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

ուղերձը Հաղթանակի 
եւ խաղաղության 

տոնի, Շուշիի 
ազատագրության 

եւ Արցախի 
պաշտպանության 

բանակի հիմնադրման 
օրերի առիթով

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նից հայ րա պե տա
կան Մեր օրհ նու թյունն ու շնոր հա վո րանք ներն 
ենք բե րում մեր սի րե ցյալ ժո ղովր դին՝ Հաղ թա
նա կի ու խա ղա ղու թյան տո նի, Շու շիի ազա
տագ րու թյան եւ Պաշտ պա նու թյան բա նա կի 
հիմ նադր ման օրե րի առի թով, ինչ պես նաեւ մեր 
խո նար հու մը՝ Հայ րե նա կան պա տե րազ մի վե տե
րան նե րին ու Ար ցա խյան հե րո սա մար տե րի քա
ջա րի զին վոր նե րին:

Պան ծա լի այս տո նե րը տա կա վին բեկ ված 
սրտե րով եւ վշտա ցած հո գի նե րով ենք դի մա վո
րում, քա նի որ դեռ չեն հաղ թա հար վել Ար ցա խի 
դեմ սան ձա զերծ ված պա տե րազ մի աղե տա լի 
հե տեւանք նե րը, չեն վե րա դար ձել գե րու թյու նից 
մեր զա վակ նե րը, տե ղե կու թյուն չու նենք ան հայտ 
կո րած նե րի վե րա բե րյալ, իսկ հա զա րա վոր ըն
տա նիք ներ մնա ցել են առանց զա վակ նե րի կամ 
ծնող նե րի: Մեր աղոթքն ու խո նար հումն ենք 
բե րում զոհ ված հայ րե նյաց պաշտ պան նե րի ան
մահ հի շա տա կին։

Սի րե լի նե՛ր, ազ գիս դա րա վոր պատ մու թյու նը՝ 
դժվա րու թյուն ներն ու փոր ձու թյուն նե րը հաղ
թա հա րե լու, հաղ թա նակ ներ կեր տե լու բա զում 
վկա յու թյուն նե րով, մեզ պատ գամ է մա տու ցում 
նույն ոգով դի մա կա յե լու մեր ժո ղովր դի եւ հայ
րե նի քի դեմ ծա ռա ցած ներ քին ու ար տա քին 
մար տահ րա վեր նե րին։ Ազատ ու ան կախ ապ րե
լու իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան հա մար մղված 
պայ քար նե րը, որոնց նշա նա վո րումն է այ սօր, 
խորհր դա նիշն են հա մազ գա յին հա մախմբ վա
ծու թյան ու միա բա նու թյան, որոնք առա վել քան 
եր բեք անհ րա ժեշտ են բար դա գույն այս իրա վի
ճա կում, որ պես զի միաս նա բար դի մագ րա վենք 
հառ նած հիմ նախն դիր նե րին եւ կեր տենք վաղ վա 
նոր օրը, լու սա վոր ապա գան եւ մեր նոր հաղ թա
նակ նե րը։

Մեր աղոթքն է, որ խա ղա ղու թյուն լի նի աշ
խար հում ու մարդ կու թյան կյան քում, եւ հա
րու ցյալ մեր Տերն Իր ամե նա զոր Աջի հո վա նու 
ներ քո շի նու թյան ու ապա հո վու թյան մեջ պա հի 
մեր Հայ րե նի քը եւ զո րաց նի հա մայն աշ խար
հաս փյուռ մեր ժո ղովր դին արիու թյամբ, հույ սով 
ու հա վա տով, այժմ եւ միշտ. ամեն։

28 ապ րի լի	 «Էօր	նե	կեան»	հան	րակր	թա	կան	դպրո	ցի	աշա	կերտ	նե	րին

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 Մայր Աթո ռի հո վա նու 
ներ քո գոր ծող «Էօր նե կեան» հան րակր թա կան դպրո ցի 8-րդ եւ 
10-րդ դա սա րան նե րի հինգ աշա կերտ նե րի, որոնք Հայ Եկե ղե ցու 
պատ մու թյուն առար կա յից հան րա պե տա կան օլիմ պիա դա յում 

զբա ղեց րել են մրցա նա կա յին տե ղեր։ 
Աշա կերտ նե րին ուղեկ ցում էին դպրո ցի 
տնօ րեն տի կին Սու սան նա Վար դա նյա-
նը եւ հո գեւոր տե սուչ Ար սեն քհն. Միր-
զո յա նը։

Տեր հայ րը, հայ ցե լով Նո րին Սրբու-
թյան օրհ նու թյու նը, իր երախ տա գի-
տու թյու նը հայտ նեց կրթա կան հաս-
տա տու թյան հան դեպ ցու ցա բեր վող 
ուշադ րու թյան եւ հայ րա կան խնամ-
քի հա մար։

Իր հայ րա կան օրհ նու թյու նը փո խան-
ցե լով աշա կերտ նե րին՝ Հա յոց Հայ րա-
պետն ընդգ ծեց, որ սեր տել Հայ Եկե ղե-
ցու պատ մու թյու նը նշա նա կում է նաեւ 
կրթվել աստ վա ծա սի րու թյան եւ հայ րե-
նա սի րու թյան ոգով։

Նո րին Սրբու թյու նը հոր դո րեց մրցա-
նա կա կիր աշա կերտ նե րին նոր ուժով 
ու եռան դով սո վո րել ու շա րու նա կել 
գի տելք ներ ամ բա րել, որ պես զի կա րո-
ղա նան իրենց օգ տա կա րու թյու նը բե րել 
ազ գին՝ դառ նա լով հայ րե նի քի ար ժա-

նա վոր զա վակ ներ։
Հա յոց Հով վա պե տը նաեւ իր գնա հա տան քը բե րեց դպրո ցի 

տնօ րե նին, հո գեւոր տես չին եւ ման կա վարժ նե րին՝ կրթա դաս-
տիա րակ չա կան գոր ծում իրենց նվի րա կան առա քե լու թյունն ար-
ժա նիո րեն իրա կա նաց նե լու հա մար։

	 Մի	ջազ	գա	յին	հա	մա	ժո	ղո	վի	մաս	նա	կից	փաս	տա	բան	նե	րին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու-
նեց ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի 

նա խա ձեռ նու թյամբ գու մար ված «Փաս-
տա բա նու թյունն ին տեգ րա ցիոն գոր ծըն-
թաց նե րի հա մա տեքս տում. հե ռան կար-
ներ եւ մար տահ րա վեր ներ» խո րագ րով 
մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վի մաս նա կից 
փաս տա բան նե րին՝ գլխա վո րու թյամբ ՀՀ 
փաս տա բան նե րի պա լա տի նա խա գահ 
Սի մոն Բա բա յա նի:

Հայ ցե լով Վե հա փառ Հայ րա պե տի 
օրհ նու թյու նը՝ պա րոն Բա բա յա նը տե ղե-
կաց րեց, որ Մայր Աթոռ են ժա մա նել Հա-
յաս տա նի, Ռու սաս տա նի, Վրաս տա նի եւ 
Ֆրան սիա յի փաս տա բան նե րի պա լատ նե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, որոնք նպա տակ 
ունեն ծա նոթ նա լու հա սա րա կա կան կյան-
քում Հայ Եկե ղե ցու առա քե լու թյա նը եւ 
իրա վա կան ոլոր տում ունե ցած ավան դին:

Հան դիպ մա նը Նո րին Սրբու թյու նը, 
անդ րա դարձ կա տա րե լով հայ ժո ղովր դի 
կյան քում Եկե ղե ցու առանց քա յին դե րա-
կա տա րու թյա նը, ընդգ ծեց, որ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ 
Եկե ղե ցին դա րեր շա րու նակ եղել է ազ գա յին ու հո գեւոր ար ժեք նե-
րի կրողն ու հա յի ինք նու թյան կեր տո ղը՝ պե տա կա նու թյան բա ցա-
կա յու թյան պայ ման նե րում ստանձ նե լով հա յոր դի նե րի իրա վունք-
նե րի եւ քրիս տո նեա կան հա վատ քի պաշտ պա նու թյու նը։

Անդ րա դառ նա լով գի տա ժո ղո վի կա րեւո րու թյա նը հայ ժո ղովր-
դի հա մար հատ կա պես այս դժվա րին ժա մա նակ նե րում՝ Հա յոց 
Հայ րա պե տը հույս հայտ նեց, որ բա րե կամ երկր նե րի փաս տա-
բան նե րը, հա ղորդ լի նե լով Հա յաս տա նի ու Ար ցա խի առ ջեւ ծա-
ռա ցած մար տահ րա վեր նե րին, մի ջազ գա յին հար թակ նե րում 
կպաշտ պա նեն հայ ժո ղովր դի ար դար իրա վունք նե րը։

Զրույ ցի ըն թաց քում Նո րին Սրբու թյունն անդ րա դար ձավ նաեւ 
ար ցա խյան 44-օ րյա պա տե րազ մին եւ դրա հե տեւանք նե րին, 
գե րի նե րի վե րա դարձ ման խնդրին, Ադր բե ջա նի կող մից տար-
վող հա յա տյաց քա ղա քա կա նու թյա նը, որն ուղղ ված է ոչ միայն 
ար ցա խա հա յու թյան, այ լեւ Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղու թյան տակ 
հայտն ված հա մա մարդ կա յին նշա նա կու թյուն ունե ցող կրո նա-
կան, հո գեւոր-մշա կու թա յին կո թող նե րի դեմ։

Վե հա փառ Հայ րա պե տը վստա հեց րեց, որ հայ ժո ղո վուր դը 
քրիս տո նեա կան հա վատ քի շնոր հիվ եւ բա րե կամ ու հա վա տա-
կից ժո ղո վուրդ նե րի զո րակ ցու թյամբ ուժ կգտնի հաղ թա հա րե լու 
առ կա դժվա րու թյուն նե րը:  էջ 2

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց
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Այց «Հաղ թա նակ» զբո սայ գի

Մա յի սի 9-ին՝ Հաղ թա նա կի ու խա ղա ղու-
թյան տո նի առի թով, Մայր Աթո ռի Սուրբ 

Էջ միած նի միա բան ներն ու ՀՀ ԶՈՒ հո գեւոր 
առաջ նոր դու թյան գնդե րեց ներն այ ցե լե ցին 
«Հաղ թա նակ» զբո սայ գու հու շա հա մա լիր, 
որ տեղ Ան հայտ զին վո րի հու շար ձա նին 
ծա ղիկ ներ զե տե ղե լուց հե տո իրենց հար-
գան քի տուր քը մա տու ցե ցին Հայ րե նա կան 
մեծ պա տե րազ մում եւ Ար ցա խյան հե րո սա-
մար տե րում զոհ ված նե րի ան մար հիշ տա-
տա կին: Հո գեւո րա կան նե րը, Մայր Աթո ռի 
լու սա րա րա պետ Մու շեղ եպս Բա բա յա նի 
հան դի սա պե տու թյամբ, աղոթք բարձ րաց-
րին առ Աստ ված նրանց հո գի նե րի հանգս-
տու թյան հա մար:

Սկիզ բը՝ թիվ 7—8

Հա մաս տե ղը ժո ղովր դա կան հե րոս Մար-
տի կի կեր պա րը նմա նե ցում նե րի է մղել: 

Ըստ Գ. Շա հի նյա նի՝ Մար տի կը մարմ նա-
վո րում է «Աղ բիւր Սե րո բէն մին չեւ Գէ որգ 
Չա ւուշ եւ Անդ րա նիկ» (Գ. Շա հի նեան, նշվ. 
գիր քը, էջ  161): Գրե թե նույնն է կրկնում 
Գ. Սեւա նը. Մարտի կը «....էպո սի Սաս նա 
Դավ թի տար բե րակն է, որ հե ղի նա կի մտքի 
ու երեւա կա յու թյան մեջ ունի եւ ունե ցել է 
նաեւ իր բազ մա թիվ բնօ րի նակ նե րը, որոնք 
եղել են եւ կոչ վել Անդ րա նիկ, Աղ բյուր Սե րոբ, 
Գեւորգ Չա վուշ» (Գ. Սեւան, Սփյուռ քա հայ 
գրա կա նու թյան պատ մու թյան ուր վագ ծեր. 
1946—1985, Ե., ԳԱ հրատ, 1997, էջ 184): 
Ս. Դա նիե լ յա նը նախ սեւեռ վում է Անդ րա-
նի կի կեր պա րին, այ նու հե տեւ ըն դար ձա-

կում ծա նոթ անուն նե րի շրջա նա կը. «....
այդ պի սին էր Զո րա վար Անդ րա նի կը, որի 
նա խա տիպ մեկ տար բե րա կը Մար տիկն 
էր» (Ս. Դա նիե լ յան, «Ամե րի կա հայ վի պա-
գիր ներ», «Հա յաս տան», 1990, էջ 19): Այ-
նու հե տեւ, ըստ նրա, կեր պա րը հարս տա ցել 
է «Գեւորգ Չա վու շի, Անդ րա նի կի, մյուս ֆի-
դա յի հե րոս նե րի իրա կան ներ կապ նա կով» 
(նույն տե ղը, էջ 20), «Հե ղի նակն ինքն էլ բա-
ցա ռիկ կա րեւո րու թյուն է հա ղոր դում կեր-
պա րին՝ շեշ տե լով, որ նրա մեջ խտա նում 
են ազա տագ րա կան պայ քա րի մի շարք 
առաջ նորդ ներ, որոնց թվում եւ Անդ րա նի կը, 
որը հայտ նի էր «Սպի տակ ձիա վո րը» պատ-
վա նու նով» (նույն տե ղը, էջ 25): Հա ջոր դում 
են կեր պար նե րի ընդ հան րու թյան հա մար 
զու գա հեռ ներ, որից հե տո ավե լաց նում է. 
«Այն, ինչ վե րագր վում է Մար տի կին, ամ-

բող ջու թյամբ, առանց հա վե լում նե րի կա րե-
լի է դի տել հաս ցեագր ված ե՛ւ Անդ րա նի կին, 
ե՛ւ Աղ բյուր Սե րո բին, ե՛ւ Գեւորգ Չա վու շին...» 
(նույն տե ղը, էջ 27):

Այս պես՝ Մար տի կի կեր պա րի մեջ կա րե-
լի է տես նել հայ րե նա սեր բո լոր հե րոս նե-
րին՝ Հայկ Նա հա պե տից մին չեւ Անդ րա նիկ: 
Բայց Մար տիկն ավե լի հե քիա թի հե րոս է, 
հե քիա թա յին կեր պար, որի արար չու թյունն 
ազ գա յին դյու ցազ ներ գու թյունն է, ինչն իր 
մեջ խտաց նում է ժո ղովր դի ազա տագ րա-
կան պայ քա րի բո լոր ձգտում նե րը, մի բան, 
որ բխում է վե պի ու հատ կա պես Մար տի-
կի կեր պա րի բուն հա յե ցա կար գից: Դրա-
նից հե տո նրան որ պատ մա կան հե րո սի 
հետ ուզում ես նմա նեց րու, եւ այդ հե րոս-
նե րը նրան կնման վեն, իսկ հաշ վի առ նե լով 
պատ կեր ված որո շա կի ժա մա նա կը՝ հատ-

կա պես ֆի դա յի նե րին: Սպի տակ ձիա վորն 
անընդ հատ պտտվում է Զեյ նա պի շուրջ-
բո լո րը: Աշուղ Նա զա րը նրանց սի րո երգն է 
հյու սում, իսկ Հա ճի Մու սա յի լռու թյու նը եր-
կա թի ծան րու թյուն է ստա նում: Այս ըն թաց-
քում ֆի դա յի նե րը կռվում են թուր քա կան 
կա նո նա վոր բա նա կի դեմ: Կռվի թեժ օրե-
րին Զեյ նա պը փախ չում է Հա ճի Մու սա յից 
եւ, Մար տի կին հան դի պե լու հույ սով, գնում 
դե պի լեռ նե րը: Նրան ըն դու նում են ինչ պես 
լեռ նե րի հարս նա ցու: Բայց նրան ու Մար տի-
կին վի ճակ ված չէր հան դի պե լու բա րե բախ-
տու թյու նը. նա խա տես ված հան դի պու մից 
առաջ Հա ճի Մու սա յի հետ մի թեժ կռվի ժա-
մա նակ Մար տիկն սպան վում է, իսկ Զեյ նա-
պը շատ ավե լի ուշ հետ է վե րա դառ նում, 
որ պես զի վերս տին փոր ձի գտնել Մար տի-
կի հետ քե րը:  էջ 4, 7

Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց

 էջ 1

30 ապ րի լի	 Ար	ցա	խի	նա	խա	գա	հին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հան դի պում 
ունե ցավ Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան 

նա խա գահ Արա յիկ Հա րու թյու նյա նի հետ։
Հա յոց Հայ րա պե տը, ի դեմս նա խա գա-

հի, իր օրհ նու թյունն ու բա րե մաղ թանք-
նե րը փո խան ցեց Ար ցա խի ժո ղովր դին՝ 
վստա հու թյուն հայտ նե լով, որ Հա յաս տա նի 
եւ Ար ցա խի հա մար այս ծանր ու պա տաս-
խա նա տու ժա մա նա կա հատ վա ծում առ կա 
բո լոր դժվա րու թյուն նե րը կդի մագ րավ վեն 
հա մազ գա յին միաս նա կա նու թյամբ ու մեր 
ժո ղովր դին հա տուկ արիու թյան եւ տո կու-
նու թյան ոգով։

