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ì³Ý³ÓáñáõÙ Ï³Ý·Ý»óí»É ¿ ½áñ³í³ñ
²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ³é³çÇÝ µñáÝ½³ÓáõÛÉ Ñáõß³ñÓ³ÝÁ
Համաժողովրդական նվիրատվություններով, «Ինտերկապ» բարեգործական կենտրոն ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ և Վանաձորի
քաղաքապետարանի աջակցությամբ Վանաձորում կանգնեցվել
է զորավար Անդրանիկի առաջին բրոնզաձույլ հուշարձանը:
«Արﬔնպրես»-ի հաղորդմամբ` Լիբանանի «ՍՓՅՈՒՌՔ» հրատարակության ազդագրի թղթակիցը ﬕջոցառման մասին զրուցել
է նվիրատուների և նախաձեռնող խմբի անդաﬓերի հետ:
Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ¶áõ·³ñ³ó Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ê»åáõÑ ³ñù»åÇëÏáåáë âáõÉçÛ³ÝÁ նշել է, որ հայ հավատացյալ
ժողովրդի համար զորավարի կերպարը ընկալվում է որպես քաջության, իմաստության և հայրենապաշտության խորհրդանիշ:
«Նա զորավար է ողջ էությամբ, որը մշտապես փայլատակում է
հայոց ազատագրական պայքարի պատմության էջերում: Սերունդներ են կրթվել ու ոգեշնչվել նրա հաղթանակներով: Նրա
ազգային նկարագիրը համախմբել ու նորանոր պայքարների,
հաղթանակների է առաջնորդել քաջարի հայորդիներին», – ասել
է առաջնորդը:
Նրա խոսքով` հայկական յուրաքանչյուր օջախում տիրոջ`
երկնավոր փրկչի՝ Քրիստոսի պատկերից զատ մշտապես պահպանվել է զորավարի պատկերը, իբրև հայրենյաց փրկչի, իբրև
քաջ զորավարի, իբրև հայդուկապետի, քանզի այն զորություն է
հաղորդում, քանզի այն օգնել է և օգնելու է ﬔզ, որպեսզի չշեղվենք ﬔր ինքնությունից, որի հոգևոր հիմքերը դրել են սուրբ
Վարդանանք, սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը և Սահակ Պարթևը:
«Անդրանիկ զորավարը հատկապես երիտասարդ սերնդին
պատգամում է, որ տեր կանգնեն պետականությանը, քանզի այն
ﬔր ինքնության առհավատչյան է, իսկ հայ զինվորը ու զինական
ուժը ﬔր գոյության գրավականը: Անդրանիկի գործը ﬔր բոլորիս
գործն է, այն արդար է ու հաղթական: Մենք պիտի զորացնենք
ﬔր ներկա պետականությունն ու վերադարձնենք ﬔր կորուսյալ
հայրենիքը: Անդրանիկը ցմահ անհաշտ ﬓաց հայի հողում
օտարի տիրապետության հետ, ցմահ պայքարեց հայրենի հողի
ազատագրման համար, տասնյակ հազարավոր գաղթականներ
ու որբեր փրկեց, որպեսզի հարատևի հայկազյան ազգը», – ասել
է արքեպիսկոպոսն ու հավելել, որ երախտագիտությունն է
հայտնել քանդակագործին, ճարտարապետին, շինարարներին,
վարպետներին և նախաձեռնողներին:
º. â³ñ»ÝóÇ ³Ýí³Ý ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¢ ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý Î³ñá ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÝ էլ ընդգծել է, որ Անդրանիկի
դյուցազնական կերպարը համահայկական է ու համազգային,
բայց հայոց աﬔն տարածաշրջանն ունի ի՛ր Անդրանիկը:
«Այդպիսի ﬕ տարածաշրջան էլ գեղատեսիլ Լոռին է, որի լեռներում ու հովիտներում զորավարը թողեց իր չարչարված
հոգու ﬕ նշանակալի մասը: Լոռեցին հպարտ է իր բաժին Անդրանիկով, հպարտ է այն սիրով ու ջերմությամբ, որ տածում
էր զորավարը այս բնաշխարհի և նրա քաջարի ժողովրդի
հանդեպ: Լոռեցին հպարտ է այն իրողությամբ, որ զորավարի
ﬔծարանքին ու ակնածանքին արժանացած սակավ անձանցից
աﬔնաառաջնայինը ﬔծանուն Հովհաննես Թումանյանն էր:
Մեր ժողովրդի այս երկու երևելիների հոգևոր եղբայրությունն
ու հարազատությունը համազոր օրինակ չուներ անցյալում, չունեցավ նաև հետագայում», – ասել է Վարդանյանը:
Նա նշել է, որ ﬔծանուն լոռեցիների անդրանիկաﬔծարությունը
անխաթար կերպով փոխանցվել է հետնորդներին, այդ թվում՝
«ԻՆՏԵՐԿԱՊ» բարեգործական ﬕությանն ու նրա շուրջ համախմբված մարդկանց, որոնց ջանքերի շնորհիվ էլ Վանաձորն
ունեցավ Զորավարի արձանը:
Խոսելով հուշարձանի կառուցման պատմական նշանակության
մասին` Վանաձորի պետական համալսարանի պատմության
ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ֆելիքս Մովսիսյանը նշել է, որ Վանաձորում ասպետական
զորավարի արձանը տեղադրելու գաղափարը գալիս է 1990
թվականից, երբ քաղաքի գլխավոր փողոցներից ﬔկը կոչվեց զորավար Անդրանիկի անունով և որոշվեց տեղադրել նրա արձանը։
«Անցան տարիներ, բայց այդ մտահղացումը կյանքի կոչվեց ﬕ
շարք պատճառներով։ Այն, ինչ անցած մոտ երեսուն տարվա
ընթացքում չարեցին, հաջողվեց իրականացնել «ԻՆՏԵՐԿԱՊ»
հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Կենտրոնի հիﬓադիր Նորայր Զուլոյանը Վանաձորում հայտնի է իր բարեգործական բազմաթիվ գործերով։ Երկար տարիներ անձամբ
մոտիկից ճանաչելով նրան, տեղյակ եմ նրա գործունեությանը,

որն արժանի է ﬕայն դրվատանքի և աﬔնայն հարգանքի։ 1990ական թվականների սոցիալական ծանր պայմաններում, իր
անձնական կապերի շնորհիվ, նա եվրոպական երկրներից բազմաբնույթ օգնություններ բերեց և հատկացրեց սոցիալապես
անապահով հազարավոր մարդկանց, կրթական օջախներին ու
բուժհիﬓարկներին` աղետի գոտում ու Արցախում և աﬔնուր
նրան այսօր էլ հիշում են երախտագիտությամբ։ Իսկ որպես արձանի կառուցման նախաձեռնող խմբի անդամ տեղյակ եմ, թե
ինչպիսի դժվարություններ հաղթահարեց, որքան ջանք, եռանդ
ու նվիրում դրսևորեց այս հիրավի հայրենանվեր գործը գլուխ բերելու համար», – պատﬔլ է նա:
Ð²²Ð ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ³í³· ¹³ë³Ëáë, å³ïÙ³µ³Ý èáõµ»Ý ä³ñë³ÙÛ³ÝÁ հիշել է, որ տարբեր առիթներով,
ուսանողության, թե այլ հանրույթների հետ շփվելով մշտապես
շեշտել ու շեշտելու է այն հիﬓարար դրույթը, որ ﬔզ հարկավոր
է հենվել ﬔր պատմության վեհություն և հզորություն հաղորդող
ազդակների վրա, նման մոտեցումը անհրաժեշտ է առկա մարտահրավերներին դիմակայելու և հետագա ազգային ընթացքը
սնելու համար: «Այդ իսկ առումով այնպիսի վեհատեսիլ ու
հաղթական անհատ, ինչպիսին Զորավար Անդրանիկն է, ﬔր
համար եղել է ու կﬓա դրական ազդակ, կﬓա անմար փարոս:
Ու երբ գլուխներս բարձին դնելուց առաջ աﬔն անգամ նրա պես
հաշվետու լինենք ինքներս ﬔզ, թե ինչ ենք արել այդ օրը երկրի ու
ժողովրդի համար, ըստ այդմ էլ, անկասկած, հաղթական կլինի
ﬔր երթը: Պատասխանեմ դասական մոտեցմամբ. անցյալի
ուսուﬓասիրությունը ﬔզ հարկավոր է ներկան հասկանալու և
ապագայում կողﬓորոշվելու համար: Ներկա բարդ աշխարհաքաղաքական իրողությունների պայմաններում (Արցախյան
հիﬓահարց, Սիրիական պատերազմ), երբ ﬔր պատմության
ընթացքն է դառնում ոչ բարեկամ ուժերի և երկրների կողﬕց
հարձակման առարկա, Անդրանիկի կերպարը, կյանքն ու գործը
պիտի օգնեն ﬔր երկրին, առանձնապես երիտասարդությանը
համախմբվելու և կազմակերպված հակահարված տալու ﬔր
ինքնության դեմ ոտնձգություն կատարողներին, ﬔր պատմությունը խեղաթյուրողներին: Զորավարի գործը պիտի շարունակվի նաև գաղափարական ճակատամարտերում», – շեշտել է
պատմաբանը:
ø³Ý¹³ÏÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¶»Õ³Ù ´»·ç³ÝÛ³ÝÝ էլ խոստովանել է,
որ երբ իրեն առաջարկել են ձուլել արձանը, ﬔծ ոգևորություն է
ապրել:
«Անչափ շնորհակալ եմ Նախաձեռնող խմբի բոլոր անդաﬓերից
վստահության համար: Նրանք շատ օգնեցին պատմական գրականությամբ, որը օգնեց ինձ խորապես ճանաչելու զորավարի
կերպարը: Գաղափարը իրականացնելու համար շուրջ ﬔկ տարի
չարչարվեցի, որ գոյություն ունեցող դասական արձաններից
տարբերվի, ընկալվի որպես ﬔծ հայի հաղթանակող կերպարն
ու գաղափարը: Անդրանիկը հայոց սրբազան հողի ու ժայռերի
ծնունդ է և ասում է: Թուրը պատյանից կիսով չափ հանած վիճակը արդեն պատգամ է` ներկա ու գալիք սերունդներին, որ
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զորավարի գործը կիսատ չթողեն և ազատագրեն ﬔր հայրենական տարածքները: Շատ ուրախ եմ, որ արձանը լավ ընդունվեց հանրության ﬔծամասնության կողﬕց, դա ինձ պարտավորեցնում և ոգևորում է ստեղծելու նոր գործեր», – անկեղծորեն
նշել է նա:
«Èàèàô Ø²ð¼» Ù³ñ½³ÛÇÝ Éñ³·ñÇ ·ÉË³íáñ ËÙµ³·Çñ, µ³Ý³ëï»ÕÍ Ø³Ýí»É ØÇÏáÛ³ÝÝ էլ շեշտել է, որ ձեռնարկուﬓ աննախադեպ էր և սպասելի, քանի որ համաժողովրդական սերը
հայ ժողովրդի լեգենդար զավակի հանդեպ խոր արմատներ ունի
և ժամանակներն անզոր են, այն հնարավոր չէ ջնջել կամ թաղել
մոռացության փոշու տակ:
«Համոզված եմ, որ արձանի կառուցմամբ ﬔր քաղաքը լավ նվեր
ստացավ, հուշարձանը և շրջական փոքրիկ պուրակը, որպես
համաքաղաքային հանգստյան գոտու ﬕ հատված, ազգային
և համաքաղաքային տոներին իր դերը կունենա՝ ﬕջոցառումներն ավելի բովանդակալից դարձնելու տեսակետից: Մեր
համաքաղաքացիները, հատկապես նոր կյանք մտնող սերունդը, աշակերտներն ու ապագա զինվորներն ստացան
ռազմահայրենասիրական, առհասարակ ազգային ոգով դաստիարակվելուն ուղղված լուսավոր ﬕ վայր ու կերպար: Զորավարի կյանքն ու գործը մշտապես ուղեկցել են հայությանը վերջին
հարյուրամյակում և ուղեկցելու են այսուհետ ﬕնչև ﬔր ազգային նպատակների լիակատար իրականացում: Մենք ու եկող
սերունդները պարտավոր ենք, զինվորագրվելով անդրանիկյան
ուխտին, շարունակել այն գործը, որն է՝ Արևմտյան Հայաստանի
ազատագրությանը: Դրա համար է արձանի` Զորավարի սուրը
պատյանից կիսով դուրս ելած: Հետևենք ﬔծն հայդուկապետի,
ռազﬕկի ու զորավարի պատգաﬓերին և մշտապես հաշիվ տանք
ﬔզ ﬔր աﬔնօրյա գործերում», – եզրափակել է բանաստեղծը:
ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 1 ¹åñáóÇ ½ÇÝÕ»Ï, ÷áË·Ý¹³å»ï, ³ñó³ËÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïÇ í»ï»ñ³Ý ¢ «ÆÜîºðÎ²ä» ÐÎ-Ç
÷áËÝ³Ë³·³Ñ ²ñÏ³¹Ç Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÁ շատ գնահատելի է
համարել, որ կառուցուﬓ իրականացավ համաժողովրդական
նվիրատվություններով, որին մասնակցեցին, աշխարհի բոլոր
ծայրերում ապրող հայեր, անգամ օտարերկրացիներ, ինչպես
Բուլղարիայի Պաշտպանության նախարարությունը` ՀՀ-ում
Բուլղարիայի դեսպանության ﬕջնորդությամբ, ԱՄՆ-ում Նիկարագուայի հոգևոր առաջնորդ Արիել Օբրեգոնը և գերմանաբնակ
եզդի բարեկամ Սուրեն Խանոյանը: «Հուզվեցի հատկապես Վանաձորի թիվ 2 դպրոցի 8-ամյա Գայանե Ղարաբեկյանի վերաբերմունքից, ով արտասահմանում, վաճառելով իր ստեղծած
հուշարձանի ջրանկարի ողջ հասույթը` 200 ԱՄՆ դոլար, հատկացրել էր արձանի կառուցմանը: Այս մասին ես հաճախ եմ
պատմում ռազմագիտություն առարկայի պարապմունքներին
մասնակցող աշակերտներիս: Նրանց ﬔջ քիչ չեն պատանի
երկրապահ դառնալ ցանկացողները, ծրագրում ենք օծման արարողությունները կազմակերպել զորավարի հուշարձանի մոտ», –
նշել է նա:
«ì²Ü ²ðÚ²Ü» Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ïÝûñ»Ý, ·ñáÕ, Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë, ìÇÉÛ³Ù äáÕáëÛ³ÝÁ Անդրանիկ զորավարին իր ժողովրդի պես է համարել ու նշել, որ նա հազարամյակների եղելություն է: «Մեկ մարդու ﬔջ խտացված է ամբողջ ﬕ ըմբոստ
ազգի կենսագրություն: Այս հենց այսպես թեև լույս աշխարհ
է եկել 1865 թ-ին, սակայն ինչպես Սասնա ծուռ Դավիթն է իր
ժողովրդի հավաքական կերպարի խտացումը, այնպես էլ Անդրանիկը, ﬕ էական, շատ էական զուգադիպությամբ, որ եթե 1000
տարի առաջ ծնված լիներ, պետք է նրա նախատիպը լիներ: Այս
իմաստով ﬔծ հայը ﬔր նոր սերնդին անհրաժեշտ է, որ այլևս ոչ
ﬕ ոսոխ չկարողանա ﬔր տեսակին սպառնալ ու հայրենազրկել»,
– ասել է նա ու համոզմունք հայտնել, որ Անդրանիկի բրոնզաձույլ
արձանը իր տարածքով, անշուշտ, կդառնա վանաձորցիների
սիրված ու պաշտելի վայրերից ﬔկը:
¶ñáÕ, Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë, ³Ý¹ñ³ÝÇÏ³·»ï èáõµ»Ý êÇÙáÝÛ³ÝÁ, խոսելով զորավարի սխրանքների մասին, նշել է, որ
Սարդարապատի և Բաշ-Ապարանի հերոսամարտերից շուրջ
ﬔկ աﬕս առաջ՝ 1918-ի ապրիլին, Սիբիրից եկած արևմտահայ 210 ռազմագերիների երթային վաշտի հիմքի վրա ձևավորված իր՝ հայկական առանձին հարվածող զորամասով, Անդրանիկն առաջինն է Աշոցքի սարահարթում բազմօրյա ծանր
կռիﬖերի ﬔջ մտել թուրքերի նախահարձակ զորքերի հետ՝
անթերի կատարելով հայկական կորպուսի հրամանատար
Թովմա Նազարբեկյանի մարտական հրահանգը: «Միայն Ալեքսանդրապոլի (այժմ՝ Գյումրի) անկուﬕց հետո (15 մայիսի),
շրջապատուﬕց խուսափելու համար Անդրանիկն իր զորքով և
օրեցօր բազմապատկվող գաղթականներով նահանջում է Լոռու սարահարթ: Հակառակորդը, թարմ ուժերով համալրված,
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շարունակում է կատաղի հարձակումը: Հայկական առանձին
հարվածող զորամասը, թուրքերի գերակշռող ուժերին երկու օր
Ջալալօղլիում (այժմ Ստեփանավան) ճակատամարտ տալուց
հետո, նորից կանգնում է շրջապատման փաստի առաջ և մայիսի
23-ին գաղթականների հետ անցնում Դսեղ: Այստեղ ազգային
հերոսը հանդիպում է իր սրտակից եղբորը՝ Աﬔնայն Հայոց
Բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանին: Զորավարը կորպուսի
հրամանատարից առաջադրանք է ստանում՝ աﬔն գնով պահել Դեբեդի ձորով անցնող երկաթգիծը, որով դեպի Թիֆլիս և
Բաքու էր ձգտում հակառակորդը», – պատﬔլ է նա ու հավելել,
որ Դսեղում դիրքավորված Անդրանիկն իր զորքով նաև անգործության է մատնում Ձորագետի հովիտ մտած թուրքական
զորախմբին, որ չի կարողանում մասնակցել Ղարաքիլիսայի
ճակատամարտին, ավելին, ﬔծահամբավ հայ զորավարի ահից
զսպված են ﬓում Լոռու և Բորչալուի (այժմ՝ Մարնեուլի) վատահամբավ թուրքերը, որոնց հետախույզները վխտում էին մոտակա
անտառներում:
«Ղարաքիլիսայի անկուﬕց հետո, երբ շրջապատման նոր
վտանգ էր առաջացել, Անդրանիկը Գուգարաց լեռներով զորքի և
գաղթականների հետ անցնում է Դիլիջան: Այստեղ նա ստանում
է Բաթուﬕ պայմանագրի օրինակը, որով վավերացված էր Հայաստանի Հանրապետության ճանաչման փաստը: Սակայն
այդ փաստաթուղթը թողնում է նաև ծանր տպավորություն:
Հայաստանը 10 000 քառ. կիլոﬔտր տարածության վրա
սահմանափակվում էր Երևանի շուրջ, հօգուտ թուրքերի և
ադրբեջանցիների պոկվում էին Շիրակը, Լոռին, Կարսը, Իգդիրը, Նախիջեւանը, Սյունիքն ու Ղարաբաղը: Սպայակույտի
խորհրդակցությունում որոշվում է չենթարկվել պայմանագրի
պահանջներին: Կարելի է ասել, որ ﬕայն Աստծո կամոք
Անդրանիկյանները 1918-ի ամռանը հայտնվում են Բաթուﬕ
պայմանագրով Հայաստանի սահմաններից դուրս ﬓացած հայոց պատմական Սյունիքում: Դա ճիշտ այն ժամանակ էր, երբ
իրենց դրության տեր կարծող թուրքերը, զորքեր կուտակելով
Նախիջեւանում, ձգտում էին Շահբուզ-Սիսիան-Գորիս-Շուշի
ճանապարհով մարտական կապ հաստատել Ադրբեջանի հետ»,
– նշել է գրողը:
Նրա խոսքով` թշնամու մտադրության իրականացման դեպքում
նախճիրի կենթարկվեր Սյունիքի հայությունը՝ արժանանալով
ﬔր եղեռնազրկված նահանգների ճակատագրին: «Պետական
օգնությունից զրկված Անդրանիկն աներևակայելի ջանքերով
կազմակերպեց երկրամասի ինքնապաշտպանությունը, լեռնացավ և անհաղթահարելի արգելք դարձավ թուրքերի ճանապարհին: Այսպես` փրկվեցին շուրջ 80 000 սյունիքցիները, 35 000
գաղթականները, և Սյունիքը պաշտպանվեց ու պահպանվեց՝
որպես Հայաստանի անբաժանելի մաս: Հայոց հերոսապետն
իր քաջարի զինվորների զենքերով ու կամքով վերախմբագրեց
Բաթուﬕ պայմանագիրը` հօգուտ հայրենիքի: Փաստորեն հայկական նորաստեղծ պետության համար Զորավար Անդրանիկը
սկսեց հողահավաքը, պահպանեց` սեպի պես թուրքականության
սիրտը խրված երկրամասը, որով այսօր նորանկախ Հայաստանը
սահման ունի իր հին հարևանի՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ», – եզրափակել է Սիմոնյանը:
ì³Ý³ÓáñÇ ÷áËù³Õ³ù³å»ï, å³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ ²ñÙ³Ý ´»éÝ»óÛ³ÝÝ էլ հպարտությամբ նշել է,
որ զորավար Անդրանիկի արձանի կառուցումը Վանաձորի
պատմության կարևոր էջերից է: «Կարծում եմ` ապագա սերունդները դա ևս կգնահատեն: Մենք ըստ աﬔնայնի աջակցեցինք
«ԻՆՏԵՐԿԱՊ» ՀԿ-ին և լոռեցի երիտասարդ քանդակագործին,
համոզված, որ մշակութային, հայրենասիրական դաստիարակության խորացման, ﬔր քաղաքի գեղագիտական տեսքը
պարզեցնելու առուﬓերով հիﬓարար քայլ ենք արել: Ազգային-հայրենասիրական պայքարի ոգին թեժ պահելը անանց,
մշտական ուշադրություն պահանջող և ամրապնդման անհրաժեշտություն ունեցող հիﬓախնդիր է: Ուշացված է, բայց ոչ
ուշ, պատմության դասագրքերում ուրույն տեղ հատկացվի
Մեծն Զորավարի հերոսապատմանը: Իսկ ավելի լավ ձև ու բովանդակություն, քան ﬔր համայնքում ﬔծ հայի հուշարձանի
կանգնեցուﬓ ու նրա անդուլ հայաշահ գործի հանրահռչակում,
կարծում եմ, դժվար է տեսնել: Զորավար Անդրանիկի գործը
շարունակելը բոլորիս սրբազան պարտքն է ու դա ևս, որպես
պատմաբան և մանկավարժ, արդեն ուղղում եմ ներկայի ու գալիքի բոլոր սերունդներին: Սովորենք Անդրանիկից և գնանք դեպի նա», – եզրափակել է նա:
ì³Ý³ÓáñÇ ïÇÏÝÇÏ³ÛÇÝ Ã³ïñáÝÇ ïÝûñ»Ý, é»ÅÇëáñ ê»ñ·»Û Ø»ÉÇùÛ³ÝÁ ﬕանշանակ ասել է, որ ﬔծ ցանկությամբ
և ուրախությամբ է մասնակցել արձանի կառուցման բոլոր
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¶àðÌÜ ¾ ²ÜØ²Ð
Ø»ñ ÏÛ³ÝùÇ ÉáõÛëÝ áõ ëïí»ñÁ
Աﬔն քաղաք քաղաք է իր քաղաքացիներով։
Բայց քաղաքի աﬔն բնակիչ չէ, ում լիասիրտ քաղաքացի կանվանես։ Մեկը, տեսնում ես, պաշտում է իր ոստանը, ﬕ շյուղ է ավելացնում, իր
լուման ներդնում ընդհանուր ներդաշնակության
ապահովման գործում։ Ցավոք, կան նաև այնպիսիք, որոնց համար ﬔկ է՝ կրակ լինի, թե հեղեղ,
ﬕայն իրենք ապահով բարձունքում լինեն,
ﬕայն ուրիշի շյուղին հասնեն, ուրիշի լուման
ճարպկորեն թռցնեն։ Բանաստեղծը դիպուկ է
բնութագրել. «Մարդ կա՝ աշխարհն է շալակած
տանում, մարդ կա՝ ելել է շալակն աշխարհի»։
Բոլորը գիտեն մյուս հանճարի հանճարեղ ասույթը՝ «Գործն է անմահ...»։ Այո՛, աﬔն ինչ հիշվում
է։ Մարդու մասին դատում են գործերով։ Ստորև
բերվող օրինակներով ընթերցողին ենք թողնում
մարդու լավ ու վատի մասին իր եզրակացությունն
անել։
ì³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁª µ³ñÇ ·áñÍÁ
Դիմաց թաղամասում բարձրադիր ժայռի
վրա 35 տարի առաջ կառուցված «Կիրովական»
հյուրանոցի մոտից Վարդանանց պողոտա ոտքով կարելի է հասնել ընդաﬔնը 4-5 րոպեում՝
շնորհիվ բազրիքապատ, լուսավորվող, բազմաթիվ աստիճաններ ունեցող անցուղու։
Անցուղին, իրոք, գեղեցիկ է, անցնում է նաև արհեստական լճակի վրայով, ներդաշն է տեղանքին, ոլորապտույտ տեսքով վաղուց զարդն է
դարձել զառիթափի, քաղաքի։ Այն ժամանակվա
քաղաքային իշխանությունների ողջախոհության
շնորհիվ անցուղին նախագծվեց և նվիրվեց ﬔզ՝
հյուրանոցի կառուցուﬕց աﬕսներ անց։ Հետո
երբեք չի նորոգվել։ Եվ ﬔնք կորցնում էինք։ Ժամանակն իր հետքը բավականին «լավ» էր թողել.
բոլորիս աչքի առջև շատ աստիճաններ իրարից
հեռացել, փլուզվել ու փլուզվում էին, բազրիքները
ժանգոտել, ընկնում էին, ասֆալտե ծածկույթի
հետքը շատ տեղերում չէր երևում։ Դժվարացել,
վտանգավոր էր դարձել անցումը։ Այսօր ուրիշ
է։ Անցուղին ﬔզ է ներկայանում նորոգ ու ջահել,
վտանգն անցած է, անցուղին՝ փրկված։ Որովհետև
գտնվեց ﬔկը, ով ﬕայն խոսքերով չի սիրում իր
ոստանը...
²Õµ³ÏáõÛï»ñ, ³Õµ³ÏáõÛï»ñ...

