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2 հունիսի	 Հունաստանի	ազգային	պաշտպանության	

փոխնախարարին

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 աշ խա տան քա
յին այ ցով Հա յաս տան ժա մա նած Հու
նաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գա յին 
պաշտ պա նու թյան փոխ նա խա րար Նի կոս 
Հար դա լիա սին եւ նրա գլխա վո րած պատ
վի րա կու թյա նը՝ ուղեկ ցու թյամբ ՀՀի ՊՆի 
փոխ նա խա րար Կա րեն Բրու տյա նի։

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր գո հու
նա կու թյու նը հայտ նեց եր կու երկր նե րի 
ռազ մա կան գե րա տես չու թյուն նե րի մի ջեւ 
ձեւա վոր ված սերտ փոխ գոր ծակ ցու թյան 

առն չու թյամբ։ Անդ րա դարձ կա տա րե լով 
տա րա ծաշր ջա նում տի րող բարդ իրա
վի ճա կին՝ Նո րին Սրբու թյունն իր մտա հո
գու թյունն ար տա հայ տեց Հա յաս տա նի եւ 
Ար ցա խի նկատ մամբ Ադր բե ջա նի ոտնձ
գու թյուն նե րի եւ չդա դա րող սպառ նա լիք
նե րի առն չու թյամբ։ Այս առի թով Հա յոց Հով
վա պե տը վստա հու թյուն հայտ նեց, որ ՀՀի 
զին ված ուժե րը կկա րո ղա նան ոգի եւ կամք 
դրսեւո րել՝ կան խե լու Ադր բե ջա նի ռազ մա
տենչ նկրտում նե րը։ Ամե նայն Հա յոց Կա թո
ղի կո սը, ի դեմս պրն Նի կոս Հար դա լիա սի, 
իր երախ տա գի տու թյու նը հայտ նեց Հու նաս
տա նի իշ խա նու թյուն նե րին եւ ժո ղովր դին՝ 
ար ցա խյան պա տե րազ մի ծանր օրե րին 
Հա յաս տա նին ցու ցա բե րած եղ բայ րա կան 

զո րակ ցու թյան եւ աջակ ցու թյան հա մար։ 
Հու նաս տա նի ազ գա յին պաշտ պա նու
թյան փոխ նա խա րա րը, շնոր հա կա լու թյուն 
հայտ նե լով Նո րին Սրբու թյա նը ջերմ ըն
դու նե լու թյան հա մար, ընդգ ծեց, որ հայ եւ 
հույն ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյու նը 
գա լիս է դա րե րի խոր քից։ Տիար Նի կոս 
Հար դա լիա սը, անդ րա դառ նա լով հայհու
նա կան ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցու թյա
նը, նշեց, որ Հու նաս տա նի պաշտ պա նու
թյան նա խա րա րու թյու նը պատ րաս տա կամ 
է ամեն ջանք ներդ նե լու այն առա վել խո
րաց նե լու հա մար եւ աջակ ցե լու Հա յաս տա

նին առ կա մար տահ րա վեր նե րի հաղ թա
հար ման գոր ծում։

Զրույ ցի ըն թաց քում անդ րա դարձ կա
տար վեց մի ջե կե ղե ցա կան փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րին։ Այս կա պակ ցու թյամբ Ամե
նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր եղ բայ րա կան 
ող ջույն ներն ու բա րե մաղ թանք նե րը փո
խան ցեց Աթեն քի ու Հա մայն Հու նաս տա նի 
Հիե րո նի մոս Երկ րորդ Ար քե պիս կո պո սին:

Վե հա փառ Հայ րա պե տը մաղ թեց, որ 
Աստ ծու ամե նախ նամ Աջի պահ պա նու
թյան ներ քո հայհու նա կան հա րա բե րու
թյուն ներն ար դյու նա վոր վեն նո րա նոր իրա
գոր ծում նե րով՝ ի նպաստ եղ բայ րա կան 
եր կու ժո ղո վուրդ նե րի բա րօր ու խա ղաղ 
կյան քի:

4 հունիսի «Մարդու	իրավունքներ	եւ	պատասխանատվություն.	
պատերազմի	հետեւանքները»	միջազգային	
համաժողովի	մասնակիցներին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
«Ճշմար տու թյան եւ ար դա րա դա տու

թյան կենտ րո նի» կող մից կազ մա կերպ ված 
«Մար դու իրա վունք ներ եւ պա տաս խա
նատ վու թյուն. պա տե րազ մի հե տեւանք նե
րը» առա ջին մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վի 
մաս նա կից նե րին։

Հայ ցե լով Վե հա փառ Հայ րա պե տի օրհ
նու թյու նը՝ «Ճշմար տու թյան եւ ար դա րա
դա տու թյան կենտ րո նի» նա խա գահ Գոռ 
Մնա ցա կա նյա նը տե ղե կաց րեց, որ Հա յաս
տան են ժա մա նել իրա վա բան ներ եւ մի
ջազ գա յին իրա վուն քի առա ջա տար փոր
ձա գետ ներ 16 երկ րից՝ քննար կե լու 44օ րյա 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց

պա տե րազ մի ար դյուն քում ար ցա խա հա յու
թյան, ռազ մա գե րի նե րի, տե ղա հան ված ան
ձանց իրա վունք նե րի ոտ նա հա րում նե րին եւ 
մի ջազ գա յին ար դա րա դա տու թյանն առնչ
վող խնդիր նե րը:

Հան դիպ մա նը Նո րին Սրբու թյու նը, ընդգ
ծե լով մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի կա րեւո
րու թյու նը հատ կա պես հայ ժո ղովր դի հա
մար այս դժվա րին ժա մա նակ նե րում, հույս 
հայտ նեց, որ իրա վա բան ներն ու մի ջազ
գա յին իրա վուն քի առա ջա տար փոր ձա
գետ նե րը հա ղորդ կդառ նան Հա յաս տա նի 
ու Ար ցա խի առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ
րա վեր նե րին եւ մի ջազ գա յին հա րթակ 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 դարձ կա տա րեց նաեւ ար ցա խյան 
44օ 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 գեւորմշա կու թա յին կո թող
նե րի դեմ։

Հա յոց Հով վա պե տը նաեւ իր գնա հա
տան քը փո խան ցեց գի տա ժո ղո վի կազ մա
կեր պիչ նե րին եւ մաս նա կից նե րին նման 
կա րեւոր նա խա ձեռ նու թյուն դրսեւո րե լու 
հա մար՝ փոր ձե լով նպաս տել հետ պա տե
րազ մյան դժվա րու թյուն նե րի հաղ թա հար
մա նը։

Հան դիպ մա նը Վե հա փառ Հայ րա պե տը 
պա տաս խա նեց նաեւ հյու րե րի հար ցե րին, 
որոնք առնչ վում են հայ կա կան հո գեւոր 
ար ժեք նե րի պահ պա նու թյա նը եւ այդ ուղ
ղու թյամբ Մայր Աթո ռի կող մից իրա կա նաց
վող աշ խա տանք նե րին։

9 հունիսի	 Վենետիկի	հանձնաժողովի	նախագահին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն 
ըն դու նեց Եվ րո պա յի խորհր

դի «Ժո ղովր դա վա րու թյուն՝ 
իրա վուն քի մի ջո ցով» եվ րո պա
կան հանձ նա ժո ղո վի (Վե նե տի
կի հանձ նա ժո ղով) նա խա գահ 
Կլեր Բա զիՄա լո րին՝ ուղեկ ցու
թյամբ ՀՀի Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի նա խա գահ Ար ման 
Դի լա նյա նի։

Հան դիպ ման սկզբում պրն 
Դի լա նյա նը Նո րին Սրբու թյա
նը ներ կա յաց րեց Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ՍԴի եւ Վե
նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի մի ջեւ 
ձեւա վոր ված ջերմ ու գոր ծակ
ցա յին հա րա բե րու թյուն նե րը՝ 
հույս հայտ նե լով, որ այս այ ցը 
նոր զարկ կհա ղոր դի այդ հա մա գոր ծակ
ցու թյա նը։

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր գո հու
նա կու թյու նը հայտ նեց ՀՀի դա տա ի րա վա
կան հա մա կար գի եւ Վե նե տի կի հանձ նա
ժո ղո վի մի ջեւ առ կա սերտ գոր ծակ ցու թյան 

եւ այն առա վել ար դյու նա վո րե լու ուղ ղու
թյամբ ներդր վող ջան քե րի հա մար եւ իր 
գնա հա տան քը բե րեց հանձ նա ժո ղո վին՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը ցու
ցա բեր վող աջակ ցու թյան ու անհ րա ժեշտ 
խորհր դատ վու թյան հա մար:  էջ 2



ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2022, ՀՈՒՆԻՍ Ա, ԹԻՎ 11 (607), ԷՋ 2

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց

Վենետիկի	հանձնաժողովի	նախագահին

 էջ 1
Վե հա փառ Հայ րա պետն անդ րա դար ձավ 

նաեւ ար ցա խյան 44օ րյա պա տե րազ մի հե
տեւան քե րին, գե րի նե րի վե րա դարձ ման հար
ցին, Ար ցա խի ժո ղովր դի անվ տան գու թյան 
խնդրին եւ ոտ նա հար ված իրա վունք նե րին, 
ինչ պես նաեւ Ադր բե ջա նի կող մից տար վող 
հա յա տյաց քա ղա քա կա նու թյա նը, Ադր բե ջա նի 
վե րահս կո ղու թյան տակ հայտն ված տա րածք
նե րում հայ կա կան հո գեւորմշա կու թա յին ժա

ռան գու թյան նկատ մամբ ոտնձ գու թյուն նե րին։
Իր հեր թին Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի նա

խա գահ Կլեր Բա զիՄա լո րին նշեց, որ ՀՀի 
ՍԴի եւ Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի մի ջեւ առ
կա փո խըմբռն ման ոգին էլ ավե լի կնպաս տի 
եր կու կա ռույց նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի խո
րաց մա նը։

Զրույ ցի ըն թաց քում կա րեւոր վեց նաեւ Եկե
ղե ցու առա քե լու թյու նը մար դու իրա վունք նե րի 
եւ ար դա րու թյան պաշտ պա նու թյան գոր ծում:

Գե	ղար	քու	նի	քի	մար	զի	հա	մայն	քա	պե	տե	րին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց ՀՀի 
Գե ղար քու նի քի մարզ պետ տիար Կա րեն 

Սարգ սյա նին, մար զի հա մայն քա պե տե րին, 
մար զում սպա սա վո րող հո գեւո րա կան նե
րին՝ առաջ նոր դու թյամբ Գե ղար քու նի քի թե
մի առաջ նոր դա կան տե ղա պահ Պար թեւ վրդ. 
Բար սե ղյա նի:

Հան դի  պումն  սկսվեց Տե  րու  նա կան 

աղոթ քով, որից հե տո հայր սուր բը, Նո րին 
Սրբու թյա նը ներ կա յաց նե լով հյու րե րին, իր 
երախ տա գի տու թյու նը հայտ նեց Վե հա փառ 

Հայ րա պե տին թե մի հան դեպ ցու ցա բեր վող 
հայ րա կան հո գա տա րու թյան հա մար։

Հա յոց Հով վա պե տը, իր հայ րա կան օրհ
նու թյու նը փո խան ցե լով հյու րե րին, գո հու
նա կու թյուն հայտ նեց թե մի ու մար զի մի ջեւ 
հաս տատ ված ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ
ցու թյան հա մար, որը, ըստ Նո րին Սրբու թյան, 
պի տի նպաս տի մար զի շե նաց մանն ու ազ

գաբ նակ չու թյան բա րօ րու թյա նը, հետ պա տե
րազ մյան մար տահ րա վեր նե րի հաղ թա հար
մա նը եւ ծա ռա ցած խնդիր նե րի լուծ մա նը։ 

Այս առի թով Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պետն իր 
մաս նա վոր գնա հա տան քը բե րեց առաջ նոր
դա կան տե ղա պա հին՝ իրա կանց րած աշ խա
տանք նե րի եւ նվի րյալ ծա ռա յու թյան հա մար։

Իր հեր թին Գե ղար քու նի քի մարզ պետ 
տիար Կա րեն Սարգ սյա նը, շնոր հա կա լու թյուն 

հայտ նե լով Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին 
ջերմ ըն դու նե լու թյան հա մար, գնա հա տեց 
թե մի հո գեւո րա կան նե րի գոր ծու նեու թյու նը՝ 
ուղղ ված մար զի բնակ չու թյան հո գեւոր կյան
քի ամ րապնդ մանն ու առ կա դժվա րու թյուն
նե րի հաղ թա հար մա նը։

10 հունիսի	 Ֆրան	սիա	յի	Ալ	ֆո	վիլ	քա	ղա	քի	հայ	կա	կան	
դպրո	ցի	աշա	կերտ	նե	րին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
Ֆրան սիա յի Ալ ֆո վիլ քա ղա քի Սուրբ Մես րոպ 
հայ կա կան դպրո ցի շուրջ 40 աշա կերտ նե րի:

Դպրո ցի տնօ րեն տի կին Նո րա Թաշ ճյա
նը, հայ ցե լով Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 
օրհ նու թյու նը, տե ղե կու թյուն ներ փո խան ցեց 
դպրո ցի ստեղծ ման պատ մու թյան, իրա կա
նաց վող ծրագ րե րի եւ Եկե ղե ցի—դպրոց փոխ
գոր ծակ ցու թյան մա սին։

Վե հա փառ Հայ րա պե տը, ող ջու նե լով աշա
կերտ նե րին, գո հու նա կու թյամբ ար ձա նագ
րեց, որ գե ղե ցիկ ավան դույթ է դար ձել Ֆրան
սիա յի մեջ գոր ծող հայ կա կան դպրոց նե րի ու 
վար ժա րան նե րի սա նե րի այ ցե լու թյու նը Մայր 
Աթոռ Ս. Էջ միա ծին։

Նո րին Սրբու թյու նը հան դիպ ման ըն թաց
քում հոր դո րեց դպրո ցի սա նե րին Հա յաս
տա նից ստա ցած տպա վո րու թյուն նե րով 

կերտ ված տե սիլ  քով շա րու նա կել ուսում նա
ռու թյու նը եւ իրենց նպաս տը բե րել հայ րե նի
քի զո րաց մանն ու շե նաց մա նը:

Հա յոց Հայ րա պե տը նաեւ իր գնա հա տան
քը հայտ նեց դպրո ցի տնօ րե նու թյա նը, ուսուց
չա կան անձ նա կազ մին եւ հո գա բար ձու նե րին՝ 
Հա յաս տան եւ Մայր Աթոռ այ ցե լու թյուն ներ 
կազ մա կեր պե լու հա մար՝ մաղ թե լով ար գա
սա բեր իրա գոր ծում նե րի շա րու նա կա կա նու
թյուն եւ բա րի տես լա կան նե րի իրա կա նա
ցում:

Իրենց հեր թին աշա կերտ նե րը երաժշ տա
կան կա տա րու մով հա ճե լի անա կան կալ մա
տու ցե ցին Վե հա փառ Հայ րա պե տին:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը 
Պահ պա նիչ աղոթ քով օրհ նեց դպրո ցի աշա
կերտ նե րին՝ նրանց ըն ծա յե լով սրբա պատ
կեր ներ եւ խա չեր:

Հայրապետական 
տնօրինություն

Ն.  Ս.  Օ.  Տ.  Տ.  Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն 
Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի հայ
րա պե տա կան տնօ րի նու թյամբ սույն թվա կա նի հու
նի սի 1ից Վրաս տա նի հա յոց թե մի առաջ նոր դա կան 
տե ղա պահ Կի րա կոս վրդ. Դավ թյա նը նշա նակ վել է 
Վրաս տա նի հա յոց թե մի առաջ նորդ։

Վարդապետական թեզի պաշտպանություն 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում

Հու նի սի 8ին, 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 օրհ նու թյամբ, Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջ միած նի «Վա չե եւ Թա մար Մա նու
կյան» մա տե նա դա րա նում տե ղի ունե ցավ 
վար դա պե տա կան թե զի բա նա վոր պաշտ պա
նու թյուն:

Վար դա պե տա կան աս տի ճան ստա նա լու 
հա մար թեզ պաշտ պա նեց Կ.  Պոլ սի հա յոց 
պատ րիար քու թյան միա բան Հա րու թյուն աբղ. 
Տա մա տյա նը՝ «Կ. Պոլ սո պատ րիար քու թյան 
վա նա կան/դպրե վա նա կան կյան քը» թե մա յով:

Հանձ նա ժո ղո վը նա խա գա հում էր Տա վու շի 
թե մի առաջ նորդ Բագ րատ եպս Գալս տա նյա
նը։ Հանձ նա ժո ղո վի կազ մում ընդգրկ ված էին 
նաեւ Շի րա կի թե մի առաջ նորդ Մի քա յել եպս 
Աջա պա հյա նը, Արա գա ծոտ նի թե մի առաջ
նորդ Մկրտիչ եպս Պռո շյանն ու Մա սյա ցոտն 
թե մի առաջ նորդ Գեւորգ եպս Սա րո յա նը:

Պաշտ պա նու թյան ըն թաց քում հայր սուր
բը ներ կա յաց րեց իր վար դա պե տա կան թե զը, 
պա տաս խա նեց հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի 
ու ներ կա նե րի հար ցե րին:

Քննիչ հանձ նա խում բը դրա կան եզ րա
կա ցու թյուն տվեց վար դա պե տա կան թե զի 
պաշտ պա նու թյա նը եւ ար ժա նի հա մա րեց Հա

րու թյուն աբղ. Տա մա տյա նին շնոր հե լու մաս
նա վոր վար դա պե տու թյան աս տի ճան: Օրեր 
անց, Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի հայ րա պե
տա կան բարձր տնօ րի նու թյամբ, ձեւա վոր ված 
ավան դու թյան հա մա ձայն, Օշա կա նի Սուրբ 
Մես րոպ Մաշ տոց եկե ղե ցում կա տար վեց մաս
նա վոր վար դա պե տա կան աս տի ճա նի տվչու
թյան հա տուկ արա րո ղու թյուն:

Տոնախմբվեց Սուրբ Հռիփսիմյանց 
կույսերի հիշատակը

Հու նի սի 13ին Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան 
Ս. Եկե ղե ցին տո նախմ բեց Սուրբ Հռիփ սի

մյանց կույ սե րի հի շա տա կը: Տո նա կան այդ օրը 
նաեւ Սուրբ Հռիփ սի մե վան քի ուխ տի օրն է:

Առա վո տյան Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած նից եկե
ղե ցա կան նե րի թա փո րը, հա վա տա ցյալ նե րը, 
Էջ միած նի հա յոր դյաց տան սա նե րի թմբուկ
նե րի զար կե րի ներ քո, շարժ վե ցին դե պի 
Ս. Հռիփ սի մե վանք՝ տա նե լով սուրբ Հռիփ սի
մեի մա սունք նե րը: Սուրբ Գրի գոր Լու սա վոր չի 
կա մա րի առ ջեւ Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տը, 
սրբա զան Աջով օրհ նե լով հո գեւոր դա սին եւ 
ներ կա բա րե պաշտ ժո ղովր դին, այն փո խան
ցեց Մայր Աթո ռի լու սա րա րա պետ Մու շեղ եպս 
Բա բա յա նին: Ս. Հռիփ սի մե վան քի առ ջեւ վան
քի հո գեւոր սպա սա վոր նե րը եւ տար բեր վայ
րե րից ժա մա նած բա զում ուխ տա վոր ներ դի
մա վո րե ցին թա փո րը՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած նի 
վա նո րեից տե սուչ Ար տակ եպս Տիգ րա նյա նի 
գլխա վո րու թյամբ:

Տո նի առի թով վան քում մա տուց վեց Պա տա
րագ: Պա տա րա գիչն էր Ս. Հռիփ սի մե վան քի 
վա նա հայր Անդ րա նիկ վրդ. Գեւոր գյա նը։

Հայր սուր բը, անդ րա դառ նա լով օր վա 
խորհրր դին, հոր դո րեց հա վա տա վոր ժո ղովր
դին ս. Հռիփ սի մեի բա րե խո սու թյամբ աղոթ քով 
հայ ցել Աստ ծուն հայ րե նի երկ րի խա ղա ղու
թյան հա մար։ «Թող սուրբ կույ սի օրհ նու թյու նը 
մեզ ամեն քիս վրա լի նի, որ պես զի նույն ոգով, 
նույն անդրդ վե լիու թյամբ կա րո ղա նանք դի
մա կա յել ու հաղ թա հա րել մեր հայ րե նի երկ րին 
պա տա հած փոր ձու թյուն նե րը, եւ մեր Տի րոջ 
պար գեւած ամեն մի գա լիք օրն ապ րենք քրիս
տո նեա վա յել կեն ցա ղա վա րու թյամբ ու հայ րե
նի քը շե նաց նենք նա խա ն ձախն դիր ոգով»,— 
եզ րա փա կեց հայր Անդ րա նի կը:

Պա տա րա գի ավար տին, հան դի սա պե տու
թյամբ Ար տակ եպս Տիգ րա նյա նի, սրբու հու 
մա սուն քա կիր Աջով կա տար վեց հա վա տա
ցյալ նե րի օրհ նու թյուն եւ Ան դաս տա նի կարգ:
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Հոգեգալստեան «Ամէն. ալէլուիա»-ն Սեւանի մէջ
Բնու թեամբ եւ հո գեւո րով այս քան գիր

կընդ խառ նուած Սեւա նի թե րակղ զին 
Հո գե գալս տեան տօ նին յա տուկ ոգեւո րու
թեամբ կը շրջա պա տուի, քա նի Ս. Յա րու
թեան յա ջոր դող յի սու նե րորդ օրը՝ Հո գե գա
լուս տը, այս օրհ նեալ հա մա լի րի տա րե կան 
տօ նախմ բու թեան կը զու գա դի պի։ Հո գե գա
լուս տը, ըլ լա լով քրիս տո նէա կան եկե ղեց ւոյ 
կա րեւո րա գոյն տօ նե րէն մին, ար դէն իսկ 
կա րող է եկե ղե ցի նե րը տօ նա կան տրա
մադ րու թեամբ օժ տե լու, Ս. Հո գին Աս տու ծոյ 
առա քեալ նե րու դա սու վրայ հանգ չե լու աս
տուա ծաշն չա կան աւե տի սով։ Իսկ Սեւա նի 
ծո վա հա յեաց վա նա կան հա մա լի րը կրկնա
կի խան դա վա ռու թեամբ կը պա րու րուի, երբ 
ուխ տա ւոր ներ կը փու թան դէ պի Սեւան՝ թէ՛ 
Հո գե գա լուս տը տօ նե լու հա մար այս խորհր
դա ւոր սրբա վայ րին մէջ եւ թէ՛ տա րե կան 
ուխ տագ նա ցու թեան առ թիւ յա տուկ ուխ
տի աղօթք ներ մա տու ցա նե լու առ Աս տուած 
բա րե խօ սու թեամբ սուրբ առա քե լոց։ Ուստի 
նախ տօ նա կան Ս. Պա տա րագ կը մա տու
ցուի ամե նայն հան դի սա ւո րու թեամբ, եւ 
ապա՝ վան քի բա կը տե ղի կ’ունե նայ Ան դաս
տա նի արա րո ղու թիւ նը։

Ս. Էջմիածնէն դէպի Սեւան 
փոխադրուած մասունքը

Սեւա նի տօ նախմ բու թեան առ թիւ Մայր 
Աթոռ Ս. Էջ միած նի գան ձա տու նէն դուրս կը 
բե րուի Ս. Առա քե լոց մա սուն քա կիր պա հա

րա նը,  որ պէս զի 
հա ւա տա ցեալ ներ 
մ օ  տ ե  ն ա ն  մ ա 
սուն քին եւ օրհ
նու թիւն ստա նան 
ըստ իրենց հա
ւատ քին։ Այս տրա
մ ա դ  ր ո ւ  թ ե ա մ բ 
ստա ցայ շղար շա
զարդ պա հա րա
նը եւ Ս. Էջ միած նի 
Մայր տա ճա րին 
առ ջեւ համ բու րե
լէ յե տոյ մա սուն
քը ՝  ո ւղ  ղուե  ցայ 
դէ  պի  Սե ւա նա
վանք՝ որ պէս ճա
նա պար հոր դա կից 
ունե նա լով հայր Զա տիկ վար դա պե տը։ Մօ
տա ւո րա պէս մէ կու կէս ժա մուայ ճա նա պար
հէն յե տոյ հա սանք Սեւա նի Վազ գէ նեան ճե
մա րա նը, ուր դի մա ւո րուե ցանք ճե մա րա նի 
փոխ տե սուչ եւ Սեւա նա վան քի վա նա հայր 
տէր Մի նաս քա հա նա յի եւ երէցկ նոջ կող մէ։

Վեր ջին ան գամ ձմրան շրջա նին ներ կայ 
եղած էի Սեւա նի մէջ՝ ջերմ հիւ րըն կա լու
թեամբ տե սուչ հայր Երէ միա վար դա պե տի, 
եւ ամէն տեղ ձիւ նա զարդ էր ու բնու թիւ նը՝ 
հա գած իր սպի տակ զգես տը։ Սե նեա կէս 
կը տես նէի դուր սը՝ հան դերձ մա տու ռով ու 
շրջա կայ հա մա լի րով, ուր իշ խող էր ձիւ նը։ 

Ներ կա յիս ալ, որ պէս հա մա լիր եւ աղօ թա
տե ղի, ամէն ինչ տե ղին էր, աչ քա ռու տես
քով։ Սա կայն այս ան գամ շրջա նը բո լո րո
վին տար բեր էր՝ ծա ղիկ նե րով ու խո տե րով, 
քա նի գա րու նը եկած ըլ լա լուն՝ ար դէն իսկ 
զգա լի օ րէն ծի լեր ար ձա կուիլ սկսած էին։ 
Սպի տակ բնու թիւ նը ար դէն իսկ իր զար
թօն քը կ’ապ րէր. ամէն տեղ դա լա րա պատ 
դար ձած էր։ Կար ծէք՝ կարճ ժա մա նա կի 
մէջ գաղտ նի ձեռք մը, ի ձե ռին ունե նա լով 
վրձին մը, բո լո րո վին կա նան չով գու նա
զար դած ըլ լար ամէն տեղ։ Հա նուր ճա նա
պար հոր դու թեան ըն թաց քին այս իրո ղու

թեան վրայ կեդ րո նա ցած էի, եւ Սեւա նի 
շքեղ տեսքն ան գամ մը եւս հրա ւի րեց զիս 
դա լա րա պատ ու կեն դա նի բնու թեան մէջ 
կրկնե լու սաղ մո սաց փա ռա բան չա կան տո
ղե րը, վասն զի արա րո ղու թիւ նը գե ղա տե սիլ 
բնու թեան մէջ առա ւել եւս պի տի իմաս տա
ւո րու էր. «Անոր ձեռ քին մէջ են երկ րի խո
րունկ տե ղե րը, ու լեռ նե րուն բարձ րու թիւն
նե րը անորն են։ Իրն է ծո վը, ու ինք շի նեց 
զա նի կա, եւ իր ձեռ քե րը ստեղ ծե ցին ցա մա
քը։ Եկէ՛ք, երկր պա գու թիւն ընենք ու ծռինք. 
ծունկ կրկնենք մեզ ստեղ ծող Տէ րը առ ջեւ» 
(Սղմ. ՂԵ 4—6)։

Հանդիսաւոր թափոր դէպի 
Ս. Առաքելոց եկեղեցի

Օրուան խոր հուր դի հան դի սա ւո րու
թեան հա մա պա տաս խան Վազ գէ նեան ճե
մա րա նի մայր մուտ քէն դէ պի Ս. Առա քե լոց 
հան դի սա ւոր թա փոր պէտք է կազ մու էր։ 
Նախ քան ս. Պա տա րա գը կա տա րե լի այս 
խորհր դա ւոր ծի սա կա տա րու թիւ նը, չէի գի
տեր, որ այս քան տպա ւո րու թիւն պի տի 
թո ղուր ուխ տա ւոր նե րու վրայ։ Տէր Մի նաս 
քա հա նան ի ձե ռին ունէր մա սուն քա կիր 
պա հա րա նը, եւ իր կող քին խա չով ու Աւե
տա րա նով վե ղա րա ւոր ներս կանգ նած էինք։ 
Մեր առ ջեւը կը գտնու է ին, իրենց գե ղե ցիկ 
դպրա կան շա պիկ նե րով ճե մա րա նա կան
ներ, որոնք խա չով, խաչ վա ռով եւ զար դե
ղան քով կ’առաջ նոր դէ ին մեզ։  էջ 5, 7

Սկիզբը՝ թիվ 9—10

«Վի պա սա նու թիւ նը» կա ռուց ված քա յին 
առու մով կազմ ված է նա խեր գան քից, բուն 
նյու թից, հի շա տա կա րա նից, որը վեր ջեր
գի դեր է կա տա րում։ Շնոր հա լին հա մե մա
տա բար փոքր ծա վա լի մեջ խտաց րել է հայ 
ժո ղովր դի պատ մու թյու նը՝ «յա ռա ջին մար
դոյն սկսեալ» մին չեւ «ի մերս հա սու ցեալ»։ 
Նա խեր գանքն ունի ծրագ րա յին նշա նա կու
թյուն. հե ղի նակն այս տեղ խո սում է իր եր կի 
ստեղծ ման նպա տա կի, ստեղ ծա գոր ծա կան 
գլխա վոր մե թոդ նե րի մա սին։ Շնոր հա լին 
ունի սե րունդ նե րի կա պի պահ պան ման, հե
տեւա բար նրանց ավանդ նե րի շա րու նակ
ման հստակ գի տակ ցու թյուն, ին չը նաեւ 
սո վո րեց նում է ըն թեր ցո ղին. որ դին պար
տա կան է հո րը եւ պետք է հա տու ցի նրա 
վար ձը (Ներ սես Շնոր հա լի, Վի պա սա նու
թիւն, Երեւան, Հայ կա կան ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1981, էջ 30։ Այ սու հետ այս գրքից կա տար
ված մեջ բե րում նե րի պա րա գա յում կնշվի 
միայն էջը).

Պար տա պան հօրն է որ դի
Հա տու ցա նել վարձ ծնօ ղի...
Եր կում առ կա թե րա ցում նե րը, պա կա սու

թյուն նե րը հե ղի նա կը վե րագ րում է իր երի
տա սարդ հա սա կին եւ թե րի կրթու թյա նը, 
իսկ որ պես բարձ րա գույն կրթու թյան չա
փա նիշ՝ բեր վում է հել լե նա կան կրթու թյան 
օրի նա կը։ Շնոր հա լին նշում է, որ ին քը տա
կա վին հմուտ չէ գի տու թյուն նե րի մեջ, չի 

ստա ցել հել լե նա կան կրթու թյուն, չի կրթվել 
Աթեն քում, ուր Պլա տո նի ճե մա րանն է, չի 
սո վո րել հո մե րո սյան բա նաս տեղ ծա կան 
ար վես տը եւ Արիս տո տե լի տա սը ստո րո գու
թյուն նե րը (կա տե գո րիա նե րը), չի ուսում նա
սի րել բա նաս տեղ ծա կան խոս քի քերթ ման, 
այ սինքն՝ ստեղծ ման ար վես տը։ Այս առի
թով մի շատ կա րեւոր ու հե տաքր քիր դի
տար կում է անում Հրանտ Թամ րա զ յա նը. 
Շնոր հա լու՝ նա խեր գան քում տրված ինք
նաբ նու թագ րում նե րը, սե փա կան պա կա
սու թյուն նե րի մատ նան շու մը նա հա մա րում 
է ոչ միայն ինքն իրեն, այ լեւ ժա մա նա կի 
բա նաս տեղ ծին առա ջադ րած պայ ման ներ. 
«Ուրեմն, նա, թեեւ խոս տո վա նում է իր թե
րու թյուն նե րը, սա կայն հենց դրա նով շատ 
բարդ եւ բազ մա կող մա նի գործ է հա մա
րում բա նաս տեղ ծա կան եր կի ստեղ ծու մը։ 
Բա նաս տեղ ծը պետք է ունե նա կրթու թյուն, 
գի տու թյուն, իմա նա իմաս տա սի րու թյուն եւ 
տա ղա չա փու թյուն, ճար տա սա նու թյուն եւ 
քե րա կա նու թյուն, խոս քի հղկման եւ ստեղծ
ման գաղտ նիք ներ» (Հ. Թամ րա զ յան, Հայ 

քննա դա տու թյուն, գիրք Բ, Երեւան, 1985, 
էջ 306)։

Ապա Շնոր հա լին գրում է իր եր կի ստեղծ
ման նպա տա կի մա սին։ Դե ռեւս այդ չափ 
երի տա սարդ տա րի քում նա լավ է գի տակ
ցել, որ բա նաս տեղ ծու թյունն ունի դաս
տիա րակ չա կան մեծ ար ժեք, հաս կա ցել, 
որ օրի նա կի մի ջո ցով սո վո րեց նելն ավե լի 
ար դյու նա վետ կլի նի։ Այս մո տեց մամբ էլ 
Շնոր հա լին ձգտում է փա ռա բա նել նախ նի
նե րի քա ջու թյու նը եւ լավ գոր ծե րը եւ, ընդ
հա կա ռա կը, պա խա րա կել ոմանց ան բա
րի արարք նե րը, վատ համ բավն ու անու նը 
(էջ 34).

Զո մանց պատ մել յոյժ գո վե լի
Զա րիու թիւնսն պան ծա լի,
Զո մանց ճա ռել զգործս ան բա րի
Եւ զվատ անունս յաշ խար հի։
Զի որ բար ւոյն է բաղ ձա լի,
Առ ի բա րեաց նա խանձ շար ժի,
Եւ որ չա րին խնամ տա նի,
Յօ րի նա կաց աստ կշտամ բի։

 էջ 8

Ներսես Շնորհալու ստեղծագործությունների 
մանկավարժական բնույթը

«Վիպասանութիւն պոեմը»՝ որպես հայ ժողովրդի պատմության դասագիրք

Տոնախմբվեց Սուրբ Գայանյանց կույսերի հիշատակը

Հու նի սի 14ին Հա յաս տա նյայց Առա քե լա
կան Սուրբ Եկե ղե ցին տո նեց Ս. Գա յա

նյանց կույ սե րի հի շա տա կը: 
Առա վո տյան Մայր Աթո ռից եկե ղե ցա կան

նե րի հան դի սա վոր թա փո րը Էջ մի ած նի հա
յոր դյաց տան սա նե րի թմբուկ նե րի զար կե
րի ներ քո առաջ նորդ վեց Ս. Գա յա նե վանք: 
Թա փո րը մին չեւ Սուրբ Գրի գոր Լու սա վոր չի 
կա մար գլխա վո րեց Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին 
Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ րի արք եւ Ամե
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը՝ մա սունքն ամ փո
փող Աջով օրհ նե լով բա րե պաշտ ժո ղովր
դին: Այ նու հե տեւ Վե հա փառ Հայ րա պե տը 
մա սուն քա կիր Աջը փո խան ցեց լու սա րա րա
պետ Մու շեղ եպս Բա բա յա նին: 

Ս. Գա յա նե վան քի առ ջեւ թա փո րը դի
մա վո րե ցին վա նո րե ից տե սուչ Ար տակ 
եպս Տիգ րա նյա նը, վան քի հո գեւ որ սպա
սա վոր ներն ու բազ մա թիվ հա վա տա վոր 
հա յոր դի ներ: 

Ս. Գա յա նե վան քում մա տուց վեց Պա տա
րագ: Պա տա րա գիչն էր Ս. Գա յա նե վան քի 
վա նա հայր Մատ թե ոս վրդ. Պո ղո սյա նը:

Իր քա րո զում հայր սուրբն անդ րա դար
ձավ Գա յա նյանց կույ սե րի կյան քին եւ նա
հա տա կու թյան պատ մու թյա նը. 