Ար ցա խի նա խա գահն իր երախ տա գի-
տու թյու նը հայտ նեց Վե հա փառ Հայ րա պե-
տին՝ Ար ցա խին մշտա պես սա տար կանգ-
նե լու հա մար, ընդգ ծեց, որ հեր թա կան 
ան գամ հայ ժո ղո վուր դը՝ մաս նա վո րա պես 
ար ցա խա հա յու թյու նը, ճա կա տագ րա կան 
ժա մա նակ ներ է ապ րում, եւ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի ու հո գեւոր դա սի աղոթք նե րը 
շատ կա րեւոր են առ կա փոր ձու թյուն նե րը 
հաղ թա հա րե լու հա մար։

Հան դիպ մանն անդ րա դարձ կա տար վեց 

ար ցա խա հա յու թյան առ ջեւ ծա ռա ցած մար-
տահ րա վեր նե րին, 44-օ րյա պա տե րազ մի 
հե տեւանք նե րի հաղ թա հար մանն ուղղ ված 
քայ լե րին եւ անվ տան գու թյան խնդիր նե րին։ 
Մտա հո գու թյուն ար տա հայտ վեց Ադր բե ջա-
նի կող մից շա րու նակ վող սադ րիչ գոր ծո ղու-
թյուն նե րի եւ հա յա տյաց քա ղա քա կա նու-
թյան կա պակ ցու թյամբ։ Նո րին Սրբու թյունն 
ու ԱՀ նա խա գա հը կա րեւո րե ցին բա րե կամ 
երկր նե րի եւ մի ջազ գա յին հան րու թյան զո-
րակ ցու թյու նը Ար ցա խի ժո ղովր դի ազատ 
ու ան կախ ապ րե լու իրա վուն քի պաշտ պա-
նու թյան գոր ծում՝ անհ րա ժեշտ նկա տե լով 
նաեւ աշ խար հաս փյուռ հա յու թյան հե տեւո-
ղա կան աջակ ցու թյու նը՝ ի նպաստ Ար ցա խի 
զո րաց ման եւ ապա հով ու անվ տանգ կյան-
քի կերտ ման։

Զրույ ցի ըն թաց քում մաս նա վոր անդ-
րա դարձ կա տար վեց Ար ցա խի թե մի 
գոր ծու նեու թյա նը, Ադր բե ջա նի վե րահս-
կո ղու թյան տակ հայտն ված տա րածք նե-
րում հայ կա կան հո գեւոր-մշա կու թա յին, 
պատ մա կան ժա ռան գու թյան պահ պա նու-
թյան խնդիր նե րին։

4 մա յի սի	 Ֆրան	սիա	յի	Սե	նա	տի	 
պատ	վի	րա	կու	թյա	նը

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
Ֆրան սիա յի Սե նա տի Ֆրան սիա—Հա յաս-

տան բա րե կա մա կան խմբի ղե կա վար Ժիլ-
բեր-Լյուկ Դը վի նա զի գլխա վո րած պատ վի-
րա կու թյա նը:

Նո րին Սրբու թյու նը, ող ջու նե լով հյու րե-
րին, իր գնա հա տան քը բե րեց խորհր դա-
րա նա կան պատ վի րա կու թյա նը՝ հայ-ֆրան-
սիա կան կա պե րի առա վել զար գաց ման եւ 
ամ րապնդ ման գոր ծում ներդ րած ջան քե-
րի հա մար: Հա յոց Հով վա պետն իր երախ-
տա գի տու թյու նը հայտ նեց Ֆրան սիա յի 
Սե նա տին՝ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ճա-
նաչ ման, դա տա պարտ ման, ինչ պես նաեւ 
Ար ցա խի ան կա խու թյան մա սին բա նա ձեւի 
ըն դուն ման, ար ցա խա հա յու թյան ար դար 

իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյանն ու գե-
րի նե րի վե րա դարձ ման խնդրին աջակ ցե-
լու հա մար։

Վե հա փառ Հայ րա պե տը մտա հո գու թյամբ 
անդ րա դար ձավ նաեւ Հա յաս տա նի եւ Ար-
ցա խի նկատ մամբ Ադր բե ջա նի կող մից 
շա րու նակ վող ոտնձ գու թյուն նե րին, վեր-
ջի նիս վե րահս կո ղու թյան տակ հայտն ված 
տա րածք նե րում հայ կա կան հո գեւոր-մշա-

կու թա յին ժա ռան գու թյան ոչն չաց ման եւ 
յու րաց ման դեպ քե րին՝ կա րեւոր նկա տե լով 
մի ջազ գա յին հան րու թյան կող մից հե տեւո-
ղա կան ջան քե րի գոր ծադ րու մը՝ Ադր բե ջա-
նի որ դեգ րած նմա նօ րի նակ քա ղա քա կա-
նու թյու նը կան խե լու հար ցում։

Իր հեր թին Ֆրան սիա—Հա յաս տան բա րե-
կա մա կան խմբի ղե կա վար Ժիլ բեր-Լյուկ Դը-
վի նա զը նշեց, որ Ֆրան սիան մեծ կա րեւո-
րու թյուն է տա լիս Հա յաս տան—Ֆրան սիա 
կա պե րի առա վել սեր տաց մանն ու խո րաց-
մա նը։ Պա րոն Դը վի նազն իր մտա հո գու-
թյունն ար տա հայ տեց տա րա ծաշր ջա նում 
տի րող իրա վի ճա կի վե րա բե րյալ՝ հաս տա-
տե լով, որ Ֆրան սիան եւս մի ջոց ներ է ձեռ-
նար կում տա րա ծաշր ջա նում խա ղա ղու թյան 

եւ կա յու նու թյան հաս տատ ման հա մար։
Հան դիպ մանն անդ րա դար ձան նաեւ Հա-

յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու 
հա րա բե րու թյուն նե րին եւ գոր ծակ ցու թյա նը 
քույր Եկե ղե ցի նե րի հետ։

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

տեղեկատվական համակարգի

Համաստեղի «Սպիտակ ձիաւորը» վեպը
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Ներսես Շնորհալու ստեղծագործությունների 
մանկավարժական բնույթը

«Վիպասանութիւն պոեմը»՝ որպես հայ ժողովրդի պատմության դասագիրք
12-րդ դա րի խո շո րա գույն բա նաս-

տեղծ Ներ սես Շնոր հա լին ծնվել է 1100—
1102  թվա կան նե րին Կի լի կիա յի Ծովք 
ամ րո ցում։ Շնոր հա լին սե րում է Պահ լա-
վու նի նե րի տոհ մից. Գրի գոր Մա գիստ րո-
սի դստեր որ դու՝ Ապի րատ Պահ լա վու նու 
որ դին է։ Վեր ջինս մի շարք այլ իշ խան նե-
րի հետ գաղ թել էր բուն Հա յաս տա նից եւ 
հաս տատ վել Կի լի կիա յի Մա րաշ գա վա ռի 
Ծովք բեր դում։ Շնոր հա լին դեռ շատ փոքր 
էր, երբ նրա հայրն սպան վում է Ծով քի 
պաշտ պա նու թյան հա մար մղվող մար տում։ 
Ապի րատ Պահ լա վու նին ուներ չորս որ դի՝ 
Վա սիլ, Գրի գոր, Ներ սես եւ Շա հան անուն-
նե րով։ Գրի գո րին եւ Ներ սե սին իր խնամ քի 
տակ է վերց նում Գրի գոր Վկա յա սեր կա-
թո ղի կո սը եւ ուղար կում նրանց ուսա նե լու 
Կար միր վան քում, որ տեղ դա սա վան դում էր 
ժա մա նա կի նշա նա վոր վար դա պետ նե րից 
մե կը՝ Ստե փա նոս Մա նու կը։ Սա կայն եր կու 
տա րի անց վախ ճան վում է նաեւ Գրի գոր 
Վկա յա սեր կա թո ղի կո սը։ Նրա մա հից հե-
տո եղ բայր նե րի խնամքն իր վրա է վերց-
նում Բար սեղ Անե ցի կա թո ղի կո սը։ Կար միր 
վան քում եր կու եղ բայր ներն ստա նում են 
հիմ նա վոր կրթու թյուն։ Գրի գորն ար դեն 20 
տա րե կա նում դառ նում է կա թո ղի կոս, Ներ-
սեսն էլ ձեռ նադր վում է սար կա վագ, ապա 
քա հա նա, իսկ հե տա գա յում ստա նում 
եպիս կո պո սի աս տի ճան։ Հայ րա պե տա կան 
աթո ռը տե ղից տեղ էր դե գե րում՝ թշնա մի նե-
րի շա րու նա կա կան հար ձա կում նե րի պատ-
ճա ռով։ 1116 թվա կա նին այն հաս տատ վում 
է Ծով քում, իսկ 1150 թվա կա նից՝ Հռոմկ լա-
յում, որ տեղ էլ Ներ սես Շնոր հա լին ծա վա-
լում է իր եռան դուն գոր ծու նեու թյու նը։ Այս 
բեր դա քա ղա քի անու նով էլ հա ճախ նրան 
կո չել են Կլա յե ցի։ 1166 թվա կա նին հենց իր 
եղ բոր ձեռ քով, որն այ լեւս ի վի ճա կի չէր կա-
տա րե լու կա թո ղի կո սի պար տա կա նու թյուն-
նե րը, օծ վել է կա թո ղի կոս։ Ներ սես Շնոր հա-
լին մա հա ցել է 1173 թվա կա նին։ Թաղ վել է 
Հռոմկ լա ամ րո ցում։ Հայ Եկե ղե ցին նրան 
դա սել է սրբե րի շար քը, եւ նրա հի շա տա կը 
նշվում է ամեն տա րի՝ Թարգ ման չաց տո-
նին։ «Ընդ հան րա պես Շնոր հա լին Հայ Եկե-
ղե ցու այն սրբաց ված անուն նե րից է, որի 

գրվածք նե րը, ան գամ զգեստ նե րը 
պահ պան վել են հա տուկ խան դա-
ղա տան քով եւ հա սել են մին չեւ 19-
րդ դար։ Երբ Վիկ տոր Լանգ լուան 
1852—1853 թվա կան նե րին Նա պո-
լեոն Եր րորդ կայ սեր հանձ նա րա-
րու թյամբ մեկ նում է Կի լի կիա՝ հնա-
գի տա կան պե ղում նե րի, այ ցե լում է 
Սսի կա թո ղի կո սին։ Այս տեղ նրան 
ցույց են տա լիս մի եմի փո րոն ու 
ասում, թե այն պատ կա նում է Ներ-
սես Շնոր հա լուն» (Ա. Դո լու խա նյան, 
Հայ միջ նա դա րյան գրա կա նու թյան 
հիմ նա կան ուղ ղու թյուն ներն ու 
ժան րե րը, Երեւան, 2012, էջ  39)։ 
Բա ցի Շնոր հա լուց՝ ար ժա նա ցել է 
նաեւ Հա յոց Երկ րորդ Լու սա վո րիչ, 
Տիե զե րա լույս վար դա պետ, Երա-
նաշ նորհ սուրբ, Հա մահ րեշ տակ, 
Եր գե ցող եւ այլ պատ վա նուն նե րի։

Որ պես հա սա րա կա կան գոր ծիչ 
եւ մտա վո րա կան՝ Ներ սես Շնոր հա-
լին մեծ ավանդ ունի Կի լի կիա յի հայ կա կան 
իշ խա նու թյան, պե տա կա նու թյան կա յաց-
ման գոր ծում։ Մին չեւ կա թո ղի կոս դառ նա լը 
նա եղել է իր եղ բոր ան բա ժա ն ուղե կիցն ու 
խորհր դա տուն, ան մի ջա կան մաս նա կի ցը 
բո լոր կա րեւոր իրա դար ձու թյուն նե րի։ Ամ բողջ 
կյան քում թե՛ իր հա սա րա կա կան գոր ծու-
նեու թյամբ եւ թե՛ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով 
Շնոր հա լին ձգտել է Կի լի կիա յում կրթա կան 
գոր ծը բարձր մա կար դա կի հասց նել՝ հա մե-
մա տու թյան չա փա նիշ ունե նա լով հու նա կան 
կրթա կան կենտ րոն նե րը, ձգտել է կա տա րե-
լա գոր ծել ուսում նա կան ծրագ րե րը, հա գեց նել 
դրանք նոր, աշ խար հիկ առար կա նե րով։

Ներ սես Շնոր հա լին թո ղել է գրա կան հա-
րուստ ժա ռան գու թյուն՝ ար ձակ (մեկ նու-
թյուն ներ, նա մակ ներ, ճա ռեր) եւ չա փա ծո 
(շա րա կան ներ, գան ձեր, ներ բող ներ, աղոթք-
ներ, հա նե լուկ ներ, ուղերձ ներ, պոեմ ներ եւ 
այլն)։ Ար ձակ գոր ծե րից նշա նա վոր են նրա՝ 
կա թո ղի կոս ընտր վե լու կա պակ ցու թյամբ 
ար տա սա նած «Ատե նա բա նու թիւն» կոչ վող 
հրա պա րա կա յին ճա ռը, «Թուղթ ընդ հան-
րա կան», «Գիր հա ւա տոյ», «Սահ մանք հա-
ւա տոյ Հա յաս տա նեայց», «Յա ղագս աւան-

դու թեանց եկե ղեց ւոյ» գոր ծե րը, որոնց մեջ 
հե ղի նա կը շա րադ րել է հա յոց դա վա նան քի 
հիմ նա կան սկզբունք նե րը։ Շնոր հա լին հե-
ղի նակ է նաեւ մի շարք կրո նա աստ վա ծա-
բա նա կան եր կե րի՝ «Մեկ նու թիւն Մատ թեո-
սի ավե տա րա նի», «Մեկ նու թիւն վասն ինն 
երա նու թեանց», «Մեկ նու թիւն բարձ րա ցու-
ցեք ճա ռին Դա վիթ» եւ այլն: Նշա նա վոր են 
«Վի պա սա նու թիւն», «Ողբ Եդե սիոյ», «Բան 
հա ւա տոյ», «Յի սուս Որ դի» պոեմ նե րը։ Կա-
րեւո րա գույն սկզբնաղ բյուր են Շնոր հա լու 
նա մակ նե րը, որոնք հիմ նա կա նում վե րա բե-
րում են Հայ եւ Բյու զան դա կան Եկե ղե ցի նե րի 
միու թյան խնդրին։ Շնոր հա լին ըն դար ձա կել 
է շա րա կա նի, գան ձի, աղոթ քի թե մա տիկ 
սահ ման նե րը։ Առանձ նա պես բարձր ար վես-
տով է հո րին ված Վար դա նանց հե րոս նե րին 
ձոն ված «Նո րահ րաշ պսա կա ւո րը»։ Դա րեր 
շա րու նակ լայն ժո ղովր դայ նու թյուն են վա-
յե լել «Առա ւ օտ լու սոյ», «Աշ խարհ ամե նայն», 
«Զար թի՛ք, փառք իմ» եր գե րը։ Շնոր հա լին 
առա ջին հայ ման կա գիրն է, ման կա վար-
ժա կան-ուսու ցո ղա կան բա նաս տեղ ծու թյան 
հիմ նա դի րը։ Հա նե լու կի՝ որ պես գրա կան 
տե սա կի մշակ ման եւ կա տա րե լա գործ ման 

առաջ նա հեր թու թյու նը եւս Շնոր հա-
լուն է պատ կա նում։

Ներ սես Շնոր հա լին եղել է նաեւ 
եր գա հան եւ երա ժիշտ։ Որ պես 
եր գիչ՝ Շնոր հա լին ինքն է եղել իր 
բազ մա պի սի ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րի առա ջին կա տա րո ղը։ Դրա 
մա սին են վկա յում միջ նա դա րում 
նրա գոր ծե րին տրված «քաղցր 
եղա նա կաւ» եւ նման այլ գնա հա-
տա կան նե րը, նրա Եր գող կամ Եր-
գե ցող մա կա նու նը։

Շնոր հա լին զգա լիո րեն հարս-
տաց րել եւ կա տա րե լա գոր ծել է 
մեր տա ղա չա փա կան հա մա կար-
գը։ Նրա նից առաջ էլ հան գը բա-
նաս տեղ ծու թյան մեջ գոր ծա ծել են 
Գրի գոր Նա րե կա ցին, Գրի գոր Մա-
գիստ րո սը, Վար դան Անե ցին, Հով-
հան նես Իմաս տա սե րը, Վար դան 
Հայ կազ նը, Գրի գոր Մա րա շե ցին, 
բայց այն տի րա պե տող է դառ նում 

Շնոր հա լու ստեղ ծա գոր ծու թյամբ։ «Ներ սես 
Շնոր հա լին նո րա րար էր տա ղա չա փու թյան 
մեջ, փո փո խում է բա նաս տեղ ծու թյան ոտ-
քե րի չա փը, գրում է քա ռյակ ներ, կա տա րում 
նո րա մու ծու թյուն ներ, որոնք մտնում են հայ 
գրա կա նու թյան պոե տի կա յի մեջ եւ պահ-
պան վում են մին չեւ նոր ժա մա նակ նե րը» 
(Ա. Դո լու խա նյան, Ֆե լիքս Նեւը եւ հայ քրիս-
տո նեա կան մա տե նագ րու թյու նը, Երեւան, 
2001, էջ 38)։ Նա ստեղ ծա գոր ծել է հայ կա-
կան չա փե րի գրե թե բո լոր տե սակ նե րով եւ 
դրանց մեծ մա սի առա ջին կի րա ռողն է։

