գտնել, ուս տի 
ճիշտ կլի նի ըն դու նել, որ այն հիմ նա կա նում 
կապ վում է Աստ ծու իրա վա սու թյուն նե րի 
հետ, որոնք կա րող են մար դուն անըմբռ նե-
լի ու անքն նե լի լի նել, թե պետ չի բա ցառ վում 
նաեւ, որ այս թվի գաղտ նի քը հայտ նի է եղել 
մարդ կու թյան հե ռա վոր նախ նի նե րին, որի 
բուն իմաս տը հե տա գա յում ստվեր վել եւ 
կամ մո ռա ցու թյան է մատն վել։ Միայն կա-
րող ենք ասել, որ այ սօր գի տու թյունն ապա-
ցու ցում է, որ հղիու թյու նից 40 օր հե տո է 
ձեւա վոր վում սաղ մը, ծնվե լուց 40 օր հե տո 
է նո րա ծինն սկսում ըն կա լել շրջա պա տը, 
այ սինքն՝ նախ կին անի մա նա լի կյան քից 
տե ղա փոխ վում նոր՝ իմա ցա կան կյանք։ 
Դա րեր շա րու նակ մեր ժո ղո վուր դը, ինչ պես 
նաեւ քրիս տո նյա այլ ժո ղո վուրդ ներ եւս 
սո վո րու թյուն են ունե ցել երե խա յին քա ռա-
սուն քից հա նե լու, հան գու ցյա լի քա ռա սուն-
քը նշե լու (ասում են՝ իբ րեւ մա հա ցա ծի հո-
գին 40 օր դե ռեւս մնում է երկ րի վրա, որոշ 
ուսում նա սի րող ներն էլ պնդում են, որ 40 օր 
հան գու ցյա լի մա զե րը, եղունգ նե րը շա րու-
նա կում են աճել եւ այլն)։

Այս խորհր դա վոր 40-ին առա ջին ան գամ 
հան դի պում ենք Ծննդոց գրքում, երբ խոս-
վում է մեծ ջրհե ղե ղի մա սին. «Երկ րի վրա 
անձ րեւ թափ վեց 40 օր ու 40 գի շեր» (Է 12)։

Ապա՝ երբ Մով սե սը սպա նեց եգիպ տա-
ցուն եւ փա խավ Մա դիա մի եր կիր, այն տեղ 
մնաց 40 տա րի (Գործք Է 30)։

Մով սեսն Աստ ծուց օրեն քի ու պատ վի-
րան նե րի տախ տա կն ստա նա լու հա մար 40 
տա րի մնաց Սի նա լե ռան վրա. «Մով սե սը 
մտավ ամ պե րի մեջ եւ բարձ րա ցավ լե ռը։ 
Մով սե սը լե ռան վրա մնած 40 օր ու 40 գի-
շեր» (Ելք ԻԴ 18)։

Բ Օրեն քի Թ 18-ում Մով սեսն ասում է. 
«Առա ջի նի նման երկ րորդ ան գամ 40 օր ու 
40 գի շեր Տի րոջ առ ջեւ աղա չե ցի, հաց չկե-
րա, ջուր չխմե ցի ձեր գոր ծած բո լոր մեղ քե-
րի քա վու թյան հա մար»։

Կրկին Երկ րորդ Օրեն քում հան դի պում 
ենք. «Եթե մե ղա վո րը գա նա հա րու թյան է 
ար ժա նի... ապա նրան թող գա նա հա րեն 
ըստ նրա մե ղա վո րու թյան. 40 հար ված, 
բայց ոչ ավե լի» (ԻԵ 2—3)։ Երկ րորդ Օրեն-
քից տե ղե կա նում ենք նաեւ, որ հրեա ներ ն 
անա պա տում անց կաց րին փոր ձու թյան ու 

հնա զան դու թյան 40 տա րի, եւ Տի րոջ հրեշ-
տակն էլ նրանց հի շեց րեց. «Նա տան ջեց 
քեզ, սո վա հար արեց, կե րակ րեց քեզ մա-
նա նա յով, որին ծա նոթ չէ իր, եւ որին ծա-
նոթ չէ ին նաեւ քո հայ րե րը, որ պես զի քեզ 
ցույց տա, թե մար դը միայն հա ցով չէ, որ 
ապ րում է, այլ մարդն ապ րում է նաեւ այն 
ամեն խոս քով, որ ել նում է Աստ ծո բե րա-
նից։ Քո զգեստ նե րը չմաշ վե ցին, քո ոտ քե-
րը 40 տա րի կոշ տուկ նե րով չպատ վե ցին» 
(Ը 3—4)։

Տե րը խո սեց Մով սե սի հետ եւ ասաց. 
«Մար դիկ ուղար կի՛ր, որ հե տա խու զեն Քա-
նա նա ցի նե րի եր կի րը։ Դա ես իս րա յել ցի նե-
րին եմ տա լու որ պես կալ վածք... Իս րա յել ցի-
նե րը, եր կի րը 40 օր հե տա խու զե լուց հե տո, 
վե րա դար ձան» (Թվեր ԺԳ 2, 26)։

 էջ 8

Երբ եղեգները կանգուն են

Գործ՝ Ջովաննի Բելլինիի
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 էջ 1, 2
Սուրբ Գրի գոր Լու սա վո րիչ եկե ղե ցին 

(VII դ.)՝ շրջա պատ ված քա րե ցած րիկ ցան-
կա պա տով, գտնվում է Դսե ղի կենտ րո նում 
պահ պան ված միջ նա դա րյան գե րեզ մա նոց-
նե րից մե կի տա րած քում՝ Հով հան նես Թու-
մա նյա նի տուն-թան գա րա նի հա րեւա նու-
թյամբ:

Կա ռույ ցի նախ նա կան վի ճա կից քիչ բան 
է պահ պան վել, եկե ղե ցին գրե թե ամ բող ջու-
թյամբ նո րաց ված է (1900 թ.), նշմար վում 
են առն վազն եռա կի վե րա նո րո գում նե րի 
հետ քեր: Այժ մյան եկե ղե ցին ուղ ղան կյուն 
դահ լի ճի հո րին ված քով է, արեւե լ յան կող-
մում գտնվում է բե մից ավե լի քան 3 մ հետ 
ըն կած խո րա նը՝ արեւե լ յան եւ արեւմ տյան 
կող մե րին կից ավան դատ նե րով: Զան գա-
կա տան արեւե լ յան ճա կա տին՝ պա տու հա-
նի պսա կից վե րեւ, ճան կե րում գառ բռնած 
երկգլ խա նի արծ վի քան դակ է՝ նման Բարձ-
րա քաշ Ս.  Գրի գոր վան քի գավ թի պա տի 
քան դա կին: Այս քան դա կից ձախ պահ պան-
վել է եղ նի կի սլա ցիկ պատ կե րի ընդ հա նուր 
ուր վա գիծ: Զան գա կա տան հա րա վա յին 
պա տին հա զիվ նշմար վող գրե րով արեւա-
յին ժա մա ցույցն է:

Դսե ղի Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ եկե ղե ցին 
վաղ միջ նա դա րյան այն ճար տա րա պե տա-
կան հու շար ձան նե րից է, որոնք ուշագ րավ 
են տար բեր դա րաշր ջան նե րին վե րա բե-
րող վե րա նո րո գում նե րի վար պե տո րեն զու-
գակց մամբ՝ այդ դա րաշր ջան նե րին բնո րոշ 
հար դա րան քի տար րե րով:

Դսե ղի նշա նա վոր «Սի րուն խաչ» («Սուրբ 
տե րու նա կան») խաչ քա րը գտնվում է գյու-
ղի հյու սի սա րեւե լ յան կող մում՝ Քա րինջ 
գյու ղի դի մաց՝ Մարց գե տի ձա խափ նյա 
կիր ճի եզ րին: Խաչ քա րը կանգ նեց ված է 
եռաս տի ճան բարձր պատ վան դա նի վրա, 
բարձ րու թյու նը պատ վան դա նի հետ 4,20 մ 
է, կերտ ված է վար դա գույն քա րից: Խաչ քա-
րի վրա պատ կեր ված է Փրկի չը՝ գա հա վո-
րա կի վրա նստած. աջ եւ ձախ կող մե րում 
կան վի մա գիր հա մա ռո տագ րում ներ՝ ՅՍ — 
ՔՍ (Յ[իսու]ս Ք[րիս տո]ս): Խաչ քա րը հա մե-
մա տա բար բար վոք վի ճա կում է, վնաս ված 
է միայն խա չա քան դա կի ձախ թեւի ստո րին 
հատ վա ծը: Ըստ ծաղ կյալ խաչն ու հյուս կեն 
վար դյակն ընդգր կող եզ րա յին մա սին պահ-
պան ված ար ձա նագ րու թյան՝ խաչ քա րը 
կանգ նեց վել է Մա մի կո նի ու իր որ դի Վար-
դա նի իշ խա նու թյան օրոք՝ Հայ րա դե ղի կող-
մից (թվա կա նը չի պահ պան վել): Հու շար ձա-
նը մո տա վոր թվագր վում է XIII դա րով:

Քա ռա կող կո թո ղը գտնվում է Դսեղ գյու ղի 
կենտ րո նա կան մա սում պահ պան ված միջ-
նա դա րյան գե րեզ մա նատ նե րից մե կում: Կո-
թո ղի սյան բարձ րու թյու նը 2 մ է, կերտ ված է 
բաց դեղ նա վուն ֆել զի տից, կանգ նեց ված է 
տու ֆա քա րե խո րա նար դա ձեւ եռաս տի ճան 
պատ վան դա նին, որի վե րին միակ տոր քա-
րի վրա երեւում է խա չա պատ կեր, իսկ մյուս 
կող մում կա վի մա գիր ար ձա նագ րու թյուն: 
Կո թո ղը հա վա նա բար վաղ միջ նա դա րյան 
ժա մա նա կաշր ջա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն 

է, որի չորս ճա կատ նե րը եղել են քան դա-
կա պատ: Արեւմ տյան ճա կա տը զար դար-
ված է ստո րին եր կու կող մե րում դափ նու 
տե րեւ նե րով ոճա վոր ված հա վա սա րա թեւ 
խա չով: Հա րա վա յին ճա կա տին փո րագր-
ված է ար ձա նագ րու թյուն: Դսե ղի քա ռա կող 
կո թողն աչ քի է զար նում իր ինք նա տիպ ու 
կա տա րո ղա կան բարձր ար վես տով ոճա-
վոր ված զար դա քան դակ նե րով:

Քա ռա կող կո թո ղից հա րավ-արեւել ք 
գտնվում է Վահ րամ վար պե տի կեր տած 
բարձ րար վեստ «Խա չե լու թյուն» խաչ քա րը 
(1281 թ.), որը հիաց նում է իր պատ կե րագ-

րա կան հարս տու թյամբ, պատ կե րա քան-
դակ նե րի, զար դա մո տիվ նե րի ու վի մագ րե-
րի ներ դաշ նակ միա հյուս մամբ:

*  *  *
Ըստ ժո ղովր դա կան ստու գա բա նու թյան՝ 

Դսեղ գյուղն իր անունն ստա ցել է «Դուրս 
տեղ» բա ռա կա պակ ցու թյու նից՝ իբր նկա տի 
առ նե լով գյու ղի դիր քը, տե ղան քը շրջա կայ-
քից զատ ված, առանձ նա ցած լի նե լու հան-
գա ման քը:

Բարձ րա քաշ Սուրբ Գրի գոր վան քը եղել 
է Դսե ղի Մա մի կո նյան իշ խան նե րի տոհ մա-
կան տա պա նա տու նը: Մեծ լո ռե ցին՝ հան-
ճա րեղ Հով հան նես Թու մա նյա նը, իրեն 
հա մա րում էր Դսե ղի Մա մի կո նյան նե րի շա-
ռա վի ղը:

Վանք տա նող ճա նա պար հին է գտնվում 
այն սառ նո րակ աղ բյու րը, որից «Գի քո րը» 
ֆիլ մում ջուր են խմում Համ բոն ու Գի քո րը: 
Այդ պատ ճա ռով էլ տե ղա ցի նե րը հե տա գա-
յում աղ բյուրն ան վա նել են «Գի քո րի աղ-
բյուր»:

*  *  *
Դսե ղի Սրբոց Քա ռաս նից ման կանց վան-

քը կոչ վել է Քա ռա սուն ման կանց անու նով՝ 
ի հի շա տակ քրիս տո նյա այն 40 երի տա-
սարդ նե րի, որոնք են թարկ վել են դա ժան 
խոշ տան գում նե րի, սա կայն հա վա տա փոխ 

չեն եղել: Քա ռա սուն մա նուկ ներն Արեւել քի 
ամե նա պաշտ վող սրբե րից են:

Ըստ երա նաշ նորհ Շնորհք պատ րիար քի 
«Հա մաք րիս տո նեա կան սուր բեր» գրքի՝ երբ 
իմա նում են, որ Կա պա դով կիա յի կայ սե րա-
կան բա նա կում քրիս տո նյա ներ կան (316 թ.), 
հար ցաքն նու թյան են կան չում նրանց եւ 
ստի պում ուրա նալ Քրիս տո սին: Տան ջա-
լի կտտանք նե րից հե տո էլ, սա կայն, նրանք 
հա վա տա րիմ են մնում Քրիս տո սին, ուս տի 
վճռվում է բո լո րին գցել Սե բաս տիա յի մոտ 
գտնվող՝ ար դեն սառ չող լի ճը, իսկ ափին 
բաղ նիք տա քաց նել, որ պես զի նրան, ով 

ուրա նա Քրիս տո սին, թույլ տրվի լճից դուրս 
գալ եւ բաղ նիք մտնել: Մեր շատ եկե ղե ցի նե-
րում այդ օրը հա տուկ պատ րաստ ված քա-
ռա սուն կան թեղ նե րի մեջ լցնում են ժո ղովր դի 
ըն ծա յա բե րած ձե թից ու վա ռում պատ րույգ-
նե րը՝ ի հի շա տակ այդ սրբե րի ան սա սան 
հա վա տի, որոնք, ամ բողջ գի շեր սառ ցե լճում 
մնա լով, համ բե րե ցին, տո կա ցին մինչ ի մահ, 
բա ցի մե կից, որը, լճից դուրս գա լով, մտնում 
է տաք բաղ նիք եւ իս կույն մեռ նում: Այդ պա-
հին նա հա տակ նե րի հա մար երկն քից իջ նում 
էր քա ռա սուն լու սե ղեն պսակ: Հսկող պա-
հակ նե րից մե կը, տես նե լով, թե ինչ է կա տար-
վում, կա մա վոր նետ վում է սառ ցա լի ճը եւ 
իրեն նույն պես քրիս տո նյա հայ տա րա րե լով՝ 
նա հա տակ վում է մյուս նե րի հետ՝ ստա նա-
լով քա ռա սու նե րորդ լու սապ սա կը: Ահա այս 
սրբե րի հի շա տա կի տո նա կա տա րու թյան ժա-
մա նակ էլ օրհն վում է կան թեղ նե րի ձե թը, իսկ 
արա րո ղու թյան ավար տին բա ժան վում է հա-
վա տա ցյալ նե րին:

Հայ Առա քե լա կան Սուրբ եկե ղե ցին Սե-
բաս տիա յի Քա ռա սուն մա նուկ նե րի հի շա-
տա կը նշում է Մեծ պահ քի չոր րորդ՝ Տնտե-
սի կի րա կի ին հա ջոր դող շա բաթ օրը (կամ 
Մեծ պահ քի հին գե րորդ՝ Դա տա վո րի կի րա-
կի ին նա խոր դող շա բաթ օրը):

Ավան դու թյան հա մա ձայն՝ Քա ռա սուն 
մա նուկ նե րի նա հա տա կու թյու նից որոշ ժա-
մա նակ անց հա լա ծյալ քրիս տո նյա նե րի մի 

խումբ Կե սա րիա յից, Տա րո նից եւ այլ վայ-
րե րից տե ղա փոխ վում է Դսեղ գյու ղից դե պի 
Դե բե դի կիրճ տա նող՝ «Տախ տեր» կոչ վող 
նախ կին բնա կա վայր եւ ի հի շա տակ նա հա-
տակ ված Քա ռա սուն մա նուկ նե րի՝ կա ռու-
ցում Սրբոց Քա ռաս նից ման կանց վան քը:

*  *  *
Թեեւ ար ձա նագ րու թյամբ վա վե րաց ված 

է, որ 1234 թ. Հով հան նես վար դա պետն ու 
իր եղ բայր Սար գիսն են կա ռու ցել Սուրբ Հա-
րու թյուն մա տու ռը, սա կայն ավան դա բար 
տե ղա ցի նե րը մա տուռն ան վա նում են «Ագ-
ռա վի տա պան» ու պատ մում բեր նե բե րան 
ան ցած հե տեւ յալ ավան դու թյու նը:

Բարձ րա քաշ Ս. Գրի գոր եկե ղե ցին կա-
ռու ցող բան վոր նե րը կե րա կուր եփե լու հա-
մար մի մեծ կաթ սա են տա նում մո տա կա 
Մարց գե տը եւ ջրով լցնե լով՝ դնում են կրա-
կի վրա: Երբ դեռ կե րա կու րը եփ վում էր, 
եկե ղե ցու վե րեւից թռչող արծ վի մա գիլ նե-
րից կախ ված թու նա վոր օձը հան կար ծա կի 
ընկ նում է ցած՝ ճիշտ եւ ճիշտ եկե ղե ցու շի-
նա րար նե րի հա մար եփ վող ճա շի կաթ սա յի 
մեջ: Դա տես նում է մի ագ ռավ, արա գո րեն 
թռչում է կաթ սա յի մոտ՝ փոր ձե լով ճա շը 
եփո ղին ու վար պետ նե րին հաս կաց նել, որ 
հան կարծ չու տեն այդ կաթ սա յից: Խեղճ 
թռչու նը, սա կայն, չի կա րո ղա նում հաս կաց-
նել, որ կաթ սա յի ճա շը թու նա վոր ված է: Երբ 
գա լիս է ճա շե լու ժա մը, ագ ռա վը կռկռա լով 
սկսում է խե լա հեղ պտույտ ներ անել կաթ-
սա յի վրա յով: Շի նա րար նե րը ուշադ րու թյուն 
չեն դարձ նում եւ նստում են ճա շի: Հան-
կարծ ագ ռա վը սուր կռկռո ցով նետ վում է 
կաթ սա յի մեջ: Եկե ղե ցու շի նա րար նե րը, 
կե րա կու րը պղծված հա մա րե լով, շրջում-
թա փում են կե րակ րի կաթ սան: Մեծ է լի նում 
նրանց զար մանքն ու հիա ցու մը, երբ ճա շի 
մեջ նկա տում են թու նա վոր օձի մարմ նի 
մա սե րը եւ նոր միայն հաս կա նում ագ ռա-
վի ան հան գիստ թեւա բա խում նե րի ու կա-
տա րա ծի իմաս տը: Շի նա րար նե րը երախ-
տա գի տու թյամբ պա տան քում են ագ ռա վի 
մար մի նը, ան կեղ ծո րեն տխրում եւ սգում, 
ապա պատ շաճ հան դի սու թյամբ թա ղում 
եկե ղե ցու մո տա կայ քում, գե րեզ մա նի վրա 
մա տուռ բարձ րաց նում, իսկ մա տու ռի ներ-
սում՝ գե րեզ մա նաթմ բի վրա, մի մեծ սա լա-
քար գցում: Այդ օր վա նից մա տուռն ագ ռա-
վի պատ վին կոչ վում է «Ագ ռա վի տա պան»:

Այ նու հե տեւ Դսեղ գյու ղում եր կու գողտ-
րիկ ավան դույթ է ձեւա վոր վում. այ դու հետ 
գյու ղի որ սորդ ներն այ լեւս եր բեք ագ ռա վի 
վրա հրա ցան չեն ուղ ղում եւ ագ ռավ չեն 
սպա նում: Ագ ռա վի հի շա տա կին նվիր ված 
մյուս ավան դույթն էլ ձեւա վոր վում է հո ղա-
գործ-մշակ նե րի շնոր հիվ: Դսեղ գյու ղի հան-
դե րում աշ նա նա ցան կամ գար նա նա ցան 
անե լիս սերմ նա ցան նե րը միշտ երեք լիա-
բուռ հա ցա հա տիկ են շաղ տա լիս ար տեզ-
րե րին՝ դա հա մա րե լով ագ ռա վի բա ժի նը:

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

 էջ 5
Մու րա ցա նը գի տակ ցում էր, որ ագը 

բաղ կա ցած է ան հատ նե րից, իսկ ան հատն 
ամեն բան լի նե լուց առաջ մարդ է՝ զգաց-
մուքն նե րի, կրքե րի բնա կան էու թյամբ, բայց 
կա գե րա գույն ճշմար տու թյուն՝ հա սա րա-
կա կան բա րո յա կա նու թյու նը։ Սա է տնօ րի-
նում մար դու առա քի նու թյան կեր պը, ուս-
տի եւ այն տեղ, որ տեղ անձ նա կան մղու մը 
հա սա րա կա կան շա հից առաջ է ընկ նում, 
վե րա ճում է մո լո րու թյան եւ ծնում չա րիք։ 
Ս. Սա րի նյա նի կար ծի քով՝ այս դեպ քում որ-
քան մեծ է ան հա տի հա սա րա կա կան իրա-
վուն քը, նույն քան մեծ է նրա անձ նա կան 
մո լո րու թյան պատ ճա ռած չա րի քը (տե՛ս 
Սա րի նյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 185):

Ըստ Մու րա ցա նի՝ պե տա կան գոր ծի չը 
պետք է ան սահ ման բարձր լի նի հա սա-
րակ մահ կա նա ցու նե րից եւ հաղ թա հա-

րի իր անձ նա կան ապ րում ներն ու թու լու-
թյուն նե րը, կա րո ղա նա սթափ գնա հա ա տել 
իրա վի ճա կը, ճիշտ որո շում ներ կա յաց նել, 
անձ նա կան շա հե րը ստո րա դա սել հա սա-
րա կա կա նին։