«Հռիփ սի մյանց ու Գա յա նյանց նա հա տա
կու թյամբ եւ Մի ած նի էջ քով հա յոց եր կիրն 
ու ժո ղո վուր դը դար ձան Աստ ծու ընտ րյա
լը»,— ասաց հայր Մատ թե ո սը՝ հոր դո րե լով 
հա վա տա ցյալ ժո ղովր դին մշտա պես հայ ցել 
սուրբ Գա յա նյանց եւ Հռիփ սի մյանց բա րե
խո սու թյունն առ Աստ ված, որ պես զի Տե րը 
միշտ պա հա պան լի նի մեր երկ րին ու ժո
ղովր դին, եւ Քրիս տո սի բա րե բեր խա ղա ղու
թյունն իջ նի աշ խար հի վրա:

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

տեղեկատվական համակարգի
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Չենք կա րող չանդ րա դառ նալ նաեւ մեկ այլ իրո
ղու թյան: Կա մա վո րա կան ջո կատ ներն իրենց 

ռազ մա կան պատ րաս տա կա նու թյունն անց կաց
րել են եկե ղե ցուց մոտ եր կու կմ հե ռա վո րու թյան 
վրա գտնվող Պլան տաժ ներ (ըստ երեւույ թին՝ 
ռու սե րեն блиндажи (խրա մատ ներ) բա ռից) վայ
րում, քա նի որ հենց այդ տե ղան քին ան մի ջա պես 
կից գտնվել է ցա րա կան բա նա կի զո րա գուն դը, 
որի հա մար եւ այն ծա ռա յել է որ պես ուսում նա
կան կրա կա տե ղի: Այդ զո րա գունդն այն քան մեծ 
է եղել, որ զին վոր նե րի, սպա նե րի ու նրանց ըն
տա նի քի ան դամ նե րի հա մար 1912ին առան
ձին եկե ղե ցի է կա ռուց վել Քա նա քե ռում, որն 
այժմ գոր ծող եկե ղե ցի է։ Վե րո հի շյալ ամա յի այդ 
տե ղան քում (այժ մյան բու սա բա նա կան այ գուն 
մոտ՝ Ծա րավ աղ բյուր փո ղո ցի հա րա կից հատ
վա ծում) 1915ին հայ կա կան կա մա վո րա կան 
գնդե րի ռազ մա փոր ձե րի ստու գում ներն անց
կաց նող (այդ մա սին տե՛ս Վ. Ահա րո նյան, Անդ
րա նիկ. մար դը եւ ռազ մի կը, Երեւան, 2019, էջ 66, 
69) զո րա վար Անդ րա նի կի, Դրո յի, Աշո (Ար շա վիր) 
Շահ խա թու նու (Կ. Պոլ սի հայտ նի դե րա սան նե
րից էր, իսկ այդ օրե րին՝ Քա նա քե ռում բաց ված 
սպա յա կան դպրո ցի ղե կա վար նե րից մե կը, իսկ 
հե տո՝ Առա ջին Հան րա պե տու թյան շրջա նում, 
Երեւան քա ղա քի ռազ մա կան պա րե տը դար ձավ։ 
Նրա հե րո սա կան կյան քը հե տա գա յում տխուր, 
ող բեր գա կան ըն թացք ունե ցավ. Շահ խա թու նին 
1920ին՝ բոլ  շեւիկ նե րի մուտ քից հե տո, հե ռա ցավ 
Փա րիզ եւ այն տեղ մա հա ցավ հի վան դու թյան ու 
քաղ ցի պատ ճա ռով՝ միայ նու թյան մեջ։ Նրա կեր
պարն ան հուն գո րո վով է կեր տել Կոս տան Զա
րյանն իր «Նա վը լե ռան վրա» վե պում), Վարդ գես 
Ահա րո նյա նի եւ էլի մի շարք բարձ րաս տի ճան 
զին վո րա կան նե րի պատ վին կազ մա կերպ վել է 
հյու րա սի րու թյուն պա պիս՝ մորս հոր՝ Կոս տան
դենց Ար տու շի տա նը, որը գյու ղի երեքչորս 
ունեւոր նե րից մեկն էր, եւ որին 1937ին որ պես 
կու լա կի՝ իր որ դու՝ Իսա հա կի (նա նո րա ծին եր կու 
երե խա նե րի հայր էր) հետ աք սո րե ցին եւ ան հայ
տու թյան մեջ գնդա կա հա րե ցին: Մե ղադ րանք նե
րից մեկն էլ Անդ րա նի կին իր տուն ըն դու նելն էր:

Քա նա քե ռում բա նա կա տե ղած 5րդ եւ 6րդ վե
րո հի շյալ գու մար տակ նե րի հրա մա նա տարն Իշ
խան Հով սեփ Ար ղու թյանն էր, որի զին վոր նե րից 

մեկն էլ Եղի շե Սո ղո մո նյանն է եղել: Գրա կա նա
գետ Գառ նիկ Անա նյա նը Չա րեն ցին նվիր ված իր 
«Չա րեն ցը պա տե րազ մի վայ րե րում» հոդ վա ծում 
նշում է նաեւ Չա րեն ցի սա նի տա րա կան վաշ տի 
հա մա րը՝ Բ, Նա սիլ քա №III (տե՛ս Չա րեն ցյան ըն
թեր ցում ներ, Երեւան, 1977, էջ 43): Չա րեն ցը եկել 
էր գտնե լու իրեն ծվա տող՝ «Ին չո՞ւ է երազն այս 
աշ խար հա վեր // Կախ վել մեր գլխին այս պես կու
րո րեն» (Ե. Չա րենց, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, Երեւան, 
1963, էջ 17) հար ցի պա տաս խա նը: Չա րեն ցը, որ 
սկզբում հաշ վառ վել էր սա նի տա րա կան ջո կա
տում, իր դի մու մի հա մա ձայն, տե ղա փոխ վել է 
մար տա կան ջո կատ եւ զեն քը ձեռ քին հա սել մի
չեւ Վան՝ «Մե ռած քա ղաք», վի րա վոր վել ձեռ քից։ 
Պա տե րազ մա կան այդ օրե րը Չա րեն ցի հա մար 
լե ցուն են եղել նաեւ ստեղ ծա գոր ծա կան տքնու
թյան ժա մե րով: Այդ են վկա յում «Դան թեա կան 
առաս պել» պոե մը եւ նրա վեր ջում կա տար ված 
գրու թյու նը. «1915—16, Տաճ կաս տան—Պարս կաս
տան, ռազ մա ճա կատ» (տե՛ս Ե. Չա րենց, Ըն տիր 
եր կեր, Երեւան, 1955, էջ 12), որը նշա նա կում է, 
որ շատ պատ կեր ներ ուղ ղա կի տե սա ծի եւ ապ
րա ծի ար դյունք են՝ թուրք ջար դա րար նե րի գոր
ծու նեու թյան հե տեւանքիրո ղու թյուն ներ, սահմռ
կե ցու ցիչ իրա կա նու թյուն՝ ան թաղ ու սա ռած 
դիակ ներ, մոր թոտ ված ծե րեր ու երե խա ներ։

Չա րեն ցը ռազ մի դաշտ գնա ցող իր նման նե րի 
պես ուխ տել էր «Լի նել գթա սիրտ, ու հպարտ, ու 
մեծ»: Գթասր տու թյուն, որի մի ակունքն էլ բխում 
էր ռազ միկ նե րին ուղղ ված զին վո րա կան հրա
մա նա տա րու թյան հրա հանգ նե րից՝ քնքուշ լի նել 
դե պի թշնա մու երե խան, եւ աս պետ՝ դե պի նրա 
կի նը. «....Զին վո՛ր, դու քո զեն քը, պա տի վը բարձր 
պի տի պա հես»,— աս վում էր այդ փաս տաթղ թում 
(տե՛ս ՊԿՊԱ, Ֆ. 121, ց. 1, գ. 12, թ. 104):

Չա րեն ցը լցված էր նաեւ «առա վոտ ծե գի» 
կա պույտ տե սիլ նե րով ու լա վա տե սու թյամբ՝ կար
ծե լով, թե կռվի դաշ տե րում գտնե լու է իր երկ րի 
«դեմ քը լու սե», բայց գտավ միայն «դիակ ներ 
փայ տե» (Ե.  Չա րենց, Ըն տիր եր կեր, Երեւան, 
1955, էջ 47).

Հրա ցան: Թնդա նոթ: Ռում բեր:
Մա՛հ:
Մա՛հ:
Մա՛հ:
Ընդ հա նուր, հա նուր:
Զին վո րի, աղջ կա, հար սի:—

Ես կար ծում էի — այն տեղ,
Ռում բե րի ահեղ որո տում
Կգտնեմ քո դեմ քը լու սե:
Բայց գտա... դիակ ներ փայ տե։

Այս ամե նը նաեւ նկա տի ուներ գրա կա նա գետ 
Սու րեն Աղա բա բյա նը, երբ իրա վա ցիո րեն գրում 
էր. «Բա նաս տեղ ծը տե սավ մարդ կա յին տա ռա
պան քի ան հուն ծո վը, ժո ղովր դի ան ծայր աղե տը 
եւ դրա կոնկ րետ, ամե նա կոնկ րետ ար տա հայ
տու թյուն նե րով ողո ղեց իր առաս պե լա պա տու մը» 
(Ս. Աղա բա բյան, Հայ սո վե տա կան գրա կա նու
թյան պատ մու թյուն, հ. 1, Երեւան, 1986, էջ 242):

Նույն աղե տից էր, որ Չա րեն ցին «գորշ էր 
թվում աշ խար հը ամ բողջ», «մենք՝ զոհ, մենք՝ 
դա հիճ՝ ուրի շի ձեռ քում», բայց մյուս կող մից՝ նա 
հա մոզ ված մնաց, որ պետք էր «քայ լե՜լ ու քա յե՜լ 
հա մառ»՝ «ապ րե լու հսկա տեն չը բեռ առած», որ 
ժպտար, ժպտար «եր կի րը տրտում», «եր կի րը 
ցա վի, սու գի, ա րյու նի» (տե՛ս Ե. Չա րենց, Եր կե րի 
ժո ղո վա ծու, Երեւան, 1963, էջ 29, 35, 36, 11): Այս
պես մին չեւ իր կյան քի վեր ջը՝ միշտ կամ գրե թե 
միշտ «ան կում նե րի սար սափ նե րով» եւ «գանգ
րա հեր գա լի քի» սպա սում նե րով լե ցուն:

Չա րեն ցի կյան քին առնչ վող վե րո հի շյալ 

երեք դրվագ նե րը ցույց են տա լիս, որ մեծ բա
նաս տեղծն ա րյան կան չով, մտքի նվի րու մով ու 
ստեղ ծա գոր ծա կան առա ջադ րույթ նե րով, գրա
կան առա ջին քայ լե րից սկսած, ան քակ տե լիո
րեն կապ ված է եղել իր ժո ղովր դի ճա կա տագ րին 
եւ այդ պի սին էլ մնա լու էր հե տա գա յում՝ միշտ 
կրե լով իր մեջ հա յոց ճա կա տագ րի ողջ կա տա
կեր գու թյունն ու ող բեր գու թյու նը՝ «գոս օրե րի» 
շղթան՝ մերթ լե ցուն նա ի րյան «պայ ծառ գա լի քի» 
սպա սում նե րով, մերթ էլ՝ կոր ծա նա րար հիաս
թա փու թյուն նե րով, մա նա վանդ կյան քի վեր ջին 
շրջա նում, ճիշտ եւ ճիշտ իր մեծ նա խոր դի՝ Խա
չա տուր Աբո վ յա նի նման, որի կեր պարն այն քան 
խոր քա յին ու աներկ բա յո րեն նույ նա ցած էր իրե
նին (Ե. Չա րենց, Ըն տիր եր կեր, Երեւան, 1955, 
էջ 250).

....Եվ այժմ, մե նա վոր
Նա գնում էր կրկին դե պի հե ռուն այն լուրթ.
Դե պի լ յառն ան հաս ու վե հա նիստ.—
Դե պի գա գա թը բարձր, որ իր ժո ղո վուր դը
Հա մա րել է հա վետ իր գո յու թյան խոր հուր դը,—
Որ ճա շա կե այն տեղ հա վեր ժա կան հան

գիստ...
Արծ րուն ԱՎԱ ԳՅԱՆ

Բա նա սի րա կան գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր

ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏ ԱՆՏՈՆԻ ՍՈՒՐՈԺՍԿԻ. Հաղթել մահին նշանակում է խորությամբ ապրել

Մահ վան հան դեպ իմ վե րա բեր մու քը յու րօ րի
նակ է, եւ ես հի մա ուզում եմ բա ցատ րել, թե 

ին չու եմ մա հին ոչ միայն հան գիստ վե րա բեր
վում, այ լեւ՝ ցան կու թյամբ, հույ սով, կա րո տով։

Մահ վանն առնչ վող իմ առա ջին վառ տպա
վո րու թյու նը հորս հետ ունե ցած մեր զրույցն 
էր. նա մի ան գամ ինձ ասաց. «Դու պետք է 
այն պե՛ս ապ րես, սո վո րես այն պե՛ս սպա սել 
մահ վանդ, ինչ պես փե սան է սպա սում հարս
նա ցուին. սպա սել նրան, ցան կա նալ նրան, նա
խա պես հրճվանք ապ րել այդ հան դի պու մից եւ 
հան դի պել նրան ակ նա ծան քով, քնքշան քով»։

Երկ րորդ տպա վո րու թյու նը (իհար կե ոչ ան
մի ջա պես, այլ որոշ ժա մա նակ անց) հորս մահն 
էր։ Նա հան կար ծա կի մա հա ցավ։

Ես այ ցե լե ցի նրան։ Նա ապ րում էր ֆրան
սիա կան մի տան վե րեւում գտնող աղ քա տիկ 
սե նյա կում, ուր կա յին ըն դա մե նը մի մահ ճա
կալ, մի սե ղան, մի աթոռ եւ մի քա նի գիրք։ Ես 
մտա նրա սե նյա կը, փա կե ցի դու ռը եւ կանգ 
առա։ Այն պի սի մի լռու թյուն պա տեց ինձ, այն
պի սի խոր մի լռու թյուն, որ հի շում եմ՝ բարձ
րա ձայն ար տա բե րե ցի. «Իսկ մար դիկ ասում 
են, թե մահ գո յու թյուն ունի... Ինչ պի սի՛ սուտ»։ 

Որով հե տեւ այդ սե նյա
կը գո գոթ ված էր կյան
քով, այն պի սի մի լիար ժեք 
կյան քով, որ նրա նից դուրս՝ 
ո՛չ մի փո ղո ցում, ո՛չ մի բա
կում եր բեք չեմ հան դի պել։ 
Ահա թե ին չու նման վե րա
բեր մունք ունեմ մահ վան 
հան դեպ եւ ին չու նման 
ուժգ նու թյամբ եմ վե րապ
րում Պո ղոս առա քյա լի 
խոս քե րը, թե՝ ինձ հա մար 
կյան քը Քրիս տոսն է, իսկ 
մեռ նե լը՝  շահ, որով հե
տեւ քա նի դեռ ապ րում եմ 
մարմ նով, բա ժան ված եմ 
Քրիս տո սից...

Եվ հե տո առա քյալն իր 
խոս քը շա րու նա կում է, 
ինչն ինձ նույն պես խիստ 
զար մաց նում է։ Մեջ բե
րումս ճշգրիտ չէ, բայց 

լսեք, թե ինչ է ասում նա. նա միան գա մայն 
ուզում է մեռ նել եւ միա վոր վել Քրիս տո սին, 
բայց ավե լաց նում է. «Սա կայն ձեզ պետք է, որ 
ես ողջ մնամ, եւ ես կշա րու նա կեմ ապ րել»։ Դա 
վեր ջին զո հա բե րումն է, որ կա րող էր նա անել. 
այն ամե նը, ինչ հույ սեր էլ որ ուներ, ինչ որ 
անում էր, պատ րաստ էր մի կողմ դնելու, որով
հե տեւ նա պետք էր ուրիշ նե րին։

Ես 15 տա րի բժիշկ եմ աշ խա տել, որից 5ը՝ 
պա տե րազ մում կամ ֆրան սիա կան դի մադ րու
թյու նում։ Դրա նից հե տո 46 տա րի հո գեւո րա
կան եմ եղել եւ իրար հե տեւից թա ղել մեր նախ
կին վտա րան դի նե րի մի ողջ սե րունդ։ Այն պես 
որ մահ շատ եմ տե սել։ Ինձ զար մաց րել է, որ 
ռուս նե րը հան գիստ են մեռ նում. արեւմ տյան 
մար դիկ ավե լի շատ են վա խե նում մա հից։ 
Ռուս նե րը հա վա տում են կյան քին եւ գնում են 
կյանք։ Դա առա ջին բանն է, որ ամեն մի հո
գեւո րա կան եւ ամեն մի մարդ պետք է կրկնեն 
իրենց հա մար եւ ուրիշ նե րի. պետք է պատ
րաստ վել ոչ թե մահ վա նը, այլ հա վի տե նա կան 
կյան քին։

Մահ վան մա սին մենք ոչինչ չգի տենք։ Մենք 
չգի տենք՝ ինչ է կա տար վում մեզ հետ մահ վան 

պա հին, սա կայն որո շա կիո րեն գի տենք, թե ինչ 
է հա վի տե նա կան կյան քը։ Մե զա նից յու րա քան
չյուրն իր փոր ձա ռու թյու նից գի տի, որ պա հեր 
են լի նում, երբ ար դեն ապ րում ես ոչ թե ներ
կա ժա մա նա կի մեջ, այլ այն պի սի մի լի ի րավ 
կյան քով, այն պի սի հրճվան քով, որն ամե նեւին 
էլ երկ րա յին չէ։ Ուստի առա ջի նը, ին չը հարկ է 
սո վո րենք եւ սո վո րեց նենք ուրիշ նե րին, ոչ թե 
նրանց մահ վան պատ րաս տելն է, այլ կյան քին։ 
Իսկ եթե խո սենք մահ վան մա սին, ապա պետք 
է խո սել նրա՝ որ պես դուռ լի նե լու մա սին, ին չը 
լայ նո րեն բաց վում է եւ մեզ թույլ տա լիս մտնել 
հա վի տե նա կան կյանք։

Սա կայն, այ նուա մե նայ նիվ, մեռ նե լը հեշտ 
բան չէ։ Ինչ էլ մտա ծե լու լի նենք մահ վան մա
սին, հա վի տե նա կան կյան քի մա սին, պետք 
է իմա նանք, որ իրա պես ոչինչ չգի տենք բուն 
մահ վան ու մեռ նե լու մա սին։ Ես ուզում եմ մի 
օրի նակ բե րել պա տե րազ մա կան օրե րի իմ 
փոր ձից։