Շնոր հա լին մեր այն քիչ հե ղի նակ նե րից 
է, որի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հիմ նա կա նում 
պահ պան վել է։ Նրա մա սին գրել են Ներ-
սես Լամբ րո նա ցին, Կի րա կոս Գան ձա կե-
ցին, Վար դան Բարձ րա բերդ ցին, Մատ թեւոս 
Ուռհա յե ցին, Սա մուել Անե ցին։

Շա րու նա կե լի

Գոռ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ
ԵՊՀ-ի աստվածաբանության 

ֆակուլտետի ասպիրանտ, ՀՊՄՀ-ի 
բանասիրական ֆակուլտետի 

մագիստրոս

Սկիզ բը՝ թիվ 6, 8

Մե նու թյան մեջ ինք նաոչն չաց ման 
դա տա պարտ ված Աշոտ Եր կա-

թին տան ջում է ոչ միայն իր ժո ղովր-
դի օր հա սա կան վի ճա կը, որի միակ 
մե ղա վորն ու պա տաս խա նա տուն 
ինքն է, ոչ միայն իր ան փա ռու նակ 
ներ կան, այ լեւ սի րած կնոջ՝ Ասպ-
րա մի ճա կա տա գի րը, որի դժբախ-
տու թյան ու կոր ծան ման միակ մե-
ղա վորն ինքն է. թե րեւս դա նրա 
հա մար վշտե րից ծան րա գույնն է։ 
Ար քան գի տակ ցում է, որ ինքն է 
խա թա րել Ասպ րա մի ըն տա նե կան 
խա ղա ղու թյու նը, նրան զրկել կա-
նա ցի եր ջան կու թյուն ունե նա լու 
աստ վա ծա յին պար գեւից, անար գել 
նրա կա նա ցի պա տի վը. «Բայց այն-
տեղ, Սեւոր դյաց լեռ նե րի մեջ, Տա-
վու շի մթա պատ խոր շե րում հե ծում 
է մի դժբախտ կին, սի րո հար ված-
նե րից ջախ ջախ ված մի սիրտ, որին թո ղել 
են ամեն քը, որ կտրված, բա ժան ված է աշ-
խար հից, որ ապ րում է միայն յուր անար-
գան քի, յուր նվաս տու թյան հետ... Այդ կնոջ 
մրմուն ջը հաս նում է մին չեւ իմ գա հույ քը. 
նա շշնջում է իմ ական ջին դառն ու սրտա-
հույզ խոս քեր. «Մի՛ ծի ծա ղիր, երբ լա լիս եմ 
ես, մի՛ զվար ճա նար, երբ սգում եմ ես. արդ 
ի՞նչ իրա վուն քով ես պի տի նո րեն աշ խարհ 

մտնեմ, կյան քի բա րիք նե րը վա յե լեմ, քա-
նի որ յուր սիրտն ու էու թյու նը ինձ նվի րող 
կի նը կեն դա նի թաղ ված է ան հայ տու թյան 
մեջ»,— խոր տա ռա պան քով ասում է ար-
քան՝ հի շե լով իր կոր ծան ված սե րը (էջ 285):

Թվում էր, թե ար քա յին ոչինչ այ լեւս չէր 
կա րող ապ րե լու հույս ներշն չել, առաջ նա-
յե լու հա վա տով լցնել, սա կայն երբ նա ան-
ձամբ գնում է դի մա վո րե լու Սեւա նի կղզի 

եկած քա ջե րին ու լսում է նրանց՝ 
«Կեց ցե՜ թա գա վո րը» բա ցա կան չու-
թյուն նե րը, հուզ վում է, այդ ձայ նը 
կար ծես նրան սթա փեց նում է, հի-
շեց նում, որ ին քը Հա յոց Աշոտ Եր-
կաթ ար քան է. «Մի հա ճո յա կան եւ 
կե նա րար դող նրա մար մի նը ցնցեց 
եւ քա ջազ նա կան զգաց մուն քով հո-
գին ու սիր տը լցվե ցան» (էջ 290): 
Թե րեւս հենց այս բա ցա կան չու թյուն-
նե րից առա ջա ցած զգա ցո ղու թյու նը, 
ինչ պես նաեւ այն հան գա ման քը, որ 
Գեւորգ Մարզ պե տու նին ըն դա մե-
նը 20 քա ջե րով որո շել էր պայ քա-
րել թշնա մու դեմ՝ քաջ գի տակ ցե լով 
զոր քե րի ան հա վա սա րու թյան հնա-
րա վոր հե տեւանք նե րը, շար ժում 
են ար քա յի պատ վա սի րու թյունն ու 
ստի պում հա վա քել ուժերն ու հաղ-
թա նակ տա նել Սեւա նը գրա վել ցան-
կա ցող Բե շի րի բա նա կի դեմ։ «Եր կու 
զո րա վոր պատ ճառ ստի պում են 

ինձ այդ քայլն անե լու. առա ջի նը՝ իմ ար-
քա յա կան պատ վա սի րու թյու նը։ Այս գո ռոզ, 
հա գա րա ցին հա մար ձակ վե ցավ պատ գա-
մա վոր ուղար կել ինձ եւ Սեւա նը պա հան-
ջել՝ ան վա նե լով այն ամի րա պե տի կալ ված... 
Ես պի տի հար ձակ վեմ, որով հե տեւ ամոթ է, 
որ Աշոտ Եր կա թը Գեւորգ իշ խա նի չափ գո-
նե կո րով չար տա հայ տե այս դեպ քում...» 
(էջ 310):

Սե փա կան ան ձի նկատ մամբ միայն 
ատե լու թյամբ լցված, ինքն իրեն անընդ-
հատ խա րա զա նող ար քան միայն մի ելք 
է գտնում խղճի խայ թից ու ամո թի զգա-
ցու մից ազատ վե լու հա մար՝ մա հը, ուս տի 
նա ուրա խա նում է ան գամ, երբ իմա նում 
է, որ թու նա վոր նե տով է խոց վել. «Բե շի-
րի դեմ մղած ճա կա տա մար տում ես մահ 
էի որո նում, բայց միայն վերք ստա ցա եւ 
այն պի սին, որ եր կար ինձ տան ջեր եւ հան-
ցանք ներս հի շեց նե լով կե ղե քեր իմ հո գին» 
(էջ 343)։

Երբ Գեւորգ Մարզ պե տու նին փա ռա հեղ 
հաղ թա նակ ներ է տա նում, Աշոտ Եր կա թը 
վե րա դառ նում է Երազ գա վորս, կրկին նվիր-
վում է երկ րի գոր ծե րին, թեեւ ոչ մի ոգեւո-
րու թյուն նրա սիրտն այ լեւս չի ջեր մաց նում. 
նա մտա ծում է մութ զնդա նում փակ ված 
Ասպ րա մի մա սին: Շու տով ար քան Գեւորգ 
իշ խա նի գրած նա մա կից իմա նում է, որ 
Ասպ րամն ինք նաս պան է եղել (նա մա կում 
Մարզ պե տու նին ուղ ղա կիո րեն դա տա պար-
տում է ար քա յին՝ չմտա ծե լով, թե ինչ հե-
տեւանք ներ դա կա րող է ունե նալ)։ Այս հար-
վածն ար դեն ան դառ նա լի է դառ նում Աշոտ 
Եր կա թի հա մար: Հի վանդ ար քան այ լեւս չի 
դի մա նում խղճի խայ թին: Մահ վան մահ-
ճում ան գամ նա չի կա րո ղա նում ինքն իրեն 
նե րել, նե րել մի թու լու թյան հա մար, որն ան-
դառ նա լի հե տեւանք ունե ցավ առա ջին հեր-
թին իր հա մար։  էջ 7

Հերոսների դրամատիկ հոգեվիճակները 
«Գեւորգ Մարզպետունի» վեպում
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 էջ 2
Ընդ հա րու մը նախ Վար դա ձո րի շուրջ 

է, այ նու հե տեւ ընդգր կում է ամ բողջ Հա-
յոց աշ խար հը: Հայ գյու ղա ցու զայ րույթն 
այն տեղ է հաս նում, որ դի մում է պա տաս-
խան քայ լե րի եւ հրդե հում քրդաբ նակ Զեյ-
վա գյու ղը: Սա նաեւ հո գե բա նա կան ար-
ժա նա պատ վու թյան պահ է, որով հե տեւ 
ժո ղո վուր դը հաղ թա հա րում է հա լած վա ծի 
խեղ ճու թյու նը եւ հա վա տում իր ուժե րին: 
Եր կու ասո րի գի նե տա նը խո սում են. «....էս 
հա յե րը ի՞նչ կ’ուզեն էս աշ խար հէն: <....>: 
Ասո րին, չէր քէ զը, սու րիա ցին, ես ինչ գի-
տեմ, հա զար ու մի ազ գեր եօ լա կ’եր թան, 
ֆա խաթ էս հա յը եօ լա չկրցավ եր թալ ու աշ-
խար հը կրա կի է զար կեր՝ իրա ւունք ու ար-
դա րու թիւն կը պա հան ջէ» (էջ 462):

Հե ղի նակն անն կատ մուտք է գոր ծում 
ֆի դա յի նե րի առաս պե լա կան աշ խար հը, 
որոնք նրան հի շեց նում են Օլիմ պո սի վրա 
հա վաք ված Հո մե րո սի հզոր հե րոս նե րին: 
Ահա լեռ նե րի որ դի նե րը նստած են ժո ղո-
վի: Նրանց գա ղա փա րա կան առաջ նոր դը 
հայ կա կան շարժ ման ղե կա վար, ռու սա-
կան պե տա կան հա մալ սա րա նի նախ կին 
դա սա խոս, ռու սե րեն ու գեր մա նե րեն մի 
քա նի գրքի հե ղի նակ դոկ տոր Նա յի րյանն 
է, որը թո ղել է ամեն ինչ եւ նվիր վել գլխա-
վո րին՝ ազ գա յին գոր ծին, իրա կա նաց րել է 
սուլ թա նի մա հա փորձն ու կազ մա կեր պել 
գյու ղա կան դպրոց նե րի գոր ծու նեու թյու նը, 
ինքն էլ, թող նե լով ժնեւ յան մի ջա վայ րը, 
աշ խա տել է ուսու ցիչ, ան գամ, մտա հոգ վել 
քրդե րի հա մար այ բու բեն ստեղ ծե լու հար-
ցով: Ահա, նրա ղե կա վա րու թյամբ առանձ-
նա նում են կեր պար ներ՝ Վար դան, որ 
Ժնեւում ուսա նող էր եւ, լսե լով Նա յի րյա-
նի դա սա խո սաու թյու նը, նվիր վում է ազ-
գա յին գոր ծին, Չեր չի Կի րոս, Արջ Սա քո, 

Սե րոբ, Կար միր Սե րոբ, Խե չո, Մար գար: 
Ազն վու թյուն, անձ նա զո հու թյուն, նաեւ 
մարդ կա յին թու լու թյուն ներ. «Իր ծանր 
զան գուա ծով ու ար ջի կեր պա րան քով՝ Սա-
քօ երկն քի մօտ ապ րող իմաս տուն երա-
խայ մըն էր: <....>: Այն օրէն ի վեր, երբ ֆէ-
տա յի նե րուն մէջ կնոջ խնդիր մը մէջ տեղ 
կու գար, Սա քո յի մար մի նը սեւ ցաւ առ նող 
ձիու մը պէս կը դո ղար....» (էջ 315, 317): 
Բաց վում են շատ փա կագ ծեր: Ֆի դա յի նե-
րի շար քը մտած մաք սա նենգ Կար պի սը 
մի անն շան վե ճի պատ ճա ռով մատ նում է 
զեն քի պա հեստ նե րի տե ղը, թուրք կա ռա-
վա րու թյու նից ստա նում ամ սա թո շակ, ի 
վեր ջո, ահա բե կու թյան են թարկ վում ճա-
կա տին ստա ցած գնդա կով: Ահա բե կի չը 
20-ա մյա ուսա նող Կա րոն էր, որ հե տո լեռ-
նե րը պի տի ել ներ, բայ ցեւ դառ նար Զա-
րեի հան դեպ տա ծած սի րո զո հը, քա նի որ 
անօ րեն տար փան քի պատ ճա ռով պի տի 
զրկվեր ֆի դա յու կո չու մից, զեն քը հանձ-
ներ եւ իջ ներ սա րե րից:

Ամե հի է Մար գա րը կռվի պա հին, նույն 
մո լեգ նու թյամբ նրա կող քին է Սռման: 
Դա դա րին, երբ իր շուր ջը հա վաք ված 
կա նանց Սռման կռվի մա սին էր պատ-
մում, եւ նրա կող քով անց նում էր Մար-
գա րը, «Սռման զգաց, որ լեռ նե րու վրա յէն 
ծան րու թիւն մը կ’անց նէր» (էջ 233): Այս 
ծան րու թյան դողն անց նում է ոչ միայն 
նրա հո գու, այ լեւ մարմ նի մի ջով. Պզկան 
քա րե րը գի շե րով ջրի գնա ցած Սռմա-
յի ու Մար գա րի հան դի պու մը գաղտ նի չի 
մնում, գյու ղը ամեն տեղ աչք ունի, եւ ֆի-
դա յու թյանն ստիպ ված հրա ժեշտ պի տի 
տա նաեւ Մար գա րը, ին չը նա անում է ճա-
կա տագ րա կան մա հա ցու կռվի մեջ նետ-
վե լով: Ազատ սերն այս պես պա տու հա սում 
է ոմանց, որով հե տեւ լեռ նա յին վրի ժա-

ռու նե րի օրեն քով չէր (դա տա պարտ ված 
սի րո այս պի սի մի իրա կան պատ մու թյուն 
է ըն կած Կ. Զա րյա նի «Տատ րա գո մի հար-
սը» պոե մի հիմ քում (1930, Բոս տոն), որի 
տպագ րու թյու նը նա խոր դել է Հա մաս տե ղի 
վե պին եւ վստա հա բար ինչ-ինչ ազ դակ-
ներ հա ղոր դել):

Այս հար ցերն առան ձին դեպ քե րի նկա-
րագ րու թյամբ ար ծարծ ված են «Կի նը լե րան 
վրա» գլխում: Սար կա վագ Սար գի սը նույ-
նիսկ հա մոզ ված էր, որ «....մար դուն շուրջ 
միշտ անե րեւոյթ կի ներ կան» (էջ  310): 
Առա ջի նը Կա րոն է, որի «լռու թեան մէջ կնոջ 
մը կեր պա րան քը կը դառ նար» (էջ  310). 
այդ կա րո տով էլ նա իջ նում է լեռ նե րից: Սի-
րո այս փակ առեղծ վա ծը հա մար վում է ոչ 
միայն մարդ կա յին թու լու թյուն, այ լեւ ազ-
գա յին չա րիք. «Որ էս պէս եր թայ՝ հա յոց աշ-
խար հի վրայ ժաժքն ալ կու գայ, թուրքն ալ» 
(էջ 331): Մար գա րի կա պակ ցու թյամբ. «Այո՛, 
այո՛, եթէ Մար գա րը ծռի հա յոց աշ խար հի 
արեւը թերս կը ծա գի, ցո րեն նե րը կը ժան-
գո տին....» (էջ 311): Հրա ցան նե րը, որ սա-
րից իջ նող նե րը պար տա վոր էին հանձ նել, 
նրանց հա մար տա ռե րի ձեւ ունեին. «Առ-
քօն գի տեր նաեւ, որ հայ կա կան տա ռե րը 
թիւ ֆէն քի ձեւ ունեին» (էջ 311), այ սինքն՝ 
սրբու թյուն էին:

Կա նանց «զար հու րե լի» փոր ձան քի կա-
պակ ցու թյամբ՝ որ պես դաս, հիշ վում են ֆի-
դա յի նե րի հետ կապ ված ան ցած-գնա ցած 
ճա կա տագ րա կան պատ մու թյուն ներ: Այդ 
փոր ձու թյա նը վե պում են թարկ վում են ֆի-
դա յի ներ Կա րոն, Մար գա րը, Առ քոն, դրա նով 
նրանք ստո րագ րում են իրենց դա տա վճի-
ռը: Այս հար ցում նրանք վե րահս կում էին 
իրար եւ որեւէ շե ղում նկա տե լիս հայտ նում, 
ժո ղով գու մա րում ու դա տավ ճիռ կա յաց-
նում. «Լե ռը կար ծես ձեռ քը իր ճա կա տին 

տա րած էր ու ին կած ծանր խո կում նե րու 
մէջ» (էջ 314):

Հե րո սա ցու մից առաջ հու զիչ է հրա-
ժեշ տի տե սա րա նը՝ բան ջար քա ղի դուրս 
եկած լեռ նա յին գե ղեց կու հի Սռման եւ լեռ-
նե րի հա վա տա րիմ որ դին՝ Մար գա րը, վեր-
ջին ան գամ պի տի հան դի պեին: Վեր ջի նիս 
գի տակց ված մա հը ներ կա յաց ված է մի 
առան ձին վեր նագ րի ներ քո՝ սի րո հրդե-
հին մատն վա ծի եւ իր արար քի հե տեւան-
քը տես նո ղի ող բեր գա կան, հե րո սա կան եւ 
ազ դե ցիկ մահ. կա՛մ, որ պես ամուս նա ցած 
կնոջ, դա վա ճա նու թյան հա մար Մար գա րը 
Սռմա յին պետք է սպա ներ ու վե րա դառ նար 
ըն կեր նե րի մոտ, կա՛մ հե րո սա կան սխրան-
քով ավար տեր իր կյան քը:  էջ 7