գետակի ձախ ափին նկատում ես աղբակույտ։
Համատարած աղբակույտով է շրջապատված
նաև «Լոռի» մարզադաշտը։ Էլի շատ տեղեր
կան։ Ոչ ﬕ աղբակույտ ինքն իրեն չի գոյանում,
դրանք հեղինակներ ունեն։ Նրանք հեռուներում
չեն։ Առաջինը հարևանն է ավտոսպասարկման
ինչ-որ կետի, երկրորդը՝ պահածոների հայտնի
արտադրամասի։ Աշխատում են մարդիկ, ձեռքի
հետ էլ աղբուաղտեղությամբ «զարդարում»
իրենց շրջակայքը։ Շաբաթօրյակների եռուն
օրերին
կազմակերպիչները
հայտարարում
են, իբր թե՝ թիրախավորել են աղբակույտերը,
մաքրելու-մաքրազարդելու են բոլորը։ Տեսնում
ենք,
ամպագոռգոռ
հայտարարությունները
մաքրություն չեն։ Այլապես շաբաթօրյակների
կազմակերպիչները չէին թիրախավորվի այս
էջում։
Ի վերջո, ե՞րբ պետք է գործի համապատասխան
օրենքը, և չնախատեսված վայրերում աղբ թափողները ե՞րբ պիտի պատժվեն։
ºñµ Ñáõ½³í³éíáõÙ »õ Ñáõ½³í³éáõÙ ¿ »ñ³½áÕÁ
Լճակի մյուս ափին մոտիկ՝ Զորավար Անդրանիկի սկզբնամաս. բարեկարգված տարածքը, հայ
և բուլղար ժողովուրդների հերոս Անդրանիկի՝
լեռների թիկունքից վեր հառնող բրոնզաձույլ հոյակերտ արձանը ﬕ ուրույն հմայք ու գեղեցկություն են հաղորդում քաղաքին։ Մեկ-երկու աﬕս
առաջ այն դեռ չկար։ Ծառերի հովանու ներքո
ժայռաբեկոր քարի վրա փորագրված «Այստեղ
կտեղադրվի զորավար Անդրանիկի արձանը»
մակագրություն-խոստումը 28 տարի համբերատար սպասում էր իր նախանձախնդիր
նախաձեռնողին։ Վերջապես բոլորիս ﬔջից
առանձնացավ ﬔկը՝ երազողը, համարձակը,
հայրենասերը։ Նախ ինքը հուզավառվեց, ապա
իր ամուր կամքով, պատրաստակամության,
կազմակերպչական անուրանալի շնորհներով
կարողացավ հուզավառել նախաձեռնող խմբի
անդաﬓերին, հարյուրավոր հայրենակիցների,
նաև աշխարհի տարբեր երկրների մարդկանց,
ովքեր իրենց հանգանակություններով հնարավոր դարձրին ﬔկ մարդու մտքում ծագած
ցանկությունը վերածել համաժողովրդական
համահավաք իղձերի հաղթական կատարուﬕ։
Հրատարակված «Հուշամատյանը» պատմում է
բոլոր մասնակիցների մասին։ Իսկ ﬔնք հայտնենք
Երազողի անունը՝ «Ինտերկապ» բարեգործականի
հիﬓադիր նախագահ Նորայր Զուլոյան։

Իր ոստանը սիրող մարդը չի ապականի այն։ Քայլում ես անցուղուց, լճակից ոչ հեռու, Վանաձոր
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փուլերի ձեռնարկուﬓերում. և՛ հիﬓարկեքին, և՛ պատվանդանի կառուցմանը, և՛ արձանի ձուլման հետ առնչվող գործողություններին: «Աջակից և սատար եմ եղել երիտասարդ շնորհալի քանդակագործ Գեղամ Բեգջանյանին, օգնել արձանի
հիﬓակմախքի կառուցմանը: Համարում եմ, որ կյանքիս լավագույն պահերից են այսօր արդեն հուշ դարձած այդ օրերը: Ինչպես
կարող էի նման հայրենասիրական ձեռնարկման ﬔջ չլինել,
արվեստագետն այնտեղ պետք լինի, ուր ժողովրդի սիրտն ու
իղձերն են: Զորավարն իր կերպարով ինձ մշտապես ուղղորդել
և ուղղորդելու է ինձ իմ այդ կողﬓորոշման ﬔջ: Շատ տպավորիչ
էր, երբ բացման օրը մասնակից դարձավ Երևանի «Զորավար
Անդրանիկ» թանգարանի համահիﬓադիր տիկին Ժորժետա
Առաքելյան-Բեգլարյանը, ով իր հետ բերել էր զորավարի մարտական թուրը, որը ժամանակավոր ի պահ տրվեց Արցախյան
ազատամարտի երախտավոր և «ԼՈՌՎԱ ԱՍՊԵՏ» տիտղոսա-
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Զորավար Անդրանիկի արձանից հեռու չէ
Գուգարաց թեﬕ առաջնորդարանը։ Քաղաքի
այցեքարտերից ﬔկը համարվող այդ գողտրիկ
կառույցում վերջերս ահասարսուռ հանցագործություն կատարվեց։ Հեշտ լումա ձեռք բերելու
մղումով՝ անհայտ հանցագործները գիշերապահակին կապկպելուց հետո մուտք են գործել
առաջնորդի աշխատասենյակ և փորձել բացել
չհրկիզվող պահարանը։ Կեցցե՛ ﬔտաղե արկղը.
ոչ ﬕ կերպ չի բացվում, դիմանում է «բոլգարկայի»
կտտոցներին։ Գողերն էլ առավոտյան կողմ
քոռուփոշման ճողոպրում են անհայտություն։
Իրավապահներն այդ տեղը դեռ չեն ասել։ Ի՞նչ
պիտի տանեին սրիկաները։ Մենք չգիտենք։
Գուցե այն գումարների՞ց, որոնցով Գուգարաց
թեմում շատ տարիներ գործող հատուկ
հանձնաժողովը ձեռք է բերել և անապահով,
բազմազավակ ընտանիքներին նվիրել բնակարաններ։ Ոչինչ չունենք ավելացնելու, բացի այն,
որ առաջնորդարանի շնորհիվ բնակարանի տեր է
դարձել 31 ընտանիք։
²ñÅ³ÝÇ ¿ Ñ³ñ·³ÝùÇ
Քաղաքի կենտրոնական հատվածում՝ Ազատամարտիկների պուրակում, ﬕ վաճառակետ կա՝
«Կժեր» հետաքրքիր անվամբ, ուր գնորդներին
հուշանվերներ, գեղարվեստական իրեր են առաջարկում։ Մեզ գրավում է ոչ ﬕայն խանութի
արտաքին գեղեցկությունը։ Պակաս գեղեցիկ ու
խնամված չեն նաև խանութի աջ և ահյակ մասերը։
Դրանցում ծառ ու ծաղկի ﬔջ հնագույն, ﬔզ ﬔր ոչ
վաղ անցյալը հիշեցնող, գործածությունից դուրս
եկած իրերի, գործիքների, սարքավորուﬓերի
հավաքածուներ են ցուցադրվում բացօթյա։ Գործարարն, անշուշտ, գեղագետ է (Սամվել Առաքելյանը նկարիչ է)։ Նա իր քաղաքի նվիրյալն է...
Ð»ñÃ³Ï³Ý »õ ³Ù»Ý³óóáõÝ ³ñÑ³Ù³ñÑ³ÝùÁ
Վերջապես հասանք քաղաքի կենտրոն՝ Հայքի
հրապարակ։ Այստեղ ﬕ քանի գեղեցիկ կառույցների հետ փառավորապես շողշողում է
քաղաքապետարանի շենքը, ուր ժամանակավորապես ընտրված և քաղաքը ժամանակի ﬕ հատված կառավարելու թույլտվություն ստացած
մարդկանց քթի տակ այս օրերին ֆանտաստիկ
եռանդով ու արագությամբ, գրեթե քսվելով քաղաքապետարանի շենքի արևելյան պատին, վեր
է հառնում հերթական «արհամարհանք» շինությունը։ Մեր կարծիքով, այն արհամարհանք է
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կիր գեներալ-լեյտենանտ Միքայել Գրիգորյանին: Ես գյումրեցի
եմ, Հայաստանի մշակութային մայրաքաղաքից: Ապրելով և
ստեղծագործելով Վանաձորում, ﬕշտ մտածել եմ, որ այստեղ
ևս հասարակությունը պիտի տեսնի ու զգա Զորավարի ներկայությունը, այստեղ ևս, ինչպես Գյումրիում, Ուջանում նրա փառահեղ կերպարը ուղեկցող պիտի լինի յուրաքանչյուր հայորդու,
ուստրերին և դուստրերին, ինչպես Փարիզում` Պեր Լաշեզում է
սփյուռքահայի համար: Պեր Լաշեզում ես դա տեսել և զգացել եմ,
իսկ ինչո՞ւ Վանաձորում չպիտի լիներ:
Այդ առումով, իհարկե, կարծում եմ, որ շնորհակալ և ազգաշահ
գործ արեցինք ﬔր Նախաձեռնող խմբով: Ինչպես ﬔր սրբազան
լեռը` Արարատն է խորհրդանշում հայության համախմբում,
այնպես էլ Զորավարը. դա է սույն ձեռնարկման խորհուրդը: Դա
կայացել է: Ասեմ ավելին` ազնվացնող և ոգեկոչող ﬕջավայր է
ստեղծվել Վանաձորում: Արդեն այստեղ նորապսակ զույգեր են
գալիս հավերժացնելու իրենց համատեղ կյանքի առաջին օրը,
իսկ դա շատ բան է նշանակում», – շեշտել է Տիկնիկային թատրոնի տնօրենը:
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¾¹ÇÏ Ô³µáõ½Û³ÝÁ Ù»ñ ³ÛÝ ·»Õ³·»ï-·ÇïÝ³Ï³ÝÝ ¿, áí Çñ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ïùÝ³Ýùáí
³½·³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ëå³ñ»½ ÙÕ»óª ßáõÝã áõ á·Ç Ñ³Õáñ¹»Éáí ï³é³Ï»ñåÙ³Ý ³ñí»ëïÇÝ:
î³éÇ Ï»ñåÇ Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝÁ Ýáõñµ ¢ ¹Åí³ñÁÝÏ³É»ÉÇ ¿áõÃÛáõÝ ¿, áñÝ ÁÙµéÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
·Çï»ÉÇùÝ»ñ áõ ×³ß³Ï áõÝ»Ý³ÉÁ ùÇã ¿, á·»Õ»Ý ³íÇß ¿É åÇïÇ áõÝ»Ý³É:
ê²ØìºÈ Ê²È²ÂÚ²Ü

î»ñÛ³ÝÇÝ »õ â³ñ»ÝóÇÝ «ë³½áÕ
ë³½áÕ»
» ï³é»ñ ëï»ÕÍáÕ ¾¹ÇÏ Ô²´àô¼Ú²ÜÀ
Ô²´àô¼Ú²ÜÀ
Նրա ձեռագիրը հայկական թղթադրամների վրա է, փողոցներում՝ պաստառներին
ու խանութների ճակատներին, նրա տառատեսակներով են բոլոր պետական
պաշտոնական փաստաթղթերը, խոշոր
հրատարակչությունների գրքերը։
Էդիկ Ղաբուզյանը մոտ 300 տառատեսակ է
ստեղծել։ Գործից չհասկացողները կզարմանան՝ նույն տառի 300 տեսակ ինչի՞ է պետք։

«Տառատեսակն այսօր օգտագործվում է
ոչ ﬕայն գրավոր խոսք փոխանցելու համար, այն նաեւ դիզայնի կարեւորագույն բաղադրիչ է։ Եթե ճիշտ տառատեսակ չընտրեցիք, լավ դիզայնի մասին խոսք լինել չի
կարող։ Ցանկացած ﬔգապոլիս, ինչպես
Մոսկվան, Բեռլինը, ունի իր տառատեսակը,
նույնիսկ՝ Նյու Յորքի օդանավակայանը։
Բրենդային ընկերություններն ունեն իրենց
տառատեսակները, եւ ﬕայն դրանք են օգտագործում իրենց գովազդներում, տեխնիկական անձնագրերում։ Իսկ ﬔնք շատ
հեռու ենք այս աﬔնից, զրո»։

¾¹ÇÏ Ô³µáõ½Û³ÝÁ

Էդիկ Ղաբուզյանը մաթեմատիկոս է։ Թվերը տառերով փոխարինեց 1987-ին, երբ որպես Ավտոմատացման եւ կառավարման
համակարգերի բաժնի վարիչ ﬔկնեց Կազան ու առաջին անգամ տեսավ անհատական համակարգիչ։ Հրաշք սարքը ծաղիկ էր
տպում. եթե կարող է ծաղիկ տպել, ինչո՞ւ
հայկական տառեր չտպի։
«Դրանից հետո հիվանդացա տառ ստեղծելու հիվանդությամբ ու հիմա ուրիշ ոչնչով
չեմ կարողանում զբաղվել»։
Ասում է՝ այն ժամանակ պրոֆեսիոնալ
տառաստեղծները համակարգչին չէին
տիրապետում եւ նոր տեխնոլոգիաներով
տառեր սարքել չէին կարող։ Ինքն ու ﬕ
խումբ նվիրյալներ անցան գործի ու առաջին տարիներին ﬔծ թվով «խոտան» արտա-

դրեցին։ Հայկական տառեր էին ստեղծում՝
լատինականի համաչափությամբ, ﬕնչեւ
հասկացան՝ վատն են, դժվարընթեռնելի։
«Չի կարելի կիրիլյանի ու լատինականի
համար մշակված համաչափությունները
կուրորեն տեղափոխել հայկական։ Նրանց
տառերը ﬔկը մյուսին նման չեն, իսկ հայերենում վերջույթների ու տառամարﬓի հարաբերությունը շատ կարեւոր է»։
Այսօր էլ քիչ չեն տառատեսակներով
զբաղվող ոչ պրոֆեսիոնալները։ Էդիկ Ղաբուզյանն ասում է՝ հայկական թերթեր կան`
տառերի կեսը հայերեն չեն։ Լատինական
f-ը ք-ի փոխարեն են օգտագործում, r-ը՝ ր-ի,
s-ը` տ-ի։ Նույն տառի տարբեր տեսակներ
են օգտագործվում տարբեր հրատարակչությունների այբբենարաններում անգամ։
«Ես չեմ կարող ասել՝ եթե դասագրքի տառերը ձեզ դուր չեն գալիս, ﬕ՛ կարդացեք,
եթե իմ տառերով տպագրված «Անուշ» պոեմը ձեզ դուր չի գալիս, ﬕ՛ կարդացեք։ Ես
պարտավոր եմ մտածել ընթերցողի, նրան
չընկճելու, աչքերը չհոգնեցնելու մասին»։
Տառատեսակը ստեղծելուց առաջ պետք է
իմանաս՝ ինչի համար է այն օգտագործվելու։
Էդիկ Ղաբուզյանն իր 30 տարվա փորձառությամբ գիտի՝ տառատեսակի ընտրությունը
չափազանց կարեւոր է։ Այլ է գովազդի համար օգտագործվող տառատեսակը, այլ՝
դասագրքի, մանկական կամ պատմական
գրքերի համար նախատեսվածները։
«Չեք կարող Տերյան ու Չարենց նույն
տառատեսակով տպել։ Տերյանի ոգին
փոխանցելու համար նուրբ տառեր են
պետք, շքեղ ուրվագծերով, մաքուր, բարակ,
Չարենցի դեպքում՝ եռանդուն տառեր։
Անորակ, դժվարընթեռնելի տառատեսակներն ազդում են մարդու հոգեբանության
վրա, ապատիա են առաջացնում, աչքի ու
գլխի ցավ։ Պատահում է՝ ﬕ շատ հետաքրքիր
գիրք, որ երկար փնտրել եք, բացում եք, որ
կարդաք, չեք կարողանում։ Չեք զգում՝ ինչից
է, իրականում՝ տառատեսակը չի տրամադրում կարդալ։ Ենթագիտակցաբար ազդում է, բայց շատերը չեն զգում։ Միայն
պրոֆեսիոնալ տառաստեղծներն ու դիզայներները գիտեն պատճառը»։
Ղաբուզյանն ասում է, որ արտերկրում տառաստեղծների աշխատանքը կարեւորվում
է, պետական լուրջ քաղաքականություն է
տարվում։ Չինաստանում, օրինակ, Երեւանի բնակչության չափ տառաստեղծ կա։ Հայաստանում այս աշխատանքով զբաղվող
պրոֆեսիոնալներին ﬕ ձեռքի մատների
վրա կհաշվես։
«Մեր տառատեսակների շտեմարանը
շատ սուղ է։ Մաշտոցից սկսած՝ առավելագույնը 1000 տառատեսակ ունենք։ Մինչդեռ
լատինական ﬕ քանի հարյուր հազար տառատեսակ կա»։Ï Ô³µáõ½Û³ÝÁ
Դեռ ﬕ քանի տարի առաջ հայկական
տառատեսակների ստեղծմամբ զբաղվում
էր Ազգային գրապալատը։ 2 տարի առաջ
գրապալատը ﬕացավ Ազգային գրադարանին։ Հայկական տառատեսակների պահպանման ու մշակման բաժինը, որը ղեկավարում էր Էդիկ Ղաբուզյանը, փակվեց։
Հիմա պետական որեւէ ՊՈԱԿ տառաստեղծմամբ չի զբաղվում։

Տառատեսակ ստեղծելը հեշտ աշխատանք
չէ։ Մասնագիտացած ընկերություններում
ﬕ տառատեսակի նախագծմանը ﬕ քանի
մարդ է մասնակցում։ Մեկը տառի տեսքն է
նկարում, մյուսը՝ ﬕջտառային հարաբերություններն է կարգավորում, երրորդը՝ կետաշտկմամբ զբաղվում... Այդ ամբողջ աշխատանքը Ղաբուզյանն ինքն է անում։

Նոր տառատեսակ ստեղծելու պատվերներ
ստանում է արտերկրից, համագործակցում
է հեղինակավոր մասնագիտացած ընկերությունների հետ։ Հայաստանի պետական
պաշտոնական փաստաթղթաշրջանառության պարտադիր կիրառման համար 2010
թվականին պետությունը Էդիկ Ղաբուզյանից գնեց GHEA Grapalat եւ GHEA Mariam
տառատեսակները։ Այլ պատվերներ Հայաստանից չի ստացել. նոր տառատեսակ ստեղծելը թանկ է։ Լավագույն դեպքում գնում են
արդեն գոյություն ունեցող 300 տեսակից,
բայց հաճախ դրանք ուղղակի ձեռքից
ձեռք են անցնում։ Վերահսկելը դժվար
է, տառաստեղծի աշխատանքն օրենքով
պաշտպանված չէ։

«Տառատեսակների հեղինակային իրավունքի հարցը բազﬕցս բարձրացվել
ու այդպես էլ ﬓացել է։ Տարիներ առաջ
Մտավոր սեփականության գործակալությունում խոսեցի այդ մասին, պետի տեղակալն ասաց՝ Մաշտոցը տառերը ստեղծել
է, դուք ի՞նչ եք անում, որ լիցենզիա եք
ուզում։ Մի ոչ պետական ընկերություն էլ
ասում է՝ տառերը սկավառակով բերեք,
անուններ գրեք, հետո ﬕ թուղթ է տալիս՝
լիցենզավորեցինք։ Էդպես ցանկացած ﬔկը
կարող է իմ տառերը տանել, լիցենզավորել
իր անունով»։
Անկախ պահանջից, շարունակում է
նոր տառատեսակներ ստեղծել։ «Առանց
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Քչերը գիտեն, որ Երևանի կայարանում
տեղադրված քանդակը Քոչարի «Սասունցի
Դավիթ» քանդակի 2-րդ տարբերակն է, որը
վարպետը վերջացրեց 1959 թվականին։
Իրականում քանդակն ունեցել է 1-ին տարբերակ, որը, սակայն, ունեցավ ողբերգական
վախճան։ Քանդակից ﬓացել են ﬕայն ﬕ
քանի լուսանկարներ, որոնք ևս ﬔկ անգամ
փաստում են, որ խորհրդային տարիներին
ոչնչացվում էր բարձր արվեստը։
1939 թվականին նշվում էր ﬔր էպոսի՝
«Սասնա ծռերի» 1000-ամյակը։ Այդ նույն
թվականին Մանուկ Աբեղյանի, Գևորգ
Աբովի ու Արամ Ղանալանյանի ջանքերով
ստեղծվեց էպոսի համահավաք բնագիրը։
Եվ տրամաբանորեն պիտի ստեղծվեր նաև
էպոսի գլխավոր հերոսի՝ Սասունցի Դավթի
քանդակը։ Այդ ժամանակ էր, որ Քոչարը,
հանճարեղ քանդակից զատ, դրեց նաև իր
ապագա ձերբակալության հիմքերը։
««Սասունցի Դավիթ» արձանի ստեղծման
գաղափարն առաջացավ 1939 թվականին,
երբ նշվում էր ﬔր ազգային էպոսի հազարամյակը: Մինչև տոնակատարությունների
ﬔկնարկը քիչ ժամանակ էր ﬓում: Հոբելյանական հանձնաժողովը որոշեց, որ ազգային հերոսի արձանը պետք է տեղադրվի
Երևանի երկաթուղային կայարանի առջև,
որպեսզի Սասունցի Դավիթը «դիմավորի»
մայրաքաղաք ժամանող հյուրերին: Դիﬔցին հայտնի քանդակագործներին՝ Արա
Սարգսյանին, Սուրեն Ստեփանյանին,
Այծեﬓիկ Ուրարտուին, սակայն բոլորը
հրաժարվեցին, քանի որ ժամկետը շատ
սեղմ էր: Հանձնաժողովի անդաﬓերից
ﬔկն առաջարկեց դիﬔլ Քոչարին, ով այդ
տարի վերադարձել էր Փարիզից: Քոչարը
համաձայնեց կերտել արձանը՝ խնդրելով
իրեն տրամադրել ﬔկ ասիստենտ և գիպս:
Նա աշխատում էր անﬕջապես կայարանի
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տառ սարքելու չեմ կարող։ Ասում եմ, չէ՞,
հիվանդացել եմ»։ «Արﬔնիա», «Տաթեւ»,

հրապարակում: Ընդաﬔնը 18 օր անց արձանը պատրաստ էր» (հատված Լալա Մարտիրոսյան-Քոչարի հոդվածից)։
Քանդակի ստեղծման նախապատմության
ու աշխատանքային դժվարությունների մասին ﬕ հրաշալի հուշ ունի հենց ինքը՝ Երվանդ Քոչարը, ով մանրամասն պատմում է
այդ օրերի իր զգացողությունների ու քանդակի ստեղծման աշխատանքների մասին.
«1937 թ. խառն ու դժնդակ տարիներից հետո կյանքը նորմալ հունի ﬔջ էր մտնում։
1939 թ. Հայաստանը պատրաստվում էր
«Սասունցի Դավիթ» էպոսի 1000-ամյակին։
Սպասում էին հյուրերի։ Բայց... էպոսի
գլխավոր հերոսի արձանը չկար։ Ես արդեն ձեռնարկել էի պլաստիլինից ﬕ փոքրիկ արձան։ Այդ ժամանակ ապրում էի
Տերյան փողոցի թիվ 65 համարում։ Հրաչյա Գրիգորյանը տեսել էր այդ գործը և
հավանել։ Նա Գրիգոր Հարությունյանին
առաջարկում է իմ էսքիզը։ Գիշերվա ժամը
12-ին մոտ Հրաչյա Գրիգորյանը եկավ, թե՝
գնանք կենտկոմ։ Գրիգոր Հարությունյանը
ﬕջինից բարձր երիտասարդ մարդ էր,
լուրջ և խոհուն։ Նա ուշիուշով զննեց իմ էսքիզը և հետո ասաց, որ շտապ է հարկավոր իրականացնել արձանը, քանի որ հոբելյանին շատ քիչ ժամանակ է ﬓացել։
Հարցրեց՝ կարո՞ղ եմ արդյոք հասցնել... Ես
ինքնավստահ պատասխանեցի՝ այո, եթե
ﬕայն իմ պահանջներն առանց ուշացման
կատարվեն։ Գրիգոր Արտեﬕչը կարգադրեց
մյուս օրվանից սկսել գործը։ Նա աﬔն օր
«Տիգրան», «Էրեբունի», «Կաթիլ», «Լոռի»...
Օգտագործել է ընտանիքի անդաﬓերի,
աշխարհագրական տասնյակ անուններ,
ու հիմա նոր անուն գտնելը տառատեսակ
ստեղծելու չափ բարդ է դարձել։ «Տառը
ստեղծելու պահին մտքիդ սիրուն անուններ են գալիս, նայում ես՝ տառիդ հարմար,
համահունչ չեն»։
30 տարվա աշխատանքի մասին խոսելիս՝ բազմաթիվ հետաքրքիր կողﬔր ու
ﬕայն ﬕ թերություն է նշում։
«Գիրք կարդալ չեմ կարողանում։ Մի
տող կարդում եմ, ﬕ տառ եմ տեսնում ու
սկսում մտածել դրա մասին։ Հետո հիշում
եմ, որ պիտի գիրք կարդամ, ﬕ քանի տող
ընթերցում եմ, ու էլի նույնը։ Մինչեւ հասկացա՝ ինձնից գիրք կարդացող դուրս չի
գա»։
ÈáõëÇÝ» Ô²ðÆ´Ú²Ü
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չորսից ﬕնչև հինգը գալիս, հետևում էր աշխատանքին։ Հովսեփ Օրբելու հետ գնացել
էինք Գրիգոր Արտեﬕչին այցելության, նա
խոստովանեց, որ էսքիզը տեսնելով՝ հրամայել է անﬕջապես սկսել գործը, բայց հետո
կասկածել է՝ կկարողանա՞մ ժամանակին
վերջացնել... Մի հինգ օր հետո, երբ տեսել
է՝ ձին արդեն ձևավորվում է, ինքն էլ է
ոգևորվել» («Մաեստրո Քոչարը» Երևան,
«Անտարես»)։
Կայարանում տեղադրվեց Դավթի քանդակը, տոնակատարությունն անցավ բարեհաջող, բոլոր հյուրերը գոհ ﬓացին,
սակայն
Քոչարի
համար
իրական
«տոնակատարությունը»
սկսվեց
այդ
աﬔնից հետո։ Իրականում խորհրդային
ժամանակաշրջանում հայտնի մարդկանց
դեմ ﬔղադրանքների համար բավական էր
ﬕայն լավ երևակայություն, և արդեն իսկ
քրեական նոր հոդվածը պատրաստ կլիներ։
Նույն կերպ վարվեցին նաև Քոչարի հետ, ով
Սարյանի նման, Հայաստան գալով, զոհեց
իրեն, որպեսզի զարգանա Երևան քաղաքը։
Արդյունքում՝ 1941 թվականի հունիսի 23ին Երվանդ Քոչարը բանտարկվեց։ Քոչարին
բանտարկեցին, քանի որ քանդակում
«ﬔրկացրած սրով հեծյալը նայում է դեպի
«բարեկամ» Թուրքիա... Եվ այս դեպքում այլ
բան չէր ﬓում, քան ուղղակի ջարդուփշուր
անել Քոչարի հրաշալի քանդակը, որի համար վարպետը ջանք ու եռանդ չխնայեց,
որպեսզի անքուն գիշերներ անցկացնելով
ավարտի այն։ Արդյունքում՝ նոր-նոր
զարգացող Երևան քաղաքից պակասեց
ևս ﬔկ արվեստի գործ, արդյունքում՝
դրախտային Եվրոպայից հայրենիք եկած
Քոչարը հայտնվեց ճաղերի ետևում, քանի
որ համարձակվել էր Դավթի թուրն ուղղել
դեպի բարեկամ Թուրքիայի կողմը։ Եվ տեսականորեն Թուրքիան ոմանց համար բարեկամ էր, իսկ ոմանք էլ իրենց ստիպում
էին, որ մայրաքաղաքից ﬕ քանի կիլոﬔտր
այն կողմ բարեկամ երկիր էր, ովքեր ﬕ քանի
տասնամյակ առաջ ﬔզ ոչ թե կոտորել, այլ
ուղղակի խաղաղ կերպով տեղահանել են
ու խորհուրդ տվել, որ գանք ﬔր հայրենիքի
արևելյան հատվածը ու այստեղ բնակվենք։
Այդ կարգավիճակում Քոչարին այլ բան չէր
ﬓում, քան լուռ տանել սեփական տառապանքն ու սպասել, թե երբ պիտի մահանա
«թիֆլիսցի կինտոն», որի մահից հետո ﬕայն
կգա ﬕ փոքր շունչ քաշելու ժամանակը։
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ì³Ñ³Ý îºðÚ²Ü
îºðÚ²Ü.. Ûáõñ³ÛÇÝÝ»ñÇ Ù»çª
ûï³ñ, ûï³ñÝ»ñÇ Ù»çª Ûáõñ³ÛÇÝ
հին ցարական կարգերն ու իշխանութիւնը: Հայրենասէր, ազգասէր
հայ մըն էր ան: Կը հաւատար անկեղծօրէն, որ բոլշեւիկներուն
ընկերանալով՝ պիտի կարողանար նպաստել Հայ դատի լուծման»:

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ³ñËÇíÇó

100 տարի առաջ՝ 1917 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ´ñ»ëïÈÇïáíëÏáõÙ Ù»ÏÝ³ñÏ»óÇÝ Խորհրդային Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի, Բուլղարիայի եւ Թուրքիայի մասնակցությամբ հաշտության բանակցությունները, որոնք ծանր
հետեւանք ունեցան Արեւմտյան Հայաստանի համար։ Ռուսական պատվիրակության կազմում էր նաեւ ﬔծանուն հայ բանաստեղծ Վահան Տերյանը։ Ինչպե՞ս էր նա այնտեղ հայտնվել, ո՞րն էր
նրա նպատակը եւ ինչո՞ւ էր բանաստեղծը դարձել բոլշեւիկ հեղափոխական։ Փորձենք ﬕասին թերթել Տերյանի կենսագրության
քիչ հայտնի էջերը...

