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Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
շնորհավորական ուղերձը Գիտելիքի, գրի եւ դպրության օրվա առիթով

Գիտելիքի,գրիեւդպրությանօրվաառիթովՄայրԱթոռ
ՍուրբԷջմիածնիցՀայրապետականսիրովՄերօրհնու
թյուննենքբերումեւշնորհավորումբոլորկրթօջախների
սաներինումանկավարժներին,կրթությանգործումներգ
րավվածբոլորպատասխանատուներին։
Սիրելինե՛ր,սկսվումէեւսմեկուսումնականտարի՝գի

տելիքներիամբարմանուարժեքներիճանաչման,հոգեւոր
ումտավորհասունացման,նորձգտումներիուջանադրու
թյանժամանակամիջոց,որընախաշավիղնէմերերկրի
զարգացմանեւառաջադիմության։Արդարեւ,իրլուսավոր
ապագայիննայողամենժողովրդիեւհասարակությանհա
մարուսումնուկրթություննառաջնահերթնպատակներ
են։Այդպեսէդարերովընկալելնաեւմերժողովուրդը՝նե
ղություններովլիժամանակներումանգամվառպահելով
իմացությանեւկրթությանջահը։Այսհամոզումնառավել
պիտիառաջնորդիմեզայսօր,երբմերկյանքըխռովված
էպատերազմիծանրհետեւանքներով,երբաշխարհնալե
կոծվումէիրարամերժընթացքներով։Ներկամարտահ
րավերներիառջեւառավելքանանհրաժեշտէարդիական
կրթությանապահովումը՝խարսխվածազգայինուհոգեւոր
մերարժեքներիվրա,որպեսզիմերզավակներըհարազատ
մնանիրենցինքնությանըեւաստվածայինպատգամների
կենսագործմամբկառուցենիրենցկյանքնուապագանմեր

հայրենիքի։«Տունըշինվումէիմաստությամբեւհաստատ
վումխոհեմությամբ,եւգիտությամբշտեմարաններըլցվում
ենամենայնհարստությամբուպատվականբարիքներով»
(Առակ.ԻԴ3—4)։
Մերաղոթքնումաղթանքնէ,որԱստվածլուսավորպա

հիմերկրթօջախները,օրհնիմանկավարժներիդաշխա
տանքը՝կրթելումերժողովրդիարժանավորզավակներ,
եւպարգեւիձեզուժուեռանդձերնվիրականառաքելու
թյանմեջ։Սիրելի՛սաներ,զորացեքջանասիրությամբ,քա
ջարթունմտքովուհոգովեւձերուսուցիչներիառաջնոր
դությամբումիասնականջանքերովուսումնականտարին
առատդարձրեքարդյունքներով,որոնքպիտիլուսավորեն
ձեզանիցյուրաքանչյուրիեւմերողջժողովրդիճանապար
հըեւծառայենաստվածապարգեւմերհայրենիքիզորաց
մաննուառաջընթացին:
ԹողԱստվածԻրԱմենախնամհովանուներքոխաղա

ղությանմեջառատապեսօրհնիեւհանապազպահպանի
մերհայրենիքնուժողովրդին:

Օրհնությամբ՝

ԳԱՐԵԳԻՆԲ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՄԵՆԱՅՆՀԱՅՈՑ

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ուղերձը

Սիրելի՛ժողովուրդհայոց,
Վերստինխռովվածենմերհոգիները։Ցավովեւան

հանգստությամբենքհետեւումՀայաստանիսահմանիեր
կայնքովԱդրբեջանիկողմիցգիշերըսանձազերծվածսադ
րիչմարտականգործողություններին,որոնցհետեւանքով
գնդակոծվելենխաղաղբնակավայրեր,կանզոհերեւվի
րավորներ։Դատապարտելիենխաղաղությանօրակար
գովբանակցայինգործընթացներիժամանակահատվածում
ձեռնարկվածայսդավադիրքայլերը։Ակնհայտէ՝թշնամին
չիփոխվել,չենփոխվելնաեւնրանկրտումներնումտադ
րությունները։2020թվականիպատերազմը,վայրագգոր
ծողությունները՝Արցախիմերժողովրդիեւոտնձգություն
ներըՀայաստանիսահմաններինկատմամբ,որհամարժեք
միջազգային գնահատականիայդպես էլ չարժանացան,
համարձակություններշնչեցինթշնամունշարունակական
ռազմականգործողություններովփորձելուհասնելցանկալի
զիջումների։Իրական,արժանապատիվխաղաղությունըչի
կարողհաստատվելսպառնալիքներովուպարտադրանքնե
րով,չիկարողբարեբերլինելեւհարատեւությունունենալ։
Սիրելի՛ զավակներ մեր ի Հայաստան, Արցախ եւ ի

սփյուռս,վստահենք՝մերժողովրդիոգինամուրէ,հայրե
նիքիսահմաններըպահողզինվորները՝անվեհեր։Թիկուն
քումհայրենիսրբազանհողնէ,մերընտանիքները,հայրե
նիդրոշըծածանողմերնահատակհերոսներիշիրիմները
եւառԱստվածձայնողտաճարները։Առկաիրադրության
մեջթույլչպետքէտանք,որանմիաբանություննուներհա

սարակականբեւեռացումներըմեզառաջնորդեննորպար
տությունների,պարտադրվածխաղաղությունը՝նորզի
ջումների։Մերմիասնականությամբեւհայրենիքիհանդեպ
հավատարմությամբպետքէդիմակայենքնաեւայսփոր
ձությանը։Արդ,մերկարողություններնուհնարավորու
թյունները,ազգայինողջներուժըհամախմբենքեւսատար
լինենքՀայոցբանակինեւհայրենիքիկարիքներին։Չերկմ
տենքեւգործենքառհայրենինսիրովեւպատասխանատ
վությամբ։Ամենայնհանձնառությամբյուրաքանչյուրսմեր
պատասխանատվությանոլորտումանենքկարելին՝հանուն
անկախպետականությանանսասանության,հանունմեր
ազգիհարատեւության։
ՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածնից կոչ ենք ուղղում մի

ջազգային հանրությանը եւ հատկապես մեր բարեկամ
երկրներին՝ազդուքայլերձեռնարկելկասեցնելուԱդրբե
ջանիհերթականագրեսիանեւնկրտումներըՀայոցաշ
խարհինկատմամբ։
ԵղբայրականմերդիմումնէքույրԵկեղեցիներիհովվա

պետերինաղոթելուառաջինքրիստոնյապետության,նրա
հավատավորժողովրդիապահովությանհամարեւկարե
լինպաստբերելուտարածաշրջանումիրականխաղաղու
թյանհաստատմանը։
ՄերհայցնէառՄիածինՈրդին՝մերՏերըՀիսուսՔրիս

տոս՝վերստինայցիգալուԻրփոքրհոտին,որինդարեր
առաջընտրեցիվկայությունիրհավատի։Աղոթումենքզոհ
վածմերզավակներիհոգիներիխաղաղության,նրանցհա

րազատներիուընտանիքներիմխիթարությանհամար։Շու
տափույթապաքինումենքմաղթումբոլորվիրավորներին։
ԹողՏերնամուրուտոկունպահիեւԻրԱմենախնամՍուրբ
Աջովպահպանիհայոցզինվորին։
ԱստվածպահապանՀայոց բանակին եւ մեր հայրե

նիքին։
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Մայր Աթոռի «Վաչե եւ Թամար Մանուկյան» 
վարչական շենքի հիմնօրհնեքը

Սեպ տեմ բե րի 7-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նում, 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, կա տար վեց 
Մայր Աթո ռի «Վա չե եւ Թա մար Մա նու կյան» վար չա կան շեն-
քի հիմ նօրհ նե քի արա րո ղու թյու նը։ Վար չա կան շեն քը կա-
ռուց վում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի բա րե րար ներ տեր եւ 
տի կին՝ Վա չե եւ Թա մար Մա նու կյան նե րի սրտա բուխ հանձ-
նա ռու թյամբ եւ ազ նիվ նվի րատ վու թյամբ։

Արա րո ղու թյա նը ներ կա էին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի 
միա բա նու թյու նը, պաշ տո նեու թյու նը, տիար Վա չե Մա նու-
կյա նի հա տուկ ներ կա յա ցու ցիչ Արա Ալեք սա նյա նը եւ հա-
վա տա վոր հա յոր դի ներ։

Հիմ նօրհ նե քից հե տո Նո րին Սրբու թյունն իր օրհ նու թյունն 
ու գնա հա տան քը հղեց բա րե պաշտ Մա նու կյան ըն տա նի-
քին, որն իր ար դար վաս տա կը ծա ռա յեց նում է հա յոց ազ-
գի բա րօ րու թյա նը եւ Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու պայ-
ծա ռու թյա նը: Հա յոց Հով վա պե տը հայ ցեց, որ Բարձ րյալն 
Աստ ված ազ գան վեր եւ էջ միած նա սեր բա րե րար ներ տեր եւ 
տի կին՝ Վա չե եւ Թա մար Մա նու կյան նե րին ու նրանց սի րե-
ցյալ զա վակ նե րին պար գեւի աստ վա ծօրհ նյալ եւ եր ջա նիկ 
կյան քի բա զում տա րի ներ ու նո րա նոր բա րի իրա գոր ծում-

ներ ազ գա յին-եկե ղե ցա կան ան դաս տա նում։ Վե հա փառ 
Հայ րա պետն իր օրհ նու թյու նը փո խան ցեց նաեւ ճար տա-
րա պետ Ար տակ Ղու լ յա նին եւ շի նա րա րու թյունն 
իրա կա նաց նող «Այ գե ձոր» ՍՊԸ-ին՝ Երկ նա վո րից 
հայ ցե լով, որ բա րի ավար տին հասց նեն նոր կա-
ռույ ցի շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը:

Ապա Նո րին Սրբու թյունն ըն թեր ցեց հիմ նօրհ-
նե քի առի թով կազմ ված հի շա տա կա րա նը, որն 
այ նու հե տեւ զե տեղ վեց կա ռույ ցի հիմ քե րում։ 
«....Հայ րա պե տա կան մեր օրհ նու թյունն ու բարձր 
գնա հա տանքն ենք բե րում ազ գա յին բա րե րար-
նե րին, որոնց ազ գա սի րու թյան եւ հայ րե նան վի-
րու մի ար գա սիքն են հայ րե նի քում եւ Սփյուռ քի 
հա յա հոծ տար բեր հա մայնք նե րում գոր ծող՝ հայ 
մա նուկ նե րի ինք նու թյան դարբ նոց դպրոց ներն 
ու վար ժա րան նե րը, երի տա սարդ նե րի բարձ-
րա գույն կրթու թյանն ի նպաստ սահ ման ված 
կրթա թո շակ նե րը, բա րե սի րա կան եւ մշա կու թա-
յին ծրագ րե րը։ Մա նու կյան եկե ղե ցա սեր ամո-
լը առանձ նա հա տուկ ուշադ րու թյուն է ըն ծա յում 
Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցուն 

եւ հա մայն հա յու թյան հո գեւոր կենտ րոն Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ միած նին՝ իր ար դար վաս տա կից պար բե րա կան ըն ծա յա-
բե րում նե րով զո րա վիգ լի նե լով Եկե ղե ցու հո գեւոր ու հա յա-
պահ պան սրբա զան առա քե լու թյա նը։ Տեր եւ տի կին՝ Վա չե 
եւ Թա մար Մա նու կյան նե րի առա տա ձեռն հո գա ծու թյամբ 
2012 թվա կա նին Սուրբ Էջ միած նում վեր խո յա ցավ «Վա-
չե եւ Թա մար Մա նու կյան մա տե նա դա րա նը»՝ իր հա րուստ 
գրա դա րա նով եւ վա յե լուչ պայ ման նե րով՝ հայ րե նա կան-
եկե ղե ցա կան կյան քում դառ նա լով աստ վա ծա բա նա կան եւ 
հա յա գի տա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րի եւ գի տա ժո ղով-
նե րի ուրույն կենտ րոն։

....Նոր կա ռուց վող վար չա կան շեն քը պի տի ծա ռա յի Մայր 
Աթո ռի վար չա կան կա ռույց նե րի մեկ տեղ ման եւ գոր ծու-
նեու թյան ար դյու նա վետ կազ մա կերպ ման գոր ծին՝ իր յու րօ-
րի նակ ճար տա րա պե տու թյամբ նաեւ գե ղեց կաց նե լով մեր 
Սուրբ Եկե ղե ցու հո գեւոր կենտ րո նը։

Հայ րա պե տիս աղոթքն է, որ Բարձ րյալ մեր Տերն Իր 
Սուրբ Աջի հո վա նու ներ քո խա ղաղ ու անվ տանգ պա հի 
հայ րե նի մեր եր կի րը, բա րօր ու շեն՝ արշ խար հաս փյուռ հա-
յոց կյան քը, պայ ծառ ու բա րե զարդ՝ Հա յաս տա նյայց մեր 
Սուրբ Եկե ղե ցին....»,— նշված է հի շա տա կա րա նում։

Սեպ տեմ բե րի 7	 Տե	ղե	կատ	վա	կան	տեխ	նո	լո	գիա	նե	րի	ոլոր	տում	

2021	թ.	ՀՀ	պե	տա	կան	մրցա	նա	կի	դափ	նեկ	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 տե ղե կատ վա կան տեխ-
նո լո գիա նե րի ոլոր տում հա մաշ խար հա յին 
ներդր ման հա մար ՀՀ պե տա կան մրցա նա-
կի ար ժա նա ցած «Այ Բի Էմ» (IBM) ըն կե րու-
թյան էլեկտ րո նա յին նա խագծ ման ավ տո մա-

տաց ման խմբի փոխ նա խա գահ 
Լեոն Սթո կին՝ ուղեկ ցու թյամբ «Սի-
նոփ սիս Ար մե նիա» ըն կե րու թյան 
նա խա գահ Եր վանդ Զո րյա նի եւ 
գոր ծա դիր տնօ րեն Հո վիկ Մու սա-
յե լ յա նի։