Վանեցի այգեգործը, հայ ազատագրական շարժման 
գործիչն ու անվանի գեղանկարիչը

Հայ ազ գա յին-ազա տագ րա կան շարժ-
ման կա րեւո րա գույն կենտ րոն նե րից 

մե կը եղել է Վա նը, որը 19-րդ դա րի երկ-
րորդ կե սում ապ րում էր ազ գա յին մեծ 
զար թոնք: Վա նում վե րոն շյալ ժա մա նա-
կաշր ջա նում բուռն ու բեր քա ռատ գոր ծու-
նեու թյուն են ծա վա լել հայ ազ գա յին-ազա-

տագ րա կան մտքի եւ 
շարժ ման ան վա նի 
գոր ծիչ ներ Մկրտիչ 
Խրի մյանն ու Մկրտիչ 
Փ ո ր  թ ո ւ  գ ա  լ յ ա  ն ը , 
որոնց անձ նա զոհ ու 
ան դադ րում ջան քե-
րի շնոր հիվ աս պա րե-
զում հայտն վեց ազ-
գա յին իրա վունք նե րի 
հա մար մա քա ռող նե-
րի մի նոր սե րունդ, 
որոնց շար քե րում, 
ան շուշտ, պետք է դի-
տար կել նաեւ գե ղա-
նկա րիչ, ազ գա յին-հե-
ղա փո խա կան գոր ծի 
ու մտքի ան դա վա ճան 
նվի րյալ Փա նոս Թեր-
լե մե զ յա նին:

Փ.  Թեր լե մե զ յա նը 
ծնվել է 1865 թ. մար-
տի 11-ին Վան քա ղա-
քում: Թեր լե մե զ յան 
տոհ մը նախ կի նում 
ապ րել էր Մոկ սում: 
Նրանք Մոկ սից են 
գաղ թել Վան: Մո կաց 
Թա լա մազ գ յու  ղից 
մնում է տոհ մի ազ գա-
նու նը՝ Թա լա մա զենց 
կամ Թա լա մա զ յան, 
հե տա գա յում այն վե-
րա փոխ վել  է  Թեր-
լե մե զ յա նի:  Նրանց 
տոհ մը  բնակ վե լ  է 
Վա նի Այ գես տան թա-
ղա մա սում: Թեր լե մե-

զ յան նե րը մեծ գեր դաս տան էին: Նրանք 
իրա րից բա ժան ված եւ իրենց այ գի նե րում 
մեծ-մեծ տներ շի նած տոհմ էին եւ բնակ-
վում էին կողք կող քի։ Միայն նրանց մի 
եղ բայ րը՝ Մուղ դու սի Մու րա դը, Այ գես տա-
նի կենտ րո նից հե ռու՝ Խա մուր Քե սե նի 
վրա, տուն էր կա ռու ցել եւ այն տեղ էլ ապ-

րում էր: Հենց այդ ըն տա նի քից 19-րդ դա-
րի երկ րորդ կե սում սե րե ցին երեք աչ քի 
ընկ նող եղ բայր նե րը՝ Կա րա պետ, Մկրտիչ 
եւ Գրի գոր (Գրի գո րիս) Թեր լե մե զ յան նե րը: 
Նրան ցից Մկրտիչ Թեր լե մե զ յա նին (Ավե-
տի սյան) վի ճակ ված էր դառ նալ հայ քա-
ղա քա կան անդ րա նիկ կու սակ ցու թյան՝ 
ար մե նա կան նե րի հիմ նա դիրն ու ճա նաչ-
ված առաջ նոր դը: Վա նի հա սա րա կու թյան 
մեջ նա առա վե լա պես հայտ նի էր Ավե-
տի սյան ազ գա նու նով եւ այդ պես էր ստո-
րագ րում իր հով դած նե րը «Ար մե նիա» եւ 
այլ պար բե րա կան նե րում: Մ. Ավե տի սյա նը 
զոհ վեց 1896  թվա կա նի հու նի սյան ինք-
նա պաշտ պա նա կան մար տե րում՝ դե պի 
Պարս կաս տան նա հան ջի ժա մա նակ: Նրա 
նա հա տա կու թյան լու րը սգի մատ նեց Վան-
Վաս պու րա կա նի ողջ հա սա րա կու թյա նը:

Փա նոս Թեր լե մե զ յա նի ման կու թյունն ու 
պա տա նե կու թյունն ան ցել են տխուր ու աղ-
քա տիկ տան մեջ՝ լե ցուն ամե նօ րյա ծանր 
հոգ սե րով ու զրկանք նե րով: Հայրն սկզբնա-
պես զբաղ վել էր երկ րա գոր ծու թյամբ, հե տո 
տրվել հար բե ցո ղու թյան եւ գոր ծի անըն-
դու նակ էր դար ձել: Ըն տա նի քի ապ րուս տի 
հոգսն ամ բող ջո վին ըն կած էր մոր ուսե րին, 
որն աշ խա տում էր օրն ի բուն:

Ապա գա նշա նա վոր գե ղան կա րի չը 
նախ նա կան կրթու թյունն ստա նում է Հան-
կույս նե րի ձո րի ծխա կան դպրո ցում, որը 
տե ղա ցիք ան վա նում էին «ժա մու վար-
ժա տուն»: Այդ դպրո ցում այն պի սի խիստ 
ու դա ժան՝ տեր թո դի կյան կար գեր էին 
հաս տատ վել, որ նկա րիչն այն ան վա նում 
է «վար ժա րան-սպան դա նոց»: Հինգ տա-
րի այդ դպրո ցում սո վո րե լուց հե տո նա 
եւս եր կու տա րի ուսում նա ռում է Տիգ րան 
վար ժա պե տի մոտ, որից հե տո ըն դուն վում 
է Վա նի «Կեդ րո նա կան» վար ժա րան, որը 
բաց վել էր անն կուն հայ րե նա սեր Մկրտիչ 
Փոր թու գա լ յա նի հա մառ ջան քե րով: Այս-
տեղ կրթա կան բարձր մա կար դակ էր 
ապա հով վում, եւ ուսու ցու մը կա տար վում 
էր լա վա գույն մե թոդ նե րով: Նկար չի վկա-
յու թյամբ՝ «Իմ ան զուսպ եւ կի սա վայ րե նի 

բնա վո րու թյու նը այդ դպրո ցը մեղ մում էր 
եւ հետզ հե տե ըն տե լաց նում էր կիրթ կեն-
ցա ղի»: «Կեդ րո նա կան» դպրո ցում դա-
սա վան դում էին ժա մա նա կի լա վա գույն 
ուսու ցիչ նե րը: Բո լոր առար կա նե րից նկա-
րի չը գե րա զանց նի շեր է ստա ցել, սա կայն 
ամե նից շատ սի րել է աշ խար հագ րու թյու-
նը եւ հին ազ գե րի պատ մու թյու նը: Հա յոց 
պատ մու թյունն ար գել ված է եղել թուր-
քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից, բայց 
այն դա սա վանդ վել է գաղտ նի: Այդ օրե րի 
մտայ նու թյուն նե րի շուրջն է փաս տար կում 
գե ղան կա րի չը հե տեւ յալ ինք նա խոս տո-
վա նան քով. «Թյուր քե րեն պե տա կան լե-
զուն շա բա թա կան մի ժամ էինք սո վո րում 
այն ուտո պիկ եւ ող բա լի մտայ նու թյամբ, 
որ իբր թե շու տով հայ կա կան իշ խա նու-
թյուն է լի նե լու, ու այ լեւս պետք չենք ունե-
նա թյուր քե րե նի»:

Ուսում նա ռու թյան տա րի նե րին ի հայտ 
են գա լիս նրա գե ղան կար չա կան ըն դու նա-
կու թյուն նե րը. «Ես մե ծաց րի Գրի գոր Արծ-
րու նու, Րաֆ ֆիի եւ Մի քա յել Նալ բան դյա նի 
ֆո տոգ րաֆ նե րը, որոնք շատ հա վա նե ցին: 
Փոր թու գա լ յա նը նկար նե րը ուղար կեց քա-
ղա քա մեջ, կա հա գործ վար պետ նե րի, որ 
շրջա նակ ներ շի նեն: Այն ժա մա նակ նե րը 
ես ռու սա կան կոն սուլ Կամ սա րա կա նի լու-
սան կարն էլ մե ծաց րի եւ իրեն նվի րե ցի: 
Նա շատ ուրա խա ցավ եւ ինձ տվեց Քյուրք-
չ յա նի հա նած 44 լու սան կար նե րը՝ սթե-
րոս կո պով միա սին»: «Կեդ րո նա կա նում» 
աշա կերտ նե րը ոչ միայն մտա վոր, այ լեւ 
ֆի զի կա կան լար ված ծան րա բեռն վա ծու-
թյամբ էին պա րա պում: «Մեր դպրո ցի մի 
խումբ աշա կերտ ներս աշ խա տում էինք լավ 
նշա նա ձիգ ներ դառ նալ, դար ձանք: Լո ղոր-
դու թյան մեջն էլ հա ջող էինք, բայց ձիա վա-
րու թյան մեջ կա ղում էինք: Գի շեր նե րից մե-
կում երեք ըն կե րով դաշտ էինք դուրս եկել, 
ձյու նե րի մեջ եր կար քայ լե լու, որ պես զի 
ցրտին եւ դժվա րու թյուն նե րին վարժ վեինք: 
Առա վո տյան դեմ, ցրտից սար սա փե լի դո-
ղով բռնված, դաշ տե րից վե րա դար ձանք եւ 
մտանք Նո րա շեն եկե ղե ցին»։  էջ 6

Համաստեղի «Սպիտակ ձիաւորը» վեպը

Փ. Թերլեմեզյանը եւ Կոմիտասը
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Չարենցյանհետքերով
Էս սեի փո խա րեն՝ գրված Եղի շե Չա րեն ցի ծննդյան 125ա մյա կի առ թիվ

Հայ գրա կա նու թյան ամե նա մե ծե րից մե-
կի՝ Եղի շե Չա րեն ցի ծննդյան 125-ա մյա-

կը մեկ ան գամ եւս առիթ է խո սե լու ոչ 
միայն նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, այ լեւ 
մարդ կա յին նկա րագ րի մա սին եւ մա նա-
վանդ կյան քի սկզբնա կան այն շրջա նի իրո-
ղու թյուն նե րի, որոնք լե ցուն եղան ինչ պես 
անձ նա կան, այն պես էլ ազ գա յին բարդ ու 
ճա կա տագ րա կան դեպ քե րով։

Հա մոզ ված ենք, որ ամեն ոք, ով այս կամ 
այն չա փով ըն թեր ցել է Չա րեն ցի ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րը, իր հո գու ներ սում՝ սրտի 
մի ան կյու նում ու մտա ծում նե րում, հա րա-
զա տու թյան, ես կա սեի՝ ազ գակ ցու թյան, 
կա պեր է հայտ նա բե րել մեծ գրո ղի հետ։

Մաս նա գի տու թյամբ լի նե լով 
գրա կա նա գետ՝ հո գեւոր այդ 
կա պե րը, բնա կա նա բար, ծնվել 
են նաեւ իմ մեջ, որոնք հատ-
կա պես խո րա ցել ու ամ րա ցել 
են անձ նա կան կյան քիս երեք 
իրո ղու թյուն նե րով, ինչ պես կա-
սեր Չա րեն ցը՝ «երեք նետ», որ 
«դար ձել են մի»՝ Մա կու, Կարս, 
Քա նա քեռ, որոնք ոչ այն քան ան-
մի ջա կան եւ ուղիղ, որ քան պա-
տա հա կա նու թյուն նե րի բե րու մով 
առն չու թյուն նե րի տե ղիք են տվել 
հե ռա կա կեր պով կապ վե լու Չա-
րեն ցի կյան քի որոշ իրո ղու թյուն-
նե րի հետ։

Եվ, ուրեմն, պա տա հեց այն-
պես, որ կյան քի ուղի նե րը 2011-
ին Երեւա նի պե տա կան հա-
մալ սա րա նի մի հե ղի նա կա վոր 
պատ վի րա կու թյան կազ մում՝ 
ռեկ տոր, դե կան ներ, պրո ֆե սոր-
ներ, մեզ տա րան Իրան՝ Թավ-
րիզ, Թեհ րան, Սբ Ստե փա նո սի 
եւ Թա դեի վան քեր։ Մի ջան կյալ 
ասեմ, որ ամեն քիս հիա ցու մը 
եղան հո գա տար ու վե րա կանգ-
նո ղա կան այն աշ խա տանք նե-
րը, որոնք իրա նա կան իշ խա նու-

թյուն նե րը կա տա րում էին մա նա վանդ Սբ 
Ստե փա նո սի վան քի մեծ հա մա լի րում։ Ոչ 
պա կաս զար մանք հա րու ցեց նաեւ այն, որ 
վան քի տա րած քը լեփ-լե ցուն էր ուխ տա տե-
ղի եկած պար սիկ ըն տա նիք նե րով, որոնք 
մո մեր էին վա ռում, խա չակն քում, պարս կե-
րեն մրմնջում։

Բայց դառ նամ իմ բուն ասե լի քին։ Ցան-
կա լի ու հա ճե լի այդ ուղեւո րու թյու նը ձգվեց 
ու հա սավ մին չեւ Մա կու, չա րեն ցյան խոս-
քե րով ասած՝ «Խա նի Մա կու», որն ըստ 
էու թյան ինչ պես ստեղծ վել էր, այն պես էլ 
մնա ցել էր նույ նը՝ եր կու խոր խո րատ ժայ-
ռե րի արան քում ծվա րած, հորդ գե տի 
ափին թա ռած եւ սա րա լանջն ի վար ըն-

թա ցող ըն դա մե նը մի փո ղո ցից բաղ կա-
ցած բնա կա վայր՝ աջ ու ձախ կող մե րում 
երե րուն կանգ նած մի հար կա նի հո ղե կամ 
պա տա հա կան քա րե րով կա ռուց ված կի-
սա խար խուլ տնե րով։ Միակ երկ հար կա նի 
շի նու թյու նը հյու րա նոցն էր, որը կի սով չափ 
հեն վել էր ժայ ռա բե կո րին, եւ որ տեղ էլ մենք 
անց կաց րինք մեկ գի շեր։ Եթե ձո րա կի ներ-
քեւից վեր նա յես, երկն քի հա զիվ մի կտոր է 
երեւում. չկա ոչ մի հո րի զոն, ճար ու ճա նա-
պարհ, լու սա վոր որեւէ կետ։ Ամեն ինչ խլու-
թյան ու խա վա րի մեջ է թա թախ ված։ Եվ այդ 
պայ ման նե րում, աշ խար հից կտրված այդ 
ամա յու թյան մեջ ինչ պե՞ս են ապ րել մար-
դիկ, որոն ցից եր կուսն էլ Չա րեն ցի ծնող-
ներն են եղել՝ հայ րը՝ գոր գա վա ճառ Աբ գար 
աղան (Աբ գար Սո ղո մո նյան), ու մայ րը՝ Թել-
լի Միր զա յա նը, որոնք իրենց տխուր կյան քի 
բա զում գի շեր նե րից մե կում էլ չեն քնել եւ 
երբ ճամ փա են ըն կել դե պի Կարս՝ բնակ-
վե լու, ար դեն ծոց վոր դար ձած մայրն իր 
հետ տա րել է նաեւ դե ռեւս չծնված ապա գա 
բա նաս տեղ ծին։ Չծնվա՞ծ։ Այո՛, բայց ար դեն 
ձեւա վոր վող։ Եվ ա՞յդ չէր մի թե պատ ճա ռը, 
որ տա րի ներ հե տո նա իր «Չա րենց-նա մե» 
պոե մում պի տի գրեր.