Աշոտ Եր կա թի կեր պա րը դրսեւոր վում է 
թեեւ ոչ հա մա չափ, բայց փո խա դար ձա բար 
իրար լրաց նող ու բա ցա սող 2 մա կար դակ-
նե րում՝ մին չեւ ամուս նու թյու նը եւ ամուս-
նու թյու նից հե տո (տե՛ս Սա ֆա րյան Վ., նշվ. 
աշխ., էջ 156): Առա ջին մա կար դա կում Աշո-
տը եղել է ուժեղ ար քա, ռազ մա քա ղա քա-
կան հզոր գոր ծիչ, որի մա սին իմա նում ենք 
Սա հա կա նույ շի եւ Սե դա յի զրույ ցի մի ջո ցով։ 
«Պետք է տես նեիր դու նրան այն ժա մա-
նակ, երբ յուր զոր քե րով անց նում էր Գարդ-
մա նից։ Ինչ պես լեռ նա յին մի հե ղեղ, ինչ-
պես գար նա նա զայր մի փո թո րիկ, այն պես 
ան ցավ նա մեր դաշ տե րից։ Ին քը ար քա-

յոր դին... Կա րո՞ղ եմ մի թե նկա րագ րել, կա-
տա րյալ հին դա րե րի մի դյու ցազն. երբ գա-
լա րա փո ղե րը յուր գա լուս տը հայտ նե ցին, 
Գարդ մա նը կար ծես տե ղից դղրդաց...»,— 
պատ մում է Սե դան (էջ 37):

Սա հա կա նույշ թա գու հու եւ նրա դա յակ 
Սե դա յի զրույց նե րում վե րա կանգն վում ու 
միա հյուս վում են ան ցյա լի իրո ղու թյուն նե-
րը, կեն դա նա նում Աշոտ Եր կա թի կյան քի ու 
գոր ծու նեու թյան առա ջին շրջա նի պատ մու-
թյուն նե րը, որոն ցում նա հան դես է գա լիս 
իբ րեւ ռազ մա քա ղա քա կան հզոր գոր ծիչ, 
որի օրոք Հա յաս տա նում խա ղա ղու թյուն է 
հաս տատ վում, որը չնա յած երի տա սարդ 
տա րի քին՝ «վի րա վոր ա ռյու ծի նման ար շա-
վում էր երկ րի այս կամ այն կող մը»՝ եր կիրն 
ազա տե լու արաբ զավ թիչ նե րից, հա մախմ-
բե լու նա խա րար նե րին ու հա սա րակ ժո-
ղովր դին:  էջ 8

Դսեղի պատմաճարտարապետական նշանավոր հուշարձանները

Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ

Հերոսների դրամատիկ հոգեվիճակները 
«Գեւորգ Մարզպետունի» վեպում
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 էջ 6
Դա տա վոր ներ ԺԳ 1-ում կար դում ենք. 

«Իս րա յել ցի նե րը շա րու նա կե ցին չա րիք 
գոր ծել Տի րոջ առաջ, եւ Տե րը նրանց 40 
տա րի այ լազ գի նե րի ձեռ քը մատ նեց»։

«Այն այ լազ գին 40 օր, առա վոտ կա նուխ 
ու երե կո յան, գա լիս ար ձա նա ցած կանգ-
նում էր իս րա յել ցի նե րի առաջ» (Ա Թա գ. 
ԺԷ 16)։

Եղիան Սի նա լե ռան վրա «նա յեց ու տե սավ 
իր սնա րից կախ ված նկա նակ ու ջրի կուժ... 
Նա վեր կա ցավ, կե րավ ու խմեց, 
այդ կե րակ րի զո րու թյամբ 40 օր 
ու 40 գի շեր քայ լեց մին չեւ Քո բեր 
լե ռը» (Գ Թա գ. ԺԹ 8)։

Եզե կիե լը, խո սե լով Երու-
սա ղե մի պա շար ման մա սին, 
ասում է. «Դար ձյալ կննջես աջ 
կող քիդ վրա, եւ Հու դա յի տան 
անի րա վու թյուն նե րը կկրես 40 
օր. յու րա քան չյուր տար վա դի-
մաց մեկ օր էր սահ մա նել քեզ» 
(Եզե կ. Դ 6)։

Իս րա յե լում 40 տա րի իշ խեց 
Դա վիթ թա գա վո րը, 40 տա րի իշ-
խեց նաեւ Սո ղո մոն թա գա վո րը։

Հին Կտա կա րա նում բա-
զում ան գամ տեղ գտած այս 
40 թվին հան դի պում ենք նաեւ 
Նոր Կտա կա րա նում։

Հի շենք մեր Տեր Հի սուս 
Քրիս տո սի՝ 40-օ րյա փոր ձու-
թյունն անա պա տում (Մատթ. 
Դ 2), 40 ամիս քա րո զեց, Նրա 
հրա շա փառ հա րու թյու նից 
մին չեւ համ բար ձում տեւեց 
40 օր. «Նա իր չար չա րանք նե-
րից հե տո իրեն կեն դա նի ներ-
կա յաց րեց նրանց առաջ շատ 
ապա ցույց նե րով՝ 40 օրե րի ըն-
թաց քում երեւա լով նրանց եւ 
խո սե լով Աստ ծո ար քա յու թյան 
մա սին» (Գործք Ա 3), 40 օր 
մնաց գե րեզ մա նում։

40 օր է տեւում Մեծ պահ քը 
եւ այլն։

Թվարկ ված օրի նակ նե րը հու շում են, 
որ 40  թիվն իմաս տա յին կամ խորհր դա-
պաշ տա կան առու մով ամե նեւին էլ միան-
շա նակ չէ. այն հո գեւոր վե րել  քի, պահ քի, 
փոր ձու թյան, մաք րու թյան, թա փա ռու մի, 
ապաշ խա րու թյան եւ սպա սու մի շրջան է, 
պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն նե րի քա նակ, մի 
վի ճա կից մյու սին անց նե լու ժա մա նա կա-
հատ ված եւ այլն։ Ըն դու նենք թե չըն դու-
նենք՝ թվե րը պա տա հա կա նու թյուն ներ չեն։ 
Ողջ տիե զեր քի, տիե զե րա կան բո լոր մար-
մին նե րի՝ հա մաս տե ղու թյուն նե րի, մո լո-
րակ նե րի ու ար բա նյակ նե րի, աստ ղե րի ու 
աստ ղա բույ լե րի հիմ քում ըն կած են մա թե-
մա տի կա կան կա տա րյալ հաշ վարկ ներն ու 
մա թե մա տի կա կան ան բե կա նե լի օրի նա չա-
փու թյուն նե րը։

