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²¼¶²ÚÆÜ ÆÜøÜàôÂÚ²Ü ²ÎàôÜøÜºðÀ
Ð²Úàò îÆº¼ºð²Î²È Èº¼àôÜ
Հույն հեղինակ Պլուտարքոսը (I դար) իր
«Իսիդայի և Օսիրիսի մասին» տրակտատում
36 թվի մասին գրում է, թե «36 ÃÇíÁ, ÇÝãå»ë
Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï ¿, »Õ»É ¿ ·»ñ³·áõÛÝ »ñ¹áõÙÁ
¢ Ïáãí»É ¿ îÇ»½»ñù»: Պլուտարքոսի գրածից
բխում է, որ այս պատկերացումը հին աշխարհում տարածված էր («հանրահայտ է»),
բայց հեղինակի ժամանակ ու նրա ﬕջավայրում՝ մոռացված (խոսում է անցյալ ժամանակով. «եղել է», «կոչվել է»):
Դրա մասին է վկայում նաև Պլուտարքոսի
ﬔկնաբանությունը: Նա 36 թվի մասին
վերը բերված բնութագիրը բացատրում է
այսպես. «քանի որ այն կազմված է առաջին 4 զույգ և 4 կենտ թվերի գումարից»
(1+3+5+7=16, 2+4+6+8=20, 20+16=36): Սա թեև
ﬔխանիկական մոտեցում է, մաթեմատիկական բացատրություն, սակայն հուշում է,
թե 36 թվի խորհուրդը ﬔկնաբանելու համար
անհրաժեշտ է իմանալ նրա պարունակության՝ 1÷8, 16, 20 թվերի խորհուրդները:
Ինչպե՞ս, որտե՞ղ և ե՞րբ են ծագել 36 թվի վերաբերյալ այս պատկերացուﬓերը:
Սկսենք նրանից, որ բնության ﬔջ 36
թվի հետ կապված ոչինչ չկա, 36 թվի ոչ
ﬕ նյութական դրսևորում չկա: Առաջին
հայացքից թվում է, թե 36 թվի մասին
ձևավորված պատկերացուﬓերը հարկ է
կապել մաթեմատիկայի (հանրահաշիվ,
երկրաչափություն) և հաշվառման 60ական համակարգի ստեղծման ու ժամանակը (օրվա, տարվա մասերը) չափելու գիտության հետ: Սակայն, նախ
նշենք, որ նշված ասպարեզում 36 թիվը
առանձնահատուկ կարգավիճակ չունի,
հետագայում սրբազան կարգավիճակի
արժանացած հանրահայտ թվերի (1,3,7 և
այլն) շարքում չի հիշատակվել: Երկրորդ՝
հիշյալ մաթեմատիկական գիտելիքները
հաﬔմատաբար ուշ են ձևավորվել (մ.թ.ա.
4÷3 հազ.) և, ինչպես կտեսնենք ստորև, 36
թվի վերաբերյալ Պլուտարքոսի ﬕջոցով
ﬔզ հասած պատկերացուﬓերը պիտի գոյություն ունենային դրանից շատ առաջ:
Երրորդ՝
Պլուտարքոսի
հաղորդածից
(36=տիեզերք; 36=գերագույն երդում) հետևում է, որ ի դեմս 36 թվի, գործ ունենք ﬕ
Արարիչ Էության հետ, որն իր ﬔջ պարփակում է ողջ Տիեզերքը: Այլ կերպ ասած
36 թիվը ստանում է Արարչական ուժի
կարգավիճակ, որն իր ﬔջ է առնում մյուս
բոլոր թվերը: Ուրեﬓ որտեղ փնտրենք 36
թվի առեղծվածի ակունքները: Բոլոր առկա
փաստերը վկայում են, որ 36 թվի վերաբերյալ նման պատկերացուﬓերը ծագել ու
ձևավորվել են Հայոց ﬔջ: Նշենք դրանցից ﬕ
քանի կարևորները.
Հայոց լեզուն աշխարհի ﬕակ լեզուն է,
որը կազմված է 36 հնչյուններից: 36 հնչյուն
պարունակող հայերենը գոյություն ուներ
նաև Մեսրոպ Մաշտոցից շատ առաջ, ինչին
կանդրադառնանք քիչ անց:
Մհերի դռան արձանագրության զոհաբերություն ստացող աստվածների ցուցակում անվանաբար հիշատակվում են Քաջանց Երկրի (=Bia(i)ni) 36 Աստվածներ:
Միջագետքյան ﬕ սեպագիր աղբյուրում,
որը շուﬔրական ժամանակների արձանա-

գրության կրկնօրինակ է համարվում,
բերված են dEN.KI=dE2.A=Հայ Աստծո 36 համարակալված անունները (տես՝ նկար 1):
Առաջին տողում գրառված է dEN.KI=dE2.A
հավասարումը, իսկ հաջորդները համարակալված են 2÷36 թվերով: Նախ, որևէ այլ
տեղ, որևէ այլ Աստծո վերաբերյալ նման
փաստ գոյություն չունի: Երկրորդ՝ Հայ Աստծո, որպես ցեղի Արարչի, Հայ ազգից բացի
որևէ այլ ժողովուրդ հավակնել չի կարող:
Աշխարհում ﬕայն ﬔնք ենք կրում հայ ցեղանուն:
Նման փաստեր որևէ այլ ժողովրդի

օրս կապված է Հայ մարդու մարﬓի անատոﬕայի և գենոտիպի հետ:
Այլ կերպ ասած, նա՝ ով ստեղծել, արարել
է բանական մարդու Հայ տեսակը, նա էլ 36
թիվը ներդրել է նրա մարﬓի կառուցվածքի
ﬔջ: Ինչպես նշեցի վերը, բնության ﬔջ այլուր 36 թիվը չի երևում:
Հայերենի 36 հնչյունների վերաբերյալ
հնագույն գրավոր վկայությունն ունի առնվազն 4000 տարվա հնություն և գալիս է
շուﬔրական ժամանակներից: Շուﬔրներն
ունեին թվերի գրառման իրենց համակարգը, որում 1 թիվը ուղղահայաց կամ հորիզոնական սեպանշանն էր

իսկ 10 թիվը՝ սլաքաձև սեպանշանը

Մնացած թվերն
արտահայտվում էին
սրանց կոմբինացիաներով: Մեզ հետաքրքրող 36 թիվը գործածման բոլոր ասպարեզներում գրառվել է

ձևով (նկար 1-ում տես Հայ Աստծո վերջին
անվանաձևի թվային համարը):
Սակայն կա ﬕ բայց:
36 թիվը այն ﬕակ, բացառիկ թիﬖ է, որի
անվանումը գրառվել է նաև այլ ձևով, այլ
սեպանշաններով, բայց ոչ թե որպես թվի
անվանում, այլ որպես հայերենի բառերի
քանակ: Գրառուﬓ ունի հետևյալ տեսքը.
36 =

ÜÏ³ñ 1. dEN.KI=dE2.A=Ñ³Û ²ëïÍá ë»å³·Çñ 36
³ÝáõÝÝ»ñáí Ï³í» ë³ÉÇÏÇ ·Í³å³ïÏ»ñÁ:
մշակույթում գոյություն չունեն: Բերված
փաստերը կարծես ուղղորդում են, թե
36 թվի կարևորությունը գալիս է հոգևոր
ասպարեզից, կապված է դիցարանի 36
աստվածների պաշտամունքի, Արարիչ Հայ
Աստծո էության 36 դրսևորուﬓերի հետ:
Իրականում դա խաբուսիկ է:
Իրականում 36 թվի վերաբերյալ նախնական Ակունքից եկած և արարելու, աﬔնն իր
ﬔջ կրելու կարողության մասին պատկերացուﬓ է մուտք գործել պաշտամունքի ասպարեզ, իսկ հետագայում նաև ազգային
մշակույթի այլ ասպարեզներ:
Իրականում 36 թիվը ստեղծվել, արարվել
և Երկիր է եկել այն նախասկզբնական մարդու հետ, ով ունակ է եղել արտաբերել 36
հնչյուն, ով համարվում է Հայոց նախնին:
Այդ ունակությունը կապված է եղել և ﬕնչ

Գրության վերջին բաղադրիչն արտահայտվել է ինչպես AŠ2, այնպես էլ ŠA2 սեպանշանով, որոնք համապատասխանաբար ունեն as2 և sa15 ընթերցուﬓեր, ինչը
ցույց է տալիս, որ այդ սեպանշանների
ﬕջոցով արտահայտվել է s=ս հնչյուն, որով
էլ ավարտվել է գրությունը: Սեպագիր
աղբյուրներում «հայ» ցեղանունը, ի թիվս
գրառման այլ ձևերի, գրառվել է նաև GA
սեպանշանի ha7=hai ընթերցմամբ: Հաշվի
առնելով այս փաստերը, գրության համար
կունենանք հետևյալ ընթերցումը.
36 = ba-an ha(i)-s = ban hais = ´³Ý Ð³Ûë,
որտեղ ba-an=բան= «խոսք» բառն է, իսկ
Հայս՝ հայ ցեղանվան հոգնակի հայցական
հոլովաձևը: Այսինքն՝ այս գրառումը ﬔզ
հայտնում է, թե 36-ը հայերի բառերի թիվը է:
Ի՞նչ է սա նշանակում:
Անշուշտ խոսքը վերաբերում է հայոց
լեզվի 36 հնչյուններին: Այս դեպքում
հարց է առաջանում, թե ինչու է գրված
ban=բան=«խոսք»: Իսկ գաղտնիքը կայանում
է նրանում, որ հին հայերենում լեզվի 36
հնչյուններից յուրաքանչյուրը եղել է ﬕահնչյուն իմաստակիր բառ: Դրանց ﬔծ մասի իմաստները մոռացված են, սակայն
որոշները պահպանվել են. է = «աստված,

Â4

4
3Â
էություն», ո = «մարդ, շնչավոր», ի = «իր, անշունչ առարկա», չ = «ոչ», ց = «ﬕնչև» և այլն:
Այստեղից է, որ պիտի սկսենք 36 թվի
վերաբերյալ Պլուտարքոսի հաղորդածի
ﬔկնությունը: Վերի քննությամբ պատասխանեցինք այն հարցին, թե որտեղ են
ձևավորվել 36 թվի վերաբերյալ այդ պատկերացուﬓերը:
Այժմ փորձենք պատասխանել ե՞րբ և ինչպե՞ս հարցերին: Այս հարցերին պատասխանելու համար տասնյակ հազարավոր տարիներով ետ պիտի գնանք, հասնենք վերին
հին քարի դար՝ ﬔր ազգային պատմության
սկզբնական շրջանը:
Մարդկանց, ում մասին պիտի խոսենք,
անվանենք նախահայեր, որովհետև նրանք
այդ ժամանակ նոր էին ոտք դրել այն ճանապարհին, որը պիտի տանի հայ ազգի ձևավորմանը: Մենք չենք քննարկի այն հարցը,
թե նրանք Աստծուց արարվածներ են, թե
էվոլյուցիայի ու պատահականությունների
համատեղ ազդեցության արդյունք: Փաստն
այն է, որ այդ մարդիկ եղել են և իրար հետ
հաղորդակցվել: Այդ մարդկանց կոկորդի
կառուցվածքն այնպիսին էր, որ ի սկզբանե
կարողանում էին արտաբերել 36 տարբեր
հնչյուններ: Այդ հնչյուններն իմաստակիր
բառեր էին, որոնց ﬕջոցով էլ նրանք հաղորդակցվում էին: Այս հնչյունները աստվածատուր են թե բնաձայն, առայժմ սա ևս թողնենք ﬕ կողմ:
Սնվելու և ինքնապաշտպանության բնազդները նրանց պիտի ստիպեին հետազոտել և
ճանաչել շրջակա ﬕջավայրը: Այս պրոցեսն
իր հերթին պիտի ստիպեր ճանաչել և
անուններ տալ իրերին, գործողություններին
ու երևույթներին, քանզի դրանք բացակայում
էին նախնական աստվածատուր կամ բնատուր 36 ﬕահնչյուն բառերի ﬔջ:
Եթե նախապես նրանց լեզվում 36 ﬕահնչյուն բառեր էին, ապա հետզհետև հայտնվում են երկհնչյուն և եռահնչյուն բառեր:
Սա ապագա հայերենի ձևավորման երկրորդ
փուլն է: Այդ բառերը նրանք ստեղծում,
կառուցում էին իրենց նախնական լեզվի
ﬕահնչյուն բառերից: Նոր բառ՝ առարկայի
կամ երևույթի անվանում ընտրելիս նրանք
հաշվի էին առնում ﬕահնչյուն բառերի
իմաստները: Այսինքն, երբ ճանաչում էին
օրինակ որևէ առարկայի իրենց համար
օգտակար կամ ﬖասակար էությունը,
ապա այն արտահայտում էին երկու կամ
երեք ﬕահնչյուն բառերի իմաստների
ﬕջոցով: Այլ կերպ ասած, ճանաչելով
առարկայի էությունը՝ նրանք այն ներդնում
էին առարկայի անվանման ﬔջ: Այսինքն,
առարկայի կամ երևույթի անունը ոչ թե
պարզունակ ապրանքանիշ էր, այլ հաջորդ
սերունդների համար նրա էությունը բացահայտելու և նրան ճանաչելու ﬕջոց:
Բառաստեղծման հաջորդ փուլը պարզ
արմատներից բարդ բառերի ստեղծուﬓ էր,
որին զուգահեռ շարունակվում էր աշխարհը
ճանաչելու և իրերն ու երևույթներն անվանադրելու հիﬓական պրոցեսը: Լեզվի
զարգացման այս փուլում ամբողջանում է
նաև պաշտամունքային համակարգը: Պաշտամունքը, սկսած ձևավորման սկզբնական փուլից, հանդիսացել է Հայ ազգի ձևավորման, նրա աշխարհաճանաչողության ու
տնտեսության զարգացման շարժիչ ուժը:
Մասնավորապես պաշտամունքի պա-
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հանջներից է առաջանում գիր ստեղծելու
անհրաժեշտությունը: Հայերենի ձևավորման
այս փուլում է ստեղծվում աշխարհի հնագույն գիրը, որպես գաղափարագրություն:
Դրանք պատմական Սյունիքի տարածքում
ստեղծված ժայռապատկերներն են, որոնց
հիﬓական մասը փորագրվել է 13÷18 հազար
տարի առաջ, իսկ հնագույնները՝ նախորդ
ﬕջսառցապատումային ժամանակներում՝
մոտ 40÷50 հազար տարի առաջ:
Այս փուլում (13÷18 հազար տարի առաջ)
արդեն կարող ենք խոսել ձևավորված Հայ
ազգի մասին, որն ուներ իր ուրույն գենոտիպը, լեզուն, դիցարանը, գիրը և կենսատարածքը, հայտնագործել էր երկրագործությունը, ընտելացրել այծն, խոզն ու կովը և
ապրում էր նստակյաց կյանքով:
Այժմ փորձենք պարզել, թե ինչ ակունքից
են ծագել 36 թվի վերաբերյալ պատկերացուﬓերը:
Մովսես Խորենացին Հայոց Արարիչ Աստծուն բնութագրում է որպես Հրի ու Ջրի Արարիչ Աստծո: Հուրը և Ջուրը բնության ﬔջ
գոյություն ունեցող երկու կենսատու տարրերն են: Հուր տարրը կրող է համարվել
Վահագնը և ծագող Արևը համարվել է նրա
մարﬓավորումը: Ջուր տարրը աղբյուրներից բխող քաղցրահամ ջուրն է, որը Հայ
Աստծո մարﬓավորուﬓ է:
Թե Հուրը (Արև), թե Ջուրը (աղբյուրի քաղցրահամ ջուր) բխում են Ծիրանի Ծովից, որում
Հուրը և Ջուրը գտնվում են նախասկզբնական
սինկրետիկ՝ ﬕասնական, չտրոհված վիճակում: Ծիրանի Ծոﬖ Արարիչ Աստծո այդ վիճակի մարﬓավորուﬓ է: Արարիչ Աստծո
այս նախնական սինկրետիկ վիճակը բնութագրվել է որպես Արարիչ Կեանքի (dEN.KI)
կամ Արարիչ Սերﬕ (dE2.A): Սա այն Արարիչն է, ով Սասնա Ծռեր էպոսում Ծովինարի
խնդրանքով ժայռից աղբյուր է բխեցնում,
որի ջուրը խﬔլով Ծովինարը հղիանում է:
Սեպագիր աղբյուրները վկայում են, որ Հայ
Աստծո տաճարներում գտնվող սրբազան
ավազանի ջուրը ներկայացրել է Ծիրանի
ծովը: Այդ ջրով կատարվել է մկրտության
ծես, որը համարվել է մկրտություն Հրով ու
Ջրով, հաստատել է մկրտվողի ծագումը Հայ
Ատծուց և արժանացրել նրա հովանավորությանը:
Վերադառնանք Պլուտարքոսին:
36 թվի սրբազանությունը նա բացատրում
էր այն փաստով, որ 36-ը կազմված է առաջին
4 կենտ (1, 3, 5, 7) և առաջին 4 զույգ (2, 4, 6, 8)
թվերի գումարից: Առաջինը տալիս է 16, իսկ
երկրորդը՝ 20: Ի՞նչ են նշանակում այս թվերը:
Վերին հին քարի դարում փորագրված
Սյունիքի ժայռապատկերներից սկսած,
Հայքի տարածքում անընդհատ գործածվել
է քառակուսու կամ շրջանի ﬔջ ներգծված
վարդյակ կամ աստղանշան պատկերող
նշանագիր
Այն մ.թ.ա. 4÷1 հազարամյակներում, որպես գրանշան, գործածվել է նաև ﬕջագետքյան պատկերագրության ﬔջ (տես նկար 2): Մ.թ.ա. 3-րդ
հազարամյակի սկզբում այդ նշանագրի
էլեﬔնտներից և ամբողջական նշանագրից
ստեղծվում են
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սեպանշանները:
Վերջինիս համար վերծանված ENGUR
ընթերցումը ներկայացրել է ստորերկրյա
քաղցրահամ ջրերի ծովի՝ Ծիրանի Ծովի անվանումը:
Ծիրանի Ծովի անվան նշանագիրը կարող
ենք նաև ﬔկնաբանել որպես 16 թվի գրառման տարբերակ.
Նշանագրի այլ տարբերակում երբեﬓ շըրջանին վեցաթև աստղանշանի փոխարեն
ներգծվել է «աստված» իմաստի նշանագիրը

որն ութաթև աստղանշան
կամ վարդյակ

է պատկերում:

Քանի որ քաղցրահամ ջրերի ծովը Հայ
Աստծո մարﬓավորուﬓ է, ապա պիտի
փաստենք, որ շրջանի/քառակուսու ﬔջ ներգծված վարդյակի/աստղանշանի պատկերը
(16 թիվը) ներկայացրել է Հայ Աստծուն:

ÜÏ³ñ 2. ³) àñÙÝ³ÝÏ³ñÇ ¹»ï³É ¾ñ»µáõÝÇÇ ï³×³ñÇó: Ü»ñ×Ïí³Í ÏáÕÙ»ñáí ù³é³Ïáõëáõ Ù»ç å³ïÏ»ñí³Í ¿ 16 Ã¢³ÝÇ í³ñ¹Û³Ï
(³ëïÕ³Ýß³Ý), áñáÝóÇó 8-Á Ï³ñÙÇñ »Ý, ÇëÏ
8-Áª Ï³åáõÛï: ¸ñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÐáõñÝ
áõ æáõñÁ ¢ ÙÇ³ëÇÝ ³Ù÷á÷í³Í »Ý ÍÇñ³Ý³·áõÛÝÇª ÌÇñ³ÝÇ ÌáíÇ Ù»ç: Î»ÝïñáÝáõÙ ³ñ¢³å³ïÏ»ñÝ ¿;

ÜÏ³ñ 2. µ) ÌÇñ³ÝÇ Ìáí Ýß³Ý³·ÇñÁ êÛáõÝÇùÇ
Å³Ûé³å³ïÏ»ñÝ»ñáõÙ (í»ñÇÝ ÑÇÝ ù³ñÇ ¹³ñ);
ÜÏ³ñ 2. ·) êïáñ»ñÏñÛ³ ù³Õóñ³Ñ³Ù çñ»ñÇ
ÍáíÇ (ÌÇñ³ÝÇ ÌáíÇ) ³Ýí³Ý ßáõÙ»ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³·ÇñÁ (Ù.Ã.³. 4-ñ¹ Ñ³½. í»ñçÇÝ ù³éáñ¹) ¢
Ýñ³ÝÇó Í³·³Í ßáõÙ»ñ³Ï³Ý ¢ µ³µ»É³Ï³Ý
ENGUR ë»å³Ýß³ÝÝ»ñÁ;
Â5
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ÜÏ³ñ 2. ¹) ØÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ë³ãù³ñ. Ë³ãÁ
Í³·áõÙ ¿ ÌÇñ³ÝÇ ÌáíÇó:
Իսկ 20 թվի նշանագրով
և նրանից ստեղծված սեպանշանով

գաղափարագրվել է Արևի Աստծո անունը:
Այս փաստերից անտեղյակ էին Պլուտարքոսն ու նրա ժամանակակիցները: Եթե 36
թվի հիﬓական բաղադրիչներն են 16-ը
(առաջին 4 կենտ թվերի գումարը) և 20-ը
(առաջին 4 զույգ թվերի գումարը), ապա 36-ը,
որպես ամբողջություն, ներկայացնում է
Ծիրանի Ծովը, որպես կենսատու Հրի ու
Ջրի ﬕասնական վիճակ: Կեանքի Արարիչ
Աստվածը նյութական աշխարհում նախապես իրեն այդպես է դրսևորել: Բոլոր հին

կրոնները պնդում են, թե սկզբում համատարած տիեզերական Ծոﬖ էր, որից բխում է
մարդակերպ Արարիչ Աստվածը և արարում
ողջ նյութական աշխարհն ու մարդուն:
Արդյունքում կարող ենք պնդել, որ նյութական աշխարհում Արարիչ Աստծուն ներկայացնող 36 թվի ﬕակ դրսևորումը Հայոց
լեզվի 36 հնչյուններն են: Այս հնչյուններն
արտաբերելու կարողություն ունեցող մարդիկ աշխարհաճանաչողության ընթացքում
գնում էին Արարիչ Աստծո հետքերով և պարզում, թե նա ինչ է արարել, ինչու է արարել:
Իրենց բացահայտուﬓերը նրանք ֆիքսում էին լեզվի 36 հնչյունների ﬕջոցով,
որպես Աստծո արարած իրերի ու երևույթների անվանուﬓեր: Սա երկրի վրա Աստծո
արարչական գործունեության շարունակությունն էր և նախախնամության կողﬕց
36 հնչյուններով՝ սրբազան լեզվով, խոսող
մարդկանց վրա դրված պարտականությունը: Հազարամյակներ անց, քվանտային
ֆիզիկան հայտնագործողները նրանց անվանելու են Դիտողներ, որոնց գոյության
պայմանն ի սկզբանէ տեղադրված է Տիեզերքի ստեղծման նախագծում:
Ճանաչելով Արարչի կողﬕց իրենց գոյության համար ստեղծված ﬕջավայրը,
Արարչի նպատակները և դրանք շարունակելու տրամաբանությունը, Դիտողները աստվածայինը լրացնում էին իրենց
արարչական գործերով (երկրագործություն և անասնապահություն, հարակից
արհեստներ, գիր, տոմար, ﬔտաղաձուլություն, և այլն): Արդյունքում ստեղծում են
առաջնային ու ﬕակ քաղաքակրթական
օջախը և տարածվելով՝ աշխարհով ﬔկ տարածում էին իրենց գիտելիքները: Այդ ժամանակներում նրանք աշխարհի տարբեր
ծայրերում հայտնի են դառնում որպես գիտելիքներ տարածող աստվածներ՝ Աստծո
որդիներ: Աﬔնուր նրանց՝ գիտելիքներ
պարգևող աստվածների, մասին հյուսվում
էին առասպելներ:
Սակայն հազարամյակներ անց վրա են
հասնում նրանց բարոյական անկման,
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Դիտողի նախնական բնության խեղման և
նախնական սրբազան լեզվի ախտահարման
ժամանակները:
Աստվածատուր
լեզվի ﬔջ հայտնվում են եսակենտրոն
ցանկություններ ու կրքեր (ագահություն,
ցանկասիրություն, ցոփություն, ատելություն, ﬔծամտություն, փառասիրություն և
այլն) բնութագրող անմաքուր բառեր:
Մեր և ﬔր լեզվի ճակատագրերը ﬕահյուսված են և մ.թ.ա. 2-րդ հազարամյակի վերջերին սկսվում են ﬔր անկման
ժամանակները: Անկման աստիճանին
համապատասխան հետևում են կորուստները
կենսագործունեության
տարբեր
ոլորտներում: Տրվելով մարդկային ախտերին, Աստծո որդիները հետզհետէ կորցնում
են իրենց նախնական բնությունը, մոռացության են տալիս աշխարհը ճանաչելու
իրենց պարտականությունն ու գիտելիքները:
Շեղվում են նախախնամության կողﬕց
սահմանված արարչական ճանապարհից և
կանգ է առնում իրերի ու երևույթների էությունները ճանաչելու և նրանց անուններ
տալու պրոցեսը:
Մոռացության են տալիս բառ ստեղծելու
գիտելիքը:
36 հնչյուններից հնարավոր է կազﬔլ մոտ
50.000 երկհնչյուն և եռահնչյուն բառարմատներ: Հայերենի բառապաշարում սրա
շատ փոքր մասն է ﬕայն գործածվում: Դա
նշանակում է, որ Արարչի ստեղծած աշխարհի ﬔծ մասը ﬓացել է չճանաչված,
չանվանադրված:
Աշխարհը ճանաչելն ու ավանդնելը նախախնամության կողﬕց ﬔզ վրա դրված
պարտականություն է, որից չենք կարող
հրաժարվել, քանզի այն ներդրված է ﬕայն
ﬔր գենոտիպի, ուղեղի կառուցվածքի ու
լեզվի ﬔջ: Այդ պարտականությունն իրագործելու համար ուշ թե շուտ ստիպված
ենք լինելու ﬔր ապրելակերպը, մտքերն ու
լեզուն մաքրել ախտերից ու վերադառնալ
նախնական անաղարտ վիճակին:
Ð³ÙÉ»ï Ø²ðîÆðàêÚ²Ü

Ð²ÚÀ ºì Ð²ÚÀ êöÚàôèøàôØ. ºðÎàô Ö²Ü²ä²ðÐ
Î³± ³ñ¹Ûáù ³í»ÉÇ áõÅ»Õ ¢ ³í»ÉÇ ï³Ýç³ÉÇ ï³é³å³Ýù, ù³Ý ÷³ËáõëïÁ Ñ³ñ³½³ï »ñÏñÇó:
ºìðÆäÆ¸ºê
1991 թվականին լինելով ԱՄՆ-ում, հիﬓականում՝ Լոս Անջելեսում,
ես որոշակի կարծիք կազﬔցի տեղի հայկական գաղութի մասին:
Ստորև ներկայացնում եմ իմ որոշ դիտարկուﬓեր:
Որևէ սփյուռքի, և մասնավորապես հայկական սփյուռքի համար
առավել էական տարբերակիչ հանգամանքը և կողﬓորոշման հիմնական ցուցիչը կարելի է համարել հայրենիքի նկատմամբ ունեցած
վերաբերմունքը: Մինչև ղարաբաղյան շարժումը և Հայաստանի անկախությունը այն կարելի էր բնորոշել այսպես.
Ա. Դրական վերաբերմունք առ հայրենիքը՝ անկախ այնտեղ իշխող
վարչակարգից և համագործակցություն հայաստանյան կառույցների հետ:
Բ. Բացասական դիրքորոշում հայրենիքի՝ որպես ԽՍՀՄ ﬕ հատվածի նկատմամբ և համագործակցության բացակայություն:
Առաջին մոտեցումը բնորոշ էր սփյուռքի երեք առաջատար
կուսակցություններից ռամկավարներին ու հնչակյաններին,
իսկ երկրորդը՝ դաշնակցականներին: Պարադոքս է, բայց պատմական պատճառներով ԽՍՀՄ-ի և Հայկական ԽՍՀ-ի հետ
համագործակցում էին ազատական ռամկավարները և չէին համագործակցում սոցիալիստ, բայց հակակոմունիստ դաշնակցականները: Այս հակադրությունը տարածվում էր այլ ուղղություններով՝ ասենք, էջﬕածնական եկեղեցիները հակադրված էին

