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Հու լի սի 6	 Մարսելի	համազգային	դպրոցի	եւ	Փարիզի	
դպրոցասեր	միության	վարժարանի	

աշակերտներին

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 Մար սե լի հա մազ
գա յին դպրո ցի եւ Փա րի զի դպրո ցա սեր 
միու թյան վար ժա րա նի աշա կերտ նե րին՝ 
ուղեկ ցու թյամբ ազ գա յին բա րե րար տիար 
Սար գիս Պե տո յա նի:

Վե հա փառ Հայ րա պե տը գո հու նա կու
թյամբ ընդգ ծեց, որ հա մա վա րա կի պատ
ճա ռով հայ կա կան եր կու վար ժա րան նե րի 
սա նե րի ընդ հատ ված ամե նա մյա այ ցե լու

թյուն նե րը հայ րե նիք եւ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ միա ծին վե րա կանգն վել են՝ ար ձա նագ
րե լով, որ դրանք նպաս տում են հայ րե նա
ճա նա չու թյանն ու հայ րե նի իրա կա նու թյա
նը հա ղորդ դառ նա լուն:

Հե տաքրքր վե լով վար ժա րան նե րի սա
նե րի ուսում նա ռու թյամբ՝ Նո րին Սրբու թյու
նը հոր դո րեց հա յոր դի նե րին, այ ցե լու թյան 
շրջա նա կում ստա ցած տպա վո րու թյուն
նե րով խան դա վառ ված, ջա նա սի րու թյամբ 
շա րու նա կել ուսու մը եւ դառ նալ ար ժա նա

վոր զա վակ ներն իրենց ժո ղովր դի՝ բարձր 
պա հե լով հա յի անունն ու պա տի վը Ֆրան
սիա յում:

Հա յոց Հով վա պե տը սա նե րին պատ գա
մեց նաեւ զո րաց նել իրենց կա պը Եկե ղե ցու 
հետ ու մշտա պես հա ղորդ լի նել ազ գա յին 
ար ժեք նե րին, որ պես զի կա րո ղա նան ան
խա թար պահ պա նել իրենց ինք նու թյու նը:

Հան դիպ մա նը Նո րին Սրբու թյունն իր 
գնա հա տան քը հայտ նեց բա րե րա րին, 
վար ժա րան նե րի տնօ րեն նե րին, ուսուց չա

կան անձ նա կազ մին եւ հո գա բար ձու նե րին՝ 
Հա յաս տան եւ Մայր Աթոռ այ ցե լու թյուն նե
րի կազ մա կերպ ման հա մար:

Իրենց հեր թին աշա կերտ նե րը հան դես 
եկան երաժշ տա կան կա տար մամբ եւ աս
մուն քով՝ հա ճե լի անակն կալ մա տու ցե լով 
Վե հա փառ Հայ րա պե տին:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո
սը Պահ պա նիչ աղոթ քով իր օրհ նու թյու նը 
բաշ խեց ֆրան սա հայ աշա կերտ նե րին:

Հու լի սի 7	 ԱՄՆ	հայոց	արեւելյան	թեմի	երիտասարդ	

ուխտավորներին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
ԱՄՆ հա յոց արեւե լ յան թե մի տար բեր 

հա մայնք նե րից ուխ տա վո րա բար Հա յաս
տան եկած երի տա սարդ նե րի՝ ուղեկ ցու
թյամբ Քլիվ լենդ քա ղա քի Սուրբ Գրի գոր Նա
րե կա ցի եկե ղե ցու հո գեւոր հո վիվ Հրաչ քհն. 
Սարգ սյա նի: Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաեւ 
ԱՄՆ հա յոց արեւե լ յան թե մի առաջ նորդ 
Տ. Մես րոպ վրդ. Պար սա մյա նը։

Հայ ցե լով Վե հա փառ Հայ րա պե տի օրհ

նու թյու նը՝ Տեր Հրա չը ներ կա յաց րեց Մայր 
Աթոռ ժա մա նած երի տա սարդ նե րին՝ տե
ղե կաց նե լով, որ նրանց մեծ մասն առա
ջին ան գամ է Հա յաս տա նում։ Տեր հայրն 
ուրա խու թյամբ նկա տեց, որ այ ցը հայ րե նիք 
սկսվում է Հա յոց Հայ րա պե տի օրհ նու թյամբ:

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, իր օրհ նու
թյու նը բե րե լով ուխ տա վոր հա յոր դի նե րին, 
ուրա խու թյուն հայտ նեց, որ Հա յաս տան եւ 
հա մայն հա յու թյան հո գեւոր կենտ րոն այ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց

ցե լու թյամբ իրենց ուխտն են նո րո գում՝ 
դառ նա լով նաեւ գո տեպնդ ման աղ բյուր 
Հա յաս տա նում բնակ վող հայ րե նա կից նե րի 
հա մար: Հա յոց Հայ րա պե տը հա մոզ մունք 
հայտ նեց, որ հայ րե նի քից ստա ցած տպա
վո րու թյուն նե րը նոր ներշն չան քի աղ բյուր 
կդառ նան՝ առա վել զո րա ցած շա րու նա կե լու 
իրենց առա քե լու թյունն ազ գա յին կյան քում։

Նո րին Սրբու թյու նը հոր դո րեց ուխ տա
վոր նե րին հայ րե նի քի տեր ու զա վակ զգալ 
իրենց՝ առա վե լա գույնս հա ղորդ դառ

նա լով հայ իրա կա նու թյա նը եւ ստանձ
նե լով պա տաս խա նատ վու թյուն նրա լու
սա վոր ապա գա յի կերտ ման գոր ծում: 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը երի տա
սարդ նե րին պատ գա մեց նաեւ ան խա թար 
պա հել իրենց ազ գա յին ինք նու թյունն ու 
հա վա տար մու թյու նը նախ նյաց ար ժեք նե
րին եւ գոր ծուն կեր պով ներգ րավ վել ազ
գա յինեկե ղե ցա կան կյան քում:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը 
Պահ պա նիչ աղոթ քով իր օրհ նու թյու նը բաշ
խեց ամե րի կա հայ երի տա սարդ նե րին:

Հուլիսի 8	 «ՀԵՀԵՄ-ը	Հայաստան--Սփյուռք	կամուրջ»	
համահայկական	ուխտագնացության	

մասնակիցներին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
եւ իր հայ րա պե տա կան օրհ նու թյու նը 

բաշ խեց «ՀԵ ՀԵՄը Հա յաս տան—Սփյուռք 

կա մուրջ» հա մա հայ կա կան ուխ տագ նա
ցու թյան մաս նա կից նե րին։ Ուխտագ նա ցու
թյու նը կազ մա կեր պել էր Հայ Առա քե լա կան 
Սուրբ Եկե ղե ցու հա մաշ խար հա յին երի տա
սար դա կան միա վոր ման (ՀԵ ՀԵՄ) կենտ րո
նա կան գրա սե նյա կը:

Հու լի սի 6—10ն անց կաց ված հա մա հայ
կա կան ուխ տագ նա ցու թյա նը մաս նակ ցում 

էր շուրջ 200 եկե ղե ցա սեր երի տա սարդ՝ նվի
րա պե տա կան աթոռ նե րից, հայ րա պե տա
կան պատ վի րա կու թյուն նե րից, Հա յաս տա

նի, Ար ցա խի եւ Սփյուռ քի տար բեր թե մե րից։ 
Հան դի պումն սկսվեց Հայ րա պե տա կան 
մաղ թեր գով, որից հե տո ՀԵ ՀԵՄ հո գեւոր 
տե սուչ եւ Կենտ րո նա կան գրա սե նյա կի 
տնօ րեն Տ. Թով մա վրդ. Խա չատ րյա նը, Վե
հա փառ Հայ րա պե տին ներ կա յաց նե լով ուխ
տագ նա ցու թյան ծրա գի րը, հայ ցեց Հա յոց 
Հով վա պե տի օրհ նու թյու նը:  էջ 2, 3
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«ՀԵՀԵՄ-ը	Հայաստան--Սփյուռք	կամուրջ»	համահայկական	
ուխտագնացության	մասնակիցներին

 էջ 1
Երի տա սարդ նե րի անու նից սրտի խոսք 

ասա ցին Կ. Պոլ սի հա յոց պատ րիար քու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ Երազ Չաղ լա յա նը եւ Գեր մա
նիա յի հա յոց թե մի երի տա սար դա կան միու
թյան ներ կա յա ցու ցիչ Ար շամ Ար զու մա նը։

Այ նու հե տեւ ՀԵ ՀԵՄ հո գեւոր առաջ նորդ, 
ԱՄՆ հա յոց արեւմ տյան թե մի առաջ նորդ 
Տ.  Հով նան արք. Տեր տե րյանն ուրա խու
թյամբ ընդգ ծեց, որ աշ խար հաս փյուռ հա
յոր դի նե րը հա մախմբ վել են Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջ միած նում՝ Հա յոց Հայ րա պե տի 
օրհ նու թյամբ գո տեպնդ վե լու եւ շա րու
նա կե լու եկե ղե ցան վեր ու հայ րե նան վեր 
իրենց առա քե լու թյու նը:

Ապա երի տա սարդ նե րին իր պատ գա մը 
բե րեց Նո րին Սրբու թյուն Գա րե գին Երկ րորդ 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը՝ ուրա խու թյուն 
հայտ նե լով հայ րե նի քի տար բեր կող մե րից 
եւ աշ խար հաս փյուռ հայ հա մայնք նե րից 
երի տա սարդ նե րին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ
միած նում հա մախմբ ված տես նե լու առի
թով: Հա յոց Հով վա պետն իր գնա հա տան քը 
բե րեց Հով նան սրբա զա նին եւ հայր Թով
մա յին՝ եկե ղե ցա սեր երի տա սար դու թյան 
հետ տար վող նա խան ձախն դիր աշ խա
տան քի հա մար։

Վե հա փառ Հայ րա պետն իր գո հու նա
կու թյու նը հայտ նեց հա մա վա րա կի եւ 
44օ րյա պա տե րազ մի պատ ճա ռով ըն
դհատ ված այս գե ղե ցիկ ավան դույ թի վե
րա կանգն ման առի թով՝ վստա հու թյուն 

հայտ նե լով, որ երի տա սարդ նե րը միա
տեղ վել են հայ րե նի քի եւ Եկե ղե ցու հան
դեպ ունե ցած սի րով, որով պի տի շա րու
նա կեն իրենց ըն թաց քը՝ նպաստ բե րե լով 
հայ րե նի կյան քի վե րա զար թոն քին եւ հայ
րե նի քի զո րաց մանն ու լու սա վոր ապա
գա յի կերտ մա նը:

Դի մե լով երի տա սարդ հա յոր դի նե րին՝ Նո
րին Սրբու թյու նը հոր դո րեց առա վե լա գույնս 
հա ղորդ դառ նալ հայ րե նի իրա կա նու թյա նը, 
հետ պա տե րազ մյան մար տահ րա վեր նե րին՝ 
ընդգ ծե լով, որ դրանք ոչ թե վհա տու թյան եւ 
հու սալ քու թյան պատ ճառ պի տի լի նեն, այլ 
հար կա վոր է նո րո վի գո տեպնդ վել՝ աղոթ
քով ու գոր ծով միաս նա բար լծվե լու բո լոր 
խնդիր նե րի հաղ թա հար մա նը։

Իր խոս քում Նո րին Սրբու թյունն ուխ տա
վոր հա յոր դի նե րին բա րե մաղ թեց Աստ ծու 
զո րակ ցու թյու նը՝ անձ նա կան ու հա մայն քա
յին կյան քում նոր ձեռք բե րում նե րի եւ հա ջո
ղու թյուն նե րի հաս նե լու հա մար, որոնց ար
գա սիք նե րը կծա ռա յեց նեն հայ րե նի քին եւ 
Սուրբ Եկե ղե ցուն:

Հան դիպ ման ըն թաց քում Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը նաեւ պա տաս խա նեց երի
տա սարդ նե րին հու զող հար ցե րին, որոնք 
վե րա բե րում են Եկե ղե ցու կյան քում իրենց 
ներգ րավ վա ծու թյա նը, առ կա մար տահ րա
վեր նե րին ու դրանց դի մագ րավ մա նը:

Վեր ջում Վե հա փառ Հայ րա պե տը Պահ
պա նիչ աղոթ քով իր օրհ նու թյու նը բաշ
խեց ներ կա նե րին:

Հու լի սի 11	 Ռումինիայի	Հանրապետության	կրոնից	
նախարարին	եւ	Ռումին	Ուղղափառ	Եկեղեցու	
պատրիարքական	փոխանորդին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
Ռու մի նիա յի հա յոց թե մի հաս տատ ման 

620ա մյա կի տո նախմ բու թյան առի թով Հա
յաս տան ժա մա նած Ռու մի նիա յի Հան րա
պե տու թյան կրո նից նա խա րար Վիկ տոր 
Օպաս քի ին եւ Ռու մին Ուղղա փառ Եկե ղե ցու 
պատ րիար քա կան փո խա նորդ Գե րաշ նորհ 
Վար լա ամ եպս. Պլո յես տա նու լին՝ ուղեկ ցու
թյամբ Ռու մի նիա յի հա յոց թե մի առաջ նորդ 
Տ. Տա թեւ եպս. Հա կո բյա նի։

Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաեւ ՀՀում 

Ռու մի նիա յի ար տա կարգ եւ լիա զոր դես
պան Կոր նել Իո նես կուն։ Տա թեւ սրբա զա նը, 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին ներ կա յաց
նե լով հյու րե րին, ընդգ ծեց նրանց կա րեւոր 
ներդ րու մը ռու մի նա հայ հա մայն քի կյան
քում՝ անդ րա դառ նա լով Ռու մի նիա յի հա յոց 
թե մի՝ Ռու մին Ուղղա փառ Եկե ղե ցու, ինչ պես 
նաեւ Ռու մի նիա յի Հան րա պե տու թյան իշ
խա նու թյան հետ ձեւա վոր ված սերտ հա մա
գոր ծակ ցու թյա նը։

Այ նու հե տեւ, իր օրհ նու թյունն ու բա րե մաղ

թան քե րը բե րե լով հյու րե րին, Ամե նայն Հա յոց 
Հայ րա պե տը գո հու նա կու թյամբ անդ րա դար
ձավ եր կու երկր նե րի սերտ հա րա բե րու թյուն
նե րին՝ խո սե լով Ռու մի նիա յի եւ ռու մին ժո
ղովր դի հան դեպ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի 
առանձ նա հա տուկ ջեր մու թյան մա սին, ին չը 
պայ մա նա վոր ված էր եր ջան կա հի շա տակ 
Վազ գեն Առա ջին Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո
սի ան ձով ու գոր ծու նեու թյամբ:

Իր խոս քում Հա յոց Հով վա պետն ուրա
խու թյամբ ընդգ ծեց Ռու մի նիա յի իշ
խա նու թյուն նե րի եւ Ռու մին Ուղղա փառ 
Եկե ղե ցու հո գա տար վե րա բեր մուն քը ռու
մի նա հայ հա մայն քի եւ Ռու մի նիա յի հա յոց 
թե մի նկատ մամբ։ Վե հա փառ Հայ րա պետն 
իր եղ բայ րա կան սերն ու բա րե մաղ թանք նե

րը փո խան ցեց Ռու մին Ուղղա փառ Եկե ղե
ցու Դա նիել Պատ րիար քին։

Նա խա րար Վիկ տոր Օպաս քի ին անդ
րա դար ձավ Ռու մի նիա յի հայ հա մայն քի 
եւ հա յոց թե մի հետ սերտ գոր ծակ ցու թյա
նը՝ ընդգ ծե լով քրիս տո նյա տար բեր ժո ղո
վուրդ նե րի իրա վունք նե րի ու հո գեւորմշա
կու թա յին ժա ռան գու թյան պահ պան մանն 
ի նպաստ Ռու մի նիա յի իշ խա նու թյուն նե րի 
կող մից ներդր վող ջան քե րը:

Իր հեր թին Գե րաշ նորհ Վար լա ամ եպս. 
Պլո յես տա նու լը Նո րին Սրբու թյուն Գա րե
գին Երկ րորդ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին 
փո խան ցեց Ռու մին Ուղղա փառ Եկե ղե ցու 
Դա նիել Պատ րիար քի ող ջույ ններն ու բա րե
մաղ թանք նե րը։

Ուղղափառ	Եկեղեցիների	միջազգային	բարեգործական	
կազմակերպության	գործադիր	տնօրենին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
Ուղղա փառ Եկե ղե ցի նե րի մի ջազ գա յին 

բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյան գոր
ծա դիր տնօ րեն Կոնս տան տին Տրա յան տա
ֆի լուին՝ ուղեկ ցու թյամբ ԵՀԽ հա յաս տա
նյան «Կլոր սե ղան» հիմ նադ րա մի տնօ րեն 
Կա րեն Նա զա րյա նի:

Տիար Կա րեն Նա զա րյանն Ամե նայն 
Հա յոց  Կա թո ղի  կո  սին տե ղե  կաց րեց 
Ուղղա փառ Եկե ղե ցի նե րի մի ջազ գա յին 
բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյան պատ
վի րա կու թյան Հա յաս տան այ ցի նպա տակ
նե րի եւ ԵՀԽ հա յաս տա նյան «Կլոր սե ղան» 
հիմ նադ րա մի հետ նա խանշ վող նոր՝ զար
գաց ման ծրագ րե րի մա սին։

Հան դիպ մա նը Նո րին Սրբու թյուն Գա րե
գին Երկ րորդ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն 
իր գնա հա տան քը բե րեց տիար Կոնս տան
տին Տրա յան տա ֆի լուին՝ ող ջու նե լով Հա
յաս տա նում «Կլոր սե ղան» հիմ նադ րա
մի հետ իրա կա նաց ված բա րե գոր ծա կան 
ծրագ րե րը եւ զար գաց ման ծրագ րեր իրա
կա նաց նե լու պատ րաս տա կա մու թյու նը։

Վե հա փառ Հայ րա պե տը նաեւ անդ րա
դար ձավ Ուղղա փառ Եկե ղե ցի նե րի եւ Մայր 

Աթո ռի մի ջեւ առ կա ջերմ հա րա բե րու թյուն
նե րին ու փոխ գոր ծակ ցա յին մթնո լոր տին՝ 
գո հու նա կու թյուն հայտ նե լով նաեւ Հա յաս
տա նի հա մար դժվա րին իրա վի ճակ նե րում 
քույր Եկե ղե ցի նե րի ցու ցա բե րած զո րակ
ցու թյան առն չու թյամբ։ Զրույ ցի ըն թաց քում 
խոս վեց Եկե ղե ցու կող մից իրա կա նաց վող 
սո ցիա լա կան, բա րե սի րա կան եւ առող ջա
պա հա կան ծրագ րե րի մա սին, որոնք ուղղ
ված են ինչ պես անա պա հով ըն տա նիք նե րի, 
խո ցե լի խմբե րի աջակ ցու թյա նը, այն պես եւ 
պա տե րազ մի հե տեւան քով հաշ ման դա մու
թյուն ստա ցած ան ձանց կա րիք նե րին:

Իր հեր թին Ուղղա փառ Եկե ղե ցի նե րի մի
ջազ գա յին բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր
պու թյան գոր ծա դիր տնօ րե նը ներ կա յաց
րեց կազ մա կեր պու թյան կող մից տար բեր 
երկր նե րում իրա կա նաց վող հու մա նի տար 
ծրագ րե րը, կա րեւո րեց ԵՀԽ հա յաս տա նյան 
«Կլոր սե ղան» հիմ նադ րա մի հետ ընդ լայն
վող հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ ի նպաստ առ
կա կա րիք նե րի հաղ թա հար ման։

Հան դիպ մա նը ներ կա էր Մայր Աթո ռի սո
ցիա լա կան ծա ռա յու թյան կենտ րո նի տնօ
րեն Տ. Մար կոս քհն. Ման գա սա րյա նը։

Հուլիսի 15	 ՀՀ-ում	Սեր	բիա	յի	դես	պա	նին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի
կոսն ըն դու նեց Հա յաս

տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
Սեր բիա յի դես պան Տա տյա նա 
Պա նա յո տո վիչ Ցվետ կո վի չին:

Հան դիպ մա նը Վե հա փառ 
Հայ  րա պե տը շնոր  հա վո
րեց դես պա նին նշա նակ ման 
առի թով ու կա րեւո րեց եր կու 
երկր նե րի մի ջեւ հա րա բե րու
թյուն նե րի եւ գոր ծակ ցու թյան 
ընդ լայ նու մը՝ նկա տե լով, որ 
դես պա նի մշտա կան ներ
կա յու թյու նը Հա յաս տա նում 
առա վել պի տի ար դյու նա վո րի 
նրա աշ խա տան քը:

Նո րին Սրբու թյունն անդ
րա դար ձավ հայ սեր  բա
կան պատ մա կան կա պե րին՝ 
ընդգծե լով Հա յաս տա նյայց 
Առա քե լա կան եւ Սերբ Ուղղա
փառ Եկե ղե ցի նե րի մի ջեւ առ
կա ջերմ հա րա բե րու թյուն նե
րը:  էջ 3

Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց
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Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում տոնախմբվեց 
Ռումինիայի հայոց թեմի հիմնադրման 620-ամյակը

Հու լ ի սի 11ին, նա խա գա հու թյամբ 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ

րա գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի 
«Վա չե եւ Թա մար Մա նու կյան» մա տե նա
դա րա նի հան դի սու թյուն նե րի սրա հում տե
ղի ունե ցավ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան 
Սուրբ Եկե ղե ցու Ռու մի նիա յի հա յոց թե մի 
հիմ նադր ման 620ա մյա հո բե լ յա նին նվիր
ված հան դի սու թյուն։

Մի ջո ցա ռումն սկսվեց Տե րու նա կան 
աղոթ քով, ապա ող ջույ նի խոս քով հան դես 
եկան Մայր Աթո ռի ար տա քին հա րա բե
րու թյուն նե րի եւ արա րո ղա կար գի բաժ նի 
տնօ րեն Տ. Նա թան արք. Հով հան նի սյա նը, 
Ռու մի նիա յի հա յոց թե մի առաջ նորդ Տ. Տա
թեւ եպս. Հա կո բյա նը, ՀՀում Ռու մի նիա յի 
ար տա կարգ եւ լիա զոր դես պան պա րոն 
Կոր նել Իո նես կուն, այս առի թով Հա յաս տան 
ժա մա նած՝ Ռու մի նիա յի Հան րա պե տու
թյան կրո նից նա խա րար պա րոն Վիկ տոր 
Օպաս քին եւ Ռու մին Ուղղա փառ Եկե ղե ցու 
պատ րիար քա կան փո խա նորդ Տ. Վար լա ամ 
եպս. Պլո յես տա նու լը։

Այ նու հե տեւ ներ կա նե րին իր օրհ նու թյան 
խոս քը բե րեց Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո
սը։ Անդ րա դառ նա լով ավե լի քան վեց հա
րյու րա մյակ առաջ պատ մա կան Հա յաս
տա նի տար բեր վայ րե րից Ռու մի նիա յում 
ապաս տա նած հայ ժո ղովր դի զա վակ նե րի՝ 
հայ կա կան հա մայն քի հիմ նադր մա նը եւ 
այդ հյու րըն կալ երկ րում հա յոր դի նե րի հո
գեւոր ու ազ գա յին կյան քին՝ Նո րին Սրբու
թյունն ընդգ ծեց. «Նվի րա կան հի շա տակ
ներ ունենք Ռու մի նիա յում՝ դա րե րի խոր քից 
եկող վա նա կան ու եկե ղե ցա կան կա ռույց

ներ, մշա կու թա յին եւ պատ մա կան հու
շար ձան ներ։ Այս տեղ գոր ծել են հայ կա կան 
տպա րան ներ, թեր թեր ու պար բե րա կան
ներ, պե տա կան, քա ղա քա կան ու հա սա
րա կա կան նշա նա վոր հա յազ գի գոր ծիչ ներ, 
ար վես տի ու մշա կույ թի, կրթու թյան նվի
րյալ ներ, ին չը վկա յու թյունն է բե ղուն հայ 
կյան քի եւ ար ձա նագր ված մեծ հա ջո ղու
թյուն նե րի:

Այ սօր Ռու մի նիա յի հայ հա մայն քը դար ձել 
է փոք րա թիվ, սա կայն ծա ռա ցած խնդիր
նե րի ու մար տահ րա վեր նե րի դի մա կա յու
մով շա րու նա կում է հա վա տա րիմ մնալ 
առ մեր Սուրբ Եկե ղե ցին եւ հայ րե նին՝ նա
խան ձախնդ րու թյամբ եւ ստեղ ծա գործ 
աշ խա տան քով նաեւ ներդ րում բե րե լով 

Ռու մի նիա յի շի նու թյանն ու  բար գա վաճ
մա նը»: Վե հա փառ Հայ րա պե տը նկա տեց, 
որ Ռու մի նիա յի հա յոց թե մի հռչակ մամբ եւ 
վա վե րաց մամբ վեց դար առաջ վկայ ված 
հայռու մի նա կան բա րե կա մու թյու նը մեծ 
հարս տու թյուն է, որը նաեւ ամուր հիմք է 
այ սօր առա վել զո րաց նե լու եր կու ժո ղո
վուրդ նե րի ու պե տու թյուն նե րի հա րա բե րու
թյուն նե րը։ Այս առի թով Հա յոց Հով վա պետն 
իր գնա հա տան քը բե րեց Ռու մի նիա յի իշ
խա նու թյուն նե րին եւ Ռու մին Ուղղա փառ 
Եկե ղե ցուն, որոնց աջակ ցու թյամբ Ռու մի
նիա յի հա յոց թե մը վե րա զար թոնք է ապ
րում՝ հո գեւո րա կա նաց ծա ռա յու թյամբ եւ 
նրանց սա տա րող հա վա տա ցյալ հա յոր դի
նե րի նվի րյալ գոր ծու նեու թյամբ։

Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պետն իր ող ջույնն 
ու ի Քրիս տոս եղ բայ րա կան սե րը հղեց Ռու
մին Ուղղա փառ Եկե ղե ցու Դա նիել Պատ
րիար քին՝ մաղ թե լով կե նաց արեւ շա տու
թյուն եւ ար դյու նա վոր գա հա կա լու թյուն։

Այ նու հե տեւ Վե հա փառ Հայ րա պե տը 
Ռու մի նիա յի հա յոց թե մի հիմ նադր ման 
620ա մյա կի տո նախմ բու թյան կա պակ
ցու թյամբ Տ.  Տա թեւ եպս. Հա կո բյա նին 
առաջ նոր դա կան բա րե ջան ծա ռա յու թյան 
գնա հա տան քով շնոր հեց եպիս կո պո սա
կան պա նա կե՝ մաղ թե լով նո րա նոր հա ջո
ղու թյուն ներ տե րու նա պատ վեր առա քե լու
թյան մեջ։

Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում Ռու մին Ուղղա
փառ Եկե ղե ցու պատ րիար քա կան փո խա
նորդ Տ.  Վար լա ամ եպս. Պլո յես տա նուլն 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին փո խան ցեց 
Ռու մին Ուղղա փառ Եկե ղե ցու Դա նիել Պատ
րիար քի կող մից Վե հա փառ Հո րը շնորհ ված 
Ռու մի նիա յի պա հա պան Սուրբ Անդ րեաս 
առա քյա լի շքան շանպա նա կեն, իսկ Տ. Տա
թեւ եպս. Հա կո բյա նին՝ «Սուրբ Հով հան նես
Հա կո բոս» շքան շանպա նա կեն։

Մի ջո ցա ռումն ավարտ վեց հա մեր գա
յին ծրագ րով, որի ըն թաց քում Կո մի տա սի 
ու Ար մեն Տիգ րա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու
թյուն նե րի կա տա րում նե րով հան դես եկան 
Ա. Սպեն դիա րյա նի ան վան օպե րա յի եւ բա
լե տի ազ գա յին ակա դե միա կան թատ րո նի 
մե ներ գիչ ներ Կիմ Սարգ սյա նը եւ Լու սի նե 
Ստե փա նյա նը։ Ներ կա նե րը նաեւ ունկն
դիր եղան Կո մի տա սի ան վան քա ռյա կին. 
հնչե ցին հատ ված ներ Ռախ մա նի նո վի, Դե
բյու սիի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից եւ Կո մի
տաս—Աս լա մա զյան ման րան վագ նե րը։

Նոր նշա նա կում ներ
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  կա տար վել են եկե ղե ցա կան նե րի 
նոր նշա նա կում ներ:

Տ. Ղեւոնդ աբղ. Սա ղա թե լ յա նը, ազատ

վե լով Հա ռի ճա վան քի Թրբան ճյան Ըն ծա

յա րա նի տես չի պաշ տո նից, ծա ռա յու թյան է 

կոչ վել Իրա քի հա յոց թե մում։

Տ. Ադամ քհն. Մով սի սյա նը ծա ռա յու թյան 

է նշա նակ վել Իրա քի հա յոց թե մում։

Հայրապետական այց Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգներ

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 հայ րա պե տա կան այ ցով մեկ նեց 
Ամե րի կա յի Միա ցյալ Նա հանգ ներ։

Այ ցի ըն թաց քում Վե հա փառ Հայ րա պե
տը հան դի պում ներ ունե ցավ թե մա կան եւ 
ազ գա յին կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի հետ։

Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց

ՀՀ-ում	Սեր	բիա	յի	դես	պա	նին

 էջ 1, 2
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը նաեւ իր 

գնա հա տան քը բե րեց սերբ ժո ղովր դին ար
ցա խյան 44օ րյա պա տե րազ մի ըն թաց քում 
ցու ցա բե րած զո րակ ցու թյան հա մար։

Իր հեր թին դես պան Ցվետ կո վի չը, անդ
րա դարձ կա տա րե լով եր կու ժո ղո վուրդ նե
րի պատ մա կան ան ցյա լին, ընդգ ծեց հայ 
եւ սերբ ժո ղո վուրդ նե րի կյան քում առ կա 
նույ նա կան խնդիր նե րը հա մա տեղ, գոր
ծակ ցու թյան ոգով հաղ թա հա րե լու անհ րա

ժեշ տու թյու նը: Այս առի թով Վե հա փառ Հայ
րա պե տը հաս տա տեց, որ քրիս տո նեա կան 
միեւ նույն ար ժեք ներ դա վա նող հայ եւ սերբ 
ժո ղո վուրդ նե րը դա րե րի ըն թաց քում հույ սով 
ու հա վատ քով են վե րապ րել բո լոր փոր ձու
թյուն նե րը եւ լա վա տե սու թյան ոգով հաղ թա
հա րել դրանք:

Հան դիպ ման ավար տին Վե հա փառ Հայ
րա պե տը նո րան շա նակ դես պա նին մաղ թեց 
ար գա սա բեր գոր ծու նեու թյուն:

Սաքսոնիա-Անհալթ	երկրամասի	Լանդթագի	
պատվիրակությանը

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե

տու թյան Սաք սո նիաԱն հալթ երկ րա մա սի 
Լանդ թա գի նա խա գահ Գուն նար Շել լեն
բեր գե րին ու նրա գլխա վո րած պատ վի րա
կու թյա նը՝ ուղեկ ցու թյամբ Գեր մա նիա յում 
ՀՀ ար տա կարգ եւ լիա զոր դես պան Վիկ
տոր Են գի բա րյա նի:

Հան դիպ մա նը ներ կա էին նաեւ Գեր մա
նիա յի հա յոց թե մի առաջ նորդ Տ. Սե րով բե 
եպս. Իսա խա նյա նը եւ Վա ղար շա պատ հա
մայն քի ղե կա վար տի կին Դիա նա Գաս պա
րյա նը:

Դես պան Են գի բա րյա նը, Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սին ներ կա յաց նե լով հյու րե րին, 
անդ րա դար ձավ պատ վի րա կու թյան այ
ցի նպա տակ նե րին:

Ող ջու նե լով Լանդ թա գի նա խա գահ 
Գուն նար Շել լեն բեր գե րին եւ նրա գլխա
վո րած պատ վի րա կու թյան ան դամ նե րին՝ 

Վե հա փառ Հայ րա պե տը խո սեց հայ ժո
ղովր դի կյան քում Եկե ղե ցու ունե ցած կա
րեւո րա գույն դե րա կա տա րու թյան մա սին՝ 
հա վե լե լով, որ Հայ Եկե ղե ցու առա քե լու
թյունն անջն ջե լիո րեն միա հյուս ված է հայ 
ժո ղովր դի պատ մու թյա նը: Այս առն չու թյամբ 
Նո րին Սրբու թյու նը նկա տեց, որ քրիս տո
նեա կան հա վատ քի շնոր հիվ հա յոր դի նե րը 
դա րե րի ըն թաց քում դի մագ րա վել են իրենց 
առ ջեւ ծա ռա ցած փոր ձու թյուն նե րը՝ պահ
պա նե լով ազ գա յին ինք նու թյու նը:

Հա յոց Հով վա պետն իր երախ տա գի
տու թյու նը հայտ նեց Գեր մա նիա յի իշ խա
նու թյուն նե րին Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
ճա նաչ ման եւ Բուն դես թա գի ըն դու նած դա
տա պար տող բա նա ձեւի, ինչ պես նաեւ ար
ցա խյան 44օ րյա պատ րեազ մի ըն թաց քում 
ցու ցա բե րած զո րակ ցու թյան հա մար:

Վե հա փառ Հայ րա պետն անդ րա դար ձավ 
նաեւ ար ցա խյան 44օ րյա պա տե րազ մի հե

տեւանք նե րին, գե րի նե րի վե րա դարձ ման 
հար ցին եւ Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղու թյան 
տակ հայտն ված տա րածք նե րում հայ կա
կան հո գեւորմշա կու թա յին ժա ռան գու
թյան նկատ մամբ ոտնձ գու թյուն նե րին՝ հույս 
հայտ նե լով, որ մի ջազ գա յին հան րու թյան 
աջակ ցու թյամբ տա րա ծաշր ջա նում կվե րա
հաս տատ վեն ար դա րու թյունն ու խա ղա ղու
թյու նը:

Անդ րա դառ նա լով Գեր մա նիա յում հայ
կա կան հա մայն քի գոր ծու նեու թյա նը՝ Ամե
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը գո հու նա կու թյամբ 
արձ նագ րեց, որ հայ հա մայն քը եւ Հայ Եկե

ղե ցին մշտա պես վա յե լում են Գեր մա նիա յի 
իշ խա նու թյուն նե րի բա րյա ցա կամ  վե րա
բեր մուն քը։

Իր հեր թին նա խա գահ Գուն նար Շել լեն
բեր գերն ընդգ ծեց, որ իրենց նպա տակն է 
Սաք սո նիաԱն հալթ երկ րա մա սի եւ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան հա րա բե րու թյուն
նե րի սեր տաց մամբ առա վել ամ րապն դել եր
կու ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մա կան կա պը:

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

տեղեկատվական համակարգի
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ՏՈՆ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
Պայ ծա ռա կեր պու թյունն Ավե

տա րան նե րում: Հի սուս Քրիս
տո սի պայ ծա ռա կեր պու թյու նը 
նկա րագր ված է հա մա տե սա կան 
Ավե տա րան նե րում (Մատթ. ԺԷ 
1—13, Մարկ. Թ 1—12, Ղուկ. Թ 
28—36):  Հով հան նու Ավե տա
րա նում պայ ծա ռա կեր պու թյան, 
ինչ պես նաեւ դրան նա խոր դող 
հատ ված նե րը բա ցա կա յում են: 
Այս հան գա ման քը ուշագ րավ է, 
քան զի Հով հան նեսն այն երեք 
առա քյալ նե րից մեկն էր, որ ներ
կա է եղել պայ ծա ռա կեր պու թյա
նը: Բա ցի այդ՝ Հով հան նու Ավե
տա րանն աստ վա ծա բա նա կան 
ուղղ վա ծու թյուն ունի, եւ դրա 
գրու թյան հիմ նա կան նպա տակ
նե րից է եղել Հի սու սի Մե սիա 
լի նե լը (Հովհ. Ի 21) ցույց տա
լը, քա նի որ ժա մա նա կի որոշ 
աղանդ ներ սկսել էին երկ վու թյան 
տակ դնել Հի սու սի աստ վա ծու
թյու նը ։ Պայ ծա ռա կեր պու թյու
նը Հի սու սի աստ վա ծու թյու նը 
բա ցա հայ տող կա րեւո րա գույն 
իրո ղու թյուն նե րից է, քա նի որ 
մկրտու թյու նից բա ցի՝ պայ ծա ռա
կեր պու թյան ժա մա նակ է հայտն
վում Սուրբ Եր րոր դու թյու նը:

Ժա մա նա կագ րո րեն հա ջոր դած 
լի նե լով հա մա տե սա կան Ավե տա
րան նե րին՝ Հով հան նե սը ծա նոթ է 
եղել դրանց եւ նպա տակ է ունե ցել 
ստեղ ծել վեր ջին նե րից տար բեր
վող Ավե տա րան ՝ լրաց նե լով բաց 
թողն ված ճա ռե րը, քա րոզ նե րը, 
Հի սու սի աստ վա ծու թյանն առնչ
վող դրվագ նե րը՝ չկրկնե լով մյուս 
երեք Ավե տա րան նե րին: Այդ պի
սիք են Զատ կի տո նին Նի կո դե մո
սի հետ զրույ ցը մկրտու թյան մա
սին (Հովհ. Գ 1—21), ինչ պես նաեւ 
Փու րի մի տո նին՝ Հոր հետ ունե
ցած իր հա րա բե րու թյան (Հովհ. 
Ե 19—30), Տա ղա վա րա հա րաց 
տո նին՝ Հի սուս՝ որ պես կեն դա նի 
ջրի աղ բյուր լի նե լու վե րա բե րյալ 
զրույց նե րը (Հովհ. Է 37—39), Նա
վա կա տի քի տո նին՝ «Ես եւ Հայր 
իմ» մեկ նա բա նու թյու նը (Հովհ. Ի), 
Հի սուս՝ որ պես աշ խար հի լույ սի 
աղ բյուր լի նե լու եւ Նրա վկա յու
թյունն Իր իսկ մա սին հատ ված
նե րը (Հովհ. Ը 12—20), Նա վա
կա տի քի տո նին՝ հրեա նե րի հետ 
զրույ ցը (Հովհ. Ժ 22—37), Հի սուս՝ 
որ պես ճա նա պարհ , ճշմար տու
թյուն եւ կյանք (Հովհ. ԺԴ 1—13), 
«Եւ Բանն մար մին եղեւ» (Հովհ. Ա 
1—18) հատ ված նե րը, որոնք վե րա
բե րում են Քրիս տո սի աստ վա ծու
թյա նը: Հով հան նեսն իր Ավե տա
րա նը եզ րա փա կել է այս պես. «Այլ 
այս այն չափ ինչ գրե ցաւ, զի հա
ւա տայ ցէք եթէ Յի սուս՝ Քրիս տոս է, 
Որ դի Աս տու ծոյ. եւ զի հա ւա տայ
ցէք եւ զկեանսն յա ւի տե նա կանս 
ըն դու նի ցիք յա նուն նո րա» (Յովհ. 
Ի 31): Թե րեւս Հի սու սի աստ վա
ծու թյու նը հաս տա տող մի շարք 
այլ հատ ված նե րի առ կա յու թյամբ 
կա րե լի է բա ցատ րել այ լա կեր
պու թյա նը չանդ րա դառ նա լը: Սա
կայն Հով հան նու Ավե տա րա նի Ա 
14 հա մա րում գրված է՝ «....տե սաք 
զփառս նո րա», ին չը հու շում է, որ 
ակա նա տես է եղել ոչ միայն հա
րու թյա նը, այլ նաեւ տնօ րի նա կան 
մյուս դեպ քե րին:

Պետ րոս առա քյալն իր ընդ հան
րա կան Բ թղթում (Ա 16—18) հի շա
տա կում է պայ ծա ռա կեր պու թյու նը 
եւ ըստ ամե նայ նի՝ ոչ պա տա հա
կա նո րեն: Այդ թուղ թը Պետ րո սը 
գրել է ընդ դեմ տվյալ ժա մա նա կի 
աղանդ նե րի, որոնք մեր ժում էին 

նաեւ երկ րորդ գա լուս տը (գնոս
տիկ նե րը մեր ժում էին Քրիս տո
սի վեր ջին գա լուս տը, մար մին
նե րի հա րու թյու նը եւ Քրիս տո սի 
հա զա րա մյա թա գա վո րու թյու
նը), իսկ պայ ծա ռա կեր պու թյու նը 
բա ցա հայ տում է նաեւ երկ րորդ 
գալս տյան խոր հուր դը: Այդ նույն 
մտայ նու թյամբ՝ պայ ծա ռա կեր պու
թյու նը , որ պես փրկա բա նա կան եւ 
վախ ճա նա բա նա կան իրո ղու թյուն, 
դե ռեւս 2րդ դա րում մեկ նել է Իրե
նիո սը:

Պա տա հա կան չէ, որ պայ ծա ռա
կեր պու թյա նը նա խոր դում են մի 

քա նի դրվագ ներ, որոնք, կար ծես, 
աշա կերտ նե րին նա խա պատ
րաս տում են աստ վա ծա յին այդ 
հայտ նու թյա նը : Այս պես. «Ճշմա
րիտ դա վա նու թյու նը» (Մատթ. ԺԶ 
13—20, Մարկ. Ը 27—30, Ղուկ. Թ 
18—21) հատ վա ծում Հի սուս կա
մե նում է իմա նալ, թե ժո ղո վուր դը 
եւ աշա կերտ նե րը գի տակ ցո՞ւմ են 
Իր՝ Աստ ծու Որ դի լի նե լը: «Հի սու
սի կան խա սա ցու թյունն իր մահ
վան եւ հա րու թյան մա սին» դրվա
գում (Մատթ. ԺԶ 21—23, Ղուկ. Թ 
22—27), երբ Հի սուս աշա կերտ
նե րին հայտ նում է Երու սա ղե

մում Իր գա լիք չար չա րանք նե րի, 
մահ վան ու հա րու թյան մա սին, 
Պետ րո սը տրտմում է (Մատթ. ԺԶ 
22—23): Հի սուս Պետ րո սին հան
դի մա նում է, քա նի որ դրա նով նա 
կաս կա ծամ տու թյուն էր հայտ նում 
Իր աստ վա ծու թյան վե րա բե րյալ: 
Հի սուս հրաշք նե րը ցույց տա լուց, 
ժո ղովր դի եւ աշա կերտ նե րի՝ Իր 
մա սին մտա ծում ներն իմա նա լուց, 
Իր մահ վան ու հա րու թյան մա
սին հայտ նե լուց հե տո աշա կերտ
նե րին զգու շաց նում է նաեւ այն 
դժվա րու թյուն նե րի մա սին, որոնք 
Իրեն հե տեւող նե րը պետք է կրեն 
(Մատթ. ԺԶ 24—27, Մարկ. Ը 34—
38, Ղուկ. Թ 23—26):

«Ամէն ասեմ ձեզ, զի իցեն 
ոմանք ի սո ցա նէ, որք աստ կան, 
որք ոչ ճա շա կես ցեն զմահ, մին
չեւ տես ցեն զՈր դի մար դոյ եկեալ 
ար քա յու թեամբ իւ րով» (Մատթ. 
ԺԶ 28, Մարկ. Ը 39, Ղուկ. Թ 27): 
Մեկ նիչ ներն այս հատ վա ծը դի
տար կում են որ պես պայ ծա ռա
կեր պու թյան տե սու թյա նը նա խա
պատ րաս տող հիմ նա կան անցք՝ 
նշե լով, որ «ոմանք»ը վե րա բե
րում է պայ ծա ռա կե պու թյա նը 
ներ կա աշա կերտ նե րին: Հի սուս, 
կա մե նա լով ցույց տալ Իր աստ
վա ծա յին փառ քը, սկզբում խրա
տում է զգույշ եւ պատ րաստ լի նել 
այդ տե սու թյա նը, քան զի մահ չեն 
ճա շա կե լու, մին չեւ Նրա գալս
տյան օրի նա կը չտես նեն (Իգ նա
տիոս Սեւ լեռն ցի, Սար գիս Կունդ), 
իսկ հե տա գա յում չար չա րանք
նե րի ժա մա նակ հի շեն, որ իրենք 
էլ մաս նա կից են լի նե լու այ դօ րի
նակ փառ քի:

Այս դեպ քե րը, կար ծես, նա խա
պատ րաս տում էին աշա կերտ
նե րին՝ պայ ծա ռա կեր պու թյամբ 
Հի սու սի աստ վա ծու թյան բա ցա
հայտ մա նը: Այս պի սով՝ Հի սուս 
ցույց էր տա լիս, որ Իրեն հե տեւող
նե րը եւս պի տի ար ժա նա նան երկ
նա յին փառ քի:

Պ ա յ  ծ ա  ռ ա  կ ե ր  պ ո ւ  թ յ ո ւ  ն ը 
մկրտու թյու նից (Մատթ. Գ 13—17, 
Մարկ. Ա 9—11, Ղուկ. Գ 21—22) հե
տո ավե տա րա նա կան այն եզա
կի դրվագն է, որի ժա մա նակ 
Սուրբ Եր րոր դու թյու նը հայտն
վում է: Հով հան նես Երզն կա ցին 

գրում է, որ այն տեղ՝ Թա բոր լե
ռան վրա, Սուրբ Եր րոր դու թյու նը 
հայտն վեց. Հայ րը՝ վկա յու թյամբ, 
Որ դին՝ պայ ծա ռա կեր պու թյամբ, 
եւ Հո գին՝ ամ պե ղեն հո վա նա վո
րու թյամբ, որ պես զի երե քը՝ Պետ
րո սը, Հա կո բո սը, Հով հան նե սը, 
ճա նա չեն Աստ վա ծու թյան երեք 
ան ձե րին։ Եվ պա տա հա կան չէ, 
որ մեկ նիչ նե րը զու գա հեռ ներ են 
անց կաց րել այդ դրվագ նե րի մի
ջեւ: Սար գիս Կուն դը գրում է, որ 
մկրտու թյան ժա մա նակ, երբ Հայ
րը վկա յեց՝ «Դա՛ է Որ դին Իմ սի
րե լի» (Մատթ. Գ 17, Մարկ. Թ 6), 
Հով հան նե սը խո նարհ լսում եւ 
ժո ղո վա րա նում քա րո զում էր, իսկ 
պայ ծա ռա կեր պու թյան ժա մա նակ 
Պետ րո սը, լե ռան վրա կանգ նած, 
Հոր վկա յու թյու նը (Մատթ. ԺԷ 5) 
լսում եւ սո վո րում էր, քան զի Եկե
ղե ցու գլու խը եւ վար դա պետն էր: 
Հով հան նե սը ներ քեւից էր տես
նում Սուրբ Հո գուն, քան զի Հի
սու սի մար մի նը խո նար հու թյամբ 
էր մկրտում, իսկ Պետ րո սը լե
ռան վրա տե սավ Սուրբ Հո գուն՝ 
լու սա փայլ ամ պով, քան զի Հո
րից տե ղե կա ցավ Հի սու սի ա րյան 
մկրտու թյան եւ Որ դու աստ վա
ծու թյան փառ քի մա սին: Ս. Գրի
գոր Տա թեւա ցին նկա տում է, որ 
մկրտու թյան ժա մա նակ Հոր ձայ
նը ող ջե րը լսե ցին, պայ ծա ռա կեր
պու թյան ժա մա նակ՝ մա հա ցած
նե րը (նկա տի ունի Մով սե սին): 
Առա ջի նի ժա մա նակ ձայ նը մար
դիկ չէ ին լսում, քա նի որ շնոր հի 
ներ գոր ծու թյամբ էր, երկ րոր դի 
ժա մա նակ Թա բո րում լսե ցին, 
քան զի խոստ մամբ ավե տա րա
նեց: Մկրտու թյամբ մեզ որ դեգ
րու թյան շնորհ է տա լիս, որը ներ
կա յում է, պայ ծա ռա կեր պու թյամբ՝ 
փառ քի որ դեգ րու թյուն, որը հան
դեր ձյա լի հա մար է: Հոր ձայնն 
այն տեղ մկրտվող նե րի ան մե ղու
թյունն է նշա նա կում, այս տեղ՝ հա
րու ցյալ նե րի փառ քը: Մկրտու թյան 
ժա մա նակ մարմ նա վոր աղավ նին 
Քրիս տո սի մարմ նի խո նար հու
թյունն է խորհր դան շում, այս տեղ՝ 
լու սա վոր ամպն աստ վա ծու թյան 
փառքն է ցույց տա լիս: Մկրտու
թյու նը նշա նա կում է, որ ով քեր 
մկրտվեն, երկն քի ար քա յու թյուն 
կմտնեն, իսկ այս տեղ նույն ին քը՝ 
հա րու թյունն ու ար քա յու թյունն է 
(Ս. Գրի գոր Տա թեւա ցի):