Ես եկել եմ հե ռո՜ւ Իրա նից։
Հայ րե նիքս է  — Խա նի Մա կուն (Ե. Չա-

րենց, Ըն տիր եր կեր, Երեւան 1955, էջ 44)։

Ասում են՝ գիտ նա կան ներն ապա ցու ցել 
են, որ ձեւա վոր վող երե խան մոր փո րում 
լսում է ար տա քին աշ խար հի ձայ նե րը եւ 
մա նա վանդ՝ երաժշ տու թյու նը։ Ո՞վ կա սի՝ 
ինչ պես է սաղմ նա վոր վել չա րեն ցյան հան-
ճա րի փայ լա տա կու մը, ին չեր է լսել մոր որո-
վայ նում բա բա խող ապա գա բա նաս տեղ ծը՝ 
իրենց տան ներ քեւից հո սող գե տի ահե-
ղամ ռունչ շա ռա՞չը, որը հե տո պի տի դառ-
նար կյան քի աղա ղակ, աջ ու ձախ ձգվող 
քա րա կո փե րից թափ վող զանգ ված նե րի 
աղ մո՞ւկը, սիրտ պատ ռող անե լա նե լու թյան 
դա տա պարտ վա ծու թյո՞ւնը կամ քա րա հո-
ղա շեն իրենց տան մե նու թյան լռու թյու նը, 

գու ցե եւ այդ բո լո րի ամ բող ջու թյու նը, որն 
ար դեն Ղար սում լույս աշ խարհ գա լուց հե-
տո պի տի խո րա նար, ձեւ ու բո վան դա կու-
թյուն ստա նար մի ուրիշ «ան գո»-ի տես-
քով՝ «Անու նը... Եր կիր Նա ի րի»՝ այս ան գամ 
մարմ նա ցած Ղարս գե տի «քչքչան ջրե րի» 
խշշո ցից, գե տե զեր քից ոչ հե ռու գտնվող 
իրենց տան կապ տա վուն որ ձա քա րե րի ամ-
րու թյու նից, այդ նույն տան դի մաց տա րած-
վող Ղար սի այ գուց ու նաեւ հայ րա կան այ-
գուց, որ տեղ բարձ րա նում էր թթե նին, բայց 
մա նա վանդ ան հու նին ձգտող նրա երա-
զանք նե րից եւ մա նա վանդ ան հող դողդ այն 
հա մոզ մուն քից, որ օրը կգա, ու «ուղեւոր նե-
րը հոգ նա բեկ»՝ հե ռա վոր բա րե կամ ներն ու 
քույ րե րը, որ պես «կա պու տա չյա սի րու հի», 
պի տի իջ նեն, պի տի դառ նան ճամ փե քից, 
ու ան պայ ման լի նե լու է «քաղցր ժպիտ ու 
խնդու թյուն», եւ լույս է վառ վե լու մա ռա խու-
ղում ու մու ժում։

Հնձում են հի մա հնձվոր ներն այն տեղ.—
Ճեր մակ սի րու հի՜, կա պու տա չյա քո՜ւյր...
Արեւը հի մա այ րում է այն տեղ
Խե՜ղճ հնձվոր նե րի կրծքե րը մա քուր...
(Ե. Չա րենց, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, Երեւան 

1963, էջ 12)։

«Կա պու տա չյա Հայ րե նիք» անու նը չա-
րեն ցյան պոե զիա յում հա մընդ հա նուր բո-
վան դա կու թյամբ է հան դես գա լիս՝ լե ցուն 
Իրա նի «ոս կի, ոս կի՜ արեւով» եւ «նա ի րյան 
տխրու թյամբ ան ծիր»։ «Կա պու տա չյա Հայ-
րե նիք» բա ռա կա պակ ցու թյան եր կու բառն 
էլ Չա րեն ցը պոե մի վեր նագ րում գրում է 
գլխագ րով։ Ասել է թե՝ Գա լիք Հա յաս տան, 
«Արեւ նե րի նման պայ ծառ, լու սա վոր// Ճա-
ճանչ նե րի նման Վա հագն Աս տը ծո», որը 
նրա պատ կե րա ցում նե րում հան դես է գա լիս 
որ պես հայ ժո ղովր դի դա րա վոր երա զանք, 
ան կախ ու հզոր «մի եր կիր սիր ված»՝ լի 
տուն դար ձող հնձվոր նե րով եւ աստ վա ծա յին 
օրհ նու թյուն նե րով։ Բայց եղավ այն, որ Եր կի-
րը դար ձավ որբ ու ավե րակ։ Երազ Եր կի րը, 
այդ թվում՝ Ղարսն ու ղար սե ցին։  էջ 8

ԵրկուհպանցիկհանդիպումմեծնՀովհաննեսՇիրազիհետ
Հե ռա վոր 1975-ի սեպ տեմ բե րյան մի խա-

ղա ղա վետ երե կո Եր պետ հա մալ սա րա-
նի ժուռ նա լիս տի կա յի ամ բիո նի դա սա խոս 
Սմբատ Ավա գյանն ինձ ու հա մա կուր սե ցուս՝ 
Կա րի նե Արա մյա նին «Ար մե նիա» հյու րա նոց 
տա րավ։ Այս տեղ մենք այ ցե լե ցինք Մոսկ վա-
յից ժա մա նած հայտ նի գրա կա նա գետ պրո-
ֆե սոր Ար շա վիր Ար շա րու նուն։

Զրույ ցի ըն թաց քում պրո ֆե սո րը մեզ 
պատ մեց ԽՍՀՄ-ի հիմ նա դիր Վ. Ի. Լե նի նի 
հետ իր հան դի պում նե րի մա սին, խո րին 
ակ նա ծան քով հի շա տա կեց ժա մա նա կի 
լու սա վոր մարդ կան ցից Ա. Լու նա չարս կու, 
Ն.  Մա ռի անուն նե րը, որոնց հետ 1920-
ական թվա կան նե րին աշ խա տել է, հիմ նադ-
րել եւ խմբագ րել «Գրա կան հան րա գի տա-
րան»-ը եւ այլն, եւ այլն։

Մոտ եր կու ժամ տեւած զրույցն ասես 
մեր հա մալ սա րա նա կան դա սի շա րու նա-
կու թյու նը լի ներ՝ ակա դե միա կան կո կիկ 
խոս քով ու ոճով, եւ ան կեղծ ասած՝ այ սօր 
այդ հան դի պու մից սրտումս էա կան բան 
չի մնա ցել։ Այ, ուրի՜շ էր քիչ անց Ամի րյան 
փո ղո ցում Հով հան նես Շի րա զի հետ մեր՝ 
թե կու զեւ շատ կար ճա տեւ, «ոտ քի վրա» 
պա տա հա կան հան դի պու մը։ Հա խուռն, 
բնա կան, մարդ կա յին ջեր մու թյամբ առ լե-
ցուն այդ քաղցր հուշ-պա տա ռի կը հի մա էլ 
վառ է իմ սրտում...

....Մաշ տո ցի պո ղո տան ողո ղած լույ սե-
րի մի ջով ահա դե պի մեզ է գա լիս ժո ղովր-
դի պաշ տե լի բա նաս տեղ ծը՝ ա ռյու ծա բաշ 
ճա կա տը վե հո րեն աջ ու ա հյակ թե քե լով, 
մարդ կանց սրտա զեղ ող ջյուն նե րին պա-
տաս խա նե լով։

Մեր դա սա խո սը, ձեռ քե րը լայն տա րա-
ծած, մո տե ցավ Շի րա զին, ող ջա գուր վեց ու 
հան դի սա ձայն ասաց.

— Ջեր մա գին ող ջո՛ւյն ար դի հայ պոե զիա-
յի Ա ռյու ծին։

Պոե տա կան ինք նա սի րու թյու նը փոքր-ինչ 
շոյ ված՝ Շի րազն ուսե րը թե թեւ ցնցեց, լայն 
ժպտաց ու այս պես խո սեց.

— Գի տեք, ոմանք ին ձի Ա ռյուծ կան վա նեն, 
որ ես իրենց աղ վես չը սեմ... Դու էդոն ցից 
չես, չէ՞, Սմբա՛տ։

Թնդաց բո լո րիս առողջ ծի ծա ղը։
Լսել էինք, որ ոչ ոք չէր նե ղա նում մեր ան-

կան խա տե սե լի կեն դա նի դա սա կա նի դի-
պուկ բնու թագ րում նե րից, թե կու զեւ վի րա-
վո րա կան խոս քից...

— Սե՛րժ, հի մա մեր անուն նե րը կհարց-
նի, ու քո ոչ հայ կա կան անու նը «պայ թյուն» 
կա ռա ջաց նի, ճարդ տես,— ական ջիս տագ-
նապ հնչեց րեց Կա րի նեն։

Մենք, իհար կե, ծա նոթ էինք Շի րա զի 
նաեւ այն բա նաս տեղ ծու թյուն նե րին, որոն-
ցում հայ րե նա պաշտ պոե տը եր գի ծել է ոչ 
հա յե ցի անձ նա նուն նե րը, խա րա զա նել մեր 
բնա կա վայ րե րի խորթ, օտա րա շունչ ան վա-
նում նե րը։

Ով խու ժել է՝ մի բան տի րել,
Իր անունն է վրան դրել...

— Սմբա՛տ, էս սի րուն ջա հել նե րը ուսա-
նող ներդ ե՞ն,— ակ նա թով հա յաց քը վրա ներս՝ 
հարց րեց մեր դա սա խո սին, ապա դար-
ձավ մեզ։

— Ձեր անուն նե րը ին ձի կբաշ խե՞ք։
Լսեց Կա րի նե անու նը, եւ աչ քե րը նկա տե-

լիո րեն ժպտա ցին։
Հար ցա կան հա յաց քը հի մա էլ ինձ վրա 

հա ռեց.
— Սեր,— ասա ցի՝ ան վանս «աղմ կա հա-

րույց» վեր ջին տա ռը ուղ ղա կի «կուլ տա-
լով»։

— Սե րո՝ չէ, Սե րոբ էլ՝ չէ, ճի՞շտ լսե ցի, հենց 
Սե՞ր։

Ես կրկին հաս տա տե ցի։ Եվ նա շի րա-
զա վա յել ընդ հան րա ցու մով եզ րա փա կեց 

«նոր» ան վանս հետ կապ ված 
«խնդի րը»՝ ասե լով.

— Սե՛ր։ Լա՜վ է։ Էս աշ խար-
հում ամեն լավ բան սի-
րուց կծնվե...

....Ճշմա րիտ է՝ «պայ թյու նը» 
չկա յա ցավ, սա կայն մին չեւ 
օրս հո գուս խոր քում կռիվ ու 
վեճ կա՝ ին չո՞ւ խա բե ցի մեծն 
Շի րա զին։ Սա կայն նույն պա-
հին ներ սումս հա կընդ դեմ մի 
ուրիշ ձայն էլ է հնչում՝ իսկ ին-
չո՞ւ վիշտ ու զայ րույթ պատ ճա-
ռեի սի րե լի պոե տին...

* * *
Հի  շար  ժան է  1978 -ին 

Երե ւա  նի  Ար  վես  տի  աշ -
խա տող նե րի տա նը Հով հան նես Շի րա-
զին տես նե լու ըն դա մե նը երեք-չորս րո-
պե տեւած բա րե պա տեհ առի թը։ Այս տեղ 
հան րա պե տու թյան բո լոր քա ղաք նե րից ու 
շրջան նե րից «Գի տե լիք» ըն կե րու թյան պա-
տաս խա նա տու ներ, դա սա խոս ներ ու քա-
ղաշ խա տող ներ էին հա վաք վել։

Ըն կե րու թյան պատ վա վոր նա խա գահ 
ակա դե մի կոս Վիկ տոր Համ բար ձու մյա նի 
բաց ման խոս քի ավար տի պա հին դահ լի-
ճում շշուկ ներ ալիք վե ցին՝ վա՜հ, տե սե՛ք, տե-
սե՛ք, Շի րա՜զը...

Եվ իս կա պես. ահա պատ կա ռազ դու պոե-
տը դահ լի ճի սյու նա շար քի կող քով վստա-
հա քայլ ան ցավ, բարձ րա ցավ նա խա գա հու-
թյուն։ Մի պահ քար լռու թյուն տի րեց, քան զի 
ան կան խա տե սե լի, մի ջո ցառ մա նը չհրա-
վիր ված, սա կայն ամե նուր հա մա ժո ղովր-
դա կան ան կեղծ սեր վա յե լող բա նաս տեղ ծի 
մուտքն ուղ ղա կի անակն կալ էր, մե ծա համ-
բավ գիտ նա կա նը ոտ քի կանգ նեց ու ջերմ 
բա րեւեց Շի րա զին։

— Ժո ղովր դիս պար ծանք-գե րաստղ, մե-
ծա հարգ Վիկ տոր Հա մա զաս պի,— ասաց 
բարձր, խրոխտ ու ընդգծ ված հար գա լիր 
շեշ տով,— նոր լույս տե սած գիրքս եմ Ձեզ 
ըն ծա բե րել։

Եվ մինչ գիր քը կհանձ ներ ան վա նի գիտ-
նա կա նին, բա ցեց այն էջը, ուր զե տեղ ված 
ըն տա նե կան լու սան կա րի կենտ րո նում ալե-
հեր պոետն է՝ թեւա տա րած արծ վի պես ութ 
զա վակ նե րին հո վա նի արած։

— Կու զեմ Դուք էլ, այս մար դիկ էլ, ամեն 
Աստծու օր ժո ղովր դին ասեք, որ մեր եղեռ-
նա զարկ ազ գը միայն բազ մա նա լով, ուժե-
ղա նա լով պի տի բու ժե սրտի խո րունկ վեր-
քը... Ահա վա սիկ, ես դրա օրի նա կը տվել 
եմ,— ասաց արագ, հանձ նեց գիրքն ու 
իջավ, քայ լերն ուղ ղեց դեպի դահ լի ճի ել քը։

Բո լորս ոտ քի կանգ նե ցինք, սրտա հույզ, 
բուռն ու ան կեղծ ծա փող ջյուն նե րով ճա նա-
պար հե ցինք մեր կեն դա նի դա սա կա նին...

Սերժ ՄԱ ՆՈՒ ԿՅԱՆ
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 էջ 4
Փա նոս Թեր լե մե զ յա նը եւ իր դպրո ցա-

կան ըն կեր նե րը այդ տա րի նե րին կար դում 
էին Րաֆ ֆու գրքե րը եւ յու րաց նում նրա 
հե րոս նե րի անուն նե րը: 1885 թ. սուլ թա նա-
կան իշ խա նու թյուն նե րը փա կե ցին Վա նի 
«Կեդ րո նա կան» վար ժա րա նը, եւ ապա գա 
նկա րի չը հանձ նում է եր րորդ ուսում նա կան 
տար վա քննու թյուն ներն ար դեն բա ցօ դյա 
հան գա մանք նե րում: Կի սատ թո ղած կրթու-
թյան պա կա սը նա լրաց նում է ինք նակր թու-
թյամբ. Հե տա գա յում, նաեւ որ պես նկա րիչ, 
ուսում նա ռում է Ֆրան սիա յում:

«Կեդ րո նա կան» վար ժա րա նը փակ վե լուց 
հե տո նա երեք տա րի Վա նի տար բեր կրթօ-
ջախ նե րում ուսուց չա կան աշ խա տան քով 
է զբաղ վում, դա սա վան դում աշ խար հագ-
րու թյուն, գե ղագ րու թյուն եւ գծագ րու թյուն: 
Սա կայն մի մի ջա դեպ եկավ կան խե լու նրա 
խա ղաղ գոր ծու նեու թյու նը: Ինչ պես ինքն է 
նշում. «Հրա ժար վե ցի ուսուց չու թյու նից եւ 
աշ խա տե ցի լի նել պրո ֆե սիո նալ հե ղա փո-
խա կան, այ սինքն՝ կազ մա կեր պող, պրո պա-
գան դիստ, գի տե նալ ինչ պես կա յու նաց նել 
տա տան վող տար րե րը եւ գի տե նալ ինչ-
պես խու սա փել ոս տի կա նու թյու նից ու շե ղել 
նրա հե տապն դում նե րը»:

Հե ղա փո խա կան գոր ծու նեու թյան մեջ 
Փ.  Թեր լե մե զ յա նը շատ հե տաքր քիր ու 
վտան գա վոր ար կած ներ ունե ցավ եւ ամե-
նից կա րեւո րը՝ էլ ավե լի մո տի կից ճա նա չեց 
հայ րե նի եր կիրն ու ժո ղովր դին: Այդ գոր ծու-
նեու թյան ըն թաց քում նա շրջում է Վաս պու-

րա կա նի, Մշո դաշ տի, Պարս կա հայ քի բազ-
մա թիվ բնա կա վայ րե րում, ծա նո թու թյուն ու 
կա պեր հաս տա տում հա րյու րա վոր մարդ-
կանց հետ:

Նրա կյան քում կա րեւոր ու շրջա դար ձա-
յին է լի նում հան դի պու մը մե ծահռ չակ նկա-
րիչ Գեւորգ Բա շին ջա ղյա նի հետ՝ 1894 թվա-
կա նին Թիֆ լի սում: Նրան հայտ նում է իր 
ան մա րե լի երա զան քի մա սին՝ նկար չու թյուն 
սո վո րել եւ նկար չու թյամբ պա րա պել: Բա-
շին ջա ղյա նի քա ջա լե րան քով եւ նկա րիչ 
դառ նա լու ան բե կա նե լի ցան կու թյամբ հաս-
նում է Պե տեր բուրգ. «Նկար չու թյուն սո վո րե-
լու որո շումս եր կու պատ ճառ ուներ՝ առա-
ջի նը սի րում էի այդ ար վես տը, երկ րորդ՝ 
այդ ազատ գործ էր, այն պես որ այս ու այն 
խա զեի նի հրա մա նի տակ չէի լի նում, զի լեռ-
նե րում ազա տու թյան քաղցր զգա ցու մը ար-
մա տա ցած էր իմ մեջ» (ընդգ ծու մը.— Ա. Կ.):

Հե տաքր քիր է հե տեւ յալ դրվա գը. Պետեր-
բուրգ գնա լուց առաջ Թեր լե մե զ յանն Էջ-
միած նում հան դի պում է Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սին՝ վա նե ցի Մկրտիչ Խրի մյա-
նին, եւ հայտ նում իր ցան կու թյան եւ նպա-
տա կադր վա ծու թյան մա սին: Ի պա տաս-
խան՝ վա նե ցի հայ րե նա կից Կա թո ղի կո սը 
բա ցա կան չում է. «Օ՜, ապո՛ւշ, նկար չու թյու-
նը պա տա նե կու թյուից են սկսում, դու՝ երե-
սուն նոց մարդ եւ հե տո, հրա ցան եւ մա տիտ 
իրար հետ ի՞նչ կապ ունեն: Ըն կեր ներ ունես, 
գործ ունես»:

Պե տեր բուր գում դառ նում է կայ սե րա կան 
նկար չա կան դպրո ցի աշա կերտ: Պե տեր-
բուր գյան ուսա նո ղա կան եւ մտա վո րա կան 