Հան դիպ ման սկզբում «Սի-
նոփ սիս Ար մե նիա» ըն կե րու թյան 
տնօ րե նը,  անդ րա դառ նա լով 
ըն կե րու թյան կող մից կազ մա-
կերպ վող ամե նա մյա մրցա նա-
կա բաշ խու թյա նը, Ամե նայն Հա-
յոց Կա թո ղի կո սին ներ կա յաց րեց 
2021 թ. դափ նե կիր Լեոն Սթո կին 
եւ նրա ներդ րու մը նո րա րա րա-
կան տեխ նո լո գիա նե րի ստեղծ-
ման գոր ծում։

Շնոր հա վո րե լով Լեոն Սթո կին 
ՀՀ պե տա կան մրցա նա կին ար-

ժա նա նա լու առի թով՝ Ամե նայն Հա յոց Կա-
թո ղի կո սը վեր ջի նիս մաղ թեց նո րա նոր 
իրա գոր ծում ներ՝ ի նպաստ մարդ կու թյան 
անվ տանգ եւ ապա հով կյան քի կերտ ման։

Զրու ցա կից նե րը մտքեր փո խա նա կե ցին 
նո րա րա րա կան տեխ նո լո գիա նե րի ոլոր տում 
ապա գա յի հե ռան կար նե րի վե րա բե րյալ։

Սեպ տեմ բե րի 13	 Ռումինիայի	Հանրապետության	արտաքին	
գործերի	փոխնախարարի	գլխավորած	

պատվիրակությանը

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
Ռու մի նիա յի Հան րա պե տու թյան ար տա-

քին գոր ծե րի փոխ նա խա րար Յու լիան Ֆո-

տա յի գլխա վո րած պատ վի րա կու թյա նը։
Հան դիպ մա նը Վե հա փառ Հայ րա պետն 

անդ րա դար ձավ Ադր բե ջա նի՝ Հա յաս տա նի 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց

հան դեպ սան ձա զեր ծած ռազ մա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րին, որի ար դյուն քում կան 
զո հեր, վի րա վոր ներ եւ ավե րա ծու թյուն ներ։ 
Այս առն չու թյամբ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի-
կո սը հույս հայտ նեց, որ մի ջազ գա յին հան-
րու թյու նը մի ջոց ներ կձեռ նար կի զսպե լու 
Ադր բե ջա նի ագ րե սիան՝ հա նուն տա րա-
ծաշր ջա նում խա ղա ղու թյան հաս տատ ման։

Փոխ նա խա րար Յու լիան Ֆո տան իր 
ցա վակ ցու թյու նը բե րեց Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սին ադր բե ջա նա կան ագ րե-
սիա յի հե տեւան քով զոհ ված հա յոր դի նե րի 
կա պակ ցու թյամբ՝ վստա հեց նե լով, որ Ռու-
մի նիա յի կա ռա վա րու թյունն ամեն ջանք 
կգոր ծադ րի նպաս տե լու տա րա ծաշր ջա-
նում կա յու նու թյան ու խա ղա ղու թյան հաս-
տատ մա նը։ Պրն Յու լիան Ֆո տան հույս 
հայտ նեց, որ իր այ ցը Հա յաս տան կնպաս-
տի եր կու բա րե կամ երկր նե րի փոխ հա-

րա բե րու թյուն նե րի առա վել խո րաց մանն 
ու սեր տաց մա նը։

Փոխ նա խա րա րը Նո րին Սրբու թյուն Գա-
րե գին Երկ րորդ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի-
կո սին փո խան ցեց նաեւ Ռու մին Ուղղա փառ 
Եկե ղե ցու Դա նիել Պատ րիար քի ող ջույն-
ներն ու բա րե մաղ թանք նե րը։

Զրույ ցի ըն թաց քում անդ րա դարձ կա-
տար վեց եր կու ժո ղո վուրդ նե րի մի ջեւ առ կա 
դա րա վոր ջերմ հա րա բե րու թյուն նե րին, ինչ-
պես նաեւ ռու մի նա հայ հա մայն քի ներգ րավ-
վա ծու թյա նը Ռու մի նիա յի կյան քի տար բեր 
ոլորտ նե րում եւ երկ րի զար գաց ման գոր-
ծըն թա ցին: Հա յոց Հով վա պետն իր երախ-
տա գի տու թյու նը հայտ նեց Ռու մի նիա յի իշ-
խա նու թյուն նե րին եւ Ռու մին Ուղղա փառ 
Եկե ղե ցուն ռու մի նա հայ հա մայն քի եւ Ռու-
մի նիա յի հա յոց թե մի նկատ մամբ դրսեւոր-
վող հո գա տար վե րա բեր մուն քի հա մար։
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Օծվեց Գեղարդավանքի Սուրբ Կաթողիկե 
եկեղեցու գմբեթի խաչը

Սեպ տեմ բե րի 8-ին՝ Սուրբ Մա րիամ Աստ-
վա ծած նի ծննդյան տո նին, Սուրբ Գե ղար-
դի վա նա կան հա մա լի րում, հան դի սա պե-
տու թյամբ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ 
Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի, կա տար վեց Սուրբ Կա թո ղի կե 

եկե ղե ցու գմբե թի խա չի օծ ման արա րո ղու-
թյու նը։

Սուրբ Կա թո ղի կե եկե ղե ցում՝ սուրբ խո-
րա նի առ ջեւ, ըստ ըն կա լ յալ կար գի, նախ 
սաղ մոս նե րի եր գե ցո ղու թյան ներ քո գի նով 
եւ ջրով լվաց վեց խա չը, ապա սուրբգ րա-

յին ըն թերց վածք նե րից ու աղոթք նե րից հե-
տո Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը սրբա լույս 
մյու ռո նով օծեց այն։

Արա րո ղու թյան ավար տին Հա յոց Հով վա-
պետն իր պատ գա մը հղեց ներ կա նե րին՝ 
մաղ թե լով, որ նո րա օծ խաչն օգ նա կան եւ 

պա հա պան լի նի մեր ժո ղովր դին, հա վե լի 
հա վատ եւ հույս հա յոց կյան քին։

«Մենք հա վա տում ենք խա չի զո րու թյա-
նը, որով կյան քի պի տի կո չենք մեր բո լոր 
իղ ձերն ու տե սիլք նե րը»,— եզ րա փա կեց 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը։

ԵՀԽ 11-րդ համագումարի արձանագրությունն 
արցախյան պատերազմի հետեւանքների վերաբերյալ

Գեր մա նիա յի Կարլս րուե քա ղա քում անց կաց վող՝ Եկե ղե ցի նե րի հա մաշ խար հա յին 
խորհր դի 11-րդ ընդ հա նուր հա մա ժո ղո վը, որին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ամե-
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի օրհ նու թյամբ մաս նակ ցում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միածնի 
պաշ տո նա կան պատ վի րա կու թյու նը, հան դես եկավ Ար ցա խի, ար ցա խա հա յու թյան եւ 
նրա հո գեւոր-մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ հայ տա րա րու թյամբ։

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
2020 թ. Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի 

հետեւանքների վերաբերյալ
Ի հե տեւումն 2020  թվա կա նի աշ նա նը 

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի/Ար ցա խի հա մար 
մղված վեց շա բաթ տեւած ծանր պա տե-
րազ մի՝ Եկե ղե ցի նե րի հա մաշ խար հա յին 
խորհր դի (ԵՀԽ) գոր ծա դիր հանձ նա խումբն 
ըն դու նեց հայ տա րա րու թյուն՝ աղո թե լով 
իմաս տու թյան, միաս նու թյան ու հան դար-
տու թյան հա մար եւ սգա լով բո լոր նրանց 

հետ, ով քեր «սար սա փե լի կո րուստ ներ 
են կրել ոչ միայն սեպ տեմ բեր 27-ից ի վեր 
վերս տին սան ձա զերծ ված պա տե րազ մում, 
այ լեւ տա րա ծաշր ջա նում ինք նո րոշ ման հա-
մար մղված պայ քա րի եր կար պատ մու թյան 
ըն թաց քում՝ յու րա քան չ յուր թան կա գին 
կյան քի կորս տի հետ ավե լի խո րաց նե լով 
թշնա ման քը»:  էջ 4

Խաչվերացի տոնը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում

Սույն թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 11-ին Հա յաս-
տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին 

տո նախմ բեց Խաչ վե րա ցը: Այս բերկ րա ռատ 
օր վա առի թով Մայր Աթո ռի միա բա նու թյու-

նը Պա տա րա գի սրբա զան արա րո ղու թյա նը 
մաս նակ ցեց Սուրբ Գա յա նե վան քում։

Խաչ վե րա ցի տո նին, Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե-
գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ 

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի նա խա գա հու-
թյամբ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի Սուրբ 
Տրդատ բաց խո րա նում տե ղի ունե ցավ երե-
կո յան ժա մեր գու թյուն, հա վարտ որի կա տար-

վեց Խաչ վե րա ցի Ան դաս տա նի կարգ: Տո նի 
առի թով հա վա տա ցյալ նե րի երկր պա գու թյան 
եւ մխի թա րու թյան հա մար դուրս բեր վեց տե-
րու նա կան Սուրբ Խա չա փայ տի մա սուն քը։
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«Քավ լի ցի, որ ես պար ծե նամ այլ բա-
նով, քան միայն մեր Տեր Հի սուս Քրիս-
տո սի խա չով»

(Գաղ. Զ 14):

Քրիս տո սադ րոշմ Սուրբ Խա չը յու րա-
քան չյուր քրիս տո նյա յի պար ծանքն ու 

ապա վենն է։ Խա չի խոր հուր դը հի րա վի մեծ 
եւ սքան չե լի է՝ հա մա ձայն աստ վա ծա յին 
այն տնօ րի նու թյան, որ Ին քը՝ մար դա ցյալ 
Բա նը՝ Աստ ծու Միա ծին Որ դին, զո հա բե րեց 
Իր ան ձը հա նուն մարդ կու թյան փրկու թյան։ 
Եվ ահա Խա չը եղավ այդ փրկա գոր ծու թյան 
զո հա սե ղա նը, որը, ինչ պես Եկե ղե ցու հայ-
րերն են վկա յում, ըն դու նեց Աստ վա ծոր դու՝ 
իր վրա հեղ ված ա րյու նը եւ փո խա րե նը քա-
վու թյուն ու փրկու թյուն շնոր հեց հա մայն 
մարդ կու թյա նը։ Քրիս տո սի այս ան նա խա-
դեպ զո հա բե րու թյու նը, որով Զո հը՝ Ինքն 
Աստ ված, Իր կեն սա տու ա րյամբ սրբաց րեց 
խա չա փայ տը, հիմք հան դի սա ցավ քրիս տո-
նեա կան աշ խար հում տյառ նագր ված Խա չի 
տո նե րի հա մար։

Մահ վան գոր ծի քը մեր Տեր եւ Փրկիչ Հի-
սուս Քրիս տո սի փրկա րար ա րյամբ վե-
րած վեց կյան քի առ հա վատ չյա յի։ Այդ հրա-
շա լի իրո ղու թյու նը, որը փաս տագր վում է 
պատ մու թյան անա չառ էջե րում, մեր առ-
ջեւ է հառ նում դե ռեւս հետ հա րու թե նա կան 
նախ նա կան շրջա նում, երբ Սուրբ Խա չի 
փնտրտու քի նպա տա կով Երու սա ղեմ ժա-
մա նած Պատ րո նի կե թա գու հին Հա կո բոս 
Տյառ նեղ բոր աջակ ցու թյամբ գտնում է 
Փրկչի խա չա փայ տը, ի նշա նա վո րումն որի՝ 
Հա կո բո սը վեր է բարձ րաց նում Սուրբ Խա-
չը՝ առ ի երկր պա գու թյուն ու փա ռա բա նու-
թյուն Աստ ծու, եւ այն զե տե ղում է Երու սա-
ղե մի տա ճա րում։ Տի րոջ խա չա փայ տը վեր 

բարձ րաց նե լու այս առա ջին վկա յու թյու նը 
խո սում է Խա չի կեն սա տու զո րու թյան մա-
սին. երբ նոր մա հա ցած մի աղջ կա, Պատ-
րո նի կե թա գու հու առա ջար կով, հպում են 
երեք նշա նա վոր խա չա փայ տե րին (որոն-
ցից եր կու սին՝ Քրիս տո սի աջ եւ ձախ կող-
մում, գամ վել էին ավա զակ նե րը, իսկ մեկն 
էլ Տի րոջ խա չա փայտն էր), Քրիս տո սի 

ա րյամբ շա ղախ ված Խաչն է, որ կեն դա նու-
թյուն է պար գեւում մե ռյա լին։

Պատ մա կան հա ջորդ վկա յու թյունն առնչ-
վում է Հե ղի նե կայս րու հու կող մից Խա չա-
փայ տը դար ձյալ հրաշ քի մի ջո ցով գտնե լուն 
եւ Սուրբ Հա րու թյան տա ճա րում կանգ նեց-
նե լուն: Այ սան գա մյա հրաշ քը եւս Խա չի կե-
նա րար զո րու թյան մա սին էր խո սում, որի 

շնոր հիվ եւ վե րա կեն դա նա նում է ար դեն 
մե ռած մի պա տա նի, իսկ մա հա մերձ մի 
կին փրկվում է վե րա հաս վախ ճա նից: Ահա 
այս առի թով է, որ Գող գո թա յում կա ռուց վում 
է Սուրբ Հա րու թյան տա ճա րը, ուր եւ վեր է 
խո յա նում Տի րոջ խա չա փայ տը:

Իսկ ահա բուն Խաչ վե րա ցի տոնն իր 
հաս տա տումն ստա նում է ի հի շա տակ 
Քրիս տո սի Սուրբ Խա չի գե րե դար ձի եւ վեր 
բարձ րաց ման (գրաբ.՝ «վե րա ցումն»): Հա-
մա ձայն պատ միչ նե րի վկա յու թյան՝ 7-րդ 
դա րի առա ջին տաս նա մյա կում պարս-
կա-բյու զան դա կան ար դեն լար ված հա-
րա բե րու թյուն նե րը հան գեց նում են նրան, 
որ Պար սից Խոս րով Բ Փար վեզ ար քան, 
ծա վա լա պաշ տա կան մո լուց քով տար ված, 
ցան կա նում է հպա տա կեց նել քրիս տո նյա 
Հե րակլ կայ սե րը, ուս տի մեծ զոր քով ար-
շա վում է դե պի բյու զան դա կան տի րա պե-
տու թյան տակ եղող Երու սա ղեմ քա ղաք: 
Հայ րա բա նա կան մեկ նու թյուն ներն այս տեղ 
ակ նար կում են Երու սա ղե մի վրա Տի րոջ 
բար կու թյան հե ղու մը տե ղի բնա կիչ նե րի 
մեղ սա գոր ծու թյուն նե րի պատ ճա ռով:

Այս պի սով՝ 614 թվա կա նին պար սիկ նե րը 
գրա վում են Երու սա ղե մը, մո լե ռան դո րեն 
կո ղոպ տում թան կար ժեք իրե րը, տա ճա-
րի ոս կյա ու ար ծա թյա սպաս քը՝ այդ թվում 
նաեւ գե րե վա րե լով Քրիս տո սի խա չա փայ-
տը: 14 տա րի շա րու նակ Տե րու նա կան 
Սուրբ Նշա նը գե րու թյան մեջ է մնում, եւ 
միայն 628 թվա կա նին բա րե պաշտ Հե րակլ 
կայս րը՝ ապաշ խա րու թյամբ եւ աղոթք նե-
րով, քրիս տո նեա կան զո րեղ բա նա կի գլուխ 
ան ցած (որի կազ մում, ի դեպ, մարտն չում 
էին նաեւ հայ զո րա կան նե րը՝ նա խա րար 
Մժեժ Գնու նու հրա մա նա տա րու թյամբ), 
հար ձակ վում է պար սիկ նե րի վրա, Սուրբ 

ՏՈՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
ցավակցագիր է հղել 

Եղիսաբեթ Երկրորդի մահվան 
կապակցությամբ

Սեպ տեմ բե րի 9-ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ-
րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, հա նուն Հա յաս տա նյայց Առա քե լա-
կան Սուրբ Եկե ղե ցու հա վա տա ցյալ նե րի եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի միա-
բա նու թյան, ցա վակ ցա գիր է հղել Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան թա գա վոր Նո րին 
Մե ծու թյուն Չարլզ Եր րոր դին՝ Եղի սա բեթ Երկ րորդ թա գու հու մահ վան կա պակ-
ցու թյամբ։ Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տը ցա վակ ցա կան նա մա կում նշել է, որ 
եր կա րա մյա գա հա կա լու թյան ըն թաց քում Նո րին Մե ծու թյուն Եղի սա բեթ Երկ-
րոր դը Միա ցյալ Թա գա վո րու թյա նը ծա ռա յեց հա վատ քով ու սի րով՝ հան դեպ 
Բրի տա նիա յի ժո ղո վուր դը։ Յոթ տաս նա մյակ շա րու նակ Նո րին Մե ծու թյու նը 
ներշն չեց իր ժո ղովր դին միաս նա կա նու թյուն եւ ամե նադժ վար ժա մա նակ նե-
րում դար ձավ ուժի եւ վճռա կա նու թյան խորհր դա նիշ։ Վե հա փառ Հայ րա պե տը 
հայ ցել է Բարձ րյալ Աստ ծուց Իր երկ նա յին օթեւան նե րում խա ղա ղու թյան մեջ 
հանգ չեց նել Եղի սա բեթ Երկ րորդ թա գու հու հո գին։

Կատարվեց մասնավոր 
աղոթք խաղաղության 

եւ Հայոց բանակի համար

Սեպ տեմ բե րի 15-ին, Ն.  Ս.  Օ.  Տ.  Տ.  Գա րե գին 
Երկ րորդ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի հան դի սա-
պե տու թյամբ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի Սուրբ 
Հով հան նես Մկրտիչ եւ Սուրբ Վար դան մա տուռ-
մկրտա րա նում կա տար վեց մաս նա վոր աղոթք, որի 
ըն թաց քում Մայր Աթո ռի միա բա նու թյու նը, պաշ-
տո նեու թյու նը եւ հա վա տա վոր ժո ղո վուրդն իրենց 
հայցն առա քե ցին առ Աստ ված վասն խա ղա ղու թյան 
Հա յաս տան եւ Ար ցախ հայ րե նի քի եւ զո րակ ցու թյան 
հայ րե նյաց պաշտ պան նե րի:

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

տեղեկատվական համակարգի

 էջ 3
ԵՀԽ-ն դա տա պար տել է քի միա կան զեն-

քե րի եւ կա սե տա յին ռում բե րի կի րա ռու մը, 
քա ղա քա ցիա կան ան ձանց, հի վան դա նոց-
նե րի ու հա սա րա կա կան են թա կա ռուց վածք-
նե րի թի րա խա վո րու մը եւ բո լոր այլ տե սա կի 
պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, 
մարդ կանց գլխա տու մը, կտտանք նե րի են-
թար կու մը եւ այլ տե սա կի բռնաճն շում նե րը, 
որոնք ար ձա նագր վել են հա կա մար տու-
թյան ըն թաց քում: ԵՀԽ-ն նաեւ կոչ է արել 
հար գանք դրսեւո րել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի/
Ար ցա խի սրբա վայ րե րի եւ մշա կու թա յին ժա-
ռան գու թյան նկատ մամբ՝ նկա տի առ նե լով 
այդ պի սի վայ րե րի սրբապղծ ման մա սին 
բազ մա թիվ զե կույց նե րը:

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում զին ված հա-
կա մար տու թյան դա դա րից գրե թե եր կու 
տա րի անց հա րյու րա վոր էթ նիկ հա յեր 
տա կա վին ապօ րի նա բար պահ վում են Ադր-
բե ջա նում. ոտ նա հար վում է ռազ մա գե րի-
նե րի հետ վար վե լա կեր պի մա սին ժնեւ յան 
կոն վեն ցիան: Մինչ աշ խար հի ուշադ րու-
թյու նը սեւեռ ված է ուկ րա ի նա կան հա կա-

մար տու թյան վրա, ադր բե ջա նա կան ուժե-
րը փաս տա ցի նոր վայ րա գու թյուն ներ են 
իրա գոր ծում ինչ պես Լեռ նա յի Ղա րա բա ղի 
բնիկ հա յե րի, այն պես եւ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան ինք նիշ խան սահ ման նե րի 
նկատ մամբ, ին չի հե տեւան քով շա րու նակ 
զոհ վում են ան մեղ մար դիկ, եւ գե րե վար-
վում՝ նո րե րը: Ավե լին՝ պա տե րազ մա կան 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի եւ մի ջազ գա յին 
մար դա սի րա կան եւ մար դու իրա վունք նե-
րին առնչ վող օրենք նե րի ոտ նա հար ման 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյան պա հան-
ջը, ին չը բազ միցս ար ձա նագր վել է Human 
Rights Watch, BBC, The Guardian եւ շատ 
այլ մի ջազ գա յին հե ղի նա կա վոր լրատ վա-
մի ջոց նե րի կող մից, ցա վոք, չի կա տար վել 
կամ հանձն առն վել:

Գեր մա նիա յի Կարլս րուե քա ղա քում հրա-
վիր ված Եկե ղե ցի նե րի հա մաշ խար հա յին 
խորհր դի (ԵՀԽ) 11-րդ հա մա գու մա րը

Դի մում է ՄԱԿ-ին, Եվ րա միու թյա նը եւ 
Ադր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րին, մի ջազ-
գա յին իրա վուն քի հա մա ձայն, բո լոր հայ 
ռազ մա գե րի նե րին եւ քա ղա քա ցիա կան 

պա տանդ նե րին ան հա պաղ ազատ ար ձա-
կե լու հա մար:

Կրկին մտա հո գու թյուն է հայտ նում տա-
րա ծաշր ջա նի սրբա վայ րե րի եւ հայ կա կան 
մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ 
ու կոչ է անում ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ-ին եւ մի ջազ-
գա յին հան րու թյան բո լոր ան դամ նե րին 
ձեռ նար կել բո լոր հնա րա վոր եւ հա մա պա-
տաս խան մի ջոց ներն այդ վայ րե րը պաշտ-
պա նե լու հա մար:

Կոչ է անում Եվ րո պա յում անվ տան գու-
թյան եւ հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա-

կեր պու թյան (ԵԱՀԿ) Մինս կի խմբի շրջա-
նա կում բո վան դա կա լից երկ խո սու թյուն 
սկսել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար-
տու թյան ար դա րա ցի եւ խա ղաղ կար գա-
վոր ման համար:

Խնդրում է ԵՀԽ-ին եւ ԵՀԽ-ի ան դամ 
բո լոր Եկե ղե ցի նե րին շա րու նա կել հա վա-
տա րիմ մնալ Հա յաս տա նի եւ Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի եկե ղե ցի նե րի ու ժո ղովր դի 
նկատ մամբ քրիս տո նեա կան հա մե րաշ խու-
թյա նը՝ ար դա րա ցի եւ կա յուն խա ղա ղու թյան 
հաս նե լու իրենց ձգտման ճա նա պար հին:

ԵՀԽ 11-րդ համագումարի արձանագրությունն 
արցախյան պատերազմի հետեւանքների վերաբերյալ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբան Գերաշնորհ Տ. Վիգեն 
արքեպիսկոպոս Այքազյանն ընտրվեց ԵՀԽ փոխմոդերատոր

Եկե ղե ցի նե րի հա մաշ խար հա յին խորհր դի 11-րդ ընդ հա նուր 
հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում 120 եր կիր ներ կա յաց նող ԵՀԽ կենտ-
րո նա կան կո մի տեի ան դամ նե րը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի 
միա բան Տ. Վի գեն արք. Այ քա զյա նին ընտ րե ցին ԵՀԽ փոխ մո դե-
րա տոր։ Եկե ղե ցի նե րի հա մաշ խար հա յին խորհր դի մո դե րա տո-
րը եւ եր կու փոխ մո դե րա տոր նե րը գլխա վոր քար տու ղա րի հետ 
միա սին ղե կա վա րում են ԵՀԽ կենտ րո նա կան կո մի տեն՝ վա րե-
լով կենտ րո նա կան եւ գոր ծա դիր կո մի տե նե րի նիս տե րը։
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Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարանի առաջին օրհներգը
Ճեմարանիհիմնադրման150ամյակինընդառաջ

Ուսա նո ղա կան առա ջին եր գը՝ «Գաու-
դեա մուս»-ը, որն այ սօր՝ իբ րեւ մի ջազ գա յին 
ուսա նո ղա կան հիմն, եր գում են աշ խար հի 
բազ մա թիվ հա մալ սա րան նե րում, հա րյու-
րա մյակ նե րի պատ մու թյուն ունի։

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի Գեւոր գյան 
հո գեւոր ճե մա րա նի ուսա նող նե րը եւս 
ունեն իրենց օրհ ներ գը։

«Քայ լերգ Սուրբ Էջ միած նի հո գեւոր ճե-
մա րա նի» ան վամբ եր գը շուրջ 50-ա մյա 
պատ մու թյուն ունի եւ վա ղուց ար դեն սի-
րե լի է դար ձել ճե մա րա նի սա նե րի հա-
մար։ Սա կայն քչե րին է հայտ նի, որ Գեւոր-
գյան ճե մա րանն ի սկզբա նե ունե ցել է մեկ 
այլ օրհ ներգ։

Վահ րամ եպս. Ման կու նու բա ռե րով եւ 
Նի կո ղա յոս Թաշ ճյա նի երաժշ տու թյամբ 
ճե մա րա նին ձոն ված այդ եր գը կոչ վել է 
«Ուղերձ»։ Այն գրվել է Գեւոր գյան հո գեւոր 
ճե մա րա նի նա վա կա տի քի առի թով եւ առա-
ջին ան գամ հնչել է 1874 թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րի 28-ին՝ ճե մա րա նի բաց ման հան-
դի սա վոր արա րո ղու թյա նը։ Հե տա գա յում, 
որ պես ճե մա րա նի երգ, «Ուղերձ»-ը կա-
տար վել է ճե մա րա նա կան հան դի սու թյուն-
նե րի ժա մա նակ։

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի «Արա րատ» 
ամ սա գի րը վկա յում է, որ այս եր գը ճե մա-
րա նա կան նե րը կա տա րել են հա րա զատ 
կրթօ ջա խի հիմ նադր ման 17-րդ տա րե դար-
ձին նվիր ված հան դի սու թյան ժա մա նակ 
(«Արա րատ», 1891, նո յեմ բեր, էջ 626)։

Հայտ նի չէ, թե ին չու եւ ինչ պես է մո ռաց-
վել այդ եր գը։ Ար դյո՞ք 1917 թվա կա նին հո-
գեւոր ճե մա րա նի փակ վե լու հե տեւան քով՝ 
դժվար է ասել։

Ժա մա նա կին, բա րե բախ տա բար, ճե-
մա րա նի առա ջին օրհ ներ գի ե՛ւ բա ռե րը, ե՛ւ 
երաժշ տու թյու նը՝ հայ կա կան նոր նո տագ-
րու թյամբ, հրա պա րակ վել են «Արա րատ» 
ամ սագ րում, եւ այ սօր կա րե լի է վեր հի շել 
ճե մա րա նի եր գը հայ կա կան ձայ նագ րու-
թյամբ։