Այս պի սով՝ պայ ծա ռա կեր պու
թյան դրվագն ար տա ցոլ ված է հա
մա տե սա կան Ավե տա րան նե րում 
եւ Պետ րո սի ընդ հան րա կան Բ 
թղթում, քա նի որ վեր ջի նիս գրու
թյան նպա տակ նե րից էր պայ քա
րել ժա մա նա կա կից աղանդ նե րի՝ 
երկ րորդ գա լուս տը մեր ժող գա
ղա փար նե րի դեմ, իսկ պայ ծա
ռա կեր պու թյու նը բա ցա հայ տում 
էր Հի սու սի երկ րորդ գա լուս տը: 
Հով հան նու Ավե տա րա նում այն 
բա ցա կա յում է, քա նի որ այն տեղ 
Հի սու սի աստ վա ծու թյու նը բա
ցա հայ տող բա զում այլ եզա կի 
դրվագ ներ կան: Մկրտու թյան եւ 
պայ ծա ռա կեր պու թյան ժա մա
նակ միաս նա բար հան դես է գա
լիս Սուրբ Եր րոր դու թյու նը, քա նի 
որ խորհր դա բա նո րեն առա ջի նը 
նշա նա կում է Հի սու սի քա րոզ չա
կան, փրկչա կան գոր ծու նեու թյան 
սկիզբ, երկ րոր դը՝ վախ ճան:

Շա րու նա կե լի

Հաս միկ ԱԲ ՐԱ ՀԱ ՄՅԱՆ
Պատ մա կան գիտ. թեկ նա ծու
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Բագ րա տու նի նե րի թա գա վո րու թյան 
շրջա նին Ս. Ներ սես Շնոր հա լին գրե թե չի 

անդ րա դառ նում. «Շնոր հա լին Վի պա սա նու
թյան մեջ մոտ 200 տող հատ կաց նում է Հայ
կա զ յանց, 800 տող՝ Ար շա կու նի նե րին, մոտ 
600 տող՝ Պահ լա վու նի նե րին, իսկ Բագ րա
տու նի նե րին՝ ըն դա մե նը 18 տող.... Երեւում 
է, որ Վի պա սա նու թյու նը գրե լիս Շնոր հա լին 
դե ռեւս ծա նոթ չի եղել ինչ պես VII—VIII դա
րե րի.... այն պես էլ Բագ րա տու նյաց շրջա նի 
հայ պատ մա գիր նե րի եր կե րին» (Ներ սես 
Շնոր հա լի, Վի պա սա նու թիւն, Երեւան, 1981, 
էջ 150)։ Մ. Մկրտչյա նը, հա վա նա բար, այս 
եզ րա կա ցու թյանն է հան գում նրա երի տա
սարդ տա րի քը նկա տի ունե նա լով, սա կայն, 
կար ծում ենք, որ ամ բողջ Հա յոց պատ մու
թյա նը, մա տե նա գի տա կան եր կե րին քա
ջա տե ղյակ հայ րը պար զա պես չէր կա րող 
չի մա նալ Բագ րա տու նի նե րի պատ մու թյու
նը։ Հատ կա պես երբ Պահ լա վու նի ներն էլ՝ 
որ պես իշ խա նա կան տոհմ, եռան դա գին 
գոր ծու նեու թյուն են ծա վա լել հենց այդ 
շրջա նում։ Ս. Ներ սես Շնոր հա լին հե տա
գա դա րե րի պատ մու թյու նը ներ կա յաց նում 
է ըստ Սա հակ Պար թեւի տե սի լքի։ Հ. Որս
կա նյա նը Բագ րա տու նի նե րին քիչ տո ղեր 
հատ կաց նե լը բա ցատ րում է այս տե սիլ
քով՝ չհա մա ձայ նե լով այլ քննա դա տու թյուն
նե րին. «Այս տեղ ան տես վել է Շնոր հա լու 
ստեղ ծա գոր ծա կան ելա կե տը. այդ դա րե րի 
հա մա ռոտ պատ կե րը նա տա լիս է հիմ նա
կա նում ըստ Սա հակ Պար թեւի տե սիլ քի։ Նա 
բա վա րար վել է ասել, որ այ նու հե տեւ Հա
յաս տա նին տի րում են պար սիկ նե րը, ող բով 
ցրվում են երկ րի զա վակ նե րը, եկե ղե ցի նե
րը ավեր վում են....» (Հ. Որս կա նյան, նշվ. 
աշխ., էջ 33)։ Մենք հակ ված ենք կար ծե լու, 
որ Բագ րա տու նի նե րին հպան ցիկ անդ րա
դառ նա լը կա րող էր եր կու պատ ճառ ունե
նալ՝ ա. հա կիր ճու թյունն իբ րեւ գլխա վոր 
սկզբունք որդեգրելը (իր ժա մա նա կի հա
սա րա կու թյու նը ծա նոթ կլի ներ Բագ րա տու
նի նե րի պատ մու թյա նը, կա րիք կար ավե լի 
հին ժա մա նակ նե րի պատ մա կան հի շո ղու
թյան արթ նաց ման), 2. Մով սես Խո րե նա ցու 
սկզբուն քին հե տեւե լը (պատ մա հայ րը եւս 
հստակ չի գրում Ար շա կու նյաց թա գա վո րու
թյան անկ ման մա սին)։

Ս. Ներ սես Շնոր հա լին իր տոհ մին նվիր
ված հատ վածն սկսում է Վա սակ Պահ լա
վու նու՝ Գրի գոր Մա գիստ րո սի հոր հի շա
տա կու մով, ապա մեծ հիաց մուն քով խո սում 
Մա գիստ րո սի մա սին (էջ 109)։

Ըստ Հո մե րի տա ղա չա փեալ,
Ըստ Պղա տո նի պեր ճա բա նեալ,
Յու նա կա նին ներ հուն եղեալ,
Յոք նի մաս տիցն մա կա ցեալ։

Թեեւ Գրի գոր Մա գիստ րո սին նվիր ված 
հատ վա ծը ծա վա լուն չէ, Հ. Թամ րա զ յա նը 
եւս մեկ ժան րի սկզբնա վո րում է տես նում 
այդ հատ վա ծում. «Նա ստեղ ծում է նշա նա
վոր Պահ լա վու նու՝ Գրի գոր Մա գիստ րո սի, 
քա ղա քա կան գործ չի, գիտ նա կա նի եւ բա
նաս տեղ ծի կեր պար՝ սկիզբ դնե լով ե՛ւ պատ
մա կան ան ձի կեն սագ րու թյա նը, ե՛ւ ինչոր 
չա փով նաեւ գրա կան դի ման կա րին....» 
(Հ.  Թամ րա զ յան, նշվ. աշխ., էջ  303)։ 
Հ.  Թամ րա զ յա նը գրա կան դի ման կա րի 
ստեղծ ման օրի նակ է տես նում նաեւ Ս. Ներ
սես Շնոր հա լու՝ նա խա բա նում տրված ինք
նաբ նու թագ րում նե րի մեջ։ Որ քան էլ այդ 
ամե նը փաս տագ րու թյուն է, Պահ լա վու նի 
մյուս գոր ծիչ նե րի նկա րագ րե րը եւս կա րող 
են նման վել գրա կան դի ման կա րի։

Նա ըն դար ձակ հատ ված է նվի րում Գրի
գոր Մա գիստ րո սի որ դուն՝ Վահ րա մին՝ 
ապա գա Գրի գոր Վկա յա սեր կա թո ղի կո սին։ 
Վեր ջինս սկզբում զո րա կան է եղել, ապա 
ստանձ նել է կա թո ղի կո սա կան գա հը։ Եղել 
է նվիր ված ազ գա յինեկե ղե ցա կան գոր ծիչ, 
բա րե կար գել է Հա յոց Եկե ղե ցին, մաս նակ
ցել քա ղա քա կան բարդ հար ցե րի լուծ մա
նը, զբաղ վել գրա կան գոր ծու նեու թյամբ՝ 

հատ կա պես վկա յա բա նա կան գրվածք ներ 
թարգ մա նե լով, ին չի հա մար ան վան վել է 
Վկա յա սեր։ Ս. Ներ սես Շնոր հա լին նրան ան
վա նում է «երկ րորդ Մես րոպ»։

Ս. Ներ սես Շնոր հա լին մեծ սի րով ու ջեր
մու թյամբ է գրել նաեւ Բար սեղ Անե ցու՝ Գրի
գոր Վկա յա սե րի քրոջ որ դու մա սին, որին 
հանձ նա րար վել էր իր եւ եղ բոր խնամ քը։ 
Նա Բար սեղ Անե ցուն իր երկ րորդ հայրն է 
հա մա րել եւ ան չափ վշտա ցել նրա մա հով։ 
Ս. Ներ սես Շնոր հա լին սրտա ռուչ տո ղե րով 
նկա րագ րում է հոր՝ Ապի րատ Պահ լա վու
նու մա հը, եղ բոր՝ Գրի գո րի սի կա թո ղի կոս 
ընտր վելն ու գոր ծու նեու թյու նը։

Պահ լա վու նի հե րոս նե րին նվիր ված հատ
ված նե րը հա մե մա տա բար ծա վա լուն են, 
պա րու նա կում են կեն սագ րա կան ման րա
մաս ներ, գե ղար վես տա կան ավե լի բարձր 
ար ժե քով են գրված։ Որ քան էլ ակն հայտ է 
անձ նա կան վե րա բեր մունքն այս հար ցում, 
Պահ լա վու նի նե րի կեր պար նե րը, նրանց կա
տա րած գոր ծե րի հի շա տա կու մը եւս դաս
տիա րակ չա կան ուղերձ ներ ունեն եւ օրի
նակ են սե րունդ նե րի հա մար։

Ինչ պես նշե ցինք, Ար շա կու նյաց թա գա
վո րու թյան անկ մա նը հա ջոր դած դժնդակ 
ժա մա նակ նե րը ներ կա յաց վում են Սա հակ 
Պար թեւի տե սիլ քի մի ջո ցով։ Տպա վո րիչ են 
թշնա մի նե րի նկա րագ րու թյան հատ ված
նե րը։ Գե ղար վես տո րեն սա ստեղ ծա գոր

ծու թյան լա վա գույն հատ վածն է։ Ս. Ներ սես 
Շնոր հա լին առա վել պատ կե րա վոր է նկա
րագ րել այն բո լոր պա տու հաս նե րը, որոնք 
ան խու սա փե լի են, երբ ազ գը կորց նում է 
պե տա կա նու թյու նը։ Պարս կա կան տի րա
պե տու թյու նից հե տո եր կիրն աս պա տա կում 
են Մու հա մե դի առաջ նոր դած արաբ նե րը, 
ապա թուր քա կան 24 ցե ղեր՝ սել ջուկ թուր
քեր, որոնց չա րա գոր ծու թյուն նե րի նկա րա
գի րը սարս ռեց նող ազ դե ցու թյուն է թող նում 
ըն թեր ցո ղի վրա (էջ 105).

Արիւ նար բուք գա զա նա ցեալ,
Զա զիր գոր ծովք անաս նա ցեալ...
Զոս կերս մեր զչո րա ցեալ,
Զոր էր նախ կի ազ գաց ծծեալ,
Վի շա պօ րէն սո ցա կլեալ
Եւ առիւ ծուց նման ման րեալ։

Մեծ ցա վով է քսա նա մյա հո գեւո րա կա նը 
գրում ան ցյա լի կորս ված փառ քի ու հայ րե
նի քի մա սին։ Ափ սո սան քով նշում է, որ այս 
բազ մա թիվ պա տու հաս նե րից հե տո որեւէ 
մեկն ան գամ չզղջաց իր մեղ քե րի հա մար, 
դաս չքա ղեց ան ցյա լի սխալ նե րից, եւ հե
տեւան քը եղավ այն, որ.

Տոհմ, որ թա գիւ փա ռա ւո րեալ,
Անար ժա նից ստրուկ եղեալ,
Որք աշ խար հաց բազ մաց տի րեալ՝
Ի քաղ ցե լոց հաց մու րա ցեալ:

Գրի գոր Մա գիստ րո սի եւ Իմաս տա սե րի 
փոք րիկ ար ծար ծում նե րից հե տո առա ջին 
ան գամ Ս.  Ներ սես Շնոր հա լին է խո սում 

պանդխ տու թյան բե րած ող բեր գու թյան մա
սին, որը հե տեւանք է ազ գի ներ կա թշվառ 
վի ճա կի, իրար հա ջոր դած քա ղա քա կան 
աղետ նե րի։ Ուստի հե ղի նա կը ձգտում է նոր 
սերն դին դաս տիա րա կել պե տա կա նու թյուն 
ունե նա լու, հայ րե նի քում ապ րե լու գա ղա
փար նե րով։

Ճիշտ չեն այն տե սա կետ նե րը, թե «Վի
պա սա նու թիւն»ն ամ բող ջու թյամբ զուրկ է 
գե ղար վես տա կան ար ժե քից, կամ Ս. Ներ
սես Շնոր հա լին ընդ հան րա պես չի օգտ
վել գե ղար վես տա կան պատ կե րա վոր
ման մի ջոց նե րից։ Այդ պի սի մի ջոց նե րի 
օգ տա գործ ման սա կա վու թյու նը պայ մա
նա վոր ված է եր կի ծա վա լով եւ ժան րա յին 
առանձ նա հատ կու թյամբ։ Հայտ նի է, որ 
միջ նա դա րի հայ բա նաս տեղծ նե րից ռազ մի 
տե սա րան նե րի ամե նատ պա վո րիչ նկա րա
գիրն ստեղ ծել է Ս. Ներ սես Շնոր հա լին «Ողբ 
Եդե սիոյ»ի մեջ։ Հա ման ման նկա րագ րու
թյան առա ջին փոր ձը նա կա տա րել է «Վի
պա սա նու թիւն» պոե մում՝ հոր՝ Ապի րատ 
Պահ լա վու նու սպա նու թյան դրվա գի պատ
կեր մամբ։ Նա եր բեմն ընդ հա տում է պա
տու մը եւ դի մում ուղ ղա կի խոս քին՝ գրված
քին առա վել հու զա կա նու թյուն հա ղոր դե լու 
նպա տա կով։ Այդ պի սի տպա վո րիչ հատ
ված ներ են Հռիփ սի մեի խոս քը՝ ուղղ ված 
Ս. Գրի գոր Լու սա վոր չին, եւ Ներ սես Մե ծի՝ 
մահ վա նից առաջ ար տա սա նած խոս քե րը։

Պատ մա կան դեպ քե րի թվարկ ման ըն
թաց քում երեւում է ապա գա մեծ բա նաս
տեղ ծը՝ գե ղե ցիկ, տպա վո րիչ հա մե մա
տու թյուն նե րի ու փո խա բե րու թյուն նե րի 
օգ տա գործ մամբ։ Բե րենք Ս. Ներ սես Շնոր
հա լու՝ Գրի գոր Վկա յա սե րի մահ վան մա սին 
ստեղ ծած բա նաս տեղ ծա կան պատ կե րի 
օրի նա կը (էջ 122—123).