անթիլիասականներին և այլն:
Սա հայկական սփյուռքի հիﬓական ներքին հակադրությունն էր:
Սփյուռքի ողջ կառույցը ձևավորվում էր այս հակադրության վրա:
Գույները խտացնելով կարելի է ասել, որ այս հակադրությունից
դուրս սփյուռքահայերը դուրս էին սփյուռքի կյանքից:
1980-ականներից վիճակը փոխվել էր: Սփյուռքը համալրվել էր
նշանակալի քանակությամբ նոր հայ ներգաղթյալներով: Սրանց
ﬔջ առավել աչքի ընկնող և նոր խումբը հայաստանցիներն էին:
Բացի այդ, նորանոր խմբեր էին ներգաղթել Մերձավոր Արևելքից՝
Լիբանանից, Իրանից և այլն, որոնք որոշակի փոփոխությունների
էին ենթարկել եղած գաղութը: Ղարաբաղյան շարժուﬕց և անկախության հռչակուﬕց հետո սփյուռքի ﬕ հատվածի՝ դաշնակցականների և նրանց հարողների բացասական վերաբերմունքը
հայրենիքի նկատմամբ կորցրել էր իր հիմքը: Բոլորը դարձել էին
հայաստանաﬔտ:
Սփյուռքի կառույցի ձևավորման համար անհրաժեշտ քաղաքական հակադրությունը վերացել էր: Այդ իրադրության ﬔջ անհրաժեշտաբար առաջին պլան պիտի մղվեր ﬔկ այլ հակադրություն, որի շուրջը կձևավորվեր կառույցը: Եվ այդ հակադրությունը
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դարձավ հայերի ենթաէթնիկ բաժանումը, ըստ այն երկրների, որտեղից նրանք ներգաղթել էին ԱՄՆ:
Ա. Մի քանի սերունդ ԱՄՆ-ում բնակվող բուն աﬔրիկահայեր:
Սրանք հիﬓականում դուրս էին մյուսների կյանքի սովորական
իրողություններից (գետտոյական կյանք անկլաﬖերում, ԱՄՆ իրականության ﬔջ հաստատվելու պայքար և այլն):
Բ. Մերձավոր արևելքի տարբեր, հատկապես արաբական երկրներից ներգաղթածներ, որոնց լեզուն արևմտահայերենն է:
Գ. Պարսկահայեր, որոնց լեզուն արևելահայերենն է, բայց հայաստանյանից տարբերվող առոգանությամբ և ուղղագրությամբ:
Դ. Հայաստանցիներ:
Սա՝ առաջին մոտեցման դեպքում: Իրական պատկերն ավելի
խայտաբղետ էր՝ պոլսահայեր, ադրբեջանահայեր, վրացահայեր և
այլն: Բայց և այնպես, բոլորը տեղավորվում էին այս չորս խմբերի
ﬔջ: Նրանց ﬔջ կային որոշակի հակասություններ՝ լեզվական, մշակութային, քաղաքական, ըստ աﬔրիկյան հասարակության ﬔջ
գրաված դիրքի և այլն (ասենք, պարսկահայերի ﬔծագույն մասը
հարում էր դաշնակցությանը, բուն աﬔրիկահայերը լրիվ կայացած
էին որպես աﬔրիկացիներ և այլն):
Մյուսներից բոլորից շատ տարբերվում էին հայաստանցիները:
Նրանք բոլորից վատ գիտեին անգլերեն, բոլորից լավ՝ Հայաստանը
և հայերեն (նրանց պետք չէր ջանք թափել հայապահպանության
համար, նրանք այդ խնդիրը չէին ունեցել), բոլորից վատ էին հարմարված «կապիտալիստական» հարաբերություններին, եկել էին
նախկինում արևմտյան աշխարհի հակառակորդ երկրից՝ ՍՍՀՄ-ից
և մշակութային առումով հակված էին դեպի Ռուսաստանը: Եվ ԱՄՆ
հայերի ենթաէթնիկ բաժանման հիﬓական առանցքը դարձել էր
հայաստանցի – ոչ հայաստանցի բաժանումը: Թեև, իհարկե, կային
նաև այլ ներքին հակասություններ՝ օրինակ, դաշնակցականների և
ռամկավարների, էջﬕածնականների և անթիլիասականների ﬕջև և այլն: Այստեղ ևս հայաստանցիները տարբերվում էին իրենց
հայաստանակենտրոն կեցվածքով (հույժ ոչ դաշնակցական և էջﬕածնական):
Մյուսների՝ հայաստանցիների վերաբերյալ վերաբերմունքը
հիﬓականում բացասական էր: Դրա գաղափարական հիﬓավորուﬓ այն էր, որ նրանք թողել են իրենց հայրենիքը և, այսպիսով,
կատարել հակահայրենասիրական արարք, ﬕչդեռ մյուսները,
որպես հին սփյուռքահայեր, ընդաﬔնը տեղաշարժվել էին ﬕ
երկրից մյուսը: Ապա, հայաստանցիները կենսակերպով և ավանդույթներով շատ տարբեր էին մյուսներից: Աչքի էր ընկնում նրանց
քրեական հակվածությունը (հատկապես պետությանը խաբելու
գործում): Սփյուռքահայերն ասում էին, որ ﬕնչ այդ ԱՄՆ-ում ապրելով երբեք ոչ ﬕ հայ չէին տեսել աﬔրիկյան բանտերում, բայց
հայաստանցիները եկան և բանտերը լցվեցին հայերով: Մեզ ասում
էին «կեղտոտ հայեր», բայց ﬔնք ﬔր անխոնջ աշխատանքով, օրինապահությամբ, կարողացանք առաջ գնալ և հարգանք նվաճել՝
ահա օրինապաշտ սփյուռքահայի կյանքը:
Հայաստանցիները, լինելով աﬔնաքիչ հարմարվածը և սոցիալական սանդուղքի վրա առավել ցածր դիրք գրավողը, ունեին մյուսներից ավելի բարձր պոտենցիալ: Խորհրդային դպրոցի մակարդակն
ավելի բարձր էր, քան աﬔրիկյան և, առավել ևս, ﬔրձավորարևելյան
դպրոցներինը: Այդ տեսակետից, հայաստանցիները շատ ավելի
զարգացած էին, քան մյուսները: Բացի այդ, նրանք լավ գիտեին Հայաստանը և, թեև լքել էին այն, սովորաբար ջերմ զգացուﬓեր էին տածում դեպի իրենց այդ իրական հայրենիքը, ի տարբերություն բուն
սփյուռքահայերի, որոնց հայրենիքի զգացումը շատ վերացական էր:
Իրենց արտագաղթը Հայաստանից նրանք բացատրում էին սոցիալական պատճառներով և ոչ հայրենասիրության պակասով: Նրանց
վերաբերմունքը մյուս սփյուռքահայերի նկատմամբ որոշակիորեն
բացասական՝ արհամարհական էր, թեև նրանց ﬕ նշանակալի
մասը Հայաստանում որոշ ժամանակ բնակված սփյուռքահայ հայրենադարձներ և կամ նրանց սերունդներ էին: Այսինքն, նրանց համար հեղինակավոր և ցանկալի էր լինել հայաստանցի, քան այլ
խմբի անդամ: Նրանք ծաղրով էին վերաբերվում սփյուռքահայերի
օրինապաշտությանը, որը վերագրում էին նրանց խեղճությանը և
գտնում, որ եթե ինչ-որ ﬔկն իրենց վիրավորի, ապա դրա համար
պետք է պատժվի:
Մյուս կողﬕց, նրանք աﬔնաանկազմակերպն էին մյուսներից: Իսկական սփյուռքահայերը, մշտապես հայրենիքից դուրս ապրելով,
ունեին կառույցներ ձևավորելու ավանդույթ, որը հնարավորություն
էր տալիս սփյուռքահայ ակտիվ կյանքի: Հայաստանցիները նման
բան չունեին: Հայաստանցիները, նաև այդ պատճառով, ավելի հակ-
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ված էին ձուլման, քան մյուսները:
Հայաստանցիներին վատ էին վերաբերվում նաև Հայաստանի
պաշտոնական ներկայացուցիչները ԱՄՆ-ում: Ըստ այդ հայացքի՝
լավագույն բանը, որ կարող էին անել հայաստանցիները, արագորեն
աﬔրիկացի դառնալն էր: Միայն այդ դեպքում հնարավոր կլիներ և՛
Հայաստանին օգնություն ցուցաբերել, և՛ բարելավել սեփական վիճակը:
1998 թ. լինելով ԱՄՆ-ում, ես բնակվել եմ Վաշինգտոնում և ﬕայն
կարճ ժամանակով կարողացա այցելել Լոս Անջելես՝ աﬔրիկահայ
կյանքի կենտրոնը: Ինչ կարողացա արձանագրել, այն էր, որ իրադրությունը որոշակիորեն փոխվել էր: Հայաստանի նկատմամբ
անվերապահ դրական վերաբերմունք չկար, 1990-ականների ներգաղթածները վատ էին վերաբերում հայաստանյան իրականությանը, որպես անարդար և կոռումպացված: Ինչևէ, նշված
հիﬓական՝ հայաստանցի – ոչ հայաստանցի հակադրությունը
պահպանվում էր: Ընդ որում, թեև ԱՄՆ այլ քաղաքներում վիճակը
կարող էր որոշ չափով տարբերվել Լոս Անջելեսից, բայց այդ հակադրությունն աﬔն տեղ գործում էր:
2005 թ. լինելով Ֆրանսիայում, ես փորձեցի ծանոթանալ նաև
ֆրանսահայ գաղութի իրողություններին: Ենթաէթնիկ բաժանման և
հակադրության տեսակետից այն, ինչ առավել նկատելի էր, դա հայաստանցիների նկատմամբ վատ վերաբերմունքն էր: Մարսելում
ﬕ աղջիկ ինձ պատﬔց, որ հայաստանցի և ոչ հայաստանցի
երեխաները եկեղեցում կանգնում էին առանձին, իրարից հեռու: Այդ վերաբերմունքը հեռացնում էր հայաստանցիներին
հայկական կյանքից և ստիպում ձուլվել տեղի զանգվածին: Իսկ
իշխանությունները, ընդհակառակը, փորձում էին օգտագործել
հայաստանցիների այն հատկանիշները, որոնք չէին սիրվում մյուս
հայերի կողﬕց (ագրեսիվություն, քրեական հակվածություն, մյուսներին հաղթելու ձգտում): Այսպես, նոր կառուցվող թաղամասերում
քրեական տեսակետից առաջին տեղը զբաղեցնող արաբների հետ
նույն շենքերում բնակեցնում էին հայաստանցիների, որոնք կարողանում են զսպող գործոն հանդիսանալ նրանց դեմ:
Մարսելում եզակի էր երկու բան: Նախ, հին ներգաղածների ﬔջ
շատերը շարունակում էին վարժ տիրապետել հայերենին: Կար
ﬕջնակարգ հայկական դպրոց, որի աշակերտները բավական
վարժ խոսում էին արևմտահայերեն: Մյուսը՝ հայերի կարևոր դերակատարությունն էր իշխանություններ ձևավորելիս: Քաղաքի
հարավային մասը աջերի՝ հարուստների շրջանն է, հյուսիսայինը՝
ձախերի՝ ոչ հարուստների, արաբների և նեգրերի: Դրանց արանքում
երկու թաղամաս նշանակալի չափով բնակեցված էր հայերով (խոսքը
հին սփյուռքահայերի մասին է), իսկ մյուս բնակիչները հարում էին
նրանց՝ հայերը բարձր հեղինակություն ունեին շրջապատում: Ընտրությունների ժամանակ աջերի և ձախերի ուժերը սովորաբար մոտավորապես հավասար էր լինում, և հաղթում էր նա, ում կողﬕց
քվեարկում էին հայերն ու նրանց հարողները (իսկ հայերը քվեարկում էին կազմակերպված ձևով): Դա բարձրացնում է հայերի հեղինակությունն իշխանությունների աչքում:
Որքան կարողացել եմ պարզել սփյուռքահայերի հետ մասնավոր
զրույցներից, նման իրադրություն կար նաև որոշ այլ, նոր ներգաղթյալներ ընդունող գաղութներում՝ Կանադա, Ավստրալիա և
այլն: Աﬔնուրեք էական դեր է կատարել ենթաէթնիկ բաժանումը:
Շատ տեղերում նոր գաղթած հայերը, ասենք, Լիբանանից, որպես
ավելի լավ հայերեն իմացողներ և հայկական կյանքին առավել ծանոթ մարդիկ, որոշակի դեր են ստանձնել գաղութում: Իսկ հայաստանցիները հակադրված են եղել մյուսներին:
Ասվածը թույլ է տալիս ձևակերպել նաև հայաստանցու և սփյուռքահայի աﬔնաէական տարբերությունը (որն առավել ակնառու
է սփյուռքում): Հայաստանցիները ձգտում են հեղինակություն
նվաճել ոչ օրինական հարաբերություններում և ոչ օրինական
ﬕջոցներով, իսկ սփյուռքահայերը՝ ընդհակառակը, օրինական
հարաբերություններում կազմակերպված հանդես գալու ճանապարհով: Իվան Շոպենը, ինչպես տեսանք, համարյա երկու դար
առաջ նկատել է, որ Հայկական մարզի և Պարսկաստանի հայերը
ճկուն են, հակված խաբեության, իսկ թուրքահայերը՝ ոչ (ï»°ë http://
www.aravot.am/2014/12/12/524460/): Այսինքն, այդ տարբերությունը կամ
նրա հիմքերը եղել են արդեն այն ժամանակներում և սովետահայի ոչ
օրինապաշտ կերպարը ﬕայն սովետական անցյալով չի պայմանավորված:
²ñÙ»Ý äºîðàêÚ²Ü
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Î²Ú²ò²Ì ²¼¶Ü Æð ä²îØàôÂÚàôÜÆò âÆ ì²ÊºÜàôØ
– ä³ñá°Ý ä»ïñáëÛ³Ý, Áëï Ñ³Û»ñÇ Í³·Ù³Ý Ò»ñ í³ñÏ³ÍÇª Ñ³Û»ñ»ÝÇ ÏñáÕÝ»ñÁ
áõñ³ñï³Ï³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ µÝ³Ïí»É »Ý
¾ÃÇáõÝÇáõÙª Ùáï³íáñ³å»ë ³å³·³ ²Ûñ³ñ³ï ³ßË³ñÑáõÙ: ÆÝãå»±ë ¿ ³Û¹ í³ñÏ³ÍÁ
ï»Õ³íáñíáõÙ ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù³ëÇÝ ³Ûëûñ »Õ³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý í³ñÏ³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ:

– Հնդեվրոպական հայրենիքի խնդիրը
հայ ժողովրդի ծագման, ձևավորման
խնդիրներից ﬕանգամայն տարբեր հարց
է: Ժամանակակից գիտության տվյալներով հնդեվրոպական հայրենիքը ժամանակագրվում է մ. թ. ա. չորս հազար
թվականից ութ հազար թվականը՝ շատ
հին ժամանակներում, երբ խոսել որևէ ժամանակակից ժողովրդի ձևավորման մասին
ոչ ﬕ իմաստ չունի: Դա նոր քարե դարի
ժամանակաշրջան էր, և որևէ ժողովրդի ծագումը ուղղագիծ կապել հնդեվրոպական
հայրենիքի դարաշրջանի հետ՝ հատուկ է
ﬔրձգիտական աշխատանքներին:
Կա լեզվի ծագման հարց, բայց դա ուրիշ
խնդիր է: Անկախ հնդեվրոպական նախահայրենիքի տեղադրությունից, այդ լեզուների կրողները հնուց ի վեր տարածված են
եղել Եվրասիայում՝ Հնդկաստան, Պարսկաստան, Փոքր Ասիա, Հունաստան: Ինչո՞ւ
չպիտի լինեին հենց դրանց կենտրոնում՝
Էթիունիում:

– àõÝ»±ù ³ñ¹Ûáù »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ã» ÇÝãåÇëÇ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí ¢ »ñµ Ñ³Û»ñÁ Ï³ñáÕ
¿ÇÝ Ñ³ÛïÝí»É ³Û¹ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ, Ã»± ³Ûë
Ñ³ñóÇÝ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³Ý·³Ù Ý³ËÝ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý ï³É:
– Երբ ասում ենք հայեր, պետք է ճշտել՝
հայերենի կրողներ, որովհետև հայերը,
ինչպես և այլ ժողովուրդները ձևավորվել
են իրենց ﬔջ ներառելով նաև այլալեզու
խմբերի, այսինքն՝ պետք է խոսենք հայերենի նախնական տարբերակներով խոսող
մարդկանց մասին: Հայերենը հնդեվրոպական լեզու է. դա նշանակում է, որ ազգակից
է ﬕ շարք լեզուների, որոնք հնում տարածված են եղել Հնդկաստանից ﬕնչև
Իսպանիա, իսկ ներկայումս աշխարհի
մարդկանց ﬔծամասնությունը խոսում է
հնդեվրոպական լեզուներով: Այդ լեզուների
նախահիմքը՝ մայր լեզուն պետք է ինչ-որ
ﬕ տեղ և ինչ-որ ժամանակ խոսված լիներ:
Գիտնականները դեռևս դարեր առաջ փորձել են այն տեղայնացնել: Հետաքրքիր է, որ
առաջին տեղայնացումը, գիտության արշալույսին (XVIII դարում) առաջարկվել
է Հայաստանում՝ կապված Նոյի լեգենդի,
Արարատի հետ: Հետագայում այլ տեղայնացուﬓեր են առաջարկվել և հիմա էլ առաջարկվում են: Այդ հարցը ﬕարժեք լուծում
չունի:
Վրացական՝ քարթվելական լեզուները,
օրինակ, խոսվել և խոսվում են Վրաստանում
և ﬔրձակայքում՝ Սև ծովի արևելյան շըրջաններից ﬕնչև Ադրբեջանի սահմանը,
Կովկասից ﬕնչև Հայաստանի սահմանը,
ուրեﬓ՝ ակնհայտ է, որ նրանց նախալեզուն,
ինչպես էլ փորձենք տեղայնացնել, ոչ շատ
հեռու պիտի լիներ Վրաստանից ու Կովկասից: Իսկ հնդեվրոպական լեզուների
լայն տարածվածությունը անսահմանորեն
դժվարացնում է խնդիրը: Ներկայումս
շրջանառության ﬔջ է հիﬓականում եր-

կու ﬔծ վարկած. ըստ դրանցից ﬔկի՝ հնդեվրոպական «նախահայրենիքը» պիտի
լիներ կենտրոնական հարավային Փոքր
Ասիան՝ ոչ հեռու Հայկական լեռնաշխարհից,
իսկ ըստ երկրորդի՝ Ուկրաինան և Ռուսաստանի հարավը՝ ﬕնչև Կասպից ծովից հյուսիս ընկած տարածքները: Ընդ
որում՝ այդ երկրորդը, եթե ոչ առաջնային,
գոնե երկրորդային հայրենիք է եղել շատ
լեզուների համար: Եվ հնարավոր է, որ
առաջնային հայրենիքը եղել է Փոքր Ասիան,
որտեղից որոշ խմբեր անցել են Բալկաններ, ապա՝ Ուկրաինա, և հիմք դրել այդ երկրորդային հայրենիքին: Այսինքն, այս երկու
վարկածները, հնարավոր է, որ որոշ չափով
«ծածկում» են իրար:
Նախորդ դարի 70-ական թվականներից
խորհրդային գիտնականներ Թամազ Գամկրելիձեն և Վյաչեսլավ Իվանովը առաջ
քաշեցին ﬕ վարկած, ըստ որի հնդեվրոպական նախահայրենիքը տեղայնացվում
է Հայկական լեռնաշխարհում և ﬔրձակայքում, թվագրելով այն շուրջ մ. թ. ա. հինգ
հազար թվականով: Ժամանակակից գիտության ﬔջ այդ կարծիքը լայն շրջանառություն չունի: Այն hիշվում է որպես
«հայկական» վարկած, հաճախ հիշյալ
կենտրոնափոքրասիական վարկածի շըրջանակներում: Վերջինս բրիտանական
գիտնական Քոլին Ռենֆրյուի տեսակետն է,
որը նորացված ձևով ձևակերպվեց արդեն
21-րդ դարում: Այն ժամանակագրում է հայրենիքը ավելի վաղ, քան մ. թ. հինգ հազար
թվականը: Ներկայումս այդ տեսակետը շատ
համակիրներ ունի, թեև աﬔնատարածվածը
դեռևս հարավռուսական վարկածն է:
Մ. թ. ա. ութից չորս հազար տարի առաջ
եղած լեզուների հայրենիքից ﬕնչև Էթիունին, որ ավանդված է մ. թ. ա. առաջին հազարամյակում՝ 9-րդ դարի վերջից, հսկայական ժամանակագրական խզում կա, և
ﬔնք այդ խզումը չենք կարող լցնել՝ փաստեր
չկան: Եթե հնդեվրոպական հայրենիքը
պիտի լիներ Փոքր Ասիայի կենտրոնում,
ապա հնարավոր է երկու տեսակետ. վաղնջական հայերենի կրողները կարող էին
գալ ﬕանգաﬕց այդտեղից, կամ գնալ Բալկաններ, կամ՝ Հարավային Ռուսաստան և
գալ այնտեղից: Կամ՝ եթե հայրենիքը եղել
է Կովկասից հյուսիս, գալ այնտեղից, կովկասյան կամ բալկանյան ճանապարհով:
Կա այսպիսով, ﬕ քանի հնարավոր ճանապարհ: Քանի որ եղած լեզուներից ﬔջ հայերենը, ըստ շատ հնդեվրոպաբանների,
ավելի մոտիկ է հունարենին (և նոր ﬕայն
հնդիրանական լեզուներին), տարածված
կարծիք կա, որ հայերենի հնագույն տարբերակների կրողները՝ վաղնջահայերը Բալկաններից են անցել Հայաստան: Բայց դա
ﬕանշանակ չէ՝ ընդաﬔնը քիչ թե շատ հավանական ենթադրություն:
Ինչ վերաբերում է Էթիունիին, ﬔնք արդեն
գործ ունենք այլ փաստի հետ: Հնագիտորեն
նայելով՝ կարող ենք ասել, որ այդ երկրամասը՝
հետագա հայկական Այրարատ նահանգի
տարածքը և ﬔրձակայքը, նույն ցեղերով
պիտի բնակեցված լիներ գոնե ﬕնչև ուշ
բրոնզե դարի սկիզբը՝ մ. թ. ա. հազար հինգ
հարյուր թվականը: Միարժեքորեն ասել, որ
դրանից առաջ ևս երկիրը բնակեցված է եղել
հենց նույն ցեղերով՝ ավելի դժվար է: Իհարկե
հնարավոր է օդի ﬔջ կրակել, որ մ. թ. ա.

հինգ հազար թվականից, կամ՝ տասնհինգ
հազար թվականից, կամ նույնիսկ՝ դինոզավրերից էլ առաջ, այստեղ կամ ողջ Հայկական լեռնաշխարհում հայեր են ապրել:
Բայց դա գիտական չէ: Ինչևէ, որոշ հանգամանքներ թույլ են տալիս դատել, որ գոնե
մ. թ. ա. երկրորդ հազարամյակից այս նույն
ցեղախումբը պիտի ապրած լիներ այստեղ:
Ավելի խորը գնալը ավելի դժվար է: Մենք կարող ենք մոտենալ որևէ ժողովրդի ծագման
հարցին երկու կողﬕց. ﬔկը՝ լեզվական
ծագման խնդիրն է՝ հնդեվրոպական նախահայրենիքը, լեզվի տեղաշարժը և նոր
հայրենիքում տարածումը, իսկ մյուսը՝ ժողովրդի՝ ﬕնչև աﬔնավաղ դարաշրջանի
պատմության և հնագիտության տվյալները:
Այսինքն՝ վերևից և ներքևից գալով: Ցանկացած դեպքում արանքում ﬔծ խզում է ﬓում:
Ահա այդ խնդիրը պետք է փորձել լուծել:
Դա է ﬔր գիտության և՛ հմայքը, և՛ դժվարությունը:
– ØÇ ùÇã Ëáë»Ýù ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» ÇÝãáõ ¢ ÇÝãå»ë
»ù å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ¾ÃÇáõÝÇÇª Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÉÇÝ»ÉÁ:

– Նախ ասեմ, որ կան նաև այլ տեսակետներ
հայ ժողովրդի ծագման վերաբերյալ: Հիմա
գիտական շրջանառության ﬔջ է երեք
վարկած, որոնք իրարից տարբերվում են
հայ ցեղանվան ծագման տեսակետով: Մեզանում աﬔնատարածվածը հայասական
վարկածն է, ըստ որի՝ հայ ցեղանունը ծագում է ﬕ երկրանունից, որը խեթական արձանագրություններում կոչվում է Խայասա
(Հայկական լեռնաշխարհի արևմուտքում):
Եվ որպեսզի ավելի մոտիկ հնչի հայ ձևին,
գրում են Հայասա: Ուրեﬓ, այստեղ ﬕ
փոքրիկ խաբեություն կա: Ինչևէ, այս տեսակետը բավականաչափ տարածված է
և շատ առաջատար գիտնականներ՝ Ղափանցյանը, Ջահուկյանը, Ռոթը, Կրեչﬔրը,
Պիոտրովսկին, Մելիքիշվիլին, Գամկրելիձեն, Իվանովը, Թումանովը, Գեորգիևը, Բենեցիանուն և շատ ուրիշներ, եղել են այս
տեսակետի կրողներ: Ելնում են նաև այն
բանից, որ ըստ հունական լեգենդի՝ հայերը
հիﬓավորվել են նախ լեռնաշխարհի արևմուտքում, հետո ﬕայն տարածվել:
Ըստ մյուս տեսակետի՝ հայ ցեղանունը
առաջացել է խեթերի՝ կենտրոնական Փոքր
Ասիայի հին բնակչության խաթի անվանուﬕց: Այստեղ էլ խնդիր կա, թե ինչու է խ-ն
հ դարձել: Վերջին ժամանակներում այդ
տեսակետը պաշտպանում էր Իգոր Դյակոնովը: Ներկայումս իրազեկ մասնագետների ﬔջ այս տեսակետի կրողներ
չկան, բայց ընթացիկ ﬕջազգային մասսայական գիտական գրականության ﬔջ
այն աﬔնատարածվածն է, որովհետև
մյուսը Արևմուտքում համարվում է հայ ազգայնական (այնտեղ շատերն անտեղյակ են,
որ այդ տեսակետը պաշտպանել են բազմաթիվ ոչ հայ՝ ռուս, գերմանացի, վրացի,
բուլղարացի, ռուﬕնացի գիտնականներ):
Իմ տեսակետը ես առաջ եմ քաշել երեսուն
տարի առաջ: Այն հենվում է ﬕ շարք փաստարկների վրա: Անընդհատ խոսելով
լեռնաշխարհի արևմտյան տարածքների՝
որպես «նախնական Հայաստանի» մասին՝
հաշվի չեն առնում ﬔր ունեցած ներքին
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տվյալները՝ հայկական ազգածին ավանդությունը: Այստեղ խնդիրն այն չէ, որ այդ լեգենդները պատմական փաստեր են. դրանք
առասպելներ են՝ Հայկի, Բելի, Արաﬕ և
Արա գեղեցիկի մասին, բայց առասպելները
վիպականացած (էպիկականացած) են՝ այստեղ խոսքը դյուցազունների մասին է, ոչ թե
աստվածների: Իսկ առասպելը վիպականանալով, էպոս դառնալով՝ ձեռք է բերում
ժամանակային և տեղային հատկանիշներ,
այսինքն՝ արտացոլում է նաև պատմական
իրողություններ: Հայկը և նրա ժառանգները,
ակնհայտորեն, առասպելական կերպարներ
են, բայց նրանց տեղաշարժերը կարող են
հիշողություններ լինել ցեղերի ռեալ տեղաշարժերի մասին: Եվ ահա, ասվում է, որ
Հայկի որդուց՝ Արամանյակից սկսած՝ Հայքի
կենտրոնն է դառնում Արարատյան դաշտը
և ﬓում որպես այդպիսին ﬕնչ օրս: Իսկ
արևմտյան տարածքները ազգածին ավանդության ﬔջ, ﬕնչև Արամ նահապետ, չեն էլ
հիշվում: Նույնիսկ հետագայում համարյա
բոլոր մայրաքաղաքները եղել են Արարատյան դաշտում:
Ուրարտական դարաշրջանում այդ երկրամասը՝ հետագա Այրարատ նահանգը
կոչվում էր Էթիունի: Այս անվանումը,
հնարավոր է, որ սեպագիր հաղորդուﬓ
է հայերի ցեղանվան հին՝ հաթիո ձևի,
որը պիտի դառնար հայո, հետո՝ հայ (այդ
հաթիոն էլ իր հերթին, պիտի ծագեր հնդեվրոպական պոտի – «տեր» արմատից):
Ուրարտական պետության ﬔջ Էթիունին
իր ներուժով երկրորդ ﬕավորուﬓ էր՝
դեռևս չկազմավորված որպես կուռ, ﬕասնական թագավորություն, բայց շատ հզոր
ﬕ դաշնություն, որ ﬕնչև Ուրարտուի
անկումը մշտական թշնամության ﬔջ է եղել
նրա հետ: Ի դեպ, ուրարտական արձանագրություններում ﬕայն ﬔկ մարդ է հիշվում
որպես Էթիունիի արքա՝ Դիուծինի կամ
Տիուծինի անունով (երկու ընթերցուﬓ էլ
հնարավոր է): Սա կարող է պարզ հայկական
զուգահեռը լինել հունարեն Դիոգենես անվան` Տիւ – ծին կամ Դիւ – ծին՝ «դյուցազն,
աստծուց ծնված»: Ուրարտական տեքստերի լայնածավալ անվանաբանության ﬔջ
այդքան թափանցիկ հայկական անունով այլ
արքա չկա:
Կան ասորեստանյան տվյալներ, որ
էթիունցիները ավերել են Ուրարտուի
տարածքները: Ուրարտուի արքաները,
առաջիններից ﬕնչև վերջինները, գրում են,
որ կռվել և գերիներ են տարել Էթիունիից:
Ուրարտուի քարտեզին նայելով՝ կարելի է
մտածել, որ դա այնպիսի ﬕ ﬕասնական
պետություն էր, ինչպես, ասենք, ժամանակակից Ֆրանսիան, բայց ոչ. դա հին կայսրություն էր, որտեղ աﬔն տարի թագավորը
արշավում և վերանվաճում իր իսկ տարածքները: Ինչու՞ է Արգիշտին կառուցել
Արարատյան դաշտի հզոր քաղաքները՝ Էրեբունին, Արգիշտիխինիլին, Ռուսան՝ Թեյշեբաինին, ինչու՞ են հսկայական ամրոցներ
կառուցել: Կառուցել են ոչ թե հեռավոր
թշնաﬕների դեմ, որ պիտի գային, ասենք,
ժամանակակից Վրաստանի կամ Կովկասի
տարածքներից, այլ ներքին թշնաﬕների, այսինքն՝ էթիունցիների դեմ:
Ինչո՞ւ է Ռուսաստանը Չեչնիայում կառուցել Գրոզնի քաղաքը, ո՞ւմ դեմ. ոչ թե
թուրքերի կամ պարսիկների, այլ հենց
տեղացիների՝ չեչենների դեմ, թեպետ
ռուսական ծառայության ﬔջ եղել են և՛
տեղական բնակիչներ, և՛ ռուսներ, և՛ այլք:
Այսպիսով, կարծում եմ, որ Էթիունին է եղել
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հայկական էթնոսի կենտրոնական շրջանը:
Հնագիտորեն չի բացահայտվում դեպի Էթիունի բնակչության մուտք արևմուտքից,
ընդհակառակը՝ կա շարժում Էթիունիից՝
արևմուտք և հարավ:
– ì»ñçÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ å»ÕáõÙÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñí»É ÂáõñùÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ:
¸ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ç±Ýã Ýáñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
»Ý Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ»É àõñ³ñïáõÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:

– Վերջին երկու տասնամյակներում
ուրարտական պետության մասին ﬔր
պատկերացուﬓերը
նշանակալիորեն
փոխվել են, և դա իրոք նշանակալիորեն
կապված է Արևմտյան Հայաստանում՝
Թուրքիայի տարածքում հնագիտական
աշխատանքների և արդյունքների ﬔկնաբանման հետ: Հայաստանի տարածքի
հնագիտական պատմությանը նայելով՝
տեսնում ենք, որ ﬕնչև ուրարտական
նվաճումը այստեղ տիրում էր ﬕ որոշակի
հնագիտական մշակույթ: Անվանենք այն
էթիունյան: Ուրարտական ներխուժմամբ
աﬔն ինչ փոխվում է: Նոր եկած մշակույթը
նախորդից տարբեր է, ինչպես սար ու ձոր:
Ուրարտական արքաները կառուցում են
բոլորովին այլ տիպի ամրոցներ, նրանց
բնորոշ են բոլորովին այլ տիպի խեցեղեն,
զենքեր, տաճարներ: Բոլորովին ուրիշ աշխարհ է. ակնհայտորեն դա հարավային ﬕ
երևույթ է: Մեր գիտնականները, պեղելով
ժամանակակից Հայաստանի տարածքը,
կարծում էին, որ այդ մշակույթի արմատը
պիտի լինի Վանի շրջանում, որովհետև
ուրարտական
պետության
կենտրոնը
Վանն էր, սակայն պարզվեց, որ այդպես
չէ: Վանի շրջանի հին մշակույթը նույնն
է, ինչ հյուսիսում է՝ էթիունյան: Նույն այդ
մշակույթն է տարածված եղել Հայկական
լեռնաշխարհի ﬔծ մասում, բացի ծայր արևմտյան և ծայր հարավային շրջաններից: Իսկ
ուրարտական կայսերական մշակույթը՝ իր
ամբողջ նորամուծություններով, այսինքն՝
քաղաքներ, ամրոցներ, տաճարներ կառուցելու ձևերով, զենքերով, իր բոլոր կազմակերպական և մշակութային տարրերով
այլ է: Այն Հայկական լեռնաշխարհի ծայր
հարավից է ծագումով՝ խուռիական աշխարհին մոտիկ ինչ-որ ﬕ տեղից (այն նաև
ասորեստանյան նշանակալի ազդեցություն
է կրում): Այդ մշակույթի ստեղծողները
ուշ են եկել. նրանք սկզբնապես գրավել
են Հայկական լեռնաշխարհի հարավը և
ապա նաև ﬓացած տարածքները, մ. թ.
ա. իններորդ դարի կեսերից ստեղծելով
իրենց պետությունը: Կարծում եմ, որ
հնագիտական
աշխատանքների
այս
արդյունքները կարող են նպաստ բերել
հատկապես իմ տեսակետի օգտին:
– ÆÝãá±õ àõñ³ñïáõÇ ³ÝÏÙ³ÝÁ Ñ»ï¢»ó Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ÝÏáõÙÁ, á±õñ Ïáñ³í áõñ³ñï³Ï³Ý
µ³ñÓñ ¢ áõñáõÛÝ Ùß³ÏáõÛÃÁ:

– Կայսրությունը կործանվեց՝ տեղի ունեցավ մշակութային անկում, ինչպես եղավ
Սովետական ﬕության դեպքում: Հայաստանում կային լավ գիտնականներ, ուժեղ
ինստիտուտներ, հիմա չկան: Ռուսաստանի
պես հզոր երկիրը, որ ﬔր գիտության ﬔջ
առաջատար դիրքեր ուներ աշխարհում,
հիմա չունի: Հին կայսրությունները՝
Ուրարտուն, Ասորեստանը, սեպագիր քաղաքակրթությունները վերացան այդ դարաշրջանում և նրանց փոխարինելու եկան
նոր պետություններ, նոր կազմակերպչական
ձևեր: Մյուս կողﬕց, Հին Արևելքի հաջորդ ﬔծ
կայսրությունը՝ հին Պարսկաստանը շատ
բան ժառանգեց նախորդներից՝ Բաբելոնից,
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Ասորեստանից և Ուրարտուից: Ուրարտուի
անկուﬕց հետո Հայկական լեռնաշխարհում
ուրարտական մշակույթն էլ անկում ապրեց,
թեև որոշ տարրեր պահպանվեցին: Բայց
հիմքը՝ էթիունյան նախորդ մշակույթն էր:
Պատկերացրեք՝ Ռուսական կայսրությունը
գրավել է Կովկասը, կառուցել քաղաքներ և
այլն: Եթե Ռուսաստանը հետ քաշվեր կամ
կործանվեր, որոշ բաներ Կովկասում գուցե
ﬓային, բայց բնակչությունը կվերադառնար
իր հին կենսաձևին՝ լեռնային գյուղեր, փոքր
ֆեոդալական տիրույթներ և այլն, քանի որ
այնտեղ կﬓային նույն բնակիչները, իսկ
կայսրություն և կայսերական մշակույթ
այլևս չէր լինի: Եվ ոչ ﬕայն այլալեզու ծայրագավառներում՝ հենց ռուսական տարածքներում էլ, եթե կայսրությունը հետ
քաշվեր, մարդիկ կվերադառնային իրենց
ավանդական, ոչ կայսերական կենսակերպին (առանց նահանգապետերի, ոստիկանապետերի, նրանց նստավայրերի, զորանոցների և այլն):
Ընդհանրապես, Հայաստանի պատմության ﬔջ, անկախ էթնիկական տեղաշարժերից, վերելքներն ու անկուﬓերը
մշտապես հաջորդել են իրար: Արտաշեսյանների, Արշակունիների, Բագրատունիների թագավորությունների անկմանը
հետևել է մշակութային անկումը: Որոշ
առուﬓերով՝ կտրվել է մշակութային ժառանգորդությունը: Արտաշատի, Դվինի,
Անիի նման քաղաքները, փաստորեն վերացել են, հետո՝ ձևավորվել են նորերը, որոնք,
իրենց հերթին, նորից անկում են ապրել, և
այդպես ﬕ քանի անգամ:
– âÝ³Û³Í å³ñ½ ¿, áñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑáõÙ áõñ³ñï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý
·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ÷áË³ñÇÝí»É ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ, ë³Ï³ÛÝ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ëÕáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ³ÝóÙ³Ý ÏáÝÏñ»ï Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ ÙáõÃ ¿ ÙÝáõÙ ¢ ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó: ÆÝãá±õ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÇ µ³½Ù³ÃÇí ó»Õ»ñÇó
Ñ»Ýó Ñ³Û»ñÁ Ï³ñáÕ³ó³Ý Ñ³ëÝ»É ù³Õ³ù³Ï³Ý
·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»±ë ¹³ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í:

– Ուրարտուի պատմությանը նայելով՝
տեսնում ենք, որ մշտական հակադրություն
կա երկու հզոր ﬕավորների՝ Բիաինիլիի
(Վանի նահանգի ուրարտական անվանուﬓ
է) և Էթիունիի ﬕջև: Առաջինն առավել
հզոր էր, կազմակերպված, և տիրում էր
լեռնաշխարհում, բայց վերջինս ﬕնչև վերջ
պահեց իր հակադրությունը կենտրոնական
իշխանությանը: Ակնհայտ է, որ նրանց
ﬕջև պետք է ինչ-որ կապեր լինեին, գուցե
անգամ՝ դինաստիական բնույթի, բայց
ակնհայտ է նաև, որ թշնամություն կար: Հետագայում հարավային գերակայությունը
լեռնաշխարհում փոխարինվում է հյուսիսային
գերակայությամբ,
թերևս
ոչ
ﬕանգաﬕց և ոչ բոլոր տարածքներում
համընթաց: Ուրարտական արքաները
հատուկ ﬕ քաղաքականություն ունեին՝
նրանք անընդհատ ﬕ տարածքից դեպի այլ,
անգամ հարյուրավոր կիլոﬔտրերով հեռու
տարածքներ, գերիներ էին տանում ու վերաբնակեցնում, որպեսզի թուլացնեն տեղական կենտրոնախույս ուժերին և իրար
խառնելով համահարթեցնեն կայսրության
բնակչությունը: Հանրահայտ փաստ է, որ
Էրեբունի ամրոցը կառուցելով՝ Արգիշտի
Առաջինը 6600 մարդ է այդտեղ բնակեցնում,
հնարավոր է նույնիսկ իրենց ընտանիքներով,
լեռնաշխարհի ծայր արևմուտքից՝ Ծոփքից
և Եփրատի մյուս ափից (Մալաթիայից):
Այդպես տեղաշարժելով մարդկանց՝ ար-
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քաները ստեղծում էին ﬕ ﬕջավայր, որտեղ կայսրության ﬕ քանի լեզուներից ﬔկը,
ի վերջո, պիտի հաղթեր, դառնար համընդհանուր հաղորդակցության լեզու:
Արգիշտի Առաջինի հայրը՝ Մենուան
ասում է, որ կես ﬕլիոն գերի է տարել
Էթիունիից: Ինչքան էլ չափազանցություն
թվա դա (իսկ ուրարտական արքաները
սովորաբար գերիների ﬕայն ճշգրիտ
թվեր են նշում), այդ թիվը հսկայական
պիտի լիներ, և այդքան մարդու որտեղ էլ
վերաբնակեցներ՝ լեռնաշխարհի լեզուն
կարող էր դառնալ Էթիունիի լեզուն (իմա՝
հնագույն հայերենը): Նույնիսկ կայսրության
կենտրոնում՝ Վանում և ﬔրձակայքում,
թագավորները ﬔծ քանակությամբ գերիներ են վերաբնակեցրել, և այդտեղ ևս
էթիունյան տարր է հիշվում: Ես կարծում եմ,
որ էթիունցիները (իմա՝ հնագույն հայերը)
գերակայեցին, որովհետև պատմականորեն
այդպես էլ պիտի լիներ: Նրանք երկրորդն
էին լեռնաշխարհում ուրարտական կայսրությունից հետո, և վերջինիս անկումը
պիտի հանգեցնել նրանց գերակայությանը:
Այլընտրանք, թերևս, չկար:
Ի ﬕջի այլոց, արժե ﬕ քանի խոսք ասել
Ուրարտուի վերաբերյալ: Ուրարտուն երկրի՝ ասորեստանցիների կողﬕց տրված
անվանուﬓ է: Երկրի կենտրոնական նահանգը՝ սիրտը, ինչպես ասվեց, կոչվել է
Բիաինիլի (ինչպես Հայաստանինը՝ Այրարատ): Բայց ի՞նչ ցեղանունով է իրեն կոչել
երկրի տիրող տարրը, կամ ուրարտերեն
խոսող հանրությունը՝ չգիտենք, կարող
ենք ﬕայն ենթադրություններ անել:
Ուրարտուն կայսրություն էր՝ իր բոլոր
ատրիբուտներով: Ուրարտուում հիշվում
են բազում տասնյակ, երբեﬓ անկախ կամ
կիսանկախ, ցեղեր ու ցեղաﬕավորուﬓեր,
և երբ ասում ենք՝ «ուրարտացիներ», դա ուշ,
հնարովի տերﬕն է, որ շատ նման է ԽՍՀՄ-ի
բազմազգ բնակչությունը «սովետացի» անվանելուն, այսինքն՝ ճշգրիտ չէ: Իսկ այդ
ﬕավորուﬓերի ﬔջ աﬔնահզորը եղել է
Էթիունին, որը, որպես հակադիր ուժ, գոյատևել է ﬕնչև Ուրարտուի անկումը:
Պետության ստեղծման գործում շատ ﬔծ
է եղել երկրի վերնախավի դերը: Կարծում
են, որ այն էթնիկական տարրը, որը
կազﬔլ է կայսրության կորիզը (այսպես
կոչված «ուրարտացիները», կամ, ավելի
ճշգրիտ, ուրարտերեն անվանված լեզվի
կրողները), շատ փոքրաքանակ է եղել:
Աﬔրիկյան գիտնական Պոլ Զիմանսկին,
տարբեր փաստարկներ ներկայացնելով
դրա համար, որպես շատ փոքրաթիվ ﬕ
ցեղի կողﬕց ստեղծված ﬔծ կայսրության
օրինակ, Ուրարտուն հաﬔմատում է ինկաների ցեղի ստեղծած Պերուի հսկայական կայսրության հետ (Հարավային
Աﬔրիկայում): Ուրարտերեն լեզուն, չնայած որոշ կենդանի լեզուների (հայերեն,
վրացերեն) հետ առնչելու անհաջող փորձերին, ազգակից է ﬔկ այլ հինարևելյան
(ﬔռած) լեզվի՝ խուռիերենին: Այս երկու՝
«խուռաուրարտական» լեզուները, հնարավոր է համարվում, որ շատ հեռավոր ազգակից են հյուսիսարևելակովկասյան լեզուներին: Բայց ուրարտական արքաների
անունները՝ Սարդուրի, Ռուսա, Արգիշտի
ևն, խուռաուրարտական տեսք չունեն (ոչ էլ,
ի ﬕջի այլոց, հայկական): Իսկ հնում, ﬕնչև
ﬔծ կրոնների (զրադաշտականություն,
քրիստոնեություն, իսլամ) ի հայտ գալը,
մարդիկ ﬕայն իրենց լեզվով անուններ
են կրել: Հավանական է, որ կայսրության

¶àðÌ²ð²ð 1-3 (237-239)
արքայատոհմը այլ, ոչ «ուրարտախոս»
ծագում է ունեցել, ինչը համատարած
երևույթ է համաշխարհային պատմության
ﬔջ: Մի քանի հանրահայտ օրինակ՝ հին
Ֆրանսիայում իշխող վերնախավը գերմանական էր, Ռուսիայում՝ սկանդինավյան,
Բուլղարիայում՝ թյուրքական, իսկ արքայատոհմը կարող էր նույնիսկ այլ, վերնախավից
տարբեր ծագում ունենալ (ինչպես Պարսկական կայսրությանը տիրած պարթևների
արքայատոհﬓ ապարն ցեղից էր, իսկ
ﬕջնադարյան Անգլիայում իշխում էր
Ֆրանսիայից եկած և ֆրանսախոս, բայց ծագումով՝ սկանդինավյան արքայատոհմը):
Այդպես էլ, ինձ թվում է, եղել է Ուրարտուում:
– Þ³ï »ù ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¸ÛáõÙ»½ÇÉÇ ÝÏ³ñ³·ñ³Í ÑÝ¹»íñáå³Ï³Ý »é³·áñÍ³éáõÛÃ ¹Çó³µ³Ý³Ï³Ý-ëáóÇ³É³Ï³Ý ëË»Ù³ÛÇÝ: ²ñ¹Ûá±ù
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï»ë Ï³ï³Ï, Ï»ë Éáõñç ï³ñ³Í»É ³Û¹
ëË»Ù³Ý ³í»ÉÇ Ùáï Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ íñ³, ¢ ¹ñ³
ÙÇçáóáí ÝÏ³ñ³·ñ»É Ýáñ ßñç³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý
ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

– Դյուﬔզիլը իր տեսակետը ձևավորել է՝
հաշվի առնելով ֆրանսիական ազգագրական դպրոցի նվաճուﬓերը: Հիմա Դյուﬔզիլին այնքան էլ շատ չեն հավանում: Մի բան
պարզ է, որ հնդեվրոպական ﬕասնության
շրջանում՝ Նոր քարե դարում, չի եղել և
չէր կարող լինել մարդկանց սոցիալական
բաժանում՝ քրﬔրի, ռազﬕկների և աշխատավորների: Դա բնորոշ է հաﬔմատաբար նոր դարաշրջաններին: Ոչ բոլոր
հարցերում է Դյուﬔզիլը ճիշտ, բայց,
աﬔն դեպքում, նրա հսկայածավալ աշխատանքը նոր որակ է հաղորդել հին
առասպելների ուսուﬓասիրությանը: Իր
աշխատությունների արժեքը այն է, որ
հաﬔմատել է շատ ﬔծ քանակությամբ
հնդեվրոպական
առասպելներ,
ինչի
ﬕջոցով հնարավոր է վերականգնել և
հասկանալ շատ բաներ: Հետո, Դյուﬔզիլը
այդպես հեշտ չի բաժանում այդ ֆունկցիաները՝ քրմական, ռազմական և աշխատավորական, այլ ինքը ավելի շուտ
առանձնացնում է տիրակալության (երկու՝
իրավական և մոգական ասպեկտներով),
ռազմական
և
վերարտադրողական
ֆունկցիաներ: Այս երեք ֆունկցիաները
շատ հնդեվրոպական առասպելներում
աչքի են զարնում: Իրականության ﬔջ
ևս՝ եթե ինչ-որ իշխանություն կա, պիտի
աշխարհիկ և հոգևոր առաջնորդներ
ունենա, առանց ռազմական հենարանի
այն ինքն իրեն չի պաշտպանի, իսկ առանց
վերարտադրողականության և պտղաբերության չի զարգանա և բազմանա: Ուր էլ
նայես՝ նման ﬕ բան կգտնես: Ի ﬕջի այլոց,
հնդեվրոպական առասպելներում հիմա
փորձում են առանձնացնել նաև չորրորդ՝
անդրաշխարհի հետ կապված ֆունկցիա:
Այլ, ոչ հնդեվրոպական երկրներում, և
նույնիսկ ժամանակակից իրականության
ﬔջ ևս այդ ֆունկցիաների հնարավոր դրսևորուﬓերը լրջորեն քննարկվել են: Այսպես,
հնարավոր է, որ հնագույն ճապոնացիների
իշխող տարրը եղել է հնդեվրոպական՝
սկյութական աշխարհից, ինչը համապատասխան՝ «եռաֆունկցիոնալ» դրսևորումներ է թողել ճապոնական առասպելներում:
Եվ դա ճապոնացի գիտնականների կարծիքով: Կայացած, հզոր ազգը չի վախենում
ասել, որ իրենց իշխող տարրը ժամանակին
կարող էր այլ ծագում ունենալ: Իսկ բերված
ժամանակակից դրսևորուﬓերը կարող են
դիտվել, մասամբ՝ որպես տիպաբանական,
բնորոշ մարդկային հասարակությանն ընդհանրապես, մասամբ էլ՝ «կես կատակ»:
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Այսպես, Դյումայի երեք հրացանակիրներին
ևս, ցանկության դեպքում, կարելի է համապատասխան գործառույթներ վերագրել:
– àñå»ë ³é³ëå»ÉÇ Ñ»ï³½áïáÕª ÇÝãå»±ë
Ïë³ÑÙ³Ý»ù ³é³ëå»ÉÇ ¢ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ñ¹Ûá±ù ³ÛÝ ã·Çï³Ïóí³Í
Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ Ý³¢ ³Ûëûñ ¢ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³å»ñ, Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñ:

– Ինչպես ասացի, առասպելը վիպականանալով` դառնում է էպոս: Մենք առասպելներ չունենք, չեն ﬓացել. ունենք
էպոս: Առասպելները պատմություններ
են աշխարհի ստեղծման, քաոսի, հին
աստվածների մասին, որոնք հաճախ
իրական տեղայնացում և ժամանակագրություն չունեն, իսկ երբ դառնում են
էպոս, պատմական հիմքեր են ձեռք բերում,
տեղայնանում և ժամանակագրվում են:
Նույն առասպելական սխեման, տարբեր
ժամանակաշրջաններում վիպականանալով, կարող է ստեղծել տարբեր էպոսներ:
Մենք հաճախ հիշում ենք ﬕայն «Սասունցի
Դավիթը», բայց ﬔնք ունենք շատ էպոսներ
և էպիկական պատմություններ: Առաջինը՝
Հայկյանների ազգածին ավանդությունն է,
երկրորդը՝ «Վիպասանքը», հետո՝ «Պարսից
պատերազմը» և «Տարոնի պատերազմը» և
նոր ﬕայն՝ «Սասունցի Դավիթը»: Ընդ որում՝
դրանք բոլորը կառուցվածքով իրար նման
են: Սկսվում են դիցաբանական ծագում
ունեցող հիﬓադիր երկվորյակներով, որոնցից ﬔկը, կամ նրա հաջորդը, դառնում է
էպոսի ﬔծ հերոսը, իսկ սրան հաջորդում
է «ﬔռնող և հարություն առնող» կերպարը,
որով և պատմությունն ավարտվում է: Այսպես՝ «Վիպասանքում» երկվորյակային
կերպարներն են Երվանդն ու Երվազը, ﬔծ
հերոսը՝ Արտաշեսը, վերածնվող հերոսը՝
լեռան ﬔջ փակված, բայց ազատվելու
ձգտող, Արտավազդը: Նույնն է և «Սասնա
ծռերի» ծննդաբանությունը՝ Սանասար և
Բաղդասար՝ երկվորյակներ, ﬔծ հերոս՝
Դավիթ, և ժայռի ﬔջ փակված Փոքր Մհեր:
Նույն սխեման աﬔնուրեք պահպանվել
է, բայց նրանով ներկայացվել են տարբեր
դարաշրջաններ: Այս էպոսներով հայկական
ﬕտքը կոդավորել է իր պատմության տարբերժամանակաշրջանները.ազգածինավանդությունը նախաուրարտական շրջանն է,
«Վիպասանքը»՝ հետուրարտականից ﬕնչև
Արտաշեսյանների կործանումը, «Պարսից
պատերազմը» և «Տարոնի պատերազմը»՝
Արշակունիների շրջանը, իսկ «Սասնա
ծռերը»՝ արաբական տիրապետության:
Առասպելաբանական սխեման աﬔնուրեք
նույնն է, բայց պատմությունները տարբեր
են:
– ºÃ» ÑÇÝ ëË»Ù³Ý»ñÁ ·áñÍáõÙ »Ý, ³å³, ÑÇÙÝí»Éáí
¹ñ³ íñ³, ¿åáëÝ»ñÁ Ï³ñá±Õ »Ý ÇÝã-áñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ
áõÝ»Ý³É ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ×³Ï³ï³·ñ»ñÇ íñ³:

– Ես տասնյակ տարիներ աշխատել եմ
այս գիտության ﬔջ և ավելի շատ յունգյան
հոգեբանության և տեսակետների կրող եմ
(արքետիպեր, կոլեկտիվ-անգիտակցական
և այլն): Մեր գիտությունը, հոգեբանական
մակարդակում, շատ առուﬓերով ավելի
բացատրելի է յունգյան մոտեցուﬓերով,
քան այլ: Բայց դա ապագան կանխորոշելու
ﬔխանիզմ չի տալիս: Կարող եմ ասել, որ
ﬕնչև 1873 թվականը՝ «Սասնա ծռերի»
առաջին գրանցումը, հայ ժողովուրդի
նշանակալի մասը պատկերացում չուներ
իր ﬔծ էպոսի մասին: Հետագայում՝ 20-
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րդ դարում, այն գրավոր ճանապարհով
տարածվեց և համահայկական բնույթ
ստացավ, բայց ﬕնչ այդ այն բնորոշ է եղել
Արևմտյան Հայաստանի ﬕայն ﬕ քանի
շրջանների: Հայտնի են Մոկաց, Մշո և Սասունի պատուﬓերը: Այդ շրջաններում էլ
տեղայնացված է եղել էպոսը:
Հիմա այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ
մարդը փորձում է էպոսով առաջնորդվելով
դառնալ երկրի նախագահ և էպոսով
ղեկավարվելով կառուցել ապագան: Դա,
իհարկե, զարմանալի բան է, բայց աշխարհում ﬔնք թերևս ﬕայնակ չենք:
Կան ժողովուրդներ, որ ունեն հին գիր ու
գրականություն և պատմություն: Ասենք,
ո՛չ հույները, ո՛չ գերմանացիները, ո՛չ
անգլիացիները չեն մտածում, որ իրենց
էպոսներով պիտի կանխորոշեն ու կառուցեն ապագան: Կան ժողովուրդներ,
որ չունեն հին գիր և գրականություն, և
այդ առումով տարբերվում են հիշյալ ժողովուրդներից, բայց ունեն զարգացած
բանահյուսություն և էպոս: Դրանցից են,
օրինակ, կովկասյան ժողովուրդները, որոնց
հոգևոր մշակույթի աﬔնաէական մասը
էպոսն է: Էպոսը նրանց կյանքի ﬔջ շատ
խորն է մտած, շատ ավելի՝ քան հայերի
մոտ, և համընդհանուր է տարածված եղել:
Մեզանում 1873 թվականին Սրվանձտյանը
էպոսը հազիվ գրանցել է՝ փնտրելով, իսկ
այնտեղ փնտրելու կարիք չի եղել: Նրանց
էպոսն այսօր էլ կենդանի կա: Եվ նրանց
հոգևոր աշխարհը էպոսով է ձևավորվել:
Ասենք, օսերի ﬔծ մասը քրիստոնյա է, փոքր
մասը՝ մուսուլման, բայց Օսեթիայում կան
մարդիկ, որ փորձում են անցյալը, ապագան
և ներկան ﬔկնաբանել, պայմանավորել
ու պլանավորել իրենց էպոսով: Նրանք
չեն ունեցել նշանակալի գրականություն,
պետականություն, հին պատմություն,
և էպոսն է ﬓում իրենց աﬔնաﬔծ
մշակութային արժեքը: Այդօրինակ «էպոսագիտությունը» սիրողական ﬕ երևույթ
է, բնորոշ չզարգացած և չկայացած պետականություններին: Բայց չէ՞ որ ﬔնք ունեցել
ենք և՛ պետականություն, և՛ հին գրականություն, և՛ զարգացած մշակույթ: Դա նման
է նրան, որ հին հրեաները իրենց սուրբ
գրքով, որ որոշ առուﬓերով իրենց պատմական էպոսն է կամ վիպականացած պատմությունը, բացատրել են աշխարհը: Բայց
դա եղել է մ. թ. 1000-2000 տարի առաջ, իսկ
ոմանք փորձում են դա կրկնել մ. թ. 2000 թ.:
– ²ßË³ñÑáõÙ ¢ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ù»Í ï³ñ³ÍáõÙ
¿ ëï³ó»É Ï»ÕÍ ·ÇïáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ ù³Ûù³ÛáõÙ
¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³ïÏ³å»ë
Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý áÉáñïáõÙ: Æ±Ýã Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Ý»É
³Û¹ Ù³ñï³Ññ³í»ñÇÝ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ, Çñ³Ï³Ý
Ñ³Û³·ÇïáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ
ÇÙ³ëïáí: à±ñáÝù »Ý Ï»ÕÍ ·ÇïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ »õ Ýå³ëïáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ:

– Խորհրդային ﬕությունը՝ իր բազմաթիվ բացասական կողﬔրով հանդերձ,
հզոր կայսրություն էր, իր հզոր գիտական
կենտրոններով և ուներ նաև հաﬔմատաբար հզոր հայագիտություն: Կային այս
հարցերին լավ տեղյակ գիտնականներ,
որ լեզուներ գիտեին, լավագույնս կրթված
էին և երկու ոտքով ամուր կանգնած
իսկական գիտության հողի վրա, ինչպես
Գևորգ Ջահուկյանը, Գագիկ Սարգսյանը, Գևորգ Տիրացյանը և այլք: Բայց
խորհրդային ժամանակ էլ՝ արդեն 60-ական
թվականներին, կային ազգային-ազատա-
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գրական տիպի «գիտական» շարժուﬓեր:
Ուրարտերենը հայերեն կարդալ, ինչ-որ
նշաններ՝ «հայասերեն», հայերին, առանց
լուրջ հիմքի, կապել հին Եգիպտոսը նվաճած
վայրի ցեղերի՝ հիքսոսների հետ, ահա այդ
ուղղության որոշ դրսևորուﬓերը: Ես դա
անվանում եմ «ազգային-ազատագրական»
տիպի, որովհետև դա կարելի էր բնութագրել
որպես ԽՍՀՄ կայսրությունից, մարքս-լենինյան պատմական մատերիալիզﬕց և
պրոռուսական
«ինտեռնացիոնալիզﬕց»
ազատվելու՝ քաղաքական հիմքեր ունեցող
ազատագրական պայքարի դրսևորման ձև:
Ինչևէ, Խորհրդային Միության ժամանակ
լուրջ գիտությունը և գիտնականները հեղինակություն էին վայելում և կեղծ գիտության
դրսևորուﬓերը իրենց տեղն էին դրվում: Երբ
կայսրությունը փլվեց, գիտությունը շատ
ծանր անկում ապրեց:
Պատմության ﬔջ ﬔնք հաճախ տուրք
ենք տալիս հակագիտական, ազգը պանծացնող մոտեցուﬓերի՝ կարծելով, որ դրանով կարող ենք նպաստել սերունդների
առավել հայրենասիրական դաստիարակությանը, բայց արդյո՞ք դա այդպես է:
Եթե դու ցույց տաս, որ շատ հազարավոր
տարիներ առաջ ﬕայն հայեր են ապրել
Հայաստանում, նրանք բարձրահասակ
են եղել, քաջ ու չգիտես ինչու՝ շիկահեր,
դրանից ավելի լավը չես դառնա կամ չես
սկսկի ավելի լավ պաշտպանել հայրենիքը:
Պարզունակ խաբեությունը և հատկապես
ինքնախաբությունը
հաղթանակի
չեն
հանգեցնում: Օրինակ՝ չեչենները չեն
ասում, որ իրենք հազար տարի առաջ
կայսրություն են ունեցել, բայց շատ լավ
են կռվում: Հասկանալի է, որ դա ﬔր կողﬕց պատասխան է թուրքական կեղծարարներին, որոնք աﬔն կերպ նսեմացնում
են հայերի դերը պատմության ﬔջ: Բայց
լավ պատասխանը պետք է լինի լուրջ,
հզոր, իսկական գիտական հիմքի վրա, ուղղված ընդդիմախոսին և հասկանալի ու
ընդունելի լինի նաև մյուս «չեզոք» կողﬔրի
համար: Իսկ այդօրինակ «գիտությունը», որ
նաև դասագրքեր է մտել, անլուրջ ﬕ բան է
և չի կարող տարածվել Հայաստանից դուրս:
Արտասահմանում եթե նման բաներ ասես,
լուրջ չես ընդունվի: Դա ﬕայն ներքին շուկայի
համար է, ուրեﬓ՝ ինքնախաբեություն:
Պատկերացրեք, որ Անգլիայում ﬕ «գիտական» ուղղություն առաջանա, որ պնդի, թե
ﬕջնադարյան Անգլիայի իշխողները՝ Վիլհելմ նվաճողից հետո, ոչ թե ֆրանսախոս
նորմանդացիներ են եղել, այլ անգլիախոս,
«բնիկ անգլիացիներ», ու սկսի կարդալ
ֆրանսերենը որպես անգլերեն: Հզոր ու
կայացած ազգը, ինչպես ասացի, իր պատմությունից չի վախենում ու չի փորձում այն
խեղաթյուրելով՝ ավելի «պանծացնել»:
Ես հավատում եմ, որ այստեղ պետական
մոտեցուﬓերը շատ կարևոր են: Մեզանում
գիտությունը գտնվում է ողբերգական վիճակում: Ինստիտուտը նոր ավարտած և
ուսուցիչ աշխատող երիտասարդը ﬕնչև
երկու անգամ ավելի շատ է վարձատրվում
կայացած, կոչում ունեցող գիտաշխատողից,
այսինքն՝ ուսուցիչների ուսուցիչը ավելի քիչ
է վաստակում, քան սովորական ուսուցիչը:
Ընդ որում ասեմ, որ ուսուցիչները ևս քիչ են
ստանում և պետք է ավելի շատ ստանան,
բայց այն, որ գիտնականը երկու անգամ
քիչ է ստանում ուսուցչից, դա աշխատավարձային ծիծաղելի հիերարխիա է: Դա
պետական սխալ մոտեցում է: Երևի այլ
չկայացած պետություններ էլ կան, որտեղ
այդպես է: Գուցե մտածում են, որ ուսուցիչը
երեխաներին գոնե ﬕ բան է սովորեցնում,
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իսկ գիտնականը ո՞ւմ է պետք: Դրա համար
էլ առաջ կգնան նրանք, ովքեր կարող են ﬔծ
տիրաժներով գրքեր տպել կամ «ազգայինազատագրական գիտությունը» ներկայացնել հեռուստատեսությամբ: Այսպիսի տխուր
պատմություն:
Նույնպիսի վատ իրավիճակ է տիրում
Ադրբեջանում և Վրաստանում: Գուցե դա
ﬕ շրջան է, որ պիտի անցնենք: Մեր մյուս
հարևանը՝ Թուրքիան կայացած է որպես
հզոր պետություն, բայց այնտեղ ևս կան
նման երևույթներ, ինչը թուլության նշան
է: Մյուս կողﬕց, եթե հետխորհրդային
երկրներում գիտությունը հզոր անկում
ապրեց 90-ական թվականներին, ապա
այնտեղ, ընդհակառակը, առաջադիﬔց:
Եթե աﬔն տարի Թուրքիայից հազարավոր
երիտասարդներ են ﬔկնում սովորելու
Եվրոպայում (այդ թվում՝ հնագիտություն,
խեթագիտություն, ուրարտագիտություն և
այլն), ուրեﬓ գիտությունը զարգանում է՝
անկախ նրանից, որ այնտեղ ևս կա հակագիտություն: Ճանապարհը դա է՝ սովորել
և օգնել գիտության առաջընթացին, և ես
կարծում եմ, որ այստեղ պետական քաղաքականությունը շատ ﬔծ դեր ունի:
– Î³ñÍÇùÝ»ñ Ï³Ý, áñ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
¢ë å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ëË³É ¿
ï³ñíáõÙ: Æ±Ýã Ï³ë»ù ëñ³ Ñ»ï Ï³åí³Í:

– Ինձ թվում է՝ որոշակի տարբերություններ
կան մշակույթի և գիտության ﬕջև: Ես
ինձ իրազեկ չեմ համարում այդ հարցը
քննարկելու: Ինչևէ, ես երեկ ﬕ հայկական
ֆիլմ եմ դիտել՝ «Փոքրիկ զորավարը», Օ’Հենրիի պատմվածքի ﬕ կինոբեմադրություն:
Ես ընդհանրապես չեմ հիասթափվում ﬔր
ժողովրդից, մշակույթից, բայց այդ ֆիլﬓ
իրոք ﬕ ուրիշ բան էր՝ ծանր հարված, և
չեմ կարող պատկերացնել, որ, ասենք,
Վրաստանում կարող էին նման ﬕ ֆիլմ
նկարահանել: Դա ուղղակիորեն կապված
չէ գիտության հետ, բայց թերևս ինչ-որ տեղ
նույն վիճակի արտացոլուﬓ է:
– Àëï Ò»½ª Ç±Ýã íÇ×³ÏáõÙ ¿ ³Ûëûñ Ñ³Û³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ³ßË³ñÑáõÙ ¢ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: Æ±Ýã
³Ïïáõ³É ¢ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñ Ï³Ý:

– Պատմությունը, ինչպես աﬔն ինչ, ունի
սկիզբ, ﬕջին մաս և վերջ: Մեր պատմությունը ունի սկիզբ՝ առասպելները, վերջ՝
քաղաքականությունը,
որը
ևս
շատ
առասպելականացած է, և ﬕայն ﬕջին
մասն է, որ կարող ենք անվանել իսկական պատմություն: Հայագիտության երկու
կարևոր խնդիրները կապված են սկզբի
ու վերջի հետ՝ հայ ժողովրդի ծագման,
ձևավորման խնդիրը և վերջին դարաշրջանի ﬔր պատմությունն ու ողբերգությունը, որ պիտի ուսուﬓասիրվի, ներկայացվի: Էլի բաներ կան, բայց կարծում
եմ՝ դրանք աﬔնակարևոր և աշխարհում ոչ
ﬕանշանակ ընդունվող ուղղություններն
են: Եթե երկրորդի համար պետությունը,
քաղաքական պատճառներով, ﬕջոցներ է
ծախսում, ապա առաջինի դեպքում ոչինչ չի
արվում. ﬕայն նկատվում է ﬔրձգիտական և
հակագիտական մոտեցուﬓերի աﬔնամյա
աճ և հզորացում՝ զարգացման կորը դեպի
ներքև է գնում:
– Ò»ñ ³é³ç ù³ß³Í ·Çï³Ï³Ý í³ñÏ³ÍÝ»ñÁ
Ç±Ýã ³ñÓ³·³ÝùÝ»ñ »Ý ëï³ó»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¢
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: Ì³í³Éí»±É »Ý µ³Ý³í»×»ñ, ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ:

– Ներկայումս արտասահմանում ﬔր
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քննարկած հարցերի ոչ ﬕ իրազեկ մասնագետ չկա: Կան մարդիկ, որ որոշ չափով
տեղյակ են: 1968-ին Երևանում ռուսերենով
հրատարակվեց ռուս գիտնական Իգոր
Դյակոնովի գիրքը հայ ժողովրդի նախապատմության վերաբերյալ, որը 1984-ին
թարգմանվեց անգլերեն: Եվ ﬕնչև այժմ
հայ ժողովրդի ծագման և ձևավորման
մասին համարյա ﬕայն ﬕ բանավեճ կա
արտասահմանում՝ Դյակոնովի տեսակետը
համարվում է գիտական, որին հակադրվում
է հայասական վարկածը, որպես ավելի
քիչ գիտական և «ազգայնական»: Իսկ
Հայաստանում էլ, ինչպես ասացի, գիտնականների ﬔծ մասը հայասական տեսակետի կողﬓակիցներ են: Ինտերնետը
հեղեղված է դյակոնովյան մոտեցման և
հայասական վարկածի ջատագոﬖերի ու
հակառակորդների փոխադարձ հայհոյանքներով, բայց նրանք, իրականում, պարզ
սիրողներ են և տեղյակ չեն նույնիսկ Դյակոնովի աշխատանքներից: Վերջինս, օրինակ, աշխատել է գիտականորեն ցույց
տալ, որ Ուրարտուի ձևավորուﬕց առաջ
հայերենը պիտի ներկա լիներ Հայաստանի տարածքում, և ուրարտերենում
կան հայկական փոխառություններ՝ «պրոհայկական» քայլ, որը անսպասելի պիտի
լինի երկու կողﬕ համար էլ: Կարելի է
ասել, որ գիտական մակարդակով ռեալ
քննարկում այդ հարցի վերաբերյալ
աշխարհում գոյություն չունի: Իսկ Հայաստանում թուլացող գիտությանը զուգահեռ առկա է ուժեղացող «ազգային-ազատագրական» ուղղությունը: Ասենք, ուզում
են Հայաստանի պատմությունը սկսել
հնդեվրոպական նախահայրենիքից՝ այն
տեղադրելով անպայման Հայաստանում,
բոլորովին կարդացած չլինելով և չիմանալով գիտության նոր փաստերը, մոտեցուﬓերը, տեսակետները: Դա գիտություն չէ, այլ սիրողական մոտեցում, և
փաստորեն Հայաստանում ևս այս հարցի
գիտական քննարկում չկա: Եկող տարի ես
կհրապարակեմ հայ ժողովրդի ծագման
մասին իմ ﬔնագրությունը, որ վաղուց եմ
գրել, ուղղակի դժվարություններ կային
տպագրության հետ կապված: Հույս ունեմ,
որ այն կհրատարակեմ նաև անգլերեն:
Գուցե դրանով որոշակի դրական դինաﬕկա
հնարավոր լինի հաղորդել գործընթացին, և
որոշ հարցեր ավելի ճիշտ հունի ﬔջ դրվեն:
Իմ աշխատանքների ﬔծ մասը առասպելներին և էպոսին է վերաբերում: Մինչև
վերջերս, ﬕջազգային գիտության ﬔջ
համարվում էր, որ համարյա ողջ հին
հայկական հոգևոր մշակույթը փոխառված է իրանականից, կարելի է ասել, նրա
ﬕ դժգույն դրսևորուﬓ է, ուր կան նաև
որոշ աննշան այլ՝ սեմական, խուռաուրարտական,
խեթական
տարրեր:
Հայկական
մշակութային
ինքնուրույն
տարր, այսպիսով, կարծես չկար: Ես ﬕ
շարք ﬔնագրություններ և հոդվածներ
եմ հրատարակել հայերեն, անգլերեն և
ռուսերեն լեզուներով, փորձելով ցույց
տալ հին հայկական հոգևոր մշակույթում
բնիկ հայկական՝ հնդեվրոպական տարրի
առկայությունը, ապա և նրա կապերը Հին
Արևելքի հետ: Իրանական տարրը ﬔզանում
ուշ է մտել և նրա դերը չափազանցված է:
Կարծում եմ, որ իմ աշխատանքներից հետո
ոչ ոք այլևս հայկական մշակույթը որպես
իրանական ազդեցությունների դաշտ չի
ներկայացնի:

¶àðÌ²ð²ð 1-3 (237-239)
– àõñÇß Ç±Ýã Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ áõÝ»ù,
áñ å³ïñ³ëïíáõÙ »ù Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³å³·³ÛáõÙ:

– Բացի ասածիցս, ես աշխատանքներ
ունեմ ուրարտագիտության որոշ այլ խընդիրների, հին Հայաստանի կրոնի, ժամանակակից ֆոլկլորի, հաﬔմատական
առասպելաբանության, հայ լեզվաբանության վերաբերյալ, որոնցով ﬕշտ զբաղվել
եմ: 2006 թվականից, Արամ Քոսյանի և
Երվանդ Գրեկյանի հետ համատեղ, հրատարակում ենք «Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies» հանդեսը (ես
խմբագրի տեղակալն եմ): Այն նվիրված է
Հին Արևելքի և հատկապես Ուրարտուի
ուսուﬓասիրությանը և հայագիտությանը,
տպագրվում է արևմտաեվրոպական լեզուներով: Դա ﬕջազգային հեղինակությաւն
ունեցող հանդես է, որտեղ տպվել ու տպվում
են աշխարհի ﬕ շարք նշանավոր գիտնականներ (Վ. Իվանով, Յ. Պուհվել, Մ. Սալվինի, Գ. Վիլհելմ, Գ. Մելչերտ և այլք):
Ներկայումս Արսեն Բոբոխյանի հետ
հրատարակության եմ պատրաստում ﬕ
գիրք՝ հոդվածների ժողովածու, նվիրված
վիշապ կոթողներին: Նախանցյալ տարի
ﬔնք Հնագիտությւան և ազգագրության
ինստիտուտում ﬕ գիտաժողով կազմակերպեցինք, հուսալով առաջ մղել այդ
կոթողների ուսուﬓասիրությունը: Դրանք
ﬔր լեռնաշխարհի աﬔնահին, աﬔնահետաքրքիր և աﬔնահանելուկային
հուշարձաններն են՝ աշխարհում նման
բան չկա: Հետո, 2012 և 2013 թթ. Արսեն
Բոբոխյանը իր երկու արտասահմանյան
գործընկերների հետ հայտնաբերեց մոտ
երկու տասնյակ նոր վիշապաքար: Ըստ ﬔր
ինստիտուտի տնօրեն Պավել Ավետիսյանի,
դա XXI դարի հայ հնագիտության աﬔնանշանավոր հայտնագործությունն է: Այդ
կոթողների հայտնաբերումը և ուսուﬓասիրությունը սկսվել է 1909 թ. Նիկոլայ Մառի կողﬕց: Փաստորեն, հարյուր տարի անց
ﬕայն կարողացանք նոր իրական քայլ կատարել դրանց հայտնաբերման և ուսումնասիրության ﬔջ: Հույս ունենք այս տարի
հրապարակել այդ գիրքը:
Գրականության ինստիտուտի նախկին
տնօրեն Ազատ Եղիազարյանի ջանքերով
2003-ից ﬔզանում կազմակերպվեց հայկական էպոսին նվիրված գիտաժողոﬖերի
ﬕ շարք: Վերջինը՝ չորրորդը, եղավ անցած
տարի՝ նվիրված կովկասյան և հայկական
էպոսների կապերին: Մասնակիցների ﬔծ
մասը Կովկասից էր: Այդ հարցերի վերաբերյալ ուսուﬓասիրություններ գրեթե չկան:
Բայց հետաքրքիր է, որ ﬔր կապերը կովկասյան էպոսների հետ ավելի խորն են,
քան վրացականի հետ. այն, ինչ կա, ասենք,
ﬔզ մոտ և Օսեթիայում, չկա Վրաստանում:
Ազդեցությունները և կապերը, ﬕ տեսակ,
«թռել» են Վրաստանի վրայով: Այդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն հավանաբար
կխմբագրեմ և կհրատարակեմ հաջորդ
տարի:
Մենք հիմա 4 հոգով՝ ես, Երվանդ Գրեկյանը,
Նվարդ Տիրացյանը, Միքայել Բադալյանը,
պետական գրանտ ենք շահել, որի ծրագրի
շրջանակներում պիտի ուսուﬓասիրենք
Ուրարտուի էթնիկական կազմը:
Եկող տարի մայիսին, իմ նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի կունենա հաﬔմատական առասպելաբանության ﬕջազգային
ընկերակցության
հերթական
գիտաժողովը: Նմանօրինակ հեղինակավոր
գիտաժողոﬖեր ﬔզանում շատ չեն եղել, և
այն, հուսով եմ, ﬕ նոր խթան կլինի հայաստանյան գիտության զարգացման համար:
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– Î³ñÍÇùÝ»ñ Ï³Ý, áñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¢ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ï³åÁ Ïïñí»É ¿: ä³ïÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
ÙÝ³ó»É ¿ Ý³Ëáñ¹ ¹³ñáõÙ, Ýáñ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇó
ï»ÕÛ³Ï »Ý ÙÇ³ÛÝ Ý»Õ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ: Æ±Ýã ³Ý»É
¹³ë³·ñù³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï, áñÇ ÑÇÙùÁ 20ñ¹ ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ëÇ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý: Â»å»ï ¹³ë³·ñù³ÛÇÝÁ ÙÇßï ¿É
å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ¿, ë³Ï³ÛÝ ß³ï ã¿± ³ñ¹Ûáù ³ÛÝ
ÑÝ³ó»É ¢ áã Ñ³Ù³ñÅ»ù å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ ï³ÉÇë:

– Վերջին ժամանակներում դասագրքերի
հետ չեմ շփվել, բայց տեղյակ եմ, որ որոշ
հարցերում (նաև՝ ﬔր քննարկած) դասագրքերում ևս առկա են ﬔրձգիտական
մոտեցուﬓեր: Կա նաև ﬕ կարևոր բան՝
այդ դասագրքերը հաճախ հետաքրքիր
չեն: Սովետական դարաշրջանում հայոց
պատմությունը անցնելիս ես հաճախ
տհաճություն եմ ապրել: Օրինակ, Լեոն
բարձր դասարաններում շատ հետաքրքիր
կարդացվում էր, իսկ դասագիրքը՝ ոչ: Գրված
են վատ, երեխայի համար անհասկանալի
են և անհետաքրքիր. հեղինակներն աշխարհից տեղյակ չեն և ﬕայն ﬕ աղբյուր
ունեն՝ ռուսական դասագրքերը: Տասնհինգ
տարի առաջ, ԱՄՆ-ում, վերջին դասարանի
պատմության ﬕ տեղական դասագիրք կարդացի ﬔծ հետաքրքրությամբ: Պետք է գտնել
երեխաներին հետաքրքիր և հասկանալի
ձևեր:
– Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ ²µ»ÕÛ³ÝÁ, ²×³éÛ³ÝÁ, Ø³Ý³Ý¹Û³ÝÁ
ÑëÏ³Û³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù ¿ÇÝ Ï³ï³ñáõÙ, Ñ³×³Ëª
³Ý·³Ù ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ³ßË³ï³Ýù: ²Ûëûñ
ÑÝ³ñ³íá±ñ ¿ ÝÙ³Ý Ù³ëßï³µ³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù. ¹ñ³
Ï³ñÇùÁ Ï³±, Ã»±Ù³ñ¹ÇÏ ãáõÝ»Ý ÝÙ³Ý Ï³Ùù:

– Դարաշրջանն է փոխվել: Մեր դարաշրջանը Լեոնարդո դա Վինչիներ չի ծնում:
Մեր ոչ ﬕ ինստիտուտ չի կարող հիմա Աճառյանի աշխատանքը կատարել, բայց քանի որ
նա արդեն եղել է, նրա գործի հիման վրա
փորձում ենք առաջ գնալ: Միայն անձերի և
դարաշրջանի խնդիր չէ: Կան հզոր երկրներ,
որտեղ գիտությունը ﬔծ անկուﬓեր չի արձանագրում: Մեզ մոտ այդպես չէ, և ﬔր
գիտության վիճակը պայմանավորված է
պատմական դարաշրջանով՝ ասենք, պատերազմ կա թե չկա, կապեր կան առաջատար գիտական կենտրոնների հետ, թե
ոչ: Աճառյանը, Աբեղյանը, Մանանդյանը
գնացել են Եվրոպա, կրթություն ստացել,
վերադարձել, աշխատել այստեղ: Ոմանք
հիմք են դրել իրենց նոր դպրոցներին:
Մենք չունենք հնարավորություն այստեղ
նոր աճառյաններ պատրաստելու: Կարող
ենք ﬕայն ուսանողներ և ասպիրանտներ
ուղարկել սովորելու, կամ լավ դասախոսներ
բերել այստեղ դասավանդելու: Դրա
համար փող է պետք՝ ոչ այնքան շատ, և
կամք: Ունենք շատ լավ լեզվաբան՝ Հրաչ
Մարտիրոսյանը, ով ապրում է Հոլանդիայում: Ակտիվ գիտնական է, սիրում է
դասավանդել: Կարելի է նրան բերել: Ռուս
գիտնական Իլյա Յակուբովիչը նախանցյալ
տարի Հայաստանում էր և ուզում էր ﬔկ
տարի այստեղ ապրել և հնդեվրոպական
լեզվաբանության կուրս վարել: Դրա համար պետք էր ﬕայն վարձատրել նրան.
կապրեր այստեղ և կզարգացներ ﬔր գիտությունը: Ուսանողները, երբ լսեն լավ գիտնականների, զարգացման խթան կունենան:
Բայց ցավոք, դա չի արվում:
Ներկայումս ﬔր՝ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը շատ հզոր,
գիտության հիմքերի վրա կանգնած ինստիտուտ է: Ինչո՞ւ: Հնագիտությունը, որ ինս-
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տիտուտի առաջատար ճյուղն է, օբյեկտիվ
գիտություն է: Ինչքան էլ պայծառացնենք
ﬔր հնագիտությունը, այն Հին Եգիպտոսի,
Միջագետքի, Հունաստանի հզորությունը
չունի ո՛չ մշակութային առումով, ո՛չ
տարածվածությամբ: Մենք չենք կարող
հորինել ու պնդել, որ ﬔնք բուրգեր ենք
ունեցել՝ չկան: Եվ հնագիտությունը ﬔզանում դինաﬕկ զարգանում է: Մենք
ունենք կապեր արևմտյան հնագետների
հետ: Նրանք են գալիս, ﬔրոնք են գնում,
մշտապես մասնակցում ենք ﬕջազգային
գիտաժողոﬖերի:
Մեր
հնագետներից
ոմանք խոսում են օտար լեզուներով: Այս
վիճակը նաև այլ օբյեկտիվ պատճառ ունի.
արտասահմանյան հնագետների համար
Հայաստանի հողը, նրա ընդերքի հնագիտական ﬓացորդները հետաքրքիր են:
Գալիս են պեղելու, ուսուﬓասիրելու: Իսկ
մյուս հումանիտար գիտությունների համար
կամք և ﬕջոցներ են պետք:
– È»½í³µ³Ý Ðñ³ã Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÁ ³ÏïÇí
¿ ý»ÛëµáõùáõÙ, Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ¿ Ñ³Ûáó É»½íÇ
å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Ù³ïã»ÉÇ ·áñÍ»ñ:
ÆÝãáõ± ¸áõù ¢ áõñÇß ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ ã»ù ß³ñ³¹-