Այ նու հան դերձ՝ այս խորհր դա վոր 40 թվի 
գաղտ նի քը թող նե լով հե տա գա ուսում նա-
սի րող նե րին՝ դառ նանք տյառ նըն դա ռա-
ջի խորհր դին։

Եվ այս պես՝ Մա րիամն ու Հով սե փը Ման-
կա նը տա նում են Տա ճար։ Տա ճա րում 
նրանց ըն դա ռաջ է գա լիս՝ «Սի մեոն անու-
նով մի մարդ... այդ մար դը ար դար ու աստ-
վա ծա վախ էր եւ ակն կա լում էր Իս րա յե լի 
մխի թա րու թյու նը, եւ Սուրբ Հո գին էր նրա 
մեջ» (Ղուկ. Բ 25)։ Այս ծե րու նուն Սուրբ Հո-
գուց հրա մայ ված էր, որ նա չի մա հա նա լու, 
մին չեւ չտես նի Տի րոջ Օ ծյա լին։ Եվ ահա Սի-
մեոն ծե րու նին մա նուկ Հի սու սին իր գիրկն 

է առ նում, օրհ նում է Աստ ծուն եւ ասում. 
«Այժմ, ո՛վ Տեր, խա ղա ղու թյամբ ար ձա կիր 
քո ծա ռա յին՝ ըստ քո խոս քի. որով հե տեւ 
աչ քերս տե սան փրկու թյու նը քո, որ պատ-
րաս տե ցիր բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի առաջ. 
լույս, որ կլի նի հայտ նու թյուն հե թա նոս նե րի 
հա մար եւ փառք՝ Իս րա յե լի քո ժո ղովր դի 
հա մար» (Ղուկ. Բ 29)։ Այս խոս քե րից զար-
մա ցած Մա րիա մին ու Հով սե փին Սի մեոն 
ծե րու նին օրհ նում է ու Մա րիա մին դի մե լով՝ 
ասում. «Ահա՛ սա նա է, որ պատ ճառ է դառ-

նա լու Իս րա յե լի մեջ շա տե րի անկ ման ու 
բարձ րաց ման եւ նշան՝ հա կա ռա կու թյան։ 
Իսկ քո հո գու մի ջով էլ սուր պի տի անց նի, 
որ պես զի բա զում սրտե րի խոր հուրդ ներ 
հայտ նի դառ նան» (Ղուկ. Բ 33—35)։ Ղու-
կաս ավե տա րա նի չը հա ղոր դում է նաեւ, որ՝ 
«....այն տեղ կար մի մար գա րեու հի՝ Ան նա 
անու նով՝ Փա նուե լի դուստ րը, Ասե րի ազ-
գա տոհ մից. սա տա րի քով շատ առա ջա-
ցած էր եւ ամուս նու հետ միայն յո թը տա-
րի էր ապ րել՝ սկսած իր կու սու թյու նից։ Նա 
մոտ ութ սուն չորս տա րե կան մի այ րի էր, 
որ չէր հե ռա նում տա ճա րից, այլ ծո մա պա-
հու թյամբ եւ աղոթ քով գի շեր-ցե րեկ ծա ռա-
յում էր Աստ ծուն։ Սա եւս նույն ժա մին վեր 
կա ցավ եկավ, գո հու թյուն էր մա տու ցում 
Տի րո ջը եւ խո սում էր ման կան մա սին բո-
լոր նրանց հետ, որոնք Երու սա ղե մի փրկու-
թյանն էին սպա սում»։

Ինչ պես գի տենք, Ղու կա սը հրեա չէր, եւ 
եր բեք չի էլ ապ րել Երու սա ղե մում, բայց Ան-
նա յի ով լի նե լու մա սին հնա րա վո րինս ամ-
բող ջա կան տվ յալ ներ է հա ղոր դում, իսկ 
Սի մեոն ծե րու նու մա սին, բա ցի «ար դար» 
եւ «աստ վա ծա վախ» պատ վա նուն նե րից, 
ուրիշ ոչինչ չի ասում, այն դեպ քում, երբ 
ծե րու նու՝ Օ ծյա լի կյան քի մա սին գու շա կում-
ներն ավե լի քան ռեալ էին եւ հա վաս տի, 
որոնց մա սին մենք հե տա գա յում իմա նում 
ենք Տի րոջ կյան քի ու մահ վան ըն թաց-
քին ծա նո թա նա լով։ Իսկ այն, թե Սի մեոնն 
այն 72 թարգ մա նիչ նե րից մեկն էր, որոնք 

Պտղո մեոս Երկ րոր դի հանձ նա րա րա կա նով 
թարգ մա նել էին եբ րա յե րե նից հու նա րեն 
Հին Կտա կա րա նի գրքե րը, ամե նայն հա վա-
նա կա նու թյամբ հե տա գա դա րե րի ավան-
դու թյուն է։ Ին չեւէ, ավան դույթն ասում է, թե 
թարգ մա նա կան աշ խա տանք նե րի ժա մա-
նակ Սի մեո նը Եսա յու գրքում հան դի պում 
է «Ահա կույ սը պի տի հղա նա ու որ դի ծնի» 
(Եսա յի, Է 14) նա խա դա սու թյա նը եւ մտա-
ծե լով, որ դա սխալ մունք է, ջնջում է այն: 
Սա կայն դրա շուրջ եր կար մտո րե լուց եւ 