Ես կրտսեր վի րա բույժ էի ռազ մա ճա կա տա
յին հոս պի տա լում. մա հա նում էր մի երի տա
սարդ զին վոր, նա 25 տա րե կան էր՝ իմ տա րի
քի։ Երե կո յան մտա նրա մոտ, նստե ցի կող քին 
եւ հարց րի. «Հը, ո՞նց ես քեզ զգում»։ Նա նա
յեց վրաս ու պա տաս խա նեց. «Ես այս գի շեր 
մա հա նա լու եմ»։ «Դու վա խե նո՞ւմ ես մա հից»։ 
«Մա հը սար սա փե լի չէ, ուղ ղա կի ցավ եմ զգում, 
որ պի տի բա ժան վեմ այն ամե նից, ին չը սի րում 
եմ, օրի նակ՝ երի տա սարդ կնո ջիցս, իմ գյու ղից, 
ծնող նե րիցս։ Սար սա փե լի է մե նակ մա հա նա լը, 
մա հա նա լը՝ մե նու թյան մեջ»։ «Դու մե նու թյան 
մեջ չե՛ս մա հա նա,— ասա ցի ես,— ես քո կող քին 
կլի նեմ»։ «Դուք չեք կա րող ողջ գի շեր նստել 
իմ կող քին»։ «Իհար կե, կա րո՛ղ եմ»,— վստրա
հեց րի։ Նա մտա ծեց ու ասաց. «Եթե նույ նիսկ 
նստեք կող քիս, ինչոր պա հից ես դա չեմ կա
րող գի տակ ցել եւ դե պի խա վա րը կգնամ ու 
կմա հա նամ մենմե նակ»։ Ես ասա ցի նրան. 
«Ո՛չ, այդ պես չէ։ Ես կնստեմ քո կող քին, եւ մենք 
կզրու ցենք։ Դու ինձ կա րող ես պատ մել այն 
ամե նի մա սին, ինչ կա մե նում ես. կա րող ես 
պատ մել քո գյու ղի մա սին, ըն տա նի քիդ, կնոջդ, 
մի խոս քով՝ այն ամե նի մա սին, ին չը հի շում ես, 
ինչ կա հո գումդ, ին չը սի րում ես։ Ես կբռնեմ քո 
ձեռ քը, կա մացկա մաց դու կհոգ նես խո սե լուց, 

այդ ժա մա նակ ե՛ս կսկսեմ խո սել։ Հե տո, երբ 
կտես նեմ, որ դու սկսում ես ննջել, ես կսկսեմ 
շշու կով խո սել։ Դու կփա կես աչ քերդ, եւ ես 
կդա դա րեմ ար դեն խո սել, բայց կբռնեմ ձեռքդ, 
իսկ դու մեկմեկ կսեղ մես իմ ձեռ քը՝ հա մոզ վե
լու հա մար, որ կող քիդ եմ։ Կա մացկա մաց քո 
ձեռ քը, որ դեռ զգում է իմ ձեռ քը, էլ չի կա րո ղա
նա սեղ մել իմ ձեռ քը, այդ ժամ ես կսեղ մեմ քո 
ձեռ քը։ Երբ ինչոր պա հի դու ար դեն մեզ հետ 
չես լի նի, իմա ցիր՝ դու մե նակ չես լի նի։ Այդ ողջ 
ճա նա պար հը մենք միա սին կանց նենք»։ Եվ 
այս պես՝ ժամ առ ժամ, մենք միա սին անց կաց
րինք այդ գի շե րը։ Եվ ինչոր պա հի նա իս կա
պես դա դա րեց սեղ մել իմ ձեռ քը, եւ ե՛ս սկսե ցի 
սեղ մել նրա ձեռ քը, որ պես զի նա զգա, որ ես իր 
մոտ եմ։ Հե տո նրա ձեռ քը սկսեց սառ չել. նա 
ալեւս մեզ հետ չէր։

Դա շատ կա րեւոր, շատ կա րեւոր պահ է, որ 
մարդն իրեն մե նակ չզգա ու մե նակ չլի նի, երբ 
գնում է հա վեր ժու թյուն։

Սա կայն լի նում են դեպ քեր, երբ մար դը եր
կա րա տեւ է հի վանդ լի նում։ Սա կայն երբ նա 
շրջա պատ ված է սի րով, հո գա տա րու թյամբ, 
մա հա նա լը թե թեւ է ըն թա նում, չնա յած ցա վա
լի է (այդ մա սին եւս կխո սեմ)։ Բայց իս կա պես 
սար սե փե լի է, երբ մեռ նո ղը շրջա պատ ված է 
մարդ կան ցով, որոնք միայն սպա սում են, թե 
երբ է նա հո գին ավան դե լու՝ ար դա րա նա լով, 
որ հի վան դի կող քին իրենք դար ձել են նրա հի
վան դու թյան գե րին. չեն կա րո ղա նում հե ռա նալ 
նրա մահ ճա կա լից, չեն կա րո ղա նում իրենց 
կյանքն ապ րել, ուրա խա նալ իրենց ուրա խու
թյուն նե րով։ Նա սեւ ամ պի պես կախ ված է լի
նում նրանց գլխին, երա զում են՝ երա նի շուտ 
մեռ նի... Իսկ մեռ նողն զգում է դա։ Դա կա րող է 
ամիս ներ ձգվել, երբ հա րա զատ նե րը մո տե նում 
են եւ իմի ջիայ լոց հարց նում. «Հը, ո՞նց ես, ոչի՞նչ, 
քեզ ինչոր բան պե՞տք է, ոչինչ չե՞ս ուզում»։ 
Եթե նույ նիսկ ձայ նի մեջ դա ժա նու թյան երանգ 
չի հնչում, միեւ նույն է, մար դը զգում է, որ իրեն 
այ ցե լել են, որով հե տեւ պետք է այ ցե լեին, որո
ով հե տեւ նրանք ան համ բեր սպա սում են իր 
մահ վա նը։

Բայց հա կա ռակն էլ է լի նում։ Մար դը մա հա
նում է եւ մա հա նում է եր կա րա տեւ մա հով, սա
կայն նա սիր ված է եւ թանկ։  էջ 6

Չարենցյան հետքերով
Էսսեի փոխարեն՝ գրված Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակի առթիվ
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 էջ 3
Իսկ յե տեւը կը գտնու է ին ճե մա րա նի սա նե

րը՝ իրենց ճե մա րա նա կան հան դեր ձան քով, 
ու պատ րաստ էին թա փո րի շա րա կան նե րը 
եր գե լու։ «Եւ եւս խա ղա ղու թեան զՏէր աղա
չես ցուք» քա րո զէն յե տոյ ճե մա րա նա կան ներ 
սկսան եր գել Հո գե գալս տեան պէս պի սի շա
րա կան ներ. «Առա քե լոյ Աղաւ նոյ», «Ան նիւ թա
կան Աղաւ նի», «Օրհ նու թիւն ի Բար ձունս», 
«Սար սա փե լի»...

Նման որա կով թա փոր մը, կար ծեմ, եր կար 
ժա մա նա կէ ի վեր չէի տե սած, որ շա րա կան
նե րու եր գե ցո ղու թեամբ բարձ րա նանք թե
րակղ զիի մը յա տա կէն դէ պի բար ձուն քը ու 
հա ւա տա ցեալ նե րը օրհ նենք մեր ի ձե ռին 
ունե ցած սրբու թիւն նե րով։ Իմ այն քան սի րած 
շա րա կան նե րը ճե մա րա նի սա նե րու հետ եր
գե լը այն քան մեծ խան դա վա ռանք էր։ Ծան
րա շարժ քայ լե րով ըն թա ցանք դէ պի վեր ու 
երբ ժո ղո վուր դին հան դի պե ցանք, անոնք եւս 
համ բու րե ցին սրբու թիւն նե րը եւ միա ցան թա
փո րին, ու այս պէս իւ րա քան չիւր քայ լա փո խին 
թա փորն առա ւել եւս կը հսկա յա նար։ Բնու
թեան մէջ գո չել Ս. Եր րոր դու թիւ նը եւ դաշ տե
րուն մէջ օրհ նու թիւ նը աղեր սել մեր Արար չին 
եւ բնու թեան Գե ղա զար դի չին։

Ուղղուե ցանք, եր գե ցինք, օրհ նե ցինք, օրհ
նուե ցանք եւ հա սանք ի վեր ջոյ թե րակղ զիի 
բար ձուն քը եւ ահա Սեւա նալ ճի հո գեզ մայլ 
տես քին ըն դա ռաջ՝ թա փո րը կ’ուղ ղու էր դէ
պի Ս. Առա քե լոց եկե ղե ցի։ Շրջա կայ քը կա յին 
ոչ միայն հայ ուխ տա ւոր ներ, այլ օտար ուխ
տա ւոր ներ, որոնք այս փա ռա շուք թա փո րով 
զմայ լած էին։ Երբ մուտք գոր ծե ցինք եկե ղե ցի
էն ներս, ար դէն իսկ հա ւա տա ցեալ ներ լե ցու
ցած էին տա ճա րը։ Անոնք եւս օրհ նե լէ յե տոյ 
տէր հայ րը մա սուն քը զե տե ղեց ծաղ կա զարդ 
պա տուան դա նի մը վրայ, եւ ար տա սա նուե ցաւ 
առա քե լոց բա րե խօ սա կան աղօթք մը։ Այ լեւս 
պատ րաստ ենք ս. Պա տա րա գի...

Սեւա նի այս հա մա լի րը շատ առիթ նե րով 
նման ցու ցած եմ Աղ թա մա րի Ս. Խաչ եկե ղեց
ւոյ հա մա լի րին, եւ այս թա փորն առիթ եղաւ, 
որ ան գամ մը եւս վեր յի շեմ Աղ թա մար կղզի ի 
նա ւա մա տոյ ցէն դէ պի եկե ղե ցի մեր ունե ցած 
առա ջին ճա նա պար հոր դու թիւ նը՝ հան դերձ 
մեր ձեռ քե րուն մէ ջի նո րա շէն ս. Սե ղա նի մաս
նիկ նե րով։

Տօնական ս. Պատարագ
Ճե մա րա նա կան նե րէ կազ մուած երգ չա

խումբն ար դէն իսկ պատ րաստ էր Հո գե գալս
տեան տօ նա կան Պա տա րա գին առ թիւ կո մի
տա սեան ու բազ մա ձայն «Խոր հուրդ խո րին» 
եր գե լու՝ առաջ նոր դու թեամբ Վազ գէն դպի րի։ 
Գո վե լի դպրու հի մը եւս իր եր գե հո նով կ’ըն կե
րա նար եր գե ցո ղու թեան։ Խում բը զուտ արա
կան էր, սա կայն անոնց յե տին կը գտնու է ին 
ուխ տա ւոր հա յու հի ներ, որոնք եւս իրենց կար
գին կը մաս նակ ցէ ին Պա տա րա գի եր գե ցո ղու
թեան։ Օրուան պա տա րա գիչն էր Խոր վի րա պի 
վան քի վա նա հայր հայր Իսա հակ վար դա պե
տը։ Այ լա պէս զան գե րը ղօ ղան ջե ցին, եւ ներ
կայ ուխ տա ւո րաց եւս ջեր մե ռան դու թեամբ 
սկիզբ առաւ արա րո ղու թիւ նը։ Վազ գէ նեան ճե
մա րա նի սա ներն այս ան գամ եւս լա ւա գոյնս 
պատ րաստ էին կո մի տա սեան եր գե ցո ղու թիւ
նը կա տա րե լու, իսկ այս ան գամ իրենց գործն 
աւե լի դժուար էր, քա նի փոքր, սա կայն խորհր
դա ւոր տա ճա րի մէջ ուխ տա ւոր նե րու հոս քը 
կար։ Մա նուկ ներ, ըն տա նիք ներ եւ մեծ ծնողք, 
բո լո րը միա տեղ ար դէն իսկ կեդ րո նա ցած էին 
արա րո ղու թեան։ Իրենց մէջ հե տաքրք րա կան 

էին ման կանց սի րուն կե ցուած քը եւ տա ճա
րի մէ ջի հանգս տու թիւ նը։ Նաեւ նշմա րե լի էին 
երկր պա գու նե րուն բազ մու թիւ նը, ծնկա չոք 
մա տու ցած աղօթք նե րը։

Այս տրա մադ րու թեամբ ար դէն իսկ բո ցա
շունչ կը դառ նայ սար կա ւա գաց եւ դպրաց եր
գե ցո ղու թիւ նը, եւ օրուայ խոր հուր դին հա մա
պա տաս խան՝ գե ղա ձայն սպա սա ւո րաց ձայ նը 
կը դառ նայ սաս տիկ հո վու նման ներշն չո ղը՝ 
ներ կայ հա ւա տա ցեալ նե րը։ Այ լա պէս արա
րո ղու թեան ըն թաց քին, ըստ Հայ Եկե ղեց ւոյ 
աւան դու թեան, յետ «Առէք, կե րէ՛ք»ի եր գուե
ցան Հո գե գալս տեան շա րա կան ներ, եւ ար
տա սա նուե ցան ս. Յով հան Ոս կե բե րան հայ
րա պե տին «առ Հայր Աս տուած», «առ Որ դին 
Ս. Աս տուած» եւ «առ Հո գին Ս. Աս տուած» գրի 
առած յա տուկ աղօթք նե րը։ Ար տա սա նո ղը հո
գեւո րա կանն էր, եւ «Ամէն» բա ցա գան չու մով 
միա ցո ղը՝ հա ւա տա ցեա լը։ Քա նիցս կրկնուե
ցաւ, որ կը հայ ցենք Ս. Հո գին Աս տու ծոյ ներշն
չա կան զօ րու թիւ նը, որով ան հատ ներ կրնան 
հու րով մաք րուիլ եւ դառ նալ հո գե պէս փայ լող 
անն ման ոս կե ղէն ներ։ Բո լոր հո գեւո րա կան
ներս կար գաւ բարձ րա ցանք ս. Խո րան, համ

բու րե ցինք ծաղ կա զար դեալ սրբա զան մա
սուն քը  եւ ար տա սա նե ցինք աղօթ քը։

Տէ րու նա կան աղօթ քէն առաջ քա րո զեց 
պա տա րա գիչ հայր սուր բը եւ միա ցաւ ս. 
Յով հան Ոս կե բե րա նի աղօ թա կան ոգ ւոյն եւ 
անդ րա դար ձաւ Հո գե գալս տեան դէպ քի ազ
դե ցու թեան քրիս տո նեայ աշ խար հէն ներս եւ 
յի շե ցուց, թէ առա քեալ ներ ինչ պէս Ս. Հո գիով 
զօ րա ցան ու դար ձան Աւե տա րա նի քա րո զիչ
ներ։ Այս ուղ ղու թեամբ շեշ տեց, որ Ս. Հո գին կը 
գոր ծէ մարդ արա րա ծի կեան քէն ներս, որ պէս
զի մար դը կա տա րեալ իմաս տով կա րո ղա նայ 
միա նալ Աս տու ծոյ հետ եւ վերս տին շա րու նա
կէ իր կեան քի նպա տա կին։

Անդաստան
Սեւա նա վան քի մէջ նա խա պէս եւս Պա

տա րա գի մաս նակ ցած էի, եւ աշա կեր տաց 
ու հա ւա տա ցե լոց ներ քին տրա մադ րու թիւ նը 
որո շա կի իմաս տով ծա նօթ էր ին ծի։ Սա կայն 
արա րո ղու թեան յա ջոր դած «Ան դաս տան»ի 
արա րո ղու թիւ նը պի տի դառ նար եզա կի ապ
րում նե րու մի ջո ցը, քա նի Սեւա նալ ճի ափին 
կա տա րե լի արա րո ղու թեան մը առա ջին ան
գամ մաս եւ բա ժի նը պի տի դառ նա յի։ Ահա 
այս է պատ ճա ռը, որ յետ Պա տա րա գի կա տա
րուած այս արա րո ղու թիւնն առա ւել եւս հո գա
ծու թեամբ ներ կա յա ցուի։

«Ան դաս տան»ի արա րո ղու թեան մա սին, 
երբ կը մտա ծեմ, եկե ղե ցա կան ծի սա կա
տա րու թե նէ առաջ հան ճա րեղ բա նաս տեղծ 
Դա նիէլ Վա րու ժա նի «Ան դաս տան» բա նաս
տեղ ծու թիւ նը կը յի շեմ. «Արեւե լեան կողմն աշ
խար հի Խա ղա ղու թի՜ւն թող ըլ լայ... Արեւմ տեան 
կողմն աշ խար հի Բեր րիու թի՜ւն թող ըլ լայ... Հիւ
սի սա յին կողմն աշ խար հի Առա տու թի՜ւն թող 
ըլ լայ... Հա րա ւա յին կողմն աշ խար հի Պտղա
բե րում թող ըլ լայ...»։ Ան դաս տա նը բա ռա ցի 
իմաս տով կը յի շեց նէ նախ եւ առաջ հողն ու 
եր կի րը։ Յատ կա պէս բնու թեան մէջ գիր կընդ
խառ նուա ծը կը հա մադ րէ Ան դաս տանն ու 
Ծննդոց Գրքի հե տեւեալ տո ղե րը. «Եր կի րը 
կա նաչ խոտ թող բուսց նէ, սերմ տու ող խոտ 
եւ իր տե սա կին պէս պտուղ տու ող պտղա բեր 
ծառ» (Ծննդ. Ա 11)։  էջ 7

Լրա նում է Դա վիթ Բե կի սխրա գոր ծու թյան 300 տա րին: Այս երեք հա րյուր տար վա ըն
թաց քում մենք՝ որ պես հայ ժո ղո վուրդ, մեր ազ գա յին ծրագ րե րի իրա կա նաց ման ճա նա
պար հին պար տա կան ենք նաեւ նրան: Այդ բարձր գի տակ ցու թյու նը ժա մա նա կին ոգեշն չեց 
Րաֆ ֆուն՝ գրե լու իր «Դա վիթ Բեկ» պատ մա վե պը:

Ա.
Րաֆ ֆին ռո ման տիկ էր, այլ կերպ՝ գա ղա

փա րա պաշտ: Ազ գա յին վե րա կա յաց ման գա
ղա փա րա բա նու թյան նպա տա կով նա ստեղ
ծեց սե րունդ նե րին գործ նա կան օրի նակ տվող 
հե րոս ներ: Դա թե՛ պարս կա հա յու թյան եւ կով
կա սա հա յու թյան կյան քը նկա րագ րե լիս («Սալ
բի», «Հա րեմ», «Ոս կի աքա ղաղ»), թե՛ ծրագ
րա յին վե պե րում («Ջա լա լեդ դին», «Խեն թը», 
«Կայ ծեր») եւ թե՛ պատ մա վե պե րում («Դա վիթ 
Բեկ», «Պա րույր Հայ կազն», «Սամ վել»): Եվ, 
իրոք, Րաֆ ֆու այս վե պե րից ծնվե ցին ոչ միայն 
ազ գա յին հե րոս ներ, այ լեւ ազ գա յին կու սակ
ցու թյուն ներ ու գա ղա փա րա խո սու թյուն ներ:

1877—1878 թթ. ռուսթուր քա կան պա տե
րազ մը ազ գա յին վե րա կանգ նու մի նոր հույ սեր 
էր ներշն չել հայ ժո ղովր դին: Րաֆ ֆին այդ հույ
սե րի ար տա հայ տիչն էր: Դա վիթ Բե կի կեր պա
րը մարմ նա վո րե լու հա մար վի պա սա նը պատ
մա կան հիմ քեր էր որո նում, իսկ միակ հիմ քը 
Մխի թա րյան միա բան Ղու կաս Սե բաս տա ցու 
«Դա ւիթ Բէգ կամ պատ մու թիւն մար տից Ղա
փան ցոց» աշ խա տու թյունն էր: Սե բաս տա ցին 
իր հեր թին օգտ վել է Դա վիթ Բե կի հետ ազա
տագ րա կան սխրանքն իրա կա նաց րած իրա
կան հե րոս նե րի պատ մած նե րից, որ պի սիք են 
Ստե փա նոս Վրդա նի սյանՇա հու մյա նը, քա
հա նա Տեր Ավե տի քը, նաեւ ուրիշ ներ: Ին քը՝ 
Ղու կաս Սե բաս տա ցին, որ ավա զա նի ազ գա
նու նով Ստե փա նյան էր, գրա վոր հու շեր ուներ 
պատ մա կան այդ իրա դար ձու թյան մա սին. 
ահա, իր հու շե րի եւ նշված պատ մու թյուն նե
րի միա վոր մամբ 1736—1737 թթ. շա րադ րում 
է հի շյալ գիր քը: Այս ամե նը նշա նա կում է, որ 
ամեն ինչ պատ մա կա նո րեն վա վե րա կան է:

Սե բաս տա ցու աշ խա տու թյան հի մամբ 

ստեղծ վել է նաեւ Աբ գար Գու լա մի րյա նի 
խմբագ րած «Դա ւիթ Բէգ. Ըն տիր պատ մու թիւն 
Դա ւիթ Բէ գին եւ պա տե րազ մացն հա յոցն Խա
փա նու, որք եղեն ընդ դեմ թուր քաց...» տար
բե րա կը, որը Վա ղար շա պա տում լույս է տե սել 
1871 թ., ինչն էլ ծա նոթ էր Րաֆ ֆուն: Իսկ Սե
բաս տա ցու աշ խա տու թյու նը, այ սինքն՝ գրքի 
մայր օրի նա կը, Մխի թա րյան միա բան Սա մուել 
Արա մյա նի աշ խա տա սի րու թյամբ լույս է տե սել 
շատ ավե լի ուշ (Վե նե տիկ, 1978): Այդ հրա
տա րա կու թյու նը նույն՝ 1978 եւ 1992 թվա կան
նե րին Ար շակ Մա դո յա նի փո խադ րու թյամբ եւ 
առա ջա բա նով լույս տե սավ նաեւ արեւե լա հա
յե րեն:

Վե պը գրե լիս Րաֆ ֆին մե ծա պես օգտ վել է 
նաեւ իր ճամ փոր դա կան տպա վո րու թյուն նե
րից, ձեռ քի տակ է ունե ցել պատ մա կան այլ 
սկզբնաղ բյուր ներ (Եսա յի Հա սանՋա լա լ յանց, 
Պետ րոս Դի Սար գիս Գի լա նենց, Մի քա յել Չամ
չյան, Ղու կաս Ին ճի ճյան):

1880 թվա կա նին վեպն ար դեն պատ րաստ 
էր: «Մշակ»ում տպագր վե լու ըն թաց քում 
(1880—1882) նա նյու թի հարս տաց ման, բնաշ
խար հի, պատ մա կան մի ջա վայ րի կեն դա
նի պատ կեր ման պա հանջ է զգում, այդ իսկ 
նպա տա կով ընդ հա տում է տպագ րու թյու նը 
եւ 1881ի հու նի սի 25— հոկ տեմ բե րի 30 ժա
մա նա կա հատ վա ծում ճա նա պար հոր դում Մեծ 
Սյու նի քում ու Փոքր Սյու նի քում, այ սինքն՝ Ար
ցա խում: Այդ ըն թաց քում ոտ քի տակ է տա
լիս ամ բողջ Ար ցախն ու Զան գե զու րը, տես
նում է Գան ձա կը, Սի սիա նը, Բար գու շա տը, 
Չավն դու րը, Կա պա նը, Մեղ րին, Օր դու բա դը, 
Նա խի ջեւա նը... Հա վա քում է փաս տեր, հի շո
ղու թյուն ներ, ավան դազ րույց ներ, անում տա
րա տե սակ գրա ռում ներ...

Վե րա դար ձին ապա գա հրա տա րա կու թյան 
հա մար նախ վե րախմ բագ րում է տպագր ված 
էջե րը եւ ապա նոր լիցք հա ղոր դում չտպագր
ված նախ նա կան շա րադ րան քին: Սա ար դեն 
Րաֆ ֆու սխրանքն էր, որ պատ մու թյան չոր ու 
ցա մաք թվե րին ուզում էր ավե լաց նել կեն սա
կան մի ջա վայր, պատ մա աշ խար հագ րա կան 
տա րա ծու թյուն եւ պատ մա կա նո րեն ներ կա 
ժա մա նակ, քա նի որ վի պա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րը կա տար վում են որ պես կեն դա նի 
ըն թացք եւ ոչ թե պատմ վում: Այ սինքն՝ պատ
մա վե պը նրա հա մար ոչ միայն պատ մու թյան 
ժա մա նա կագ րու թյուն էր, այ լեւ մշա կույ թի 
պատ մու թյուն. ինչ պես էին հագն վում, ինչ պես 
էին հա րա բեր վում, ինչ կա ռուց վածք ունեին 
տնե րը, ինչ կա հա վո րում ունեին սե նյակ նե
րը, ինչ էր հայ ըն տա նի քը, ինչ էր հայ ժո ղո
վուրդ հաս կա ցու թյու նը, ինչ էին ուտում, կեն
ցա ղի ինչ առար կա ներ էին գոր ծա ծում, նաեւ 
ինչ ճա նա պարհ ներ ու հանգր վան ներ, սա րեր 
ու ձո րեր կա յին: Այս ճա նա պար հոր դու թյու նը 
ոչ միայն հա գեց րեց վե պի «ծա րա վը», այ լեւ 
ծնունդ տվեց «Խամ սա յի մե լի քու թյուն նե րը» 
(Թիֆ լիս, 1882) աշ խա տու թյա նը, որ Ար ցա խի 
1600—1827 թվա կան նե րի պատ մու թյունն է:

«Դա վիթ Բեկ» վե պը «Մշակ»ին զու գըն թաց 
մասմաս տպագր վում է գրքով, եր րորդ վեր
ջին մա սը գրքի տես քով պատ րաստ էր 1882
ի մար տին: Վե պի երեք մա սը միա սին՝ որ պես 
առան ձին գիրք, առա ջին ան գամ լույս է տե սել 
1890ին Թիֆ լի սում: Վեր նագ րի տակ՝ «Պատ
մա կան վեպ (1722—1728)»:

Րաֆ ֆու նպա տակն ազ գա յին զար թոնք 
բոր բո քելն էր. ըստ Լեո յի՝ Կի լի կիա յի ան կու
մից հե տո վե րա հառ նու մի առա ջին կռվա նը 
Սյու նի քի ազ գա յինազա տագ րա կան պա
տե րազմն էր, որ սկսվեց 1722  թվա կա նին, 
ավարտ վեց 1725ին՝ Դա վիթ Բե կի իշ խա
նու թյան գա լով,1727 թ.՝ Բե կի մա հից հե տո, 
վերսկ սեց ու շա րու նա կեց Մխի թար Սպա րա
պե տը, եւ 1730ին ավարտ վեց նրա մահ վամբ:

Դա վիթ Բե կի կեն սագ րա կան հար ցեր կան, 

որոնք դե ռեւս քննարկ վում են. ըստ այդմ՝ հոր 
անու նը եղել է Աստ վա ծա տուր, պար սիկ ներն 
ասել են Ալահ վեր դի, ապ րել է Տա թեւում: Չա
փա հաս տա րի քում Դա վի թը գնա ցել է Հա լի
ձոր՝ հո րեղ բայր մե լիք Փար սա դա նի մոտ, որը 
եւ նրան տա րել է Վրաս տան: Վրաս տա նում 
ան ցել է զին վո րա կան ծա ռա յու թյան, այն տե
ղից էլ եկել ու գլխա վո րել է հայ րե նի քի ազա
տագ րա կան պայ քա րը: Ըստ որոշ աղ բյուր
նե րի՝ Բեկն ունե ցել է որ դի՝ Մխի թար (տեր 
Սա հակ) անու նով: Կա նաեւ Դա վիթ Բե կի՝ Սյու
նյաց երկ րի այլ բնա կա վայ րում ծնված լի նե լու 
վար կած: Ոմանք, այդ թվում նաեւ Րաֆ ֆին, 
նրան սե րում են Օր բե լ յան նե րի տոհ մից:

Այս ամենն այս պես՝ որ պես պատ մա բան նե
րի զբաղ մունք, բայց մենք կա ռաջ նորդ վենք 
Րաֆ ֆու գրա կան կեր պա րի կեն սա պա տու
մով՝ կերտ ված ըստ հա վաս տի աղ բյուր նե րի:

Բ
Վե պի գրա կան ճար տա րա պե տու թյունն ի 

հայտ է բե րում Րաֆ ֆու վի պա սա նու թյան ամ
բողջ վար պե տու թյու նը:  էջ 7

Հոգեգալստեան «Ամէն. ալէլուիա»-ն Սեւանի մէջ

Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» պատմավեպը
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 էջ 4
Մա հա ցողն ինքն էլ ջանք չի խնա յում սի րե լի 

ան ձի հետ լի նե լու հա մար, քա նի որ դա կա րող է 
եր ջան կաց նել կամ օգ նել իր սի րե լի ին։ Ես հի մա 
թույլ եմ տա լիս ինձ պատ մել ան ձամբ իմ մա սին։ 
Իմ մայ րը երեք տա րի շա րու նակ տա ռա պում էր 
քաղց կե ղով։ Ես խնա մում էի նրան։ Մենք շատ 
մտե րիմ էինք եւ թանկ մեկս մյու սի հա մար։ Սա
կայն ես աշ խա տում էի. լոն դո նյան հա մայն քի 
միակ հո գեւո րա կանն էի եւ դրա նից բա ցի՝ ամի սը 
մեկ ան գամ պետք է մեկ նեի Փա րիզ՝ Եպիս կո պո
սա կան խորհր դի ժո ղո վին մաս նակ ցե լու հա մար։ 
Փող չու նեի հե ռա խո սով զան գե լու հա մար, այդ 
պատ ճա ռով էլ վե րա դառ նա լիս միշտ մտա ծում 
էի՝ մորս ողջ կտես նեմ թե՛ ոչ... Նա ողջ էր. ինչ պի
սի՜ ուրա խու թյուն, ինչ պի սի՜ հան դի պում...

Կա մացկա մաց նա սկսեց մա րել։ Պա հեր 
են եղել, երբ նա զան գել է ինձ, կան չել ու ասել. 
«Ես տխուր եմ առանց քեզ, մի քիչ միա սին լի
նենք»։ Բայց նաեւ պա հեր են եղել, որ ինձ հա
մար է ան տա նե լի եղել։ Ես, թող նե լով իմ գոր ծե
րը, բարձ րա նում էի նրա մոտ ու ասում. «Ես վատ 
եմ զգում առանց քեզ»։ Նա ինձ մխի թա րում էր, 
երբ հար ցը վե րա բե րում էր իր մահ վանն ու մեռ
նե լուն։ Եվ այդ պես մենք միա սին օր օրի գնում 
էինք հա վեր ժու թյուն։ Երբ նա մա հա ցավ, իր հետ 
տա րավ իր հան դեպ ունե ցած իմ ողջ սե րը, այն 
ամե նը, ինչ կար իմ ու իր մի ջեւ, իսկ մեր մի ջեւ 
այն քա՜ն շատ բան կար։ Մենք հա մա րյա մեր ողջ 
կյան քը միա սին ապ րե ցինք, միայն վտա րան
դիու թյան առա ջին տա րի նե րին ստիպ ված եղանք 
իրա րից ան ջատ ապ րել, որով հե տեւ միա սին 
ապ րե լու հնա րա վո րու թյուն չու նեինք։ Բայց հե տո 
ստաց վեց միա սին ապ րել։ Նա ինձ խո րու թյամբ 
գի տեր։ Մի ան գամ նա ինձ ասաց. «Ինչ տա րօ
րի նակ է, որ քան քեզ շատ եմ ճա նա չում, այն քան 
քիչ կա րող եմ խո սել քո մա սին, որով հե տեւ յու
րա քան չյուր խոսք, որ կա րող եմ ասել, պետք է 
շտկել որեւէ լրա ցու ցիչ բա ղադ րի չով»։ Այո՛, մենք 
հա սել էինք այն պի սի վի ճա կի, այն պի սի խո րու
թյամբ գի տեինք մի մյանց, որ իրար ասե լու բան 
չու նեինք, իսկ կյան քին հա ղոր դակց վե լը, մահ
վան ու մեռ նե լու մա սին՝ կա րող էինք։

Եվ այս պես՝ մենք պետք է հի շենք, որ յու րա

քան չ յուր մեռ նո ղի վի ճա կում գտնվող մար դու 
հա մար ան տա նե լի է մեր անգ թու թյու նը, ան տար
բե րու թյու նը, կամ՝ ցան կու թյու նը, թե՝ «Վեր ջա պես 
երբ սա կա վարտ վի»։ Մե ռնո ղը դա զգում է, գի
տի։ Մենք պետք է սո վո րենք հաղ թա հա րել մեր 
ներ սում առ կա մութ, մռայլ, տհաճ զգա ցում նե րը 
եւ մո ռա նա լով ինք ներս մեզ՝ խո րու թյամբ մտո
րենք եւ հար մար վենք մեռ նող դի մա ցի նին։ Այդ 
ժա մա նակ է, որ մա հը դառ նում է հաղ թա նակ. 
«Օ՜, մահ, ո՞ւր է քո խայ թը, օ՜, մահ, ո՞ւր է քո հաղ
թա նա կը։ Քրիս տոս հա րյավ, եւ ոչ մի մե ռյալ գե
րեզ մա նում չկա» (Հովհ. Ոս կե բե րան)։

Ուզում եմ մի բան էլ ասել մահ վան մա սին, 
որով հե տեւ այն, ինչ ես ար դեն ասա ցի, շատ 
անձ նա կան էր։

Մա հը մշտա պես շրջա պա տում է մեզ, մա հը 
ողջ մարդ կու թյան ճա կա տա գիրն է։ Հի մա պա
տե րազմ է ըն թա նում, սար սա փե լի տան ջանք
նե րով մար դիկ են մա հա նում, եւ մենք պետք 
է սո վո րենք հան գիստ վե րա բեր վել սե փա կան 
մահ վա նը, որով հե տեւ մենք դրա նում ենք տես
նում կյան քը, ծնուն դը հա վի տե նա կան կյան քի։ 
Մա հի, մահ վան վա խի հան դեպ հաղ թա նա կի 
իմաստն այն է, որ ապ րենք ավե լի խո րը, բո վան
դակ հա վի տե նու թյամբ, եւ ուրիշ նե րին էլ հա ղոր
դա կից դարձ նենք կյան քի այդ լիու թյա նը։

Սա կայն մա հից առաջ այլ վի ճակ ներ էլ են լի
նում. մենք միան գա մից չենք մա հա նում եւ ոչ էլ 
միայն մարմ նով։ Շատ տա րօ րի նակ երեւույթ
ներ էլ են տե ղի ունե նում։ Հի շում եմ մի ծեր կնոջ՝ 
Մա րիա Անդ րե եւ նա յին՝ մի փոք րա մար մին հրա
շա լի արա րա ծի, որը մի ան գամ այ ցե լեց ինձ 
ու ասաց. «Հայր Ան տո նի, ես չգի տեմ՝ ինչ է կա
տար վում ինձ հետ. ես այ լեւս քնել չեմ կա րո ղա
նում։ Գի շեր վա ողջ ըն թաց քում հի շո ղու թյանս 
մեջ արթ նա նում են ան ցյա լիս պատ կեր նե րը, 
որոնք ոչ թե լու սա վոր են, այլ մթա ծին, վատ, ինձ 
տան ջող պատ կեր ներ։ Դի մե ցի բժշկի, խնդրե ցի 
որեւէ քնա բեր, բայց քնա բեր ներն էլ չեն օգ նում 
հե ռաց նե լու այդ մի րաժ նե րը։ Չեմ կա րո ղա նում 
ազատ վել այդ կեր պար նե րից։ Նրանք ան վերջ 
զա ռան ցում են, եւ ես ավե լի եմ վա տա նում։ Ի՞նչ 
անեմ»։ Այդ ժա մա նակ ես նրան ասա ցի. «Մա
րիա Անդ րեեւ նա, գի տե՞ք, ես վե րա մարմ նա վոր

մա նը չեմ հա վա տում, բայց հա վա տում եմ, 
որ Աս տուց տրված է մեզ կյան քը ոչ միայն 
մեկ ան գամ վե րապ րե լու. ասածս չու նի այն 
իմաս տը, թե Դուք կմա հա նաք եւ կրկին 
կյանք կվե րա դառ նաք, այլ այն, ին չը որ հի
մա տե ղի է ունե նում Ձեզ հետ։ Երբ երի տա
սարդ եք եղել, Ձեր նեղ միտ հաս կա ցու թյան 
շրջա նակ նե րում եր բեմն վատ բա ներ եք 
արել. խոս քով, մտքով, գոր ծե րով վնա սել 
եք ե՛ւ Ձեզ, ե՛ւ ուրիշ նե րին։ Հե տո դա մո ռա
ցել եք եւ տար բեր տա րիք նե րում Ձեր ըմբռ
նում նե րին հա մա պա տաս խան շա րու նա կել 
եք գոր ծել նույն կերպ՝ կրկին նվաս տաց նե
լով Ձեզ, վի րա վո րե լով, արա տա վո րե լով։ 
Հի մա, երբ ար դեն ուժ չու նեք պայ քա րե լու 
Ձեր հի շո ղու թյուն նե րի դեմ, նրանք դուրս 
են նետ վում եւ ամեն ան գամ մեջ տեղ ել
նե լով՝ փոր ձում են Ձեզ ասել, որ Դուք ար
դեն 80 անց եք՝ հա մա րյա 90 տա րե կան։ 
Եթե Դուք հայտն վեք իրա վի ճակ նե րում, երբ 
20, 30, 40, 50 տա րե կան էիք, որոնք այժմ 
հի շում եք, ար դյոք կվար վեի՞ք այն պես, 
ինչ պես վար վել եք այդ ժա մա նակ նե րում։ 
Եթե Դուք կա րո ղա նա յիք լրջո րեն նա յել այն 
ամե նին, ինչ եղել է ան ցյալ ժա մա նակ նե րում, եւ 
մարդ կանց ասել՝ «Ո՛չ, այ սօր, իմ կյան քի փոր
ձից ել նե լով, ոչ մի դեպ քում չէի կա րող այդ պես 
վար վել, ինչ պես վար վել եմ», եթե կա րո ղա նա յիք 
ասել դա Ձեր ողջ էու թյամբ, մտքով, սրտով, կամ
քով, ողջ մարմ նով, ապա այն Ձե զա նից կհե ռա
նար։ Այ լա պես կհայտն վեն այլ կեր պար ներ՝ նո
րից ու նո րից։ Եվ ամեն ան գամ, երբ կհայտն վի 
որեւէ կեր պար, Ձեր առաջ Աստ ված հարց կդնի՝ 
«Դա քո ան ցյա լի՞ մեղ քերն են, թե՞ դե ռեւս այ սօ րյա 
մեղ քե րը»։ Քա նի որ եթե Դուք ինչոր ժա մա նակ 
ատել եք որեւէ մար դու եւ չեք նե րել նրան, չեք 
հաշտ վել նրա հետ, ապա այդ ժա մա նակ վա մեղ
քը նաեւ այժ մյան Ձեր մեղքն է, այն Ձե զա նից չի 
հե ռա ցել եւ չի էլ հե ռա նա, քա նի դեռ չեք ապաշ
խա րել»։