մի ջա վայ րը նրան շատ բան է տա լիս հո-
գե կան ու իմա ցա կան առում նե րով: Սա-
կայն ուսում նա ռու թյու նը Պե տեր բուր գում 
ընդ հատ վում է, խան գա րող հան քա մանք է 
դառ նում իր հե ղա փո խա կան ան ցյա լը:

Նկա րիչն անց նում է մի քա նի քա ղաք նե-
րի ցա րա կան բան տե րով, ազատ վե լուց հե-
տո մեկ նում է Փա րիզ՝ կա տա րե լա գործ վե լու 
նկար չա կան ար վես տի քու րա յում: Ուսում-
նա ռում է Փա րի զի Ժու լիան ակա դե միա յի 
ար վես տա նո ցում: Փա րիզն ու ար վես տի 
փա րի զ յան մի ջա վա րը նրան շատ բան են 
սո վո րեց նում, նո րա նոր գե ղե ցիկ մտա հղա-
ցում ներ ու ոգե շունչ լից քեր հա ղոր դում: 
Փա րի զում նա կա րող էր փայ լուն կա րիե-
րա սկսել եւ այդ ուղու վրա էր, սա կայն իր 
թշվառ հայ րե նի քի ցա վերն ու կան չե րը հետ 
են բե րում: Իսկ ուսու ցիչ նե րը խնդրում էին 
մնալ: Մեկն այդ ուսու ցիչ նե րից՝ Ժան Դոլ Լո-
րան սը, ավե լի վճռա կան էր տրա մադր ված. 
«Դու այն տեղ մի ջոց ներ չես ունե նա ուսում-
նա սի րու թյուն ներ կա տա րե լու, բայց այս-
տեղ ապա գա ունես, մնա՛ Ֆրան սիա յում»:

Սա կայն նա խախ նա մու թյան կամ քով 
նա պի տի վե րա դառ նար հայ րե նիք եւ հա-
վա սա րա չափ գոր ծու նեու թյուն ծա վա լե լով 
թե՛ Արեւմ տյան եւ թե՛ Արեւե լ յան Հա յաս տա-
նում՝ ակա նա տեսն ու մաս նա կի ցը լի ներ 
հայ րե նի ժո ղովր դին պա տու հա սած նո րա-
նոր փոր ձու թյուն նե րին:

20-րդ դա րաս կիզ բը նո րից սեւ էջեր 
գրեց մեր պատ մա կան տա րեգ րու թյան 
մեջ. 1904 թվա կա նի Սաս նո պոռթ կու մը եւ 
արեւմ տա հա յու թյան հեր թա կան ա րյու նա-
հե ղու թյու նը, ցա րիզ մի հա կա հայ քա ղա քա-
կա նու թյու նը եւ հայ-թա թա րա կան կռիվ նե րը 
եւ վեր ջա պես 1908 թ. հե ղաշր ջու մը Թուր-
քիա յում: Սույն վեր ջին իրա դար ձու թյու նը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս Թեր լե մե զ յա նին 
վե րա դառ նա լու Պո լիս: Թվում էր, թե կյան քը 
բա րե նորգ վե լու, բար գա վաճ վե լու եւ քաղց-
րա նա լու է: Պոլ սում նկա րի չը մեծ ըն կե րու-
թյուն ու բար կա մու թյուն է սկսում Կո մի տա-
սի հետ: Նրա հետ բնակ վում է մի տան մեջ, 
որն ամ բող ջո վին եր կու սին էր պատ կա նում: 
Նկա րիչն իր հու շե րում պատ կա ռան քով ու 
վե հու թյամբ է բնու թագ րում Կո մի տա սին՝ 
գտնե լով, որ այդ տա րի նե րին Պոլ սո մշա-
կու թա յին կյան քի ուշադ րու թյան առանց-
քում հայ մե ծա նուն եր գա հանն էր: «Այն-
տեղ, այս պես ասած՝ մեր ան կու սակ ցա կան 
տու նը մշա կույ թի օջախ դար ձավ զա նա-
զան ուղ ղու թյանց կուլ տու րա կան ան հատ-
նե րի հա մար: Հույն գիտ նա կան ներ կա յին, 
որոնք գա լիս էին Կո մի տա սի հետ խորհր-
դակ ցե լու եկե ղե ցա կան խա չե րի ծագ ման 
մա սին: Թյուր քեր կա յին, որոնք գա լիս էին 

խորհր դակ ցե լու Պոլ սում երաժշ տա նոց եւ 
օպե րա ստեղ ծե լու մա սին եւ այլն, եւ այլն»:

Գե ղան կար չի եւ ազ գա յին գործ չի հու շե-
րի մեջ առա վել կա րեւոր հե տաքրք րու թյուն 
են ներ կա յաց նում Առա ջին հա մաշ խար հա-
յին պա տե րազ մի ժա մա նա կաշր ջա նի հետ 
կապ ված դեպ քերն ու իրա դար ձու թյուն նե-
րը: Նա բա ցա սա կան գնա հա տա կան է տա-
լիս կա մա վո րա կան շարժ մա նը՝ գտնե լով, 
որ այն զար հու րե լի հե տեւանք ներ ունե ցավ 
արեւմ տա հա յու թյան հա մար: 1915 թվա կա-
նի ապ րի լը Փա նոս Թեր լե մե զ յա նը դի մա վո-
րում է հայ րե նի Վա նում: Ապ րի լի 7-ին՝ առա-
վո տյան, սո վո րա կա նի նման բարձ րա նում է 
տա նիք՝ նկա րե լու, ակա նա տես է լի նում հայ 
ինք նա պաշտ պա նա կան խմբե րի մար տա-
կան գոր ծողու թյուն նե րին, որոնք թուր քե րի 
տմար դի արարք նե րին էին պա տաս խա-
նում: Այս պես սկսվում է Վա նի հե րո սա կան 
ինք նա պաշտ պա նու թյու նը: Գե ղան կա րիչն 
այն ան վա նում է «Վա նի դյու ցազ նա մարտ»: 
Թեր լե մե զ յա նը դառ նում է ոչ թե սո վո րա-
կան մի զին վոր, այլ ինք նա պաշտ պա նու-
թյան ղե կա վար նե րից մե կը՝ «զին վո րա կան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան ան դամ»: 
Հիա ցած վա նե ցի նե րի մար տա կան ան կոտ-
րում կամ քով, ոգու բա ցա ռիկ արիու թյամբ՝ 
նա այս պի սի բնու թա գիր է տա լիս. «Վա-
նի ժո ղովր դյան այն հրա խառն, մա հա ռիթ 
օղա կը չկա րո ղա ցավ ընկ ճել նրա պայ քա-
րի ոգին, նրա ան սահ ման ազա տա սի րու-
թյու նը եւ նրա խոր ար հա մար հան քը դե պի 
մա հը: Այդ կո րո վի ու անձն վեր կեց վածքն 
իրա վամբ նրան բարձ րաց րեց մին չեւ այն 
պատ վան դա նը, որ ցարդ մի միայն Սպար-
տա յի լեո նի դա սյան երեք հայ րուր ան մահ 
քա ջե րին էր հատ կաց ված»: Վա նի հե րո սա-
մարտն ավարտ վեց հա յոց հաղ թա նա կով: 
Շու տով Վան հա սան հայ կա մա վո րա կան 
գնդե րը: Փրկված էր Վա նի հա յու թյու նը: 
Ափ սոս, որ հաղ թած վա նե ցին, այ նուա մե-
նայ նիվ, ստիպ ված էր տա րագր վել իր բնօր-
րա նից: Հա զա րա վոր վա նե ցի նե րի հետ 
Արեւե լ յան Հա յաս տա նում հանգր վա նեց 
նաեւ ան վա նի գե ղան կա րի չը, որն ապ րեց 
եւ ստեղ ծա գոր ծեց Խորհր դա յին Հա յաս տա-
նի մայ րա քա ղաք Երեւա նում մին չեւ կնքելն 
իր մահ կա նա ցուն (1941 թ.): Ահա կյան քի 
այս պի սի դրա մա տիկ ուղի էր ճա կա տա գի-
րը նա խա տե սել վա նե ցի այ գե գոր ծին, հայ 
ազ գա յին-ազա տագ րա կան մա քա ռում նե րի 
ակ տիվ դե րա կա տա րին, ազ գա յին եւ հա-
մա մարդ կա յին ճա նաչ ման հա սած գե ղան-
կար չին...

Ար մեն ԿԱ ՐԱ ՊԵ ՏՅԱՆ
Պատ մա կան գիտ. թեկ նա ծու
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Պա տե րազ մի հար ցում մենք բո լորս ենք 
մե ղա վոր, բո լորս էլ պա տաս խա նա տու 

ենք եւ չենք կա րող խույս տալ հա մե րաշ-
խի քից։ Չա րի քը, որ ապ րում է յու րա քան-
չյու րիս մեջ, դրսեւոր վում է պա տե րազ մի 
մի ջո ցով, եւ ոչ մե կիս հա մար պա տե րազ-
մը որեւէ ար տա քին բան չէ, որից կա րե լի է 
երես թե քել։ Հար կա վոր է մին չեւ վերջ կրել 
պա տաս խա նատ վու թյու նը։ Մենք մշտա պես 
սխալ վում ենք՝ մտա ծե լով, որ մե զա նից կա-
րող ենք վերց նել պա տաս խա նատ վու թյու նը 
եւ կամ ընդ հան րա պես մենք մե ղա վոր չենք։ 
Չի կա րե լի զուտ մա կե րե սայ նո րեն հաս կա-
նալ պա տե րազ մի մաս նա կից եւ պա տաս-
խա նա տու լի նե լը։ Մենք բո լորս այս պես թե 
այն պես մաս նա կից ենք պա տե րազ մին։ 
Ար դեն այն, որ ըն դու նում ենք պե տու թյու-
նը, ըն դու նում ենք ազ գու թյու նը, զգում ենք 
հա մազ գա յին հա մե րաշ խի քը, կա մե նում 
ենք մեր ազ գի հաղ թա նա կը, ուրեմն՝ մաս-
նակ ցում ենք պա տե րազ մին եւ դրա հա-

մար պա տաս խա նատ վու թյուն ենք կրում։ 
Երբ մենք հաղ թա նակ ենք ցան կա նում մեր 
բա նա կին եւ հո գե պես սպա նում ենք հա-
կա ռա կոր դին, մենք կրում ենք սպա նու թյան 
պա տաս խա նատ վու թյու նը, ըն դու նում մեր 
մեղ քը։ Ստո րու թյուն կլի նի սպա նու թյու-
նը, որ ինձ է պետք, բար դել ուրի շի վրա եւ 
ձեւա նալ սե փա կան ան ձի առ ջեւ, թե այդ 
սպա նու թյա նը ես մաս նա կից չեմ։ Նրանք, 
ով քեր միս են ուտում, մաս նա կից են կեն-
դա նի նե րի սպա նու թյա նը եւ պար տա վոր են 
պա տաս խա նատ վու թյուն կրել այդ սպա նու-
թյան հա մար։ Երես պաշ տու թյուն է ձեւ անել, 
թե մենք եր բեք բռնու թյուն չենք գոր ծել եւ 
սպա նել, նույ նիսկ ըն դու նակ չենք բռնու-
թյան ու սպա նու թյան, ուս տի ուրիշ ներն են 
պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու դրա հա-
մար։ Մե զա նից յու րա քան չյուրն օգտ վում է 
ոս տի կա նու թյու նից, զգում նրա կա րի քը, եւ 
երես պաշ տու թյուն է ձեւաց նել, թե ոս տի-
կա նու թյունն ինձ հա մար չէ։ Ռու սաս տա նի 
սահ ման նե րից գեր մա նա ցի նե րին դուրս 
հա նե լու ան կեղծ ցան կու թյուն ունե ցող մե կը 

հո գե պես ոչ պա կաս է սպա նում, քան 
զին վոր նե րը, որոնք զեն քե րով հար-
ձակ ման են գնում։ Ոչ ֆի զի կա կան 
սպա նու թյու նը բա րո յա կան երեւույթ 
է, եւ այն առա ջին հեր թին կա տար-
վում է հո գեւոր առու մով։ Կրա կող 
եւ ծա կող զին վորն ավե լի քիչ է պա-
տաս խա նա տու սպա նու թյան հա-
մար, քան նա, ով թշնա մուն հաղ թե-
լու գոր ծում ունի կա ռա վա րող կամք, 
թե պետ ան մի ջա կա նո րեն ին քը չի 
հասց նում ֆի զի կա կան հար վա ծը։

Բա րո յա պես դա տա պար տե լի է լի-
նել միան գա մայն մա քուր եւ ազատ 
բռնու թյան եւ սպա նու թյան մեղ քից 
եւ միեւ նույն ժա մա նակ ցան կա նալ 
քեզ հա մար, քո մեր ձա վոր նե րի հա մար, քո 
հայ րե նի քի հա մար այն, ին չը ձեռք է բեր-
վում բռնու թյամբ ու սպա նու թյամբ։ Սե փա-
կան մեղքն ըն դու նե լու մեջ կա քա վու թյուն։ 
Մեղ քի ըն դու նու մը բա րո յա պես բարձր է 
մաք րու թյու նից։ Դա բա րո յա կան պա րա-
դոքս է, որը հարկ է լրջո րեն կշռա դա տել։ 

Սե փա կան մաք րու թյան հան դեպ բա ցա ռիկ 
ձգտու մը, իր ճեր մակ հա գուստ նե րի պահ-
պա նու մը չեն բարձ րա գույն բա րո յա կան 
վի ճակ ներ։ Բարձր բա րո յա կա նու թյու նը 
մեր ձա վոր նե րի հան դեպ պա տաս խա նատ-
վու թյան հանձ նա ռու թյունն է, ընդ հա նու րի 
մեղքն իր վրա վերց նե լու պար տա կա նու-
թյու նը։   էջ 8

Վանեցի այգեգործը, հայ ազատագրական շարժման 
գործիչն ու անվանի գեղանկարիչը

Ն. ԲԵՐԴՅԱԵՎ

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
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 էջ 2, 4
Մի ջին ճա նա պարհ չկար, որով հե տեւ 

ին քը մի ջին մարդ չէր. հե րոս նե րի ճա կա-
տա գի րը սխրանքն է, քա նի որ «....ֆէ տա յու 
օրէն քը հրա ցա նէն դուրս թռած գնդա կին 
պէս անո ղոք է» (էջ 329): Սի րո եւ զին վո-
րու թյան պա տի վը կա այն քա նով, որ քա նով 
սե րը գո ղաց ված չէ, անօ րեն չէ: Այս տեղ 
սերն անօ րեն է: Բայց ո՞րն է սի րո օրե նը, երբ 
դրա նից է սե րը փախ չում... Նաեւ դրա հա-
մար է, որ Սռմա յի արար քը հո գե բա նո րեն 
պատ ճա ռա բա նե լու նպա տա կով վի պա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բողջ ըն թաց քում հե-
ղի նա կը նրա ամուս նուն պատ կե րում է ան-
կող նա յին հի վանդ՝ մեր ձի մահ վի ճա կում:

Այլ է Կա րո յի տար բե րա կը, որը գե րու-
թյան ճա նա պար հով հաս նում է վրի ժա ռու 
ամա զո նու հու կեր պա րանք առած եւ քուրդ 
զոր քի գլուխ ան ցած՝ իր հա մար ցան կա լի 
Զա րեին, իսկ վեր ջում՝ որ պես դա վա ճան, 
գնդա կա հար վում Արջ Սա քո յի ձե ռամբ: Դա-
վա ճա նը վերս տին սերն էր:

Մար տի կի եւ Հա ճի Մու սա յի հա կա մար-
տու թյունն ավարտ վում է կա տա ղի կռվով: 
Հա ճի Մու սան ծանր վի րա վոր վում է, իսկ 
Մար տի կի սպա նու թյու նը վե պի եր րորդ 
մա սում («Կա պույտ յու լուն քով գլու խը») 
խարխ լում է վի պա կան կա ռուց ված քը: 
Դրա նից հե տո վե պը շա րու նակ վում է 250 
էջից ավե լի՝ ար դեն կորց րած առանց քա յին 
ուղղ վա ծու թյու նը: Գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ 
գլխա վոր հե րո սի դերն ստանձ նում է Չեր չի 
Կի րո սը, բայց վե պի գե ղար վես տա կան ամ-
բող ջա կա նու թյու նը խա թար վում է:

Սե լիմ բին բա շին իր աչ քով է տես նում 
սպան ված Մար տի կին եւ կա պույտ հու լուն-
քով նրա գլու խը նվեր տա նում Զա րեին: 
Հա յե րը մե ծից փոքր ող բում են Սպի տակ 
Ձիա վո րի մա հը, իսկ իրենց ազ գա յին կեր-
պա րը վե րա կանգ նած մի քա նի ար հես տա-
վոր ներ գո ղա նում են թշնա մու ավար դար-
ձած նրա գլու խը ու գաղտ նի թա ղում:

Թշնա մին մնում է թշնա մի, բայց Հա ճի 
Մու սան իր հեր թին է գնա հա տում Մար-

տի կի սխրան քը. «Ին ծի հա մար թշնա մին 
ավե լի մեծ ար ժէք եղած է, քան բա րե կա-
մը, որով հե տեւ թշնա մին աւե լի շի տակ է ու 
ան կեղծ, երբ կռիվ կ’ընէ, ճա կատ ճա կա-
տի: Բա րե կա մը, չգի տես թէ ե՞րբ եւ որ տե-
ղէ՞ն պի տի իջեց նէ իր հա րուա ծը» (էջ 527): 
«Պար տուած Հա ճի Մու սան կար ծես աւե-
լի պար տուե ցավ Մար տի կին սպա նու թիւ-
նով» (էջ  528),— կեր պարն ամ բող ջաց-
նում է հե ղի նա կը: Հա ճի Մու սա յի հան դեպ 
այս դրա կան անդ րա դար ձը, մա նա վանդ 
որ թշնա ման քը սոսկ կնոջ՝ Զեյ նա պի հա-
մար էր, աս տի ճա նա բար նա խա պատ րաս-
տում է հայ-քրդա կան դի վա նա գի տա կան 
ու ռազ մա կան դա շինքն ընդ դեմ թուր քա-
կան բռնա պե տու թյան: Իսկ Հա ճի Մու սա յի 
կեր պա րը լրաց վում է նաեւ տոհ մի ան ցյալ 
փառ քով, նրա դաս տիա րա կու թյամբ, որով 
զբաղ վել է քուրդ բա նաս տեղծ ու բա նա-
հա վաք Ահ մեդ Հա նին եւ դյու ցազ ներ գու-
թյուն նե րով ու հե քիաթ նե րով բոր բո քել նրա 
երեւա կա յու թյու նը: Հի շող ներ կան, որ այդ 
քուրդ տոհ մը նախ կի նում խա չա պաշտ է 

եղել, նրանց տա նը մե տաքս նե րի մեջ փա-
թաթ ված սուրբ Ավե տա րա նը տես նող ներ 
են եղել:

Հա ճի Մու սան ճշտում է քրդե րի պայ-
քա րի նպա տա կը. մին չեւ հի մա այն եղել է 
հայ գյու ղե րի թա լա նը, ին չը նաեւ թուր քե րի 
սրտով էր, մինչ դեռ այդ նպա տա կը պետք է 
ունե նար քա ղա քա կան կողմ նո րո շում:

Չեր չի Կի րո սի (կու սակ ցա կան գյու ղա-
կան մի վար ժա պետ նրան դի մում է «պր. 
Կի րա կոս», էջ 560) կեր պա րը հա սու նա նում 
է ամ բողջ վե պի ըն թաց քում: Հե ղի նա կը 
նրան ներ կա յաց նում է բնիկ մշե ցի, ճե մա-
րա նի թե րա վարտ ուսա նող, ցած րա հա սակ, 
նի հար, որի գոր ծո ղու թյուն ներն ան շեղ են 
ու հե տեւո ղա կան: Մար տի կի հայտ նու թյու նը 
նաեւ Կի րո սի շնորհքն է: Նկա տե լի գոր ծո-
ղու թյուն նե րով կամ անն կատ երեւույ թով նա 
ամե նուր է: Ասեղ, հու լունք վա ճա ռող թուրք, 
քուրդ չար չիի երեւույ թով նա ելու մուտ ունի 
ամեն մի գյուղ ու քա ղաք: Տես նում, լսում 
է թշնա մուն եւ ուղ ղոր դում ու կազ մա կեր-
պում յու րա յին նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը: 
Իսկ յու րա յին նե րի կա պակ ցու թյամբ «Կի րոս 
գի տէր, որ ամէն մէկ հայ չգրուած գիրք է, 
առան ձին պատ մու թիւն է» (էջ 684):

1900—1904 թվա կան նե րը Հրայր Դժոխ քի 
անու նով Ռ. Տեր-Մի նա սյա նը հա մա րում է 
«Հրայ րեան շրջան», ավե լաց նում է՝ ուզում 
էր նման վել Աղ բյուր Սե րո բին (տե՛ս Ռ. Տեր-
Մի նա սեան, նշվ. հրա տա րա կու թյու նը, հ. 3, 
էջ 198, 207), նա նաեւ Սա սու նի սի րե լին էր 
(տե՛ս նույն տե ղը, հ. 1, էջ 116): Կ. Սա սու-
նին իր հեր թին է բա ցա ռի կաց նում նրան. «Հ 
.Յ. Դաշ նակ ցու թեան երեք ան մահ հիմ նա-
դիր նե րու կող քին, իմ հա մո զու մով, Հրայր 
կը ներ կա յա նայ չոր րորդ հիմ նա դի րը եւ այն 
առա ւե լու թեամբ, որ Հրայր կը հան դի սա նայ 
երկ րի յե ղա փո խա կան շարժ ման հիմ նա դիր-
նե րէն մե կը: <....>: Ան երկ րի յե ղա փո խա կան 
շարժ ման գլխա ւոր սիւնն է» (Կ. Սա սու նի, 
Հրայ րի դե րը հայ ազա տագ րա կան շարժ-
ման մէջ, «Հայ րե նիք», 1931, թիվ 4):

Մար տի կի մա հից հե տո վի պա կան դի-

պա շա րի շար ժիչ ուժն այս պի սով դառ նում 
է Չեր չի Կի րո սը: Նրա գոր ծո ղու թյուն նե-
րի շրջագ ծում Հա մաս տեղն ուժե ղաց նում 
է ՀՅԴ կու սակ ցա կան կո մի տե նե րի, կու-
սակ ցա կան գոր ծիչ նե րի անընդ հատ ներ-
կա յու թյու նը մեկ այս գյու ղում, մեկ՝ այն: 
Ան պա կաս են կու սակ ցա կան հանձ նա-
րա րա կան ներն ու նա մակ նե րը: Պարզ են 
դառ նում ժո ղովր դա կան պայ քա րի կազ մա-
կեր պիչ նե րի անուն ներն ու հաս ցե նե րը, եւ 
հստակ վում է գոր ծու նեու թյան առա ջի կա 
ծրա գի րը՝ որ պես հայ-քրդա կան ռազ մա քա-
ղա քա կան դա շինք: Վի պա կան գոր ծո ղու-
թյուն ներն այ դու հե տեւ զար գա նում են այդ 
ուղ ղու թյամբ: Իսկ դա նշա նա կում էր, որ Կի-
րո սը պետք է լե զու գտներ ամեն տե սա կի 
քուրդ ավա զա կա պե տե րի հետ, որով հե տեւ 
դրու թյան տե րե րը նրանք էին: Իսկ նրանց 
ու նրանց աշի րաթ նե րի հա մար առ կա թա-
լա նը գե րա դա սե լի էր հե ռան կա րա յին դա-
շին քից: Այս կար գի դժվա րու թյուն նե րով 
հան դերձ՝ նպա տա կը դառ նում է իրա կան. 
«Երբ Չէր չի Կի րոս կը խո սեր Քիւր տիս տա նի 
մը մա սին, Հա ճի Մու սա յին այն պէս կը թու-
էր, որ Քիւր տիս տա նի մը տի րա նալ ավե լի 
հեշտ կռիւ է, քան ազա տել ու տի րա նալ Զեյ-
նա պին» (էջ 610): Զեյ նա պը Հա ճի Մու սա յի 
գայ թակ ղու թյան քարն էր եւ նրա վրա ազ-
դե լու միակ իրա կան մի ջո ցը: Եվ ահա Հա ճի 
Մու սա յի շնոր հիվ «....քրտա կան շար ժու մը 
առած էր դի մա գիծ ու նկա րա գիր» (էջ 681):

Դար ձի այս ճա նա պար հին էին նաեւ 
քուրդ այլ շեյ խեր ու ցե ղա պե տեր՝ Խա լիլն 
ու Սա տոն, որոնց կեր պար նե րը եւս բա վա-
կա նին հիմ նա վոր ված են ու լու սա բան ված: 
Ելա կետն այս է. գա ղա փա րա պես դաս տիա-
րա կել բո լոր այն ցե ղա պե տե րին, որոնք 
«գոր ծիք դար ձած են թուրք կա ռա վա րու-
թեան ու պա տու հա սը հայ ժո ղո վուր դին ու 
գիւ ղե րուն» (էջ 631):

Շա րու նա կե լի

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

 էջ 3
Իզուր էին թա գու հին ու սպա րա պե տը թա-

խան ձում թա գա վո րին՝ մո ռա նալ ան ցյա լը եւ 
վերս տին տնօ րի նել ար քա յա կան գա հը։ Ոչ 
ոք չէր կա րող զգալ այն տա ռա պան քը, ինչ 
զգում էր ին քը՝ թա գա վո րը։ Նա կա րող էր 
նե րել բո լո րին, իրեն կա րող էին նե րել, բայց 
նա ին քը չէր կա րող նե րել իրեն: Նա բա րո-
յա կան պար տու թյուն էր կրել, սրբապղ ծու-
թյուն էր հա մա րում նստել գա հին, որով հե-
տեւ արա տա վո րել էր առաջ նոր դի կո չու մը։ 
«Հան ցանք ներս շատ են, նրանց թվել չեմ 
կա րող... Այդ չա րիք նե րի հե ղի նակն էլ ես եմ։ 
Տա վու շից գրած քո նա մա կը ճշմար տու թյան 
մի քա րոզ էր... Շնոր հա կալ եմ. Նա ազա տու-
թյան դուռ բա ցավ ինձ հա մար... Եթե իմա-
նաս, թե որ չա՜փ ուրախ եմ կե ղե քող տան-
ջանք նե րից ազատ վե լու հա մար» (էջ 389):

Հաս կա նա լի է, որ մա հից առաջ ար-
քան թա գա վո րի պար տադ րած գա ղա փա-
րը պի տի հնչեց ներ, ին չը տե ղի է ունե նում 
կեր պա րի հոե գա բա նա կան ան հա մոզ չա-
կա նու թյան հաշ վին: Եթե նրա հաս կա նա լի 
դրա մա տիզ մի շա րու նա կու թյունն է «Ձեզ 
է մնում կյան քը յուր չա րիք նե րով եւ հրա-
պույր նե րով» խոս քը, ապա հե ղի նա կա յին 
պար տադ րանք է շա րու նա կու թյու նը. «Աշ-
խա տե ցե՛ք վա յե լել նրան իմաստ նա բար եւ 
չնմա նիլ ինձ» (էջ 433): Սա կայն Վ. Սա ֆա-
րյա նի կար ծի քով՝ սա էլ բա ցատ րե լի է Աշո-
տի՝ որ պես իր սե փա կան մեղ քե րի խոր ինք-
նա գի տակ ցու թյան եկած ան հա տի հա մար 
(տե՛ս Սա ֆա րյան Վ., նշվ. աշխ., էջ 162): Այդ 
հիմ քի վրա է ըն կալ վում նաեւ նրա վախ-
ճա նը. «Նա մե ռավ յուր հին վեր քի ցա վից։ 

Բայց ար քու նի քում պնդում էին, թե նրա 
վախ ճանն արա գաց րեց Ասպ րամ իշ խա նու-
հու ինք նաս պա նու թյու նը» (էջ 433):

Գեւորգ Մարզ պե տու նին, սգա լով ար քա-
յի մա հը, մտո րում է. «Բայց ավա՜ղ, խառն-
ված քի մի թու լու թյուն նրա դյու ցազ նա կան 
մե ծու թյու նը թու նա վո րեց... սի րո փա նա քի 
որ դը հսկա յա կան հրա շա կեր տը տա պա-
լեց...» (էջ 393):

Մու րա ցա նը չի կա րո ղա նում նե րել մեծ 
մար դու կամ քի թու լու թյու նը։ Նա հե տեւո ղա-
կա նո րեն հաս տա տում է այն գա ղա փա րը, 
որ պե տա կան գոր ծի չը պետք է ան սահ ման 
բարձր լի նի հա սա րակ մահ կա նա ցու նե-
րից, հաղ թա հա րի իր անձ նա կան ապ րում-
ներն ու թու լու թյուն նե րը, կա րո ղա նա սթափ 
գնա հա  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:

Իրենց կրքե րի տա րեր քին մատն ված 
մարդ կանց կյան քի պատ մու թյու նը մի խոր-
հուրդ է թաքց նում իր մեջ, բա րո յա կան մի 
դաս, պատ մա փի լի սո փա յա կան մի պատ-
գամ, որ գրո ղը պար զում է որ պես հա վի տե-
նա կան ճշմար տու թյուն։ Մար դուն բնորոշ 
է զգաց մուն քին տրվե լու թու լու թյու նը, բայց 
այն պետք է զի ջի իր դիր քե րը, երբ հան դի-
պում է գե րա գույն ճշմար տու թյա նը՝ հայ րե-
նի քին: Բո լոր զգաց մունք նե րը մարդ կա յին 
են, բայց զգաց մունք նե րից գե րա գույ նը 
հայ րե նա սի րու թյունն է, բո լոր զգաց մունք-
նե րը մաս նա վոր են, հայ րե նա սի րու թյու նը՝ 
բա ցար ձակ. նրա դեմ մե ղան չո ղի պա տի ժը 
լի նում է Աշոտ Եր կա թի պատ ժի նման հո գե-
տանջ։

Մեր կար ծի քով՝ Մու րա ցա նին չի հա ջող-
վել ներ կա յաց նել Աշոտ Եր կա թի կեր պարն 
ամ բող ջու թյամբ, ստեղ ծել հո գե բա նո րեն 
հա մո զիչ կեր պար։ Հե ղի նա կին հա ջող վել է 
պա տե րազ մի դաշ տում ար դա րաց նել նրա 
Եր կաթ մա կա նու նը, բայց պա տե րազ մի 
դաշ տից դուրս նա թու լա կամ մահ կա նա ցու 
է, ում առաջ նոր դում են սե փա կան կրքե րը: 
Հզոր ար քան, որի օրոք Հա յաս տա նում խա-
ղա ղու թյուն է հաս տատ վում, որը կա րո ղա-
նում է հա մախմ բել նա խա րար նե րին ու հա-
սա րակ ժո ղովր դին, պար զա պես դառ նում 
է իր զգաց մուն քի գե րին, ստոր քայ լե րի է 
դի մում, գոր ծում է այն պի սի արարք ներ, 
որոնք վա յել չեն Հա յոց թա գա վո րին:

Որ քան էլ որ Մու րա ցանն Աշոտ Եր կա-

թի կեր պա րը կեր տե լիս բաց թո ղում ներ է 

արել, շեղ վել պատ մա կան աղ բյու նե րից, 

նրան ներ կա յաց րել իբ րեւ թու լա մորթ ար-

քա, որը դառ նում է իր զգաց մունք նե րի զո-

հը, սա կայն ճշմար տու թյան դեմ մե ղան չած 

կլի նենք, եթե չա սենք, որ գրո ղին, այ նուա-

մե նայ նիվ, հա ջող վել է ստեղ ծել հո գե կան 

հարս տու թյուն ունե ցող ինք նա տիպ կեր-

պար, որը, ըստ էու թյան, հա րա զատ է դա-

րաշր ջա նի ոգուն: Մու րա ցա նը կա րո ղա ցել է 

ըմբռ նել մեծ ան հա տա կա նու թյուն նե րի այդ 

դա րաշր ջա նի պատ մա կան ու հո գե բա նա-

կան ճշմա րիտ ոգին, քա նի որ դա իս կա պես 

ընդգծ ված ան հա տա կա նաց ման ու ան հա-

տակ նու թյուն նե րի շրջան էր, որ տեղ բարձր 

թռիչք նե րը չէ ին կա րող չզու գորդ վել ան կում-

նե րին, խիստ անձ նա կա նաց ված հե րո սա-

կա նու թյու նը չէր կա րող չշա ղախ վել դրա մա-

տիզ մին (Սա ֆա րյան Վ., նշվ. աշխ., էջ 132):
Մեր կար ծի քով՝ Աշոտ Եր կա թի կեր պա րի 

վե րա բե րյալ սուբ յեկ տիվ է Ա. Տեր տե րյա-

նի տե սա կե տը. նա պնդում է, որ ար քա յի 

կեր պա րը «միան գա մայն դժգույն եւ ստվե-

րա յին է» (տե՛ս Տեր տե րյան Ա., նշվ. աշխ., 
էջ 10): Մեր կար ծի քով՝ Աշոտ Եր կա թի կեր-

պարն ավե լի հե տաքր քիր ու դի նա միկ 

կեր պար է, քան Գեւորգ Մարզ պե տու նու 

կեր պա րը, քա նի որ գրո ղը նրան ներ կա-

յաց նում է բազ մա կող մա նիո րեն՝ թե՛ դրա-

կան, թե՛ բա ցա սա կան հատ կա նիշ նե րով։

Սամ վել ԵՂԻ Ա ԶԱ ՐՅԱՆ

Հերոսների դրամատիկ հոգեվիճակները 
«Գեւորգ Մարզպետունի» վեպում

Համաստեղի «Սպիտակ ձիաւորը» վեպը
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 էջ 6
Ես մտա ծում եմ, որ բարձր մշա կույ-

թի հիմ քում ըն կած է նույն այն մեղ քը, ին-
չը պա տե րազ մի հիմ քում է, քա նի որ այդ 
ամե նը ծնվում եւ զար գա նում են բռնու թյան 
մեջ։ Սա կայն չա րի քը, որը ստեղծ վում է 
մշա կույ թում, ինչ պես եւ չա րի քը ստեղծ ված 
պա տե րազ մում, երկ րոր դա կան են եւ ոչ թե 
առաջ նա յին. այն պա տաս խանն է այն չա-
րի քի, որը սկզբնա կան է՝ ծնված խա վա րից 
եւ պար տադր ված կյան քի սկզբնա հիմ քին։