Եւ ընդ բնու թեամբ մա հու կա պեալ,
Որով մարմ նոյն կա պից հա տեալ
Հո գին արագ յեր կին թռու ցեալ,
Եւ որո գայթ որ սոյն փշրեալ,
Որ պէս ճնճղուկ հո գին ապ րեալ։
Պատ կերն՝ յերկ րի զնիւթն թո ղեալ,
Առ սկզբնա տիպն ին քեան փո խեալ,
Զգանձն տու ո ղին ի մէնջ բար ձեալ,
Խե ցին անօթ՝ ունայն մնա ցեալ:

Ս. Ներ սես Շնոր հա լու այս երկն ար ժա նա
ցել է ամե նա տար բեր գնա հա տա կան նե րի՝ 
հա մար վե լով «հե տեւակ» մի բան կամ ար
ժա նա նա լով դրվա տա կան խոս քե րի։ Կար
ծում ենք՝ այս ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ճիշտ 
կլի նի գնա հա տել Մ.  Աբե ղյա նի հե տեւ յալ 
դրույ թով. «Մի բա նաս տեղ ծի որեւէ գրա
կան եր կի ար ժե քը, սա կայն, պետք է չա փել 
ոչ միայն դրա գե ղար վես տա կա նու թյամբ եւ 
իբ րեւ ար տա հայ տու թյուն իր ժա մա նա կի 
ոգու, այ լեւ այ նու, թե դա որ քան եւ որ պի
սի գրա կանկուլ տու րա կան ազ դե ցու թյուն է 
թո ղել հե տա գա յի վրա» (Մ. Աբե ղյան, Եր կեր, 
հտ. Դ, Երեւան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 113)։ 
«Վի պա սա նութ յիւն»ը եղել է միջ նա դա րի 

ամե նա սի րե լի եւ ըն թերց ված գրքե րից։ Այդ 
մա սին են վկա յում տար բեր դա րե րից մեզ 
հա սած բազ մա թիվ ձե ռագ րե րը, 1643 թվա
կա նից սկսած՝ նաեւ տպա գիր նե րը։ Ս. Ներ
սես Շնոր հա լու եր կը մեծ ազ դե ցու թյուն է 
թո ղել հե տա գա դա րե րի ստեղ ծա գոր ծող
նե րի վրա։ XIII դա րում Վահ րամ Րա բու
նին Լեւոն Գ ար քա յի պատ վե րով գրել է 
«Ոտա նա ւոր պատ մու թիւն Ռու բի նեանց» 
եր կը՝ սկսած թուր քե րի հար ձա կու մից եւ 
Բագ րա տու նիների վեր ջին՝ Գա գիկ թա գա
վո րից մին չեւ մոտ 1275 թվա կա նը։ Հ. Որս
կա նյա նը նշում է նաեւ Սի մեոն Ապա րան
ցու՝ 1590  թվա կա նին գրված քերթ վա ծը՝ 
«Շա րագ րու թիւն հո մե րա կան վի պա սա
նու թեամբ սակս Պահ լա ւու նեացն զար մի 
եւ Մա մի կո նենցն սե ռի ի սկզբա նէ մին չեւ 
ցվախ ճան....», որը գրված է եալ, ին հան
գե րով, ընդգր կում է արար չա գոր ծու թյու նից 
մին չեւ VII դա րի երկ րորդ կես ն ըն կած ժա
մա նա կա հատ վա ծի պատ մու թյու նը (տե՛ս 
Հ. Որս կա նյան, նշվ. աշխ., էջ 38)։

Այս պի սով՝ պոե մը հե ղի նա կը հղա ցել է 
հո մե րո սյան վի պեր գու թյուն նե րի հե տեւու
թյամբ եւ փա ռա բա նում է Հա յաս տա նի 
նախ կին հզորությունը ու պայ քա րի ոգին, 
ձգտում դաս տիա րա կել սե րունդ նե րին ՝ 
փայ փա յե լով այդ ան ցյա լը նո րից վերս տեղ
ծե լու, վե րագտ նե լու հույ սեր։ Իր վի պա սա
նու թյան հա մար նյութ վերց նե լով պատ միչ
նե րից՝ Ս. Ներ սես Շնոր հա լին հեն վում էր 
աշ խար հիկ բո վան դա կու թյան վրա, ին չը 
վե րած նու թյա նը բնո րոշ երեւույթ էր։ Նա 
հաղ թա հա րեց դա րա վոր ավան դույ թը՝ իր 
վի պա սա նու թյան հե րոս ներ դարձ նե լով 
իրա կան մարդ կանց, դեպ քեր ու երեւույթ
ներ։

Ս. Ներ սես Շնոր հա լին ընդգրկ ված է 9րդ 
դա սա րա նի «Գրա կա նու թյան» ծրագ րում։ 
Դա սագր քում, որ պես ծրագ րա յին նյութ, 
ներ կա յաց ված են նրա կեն սագ րու թյու նը, 
«Առա ւօտ լու սոյ» շա րա կա նը՝ գրա բար եւ 
աշ խար հա բար տար բե րակ նե րով, իսկ մնա
ցած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, այդ թվում՝ 
«Վի պա սա նու թիւն» պոե մը, ներ կա յաց ված 
են ընդ հա նուր բնու թագր մամբ։ «Վի պա սա
նու թիւն» պոե մին անդ րա դար ձը կա տար
ված է խիստ հա մա ռոտ։ Ուսու ցի չը, որ քան 
էլ հեն վի ծրագ րա յին նյու թի վրա, չի կա րող 
դասն անց կաց նել միայն դա սագր քա յին 
սահ մա նում նե րով։ «Վի պա սա նու թիւն»ն 
առա ջին պատ մա կան պոեմն է հայ գրա կա
նու թյան մեջ, ուս տի, կար ծում ենք, կա րիք 
կա աշա կերտ նե րին ավե լի ման րա մասն 
ծա նո թաց նե լու այդ ստեղ ծա գոր ծու թյա նը։

Շա րու նա կե լի

Գոռ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ԵՊՀ-ի աստվածաբանության 

ֆակուլտետի ասպիրանտ,
ՀՊՄՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի 

մագիստրոս

Ս. Ներսես Շնորհալու ստեղծագործությունների 
մանկավարժական բնույթը

«Վիպասանութիւն պոեմը»՝ որպես հայ ժողովրդի պատմության դասագիրք
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Մի նոր հրա տա րա կու թյուն
Ըն թեր ցո ղի սե ղա նին է դրվել խիստ կա

րեւոր մի աշ խա տու թյուն՝ Հեն րիկ Սվա
զ յա նի «Աղ վա նից աշ խար հի հո գեւոր 
առաջ նորդ նե րը եւ առաջ նոր դա նիստ 
կենտ րոն նե րը» (Սուրբ Էջ միա ծին, 2021, 96 
էջ) վեր նագ րով։ Գիր քը տպագ րել է Մայր 
Աթո ռի հրա տա րակ չու թյու նը՝ Գա րե գին Բ 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի օրհ նու թյամբ 
եւ տնօ րի նու թյամբ, «Սար գիս Գաբ րիե լ յան» 
հիմ նադ րա մի մե կե նա սու թյամբ։ Գրքի 
տպագ րու թյու նը երաշ խա վո րել է Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի հրա տա րակ չա
կան խոր հուր դը՝ քաջ գի տակ ցե լով թե մա
յի կա րեւո րու թյունն ու ար դիա կա նու թու նը։ 
Ցա վոք, սույն աշ խա տու թյու նը հե ղի նա կի 
վեր ջին գործն է, որը լույս տե սավ հետ մա
հու։ Գրքի խմբա գի րը Մես րոպ Մաշ տո ցի 
ան վան հին ձե ռագ րե րի գի տա հե տա զո տա
կան ինս տի տու տի գի տա կան քար տու ղար, 
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 
Վա հե Թո րո սյանն է։

Սույն աշ խա տու թյան նպա տակն Աղ վա
նից աշ խար հի հո գեւոր գոր ծիչ նե րի կյան
քի, գոր ծու նեու թյան, պայ քա րի ու պատ
կե րա ցում նե րի ամ փոփ շա րադ րումն է։ 
Այս տե սան կյու նից աղ վա նա գի տու թյան 
պատ մու թյան մեջ սա առա ջին փորձն է։ 
Հե ղի նակն ար դեն հայտ նի էր ըն թեր ցո ղին 
թե մա յի շուրջ հրա պա րակ ված մի քա նի 
տաս նյա կի հաս նող հոդ ված նե րով, եր կու 
կա րեւոր ուսում նա սի րու թյամբ, որոնց մեջ 
մաս նա կի, առան ձինառան ձին շեր տե րով 
անդ րա դարձ կա նաեւ գրա խոս վող գրքի 
բո վան դա կու թյա նը։ Սա կայն տա րի նե րի 
հե տա զո տա կան աշ խա տան քի ար դյուն
քում ի վեր ջո ըն թեր ցո ղին է հանձն վում մի 
ուսում նա սի րու թյուն, որ տեղ նե րառ ված են 
Աղ վան քի հա յոց հո գեւոր առաջ նորդ նե րին, 
առաջ նոր դա նիստ կենտ րոն նե րին առնչ վող 
փաս տեր, ան ցյա լի մի շարք կնճռոտ, առ 
այ սօր ստվե րում մնա ցած հար ցադ րում ներ։

Ուսում նա սի րու թյան մեջ սկզբից մին չեւ 
վերջ երեւում է հե տա գի ծը Հա յոց եւ Աղ
վա նից Եկե ղե ցի նե րի դա վա նա կան հա մե
րաշ խու թյան ու միաս նու թյան գա ղա փա րի՝ 
ամ րապնդ ված դա րա վոր կա պե րով ու ար
տա քին աշ խար հի դեմ մղված միաս նա կան 
պայ քա րով։ Նրանց վա րած քա ղա քա կա
նու թյան շնոր հիվ այս տա րա ծաշր ջա նում 
պահ պան վել են հայ ժո ղովր դի հո գեւոր 

հատ կա նիշ նե րը, ազ գա յին դի մա գիծն ու 
ար ժեք նե րը։ Հենց նրանք են այդ ար ժեք նե
րի կրողն ու փո խան ցո ղը։

Աղ վա նից հո գեւոր առաջ նորդ նե րը եղել 
են ոչ միայն հո գեւոր գոր ծիչ ներ եւ պայ
քա րել են ոչ միայն հո գեւոր ար ժեք նե րի 
պահ պան ման հա մար։ Նրանք հայ րե նա
սեր, ազ գա յին գոր ծիչ ներ են, որոնց հա
մար «հայ րե նիք», «ազգ», «պե տու թյուն», 
«ժո ղո վուրդ» բա ռե րը միայն վե րա ցա կան 
հաս կա ցու թյուն ներ չեն։ Դրանք ունեն հա
տուկ իմաստ եւ բո վան դա կու թյուն. դրանց 
պահ պա նումն ու փո խան ցու մը հա ջորդ 
սե րունդ նե րին ունե ցել են եւ ունեն կեն սա
կան նշա նա կու թյուն։ Այդ բարձր գի տակ
ցու թյամբ են առաջ նորդ վել Աղ վան քի հա յոց 
հո գեւոր հայ րե րը եւ դրա շրջա նա կում են 
կազ մա կեր պել իրենց գոր ծու նեու թյու նը։

Գրա խոս վող գրքում առանձ նա հա
տուկ ուշադ րու թյուն է դարձ վում Աղ վան քի 
առաջ նոր դա նիստ կենտ րոն նե րին, քա նի 
որ այս տեղ է ամ բար ված եղել հայ քա ղա
քա կան, հա սա րա կա կան, ազա տա սի րա

կան, հո գեւոր ու մշա կու թա յին միտ քը։ Այդ 
կենտ րոն նե րում են ձեւա վոր վել պատ մու
թյան հա մար խիստ կա րեւոր ու պատ մու
թյան ըն թաց քը փո խող ազա տա սի րա կան 
գա ղա փար նե րը։ Հե ղի նակն առանձ նա
հա տուկ ուշադ րու թյուն է դարձ նում այդ 
կենտ րոն նե րի տե ղից տեղ փո խադր վե լուն՝ 
ընդգ ծե լով այդ տե ղա փո խու թյուն նե րի քա
ղա քա կան, հա սա րա կա կան, կրո նա կան 
ու ազ գա յին շար ժա ռիթ նե րը։ Այդ տե ղա
փո խու թյուն նե րը ներ կա յաց նե լը հրա շա լի 
առիթ է նաեւ Աղ վան քի, Մեծ Հայ քի աշ խար
հագ րա կան քար տե զը գծե լու հա մար։

Հե ղի նա կի գի տա կան հե տաքրք րու թյուն
նե րի շրջա նա կում Աղ վանքն առանց քա
յին տեղ է զբա ղեց նում։ Իր հե տա զո տա
կան տար բեր աշ խա տանք նե րում, իսկ այս 
գրքում առա վե լա պես, հե ղի նա կը շրջա նա

ռու թյան մեջ է դնում Աղ վա նից կա թո
ղի կո սու թյան վե րա բե րյալ գի տա կան, 
հա սա րա կա կան, պատ մա կան շրջա

նակ նե րում բարձ րաց ված այն պի սի կա
րեւոր հար ցեր, որոնք ներ կա յումս թշնա մի 
պե տու թյուն նե րը հա ճախ քա ղա քա կան 
շա հարկ ման թե մա են դարձ նում։ Մինչ դեռ 
Հեն րիկ Սվա զյա նի ուսում նա սի րու թյան ար
դյուն քում դրանք պար զա բան վում եւ ստա
նում են որո շա կի պա տաս խան ներ։

Գիր քը բաղ կա ցած է նա խա բա նից, 
Աղ վա նից կա թո ղի կո սու թյան տար բեր 
շրջան նե րին առնչ վող հինգ գլխից եւ վեր
ջա բա նից։ Ի տար բե րու թյուն այլ աշ խա
տու թյուն նե րի՝ սույն հե տա զո տու թյան նա
խա բա նում հե ղի նակն առանձ նաց նում է 
թե մա յին առնչ վող սկզբնաղ բյուր նե րը եւ 
ուսում նա սի րու թյուն նե րը։ Դրա վառ վկա
յու թյունն են տո ղա տա կե րի հղում նե րը։ 
Գրքի հե ղի նա կը տի րա պե տում է հե տա զո
տու թյան թե մա յին առնչ վող ամ բողջ տե ղե
կատ վու թյա նը, հա կա սա կան կար ծիք նե
րին, տե սա կետ նե րին ու վար կած նե րին։ Նա 
անդ րա դառ նում է դրանց՝ փոր ձե լով հեր քել 
կամ հաս տա տել պատ մա կան իրո ղու թյու
նը, վար կա ծը, տե սա կե տը։ Այս առու մով 
գրա խոս վող գրքում նկատելի աշ խա տանք 
է կա տար ված։

Հե տա զո տու թյունն ընդգր կում է վաղ
քրիս տո նեա կան ժա մա նակ նե րից մին չեւ 
6րդ դարն ըն կած պատ մա կան կա րեւոր 
մի շրջա փուլ։ Յու րա քան չ յուր բաժ նում 