4-ական քա ռ յակ նե րից կազմ ված 
«Ուղերձ»-ի առա ջին եր կու մա սե րում 
երաժշ տու թյու նը կրկնվում է։ Իսկ եր րորդ՝ 
եզ րա փա կիչ մասն ավարտ վում է ճե մա րա-
նին նվիր ված բա րե մաղ թան քով եւ կրթօ-

ջա խի հիմ նադ րի՝ Գեւորգ Դ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի փա ռա բա նու թյամբ։

Ո՛հ, զի՜ չըք նաղ զգաց մանց ի վառ
Յու զին այ սօր հո գե պա րար
Հրա պոյրք ի միտս, ի սիրտս կայ տառ,
Եւ յոր դեն իղձք ի Հա յո րեար։
Ո՞չ այս հան դէս վեհ եւ շը քեղ—
Մինչ աստ պաշ տին յօրհ ներգս գեղ գեղ
Նա ւա կա տիք Տանս փա ռա հեղ—
Գու շակ է քաջ յու սոց ի զեղ։
Ո՞չ այս հան դէս քաղցր աւե տեաց
Հըն չէ ըզ ձայն Հա յաս տա նեայց,
Հար սին լու սոյ տայ հրճուազ գեաց,
Ի ձայն հրա ւէր՝ ի վայրս դալ րեաց։
Յո րում ահա ի թեւս ուխ տից
Հան դի սակ ցեալ կա րօ տա լից
Նա եւ Ոգի սուրբ Հա յազ նից
Վե րաս լա նան մաղ թանք սըր տից։

Փա՜ռք միշտ ձե ռին նը ւի րա կան,
Որ զայս կանգ նեաց ըզ ճե մա րան,
Եւ խան դա կաթ յիղձս եռան դեան
Բա նայ ըզդ րունսն՝ գոր ծել ի ջան։
Ո՛հ, զի՜ վսեմ՝ լայն աս պա րէզ
Հար թեաց սո վաւ յուս մունս պէս պէս,
Որ հո վու սե ցէ յայս սուրբ կրկէս
Ամե նա կալ Աջըն՝ ան մերձ։
Սա է եր կիր սուրբ, բա նա ւոր,
Ոչ աւե տեաց եւ մեղ րա ծոր,
Եւ ոչ կա թին առա կա ւոր,
Այլ փրկու թեան մեր հո գեւոր։
Սա սըփ ռես ցէ զե ռանդս սուրբ Հարց
Մեծն Գրի գո րի եւ Թարգ ման չաց

Սա հակ, Մես րոպ հե տեւո ղաց,
Ի սիրտս հա մայն այսց ժա ռան գաց։
Պա հեա՛ Աս տուած, զայս նոր Տա ճար
Յօ գուտ, ի փառս Հա յու թեան յար,
Պայ ծա ռա ցո՛, Տէ՛ր բա րե րար,
Յար դիւնս ատոք եւ պեր ճա փառ։
Եւ ընդ սը մին միշտ պան ծաս ցի
Ի փա ռա ւոր յի շա տա կի
Անուն սո րին Վեհ հիմ նադ րի
ՏէՐ ՏԷՐ ԳԷ ՈՐԳ ՀԱՅ ՐԱ ՊԵ ՏԻ։
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Վե րա դառ նա լով մեր օրե-
րին՝ Գեւոր գյան հո գեւոր ճե-
մա րա նի այժ մյան օրհ ներգն 
ստեղծ վել է Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կոս Վազ գեն Առա ջի նի 
(1955—1994  թթ.) առա ջար կով։ 
Բա ռե րի հե ղի նա կը Հայ կա զուն 
արք. Աբ րա հա մյանն է, երաժշ-
տու թյա նը՝ ճե մա րա նի նախ կին 
սան, այդ տա րի նե րին Երեւա նի 
կոն սեր վա տո րիա յի ուսա նող Խո-
րեն Մեյ խա նե ջյա նը, որ հայտ նի 
է նաեւ իր Խո րե նյան պա տա րա-
գով։ Օրհ ներգն առա ջին ան գամ 
հրա պա րակ վել է 1967 թվա կա-
նին «Էջ միա ծին» ամ սագ րում։ 
Առա ջին կա տա րող ներն են եղել 
այն ժա մա նակ ճե մա րա նի տե-
սուչ Ներ սես վրդ. Պո զա պա լ յա նը 
եւ ճե մա րա նի երգ չախմ բի ղե կա-
վար Ար սեն վրդ. Բեր բե րյա նը։

Ճե մա րա նա կան այս «Քայ լերգ»-ն այ սօր 
եւս շա րու նա կում է հնչել հո գեւոր կրթօ ջա-
խի կա մար նե րի ներ քո։

Մեծ տե սիլ քի մենք զա վակն ենք
Հույ սով վառ ված հուր հո գի ներ.
Ջինջ հա վատ քի մեր սուրբ նախ նյաց,
Ամուր պա հակ ենք միշտ կանգ նած։
Հայ րե նի քի հո ղին փար ված,
Որ տեղ իջավ Ինքն Աստ ված.
Փո խան չա րի սեր ենք ցու ցել
Եվ այս պես ենք ան մա հա ցել։
Կեց ցե, կեց ցե, կեց ցե հա վետ
Հայ րե նի քը մեր առ հա վետ,
Կեց ցե, կեց ցե թող ան սա սան
Մեր հո գեւոր այս ճե մա րան։

Հե ղի նե ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Խա չի զո րու թյամբ պար տու թյան է մատ-
նում հա կա ռա կոր դին եւ ազա տագ րում 
Քրիս տո սի խա չա փայ տը: Խա չը դե պի 
Կ. Պո լիս, ապա իր բնօր րան՝ Երու սա ղեմ է 
վե րա դարձ վում պատ մա կան Հա յաս տա-
նի տա րած քով՝ մաս նա վո րա պես Կա րին 
քա ղա քի մի ջով: Կար նո լեռ նե րի ստո րոտ-
նե րից մե կից, ուր դի պել էր Խա չա փայ տը, 

վճիտ աղ բյուր է բխում, եւ ի հի շա տակ այդ 
իրա դար ձու թյան՝ կա ռուց վում է Խա չա վան-
քի կամ Խաչ կա եկե ղե ցին։ Ավան դու թյու նը 
պատ մում է, որ Խա չա փայ տը մխի թա րում 
ու ոգեւո րում էր բա րե պաշտ հա վա տա ցյալ-
նե րին, ուս տի գե րե դար ձու թյան ողջ ըն թաց-
քում Խա չը գրե թե ամե նուր վեր էր բարձ-
րաց վում եւ ցնծու թյան ու բերկ րան քի առիթ 
էր ըն ձե ռում քրիս տո նյա նե րին:

Այս պի սով՝ Խաչ վե րա ցը, որ Հայ Առա քե-
լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու հինգ տա ղա վար 
տո նե րից վեր ջինն է, տո նախմբ վում է ամեն 
տար վա սեպ տեմ բե րի 11—17-ի մի ջա կայ-
քում ըն կած կի րա կի օրը: Խաչ վե րա ցի հա-
ջորդ օրը մե ռե լոց է: Այդ օրը եկե ղե ցի նե րում 
մա տուց վում է Սուրբ Պա տա րագ, կա տար-
վում է հո գե հանգս տյան կարգ, որից հե տո 
հա վա տա ցյալ ներն այ ցե լում են հան գու-
ցյալ նե րի շի րիմ նե րին: Այս տա րի Հայ Առա-
քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին Խաչ վե րա ցի տո-
նը նշեց սեպ տեմ բե րի 11-ին:

Ամ փո փե լով հա վե լենք, որ հո գեւոր իմաս-
տով Սուրբ Խա չի այս տո նը մեղ քի գե րու-
թյա նը մատն ված մեր հո գի նե րի ազա-
տագր ման եւ վեր բարձ րաց ման տոնն 
է։ Ինչ պես Եկե ղե ցու տաս ներ կու սուրբ 
վար դա պետ նե րից Բար սեղ Կե սա րա ցին է 
վկա յում, Աստ ված մար դուն ուղ ղա հա յաց 
կեր պա րան քով է ստեղ ծել, որ պես զի նա 
մշտա պես իր հա յաց քը հա ռի եր կինք՝ դե-
պի իր Արա րի չը։ Ուստի Խաչ վե րա ցի տո նի 
խոր հուր դը Քրիս տո սի սուրբ խա չա փայ տի 
նմա նո ղու թյամբ մեր հո գի նե րի վեր հառ-
նումն է՝ վեր աշ խար հա յին ամեն տե սա կի 
մեղ քից ու խա վա րից դե պի աստ վա ծա յին 
ան նյու թե ղեն լույ սը, դե պի երկ նա յին հո գե-
ղեն խո րան նե րը:

Ան նա ՀՈՎ ՍԵ ՓՅԱՆ

Գեւորգ սրկ. ԿԱ ՐԱ ՊԵ ՏՅԱՆ

Աղոթք Սուրբ Խա չի
(Ըստ «Հրա շա կերտ եւ զօ րեղ» շա րա կա նի)

Հրա շա կերտ ու զո րեղ
Փայ տե Խա չի Քո առաջ
Կա թիլ ված ա րյունն անեղ
Զեն հաղ թու թյան ան նա հանջ
Եվ լո՛ւյս դար ձավ պան ծա լի՝
Ծագ մամբ հրա շա փա ռա պես,
Ու խաչ ված Լույսն այդ Քո մի
Բյո՜ւր փրկու թյուն եղավ մեզ...

Իսկ աշ խար հին այս հա ռած
Աչ քե րի մեջ Քո բա րի
Բյուր մեղ քերն իմ՝ Սեր դար ձած,
Կա թիլ վում են ու էլի՜
Ծնկի՛ իջ նում իմ առաջ
Ու փար վում ի՛մ ձեռ քե րին,
Որ Քո Սի րուն ան ճա նաչ
Խաչն են հա նում Քեզ կրկին...

Փայ տե Խա չի Քո առաջ
Կա թիլ ված ար ցունքն ամեն
Հաղ թու թյո՛ւնն է իմ ան զեն՝
Ընդ դեմ հա մայն խա վա րի,
Ու ար ցուն քի մեջ այդ մի
Փրկու թյունն է փա ռա պանծ
Քո՝ նվի րած աշ խար հին...

Փայ տե Խա չին Քո գա մած
Ձեռ քե րիդ մեջ Արար չի
Զո րու թյունն է փա ռա պանծ
Ու հաղ թող Քո Սուրբ Խա չի...
...Որ դար ձավ լույս պան ծա լի՝
Ծագ մամբ հրա շա փա ռա պես,
Ու խաչ ված Լույսն այդ Քո մի
Բյո՜ւր փրկու թյուն եղավ մեզ...

Շարական Սուրբ Խաչի
Խա չի քո, Քրիս տոս,
եր կիր պա գա նեմք.
Եւ ըզ թա ղումն քո մե ծա ցու ցա նեմք,
Եւ զսուրբ զՅա րու թիւնդ քո փա ռա ւո րեմք,
Եկայք, հա ւա տա ցեա՛լք,

երկր պա գես ցուք
Քրիս տո սի Աս տու ծոյ մե րոյ,
Վասն զի եկն ի ձեռն Խա չին իւ րոյ
Շնոր հե աց պար գեւս աշ խար հի:
Փա՛ռք սուրբ Խա չին, ալէ լու իա,
Սուրբ Սի ով նի, ալէ լու իա,

Սուրբ Յա րու թե ան, ալէ լու իա:
Նշա նե ցաւ առ մեզ լոյս երե սաց Քոց,
Եւ ետուր ուրա խու թիւն սրտից մե րոց.
Ի պտղոյ ցո րե նոյ, գին ւոյ եւ ձի թոյ

իւ րե անց
Լցու ցեր զնո սա:
Փառք սուրբ Խա չին, ալէ լու իա.
Փառք եւ երկր պա գու թիւն Հoր եւ Որդ ւոյ
Եւ Հոգ ւոյն սրբոյ,
Այժմ եւ միշտ եւ յա ւի տե անս
Յա ւի տե նից ամէն:
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Մշո ճառընտիրի տերունական մանրանկարների 
արվեստաբանական վերլուծություն

Մեր ժո ղովր դի բարդ ու դժվա-
րին պատ մու թյունն են ունե-

ցել նաեւ մեր ձե ռա գիր հու շար-
ձան նե րը: Տաս նյակ հա զա րա վոր 
հա յե րեն ձե ռագ րեր իս պառ ոչն-
չաց վել են՝ իրենց հետ տա նե լով 
մեր հի նա վուրց պատ մու թյան, 
գրա կա նու թյան, ճշգրիտ գի տու-
թյուն նե րի եւ ար վես տի գո հար-
նե րը: Որոշ ձե ռագ րեր բազ միցս 
գե րու թյան մեջ են եղել, սա կայն 
ի վեր ջո փրկագն վել են: Մեծ թվով 
ձե ռագ րեր հայ րե նա սեր հա յե րի 
կող մից գե րու թյու նից ազատ վել, 
բեր վել եւ հանձն վել են Մա տե-
նա դա րա նին (տե՛ս Ս. Քո լան ջյան, 
Հայ կա կան կո տո րած նե րը եւ մեր 
ձե ռագ րա կան կո րուստ նե րը, «Էջ-
միա ծին», 1966, Ա, էջ  96—107): 
Այդ պի սի ճա կա տա գիր է ունե ցել 
Մու շի հսկա ճա ռըն տի րը:

Մեծ եղեռ նի օրե րին «Մշո տո-
նա կան»-ը հար կադ րա բար լքում 
է իր հայ րե նի բնօր րանն ու հայ 
ժո ղովր դի փրկված բե կոր նե րի ձեռ քով, եր-
կա րա տեւ դե գե րում նե րից հե տո, հանգր-
վա նում Մաշ տո ցյան Մա տե նա դա րա նում՝ 
կրե լով 7729 հա մա րը, «Մշո ճա ռըն տիր» 
ան վա նու մը եւ «Հա յե րեն ամե նա մեծ ձե ռա-
գիր» պատ վա նու նը:

Բարձր Հայ քում ԺԳ—ԺԴ դա րե րում վե րելք 
է ապ րում ման րան կար չու թյու նը: Առա վե-
լա պես հայտ նի է Երզն կա յի Ավագ վան քի 
գրչու թյան կենտ րո նը: Այս տեղ ստեղծ ված 
մա տյան ներն աչ քի են ընկ նում բարձ րար-
վեստ հար դա րան քով՝ պայ մա նա վոր ված 
ոչ միայն ձե ռագ րե րի մե ծա դիր չա փե րով, 
այլ նաեւ ման րան կար նե րի ոճա կան բա-
զում ման րա մաս նե րով:

Երզն կա յի  Ավագ վան քում 1200 —
1202  թվա կան նե րին գրվել եւ պատ կե-
րա զարդ վել է հա յե րեն ամե նա մեծ մա-
գա ղա թե ձե ռա գի րը՝ «Մշո ճա ռըն տիր»-ը 
կամ «Մշո տո նա կան»-ը (գրիչ՝ Վար դան 
Կար նե ցի, ծաղ կող՝ Ստե փա նոս, պատ վի-
րա տու՝ Բա բեր դի տա նու տեր Աստ վա ծա-
տուր): 1203 թ.՝ մոն ղոլ-թա թա րա կան ար-
շա վանք նե րի ժա մա նակ, Աստ վա ծա տուրն 
սպան վում է, իսկ նրա ունեց ված քը՝ բռնագ-
րավ վում: Բա բերդ քա ղա քի ավեր ման ժա-
մա նակ ձե ռա գի րը դե ռեւս անա վարտ էր, 
չու ներ հի շա տա կա րան ու կազմ: Խլաթ քա-
ղա քի թուրք դա տա վո րը, պատ ճա ռա բա նե-
լով, թե իբր Աստ վա ծա տուրն իրեն պարտք 
է մնա ցել, վերց նում է ձե ռա գի րը: 1206 թ. 
Մուշ քա ղա քի Սուրբ Առա քե լոց վան քի քա-
հա նա նե րը եւ տե ղի բնակ չու թյու նը տե ղե-
կա նա լով, որ թուրք դա տա վո րը վա ճառ քի 
է հա նել ձե ռա գի րը, եր կար բա նակ ցու թյուն-
նե րից հե տո (մոտ մեկ տա րի) 4000 բա-
րա թով (ար ծա թե մե տա ղադ րամ) հետ են 
գնում ձե ռա գի րը: Ձե ռա գի րը տե ղա փո-
խում են Սուրբ Առա քե լոց վանք, որ տեղ այն 
պահ վում է մին չեւ 1915 թվա կա նը: 1915 թ.՝ 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ, «Մշո 
ճա ռըն տիր»-ը կրկին փրկվել է ոչն չա ցու-
մից. եր կու հայ կին գաղ թի ճա նա պար հին 
գտնում են ձե ռա գի րը քանդ ված մի վան-
քում եւ վտան գե լով սե փա կան կյան քը՝ 
վերց նում են ծանր ձե ռա գիրն իրենց հետ: 
Ձե ռա գի րը բա ժա նում են եր կու մա սի, որ 
կա րո ղա նան շա լա կել ու փրկել գո նե մի 
մա սը, եթե իրեն ցից մե կը զոհ վի: Եր կուսն 
էլ ուղեւոր վում են Արեւե լ յան Հա յաս տան: 
Նրան ցից մե կը հաս նում է Սուրբ Էջ միա ծին 
եւ ձե ռա գի րը հանձ նում Մայր եկե ղե ցուն: 
Երկ րորդ կի նը ճա նա պար հին զոհ վում է: 
Մա հից առաջ նա հասց նում է ձե ռագ րի 
իր մա սը թա ղել Էրզ րում քա ղա քի վան քի 
բա կում: Հե տա գա յում ձե ռա գի րը գտնում 
է ռու սա կան բա նա կի սպա Նի կո լայ դե 
Ռո բեր տին, այն տե ղա փո խում է Թիֆ լիս 
եւ հանձ նում Հայ կա կան գթու թյան ըն կե-
րու թյան թան գա րա նին: Այժմ հա յոց ամե-
նա մեծ ու սրբա գործ ված ձե ռագ րի՝ «Մշո 
ճա ռըն տիր»-ի եր կու մա սե րը միա վոր ված 
պահ վում եւ ցու ցադր վում են Մաշ տո ցյան 
Մա տե նա դա րա նում՝ 7729 հա մա րի ներ քո 
(Ա. Մա թեւո սյան, Ե՞րբ եւ որ տե՞ղ է գրվել Մշո 

Տօ նա կան-Ճա ռըն տի րը, «Բան բեր Մա տե-
նա դա րա նի», 1969, թիվ 9, էջ 151—168):

«Մշո ճա ռըն տիր»-ն աչ քի է ընկ նում եւ 
հա յե րեն մյուս ձե ռագ րե րից առանձ նա նում 
է նախ եւ առաջ իր պատ կա ռե լի մե ծու-
թյամբ: Առա ջին կե սը կշռում է 15,2 կգ, իսկ 
երկ րոր դը՝ 12,3 կգ, ընդ հա նուր՝ 27,5 կգ: Այդ 
մե ծու թյամբ մա գա ղաթ կա րե լի էր պատ-
րաս տել միայն ար ջա ռի կամ երին ջի մոր-
թուց: Էջե րը եռա սյուն են: Մշո ճա ռըն տի րը 
գրված է գե ղե ցիկ դա սա կան եր կա թագ րով, 
որն առան ձին հմայք է հա ղոր դում ձե ռագ-
րին: Այն նա խա պես ունե ցել է 660 մա գա-
ղա թյա թերթ: Ներ կա յումս ունի 601 թերթ, 
որոնք պատ րաստ ված են եղել ար ջա-
ռի կամ երին ջի կաշ վից եւ կշռել 28  կգ: 
601  թերթ այժմ պահ վում է Մաշ տո ցյան 
Մա տե նա դա րա նում, 17 թերթ՝ Վե նե տի կում, 
1 թերթ՝ Վիեն նա յում. 1977 թ. Մաշ տո ցյան 
Մա տե նա դա րա նը Մոսկ վա յի Լե նի նի ան-
վան գրա դա րա նից ստա ցել է եւս 2 թերթ, 
որոնք ան ջատ վել էին 1918 թվա կա նին:

«Մշո ճա ռըն տիր»-ը բո վան դա կում է 
տար վա տո նե րին հա մա պա տաս խան ճա-
ռեր, վարք-վկա յու թյուն ներ, ներ բող ներ, 
այս տե ղից եւ «Տո նա կան» ան վա նու մը: Ձե-
ռա գիրն ար ժե քա վոր է ինչ պես իր հա րուստ 
բո վան դա կու թյամբ, այն պես եւ շքեղ նկա-
րա զար դում նե րով:

«Մշո տո նա կան»-ն ունի մեկ ան վա նա-
թերթ եւ բազ մա թիվ ու բազ մա տե սակ լու-
սան ցա զար դեր: Ձե ռա գի րը զար դար ված 
է բա ժա նա զար դե րով, լու սան ցա յին նշան-
նե րով, որոնք աչ քի են զար նում մա քուր եւ 
վառ ներ կե րի ընտ րու թյամբ: Դրանց մեծ 
մա սը բար բա րո սա բար կտրված հան ված 
է: Իրա կան, առաս պե լա բա նա կան կեն դա-
նի նե րը, թռչուն ներն ու բույ սե րը, որ պատ-
կեր ված են մերթ առան ձին-առան ձին, մերթ՝ 
իրար հյուս ված, թվում է, թե առնչ վում են 
նկար չի ժա ռան գած ավանդ նե րին, քա նի 
որ քիչ են կապ ված կա նո նա կան պատ կե-
րագ րու թյա նը եւ շատ հա ճախ ներ կա յաց-
նում են հին, նա խաք րիս տո նեա կան հա-
վատ քից բխող եւ գե րա զան ցա պես բա րի 
ու չար ուժե րի պայ քարն ար տա ցո լող պաշ-
տա մուն քին վե րա բե րող տար րեր: Ձե ռագ-
րի նկա րա զար դում ներն առանձ նա նում են 
կա տար ման բարձր վար պե տու թյամբ, վառ 
գույ նե րի ներ դաշ նա կու թյամբ:

Պատ կե րա զարդ ման վրա հա վա նա բար 
աշ խա տել է եր կու վար պետ: Առա ջի նը հե-
ղի նակն է թե մա տիկ ման րան կար նե րի եւ 
որոշ լու սան ցա զար դե րի, իսկ երկ րոր դը՝ 
գլխա զար դե րի եւ լու սան ցա զար դե րի մեծ 
մա սի, որոնք տար բեր վում են իրենց կա-
տա րո ղա կան վար պե տու թյամբ ու պատ-
կեր ման ոճով:

«Մշո ճա ռըն տիր»-ն ար ժեւոր վում է 
նաեւ իր տե րու նա կան ման րան կար նե րով: 
Դրանք են՝

Քրիս տոս՝ բազ մած գա հին,
Ծնունդ,
Մկրտու թյուն,
Մուտք Երու սա ղեմ։

Քրիս տոս՝ բազ մած գա հին

Սա ման րան կար նե րից առա ջի նն է՝ բաղ-
կա ցած երեք մա սից: Վե րին աջ հատ վա-
ծում պատ կեր ված է Քրիս տոս՝ բազ մած 
քա ռան կյու նա ձեւ, երկ նա յին գա հին: Աջ 
ձեռ քով օրհ նում է, իսկ ձախ ձեռ քում պա-
հում բաց Ավե տա րա նը, որում գրված են 
«Ես եմ լոյս աշ խար հի» խոս քե րը: Քա ռան-
կյու նա ձեւ գա հը խորհր դան շում է աշ խար-
հի չորս կող մե րը: Քրիս տո սից աջ պատ կեր-
ված է եղել մի կեր պար, որից պահ պան վել է 
միայն ձեռ քի դաս տա կը: Վեր ջինս մեկ նում 
է գիր քը դե պի Քրիս տոս: Ըստ Է. Կորխ մա-
զյա նի՝ այս տեղ պատ կեր ված է եղել ձե ռագ-
րի պատ վի րա տու Աստ վա ծա տու րը, իսկ 
Ս. Տեր-Ներ սի սյա նը կար ծում է, որ Քրիս տո-
սից աջ պատ կեր ված է եղել Ավետ ման տե-
սա րա նը, սա կայն ձեռ քի դաս տա կի առ կա-
յու թյու նը բա ցա ռում է այս վար կա ծը:

Ծնունդ
(Ղու կաս Բ 1—16, Մատ թեոս Ա 1—12)
«Քրիս տոս՝ բազ մած գա հին» ման րան-

կա րից ներ քեւ պատ կեր ված է Ծնուն դը: 
Ծնուն դը քրիս տո նեա կան ար վես տում 
պատ կե րագ րու թյան հա րուստ ավանդ ներ 
ունե ցող թե մա նե րից է: Հայ ար վես տում 
Սուրբ Ծննդյան փո խա րեն հա ճախ պատ-
կեր վում է մո գե րի երկր պա գու թյու նը, սա-
կայն «Մշո ճա ռըն տիր»-ում ներ կա յաց ված 
է Փրկչի ծնուն դը: Այս տեղ, քրիս տո նեա կան 
կա նո նի հա մա ձայն, Բեթ ղե հե մի նշա նա-
վոր քա րայ րում մա նուկ Հի սուս, շո րե րով 
փա թաթ ված, դրված է մսու րի մեջ, որի աջ 
հատ վա ծում պատ կեր ված է Տի րա մայ րը, 
իսկ ձա խում՝ եզն ու ավա նա կը: Տի րա մայ-
րը ձեռքն ուղ ղել է դե պի մսու րը, կար ծես 
գրկում է այն: Վեր ջի նիս կեց ված քը հու-
շում է, որ նա ունե ցել է ան ցավ ծննդա բե-
րու թյուն: Եզն ու ավա նա կը խորհր դան շում 
են հրեա նե րին ու հե թա նոս նե րին, ինչ պես 
նաեւ մո գե րին ու հո վիվ նե րին: Վե րոն-

շյալ կեն դա նի նե րը երկր պա գում 
են ման կա նը:

Քա րան ձա վի վե րին հատ վա-
ծում պատ կեր ված են փա ռա բա-
նող հրեշ տակ նե րը (որոնց պատ-
կե րու մը բնո րոշ է հայ ար վես տին) 
եւ գի սաստ ղը, որը խորհր դան-
շում է հայտ նու թյունն ու մո գե րի 
ուղե նիշն է, ինչ պես նաեւ ցույց է 
տա լիս, որ Փրկի չը ծնվել է գի շե րը:

Քա րան ձա վից աջ ներ կա յաց-
ված է հո վիվ նե րի երկր պա գու-
թյու նը, կամ՝ ավե տու մը. հո վիվ-
նե րը պատ կեր ված են իրենց 
կեն դա նի նե րով: Ձախ հատ վա-
ծում մո գե րի երկր պա գու թյունն 
է: Մո գե րը երեքն են՝ Գաս պար, 
Բաղ դա սար, Մել  քոն: Նրանք 
պատ կեր վում են որ պես արեւե-
լ յան թա գա վոր ներ՝ թա գե րով, եւ 
կրում են ար քա յա կան շքեղ հա-
գուստ ներ, ձեռք նե րին՝ ըն ծա ներ: 
Գաս պա րը, որ խորհր դան շում է 
Եվ րո պան, Քրիս տո սին ըն ծա յում 