նիր հե լուց հե տո արթ նա նում 
եւ տես նում է իր ջնջած տո ղե-
րը նո րից վե րա կանգն ված են, 
այն էլ՝ ասես ոս կե տա ռե րով: 
Սի մեո նը փա ռա բա նում է Աստ-
ծուն եւ երա նի տա լիս նրանց, 
ով քեր պի տի տես նեին Օ ծյալ 
Ման կա նը՝ Կեն դա նի Աստ ծուն 
եւ գրկեին Նրան:

Այս պի սով, հա մա ձայն Եկե-
ղե ցու հայ րե րի, Սի մեո նը եւ Ան-
նան խորհր դան շում են Փրկչին 
ըն դա ռաջ դուրս եկած Հին 
Ուխտի ողջ մարդ կու թյանը: Հե-
տա գա յում Նոր Ուխտի մարդ-
կու թյան հա մար տո նը դար-
ձավ Տի րոջն ըն դա ռաջ գնա լու 
հիաս քանչ հրա վեր։ Եվ ինչ պես 
Աստ ված խո նարհ վեց ու դե պի 
մեզ եկավ մեր փրկու թյան հա-
մար, այդ պես էլ մենք պետք է 
գնանք Նրա հետ հան դիպ ման: 
Ինչ պի սի՜ պա տիվ մե ղա վոր 
մար դուն, ինչ պի սի՜ ար ժեւո-
րում։ Եթե Հին Ուխտի մարդ-
կու թյա նը լսե լի էր լոկ Աստ ծու 
ձայ նը, ապա Տա ճա րում նոր 
մարդ կու թյու նը բախտ ունե ցավ 
ոչ միայն հան դի պե լու, տես նե-
լու իր Աստ ծուն, այ լեւ ապ րե լու 
Նրա հետ մարդ կա յին կյան քով, 
լսե լու Նրա քա րոզ նե րը՝ մարդ 
արա րա ծի առա քե լու թյան, հո-
գեւոր բարձ րա ցու մի, փրկա-

գոր ծու թյան, կյան քի ու մահ վան խոր հուր-
դի, երկ րա յին ժա մա նա կա վոր ու երկ նա յին 
հա վի տե նա կա նու թյան մա սին։

Ուստի ամեն տա րի՝ փետր վա րի 14-
ին, երբ մենք՝ Տի րոջ անու նով քրիս տո նյա 
կոչ ված ներս, գնում ենք տա ճար՝ եկե ղե-
ցի, գնում ենք հան դի պե լու մեր Աստ ծուն, 
Նրան, Ում կա րի քը մենք՝ հա յերս այ սօր 
առա վել քան եր բեւէ ենք զգում։ Ցա վոք, այ-
սօր ողջ մարդ կու թյու նը, ինչ պես եւ մենք 
շատ ենք հե ռա ցել Աստ ծուց, շատ ենք դար-
ձել եսա կենտ րոն ու ինք նա բավ, առանց 
հաս կա նա լու, որ երբ հե ռա նում ես քո 
Ստեղ ծի չից, հե ռա նում ես ճշմա րիտ Կյան քի 
կե նա րար ու կեն սա տու ակունք նե րից։ Երա-
նի թե լի ներ այն պես, որ ազ գո վի, ինչ պես 
301 թվա կա նին, ան կեղ ծո րեն դառ նա յինք 
դե պի Աստ ված, ուղ ղեինք մեր քայ լե րը դե-
պի հա վի տե նա կան Լույ սը։ Գնա յինք ի սրտե 
հան դի պա լու Նրան, Ով այն քան սի րեց 
մեզ, գնա յինք հան դի պե լու Նրան ամեն օր, 
ամեն ժամ, որ պես զի ար ժա նա նա յինք այն 
երա նու թյա նը, որի մա սին Քրիս տոսն Ին քը 
ասաց. «Երա նի՜ է ձեր աչ քե րին, որ տես նում 
են, ու ձեր ականջ նե րին, որ լսում են: Ճշմա-
րիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մար գա րե ներ 
ու ար դար ներ ցան կա ցան տես նել, ինչ որ 
դուք տես նում եք, բայց չտե սան» (Մատթ., 
ԺԳ 13)։

Շա րու նա կե լի

Աստ ղիկ ՍՏԱՄ ԲՈԼ ՑՅԱՆ

 էջ 5, 7
«Փա փա գում էի տես նել երի տա սարդ թա-

գա վո րին, այն դյու ցազ նին, որ այն քան կարճ 
ժա մա նա կում ընկ ճեց, խոր տա կեց թշնա մու 
զո րու թյու նը, մաք րեց եր կի րը բռնա վոր նե-
րից, ազա տեց ժո ղո վուր դը ստրկու թյու նից, 
գրա վեց ու գե րեց իշ խան նե րի սիր տը եւ 
նրանց բո լո րին ոգեւո րեց այն քան, որ մի-
մյանց դեմ ունե ցած ամեն գժտու թյուն մո-
ռա նա լով՝ եկան ժո ղով վե ցան յուր շուր ջը, 
ար քա յա կան թա գով յուր ար ժա նա վոր գլու-
խը պսա կե լու» (էջ 52)։ Աշոտ Եր կա թի անու-
նը լսե լուց ան գամ թշնա մի նե րը սար սա փում 
էին, քա նի որ գի տեին, որ հարկ եղած դեպ-
քում նա կա րող է դա ժա նա բար պատ ժել 
թշնա մի նե րին. հոր վրե ժը լու ծե լու հա մար նա 
ջար դել էր Յու սու ֆի զոր քը, իսկ նրանց բո լոր 
նշա նա վոր իշ խան նե րին մոր թա զերծ անել էր 
տվել եւ ամ րոց նե րի աշ տա րակ նե րից կա խել։