Համաշխարհային արվեստում բազմաթիվ են Տիրոջը՝ Քրիստոսին նվիրված ստեղծագործությունները, սրբապատկերները,
որոնցից յուրաքանչյուրում մարդը որոնում է իրեն հուզող հարցերի պատասխանները... Որոնում, գտնում, անկեղծանում,
զրուցում ինքն իր հետ, ազատվում իր ﬔջ ամբոխված խռովություններից:
Տիրոջ դիմապատկերի առջև այլ կերպ գուցե հնարավոր էլ չէ:
Մարդկային երևակայությունը, հավանաբար, անկարող է կերտել առավել կատարյալ ու անեղծ որևէ ստեղծագործություն, որը
կկարողանա նմանության ենթաշերտեր ունենալ Աստծո Անձեռակերտ պատկերի հետ:
Աստվածային հայտնության աննախադեպ երևույթ են հայկական ավանդական թոնրում թխված՝ ցայսօր նմանը չունեցող
Քրիստոսի դիմապատկերով լավաշները, որոնք անկարող են
անհաղորդ թողնել և որևէ ﬔկին:
Լավաշներից յուրաքանչյուրը դիտելիս, ասես, ﬕահյուսվում
են առաջին քրիստոնյա ժողովրդի՝ հավատն իր ﬔջ կրող հայի
կերտած, ամբարած սեփական պատմությունը, Տիրոջ չարչարանաց ուղին և հայ ազգային քրիստոնեական հավատքը յուրաքանչյուրիս հոգում իբրև անմար կանթեղ պահելու գաղափարը:
Քրիստոսի դիմապատկերով լավաշներից յուրաքանչյուրն իր
ﬔջ, ասես, կրում է քրիստոնեության հիﬓաքար հանդիսացող
մշտանորոգ սերը:
Սրբապատկերներ, ուր դրոշմված է ոչ թե երկրային մարդու,
այլ երկնակյացի՝ Աստծո անսահման պատկերը: Սուրբը ներկայանում է փոխակերպված, երկրային չարչարանքներից
օտարված, աﬔնափայլ ճառագայթի ﬕջով արդեն ﬔզ է նայում
անստվեր ծագում ունեցող երկնավորը: Ժողովրդական արվեստի
նմուշ ինքնատիպ սրբապատկերներից յուրաքանչյուրը Հիսուսի
դիմապատկերով ﬔկ ամբողջական լավաշ է՝ հեռահար աղերսներ ունենալով Թուրինյան պատանքի հետ: Ի տարբերություն
Թուրինյան պատանքի, սա կտավե սավան չէ, այլ, ինչպես արդեն
նշվեց, լավաշ (մաքուր և զուտ ցորենի ալյուրից պատրաստված
թարմ բաղարջ՝ անթթխմոր):
Փրկչի դիմապատկերը ստացվում է ոչ թե գծա կամ գեղանկարչության ﬕջոցով, այլ առկա է այլ տեխնիկա. Հիսուսի դեմքը
պատկերվում է եփման, այրման շնորհիվ (տարբեր փուլերով):
Կարծում ենք պատահական չէ ու նաև ի վերուստ է տրված, որ
սրբապատկերների համար իբրև խորհրդանիշ է հանդիսանում
հայկական ավանդական թոնրի լավաշը (լավաշն ընդգրկված է
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության
ñáõÙ Ò»ñÁ: Ä³Ù³Ý³ÏÇ å³Ï³±ë ¿, Ã»± ³ÛÉ
ներկայացուցչական ցանկում): Հայ
å³ï×³éÝ»ñ Ï³Ý:
ժողովուրդն առանձնահատուկ պաշ– Իմ տարիքն արդեն ﬔծ է, և ես ինտերնետամունք է տածել թոնրի նկատմամբ,
տաֆեյսբուքյան կերպար չեմ: Ֆեսյբուքից
այն անվանել են Աստծո տաճար կամ
ես ինձ վատ եմ զգում: Ինձ համար Հաեկեղեցի, թոնրով երդվել են, հացն
յաստանի իրականության գլխավոր թերուաստվածացրել:
թյուններից ﬔկն այն է, որ աﬔն ինչ շատ
է քաղաքականացված, ինչպես և հայաՏերունական աղոթքում ևս «Զհաց ﬔր
գիտությունն է քաղաքականացված: Անհանապազորդ տո՛ւր ﬔզ այսօր» արընդհատ իրար «սխալ հանելը» և հայհոյելը
տահայտությամբ հաստատագրվում է
առաջընթաց չի կարող ստեղծել: Կարծում եմ,
հացի կենսական անհրաժեշտությունը:
որ քաղաքական ենթատեքստով մշտական
Սրբապատկերները կրկնակի լուսահակադրվածությունները արդյունավետ չեն
կիր են, քանի որ Տիրոջ դեմքն արտաև ﬖասում են ﬔր ժողովդրին: Երեկ իմ ընկեցոլված է կենսական կարևորություն
րը ﬕ պատմություն պատﬔց, որ լսել էր
ունեցող հացի՝ լավաշի վրա: ՍրբաԱﬔրիկայում: Երկու հայ Ֆրեզնոյում դատպատկերի գեղարվեստական լեզուն իր
վում են: Դատավորն ասում է՝ վաղը եկեք՝
ենթաշերտերում պահում, ամբարում
հարցը կլուծենք: Հաջորդ օրը դատվողները
է ոչ ﬕայն քրիստոնեության, այլև՝ հայ
գալիս, ասում են, որ իրարից պարտք ու
ժողովրդի պատմության էջերը: Այստեղ
պահանջ չունեն: Երեկոյան նրանք մասԱստված ու մարդ արարածը հանդիպում
նակցել են հանդիպման Անդրանիկի հետ,
են դեմհանդիման: Տիրոջ կերպարի
և դա փոխել է նրանց վերաբերմունքն իրար
խորքայնությունն առավելագույնս մոտ
նկատմամբ: Պետք է կարողանալ ﬕավորել
է իր երկնային նախատիպին, այն այլևս
մարդկանց, ոչ թե թշնամացնել:
անբաժան է պահում երկրայինն ու երկԻլուր, 18 սեպտեմբեր, 2013
նայինը:
²ñÙ»Ý äºîðàêÚ²Ü
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Հետաքրքիր է Լավաշ-Սրբապատկերների հայտնությունը.
սցենարիստ, գրող, ռեժիսոր, բազմաթիվ հեռուստանախագծերի
հեղինակ և պրոդյուսեր Արթուր Վարդանյանը վավերագրական
ֆիլմ էր նկարահանում հայկական ավանդական հացի ստեղծման ու պատմության մասին: Հերթական լավաշը թոնրից դուրս
բերելիս, հանկարծ նկատեց, որ լավաշի վրա արտատպված են
բոլորիս ծանոթ դիմագծերը: Այս աﬔնն այնքան անսպասելի էր, որ
Արթուր Վարդանյանը կրկին ու կրկին ստուգում էր՝ համոզվելու
համար, արդյո՞ք լավաշների վրա Տիրոջ դիմապատկերն է:
Այսպես հղացավ ﬕտք. կազմակերպել Հիսուսի տարիքը խորհրդանշող 33 Լավաշ-Սրբապատկերներից բաղկացած՝ «ԵՍ
ԵՄ ՀԱՑՆ ԿԵՆԴԱՆԻ» խորագրով ցուցահանդես, որն իր ﬔջ
կրում է Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը: Ինչպես արդեն
նշվեց, լավաշի վրա արված դիմապատկերները զուգորդուﬓեր
ունեն Քրիստոսի անձեռակերտ պատկերների հետ: Այսինքն՝
այնտեղ չկա նկարչական տեխնիկայի և որևէ ﬕջամտություն:
Լավաշներն, ասես, Փրկչի դեմքից արտատպված պատկերներ
լինեն: Առհասարակ, Քրիստոսի պատկերման ավանդույթը
երկար ճանապարհ է անցել. II-IV դդ. հռոﬔական անձաﬖերում
պահպանվել են սիմվոլիկ կամ պատմողական բնույթ կրող
քրիստոնեական արվեստի որﬓանկարներ: Վաղ քրիստոնեական գրողները չեն նկարագրել Նրա արտաքինը և հիﬓականում
առաջնորդվել են Հովհաննես առաքյալի խոսքի ﬔջբերմամբ.
«Ուստի, թոթափեցե´ք ձեզնից աﬔն կեղտոտ սովորություն ու
չար ցանկություն և հեզությամբ ընդունեցեք ձեր ﬔջ սերմանված
Աստծու խոսքը, որ կարող է փրկել ձեր հոգիները»: Հետագայում
արդեն Փրկչի կերպարը եղել է նախ ըստ Ավետարանի դեպքերի
ականատեսների ներկայացման, իսկ ավելի ուշ՝ նրանց
գրվածքների հիման վրա: Նոր Կտակարանում, ինչպես և վաղ
քրիստոնյաների մոտ, Քրիստոսը հիﬓականում ընկալվել է
իբրև սովորական մարդ, նրան պատկերել են նաև նշանների
և այլաբանության ﬕջոցով: Հիսուսի արտաքինի աﬔնավաղ
նկարագրությանը հանդիպում ենք հրեական պրոկոնսուլ
Պուբլեոս Կորնելիոս Լենտուլոֆ Սպինտերի՝ Հռոﬕ սենատին
ուղղած նամակում. «Այս մարդը բարձրահասակ է, վեհանձն և
ունի արժանապատիվ արտաքին, այնպես որ դիմացինի մոտ
առաջացնում է ﬕաժամանակ և՛ վախ, և՛ սեր»: Նամակի հեղինակը նաև նշում է, որ Նա ուներ ուղիղ, մուգ, ուսերից ներքև,
և, ինչպես նազովրեցիների մոտ էր ընդունված, ﬔջտեղից երկու
մասի բաժանված մազեր, լայն ճակատ, շեկ, խիտ, ոչ երկար, բայց
երկատված մորուս, աչքերը երկնագույն են ու անասելի փայլուն:
Նրա խոսքը մտածված է, ճշգրիտ և զուսպ: Նա երկրածիններից
լավագույնն է:
Տիրոջ Անձեռակերտ պատկերի ծագման պատմությունը, որի
մասին հիշատակում է նաև Մովսես Խորենացին իր «Հայոց
պատմության ﬔջ», կապված է VI դ. ասորական Եդեսիա քաղաքի թագավոր Աբգար V-ի ապաքինման հետ: Երբ արքայի
ուղարկած նկարչին որևէ կերպ չի հաջողվում պատկերել Տիրոջը,
Քրիստոսը լվացվում է, դեմքը սրբում վարշամակով ու տալիս
այն՝ փոխանցելու արքային, որպեսզի նա բժշկվի:
Քրիստոսի ﬔկ այլ անձեռակերտ պատկեր, որը գտնվում է
Հռոﬕ Սուրբ Պետրոս տաճարում, կապված է Կաթոլիկ եկեղեցու սրբերից ﬔկի՝ Վերոնիկայի անվան հետ: Պահպանվել են
սրբություններ, որոնց իսկությունը եկեղեցին հնարավոր է համարում: Վերոնիկան՝ ազդվելով Հիսուսի տանջանքներից, երբ
Տերն իր խաչն էր տանում Գողգոթայի ճամփով անդառնալի,
Նրան է ﬔկնում իր թաշկինակը՝ հոնքերի քրտինքը մաքրելու համար: Քրիստոսը վերադարձնում է այն՝ վրան երեսի պատկերը
դրոշմված: Տիրոջ անձեռակերտ պատկերի հետ կապված ﬔկ
այլ սրբություն՝ Թաշկինակը Մանոպելոյից, պահվում է իտալական Աբրուցո գավառում: Ոչ ﬔծ, գրեթե թափանցիկ քողի վրա
մորուսավոր տղամարդու դեմք է, չկա ներկի և ոչ ﬕ հետք:
Պատկերը երկկողմանի է: Հաջորդ սրբությունը իսպանական
Ալիկանտե քաղաքում պահվող բատիստե կտավի ուղղանկյուն
կտորն է, որի վրա արյան հետքեր են և Քրիստոսի դիմագծերը:
Տիրոջ ոչ ﬕայն դեմքը, այլև մարﬕնն է, ըստ հավատավորների,
դրոշմված Իտալիայի Թուրին քաղաքում պահվող Թուրինյան
պատանքին: Ըստ ավանդության, Հիսուսի խաչակրաց չարչարանքներից և մահից հետո հենց այդ պատանքի ﬔջ է փաթաթվել
է Նրա մարﬕնը:
Քրիստոսի դիմապատկերով հայկական լավաշներում նկատելի
են աղերսները վերոնշյալ անձեռակերտ սրբապատկերների դի-
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մագծերի ու պատկերման հետ: Լավաշներից յուրաքանչյուրն
ինքնատիպ է ու չկրկնվող, ինչպես և ինքնին երևույթը: Այնտեղ
արտահայտված են Տիրոջ տարբեր հոգեվիճակները, նրա զգացմունքերը, ապրուﬓերը: Հետաքրքիր է Հիսուսի հոգու աչքերի
նայվածքը, անկախ նրանից՝ Փրկչի աչքերը բաց են, թե՝ փակ,
ﬕևնույն է, դիտողը զգում է Քրիստոսի աﬔնատես հայացքը: Հենց
աչքերն են ﬔկնաբանում դիմապատկերը, ցույց տալիս կերպարի
սրբությունը, նրա լուսակիր լինելը: Սրբապատկերներին նայելիս տպավորություն է ստեղծվում, որ ոչ թե ﬔնք, այլ Տերն է
նայում ﬔզ իր կենդանարար կամքով: Անգամ արվեստաբանի
համար է դժվար վերլուծել այս սրբապատկերները, քանի որ
երևույթը որքան նոր է, նույնքան էլ մարդկության պես հին, այն
նոր խոսք է արվեստում և ﬕաժամանակ՝ կրողն է բազմադարյան
պատմության:
Լավաշ-էքսպոնատները կամրջում են ժամանակաշրջանները՝
ﬕախառնելով հինն ու նորը, անցյալն ու ներկան ու վեր հանում
մարդկության կարևորագույն ձեռքբերումը՝ անսկիզբ ու անժամանակ հավատն առ Աստված:
Ինչպես նշում է արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ
ԳԱԱ թղթակից անդամ, ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի տնօրեն
Արարատ Աղասյանը, երևույթն ինքնին բացառիկ է ու տպավորիչ
նորույթ: Ըստ նրա, այս սրբապատկերներն իրենց սկիզբն են
առնում ﬔր ազգային ակունքներից: «Իրոք աննախադեպ է,
ﬕնչ այս չհանդիպած, և, իհարկե, զարմանք է առաջացնում այն,
որ պատկերն ստացվում է հայկական ավանդական թոնրում,
այսինքն առանց որևէ նկարչական տեխնիկայի ﬕջամտության:
Այստեղ վեր են հանվում ազգային ավանդույթները և հայ ազգային քրիստոնեությունը», – նշում է արվեստաբանը:
Լավաշները հնարավորություն են ընձեռում ևս ﬔկ անգամ
հաղորդակից լինելու հայ ազգային քրիստոնեությանը, Հայ Եկեղեցուն, ﬔր քրիստոնեական վարդապետության կարևորագույն՝ Սուրբ Հաղորդության խորհրդին՝ Քրիստոսի մարﬓին ու
արյանը ճաշակելու, հաղորդ դառնալու խորն իմաստին. առանց
Սուրբ Հաղորդության որևէ քրիստոնյայի փրկություն չի կարող լինել, որովհետև Քրիստոս ինքն իր խոսքերում ասում է.
«Ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքից է իջած» (ÐàìÐ²ÜÜºê ¼:3971): 33 դիմապատկերներից յուրաքանչյուրն արտահայտում է
Քրիստոսի ներկայությամբ Վերջին ընթրիքի՝ Պասեքի ժամանակ
նրա ասած խոսքը. «Ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքից է իջած.
թէ մէկն այս հացից ուտի, յաւիտենապէս կ՚ապրի. և այն հացը, որ
ես կը տամ, իմ մարﬕնն է, որը ես կը տամ, որպէսզի աշխարհը
կեանք ունենայ» (ÐàìÐ²ÜÜºê ¼:39-71):
Առհասարակ ողջ այս երևույթն ունի կարևորագույն նպատակ.
ելնելով ﬔր ակունքներից՝ պահել ու պահպանել ﬔր ազգային
արժեքները, որի հիﬓավոր կամուրջը հայ ազգային քրիստոնեությունն է:
ÐéÇ÷ëÇÙ» ì²ð¸²ÜÚ²Ü
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Ü³í³ë³ñ¹Ç ·³ÕïÝÇùÁ. ÇÝãáõ ¿ÇÝ
Ñ³Û»ñÝ ²Ù³ÝáñÁ ïáÝáõÙ û·áëïáëÇ 11-ÇÝ
Ժամանակը ճիշտ հաշվարկելու կարողությունը քաղաքակրթության գաղտնիքների և առեղծվածների բացահայտման բանալին
է: Պատմական և ճարտարապետական ﬕ շարք հուշարձանները,
ինչպես նաև ﬔզ հասած գրավոր վկայությունները ապացուցում են,
որ հազարավոր տարիներ առաջ հայկական հողում ապրող մարդիկ
ոչ ﬕայն տիրապետում էին ժամանակի մասին գիտությանը, այլև
կարողանում էին կիրառել իրենց գիտելիքները…
Հայտնի է, որ Նավասարդը կամ հայկական Ամանորը մարդիկ
նշում էին օգոստոսի 11-ին: Սակայն ինչո՞ւ հենց այդ օրը: Ի՞նչ գաղտնիք է պարունակում այդ ամսաթիվը: Ինչո՞վ էր այդ օրը տարբերվում
տարվա մյուս օրերից:
Այս հարցերի պատասխանները ստանալու համար ﬕայն google-ի
որոնուﬓերով սահմանափակվել հնարավոր չէ: Իհարկե, համացանցում որոշակի պատասխաններ կարելի է գտնել: Օրինակ՝ այն,
որ հին հայկական օրացույցով տարին ուներ 13 աﬕս. 12 աﬕս՝ 30
օրով, և ևս ﬔկ աﬕս, որը բաղկացած էր ﬕայն հինգ օրից: Այն տևում
էր օգոստոսի 6-ից 10-ը և կոչվում էր «Հավելյաց»: Իսկ օգոստոսի
11-ից սկսվում էր Նավասարդը, այդպես էր կոչվում նաև տարվա
առաջին աﬕսը:
Sputnik Արﬔնիային այդ օրվա մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն տրամադրեց անկախ հետազոտող Վազգեն Գևորգյանը: Նրա խոսքով` Օրիոնի համաստեղությունը դուրս է գալիս
տեսանելիության գոտուց օգոստոսի սկզբին և հենց ամսի 11-ին
առավոտյան ժամը 4-ին այդ գործընթացը հասնում է կուլﬕնացիային, երբ Օրիոնի գոտու վերևի աստղը (Մինտակա-Կշիռք)
հասնում է երկնային հասարակածին: Օրիոնի համաստեղությունն այս կուլﬕնացիային է հասնում 25920 տարին ﬔկ անգամ և
խորհրդանշում է նոր տիեզերական տարվա սկիզբն ու հնի ավարտը: Հենց այդ կետի շնորհիվ երկնային հասարակածի վրա հնում
գիտնականներն աստղաբաշխական ճշգրտությամբ հաշվարկում
էին ժամանակը և կազմում օրացույցը:
Հայաստանում Օրիոնն անվանում են Հայկի համաստեղություն:
Հին հայկական օրացույցի համաձայն՝ հայկական տարեգրությունը
սկսվում է մ.թ.ա. 2492 թվականին, երբ հայ ժողովրդի նախահայր
Հայկ Նահապետը եռաթև նետով սպանում է բռնակալ Բելին, որը
ներկայացնում է Ցլի համաստեղությունը:

Ð³ÛÏÇ ³ñÓ³ÝÁ ºñ¢³ÝáõÙ
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Ðàð¸àð²Î Ð²ÚºðºÜ ÀÜ¸àôÜºÈÆ Ð²Ø²ðÄºøÜºð
àôÜºòàÔ úî²ð ´²èºðÆò Êàôê²öºÈàô Ø²êÆÜ
Հայտնի իրողություն է, որ լեզուներն առանց փոխառությունների
չեն լինում: Դրանք եղել են, կլինեն և ﬔրժելի չեն, եթե անհրաժեշտաբար են փոխառվել: Իրողություն է նաև, որ աﬔն լեզու փորձում
է հնարավորինս զերծ ﬓալ օտար բառերից՝ ստեղծելով դրանց համարժեքները: Երբ տվյալ լեզվում ստեղծվում է համապատասխան
բառը, որը հասարակությունն ընդունում է, փոխառությունը դառնում է օտարաբանություն:
Ի տարբերություն փոխառության՝ օտարաբանությունը ﬔրժելի
է, որովհետև նախընտրելով օտարաբանությունը՝ նսեմացնում ենք
մայրենի լեզուն, խանգարում նրա բնականոն ընթացքը:
Հայերեն շատ բառեր, ցավոք, երբեﬓ անտեսվում են:
Նկատի ունենալով վերը ասվածը՝
Ðàð¸àðàôØ ºÜø
ստորև բերված օտար բառերի փոխարեն գործածել հայերեն
համարժեքները.
1. абонемент աբոնեﬔնտ – բաժանորդագիր
2. абстракт աբստրակտ – վերացական

3. абсурд
աբսուրդ – անհեթեթություն, անհեթեթ
4. амбициозный ամբիցիոզ – հավակնոտ
5. автореферат ավտոռեֆերատ – սեղմագիր
6. аттестат
ատեստատ – վկայական
7. баланс
բալանս – հաշվեկշիռ
8. дефицит
դեֆիցիտ – պակասուրդ
9. дивиденд
դիվիդենտ – շահաբաժին
10. диссертация դիսերտացիա – ատենախոսություն
11. диспетчер դիսպետչեր – կարգավար
12. эмоция
էմոցիա – հույզ
13. имидж
իﬕջ – կերպար
14. инвалид
ինվալիդ – հաշմանդամ
15. инвестиция ինվեստիցիա – ներդրում
16. легитимный լեգիտիմ – օրինական, օրինակարգ
17. логика
լոգիկա – տրամաբանություն
18. коллега
կոլեգիա – վարչանի
19. компетентный կոմպետենտ – իրազեկ, իրավասու
20. компромисс կոմպրոﬕս – փոխզիջում
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Հայերենում Օրիոնի գոտին ունի ﬕայն իրեն հատուկ՝ «Հայկի
շամփրուք» կամ «շամփրուք – կշիռք» անվանումը, որը նշանակում է
«հավասարակշռության առանցք»:
Պատմության ﬔջ պահպանվել է ﬕ գեղեցիկ ավանդույթ, որի
համաձայն՝ օգոստոսի 10-ի լույս 11-ի գիշերը ժողովուրդն արքայի
գլխավորությամբ հավաքվում էր Նպատ լեռան ստորոտին՝
Արածանի գետի ափին, և սպասում աստղի երևալուն: Տոնակատարությունը շարունակվում էր ﬕ քանի օր և ավարտվում համընդհանուր տոնակատարությամբ:

Ü³í³ë³ñ¹

Նավասարդը տոնում էին Հայկի տարած հաղթանակի պատվին,
այդ պատճառով այն նշում էին մ.թ.ա. 2492 թվականից ﬕնչև XVIII
դարի սկիզբ, երբ կաթողիկոս Սիﬔոն Երևանցու հրամանով Նոր
տարվա սկիզբ պաշտոնապես համարվեց հունվարի 1-ը:
Ի դեպ, 2007 թվականի օգոստոսի 11-ին Հայաստանում հին հայկական տոմարով նշեցին 4500 թվականը:
Ü³í³ë³ñ¹` ³ëïÕ³ÛÇÝ í»ñµ»éÝáõÙ
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21. концепция կոնցեպցիա – հայեցակարգ
22. креатив
կրեատիվ – ստեղծագործ
23. максимум մաքսիմում – առավելագույն
24. менеджмент ﬔնեջﬔնտ / ﬔնեջﬔնթ – կառավարում
25. монополия մոնոպոլիա –
1. ﬔնաշնորհ,
2. ﬔնատիրություն
26. монополист մոնոպոլիստ – 1. ﬔնաշնորհյալ,
2. ﬔնաշնորհատեր
27. менталитет ﬔնտալիտետ / ﬔնթալիտետ – մտածելակերպ
28. минимум ﬕնիմում – նվազագույն
29. негатив նեգատիվ – բացասական
30. шанс շանս – հնարավորություն
31. чек չեկ / չեք – վճարագիր, անդորրագիր
32. позитив պոզիտիվ – դրական
33. популизм պոպուլիզմ – ամբոխահաճություն
34. популист պոպուլիստ – ամբոխահաճ
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Քրիստոնեության ընդունուﬕց հետո Հայաստանում հին հայկական օրացույցը դուրս եկավ կիրառուﬕց և հետզհետե մոռացվեց:
Միջին դարերում Մեծ հայկական օրացույցը, որից օգտվում էին այն
ժամանակ, շարժական էր, ինչը շփոթմունք էր առաջացնում տոն
օրերի սահմանման հարցում:
«Այս առիթով 1082 թվականին Հովհաննես Իմաստասերին խնդրեցին կարգավորել տոն օրերը և հայկական օրացույցն անշարժ
դարձնել: Եվ այդ ժամանակ Իմաստասերը շրջանցեց բոլոր մյուս
ամսաթվերն ու Ամանորը սահմանեց օգոստոսի 11-ին», – պատմում
է Գևորգյանը:
Այն ժամանակ բոլորի համար գաղտնիք էր, թե ինչու էր ընտրված
հենց օգոստոսի 11-ը: Իմաստասերի՝ Մատենադարանում պահվող ﬕ շարք ձեռագրերի ուսուﬓասիրությունից հետո գիտնականները եկան այն եզրակացության, որ նա հիﬓվել է հին
հայերի գիտելիքների վրա, որոնց համաձայն՝ այդ ժամանակ
երկնքում որոշակի նշան էր հայտնվում: Այդպիսով, օգոստոսի 11-ը
նշանակալի օր էր ժամանակի սկիզբը մատնանշելու համար:
Այս պնդմանը համակարծիք էին նաև հնագույն քաղաքակրթության ﬕ շարք ուսուﬓասիրողներ, այդ թվում Գրեմ Հենքոկը,
«Բուրգերի գաղտնիքները (Օրիոնի առեղծվածը)» գրքի հեղինակ
Ռոբերտ Բյուվելը, «Գուշակների գաղտնիքը» գրքի հեղինակ Էդրիան
Ժիլբերտը...
Ի դեպ, Օրիոնի գաղտնիքը բացահայտելու համար Գրեմ Հենքոկը
Վազգեն Գևորգյանի հրավերով երկու անգամ այցելել է Հայաստան`
2014 և 2015 թվականներին: Այդ արշաﬖերի արդյունքները նույնպես
տեղ կգտնեն «Կորուսյալ գիտելիքներ» շարքում:
Իսկ ի՞նչ կարող ենք ﬔնք վերցնել գրաբարից այս թեման բացահայտելու համար:
«Աստղի «աս» արմատը նշանակում է ճշմարիտ, չխեղաթյուրված
տեղեկություն պարունակող, այսինքն ճշմարտություն, իսկ «տաղ»՝
վերևից եկող տատանման հաճախականություն: Այդպիսով, աստղ
բառի իսկական գաղափարական նշանակությունն է վերևից եկող
ճշմարտությունը», – ընդգծեց Գևորգյանը:
Ահա ﬔնք մոտեցանք հիﬓական հարցին՝ ինչո՞ւ ենք ﬔնք անդադար վերադառնում օգոստոսի 11-ին, այն դեպքում, երբ ﬔր կյանքում
իր դիրքերն ամուր հաստատել է հունվարի 1-ը:
Պատասխանը «Նավասարդ» բառի ﬔջ է, որը ﬔկնաբանվում է
այսպես՝ «նոր ասի ժամանակաշրջան»:
Ի՞նչ է դա նշանակում: Այն, որ երբ Օրիոնի գոտին հասնում է
երկնային հասարակածին, վերականգնվում է ոչ ﬕայն տարեկան
ցիկլը, այլև Երկրի էներգատեղեկատվական դաշտը: Դա ﬔծ ազդեցություն է թողնում բնության վրա և, առաջին հերթին, ջրի՝ փոխելով
նրա հատկությունները: Մոլորակի ջրային համակարգը կարծես
թարմանում է այդ օրերին, յուրովի վերբեռնում է տեղի ունենում (այդ
երևույթները գիտնականները բազﬕցս արձանագրել են տարբեր
սարքավորուﬓերի ﬕջոցով):
Այսպիսով օգոստոսի 11-ը պատահական ամսաթիվ չէ, այն տիեզերական-մոլորակային մասշտաբի գործընթացների սկիզբն է:
Գիտնականները համոզված են՝ սա ﬕստիցիզմ չէ: Հակառակը`
սա գիտություն է, որի ուսուﬓասիրությունը հանրությանը ﬕայն
օգուտ կբերի: Հետաքրքիր է, որ այդ տեղեկությունը գաղտնի չի եղել
ﬔր նախնիների համար, ավելին՝ նրանք այդ մասին պատﬔլ են
մյուս ժողովուրդներին:
ÈÇÉÇÃ Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü
35. практик պրակտիկ – գործնական
36. принтер պրինտեր – տպիչ
37. реальный ռեալ – իրական
38. рейтинг ռեյտինգ – վարկանիշ
39. санкция սանկցիա(ներ) – պատժաﬕջոց(ներ)
40. символ սիմվոլ – խորհրդանիշ
41. символичный սիմվոլիկ – խորհրդանշական
42. систем սիստեմ – համակարգ
43. ситуация սիտուացիա – իրադրություն, իրավիճակ
44. статистика ստատիստիկա – վիճակագրություն
45. тренажер տրենաժոր – մարզասարք
46. ксерокс քսերոքս – պատճենահան
47. хронология քրոնիկոն – ժամանակագրություն
48. оппонент օպոնենտ – ընդդիմախոս
49. фейк ֆեյք – կեղծ
50. форум ֆորում – համաժողով
Èº¼ìÆ ÎàØÆîº
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Ãþìðè, ÿ çíàþ è ëþáëþ òåáÿ!
Îòêðûòîå ïèñüìî ãîðîäó Ãþìðè îò ïðåçèäåíòà ÐÀ Àðìåíà ÑÀÐÊÈÑßÍÀ
Дорогой Гюмри,
когда ты прочтешь эти слова, тысячи людей, далекие и близкие,
родные и незнакомые, будут отдавать дань памяти жертвам землетрясения – великого бедствия, которое произошло 7 декабря
1988 года. Я буду среди них, заново вспоминая тот страшный
день, когда ровно в 11:41 остановилось время, навсегда изменив
твою судьбу.
Сегодня с момента случившегося прошло 30 лет, и невозможно
оглядываться назад, не глядя в
будущее. И иначе быть не может. Тебе есть что предложить
своей стране и миру. У тебя
есть много историй из древнего
мира, чтобы поделиться ими с
будущими поколениями. Чрезвычайно много гордости и оптимизма, которые приведут к
обновленному, восстановленному и еще более могучему
будущему. Я знаю обо всем
этом не по рассказам других, а
из собственного опыта, который
сложился у меня с тобой за
время моей жизни.
В 1960 году, когда я был ребенком, мой отец, молодой и
талантливый архитектор, представил меня тебе. Мы открыли
для себя Арпачай и находящиеся
прямо по ту сторону границы
от тебя руины Ани – древней
столицы Армении. Мой отец
восхищался твоей характерной
архитектурой, от арочных строений, возведенных из черного и
красноватого туфа, до двориков
и церквей, хороших и плохих
зданий советской эпохи.
Он хотел, чтобы я знал тебя,
Гюмри, потому что его предки
были связаны с тобой. Их корни
были из Эрзерума, из села Зитог.
Это были те люди, которые перебрались жить на твои земли в
XIX веке, укрываясь от преследований османских предводителей
на
исторических
армянских землях. Он отвел
меня в твой этнографический
музей – Дзитохцонц тун (Музей
народной архитектуры и городского быта), где представлены
времена жизни и быта тех людей, от которых берут начало многие твои жители. Они говорят
на языке предков нашей семьи, в которых сохранились корни из
классического западно-армянского языка. Это, конечно же, относится к большому числу писателей и поэтов, которых породил ты,
таких как Аветик Исаакян и Ованнес Шираз. Ты был также домом
для великого скульптора Сергея Меркурова, философа и композитора Георгия Гюрджиева. Даже твоя традиционная одежда и
народные танцы ведут по пути, ведущему к тебе из Эрзерума,
становясь своеобразным мостом, соединяющим прошлое и будущее.
Мой отец также объяснил мне, что ты город мастеров, он называл
тебя так. Ты и по сей день гордишься лучшими мастерами, работающими с металлом, деревом и камнем. Эти «варпеты» (гордые
мастера) по-прежнему пользуются оснасткой своих лучших дней

и сохраняют традиционную технику и средства, придавая исключительное качество своим произведениям, подобных которым
невозможно найти ни в самой Армении, ни за ее пределами.
Откуда я тогда мог узнать, что через 28 лет мой Гюмри столкнется с такой катастрофой? Это было глубокое потрясение, которое не пришлось пережить моему отцу, потому что он ушел из
жизни через четыре года после той экскурсии, открывшей мое
сердце для тебя.
Сразу после землетрясения
многие мои коллеги из университета, в том числе и студенты,
поспешили к тебе на помощь.
Мы не были уверены, что правительство сумеет предпринять
достаточные шаги с учетом
масштабов катастрофы. Нет
слов, чтобы описать то, что
мы увидели. Но даже при всех
разрушениях и слезах красота
Гюмри, которую я видел глазами
моего отца, каким-то образом
продолжала оставаться в моем
сознании.
Восемь лет спустя я вернулся
к тебе, на этот раз как твой
премьер-министр. Следы твоих
ран все еще сохранялись вокруг
тебя. Поэтому я ждал, что ты
встретишь меня с горечью, потому что наше правительство
из-за трудностей войны и недугов раннего периода независимости не уделяло тебе того внимания, которого ты был достоин.
Но, к моему удивлению, ты
встретил меня с теплотой и благодарностью. Многие выжившие
приглашали меня в свои домики с таким великодушием и
гостеприимством, которые я
никогда не смогу забыть. Их
гостеприимство, их песни и
декламируемые стихи вопреки
тяжким и плохим условиям стали ярким свидетельством известного великодушия Гюмри, о
котором я никогда не забуду.
Сегодня я президент Армении,
но о тебе, Гюмри, я продолжаю
думать прежде всего как армянин, как человек, который знает,
что значит Гюмри и кто такой
гюмриец. Да, мне посчастливилось посетить многие старые
и новые города мира, каждый из которых имеет свое обаяние и
привлекательность. Но твой исключительный характер и чистота
духа – это то, что зовет меня к тебе снова и снова.
Вот почему каждому иностранцу и всем нашим соотечественникам из Армении, Арцаха и Диаспоры, которые посещают тебе,
я говорю: как вы можете не влюбиться в него так, как влюблен я?
Я хочу, чтобы они наслаждались твоим ароматом и благоуханием, твоими традициями и вкусной кухней, а также умом и мудростью твоих людей. Я предложу им посетить утром одну из
твоих церквей, как часто делаю я сам, сходить на рынок. Я часто
останавливаюсь в кафе, выпиваю чашку кофе, перекидываюсь
словом с друзьями и знакомыми, взвешиваю зло и добро
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в мире. Если удается, то присоединяюсь к ним
на берегах Арпачая, месте, где соединяются
воспоминания молодого человека и его отца с
прошлым их предков.
Я также пытаюсь посетить ремесленников, кузнецов, плотников и гончаров твоего старого мира. Бываю в старых тавернах, где распространен язык и
слово Гюмри, где говорят на уникальном говоре,
отражающем твои традиции и гордость города.
Можешь ли ты догадаться, почему для меня источником боли и стыда является то, что ежегодно
тебя посещает менее 30.000 туристов? Это число
должно быть в десять раз больше. Я верю, что
это обязанность каждого – и здесь, в Армении, и в
Диаспоре, сделать все возможное, чтобы вернуть
тебе твою многолетнюю роскошь.
Конечно, будут люди, которые спросят: как ты разместишь 300.000 туристов, не потратив до этого
денег на открытие большего числа ресторанов,
кафе и гостиниц? Я отвечу на это так: для начала
предлагаю однодневные визиты. Только это побудит инвесторов строить, реконструировать и восстанавливать твой исторический квартал. Как
видишь, твоя суть древнего мира – твое преимущество перед Ереваном и другими городами.
В конце концов сегодняшний Ереван в результате
модернизации потерял большую часть своей
истории и наследия. Старая часть Еревана полностью исчезла, и поэтому мы свой взор обращаем
на тебя, Гюмри, чтобы удовлетворить наше стремление понять и оценить наше наследие. Многие
твои здания стары, но они являются культурноисторическими строениями, каждое из которых
представляет большую ценность, имеет свои
уникальные атрибуты. Я, например, намерен
участвовать в восстановлении любого здания. И я
призываю присоединиться ко мне любых людей со
средствами и возможностями.
В эти дни любой из Еревана может добраться
до тебя по шоссе «Север-Юг» менее чем за 45
минут. Поэтому я спрашиваю себя: почему мы не
можем взять наших детей и семью на один день
или в выходные дни на экскурсию в Гюмри, в то
время как более 1 миллиона туристов из Армении
ежегодно посещают Республику Грузию? Учтите,
что отпуск в Грузии на 500 долларов, умноженный
на 1 миллион человек, обеспечивает туризм Грузии
на 500 миллионов долларов. Такой огромный ресурс может восстановить твое величие в самые рекордные сроки.
Я верю, что наши соотечественники получат не
только огромное удовольствие, открывая для себя
твое культурную привлекательность, но и внутреннюю удовлетворенность, способствуя твоему
возрождению, делая твои цвета более яркими, восстанавливая твою энергию и изменяя твое настроение.
На твоих плечах сегодня тяжкое бремя, на лбу у
тебя морщина протяженностью в 30 лет. Но каким
бы парадоксальным это ни казалось, разрушение
всегда является началом. Каждый раз, когда я возвращаюсь к тебе, я вижу что-то новое в облике твоей
молодежи, в твоих заново отстроенных улицах, в
твоих новых магазинах и кафе, в восстановленных
указателях на зданиях, в старых театрах и музеях.
Твой путь к возрождению с каждым проходящим
годом становится все короче. И я намерен быть с
тобой, даже оставаясь вдалеке.
С любовью
Армен САРКИСЯН
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ÀÐÌßÍÅ ÂÄÎÕÍÎÂÈËÈ ËÅÎÍÀÐÄÎ
ÄÀ ÂÈÍ×È ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ
«ÒÀÉÍÎÉ ÂÅ×ÅÐÈ»