à±í ¿ Ï³Ý·Ý»É å³ßïå³Ý »ñÏñÇÝ ÇÙ ³í»ñ,
à±í ¿ Ã³ñ·Ù³Ý Ù»ñ ¹³ñ³íáñ ï³Ýç³ÝùÇÝ...
Մահվանից առաջ գրած այս տողերում ամփոփված ﬕտքը կյանքի
վերջին շրջանում հատկապես շատ էր տանջում Վահան Տերյանին:
20-րդ դարի առաջին տասնամյակի վերջին տարիները դժվարին եւ
բախտորոշ շրջան էին հայ ժողովրդի համար:
Պատմական այս թոհուբոհի կենտրոնում՝ բազմաթիվ հայտնի
անունների կողքին իր հաստատուն տեղն ունի հայ գրականության
խոշոր դեմքերից ﬔկը՝ Վահան Տերյանը, որի քաղաքական ու հասարակական գործունեության մասին խորհրդային տարիներին
կարծես շատ է խոսվել, սակայն իրականում գրեթե ոչինչ չի ասվել:
Ավելի ճիշտ՝ ասվել է այն, ինչ կարելի էր եւ ձեռնտու էր այն ժամանակ:
Վահան Տերյանը գործուն մասնակցություն է ունեցել Թուրքահայաստանի մասին դեկրետի՝ հայերի համար շահեկան տարբերակի
ստեղծմանը եւ փորձել է բարձրացնել Հայկական հարցը ԲրեստԼիտովսկի բանակցությունների ժամանակ: Սակայն խորհրդային
շրջանում նա ﬔծարվում էր ﬕայն որպես բոլշեւիկ բանաստեղծ,
եւ այդ տարիներին չէր խոսվում Կոմունիստական կուսակցության
հետ նրա լուրջ բախուﬓերի, բոլշեւիկյան ղեկավարության հետ
տարաձայնությունների, դառը հիասթափությունների եւ մահվան
չբացահայտված հանգամանքների մասին: Իսկ առաջին հերթին չէր
խոսվում նրա խորը ազգային գործիչ լինելու մասին:

àã ³ÛÝù³Ý µáÉß»õÇÏ,
áñù³Ý Ñ³Ï³ó³ñ³Ï³Ý
Ոչ ոք հստակ չգիտի, թե կոնկրետ երբ է Տերյանը դարձել բոլշեւիկ,
եւ ոչ էլ խորությամբ բացահայտված է, թե ինչու է այդ շրջանում հայ
մտավորականության ﬕ հատվածը հարել բոլշեւիզﬕն: Որքան
էլ տարօրինակ է, Տերյանի դեպքում լավագույն բացատրությունը
տվել է ՀՅԴ այն ժամանակվա առաջին դեմքերից ﬔկը՝ Ռուբեն
Դարբինյանը. «Որքան որ առիթ ունեցայ դիտելու Վահանը այդ
շրջանին մէջ, ան անկեղծ էր իր քաղաքական համոզուﬓերուն մէջ,
բայց բոլշեւիկ դարձած էր ոչ այնքան այն պատճառով, որ անխախտ
ու անվերապահ հաւատ ունէր դէպի բոլշեւիկեան գաղափարները,
որքան այն պատճառով որ անսահման ատելութիւն ունէր դէպի

ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÁ
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èáõµ»Ý ¸³ñµÇÝÛ³ÝÇ µÝáñáßáõÙÁ ¹ÇåáõÏ ¿. î»ñÛ³ÝÁ ÇëÏ³å»ë
Ñ³í³ïáõÙ ¿ñ, áñ ³å³·³ÛáõÙ Çñ ÁÝïñ³Í Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý
ßÝáñÑÇí Ñ³Û»ñÇ íÇ×³ÏÁ Ã»Ã»õ³Ý³Éáõ ¿, ë³Ï³ÛÝ ß³ï ßáõïáí
î»ñÛ³ÝÁ åÇïÇ Ñ³ëÏ³Ý³ñ, áñ« Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ, ³½·³ë¿ñ Ñ³Û ÙÁ»
ï»Õ ãáõÝÇ áã µáÉß»õÇÏÛ³Ý ß³ñù»ñáõÙ, áã ÐÎÎ-áõÙ:
Հենց սկզբից նա նախընտրեց այնպիսի պաշտոն, որը ստանձնելիս
կկարողանար զբաղվել ազգային հարցերով, թեեւ մյուս առաջարկվող պաշտոնն ավելի շահեկան էր:
«Ինձ առաջարկում են պաշտոն Ազգային գործերի ﬕնիստրության
ﬔջ եւ Արտաքին գործերի ﬕնիստրության ﬔջ: Դեռ չեմ որոշել:
Երեւի Ազգային գործերի ﬕնիստրության ﬔջ կվերցնեմ պաշտոն
հայկական մասում աշխատելու նպատակով:»
Ցավոք, այս նամակը, ինչպես շատ այլ նամակներ, ﬔզ հասել է
ոչ ամբողջությամբ: Տերյանի այրու վկայությամբ, դեռեւս շատ տարիներ առաջ այդ նամակներն իրենից վերցրել էր բանաստեղծի
երբեﬓի մտերիմ ընկեր, հայտնի հասարակական գործիչ Պողոս Մակինցյանը: Հետագայում այդ նամակներն իրենց հայեցողությամբ
խմբագրած տարբերակներով տպագրեցին նույն Մակինցյանը,
տերյանագետ Վաչե Պարտիզունին եւ այլ գրականագետներ:
Իսկ հեռավոր 1917-ին լիահույս Տերյանը ոգեւորված աշխատանքի
է անցնում: Այն փաստը, որ նա պաշտոնն ավելի շուտ էր ստացել,
քան դարձել էր կուսակցական, եւս խոսում է այն մասին, որ նա
բոլշեւիկ էր դարձել հանգամանքների բերումով: Հավանաբար,
բոլշեւիկյան ղեկավարությունը բարձր էր գնահատել Տերյանի
ներկայությունն իրենց շարքերում, քանի որ կուսակցությանը
օրեր առաջ անդամագրված բանաստեղծն անﬕջապես դառնում
է կառավարության անդամ եւ փաստացի սկսում է ղեկավարել
Հայկական կոﬕսարիատը, իսկ Պետրոգրադում նրա աշխատասենյակը հեղափոխության առաջնորդ Վլադիﬕր Լենինի սենյակի
կողքին էր: Տերյանի առաջխաղացման գործում որոշիչ էր նաեւ
Ստեփան Շահումյանի դերը: Բանաստեղծն ու գործիչը ﬔծ հարգանք ունեին ﬕմյանց նկատմամբ:

Âáõñù³Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ ¹»Ïñ»ïÁ,
êï³ÉÇÝÇ Ñ»ï ³é³çÇÝ µ³ËáõÙÝ
áõ ÁÝÏ»ñ «È»ÝÇÝÁ»
Սկզբում Տերյան-Լենին հարաբերությունները հարթ էին: Ավելին՝ Տերյանի որոշ քաղաքական հարցադրուﬓերին Լենինն արտաքուստ ընդառաջում էր: Տերյանը Դաշնակցության շատ գոր-
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ծիչների պես դեմ էր, որպեսզի ռուսական զորքերը դուրս բերվեն
Թուրքահայաստանից, քանի որ այդպես ժողովուրդը ﬓում էր
անպաշտպան: Այդ աﬔնը նրանց պատկերացմամբ պետք է տեղի
ունենար Թուրքահայաստանի անկախացուﬕց հետո: Այս հարցով
Տերյանը դիմում է Լենինին եւ ստանում գոհացուցիչ պատասխան.
«Նա շատ լավ վերաբերվեց, եւ պարզվեց, որ երբ ինքն ասում է՝ զորքերը հանել Հայաստանից, սրանով ուզում է ասել, թե երբ հայերը
պահանջեն այդ, որպեսզի նրանց վրա ճնշում չլինի Ռուսիայի կողﬕց, եւ նրանք ստիպված չլինեն ռուսական օրիենտացիա ընդունել:
Իսկ հայերի ապահովության համար, եթե նրանք այդ կաﬔնան, նա
բնավ դեմ չէ, որ ﬓան հարկավոր եղած զորամասերը»:

ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÁ
Èáõë³ÝÏ³ñÁ` ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ³ñËÇíÇó

ê³ È»ÝÇÝÇ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ëáñ³Ù³ÝÏ å³ï³ëË³ÝÝ
¿ñ î»ñÛ³ÝÇÝ, ÇëÏ ³Ñ³ êï³ÉÇÝÝ ³é³Ýó í³ñ³Ý»Éáõ î»ñÛ³ÝÇ
»ñ»ëÇÝ ³ë³ó. «Ø»Ýù ÇëÏáõÛÝ »õ»Ã ÏÏ³ñ·³¹ñ»Ýù, áñ ½áñù»ñÁ
Ñ»é³Ý³Ý...»: ê³Ï³ÛÝ »ñµ î»ñÛ³ÝÁ êï³ÉÇÝÇÝ ï³ÉÇë ¿ È»ÝÇÝÇ
·ñáõÃÛáõÝÁ, »õ Ý³ Ï³ñ¹áõÙ ¿ ³ÛÝ, µ³Ý³ëï»ÕÍÇ íÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ,
êï³ÉÇÝÁ ³ñ¹»Ý ³ÛÉ Ï»ñå ¿ ËáëáõÙ:
Այս հարկադրված զիջումը Տերյանին, բնականաբար, Ստալինին
դուր չի գալիս: Սակայն դա քիչ էր հուզում Տերյանին, որովհետեւ
ինքն էլ բացասական կարծիք ուներ Ստալինի մասին: Շատ լավ
հիշում էր, թե ինչ արհամարհական վերաբերմունք ուներ Իոսիֆի
հանդեպ իր կողﬕց շատ հարգված Շահումյանը: Վերջինս իր այդ
վերաբերմունքը բնավ չէր թաքցնում եւ բացահայտ ասում էր, որ
1905 թվականին իր ձերբակալության մատնիչը Ստալինն էր, քանի
որ ﬕայն նա գիտեր իր թաքնվելու վայրը: Մինչեւ վերջ Ստալինը,
կամ «Կոբան», ինչպես անվանում էին նրան ﬕնչեւ հեղափությունը,
Շահումյանի համար ﬓաց ցարական «օխրանկայի լրտես»։
Ստալինը եւ Լենինը շատ լավ հասկանում էին, որ Տերյանին առաջին
հերթին հուզում են իր ազգի շահերը, սակայն իրենք էլ իրենց խաղն
էին խաղում՝ առերեւույթ շատ հարցերում համաձայնելով Տերյանի
հետ: Դրանցից կարեւորագույնը, իհարկե, Թուրքահայաստանի
մասին դեկրետն էր, որի կյանքի կոչման գործում նշանակալի դեր
է ունեցել Տերյանը: Նույն Ռուբեն Դարբինյանն այս մասին գրում
է. «Ան էր, որ օգնած Լենինին ձեւակերպելու եւ հրատարակելու
վերջինի ծանօթ «դեկրետ»-ը Տաճկահայաստանի մասին: Ան էր
դարձեալ, որ Պրեսթ-Լիթովսքի հաշտութեան կոնֆերանսին ատեն
Հայկական հարցի մասին յուշագիր էր ներկայացուցած Սովետական պատուիրակութեան»:
Այդ դեկրետի առաջնային կետը պետք է հետեւյալը լինեեր.
«Թուրքահայաստանի հայերի ազատ ինքնորոշման իրավունք՝
ընդհուպ ﬕնչեւ լիակատար անկախություն»: Այս կետն շատ էր
ուրախացրել Տերյանին եւ հայ հասարակական-քաղաքական գործիչներին: Նրանցից շատերը ջանք ու ճիգ չէին խնայում, որպեսզի
այն իրականություն դառնա:
1917 թ-ի դեկտեմբերի 29-ին դեկրետն ընդունվեց, սակայն ճիշտ
հակառակ՝ հայերի համար անբարենպաստ դրույթներով: Իսկ
Տերյանը թերեւս առաջին անգամ սկսեց գիտակցել, որ հայա-
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պաշտպան քաղաքականություն բոլշեւիկներից սպասել պետք
չէ: Պատահական չէ, որ հետագա նամակներում Լենինին հիշատակելիս Տերյանն արդեն գրում է Ղենին՝ ծաղրելով առաջնորդի
լեզվական արատը: Այնուաﬔնայնիվ, այդ շրջանում բոլշեւիկյան
ղեկավարությունից բանաստեղծը դեռեւս վերջնականապես հույսը
չէր կտրել: Դա տեղի պետք է ունենար Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագրի բանակցությունների ժամանակ:

ÐÇ³ëÃ³÷áõÃÛáõÝ ´ñ»ëï-ÈÇïáíëÏÇó
»õ µ³ËáõÙ îñáóÏáõ Ñ»ï
Բանակցությունների հետ Տերյանը, ով ներառված էր ռուսական
պատվիրակության երկրորդ կազմում, ﬔծ հույսեր էր կապում:
Նա հույս ուներ, որ վերջապես հնարավոր կլինի Հայկական հարցի
լուծման գործում որեւէ դրական տեղաշարժ գրանցել: Մինչեւ
Բրեստ-Լիտովսկ ﬔկնելը նա հանդիպել էր դաշնակցական գործիչներ Ռոստոﬕ (Ստեփան Զորյան) եւ Լիպարիտ Նազարյանցի,
ինչպես նաեւ գեներալ Լեւոն Տիգրանյանի, պրոֆեսոր Նիկողայոս
Ադոնցի եւ Մովսես Աճեմյանի հետ, նրանց հետ ﬕասին կազﬔլ
Հայկական հարցին վերաբերող «ընդարձակ տեղեկագիր»: Այդ տեղեկագիրը Տերյանը պետք է ներկայացներ բանակցությունների ընթացքում: Իսկ արդեն Բրեստ-Լիտովսկից խնդրել էր իրեն ուղարկել
մանրամասն տվյալներ Հայաստանում եւ սփյուռքում բնակվող հայերի մասին: Ոչ այդ տվյալները, ոչ էլ տեղեկագիրը ներկայացնելու
հնարավորություն նա այդպես էլ չունեցավ, ավելին՝ հաշտության
այդ պայմանագրով հայերը կորցրին Արեւմտյան Հայաստանը: Իսկ
պայմանագիրը ստորագրողներից ﬔկը Լեւ Կարախանն էր (Լեւոն
Կարախանյան):
Բրեստում Տերյանը տեղեկանում է նաեւ, որ ռուսական զորքերը
մասսայաբար լքում են Արեւմտյան Հայաստանը՝ վերադառնալով
Ռուսաստան, քանի որ ռուսական կառավարությունը հողեր էր
բաժանում զինվորներին: Փաստորեն Լենինը Տերյանին տված իր
խոստումը չէր պահել:
Ակնհայտ է, որ իրերի այսպիսի դասավորությունը չէր կարող չհուզել եւ չզայրացնել բանաստեղծին: Ըստ Տերյանների ընտանեկան
հուշի՝ այս առիթով բախում է տեղի ունենում Տերյանի եւ Տրոցկու
ﬕջեւ: Տրոցկին ﬔղադրում է Տերյանին նացիոնալիզﬕ համար եւ
անվանում նրան «армяшка»: Բանակցությունների հետագա ընթացքից Տերյանը դուրս է ﬓում: Եվ հերթական անգամ ինչպես հայ
ժողովուրդը, այնպես էլ այդ ժողովրդի զավակ Տերյանը ﬓում են
ձեռնունայն:
Ի դեպ, Տերյանին հեգնականորեն «армяшка» անվանողն այն նույն
Տրոցկին էր, որ ընդաﬔնը 5 տարի առաջ իր «Андраник и его отряд»
հոդվածում անթաքույց կերպով հիացմունք էր հայտնել Նժդեհի
եւ Անդրանիկի մասին՝ վերջինիս մասին գրելով. «Հայերը նրան
ենթարկվում են, թուրքերը նրանից վախենում են, սուլթանական
զորախմբերը հետեւում են նրան կրնկակոխ... Զորախմբի հոգին
Անդրանիկն է... Նա հիասքանչ է...»:
Ինչ վերաբերում է Տերյանին, Բրեստ-Լիտովսկում նա վերջնականապես հիասթափվեց բոլշեւիկյան կառավարությունից: Դժվար չէ
պատկերացնել, թե ինչպես էր փոթորկվում բանաստեղծի սիրտը՝
տեսնելով իր ժողովրդին կրկին խաբված: Նրա տրամադրու-թյունն
ու ապագայի հանդեպ տեսլականը դառնում են մռայլ ու հոռետեսական: Եղբորն ուղղված նամակում նա գրում է. «Այս անիծեալ
հեղափոխությունն աﬔն ինչ կործանեց եւ դեռ շարունակում է
կործանել: Չգիտեմ այս աﬔնի վերջն ի՞նչ է լինելու»:
Այդ շրջանի հիասթափությունն ու ապրուﬓերը նա արտահայտել
է իր վերջին բանաստեղծություններից ﬔկում.
Օ, կգան օրեր ավելի տրտում
Ու դժնի, դժնի, առավել դժնի.
Կըդառնա հանկարծ բոլորն ապարդյուն,
Օ, կգան օրեր ավելի տրտում։
Կըլռե տրտունջն անամոք սրտում
Եվ փոշու նման ձանձրույթը կիջնի...
Օ, կգան օրեր ավելի տրտում
Եվ դժնի, դժնի առավել դժնի...

úï³ñ` Ûáõñ³ÛÇÝÝ»ñÇ Ù»ç,
ûï³ñÝ»ñÇ Ù»çª Ûáõñ³ÛÇÝ
Տերյանը չսխալվեց՝ «ավելի տրտում օրերը» չուշացան: Հետագայում
դեպքերը տեղի ունեցան ժանրի դասական կանոններով: Տերյանը
սկսեց հալածվել, որակվել որպես ազգայնական, եւ թոքախտի վերջին
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շրջանում գտնվող բանաստեղծին ռազմաճակատ ուղարկելու
որոշում ընդունվեց: Հալածման հարցում առաջամարտիկ էին
հատկապես հայ կոմունիստները: Այդ աﬔնը հանգեցրեց նրան, որ
Տերյանը Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունից դուրս
գալու դիմում գրեց՝ մանրամասն շարադրելով իր կարծիքը դրա
ղեկավարության ոչ լեգիտիմ լինելու, նրանց կողﬕց թույլ տված
բազմաթիվ սխալների ու իր հանդեպ լարված խարդավանքների
մասին: Այս դիմուﬕ մասին խորհրդային տարիներին երբեք չի
հիշատակվել, եւ ﬕայն ﬕ քանի տարի առաջ Տերյանի ծոռը՝ Գեւորգ
Էﬕն-Տերյանը դրա ֆոտոպատճենը պատահաբար գտել է Գրականության և արվեստի թանգարանի չարխիվացված ֆոնդերից
ﬔկում:
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զինված են: Մանավանդ «Դաշնակցությիւնը» ﬔծ դեր է խաղում եւ
իմ խորին համոզմունքով, եթէ չըլիներ նա, շատ տեղերում հիմա ոչ
ﬕ հայ չէր ﬓայ: Թիֆլիզի ընդհարուﬓերի ժամանակ այնտեղ էի եւ
աչքովս տեսայ Դաշնակց. կատարած դերը: Կռուի մէջ Դաշնակց.
իրաւ հավասարը չունի, բայց պրօպագանդը շատ թույլ է...»:
Իրականում սիրո, թախծի եւ պայքարի բանաստեղծի համար
ﬕեւնույնն էին կուսակալությունները, ﬕջկուսակցական հարաբերություններն ու գաղափարական կռիﬖերը: Նրա համար կարեւոր
էր հայկականության շահը եւ ազնիվ աշխատանքը:
Առաջին կնոջը՝ Սուսաննային ուղղված նամակում ԲրեստԼիտովսկից հետո նա գրել է. «Ես իմ պարտքն եմ համարում, որքան
էլ ծանր լինի, դիմանալ դրան, տոկալ եւ տվյալ պահին չլքել պոստս:
Հույս ունեմ, որ որոշ ժամանակ անց հնարավորություն կունենամ
հանգիստ խղճով գալ քեզ մոտ: Որքան էլ ծանր եւ դժվարին լինի, դու
ինձ կհասկանաս, Լյուլինկա, եւ չես ուզենա իմ խղճի վրա բարդել
ﬕ բան, որը հետո կդառնա իմ եւ քո ամբողջ կյանքի անեծքը, ուստի
եւ ինձ հնարավորություն կտաս ազնիվ վարվելու, պարտքս կատարելու եւ ﬓալու մաքուր, անբիծ խղճով»:
Բանաստեղծի մահանալուց հետո տարիներ շարունակ փորձ էր
արվում ցույց տալու, որ Տերյանը բոլշեւիզﬕ վառ ջատագոﬖերից է
եղել: Նրա հեղինակությունն օգտագործելը ձեռնտու էր Կոմկուսին:
Սակայն առնվազն տարօրինակ էր, թե ինչու այդ անվանի բոլշեւիկը խորհրդային շրջանում այդպես էլ արձան չունեցավ:
Ավելին, Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարությունը ﬔրժեց
Երեւան տեղափոխել բանաստեղծի աճյունը, ինչի արդյունքում
նրա գերեզմանը կորավ Օրենբուրգում, եւ ﬕայն տարիներ անց
նրա դստեր՝ Նվարդ Տերյանի ջանքերով այնտեղից հող բերվեց եւ
Կոﬕտասի անվան պանթեոնում ստեղծվեց բանաստեղծի խորհրդանշական գերեզմանը:
¸³ÑÇ×Ý»ñÇ ÙÃÇÝ ËÙµáõÙ ÏÁÉÇÝ»ë ¹áõ ÙÇ³ÛÝ³Ï,
ºí ³Ù»Ý Ëáëù ÏÁÉÇÝÇ ÃáõÛÝ, ³Ù»Ý ÅåÇïª ÙÇ ¹³Ý³Ï...

ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÁ
Èáõë³ÝÏ³ñÁ` ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ³ñËÇíÇó

²½·³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÇ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»Éáõó µ³óÇ, µáÉß»õÇÏÛ³Ý
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ÝÛ³ñ¹³Ý³óñ»É ¿ñ Ý³»õ ³ÛÝ, áñ î»ñÛ³ÝÁ
ëÇñáí áÕçáõÝ»É ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³Ë³óáõÙÁ, Ï»ë ÙÇÉÇáÝ
éáõµÉÇ µ³Å³Ý»É ²ëïñ³Ë³ÝÇ ·³ÕÃ³Ï³Ý Ñ³Û»ñÇÝ »õ Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõÃÛáõÝÇó »õ µ³ÝïÇó ÷ñÏ»É ¿ñ ÙÇ
ß³ñù Ñ³ÛïÝÇ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ:
Վերջինի հետ կապված Դավիթ Անանունը գրել է. «Վահանը կարմրում էր իր կուսակցական ընկերների արարքների համար: Նա
երաշխավոր կանգնեց իմ ու ﬕ երկու ուրիշ ձերբակալվածների
համար եւ ﬔզ ազատեց Էսենտուկիի բանտից: Մյուսների համար
համառորեն պայքարեց եւ նրանց ազատությունը պահանջեց: Եթե
Հանքային ջրերում հալածանքի ենթարկված մտավորականներս
անփորձ ﬓացինք, ապա այդ պարտական ենք բացառապես Վ. Տերյանին»:
Վահան Տերյանը բանտից եւ գնդակահարությունից փրկել է նաեւ
դաշնակցական գործիչների, մասնավորապես, բժիշկ Զավրիեւին,
որին փրկելու եւ նրան գնդակահարելու մտադրության մասին լուրը
բերած Դարբինյանին մատնել չցանկանալու համար քիչ էր ﬓում
ինքը՝ Տերյանը ձերբակալվեր: Դարբինյանն այդ օրերի մասին գրել է,
որ Տերյանի պատճառաբանությանը, թե տարրական ազնվությունը
պահանջում է, որպեսզի ինքը չմատնի իրեն վստահող բարեկաﬕն,
ԿԳԿ քարտուղար, ազգությամբ հայ Ավանեսովը բացականչել է,
որ ազնվությունը բուրժուական կատեգորիա է, եւ հանուն կուսակցության նա պարտավոր է մատնել անգամ հորն ու մորը, անգամ
եթե նրանց մահ սպառնա: Ավելորդ է նշել, թե ինչքան տարբեր հարթությունների վրա էին գտնվում այդպես մտածող գործիչներն ու
Տերյանը:
Ի դեպ, որոշ ժամանակ անց Զավրիեւն էլ իր հերթին փորձել է օգնել Տերյանին՝ առաջարկելով անցնել Շվեյցարիա: Տերյանը ﬔրժել
է: Դաշնակցական գործիչների հետ դրական հարաբերությունները
նույնպես անջրպետ էին մտցնում բոլշեւիկյան ղեկավարության եւ
բանաստեղծի ﬕջեւ:
Տարիներ անց խորհրդային քարոզչությունը Տերյանին պիտի որակեր մոլի հակադաշնակցական: Դա էր պահանջում ժամանակը:
Տերյանն իսկապես շատ ու շատ հարցերում համաձայն չէր Դաշնակցության որոշուﬓերի, գաղափարների հետ եւ բացեիբաց քննադատում էր դրանք, բայց նաեւ իրեն հատուկ օբյեկտիվությամբ չէր
կարող չնկատել դրականը: Այդպես՝ դեռեւս 1906 թ-ին Սոնա Օտարյանին ուղղված նամակում նա գրել է. «Մերոնք այժմ բավականին

Մինչեւ օրս բացահայտված չէ նաեւ, թե այդ ինչ հույժ կարեւոր,
գաղտնի առաքելությամբ էր հիվանդությունից բզկտված Տերյանը
1919-ին ﬔկնում դեպի արեւելք, որի ճանապարհին էլ ի վերջո
մահացավ: Վերջին շրջանի ուսուﬓասիրությունները հակված են
ապացուցելու, որ Տերյանը չուներ ոչ ﬕ հանձնարարություն, պարզապես դա փախուստ էր Մոսկվայից՝ բուժվելու նպատակով:
Տերյանը գնում էր ապրելու... Նրան այդ հարցում «օգնեց» կուսակցական հին ընկեր Կարախանը՝ խորհուրդ տալով ﬔրժել
դաշնակցական Զավրիեւի «կասկածելի» առաջարկը եւ ընտրել
աﬔնաերկար, աﬔնաբարդ, բայց, իր կարծիքով, աﬔնաանվտանգ
ճանապարհը: Բայց արդյոք օգնությու՞ն էր դա, թե՞ մտածված ուղղորդում դեպի մահ: Մի՞ թե Արտաքին գործերի կոﬕսարիատի
առաջին դեմքը չգիտեր, որ արեւելքը շրջանցող այդ ճանապարհն
իրականում գոյություն չունի, եւ որ երթեւեկի բոլոր ուղիները կաթվածահար են: Դժվար չէր նաեւ կռահել, որ ճանապարհային եւ
կլիմայական խիստ ցուրտ ու խոնավ պայմաններում թոքախտից
հյուծված 35-ամյա բանաստեղծի օրգանիզմը չի դիմանալու...
êáëëÇ Ê²ÜÆÎÚ²Ü
Ðá¹í³ÍÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ñ³ïáõÏ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ¶»õáñ· ¾ÙÇÝ-î»ñÛ³ÝÇÝ:
Ðá¹í³ÍÁ å³ïñ³ëï»ÉÇë û·ï³·áñÍí»É »Ý Ñ»ï»õÛ³É ³ÕµÛáõñÝ»ñÁª
¶»õáñ· ¾ÙÇÝ-î»ñÛ³Ý, «ì³Ñ³Ý î»ñÛ³Ý. ²ÝïÇå »õ ³ÝÑ³Ûï ¿ç»ñ (Ý³Ù³ÏÝ»ñ,
Ñá¹í³ÍÝ»ñ, ·ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ)», ºñ»õ³Ý, 2014:
¶»õáñ· ¾ÙÇÝ-î»ñÛ³Ý, «ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ ³ÝÑ³Ûï Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ. Ñ³Û
áñµ»ñÇ Ñáõß»ñÁ», ºñ»õ³Ý, 2016:
è³ý³Û»É ÆßË³ÝÛ³Ý, «î»ñÛ³ÝÝ ÇÝãå»ë áñ Ï³», ºñ»õ³Ý, 1990:
²ñïÛáõß Ê³ÝçÛ³Ý, «Øáé³óí³Í »õ ³ÝÑ³Ûï ¿ç»ñ ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ ÏÛ³ÝùÇó»,
ºñ»õ³Ý, 2004:
Peter Kenez, «Civil war in South Russia, 1919-1920: the defeat of the wihtes»,
Berkrely California, 1977.

Ðá¹í³ÍáõÙ ï»Õ ·ï³Í Ù»çµ»ñáõÙÝ»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÝ áõ Ï»ï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ýó Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇÝÝ ¿:

¶ñ³µ³ñÁ ... áëÏÇ ¿, ¹³ É»½áõ ã¿, ³ÛÉ »ñÏÝ³ÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ, å»ñ×áõÃÛáõÝ, áõÅ, ×ÏáõÝáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ³Ù»ÝÁ Ýáñ »Ù
ëÏëáõÙ ½·³É: ºí ÇÝãåÇëÇ Ó³Ëáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿É Ñ³Ý¹Çå»Ù,
¢ áñù³Ý ¿É ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ¹Åí³ñ ÉÇÝÇ, »ë å³ïñ³ëï »Ù ³Ù»Ý
ÇÝãÇ, ÙÇ³ÛÝ Ã» Çñ³·áñÍ»Ù »ñ³½³Ýùë` Ï³ï³ñ»É³å»ë
áõëáõÙÝ³ëÇñ»Ù ³Û¹ ³ñù³Û³Ï³Ý É»½áõÝ:
ì³Ñ³Ý îºðÚ²Ü
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êï»ÕÍ³·
êï»ÕÍ³
·áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ
ìÉ³¹ÇÙÇñ ÎÆð²ÎàêÚ²Ü
êÆðà êð´àò
ÆÙ ëÇñá µáõÛÝÁ ãù³Ý¹»°ë Ñá·Çë,
²ÛÝï»Õ Ñ³íù»ñë »Ý ÇÙ ëÇñáí ÃñÍí³Í,
ºí ³Ý·³Ù »Ã» ãÉÇÝ»ë ÏáÕùÇ°ë,
êÇñáõ¹ çñáí ¿ ÇÙ Ñá·ÇÝ ûÍí³Í:
²½³ï ³ñÓ³ÏÇ°ñ ëÇñáõë Ñ³íù»ñÇÝ,
ÂáÕ ×³Ëñ»¯Ý ³½³ï »ñÏÝùáõÙ Ï³åáõÛï,
Üáñ ó³í ã¹Ý»°ë Ýñ³Ýó í»ñù»ñÇÝ,
ÂáÕ áñ Ã³÷³é»°Ý »ñÏÝùáõÙ ³Ý÷áõÛÃ:
ÂáÕ ë»ñë ï³Ý»°Ý ³ßË³ñÑÇó Ñ»éáõ,
Ø³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Û³óùÇó í³í³ßá°ï, ùÍÝá°Õ,
ÂáÕ ¹³éÝ³ ëÇñá ³ëïÕë ³ÏÝ³éáõ,
êÇñáÕ ëñï»ñÇÝ Ï³ÛÍ»ñáí ëÝáÕ:
14.03.2013 Ã.
Üìºð
ÌÇ³Í³ÝÇ í³é ßáÕ»ñÇó
öÝç»ñ Ï³å»Ù »ë å»ë-å»ë,
²é³íáïí³ Í³ÕÏ³óáÕáí
Üí»ñ µ»ñ»Ù ³Û¹å»ë ù»½:
Üí»ñÇ Ñ»ï ëÇñïë ¹Ý»Ù
Üáõñµ ùÝùß³Ýùáí ùá Ó»éùÇÝ,
¼·áõß »ÕÇñ ÃáõÝ¹ ãë»ÕÙ»ë,
Ü³½áõÏ ÑåÇñ ùá ÏñÍùÇÝ:
Þ³ï ½·áÝ ¿ ³ãùÁ ëñïÇë,
öáõß ãËñ»ë Ýñ³ Ù»ç,
Â» Ï³ñáÕ »ë Ï³ÛÍ ïáõñ Ñá·áõë,
àñ í³é ÙÝ³ ÉáõÛëÝ ³Ýß»ç:
29.12.2012 Ã.
Üìºð Ø²ðîÆ àôÂÆÜ
Ðá·áõë ¹³ï³ñÏÁ ù»½Ýáí »Ù ÉóÝáõÙ,
ø»½Ýáí ¿ ûñë ÙÃÝáõÙ áõ µ³óíáõÙ,
ØïùÇë Ù»ç ¹á°õ »ë ¿áõÃÛ³Ùµ ùá Ñ»½,
¾É ÇÝãå»±ë ³ë»Ù, áñ ëÇñáõÙ »Ù ù»½:
²Ûëûñ ùá ïáÝÝ ¿, ¨ áõÃÝ ¿ Ù³ñïÇ,
¸á°õ ÃñÃé³óáÕ ½³ñÏÝ »ë ÇÙ ëñïÇ,
ø»½ ÇÝãå»±ë, ç³°Ýë, ßÝáñÑë µ»ñ»Ù,
àñå»ë Ã³ÝÏ Ýí»ñ, ÃáÕ ù»½ Ñ³Ùµáõñ»Ù:
â¿°, Ñ³ÙµáõÛñÝ Ç¯Ýã, ù»½ ·ñÏ»°Ù Ïñùáí,
Ø»çùÇ¹ ÍÇ³Í³Ý Ï³å»Ù »ñÏ³ÛÝùáí,
Ð³Ý»Ù í»ñ Ø³ëÇë, ù»½ Ã³·³¹ñ»°Ù,
êáõñµ É»é³Ý ·ÉËÇÝ ùá Ó»éùÁ ËÝ¹ñ»Ù:
¶áñ·»°ñ Ï÷é»Ù ùá áïù»ñÇ ï³Ï,
²ëïÕ»ñ í³ñ µ»ñ»Ù »ñÏÝùÇó Ï³åáõï³Ï,
â¿± áñ ³ãù»ñ¹ ÷³ÛÉÝ »Ý ³ëïÕ»ñÇ,
êÇñá Ïñ³Ïáí µáóí³Í, ³ÝÃ»ñÇ:
ºí ÃáÕ ù»½ Ýí»ñ ³Ûë ïáÝÇ ³éÃÇí,
Î³Ï³ãÝ»°ñ µ»ñ»Ù, ³É í³ñ¹»°ñ ³ÝÃÇ¯í,
ì³é Ñáíï³ßáõß³Ý, ·³ñÝ³Ý ÓÝÍ³ÕÇ°Ï,
êÇñáí ÝíÇñ»Ù ³ÝÃ³é³Ù Í³ÕÇ°Ï:
¸áõ Ï³Ý³Ýó ïáÝÇÝ ÷³ÛÉ»ë áõ óÝÍ³ë,
ê³ ¿ ÉáÏ ëñïÇë Ýí»ñÝ áõ ÁÝÍ³ë,
²Ûë ïáÕ»ñáí ù»½ ÇÙ ë»ñÁ µ»ñ»°Ù,
²ÛñáÕ Ï³ñáïá°í ßáõñÃ»ñ¹ Ñ³Ùµáõñ»Ù:
26.02.2013 Ã.
ì²ð¸²Ü² ê²ðÆ àôðì²Î²ÜÀ
ÆÙ ì³Ñ³Ý ·ÛáõÕÇÝ ³Ûë ë³ñÝ ¿ Ý³ÛáõÙ,
ÆÙ ³ãù»ñáí ¿ Ýñ³Ý ÷³Û÷³ÛáõÙ:

ìÉ³¹ÇÙÇñ ÎÆð²ÎàêÚ²ÜÀ ÍÝí»É ¿
1950 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 20-ÇÝ ÖÙµ³ñ³ÏÇ (Ý³Ë.
Î³ñÙÇñÇ) ßñç³ÝÇ ì³Ñ³Ý (Ý³Ë. úñçáÝÇÏÇÓ») ·ÛáõÕáõÙ, ÏáÉËá½ÝÇÏÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ:
Ð³ÛñÁª Â»Ùáõñ ÎÇñ³ÏáëÛ³ÝÁ, å³ï»ñ³½ÙÇ 2-ñ¹ Ï³ñ·Ç Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù ¿ñ (1944
Ãí³Ï³ÝÇó): Æ ÍÝ» µ³Ý³ëï»ÕÍ ¿ñ, áõÝ»ñ
·ñí³ÍùÝ»ñª ïå³·ñí³Í ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ §´³Ýíáñ¦ ßñç³Ý³ÛÇÝ Ã»ñÃáõÙ:
ìÉ³¹ÇÙÇñ ÎÇñ³ÏáëÛ³ÝÁ ³í³ñï»É ¿
·ÛáõÕÇ 8-³ÙÛ³ ¹åñáóÁ ¨ ï»Õ³÷áËí»É
ù³Õ³ù â³ñ»Ýó³í³Ýª áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ: 1968 Ã. ³í³ñï»Éáí ï»ÕÇ Ø»ëñáå

ì³ñ¹³Ý³ ë³ñÇë ÙÇ ù³ñÇ íñ³
Üëï³Í ÉëáõÙ »Ù ËáñÑáõñ¹Á Ýñ³:
ä³ïÙáõÙ »Ù ë»ñë Ùïù»ñáí ï³ñí³Í
àõ Ï³ñ¹áõÙ Ýñ³Ý »ñ·»ñë ·ñí³Í:
ÈëáõÙ ¿ Ý³ ÇÝÓ Çñ ëñïáí ù³ñ»,
ê³Ï³ÛÝ ãÇ ³ëáõÙ ËáëùÝ Çñ Ù³ñ·³ñ»:
ä³ïÙáõÙ »Ù Ýñ³Ý Ï³ñáïë ³ÝÑáõÝ,
²åñ³Í ûñ»ñÇë ·Çß»ñÝ»ñÝ ³ÝùáõÝ:
ÆëÏ »ñµ ùÝ»óÇ ù³ñ»ñÇ íñ³,
ÈáÏ µáõÛñÝ ½·³óÇ Ù³Ùéáï³Í Ýñ³:
ú¯, ³Ûë Ç±Ýã Ññ³ßù, ÙÇ ³ÕçÇÏ Ñ³ÝÏ³ñÍ,
Ø³Ùé» Ñ³·áõëïáí Ï³Ý·Ý»ó ÇÙ ¹ÇÙ³ó:
Þ³¯ï ·»Õ»óÇÏ ¿ñ, Ûáõñ ¹»Ùùáí ù³ñ»°,
ÆëÏ ÏñÍù»ñÝ ³ë»ë ½áõÛ· ÝéÝ³ù³ñ»ñ:
Ò»éù»ñÁ å³ñ½³Í ÇÝÓ ·ÇñÏÝ ¿ñ Ï³ÝãáõÙ,
ºë ¿É Ñ»Ýó Ï³ñÍ»ë ³Û¹ ¿Ç ï»ÝãáõÙ:
Ò»éù-Ó»éùÇ ïí³Í ë³ñÇó Çç³Ýù í³ñ,
àõ í³½áõÙ ¿ÇÝù, ÃéãáõÙ ù³ñÇó ù³ñ:
Ø»ñ ×³Ù÷ÇÝ í³ñ¹»ñ Í³ÕÇÏÝ»ñ µ³½áõÙ,
Âáõ÷ áõ Ù³ó³éÝ»ñ ×³Ù÷³ »Ý µ³óáõÙ:
ø³ñ» Ã³·áõÑáõó ³ãùë ã»Ù ÏïñáõÙ,
Üñ³ Ñ³Û³óùÝ »Ù ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ÷ÝïñáõÙ:
Ì³ÕÇÏ áõ Í³ÕÏáõÝù Ù»½ ×³Ù÷³ ï³ÉÇë,
ì³ñ¹»ñ »Ù ÷ÝçáõÙ áõ Ýñ³Ý ï³ÉÇë:
ÆëÏ »ñµ Ïñùáï Ñ³Ùµáõñ»óÇ »ë Ýñ³Ý,
Ðñ³ßùÇ ÝÙ³Ý ³ÝÑ»ï³ó³í ³Ýí³ñ³Ý:
ÈáÏ Ñ³ÙµáõÛñë ÙÝ³ó ¹³çí³Í ù³ñÇÝ É»é,
ºí ¹³ñ»ñáí ³ÛÝ ÏÙÝ³ ¹³çí³Í ¹»é:
27.02.2013 Ã.

Ø³ßïáóÇ ³Ýí³Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÁ, ÁÝ¹áõÝí»É ¨ ³í³ñï»É ¿ äáÉÇï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ §ÒáõÉ³·áñÍáõÃÛ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ
Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ¦ µ³ÅÇÝÁ:
1973 Ã. ³Ýó»É ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ â³ñ»Ýó³í³ÝÇ §ÒáõÉ³·áñÍ¦ ·áñÍ³ñ³ÝáõÙ áñå»ë
ÇÝÅ»Ý»ñ ÏáÝëïñáõÏïáñ: ²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ
ÁÝ¹áõÝí»É ¿ ºñ¨³ÝÇ Â³ï»ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ §è»ÅÇëáñ³Ï³Ý¦ µ³ÅÇÝÁ: ºñÏáõ ï³ñÇ
(»ñ»ÏáÛ³Ý) ëáíáñ»Éáõó Ñ»ïá ÃáÕ»É ¿ ³ÛÝª
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ»ï ³ÝÑ³Ù³ï»Õ»ÉÇáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí: ´³Ûó ¹³ ã¿ñ Ë³Ý·³ñáõÙ, áñ Ý³ ³ßË³ï»ñ Ý³¨ â³ñ»Ýó³í³ÝÇ
§²ñï³í³½¹¦ ÅáÕÃ³ïñáÝáõÙ ¨ §ÜÇÇËÇï¦
·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï-·áñÍ³ñ³ÝáõÙ áñå»ë µ»Ù³¹ñáÕ é»ÅÇëáñ:
¶ñ»É ëÏë»É ¿ 1980 Ãí³Ï³ÝÇó, ãÑ³ßí³Í
å³ï³Ý»ÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ Ý³Ë³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 1995 Ã. ï»Õ³÷áËí»É ¿ è¸ ìáñáÝ»Å ù³Õ³ù: Î³ï³ñ»É ¿ ï³ñµ»ñ ïÇåÇ ÇÝÅ»Ý»ñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ³ßË³ï»É ¿ ·ÉË³íáñ ï»ËÝáÉá·Ç ¨
·ÉË³íáñ ÇÝÅ»Ý»ñÇ å³ßïáÝÝ»ñáõÙ:
²é³çÇÝ ·ÇñùÁ, §Î³ñáïÇ ×³Ý÷áí¦ ÉáõÛë ¿
ï»ë»É ìáñáÝ»Å ù³Õ³ùáõÙ 2002 Ãí³Ï³ÝÇÝ,
ÇëÏ ßÝáñÑ³Ý¹»ëÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É â³ñ»Ýó³í³ÝÇ Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ ³Ýí³Ý ¹åñáóáõÙ
(ïÝ. ¶³Û³Ý» ö³ÝáëÛ³Ý): ºñÏñáñ¹ ·ÇñùÁ,
§ÈáõÛë ¨ ÑáõÛë¦ ÉáõÛë ¿ ï»ë»É ÝáõÛÝå»ë ìáñáÝ»Å
ù³Õ³ùáõÙ, µ³Ûó ßÝáñÑ³Ý¹»ëÁ Ï³ï³ñí»É
¿ ºñ¨³ÝÇ ¶ñáÕÝ»ñÇ ØÇáõÃÛ³Ý ï³ÝÁ 2014
Ãí³Ï³ÝÇÝ, áñÇÝ Ý»ñÏ³ »Ý »Õ»É ·ñáÕÝ»ñ ¨
²ñó³ËÇó »Ï³Í ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¶ñáÕÝ»ñÇ ØÇáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³·³Ñ ²µ·³ñ ²÷ÇÝÛ³ÝÁ, Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë ¨ ·ñ³ùÝÝ³¹³ï Ø³¹É»Ý³ ²í¹³ÉÛ³ÝÁ
(Ø³éÉ»Ý³ ì³ÝÇ): 2018 Ã. ³ßË³ï»É ¿ ìáñáÝ»ÅÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý³Ë³·³ÑÇ û·Ý³Ï³Ý ÙÇÝã¨ 2019 Ã. ³åñÇÉ ³ÙÇëÁ:

²ÜÜ² ÂàèÜàôÐàôê
ÆÙ ãùÝ³Õ ²ÝÝ³, ÃáéÝáõÑÇë Ù³ÝÏÇÏ,
ºñÏÇùÇó Çç³Í Ï³ñÍ»ë í³é ³ëïÕÇÏ,
²ãù»ñáõÙ Ï³ÛÍ»ñ, óáÉ³ÝùÝ»ñ ÉáõÛëÇ,
Üáñ³Ñ³Ûï å³ï×»Ý »ñÏÝ³ËáÑ ÉáõëÝÇ:
Ð³Û³óùáí ËáëáõÝ, ¹»Ùùáí Çñ å³ÛÍ³é,
²ÛÝ á°ã Ã» Ãáõ÷ ¿, ³ÛÉ Í³ÕÏ³µáõÛñ ³Ýï³é,
²Ûï»ñÝ ¿É í³ñ¹Ç ³É Ã»ñÃÇÏÝ»ñ »Ý,
Â³ñÙ Ï³Ï³ãÝ»ñÁ Ýñ³ Ùáï ÑÇÝ »Ý:
ø³ÛÉ»ñÁ ÃáÃáí, ÝñµÇÝ, Ï³ù³íÇÏ,
Ðñ³ßù ÃáéÝáõÑÇë, Ó³·áõÏ ÙÁ ÷áùñÇÏ,
¾É Ç±Ýã Ã³ùóÝ»Ù, ëñïÇë ½³ñÏÝ ¿ Ý³,
âùÝ³Õ ÃáéÝáõÑÇë, ³ÝáõÝÁ ²ÝÝ³:
´³ñáí Ù»Í³ó³ñ ÇÙ ëÇñáõÝ ÃáéÝÇÏ,
¸áõ, Ñáíï³ßáõß³Ý, Å³Ûé³Í»ñå Í³ÕÇÏ,
øá Ñ³Ù áõ Ñáïáí ÍÇÉ ï³ë, Ù»Í³Ý³ë,
Ð³ÛÇÝ ³ñÅ³ÝÇ ¹ëïñÇÏÁ ¹³éÝ³ë:
ÎÛ³ÝùáõÙ ³åñ»ë ¹áõ Ã³· áõ å³ñÍ³Ýùáí,
Ð³Û ³½·Ç ¹áõëïñÇ Ñ³Ýó Ï»ñå³ñ³Ýùáí,
ÀÝÏ³ÍÇÝ ·Ã³ë, Ñ³Ýó ·ÃáõÃÛ³Ý ùáõÛñ,
²ëïÕ»ñÇóÝ ³éÝ»ë å³ï³ëË³Ý Ñ³ÙµáõÛñ:
øá å³åÇÏÝ ³ÛëåÇëÇ µ³Ëï ù»½ ó³ÝÏ³ó³í,
àñ ãáõÝ»Ý³ë ÏÛ³ÝùáõÙ á°ã íÇßï áõ á°ã ó³í,
ÂáéÝáõÑÇë í×Ç¹, ù³Õóñ áõ ³ÝÝÙ³Ý,
§²Ý³ÑÇï¦ ³ëïí³ÍáõÑáõÝ Ý³ ß³ï ¿ ÝÙ³Ý:
27.07.2018 Ã.
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ÂáÕ áñ ÷³ÛÉÇ Ùá·³Ï³Ý:

ÐàìÆ ÞàôÜâÀ

Ðáí»ñÝ »É³Ý Ñáí ³ñ»óÇÝ
¶³ñÝ³Ý µ³óíáÕ í³ñ¹»ñÇÝ,
Ð³ÙµáõÛñÝ»ñë Ñ»ïù ÃáÕ»óÇÝ,
Ì³ÕÏ³Ýó µ³óíáÕ ßáõñÃ»ñÇÝ:
Ì³ÕÇÏ Í³ÕÏáõÝù ëÇñáõÝ å»ë-å»ë
´áõñÙáõÝù ï³ÉÇë áõ µ³óíáõÙ,
Üñ³Ýù Ï³ñÍ»ë ëÇñ³ÍÇë å»ë
ÆÙ ·ñÏáõÙ »Ý Ñ³ÛïÝíáõÙ:
àõ ë»ÕÙáõÙ »Ù ëÇñáÕ ëñïÇë
Ì³ÕÏ»÷áõÝçÁ ³Û¹ ÃáíÇã,
Ð³ÙµáõñáõÙ »Ù Ýáñ ÏÛ³Ýù ï³ÉÇë
²É ßáõñÃ»ñÇÝ ·ñ³íÇã:
²¯Ë, î»ñ ²ëïí³Í, Ç±Ýã ëÇñáõÝ ¿
²Ûë ·»Õ³ÝÇÝ ÇÙ ·ñÏáõÙ,
Î³ñÍ»ë ëñïÇñ í³é ·³ñáõÝÝ ¿
Âáíã³ÝùÝ»ñáí ³ÝÝÏáõÝ:
²¯Ë, ëÇñ»ÉÇë, Ç±Ýã É³íÇÏÝ »ë,
Ø»éÝ»°Ù ùá ³É ßáõñÃ»ñÇÝ,
¸á°õ, ÇÙ Ñá·áõ ½³ñ¹ ïÇñáõÑÇÝ
ÆëÏ »ëª Ñ³í»ñÅ ùá ·»ñÇÝ:
03.05.2012 Ã.

¶²ðàôÜ êºðê
ºñ³½Ý»ñÇë ïÇñáõÑÇÝ
ÆÝÓ ³ÛóÇ ¿ñ ÙÇßï ·³ÉÇë,
¸ñ³ÝÇó ¿ »ñ¨Ç
àñ ëÇñïë ¿É ãÇ° É³ÉÇë:
î³ñÇÝ»ñÁ Ù³ß»óÇÝ
êÇñáõë ÑáõÛëÇ Ù³ï³ÝÇÝ,
Ö»ñÙ³Ï»É ¿ ëÇñáõë ÓÇÝ,
ºí ÓÇ³íáñ å³ï³ÝÇÝ:
ê³Ï³ÛÝ ëÇñïë Ï³ñáï³Í
Æñ Û³ñÇÝ ¿ ÉáÏ ëÇñáõÙ,
²Ý·³Ù Ã»Ïáõ½ ×»ñÙ³Ï³Í
ê»ñë Ù³ÝáõÏ ¿ ÙÝáõÙ:
ê»ñë Ù³ÝáõÏ, Í»ñáõÝÇ,
²ñÍíÇ Ã¨»ñ Ý³ áõÝÇ,
Â¨»Ù »ñÏÇÝùÁ ÙáíÇ,
¶ñÏ»°Ù Û³ñÇë ÙïáíÇ:
ê»ñë Å³Ûé ¿, ë»ñë É»é,
Ø³ëÇëÝ»ñÇ å»ë ³ÝÙ»é,
¶³·³ÃÝ ³Ý·³Ù Ã» ÓÙ»é,
ì³é ·³ñáõÝ ¿ ¹³ßïÁ ¹»é:
07.10.2012 Ã.

¿øêäðàØî
êÇñáõÝ ³ÕçÇÏ ÇÝÓ Ùáï ³ñÇ,
¶ÇñÏë ³éÝ»Ù áõ ÷³ñí»Ù,
ÆÙ íßï»ñÁ Íáí³Í³í³É
øá ·ñÏÇ Ù»ç Ñ³ñ Ù³ñ»Ù:
ÈÇÝ»ë ¹áõ ·»ï, »ë ù»½ª íï³Ï,
²ñµ»Ù ëÇñá ùá µáõÛñÇó,
ÆçÝ»Ù Ñá·áõ¹ Ëáñù»ñÝ ³Ýï³Ï,
Ð³·»Ý³Ù ùá Ñ³ÙµáõÛñÇó:
¶ï³Ýù Çñ³ñ Ï³ÙùÇó ³ÝÏ³Ë,
ø»½ ÏáñóÝ»É ã»Ù áõ½áõÙ,
²ÝóÝ»Ýù ëÇñá Íáí»ñÝ ³Ýí³Ë,
ì³é ÑáõÛë»ñáí Ù»ñ µ³½áõÙ:
ºí íñ³Ûáí ³ÉÇùÝ»ñÇ,
´³½áõÏÝ»ñáí ³éÝ³Ï³Ý,
¶ÇñÏë ³éÝ»Ù áõ ÷³ËóÝ»Ù
ÆÙ »ñ³½³Í ³ÕçÏ³Ý:
ÌáíÁ ÉÇÝÇ ³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñ,
Ø»ñ »ñ¹áõÙÇ ÉáÏ íÏ³Ý,
ÆëÏ Ý³Ûí³Íù¹ Ù»½ áõÕ»ÍÇñ,

ö³ñí»Ù ÏñÍùÇ¹ í»ñùë µáõÅíÇ,
¼³ñÏ¹ Éë»Ù ÏñÍùÇë ï³Ï,
²ãù»ñÇ¹ Ù»ç ÃáÕ áñ ëáõ½íÇ
àÕç ³ßË³ñÑÁ µáí³Ý¹³Ï:

ÆÜâ Îàô¼ºÆ
Ø»Ï Ïáõ½»Ç Ù»çÉÇë ÙïÝ»É
ê³Û³Ã-ÜáíÇ ë³½Á ³é³Í,
êÇñáõÝÝ»ñÇ ·áíùÁ »ñ·»É
Üñ³Ýó ÙïùÇ Ù³ëÁ ¹³é³Í:
Ø»Ï Ïáõ½»Ç Ïñùáï ·ñÏ»É
Ü³½áõÏ Ù»çùÁ ÇÙ Û³ñÇ,
ÆÝÓ ½áÑ»Éáí Ýñ³Ý ÷ñÏ»É,
ö³Ï»É ×³Ù÷³Ý ¨ ã³ñÇ:
Ø»Ï Ïáõ½»Ç áõëÇë ÃÇÏÝáó,
ì³Ý³Ï³ÝÇ ï»ëùáí ë³é³Í,
Ð³Õå³ï ÙïÝ»É ¹éÝ»ñÁ ·áó,
ê³Û³Ã-ÜáíÇ ï»ëùáí Ñ³é³Í:
Ø»Ï Ïáõ½»Ç ÇÝãå»ë ÞÇñ³½,
¶áíùÁ ³Ý»É Ø»Í Ø³ëÇëÇ,
àñ Ë³éÝí»Ý ¼³Ý·áõ, ²ñ³½,
Ð³Û³Ñ³í³ù Ï³Ýãáí ÑáõÛëÇ:
Ø»Ï Ïáõ½»Ç áñ ê¨³ÏÇ
ä³ï³ñ³·í³Í »é³Ó³ÛÝáí,
Î³Ýã»Ù ³Û¹ Ù»Í ëÇñ»ñ·³ÏÇÝ
²ÝÉé»ÉÇ Çñ ½³Ý·»ñáí:
Æ¯Ýã ¿É áõ½»Ù, ë³Ï³ÛÝ, ÇÝÓ Ñ»ï
ì»ñçáõÙ »ë ¿É »ë ÏÙÝ³Ù,
Â» ¹³ñÓ»É »Ù ³ñ¹»Ý åá»ï,
Î³Ù µ³Ý³ëï»ÕÍ, Ç±Ýã ÇÙ³Ý³Ù:
2010 Ã. ù. â³ñ»Ýó³í³Ý
ºê ÌÜÎÆ Î¶²Ø
ºë ÍÝÏÇ° Ï·³Ù,
ÜÏ³ñÇ ³é³ç Ë³ãí³Í ÐÇëáõëÇ,
ö³Ï ×³Ý³å³ñÑÇÝ ·»ñí³Í Ø³ëÇëÇ,
àñ Ó³ÛÝë ÇÝùÁª ²ëïí³Í ¿É ÉëÇ,
¸»å ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý ï³ÝáÕ
Ö³Ù÷»ùÁ µ³óÇ:
ÎÍÝÏ»Ù Ñ³Ýáõñ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ³é³ç
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³°Ý
×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
àñ ¹³ñ»ñ ½³ïí³Í ÇÙ ³½·Á Ï³åÇ
ØÇ³óÙ³°Ý Ï³Ù³ñ:
ºë ÍÝÏÇ° Ï·³Ù,
ÞÇñÇÙÝ»ñÇ Ùáï ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ,
Â» »¯ï ï³Ý ËÉí³Í ÑáÕ»ñë ·»ñÇ.
ÆÝãå»¯ë Ã» ËÉí³Í, ·áÕ³óí³°Í Ï³ë»Ù,
ìÏ³ Ëáßï³Ý·í³Í Ø³ëÇ°ëÁë íë»Ù,
²í»ñ ²ÝÇÇë ó³¯íÝ ÇÝãå»ë ÏÇë»Ù:
²ÕáÃùáí Ï»ÉÝ»Ù ë³ñ»°ñÁ ÙáíÇ,
àñ µ³óíÇ ì³Ý³ »ñÏÇ°ÝùÁ ÍáíÇ:
ºë ÍÝÏÇ° Ï·³Ù,
Ø³Ûñ³Ï³Ý Ó»éù»ñ å³·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
Ð³Ûñ³Ï³Ý å³ï·³Ù ³éÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
ÐÇëá°õë Ï¹³éÝ³Ù Ë³ãí»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
Ê³ë ù³°ñ Ï¹³éÝ³Ù
Ë³ãù³ñÇ Ñ³Ù³ñ,
Ð³ÉíáÕ ÓÛáõÝª ÙÇ³ÛÝ áéá·Ù³°Ý Ñ³Ù³ñ,
Ð³éÝáÕ ëÛáõÝª
ÙÇ³ÛÝ Ï³éáõóÙ³°Ý Ñ³Ù³ñ
ºí ëÇñá Ï³Ùá°õñç Ï¹³éÝ³Ù ³ÛÝÅ³Ù,
Â» ëÇñáÕ ëñï»ñÝ Çñ³°ñ »Ý Ñ³ñÙ³ñ,
ºí Ñ³Ý¹Çå»ÉÇë ã»°Ý ù³ßÇ Ñ³é³ã.
ºñµ áñ Ù³ùáõñ ¿ ë»ñÁ, ³Ý³Õ³°ñï
Î³ë»Ù. §ì»ñç³å»ë
ùá í³ËïÁ ·ï³ñ¦:
ºë ÍÝÏÇ° Ï·³Ù,

ºÃ» óÝÍáõÃÛ³°Ý çñ³ÝóùÝ»ñ µ³óí»Ý,
Â» ì³ÝÇó ê³ëáõÝ, Ð³×ÝÇó ºñ¨³Ý
Ö³Ù÷³Ý»ñ ·óí»Ý, Ëáå³ÝÝ»ñÝ Ñ»ñÏí»Ýª
´³Å³Ýí³Í ëÇñáÕ ëñï»ñÁ ·ñÏí»Ý:
ºë ÍÝÏÇ° Ï·³Ù,
ºñµ áñ ¸»ñ ¼áñÁ ³Û·»ëï³Ý ¹³éÝ³
Ð³Û ÑáÕ³·áñÍÇ í³ñ áõ Ñ»ñÏáõÙáí,
ÌáíÇó Íáí ·áã»¯Ýù í³ÝÏ³ñÏáõÙÝ»ñáí,
ÆëÏ Ãá°õñù Û³Ã³Õ³ÝÇÝª Çñ»Ý ³ÝÏáõÙáí:
ºë ÍÝÏÇ° Ï·³Ù, Ï÷³ñí»Ù ÑáÕÇÝ,
ÎÁ·ñÏ³Ë³éÝí»Ù ÇÙ É»é áõ Å³ÛéÇÝ,
Ø»Ýù Çñ³ñ ³Ûëå»ë ³Ùáõñ Ïå³Ñ»°Ýù,
êÇñáí Ù»Ï Ù»Ïáõ ÏÛ³Ýù»ñ Ï÷ñÏ»Ýù:

Ø²ÚðÆÎÆê
(áÕµ ÏáñáõëïÇ)
ÆÝãù³Ý Ñ»éáõ, ³ÛÝù³Ý Ùáï,
Øáñë ï»ëùÇÝ »Ù Ï³ñáï:
¸á°õ ·»ï³Ï »ë,
àñ Íáí»ñÁ Íáí³Ý³Ý,
¸á°õ ³ÕµÛáõñ »ë,
àñ ëñï»ñÁ Ñáí³Ý³Ý,
¸á°õ ùÝ³ñ »ë,
Ñ³í»ñÅ »ñ·áÕ ëÝ³ñÇë,
¸á°õ Ù³Ûñ³µ³ñ
²ñÇ ßáõÝã ïáõñ ùÝ³ñÇë:
¸á°õ ½»÷Ûáõé »ë,
àñ ½áí³Ý³Ýù ùá ÑáíÇó,
¸á°õ Ù³Ûñ Íáí »ë,
àõ Ù»Ýù Ñ»ñÃáí ëÏÇ½µ ³é³Ýù ùá ÍáíÇó:
¸á°õ µ³ñÇ »ë,
àñ ¹³É³ñ»Ýù ùá Ëáëùáí,
àã ÙÇ ã³ñ áõÅ Í³ÍáõÏ ã³ÝóÝÇ Ù»ñ ÏáÕùáí:
¸á°õ ³ñÍÇí »ë,
àñ ùá µáõÛÝÁ ß»íÇÏ-ß»íÇÏ Ñ³í³ù»É,
àõ Ã¨»ñ¹ Ù»ñ íñ³ »ë ßí³ù»É:
¸á°õ ÙÇ Í³é »ë,
øá ×ÛáõÕ»ñáí Ñ³½³ñ µÛáõñ,
¸á°õ ÙÇ ë³ñ »ë,
Ø»Ýù ùá É³ÝçÇÝ í³ñ¹ ³ÕµÛáõñ,
²ëïí³Í³ÛÇÝ ¹áõ Ï»Ý³ñ³ñ Ï³ÃÝ³ÕµÛáõñ:
¸á°õ ÙÇ ÑÛáõñ »ë,
ê³Ï³ÛÝ, Ñá·Ç¹ Ùßï³ñÃáõÝ,
¸á°õ Ñ³ÙµáõÛñ »ë,
ä³ãÇÏÝ»ñáí ³Ý³ñ³ï,
ÊáñÑáõñ¹Ý»ñ¹ª
ÀÝ¹áõÝáõÙ »Ù Ñ³Ýó Ëñ³ï:
¸á°õ Ù³ïáõé »ë,
ø»½ Ùáï Ï·³Ù ³ÕáÃùÇ,
àõ ÏÍÝÏ»Ù,
ÆÝãå»ë áñ¹ÇÝª §Ø³Ûñ¦ ëñµÇÝ:
¸á°õ ÇÙ Ù³°ÛñÝ »ë, ëÇñ³é³ï,
øá Ù³Ûñ³Ï³Ý Ýáõñµ ëñïáí,
ºë ùá áñ¹ÇÝ
ØÇßï ùá ·ñÏÇÝ Ï³ñáïáí:
¸á°õ Ù»Í í³Ýù »ë,
¶ÉËÇ¹ ¹ñí³Í ëáõñµ Ë³ãáí,
ÂáÕ Ñ³Ùµáõñ»Ýù
Üáõñµ Ó»éù»ñ¹ Ù»ñ å³ãáí:
¸á°õ ÙÇ ÙáÙ »ë,
àñ Ñ³Éí»Éá¯í »ë ÉáõÛë ï³ÉÇë,
Ø³Ûñ ÇÙ ³Ý·ÇÝ,
àñ¹Ç¹ ùá ·ÇñÏÝ ¿ ·³ÉÇë:
06.09.1998 Ã.