Աշոտ Եր կաթն սկզբում զո հա բե րել է իր 
անձ նա կա նը ազ գին, հա սա րա կու թյա նը, 
հրա ժար վել իր սի րած կնո ջից՝ Ասպ րա մից, 
ամուս նա ցել Սա հա կա նույ շի հետ, որ պես-
զի հայ րե նի քը փրկե լու հա մար օգ տա գոր-
ծի նաեւ Գարդ մա նա հզոր իշ խան Սա հակ 
Սեւա դա յի ուժե րը, այ սինքն՝ առա ջին մա-
կար դա կում նա հան դես է գա լիս իբ րեւ 
հզոր ար քա, որը կա րո ղա ցել է անձ նա կա նը 
ստո րա դա սել հա սա րա կա կա նին։

Սա կայն երկ րորդ մա կար դա կում Աշոտ 
Եր կաթն ար դեն դառ նում է սո վո րա կան 
մահ կա նա ցու, որը են թարկ վում է իր զգաց-
մունք նե րին, կորց նում իր եր բեմ նի ան կոտ-
րում կամքն ու վճռա կա նու թյու նը։ Ազ գա յին 
խնդիր նե րը լու ծե լուց հե տո ար քան փոր-
ձում է վե րագտ նել իր կորց րած եր ջան-
կու թյու նը, ին չը, սա կայն, պա հան ջում էր 
հա սա րա կա կան շահն այս ան գամ ստո րա-
դա սել անձ նա կա նին: Աշոտ Եր կա թը նույն-
սիկ նսեմ քայ լե րի է դի մում՝ իր ան թույ լարտ-
րե լի եւ հզոր ար քա յին ոչ վա յել արարք նե րը 
քո ղար կե լու հա մար։ Այս մա սին իմա նում 
ենք Մարզ պե տու նի—Սեւա դա զրույ ցի ժա-
մա նակ, երբ Սեւա դան պատ մում է, որ 
փոր ձել է դար ձի բե րել մո լոր ված փե սա յին, 
նրան ճիշտ ճա նա պար հի վրա կանգ նեց նել, 
սա կայն Աշոտն սկզբում փոր ձել է նեն գո րեն 
ամեն ինչ հեր քել. «Նա առաջ չկա մե ցավ 
խոս տո վա նել յուր հան ցանք նե րը, ծի ծա ղեց 
դա ռը փոր ձից խրատ ված հոր կաս կած նե-
րի վրա եւ կա մե ցավ յուր ճար տար լեզ վով 
նկա րել իմ առաջ կաս կա ծի ճի վա ղա յին 
կեր պա րան քը՝ նրա նից ինձ հե ռու փախց-
նե լու հա մար» (էջ 109), իսկ երբ Սեւա դան 
տես նում է, որ փե սան շա րու նա կում է արա-
տա վո րել Սեւա դյաց տան անու նը, նա մակ 
է գրում նրան՝ զգու շաց նե լով վտան գա վոր 
հե տեւանք նե րի մա սին, եւ այս ան գամ էլ 
ար ժա նա նում ար քա յի հեգ նան քին. «Մի թե 
գարդ մա նա ցիք սի րա հար նե րի դեմ էլ են 
պա տե րազ մում» (էջ 110)։ Նա դրժում է ան-
գամ Սեւա դա յի եւ Սյու նյաց եպիս կո պո սի 
առ ջեւ իր արած եր դու մը՝ թող նել Ասպ րամ 
իշ խա նու հու հետ ունե ցած իր հա րա բե-
րու թյուն ներն ու վե րա դառ նալ օրի նա կան 
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Տպաքանակը՝ 1225

Կար գա լույծ են հռչակ վել Մխի թար աբղ. Գրի գո րյա նը 
եւ Ատոմ քհն. Ասատ րյա նը

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 հայ րա պե տա կան տնօ րի նու թյամբ 
կար գա լույծ է հռչակ վել Մխի թար աբղ. Գրի գո րյա նը:

Տնօ րի նու թյան հա մար հիմք են ծա ռա յել Մայր Աթո ռի կար գա-
պա հա կան հանձ նախմ բի եզ րա կա ցու թյու նը, Ռու սաս տա նի եւ Նոր 
Նա խի ջեւա նի հա յոց թե մի թե մա կալ առաջ նորդ ի դի մում ը, ինչ պես 
նաեւ հայր Մխի թա րի եկե ղե ցա կան ծա ռա յու թյու նից հրա ժար վե լու 
մա սին խնդրա գի րը։

Հիմք ըն դու նե լով Ար ցա խի թեմի թեմակալ առաջ նոր դի դի մու մը 
եւ Մայր Աթո ռի կար գա պա հա կան հանձ նախմ բի եզ րա կա ցու թյու-
նը՝ հայ րա պե տա կան տնօ րի նու թյամբ կար գա լույծ է հռչակ վել նաեւ 
Ար ցա խի թե մի հո գեւոր սպա սա վոր Ատոմ քհն. Ասատ րյա նը՝ հո-
գեւոր իր ծա ռա յու թյան վայրն ինք նա կամ լքե լու պատ ճա ռով։

Կար գա լույծ եկե ղե ցա կան ներն այ սու հետ կդաս վեն աշ խար հա-
կան նե րի շար քին՝ Ար տակ Գրի գո րյան եւ Ռո բերտ Ասատ րյան ավա-
զա նի անուն նե րով:

Տյառնընդառաջը կերպարվեստում Հերոսների 
դրամատիկ 

հոգեվիճակները...

Գործ՝ Ռեմբրանդտի