После смерти Леонардо да Винчи было обнаружено три звена, связывающих великого художника и ученого с Арменией: это план армянской
церкви в уникальном стиле багаран, найденный в его дневнике, «Армянские буквы», зеркально отображенные в его дневнике The Codex Atlanticus, и портреты трех армянских правителей.
Об этом сообщается в статье Мелкона-Армена Ханджяна, сотрудника
Aquarian Millennium Armenological Institute в США. Согласно статье эти
находки служат основанием для предположения ученых о том, что да
Винчи путешествовал по Армении.
Церквей в стиле багаран не было в Киликийской Армении, где предположительно был да Винчи. Она была построена на правом берегу реки Ахурян, в Восточной Армении, в 624-631 гг., и только там художник
мог найти и скопировать его план в свою тетрадь. В этом же стиле построены церкви Эчмиадзина. Церкви в этом стиле есть также в Европе.
Их строителями являются армяне. Таким образом, версия о том, что
да Винчи посетил лишь Киликийскую Армению, не находит своего подтверждения. В его дневнике The Codex Atlanticus было обнаружено также две страницы, на которых писатель зеркально отобразил армянские
буквы и рассказал о своем посещении Таврических гор.
Некоторые историки не соглашаются с тем, что да Винчи путешествовал
по Армении. Они считают, что армянские буквы, найденные в дневнике,
и описание гор является предысторией для создания романа о конце
света, который да Винчи собирался написать.
Однако его описание Таврических гор, Эрзрума, рек Тигр и Евфрат,
находящихся между Черным и Каспийским морями, с прилагающимися
рисунками позволяют судить o том, что он очень хорошо знал Армению.
Автор этой статьи утверждает, что Леонардо да Винчи не только
был хорошо знаком с армянским искусством, но и вдохновился им
при создании своей картины «Тайная вечеря». Армянский библейский
манускрипт, созданный еще в 1038 году в Ванской школе, первый и
единственный в истории рисунок, изображающий среди учеников Христа женщину – Марию Магдалину, нежно прислонившую голову на плечо
Христа.
Возможно, что да Винчи был вдохновлен именно этой миниатюрой, изображая в своей «Тайной вечери» похожую на женскую фигуру одного из
учеников Христа.
Еще один древний армянский манускрипт из Арцаха, датированный
XIII – XIV веками, изображает Иисуса, окруженного 11 апостолами (изображены только головы). Отдельно на рисунке изображена Мария Магдалина, однако из рисунка становится ясно, что она дополняет 11 учеников Христа.
Третий манускрипт – «Восхождение» (1287 год, Киликия), приписывается Торосу Рослину и изображает Иисуса, восходящего в рай со своей
матерью – Марией. Внизу сцены изображены 13, а не 12 апостолов.
Здесь также представлен портрет женщины с заплетенной косой и лентой в волосах. Это Мария Магдалина.
Все три картины были сделаны за несколько веков до создания «Тайной вечери» Леонардо да Винчи и изображали Марию Магдалину как
человека, очень близкого Христу. Эти рисунки были из Киликии, Вана и
Арцаха, то есть из Западной, Центральной и Восточной Армении. Вполне
вероятно, что во время своего путешествия по Армении художник мог
увидеть и вдохновиться ими.
Таких рисунков, может быть, было много, однако огромное культурное
наследие Армении было утеряно в результате многовековых войн и нашествий.
PanARMENIAN.Net
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«ÌÎÈ ÌÀËÜ×ÈÊÈ ÏËÀÊÀËÈ,
ÍÅ Â ÑÈËÀÕ ÏÅÐÅÍÅÑÒÈ ÓÂÈÄÅÍÍÎÅ»
Памяти Джорджа Буша-старшего

5 декабря в США объявлено днем траура: Америка чтит
память скончавшегося в ночь на 1 декабря 41-го президента
страны. По странному стечению обстоятельств он ушел из жизни
накануне 30-летия Спитакского землетрясения.
В памяти нашего народа имя Джорджа Буша-старшего связано
прежде всего с теми апокалиптическими днями: когда обрушился
весь мир и жизнь дальше казалась невозможной, в кромешной
тьме немыслимой трагедии спасательным кругом оказались всеобщее сострадание, сочувствие и помощь. Одним из самых ярких
событий стал приезд сына и внука Джорджа Буша-старшего.
Сейчас это, наверное, не кажется чем-то экстраординарным.
Но в конце 80-х США и СССР находились в состоянии холодной
войны, поэтому посещение советской республики детьми американского президента было исключительным событием. Визит
Бушей стал самым красноречивым свидетельством того, что,
когда речь идет о трагедии такого масштаба, политика отходит на
второй план, уступая место обычным и таким естественным человеческим чувствам.
Вот как вспоминал об этом Буш-старший в своей книге «Изменившийся мир»: «Америкэйрз», замечательная гуманитарная организация, которую основал мой одноклассник Боб Маколей,
решила послать в Ереван самолет с медикаментами. Маколей
позвонил и предложил кому-то из семьи Буш полететь на этом
самолете. Мой сын Джеб и 12-летний внук Джордж вызвались лететь, хотя это и означало, что им придется встретить Рождество
вдали от дома. Они помогали разгружать самолет, затем посетили
больницу, позже принесли рождественскую молитву в небольшой
часовне. Оба моих мальчика плакали, не в силах перенести то,
что они увидели».
Позже Джеб Буш скажет, что это был лучший рождественский
подарок, который ему приходилось когда-либо делать. «Мы были в воздухе, когда на земле отмечали Рождество. Мне очень
хочется, чтобы в этот день все в Армении ощутили, что их боль
разделяют миллионы американцев, – отметил он в одном из
интервью, добавив: – Картина страданий больных детей навсегда
сохранится в нашей памяти – моей и сына». После Спитака Буши
посетили Эчмиадзин, где их принял Католикос Всех Армян Вазген
Первый. После встречи они помолились в Кафедральном соборе.
Отправить сына, а тем более 12-летнего внука, по сути,
ребенка, в страну, ставшую эпицентром вселенской боли,
разрушений и горя, – шаг, безусловно, свидетельствующий о
масштабе личности новоизбранного президента Джорджа Буша
как политика, но прежде всего – человека. Представить такое
в наши дни, в «изменившемся мире», ставшем куда более циничным и жестким, очень сложно. Однако не только этот поступок дает основания считать Буша-старшего одним из самых

проармянских президентов США. Годы его правления (1989-1993)
совпали с судьбоносными для Армении и Арцаха событиями и
ознаменовались рядом важных заявлений и решений.
В январе 1990-го пятеро сенаторов США обратились с письмом
к президенту СССР Горбачеву в связи с Геноцидом армян в
Баку. Наряду с просьбой прекратить насилие и убийства в отношении армян в письме говорилось: «Ужасающая вспышка
насилия в Азербайджане еще раз подчеркивает необходимость
воссоединения 160 тыс. армян Нагорного Карабаха с Арменией.
В течение 70 лет азербайджанские власти преуспели лишь в
ущемлении культурных прав жителей региона, а также в экономической дискриминации армян Нагорного Карабаха. Таким образом,
мы настоятельно просим Вас разрешить происходящую трагедию
путем предоставления народу Карабаха права самим избирать
свою дальнейшую политическую и культурную отнесенность в
рамках Советского государства».
1 мая 1991 года – в дни начала операции «
۫ Кольцо» – сенат США
принял решение, осуждающее «преступления властей СССР
и Азербайджана против армянского населения». В документе
давалась четкая оценка происходящему и содержался призыв
«положить конец блокадам и другим формам применения силы,
а также террору, направленному против Армении и Нагорного Карабаха».
В 1992 году была принята знаменитая и фактически действующая до сих пор 907-я поправка к Акту о поддержке свободы,
запрещающая оказание Соединенными Штатами помощи Азербайджану. Тогда же началась реализация программы, благодаря
которой десятки тысяч бакинских армян получили возможность
легально эмигрировать в США и начать там новую жизнь.
Наконец, как указывает политолог Сурен Саргсян, Джордж Бушстарший в годы первой Арцахской войны обратился к президенту
Турции Демирелю с призывом воздержаться от военной интервенции в Армению.
... Тогда, в конце 80-х, все еще только начиналось. Впереди была
целая эпоха неимоверных испытаний. На этом пути армянский народ увидел, прочувствовал и понял очень многое. И приезд сына
и внука президента США в почерневшую от скорби Армению
стал одним из первых высоких и светлых сигналов, посланных
нам не только Америкой, но и миром. Сигналов, которые затем
повторялись многократно и останутся в нашем сердце навсегда.
Покойтесь с миром, господин Буш, армянский народ всегда будет
вспоминать вас с благодарностью...
Марина ГРИГОРЯН.
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История каждого народа складывается из миллионов событий. Среди
них случаются такие, которые никогда не забываются. А крупные счастливые события хорошо запоминаются, но для того чтобы лучше сохранить
их в сердце народа, мы ставим в их честь монументы. С другой стороны,
мы стремимся забыть о больших несчастьях. Ведь одно воспоминание
о них вызывает, правда, хотя и благородные, но тяжелые переживания.
К сожалению, на долю армянского народа многократно выпадали такие
тяжелые несчастья, о которых забыть невозможно. Только в двадцатом
столетии мы пережили организованный Османской империей в 19151920 годах Геноцид, который унес полтора миллиона жизней, увидели
землетрясение 1926 года, приведшее к разрушению второго по величине
города Армении, понесли вместе со всеми народами Советского Союза
тяжелейшие потери в Великой Отечественной войне. Наконец, мы пережили страшное землетрясение 7 декабря 1988 года, вызвавшее небывалые по масштабу разрушения городов и сел на огромной территории,
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охватывающей более одной пятой площади всей Советской Армении.
Землетрясение причинило народу не только материальные потери.
Десятки тысяч людей погибли, тысячи раненых, многие из которых останутся на всю жизнь инвалидами. А главное, погибло много детей...
Все произошло в считанные секунды. Такая внезапность удара, перенесенного народом, вызывает тяжелую горечь. Но все-таки сегодня мы
наряду с бесконечным моральным страданием чувствуем и гордость за
свой народ. За его стойкость и мужество, за то, что он полон решимости
восстановить все разрушенное.
В первый же день рокового несчастья мы почувствовали, что не одни, что
рядом с нами стоят все народы Советского Союза. Всем своим существом
мы осознали значение поговорки: друзья познаются в беде. Вслед за этим
мы увидели, что буквально весь мир протянул нам руку помощи.
Виктор АМБАРЦУМЯН,
президент Академии наук Армянской ССР

Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ. Ê 30-ëåòèþ çåìëåòðÿñåíèÿ 1988 ãîäà
Встреча с В. В. Бекчяном по случаю 30-й годовщины Спитакского землетрясения в Московской армянской воскресной школе «Верацнунд»

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени на северозападе Армянской ССР произошла одна из крупнейших трагедий в истории
армянского народа – Спитакское землетрясение (также известное как Ленинаканское), в результате которого, по официальным данным, 25 тысяч человек
погибли, 140 тысяч стали инвалидами,
514 тысяч лишились крова. Вместе с тем

в нём принял участие основатель и главный редактор международного русскоармянского журнала «Горцарар», член
Союза журналистов России Ваграм
Владимирович Бекчян. После того как
присутствующие стоя почтили минутой
молчания память жертв землетрясения,
г-н Бекчян, являясь непосредственным
очевидцем той трагедии, в рамках своего
познавательного выступления рассказал

оно разрушило более 80% жилого фонда
в Ленинакане (второго по величине города
Армении), вывело из строя около 40% промышленного потенциала республики и
стало причиной многих других негативных
последствий.
В память об этом стихийном бедствии,
потрясшем весь мир, 2 декабря 2018 года в
Московской армянской воскресной школе
«Верацнунд» при Посольстве РА в РФ состоялось мероприятие «Армения 30 лет
спустя: жизнь продолжается», посвящённое
данному катастрофическому событию. По
приглашению директора школы, кандидата
педагогических наук Ш. А. Пайлеванян,

ученикам «Верацнунда» о многочисленных
исторических фактах, связанных с катастрофой. В частности, он поделился воспоминаниями о том, как, будучи в то время
директором Дзорагюхской основной школы Гугаркского района Армянской ССР,
участвовал в спасении детей. При этом
Ваграм Владимирович также сделал всё
возможное, чтобы не останавливать образовательный процесс в возглавляемой
им школе, решив в первые дни после
Спитакского землетрясения оборудовать мобильные классы в быстро возведённых палатках. Добавим, что среди
гостей открытого мероприятия был

председатель Кемеровского регионального отделения Союза армян России
Георгий Антонович Антонов, который
поделился с воспитанниками в том числе дополнительной информацией о стихийном бедствии, обрушившемся на соотечественников.
Важно подчеркнуть, что, как отметила
в приветственном слове директор «Верацнунда» Шогик Айказовна, школа была
основана 30 лет назад, буквально накануне
этого трагического события (2 октября 1988
года), и с самого начала своего существования с особой ответственностью подходит к обучению детей из армянских и
смешанных семей родному языку, истории
и традициям армянского народа, содействуя реализации одной из ключевых задач
армянской диаспоры – формированию у
подрастающего поколения устойчивой связи с Родиной и укреплению национального
самосознания.
Отметим, что в данный воскресный
учебный день не только в рамках вышеуказанного открытого урока, но и во
время остальных занятий, имевших место согласно школьному расписанию, в
«Верацнунде» постарались максимально
полно донести до воспитанников тематическую информацию о данном событии.
В частности, на различных уроках, характеризующихся символической значимостью и проведённых при помощи
преподавателей (по армянскому языку – А.
А. Оганян, хору и музыке – А. А. Самвелян,
дополнительному образованию – К. С. Варданян, хореографии и народным танцам – М. В.
Мартиросян), учащиеся посвятили презентационные, литературно-музыкальные и
танцевальные номера безвинным жертвам Спитакского землетрясения.
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В Кемерове 7 декабря открыт новый памятник – Хачкар. Слово образовано от
армянских корней: «хач» – крест, «кар» –
камень.
Инициатива его появления принадлежала
председателю Союза армян Кузбасса Георгию Антонову. Предложение поддержали
в администрации областного центра и в
Кемеровской епархии. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх отметил, что это «богоугодное дело», благословил установку святого сооружения
и рекомендовал разместить хачкар на
территории храма Казанской Божией Матери, что находится в Шалготарьяне (на
проспекте Комсомольском, 4).
Подготовительные работы продолжались
около года. Памятник решили сделать из
гранита, который доставили из Петрозаводска. Высотой крест-камень получился в 2
метра 95 сантиметров. Возводили его на
средства армян, проживающих в Кемеровской области.
Кемеровский хачкар, как сообщил Георгий Антонов, было решено посвятить невинным жертвам Геноцида армянского
народа, совершенного в 1915 году на территории, тогда контролируемой властями
Османской империи.
Геноцид осуществлялся путем физического уничтожения и депортации, которая во
многих случаях вела к неминуемой смерти.
Напомним, что Европарламент объявил
24 апреля Днем памяти жертв Геноцида
армян в Османской империи.
Также этот армянский памятник, установленный рядом с русским православным
храмом, будет символизировать дружбу
двух стран и народов.
Сейчас у армян принято устанавливать
хачкары как в радости, так и в горе. И
земля, где появляется крест-камень, становится для них священной.
На открытии памятника в Кемерове настоятель храма отец Дмитрий провел литургию, участники церемонии возложили
цветы, поставили свечи. Теперь у каждого
армянина Кузбасса есть святое место, где
можно успокоить душу, помянуть усопших
и помолиться.
Александр ПОНОМАРЕВ.
Фото Сергея ГАВРИЛЕНКО.

Президент Союза армян России, Посол
Доброй воли ЮНЕСКО Ара Аршавирович
Абрамян в рамках прошедшего накануне
предновогоднего мероприятия САР вручил награды и благодарности членам организации
за активную общественную деятельность и
активное участие в проектах, реализованных
САР в 2018 году.
Орденом «Серебряный крест» за активную
общественную деятельность по сплочению
армян в регионах, сохранению национальной
самобытности, защите прав и интересов, росту авторитета Союза армян России, а также
активное участие в организации, развитии и
укреплении связей между общественностью
России и Армении награждён руководитель
Кемеровского регионального отделения САР
Георгий Антонович Антонов.
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×åðåç 30 ëåò â Êåìåðîâå íàãðàäèëè ó÷àñòíèêîâ
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé çåìëåòðÿñåíèÿ â Àðìåíèè

7 декабря в Кемерове по инициативе
Союза армян Кузбасса прошли памятные
мероприятия, приуроченные к 30-летней
годовщине землетрясения в Армении,
эпицентром которого стал город Спитак.
Землетрясение вывело из строя около
40 процентов промышленного потенциала Армянской ССР. В результате до
основания были разрушены Спитак и
58 сел; частично разрушены города Ленинакан (ныне Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне Ванадзор) и ещё более
300 населённых пунктов. Погибло по
меньшей мере 25 тысяч человек, 19
тысяч стали инвалидами, 514 тысяч жителей республики остались без крова.

Ликвидацией последствий землетрясения занимались не только профессионалы, но и множество добровольцев.
Помощь пострадавшей Армении оказывал весь Советский Союз, многие зарубежные страны. Кемеровская область
одной из первых откликнулась на трагедию. Как сообщил председатель Союза
армян Кузбасса Георгий Антонов, в зоне бедствия работали около 3 тысяч
кузбассовцев, в том числе спасатели,
милиционеры, военнослужащие, врачи и
строители.
Так, Ваграм Агаджанян, в то время ра-

ботавший в Прокопьевске заместителем
директора по науке травматологической
больницы, услышав сообщение о
землетрясении по телевизору, сразу
написал заявление об отпуске без содержания за свой счет, вылетел в Арме-

Были показаны документальный и художественный фильмы о землетрясении
и состоялось награждение памятными
медалями «Участник ликвидации последствий землетрясения. Армения, 1988
год» добровольцев из Кузбасса.

нию и уже ночью 9 декабря провел
первую операцию в республиканском
офтальмологическом центре.
– Прошло 30 лет, но память о тех днях
великой беды так и не стирается. Всем
нам было очень тяжело психологически,
люди часто падали в обморок от перенапряжения, спали не больше двух часов
в сутки. Но были и светлые мгновения,
когда у наших пациентов находились
родственники, – вспоминает бывший
доброволец, а теперь главный врач областного клинического центра охраны
здоровья шахтеров.
Почтить память погибших в Кемерове
пришли представители местной армянской диаспоры, общественники, представители областных Совета народных
депутатов, департамента культуры и
национальной политики, совета ветеранов, студенты-спасатели. Также присутствовали более 20 кузбассовцев из тех,
кто помогал жителям Армении в 1988
году.

Некоторые участники – ликвидаторы землетрясения из-за состояния здоровья
не смогли прийти – им памятные медали
будут вручены позднее.
Александр ПОНОМАРЕВ.
Фото Сергея ГАВРИЛЕНКО.
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Ìîðàëüíûå íîðìû ôîðìèðîâàëèñü
â àðìÿíñêîì îáùåñòâå âåêàìè
этом...
В больших семьях женщины
(свекровь, дочери и невесты
– строго по старшинству и
положению)
распоряжались
чисто женскими делами: приготовлением пищи, уходом за
детьми и т. п. Большим позором
мог покрыть себя мужчина, сующий нос в эти дела. Поэтому
мужчина никогда не готовил пищу в семье, не шил, не ткал, не
стирал, не ласкал детей и не
брал их на руки в присутствии
посторонних или старших.

Óâàæåíèå ê ñòàðøèì
Каждому человеку старшего
возраста необходимо было оказывать знаки внимания: вставать при его появлении и не
садиться без его позволения, уступить ему место, не говорить, а
только почтительно отвечать на
вопросы, выполнять его просьбы, прислуживать во время трапезы за столом и т. д. Каждая
услуга, оказанная седине, ставилась молодым людям в пример.
Óâàæåíèå ê æåíùèíå
Это положение означало прежде всего уважение к матери, а
также уважение к женскому полу вообще. Каждый мужчина
считал за честь выполнить
просьбу девушки или женщины.
Большим позором считалось обнажить в
присутствии женщины оружие или же, наоборот, не вложить его тотчас в ножны при
ее появлении.
Если мужчина в присутствии женщины
позволил себе нечаянно неприличное
слово, то по обычаю он должен был загладить свою вину преподнесением ей какого-либо ценного подарка.
Большим позором считалось для мужчины, в том числе и для мужа, поднять руку
на женщину.
Иcпокон веков армянская женщина –
мать армянского народа. Честь армянского
мужчины. Покушение на честь матери,
жены или сестры в понятии армян было
самым сильным оскорблением, которое
можно нанести мужчине. Если дела об
убийствах можно было путем выплаты
цены крови уладить, то подобные посягательства на честь женщины обычно заканчивались кровопролитием.
Ñëîâî ìóæ÷èíû
У горцев чрезвычайно высока была
цена слова. Слово истинного мужчины
было и остается тверже всего. Честность
и верность данному слову соблюдались
очень строго. Если мужчина давал слово,
можно было совершенно не сомневаться
в том, что он сдержит его. Армянин за
выраженное ему доверие всегда отвечал
доверием. Он очень высоко ценил доверие
человека и, напротив, считал для себя
тяжелым оскорблением, если выражали
ему недоверие. Ложь и предательство,
особенно по отношению к близким, наказывались очень строго.
Äîñòîèíñòâî ìóæ÷èíû
В условиях патриархального общества
любые мало-мальски значимые решения
всегда принимались мужчинами. Слово
отца и его решение были законом для
всех членов семьи и не подлежали обсуждению, точно так же младший брат бес-

Êîäåêñ ìóæñêîé ÷åñòè

прекословно слушался старшего. Мужчина
был главой семьи, и женщина никогда не
смела перечить ему, особенно на людях.
Ведь этим самым она унижала его, а значит, и себя и всю семью. Умная женщина
всегда старалась возвысить своего мужа
в глазах окружающих, а спорные вопросы
решались дома. К сожалению, сегодня, в
условиях агрессивно-воинствующей эмансипации западного покроя, многие забывают об этой традиции.
Ïîëîæåíèå æåíùèíû
Женщина всегда должна была четко
осознавать свою роль и свое положение
в обществе. Предназначение женщины
прежде всего – быть женой и матерью, хозяйкой дома.
Раньше женщина не вмешивалась в
разговор мужчин, не присутствовала на
застольях с мужчинами, не имела права
ходить во многие святилища. Но наряду с
этим женщина, как хранительница очага,
пользовалась большим уважением и почетом. Она занимала своё, особое место
в структуре общества. С этим уважением
связано много старых традиций. Красива и
благородна, например, древняя традиция
немедленно прекращать поединок, если
женщина бросает свой платок между дерущимися.
Интересен и неоднозначен обычай, когда
невеста не имела права разговаривать
в присутствии старших членов семьи:
свекра, свекрови и братьев мужа. Этот
обычай держал невесту на достаточном
расстоянии от старших и не давал ей перейти грань дозволенности и приличия.
В некоторых районах Армении этот
обычай сохранился до наших дней. Но
сегодняшние старшие не хотят казаться
чересчур архаичными и вскоре после
свадьбы спешат официально отменить
его (соблюдая, конечно, все традиционные
формальности), чтобы разрешить невесте
разговаривать в их присутствии. Причем
многие вскоре начинают горько жалеть об

Уделом мужчин были тяжелый
физический труд, обеспечение
семьи
всем
необходимым,
ответственность за семью и
род, а также их защита. Словом,
мужчина должен был быть безусловным
добытчиком, распорядителем и воином.
Обязательное бесстрашие и мужество в
бою как основное качество воина сопровождалось также и бескомпромиссностью
в конфликтной ситуации («Раз вытащил
кинжал – бей!»). Самым страшным как
для мужчин, так и для женщин был позор.
Проявивший трусость, малодушие, в бою,
например, покрывал позором не только
себя, но и весь род.
Помимо храбрости также важными качествами являлись твердость характера,
хладнокровие и выносливость. Это подразумевало, что мужчина в любой ситуации
должен был сохранять самообладание,
быть невозмутимым, никогда не поддаваться панике и страху. Истинный горец
должен был быть сильнее своих естественных человеческих слабостей. Считались
позором и подвергались осуждению жалобы на усталость, недомогание, холод,
жару, голод и даже всякое упоминание о
вкусной пище.
Мужчина должен был встречать любую
ситуацию с достоинством и честью. Для
горца честь и имя всегда были дороже
самой жизни. Старая поговорка наглядно
показывает особое отношение горца к
понятию чести: «Если оказался перед выбором: жизнь или честь, – то без раздумий
выбери второе».
Относись к себе, как к обреченному, который ради защиты своей святыни должен
быть готов в любое мгновение принять
смерть. (Гарегин Нжде)
Даже такие естественные чувства, как
любовь или ненависть, должны были отступить на задний план перед необходимостью соблюдения закона чести в том
виде, как его понимали армянские горцы.
Кодекс мужчины-горца требовал независимо от складывающейся ситуации выполнять свой долг перед семьей и родом,
например, исполнить требование кровной
мести, несмотря на все препятствия,
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невзирая на численность или силу противостоящего врага, решительно и бесповоротно вступать в схватку, пусть неравную и заранее обреченную.
Болтливость также считалась неприличной. О военных подвигах своих горец
никогда не говорил, никогда не прославлял
их, считая такой поступок неприличным.
Самые смелые отличались необыкновенной скромностью: не хвалились своими
подвигами, готовы были каждому уступить
место и замолчать в споре; зато на действительное оскорбление твердо отвечали
оружием с быстротою молнии, но без
угрозы, без крика и брани. Особенно неприличным считалось хвалиться своими подвигами в присутствии женщин. Мужчина
не должен был распространяться о своих
деяниях в обществе женщин.
Ñêðîìíîñòü è ÷åñòü äåâóøêè
Девочек же, в отличие от парней, воспитывали скромными, сдержанными, целомудренными и женственными. Любая вольность, дерзость или проявление качеств,
присущих мужчинам, могли покрыть имя
девушки таким позором, что потом ни один
достойный юноша не стал бы свататься к
ней.
Проявление повышенного внимания к
мужчинам также всегда считалось большим позором. Молодые не бегали на свидания и не встречались прилюдно. Даже
когда парень и девушка любили друг друга,
они могли встречаться изредка, вдали
от взоров окружающих. Но если об этом
узнавали отец или братья девушки, её избраннику могло несдобровать.
В случае же, когда парень случайно или
умышленно хоть пальцем дотрагивался до
девушки, он рисковал остаться без головы, потому что считался посягнувшим на
честь рода. Единственным местом, где
молодёжь встречалась и общалась, были
места проведения праздников и свадеб.
Âçàèìîîòíîøåíèÿ
ìóæ÷èí è æåíùèí
Во взаимоотношениях мужчин и женщин, их поведении на людях всегда главными элементами были скромность и
сдержанность. Считалось неприличным
говорить о своей жене или тем более
хвалить её. Обмен какими-то любезностями между мужем и женой в присутствии посторонних считался бы весьма
неприличным и нескромным поведением.
За столом гости могли хвалить хозяйку
дома,
произнести
благодарственный
тост за неё, но сам хозяин дома никогда
этого не делал и старался сдерживать
других от чрезмерной хвальбы. Весьма
непристойными считались прилюдные
громкие ссоры между мужем и женой или
ругань детей.
Уважающий себя мужчина никогда не
поднимал руку на женщину, даже на свою
жену. Но при этом мужчина всегда был
беспрекословным хозяином и главой дома,
любое слово которого для домочадцев было законом, не подлежащим обсуждению.
Армянин никогда не обнажался на лю-
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дях или в общественных местах, даже
во время сильной жары или тяжёлой
работы. Это считалось бы постыдным и
недостойным мужчины поведением. Мужчины и в собственный двор выходили полностью одетыми. Этой нормы приличия
придерживались и придерживаются многие из тех, кого мы относим к старшему и
среднему поколению. Но жизнь не стоит на
месте, и времена меняются. В моду вошли
всякие мини-юбки, шорты и т. п.
И всё же взрослый мужчина, разгуливающий по улице или двору многоэтажного
дома по пояс голый, со свисающим через
ремень животом, или молодая девушка
в мини-юбочке не могут быть нормами
приличия для нашего народа ни в какие
времена... Если завтра где-то на Западе
войдёт в моду ходить по улицам в купальных костюмах, для нас, армян, если мы
хотим оставаться таковыми, эта норма
должна быть неприемлема.
Никто не будет утверждать, что всем
мужчинам надо ходить застёгнутыми на
все пуговицы до подбородка, а девушки
обязаны носить платья до щиколоток. Но
должны быть определённые рамки для
всего, также как и подходящее место и
окружающие условия. Если на пляжах и
в других местах отдыха шорты – весьма
удобная одежда, то приходить на традиционные армянские празднования в
шортах – проявление неуважения к окружающим и культуре народа, к которому
себя относишь.
И в этой связи очень неприглядно выглядят полуобнажённые фотографии наших
парней и девушек, в большом количестве
выкладываемых на известных сайтах
«Одноклассники», «ВКонтакте» и других.
Видимо, большинство из этих любителей
показать своё тело на весь мир забывают
или же не знают, что тем самым нарушают
одно из самых основополагающих норм
поведения своего народа.
×åñòü ñåìüè è êðîâíàÿ ìåñòü
Отстаивание
чести
своего
рода,
семьи всегда стояло на первом месте.
Случаи преднамеренных убийств или
нанесения оскорбления членам семьи,
рода неминуемо вели к кровной мести.
Никакое оскорбление не могло остаться
ненаказанным. Считалось, что такие
преступления могут быть смыты только
кровью провинившихся и его ближайших
родных – мужчин. За убийства семья жертвы наказывала семью преступника, кто
покушался на жизнь и честь членов его
семьи, чтобы тем самым восстановить
«семейную честь».
Тот, кто не смог отомстить, покрывал себя
и всю свою семью несмываемым позором
и становился изгоем общества. Вражда
родов могла продолжаться веками, унося
десятки жизней молодых мужчин. При
этом даже в самые жестокие времена непримиримой вражды кровники никогда не
трогали детей, женщин и стариков. Такие
действия рассматривались обществом как
низость, недостойная мужчины.
Существование или сам факт наличия
кровной мести является огромнейшим,
прежде всего сдерживающим фактором
перед лицом каких бы то ни было посягательств. А когда всё это сидит в самом