առանձ նաց վում է մի ժա մա նա կա հատ ված՝ 
հա մա ձայն տվյալ շրջա նի հո գեւոր գործ չի 
գոր ծու նեու թյան։ Ուսում նա սի րու թյան բա
ժին ներն իրա րից ան ջատ չեն, գտնվում են 
շղթա յա կան կա պի մեջ, գա ղա փա րա պես 
լրաց նում եւ շա րու նա կում են մի մյանց։ 
Նման ձեւա չա փը հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս հե ղի նա կին ներ կա յաց նել շուրջ 500
ա մյա պատ մու թյու նը շարժ ման մեջ, ըն
թեր ցո ղին տե սա նե լի դարձ նել Աղ վա նից 
կա թո ղի կո սու թյան ձեւա վոր ման սկիզ բը, 
ըն թաց քը եւ ավար տը։ Աղ վա նից կա թո ղի
կոս նե րի կամ առաջ նոր դա նիստ կենտ րոն
նե րի առանձ նա ցու մը միայն պայ մա նա կան 
բնույթ է կրում։ Խոր քում դրանք հենց այն 
կե տերն են, որ տեղ հատ վում, սկսվում կամ 
ավարտ վում են պատ մա կան իրա դար ձու
թյուն նե րը։ Նման մո տեց ման շնոր հիվ հե ղի
նա կին հա ջող վում է պահ պա նել պատ մա
կան իրո ղու թյուն նե րի հեր թա կա նու թյու նը, 
շար ժը եւ փոխ կապ վա ծու թյու նը։

Աղ վա նից կա թո ղի կոս ներն ու առաջ նոր
դա նիստ կենտ րոն նե րը ներ կա յաց վում են 
ոչ միայն քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան, 
ազ գա յին, այլ նաեւ հո գեւորմշա կու թա
յին շա րա կար գում։ Տվ յալ տա րած քից եւ 
ժա մա նա կա հատ վա ծից մեզ հա սած նյու
թե րը փաս տում են, որ այդ կենտ րոն նե րը 
վճռո րոշ դե րա կա տա րու թյուն են ունե ցել 
հայ մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան կերտ
ման գոր ծում։ Հատ կա պես քրիս տո նեու
թյան ծաղկ ման շրջա նում ստեղծ ված այդ 
ար ժեք ներն ուղղ ված էին քրիս տո նեա կան 
հա վա տի խթան մանն ու նրա գե րա կա դիր
քի պահ պան մա նը։

Սույն ուսում նա սի րու թյու նը ծա վա լով մեծ 
չէ՝ ըն դա մե նը 96 էջ, սա կայն նյու թի ար
ծարծ ման տե սան կյու նից, շրջա նա ռու թյան 
մեջ դրված սկզբնաղ բյուր նե րի եւ ուսում նա
սի րու թյուն նե րի քա նա կով այն ընդգր կուն է։ 
Կար ծում ենք՝ հե ղի նա կին հա ջող վել է կեր
տել Աղ վա նից կա թո ղի կո սու թյան դի մա գի ծը 
եւ գտնել այն հար ցե րի պա տաս խան նե րը, 
որոնք կա րող են այ սօր հաղ թա թուղթ դառ
նալ հայ քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան, 
ազ գա յին գոր ծիչ նե րի հա մար։

Մա յա ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու

Մայր Աթո ռի մա տե նա դա րան

Ապաշ խա րու թյան եւ Հա ղոր դու թյան 
խոր հուրդ նե րին նա խա պատ րաստ

վելն այն պահն է, երբ թարմ ուժե րով ու 
կրկին, նո րո վի պետք է խոր հենք կյան քի 
եւ ինք ներս մեր մա սին: Կյան քի մա սին՝ 
թե Աստ ված ինչ պի սին է այն նա խախ նա
մել մեզ հա մար, եւ ինք ներս մեր մա սին՝ թե 
այդ կյան քը մենք ինչ պի սին ենք դարձ րել: 
Ապաշ խա րու թյան խոր հուր դը հենց այն է, 
որ փոր ձենք չա փել Աստ ծու նա խախ նա
մա ծի ու մեր իրա գոր ծա ծի մի ջեւ առ կա 
հե ռա վո րու թյու նը. ինչ էր մեզ տրված, ին
չը մենք օգ տա գոր ծե ցինք եւ ին չը՝ ոչ, կա
տա րե ցի՞նք, թե՞ չկա տա րե ցինք: Դա պետք 
է անել կյան քում ոչ մեկ ան գամ: Հա ճախ 
թող նում ենք այդ խնդի րը մին չեւ մեր հո
գե վար քի ժա մը, մեր վեր ջին հի վան դու
թյու նը, մին չեւ այն պա հը, երբ հան կարծ 
հայտ նա բե րում ենք, որ ան բու ժե լի հի վանդ 
ենք կամ գտնվում ենք մահ վան վտան գի 
մեջ, եւ այդ ժամ վա խին, մահ վա նը, վտան
գին նա յե լով՝ դառ նում ենք ավե լի լուրջ 
ինք ներս մեր կյան քի, մարդ կանց, Աստ
ծու նկատ մամբ: Դա դա րում ենք «խա ղալ» 
կյան քում, դա դա րում ենք ապ րել այն պես, 
ասես միայն սեւա գիր ենք գրում, որը եր
բեւէ՝ շատ ավե լի ուշ (որով հե տեւ թվում է՝ 
առ ջեւում այն քան ժա մա նակ կա), կվե
րած վի ավար տուն որեւէ բա նի. դա եր բեւէ 

չի լի նում, որով հե տեւ ծե րու թյու նը, մարմ
նի հյուծ վա ծու թյու նը, մտքի տկա րա ցու մը, 
հան կար ծա հաս մա հը, հան գա մանք նե րը, 
անակն կալ բա ցա հայտ վե լով, այ լեւս ժա մա
նակ չեն տա լիս: Եվ սար սա փե լի է մտա ծել, 
որ կա րող է գալ այն պա հը, երբ ուշ կլի նի: 
Դոս տոեւս կին իր «Կա րա մա զով եղ բայր
ներ» վե պում փոքր գլուխ է հատ կաց րել 
դժոխ քին: Նրա հա մար դժոխ քը մի պահ 
կամ դրու թյուն է, երբ մարդ ասում է ինքն 
իրեն. «Ուշ է.... ես ան տե սե ցի ամեն ինչ.... 
Միակ բա նը, որ անհ րա ժեշտ էր, որի հա
մար ար ժեր ապ րել, որով ար ժեր ապ րել, 
ես այ լեւս անել չեմ կա րող, ես որեւէ մե կի 
այ լեւս պետք չեմ: Կար ժա մա նակ, երբ ես 
կա րող էի սի րել խո հեմ, սրտա գին, ստեղ
ծա գործ սի րով: Այժմ այդ ամե նը ես այ լեւս 
չեմ կա րող անել: Ես մուտք եմ գոր ծել հա
վի տե նու թյուն, որում սե րը բխում է Աստ
ծուց։ Իմ սերն այ լեւս որեւէ մե կին պետք 
չէ: Աշ խար հում, այո՛, այն պետք էր շատ
շա տե րին: Շատշա տե րին էր պետք, որ 
ես ուշադ րու թյուն դարձ նեի նրանց վրա, 
որ ես նկա տեի նրանց, որ կա րո ղա նա
յի նրանց տես նել խո րա թա փանց հա յաց
քով, որ կա րո ղա նա յի ական ջա լուր լի նել 
նրանց եւ լսել ոչ միայն դա տարկ ձայ ներ ու 
խոս քեր, այլ այն, ին չը բա ռե րի հե տեւում է 
թաքն ված. աղա ղա կը, լա ցը, ուրա խու թյու

նը կամ կեն դա նի հո գու վախն իր կյան քի 

առ ջեւ»: Պատ կե րը, որ տա լիս է Դոս տոեւս

կին, եւ որը ես այժմ զար գաց րի, իրա կան է: 

Երբ անց նի ժա մա նա կը, կգա մի պահ, երբ 

զղջա լու, ստեղ ծա գոր ծե լու, ջեր մե ռանդ սի

րե լու հա մար ար դեն ուշ կլի նի: Մեր սե րը, 

մեր ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, մեր մտքերն ու 

խոս քե րը այ լեւս որեւէ մե կին պետք չեն լի

նի, որով հե տեւ մենք՝ ամենքս, կկանգ նենք 

աստ վա ծա յին սի րո եւ իմաս տու թյան, Աստ

ծու ճշմար տու թյան ու դա տաս տա նի առ

ջեւ:  էջ 8

Միտրոպոլիտ Անտոնի ՍուրոժՍկի

ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԵՐԿՐԱՆՔԸ
1983 թվականի Սուրբ Ծննդյան պահքի զրույցներից
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Սկիզ բը՝ թիվ 11—12

Ստե փա նո սը նա մակ ներն ուղար կել էր հե
ղի նա կա վոր մարդ կանց՝ այն հրեա ոս

կեր չի մոտ պատ վի րած կնիք նե րի դրոշ մով՝ 
առանց այդ հե ղի նա կու թյուն նե րի գի տու
թյան, եւ Բե կի հետ առա ջին իսկ հան դիպ
մա նը խոս տո վա նում է, որ դա իր հնա
րամ տու թյան ար դյունքն է, ոչ թե այդ, թեեւ 
հայ րե նա սեր, բայց զգու շա վոր մարդ կանց 
մտա հո գու թյան: Հայ րե նի քը ձեռ քից գնում 
է. դու պե՛տք է գա յիր:

Եվ մինչ Դա վիթ Բե կը կպատ րաստ վի իր 
հա վա տա րիմ մարդ կան ցով վե րա դառ նա լու 
Հա յաս տան, ներ կա յաց վում է նրա կյան քը 
ող ջա կի զու մի տե սա րա նից մին չեւ վե րա
դարձ: Ներ քի նա պետ Ահ մե դի նա մա կով 
Վրաս տա նում նա պի տի պատս պար վեր 
Օր բե լ յան իշ խա նի տա նը, որը, սա կայն, 
նրա ժա մա նու մից օրեր առաջ մա հա ցել էր: 
Տան մյուս ան դամ նե րին նա մա կը ոչինչ չէր 
ասում: Սյու րին Դա վի թին գու մար էր տվել, 
որո շում է ինք նու րույն ապ րել: Մի հայ ման
րա վա ճառ նրան պա հում է իր մոտ, աս տի
ճա նա բար կո ղոպ տում եւ ցույց տա լիս տան 
ել քի դռնե րը:

Ինք նաո րոն ման այս թա փա ռում նե րի ըն
թաց քում նա տես նում է «....վրա ցու ար հա
մար հան քը, ատե լու թյու նը, դառն զզվան քը 
դե պի ամեն մի հայ», ին չը «….նե տի պես 
ծա կում էր նրա սիր տը», ուս տի «....վրա ցուց 
օգ նու թյուն խնդրել՝ մահ վան չափ ծանր էր 
նրան» (էջ 152): Քաղ ցը կե ղե քում է, բայց 
ար ժա նա պատ վու թյու նը գետ նով չի տա
լիս... Թա փա ռում նե րը տա նում են դե պի 
դաշ տե րը, ուր հան դի պում է սա րե րի որ
դուն՝ իշ խա նա կան հո տե րի հով վա պետ 
Սի կո յին: Հե տո նրանք իրար հետ պի տի 
ճշտեին հա մա կե ցու թյան օրեն քը. «Վրա ցու 
աստ վա ծը վրա ցի է, հա յի նը՝ հայ» (էջ 185):

Այս տեղ էլ դաշ տե րում զբոս նող աղ ջիկ
նե րի խմբի մեջ տես նում է գե ղեց կու հի Թա
մա րին եւ հով վից իմա նում նրա ով լի նե լը: 
Իսկ աղ ջիկն իշ խա նա կան գեր դաս տա նից 
էր, վրաց մեծ իշ խա նի հան գու ցյալ եղ բոր 
դուստ րը: Դա վիթ Բե կը մնում է հով վի մոտ, 
դառ նում նրա օգ նա կա նը: Սի րա բա նում 
է հա ճա խա կի այդ կող մե րում զբո սան քի 
եկած աղջ կա հետ, եւ սե րը փո խա դարձ էր: 
Աղջ կան ան տա ռա յին պտուղ ներ է նվի րում 
ու դաշ տա յին ծա ղիկ ներ:

Պա տա նին վարժ վում է նաեւ որ սոր դու
թյան մեջ, սո վո րում հրա ցան օգ տա գոր ծել, 
այս տեղ էլ ստա նում է «....իր սկզբնա կան 
պա տե րազ մա կան կրթու թյու նը» (էջ 160): 
Որ սոր դի նրա համ բա վը տա րած վում, ան
գամ հաս նում է մեծ պա րո նին, որի սե ղա նին 
երե ներ է ըն ծա յում՝ դրա դի մաց ստա նա լով 
վա ռոդ, գնդակ ու գի նի: Սի կոն, տես նե լով 
տղա յի աճն ու հա ջո ղու թյուն նե րը, մար գա
րեա նում է. «Ես իմա նում եմ, դու վեր ջը թա
վադ (ազն վա կան) կդառ նաս» (էջ 160):

Երեք տա րի անց, ահա, այս տեղ էլ մեծ 
պա րո նի գեր դաս տա նի եւ ազն վա կան նե
րի մի դաշ տա հան դե սի ժա մա նակ Դա վիթն 
ստույգ մա հից փրկում է լեռ նա յին վա րար 
գետն անզ գույշ պա տա հա կա նու թյամբ թե 
ինք նա կամ ըն կած Թա մա րին: Ուշքի գա լուց 
հե տո աղ ջի կը եր ջա նիկ էր, որ իրեն փրկո
ղը Դա վիթն է, եւ «....իր ան ձը հա մա րում է 
նրա սե փա կա նու թյուն» (էջ 191):

Րաֆ ֆին մինչ այդ ման րա մաս նե րի գե
ղեց կու թյամբ նկա րագ րում է դաշ տա
հան դե սի տո նախմ բու թյու նը՝ մա տուռ, 
սրբու թյուն, տո նա կան հագն ված հա սա րա
կու թյուն, քաղ քե նի կա նայք, խանդ, չա րա
խո սու թյուն, քեֆ, ուրա խու թյուն, նվա գա ծու
ներ, խա ղեր, մրցում ներ, սպա սա վոր ներ, 
աղա խին ներ... Րաֆ ֆին ուղ ղա կի նկա րում 
է այս պատ կե րը, կեն դա նաց նում մի ջա վայ
րը եւ ապ րեց նում հե րոս նե րին: Եվ դա ոչ 
թե նկար է, այլ շար ժան կար՝ խո շոր պլան, 
փոքր պլան, դի ման կար, ուր վան կար, գիծ, 
հե տա գիծ. այն, ին չին հե տո պետք է ասեին 
կի նո: Այ սինքն՝ Րաֆ ֆու շա րադ րան քը իրա
րա հա ջորդ գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ շատ 
տե սո ղա կան է:

Դա վիթն իր անձ նա զոհ խի զա խու թյան 
հա մար ար ժա նա նում մեծ իշ խա նի խրա
խու սան քին՝ նրան տրվում է թա վա դու թյան 
աս տի ճան, գրվում է նրա ազն վա կա նու
թյան հրո վար տա կը, թեեւ ինքն էլ ան գամ 
չգի տեր, որ ծնուն դով ազն վա կան է. ըստ 
Րաֆ ֆու՝ «Նա տոհ մա կից էր Սյու նյաց երկ
րի Օր բե լ յան նե րի հետ» (էջ 196): Դրա նից 

հե տո ար դեն նրա առ ջեւ բաց վում են պա
լա տի դռնե րը, նա այ դու հետ ըն դուն ված էր 
պա լա տում: Նաեւ մտնում է ար քա յա կան 
դրա նիկ խմբի մեջ:

Հեշտ չէր նրա ճա նա պար հը, որով հե տեւ 
ան պա կաս էին վրա ցի նե րի ուղե կից խոս քե
րը. «Հայ է, բայց.... Հայ էլ կա, հայ էլ» (էջ 192): 
Րաֆ ֆին նաեւ ավե լաց նում է. «Վրա ցու կի
նը իր խել քով միշտ բարձր է տղա մար դից» 
(էջ 194), ին չը եւ վճռո րոշ է լի նում Դա վի թի 
կյան քում: Որ պես զին վո րա կան՝ փա ռա վոր 
հաղ թա նակ ներ է տա նում Վրաս տա նի վրա 
ար շա ված լեռ նա յին ցե ղե րի՝ լեզ գի նե րի դեմ 
եւ ըն ծա ստա նում մի գյուղ:

Րաֆ ֆին ման րակր կիտ նկա րագ րում 
է Դա վիթ Բե կի գյու ղը, նրա տու նը, տան 
վրա ցի սպա սա վոր նե րին, նրանց նիս տու
կա ցը, կեն ցա ղը, բար քե րը, իրադ րու թյան 
մեջ ստեղ ծում կեն դա նի կեր պար ներ (Թի
նա, Դա րո, Քե թեւան, Սո փիո, Փե փե լո, Նի
նո, Փրի դոն, Նի կո), նաեւ եգիպ տա ցո րե նի 
հացն է ու Կա խե թի գի նու կա րաս ներն են... 
Երեւում են Բե կի տան այ ցե լու նե րը: Սպա
սա վոր նե րի խոսք ու զրույ ցի մեջ ուր վագծ
վում է նրա կեր պա րը, որ ոչ թե ծե ծում ու 
կո ղոպ տում էր իր ճոր տե րին, ինչ պես մյուս
նե րը, այլ հո գում էր նրանց կա րիք նե րը, ին
չի հա մար եւ սիր ված էր:

Իրիկ նա հա ցի սե ղա նի պատ րաս տու
թյուն կա, հյու րա սի րու թյուն կա. այս տեղ 
եւս գրո ղը չի ան տե սում ման րա մաս նե րը, 
որով հե տեւ հա ցի սե ղա նը մի ուրիշ կեն
ցա ղա յին մշա կույթ է, քա նի որ «….կե րա
կուր նե րը կա րե լի է ըն դու նել որ պես մի 
ժո ղովր դի ճա շա կի նրբու թյան ար դյունք 
եւ որ պես նրա բա րե կե ցու թյան ար տա հայ
տու թյուն» (էջ 143): Հյու րա սի րու թյուն, ճաշ
կե րույթ, երգ ու պար՝ իրա կան մի ջա վայր... 
Իսկ Դա վիթ Բե կի հյու րե րը, որոնք նաեւ նրա 
ըն կեր ներն էին, երեւե լի մար դիկ էին։ Իշ
խա նա կան տոհ մի շա ռա վիղ, բնիկ սյու նե
ցի՝ Ար ցա խի կող մե րից, Մխի թար սպա րա
պե տը սերտ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ էր 
վրաց մեծ պա րո նի հետ եւ կլի ներ 25 տա
րե կան։ Ստե փա նո սի ուղար կած նա մակ
նե րը կար դում է նաեւ Մխի թա րը եւ ասում. 
«Գնա՛նք, բա րե կամ, հայ րե նի քը կո չում է 

մեզ» (էջ  199): Բե կի մտե րիմ շրջա նա կի 
մեջ էին նաեւ այլ երեւե լի ներ՝ պար սից ար
քու նի քի տիտ ղո սա կիր, բնիկ սյու նե ցի հայ
րե նա սեր Բա յին դուր իշ խա նը, որը նա մակ
նե րը կար դա լուց հե տո իր հեր թին նույնն 
է ասում. «Գնա՛նք, ես պատ րաստ եմ, հայ
րե նի քը կո չում է մեզ» (էջ 202): Այս ուժե րի 
շուրջ հա մախմբ վում են լո ռե ցի Ավ թան դիլ 
գնդա պե տը, շու շե ցի Զա քա րիա իշ խանն 
ու երեւան ցի, թիֆ լի սե ցի, շա մա խե ցի, գան
ձա կե ցի, ղա զա խե ցի, նա խի ջեւան ցի, վա
ղար շա պատ ցի այլ քա ջեր... Նրանց հետ 
էր նաեւ հյու սի սա յին ցե ղե րի՝ դաղս տան
ցի նե րի հետ գե րի նե րի փո խա նա կու թյամբ, 
առք ու վա ճառ քով զբաղ վող Սա քու լը, որն 
իր հեր թին մոտ էր Դաղս տա նի իմա մի հետ 
եւ հանձ նա րա րու թյուն է ստա նում օգ տա
գոր ծել իմա մի հնա րա վո րու թյուն նե րը Հա
յաս տա նի մահ մե դա կան նե րի վրա ազ դե լու 
հա մար, նրանք նույն հա վա տից էին, բայց՝ 
տար բեր: Նպա տա կը լեզ գի նե րին Հա յաս
տա նի մահ մե դա կան նե րի դեմ հա նելն էր:

Դա վի թը նաեւ գի տեր, որ «....պա տե րազ
մի գոր ծը պետք է պա տե րազ մով սնան
վի» (էջ 212), ըստ որի՝ նյու թա կան մի ջոց
ներ պետք է հայ թայ թել հաղ թա նակ նե րով. 
«Աղեք սանդր Մա կե դո նա ցի նե րը, Լենկ Թե
մուր նե րը, Չին գիզ խա նե րը իրանց հետ 
գանձ չէ ին ման ածում, այլ կե րակր վում էին 
իրանց սրով» (էջ 213),— այս հա մե մա տու
թյուն ներն ու այս մտայ նու թյունն ինք նին 
ար դեն հաղ թա նա կի գրա վա կան են:

Հայ րե նիք վե րա դառ նա լուց առաջ նա 
հո գե բա նա կան զգա յա ցունց պա հեր է ապ
րում՝ կապ ված Թա մա րի հետ: Սի րած աղջ
կան հե տը պա տե րազմ տա նել չէր կա րող. 
վտան գա վոր է, թող նելն ապա հո վու թյուն է, 
բայց եւ թանձր անո րո շու թյուն: Այդ պես այդ 
սե րը մնում է կես ճա նա պար հին, որով հե
տեւ խոս տում նե րով լի հրա ժեշտն այլ բան 
չէ, քան վերջ նա կան բա ժա նում: Դա վիթ 
Բե կը գի շե րով գրում է Ստե փա նո սի նա մա
կի պա տաս խա նը, նա խա պատ րաս տում 
իր վե րա դար ձը, բայց հո գին լաց է լի նում։ 
Դժվար է ոչ միայն ի՛ր հա մար, այ լեւ աղջ կա, 
որն ասում է. «Ա՛խ, մի՛ գնա.... եթե քեզ մի օր 
չտես նեմ, ես կմեռ նեմ....» (էջ 215): Սերն է, 
որ, մի քա նի օր չտես նե լուց հե տո, աղջ կան 
գի շե րով տա նում է Բե կի տուն:

Սեր եւ հայ րե նիք. սա գա ղա փա րա
պաշ տու թյան հիմ նա կան հան գույցն է, որ 
Սմբատ Շա հա զի զի պոե զիա յում ստա ցավ 
պարզ ձեւա կեր պում. «Ինձ մի՛ սի րիր, ինձ 
մի՛ սի րիր... // Ես սի րո՛ւմ եմ հայ րե նիք» («Ոս
կե շղթա. Հայ քնա րեր գու թյան ընտ րա նի», 
2019, էջ 152): Ուրեմն՝ նա՛խ հայ րե նիք, որ 
նշա նա կում է անձ նա զո հու թյուն: Իսկ գա
ղա փա րա պաշտ հե րո սի առա ջին հատ կա
նի շը նվիր վա ծու թյունն է հայ րե նի քին, եւ՝ 
անձ նա զո հու թյու նը: Անձ նա զո հու թյուն այն 
աս տի ճա նի, որ «Սամ վել» վե պում Ռշտու
նյաց օրիորդ Աշ խե նի սի րուն ար ժա նա նա լու 
հա մար Սամ վե լը նախ պի տի հայ րե նի քին 

նվիր վեր, այդ ճա նա պար հին ել ներ հոր դեմ 
եւ նոր միայն ար ժա նա նար օրիոր դի բա րե
հա ճու թյա նը: Սա՛ էր պա հան ջը, որին են թա
կա է նաեւ Դա վիթ Բե կը: Թա մա րը հարց նում 
է. «....ի՞նչ ես սի րում դու, որ ես էլ նույ նը սի
րեի», եւ Բե կը պա տաս խա նում է. «Ես սի
րում եմ իմ հայ րե նի քը եւ իմ ազ գը» (էջ 221): 
Այս ընդ հա նուր սերն էլ նրանց միա վո րում է, 
բայց եւ բա ժա նում. ամեն ոք՝ ի՛ր ճա նա պար
հով: Թա մարն օրհ նում է Դա վի թի ճա նա
պար հը, ցան կա նում նրա հետ միա սին գնալ, 
բայց վտանգ ներն աչ քի առաջ ունե նա լով՝ 
Դա վի թը հա մո զում է մնալ եւ ան գամ պատ
ճա ռա բա նու թյուն է բե րում. «Իբ րեւ ամու սին, 
քեզ ինձ հետ տա նել չեմ կա րող, որով հե տեւ 
դու դեռ իմ նշա նածն ես» (էջ 225):

Վե պի եր րորդ գիրքն ավե լի ծա վա լուն 
է, քան նա խորդ եր կու գրքե րը միա սին 
վերց րած: Սկիզ բը. «1722 թվին Դա վիթ Բե
կը թո ղեց Վրաս տա նը եւ վե րա դար ձավ իր 
հայ րե նիք» (էջ 228): Վե պը կա րող էր նաեւ 
այ սպես ու այս տե ղից սկսվել, իսկ լրա ցու
ցիչ բա ցատ րու թյուն նե րը կնե րառ վեին շա
րադ րան քի մեջ. սա տար բե րակ է՝ հե ղի նա
կի նա խընտ րած ձեւին զու գա հեռ:

Այս գլխում Րաֆ ֆին հան դես է գա
լիս որ պես ռազ մա կան հմուտ ստրա տեգ: 
Պատ մա կան սուղ վկա յու թյուն նե րը նրա 
երեւա կա յու թյան քար տե զում դառ նում են 
իրա կան տա րա ծու թյուն ու մի ջա վայր, մա
նա վանդ հի շենք, որ ին քը ոտ քով շրջա գա
յել էր այդ վայ րե րում եւ շատ լավ գի տեր 
տե ղան քը, բնա կա վայ րե րը, ճա նա պարհ նե
րը: Րաֆ ֆին՝ որ պես հե ղի նակ, այս գլխում 
կար ծես ին քը լի նի Դա վիթ Բե կը, որ հաղ
թա կան կռիվ ներ է մղում եւ հայ րե նիք ազա
տագ րում: Այդ խրոխտ ոգին է, որ առաջ է 
տա րել վե պի շա րադ րան քը:

Մեկ ան գամ չէ, որ Րաֆ ֆին իր վե պե րի 
բո վան դա կա յին շրջա նակ նե րում հե ռա
նում է բուն վի պա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից 
եւ պատ մա կան տվ յալ ներ ներ կա յաց նում 
իրա վի ճա կի մա սին: Վի պա սան գե ղար վես
տա գետն այս տեղ դառ նում է պատ մա բան 
գիտ նա կան: Այդ պես է նաեւ «Սամ վել» պատ
մա վե պում՝ նկա տի ունե նա լով «Փա կագ ծի 
մեջ» վեր նագր ված հատ վա ծը: Գրողն ազգ 
էր կրթում ու լու սա վո րում, հայ րե նա սեր գոր
ծիչ ներ էր դաս տիա րա կում եւ այդ նպա տա
կով վի պա սա նու թյու նից դուրս նաեւ նրանց 
չի մա ցածն էր նրանց հա ղոր դում:

Այս տեղ անդ րա դարձ կա XVIII դա րասկզ
բի Պարս կաս տա նին: «Պարս կաս տա նը 
քայ քայ ման վի ճա կի մեջ էր» (էջ  228),— 
պատ մա կան այս տե ղե կու թյու նը շա րադ
րան քը գցում է հու նի մեջ: Վի պա կան 
տա րա ծու թյունն ընդ լայն վում է մին չեւ Աֆ
ղանս տան, Պետ րոս Մե ծի ժա մա նակ նե րի 
Ռու սաս տան, հաս նում թուրքպարս կա կան 
պա տե րազմ նե րին, երբ իրար մեջ կի սում 
էին Հա յաս տա նը: Շա հերն ու փա շա նե րը, 
ար քա ներն ու փո խար քա նե րը, խա ներն ու 
մե լիք նե րը հա ջոր դում են իրար: Առան ձին 
պատ կեր նե րում Սպա հա նի պա շա րումն է, 
քա ղա քին մեր ձա կա, այ սինքն՝ Սպա հա նի 
ար վար ձան Նոր Ջու ղա յի հա յե րի վի ճա
կը, սո վի տե սա րան ներ են, երբ եղ բայրն 
ուտում է քրոջ ստին քը, հայռուս ար քու
նա կան հա րա բե րու թյուն ներն են, հնդկա
հա յե րի կա պե րը ռուս ինք նա կալ նե րի հետ, 
որոնց բա նակ ներն ար դեն Դեր բեն դում էին 
ու Բաք վում, ին չը եւ նոր ծրագ րեր էր բոր
բո քում Ղա րա բա ղի մե լիք նե րի մտքում: 
Իսկ Ռու սաս տա նը մտա դիր էր տի րե լու ոչ 
միայն Կով կա սին ու Անդր կով կա սին, այ լեւ 
Ատր պա տա կա  նին: Այս տեղ Մի նաս վար դա
պետն ու Իս րա յել Օրին են իրենց ռու սա կան 
առա քե լու թյամբ, Պետ րոս Դի Սար գիս Գի
լա նեն ցի 1722—1723 թթ. օրագ րու թյունն է, 
նաեւ հայվրա ցա կան հա րա բե րու թյուն ներն 
ու մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու նած վրա ցի
ներն են: Դա վիթ Բե կը դեռ Վրաս տա նում 
գի տեր, իսկ հի մա ար դեն հա մոզ ված է, որ 
«….հա յե րի եւ վրա ցի նե րի մեջ միու թյուն 
կազ մել անհ նա րին է: Վրա ցի նե րը ավե լի 
բար վոք էին հա մա րում իրանց կամ ռուս նե
րի գիր կը գցել, կամ պար սից ծանր լծի տակ 
մնալ, կամ օս ման ցի նե րին հրա վի րել, բայց 
ոչ եր բեք միա նալ հա յե րի հետ եւ ազատ լի
նել» (էջ 245):

Շա րու նա կե լի

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

Ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» 
պատմավեպը
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 էջ 6
Ահա թե ին չու ամեն տա րի մենք հա