ºðÎÆð Ð²ÚÎ²Î²Ü (ÑÇÙÝ)
¸áõ Ñ³Ûá°ó »ñÏÇñ ì³°Ý áõ ê³áõÝÇ,
ºí ½ÇÙ ÎÇÉÇÉÇ³Ý, áñ ùá Ù³ëÝ áõÝÇ,
´³½áõÙ ³½·»ñÇ ß³ñùáõÇÙ å³ïí³Ï³Ý
Î³°ë áõ ÏÉÇÝ»°ë »ñÏÇ°ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý:
Ø»Ýù »Ýù ùñÇëïáÝ»³ »ñÏÇñÝ ³é³çÇÝ,
Ø»ëñáåÛ³Ý ï³é áõ ·ñáí Ù»ñ ³Ý·ÇÝ,
²ñ³ñ³ï ë³ñÁ ÷³éùáí å³ïí³Ï³Ý
Æñ ßáõñçÝ ¿ ³é»É ÑáÕ»ñÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý:
²ñó³ËÇó ÙÇÝã¨ ³÷»ñÁ ì³Ý³,
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æ³í³ËùÇó Î³ñÇÝ, ¼»ÛÃáõÝ, ²¹³Ý³,
Øßá ¹³ßï»ñÝ »Ý áõ î³ñáÝÝ ³éÝ³Ï³°Ý
ºÕ»É »Ý áõ Ï³Ý »ñÏÇ°ñÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý:
ìï³ÏÝ ¿É ë÷ÛáõéùÝ ¿ Ñ³Ûáó Ù»Í ·»ïÇ,
Ø»Ýù µÝÇÏÝ»ñë Ñ³Û ØÇç³·»ïùÇ,
¸áõ Ï³åñ»ë ¹³ñ»ñ Ñ³í»ñÅ, å³ïí³Ï³Ý,
ÆÙ Ñ³Ûá°ó ³ßË³ñÑ, »ñÏÇ°ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý:
ÂáÕ Ñ³Ûáó µ³ËïÇ ³ñ¨Á ßáÕ³,
Ø»ñ ÑáÕÇ íñ³ ÁÝ¹ÙÇßï, ï¨³Ï³Ý,
ºí »é³·áõÛÝ ¹ñáßÝ Ñ³í»ñÅ ÷áÕ÷áÕ³
Æñ í³é ·áõÛÝ»ñáí, á·áí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý:
15.03.2003 Ã., ù. ºñ¨³Ý

ÎàØÆî²êÆÜ
Ø»Í ÎáÙÇï³ëÇ ÝÏ³ñÇ ³é³ç,
ÊáñÑáõÙ »Ù ïËáõñ
áõ ù³ßáõÙ Ñ³é³ã:
ºí ÝÏ³ñÇ Ùáï Ø»Í ÎáÙÇï³ëÇ
Ü³ÛáõÙ »Ù ÙáÉáñ Ã» ÇÝÓ Ç±Ýã Ï³ëÇ:
ê³Ï³ÛÝ ÝÏ³ñÁ áãÇÝã ãÇ ³ëáõÙ,
Ê»É³·³ñ í³½ùáí ³é³ç ¿ í³½áõÙ:
ì³½áõÙ ¿ óÝáñÑ, Ùïù»ñÁ ÙáÉáñ
Ø³Ñ áõ ë³ñë³÷ ¿ Çñ ßáõñçÁ µáÉáñ:
¸ÅáËù ¿ñ ×³Ù÷³Ý, ÇÝùÁ Ë»É³·³ñ,
âÏ³ñ áã Ù»ÏÁ, áñ Ýñ³Ý Ùáï ·³ñ:
âÏ³ñ áã Ù»ÏÁ, ï»ëÇÉù ¿ñ Ï³ñÍ»ë,
ì³½áõÙ ¿ñ óñí³Í Ë»É³·³ñÇ å»ë:
àõÙÇ±ó Ï³Ù ÇÝãá±õ, áã áù ã·Çï»ñ,
ÈáÏ ²ëïí³Í ¿ñ, áñ í»ñÇó Ï¹Çï»ñ:
Î¹Çï»ñ, ë³Ï³ÛÝ ÍåïáõÝ ã¿ñ Ñ³ÝÇ,
Ð³Ûáó Ù»Í íÇßïÁ Çñ Ñ»ï Ïï³ÝÇ:
ì³½áõÙ ¿ñ, í³½áõÙ ë¨³Ñ»ñ, óñí³Í,
ä³ïÙáõÃÛ³Ý µ³ËïÇ
³ÝÇíÇÝ ïñí³Í:
Ê»É³·³ñ í³½ùáí ÃéãáõÙ ¿ñ ³é³ç,
²Ý»Íù ¿ñ ß³ãáõÙ áõ áÕµáõÙ ß³é³ã:
¶³ÛÉ³¹»Ù Ù³ñ¹Ï³Ýó
áËÇó ë³ñë³÷³Í,
²ÝÃ³Õ ¹Ç»ñÇ Ñáï»ñÇó Ñ³ñµ³Í,
ì³½áõÙ ¿ñ, í³½áõÙ...
¸ÅáËù ¿ñ Ï³ñÍ»ë Çñ ßáõñçÁ µ³½áõÙ:
ØÇ ï»Õ Ñ»ÍÏÉïáÕ
Ù³ÝáõÏÝ»ñ, Ù³Ûñ»ñ,
àÕç »ñÏÇñÝ ³ë»ë ¹ÅáËùÇ í³Ûñ ¿ñ:
æ³ñ¹í³Í, ÷ßñí³Í åÕÝÓ» ½³Ý·»ñ,
²Ýï»ñ áõ ³ÝÃ³Õ
µÛáõñ Ñ³½³ñ ·³Ý·»ñ:
ØÇ ï»Õª ³Ýí»ñçáõÛÃ, ³Ý·ÉáõË Çñ³Ý,
ØÇ ï»Õª Ù³½³÷áõÝç
Ï³Ë ÁÝÏ³Í ¹é³Ý;
ØÇ ³ÛÉ ï»Õª ÏÙ³Ëù ãáñáõÏ Çñ³ÝÇ,
Êñí³Í ÙÇ Ý»ï Ù»ç µ»ñ³ÝÇ:
ØÇ ï»Õª ëïÇÝù ¿ñ ù³é³ÏÇ Ñ³ïí³Í,
ÆëÏ áñáí³ÛÝÝ ¿É óÇñ áõ ó³Ý ³ñí³Í:
ØÇ ³ÛÉ ï»Õª Ó»éù»ñ Ù³ÝÏ³Ýó ÃáÃáí,
Ð³ïí³Í áïù»ñ Ýáñ³ÃáÃáí:
àõ Ý³ í³½áõÙ ¿ñ ³ãù»ñáõÙ ³ñÛáõÝ,
– à±õñ »ù, Ñ³Ûáó í³·ñ áõ ÏáñÛáõÝ:
ØÇ° ÃáÕ»ù, Ñ³Ûáó ³½·Á áñ Ù³ñÇ,
ÎáÙÇï³ëÝ ¿É Ë»É³·³ñíÇ:
´³Ûó ¿É ÇÝãå»ë Ý³ ã·Åí»ñ,
ºñµ ¹»é Ù³ÑÝ ÇÝùÝ ¿ñª
÷³ß³Ý ¾Ýí»ñ:
²Ù»Ýáõñ»ù Ù³Ñ ¿ñ ë÷éáõÙ,
¸ÅáËù ¹³ñÓ³Í Ù³ñ¹ Ñ³É³ÍáõÙ:
Ä³Ýï Ñ³Û³óùÝ»ñáí
Çñ³ñ Ñ»ï ËáëáõÙ,
Ð³½³ñ ¹Ç³ÏÝ»ñ ÙÇ ÷áëáõÙ ÉóÝáõÙ:
Î»Ý¹³ÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó
³Ý³ñ·áõÙ, Ã³ÕáõÙ,
ºí ÑáÕ³ÃÙµÇÝ Ý³ñ¹Ç ¿ÇÝ Ë³ÕáõÙ:
¾É á±Ýó ã·Åí»ñ, ãË»É³·³ñí»ñ,
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Ð³Ûñ»ÝÇÝ »ñµ áñ ¹³ñÓ»É ¿ñ ³í»ñ:
àí Ãáõñù ³ñÝ³ËáõÙ, íñ»Å ùá ó»ÕÇÝ,
²Ý»Íù »Ù ·ñáõÙ ùá µÇñï ×³Ï³ïÇÝ:
²ÝÇÍáõÙ »Ù ù»½, É»½áõ¹ Ñ³Ùñ³Ý³,
Â³ÉÇ³ÃÝ»ñ ÍÝáÕ ³ñ·³Ý¹Ý ³ÙÉ³Ý³:
¾Ýí»ñÇ å»ë µÇñï áõ ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ,
úëÙ³ÝÛ³Ý ÑáÕáõÙ Ñ³½³ñÝ»ñ Ï³ÛÇÝ:
àñ¹»¯ñÝ ¿É, ë³Ï³ÛÝ, µÛáõñ »Ý Ù³Ûñ ÑáÕáõÙ,
´³Ûó ÑáÕ³·áñÍÇ µ³ÑÇó »Ý ¹áÕáõÙ:
ÂáõñùÁ ¹áÕ³Éáõ ÇëÏ ãáõÝ»ñ å³ï×³é,
²Ýáñ»Ý ÃáõñùÇÝ Ïû·Ý»ñ ºíñáå³Ý:
ÂáÏÝ Çñ Ó»éùáõÙ ¿ñ, ÇÝã Ïáõ½»ñ Ï³Ý»ñ,
²Ý·³Ù ÙÇ áÕç ³½· ï»Õ³Ñ³Ý Ï³Ý»ñ:
ºí ÃáÏÇó ÷³Ë³Í ËáõÅ³ÝÝ ³Û¹ ³Ýï»ñ
Ð³Ûáó ³ßË³ñÑáõÙ í³Ýù»ñ Ïù³Ý¹»ñ:
î»ëÝ»Éáí ³Ûëù³Ý ³ñÛáõÝ áõ ³í»ñ
ì³ñ¹³å»ïÝ ÇÝãå»±ë ãË»É³·³ñí»ñ:
Î³ñÙÇñ ¿ñ º÷ñ³ïÝ Çñ ·áõÛÝáí ¹³ñÓ»É,
ÎáõÛë ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ ¿É ù³ñ³í³Ý µ³ñÓ»É,
§´³ñÓñ ¸áõé¦ ¿ÇÝ µéÝáõÃÛ³Ùµ ï³ÝáõÙ,
ÆëÏ Ñ³Ù³éáÕÇ µÇµ»ñÁ Ñ³ÝáõÙ,
¶³½³½³Í áËáí,
´éÝ³µ³ñáõÙ ¿ÇÝ ÏáõÛëÇÝ ³ÙµáËáí:

Âëàäèìèð ÊÈÐÀÊÎÑßÍ
Ïðèõîäè
Приходи, милая, останься, не уходи,
Мы кофе попьём и будем молчать.
Теперь, когда кажется – счастье позади,
Может, попробуем все снова начать?

¶àðÌ²ð²ð 1-5 (249-253)
ì³°Û ï³Ù Ó»ñ ·ÉËÇÝ, ¹áõù ³°½· »ù ÏáãíáõÙ,
ºñµ Ù³Ñ áõ ³ñÛ³Ý Ñ»ï »ù Ñ³ÙµáõñíáõÙ:
²Ý»°Íù ß³Ýë³ï³Ï, ß»ÛÃ³Ý Â³É»³ÃÇ°Ý,
´Ûáõñ Ñ³½³ñ ³Ý»°Íù Ãáõñù Û³Ã³Õ³ÝÇÝ:
ØÇÉÇáÝ áõ Ï»ëÇ íÇßïÁ Çñ ëñïáõÙ,
úñÝÇµáõÝ Ïù³Í ³ÕáÃù ¿ñ Ï³ñ¹áõÙ
Ø»ÍÝ ÎáÙÇï³ë,
àñ ³½·ÇÝ Ñ³Ûáó ²ëïí³Í ¹á°õ ·Ã³ë:
¶áÝ» áñ ·Ã³ë ùá ëï»ÕÍ³ÍÝ»ñÇÝ,
â¿± áñ ²ñ³ñÇã ëï»ÕÍáÕ áõ ÍÝáÕ ¿ ÏÇÝÁ:
²ëïí³Í, µÝáõÃÛáõÝ, ¨ ÏÇÝÝ ¿ ÏÛ³Ýù ïíáÕ,
Üñ³Ýó Ñ»ï ã³÷í»É áã áù ãÇ° Ï³ñáÕ:
ÆëÏ ó³íÝ áõ íÇßïÁ, ëÇñïÁ Ù³Ûñ³Ï³Ý,
âÇ ³Ùáù»Éáõ áã ÙÇ ß³ñ³Ï³Ý:
ÆÝãå»ë »ñÏÇÝùÁ, ³ÝÍ³Ûñ áõ ³Ýï»ë,
ê»ñÁ Ñ³Ûñ»ÝÛ³ó, ¹áõ á°Ýó Ïµ³Ýï»ë:
ÆÝãå»°ë Ïµ³Ýï»ë, á¯í ¹áõ ëñï³Ù»é
Ð³Ûáó Ã³·³ÏÇñ Ø³ëÇëë ³É»Ñ»ñ,
Ð³ñÛáõñ ï³ñÇ ¿, µ³Ûó ·»ñí³Í ¿ ¹»é,
ÆÝãå»ë áñ ·»ñí³Í Ñá·ÇÝ»ñÝ ³ÝÙ»é:
Ðá·ÇÝ»ñÝ ³ÝÙ»é, ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ,
²Û¹å»ë ¿É ÙÝ³óÇÝ Ñ³íÇïÛ³Ý ·»ñÇ
Ø»ñ ÑáÕ»ñÝ Ð³ÛùÇ,
àÕç ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ù³ëÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ:
ÎáÙÇï³ëÝ ³Ý½áñ Ë»É³·³ñ ×Ç·áí

Мне тебя не забыть, дорогая,
Не забыть этот грустный романс,
И прошу тебя, помни, родная,
Те слова, что пел ветер для нас.
2005 г.
Перевод Ольги Герман.

Моя Армения, тебя я прославляю,
Сасун и Ван, Киликию мою!
На ратный подвиг ты армян благословляла,
Чтоб грудью защитили честь твою!

Пусть ветром уносит все, что было раньше,
Приходи, попробуем все снова начать.
Посидим у огня, помолчим о своём –
С тобой интересно даже молчать!

И первая страна ты христианская,
Где письменность Маштоца родилась,
Земля моя, любимая, армянская,
Где кровь людей за правду пролилась.

Помолчим и тихо прошлое забудем,
Пусть судьба насладится ею всласть,
И мы с тобой снова разбудим
Нашу пропавшую былую страсть!
2005 г.

Как мне милы Карин, Зейтун, Тарон,
Долина Муш, мила мне Адана!
Диаспоры армянского народа
Разбросаны по дальним сторонам.

Ãðóñòíûé ðîìàíñ
Осенний ветер стучится в окошко
И поёт свой старинный романс,
А слова те с грустинкой немножко
И написаны будто о нас.
За окном мелкий дождь мелодично
Барабанит нам скучный мотив,
В такт берёза качает ритмично
Свои ветки, о дубе забыв.
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ì³½áõÙ ¿ñ, í³½áõÙ ¹Ç»ñÇ ÙÇçáí:
ì³½áõÙ ¿ñ ¹ÅáËù ¹³ñÓ³Í Ï³Ùñçáí,
Ð³ñ³¯Û ¿ñ ï³ÉÇë ÃáõñùÁ ùñùÇçáí...
à¯í ¹áõ »ñÏÝ³ÛÇÝ áÕáñÙ³Í î»¯ñ,
ÆÝãá±õ »Ýù Çëå³é ÙÝ³ó»É ³Ýï»ñ:
ÆÝãá±õ Ñ³ÛÁ Çñ ÑáÕáõÙ ³Ýï»ñ,
¸» å³ï³ëË³ÝÇ°ñ, á¯í áÕáñÙ³Í î»ñ:
²ëïí³¯Í Ç°Ù, Ñ³ÛÁ Çñ ÑáÕÁ ãÇ í³ñáõÙ, ó³ÝáõÙ,
§ØáÏ³ó ØÇñ½³¦Ý ¿É Ñá·Ç ¿ñ Ñ³ÝáõÙ:
ºñ·»Éë á±ñÝ ¿, áÕµáõÙ ¿ñ, É³ÉÇë,
àÕµ³Éáí ·ÉËÇÝ ÑáÕ ¿ñ ß³Õ ï³ÉÇë:
Ø³Ñ³ë³ñëáõé ¿ÇÝ ¹³ßï»ñÝ ÁÝ¹³ñÓ³Ï,
ºí Ë»É³ÏáñáõÛë, Ù³½»ñÁ ³ñÓ³Ï,
Ð³Û³óùÁ Ñ³é³Í í»Ñ ²ñ³ñ³ïÇÝ,
Ö·ÝáõÙ ¿ñ Ñ³ëÝ»É Ñ³Ûáó Ù»Í ¹³ïÇÝ:
¾É Ñ³ñÏ³íáñ ã¿ñ á°ã ÙÇ ³å³óáõÛó,
ÎáÙÇï³ëÝ ÇÝùÝ ¿ñ ¹³ïÇÝ áñå»ë óáõÛó,
Î»Ý¹³ÝÇ íÏ³, ³ãù»ñÇ ³é³ç ù³ñ³ó³Í ¹³ñÇ,
ø³ñ³ó³Í ³ãùÇÝ ³Ûë ù³ñ ³ßË³ñÑÇ:
– à¯í Ãáõñù³ÍÇÝÝ»¯ñ,
ÆÝãå»ë ù³ñ »Õ³ù, ù³ñ ¿É ÏÙÝ³ù,
Â» Ñ³Ûáó ¹³ïÇó Ó»éÝå³°Ñ ÙÝ³ù:
ø³ñëÇñï »ë ³ßË³ñÑ, ù³ñáí Ï¹³ïí»ë,
Î³Ù ¿É Ñ³°Û íßïÇó ¹áõ ÏÏáñÍ³Ýí»°ë:
1999 Ã.

ÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ 2
(Шутливая пародия)
Вдруг доживу до 90 лет,
Старушку встречу и скажу: «Привет!»
Спрошу: «Ты помнишь, как любил тебя?»
В склерозе старая, не вспомнила меня...

Ìîÿ Àðìåíèÿ, òåáÿ ÿ ïðîñëàâëÿþ

Приходи, моя кареглазая лань,
Девушка с кувшином моей мечты.
Жизнь моя без тебя – унылая дань,
Горькой тоски моей причина ты.

Перевод Ольги Герман.
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Подёрнут сизой дымкой Арарат,
Вокруг него армянские просторы,
Они мне дороги, как мать, отец и брат,
Спаси нас Бог от войн, беды, раздоров!
Трёхцветный стяг колышет ветер с гор,
Пусть вечно реют флаги над страною,
Пусть превратится в рай наш Цахкадзор,
Мой край живёт счастливою судьбою!

2005 г.

¶àðÌÜ ¾ ²ÜØ²Ð

բոլորիս՝ քաղաքապետարանի չինոﬖիկների, ճարտարապետություն,
գեղագիտություն, ճաշակ, ներդաշնակություն, անվտանգություն և նման
կարգի այլ հասկացությունների, վերջապես՝ վանաձորցիների նկատմամբ։
Ինչպես ջահելները կասեն՝ սա, իրոք, վերջն է։ Այդ «դուսրպրծուկին» մարդիկ անﬕջապես «կոնյուշնի» անվանեցին։ Չենք կարծում, թե այն որպես
ձիանոց է ծառայելու։ Գյուղատնտեսության զարգացման այդ արգասաբեր
ճյուղը՝ ձիաբուծությունը, Լոռու մայր քաղաքում զարգացնելու նպատակով
քաղաքապետարանի տրամադրության տակ ուրիշ հարմար տարածքներ

Перевод Ольги Герман.

Я ей талдычу про любовь свою,
Что в сей же миг я на коня вскочу,
Бабульку милую с собою захвачу,
И страсть горячую на ранчо подарю.
Перецелую всюду и везде,
И конь от зависти заржет в узде...
Да только бабушка не вспомнила меня,
Эх, размечтался вовсе я зазря.
Перевод Артура Киракосяна.
Î ÁÛÑÒÐÎÒÅ×ÍÎÑÒÈ ÆÈÇÍÈ...
Жизнь, как быстротечная река,
Пролетают годы-берега,
Жаль, что не дано прожить века,
Дотянуть бы мне до «старика».
У кого-то жизнь огромная, как море,
У иных вдруг обрывается в начале,
Оставляя близких в жгучем горе,
В безграничной, искренней печали.
И идут на смену поколенья,
Кто-то оставляет яркий след.
Жизнь иных – сплошное сожаленье,
Недоразуменье, слёзы или бред.
05.2012 г.
Перевод Артура Киракосяна.

կան գլխավոր հրապարակից դարձյալ ոչ հեռու։ Կասկած չունենք, որ հարկ
եղած դեպքում կտրամադրվեն։ Առաջներում ասում էին՝ տրամադրվում
են կոռուպցիոն սխեմաներով։ Հետաքրքիր է՝ հիմա ի՞նչ սկզբունքներով են
տարածքներ բաշխվում։ Հիմա, երևի, «սիրուն աչքերի համար»։ Իսկ որպես
ի՞նչ է ծառայելու այդ շենքը, ո՞վ է կառուցողը, ո՞վ, ովքե՞ր են թույլատրել
կառուցել, ինչու՞ դատախազությունը չի զբաղվում ակնառու անօրինականության բացահայտմամբ՝ թե ո՞վ, ի՞նչ հնարամտությամբ և հեռահար
նպատակներով, ինչ չնչին գումարով է ժամանակին բոլորիս պատկանող
հանրային այդ կենսատարածքը ապօրինաբար իրենով արել, այսինքն՝ սեփականաշնորհել։
¶³·ÇÏ ²ÜîàÜÚ²Ü
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բնավորությունը։ Նրա ղրիմյան տան հյուրերն են եղել կայսրուհուց սկսած, ﬕնչև
գեներալներ ու պետական գործիչներ,
աշխարհահռչակ արվեստագետներ ու
մտավորականներ։ Սակայն, նա առանձնակի գորովանքով է հյուրընկալել իր
հայրենակիցներին։ Այստեղ օրերով ու
աﬕսներով ապրել են նկարիչներ Գևորգ
Բաշինջաղյանը, Վարդգես Սուրենյանցը,
Վարդան Մախոխյանը, Արսեն Շաբանյանը, Էմանուել Մահտեսյանը, կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենդիարյանը, դերասան Պետրոս Ադամյանը և էլի շատ
հայորդիներ։ Նրանց բոլորին Այվազովսկին
օգնել ու աջակցել է յուրովի։ Մեկին ֆինանսապես, մյուսին հոգեպես, երրորդին խորհուրդներով... բոլոր նրանք, ովքեր որևէ
խնդրանքով դիﬔլ են Այվազովսկուն, երբևէ
անպատասխան չեն ﬓացել։

Ø»Í Íáí³ÝÏ³ñÇãÁ µ³½ÙÇóë ¿ ÝÏ³ñ»É Çñ ³ÝÍáí Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ
Հովհաննես Այվազովսկուն համարում են
ռուս ծովանկարիչ և դա քննարկման թեմա
չէ։ Անշուշտ, նա ռուսական արվեստի, գեղանկարչական դպրոցի ու ﬕջավայրի
ծնունդ է։ Նա, իրավամբ պատկանում է
ռուսական մշակույթին, սակայն նկարչի
ստեղծագործական դեմքն ու դիմագիծն,
անկասկած, յուրօրինակ ու հետաքրքիր է
դարձնում նրա ազգությունը։ Հայկական արմատներն ու հայի նրա տեսակն աﬔնուր է։

ﬔզ։ Միակ հետքերը նրա Հայաստանին ու
հայերին նվիրված իր նկարներն են: Մեծ ծովանկարիչը բազﬕցս անդրադարձել է իր
անծով հայրենիքին: Նա պատկերել է Սևանա
լիճը, Արարատը, Արարատյան դաշտը, հայկական կենցաղն ու հայ մարդուն։ Հայոց
պատմության բազմաթիվ դրվագներն ու
աստվածաշնչյան թեմաները նույնպես գրավել են Այվազովսկու ուշադրությունը։

ÆÝùÝ³¹ÇÙ³ÝÏ³ñ, 1889
Ð. ²Ûí³½áíëÏÇ «ê¢³Ý³ ÉÇ×Á», 1889

Դավանելով Հայ Առաքելական եկեղեցուն,
նա ողջ կյանքում հավատարիմ է ﬓացել
իր եկեղեցուն ու հավատքին։ Դրա վկայություններից ﬔկն էլ Թեոդոսիայի Սբ. Սարգիս հայկական եկեղեցին է, որտեղ ոչ ﬕայն
գրանցել են Հովհաննես Այվազովսկու ծնունդը, այլ նաև այստեղ է մկրտվել, պսակադրվել
ու թաղվել ﬔծ ծովանկարիչը։
Այվազովսկին իր հուշերում գրում է. «Երբ
ես ութ տարեկան էի, հայրս պատﬔց, որ
կա երկիր, որտեղ ծով չկա։ Ես սարսափելի
վախեցա ու լաց եղա։ Ինչպե՞ս կարող է այդպիսի մղձավանջ, ապրել առանց ծովի...Իսկ
նավե՞րը...նավերն առանց ծով ոչ ﬕ կերպ
չեն կարող լինել։ Իսկ մարդը՞։ Մարդն առավել ևս...»։
Մանկության տարիներին սարսափելի
թվացող առանց ծովի երկիրն, արդյո՞ք
բացահայտեց Հ. Այվազովսկին։ Ոչ ոք չգիտի... Որոշ աղբյուրներ պատմում են, որ
նա Անդրկովկաս ճամփորդելիս եղել է նաև
Հայաստանում, սակայն որևէ հիշատակություն կամ հետք այդ այցից չի հասել

Ð. ²Ûí³½áíëÏÇ «ÜáÛÝ ÇçÝáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ï É»éÇó», 1870

Այվազովսկու հայկական ակունքների ու
հայկական տեսակի մասին է խոսում նաև
նրա ծայրահեղ հյուրասեր ու հյուրընկալ

Մեծ ծովանկարչի մահից հետո, երբ Պետերբուրգի
Ռուսական
երաժշտական
ընկերությունում կատարել է Ալեքսանդր
Սպենդիարյանի
«Ղրիմյան
էսքիզներ»
սյուիտը, հեղինակը կատարուﬕց առաջ
հայտարարել է, որ իր ստեղծագործությունը
նվիրում է Հովհաննես Այվազովսկուն։ Հաﬔրգից հետո կոմպոզիտորը իր արարքը
բացատրել է այսպես.
«Ղրիմյան էսքիզների» ծնունդը ես ավելի շատ պարտական եմ իմ մորը, որը
վաղ տարիքից սեր արթնացրեց իմ ﬔջ
երաժշտության հանդեպ... Բայց Այվազովսկին էլ իմ ﬔջ դաստիարակեց հային,
սեր դեպի հայրենին... Եթե ﬕայն իմանաք,
թե ինչպես էր Իվան Կոստանտինովիչն
ուրախանում հայկական հանճարի աﬔն
ﬕ դրսևորմամբ։ Նա առաջինը Ռուսաստանում ողջունեց Պետրոս Ադամյանին
և աﬔն ջանք գործադրեց, որպեսզի ռուս
հասարակությունը ճանաչի այդ ﬔծ դերասանին։ Հապա խոսեցրեք ﬔր ﬔծ նկարիչներին` Բաշինջաղյանին, Սուրենյանցին,
Մահտեսյանին։ Նրանք ասում են, որ
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Այվազովսկու նվիրական իղձն է եղել համախմբել բոլոր հայ նկարիչներին։ Իսկ
երբ ﬔնք Իվան Կոնստանինովիչի հետ
նստած նվագում էինք, նա շարունակ իմ
ուշադրությունը բևեռում էր հայկական մոտիﬖերի վրա։ Դրա համար էլ իմ սյուիտը
նվիրեցի նրա հիշատակին։
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ցնցել են ﬔծ նկարչին այնքան, որ նույնիսկ
կտրուկ վատթարացել է նրա առողջությունը։
Ղրիﬕց նա փորձել է գումարով աջակցել
հայ գաղթականներին, օգնում նրանցից շատերին հաստատվել Ղրիմում։ Նյութական
օգնությունից բացի, Այվազովսկուն խնդրել
են նաև վրձնով պայքարել արյունարբու
մարդասպանների դեմ։ Նրան այս հարցով
Էջﬕածնից դիﬔլ է Կաթողիկոս Խրիմյան
Հայրիկը, ում ի պատասխան Այվազովսկին
գրել է.
Ձերդ սրբազնություն, ինձ համար ﬔծ պատիվ է կատարել Ձեր խորապես հուզուﬓալից առաջարկը. արյունոտ գույներով նկարել
հայկական ջարդերը, կարﬕր ներկված դաշտերն ու լեռները և հայրենի ավերակների
վրա ողբացող Խրիմյան Հայրիկին։ Եթե
աստված կաﬔնա էլի կյանք պարգևել ինձ,
ապա կգա օրը, երբ կկատարեմ իմ սիրտն
այնքան հուզող Ձեր առաջարկը։ Այո, Ձերդ
սրբազնություն, խոր վշտով է համակված իմ
հոգին դժբախտ հայ ժողովրդի այս չլսված ու
չտեսնված ջարդերի համար...։