Այս կար գի մեկ այլ օրի նակ էլ կա րող եմ բե րել։ 
Մի ան գամ մեր զա ռա մյալ, լու սա վոր կա նան ցից 
մե կի ըն տա նի քից ինձ կան չե ցին։ Նա ան տա րա
կույս պետք է այդ նույն օրը մա հա նար։ Նա խոս

տո վա նեց, եւ վեր ջում ես նրան հարց րե ցի. «Հի մա 
ասե ցե՛ք ինձ, Դուք բո լո րին նե րե՞լ եք, թե՞ դեռ ինչոր 
մաղձ մնա ցել է Ձեր հո գում»։ Նա պա տաս խա նեց. 
«Բո լո րին նե րել եմ՝ բա ցի իմ փե սա յից, ես նրան եր
բեք չեմ նե րի»։ «Այդ դեպ քում ես Ձեզ ո՛չ թո ղու թյուն 
կտամ եւ ո՛չ էլ հա ղոր դու թյուն։ Դուք կգնաք Աստ
ծու դա տաս տան եւ Աստ ծուն պա տաս խան կտաք 
Ձեր խոս քե րի հա մար։ Նա ասաց. «Չէ՞ որ ես այ սօր 
մեռ նե լու եմ»։ «Այո՛, Դուք մա հա նա լու եք, մա հա նա
լու եք առանց մեղ քե րի թո ղու թյան եւ առանց հա
ղոր դու թյան, եթե չա պաշ խա րեք ու չհաշտ վեք Ձեր 
փե սա յի հետ։ Ես մեկ ժա մից կգամ»,— ասա ցի ու 
գնա ցի։ Երբ մեկ ժամ հե տո վե րա դար ձա, նա ինձ 
դի մա վո րեց շող շո ղուն հա յաց քով ու ասաց. «Դուք 
իրա վա ցի էիք։ Ես զան գե ցի փե սա յիս, ու մենք բա
ցատր վե ցինք, հաշտ վե ցինք։ Նա հի մա գա լիս է 
ինձ մոտ, հույս ունեմ մին չեւ մահս կհաս նի, մենք 
կող ջա գուր գուր վենք, եւ ես մուտք կգոր ծեմ հա
վեր ժու թյուն բո լո րի հետ հաշտ ված»։

Թարգ մա նու թյու նը՝ Ա. Ս.-ի

Արդվի	գյուղի	պատմաճարտարապետական	
նշանավոր	հուշարձանները

ՀՀի Լո ռու մար զի Թու մա նյա նի տա րա ծաշր
ջա նի Արդ վի գյու ղը գտնվում է ծո վի մա կար դա
կից շուրջ 1450 մ բարձր, մարզ կենտ րո նից մոտ 
65 կմ հյու սիսարեւելք, քա ղա քա մայր Երեւա նից 
մոտ 185 կմ հե ռա վո րու թյամբ (դե պի հյու սիս
արեւելք):

Արդ վի գյու ղը հա րուստ է պատ մա ճար տա
րա պե տա կան ու բնու թյան հու շար ձան նե րով ու 
տե սար ժան վայ րե րով: Գյու ղում ու շրջա կայ քում 
պահ պան ված հու շար ձան նե րից են՝ դամ բա րա
նա դաշտ, գյու ղա տե ղի, եկե ղե ցի ներ, մա տուռ 
(Ս. Կի րա կի), միջ նա դա րյան գե րեզ մա նոց ներ, 
տա պա նա քա րեր, կա ցա րան նե րի մնա ցորդ ներ, 
տնա տե ղեր, ձիթ հան ներ, աղ բյուր ներ, բա զում 
խաչ քա րեր:

Արդ վի գյու ղի հյու սի սա րեւմ տյան եզ րին՝ մոտ 
0,5 կմ հե ռա վո րու թյամբ, գտնվում է Սուրբ Հով
հան նես (Սրբա նես) վա նա կան հա մա լի րը: Հու
շար ձա նա խում բը բաղ կա ցած է մի մյանց կից 
եր կու եկե ղե ցի նե րից, զան գա կատ նից, քա ռա կող 
կո թո ղից, վա նա կան օժան դակ շի նու թյուն նե րի ու 
կա ցա րան նե րի մնա ցորդ նե րից, խաչ քա րե րով, 
տա պա նա քա րե րով եւ մա հար ձան նե րով հա
րուստ գե րեզ մա նո ցից:

Եկե ղե ցի նե րը երկ լանջ կտու րով միա նավ 
թա ղա կապ դահ լիճ ներ են՝ իրար կցված եր կայ
նա կան ուղ ղու թյամբ: Արեւ մուտ քից գտնվում 
են ճա կա տա յին նույն գծի վրա, իսկ արեւե լ յան 
կող մից՝ հա րա վա յին եկե ղե ցին հյու սի սա յին եկե
ղե ցուց առաջ է ըն կած մոտ 1,5 մ: Եկե ղե ցի նե րի 

մի ջեւ բա ցա կա յում է կա ռուց ված քա յին կա պը, 
եւ մի մյանց հետ հա ղոր դակց վում են ընդ հա նուր 
պա տի մուտ քա յին բաց ված քով: Եկե ղե ցի նե րը 
լու սա վոր վում են խո րա նի արեւմ տյան (հա րա
վա յին դահ լի ճը՝ նաեւ հա րա վա յին) կող մին բաց
ված մե կա կան պա տու հան նե րից: Ճա կատ նե րը 
պսակ ված են պարզ տրա մատ ունե ցող գո գա
վոր քի վով:

Հյու սի սա յին դահ լիճն ավե լի փոքր է, ունի 
պայ տա ձեւ խո րան, քա ռա կու սա ձեւ աղո թաս
րահ: Մուտք ունե ցել է նաեւ արեւմ տյան կող մից 
(այժմ փակ ված է), քա նի որ հե տա գա յում այս 
կող մից կցվել է ոչ մեծ խո րու թյան թա ղա կապ 
սրահ: Բե մին կից՝ եր կայ նա կան առանց քից 
փոքրինչ շեղ ված, գտնվում է սուրբ Հով հան Գ 
Իմաս տա սեր Օձ նե ցի Կա թո ղի կո սի քա րարկ ղա
յին դամ բա նը՝ ծածկ ված երկ լանջ սա լա քա րով:

Հա րա վա յին դահ լի ճի խո րա նը պայ տա ձեւ է, 
հա տա կը ծածկ ված է տա պա նա քա րե րով, որոնց 
մի մա սը մնա ցել է հյու սի սա յին պա տի տակ: 
Արեւմ տյան պա տու հա նի բա րա վո րից վե րեւ 
ագուց ված է ավե լի վաղ ստեղծ ված նրբա հյուս 
զար դա նախ շե րով խաչ քար: Եկե ղե ցու մուտ քը 
հա րա վից է:

Եկե ղե ցի նե րը կա ռուց ված են ճեղք ված ան դե
զի տի ոչ մեծ, ան կա նոն քա րակ տոր նե րով՝ բա
ցա ռու թյամբ հյու սի սա յին եկե ղե ցու արեւե լ յան 
պա տի ստո րին երեք շար քի, որոնք սրբա տաշ մե
ծա քա րե րով են շար ված:

Հյու սի սա յին եկե ղե ցին իր սկզբնա կան հո րին

ված քով վե րա բե րում է ավե լի վաղ շրջա նի, քան 
ամ բողջ հու շար ձա նա խումբն ընդ հան րա պես: 
Այն հե տա գա յում (հա վա նա բար՝ XVII դ.)՝ մյուս 
հու շար ձան նե րի կա ռու ցու մից հե տո, են թարկ վել 
է վե րա կա ռուց ման:

Վան քի խո րա նար դա ձեւ, զան գաշ տա րա կա
վոր թա ղա կապ զան գա կա տու նը տե ղադր ված 
է հա րա վա յին եկե ղե ցու հա րա վա յին կող մում: 
Մուտ քը հա րա վից է, լու սա վոր վում է արեւե լ յան 
պա տի միակ պա տու հա նից: Զան գա կա տան 
շար ված քում դրվել են տա պա նա քա րեր, խաչ
քա րե րի բե կոր ներ: Վեց սյու նա նի ռո տոն դա յով 
պսակ ված զան գաշ տա րա կը պատ ված է կարմ
րա վուն ֆել զի տե ծած կա սա լե րով: Հա րա վա յին 
եկե ղե ցու հյու սի սա յին պա տին ներ քուստ ամ
րաց ված մար մա րե սա լի կին փո րագր ված ար
ձա նագ րու թյու նը հայտ նում է, որ եկե ղե ցին ու 
զան գա կա տու նը 1902 թ. նո րոգ վել են արդ վե ցի 
Մե լիք սեթ Քա լան թա րյա նի բա րե րա րու թյամբ:

Կար միր վանք կոչ վող եկե ղե ցին (X—XI դդ.) 
գտնվում է Արդ վի գյուղ մտնող ճամ փեզ րի ձա
խա կող մյան՝ բարձ րա դիր փոքր հար թա կի վրա: 
Եկե ղե ցին երկ լանջ կտու րով միա նավ ոչ մեծ 
դահ լիճ է: Միակ մուտ քը հա րա վից է: Եկե ղե ցին 
խո նարհ ված, հե տա գա գո յու թյու նը վտանգ ված 
ու անմ խի թար վի ճա կում է: Ծած կը չի պահ պան
վել, իսկ դե ռեւս կան գուն մնա ցած որմ նա պա տե
րը կի սա խար խուլ են: Կի սագ լա նա ձեւ թա ղը միջ
նա մա սում ուժե ղաց ված է եղել որմ նա սյու նե րից 
բարձ րա ցող թա ղա կիր կա մա րով: Գմբե թար դը 
կի սաշր ջա նա ձեւ խո րա նից սահ մա նա զատ ված է 
գո տիով, որը շա րու նակ վում է նաեւ եր կայ նա կան 
պա տե րի վրա: Կա ռուց ված է դեղ նա կարմ րա
վուն ֆել զի տի սրբա տաշ մե ծա քա րե րով, որի հա
մար էլ, հա վա նա բար, ստա ցել է Կար միր վանք 
անու նը: Ժո ղովր դա կան ստու գա բա նու թյամբ՝ 
լեզ գի նե րի ար շա վան քի ժա մա նակ եկե ղե ցում 
պատս պար ված ան զեն բնակ չու թյան կո տո րա
ծի հե տեւան քով ա րյան վտակ է դուրս հո սում՝ 
ա րյու նով ներ կե լով եկե ղե ցու քա րերն ու շրջա
կայ քը, որից էլ եկե ղե ցին ստա ցել է իր ան վա նու
մը: Կա ռույցն աչ քի է ընկ նում պա տի շար ված քի 
եւ քա րի մշակ ման բա ցա ռիկ բարձր որա կով: 
Կա ռուց ման ժա մա նա կը փաս տող հի շա տա կագ
րեր չեն պահ պան վել: Հո րին ված քա յին տվյալ նե
րով նման վում է X—XI դդ. հու շար ձան նե րին: Եկե
ղե ցու շրջա կայ քում տա րած վում է միջ նա դա րյան 
գե րեզ մա նո ցը:

Քա ռա կող կո թո ղը (XVII դ.) գտնվում է զան գա
կա տան հա րա վա րեւե լ յան ան կյու նա յին մա սում: 
Դեղ նա վուն ֆել զի տից կերտ ված 2 մ բարձ րու
թյամբ կո թողն ագուց ված է միակ տոր խո րա նար
դա ձեւ պատ վան դա նին: Ունե ցել է վեր նա մա սը 
պսա կող գա գաթ: Արեւմ տյան ճա կա տին ուղ ղա
ձիգ շար քով փոր ված է պարզ գծագ րու թյամբ 
երեք մեծ խաչ, որ իրա րից տար բեր վում են հո
րին ված քով, չա փե րով ու մշակ վա ծու թյամբ: 
Մի ջին խա չի ստո րին խա չա թեւի եր կու կող մե
րին նշմար վում է մա կագ րու թյուն, որը, ցա վոք, 
անըն թեռ նե լի է դար ձել: Խա չա պատ կեր ներ են 
փո րագր ված նաեւ կո թո ղի վեր նա մա սում՝ արեւե
լ յան եւ հյու սի սա յին ճա կատ նե րին:

Վանքն առն ված է ան կա նոն շրջագ ծով ոչ 
բարձր պարս պա շա րի մեջ: Շրջա պարս պից 
դուրս՝ արեւմ տյան բարձ րա դիր մա սում, միջ նա
դա րյան գե րեզ մա նոցն է՝ մե ծա թիվ ուշագ րավ 
խաչ քա րե րով ու տա պա նա քա րե րով: Արեւե լ յան 
կող մում Քա լան թա րյան տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի ու շա ռա վիղ նե րի մա հար ձան ներն են:

Մի այլ քա ռա կող կո թող էլ գտնվում է գյու ղի 
հա րա վա րեւե լ յան կող մում՝ գյուղ մտնող ճա նա
պար հից ներ քեւ: Կո թո ղի պահ պան ված մասն 
ունի 2,2 մ բարձ րու թյուն՝ ագուց ված խո րա նար
դա ձեւ պատ վան դա նին: Արեւմ տյան ճա կա տի՝ 
ուղ ղան կյուն շրջա նա կով չորս մա սի բա ժան ված 
հատ ված նե րից եր կու սի վրա փո րագր ված են 
հա վա սա րա թեւ խա չեր, մյուս նե րի մա կե րեւույ
թը քայ քայ ված է: Հա րա վա յին եւ հյու սի սա յին 
ճա կատ նե րը պատ ված են ոճա վոր ված տե րեւ
ներ ու ող կույզ ներ ունե ցող որ թա գա լա րով՝ նման 
Դսե ղի գե րեզ մա նա տան կո թո ղի զար դա քան
դակ նե րին: 

Պատ մա ճար տա րա պե տա կան զար մա նահ
րաշ հու շար ձան նե րով հա րուստ մի գողտ րիկ 
ան կյուն է Արդ վի գյու ղը, որ հմա յում է բո լոր այ
ցե լու նե րին, ուս տի բնավ էլ պա տա հա կան չէ, որ 
չքնա ղա գեղ Լոռ վա բնու թյան այս կտո րը չի վրի
պել հայ կի նո ռե ժի սոր նե րի աչ քից: Արդ վի գյու
ղում են նկա րա հան վել աշ խար հահռ չակ Փա րա
ջա նո վի «Նռան գույ նը» գոր ծի, Հեն րիկ Մա լ յա նի՝ 
Հրանտ Մա թեւո սյա նի «Մենք ենք, մեր սա րե րը» 
վի պա կի էկ րա նա վոր ման, Ակ սել Բա կուն ցի «Միր
հա վը» պատմ ված քի հի ման վրա Հ.  Մա թեւո
սյա նի բե մագ րով ստեղծ ված՝ Յու. Երզն կյա նի ու 
Է. Մար տի րո սյա նի «Այս կա նաչ, կար միր աշ խար
հը» ֆիլ մի որոշ հատ ված ներ:  էջ 8

Հաղթել մահին նշանակում է խորությամբ ապրել
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 էջ 3, 5
Հո ղին եւ հո ղէն ստեղ ծուած արա րա ծոց 

առա տու թեան եւ օրհ նու թեան հա մար կազ
մա ւո րուած արա րո ղու թիւն մըն է սա, եւ 
Սեւա նի շրջա կայքն իր ամ բողջ էու թեամբ 
կա րող է արա րո ղու թեան խոր հուր դը խո
րաց նել եւ ծի սա կան կա նո նով օրհ նու թեան 
գաղտ նի քը ներ կա յաց նել հա ւա տա ցե լոց։ 
Ծիա ծա նեալ Սեւա նայ լի ճը, խո րար մատ 
Ս.  Առա քե լոց տա ճա րը, դի մա ցի դա լարա
զարդ լեռ նե րը, կա պու տակ եր կին քը... Արա
րո ղու թիւ նը ներ կա յաց նելն այս պա րա գա յին 
հա մա հա ւա սար է բնու թեան գե ղեց կու թիւ նը 
գո վե լու, վասն զի այս շրջա նի զար թու ցեալ 
բնոյ թով լի ան դաս տա նին մէջ կը կա տա րուի 
եկե ղե ցա կան ժո ղովր դա կա նա ցեալ արա րո
ղու թիւ նը՝ Ան դաս տա նը։

Ահա այս եզա կի արա րո ղու թիւնն սկիզբ 
առաւ, երբ միաս նա բար եր գել սկսանք. «Եւ 
եւս խա ղա ղու թեան զՏէր աղա չես ցուք»ը։ Այ
լեւս ամէն ինչ եղա նա կաւ էր, քա րոզ ներ ու 
պա տաս խան նե րը եւ օրհ նու թեան կար գը, ու 
իւ րա քան չիւր անձ առա ւել եւս կ’ոգեւո րու էր, 
երբ իր կող քին եր գող ուրիշ անձ մը եւս կը 
տես նէր։ Ալիք առ ալիք կը տա րա ծու էր հզօր 
աղօ թա կան մթնո լոր տէն բխած մաղ թանք
նե րը։ Իսկ միւս կող մէ, թե րակղ զիի գա գա
թը ըլ լա լու պատ ճա ռաւ, արեւա շող դաշ տե
րու վրայ ազ դու կը դառ նար գար նա նա յին 
ուժեղ զե փիւ ռը, բան մը, որ ուր մնաց պի տի 
թռցնէր բո լորս։ Բայց նո րէն ալ աւե լի զօ րա ւոր 
ու ամուր կը շա րու նա կենք եր գել մաղ թան քը. 
Ամէն. ալէլուիա. ալէլուիա. ալէլուիա...