է ոս կի՝ խորհր դան շե լով Նրա թա գա վո րա-
կան իշ խա նու թյու նը (տե՛ս А. Майкапар, 
Новый Завет в искусстве, Москва, 2001, 
էջ  81—88): Բաղ դա սա րը սո վո րա բար 
սեւա մորթ է պատ կեր վում եւ խորհր դան-
շում է Աֆ րի կան. նա կնդրուկ է ըն ծա յում 
Քրիս տո սին՝ որ պես Նրա աստ վա ծա յին 
բնու թյան խորհր դա նիշ: Մել  քո նը խորհր-
դան շում է Ասիան, զմուռս է նվի րում 
Քրիս տո սին՝ որ պես Նրա մար դե ղու թյան 
եւ փրկչա կան մահ վան խորհր դա նիշ: Այս-
տեղ մո գե րի երկր պա գու թյան տե սա րա նը 
չի պահ պան վել, միայն նշմար վում է մո գե-
րից առա ջի նի՝ հա վա նա բար Բաղ դա սա-
րի դեմ քը:

Ներ քեւում պատ կեր ված է ման կան լո-
գան քի տե սա րա նը, որը նույն պես կի սով 
չափ է պահ պան վել: Տե սա րա նից պահ-
պան վել է միայն Սո ղո մե նի կեր պա րը, որ 

ավա զա նի մեջ լո ղաց նում է մա նուկ Հի սու-
սին: Չի պահ պան վել նաեւ միայ նակ, մտո-
րող Հով սե փի կեր պա րը, որ պատ կեր վում է 
տե սա րա նի ձախ ան կյու նում: Ման րան կա-
րի աջ ան կյու նում պատ կեր ված են կար միր 
շու շան ներ, որոնք խորհր դան շում են Քրիս-
տո սի չար չա րանք նե րը:

Մկրտու թյուն

(Մատ թեոս Գ 13—17, Մար կոս Ա 9—11, 
Ղու կաս Գ 21—22, Հով հան նես Ա 29—34)

Մկրտու թյու նը եկե ղե ցա կան սրբա զան 
խոր հուրդ նե րից է: Այն ունի մաք րա գործ-
վե լու, վերս տին ծնվե լու խորհր դա բա-
նու թյուն, իսկ սուրբ ավա զա նը կույս Մա-
րիա մի ար գան դի խորհր դա նիշն է, որից 
մկրտվո ղը դար ձյալ ծնունդ է առ նում: 
Չնա յած սույն իրա դար ձու թյու նը նկա-
րագր ված է բո լոր Ավե տա րան նե րում, սա-
կայն այդ դրվագ նե րը որո շա կիո րեն տար-
բեր վում են մի մյան ցից:  էջ 8
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Ա յ սօր մեր գրա կա նու թյու նը պա հան ջում 
է նոր վե րելք: Զար գաց ման իր ըն թաց-

քի մեջ՝ նոր ար ժեք նե րի ստեղծ ման ճա նա-
պար հին, բնա կա նա բար, առա վե լա գույն 
նշա նա կու թյուն են ձեռք բե րում ան ցյա լի 
կեն սա տու ավանդ նե րը, ան ցյա լի ու նոր 
մեր նշա նա վոր, տա ղան դա շատ գրող նե-
րի փորձն ու գրա կան ճա նա պար հը: Առողջ 
ուսում նա ռու թյու նը գրա կան նոր սերն-
դի մար դուն ազա տագ րում է բազ մա թիվ 
տա ռա պանք նե րից, տան ջա լի որո նում նե-
րից, մե ծա պես օգ նում նրան՝ ժա մա նա կին 
գտնե լու ինքն իրեն, կանգ նե լու ոտ քի, բա-
ցա հայ տե լու մի շարք գաղտ նիք ներ, սո վո-
րեց նե լու կյան քի այս կամ այն պա հին որ 
գրո ղին դի մել, ինչ պի սի ավանդ նե րի  հե-
տեւել...

Այս իմաս տով բա նաս տեղծ Չա րեն ցը 
հան դես է գա լիս ե՛ւ որ պես մեր ձա վո րա-
գույն ուսու ցիչ, որի սկզբունք ներն ու եր կե-
րը շատ կող մե րով հա րա տեւ են ու մնա յուն, 
ե՛ւ իմաս տուն խորհր դա տու, որը ցույց է 
տա լիս գրա կան մյուս մոտ եւ հե ռու ուսու-
ցիչ նե րի հետ կա պող ան հայտ ուղի նե րը...

Չպետք է են թադ րել, սա կայն, թե Չա-
րեն ցի փոր ձի ուսում նա ռու թյու նը լիո վին 
հեշ տաց նում, բո լո րո վին դյու րին է դարձ-
նում նոր գրո ղի ճա նա պար հը: Դա որոշ 
իմաս տով հեշ տաց նում, որոշ իմաս տով էլ 
դժվա րաց նում է նո րա գույն գրո ղի ստեղ-
ծա գոր ծա կան ուղին: Հեշ տաց նում է, քա նի 
որ նրան օգ նում է ազա տագր վել զա նա զան 
փորձ ված հի վան դու թյուն նե րից ու ցա վե-
րից, դժվա րաց նում է, քան զի մղում է դժվար 
վար ժու թյան, ինք նու րույն որո նում նե րի 
գրքե րի եւ կյան քի մեջ: Չա րեն ցի ստեղ ծա-
գոր ծու թյու նը՝ այս դեպ քում վեց հա տո րյա կի 
առա ջին հա տո րը, 1913—1920 թթ. քնա րեր-
գու թյունն ամ բող ջու թյան մեջ, չա փա զանց 
խոր մի գիրք է, որ զա նա զան կող մե րից բա-
ցատ րում է գրո ղի աճի ու հա սու նաց ման, 
ստեղ ծա գոր ծա կան խառն ված քի կա յու նաց-
ման եւ հարս տաց ման պատ մու թյու նը:

«Տա ղա րան»-ում Չա րեն ցը թո ղել է հրա-
շա լի մտքեր ու տո ղեր, ար վես տի եւ գրա-
կա նու թյան ներ քին իմաստն ու վի ճա կը 
բնու թագ րող սպա ռիչ խոս քեր: Հի շենք թե-
կուզ ծրագ րա յին նշա նա կու թյուն ունե ցող 
մի երկ տող.

Հի մի շատ են եր գիչ նե րը — հո գու ուզած 
տա ղը չկա,

Ամե նայն տեղ խնդու թյուն է՝ սրտի ուզած 
խա ղը չկա:

Բա նաս տեղծն այս պես է բնու թագ րում 
1910-ական թվա կան նե րի նո րա գույն պոե-
զիան՝ որ պես ստեղ ծա գոր ծա կան սկզբունք 
առաջ բե րե լով հո գու եւ սրտի եր գի, ճշմա-
րիտ բո վան դա կու թյան ու զգաց մուք նե րի 
քնա րեր գու թյան ստեղծ ման խնդի րը: Նոր 
եր գիչ նե րը չէ ին բե րում հո գու քնա րեր գու-
թյուն՝ հո գու հա մար, հա նուր խնդու թյան 
քնա րեր գու թյուն՝ հա նուր սրտե րի հա մար: 
Նոր բա նաս տեղ ծու թյու նը չու ներ թեւ ու 
թռիչք, ուժ ու կեն սա կան ակունք, բնա կա-
նա բար նաեւ՝ կե նա րար ներ գոր ծու թյուն, 
զուրկ էր հո գուց եւ սրտից, հե տեւա բար չէր 
գտնում նաեւ այն ճա նա պար հը, որ տա նում 
է դե պի մարդ կա յին նե րաշ խարհ: Բա նաս-
տեղ ծու թյու նը մի տե սակ խուլ ու համր էր 
աշ խար հի ձայ նե րի հան դեպ, բնա կա նա-
բար աշ խարհն էլ դար ձել էր խուլ ու համր 
«բա նաս տեղ ծի» ձայ նե րի հան դեպ...

Երի տա սարդ Չա րեն ցը, սկսած «Երեք եր-
գից» մին չեւ «Ող ջա կիզ վող կրա կը», մին չեւ 
«Տա ղա րա նը» եւ վաղ շրջա նի պոեմ նե րը, 
անընդ հատ ձգտել է ստեղ ծել սրտի տա ղը, 
հո գու եր գը: Ճա նա պար հը հայտ նի էր, բայց 
դժվա րին: Մի բան է հաս կա նալ գե ղա գի-
տա կան սկզբուն քը, մի ուրիշ բան՝ նույ նը 
մարմ նա վո րել ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ:

Առա ջին շրջա նի եր կե րում չի կա րե-
լի չնկա տել մի հա կա սու թյուն. նրան ցում 
մի կող մից երեւան են գա լիս ինք նա կեն-
սագ րա կան փաս տե րը, մյուս կող մից՝ 
ամե նագր քա յին խորհր դան շան ներն ու 
տրա մադ րու թյուն նե րը։ Բայց ինք նա կեն-
սագ րա կան փաս տե րը դե ռեւս չու նեն մեծ 
են թա տեքստ: Մեծ կյան քի կա րո տը, այ-
սինքն՝ կեն սա կան բո վան դա կու թյան պա-
կա սը, Չա րեն ցին մղում է դե պի գրքի աշ-
խար հը: Գա վա ռա կան տա փա կու թյան մեջ 
գրքե րը նրան պատ մում են ուրիշ ափե րի, 
ուրիշ կյան քի մա սին, կեն սա փոր ձի պա կա-
սը բա նաս տեղ ծը լրաց նում է գրքե րի հարս-

տու թյամբ: Չա րեն ցի գրքայ նու թյու նը դառ-
նում է ստեղ ծա գոր ծա կան ազ դակ, օգ նում 
լայ նաց նե լու տե սա դաշ տը, յու րո վի նա յե լու 
աշ խար հին ու մարդ կանց:

Բայց ամեն ինչ իր սահ մանն ունի: Վաղ 
երի տա սար դու թյան տա րի նե րի գրքայ նու-
թյու նը շա րու նակ վե լու դեպ քում կա րող էր 
անբ նա կան թվալ ար դեն հա սուն շրջա նում՝ 
նույ նիսկ մի քա նի տա րի հե տո:

Տա րի նե րի հետ Չա րեն ցի նե րաշ խար-
հում սկսում է ար մա տա վոր վել կեն սաու ժը, 
ուռ ճա նում ու ավի շով է լցվում տա ղան-
դը: Մեծ կյան քը, դե գե րում նե րը, ազ գա յին 
եւ ընդ հա նուր աղետ նե րը կու տա կում են 
հսկա յա կան փորձ, որը քայլ առ քայլ դուրս 
է մղում ուրիշ նե րի խոս քը, գրքե րի միջ նոր-
դա վոր ված պատ կեր նե րը:

Չի կա րե լի, իհար կե, ցույց տալ ան մի-
ջա կան սահ ման, կտրուկ բա ժա նել եր կու 
շրջան նե րը. գրքա յին շատ տրա մադ րու-
թյուն ներ ու խորհր դա նիշ ներ եր բեմն ներ-
քին թա փի ուժով երեւան են գա լիս նաեւ 
հե տա գա յում: Էա կա նը, սա կայն, այն է, որ 
մրցույթ է տե ղի ունե նում կեն սա փոր ձի ու 
գրքա յին փոր ձի մի ջեւ, եր բեմն մե կը մյու-
սին գե րակշ ռում է, բայց վեր ջի վեր ջո տե-
ղի է ունե նում գե րա գույ նը՝ կեն սա փոր ձի ու 
գրա կան մշա կույ թի միա ձու լու մը:

Տա ղան դն ար գա սա վոր վում է՝ խոր ար-
մատ ներ նե տե լով մայ րե նի հո ղի մեջ. մի 
դեպ քում բա նաս տեղ ծը դառ նում է հայ րե-
նի կյան քի տա րեր գիրն ու տա ռա պանք նե-
րի ծան րա չա փը, մյուս դեպ քում՝ ազ գա յին 
մշա կույ թի ըն թաց քի մեջ, հա մաշ խար հա-
յին մշա կույ թի խոր ազ դե ցու թյան ներ քո, 
դառ նում գրա կան շարժ ման առա ջա մար-
տիկ: Չա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյան այս 
էա կան առանձ նա հատ կու թյու նը կա րող 

է լուրջ խրա տա կան լի նել 
հա մաշ խար հա յին մշա կույ-
թի անու նից կա կա զող մի 
շարք «գրա կան» մարդ կանց, 
որոնք խո սում են բո լո րի 
անու նից, հագ նում տա րօ-
րիա նակ տա րազ, բայց չեն 
բե րում սե փա կան ասե լի քը, 
տա ռա պան քը, օտար հե ղի-
նակ նե րի անուն ներն էլ հա-
ճախ աս պա րեզ են նե տում 
պեր ճան քի հա մար:

Առա ջին հա տո րը մեզ տա-
լիս է տա ղան դի զար գաց-
ման չա փա զանց ուշագ րավ 
օրի նակ: Պա տա նե կու թյան 
շրջա նում Չա րեն ցը գրել է 
զա նա զան առողջ եւ անա-
ռողջ տրա մադ րու թյուն նե րի, 
ազ դե ցու թյուն նե րի ներ քո: 
Մռայլ ու մթին, եր բեմն գրե-
թե ան հաս կա նա լի պատ-
կեր նե րը խառն ված են լու սե 
պատ կեր նե րի հետ, որոնց 
մեջ եր բեմն փայ լա տա կում 
են բա նաս տեղ ծի տա ղան-
դը, իս կա կան կյան քի շո ղը, 
իրա կան թա խիծն ու վիշ տը. 
«Հայ րե նի քում», «Հար դա գո-
ղի ճամ փորդ նե րը», «Գի շե րը 
ամ բողջ...», մի քա նի բա նաս-
տեղ ծու թյուն «Ծիա ծա նից», 