«ºñ¹áõÙ ²í³ñ³ÛñÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇó ³é³ç»
³é³ç», 1892

Այվազովսկին հայ ժողովրդի զավակն
էր և երբեք չէր թաքցնում իր ազգային
պատկանելիությունը։ Նա անսահաման
ուրախանում էր հայերի հաջողությունից ու
նույնքան տանջվում նրանց կրած տառապանքներից։ Նա որպես իսկական հայ խորապես մտահոգված էր իր ժողովրդի ճակատագրով։
²Ûí³½áíëÏáõ Ý³Ù³ÏÁ ÊñÇÙÛ³ÝÇÝ, 1886

Այնուհետև Հ. Այվազովսկին իր նկարների
վաճառքից ստացված ﬕջոցներով Արևմըտյան Հայաստանում հիﬓել է 12 ման-
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կատուն: Անարդարության դեմ պայքարելու անզորությունից դրդված և որպես
թուրքական իշխանության դեմ ցասման
ու բողոքի նշան, նա իր շան վզից կախել
է սուլթան Աբդուլ Հաﬕդից ստացած օսմանիե ադամանդազօծ շքանշանները, նրա
հետ քայլել Թեոդոսիայի փողոցներով, ապա
շան վզից հանելով դրանք նետել է ծովը։
Իսկ թուրքական հյուպատոսին պատվիրել է իր «արյունոտ» տիրոջը փոխանցել.
«Եթե ցանկանա, թող նա էլ ծովը նետի
իմ նկարները: Ես չեմ ափսոսա նման կորուստը»:

Սրան հաջորդել է նրա «Հայերի ջարդը
Տրապիզոնում», «Թուրքերը հայերին լցնում
են շոգենավը», «Թուրքերը հայերին նետում
են Մարմարա ծովը» նկարների ծնունդը,
որոնք նա ուղարկել է Պետերբուրգ` «Եղբայրական օգնություն Թուրքիայում տուժած
հայերին» ժողովածուում հրատարակելու
համար: Թուրքերի իրականացրած ոճրագործությունները պատկերող Այվազովսկու
կտաﬖերը ցուցադրվել են Ռուսաստանում,
Անգլիայում, Ֆրանսիայում, եվրոպական
բազմաթիվ քաղաքներում, աﬔնուր առաջացնելով թուրքական գազանությունների
նկատմամբ բողոքի ու զայրույթի, հայերի
նկատմամբ սփոփանքի ու ցավակցության
ալիք:

Ü³Çñ³ ºÔÆ²¼²ðÚ²Ü

¼ì²ðÂÜàò ²Üì²Ü Ì²¶àôØÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÀ
¼ì²ðÂÜàò ´²èÆ
Èº¼ì²Î²Ü ÎàÔØÆ Ø²êÆÜ

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáë ÊñÇÙÛ³Ý Ð³ÛñÇÏÁ
¾çÙÇ³ÍÝÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ, 1895

Ըստ ականատեսների, 1895 թ. Թուրքիայում հայերի կոտորածների մասին լուրերը

Ð³í³Ý³µ³ñ ß³ï»ñÇÝ ¿ Ñ»ï³ùñùñáõÙ,
Ã» ÇÝã ¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ «¼í³ñÃÝáó»£
¼í³ñÃÝáó µ³éÁ Ñ³Û»ñ»ÝÁ Å³é³Ý·»É ¿
·ñ³µ³ñÛ³Ý «½áõ³ñÃáõÝ» Ó¢Çó, áñÁ áõÝÇ
«Ññ»ßï³Ï» (ï»°ë Ð³ÛÏ³½Û³Ý É»½íÇ µ³é³ñ³Ý),
«³ñÃáõÝ ÑëÏáÕ» (ï»°ë ¶ñ³µ³ñÇ µ³é³ñ³Ý,
èáõµ»Ý Ô³½³ñÛ³Ý) Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ£ ÆëÏ
–áó-Á, ÇÝãå»ë ·Çï»Ýù, ï»Õ óáõÛó ïíáÕ
í»ñç³Í³Ýó ¿£ ²ÛëÇÝùÝª ¼í³ñÃÝáó Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ½í³ñÃáõÝÝ»ñÇª »ñÏÝ³ÛÇÝ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ë»É ¿, Ã» Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ï»ÕÇ£
î³×³ñÇÝ ³Û¹å»ë ¿ Ïáã»É å³ïÙÇã ê»µ»áëÁ. «²ÛÝï»Õ Ï³éáõó»ó ÙÇ »Ï»Õ»óÇª
»ñÏÝ³íáñ «¼í³ñÃÝáó» ³Ýí³Ùµ, áñÁ
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ »ñÏÝ³ÛÇÝ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ
(½í³ñÃáõÝÝ»ñÇ, Ï³Ù Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ)
µ³½ÙáõÃÛáõÝ, áñáÝù »ñ¢³ó»É »Ý êáõñµ

¶ñÇ·áñÇÝ ï»ëÇÉùÇ Å³Ù³Ý³Ï£

Âº ÆÜâäºê ºðºì²ÜÆ
ú¸²Ü²ì²Î²Ú²ÜÀ Îàâìºò ¼ì²ðÂÜàò
²Ûëï»Õ áõ½áõÙ »Ù Ý³¢ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÙÇ
å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ã» áÝó Î³ñ»Ý ¸»ÙÇñ×Û³ÝÁ «Ñ³çáÕ³óñ»ó», áñ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÝ
³Ýí³ÝíÇ ¼í³ñÃÝáó£
Î³éáõóáõÙÇó Ç í»ñ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÁ
ÏáãíáõÙ ¿ñ ²ñ¢ÙïÛ³Ý û¹³Ý³í³Ï³Û³Ý£
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÙÏáõëÇ ³é³çÇÝ ù³ñïáõÕ³ñ Î³ñ»Ý ¸»ÙÇñ×Û³ÝÇ Ñ³Ù³ñ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇ ³Ýí³Ý Ñ³ñóÁ Çñ³Ï³Ý
ËáãÁÝ¹áï ¿ñ: ²Û¹ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³íÇ³óÇ³ÛÇ ·ÉË³íáñ í³ñãáõÃÛ³Ý
å»ï ¸ÙÇïñÇ ²¹µ³ßÛ³ÝÇ Ñáõß»ñÇó ï»Õ»Ï³ÝáõÙ »Ýù, áñ ³ßË³ñÑáõÙ ã·ñí³Í ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇ ³ÝáõÝÁ
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Â» ÇÝãå»ë ³Ûñ»óÇÝ «Ð³ÛÏ³Ï³Ý ë»å³·ñ»ñÇ í»ñÍ³ÝáõÙÁ»
í»ñÍ³ÝáõÙÁ»
·ñùÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ µ³ÏáõÙ

êáõñ»Ý ²Ûí³½Û³Ý` ³ñï³ëáíáñ ·ÇïÝ³Ï³ÝÁ ¢ ³ÝËáÝç ·áñÍÇãÁ
Աստվածատուր շնորհքներով այս մարդը կարծես թե ուզում էր
վեր հանել տիեզերքի բոլոր գաղտնիքները: Նա աշխարհ էր եկել բազում ﬔծարժեք հայտնագործություններ անելու...
Նա այն հազվագյուտ գիտնականներից էր, ում գործունեության և
հետաքրքրությունների ոլորտը ﬕանգաﬕց անհնար է թվել և առավել ևս՝ ներկայացնել, քանզի բազմաբնույթ են և այնքան խորը, որ
հասնում են հարազատ ժողովրդի ակունքներին և ձգվում դեպի
մարդկության պատմության խորքերը:
Սուրեն Միքայելի Այվազյանը ծնվել է 1933 թ-ին Թիֆլիսում՝ մտավորականի ընտանիքում:
– Հորս հարազատ գյուղը ﬕնչև վերջին ժամանակներս Շահնազար անունն էր կրում: Այժմ այդ գյուղը կոչվում է Մեծավան: Գյուղի
աﬔնալավ բանը նրա մարդիկ են, – գրում է գիտնականն իր հուշերում և ավելացնում, որ իրենց նախնիները մշեցի են:
Սուրեն Այվազյանի հայրը՝ Միքայել Այվազյանը 1915 թ-ին տնից
փախել և ﬕացել է զորավար Անդրանիկի ջոկատին: Տեսնելով 14-ամյա պատանուն՝ դաշույնը գոտուց կախված՝ Հովհ. Թումանյանը
նրան անվանել է «ծուռ լոռեցի»:
Գիտնականի մայրը՝ Վարդիթեր Հեքեքյանը, Հեքեքյան հայտնի
տոհﬕց է և եղել է Ռոմանոս Մելիքյանի աշակերտուհին: Միքայել
Այվազյանը Թիֆլիսում աշխատել է որպես «Մարտակոչ» թերթի
քարտուղար, այնուհետև՝ որպես Ստեփան Շահումյանի՝ ներկայում՝ Պետրոս Ադամյանի անվան դրամատիկական թատրոնի ադﬕնիստրատոր: Հենց այդ թատրոնի երախտավոր Արտեմ Լուսինյանի
խորհրդով՝ 1952 թ-ին ոսկե ﬔդալով ավարտելով դպրոցը՝ Սուրեն
Այվազյանը, որոշեց երկրաբան դառնալ՝ ընդունվելով Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան համալսարանի երկրաբանական ֆակուլտետը:
Շուտով երկրաբան Այվազյանի տաղանդը փայլատակեց ﬕ շարք
ասպարեզներում: Ապշեցուցիչ է, սակայն նա դարձավ նաև երկրաֆիզիկոս, երկրաքիﬕկոս, աստղաֆիզիկոս, պատմաբան, հնէաբան,
քարտեզագետ, լեզվաբան,գրող, բանահավաք, ազգագրագետ, գիտության և տեխնիկայի մասնագետ:
Սուրեն Այվազյանի եղբայրը՝ Հրաչյա Այվազյանն ավարտել էր
Թբիլիսիի պետական համալսարանի ֆիզիկամաթեմատիկական
ֆակուլտետը: 1957 թ-ին ԽՍՀՄ Գիտությունների Ակադեﬕայի հատուկ որոշմամբ Այվազյան եղբայրներն ընդգրկվեցին ԳԱ կիրառական ֆիզիկայի էլբրուսյան արշավախմբի կազմում: Այստեղ
նրանք հայտնագործեցին նոր երկարության ինֆրակարﬕր ալիքներ՝ խոշոր գյուտ անելով հրթիռ որսացող սարքավորուﬓերի
բնագավառում, որի համար արժանացան Պետական գաղտնի
մրցանակի, իսկ Հրաչյա Այվազյանն այնուհետև դարձավ ՆյուՅորքի Գիտությունների Ակադեﬕայի իսկական անդամ: Այդ ուղղությամբ, հետագայում՝ 2006 թ-ին Ռուսաստանի Դաշնության
բժշկատեխնիկական գիտությունների Ակադեﬕայի կողﬕց Սուրեն
Այվազյանը պարգևատրվեց ոսկե ﬔդալով:
– Ազատ արվեստագետի դերը գիտության ﬔջ ինձ շատ էր ձգում,
– խոստովանում էր արդեն երկրաբանական և ֆիզիկամաթեմատի-

կական գիտությունների դոկտոր, աշխարհի չորս ակադեﬕաների
իսկական անդամ Սուրեն Այվազյանը: 1959 թ-ին տեղափոխվելով
Երևան՝ գիտնականն աշխատեց ԳԱ-ի նախագահությունում՝ որպես
կրտսեր գիտաշխատող: Այնուհետև ձեռնամուխ եղավ հայկական
սեպագրերի վերծանման գործին, որոնք կարդաց ﬕնչ այդ չհայտնաբերված նախագրաբարյան լեզվով: 1963-ին հրատարակեց իր
առաջին խոշոր ﬔնագրությունը՝ «Հայկական սեպագրերի վերծանումը», որի գրեթե բոլոր օրինակները հավաքվեցին և այրվեցին
Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության Գիտությունների
Ակադեﬕայի բակում, որպեսզի ﬔր հարևանները չնեղանային՝
իմանալով հայկական վաղնջական պետականության ու մշակույթի մասին: Հայկական սեպագրերի վերծանումը ցույց տվեց, որ
հայերենից զատ, հայերենից տարբերվող ուրարտական լեզու գոյություն չի ունեցել, որ հայկական սեպագրերի լեզուն հենց սեպագիր
շրջանի հնագույն Հայաստանի լեզուն է, որ բոլոր վերծանված բառերը, անուններն ու աշխարհագրական անվանուﬓերն ունեն հայկական արմատներ: Սակայն, ուրարտագետ Բորիս Պիոտրովսկուն
ապացույցներ էին պետք.
– Եթե կա Մովսես Խորենացու Հայաստանը՝ ապացուցի՛ր:
Սուրեն Այվազյանը չհապաղեց: Հայկական սեպագրերի վերծանուﬕց երեք տարի անց նա կատարեց դարի հնէաբանական խոշորագույն հայտնագործություններից ﬔկը, ինչն այսօր գրեթե ոչ ﬕ
տեղ իր անվամբ չի հիշատակվում: Տաղանդաշատ գիտնականը
հայտնաբերեց ﬕ հնավայր, որը հոսող գետի անվամբ կոչեց Մեծամոր՝ ապացուցելով որ այն Ք.ա 3-րդ-ից 1-ին հազարամյակների
հայկական երկրի պատմությունն է, որ հանքաﬔտաղագործական
խոշոր այդ համալիրը հանքահարստացման և ձուլման չափերով
հավասարը չուներ ողջ Հին Արևելքում: Մեծամորն անﬕջապես իր
վրա բևեռեց համաշխարհային գիտական հաասարակության ուշադրությունը: Սեպագրերի վերծանումը և Մեծամորի դարակազﬕկ
հնագիտական հայտնագործությունները հայագիտության ասպարեզում հեղաշրջում կատարեցին՝ խորացնելով ﬔր պատկերացումները Հայասա հնագույն պետական կազմավորման մասին:
1963-1970 թթ-երին Այվազյանը Մեծամորի մասին տասնյակ հոդվածներ և ﬕ ﬔնագրություն տպագրեց: Այս աﬔնի համար նա
արժանանացավ պետական մրցանակի և պարգևատրվեց ՀԽՍՀ
Գերագույն Խորհրդի պատվոգրով:
Չափազանց ուշագրավ են գիտնականի այն աշխատությունները,
որոնք վերաբերում են հիերոգլիֆների վերծանմանը և աշխարհի
այբուբենների հաﬔմատական ուսուﬓասիրություններին: 1960
թ-ին ակադեﬕկոս Վասիլի Ստրուվեի հանձնարարականով
Այվազյանը հրատարակեց իր «Հիքսոսներ» աշխատությունը՝
համարձակ ﬕ խոսք հայագիտության ﬔջ: Այստեղ ասվում է,
որ Ք.ա. 1710 թ-ին Եգիպտոսը նվաճած հիքսոսները, որոնք հյուսիսից էին գնացել, երկաթ էին ձուլում և ամուր զենք ու զրահ
կռում՝ հայերի նախահայրերն էին՝ Հայք-Հայասա երկրից: Դրա կարևորագույն ապացույցներից ﬔկը Մեծամորում հայտնաբերված
գաղափարագրերն էին, որոնք հիքսոսյան, ինչպես նաև Մատենադարանում պահվող հին ձեռագրերի գաղափարագրերի հետ հաﬔմատելիս ակնհայտ է դառնում, որ դրանց ﬕջև գոյություն ունի ծագուﬓաբանական կապ:
Հենվելով պատմական արժեքավոր հայտնագործությունների
վրա՝ Այվազյանն ուրիշ համարձակ տեսություններ էլ է առաջ
քաշում, որոնցից ﬔկն էլ՝ արիացիների (հնդեվրոպացիների) նախահայրենիքի հայկական լեռնաշխարհ լինելն է:
Բեղﬓավոր գիտնականն իր աշխատանքի արդյունքում ստեղծել է
շուրջ 300 գիտական աշխատություն և 36 ﬔնագրություն, որոնց ﬔջ
կարևորվում են նաև բնական գիտությունների ոլորտում կատարած
նրա հեղաշրջիչ հայտնագործությունները: Մեկ տարում՝ 1966-67 թթին նա նոր ուղղություն բացեց երկրաքիﬕայի ասպարեզում՝ հիմնելով գիտության նոր բնագավառ՝ ﬕջուկային երկրաքիﬕականարժեքային իզոտոպների նմանության շարքերը: 1968 թ-ին
Մոսկվայում պաշտպանելով իր գիտական ատենախոսությունը՝
Սուրեն Այվազյանը ստացավ երկրաբանահանքաբանական գիտությունների թեկնածուի կոչում: 1972-73 թթ-ին ստեղծեց ֆիզիկական մաթեմատիկայի նոր ուղղություն՝ ձգողական դաշտերի
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մաթեմատիկա: 1973-ին՝ դարձյալ Մոսկվայում՝ իր «Երկրագնդի կազմավորումը» ﬔնագրության համար ստացավ ֆիզիկամաթեմատիկական դոկտորի կոչում: 1974 թ-ին գիտնականը հայտնագործեց
նյութերի կոնցենտրացման պրոցեսները տիեզերական օբյեկտներում՝ ցույց տալով գալակտիկայի էվոլյուցիոն զարգացման ընթացքը: 1976 թ-ին դարձավ Էներգետիկ ինվերսիաների հասարակական ﬕջազգային Ակադեﬕայի անդամ, այնուհետև՝ ևս երեք
Ակադեﬕաների՝ Հայկական տեխնոլոգիական Ակադեﬕայի, ՌԴ
բժշկատեխնիկական Ակադեﬕայի և Կանադայի Ինֆորմատիզացիայի ﬕջազգային Ակադեﬕայի: Վերջինի մասին պետք է ասել, որ
համաշխարհային հզոր գիտական կառույց է, որտեղ ընդգրկված է
աշխարհի քաղաքական և գիտական ընտրանին:
1966-1988 թթ-ին Ս. Այվազյանն աշխատել է գունավոր ﬔտալուրգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտում՝ որպես գիտատեխնիկական ինֆորմացիոն բաժնի վարիչ՝ հրատարակելով
ինստիտուտի գիտական աշխատությունների ժողովածուները:
Վիթխարի ներդրում կատարելով աստղաֆիզիկայի բնագավառում՝
Այվազյանն իրեն լիովին հաստատեց այդ ասպարեզում՝ 1995-ին
ստեղծելով «Հնգաչափ կոնտինիուուﬕ կոորդինատների բացարձակության տեսությունը», որտեղ Էյնշտեյնի հարաբերականության
տեսությունը հանդես է գալիս որպես մասնակի դեպք:
1980 թ-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Ջոն
Կիրակոսյանը Սուրեն Այվազյանին հանձնարարեց ստեղծել
Հայաստանի պատմական քարտեզների հավաքածու, քանի որ
ԽՍՀՄ ղեկավարներն ասել էին, որ Հայաստանի անցյալի մասին
ոչ ﬕ պատկերացում չունեն: Օրական 18-20 ժամ ոգեշնչված աշխատելով՝ օգտագործելով Խորենացու պատմությունը, խեթական,
ասուր-բաբելական, հին պարսկական, հին արաբական, հին հնդկական հիերոգլիֆային և սեպագիր տվյալները, երեք աﬕս անց Ջոն
Կիրակոսյանի սեղանին դրվեց 50 քարտեզից բաղկացած ատլասը,
որն ընդգրկում է Հայաստանի հնագույն և հին ժամանակները՝ մ.թ.ա.
2107-ից ﬕնչև մ.թ. 428 թթ-րը, որտեղ երևում է, որ Ք.ա. 1824 թ-ից Հայաստանը գոյություն է ունեցել որպես պատմաաշխարհագրական
և քաղաքական ﬕավորում՝ իր երեք մասերի կազմության ﬔջ՝ Մեծ
Հայքի, Փոքր Հայքի և Հայկական Կիլիկիայի:
Լինելով անﬓացորդ հայրենասեր՝ տաղանդաշատ գիտնականը
նաև հասարակական և քաղաքական ակնառու գործիչ էր: Նա
իր պատմական և հնագիտական ուսուﬓասիրություններում
փորձում է վեր հանել պատմական ճշմարտությունը, ազգային
արժեքները ետ պահել օտար ոտնձգություններից: Նա քարոզչության և հակաքարոզչության ﬔծ գիտակ էր և կարողանում էր
հակահարվածնել տալ հարևան ժողովուրդների կեղծարարություններին: Այդ առումով կարևորվում են Այվազյանի գրած բաց նամակները, որոնցում հեղինակը տարբեր պահանջներ էր ներկայացնում՝
ի շահ հայ ժողովրդի:
1978 թ-ից՝ Ջոն Կիրակոսյանի առաջարկով, տասը տարի շարունակ նա ղեկավարել է «Ղարաբաղ» գաղտնի կոﬕտեն, որը
ﬔծ գործ էր կատարում ազգային արժեքների պահպանման և
պատմական արդարության վերականգնման ուղղությամբ: Այսօր քչերին է հայտնի, որ 1988 թ-ի փետրվարի 20-ին Երևանի
Թատերական հրապարակում կայացած ﬕտինգը գլխավորել է
Ս. Այվազյանը: ԽՍՀՄ քաղբյուրոն Ղարաբաղյան շարժումը բնորոշեց որպես կոռումպացված տարրերի շարժում և 1989 թ-ին
ﬔծ գիտնականը ձերբակալվելով պետանվտանգության կոﬕ-
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¹ÝáõÙ »Ý ¹ñ³ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ ³ÝáõÝáí, ¢ ³Û¹ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ
Ù»ñ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÁ å»ïù ¿ Ïñ»ñ ö³ñ³ù³ñ, ²ñ·³í³Ý¹
Ï³Ù ²ñµ³Ï ³ÝáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ£ ê³Ï³ÛÝ ¸»ÙÇñ×Û³ÝÁ Ñ³Ïí³Í ¿ñ
³Ýí³Ý³÷áË»Éáõ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÁ ¼í³ñÃÝáó, ù³ÝÇ áñ ÙÛáõë 3
³ÝáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ã¿ÇÝ£ Î³ñ¹³Éáí ¼áñÇ ´³É³Û³ÝÇ Ñáõß»ñÁª
ï»ëÝáõÙ »Ýù, Ã» ØáëÏí³Ý ÇÝãå»ë ¿ñ ÷áñÓáõÙ ËáãÁÝ¹áï»É áõ
ãÃáÕÝ»É, áñ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÝ áõÝ»Ý³ «¼í³ñÃÝáó» ³Ýí³ÝáõÙÁ£
«ÊØÎÎ ÎÎ-Ç Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ÅÇÝÁ ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ
¿ñ ³ñï³Ñ³Ûï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÁ «¼í³ñÃÝáó»
³Ýí³Ý»Éáõ áñáßÙ³ÝÁ, áñÇó, Áëï ØÇË³ÛÇÉ êáõëÉáíÇ, «ï»ñï»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý» Ñáï ¿ñ ÷ãáõÙ£ Æ ¹»å, Ñ³ñóÁ Ñ³ë»É ¿ñ ÙÇÝã¢ êáõëÉáíÇÝ, áñÝ ¿É ½³Ý·³Ñ³ñ»É ¿ñ Î³ñ»Ý ¸»ÙÇñ×Û³ÝÇÝ£
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÙÏáõëÇ ³é³çÇÝ ù³ñïáõÕ³ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýëå³ë»ÉÇ ã¿ñ ØáëÏí³ÛÇ ÝÙ³Ý ³ñÓ³·³ÝùÁ ¢ Ý³ êáõëÉáíÇÝ å³ï³ë-
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տեի աշխատակիցների կողﬕց՝ ﬔկ ու կես տարի անցկացրեց
Մոսկվայի պետանվտանգւթյան ﬔկուսարանում: Իսկ 1992 թ-ին
ՀԽՍՀ գերագույն դատարանը Այվազյանին դատապարտեց ինը
տարի ազատազրկման: Բանտում գիտնականը սրտի կաթված
ստացավ: Այնտեղից նրան հաջողվեց դուրս գալ ավելի քան ﬔկ տարի անց՝ նորանկախ Հայաստանի պաշտպանության նախարար
Վազգեն Մանուկյանի ﬕջամտությամբ ﬕայն: Ինչպես վկայում են
ժամանակակիցները՝ գիտնականը եղել է ղարաբաղյան շարժման
ոգին, շարժմանն աջակցել՝ ինչպես կարող էր:
Սուրեն Այվազյանն օժտված էր նաև գրելու շնորհքով: Մոսկվայի
պետանվտանգության ﬔկուսարանում նա գրեց իր «Այր հայրենյաց»
ստվարածավալ պատմավեպը, որտեղ նկարագրված է ինչպես
հայոց, այնպես էլ՝ ողջ մարդկության 2000 տարիների պատմությունը՝
Ք.ա. 2017-ից ﬕնչև քրիստոնեության հաստատումը Հայաստանում:
Պատկերավոր լեզվի տեր գրող է Սուրեն Այվազյանը, գրել է նաև
«Զրադաշտի տիեզերքը» պատմավեպը, բանաստեղծություններ և
այլ ստեղծագործություններ: Նա նաև հիանալի երգում էր և երգերի
տեքստեր ու երաժշտություն գրում:
Սուրեն Այվազյանի ողջ ստեղծագործության մասին ﬕանգաﬕց
անհնար է խոսել: Մեծ արժեք ունի նրա «Հնագույն Հայաստանի
պատմությունից» գիրքը, որտեղ վավերական փաստերի ուսուﬓասիրությունների հիման վրա հեղինակը ներկայացնում է հայկական
լեռնաշխարհի հնագգույն մշակույթի առանձին բնագավառները:
Գիտնականի վերջին գիրքը՝ «Հայաստանը և տիեզերքի իմ ընկալումները» լույս տեսավ 2008 թ-ին: Այն ներառում է ﬕնչ այդ տպագրված
և անտիպ իր բոլոր աշխատությունները:
1993 թ-ից Ս. Այվազյանը հրատարակում էր «Մեծամոր» թերթը,
որտեղ զետեղում էր իր հայրենաշունչ հոդվածները, բաց նամակները, գիտության տարբեր ճյուղերին վերաբերող իր ուսուﬓասիրություններն ու գեղարվեստական ստեղծագործությունները: «Մեծամորի» 2009 թ-ի սեպտեմբերի համարը վերջինը եղավ և լույս
տեսավ սև-սպիտակ տպագրությամբ, քանի որ ﬔծ գիտնականն
անսպասելի հեռացավ կյանքից: Կենդանի լեգենդի մահը խոր վիշտ
պատճառեց, հարազատներին ու մտերիﬓերին և բոլոր նրանց,
ովքեր ճանաչում ու գնահատում էին տաղանդաշատ գիտնականին,
սկզբունքային, շիտակ, հայրենանվեր ու կենսուրախ մարդուն:
Սուրեն Այվազյանը կոչված էր իրենց դարն ապրած կաղապարները ջարդելու և զարգացման նոր ուղիներ նշելու: Լինելով չորս
ակադեﬕաների անդամ և երկու պետական մրցանակների դափնեկիր՝ սակայն, նրա թողած ծանրակշիռ ժառանգությունն այսօր
ուսուﬓասիրված ու ճանաչված չէ, և գիտական վաստակը գնահատված չէ՝ ինչպես գիտական ու քաղաքական շրջանակներում,
այնպես էլ ժողովրդի կողﬕց: Նրա ﬕ շարք տեսություններ արձագանք են գտել հիﬓականում օտար գիտնականների կողﬕց:
Արցախը գնահատեց տարիներ շարունակ իր անկախության համար մաքառող մարտիկի վաստակը: 2010 թ-ին ԼՂՀ նախագահ
Բակո Սահակյանը Սուրեն Այվազյանին հետմահու շնորհեց
«Երախտագիտություն ﬔդալ»` Արցախի ազատագրությանը մատուցած իր ﬔծ ծառայության համար:
Սուրեն Այվազյանի մտերիﬓերն ու համախոհները տարբեր ﬕջոցառուﬓեր են կազմակերպում՝ հանրությանը ճանաչել տալու
արտասովոր գիտնականի և հայոց քաղաքակրթության անաղարտության համար պայքարող անխոնջ գործչի վաստակը: Նրանք
հավատացած են, որ ապագայի գիտնականի ժամը կգա, քանզի ﬔծ
մտքերն ու տեսությունները ﬕանգաﬕց անհնար է արժևորել:
Ø³ñÇÝ» ì²ÜÚ²Ü

Ë³Ý»É ¿ñ. «ø³ñá½ã³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí Ù»Ýù å³ï»ñ³½Ù
»Ýù Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ÏáëÙáåáÉÇïÇ½ÙÇ ¹»Ù£ ºí ÇÑ³ñÏ», ãÇ Ï³ñ»ÉÇ
³ÛëáõÑ»ï ¿É Ñ³Ý¹áõñÅ»É, áñ ºñ¢³ÝÛ³Ý û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÁ ÏáãíÇ
³ÛÝåÇëÇ ÏáëÙáåáÉÇï³Ï³Ý ³Ýí³Ùµ, ÇÝãåÇëÇÝ «²ñ¢ÙïÛ³ÝÝ»
¿£ ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É áñáß»óÇÝù ³ÛÝ ÷áË³ñÇÝ»É «¼í³ñÃÝáó»
áõñ³Ë ³ÝáõÝáí»£
– ÆëÏ Ç±Ýã ¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ ³Û¹ µ³éÁ, – áã ³é³Ýó Ý»Ý·³ÙïáõÃÛ³Ý
Ñ³ñóÝáõÙ ¿ êáõëÉáíÁ£
– Üß³Ý³ÏáõÙ ¿ «áõñ³Ë», «½í³ñÃ», «³éáõÛ·»:
ÆëÏ Î³ñ»Ý ¸»ÙÇñ×Û³ÝÝ, ÇÑ³ñÏ», ·Çï»ñ ¼í³ñÃÝáó µ³éÇ Çñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ (ï»°ë «Î³ñ»Ý ¸»ÙÇñ×Û³Ý», ¼áñÇ ´³É³Û³ÝÇ Ñáõß»ñÁ,
2000 Ã., «Ð³Û³·Çï³Ï»)£
¸» ³Ûëù³ÝÇó Ñ»ïá á±Ýó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ãëÇñ³Ñ³ñí»É ¼í³ñÃÝáó ³Ýí³ÝÁ£
Ê³Å³Ï ¸ð²ØöÚ²Ü
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êáë» Ø³ÛñÇÏ. ÏÇÝ áí 8 Å³Ù ³ÝÁÝ¹Ù»ç ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ ¿
óáõÛó ïí»É ÃßÝ³ÙáõÝª ¹ñë¢áñ»Éáí Ù»Í ËÇ½³ËáõÃÛáõÝ
Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի
պատմության էջերում հայդուկային շարժումը կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում։
Այդ շարժման ականավոր ներկայացուցիչներից էին Աղբյուր Սերոբը (Սերոբ Վարդանյան), Հրայրը, Անդրանիկը, Գևորգ Չաուշը և
այլք։ Աղբյուր Սերոբը, սակայն, ﬕայնակ չէր
կռվում թշնամու դեմ, այլ կնոջ՝ հերոսուհի
Սոսեի հետ։
1899 թվականին, երբ Սերոբը հայ դավաճան
Ավեի կողﬕց թունավորվել և մատնությամբ
շրջապատվել է քուրդ ցեղապետ Բշարե
Խալիլի զինվորների կողﬕց, կնոջ՝ Սոսեի
աջակցությամբ 8 ժամ անընդﬔջ կռվել է:
Այն բանից հետո, երբ թշնամու գնդակը
վերջ է դրել Սերոբի կյանքին, Սոսեն վերցրել
է նրա զենքը և շարունակել է կռվել ﬕնչև
վերջ նույնիսկ այն բանից հետո, երբ իր աչքի
առաջ թշնամու գնդակից ընկել է անդրանիկ
զավակը՝ 18-ամյա Հակոբը, նաև Սերոբի եղբայրները՝ Զաքարն ու Մխոն:
Սոսեն, արցունքները կուլ տալով, շարունակել է կռիվ տալ թշնամու հետ, ﬕնչև ծանր
վիրավորվել է:
Երբ Ալի փաշայի զինվորները փորձել են

վիրավոր Սոսեին կյանքից զրկել, թուրք
հրամանատարը, զարմացած հայ կնոջ հերոսությունից, արգելել է՝ ասելով.
«Այդ կինը իսկական դյուցազուն է»: Նա
նույնիսկ կառավարության ծախսերով բուժել է տվել նրա վերքերն ու նետել Բաղեշի
բանտը:
Բանտից ազատվելուց հետո Սոսեն այցելել
է ամուսնու գերեզմանին, չի հեռացել երկրից,
ﬓացել ու ապրել է Վանում: Նա հաճախ է
կրկնել հետևյալ խոսքերը.
«Ինչպե՞ս այստեղ թողնեմ իմ Սերոբի
որբ գերեզմանը... Այն ինչպե՞ս թողնեմ ﬔր
թշնամու ձեռքում»:

êáë» Ø³ÛñÇÏÁ ¢ ¸ñ³ëï³Ù³ï Î³Ý³Û³ÝÁª ¸ñáÝ£
Î³ÑÇñ», 1947 Ã.£

Ü²ÊÆæºô²ÜÀ, Î²ðê-²ð¸²Ð²ÜÀ ºô ²ð²ð²îÀ
äºîø ¾ ìºð²¸²ðÒìºÜ Ð²Ú²êî²ÜÆÜ
Lragir.am-ը գրում է.