Հնա րա վոր չէ մո տե նալ պա տե րազ-
մին դոկտ րի նյո րա կա նո րեն (կու րա դա-
վան) — նպա տա կա հար մա րո րեն։ Կյան քի 
գնա հատ մամբ դոկտ րի նյո րա կան բա ցար-
ձա կու թյու նը մշտա պես ան կյանք է, բռնի, 
մշտա պես փա րի սե ցիա կան շա բաթ նե րի 
հռչա կումն է մար դու վրա։ Սա կայն մար-
դը բարձր է շա բա թից, եւ շա բա թը չպետք 
է կյան քի բա ցար ձակ սկզբունք լի նի։ Հնա-
րա վոր է եւ ցան կա լի միայն կեն սա կան- 
պլաս տիկ բա րո յա կա նու թյու նը, որի հա մար 
աշ խար հի ամեն բա նում կա ան հա տա կան 
ստեղ ծա գոր ծա կան խնդիր։ Հա րա բե րա կա-
նու թյան ոլոր տին ըն դու նե լի չէ բա ցար ձա-
կը։ Պատ մա կա նո րեն մարմ նա կան աշ խար-
հում ոչինչ չկա բա ցար ձակ։ Հնա րա վոր 
է բա ցար ձակ կյանք, սա կայն հնա րա վոր 
չէ կի րա ռել բա ցար ձա կը հա րա բե րա-
կան կյան քի հան դեպ։ Բա ցար ձակ կյան քը 
կյանքն է սի րո մեջ։ Բա ցար ձակ կյան քում 
չի կա րող լի նել պա տե րազմ, բռնու թյուն եւ 
սպա նու թյուն։ Սպա նու թյու նը, բռնու թյունն 
ու պա տե րազ մը հա րա բե րա կան կյան քի 
նշան ներն են, պատ մա կան-մարմ նա կան, 
ոչ աստ վա ծա յին։ Պատ մա կան մարմ նում, 
նյու թա կան սահ մա նա փա կում նե րում հնա-
րա վոր չէ աստ վա ծա յին բա ցար ձակ կյանք։ 

Մենք ապ րում ենք բռնու թյան մեջ, քա նի որ 
ապ րում ենք ֆի զի կա կան մարմ նով։ Նյու-
թա կան աշ խար հի օրենք նե րը բռնու թյան 
օրենք ներ են։ Բռնու թյան եւ պա տե րազ մի 
բա ցար ձակ մեր ժու մը միայն ան հա տա կան 
երեւույթ է, այլ ոչ թե սահ ման ված կարգ ու 
օրենք։ Իսկ դա են թադ րում է «խա ղա ղու-
թյան» եւ դրա եր կուն քի օրեն քի ոգեշն չում, 
զար թոնք, մար դու մարմ նի լու սա վո րում ոչ 
երկ րա յին լույ սով։ Սա կայն աշ խար հի նյու-
թա կան կյան քի հան դեպ չի կա րե լի կի րա-
ռել բա ցար ձա կը որ պես օրենք ու կարգ։ 
Ավե տա րա նը կյան քի օրեն քը չէ։ Բա ցար-
ձա կը կի րա ռե լի չէ, այլ ձգտե լի։ Բա ցար-
ձակ կյան քը դա երա նե լի կյանքն է եւ ոչ թե 
կյան քը, որը լի է կար գե րով ու օրենք նե րով։ 
Հա րա բե րա կա նի հան դեպ բա ցար ձա կի կի-
րա ռու մը օրենք նե րով շա բա թա կա նու թյուն 
է, ին չը դա տա պար տեց Քրիս տո սը։

Բա ցար ձակ ճշմար տու թյու նը չա րի քին 
բռնու թյամբ չըն դի մա նա լու մա սին կյան քի 
օրեն քը չէ այս քաո սա յին եւ մութ աշ խար-
հում, ին չը խրված է նյու թա կան հա րա բե-
րա կա նու թյան մեջ եւ ար տաք նա պես ներ-
մուծ ված բա ժա նու մով ու թշնա մու թյամբ։

Թող այդ կյանքն անց նի բա ցար ձակ 
կյան քի սի րո մեջ։ Միայն կա րե լի է սա ցան-
կա նալ եւ միայն սրան կա րե լի է ձգտել։ Սա 
կա տար վում է խորհր դա վոր ու ան տե սա նե-
լի կեր պով, ինչ պես ան տե սա նե լի է ըն թա-
նում Աստծու Ար քա յու թյու նը։

Բայց կա րիք չկա ոչ մի ներ քին իմաստ 
ցան կա նալ ար տա քին աշ խար հին՝ նախ-
կին քաո սում, մթան, չա րու թյան եւ թշնա-
մու թյան մեջ։ Դա ոչինչ չի տա լիս։ Բա ցար-
ձա կի օրենք նե րը հա րա բե րա կան կյան քին 
պար տադ րե լը դոկտ րի նյո րու թյուն է՝ զերծ 
ուզածդ ներ քին իմաս տից։ Ցան կալ կա րե լի 

է լոկ ներ քին առող ջու թյուն եւ ոչ թե ար տա-
քին, մա կե րե սա յին առող ջու թյուն՝ ներ քին 
հի վան դու թյան պա րա գա յում։ Չի կա րե լի 
խիստ ընդգ ծել, որ Քրիս տո սի բա ցար ձակ 
սե րը հո գու նոր, երա նե լի կյանքն է, այլ ոչ 
թե հա րա բե րա կան նյու թա կան կյան քի 
օրեն քը։ Ահա թե ին չու է ան վեր ջո րեն բարդ 
քրիս տո նեու թյան՝ պա տե րազ մի նկատ-
մամբ վե րա բեր մուն քի խնդի րը։

Պա տե րազ մը լոկ կա րե լի է ըն դու նել որ-
պես ող բեր գա կան-տա ռա պա լից երեւույթ։ 
Պա տե րազ մի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը 
կա րող է լի նել միայն ան տի նո միա կան։ Դա 
ոչն չա ցումն է հա մաշ խար հա յին կյան քի 
ներ քին խա վա րի, ներ քին չա րի քի, մեղ քի 
ըն դու նումն ու ապաշ խա րու մը։ Բա րե հո գի, 
լա վա տե սա կան, բա ցար ձակ ուրախ վե րա-

բեր մունք պա տե րազ մի հան դեպ թույ լատ-
րե լի չէ. դա ան բա րո յա կա նու թյուն է։ Մենք 
պա տե րազ մը ե՛ւ ըն դու նում ենք ե՛ւ մեր ժում։ 
Մենք ըն դու նում ենք պա տե րազ մը հա նուն 
նրա մերժ ման։ Ռազ մա մո լու թյունն ու պա-
ցի ֆիզ մը նույ նան ման կեղ ծիք են։ Ե՛վ մե-
կում, ե՛ւ մյու սում ար տա քին վե րա բեր մունք 
կա կյան քի նկատ մամբ։ Պա տե րազ մի ըն-
դու նու մը կյան քի ող բեր գա կան սար սա փի 
ըն դու նումն է։ Եթե պա տե րազ մում կա գա-
զա նու թյուն եւ մարդ կա յին դի մագ ծի կո-
րուստ, ապա նրա նում կա նաեւ մեծ սեր՝ 
խա վա րում փշրված։
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Տպաքանակը՝ 1225

 էջ 5
Հան գա մանք նե րի բե րու մով իմ երկ րորդ 

առն չու թյու նը չա րեն ցյան վայ րե րում տե ղի 
ունե ցավ 2013 թ., երբ Երեւա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի հայ բա նա սի րու թյան ֆա-
կուլ տե տի շրջա նա վարտ մի շարք մա գիստ-
րոս նե րի եւ բա կա լավ րե րի հետ մեկ նե ցինք 
Արեւմ տյան Հա յաս տան՝ Աղ թա մար վան քում 
եւ Անիի Մայր տա ճա րում հանձ նե լու նրանց 
ավար տա կան դիպ լոմ նե րը։ Ճա նա պար հոր-
դու թյան ըն թաց քում եղանք նաեւ Ղար սում, 
այ ցե լե ցինք բերդ եւ, իհար կե, Չա րեն ցի բնա-
կած են թադ րյալ տուն, որը շատ չէր տար բեր-
վում «Տաղ անձ նա կան» քերթ վա ծում գրո ղի 
նկա րագ րած ինչ պես գտնվե լու վայ րից, այն-
պես էլ ար տա քին տես քից. «Թո ղած Կար-
սում, գե տի ափին, տունս՝ շին ված ան տաշ 
քա րով» (տե՛ս Ե. Չա րենց, Պոեմ ներ, բա նաս-
տեղ ծու թյուն ներ, Երեւան, 1984, էջ 301)։

Չա րեն ցա գետ Դա վիթ Գաս պա րյա նը, ել-
նե լով Չա րեն ցի մի ար տա հայ տու թյու նից, 
թե «իջ նում էինք գե տափ», այն կար ծիքն է 
հայտ նում, որ այդ տու նը գտնվել է Ղար սի 
բեր դի սա րա լան ջին, որն այն քան էլ հա մո-
զիչ չէ։

Երբ հարթ տե ղան քից մո տե նում ես ան-
մի ջա պես ջրին, հա ճախ են օգ տա գործ-

վում «իջ նենք ջրի մոտ», «իջ նենք ջու րը», 
«իջ նենք ջրի ափ», «իջ նենք գե տափ» ար-
տա հայ տու թյուն նե րը, որոնք բո լո րո վին էլ 
չեն նշա նա կում, թե ինչ-որ մի բար ձուն քից 
(տվ յալ դեպ քում՝ բեր դի սա րա լան ջից) է 
էջ քը։ Կար ծում ենք՝ չա րեն ցյան «իջ նել»-ն 
ավե լի շատ մո տե նալ է նշա նա կում, քան 
վե րեւից իջ նել։

Ասում են, որ «չա րեն ցյան» գե տափ նյա 
տունն այ սօր ար դեն չկա։ Բայց մեր գնա-
ցած ժա մա նակ այն դեռ կան գուն էր՝ թեեւ 
կի սա փուլ վի ճա կում, որն ինք նին ամեն 
ինչ կորս վա ծի, տա նուլ տվա ծի խոր հուրդն 
ուներ եւ որն ամ բող ջո վին «ան գույն Կար-
սի» «հնա մյա թա խի ծով» էր պատ ված։ Այն 
անանց թա խի ծով, որի վե րա բե րյալ գրողն 
իր «Չա րենց-նա մե»-ում գրել է.

Նա մեր տանն էր վա ղուց մե ծա ցել,
Դեռ եղել էր պա պիս ժա մա նակ։
Մնա ցել էր՝ հոգ նած ու ծեր,
Սպա սում էր, որ եր կինք գնա...
(Ե.  Չա րենց, Ըն տիր եր կեր, Երեւան, 

1955, էջ 45)։

Տան դի մաց՝ Ղար սի այ գու ձախ կող մի 
վրա բարձ րա ցող միջ նա բեր դի գա գա թին 
ծա ծան վող կարմ րա լուս նա յին թուր քա կան 

դրոշն ու «չա րեն ցյան տան» ուղ ղու թյամբ՝ 
գե տի այն կող մից քիչ հե ռու, կան գուն, դե-
ռեւս շեն, սեւ քա րով կա ռուց ված ու սեւա-
վոր ված կի սա բաց-կի սա փակ Առա քե լոց 
եկե ղե ցու առ կա յու թյունն այլ բան չէ ին 
հաս տա տում, եթե ոչ «գորշ քա ղա քի» այն 
ան կու մը, որ նա ունե ցավ 1920-ին, եւ որի 
մա սին այն քան խոր ու ող բեր գա կան գրել 
է Չա րենցն իր «Եր կիր Նա ի րի» «պոե ման-
ման վե պում»՝ ասե լով, որ այն «ուտում» 
է իր սիր տը, օրե րի մշու շից հարց նում. 
«....չե՞ս ճա նա չում։ Մո ռա ցե՞լ ես...», թաղ վում 
մշու շում՝ «հա զա՜ր-հա զա՜ր տես քով ու կեր-
պա րան քով» նո րից ու նո րից պատ կե րա-
նա լու հա մար՝ մերթ որ պես ցնորք ու կանչ, 
հուշ ու ֆիկ ցիա, մերթ էլ որ պես «ուղե ղա յին 
մոր մոք»։ Այդ Նա ի րիի բնա կիչ նե րից էին 
նաեւ Չա րեն ցի ծնող նե րը, հայ րը՝ «հա գին 
կա պա», դեմ քը՝ «ար ծա թե ափ սե», մայ րը՝ 
«գլխին՝ թեհ րա նի լա չակ», մա զե րին՝ «ոս կե-
մուգ հի նա»: Ասել է՝ ման կու թյուն, «ոս կե թեւ 
մի թռչուն», որը նման եղավ՝

 ....լճակն ըն կած
 Ար ծա թե լու սի նի դիս կին:—
Դու կա յիր— ու չկաս հի մա դու,
 Արեւի դեմ դու, թույլ, հան գար—
 Բայց ար դյոք կա յի՞ր դու իս կի...
(նույն տե ղում, էջ 46)։

Չա րեն ցյան եր րորդ առն չու թյու նը շատ 
ավե լի եր կար է առ կա իմ կյան քում, գրե թե 
ամե նօ րյա: Բնակ վե լով Քա նա քե ռում՝ մեր 
տա նից երեւա ցող նրա եր կու եկե ղե ցի նե-
րից ոչ հե ռու, ես հա ճախ եմ այ ցե լում կամ 
անց նում նրան ցից մե կի՝ 1695-ին կա ռուց-
ված Սբ Հա կոբ Մծբնա Հայ րա պե տի եկե-
ղե ցու հա րա կից ճա նա պար հով, մյուս եկե-
ղե ցու՝ Սբ Աստ վա ծած նի շի նա րա րու թյու նը 
նույն պես այդ թվա կա նին է ավարտ վել, եւ 
որի կենտ րո նա կան մուտ քի մոտ Ապո վենց 
(Աբո վ յան նե րի) գե րեզ մա նա տե ղին է։ Եկե-
ղե ցին նշա նա վոր է նաեւ նրա նով, որ ժա-
մա նա կին Էջ միա ծին—Թիֆ լիս—Էջ միա ծին 
եր թեւե կող ուղեւոր նե րի հայտ նի ու ամե նա-
մեծ իջեւա նա տե ղին է եղել: Պատ մա կան 
իրա դար ձու թյուն նե րի առու մով շատ ավե լի 

ուշագ րավ է Սբ Հա կոբ եկե ղե ցին, որն ան-
ցյա լում ունե ցել է նաեւ եկե ղե ցա կան սե մի-
նա րիա: Եկե ղե ցին եղել է պարս պա պատ, 
որից հի մա մնա ցել է միայն կա մա րա կապ 
մուտ քը, որն ունի ձիա վոր մար դու բարձ-
րու թյուն եւ եր կու մար դու հա մար քա րե 
նստե լա տեղ՝ նա խա տես ված հսկիչ-պա-
հակ նե րի հա մար:

Վա ղուց նաեւ չկա եկե ղե ցու հա րա վա-
յին դռան մոտ գտնվող հսկա չի նա րի ծա-
ռը, որը տա րի նե րի ու բարդ դեպ քե րի ծանր 
բեռ ուներ, «ակա նա տեսն» էր եղել որմ նա-
նկար նե րի ջնջմա նը ու եկե ղե ցին կոլտն-
տե սու թյան պա հես տի վե րա ծե լուն եւ գու ցե 
հենց դրա նից էլ թեք վել էր, կի սա խո նարհ-
վել, նման վել ծնկա չոք աղո թող մար դու եւ 
որը թեեւ չէր չո րա ցել, բայց կտրվեց տա-
րի ներ առաջ: Այն չի նա րին, որի հո վա նու 
ներ քո քա նա քեռ ցի նե րը սե ղան էին բա ցել 
1836-ին իրենց հայտ նի հա մա գյու ղա ցի 
Խա չա տուր Աբո վ յա նի՝ Դոր պա տի հա մալ-
սա րանն ավար տե լուց հե տո հայ րե նիք վե-
րա դառ նա լու առի թով:

Ի դեպ՝ մեր գեր դաս տա նը Խ. Աբո վ յա-
նի, Հա մո Սա հյա նի խոս քե րով ասած, հայ 
գրա կա նու թյան «մե ծե րից ամե նա մե ծի», 
Ե. Չա րեն ցի բնու թագր մամբ, մեր ժո ղովր-
դի «գո յու թյան խոր հուրդ» դար ձած մեծ 
Լու սա վոր չի հետ մայ րա կան կող մից ազ-
գա ճյու ղա յին կապ ունի՝ լի նե լով Աբո վ յա նի 
քե ռու (մո րեղ բոր)՝ Կրչենց Վի րա պի շա ռա-
վիղ նե րից, որի մա սին բա վա կա նին գրում է 
Աբո վ յանն իր «Վերք Հա յաս տա նի» վե պում։ 
Չա րեն ցի հետ, ինչ պես ար դեն գրել ենք վե-
րեւում, միայն պա տա հա կա նու թյուն ներն 
են առն չու թյուն ներ ստեղ ծել. ես էլ եմ ծնվել 
մար տի 13-ին, եւ իմ հոր անունն էլ է Աբ-
գար, որը 1915-ին՝ 19 տա րե կա նում, եղել է 
Քա նա քե ռի՝ նույն Սբ Հա կոբ եկե ղե ցու տա-
րած քում կազ մա վոր վող կա մա վո րա կան 
գու մար տակ նե րի (դրու ժի նա նե րի) զին վոր 
եւ կռվե լով հա սել մին չեւ Սա րի ղա միշ:

Շա րու նա կե լի

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

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Չարենցյանհետքերով