23
нутре человека – он сто раз подумает,
прежде чем совершить что-либо, за что
потом неминуемо будет жестоко наказан
или он сам, или кто-то из его близких родственников.
Ýòèêåò, ìàíåðà ïîâåäåíèÿ,
èõ íàðóøåíèå è íàêàçàíèå
В присутствии старших и женщин или
же за столом, например, не может быть
никаких вольностей, хамства, сквернословия. Сдержанно и скромно принято себя
вести также возле храмов, святых мест,
кладбищ. Словом, горцы придерживались
многих табу – неписанных запретов того,
что считалось недостойным и унизительным. И хоть каждый и был волен поступать в любой ситуации по-своему, ответственность за поступки перед обществом
была очень высока.
Потому что общество всегда реагировало
адекватно. И если человек шел наперекор
правилам и нормам поведения, он навлекал
на себя позор и презрение окружающих.
И не только на себя, но и на всю семью,
род, село. В тех условиях это было хуже
физической смерти. В самых крайних случаях на сельском сходе человеку (чаще
всей семье) могли объявить всеобщее презрение и отчуждение.
Такой человек оказывался в общественном вакууме, как неодушевленный предмет. Никто не имел права общаться с таким
или оказывать ему какую-либо помощь. А
нарушивший сам рисковал оказаться в том
же положении.
Унаследованные от предков традиции
держали каждого члена общества в рамках
строгого приличия; они же вершили суд и
расправы сильнее и быстрее, чем секира
королевского палача. Правовые нормы
такого неписаного житейского кодекса
позволяли предать любого нарушителя
всеобщему нравственному осуждению и
отвержению...
Несколько
десятилетий
назад
на
французской эстрадной сцене блистал
шансонье армянского происхождения.
Бесспорно талантливый певец, он пользовался в Армении огромной любовью и
популярностью гораздо большей, чем во
Франции. В каждом армянском доме были
пластинки с записями его песен, каждый
житель страны знал его песни.
Затем этот певец влюбился в турчанку и
женился на ней, предварительно приняв
ислам (таково было условие невесты).
Как же отреагировали армяне? Они просто предали имя этого певца полному забвению. Он перестал существовать для
армянского народа. И дело тут было не в
браке с иноплеменницей. Это армяне еще
могли простить.
Отказ от духовной веры предков, от национальных ценностей и устоев – вот
проступок, не поддающийся прощению
народом. В этом случае наступает время
самого страшного для армян наказания –
бойкота общенационального масштаба.
Как представляется, это старый способ
наказания, успешно испытанный еще в
языческую эпоху.
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Áåëûé ìåäâåäü è îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí

Àðòóð À
ÀËÅÊÑÀÍßÍ
ËÅÊÑÀÍßÍ
В Армении очень любят чемпиона Олимпийских игр, трёхкратного чемпиона мира и четырёхкратного чемпиона Европы по
греко-римской борьбе Артура
Алексаняна и нежно называют его
Спитак ардж – Белый медведь.
Когда 30 лет назад под развалинами Ленинакана мы искали живых людей, Артура Алексаняна
не было ни в этом городе, ни в
мире (он родился в 1991 году в
Гюмри)...
Древнейшее название Гюмри –
Кумайри.
Айр (³Ûñ) – 1) муж, мужчина; 2) пещера
(арм.).
Айри (³ÛñÇ) – вдова.
Майр (Ù³Ûñ) – мать.
Майри (Ù³ÛñÇ) – 1) кедр; 2) лес.
Сколько вариантов истолкования!
Кум, кумб, кумпа (ÏáõÙ) – выпуклая часть
арки, горла (глоток), щита, опухоль, пухлый,
упитанный (др.-арм.).
Древнеармянское «кумб», аймарское
«куму» (арка) и русское «губа» – ягоды
одного поля.
Аймара (Арамйа) – один из инкских народов (Южная Америка). Этот этноним,
очевидно, от имени Верховного Бога
древних армян Арама. Вероятно, это имя
царя Арама Гайказуни (правил Великой
Арменией примерно 4 тыс. лет назад).
Кум айр – ÎáõÙ ³Ûñ – пухлый мужчина
(др.-арм.),
крупный, могучий, мощный, полный, тучный мужик.
Одним словом, богатырь.
Отсюда армянские диалектные слова –
гимри, гимра, гюмри, гюмра, кимра, кимар,
кумра, кумар и т.п., означающие коренастый,
крепыш, витязь, богатырь, которые подсказывают, что первоначальная форма топонима Кумайри – Кумайр (Кумар), где «айр»
(«ар») – «мужчина».
Отсюда этноним «киммериец».
Отсюда топонимы Крым, Кимры, Киев...
Три брата – Кумар, Хорив и Щека – прибились с Армянского нагорья к славянам.
Кумар, или Куар, – этнарх киевлян.
Легендарное имя древнеармянской и
древнеславянской истории Куар приняло
формы Кий, Киев, Куско.
Куско – не только одно из древних названий Киева, но и является названием города
и провинции в Перу.
Хорив – этнарх хорватов. (Новый вариант
древнеармянского имени Хорив – Хорен.)
Щек (Шек) – этнарх чехов. Так говорят
знатоки.
Мери Саргсян на основе аймарского языка
дала блестящую этимологию топонима
Гюмри, что дополняет вышеприведённую
этимологию. Кумри на аймарском языке
означает радуга. Радуга – арка Солнца?
Арка – камар (арм.), у инков – кумар.
Слова «витязь» и «радуга» являются

основными значениями древнеармянского
слова Кумайр (Кумайри).
Вернёмся к Артуру Алексаняну.
Артур – прекрасный символ Возрождения
Гюмри!
Но не об Артуре-спортсмене хочу говорить. О нём пусть пишут знатоки грекоримской борьбы. Я всего лишь болею
за Артура. Красивый человек и великий
спортсмен! Пожелаем ему новых побед!
Меня всегда интересовали армяне северного типа. Откуда они? Не только Артур
Алексанян у нас «белый и пушистый».
Красавица-певица Кристине Пепелян тоже «белая и пушистая». «Миссис Уругвай-2014» Рива Карапетян тоже «северная
красавица»... Из «белых армян» божественно красив герой Арцаха Роберт
Абаджян – ангел нации...
Златокудрым богатырём был Тигран Великий. Его «арийской внешностью» восхищался Мовсес Хоренаци.
Согласно роману «Сорок дней Муса-горы» австрийского писателя Франца Верфеля большинство армян, шедших на
смерть в 1915 году, имели небесные глаза...
У меня бабушка была синеглазой блондинкой...
В Батуми жил мой двоюродный брат Погос Дургарян, тоже синеглазый блондин.
Он нас, брюнетов, уценёнными армянами
называл...
На Кавказе северный облик не редкость.
В моём микромире светловолосых и светлоглазых людей называли «сари март» –
«горный человек». Кратко: сармарт. Ещё
короче: сармат. Горцы светлее полян.
Однако арктическая внешность Артура
Алексаняна, многих амшенских армян,
берберов, персов, арийцев Афганистана и
Пакистана не кажется работой гор… Если
и гор, то... арктических, тех, что были до
оледенения Арктики, когда полюса земли не были покрыты льдом. Были такие
времена. Даже есть карта Арктики тех
времён. Ту блаженную Арктику, нынче замурованную льдами, называли Страной
Богов, или Гипербореей.
Многие учёные написали книги о Гиперборее (Стране Богов), например, Демин
В. И., – «Гиперборея. Исторические корни

русского народа». – М.: «Вече»,
2004.
Арктику Гипербореей называли
греки, что означает «За северным
ветром».
Серьёзное древнее название
Арктики до оледенения – Страна
Богов.
Для названия Арктики до её
оледенения предпочитаю внушительное название – Страна
Богов. Тем паче корень Арк топонима Арктика на древнеармянском
языке
означает...
Страна Богов. Немножко вспомним древнеармянский язык: Ар (²ñ)
– Бог. С помощью окончания «к» (ù) в
древнеармянском
языке
образуются
множественные числа и названия стран.
Поэтому Арк (²ñù) – Страна Богов. По
этому правилу образовано, например,
древнеармянское название Армении: hay
(Ñ³Û) – армянин, Hayq (Ð³Ûù) – Армения.
По этому правилу из армянского слова
антар (³Ýï³é) – лес образуется его
множественное число антарк (³Ýï³éù)
– леса. Это уже корень названия южного
полюса Антарктика. Названия полюсов
принято читать по-гречески. Армянское и
греческое чтения не исключают, а дополняют друг друга. Армянские чтения – Страна Богов и Леса – характеризуют полюса
до их оледенения.
Обычно название Арктики связывают с
Большой Медведицей, мол, «Арктика» погречески означает «медведица». Допустим.
Антарктика – регион, противоположный
Арктике. При первом чтении всё пристойно.
Греческую «медведицу» можно связывать и с арктическими медведями, которые характеризуют Арктику после её
оледенения, когда завелись белые медведи. Богов в Арке (Стране Богов) заменили белые медведи. Соответственно
Божественная цивилизация сменилась
медвежьей цивилизацией...
Каким-то глубинным чутьём открывший
Трою великий немецкий археолог Генрих
Шлиман это чувствовал, когда говорил, что
ТРАГЕДИЯ ЕВРОПЫ СОСТОИТ
В ТОМ, ЧТО ЕЁ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
БАЗИРУЕТСЯ НА ГРЕЧЕСКОЙ, А НЕ
НА АРМЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
ЦИВИЛИЗАЦИИ.
Вряд ли он знал о том, что я сказал выше,
но осознал всю пагубность выбора. Мы
отвергли Страну Богов – Божественную
цивилизацию и приняли страну медведей –
медвежью цивилизацию. Говорю образно.
Армянское и греческое названия Северного полюса символизируют этот выбор.
Вопросы:
1) Самый сложный вопрос: как могут одни
и те же разные по смыслу высказывания
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в разных языках быть одновременно истинными? Бывает. Смысл изменился во
времени! Всё чудо в этом! Языки разные,
но являются проявлениями одного и того
же Языка Богов! Это для нас, зомбированных бытьем существ, древнейшие (письменные) языки разные, а для Богов это
диалекты одного и того же языка Богов.
2) Как я понял, Шлиман считал, что
Европа и греческая цивилизация не
очень-то «сошлись характерами», а вот с
армянской цивилизацией, видимо, Европе
было бы лучше. Не знаю. Может быть,
одна из причин высказывания Шлимана в
том, что основные этносы Европы – англы, баварцы, баски, бритты, бретонцы,
кельты (галлы)... родом не из Греции, а из
Армении?
Ни в коем случае Шлиман не унизил
греческую цивилизацию. Такой высокой
систематизированной науки и культуры, как
в Древней Греции, в обозримой древности
не найти!
3) Однако в необозримой древности есть
армянский алфавит. Вопрос не в том, что
в Боливии в музее золота есть армянские
буквы 5,5-тысячелетней давности, а канадский историк Ким Вельтман утверждает, что армянскому алфавиту 17 тысяч
лет... Это технические детали. Налицо гораздо более грандиозное, невероятное
явление, нежели невероятная древность.
В таких случаях физик Капица, сын физика
Капицы, говорил: очевидное невероятное.
Попрошу прощения у Артура Алексаняна
и в его лице у всех белых медведей и скажу
пару слов об армянском алфавите.
Есть феноменальные явления, древнее
и
могущественнее
древнегреческой
цивилизации, – египетские пирамиды и
связь древнеармянского алфавита с Периодической системой химических элементов. Незнакомые с этим феноменом
армянского языка, который называю Алгоритмом Тира, могут ознакомиться с ним,
например, в моей статье в Armenia.im: «В
армянском алфавите спрятан уникальный
научный код. 20.11.2017».
Напомню пару примеров. Одно из древнейших армянских названий железа – анг
(³Ý·):
анг =³Ý·=³+Ý+·=1+22+3=26.
1,22,3 – номера букв ³,Ý,· в армянском
алфавите, 26 – порядковый номер железа
в Периодической системе химических элементов.
Уже известно около 50 древнейших
армянских названий химических элементов, удовлетворяющих Алгоритму Тира.
Несмотря на очевидный факт, что древнеармянский алфавит явление исключительно армянского языка, Алгоритм Тира
(на армянском алфавите) в незначительных пределах проявляет себя и в родственных и близких Армении языках. Это
арабский, баскский, греческий с латинским, иранские, картвельские, кельтские и
славянские языки.
Особо активен Древний Египет.
Это зоны влияния Алгоритма Тира и
древнейшего армянского языка и индоевропейского праязыка. Речь не об ар-
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мянских буквах, позже заимствованных
иными алфавитами (арамейским, эфиопским, славянским и др.), а о неармянских
словах, удовлетворяющих Алгоритму Тира.
Например, одно из древнейших славянских названий меди – мед (Ù»¹):
мед =Ù»¹=Ù+»+¹=20+5+4=29.
20,5,4 – номера букв Ù,»,¹ в армянском
алфавите, 29 – порядковый номер меди
в Периодической системе химических
элементов...
Однако медлительное и тенденциозное
человечество с армянским чудо-алфавитом
пока не разобралось. Да и не надо! Как
всегда, мы будем вариться в собственном
соку. Пока людоеды облизываются, отмечу,
что алгоритмическая связь 36-буквенного
армянского алфавита с Периодической
системой химических элементов имеет
место лишь при наличии ровно 36 букв
(в издревле незыблемом расположении).
Если отнять хоть одну букву, то алгоритм
не состоится. Из этого факта следует, что
великий Месроп Маштоц не добавил и
не отнял ни одной буквы, и не менял их
места. Он вернул народу затерянный Божественный алфавит таким, каким он был
тысячелетиями до него. Низкий поклон
ему за это! Я назвал древнеармянский
алфавит Божественным, потому что лишь
Боги в какие-то незапамятные Божественные времена могли «наладить» такую
фантастическую научную связь букв с
химическими элементами, т.е. сознания с
материей. Эту связь (алгоритмически связывающую сознание с материей) в честь
древнеармянского Бога письменности
Тира можно назвать Алгоритмом Тира.
Надеюсь, за этим алгоритмом закрепится
имя Тира. В древние времена полагали,
что первые алфавиты создали Боги. Поэтому естественно предположить, что армянский алфавит создал Бог армянской
письменности Тир. Это гипотеза, но весьма
правдоподобная...
Бог письменности Тир существовал за
много тысяч лет раньше Маштоца... Правда, забавно? Отцы Армянской церкви, назначившие Маштоца автором армянской
письменности, даже не подумали, Богом
чьей письменности был Бог армянской
письменности Тир.
3*) Раз я сказал «а», то скажу «б». Исследователь Алгоритма Тира заметит, что
для построения Алгоритма Тира сначала
нужна Периодическая система химических
элементов. Но более проницательный
исследователь обнаружит, что при этом
Периодическая система предполагает наличие алфавита... Получается круговорот
во времени, где сознание предшествует
материи, а материя предшествует сознанию. Здесь нет противоречия. Логические
парадоксы возникают, когда мир рассматриваем вне времени. Так Алгоритм Тира
отвечает на «основной вопрос» философии: что первично, материя или сознание?
Оба первичны, но не вместе, а друг за другом по кругу.
4) Согласно армянскому чтению названия
Южного полюса (Леса) подо льдами Антарктики ждут своего выхода миллионы
тонн энергоносителей – уголь, нефть и т.п.
5) Какие этносы жили в Стране Богов?
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Исследователи называют число 13. Автор
вышеуказанной книги В. И. Дёмин там
обнаружил следы руссов. Следы армян
везде есть. Если Страна Богов называлась
по-армянски, то, как иногда нетактично говорят, «титульной» нацией были армяне.
Не только ары и руссы, но и целый букет
арийских этносов (Тилак Б.Т. «Арктическая
родина в Ведах». – М.: ФАИР-ПРЕСС,
2002).
6) Проницательный канадский историк
Мартирос Гавукчян выводил самоназвание
армян hay по схеме:
Ar→Har→Hay
По-русски:
Бог→Отец→Армянин
Так же, следуют друг за другом:
Страна Богов, Страна Отцов, Страна
Армян:
Arq→Harq→Hayq
Последние образования – Harq и Hayq
– засвидетельствованы в Армянском нагорье.
Первое образование – Arq – осталось
подо льдами Арктики. По ней ходят белые
медведи.
Согласно приведённому истолкованию
первое самоназвание армян – Ar (²ñ) – Бог,
последнее – hay (Ñ³Û) – господин, а первое
название Страны армян Arq (²ñù) – Страна
Богов, последнее древнее название – Hayq
(Hajq) – Страна господ. На основе первого
этнонима армян Ар образованы иные
схожие этнонимы армян – ара, арам, ари,
арим, арман, армен, армин... На их основе
образованы названия Армении – Армина,
Арма, Армения и т.п. На основе самоназвания армян Hay образованы названия
Армении – Hayq, Hayasa, Hayastan. Были и
другие этнонимы армян и названия Армении.
Есть и другие истолкования самоназвания
армян hay (Ñ³Û). Все они отражают разные
стороны и этапы жизни слова hay и дополняют друг друга.
Армян называли, в частности, кутами и
кутинами.
Кут (Ïáõï) – зерно, семя; кутин (ÏáõïÇÝ)
– сеятель (др.-арм.). Кстати, инки-аймара
зерно называют кутуна.
Великий Комитас родился в Западной
Армении, в городке Кутина (ÎáõïÇÝ³).
Обитель сеятелей (богатый зерном район).
7) Думаю так: первых армян и их арийских
родственников высадили по крайней мере
в двух (доселе необитаемых) регионах – в
Армянском нагорье и Арке – Стране Богов.
Не хочу впадать в научную фантастику,
но если в Стране Богов умели летать (утверждают искусные в древнейших науках
исследователи) и давали (армянские)
названия многим регионам и местностям
Земли, то и высадиться могли.
Если с арктической Страной Богов всё
туманно, то с Армянским нагорьем всё
ясно. Археологи в начале XX века установили, что с незапамятных времён
здесь жили исключительно арменоиды
(армяне), (Бунак В.В. Granica Armenica /
Труды антропологии НИИ при МГУ, вып.
II. М., 1927). Позже появились другие
антропологические типы, которые в
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основном разместились в армянской
форме – ассимилировались армянами
антропологически, но не по языку и сознанию. Наоборот, за чуждую армянскую
«упаковку» чужаки стали ненавидеть
армян, не понимая, кто они сами и за что
ненавидят народ, на земле которого живут,
плодами культуры которого пользуются
и в физиономиях которого показываются
людям.
А мир задумчиво молчит c булыжником за
пазухой, и лишь верблюды знают правду,
но не скажут никогда!
Страна Богов: миф или реальность?
Я написал своё видение Страны Богов.
Предстоит в мифах, легендах и гипотезах
о Стране Богов найти Истину или, как говорится, рациональное зерно.
Вот ещё ряд вопросов:
1) Карта допотопной Арктики или Арктики
до её оледенения может быть неточной.
Тем не менее ряд северных регионов не
без основания претендует на роль частей
Страны Богов – Гренландия, Русский
Север, Соловецкие острова, Балтика...
Полностью осталась Страна Богов подо льдами или частично? И была ли она
вообще? Что-то наверняка было. Нет льда
без воды. И нет белых медведей без льда...
2) На Русском Севере множество армянских топонимов: Ван (озеро), Мегра (река),
от слова megr (Ù»Õñ) – мёд, древнее
название Вологды – Вагед (ì³ ·»ï) Водная река, или Полноводная река, и
т.д. Надо разобраться с армянскими топонимами Севера, а не размазывать их. Возможно, они связаны со Страной Богов.
Есть «параллельные» топонимы Арзни,
Ахтамар, Ван, Двин, Карс, Мегри, Меграгет
на Армянском нагорье и Арза (Арзиль),
Ахтама, Ван, Двина, Карс (Карское море),
Мегра (реки: Большая Мегра и Малая
Мегра) на Русском Севере.
Кайлас
Армянское слово Кайлас (Божий шаг)
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встречается и на Русском Севере – река
Кайлас(а), и на Тибете – гора Кайлас.
Божий шаг – 6666 метра. Примерно такова высота горы Кайлас. Эзотерики
утверждают, что 6666 метров – единица
измерения Бога – Божий шаг. Чудесным
образом об этом говорит армянское чтение
топонима Кайлас!
3) Созвучные древние имена –
Кайлас, Пайлас, Сайлас!!!
Кайл Ас – ø³ÛÉ ²ë - Божий шаг;
Пайл Ас – ö³ÛÉ ²ë - Божий блеск;
Сайл Ас – ê³ÛÉ ²ë - Божья карета.
Божья карета – это что? Космический корабль? НЛО?
А куда делись эти царственные слова?
С каких высот они пришли и куда ушли?
Деградировали и разошлись по миру в основном как имена и фамилии:
Кайлас→Калас→Калаш→Келеш,
Пайлас→Палас→Палаш→Пелеш,
Сайлас→Салас→Салаш→Селеш.
– Слово «калаш» («келеш») в турецком
языке приобрело смысл «отважный» и
армянскими фамилиями Калашян и Келешян вернулось к армянам.
– Слово «палас» (÷³É³ë) в армянском
языке означает «коврик», «тряпка». Слово
«палас» пришло в армянский язык из
персидского языка, а в персидский язык
пришло из армянского языка.
– Есть фамилия Пелешян. Слово «пелеш» (÷»É»ß) в армянских диалектах означает «неряха». Пусть означает!
Тут остановлюсь, иначе уйду в другую
степь.
4) Почему балтийских славян называли
ваграми? Вагр (í³·ñ) – тигр (арм.). Может
быть, вагры были связаны со Страной Богов?
5) Какое отношение имела фамилия величайшего учёного древности Аркимеда
(Архимеда) к названию Страны Богов
Арк? Во времена Архимеда (III в. до н.э.)
в Стране Богов обитали медведи... Белые,
пушистые, но не боги...
6) Какое отношение имела фамилия за-
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гадочной героини Франции Жанны д’Арк к
названию Страны Богов Арк? Во времена
героической и трагической жизни Жанны
д’Арк (XV в.) Страны Богов давно не было...
А может быть, была и пребывает где-то?
Мы наизусть не знаем нашу планету...
7) Важно найти общий язык с русскими,
немецкими, британскими, прибалтийскими,
финскими исследователями Гипербореи.
От них до Арктики рукой подать! А мы,
армяне, кто для них? Из них ближе всех к
Стране Богов в буквальном и переносном
смыслах – руссы и саами (коренной угрофинский народ Севера). Исследователи
склонны признать саамов аборигенами
Страны Богов. Саамы такие же аборигены
Страны Богов, как копты – аборигены
Древнего Египта. И те и другие уцелели.
А те, кто не уцелел или отъехал, как
армяне и греки? Они каким боком стоят
к Стране Богов? Исследователям можно
посоветовать прислушиваться к Шлиману. Между тем древние греки здесь были.
Именно греки сохранили великую мифологию о Гиперборее.
8) Что достоверного в греческих мифах
о Гиперборее (Стране Богов)? Как выяснить? В частности, надо проводить сравнительный научный анализ всех мифов и
гипотез, в частности, мою версию. Я, как и
любой человек, носитель Истины. Просто
некоторые люди будят или разбудили
Истину в себе, а многие и не собираются
её будить. На это есть опасная причина.
Истина, как медведь, не любит, когда её
будят зимой...
Много больших и малых, трудных и сверхтрудных задач... Я их не решил, и никто не
решил. Я просто напомнил, что было такое
дело.
...Арктическая Страна Богов – прапрародина «Белого медведя» Артура Алексаняна
– исчезла.
А Страна Армян гвоздём прибита к спине
Арарата!
Виктор ВАГАНЯН.

ÎÍÈ ÏÐÅÄÏÎ×ËÈ ÑÌÅÐÒÜ ÑÄÀ×Å ÊÀÐÑÀ – ÌÀÇÌÀÍÎÂÑÊÈÉ ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ
Новое правительство направило закавказским (армянским) войскам, занимавшим позиции в районе Карса, приказ о заключении перемирия. Командующий армянским корпусом
генерал Назарбеков приказал командиру 2-й
дивизии полковнику Силикову и начальнику
крепости Карса генералу Дееву прекратить
военные действия и начать переговоры с турками об установлении демаркационной линии.
Командующий турецкими войсками на запрос
армянской стороны о прекращении огня потребовал до начала переговоров вывести армянские войска на значительное удаление от крепости и дать возможность турецким войскам
беспрепятственно войти в город.
Из Тифлиса армянским войскам поступил приказ немедленно прекратить военные действия и
принять условия турецкой стороны. 25 апреля
армянские войска покинули Карс вместе с
20-тысячным населением города.
Всё командование фронтом сдалось туркам,
кроме нескольких человек, которые предпочли

смерть сдаче города: патрульного крепости
полковника Мелик-Овсепяна, азарапета Чилингаряна, командира батареи Багратуни и
командира 1-го полка полковника Мазманяна.
Наибольшую известность и символизм приобрела смерть последнего. В 9 часов вечера в
Карс вошла 11-я турецкая дивизия.
По свидетельствам очевидцев, последними
словами Мазманяна были: «У меня есть одна
жизнь. Родина, даю её тебе».
О моменте сообщения в Национальное
Собрание Армении о сдаче Карса и самоубийстве Мазманяна писал Костан Зарян. Мазманян
стал символом поведения, психологии и мировосприятия настоящего армянского воина.
Вошло в употребление словосочетание «мазмановский патриотизм» (арм. Ù³½Ù³ÝáíÛ³Ý
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝ) как символ наисильнейшей любви к родине, а также «мазмановский
синдром» (арм. Ù³½Ù³ÝáíÛ³Ý ëÇÝ¹ñáÙ) –
совершение акта самозабвения или самоубийства в случае бессилия против предательских
действий.
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ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ ÄÐÅÂÍÈÕ ÀÐÌßÍ
Античные армяне были благородным, гордым и воинственным народом, превыше
всех благ ставящим защиту отечества и
независимость своего государства. Древнейшие боги армянского языческого
пантеона, кроме физической силы и собственно «божественного» дара, едва родившись, спешат на защиту родины.
Ваагн, один из самых любимых армянских
богов, например, родившись в результате
совокупления неба, земли, воды и огня, тут
же торопится, «бежит» (í³½»ñ) защищать
страну от чужеземцев.
Небеса и Земля были в муках родин,
Морей багрянец был в страданье родин,
Из воды возник алый тростник,
Из горла его дым возник,
Из горла его пламень возник,
Из того огня младенец возник,
И были его власы из огня,
Была у него брада из огня,
И, как солнце, был прекрасен лик.
Судя по дошедшим до нашего времени
обрывкам античных мифов, преданий,
песен и легенд, армяне, как, впрочем,
и другие народы, наделяли своих богов
человеческими качествами. Однако в
армянском языческом пантеоне, в отличие
от аналогичных пантеонов других народов,
отсутствовали божества с отрицательными
качествами характера.
Боги как «женского», так и «мужского»
пола обладали свойствами, способными,
да и призванными, украсить любого
смертного человека. Так, в восприятии армянского народа в понятие женской красоты непременно входили и присущие и
даже культивируемые в народной среде
скромность и стыдливость: богиня Астхик,
например, невзирая на свою божественную
недоступность, всякий раз перед купанием в реке Арацани, укрываясь от нескромных взглядов пастухов, окутывала
место купания плотной завесой тумана.
Согласно этому мифу и возникло название
местности Муш.
В среде армянского народа домашний
очаг являлся одной из национальных
святынь. И дело не только в том, что в
армянском пантеоне нашла свое место
богиня семейного очага – Нане. Скорее,
наоборот, наличие богини Нане стало прямым отражением трепетно-уважительного
отношения к семье в армянской среде.
Семьи в Армении были большими, патриархальными и полностью воссоздавали
в миниатюре социальный и политический
строй государства. Отношение к семье
индивидуума, таким образом, отражало отношение к государству.
Народная легенда, сохранившаяся с
античного периода, например, рассказывает о царе Ара Прекрасном, который ради сохранения верности семье отказал в
любовных притязаниях царице Шамирам
(Семирамиде) и решился на войну с могучей Ассирией.
В другом близком по сюжету предании повествуется об армянском царе Артавазде,
оказавшемся в плену у египетской царицы
Клеопатры и отвергнувшем ее любовь. Отказавшись предать семью и родину и стать
любовником сладострастной царицы, Артавазд предпочел смерть.
Античные армяне были народом бла-

городным и гостеприимным, что, по всей
видимости, исходило из сознания собственного достоинства и силы. Ксенофонт,
греческий историк V века до н. э., был
очевидцем отступления десятитысячного
греческого войска через Армению к Черному морю, которое описал в своем знаменитом «Анабасисе».
По словам историка, греки нашли у армян в большом количестве скот, хлеб,
ароматные вина, розовое масло, изюм,
стручковые плоды. Много было особого
хмельного напитка вроде пива, который
армяне тянули через тростинку.
Армяне принимали греков приветливо,
снабжали припасами, указывали дорогу.
Отметим, что армяне высоко ценили гостеприимство, что подтверждается и тем, что
один из эпитетов Аманора – бога первых
плодов и Нового года – был Ванатур, т. е.
«гостеприимец».
Свидетельство Ксенофонта (а он являлся непосредственным участником описываемых событий) весьма интересно, оно
является подтверждением благородства
гордых людей, и в мыслях не имевших
разгромить отступающее и, вне всякого
сомнения, деморализованное войско.
Такое, надо сказать, в те времена происходило сплошь и рядом. Однако греки в

Армении нашли не только приют, но и безопасность. Подобное гостеприимство могло
иметь место лишь в стране, где население
не боялось внешней агрессии и было
воспитано в традициях национальной демократии.
Обратим внимание и на тот примечательный факт, что, согласно тому же Ксенофонту, во главе армянских деревень стоял
выборный староста из местных жителей.
Армянский народ не чувствовал страха
перед карающей силой, поскольку изначально, в глубинной сущности своей, отвергал низость, зависть, предательство и иные
унижающие человека преступления.
Это, конечно, не означает, что в Армении
не было «отрицательных персонажей».
Были, и наверняка. Просто мы считаем,
что эти люди наказывались иначе, путем
всенародного остракизма и презрения.
Каждый живущий в Армении должен был
обогревать ее, стараться делать бытие на
давшей ему жизнь земле светлее и теплее.
Не случайно армяне считали себя детьми
солнца и вплоть до XII века называли себя
«аревординер». Сакральная территория
Армянского Нагорья не просто породила
армянский этнос, но и придала ему присущую ее природе духовную, физическую и
огненную энергию.