ապա «Ող ջա կիզ վող կրա կը», «Տա ղա րա-
նը», էպի կա կան ու լի րի կա կան նշա նա վոր 
պոեմ նե րը... Այս եր կե րի գրա կան ար ժեքն 
աներկ բա է: Դրան ցից մի քա նի սը զար մաց-
նում են ար տա կարգ խտա ցում նե րով ու 
ձեւի կա տա րե լու թյամբ, եւ կա րե լի է ասել՝ 
հա վեր ժա կան գե ղեց կու թյուն ներ են: Բայց 
կա րեւոր է նաեւ եր կե րի մյուս մա սի գնա-
հա տու թյու նը: Չէ՞ որ նույն շրջա նում նա 
գրել է բազ մա թիվ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, 
որոնց վրա նկա տե լիո րեն ուժեղ են գրքա-
յին շեշ տը եւ գրա կան վա ղան ցիկ դպրոց-
նե րի ազ դե ցու թյու նը: Այս հար ցի շուրջ գո-
յու թյուն ունի եր կու կար ծիք: Տո գոր ված 
բա րի դի տա վո րու թյուն նե րով՝ որոշ գրա-
կա նա գետ ներ հապշ տապ, առանց նյու թի 
խոր ուսում նա սի րու թյան, ձգտում են Չա-
րեն ցի վաղ շրջա նի բո լոր եր կե րի մեջ տես-
նել կա տա րե լու թյուն, ուժ եւ գե ղեց կու թյուն: 
Ոգեւոր ված գրա կա նա գետ նե րը ձգտում են 
տես նել գրո ղի մե ծու թյու նը եւ շտա պե լուց 
ընկ նում են ծի ծա ղե լի վի ճա կի մեջ: Այդ-
պես նրանք գե րագ նա հա տում են խորհր-
դա պաշ տա կան պոե զիա յի ազ դե ցու թյան 
տակ գրված եր կե րը: Ավե լին՝ «Ծիա ծա նը», 
«Հրո եր կի րը», «Երեք երգ» շար քե րը կամ 
գրքե րը հա մար վում են Չա րեն ցին հա մաշ-
խար հա յին մշա կույ թի աս պա րեզ տա նող 
ուղի նե րը: Բայց կա եւ մեկ ուրիշ, թվում է՝ 
առա վել ար ժա նա հա վատ կար ծիք. հենց 
Չա րեն ցի կար ծի քը: Բա նաս տեղ ծը, վաղ 
շրջա նի այդ եր կե րի մեծ մա սի մեջ չտես-
նե լով ինք նու րույ նու թյուն եւ ինք նա տի պու-
թյուն, դրանք ուշագ րավ է հա մա րում միայն 
գրա կան-պատ մա կան ըն թաց քի  տե սան-
կյու նից...

Գրե լա կեր պով ու մշա կույ թով Չա րեն ցի 

«Ծիա ծա նը», «Հրո եր կի րը», «Երեք եր գը» 
բնավ չեն զի ջում սիմ վո լիզ մի վար պետ նե-
րին: Աշ նա նա յին նվագ նե րի, տխրու թյան 
ու թախ ծի մո տիվ նե րում պա տա նի բա նաս-
տեղ ծի խոս քը ձեւի տե սան կյու նից հա ճախ 
չի զի ջում իր մեծ վար պե տի՝ Վա հան Տե րյա-
նի խոս քին:

Բայց, այ նուա մե նայ նիվ, նույն բա նաս-
տեղ ծու թյուն նե րում եւ լի րի կա կան բալ-
լադ նե րում նա մնում է որ պես մի որո նող, 
ան հան գիստ հե տեւորդ, տա ղան դա վոր 
աշա կերտ, որն իր աշ խար հի եզերք նե րը 
դե ռեւս նշմա րում է ուրիշ նե րի բար ձուն-
քից: Այդ գոր ծե րով, ինչ պես նաեւ մի շարք 
լե գենդ նե րով Չա րեն ցը կապ վո՞ւմ է ար դյոք 
հա մաշ խար հա յին բա նաս տեղ ծա կան մշա-
կույ թին: Կապն ան կաս կած է, ընդ որում՝ ոչ 
միշտ առողջ ու օգ տա կար, մա նա վանդ երբ 
խոս քը վե րա բե րում է սիմ վո լիզ մի առա-
վել մռայլ թեւի կեն սա փի լի սո փա յու թյա նը: 
Բայց, ընդ հա նուր առ մամբ, նույ նիսկ առողջ 
կա պե րի դեպ քում էլ պա տա նի բա նաս տեղ-
ծի պոե զիան հա ճախ չէր ստա նում ինք նու-
րույն նշա նա կու թյուն:

Գրա կան այդ կա պե րը, իրոք, զգա լի դեր 
են խա ղա ցել բա նաս տեղ ծա կան մշա կույ-
թի բարձ րաց ման, աճի ու հա սու նաց ման 
աս պա րե զում: Դրանք նշա նա վո րում են 
բա նաս տեղ ծա կան մտա ծո ղու թյան ձեւա-
վոր ման առա ջին շրջա նը, հող են նա խա-
պատ րաս տում վաղ վա հա մար: Այլ խոս քով՝ 
բա նաս տեղ ծի մե ծու թյու նը պետք է որո նել 
ոչ թե նմա նու թյուն նե րի, այլ տար բե րու-
թյուն նե րի մեջ: Մեծ բա նաս տեղծն աշ խար-
հի գրա կա նու թյան աս պա րեզ է տա նում իր 
խոս քը, իր ուրույն մտա ծո ղու թյու նը, իր այն 
եր կե րը, որոնց վրա կնիք է դնում ան հա-
տա կան եւ ազ գա յին խառն ված քը:

Չա րեն ցի բուն մե ծու թյու նը սե փա կան 
խոս քի, կեն սա կան ճշմար տու թյան որոն-
ման, ժո ղովր դի ճա կա տագ րի եւ տա-
ռա պող ան հա տի ցա վե րի խոր զգա ցո-
ղու թյունն է: Միայն այդ ճա նա պար հով է 
նա դառ նում մեծ եւ մտնում ընդ հա նուր 
գրա կա նու թյան աս պա րեզ: Սա մի շատ 
օրի նա չափ ու հաս կա նա լի բան է: Որեւէ 
մե կը Պուշ կի նի առա ջին շրջա նի գոր ծե-
րը չի հա մա րում հա մաշ խար հա յին մշա-
կույ թի նվա ճում, Հով հան նես Թու մա նյա-
նը հենց առա ջին օր վա նից Թու մա նյան չի 
եղել, թեեւ նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում 
նկատ վում են մեծ պոե զիա յի բո լոր սաղ-
մե րը: Այս պես են Լեր մոն տո վը, Բլո կը, Նեկ-
րա սո վը, Վա հան Տե րյա նը, Մե ծա րենցն ու 
Վա րու ժա նը... Եթե հենց առա ջին շրջա նից 
ազ դե ցու թյուն նե րով ու նմա նու թյուն նե րով 
ան գամ Չա րեն ցը մտնում է հա մաշ խար-
հա յին գրա կա նու թյան աս պա րեզ, ապա 
ուրիշ ի՞նչ աս պա րեզ պի տի որո նենք նրա՝ 
առա վել հա սուն, ինք նա տիպ, հան ճա րեղ 
եր կե րի հա մար:

Ժա մա նա կի ըն թաց քում բա նաս տեղծն 
ազա տագր վել է օտար ազ դե ցու թյուն նե-
րից՝ գտնե լով իր հո գուն առա վե լա պես 
մոտ, իր աշ խար հին հա րա զատ ար տա-
հայտ չա կերպ, աս տի ճա նա բար դուրս է 
եկել կրկնու թյուն նե րի խճճված ու ճնշող 
շրջա նից՝ գնա լով առողջ ուսում նա ռու թյան, 
բնա կա նա բար՝ նաեւ ինք նու րույ նու թյան 
ուղի նե րով: Դեռ վաղ շրջա նում նա հիա-
նա լի գի տեր ժա մա նա կի հա մաշ խար հա յին 
եւ ռու սա կան, հայ կա կան գրա կա նու թյան 
բո լոր տա րա տե սակ նե րը: Հե տա գա յում 
նրա իմա ցու թյան եւ հե տաքրք րու թյուն նե-
րի շրջա նը մե ծա նա լով ընդգր կում է գրա-
կա նու թյան բո լոր դա րաշր ջան նե րը: Այս 
շրջա նում ազ դե ցու թյուն նե րին փո խա րի-
նե լու են գա լիս ստեղ ծա գոր ծա կան առն-
չու թյուն նե րը: Քնա րեր գու թյան տար բեր 
խնդիր նե րի լուծ ման ժա մա նակ առաջ են 
գա լիս  գրա կան նոր մեր ձե ցում ներ՝ Նա րե-
կա ցի, Քու չակ, Սա յաթ-Նո վա, Սիա ման թո, 
Պուշ կին, Նեկ րա սով, Մա յա կովս կի, Գյո-
թե ու Հայ նե: Այս մեր ձե ցում ներն ու առն-
չու թյուն նե րը բնավ էլ պա տա հա կան չէ ին: 
Խո շոր բա նաս տեղ ծը նո րա գույն ար վես-
տի, դա սա կան գրա կա նու թյան ստեղծ ման 
նպա տա կով ուսում նա սի րում եւ լայ նո րեն 
օգ տա գոր ծում էր ան ցյա լի մեծ փորձն ու 
ավանդ նե րը: Այս դեպ քում ար դեն հա սուն 
Չա րեն ցը երեւան էր գա լիս ուրիշ տես քով 
եւ փայ լով՝ աս պա րեզ բե րե լով կեն սա կան 
եւ գրա կան ամուր հիմ քե րի վրա ստեղծ ված 
նո րա գույն որակ:

Անուշ ԱՂԱ ՍԱ ՐՅԱՆ 

Չարենցի դասերը՝ ըստ 
Հրանտ Թամրազյանի



ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2022, ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ Ա, ԹԻՎ 17 (613), ԷՋ 8

«Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ որպէս 
խունկ առաջի Քո, Տէ՛ր....»

(Սաղմ. ՃԽ 2)։

Աստ վա ծա շունչ մա տյա նում հի շա տա կու-
թյուն ներ կան անու շա հոտ նյու թե րի, բազ-

մա տե սակ խե ժե րի վե րա բե րյալ: Սուրբգ րա-
յին տար բեր դրվագ նե րում առա վե լա պես 
նկա րագր վում են կնդրու կի, զմուռ սի, խնկի 
օգ տա գործ ման եղա նակ նե րը:  

Կնդրու կը (փո խա ռու թյուն իրա նա կան 
աղ բյուր նե րից. պահ լա վե րեն՝ kundurūk, 
kundurū) արեւ ա դար ձա յին ծա ռից ստաց-
վող անու շա հոտ խեժ է: Սկզբնաղ բյուր նե-
րի հա մա ձայն՝ այն լի բա նոս ծա ռից հո սող 
կարմ րա վուն, եր բեմն նաեւ կիտ րո նա գույն 
խեժ է, որը գոր ծած վում է անու շա հո տու-
թյուն ներ պատ րաս տե լիս: Կնդրու կը թա-
փան ցիկ ու փխրուն է, օգ տա գործ վում է 
նաեւ խնկարկ ման հա մար. այն մյուս խե ժե-
րից առա վել անու շա հոտ է:

Կնդրու կը հի շա տակ վում է աստ վա ծաշն-
չ յան բազ մա թիվ հատ ված նե րում. դրան 
տար բեր խե ժեր խառ նե լով՝ ստա նում էին 
նվի րա կան խուն կը, որն ըն ծա յա բեր վում 
էր Տի րո ջը, ուս տի խստո րեն ար գել վում էր 
այն օգ տա գոր ծել այլ նպա տակ նե րով: Ելից 
գրքում Աստ ված պատ վի րում է Մով սե սին. 
«Վերց րո՛ւ անու շա բույր հա մե մունք ներ. 
ստաշխ, եղն գա քար, անու շա բույր քաղ-
բան եւ մա քուր կնդրուկ: Դրանք թող քա շով 
իրար հա վա սար լի նեն: Դրանք իրար խառ-
նե լով՝ մա քուր, սուրբ խունկ կպատ րաս-
տես....» (Լ 34-35): 

Աստ ված պատ վի րում է կնդրուկ օգ տա-
գոր ծել նաեւ անա րյուն զոհ մա տու ցե լիս. 
«Դրա վրա թող յուղ լցնի ու կնդրուկ դնի....» 
(Ղեւտ. Բ 1): Կնդրու կի օգ տա գործ ման մա-
սին են վկա յում նաեւ Ղեւ տաց վոց (Ե 11, Զ 
15, ԻԴ 7) ու Թվոց (Ե 15) գրքե րը: Ա Մնա-
ցոր դաց Թ 29-ում կնդրու կը հի շա տակ վում 
է որ պես խնկի տե սակ, իսկ Երգ եր գո ցում 
գրված է՝ «….քո զգեստ նե րի հո տը նման է 
կնդրու կի հո տի....» (Դ 11): Խե ժի այս տե-
սա կը հի շա տակ վում է նաեւ Եսա յիի մար-
գա րե ա կան գրքում. «….բե րե լով ոս կի, 
կնդրուկ ու թան կա գին քա րեր եւ տա լու են 

Տի րոջ փրկու թյան ավե տի սը» (Ես. Կ 6): Հա-
մա ձայն Երե միա մար գա րեի գրքի՝ կնդրու-
կը առանձ նա հա տուկ տեղ էր գրա վում ծի-
սա պաշ տա մուն քա յին հա մա կար գում եւ 
ըն ծա յա բեր վում էր Աստ ծուն (ԺԷ 26, ԽԱ 5): 
Օսեե մար գա րեն Իս րա յե լի մա սին կան խա-
սում է. «….նա կդառ նա ինչ պես պտղա-
լից ձի թե նի, եւ նրա հո տը կբու րի ինչ պես 
կնդրու կի բույր....» (ԺԴ 7)։ Բու րա վետ խե-
ժը հի շա տակ վում է նաեւ Բա րու քի գրքում. 
«Ահա ձեզ ուղար կում ենք ար ծաթ. մեղ քե րի 
քա վու թյան հա մար այդ ար ծա թով ող ջա-
կեզ նե՛ր գնե ցեք եւ կնդրուկ՝ իբ րեւ մեղ քի 
զո հա բե րու թյուն….» (Ա 10): Հինկ տա կա րա-
նյան վկա յու թյուն նե րի հա մա ձայն` կնդրու-
կը նաեւ գի նուն էին խառ նում՝ այն առա վել 
թունդ դարձ նե լու նպա տա կով: Գ Մա կա-
բա յեց վոց գրքում խոս վում է պա տե րազ մի 
ժա մա նակ փղե րին գի նով ար բեց նե լու մա-
սին` «....առանց հա պա ղե լու պատ րաս տել 
խնկա խառն գի նի ներ, դրանք թունդ դարձ-
նել կնդրու կով….» (հմմտ. Ե 1):