1921 թ. մարտի 16-ին Մոսկվայում կնքվեց ռուս-թուրքական
պայմանագիր գաղտնի արձանագրություններով՝ հայկական պետականության ոչնչացման եւ հայկական տարածքները բաժանելու
մասին: Ռուս-թուրքական ուժերը 1921-1923 թթ. համատեղ շարունակեցին ցեղասպանությունը Արեւելյան Հայաստանում, սպանվեց
300 հազար հայ, 500 հազար հայեր տեղահանվեցին հիﬓականում
Ռուսաստան: Այդ պայմանագրերով Թուրքիային անցան Կարսը,
Արդահանը եւ Սուրմալուն՝ Արարատ լեռով, որի դիմաց Վրաստանը
ստացավ Բաթումը, Նախիջեւանը անցավ Ադրբեջանին:
1921 թ. ռուս-թուրքական Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրերը
չկան ՄԱԿ-ի ﬕջազգային պայմանագրերի ռեեստրում:
Հայաստանի քաղաքական լիգան հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում խոսվում է նաեւ ստորագրահավաքի ու բողոքի
ակցիաների մասին՝ պայմանագրի կասեցման պահանջով: Հայ-

տարարություն են տարածել նաեւ 4 կուսակցություններ: Իսկ
ընդհանուր առմամբ, Ռուսաստանում ու Հայաստանում այս թեմայի
վրա յուրատեսակ տաբու է դրված, չհաշված հատուկենտ ԶԼՄ-ների
ու հանրային-քաղաքական խմբերի ու փորձագետների, այս մասին
ոչ ոք չի խոսում: Թեեւ, Արցախի խնդիրը եւ Հայաստանի ներկայիս
տնտեսական, անվտանգային, լոգիստիկ խոցելի իրավիճակը հենց
այդ պայմանագրերի ուղիղ հետեւանքն է:
Փաստաթղթային բազմաթիվ վկայություններ կան, որ Ռուսաստանը ստիպված չէր նման նվիրատվություններ կատարել թուրքերին, ինչպես պնդում են ռուսաստանցի եւ հայաստանցի որոշ
պատմաբաններ ու փորձագետներ: Ռուսներն այսօր լիուլի քաղում
են իրենց այդ հանցավոր գործարքի պտուղները Սիրիայում եւ
ﬕջազգային այլ իրավիճակներում, թուրքերից ստանալով արդեն
Ռուսաստանը ներսից պայթեցնելու սպառնալիքը: Դա լիովին
իրական է հայկական սուբյեկտությունը ոչ ﬕայն շրջանում, այլեւ
Ռուսաստանում վերացնելու մոսկովյան քաղաքականության արդյունքում:
Ռուսական պետականության ապագան կախված է Հայաստանից,
եւ ի տարբերություն հայաստանյան լայն շրջանակների, դա սկսել
են հասկանալ նաեւ Ռուսաստանում: Սիրիայի հարցում մարտի
5-ի Պուտին-Էրդողան հանդիպուﬕց առաջ հայտնի փորձագետ
Ստանիսլավ Տարասովը գրում էր, որ Պուտինը Լենինը չէ, իսկ Էրդողանը՝ Աթաթյուրքը: Թերեւս նկատի ուներ, որ Մոսկվան Սիրիայում
չի գնա նույն գործարքին, ինչ 100 տարի առաջ՝ Հայաստանում:
Միեւնույն ժամանակ, նա նշում է, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը,
չնայած ռուսական աջակցությանը, քաղաքական ու այլ հարցերում
թիկունքից հարվածում են Ռուսաստանին: Տարասովը նշում է նաեւ,
որ Ռուսաստանը լուրջ հաղթաթղթեր ունի Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դեմ, եւ ժամանակն է բացել դրանք:
Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրերը հենց այդ հաղթաթղթերն են,
եւ Մոսկվան կարող է ուղղել իր անցյալի սխալները, որոնք կարող
են Ռուսաստանի փլուզման պատճառ դառնալ:
Lragir.am
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За всю историю своего существования Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля дал
Отечеству целую плеяду замечательных конструкторов и летчиков. Среди них имя Гургена Рубеновича КАРАПЕТЯНА занимает особое место.
По праву его можно назвать «крестным отцом»
милевских вертолетов. Как заботливый родитель,
который терпеливо поддерживает своего ребенка,
делающего первые шаги, он ставил на крыло новые
детища ОКБ им. М. Л. Мипя. Предлагаем вашему
вниманию интервью с Героем Советского Союза,
заслуженным летчиком-испытателем старшим
лейтенантом запаса Г. Р. Карапетяном.
– Гурген Рубенович, у вас очень
интересная судьба. Говоря о вашей
жизни, будет оправдано употребление
качеств в превосходной степени: чемпион СССР по вертолетному спорту,
первым в России выполнил петлю
Нестерова на боевом вертолете Ми28, установил 10 авиационных рекордов, вам присвоено звание Героя Советского Союза... И это далеко не все.
На первый взгляд, может показаться,
что вы – избранник судьбы. В то же
время заслуженные награды и звания
подтверждают, какой силой воли,
мужеством и трудолюбием вы обладаете. Расскажите, пожалуйста, в
чем секрет успехов в вашей жизни,
какое влияние на нее оказали люди,
окружавшие вас.
– Мне никогда не приходилось давать
оценку своей жизни, до тех пор пока
однажды, во время разговора с заслуженным летчиком-испытателем Виктором Георгиевичем Пугачевым, не получил
от него шутливый упрек в излишней
скромности. Я задумался, перечитал
свой наградной лист и обнаружил довольно интересные факты, связанные с
моей биографией.
Во время испытаний по исследованию
изгибно-крутильного флаттера на вертолете Ми-1 оказалось, что я единственный
в мире летчик, 21 раз в полете выполнивший режим выхода во флаттер.
[Флаттер несущего винта вертолета – одно из
опаснейших явлений аэроупругости, приводящее к
разрушению. – Прим. автора.]

При испытаниях несущего винта вертолета Ми-28 на летающей лаборатории
Ми-24 впервые было получено ранее не
встречавшееся явление хордового флаттера. Мне также удалось преодолеть
эффект флаттера и благополучно
выполнить посадку. В мире было зафиксировано три случая хордового
флаттера: на винтокрыле «Спеуеппе»
американской компании Цэскпееа1,
на вертолете Ми-34 и на летающей лаборатории Ми-24 с несущим винтом
вертолета Ми-28. Первые два случая завершились трагически.
В 1974 году было выполнено приводнение на море на вертолете Ми-14 в режиме авторотации. В нашей стране никто
до и после меня такой посадки больше
не выполнял.
Мне довелось стать первым летчикомиспытателем, который вывел из неуправляемого вращения [вертолетного штопора]
вертолет Ми-24. Этот опыт впоследствии
стал предметом подробного изучения.
В 1980 году при испытании тяжелого
вертолета Ми-26 мы совершили посадку
на авторотации с выключенными двигателями с полетной массой 50 тонн. Это
был первый случай в мировой вертолетной практике.
Говоря о десяти мировых рекордах, на
мой взгляд, особого внимания заслуживают два поистине уникальных рекорда.
Благодаря одному из них – абсолютному
рекорду скорости на Ми-24, в 1986 году
мое имя попало в Книгу рекордов Гиннесса. Второй случай запомнился особыми экстремальными условиями. На

вертолете Ми-ЮР мы с Германом Алферовым установили абсолютный рекорд
грузоподъемности – подняли 20 тонн. От
сильной перегрузки вертолет подвергся
такой деформации, что двери фюзеляжа
заклинило и выбираться из вертолета
нам пришлось через иллюминаторы.
Во время испытаний вертолета Ми-2
в условиях естественного обледенения
впервые на лопастях несущего винта
был получен «барьерный лед», при образовании которого вертолет не может
продолжать горизонтальный полет, снижается с вертикальной скоростью 7-8 м/с
даже при взлетном режиме двигателей.
Жизнь складывалась так, что условия
проводимых нами испытаний и их результаты в большинстве случаев оказывались
рекордными и попадали впоследствии в
разряд мировых достижений. Таким же
образом на вертолете Ми-26 мы летали
на динамический потолок и обошли
американцев почти на тысячу метров: с
грузом в 10 т поднялись на 6,5 км, американцы дотянули лишь до 5,5 км.
Профессия летчика-испытателя привлекала меня с самого детства – мальчишками изучали устройство и управление
немецких
самолетов,
сбитых
нашими летчиками во время войны. Тяга
к самолетам привела в аэроклуб. Очень
хотел стать военным летчиком, для чего
достаточно было закончить Школу летчиков-испытателей. Мой дядя Гурген
Бейбутович Карапетян заменил мне
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погибшего на войне отца. Он работал
главным конструктором на Уралмашзаводе и настоял на том, чтобы я получил
высшее образование. По окончании Московского авиационного института им.
Серго Орджоникидзе [МАИ] в 1961 году я
попал по распределению в ОКБ им. М. Л.
Миля. Начинал в должности инженераконструктора, затем приступил к летноиспытательной работе.
Поначалу Рафаэль Иванович Капрэлян, старший летчик-испытатель, предупредил меня: «Ты здесь никому не
конкурент. Нет опыта». Позже он же с
М. Л. Милем ходатайствовал перед Министерством авиапромышленности о
том, чтобы мне разрешили летать еще до
получения квалификации летчика-испытателя. Наш коллектив был признан
лучшим среди летно-испытательных
комплексов – из девяти летчиков четверо
имели высшее образование.
Опыт полетов на Ми-2 преподал хорошую летную шкопу. Вертолет широко использовался в сельском хозяйстве. Это
были в основном полеты на предельно
низких высотах. Мы ухитрялись всеми
возможными способами повышать эффективность применения Ми-2. Сами
придумывали новые испытания. Наши
усилия не пропали даром – урожайность
в Подмосковье в тот сезон увеличилась
почти на треть.
В 1969 году появился вертолет Ми-24.
Одним из основных элементов боевого
применения этой машины были полеты
на предельно низких высотах – 5-15 м. Тут
пригодился опыт пилотирования Ми-2.
Параллельно проводились испытания
Ми-14 с новыми, более мощными двигателями ТВ-3-117. Однажды в ходе испытаний возникло явление земного
резонанса, приведшее к разрушению
рессоры свободной турбины. Мне удалось отключить двигатель и в аварийном
режиме совершить посадку.
Вижу в этом Творца мастерство, и напрасно все так огорчаются, что хороших
людей – большинство, но плохие нам чаще встречаются.
Во время других испытаний вертолета
Ми-14, на воде, в Генпрокуратуру и Министерство авиационной промышленности
поступило анонимное письмо, в котором
меня обвинили в преступной халатности,
якобы едва не приведшей к срыву важных государственных испытаний. Меня
допросили в прокуратуре, провели необходимые следственные мероприятия,
после чего отсутствие моей вины было
доказано.
Как выяснилось позже, среди моих
коллег оказался летчик с задетым самолюбием. Так вот этот человек на протяжении почти 30 пет усердно писал на
меня анонимные жалобы во все возможные инстанции. По этой причине мне
пришлось трижды побывать в Лефортове. Особенно запомнился случай,
когда после посещения парижского
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¾ Единственный в мире летчик, 21 раз
получивший в полете на вертолете изгибнокрутильный (классический) флаттер.
¾ Единственный летчик, вышедший из
хордового флаттера.
¾ Единственный в СССР и в России летчик,
выполнивший посадки на авторотации
со всеми выключенными двигателями на
вертолете-амфибии Ми-14 на море и сушу.
¾ Первым в мире в 1980 г. на тяжелом
вертолете Ми-26 выполнил посадки со
всеми выключенными двигателями на
авторотации, с полетной массой 50 тонн.
¾ Первым в России на боевом вертолете
Ми-28 выполнил петли Нестерова, бочки,
перевороты и другие фигуры высшего
пилотажа.
¾ Первым в СССР успешно произвел пуски
управляемых ракет ночью на вертолете Ми28А.
¾ Принимал участие в испытаниях
вертолетов в условиях естественного
обледенения.
Единственный
летчик,
получивший при обледенении «барьерный
лед».
¾ Принимал участие в ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС в мае 1986 года.
¾ В период с 1962 по 1982 год установил 10
мировых авиационных рекордов скорости и
грузоподъёмности на вертолётах Ми-6, Ми24, Ми-10К и Ми-26.

авиасалона «Ле Бурже» меня обвинили
в шпионаже.
Анонимщика все же разоблачили в 1991
году, когда меня представили к награде с
присвоением звания Героя Советского
Союза, что послужило поводом для его
очередного «обращения», уже не анонимного. Проведенная специалистами
КГБ графологическая экспертиза установила, что подписи оказались фальшивыми.
Когда документы для награждения были
уже практически готовы, на очередном
заседании Верховного Совета обнаружилось, что я нарушаю инструкции
и «слишком часто» получаю награды.
Согласно установленным нормам этот
«перерыв» должен составлять не менее
четырех лет. Опять же волею случая в
состав Президиума Верховного Совета
входил народный артист Афанасий Иванович Кочетков. Он потребовал переголосования, в результате которого мою
кандидатуру поддержали все участники
Президиума.
Наряду с петно-испытательской деятельностью по долгу службы приходилось решать и другие не менее значимые вопросы. Всем известный конкурс
между вертолетами Ка-50 и Ми-28 тому наглядный пример. Мы прекрасно
понимали, что принятая одноместная
концепция Ка-50 – бесперспективный
вариант ударного вертолета, пилот
которого одновременно должен был
управлять боевой машиной и уничтожать
цели. Коллектив конструкторов ОКБ им.
М. Л. Миля настаивал на том, чтобы М. Н.
Тищенко еще раз попытался выступить
в защиту двухместного Ми-28. Единственно возможным и эффективным спо-
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собом борьбы оставалось обращение в
Центральный Комитет КПСС. Подключив
все известные мне знакомства и связи,
воспользовавшись нелегально «кремлевской» телефонной линией, мне удалось добиться аудиенции, что по тем
временам было далеко непросто.
Будучи летчиком-испытателем вертолетов, я отлично понимал преимущества
двухместной компоновки. Как одному из
идеологов этой концепции, отстаивать ее
в ЦК в итоге пришлось мне. На эту, можно
сказать, судьбоносную для вертолета
Ми-28 встречу мы отправились вместе с
М. В. Вайнбергом.
Встреча длилась более полутора часов, о результате нашего похода мы
узнали спустя две недели. Снова по
«кремлевской» линии я перезвонил в
ЦК, и мне сообщили неожиданную, но
очень долгожданную новость. Работу
по программе Ми-28 решено было
продолжить. После того как М. Н. Тищенко узнал об этом, он высказался:
«Никогда не думал, что ваш поход в
ЦК увенчается таким оглушительным
успехом». Его фраза прозвучала для
меня как настоящий профессиональный
комплимент.
К моменту, когда я завершил летноиспытательскую работу, для нашего
предприятия наступили тяжелые времена, связанные с банкротством. Меня пригласили в администрацию Президента
РФ, где совместно с Советом Безопасности РФ были разработаны
мероприятия по выводу Московского
вертолетного завода им. М. Л. Миля из
процедуры банкротства. В результате
16 декабря 2000 года Президент страны
В. Путин подписал поручение «Прошу
принять меры по сохранению и развитию
Московского вертолетного завода им.
М. Л. Миля и интеграции основных
предприятий вертолетостроения». За
проделанную работу Советом Безопасности при Президенте я был награжден
медалью «За заслуги в обеспечении национальной безопасности».
Когда-то М. Л. Миль рассказывал, как
происходило его назначение на должность руководителя ОКБ. В марте 1944
года его и еще троих конструкторов
из других предприятий пригласили на
прием к Сталину. Глава государства поставил перед ними задачу не только
заниматься конструированием, но и
создать индустрию по нефтебуровому
оборудованию. Сталин обратился к
Михаилу Леонтьевичу: «Вы – молодой
человек и можете отказаться от этого
назначения. А если беретесь за дело –
делайте лучше всех».
На протяжении своей деятельности
М. Л. Миль сумел стать лучшим в своем
деле и подготовил достойную смену конструкторов. И в моей жизни эти слова были
главным напутствием. Высказывание Иосифа Виссарионовича стало жизненным
девизом всего клана Карапетянов: «Начал
делать дело – делай лучше всех! А не
можешь – откажись!»
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В разное время в моей жизни встречались разные люди. Кто-то добрым советом и участием, кто-то приказом или даже
обычной человеческой завистью так или
иначе формировали среду, в которой
я находился, влияли на мои поступки
и устремления. Я благодарен им за те
испытания, которые пришлось пройти.
Благодаря им моя жизнь сложилась такой многообразной и насыщенной.
– Вам довелось испытывать
вертолеты «Ми» в самых экстре-
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мальных условиях, в том числе в
Афганистане и Чернобыле. Какую
оценку вы можете дать милевским
вертолетам?
– Даже без учета опыта применения
вертолетов в Афганистане и ликвидации
последствий чернобыльской катастрофы
вертолеты, разработанные Московским
вертолетным заводом им. М. Л. Миля,
заслуживают самой высокой оценки.
Это уникальные машины: самый большегрузный вертолет Ми-26; Ми-28 –
вертолет, которому нет равных по боевой живучести; самый воюющий Ми-24
и самый эффективный при ведении
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локальных войн. М. Л. Миль создал такие базовые конструкции вертолетов,
которые на протяжении 68 лет демонстрируют непревзойденные летно-технические характеристики в своем классе.
– Что бы вы хотели пожелать молодой смене конструкторов?
– Чтобы они работали так же добросовестно и творчески, как это делали их
предшественники. Чтобы и в своей жизни они руководствовались девизом: «Начал дело – делай лучше всех!»
Интервью подготовлено Е. Бербенцевой.

Â âîñêðåñíîé øêîëå «Âåðàöíóíä» ãîâîðèëè î ïðîøëîì
è íàñòîÿùåì àðìÿíñêèõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà

26 января 2020 года в Московской армянской воскресной школе
«Верацнунд» при Посольстве РА в РФ традиционно состоялось
исключительно важное мероприятие по случаю 28-й годовщины
формирования Армянской армии – профессионального праздника
военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения, ежегодно отмечаемого на официальном уровне 28 января.
Подчеркнём, что по приглашению директора школы, кандидата
педагогических наук Ш. А. Пайлеванян, в этот насыщенный
воскресный день «Верацнунд» посетил Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель Гурген Рубенович
Карапетян, внёсший выдающийся вклад в испытания новой
авиационной техники и удостоенный большого количества высоких правительственных наград и званий. Также в открытом
мероприятии приняли участие совместно со своими семьями
военнослужащие Министерства обороны Республики Армения,
проходящие обучение в высших учебных заведениях России,
– подполковник Ваграм Размикович Григорян и майор Сергей

Араратович Овсепян. Ещё среди участников был основатель и
главный редактор международного русско-армянского журнала
«Горцарар», член Союза журналистов России Ваграм Владимирович Бекчян.
Особо ценным оказалось то, что после ознакомления уважаемых гостей с историей и образовательной деятельностью
«Верацнунда», равно как и исполнения присутствующими стоя
Гимна Армении, собравшимся представилась уникальная возможность напрямую пообщаться с Героем Советского Союза
Г. Р. Карапетяном (награждённым, в частности, дважды орденом Ленина, орденом «Знак Почёта», орденом Дружбы народов
и многими другими наградами), имя которого занесено в Книгу
рекордов Гиннесса как лётчика, установившего мировые рекорды скорости и высоты полёта. При этом легендарный соотечественник обратился к участникам с интересной речью (к слову,
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из презентации на большом экране слушатели узнали, что г-н
Карапетян в 1986 году принимал непосредственное участие в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). С поздравительным словом выступили подполковник В. Р. Григорян и
майор С. А. Овсепян.
Добавим, что в рамках празднования 28-й годовщины формирования Армянской армии воспитанники разных классов воскресной
школы с воодушевлением представили художественно-познавательную программу, в процессе которой презентовали соответствующие доклады, литературно-музыкальные и танцевальные
номера, посвящённые Дню Армянской армии.
P.S. Инициаторами этой встречи были Калужское региональное отделение «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» и журнал «ГОРЦАРАР».

Äóäóê ïîêîðèë âîæäÿ: êàê Ñòàëèí ïîäàðèë
Äæèâàíó ÃÀÑÏÀÐßÍÓ ñâîè ÷àñû «Ïîáåäà»

Дудук изменил его жизнь, и он стал знаменитостью, лицом армянского народа во всем мире, при этом ни на секунду не потеряв
своего главного качества – человеческого.
На его концерты собираются многотысячные залы по всему миру, ему аплодируют миллионы, он всегда востребован и любим.
Но для дяди Дживана, именно так он просит обращаться к нему,
все это – признательность, за которую он благодарен и ради которой он творит.
Дживан Арамаисович Гаспарян родился 12 октября 1928 года в маленькой армянской деревушке под названием Солак,
неподалеку от города Раздан. Когда Дживан был еще совсем
мальчишкой, его мать скончалась, а отец ушел на фронт (годы
Великой Отечественной войны). Так он попал в детдом.
Первое знакомство с инструментом, который предопределит
всю его дальнейшую жизнь, произошло в 6 лет.
Азы старинного армянского инструмента маленький Дживан постигал в одиночку. Мальчик просто прислушивался к игре старых

мастеров и пытался что-то повторить. Первыми его слушателями
были детдомовские товарищи.
Талант и целеустремленность не могли не дать своих плодов. Вскоре Дживана начали замечать известные мастера. В
1948 году Гаспарян в составе самодеятельного ансамбля выступил в Москве на смотре мастеров искусств республик СССР.
В зале Большого театра сидел сам Сталин.
«Сталин расположился в ложе и курил сигарету с мундштуком. А ложа там в трех метрах над сценой, – вспоминает
музыкант. – Потом он подозвал меня к себе. Поздравил с
выступлением и даже подарил свои часы «Победа». Правда,
мы потом с ребятами их продали и купили пиво и пирожки».
К концу 1980-х годов Дживан Гаспарян успел покорить все главные сцены и стать одним из самых востребованных музыкантов в
СССР. Именно тогда его заметили западные ценители искусства.
В 1988 году Гаспаряна пригласили на несколько концертов в
Лондон .
Причем вместо запланированных двух тогда он дал целых
пять. После этого его пригласили в США. Именно там он записал
саундтреки к 24 фильмам, в том числе к культовому фильму
«Гладиатор». Саундтрек, в котором Дживан выступил не только
исполнителем, но и соавтором композитора Ханса Циммера,
получил «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму в 2001
году. «Я всегда хотел писать музыку для Дживана Гаспаряна, –
признался Ханс Циммер. – Я думаю, что он один из самых поразительных музыкантов в мире. Он создает единственное в своем
роде уникальное звучание, которое сразу же западает в память».
Дживан Гаспарян стал тем человеком, благодаря которому в
мире широко узнали об армянском дудуке, внеся моду на сочетание дудука с различными музыкальными жанрами .
Как признается сам маэстро, дудук – неотъемлемая часть его
жизни. Инструмент всегда при нем, он носит его в правом кармане внутренней стороны пиджака и играет. Играет для всех, кто
пожелает, нужно только попросить.
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1 февраля 2020 года в московской Галерее современного искусства THANK
состоялось
торжественное
открытие
персональной выставки отца и сына Григорянов «Диалог с отцом». Выставки
художников Юрия Суреновича и Юрия
Юрьевича всегда становятся ярким событием в культурной жизни Москвы. Не стала
исключением и эта.
На этой выставке впервые максимально
широко представлено уникальное собрание картин Григоряна-старшего и яркие
краски художника нынешнего поколения –
Григоряна-младшего. Экспозиция состоит
из 160 полотен: 80 работ отца и 80 – сына.
Столь представительная экспозиция позволяет зрителю в полной мере оценить
творчество обоих живописцев. При открытии было сказано много тёплых слов в
адрес обоих Юриев. А затем выступили и
они сами, встреченные громкими аплодисментами.
На мероприятие собралось большое количество гостей. Среди них были представители разных профессий и национальностей, что называется, от мала до велика.
Было много коллег-художников, а также
представителей общественности Москвы.
В зале можно было встретить немало
известных армянских, в том числе и карабахских, деятелей. Все увлечённо рассматривали выставленные произведения искусства.
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во времена юности Юрия Суреновича.
Он мастерски передаёт образы карабахских селений, силуэты родных гор, односельчан в национальных одеждах. В его
картинах звучат воспоминания и ностальгия по местам детства. Основные
черты его творческого почерка – яркая колористическая насыщенность, гармонично
выстроенная композиция, оригинальная
техника, с помощью которой он погружает
зрителя в свой внутренний мир.
Другими любимыми темами художника
являются изображение женской красоты,
красоты окружающего мира и натюрморты.
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карабахца, где бы он ни жил. Так и произошло с Юрием Григоряном, который с
1964 года живёт и работает в Москве.
Он получил основательную школу живописи в Московском художественном училище памяти 1905 года, которое окончил
в 1969 году. А затем получил прекрасное
образование в Московском художественном институте имени Василия Сурикова,
который успешно окончил в 1976 году. Там
в мастерской знаменитого графика профессора Николая Пономарёва начинающий художник нашёл свой стиль, выработал собственную живописную манеру и
вскоре стал широко известен как в России,
так и за рубежом.
Уже в институте он начал свою творческую
деятельность, приняв в 1972 году участие
в Молодёжной выставке московских художников. А после окончания института в 1977
году в редакции журнала «Юность» состоялась первая персональная выставка
Юрия Григоряна, на которую он представил
более 70 своих полотен. Его искусство
взволновало такого прославленного мэтра,
как композитор Арам Хачатурян. В книге
отзывов великий композитор напутствовал
талантливого юношу такими словами одобрения: «Выставка прекрасная, работы
талантливые, очень многокрасочно, всё
горит, очень эмоционально, национально и
вдохновенно».
В 1978 году он был принят в члены

Êàðàáàõñêèé «Äèàëîã ñ îòöîì»

Выставка «Диалог с отцом» стала развитием совместного творческого тандема
художников, через весь путь которых
проходят глубокая любовь и уважение к
своим национальным истокам, духовному
наследию предков и гордость к причастности к древней истории и богатому культурному достоянию Армении и Нагорного
Карабаха (Арцаха). Арцах является для
них как бы живительным первоисточником.
Творчество обоих Юриев разнится
по содержанию и сюжетам, но в то же
время работы обоих художников объединяет то, как чётко они ощущают и передают мудрость предшествующих поколений. Творчество живописцев – это
великолепная иллюстрация, диалог и
интерпретация любви к земле предков –
Нагорному Карабаху.
То, что изображено на картинах Григоряна-отца, переносит посетителей выставки