Àðìåíèÿ – ðîäèíà âèíà
Престижное британское издание The
Guardian опубликовало статью, в которой
Армения названа родиной вина, так как
именно на территории этой страны были
найдены самые древние в мире винные
погреба.
«Именно в селе Арени в Армении в 2011
году археологи нашли самые древние
в мире винные погреба, построенные в
3000-3500 годах до нашей эры», – цитирует издание книгу американских ученых
Яна Таттерсалла и Роба Десана «История
настоящего вина».
В книге рассказывается о том, какое вино
изготавливалось пять тысяч лет назад в
пещере Арени, находящейся у подножия
горного хребта.
Авторы книги отмечают, что армянин

иранского происхождения Зорик Гарибян
– успешный бизнесмен из Италии, сыграл
большую роль в виноделии, используя традиционную армянскую технику, используя
глиняную посуду (карасы) для выдержки
вин.
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Êàê ìóçûêà ñîåäèíÿåò íàðîäû

Æèòü ñðåäè äðóçåé
Калуга – очень многонациональный город – у нас живут
более ста национальностей. И за каждой – своя культура,
свои традиции, узнавать которые очень интересно. Сегодня
хочется познакомить нашей читателей с одной очень интересной семьей.
В Калугу Артём Еганян и Мариам Баграмян переехали вместе
с детьми четыре года назад из Ставрополя. К перемене места
жительства подвигло стремление старшей дочери поступить
в университет имени Н. Э. Баумана. Последний класс девушка
заканчивала уже в Калуге, Анна Еганян – золотая медалистка
средней школы № 5. На данный момент будущий инженер учится
на втором курсе университета.
Калужская земля встретила этнических армян гостеприимно.
Глава семейства на новом месте сумел реализоваться в профессии – музыкант по специальности, Артём Еганян поет в одном
из ресторанов областного центра. И живет с огромным желанием
радовать слушателей своим талантом. У обладающего хорошими
вокальными данными певца богатый репертуар – старинные
армянские песни, русские и грузинские.
Творческий тандем супругов Еганян.

Артём, Анна, Мариам.

– Я из того поколения, что родилось в Советском Союзе, мне
близка русская культура. С удовольствием исполняю русские
народные песни – в них заключена душа народа. Мои родители
не были профессионалами в музыке, но обладали прекрасными
голосами, любили петь, это подтолкнуло меня поступить в
музыкальное училище. В Калуге я встретил очень хороших музыкантов, русских и армян, среди них – заслуженный артист
Армении Ашот Казарян. Известный дудукист является одним
из создателей армянского танцевального и вокально-инструментального ансамбля «Ташир». Необходимо, чтобы новые
поколения вдали от родины знали свою культуру и традиции
предков, – говорит Артём.
А еще он проявил себя как автор-исполнитель собственных песен,
посвящая их своей супруге. Артём и Мариам родом из Армении.
Детство и юность моих собеседников прошли в небольшом, но
очень живописном городе Ванадзоре (в советское время он
назывался Кировакан) – там горы соседствуют с обилием зелени.
Они обратили внимание друг на друга на студенческом празднике,
который проводился в музыкальном училище. Девушка покорила

Сын Жан неоднократно становился победителем
международных музыкальных конкурсов, имеет награды.

сердце Артёма своим кротким характером. А потом молодые люди
связали себя узами любви, так сложился семейный и творческий
тандем (по специальности Мариам Леваевна дирижер-хоровик, в
дальнейшем она выступала в дуэте с мужем).
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Ñóäüáà òÿíóëà ê áåðåãàì Îêè
Несколько лет детства Мариам прошли на территории нашего
края, а, как известно, все мы родом из детства и, став взрослыми,
бережно храним воспоминания нежного возраста.
– Наверное, это судьба! Несмотря на то что пришлось жить на
Ставрополье, всегда хотелось вернуться именно сюда, в Калугу,
– все равно ощущается какая-то связь с местами, ставшими
родными, – говорит Мариам. – Моя мама работала директором
Дома культуры в одном из районов, я тогда ходила в детский сад,
сейчас приятно вспоминать те моменты.
Артём Аркадьевич соглашается с супругой, отмечая, что скромная славянская красота напоминает о родине. Природа заокских
далей так же красива: радует обилие ярких красок, зеленого богатства, только вот лес в Ванадзоре – горный!
– Всегда тяжело налаживать жизнь на новом месте. Но Калуга
вселяет спокойствие: рядом живут родственники. Мои тесть и
теща Лев Ваграмович и Сусанна Михайловна тоже оказались музыкантами и очень помогли нам преодолеть препятствия. А еще
у меня много друзей и коллег, которые стараются поддержать,
если возникает такая необходимость. Благодаря этим людям я не
чувствую себя здесь чужим! Дети тоже хорошо адаптировались
после переезда, – признается мой собеседник. – Нам тут очень
нравится!

29

Межнациональные отношения очень важны – это
сплоченность, дружба. Мой дед Гарегин Епремович Еганян во
время Великой Отечественной войны воевал под Серпуховом,
защищал южные подступы к Москве, получил ранение. Я был
подростком, когда он впервые заговорил о войне, – не очень
любил рассказывать о том периоде своей жизни, а мы с братом
с интересом открывали коробочку, где хранились его медали.
Не так давно удалось побывать в тех местах. Я испытал чувство
уважения к деду, к ветеранам – защитникам Родины. День
Победы – это общий праздник. Каждый год 9 Мая мы всей семьей
ходим на парад, я рассказываю детям о том, что услышал от
деда. История нашей страны – это не книжные строчки, а живые
люди. Мы должны помнить их имена, их подвиг.
Артём ЕГАНЯН.

È ïàìÿòü ïðåäêîâ ÷òÿò
В силу разных причин они не часто гостят на исторической родине, но стараются не забывать своих корней: в семейном кругу
отмечают национальные праздники, бывают на фестивалях,
проводимых в рамках Дней национальных культур в Областном
молодежном центре, посещают мероприятия армянской диаспоры.

Артём ЕГАНЯН.

– Из Армении мы привезли книги – хотелось, чтобы в доме были
книги на родном языке, но, к сожалению, дети не умеют читать поармянски. Аню я немного научила писать, а вот Жан даже говорит
с русским акцентом, – заметила Мариам.
В России семья Еганян живет почти два десятка лет. Им пришлось
покинуть родную страну в самое тяжелое время. Память до сих
пор рисует страшные картины: после землетрясения в Спитаке
1988 года половина Армении была разрушена. Пострадал и Кировакан. Положение людей было бедственным – ни света, ни воды. За хлебом стояли очереди... А потом начался Карабахский
конфликт. Мой собеседник попал под эту «военную машину»,
воевал, был ранен. И тут пришло понимание: нужно менять место жительства, тем более что уже родилась семья. Так Артем и
Мариам обосновались на Ставрополье.
Кажется, все у них сложилось: чувства, уважение, взаимопонимание. Когда два творческих человека вместе, это прекрасный союз, ведь рядом надежное плечо! И хотя в жизни случаются сложности, Мариам приобрела умение их переносить.
В последние годы она посвятила себя семье: отказавшись от
карьеры, занимается хозяйством, водит младшего сына в общеобразовательную и музыкальную школы, а по выходным готовит
невероятно вкусные долму и хинкали.
Кстати, мальчик мечтает пойти по стопам родителей – быть
дирижером (сегодня он обучается в ДШИ №1 им. Н. П. Ракова).
Несмотря на то что Жану всего семь лет, он неоднократно становился победителем международных музыкальных конкурсов,
имеет награды. А калужане могли услышать юное дарование на
фестивале «Первые шаги в музыке».
Татьяна САВКИНА.
Фото предоставлены Артёмом ЕГАНЯНОМ.
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Êàðàóíäæ. Ñîëíå÷íûå ÷àñû è êàëåíäàðè. Ïàðèñ ÃÅÐÓÍÈ
Очевидно, что в Обсерватории Карауджа солнечные часы
и солнечные календари действовали с древних времен.
Но они не сохранились в действующем виде.
Может быть, недостающие элементы будут найдены в будущем.
Можно предположить, что камень (см. рисунок ниже) с отверстием использовали в качестве солнечных часов.

В то же время очевидно, что в Древней Армении широко использовались солнечные часы и солнечные календари. На стенах
средневековых строений и церквей есть много солнечных часов,
которые действуют до сих пор.
Многие из солнечных часов были также найдены во время раскопок. Все щелки на камнях откалиброваны на 6 часов утра до 18
часов вечера.

Древние солнечные часы показывают время суток относительно
тени стержня (так называемый гномон). Армянские древние солнечные часы назывались «гитцох», что на армянском означает
«знание – знающие».
На рисунке солнечные часы на стене армянской церкви «Звартноц» (VII в. н.э.) возле Эчмиадзина.
Солнечный календарь показывает месяц года по длине тени
стержня. Старые армянские солнечные календари назывались
«стеверахав» – дословно «тень, затмение», что означает «теневой счетчик».
Мы разработали и изготовили два новых типа солнечных
календарей (SDC, «Gitsoh-Stverachaph»), построенных из
красного туфа, один на горе Арагац возле нашего научно-исследовательского института радиофизики в 1987 году, а другой

– перед главным зданием научного центра в Ереване в 1989 году.
Каждый из них имеет три основные шкалы: горизонтальную,
вертикальную и сферическую, и один общий стержень (гномон),
который отклоняется до угла 40 °, равного широте места, и имеет
три небольших крестика, для каждой шкалы, тени от которых показывают месяцы и приблизительно дни месяцев.

Горизонтальная шкала показывает месяцы по текущему календарю, вертикальная шкала – приблизительные дни, а сферическая шкала – зодиакальные созвездия.
Проект солнечных часов и календаря был выполнен мной,
расчеты часов и месяцев были сделаны доктором В. Осканяном,
а украшения на камне были выточены скульптором С. Паносяном.
Все работы проводились в мастерских научного центра. На
рисунке – новый тип солнечного календаря, построенный перед
главным корпусом РИР, пр. Комитаса, 49/4, Ереван, Армения.
Отрывок из книги Париса ГЕРУНИ «Армяне и Древняя Армения».
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Ïðåêðàñíûå âîñïîìèíàíèÿ
4 декабря 2018 г. ушел из жизни Андрей
Георгиевич Битов. Безмерно грустная
весть. А 16 лет назад, опять же в декабре,
он потерял дорогого близкого друга... и
написал об этом в «Известиях».
... Я познакомился с Грантом в 65-м в
Москве, на Высших сценарных курсах.
В преддверии 50-летия революции курсы были преобразованы по новому
принципу: по одному представителю
от республик, без столиц. Я полагал,
что попаду в глухую провинцию, в виде исключения будучи принятым от
Ленинграда. От «республики Урал»,
также в виде исключения, был принят
Владимир Маканин. От Грузии поступил
Резо Габриадзе, от Узбекистана – Тимур
Пулатов, от Азербайджана – Рустам Ибрагимбеков, от Армении – Грант Матевосян...
Грант совсем не подвергся «московскому растлению», не пил, не гулял, а
только писал. Писал удивительно красивыми буковками – как оказалось, удивительно красивую прозу. Прозу той же
чистоты, что и просветы между буквами. Он писал ту книгу, которая в 67-м
принесла ему всесоюзную славу: «Мы и
наши горы», и я оказался ее первым рецензентом.
Эта рецензия привела меня в Армению, и Грант водил меня по ней. «Уроки
Армении» написаны походкой Гранта.
Когда они были опубликованы, Гранта
вызвал первый секретарь ЦК и спросил
строго: «Это ты водил Битова по Армении?» Грант сознался. «Хорошую статью
написал Битов, – сказал первый секретарь. – Что хочешь?» Грант обалдел
от такого предложения и сказал: «Если
бы у меня были деньги, я попросил бы
себе «Волгу». А так как денег нет, то вот
что: моя деревня жила хорошо, пока наш
колхоз не слили с соседним. Разлейте
их, пожалуйста, обратно». Первый вызвал нажатием кнопки человека и сказал
ему: «Сделайте то, что он просит, и доложите».

Грант вернулся счастливый и сказал
мне: «Хоть какой, но царь». Колхозы не
разлили, и Грант больше ни разу не заблуждался.
В 73-м году я посвятил ему такой стихотворный сценарий – увы, оказавшийся
пророческим.
Друг мой первый,
друг мой черный
за горой.
Наступает час последний,
час второй.
За грядой кавказской
новая гряда:
Люди, груди, годы, моды, города.
А за той грядой чужая полоса:
Звезды, слава, заграница, голоса.
А за той границей гладь да тишина:
Чей-то голод, холод, смерть,
ничья война.
А за этой тишью-гладью череда:
Никого, и ничего, и никогда.
А за этой чередою – наш черед:
Слово, дело, крах, молчание и лед.
...Твоя мама, моя мама – вот друзья!
Если верить им, то мы с тобой князья.
Если верить им, то мы с тобой цари.
Как деревья: срубят и – гори.

Áþðàêàí îêàçàëñÿ â îäíîì ñïèñêå
ñ Ïàðèæåì, Ðèìîì, Ïåêèíîì è Âåíîé
Недавно директор Бюраканской обсерватории Арег Микаелян,
выступая в пресс-клубе «Тесакет», подчеркнул, что Бюракан
является самой известной деревней в мире. «Такой деревни,
вероятно, не существует, чье название было бы настолько широко
известным. Оказывается, Бюракан включен в список десяти
крупнейших городов мира, где наиболее часто проводились
международные конференции. В этот список входят Париж, Рим,
Пекин, Вена, Рио-де-Жанейро, Прага и другие крупные города.
Бюракан, который является селом...» – с радостью объявил Арег
Микаелян. «Это удивительно, но факт – по числу международных
конференций мы входим в список таких известных населенных
пунктов», – сказал директор Бюраканской астрофизической обсерватории.

«Царь» по-армянски – «дерево». Увы,
сбылось все, в особенности ничья война.
Он был первым из нас – и ушел первым...
Теперь они встретились. Два дорогих
друга – Грант Матевосян и Андрей Битов. Светлая память... Им будет о чем
поговорить...
Георгий СААКОВ.
По выходе в свет «Уроков Армении» в
60-х годах – весьма открытого, смелого
повествования о самобытной жизни советских армян – армянское общество и
в первую очередь интеллигенция были
поражены литературным и публицистическим даром русского еврея Андрея
Битова, так душевно, правдиво и даже
с некоторой доброй иронией отобразившего своеобразие армян, их
менталитет, сильно отличающийся от
образа мышления и действий обычных
людей в его российском окружении...
Битов был влюблен в Армению, проникся
свободолюбивым и мощным духом армянского народа... И именно в этом его
ценность для нас, армян... Земля пухом...
Роберт БАГДАСАРЯН.
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Óìåð ïèñàòåëü Àíäðåé ÁÈÒÎÂ
Андрей Битов – один из основателей
постмодернизма в русской литературе, лауреат премий журналов «Дружба
народов», «Новый мир», «Иностранная
литература». По его сценариям были
сняты фильмы «Маленький беглец» и
«В четверг и больше никогда».
В Москве в возрасте 81 года скончался
известный российский писатель, основатель постмодернизма в русской литературе Андрей Битов.
Писатель появился на свет 27 мая
1937 года в Ленинграде в семье юриста
и архитектора. В 1957 году поступил в
Ленинградский горный институт. В студенческие годы участвовал в работе
литературного объединения под руководством Глеба Семенова. В 1962 году,
с небольшим перерывом на службу в
стройбате, окончил геологоразведочный
факультет.
С 1960 по 1978 год опубликовал несколько книг прозы. В 1965 году стал членом Союза писателей. В 1979 году стал
одним из создателей знаменитого альманаха «Метрополь».
В 1988 году участвовал в создании
российского Пен-клуба, а в 1991 году
стал его президентом. В 1991 году был
одним из создателей неформального
объединения «БаГаЖъ» (Битов, Ахмадулина, Алешковский, Жванецкий). Был
преподавателем Литературного института
имени М. Горького.
Его работы стали активно печатать с середины 1960-х годов. Книга «Уроки Армении»
была впервые опубликована в 1969 году.
Битов считается первым из русских писателей Советского Союза, который не
побоялся произнести слово «геноцид»
в отношении событий, произошедших с
армянским народом в Османской империи
в начале XX века. В библиографию писа-

теля входят также «Пушкинский дом»,
«Преподаватель симметрии: роман-эхо»,
«Улетающий Монахов: роман-пунктир»,
«Семь путешествий», «Дни человека»,
«Оглашенные», «Вычитание зайца», «Аптекарский остров» и другие книги. Андрей
Битов являлся почетным гражданином Армении и почетным доктором Ереванского
государственного университета.
Более сорока лет назад Андрей Битов
по итогам пребывания в Армении написал
свое культовое произведение – «Уроки
Армении». Книга сразу стала и до сих пор
остается широко известной среди русскоязычных армянских читателей.
Он первый из русских писателей Советского Союза не побоялся заговорить о Геноциде армян и осудить его.
Битов – один из самых известных советских, а затем российских писателей и
правозащитников поколения 60-х. С 70-х
годов писал нонконформистскую прозу,
часть которой была опубликована за рубежом (например, роман «Пушкинский дом»),
а часть – в 90-е.
Вспомним его «Уроки Армении», впервые
опубликованные в 1969 году.
«...Ереван – моя азбука, мой букварь, мой
каменный словарик-разговорник. Слева –
по-армянски, справа – по-русски. Только
слова в беспорядке. Рядом с А –автоматом
– Ш – шашлычная. Б – базар – совсем на

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ïå³·ñí³Í
³é³çÇÝ ³Ù³ÝáñÛ³ µ³óÇÏÁ...
Ü»ñÏ³Û³óíáÕ ÝÙáõßÁª Ð³Û³ëï³ÝÇ ²é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
ïå³·ñí³Í
³é³çÇÝ ³Ù³ÝáñÛ³ µ³óÇÏÝ»ñÇ ß³ñùÇó ¿: ´³óÇÏÇ
í»ñ¢áõÙ ·ñí³Í ¿ª «Î»óó¿
²ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³Ý», ÇëÏ
ÍÇÍ»éÝ³ÏÁ ³í»ïáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý
³é³çÇÝ Üáñ ï³ñÇÝª 1919:
àõß³·ñ³í ¿ Ý³¢ µ³óÇÏÇ
å³ïÏ»ñÁª ³ñ¢³Í³·, ù³Õ³ù ¢ Ïáïñí³Í ßÕÃ³Ý»ñ:
ÜÙ³Ý³ïÇå å³ïÏ»ñ³íáñ
µ³óÇÏÝ»ñ ïå³·ñí»É ¿ÇÝ
1919 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇÝ
ºñ¢³ÝáõÙª »Õ³Í ëáõÕ ÙÇçáóÝ»ñáí ¢ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ:

другой улице, через несколько страниц.
Я шуршу страницами кварталов, улиц
и площадей в поисках Р – редакции, Д
– друга, Ж – жилья и П – просто так. Это
мой русско-армянский словарь. Но если
бы я знал армянский и мог пользоваться
Ереваном как армяно-русским словарем,
порядка, конечно, было бы не больше. Это
меня утешает.
Но я нахожу своего друга, и у меня
появляется учитель. Ему попадается малоспособный ученик с памятью восторженной
и дырявой. Но у учителя появляются
помощники. Я попадаю в сладкий плен –
у друга есть мать жены, жена брата, друг
брата и брат друга. Я познаю всю прочность армянских родственных связей и
опутан этой цепью, и каждый мой новый
час прибавляет новый виток. И мне уже не
бывать одному никогда...»
Приведем высказывания писателя из книги «Уроки Армении». Многие из них уже
давно знакомы читателям.
Если Армения – самое светлое место
в моей жизни, то Севан – самое светлое в
Армении.
Камень в Армении столь же естествен,
как и алфавит, и плавность и твердость
армянской буквы не противоречат камню.
Стоит вспомнить очертания армянских
крестов, чтобы опять восхититься этим соответствием.
Я бы ввел наивысшую премию для
поэтов: если он напишет строку истинно
прекрасную, то ее напечатают на страницах лаваша.
Любовь к детям, как почти все в Армении, достойна. Сильна, но не аффектирована, нежна, но проста.
Я усмотрел в Армении пример подлинно национального существования, проникся понятиями родины и рода, традиции
и наследства.

Пришла вода и потушила свет.
Потерян берег надежд людьми.
Стихия пляшет, а люди нет.
И плачет человек от нелюбви.
Один повержен и в чувствах смят,
Другой хрипит и проклинает рок.
А птицы счастья на ветках спят,
Но их увидеть никто не смог!
И прилетают те птицы к нам,
И ждут, и просят взглянуть на них,
Но мы привыкли к холодным снам,
Ничто не видим, кроме рук своих!
Ушла вода, оставив только ил
В разбитом русле житейских бед.
И тех, кто в горе лишился сил,
Утратив время своих побед.
2017 г.
Аркадий ВЕРАПАТВЕЛЬЯН.
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Áåëûå äîìèêè äëèíîþ… â Øâåéöàðèþ
Вначале были какие-то необыкновенные белые домики –
на одной из чьих-то картин. Что в них было такого, что они
так притягивали взор, непонятно, но Нина долго вспоминала
о них как о чуде. И было это очень давно. Так давно, что сорок лет минуло, а она помнила. Ну или вспомнила, когда,
оказавшись в Швейцарии, по дороге из Женевы в Билль,
увидела те самые белые домики. На всём пути они сопровождали художницу, и ей показалось, что она попала в сказочное детство...

Íèíà ÃÀÁÐÈÝËßÍ

Ëåñòíèöà

И, конечно, когда недавно ей предложили сделать
выставку, она живо представила себе всё, что тогда
её потрясло в этой стране: и большие и малые города,
и разнообразный ландшафт – то утопающий в зелени,
то очень суровый. И Альпы...
Эти потрясающие горы... И когда они двинулись на
неё, она увидела, нет, услышала баховский хорал, и
это было что-то абсолютно невероятное – это были
поющие горы.
Вот такая получилась замечательная сказочная
серия – прекрасный подарок Неделе культуры
Швейцарии от удивительной художницы Нины Габриэлян.
А удивительно в ней, кажется,
всё. От неё исходит какая-то
особенная красота, теплота,
несуетность
и
считываемая
даже во взгляде внутренняя
гармония. Читаешь её стихи и
понимаешь, какими сочными,
спелыми красками раскрашен
мир Нины Габриэлян, как он
уютен и поразительно волшебен.
Господи, да до Нины я даже и не
предполагала, что можно так о
чём-то сказать: «Поразительно
волшебен». Ну а как иначе, посмотрите сами!
Выставка картин Нины Габриэлян «Швейцарские мотивы»
А недавно Нина получила подарок из Грузии – сборник русбыла открыта в Международном ской поэзии в переводе на грузинский, где опубликованы пять
культурном центре «Франкотека» её стихотворений в переводе Русудан Чантуришвили. От души
Библиотеки иностранной литера- поздравляем Нину Габриэлян с прекрасной выставкой и нотуры имени Рудомино, на втором выми переводами её стихов.
этаже.
Елена СТЕПАНОВА.
Терпение – это вовсе не состояние скота, который всё
терпит. Это не унижение человека – совсем нет. Это
не компромисс со злом – ни в коем случае. Терпение
– это есть умение сохранять невозмутимость духа в
тех обстоятельствах, которые этой невозмутимости
препятствуют. Терпение – это есть умение идти к цели,

Красная створка двери полуоткрыта:
Лестница голубая в проёме дверном
видна.
Не бойся, я осторожно в картину войду –
без скрипа.
Вот я уже за дверью –
какая здесь тишина!
Лестница голубая медленно тянется
кверху.
Здесь нету времени года, месяца или дня.
Воздух в твоей картине тихий такой
и ветхий.
Лестницей голубою куда ты ведёшь меня?
Может быть, там квартира?
В ней звонко смеются дети
Или молчат устало брошенные старики.
А может быть,
там наверху давно никого уже нету.
Ты знаешь, мне всё-таки страшно –
не отпускай руки.
Лестница голубая уходит всё выше
и выше.
Разве возможно выше?
Зачем мы идём опять?
Уже далеко внизу остались кроны
и крыши.
Куда мы с тобой забрались?
Здесь невозможно дышать.
Я уже ничего не вижу.
Не слышу. Здесь нету звука.
Вот-вот совсем поглотит меня
синяя тишина.
Тихо смеётся художник и убирает руку.
Как же теперь из картины
выберусь я одна?

когда встречаются на пути различные преграды. Терпение
– это умение сохранять радостный дух, когда слишком
много печали. Терпение есть победа и преодоление,
терпение есть форма мужества – вот что такое настоящее
терпение.
Александр МЕНЬ.
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«Горцарар»
Издается с июля 1999 г.

Àâòîð ïðîåêòà è ó÷ðåäèòåëü –

Âàãðàì ÁÅÊ×ßÍ
Главный редактор –
Â. Â. ÁÅÊ×ßÍ
¶ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñª
ì. ì. ´ºÎâÚ²Ü
ИЗДАТЕЛЬ
Издательский Дом

«ØÀÃÀÍÝ»
Тостуемый пьет до дна. Глава «Фрунзик»
...Герой Фрунзика Мкртчяна Рубик Хачикян из фильма «Мимино» стал фигурой
знаковой, и многие говорят, что это лучшая
его роль в кино. А ведь упади тогда монета
по-другому – и его в этом фильме могло и
не быть. И фильм был бы совсем другой.
Когда в Болшеве мы написали все, что
происходит в Грузии, и наш герой прилетает в Москву, возник вопрос:
– Один живет он в номере гостиницы или
с кем-то?
– С кем-то.
– С кем? С Леоновым или Мкртчяном?
Поселили с Мимино Леонова (эндокринолога из Свердловска). Получается интересно. Поселили Фрунзика (шофера из
Ленинакана) – тоже интересно...
Решили: Леонов – орел, Фрунзик – решка.
Подкинули монету. Выпала решка...
И Кушнерев в этот же вечер вылетел в
Ереван освобождать Мкртчяна от спектаклей...
Первый раз Фрунзик снялся у меня в
фильме «Тридцать три», потом в фильме
«Не горюй!», об этом я писал. В «Не горюй!»
у него одна реплика: «Конфету хочешь?
Нету». Я показывал фильм во многих странах, каждый раз и у нас, и за границей в
этом месте был хохот и аплодисменты.
А после «Мимино» многие его реплики
цитируют и сейчас, через тридцать лет.
Некоторые запомнились, потому что они
смешные: «Я так хохотался!», «Ты и она
не две пары в сапоге»...
Но есть и совершенно обычные. Во
время завтрака Хачикян спрашивает Валико:
– Вы почему кефир не кушаете? Не
любите?
Ну что тут запоминать? Но и эту фразу
до сих пор повторяют. Уверен, если бы это
сказал другой актер, не Мкртчян, эта реплика вряд ли осталась бы в памяти, даже
сразу после просмотра.
Когда мы снимали, было очень холодно,
мороз доходил до минус сорока. А костюмы выбрали летом. Буба выбрал плащ, а
Фрунзик – короткую курточку. Я говорил,
что будет холодно.
«Они же с Кавказа, откуда у них теплые
вещи?» – возражали они. Та зима была
на редкость суровой. Сцену «Хачикян и
Валико у Большого театра» снимали, когда было минус 36. Досталось беднягам!
На Бубу и Фрунзика смотреть было боль-

но! Поскольку натурные сцены были в
основном в центре, во время перерыва я возил их обедать к себе домой (мама вкусно
кормила нас). Мы обедали и обсуждали
сцену, которую сегодня предстояло еще
снять. Здесь проявлялась неуемная
фантазия Фрунзика. Он предлагал бесконечное множество вариантов, из которых нам оставалось только отобрать.
Некоторые сцены в фильме сняты не по
сценарию. Это итог маминых обедов. Так,
например, по сценарию после Большого
театра, когда Мимино и Рубик заходят во
двор и там нет «КамАЗа», они находят его
в соседнем дворе, и на радостях Фрунзик
целует машину, а поскольку мороз – губы
прилипают к железу. А Фрунзик придумал,
что когда Мимино пошел звать милицию,
Хачикян остался во дворе охранять следы.
И когда во двор хочет войти человек, он
угрожающе поднимает увесистый кусок
льда и говорит:
– Друг, как брата прошу, не подходи! Сюда
нельзя! Здесь следы!
Когда мы спускались к машине, на лестнице встретили моего ученика режиссера
Виктора Крючкова, который шел ко мне. Он
и сыграл прохожего.
Фрунзик придумывал и реплики своему
герою. Реплик «я так думаю», «я один умный вещь скажу, только ты не обижайся»
тоже не было в сценарии, это придумал
Фрунзик. (Когда я говорю: «не было в сценарии», я имею в виду тот сценарий, по которому мы снимали и который все время
менялся.)
Еще у него был особенный дар. Во время
озвучания, если его герой на экране на секунду открывал рот (чмокал или просто
шевелил губами), Фрунзик умудрялся вставить слово, всегда синхронно и всегда к
месту.
И еще Фрунзик очень хорошо показывал...
Был у него номер, как кто-то ныряет с
вышки, и мама каждый раз, когда он приходил к нам, просила его повторить этот номер. Фрунзик вставал из-за стола, и мы
видели, что он поднимается по лесенке на
вышку, подходит к трамплину, готовится и
ныряет. И всякий раз – до сих пор не могу
понять, за счет чего, – было ясно, что это
прыгнул русский, это – грузин, а сейчас
армянин, и даже было понятно, что нырнул
китаец, хотя Фрунзик проделывал все это
молча и не щурил глаза...
Великий актер был Фрунзик Мкртчян!
Георгий ДАНЕЛИЯ.
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