«Օրհ նես ցի եւ պահ պա նես ցի եւ նա խախ
նա մեալ պա հես ցի...»։ Այս բա նա ձեւով կը սկսի 
աշ խար հի չորս կող մերն օրհ նե լու տեն չով 
պատ րաս տուած աղօթ քը, զոր կ’ար տա սա նուի 
հո գեւո րա կա նի կող մէ։ Յատ կա պէս իմաս
տա ւոր կը դառ նայ այս արա րո ղու թիւ նը, երբ 
կ’օրհ նէք «վանքս, անա պատս, քա ղաքս եւ 
գիւղս»՝ տես նե լով վան քը, անա պա տը, հա յե ցի 
քա ղաք ներն ու գիւ ղե րը։ Եւ կամ որ քան եզա կի 
պահ է «եր կիրս ան դաս տանս եւ պտղա բե րու
թիւն տա րու ոյս» ըսե լը՝ ըլ լա լով պտղա բե րու
թեան պատ րաստ ար տի, պար տէզ նե րու, պու
րակ նե րու մեր ձա ւոր։ Հե տեւա բար մէկ կող մէ 
աղօ թե ցի, իսկ միւս կող մէ բա ռե րուն հա մա
պա տաս խան հա յե ցի սրբու թիւն նե րու մա սին 

մտա ծե ցի։ Յատ կա պէս մթնո լոր տը յատ կան
շա կան կը դառ նար, երբ ս. առա քե լոց մա սուն
քով օրհ նու թիւն կը բաշ խէր Մի նաս քա հա նան։

Հան դի սա ւոր թա փո րը դէ պի Ս. Առա քե լոց 
եկե ղե ցի յի շե ցու ցած էր Աղ թա մա րի մթնո լոր
տը։ Ան դաս տա նի արա րո ղու թիւ նը եւս կրկին 
ան գամ եկաւ յի շեց նե լու Աղ թա մա րի Ս. Խաչ 
եկե ղեց ւոյ մէջ եր բեմ նի Վաս պու րա կա նի, այժ
մու Վա նայ լճի կող քին մեր կա տա րած ան
դաս տան նե րը։ Բնու թեան մէջ կա տա րուած 
արա րո ղու թիւն նե րը գրե թէ յար եւ նման են։ 
Պահ մը յի շե լով ան ցեա լի արա րո ղու թիւն նե րը՝ 
կար ծե ցի, որ փո խա նակ Սեւա նի կը գտնուիմ 
Աղ թա մար, փո խա նակ ճե մա րա նա կան նե րու 
կ’եր գեն պոլ սե ցի դպիր ու սար կա ւագ եղ
բայր ներս։ Հա ւա տա ցեալ նե րու եւս մաս նակ
ցու թիւնն առա ւել եւս կը պա րար տաց նէր այս 
զգաց մուն քը, եւ կը կար ծեմ, որ Ան դաս տա
նի արա րո ղու թեան հա զուա գիւ տօ րէն ազ դու 
եղած շրջա նի մը մէջ կը գտնու է ինք։ Ուստի 
Ան դաս տա նի ճամ բով օրհ նե ցինք բո լոր աշ
խար հը, սա կայն ի մաս նա ւո րի աղօթ քի կեդ
րո նա կան վայր ըն կա լե լով Սեւա նա վան քը՝ 
յա տուկ աղօթք բարձ րա ցու ցինք Սեւա նա վան

քի պայ ծա ռու թեան եւ շրջա կայ քին ան սա սա
նու թեան հա մար։ Ահա նման ոգեւո րու թեամբ 
է, որ աւար տին կը հաս նի Ան դաս տա նի արա
րո ղու թիւ նը, եւ Պահ պա նիչ աղօթ քով յա տուկ 
ձեւով կը յի շա տա կուին հայ ժո ղո վուր դը, Հայ 
Եկե ղե ցին, Մայր Աթոռ Ս. Էջ միա ծի նը, Սեւա
նա վան քը եւ Վազ գէ նեան հո գեւոր ճե մա
րա նը ու հա ւա տա ցեալ ժո ղո վուր դը։ Թող որ 
Աս տուած լսե լի դառ նայ ուխ տա ւո րաց աղօթք
նե րը, եւ ամէն տա րի Հո գե գա լուս տի տօ նին 
առա ւել եւս շէն նայ այս սրբա վայ րը. Ամէն։

Վեհափառ Հայրապետի տեսիլքը
Սեւա նա վան քի մէջ կա տա րուած արա րո

ղու թեան աւար տին ուրա խու թեամբ պա րու
րուած հոգ ւոյս մէջ նաեւ նշմա րե ցի Սեւա նա
վան քի կա րեւո րու թիւ նը եւ որ պէս ապ րող 
հաս տա տու թիւն՝ իր ունե ցած վե րել  քի տա րի
նե րը։ Նա խորդ այ ցե լու թեանս ժա մա նակ լսած 
էի Սեւա նա վան քի վե րա հաս տատ ման եւ Վազ
գէ նեան հո գեւոր ճե մա րա նի վե րածնն դեան 
պատ մու թիւ նը, որուն հիմ նա կան ռահ վի րան 
էր Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ամե նայն Հա յոց 
Վե հա փառ Հայ րա պե տը։

Հո գե գալս տեան տօ նին կա տա րուած այս 
արա րո ղու թիւ նը եւ մթնո լոր տին խիստ տպա
ւո րիչ ներշն չան քը ան գամ մը եւս ուղ ղե ցին, 
որ աւե լի քան 30 տա րի առաջ վերս տին հիմ
նադ րուած կա ռոյ ցին յա ռաջ ադի մու թեան 
թա փան ցենք։ Այս մէկն ազ գիս Վե հա փառ 
Հայ րա պե տին տես լա կա նին հա ւաս տի քը 
պէտք է հա մա րու էր, որով հե տեւ 1990ական 
թուա կան նե րուն Հա յաս տա նի բազ մա պի սի 
ան կեալ դպրե վա նա կան հա մա լիր նե րուն մէ
ջէն ընտ րուած էր Սեւա նը, եւ այ սօր նոյն կա
ռոյ ցը թե րակղ զիի շրջա կայ քին մէջ կը դառ
նայ Հայ Եկե ղեց ւոյ անն ման սրբա վայ րե րէն 
մին։ Վե հա փա ռը կա րող չէ՞ր այլ վանք մը կո
չել որ պէս դպրա նոց եւ Սեւա նը միայն թո ղուլ 
Ս. Առա քե լոց եկե ղե ցիով։ Կա րող էր ան շուշտ 
թէ։ Սա կայն կը կար ծեմ, որ տե սաւ Սեւա նալ
ճին անն ման շուն չը, կա պոյ տին եւ կա նան չին 
իրար խառ նուած շքեղ պատ կե րը ու որո շեց 
զար թու ցա նել Սեւա նը։ Սեւան անն ման ծո
վուն կող քին բարձ րա ցած այս շքեղ հա մա լիրն 
ահա ներ կա յիս կը մնայ իր բարձր պատ նէ
շին վրայ՝ շնոր հիւ ու օրհ նու թեամբ Վե հա փառ 
Հայ րա պե տին։ Վազ գէ նեա նի սա նե րը կ’ըմ
բոշխ նեն Մաշ տոց վրդ. Եղի վար դե ցիի սրբա
կեն ցած շուն չով 9րդ դա րուն կա ռու ցուած 
Սեւա նա վան քը ու կ’եր գեն Սեւա նայ բար
ձուն քին իրենց ներշն չո ղա կան ձայ նով. Ամէն. 
ալէլուիա. ալէլուիա. ալէլուիա...

Ահա ան դաս տա նի աղօթք նե րուն մէջ յի
շուած «Հայ րա պե տու թիւն Հա յոց» բա նա ձեւը 
կը վե րա բե րի Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած նին, որ կը 
հո գայ իր սրբա վայ րե րուն ըստ կա րել ւոյն, եւ 
նոյն բա նա ձեւի ճամ բով կը յի շա տա կուի նաեւ 
Վե հա փառ Հայ րա պե տը, որ Սեւա նի վան քի 
մաս նա յատ կու թեան մէ ջէն կը մնայ հիմ նադ
րողն ու տես նո ղը Սեւա նի վան քի հիա նա լի 
մթնո լոր տին։ Թող որ Աս տուած լսե լի դառ նայ 
բո լո րիս աղօթք նե րը, եւ Սեւա նա վան քի օրհ
նու թիւ նը միա նայ Մայր Աթո ռոյ ար մատ նե րուն. 
Հո գե գալս տեան տօ նախմ բու թիւ նը նաեւ նոր 
տե սիլք նե րով օժ տէ Նո րին Սրբու թիւ նը, որ
պէս զի որ պէս Հայ րա պետ ազ գիս Հա յոց՝ շա
րու նա կէ նոր հիմ քեր դնել Հայ Եկե ղեց ւոյ ան
դաս տա նէն ներս. Ամէն։

Յարութիւն աբղյ. ՏԱՄԱՏԵԱՆ

 էջ 5
Գրո ղի գե ղար վես տա կան երեւա կա յու թյան 

հնա րա վո րու թյուն ներն անս պառ են, բայց նրա 
կա ռու ցո ղա կան ձիր քը որո շա կի պատ մա կան 
իրա կա նու թյան պա հանջ նե րի շրջա նա կում է: 
Վե պը, ինչ պես նշե ցինք, բաղ կա ցած է երեք 
գրքից: Հյուս ված քը միա գիծ չէ, պա տու մի 
հո սանք ներ կան, որոնք սկսվում են շա րադ
րան քի սկզբում, բայց որոնց հան գույց նե րը 
վեր ջում են: Սա բոր բո քում է ըն թեր ցո ղա կան 
հե տաքրք րա սի րու թյու նը եւ դի պա շա րը դարձ
նում գրա վիչ:

Հե ղի նակն ըն թեր ցո ղին միան գա մից 
մտցնում է գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ. «Մին չեւ 
1722 թվա կա նը, այ սինքն՝ մին չեւ Դա վիթ Բե
կի հայտն վի լը, հա յոց մե լիք նե րը տա կա վին 
պահ պա նել էին իրանց նշա նա կու թյու նը» 
(Րաֆ ֆի, «Եր կե րի ժո ղո վա ծու», հ. 7, Երեւան, 
«Սո վե տա կան գրող», 1985, էջ  7. հա ջորդ 
մեջ բե րում ներն այս տե ղից են): Եվ սկսվում է 
հա յոց երկ րի բուն իրա կա նու թյան, մե լիք նե
րի ով կամ ինչ լի նե լու ման րա մաս նե րի նկա
րագ րու թյու նը: Րաֆ ֆին շատ արագ, մի քա նի 
ուր վագ ծե րով ստեղ ծում է վի պա կան կեն դա նի 
մի ջա վայր, ին չին մե ծա պես նպաս տում են ոչ 
միայն կեր պար նե րի կեն սա կա նու թյու նը, տե
ղան քի տա րա ծա կան ամ բող ջա կան նկա րագ
րու թյու նը, այ լեւ ման րա մաս նե րի ճշգրտու
թյու նը, եւ դա այն քան բնա կան, որ ըն թեր ցո ղը 
հայտն վում է նրա պայ մա նա կան իրա կա նու
թյան մեջ: Այս տեղ է գե ղար վես տի հմայ քը եւ 
մեծ գրա կա նու թյան նշա նա կա լիու թյու նը:

Գոր ծո ղու թյան մեջ է մտնում Գեն վա զի երի
տա սարդ իշ խան Ստե փա նոս Վրթա նե սյա նը՝ 
Շա հու մյան տնից, որը, զրկված հայ րե նա կան 
ամ րո ցից, թա փա ռում է Սյու նյաց աշ խար հում 
եւ մե լիք նե րին հոր դո րում «միա բան վել ու ընդ
հա նուր ապս տամ բու թյամբ թո թա փել խա նե րի 
ծանր լու ծը» (էջ 11): Րաֆ ֆին որ քան ազ գա
պաշտ, բայց նույն քան էլ խիստ է ստրկու թյան 
դա տա պարտ ված իր ազ գա կից նե րի հան դեպ, 

ին չը վի պա կան հյուս ված քի ներ քին շեր տով 
առաջ է գնում: Զանգ վա ծի վե րած ված ժո
ղովր դին արթ նաց նե լու հույ սով՝ գրո ղը նաեւ 
ասում է. «Հայ ժո ղո վուր դը կա տա րյալ ոչ
խա րա յին բնա վո րու թյուն ունի, մե կը պետք է 
առ ջեւից գնա, որ մյուս նե րը հե տեւեն նրան» 
(էջ 12): Հի մա այդ Մե կի հարցն է՝ «Ո՞վ կա րող 
է լի նել այդ մե կը» (էջ 12): Այդ մե կը ի՛նքը՝ Ստե
փա նոսն է: Բայց ին քը ըն դա մենն ունեզրկ ված 
իշ խան է, որով հե տեւ Գեն վա զի իր ամ բողջ 
գա վա ռը հի մա խա նի սե փա կա նու թյունն է: 
Եվ նա որո նում է իր նմա նակ այդ Մե կին, որը 
Դա վիթ Բեկն է: Ահա նրան հայ րե նիք կան չե լու 
նպա տա կով Օր դու բա դում կնիք ներ է պատ վի
րում մի հրեա յի, որ պես զի նշա նա վոր մարդ
կանց անուն նե րով նա մակ ներ հաս ցեագ րի 
Դա վիթ Բե կին:

Սա պա տու մի առանց քա յին գիծն է, բայց 
զու գա հե ռա բար Րաֆ ֆին խո րա նում է այս ոս
կե րիչ հրեա Հա րու նի կեն ցա ղի մեջ, մտնում 
նրա տուն, ի ցույց դնում հրեա յի եւ նրա կնոջ՝ 
Ես թե րի չդա սա վոր ված հա րա բե րու թյուն նե
րը, ներ կա յաց նում պատ ճառ նե րը, բա ցա
հայ տում հրեա յի բնա վո րու թյու նը: 65ա մյա 
հրեան ամուս նա ցել է 16 տա րե կան աղջ կա 
հետ եւ նրան ու երե խա յին տան վան դա
կի մեջ պա հում է սո ված ու ար հա մարհ ված, 
որով հե տեւ նրա նը միայն կու տակ ման կիրքն 
է: Փո ղի անուն լսե լիս հրեա յի աչ քե րում փայ
լում է մի «....տե սակ լույս, որ կա րե լի է տես
նել քաղ ցած գայ լի աչ քե րում միայն» (էջ 16), 
մինչ դեռ, ոս կու եւ ար ծա թի կույ տեր դի զե լով 
հան դերձ, նա ներ կա յա նում է վեր ջին մու րաց
կա նի պես: Վե պի ընդ հա նուր հա մա կար գը 
նկա տի ունե նա լով՝ այս տեղ Րաֆ ֆին կա րող 
էր այդ քան չխո րա նալ, որով հե տեւ դա վե պի 
առանց քա յին պա հան ջը չէր, բայց խո րա նում 
եւ ուր վագ ծում է ման րա մաս ներ, շա րադ րան
քը դարձ նում հե տաքրք րա կան եւ ստեղ ծում 
վի պա կան տե սա նե լի մի ջա վայր: Այս ամե նով 
հան դերձ՝ հատ վա ծը ոչ թե մնում է մե կու սի՝ 

որ պես առան ձին պատմ վածք, այլ ձուլ վում է 
վի պա կան հա մա պատ կե րին՝ որ պես տե ղա յին 
դի պուկ ուր վանկար:

Րաֆ ֆին վար պե տո րեն կար գա վո րում է 
թե՛ վի պա կան տա րա ծու թյու նը եւ թե՛ վի պա
կան ժա մա նա կը. «Մինչ հրեան կպատ րաս
տե կնիք նե րը, ես կպատ մեմ մի անցք, որ 
պա տա հեց մո տա վո րա պես տասն հինգ տա
րի առաջ» (էջ 22): Հի մա ար դեն 15 տար վա 
վա ղե մու թյամբ գոր ծո ղու թյան մեջ է մտնում 
Ֆա թա լի խա նը: Երեւում է մե լիք Դա վիթ Ուրա
ցո ղի դուստր Սյու րին՝ խա նի հա րե մի զար դը, 
երեւում է ներ քի նի դար ձած, անու նը փո խած, 
բայց հա յու թյան դա տից չհե ռա ցած՝ ծնուն դով 

ղա րա բաղ ցի Ահ մե դը: Սյու րին Ահ մե դի ուղեկ
ցու թյամբ գի շե րով գաղտ նի այ ցե լում է հե ռա
վոր ժայ ռե րի քա րան ձավ նե րի մեջ գե րե վար
ված հա յե րին, որոնց մեջ էր նաեւ Ստե փա նոս 
իշ խա նը, որը, ինչ պես վեր ջում է պարզ վում, 
իր աղջ կա՝ Ֆա թի մա յի հայրն է: Սե րը նրան 
ստի պում է դի մել հանդգ նու թյան, եւ նա գնում 
է՝ փո խե լու գե լա րան նե րի մեջ տանջ վող սի րե
ցյա լի վի րա կա պե րը:

Շա րու նա կե լի

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

Ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ

Հոգեգալստեան «Ամէն. ալէլուիա»-ն Սեւանի մէջ

Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» պատմավեպը

Գործ՝ Է. Իսաբեկյանի
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 էջ 6
*  *  *

Հա յոց պատ մու թյու նը հա րուստ է հա սա րա
կա կանքա ղա քա կան ու եկե ղե ցա կան նշա նա
վոր այն պի սի գոր ծիչ նե րով, որոնք անու րա նա լի 
հետք են թո ղել իրենց ու հա ջորդ դա րաշր ջան նե
րի ազ գա յինեկե ղե ցա կան ու կրթամ շա կու թա յին 
կյան քում: Այդ պի սի լու սա պայ ծառ գոր ծիչ է Հա
յոց Կա թո ղի կոս (717—728 թթ.), աստ վա ծա բան, 
իմաս տա սեր, մա տե նա գիր ու շա րա կա նա գիր 
Հով հան նես Գ Օձ նե ցին:

Անգ նա հա տե լի է Օձ նե ցու դե րը Հա յոց Եկե ղե
ցու ժա մեր գու թյան կա նո նա կարգ ման, կա նո նա
կան իրա վուն քի, մա տե նագ րու թյան, եկե ղե ցա շի
նու թյան մեջ:

Կա թո ղի կոս Հով հան նես Գ Օձ նե ցին վա յե լել է 
սրբա կեն ցաղ հո գեւո րա կա նի համ բավ, աչ քի ըն
կել բա զում առա քի նու թյուն նե րով, որոնց մա սին 
վկա յում են հայ պատ միչ նե րը եւ պատ մա կան հի
շա տա կա րան նե րը: Իր ազ գան վեր ու եկե ղե ցա
շեն գոր ծու նեու թյամբ, մա տե նագ րա կան բե ղուն 
վաս տա կով նա խոր ակոս է թո ղել հայ ժո ղովր դի 
եւ Հա յոց Եկե ղե ցու պատ մու թյան մեջ:

Կյան քի վեր ջին տա րի նե րին Օձ նե ցին մե կու
սա ցել է հայ րե նի Օձուն գյու ղում, զբաղ վել ուսուց
չու թյամբ, աղոթք նե րով ու ճգնա կե ցու թյամբ: Եր
ջան կա հի շա տակ հայ րա պետն իր մահ կա նա ցուն 
կնքել է 728 թ.: Հայս մա վուր քը Հով հան նես Գ Օձ
նե ցու հի շա տա կի օր է նշում ապ րի լի 17ը, ինչն 
էլ հիմք ըն դու նե լով՝ Մա ղա քիա արք. Օր մա նյանն 
ապ րի լի 17ը հա մա րում է Օձ նե ցու մահ վան օրը: 
Ավան դա բար Օձ նե ցու թաղ ման վայր է նշվում 
Օձու նից ոչ հե ռու գտնվող Արդ վի գյու ղի Ս. Հով
հան նես (Սրբա նես) վան քի հյու սի սա յին եկե ղե ցու 
բե մին կից դամ բա րա նը, որը հնուց ի վեր վե րած
վել է ուխ տա վայ րի:

Հայ Առա քե լա կան Եկե ղե ցին Հով հան նես Գ Օձ
նե ցուն դա սել է սրբե րի շար քը եւ հի շա տա կը տո
նում է Մեծ պահ քի 4րդ՝ «Տնտե սի կի րա կի»ին 
նա խոր դող շա բաթ օրը (սուրբ Հով հան նես Երու
սա ղե մա ցու, սուրբ Հով հան նես Գ Օձ նե ցու, սուրբ 
Հով հան (Հով հան նես) Որոտ նե ցու եւ սուրբ Գրի
գոր Տա թեւա ցու հի շա տա կի օր):

Օձ նե ցու շուր ջը հյուս ված բա զում ավան դազ
րույց նե րը վկա յում են, թե որ քան մեծ ակ նա ծանք 
ու հռչակ է նա վա յե լել ժա մա նա կա կից նե րի ու հե
տա գա սե րունդ նե րի շրջա նում, ներ կա յաց վել ու 
պաշտ վել է որ պես հրա շա գործ սուրբ: Այդ ավան
դա պա տում նե րի առա տու թյու նը հու շում է Օձ նե
ցու գոր ծու նեու թյան եւ վաս տա կի գնա հատ ման, 
ար ժեւոր ման չա փը, որի շնոր հիվ ժո ղովր դի հի
շո ղու թյան մեջ իր ար ժա նի տեղն ունի սրբաց ված 
ազ գա յինեկե ղե ցա կան մեծ գործ չի կեր պա րը:

1999 թ. «Թու մա նյան» հայ րե նակ ցա կան բա

րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան ջան քե րով Օձուն 
գյու ղում կանգ նեց վել է Հով հան նես Գ Իմաս տա
սեր Կա թո ղի կո սի հո յա կերտ ար ձա նը (քան դա
կա գործ՝ Գր. Նա հա պե տյան):

Ն.  Ս.  Օ.  Տ.  Տ. Գա րե գին Բ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի օրհ նու թյամբ եւ Գու գա րաց թե մի 
առաջ նորդ Սե պուհ եպս Չուլ ջյա նի նա խա ձեռ
նու թյամբ 2003 թ. հու նի սի 3—5ը Հաղ պա տում 
կա յա ցել է «Ս. Հով հան Օձ նե ցի Հայ րա պե տը եւ 
իր ժա մա նա կը» խո րագ րով գի տա ժո ղո վը:

2017 թ. դեկ տեմ բե րի 5ին Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ միած նի Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա րա նի Կո մի
տա սյան սրա հում, Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ծայ
րա գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի
կո սի բարձր նա խա գա հու թյամբ, տե ղի է ունե ցել 
«Հով հան Օձ նե ցի Իմաս տա սեր Կա թո ղի կո սը 
եւ նրա ժա մա նա կը» խո րագ րով գի տա ժո ղո վը: 
Ս.  Հով հան Օձ նե ցի Կա թո ղի կո սի գա հա կա լու

թյան 1300ա մյա կին նվիր ված այս գի տա ժո ղո վը 

կազ մա կերպ վել է Գու գա րաց թե մի, Գեւոր գյան 

հո գեւոր ճե մա րա նի եւ Մայր Աթո ռի «Վա չե եւ 

Թա մար Մա նու կյան» մա տե նա դա րա նի նա խա

ձեռ նու թյամբ:

Շա րու նա կե լի

Ար ման ՄԱ ԼՈ ՅԱՆ

Պատ մա կան գիտ. թեկ նա ծու
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 էջ 3
Բա րո յա դաս տիա րակ չա կան այս 

նպա տա կի ավանդ նե րը գա լիս էին 
դեռ 5րդ դա րի պատ միչ նե րից։ Շա
րու նա կե լով հե տեւել Խո րե նա ցուն՝ 
ինք նա ճա նաչ ման, ազ գա յին ինք
նա գի տակ ցու թյան, պատ մա կան 
հի շո ղու թյան արթ նաց ման հա մար, 
Շնոր հա լին եւս նույն կա րեւոր հար
ցադ րում ներն է անում. ո՞վ ենք մենք, 
որ տե ղի՞ց ենք գա լիս։ Այս հար ցե րի 
պա տաս խան նե րը գտնե լը խիստ 
անհ րա ժեշտ էր նաեւ Շնոր հա լու ժա
մա նակ։

Իր եր կի նպա տա կը Շնոր հա լին 
հա մա րում է նաեւ իր հա սա կա կից
նե րին՝ երի տա սարդ նե րին, հո գեւոր 
«խրախ ճանք տա լը» (էջ 37).

Հա սա կակ ցաց խրախ ճան տուեալ,
Որք իմաս տից են ցան կա ցեալ։
Իսկ այս նպա տա կի իրա գործ ման 

հա մար շատ կա րեւոր է հա կիր ճու
թյան մե թո դի կի րա ռու մը, ին չին դի
մում է Շնոր հա լին: Առ հա սա րակ նյու
թի հա կիրճ, ամ փոփ ներ կա յա ցու մը 
մեծ նշա նա կու թյան ունի ուսուց ման գոր ծըն թա
ցում հա ջո ղե լու հար ցում (էջ 34).

Զօր կար ճա ռօտ եւ ըստ կար գի
Շա րագ րե ցից յայսմ տա ռի,
Զվեր ծա նողդ մաղ թե լի,
Գեր քան զկարն չխնդրե լի։
Բա ցի նա խեր գան քից՝ «Վի պա սա նու թեան» 

մեջ եւս Շնոր հա լին մի քա նի ան գամ ընդ հա տում 
է խոս քը՝ ըն թեր ցո ղին չձանձ րաց նե լու նպա տա
կով (էջ 43—44).

Եւ յալ բա զում գոն հա մա րեալ,
Որ ի սո սա են յար մա րեալ,
Զոր աւե լորդ թուի վար կեալ,
Ծու լա գու նից լուր ծան րա ցեալ։
Զգա լով, որ Աբ գա րի մա սին խոս քը եր կա րում 

է, բա նաս տեղ ծը գրում է (էջ 54).
Զոր աշ խա րեմ ոչ յեր կա րեալ,
Զի կան խա գոյն էաք դար ձեալ։
Պոեմն սկսվում է «Վի պա սա նու թիւն նախ նի՝ 

ըստ Հո մե րի, սկսեալ ի վե րուստ» խո րագ րով։ 
Շնոր հա լին նկա րագ րում է արար չա գոր ծու թյան 
պատ մու թյու նը, հա կիրճ ներ կա յաց նում մար դու՝ 
դրախ տից վտա րու մը, մեղ քով ապա կան վե լը, 
Ջրհե ղե ղը, Նո յի փրկու թյունն ու նոր մարդ կու
թյան սկիզ բը։ Աշ տա րա կա շի նու թյու նից եւ լե զու
նե րի բա ժա նու մից հե տո Թոր գո մի սե րունդ նե րը 
բնա կեց նում են նաեւ Հա յաս տա նի տա րած քը։ 
Այս հատ վա ծը չպետք է դի տել միայն կրո նա կան 

լույ սի ներ քո։ Շնոր հա լին հայ ազ գի ծա գում նա
բա նու թյու նը հան գեց նում է մարդ կու թյան ծագ
մա նը, ցույց տա լիս ազ գա յին ար մատ նե րի ծա
գու մը, հա յոց ազ գի սե րու մը Նո յի սե րունդ նե րից։ 
Հայկ նա հա պե տին նվիր ված հատ վա ծը բա վա
կա նին կար ճա ռոտ է, բայց կա րեւոր բնու թագ
րում նե րով։ Նշվում է, որ Հայ կի անու նով կոչ վել 
ենք հա յեր, իսկ Արա մա նյա կի անու նով՝ «Ար մէնք 
մեք կո չե ցեալ»։ Այս պես՝ Շնոր հա լին տա լիս է նա
խա բա նում առա ջադ րած «ո՞վ ենք մենք», «որ տե
ղի՞ց ենք գա լիս» հար ցե րի պա տաս խան նե րը։

Խո րան ցուն հե տեւե լով եւ որ պես հիմ նա կան 
աղ բյուր ունե նա լով՝ Շնոր հա լին եւս պատ մա կան 
անախ րո նիզ մի է դի մում՝ խախտ ված ներ կա յաց
նե լով պատ մա կան ան ձանց եւ դեպ քե րի ժա մա
նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը։ Բայց դա 
չի խան գա րում գլխա վոր նպա տա կի իրա գործ
մա նը՝ արթ նաց նել պատ մա կան հի շո ղու թյու նը, 
նախ նի նե րի գոր ծե րի օրի նա կով հայ րե նա սի րու
թյուն սեր մա նել, ոգեւո րել ու մղել պե տա կա նու
թյան վե րա կանգն ման հա մար պայ քա րի։

Շնոր հա լին իր հայ րե նա սի րու թյան դա սը ժո
ղովր դին փոր ձում է տալ ան ցյա լի նշա նա վոր 
գոր ծիչ նե րի կյան քի ու գոր ծե րի օրի նա կով։ Ըստ 
այդմ՝ կեր պա րա յին հա մա կար գը բեւե ռաց ված 
է՝ բա ժան ված դրա կան ու բա ցա սա կան հե րոս
նե րի։ Ա. Մա դո յա նը նշում է, որ Շնոր հա լու հե
րոս նե րից շա տե րը կեր պար չեն դառ նում, չեն 

մարմ նա վոր վում, ան կեն դան են, ին չը 
պայ մա նա վոր ված էր վիթ խա րի ծրագ
րի եւ հա մե մա տա բար փոքր ծա վա լի 
հա կա սու թյամբ (տե՛ս Ա. Մա դո յան, նշվ. 
աշխ., էջ 230)։ Իր ընտ րած հե րոս նե
րին Շնոր հա լին հա ճախ ներ կա յաց
նում է ոչ թե գոր ծո ղու թյան մեջ, այլ 
փա ռա բա նում է հայ րե նան վեր գոր ծե
րի հա մար կամ պա խա րա կում վա տա
համ բավ արարք նե րի դեպ քում։ Կար
ծում ենք՝ այս թվար կու մը եւս բխում 
էր ժան րի առանձ նա հատ կու թյուն նե
րից եւ հա մա պա տաս խա նում էր նրա 
ծրագ րին ու նպա տա կին, որ քան էլ 
տու ժել է պոե մի գե ղար վես տա կան 
կող մը։

Շնոր հա լին հայ գրա կա նու թյուն բե
րեց նոր կեր պար ներ։ Նա ցան կա նում 
էր իր կեր պար նե րի մի ջո ցով սե րունդ
նե րին տալ ռազ մա կանֆի զի կա կան, 
հո գեւոր ու գի տա կան բազ մա կող մա նի 
կրթու թյուն։ Այս ամե նից ան բա ժան էր 
քրիս տո նեա կան բա րո յա խո սու թյու նը, 
որը եւս պա կաս կա րեւոր նշա նա կու
թյուն չու ներ սե րունդ նե րի դաս տիա

րակ ման գոր ծում։ Հայ նշա նա վոր ար քա նե րի եւ 
հո գեւորմշա կու թա յին գոր ծիչ նե րի մա սին Շնոր
հա լին խո սում է մեծ սի րով ու հիաց մուն քով՝ ցան
կա նա լով հա ման ման զգա ցում ներ ներշն չել նաեւ 
ըն թեր ցո ղին։ Պար թեւ Ար շակ Մե ծը Հա յաս տա նի 
գա հին է բազ մեց նում իր եղ բո րը՝ Վա ղար շա կին, 
որը հաղ թում է թշնա մի նե րին, վե րա կանգ նում 
թա գա վո րու թյու նը, մի շարք կա րեւոր բա րե փո
խում ներ անում երկ րում (էջ 46).

Որոյ զօ րօք բազ մօք եկեալ,
Մա կե դո նեանց յաղ թող գտեալ,
Զար քա յա կան գահ յօ րի նեալ
Եւ նա խա րարս հաս տա տեալ։
Քա ղա քա կան օրէնս եդեալ
Եւ բա րիոք կար գա ւո րեալ...
Պա տա հա կան չպի տի հա մա րել այս բա րե

կար գում նե րի թվար կու մը. Շնոր հա լու ժա մա նակ 
եւս հա յե րը խնդիր ունեին բուն Հա յաս տա նում 
վե րա կանգ նե լու թա գա վո րու թյու նը, իսկ Կի լի
կիա յում պահ պա նե լու ստեղ ծած ան կախ իշ խա
նու թյու նը, կար գա վո րե լու ինչ պես քա ղա քա կան, 
այն պես էլ հա սա րա կա կան կյանքն ու հա րա բե
րու թյուն նե րը։

Ապա Շնոր հա լին մեծ հպար տու թյամբ է ներ
կա յաց նում այն ար քա նե րին, որոնք ոչ միայն 
պահ պա նել են հայ րե նի երկ րի սահ ման նե րը, 
այ լեւ ըն դար ձա կել են դրանք։ Այս դեպ քում հայ
րե նի քի պաշտ պա նու թյան, հզո րաց ման հա մար 

մղված մար տե րը չեն հա կա սում քրիս տո նեա կան 
բա րո յա խո սու թյա նը։ Պոե մում այդ պի սի հե րոս
ներ են Ար տա շե սը, Տիգ րան Մի ջի նը, Խոս րով 
Ար շա կու նին։ Ար տա շե սը հա մե մատ վում է Ալեք
սանդ րի հետ եւ նույ նիսկ նրա նից առա վել քաջ 
հա մար վում (էջ 48).

Քան զԱ ղեք սանդր վեհ եղեալ,
Պո լիկ րա տեայ գո վա բա նեալ։
Նույ նիսկ հպար տու թյամբ է խո սում Տիգ րա նի 

մա սին, որը հաղ թել է հռո մեա ցի նե րի զոր քին, 
սպա նել նշա նա վոր զո րա վար Կրա սո սին եւ գե
րել Հյուր կա նո սին։ Իսկ Խոս րով Ար շա կու նին, մե
ծա թիվ զորք գու մա րե լով, հա սել է Տիզ բոն, հաղ
թել Ար տա շի րին, նրան ստի պել փախ չել մին չեւ 
Հնդկաս տան։

«Վի պա սա նու թեան»՝ միայն աշ խար հիկ պոեմ 
լի նե լու տե սա կե տը հերք վում է նաեւ այն հան գա
ման քով, որ առա ջին ըն դար ձակ հատ ված նե րը 
նվիր ված են քրիս տո նյա ար քա նե րին՝ Աբ գա րին 
եւ Տրդատ Մե ծին, Գրի գոր Լու սա վոր չին եւ նրա 
տոհ մին։ Հե ղի նա կի ան մի ջա կա նու թյու նը, անձ
նա կան գո րո վա լի վե րա բեր մունքն են զգաց վում 
Աբ գար թա գա վո րի նկա րագ րում (էջ 52).

Աստ հրճուիմ ես ցնծա ցեալ,
Թա գա ւո րաւս իմ պան ծա ցեալ,
Զի քան զԹով մաս յա ռա ջա ցեալ,
Զե րա նու թիւն մարդ կան բե րեալ։
Ուշագ րավ է Տրդատ Մե ծին նվիր ված հատ վա

ծը։ Վեր ջինս պոե մի կենտ րո նա կան կեր պարն է։ 
Պահ լա վու նի նե րին չհաշ ված՝ ամե նա ծա վա լուն 
բնու թա գի րը տրված է Տրդատ Մե ծին։ Այս փաս
տը բա վա կա նին հե տաքրք րա կան է։ Իհար կե, 
նախ եւ առաջ Տրդա տի կեր պա րի հիմ քում քրիս
տո նեու թյու նը որ պես պե տա կան կրոն ըն դու նած 
ար քա լի նե լու փաստն է, բայց Տրդա տի կյան քը, 
կեր պա րը շատ այլ առում նե րով էլ են հե տաքրք
րել Շնոր հա լուն։ Վեր ջինս Տրդա տի ար տա քի նի, 
ուժի գով քը տա լիս է հո մե րո սյան վի պա սա նու
թյուն նե րի հե տեւո ղու թյամբ եւ հա մե մա տու թյուն
նե րով։ Շնոր հա լու կա րեւոր դա սե րից մե կը հենց 
այս տեղ է. պի տի վե րագտ նել այդ ուժը, քան զի 
այդ պի սի ուժի կրող ան հա տը վե րա կանգ նեց հա
յոց պե տա կա նու թյու նը, իր հոր գա հը (էջ 63).

Առ ի քա ջաց քաջ երեւեալ,
Եւ յաղ թան դամ հսկա յա ցեալ,
Ուժեղ, կա րող, ա նյաղթ գտեալ...

Շա րու նա կե լի

Գոռ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ
ԵՊՀ-ի աստվածաբանության ֆակուլտետի 

ասպիրանտ, ՀՊՄՀ-ի բանասիրական 
ֆակուլտետի մագիստրոս
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Ներսես Շնորհալու ստեղծագործությունների 
մանկավարժական բնույթը