Նոր Կտա կա րա նը վկա յում է, որ երբ մո-
գերն Արեւ ել  քից եկան երկր պա գե լու մա-
նուկ Հի սու սին, «….բա նա լով իրենց գան-
ձա տու փե րը՝ Նրան նվեր ներ մա տու ցե ցին՝ 
ոս կի, կնդրուկ եւ զմուռս» (Մատթ. Բ 11): 
Այդ ըն ծա ներն իրենց հո գեւ որ խորհր դա բա-
նու թյունն ունե ին. կնդրու կը, որ խե ժի ամե-
նա ա նու շա հոտ տե սակն է, խորհր դան շում 
էր Քրիս տո սի աստ վա ծու թյու նը: 

Հա յոց Եկե ղե ցու եռա մե ծար վար դա-
պետ Ս. Գրի գոր Տա թեւ ա ցին աստ վա ծաշն-
չ յան խնկի չորս նյու թե րը այ լա բա նո րեն 

հա մե մա տում է մարդ կա յին չորս առա քի-
նու թյուն նե րի` խո հե մու թյան, արի ու թյան, 
ող ջա խո հու թյան եւ ար դա րու թյան հետ: 
Մար դու նե րաշ խար հում դրանք պետք է 
անու շա հոտ խնկի բա ղադ րիչ նե րի նման 
մի ա խառն ված լի նեն եւ որ պես նվի րա կան 
ըն ծա՝ մա տուց վեն մեր Տեր Աստ ծուն:

Ար փի նե ՉԱՆ ԹԻ ԿՅԱՆ

ԿՆԴՐՈՒԿ

 էջ 6
Պատ կե րագ րու թյան մեջ առա վել տա-

րած ված է ղու կա սյան տար բե րա կը, որի 
հա մա ձայն՝ Սուրբ Հո գին իջ նում է Քրիս տո-
սի վրա հենց մկրտու թյան ժա մա նակ:

Սույն ման րան կա րում ներ կա յաց ված է 
պատ կե րագ րու թյան մեջ ամե նա տա րած-
ված տար բե րա կը: Կենտ րո նում Հի սուսն է՝ 
կանգ նած Հոր դա նա նի ջրե րի մեջ՝ մին չեւ 
ուսե րը ջրա ծածկ: Քրիս տո սի ձախ կող-
մում պատ կեր ված է Հով հան նես Մկրտի չը՝ 
մո րու սով, լու սապ սա կով, եր կար մա զե րով 
եւ քի տո նով՝ աջ ձեռ քը դրած Քրիս տո սի 
գլխին: Այդ՝ ձեռ նադր ման դիր քը հե տա գա-
յում եւս կի րառ վել է պատ կե րագ րու թյան 
մեջ: Հով հան նես Մկրտչի հե տեւում պատ-
կեր ված է մի կա ռույց, որը հա վա նա բար 
Վի ֆա վա րա քա ղա քի պատ կերն է: Քրիս-
տո սից աջ պատ կեր ված են հրեշ տակ-
ներ՝ ձեռք նե րին սրբիչ ներ: Հրեշ տակ նե րի 
ծածկ ված ձեռ քե րը սրբազ նու թյան նշան են, 
ինչ պես նաեւ նրանք սրբիչ նե րով պետք է 
չո րաց նեին նո րա դարձ նե րին (նեո ֆիտ նե-
րին)՝ նոր մկրտյալ նե րին: Քրիս տո սի գլխա-
վե րեւում Աստ ծու Աջն է, որից բխող աղավ-
նա կերպ Սուրբ Հո գին գլխի վայր իջ նում է 
դե պի Հի սուս (տե՛ս G. Shiller, Iconography 
of Christian Art, vol. I, London, 1971, էջ 71): 
Աղավ նին հա վա նա բար ճյու ղով է պատ-
կեր ված, ին չը խորհր դան շում է ջրհե ղե ղի 
ավար տը: Ճյու ղը խորհր դան շում է նաեւ 
մկրտու թյան մի ջո ցով մաք րա գոր ծու թյու նը, 
նաեւ աշ խար հի մաք րա գոր ծու մը՝ Եկե ղե-
ցու մի ջո ցով:

Մկրտու թյան տե սա րա նը խորհր դան շում 
է նաեւ Սուրբ Եր րոր դու թյու նը, քա նի որ մի 
առանց քի վրա պատ կեր ված են Հայր Աստ-
ված, Որ դի Աստ ված՝ մկրտվող Քրիս տոս, 
Սուրբ Հո գին՝ Աղավ նու կեր պա րով: Հոր դա-
նա նի մեջ պատ կեր ված է ձուկ-վի շապ, որը 
խորհր դան շում է ներ ված մեղ քե րը: Օձ կամ 
ձուկ-վի շա պի պատ կե րու մը ԺԳ դա րի հայ 
ման րան կար չու թյան բնո րոշ տար րե րից է: 
Հայ կա կան որոշ ման րան կար նե րում Հով-
հան նես Մկրտչի կող քին պատ կեր վում է 
նաեւ կա ցի նով ծառ, որն ար տա հայ տում է 
Մատ թեո սի Ավե տա րա նի այն խոս քե րը, թե 
ամեն ծառ, որ պտուղ չի տա լիս կտրում, 
գցում են. օրի նակ՝ Թո րոս Ռոս լի նի 1268 թ. 
Մա լա թիա յի Ավե տա րա նի՝ մկրտու թյան տե-
սա րա նում:

Մուտք Երու սա ղեմ

(Մատ թեոս ԻԱ 1—11, Ղու կաս ԺԹ 29—38, 
Մար կոս Ա 1—10, Հով հան նես ԺԲ 12—15)

«Մուտք Երու սա ղեմ» ման րան կարն 
ուշագ րավ է, քա նի որ հա մադր ված է 
բնագ րի հետ (նման երեւույ թը ԺԳ  դա րի 
ման րան կար չու թյան մեջ սա կա վա դեպ 
է): Բնագ րի հետ հա մադր ված թե մա տիկ 
ման րան կար առա ջին ան գամ հան դի-
պում ենք Վազ գեն Վե հա փա ռի Ավե տա րա-
նում (ՄՄ ձեռ. 10780) զե տեղ ված «Մուտք 
Երու սա ղեմ» տե սա րա նում: Ման րան կա-
րը, պահ պա նե լով թե մա տիկ հիմ նա կան 
կա ռուց ված քը, ներ կա յաց վում է պատ կե-
րագ րու թյան մի շարք տար բե րակ նե րով 
(պայ մա նա վոր ված Ավե տա րան նե րի տար-
բեր նկա րագ րու թյուն նե րով): Մատ թեո-
սի Ավե տա րա նի հա մա ձայն (Մատթ. ԻԱ 
2—5)՝ Քրիս տոս պատ կեր վում է ավա նա-
կին նստած, իսկ կող քից գա լիս է քու ռա-
կը: Մյուս երեք Ավե տա րան նե րում քու ռա-
կը չի հի շա տակ վում, ուս տի բա ցա կա յում 
են նաեւ դրա նկա րա զար դում նե րը (տե՛ս 
Д. Холл, Словарь сюжетов и символов в 
искусстве, Москва, 1999, էջ 145):

Կենտ րո նա կան կեր պարն ավա նա կին 
նստած Քրիս տոսն է, որը դեմ քով եւ մարմ-
նով ուղղ ված է դե պի դի տո ղը (Արեւել  քում 
հենց այդ պես էր ըն դուն ված նստել ավա-
նա կին): Կախ գլխով ավա նա կը բնո րոշ է 
բյու զան դա կան ար վես տին: Քրիս տոս աջով 
օրհ նում է, իսկ ձախ ձեռ քին գա լա րակն է: 
Վեր ջի նիս հե տեւում պատ կեր ված են եր կու 
աշա կերտ նե րը, հա վա նա բար՝ Հով հան նեսն 
ու Պետ րո սը: Երու սա ղե մը ներ կա յաց ված 
է պարս պա պատ քա ղա քի տես քով, որի 
հեն քին պատ կեր ված են քա ղա քի ծե րերն 
ու բնա կիչ նե րը: Հան դի պա կաց կող մում 
պատ կեր ված են Երու սա ղե մի բնա կիչ նե րը, 
որոն ցից մեկն իր զգես տը (ըստ միջ նա դա-
րյան մեկ նու թյան՝ մեղ քե րը), իսկ մյուս ներն 
ար մա վե նու ճյու ղեր են սփռում Տի րոջ ճա-
նա պար հին: Երե խա նե րի պատ կե րումն 
այս տեղ ոչ թե ըստ կա նո նաց ված, այլ պա-
րա կա նոն Ավե տա րան նե րի է: Ման րան կա-
րի կենտ րո նում մեկ ար մա վե նու փո խա րեն 
պատ կեր ված են եր կու սը, ին չը բնո րոշ է 
վաղ շրջա նի պատ կե րագ րու թյա նը: Ըստ 
Մատ թեո սի եւ Մար կո սի Ավե տա րան նե-
րի՝ ար մա վե նու ոս տեր կտրա տե լու հա մար 
բնա կիչ նե րից ոմանք ծառ են բարձ րա նում: 

Հա մա ձայն Ղու կա սի Ավե տա րա նի՝ ծառ է 
բարձ րա նում նաեւ Զա քեոս կար ճա հա սա-
կը Երի քո վում՝ Քրիս տո սին տես նե լու նպա-
տա կով: Նրան սո վո րա բար պատ կե րում են 
այս տե սա րա նում, որ պես զի ցույց տան, թե 
որ քան մարդ էր հա վաք վել, որ կար ճա հա-
սակ Զա քեո սը բարձ րա նում է ծա ռը՝ տես-
նե լու Քրիս տո սին: Ճա նա պար հը ճյու ղե րով 
եւ հա գուստ նե րով ծած կելն ըն դուն ված էր 
հրեա կան մի ջա վայ րում՝ օ ծյալ թա գա վոր նե-
րին ըն դու նե լու հա մար: Պատ կե րագ րու թյան 
մեջ ճյու ղե րը լի նում են ար մա վե նու, եր բեմն՝ 
ձի թե նու ոս տեր: Երու սա ղեմ մուտ քը տոն-
վում է ար մա վե նյաց կի րա կի օրը: Հայ կա-
կան ար վես տում այս տո նը Ծաղ կա զարդն 
է: Որոշ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում «Մուտք 
Երու սա ղեմ» տե րու նա կան պատ կե րը ներ-
կա յաց վում է որ պես ժո ղովր դա կան զվարթ 
տո նախմ բու թյուն՝ լիո վին նույ նաց վե լով Հայ 
Եկե ղե ցու Ծաղ կա զար դի տո նի հետ («Քրիս-
տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան, 
Ա. Ղա զա րյան, Ա. Արեւ շա տյան, Ա. Լեյ լո յան, 
Ծաղ կա զարդ, էջ 450—451): Այս առու մով 
հատ կա պես ուշագ րավ են Վաս պու րա կա նի 
ման րան կար չու թյան դպրո ցի օրի նակ նե րը, 
որոն ցից շա տերն ուղ ղա կիո րեն կրում են 
«Ծաղ կա զարդ», «Ծառ զար դար» կամ «Ար-
մա վե նյաց օր» վեր տա ռու թյու նը. օրի նակ՝ 
Հով հան նես Խի զան ցու 1392  թ. Ավե տա-
րա նի (ՄՄ ձեռ. 3717) եւ Ծե րու նի ծաղ կո ղի 
ձեռ. 4826 Ավե տա րա նի «Մուտք Երու սա-

ղեմ» ման րան կար նե րը (Հ. Հա կո բյան, Վաս-
պու րա կա նի ման րան կար չու թյու նը, հտ. 2, 
Երեւան, 1982, էջ 69—73):

«Մշո ճա ռըն տիր»-ի թե մա տիկ ման րան-
կար նե րի պատ կե րագ րա կան հատ կա նիշ-
նե րը բնո րոշ են միջ նա դա րյան ար վես տին. 
դրանք առա վել ցայ տուն ար տա հայտ ված 
են արեւմ տաք րիս տո նեա կան աշ խար-
հի հու շար ձան նե րում:

Հայ գրատ պու թյան 500-ա մյա կի եւ 
Երեւա նի՝ գրքի հա մաշ խար հա յին մայ րա-
քա ղաք հռչակ վե լու առ թիվ Տե րյան ու Մոս-
կո վ յան խաչ մե րու կում բաց վեց քան դա կա-
գործ Դա վիթ Երեւան ցու կեր տած «Վարք 
հա վեր ժու թյան» կո թո ղը, որը նվիր ված է 
«Մշո ճա ռըն տիր» ձե ռա գիր մա տյա նին: 
Պատ կեր վում են այն եր կու հայ կա նայք, 
որոնք հա յե րեն ամե նա մեծ մա գա ղա թյա ձե-
ռա գի րը փրկե ցին թուր քա կան յա թա ղա նից:

Ազ գա յին մշա կույ թի ան հայտ պա հա-
պան նե րի շնոր հիվ հայ ազ գը կա րո ղա ցավ 
ոչ միայն ար դի սերն դին մեծ ժա ռան գու-
թյուն հասց նել, այլ նաեւ դժվա րին պայ ման-
նե րում ապա հո վել ազ գա յին մշա կույ թի հա-
րա տեւու թյու նը:
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