վաք վում ենք այս տեղ մե կօ րյա՝ շատ կարճ 
մի նա խա պատ րաստ ման Հա ղոր դու թյան 
խորհր դին, մի շրջան, երբ ամեն ինչ մեզ 
ասում է. «Ուշքի՛ արի, քա նի դեռ ուշ չէ, 
սկսիր ապ րե՛լ, քա նի դեռ կա րող ես, քա նի 
դեռ չի սպառ վել ժա մա նա կը, քա նի դեռ 
կա րե լի է ստեղ ծա գոր ծել»: Փրկի չը մեզ 
ասում է. «Քայ լե՛ք, քա նի դեռ լույս կա: Երբ 
կտի րի խա վա րը, ար դեն ուշ կլի նի քայ լե լու 
հա մար, եւ չի լի նի որեւէ ուղի, որեւէ ճա
նա պարհ»: Մենք դեռ ունենք ժա մա նակ, 
իսկ թե որ քան, չգի տենք: Այժմ կյան քով լի 
նստած ենք այս տեղ ու թեեւ ան գամ կյան
քի մայ րա մու տին, բայց կեն դա նի ենք: Մեկ 
ակն թարթ, եւ մե զա նից որեւէ մե կը հան
կար ծա հաս մահ վամբ կանգ նում է Աստ
ծու առաջ: Այս իմաս տով մա հը մեզ հի
շեց նում է այն մա սին, որ պետք է փու թալ 
ապ րել ամ բողջ խո րու թյամբ, որ քան որ 
կա րող ենք: Տար բեր տա րի նե րի, տար բեր 
տա րի քում, տար բեր հան գա մանք նե րում 
պետք է այլ կերպ ապ րել: Մի ֆրան սիա ցի 
բա նաս տեղծ ասել է. «Երի տա սար դի մեջ 
վառ վում է կրա կը, ծե րի մեջ՝ առ կայ ծում 
լույ սը»: Պետք է կա րո ղա նալ վառ վել, քա նի 
դեռ վառ վում է կրա կը, բայց երբ կանց նի 
վառ վե լու ժա մա նա կը, պետք է կա րո ղա
նալ լույս լի նել: Պետք է կյան քի որեւէ պա հի 
լի նել ուժ, իսկ մեկ այլ պա հի՝ լռու թյուն: Եվ 
մե զա նից յու րա քան չյու րը պետք է մտա ծի 
այն մա սին, թե որ տեղ է ին քը գտնվում եւ 
կա րո ղա նո՞ւմ է ար դյոք կա տա րել ստեղ ծա
գոր ծա կան ուժից դե պի խո րազ նին լույս 
այս ան ցու մը: Եր բեմն մարդ կանց ավե լի 
շատ լույս է անհ րա ժեշտ, քան մեր գոր ծու
նեու թյու նը. անհ րա ժեշտ է լույս, լռու թյուն, 
ան դորր, այն խոր, ան խոս ըմբռ նու մը, որ 
կա րող ես տալ մար դուն այն ժամ միայն, 
երբ խա ղաղ ես ինքդ քո ներ սում, բայց ոչ 
լճաց ման ճա նա պար հին լի նե լով, այլ խո
րա թա փանց լռու թյան:

Եկե ղե ցա կան հայ րերն ասում են, որ 
պետք է հի շենք մահ վան մա սին: Այո՛, բայց 
ոչ վա խի զգաց մամբ, այլ որ պես հի շե ցում, 
որ պետք է ապ րել կյան քի ողջ խո րու
թյամբ, քա նի դեռ հնա րա վո րու թյուն կա: 
Ընդ որում՝ չապ րել մա կե րե սո րեն, այլ հենց 
խո րը: Միայն մա հը կա րող է տալ այն չա
փա նի շը, ինչ պի սին պետք է լի նի կյան քը: 
Միայն նա, ով պատ րաստ է կյան քը տալ իր 
Աստ ծու, ներ քին ճշմար տու թյան, իր մեր
ձա վո րի հա մար, կա րող է իր հո գու ողջ 
ուժով ապ րել: Այն մար դը, որը պատ րաստ 
չէ իր ամ բողջ կյան քով հա տու ցել հա նուն 
ճշմար տու թյան, հա վա տար մու թյան, եր բեւէ 
չի կա րող ապ րել իր ամ բողջ ուժով: Նրան 
միշտ պետք է զսպի վա խը. ինչ պես չմեռ
նի ու չտանջ վի, ինչ պես չխի զա խի անել 
ավե լին, քան ին քը պատ րաստ է անել: Եվ 
այդ պատ ճա ռով այս քան կա րեւոր է մահ
վան հետ չհաշտ վել, այլ նոր հա րա բե րու
թյուն ներ հաս տա տել նրա հետ: Պո ղոս 
առա քյալն ասում է, որ իր հա մար կյան քը 
Քրիս տոսն է, իսկ մա հը՝ ձեռք բե րում: Նա 
ասում է եւ այն մա սին, որ ին քը ճա նա չում 
է ոչ միայն հա րու թյուն առած, մահ վա նը 
հաղ թած, այլ նաեւ խա չ յալ Քրիս տո սին: 
Եվ աշ խար հում մենք պետք է հա ղոր դա
կից դառ նանք հա րու թյուն առած, մահ վա
նը հաղ թած Քրիս տո սի՝ մեզ տված կյան քի 
ցնծու թյանն ու Նրա խա չի ճա նա պար հին: 
Իսկ այդ խա չի ճա նա պար հը են թադ րում 
է պատ րաս տա կամ լի նել սե փա կան կյան
քը տա լու, մահն ըն դու նե լու հա նուն այն 
ամե նի, ին չը սուրբ, ար ժե քա վոր ու վեհ է: 
Մենք հազ վա դեպ ենք մտա ծում այդ մա
սին: Կյան քը հո սում է, եւ երի տա սարդ 
տա րի նե րին մա հը թվում է այն քա՜ն հե ռու, 
անի րա կան. մա հա նում են ուրիշ նե րը՝ ծե
րե րը: Պա տե րազ մի ըն թաց քում նաեւ երի
տա սարդ ներն են մա հա նում, բայց այդ 
մահն աս տի ճա նա բար չի լի նում, այն չի 
հա սու նա նում մար դու մեջ, այլ միան գա
մից հնա զան դեց նում, կոր ծա նում է նրան: 
Այն գա լիս է ակն թար թո րեն կամ այն պե՜ս 

արագ ու այն քա՜ն ող բեր գա կան: Եվ նրան 
այն քա՜ն տան ջանք է ավե լա նում, այն քա՜ն 
ապր ված վախ, այն քա՜ն ան հանգս տու
թյուն նրանց հա մար, որոնց թող նում ես: 
Բայց մենք՝ ամենքս, ան խու սա փե լիո րեն 
գնում ենք ըն դա ռաջ այդ մահ վա նը, որը 
վաղ թե ուշ կուլ է տա լու մեզ: Ուստի պետք 
է ապ րել այն պի սի վե հու թյամբ, որ մա
հը մեզ հա մար ոչ թե վախ ճան լի նի, այլ 
մի դուռ, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
մուտք գոր ծե լու աստ վա ծա յին հաղ թա կան 
ու հա վի տե նա կան կյան քից ներս: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով թե՛ մահ վան, թե՛ կյան քի մա
սին խո սե լը միեւ նույնն է: Մահ վան մա սին 
խո սել նշա նա կում է խո սել այն մա սին, որ 
կյան քը պետք է առա վե լա գույնս ար դյու նա
վետ լի նի բո լոր այն ոլորտ նե րում, որոն ցում 
կա րող է դրսեւոր վել՝ ստեղ ծա գոր ծու թյան 
կամ լռու թյան, խո րու թյան կամ ան մի ջա
կա նու թյան մեջ: Եվ ահա մե զա նից յու րա
քան չ յու րի մտքում հարց է ծա գում. այն 
կյան քում, որում ես ապ րել եմ, լի նի կարճ 
թե եր կար, ար դյոք եղե՞լ եմ մարդ, պար զա
պես մարդ: Ար դյոք եղե՞լ եմ քրիս տո նյա: Ես 
կո չում եմ ինձ մարդ, ես ինձ քրիս տո նյա 
եմ հա մա րում, բայց ար դյո՞ք դա այդ պես 
է.... Վաղ շրջա նի եկե ղե ցա կան հայ րե րից 
Սուրբ Իրե նիոս Լիո նա ցին ասում է, որ մար
դը կոչ ված է լի նե լու աստ վա ծա յին փառ քի 
շո ղը: Իս կա կան մար դը պետք է այն պի սին 
լի նի, որ մյուս նե րը, նա յե լով նրան, աստ
վա ծա յին հա վի տե նա կան կյան քի փայ լը 
տես նեն նրա մեջ: Նա պետք է լի նի հայտ
նու թյուն Աստ ծու մա սին: Իսկ անա պա տա
կան հայ րե րից մեկն ասել է. «Նա, ով տե սել 
է իր եղ բո րը, տե սել է իր Աստ ծուն»: Ար դյո՞ք 
դա այդ պես է: Կա րե լի՞ է ասել, որ մեզ հան
դի պող ներն ուղ ղում են իրենց հա յացք նե
րը մեզ վրա եւ ինչոր մե կի մա սին իրենք 
իրենց հարց նում՝ «....ո՞վ է սա, ի՞նչ կա այս 
մար դու մեջ, որը եր բեք չենք տե սել: Նրա 
մեջ կա մի լույս, որին ես չեմ հան դի պել 

աշ խար հում: Նրա մեջ ան սահ ման հե
զու թյան եւ խո նար հու թյան ու այդ ամե նի 
հետ նաեւ ան խոր տա կե լի հա վա տար մու
թյան ուժն է….»: Մենք կոչ ված ենք լի նե լու 
այն պի սին, որ մար դիկ, մեզ հան դի պե լով, 
աստ վա ծա յին փառ քի ցոլ քը տես նել կա րո
ղա նա յին ո՛չ թե մեր մարմ նա կան դի մագ ծե
րում, այլ այն ամե նի մեջ, ին չը մի մար դու 
նե րաշ խար հից փո խանց վում է մյու սին: 
Կա րո ղա նա յին տես նել աստ վա ծա յին ան
ձե ռա կերտ կեր պա րը՝ թո՛ղ որ ան կա տար, 
բայց հա վեր ժու թյան ու հենց Աստ ծու ան
մար գե ղեց կու թյամբ փայ լող: Միայն այդ 
ժա մա նակ կա րող ենք ասել, որ դար ձել ենք 
մարդ. ոչ անա սուն՝ կեն դա նա կան երեւույթ, 
այլ մարդ՝ այն իմաս տով, որով Աստ ված է 
մեզ ստեղ ծել. Իր պատ կե րով, կեն դա նի, 
գոր ծող մի սրբա պատ կեր, որին նա յե լով՝ 
մար դը կա րող է Աստ ծու մա սին պատ մող 
ինչոր բան տես նել, որին դի մե լով՝ նա երկ
րից եր կինք է փո խադր վում, ժա մա նա կից՝ 
հա վի տե նու թյուն, իրեն հան դի պած մար
դուց՝ դե պի Աստ ված, որին փնտրում, որին 
տեն չում է իր հո գին: Եվ մենք մեզ քրիս տո
նյա ենք կո չում. «Ես քրիս տո նյա եմ»: Քրիս
տո նեու թյան առա ջին դա րում սա ասում 
էին մար տի րոս նե րը: Այս խոս քե րը նրանք 
ար տա բե րում էին՝ վկա յե լով, որ Աստ ված 
ու Քրիս տոս իրենց հա մար կյան քից թանկ 
են, եւ այս խոս քե րով իրենք իրենց մատ
նում էին նա խա տին քի, խոշ տան գում նե րի 
եւ մահ վան: Նրանց հա մար վճռո րոշ էին 
այս խոս քե րը:

Առա ջին ան գամ քրիս տո նյա կոչ վե ցին 
Փրկչի աշա կերտ ներն Ան տիո քում՝ ոչ միայն 
այն բա նի հա մար, որ պատ կա նում էին ոչ 
բազ մա մարդ, ոչ այն քան հայտ նի, բայց իր 
վրա ուշադ րու թյուն հրա վի րող նոր «աղան
դին», այլ քա նի որ մար դիկ նրանց մեջ ճա
նա չում էին Քրիս տո սի աշա կերտ նե րին: 
Առա ջին եր կու դա րե րում քրիս տո նյա տար
բեր հե ղի նակ ներ դի մում էին հե թա նոս նե

րին՝ փոր ձե լով բա ցատ րել նրանց, թե ինչ է 
նշա նա կում լի նել քրիս տո նյա: Տեր տու ղիա
նո սը, օրի նակ, գրում է, որ քրիս տո նեա կան 
ըն տա նի քին կամ այն ժա մա նակ վա հա մար 
քրիս տո նեա կան փոքր հա մայն քին շրջա
պա տող նե րը հա ճախ ասում էին. «Ինչ պե՜ս 
են սի րում նրանք մի մյանց»: Սե րը կեն դա
նի է, խո նարհ, ունակ տես նե լու, ստեղ ծա
գոր ծե լու: Մի մյանց՝ մի ըն տա նի քի՝ մյուս ըն
տա նի քի նկատ մամբ, մի հա մայն քի՝ մյուս 
հա մայն քի հան դեպ ունե ցած սե րը քրիս տո
նյա յին տար բե րա կող հատ կա նիշն էր այդ 
ժա մա նա կաշր ջա նում: Այժմ նույնն ասել 
ան կա րե լի է. այն չկա ան գամ ըն տա նի քում, 
ամե նա փոքր հա մայն քում: Եթե նույ նիսկ 
ինչոր սեր կա, ապա այն ընդ հա նուր եւ սո
վո րա կան է. այն պի սին, ինչ պի սին կա րե լի 
է տես նել ան հա վատ նե րի ու հե թա նոս նե
րի մեջ եւս, որ բնու թե նա կան, կեն դա նա
կան սեր է: Սա կայն դա Սուրբ Հո գու մի ջո
ցով հրա շա փառ նո րո գու մից ծնված սե րը 
չէ: Մեզ նույն պես անհ րա ժեշտ է մտա ծել 
այդ մա սին....

Սար սա փե լի է՝ որեւէ մե կը չի կա րող ճա
նա չել մեր մեջ քրիս տո նյա յին, եթե ինք ներս 
այդ մա սին բարձ րա ձայն չհայ տա րա րենք՝ 
հա ճախ զար մանք առա ջաց նե լով. «Մի՞թե 
սա է քրիս տո նյան: Ին չո՞ւ լի նել քրիս տո
նյա, եթե որեւէ կերպ չպետք է տար բեր վել 
մյուս նե րից. ո՛չ տա ռա պան քի, հի վան դու
թյան, վտան գի, մահ վան նկատ մամբ վա
խի, ո՛չ կյան քից (նշա նա կում է նաեւ՝ որեւէ 
մե կից) հո գեւոր, մարմ նա վոր կամ նյու թա
կան որեւէ բան ստա նա լու կամ կոր զե լու 
ագա հու թյան եւ ո՛չ էլ սի րո մեջ ամեն տե
սա կի սառ նու թյան, ան տար բե րու թյան, 
անու շադ րու թյան, չա րա կամ, եր կա րա տեւ, 
խոր ու թու նա վոր նա խան ձի բա ցա կա յու
թյամբ»: Եվ ահա մե զա նից յու րա քան չյու
րիս մտքում ծա գում է այս հար ցը: Ես չեմ 
կա րող ինձ ան գամ մարդ կո չել՝ այդ բա ռի 
ողջ իմաս տով. ես կավ եմ, հող, ես պատ
կա նում եմ կեն դա նա կան եւ ո՛չ աստ վա
ծա յին աշ խար հին: Այդ (աստ վա ծա յին) 
աշ խար հի կայ ծե րը եր բեմներ բեմն միայն 
ընկ նում են ինձ վրա այն պես, ինչ պես 
աստղն է ընկ նում երկ նա կա մա րից։ Մեկ 
ակն թարթ միայն լու սա վոր վում է իմ խա վա
րը, եւ մար դիկ մեկ ակն թարթ միայն տես
նում են, որ իմ խա վա րում շո ղաց ինչոր 
բան, որը նախ կի նում չկար: Ես չեմ կա րող 
նաեւ ինձ քրիս տո նյա կո չել, որով հե տեւ սե
րը, որ կա իմ մեջ, աստ վա ծա յին այն սե րը 
չէ, որով սի րել պատ վի րեց մեզ Աստ ված: 
«Նա, ով ինձ սի րում է, պա հում է իմ պատ
վի րան նե րը»: Իսկ մենք անց նում ենք այդ 
պատ վի րան նե րի կող քով:

Շարունակելի

Ռու սե րե նից թարգ մա նու թյու նը՝
Գեւորգ սրկ. ԿԱ ՐԱ ՊԵ ՏՅԱ ՆԻ

Ան նա ՀՈՎ ՍԵ ՓՅԱ ՆԻ
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