Экспрессия его живописи притягивает
к себе многочисленных почитателей.
Он искусно ведёт диалог со зрителями.
Специалисты отмечают поразительную
внутреннюю силу безмолвных персонажей
Григоряна-старшего, «несуетную мудрость» его картин, восходящую к библейским истокам. Юрий Суренович широко известен как в России, так и за рубежом. Его
произведения пользуются большим спросом у коллекционеров, высоко оценены
именитыми критиками и искусствоведами.
Юрий Суренович Григорян родился в 1946
году в селе Цоватех Мартунинского района
Нагорного Карабаха (Арцаха) в семье Сурена Акоповича и Аруси Агаджановны. Родиться в таких чудесных по красоте местах в окружении изумительной природы,
потрясающих армянских памятников и
замечательных людей – это счастье, которое навсегда остаётся в сердце каждого

Союза художников СССР. В 1976 году
Григорян был награждён дипломом за
серию плакатов «По Армении». В 1987
году награждён дипломом и медалью за
картину «Армянская женщина» на выставке «Современная советская живопись в
Японии».
Перечислить все выставки, в которых
принимал участие Юрий Суренович,
сложно, ибо на счету художника более
двухсот выставок, в их числе более 50 персональных и десятки благотворительных
аукционов. Одна из первых крупных была
его персональная выставка в Ереване в
1980 году.
Более 60 произведений Юрия Суреновича
находятся в собраниях крупнейших государственных художественных музеев и
галерей России и стран СНГ, в том числе
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в Третьяковской галерее, Музее искусств
народов Востока, Музее современного искусства в Москве, Национальной галерее
Армении и других. Во многих известных галереях мира (например, во французской
«Гелери актюэль» крупнейшего собирателя
шедевров современного искусства Гарика
Басмаджяна) также можно увидеть картины Григоряна.
Многие его работы приобретены и хранятся в лучших российских и зарубежных
частных коллекциях: Германии, Канады,
Австралии, Великобритании, Франции,
США, Италии, Черногории, Китая, Южной
Кореи, Японии, Таиланда. Работы мастера
находятся в частных коллекциях даже
таких известных людей, как, например,
президент СССР Михаил Горбачёв и вицепрезидент США Альберт Гор.
В 2006 году Юрий Суренович удостоен
звания «Заслуженный художник России».
В 2010 году был избран членом-корреспондентом Российской академии художеств. За участие в выставке «Диалог с
сыном» в 2016 году в Галерее искусств Зураба Церетели старший Григорян в 2017
году был удостоен золотой, а младший –
серебряной медали Академии художеств.
Творчеству Григоряна-старшего посвящены две монографии и многочисленные исследования и статьи ведущих искусствоведов, писателей и журналистов. Многие
выдающиеся люди, как, например, Юрий
Домбровский и Андрей Дементьев, оставили свои восторженные отзывы о его произведениях.
Теперь поговорим о творчестве Юрия
Юрьевича Григоряна. Для любителей современного искусства его живопись легко
узнаваема. Юрий Григорян-младший –
мастер композиции и световых решений.
Его живопись отличается внутренней рефлексией. Чувства передаются через образы
предметов, острота эмоций отображается
с помощью световых контрастов, глубокие
образы предстают в сериях картин. Таковы
характерные черты творчества Юриямладшего.
Поначалу живописные работы Юрия
были похожи на произведения отца – его
главного учителя. Однако со временем положение изменилось и сейчас заметно, что
его творчество отличается от отцовского
тематикой работ. «Думаю, это интересно –
два Юрия Григоряна, но разные», – говорит
он.
Председатель Московского союза художников Виктор Глухов отметил важность
того, что сын Юрия Суреновича, являясь
не менее замечательным художником, не
повторяет в творческом плане отца. «Он
индивидуален, и это бывает не во всех
семьях, где родители и дети – художники.
А у них это получилось», – подчеркнул Глухов.
Юрий Юрьевич Григорян родился в 1977
году в Москве. Получил начальное образование в Московском художественном лицее при Академии художеств. Затем в 2001
году с отличием окончил институт имени
Василия Сурикова, удостоившись за свою
дипломную работу медали Академии
художеств. С 2001 года он член Союза художников России.
С 1994 года художник является участником многих молодёжных выставок и по

сей день активно экспонирует свои произведения на различных творческих
площадках. Картины Юрия Григорянамладшего находятся в коллекциях Музея
современного искусства в Москве, Государственного музея искусств народов
Востока, а также в частных собраниях в
России, Италии, Хорватии, Англии, Австралии, США, Канады, Германии, Южной
Кореи, Китая. Он неизменно участвует в
благотворительных аукционах.
Назову лишь некоторые из его многочисленных выставок, те, что проходили в рамках армянских мероприятий.
2001 год – выставка «1700 лет христианству в Армении» в Москве.
2008 год – выставка в рамках армянского
фестиваля «Карот» в Музее имени Глинки
в Москве.
2010 год – выставка «АрмяноРосс» в
Театре имени Васильева в Москве.
2015 год – выставка в Армянской Апостольской церкви в Москве.
2019 год – выставка «PROсвет» в музее
«Тапан» в Москве.
Послушайте, с каким восторгом говорит о
своей Родине Юрий Суренович Григорян.
«Карабах – мой родной край. В нём исток
моего вдохновения, моих чувств, надежд
и переживаний. Неисчерпаема глубина
его древней культуры, духовных традиций
и заветов. Чтобы передать творческую
мощь этой земли, необходима предельная
искренность и художественная концентрация. Так у меня рождаются замыслы
большинства картин».
А вот что говорил о своём ученике Николай Пономарёв – народный художник
СССР, председатель правления Союза
художников СССР, а затем президент Российской академии художеств. «Большей
частью своих размышлений, своих поэтических впечатлений Юрий обязан
родному краю. Он рождён на древней и
легендарной земле Нагорного Карабаха.
Юрий в молодости, несомненно, испытал
на себе обаяние шедевров прошлого и
романтическое воздействие духовного
наследия средневековой армянской миниатюры».
На своих картинах Юрий-старший изображает и знаменитых, и неизвестных людей,
и великосветских красавиц, и простых
женщин. И независимо от этого все его
работы прекрасны. По его признанию, особое удовольствие он испытывает, когда ри-

сует армянских женщин в национальной
одежде. В 80-х годах он написал картины
«Юный гроссмейстер» и «Раздумье», на
которых изображён чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, также имеющий
карабахские корни.
Картины Юрия Григоряна иногда сравнивают с работами Мартироса Сарьяна и
Минаса Аветисяна. Специалисты пытаются найти общее в их произведениях.
Безусловно, определённое сходство можно найти, но при этом Юрий Григорян
является самобытным и неповторимым
мастером. Однако уже одно то, что его
творчество сравнивают с творчеством
Сарьяна и Аветисяна и ставят в один ряд
с великими армянскими художниками, говорит о многом! Как Мартирос и Минас
сумели в полной мере передать красоту
Армении, так и Юрий через свои картины
смог очаровать зрителей волшебной красотой родного Арцаха (Нагорного Карабаха)!
В его творчестве переплетены легенды и
были. Оно базируется на древнем армянском духовном национальном фундаменте.
Отзвуки Карабаха, ностальгия по нему
ощущаются во многих его картинах. В его
творчестве сконцентрирована многовековая мощь и мудрость Армении, её старинные обычаи и традиции. Он является певцом Карабаха. Мир образов Карабаха у
художника пленителен и волнующ.
Юрий Григорян не мог остаться в стороне
от национального подъёма, всколыхнувшего его родной Нагорный Карабах в конце
80-х годов. Он также горько переживал армянские погромы, вражескую агрессию
и кровопролитную Карабахскую войну.
Радовался её победному окончанию и освобождению родной земли от захватчиков. Всё это он передал в своих картинах.
Связь с родной землёй в его сердце и творчестве присутствует неизменно.
Изображение родного края – основная
тема в творчестве Юрия Григоряна. Этому
посвящены картины: «Цоватех», «Херхан»,
«Воспоминания о моей деревне», «Мои
односельчане», «На родной земле», «Старый Карабах», «Карабахский мотив»,
«Дом Амирбара» и многие другие. Он
любовно изображает карабахские деревушки, старые дома, изумительную природу, радушных и трудолюбивых людей.
Особняком стоит картина «Мать», напи-
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санная в 2006 году, которую иначе как
шедевром назвать нельзя. А отцу он посвятил картину «Три поколения».
Несмотря на то что Юрий Суренович
уже долгие годы живёт и работает в Москве, душой он пребывает в Арцахе, и его
прекрасные работы – наглядное тому
свидетельство. Художник продолжает изображать Арцах и Армению во всех их ярких
красках и эмоциях.
Работы отца и сына Григорянов с успехом экспонируются по всему миру. Но
особенно радушно их принимают соотечественники. В 2017 году в Арцахе, в городе Шуши, в течение месяца проходила
совместная выставка Юрия Григоряна и
его сына Юрия Григоряна-младшего. Благодарные карабахцы проявили к выставке
повышенный интерес и восприняли её с
особым теплом. На её открытии председатель Национального собрания НКР Ашот
Гулян подчеркнул: «Арцах силён также
людьми, которые, находясь вне Родины,
живут Родиной». А сам художник отметил:
«Каждый мой визит в Арцах вызывает
неописуемые чувства, и я очень рад, что
мой сын также приезжает сюда с большой
любовью».
Юрий Григорян-старший ранее уже демонстрировал свои картины в Арцахе. Но
это была первая совместная выставка
отца и сына Григорянов в Арцахе. Юрий
Григорян-младший отмечает, что очень
любит экспонировать свои работы вместе
с произведениями отца.
В одном из своих интервью Юриймладший рассказал следующее: «Я родился и вырос в Москве, но, несмотря
на это, довольно часто бываю на Родине
отца, в Карабахе. Мне там всегда очень
нравилось. Сначала я относился к этому
месту с почтением и симпатией, а позже
и с большим восторгом. В последний год
обучения в Московском художественном
институте имени Василия Сурикова, когда
пришло время задуматься о дипломе, я в
очередной раз съездил с отцом на Родину.
Тогда и принял решение посвятить свою
дипломную работу Карабаху.
Мне очень хотелось показать своими
работами, что Карабах – это не место
войны, ведь у многих данная местность
ассоциируется с чем-то страшным и опасным. Карабах для меня – это мудрые
люди, это любовь к детям, уважение к
старшим. Кстати, за свою дипломную работу, включающую в себя 13 полотен о
Карабахе, я был награждён золотой ме-

далью Академии художеств».
Юрий хранит отцовскую верность армянской тематике. Его занимает тема истоков
земли его предков, на которую он часто
возвращается в поисках вдохновения.
«Каждый мой визит в Арцах вызывает
неописуемые чувства, и я очень рад, что
мой сын также приезжает сюда с большой
любовью», – говорит Юрий Суренович.
Вот что говорит о художниках известный
карабахский писатель и журналист Ашот
Бегларян: «Отец и сын Григоряны – прекрасные люди и творцы. Они органично
дополняют друг друга как в творческом,
так и в человеческом плане. С ними просто
приятно общаться, у них много чему можно
научиться.
Наслышанные друг о друге, мы три года
назад наконец познакомились вживую и
успели за два дня пообщаться, поездить
по Арцаху. Я заметил, что по дороге отец и
сын то и дело пристально вглядываются в
пейзаж за окном машины, явно ища что-то
(кого-то) взглядом.
Наконец, в Каринтаке, деревне, легендарную самооборону которой в январе 1992
года сравнивают с героической защитой
Мусалера 1915 года, мы встретили симпатичного ослика – любимое животное
Юрия Григоряна-старшего. Мои приятели
оживились, от них повеяло искренней радостью, и сам я невольно заразился этим
чувством.
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Для Юрия-старшего это библейское
животное, судя по всему, является символом, напоминающим о родном Цоватехе, где у его дяди Самсона был такой
же милый ослик. Любуясь осликом, художник-отец наверняка вспоминает своё
далёкое детство и ещё больше прикипает
душой к родимому краю. А для Юриямладшего ослик, пожалуй, символизирует
возвращение к истокам, к корням, питающим его творческим эликсиром и
укрепляющим жизненные силы и веру в
будущее.
Вот почему, приезжая, а вернее, возвращаясь каждый раз в Арцах, отец и сын
Григоряны, талантливые художники и настоящие арцахцы, обязательно стараются
встретить это трудолюбивое, выносливое,
терпеливое и покорное, но одновременно
упрямое и своенравное животное, твёрдо
стоящее на родной земле...»
Ашот Бегларян горд тем, что получил в подарок от Юриев работы обоих мастеров,
столь сильно преданных своей Родине –
Арцаху (Нагорному Карабаху). Это неизменно присутствует, зримо и незримо, в непрерывном диалоге отца с сыном.
Загадка живописи Григорянов кроется
в красоте, доброте и любви, которые исходят от их картин. Звучит великолепная
игра цвета и музыки красок. Будучи московскими художниками, они остаются
армянскими, карабахскими. Они прекрасные художники, замечательные люди, подлинные интеллигенты, истинные патриоты,
настоящие карабахцы!
Юрий Григорян как никто другой своими
яркими красками наглядно демонстрирует
москвичам красоты Нагорного Карабаха.
Наслаждаясь картинами Григорянов, невольно влюбляешься в Карабах. На этой
выставке отца и сына Григорянов незримо
присутствует и святой дух – дух нашего
святого Арцаха!
Приглашаю всех любителей живописи и
высокого искусства, всех любителей прекрасного прийти на совместную выставку
заслуженного художника России, членакорреспондента Российской академии
художеств Юрия Григоряна и его сына
Юрия Григоряна-младшего, члена Союза
художников России, и собственными глазами увидеть этот удивительный мир.
Персональную выставку «Диалог с отцом» представляла Галерея современного
искусства THANK. Она проходила в пространстве «ART Коробка» ТРЦ «Ривьера» с
1 по 29 февраля 2020 года.
Александр ЕРКАНЯН.

..
Ïîñëå òðåõëåòíåãî èçó÷åíèÿ âîïðîñà òóðåöêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðèçíàëà Ãåíîöèä àðìÿí
Базирующаяся в Колорадо неправительственная организация Multicultural Mosaic Foundation (Фонд мультикультурной мозаики/MMF),
созданная представителя-ми турецкой общины
в США, признала Геноцид армян 1915 года.
Организация выпустила пресс-релиз, в котором отмечается, что три года назад она создала
комитет по изучению событий 1915 года, связанных с армянским населением Османской империи.
В течение трех лет члены комитета посещали
лекции и площадки для дискуссий с участием
ученых по османской и армянской истории,
геноцидов. Они встречались с потомками

армян, выживших в годы геноцида, изучали академические труды, смотрели документальные
фильмы.

В результате в комитете было принято решение проголосовать по вопросу признания Геноцида армян, и большинство его членов это сделали.
Решение комитета было представлено Совету
MMF, который последовал примеру комитета и 7
марта признал Геноцид армян.
MMF был создан в 2003 году, и позиционирует
себя как организацию, призванную содействовать воспитанию моральных и культурных
ценностей в обществе путем поощрения терпимости и диалога. Фонд также связывают с
именем турецкого проповедника Фетуллаха
Гюлена.

26

¶àðÌ²ð²ð 1-5 (249-253)

2020 Ã. ÑáõÝí³ñ-Ù³ÛÇë

«ß – ñòîðîæ Åðåâàíà, è åñëè ÿ îñòàâëþ
ñâîé ïîäúåçä, êòî áóäåò åãî îõðàíÿòü?»

Недавно Ереван – и не только – отмечал 75-летие
легенды армянского джаза Левона МАЛХАСЯНА
Если Левону Малхасяну задать банальный
вопрос о том, что такое джаз, то в ответ он
прочтет интереснейшую и нестандартную
лекцию о том, почему джаз – это сама жизнь.
Попутно расскажет о Ереване, ведь джаз и Ереван – это две главные любови маэстро. Из тех,
что случаются раз и навсегда.
В любви к Еревану Левон Малхасян признается постоянно и бесконечно. Когда-то в одном
из бесчисленных интервью он сказал фразу,
ставшую крылатой: «Нас, настоящих ереванцев,
остался один подъезд». Было это годы назад,
но до сих пор таксисты, увидев его на улице,
останавливаются и, открывая дверь машины,
говорят: «Садись, маэстро, мы живем в одном
подъезде».
Год 2020-й начался для Малхасяна и ереванцев знаменательно: отмечали 75-летний юбилей джазмена. Теперь, говорит, предстоит
дальняя дорога: поездка в Москву, а осенью в
Америку, там тоже намечаются торжества, как
бы ни отнекивался сам юбиляр. И видимая неохота, с которой он принимает необходимость
путешествий в тридесятые царства, это вовсе
не кокетство. И ты понимаешь это, когда Малхас
говорит: «Не могу я больше десяти дней отсутствовать в Ереване».
...Он только что сыграл одну из двух обязательных к исполнению вещей Бабаджаняна и вернулся за столик в собственном джаз-клубе. «Всю
жизнь я прожил здесь, и никогда даже мысли не
было уехать из Еревана навсегда. Наверное,
полсотни стран объездил, и предложения были
потрясающие, но я – сторож Еревана, и если я
оставлю свой подъезд, кто будет охранять мой
город? Я живу в Ереване, и иначе не может
быть, играю эту музыку, и тоже иначе быть не
может, и всегда об этом мечтал, мечтаю и буду
мечтать», – говорит Левон и обводит взглядом
стены клуба.
«Это место – тоже сбывшаяся мечта», – говорит он. И ты понимаешь, что это правда, потому
что вот это вот место – оно ни в коем случае
не «заведение общепита». Сие становится за
три секунды ясно даже человеку, впервые по-

павшему в Ереван и ничего о клубе
«Малхас» доселе не знавшему. Энергетика тут совершенно уникальная,
силы чудовищной, а, впрочем, такой
и должна быть энергетика места, где
всегда звучит потрясающая музыка.
Днем здесь могут свободно играть начинающие джазмены – инструменты
к их услугам, а вечером к аудитории
(именно к ней, не к посетителям) выходит Левон Малхасян, один или вместе
со звездами мирового джаза, если
они, конечно, находятся в этот момент
в Ереване. Кто здесь (и в «Поплавке»,
где играл Малхас до того, как отстроил
свой клуб) только не выступал: Чик
Кориа, Ал Джеро, Джордж Бэнсон...
Продолжайте сами, вряд ли назовете
кого из монстров, кто не бывал здесь.
Вот разве что тот, смотрящий с чернобелой фотографии – Оскар Питерсон,
облокотившийся на рояль. «Этот человек стал моей музыкальной школой,
музыкальным же училищем и консерваторией. Вот только встретиться с
ним так и не удалось», – сетует Левон.
Вот эта мечта не сбылась, что ж ты можешь поделать...
Легендарных встреч было много, вот
одна из них, еще в далеком 1975 году.
«Мы тогда играли в зале ресторана гостиницы «Ани», обычно играли только
час перед тем, как ресторан начинал
заполняться. Люди сюда приходили
отдыхать, им не джаз нужен был, а такая общеобразовательная музыка, и
мы уступали место ей.
Как раз тогда в Ереване на гастролях
был легендарный Би Би Кинг со всем
своим составом, у них в тот день не
было концерта, и жили они в этой гостинице, пришли после экскурсии в ресторан. Они немного нас послушали, и
несколько человек вышли из зала,
быстро вернувшись с инструментами.
Получился потрясающий джэм-сейшн
часа на четыре – кто бы мог подумать,
что такое возможно...
С бандой Би Би Кинга была переводчица Таня из Госконцерта. Смотрю –
они показывают на меня и что-то ей
говорят. Не утерпел, спросил у Тани,
что там обо мне говорилось. Она и
отвечает, мол, спрашивали, кто этот
белый, который так играет нашу музыку», – рассказывает Малхас.
А ведь джаз в Советском Союзе
фактически появился именно в
Ереване еще в 1936 году, когда в
этом жанре стал играть оркестр под
управлением Цолака Вардазаряна. А
в 1938 году (который многие считают
«расцветом репрессий») по прямому
указанию правительства республики
был
учрежден
Государственный
джазоркестр (да-да, именно так он и
назывался в «страшные» годы), кото-

рый возглавил композитор и дирижер
Артемий Айвазян. А его дело уже
развили и продолжили Константин
Орбелян, оркестры Мартина Вардазаряна, Степана Шакаряна...
Что-то привезли с собой армянские
репатрианты, размышляет Малхасян,
но основная почва для расцвета джаза
была сама по себе.
«Однажды меня спросили: почему
Ереван джазовый, а не Москва, например? Я ответил, что у нас – горы, у нас
издревле использовались барабаны:
для связи, для коммуникации. Если
враг приближается – в барабаны били одним образом, если на свадьбу
созывали окрестные села – иначе. А
барабан – это же основной джазовый
инструмент.
И потом, говорю, вы играете джаз хорошо, отлично играете, но по нотам,
головой. А мы – сердцем играем», –
объясняет маэстро заметную «армянскость» джаза, в рамках советской
территории во всяком случае.
В 1985 году Малхасян организовал
первый джаз-фестиваль в Ереване,
наприглашал музыкантов из двух десятков городов СССР – многие из них
стали известными джазменами. Потом
был возрожденный «Поплавок», уже в
первые годы независимости, где он
сначала играл один, а вскоре затащил
и Ваага Айрапетяна, и Чико, и других.
Первый же международный фестиваль с помощью властей он организовал в 1998-м, форум был, прямо
скажем, представительный. Приехали
NewYorkVoices, джазмены из России,
Грузии, Франции и самого Нью-Орлеана. И это тоже – сбывшаяся мечта.
«Вот только с Питерсоном так и не
увиделся», – опять вздыхает Малхас.
А так ведь – каких только гостей не
было и в «Поплавке», и потом уже в
клубе на Пушкина. И Ельцин, и Путин,
и высшие представители всех местных
властей заходят – нечасто, правда, но
случается.
«Общаться?
–
переспрашивает
Малхасян, – Общался со всеми, и с
Путиным, и с нашими. Только не люблю это афишировать».
Оно и верно – зачем? Джазмен и политик в джаз-клубе все равно станут
говорить о музыке (не о политике же им
разговаривать после джазового концерта), а о музыке Левон Малхасян говорит со всеми и всегда.
А побеседовав, он садится за инструмент, и тогда с тобой, слушатель,
начинают разговаривать двое – Малхас и джаз.
Рубен ГЮЛЬМИСАРЯН.
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Прежде чем рассказать о происшедшем
недавно событии, сделаем небольшой
экскурс в сферу философии и психологии.
Давно известно, что, появившись на
свет, человек рано или поздно задастся
вопросом о смысле своей жизни, о своем
предназначении и долге перед своими
соплеменниками. И тот, кто находит
свое предназначение, выходит сам и ведет за собой свое окружение на более
высокий цивилизационный уровень. В
обществе начинают превалировать более высокие морально-нравственные категории. Это в свою очередь помогает
селектировать новые психологические
типажи личности, для которых смысл существования не только забота о себе и
животе своем, но и о своем народе, нации,
родине. Причем в виде не абстрактной
теории, а реализованных во вполне материальные инфраструктурные объекты, крайне необходимых людям. В
истории большинства народов мира
подобные психотипажи личностей –
большая редкость. Людей, сумевших
добиться впечатляющих успехов в
сфере финансов, а потом серьезно
занявшихся
благотворительностью,
сделавших меценатство смыслом своего существования, очень немного. К
счастью, в истории армянского народа
было немало личностей, сделавших благотворительность частью своей жизни.
Событие, о котором идет речь, – премьера
фильма «Национальный благотворитель»,
произошло в посольстве Республики Армения в Москве, расположенном в бывшем доме семьи Лазаревых, у которых традиции
благотворительности имели глубокие
корни. Благодаря им в Москве появилось
армянское кладбище и армянская церковь.
Для оказания поддержки развивающемуся
армянскому купечеству и созданию климата
наибольшего благоприятствования Лазарев не пожалел подарить Екатерине Второй через графа Орлова крупный уникальный бриллиант, носящий сегодня имя
«Орлов» и считающийся сегодня национальным достоянием России. Точная копия бриллианта «Орлов» была недавно изготовлена на Монетном дворе и подарена
посольству Армении в России.
В ряду армянских благотворителей, не
жалевших своих денег на оплату в получении образования армянских детей,
на строительство, науку и искусство,
можно найти немало имен армянских
благотворителей – Манташев, Шустов,
Гюльбенкян... Список можно продолжить. Судя по всему, заложенные ими
традиции нашли свой отклик и в новейшей истории. Начало событий в
Карабахе способствовало появлению
еще одного благотворителя, связавшего
свою дальнейшую судьбу с Арцахом.
Выходец из Карабаха, выпускник МГУ,
затем журналист, издатель, предприниматель – Левон Гургенович Айрапетян.
Фильм «Национальный благотворитель»
(продюсер Т. Манасян, режиссер В.

Варданян, сценарист О. Массарыгин) рассказывает о его участии в
становлении и укреплении Арцаха.
Показываются построенные на его
средства школы, детсады, больницы.
Тигран Манасян, продюсер фильма, отметил, что еще в начале работы над
фильмом выразили желание и помогли
практически все друзья и близкие к Левону люди. В фильме рассказывает о
своем друге Гагике Закаряне, главе банка «Юнистрим», который участвовал

в фильме еще и как продюсер. Сергей
Саркисов, владелец компании «РЕСО
Гарантия», предприниматель Арсен Мартиросян, Армаис Камалов, врач, академик
РАН, Георгий Хачиян и многие другие.
Айрапетян любил театр. Много друзей
у него было в Театре «Ленком», Театре
Сатиры. Его близкими друзьями были
великий режиссер Марк Захаров, Александр Ширвиндт. Во вступительном слове
Чрезвычайный и Полномочный посол
Республики Армения в России Вартан Тоганян отметил огромный вклад Левона
Айрапетяна практически во все сферы
жизни Арцаха. Именно благодаря его
широким связям как в России, так и за
рубежом удавалось решать острые дипломатические вопросы.
Один из основателей регулярной Армянской армии генерал-лейтенант Норат Тер-

Григорян отметил огромный вклад в ее организации Левона Айрапетяна.
Деловые и личностные качества Левона охарактеризовал Рубен Вартанян,
также сегодня занимающийся благотворительностью и вкладыванием средств
в человеческий капитал в сфере образования в Армении.
Одна из проблем, которая стоит перед
Арцахом, – заселение освобожденных
территорий. Несмотря на традиционно
высокую рождаемость, темпы роста населения все еще недостаточны. Левон
Айрапетян предложил новое оригинальное
решение по стимулированию повышения
рождаемости – организовал и обеспечил
проведение одновременно 700 свадеб.
Все расходы по проведению праздника он
взял на себя. Его усилия не прошли даром.
После проведения массовых свадеб
количество населения Арцаха за год с небольшим увеличилось на 2000 человек!
Причем все молодые семьи получают
помощь и пособие как со стороны государства, так и фонда, учрежденного и финансируемого Левоном Айрапетяном.
Левон Айрапетян всячески помогал восстановлению храмов и церквей не только
в Арцахе, но и принимал активное участие
в строительстве нового армянского собора
и культурного центра в Москве. Был готов,
если участники финансирования откажутся
от своих обязательств, взять все расходы
на себя.
Левон Айрапетян заложил и начал строить в Степанакерте здание для будущего
военного училища наподобие суворовско-

го. Арцах еще долго будет находится под
угрозой агрессии Азербайджана и международного терроризма. «Потому обучение
военному делу с раннего возраста просто
необходимо», – считал Айрапетян.
В скором времени фильм увидят как в
Арцахе, так и в Армении. И тем не менее
кроме гордости и радости за деятельность
такой масштабной личности, как Левон
Айрапетян, возникает недоумение по
поводу того, все ли было сделано, чтобы освободить его из заключения. По
утверждению его соратника и партнера,
редактора газеты «Собеседник» Юрия Пилипенко, несмотря на мощное давление на
Левона, возможность его спасения была.
Руководство Армении явно не проявило
должной настойчивости и заинтересован-

Â28

¶àðÌ²ð²ð 1-5 (249-253)

28

2020 Ã. ÑáõÝí³ñ-Ù³ÛÇë

Âàçãåí ÎÃÀÍÅÑÎÂ
Вазген ОГАНЕСОВ – армянский ас, не
позволивший Гитлеру убежать из Берлина
Армяне внесли большой вклад в победу
Советского Союза над фашистской Германией. Нет такой армянской семьи, которой
бы не коснулась война. На фронтах Великой Отечественной сражались против фашистских захватчиков более шестисот
тысяч сынов и дочерей армянского народа:
300 тысяч были из Армении, 200 тысяч –
из других республик СССР, 100 тысяч
– из диаспоры. Число армянских Героев
Советского Союза – 106. Дважды Героями
Советского Союза стали легендарный
летчик, герой балтийского неба Нельсон
Степанян и Маршал Советского Союза
Ованес Баграмян.
Один из лучших сыновей армянского
народа, сражавшихся против фашистов,
Оганесов Вазген Михайлович родился 20
февраля 1920 года в селе Ором Артикского
района Республики Армения. Начинал
Вазген Михайлович свой прославленный
путь в бакинском аэроклубе, где осваивал
технику пилотирования планеров. С 1940
года в Красной армии, в 1941-м окончил
Тбилисскую военную авиационную школу
пилотов. С декабря 1941 года младший
лейтенант Оганесов на фронтах Великой
Отечественной войны, служил в 347-м
авиаполку. Большинство боевых вылетов
совершил на Як-9, но воевал также на
И-153, Як-1 и Як-3. Командование считало
его лучшим разведчиком 16-й Воздушной
армии.
Всего за период войны В. М. Оганесов
произвел 324 успешных боевых вылета, в
75 воздушных боях лично сбил 23 самолета
(еще 5 самолетов – в группе). Он входил
в символический отряд «Сталинских соколов», так традиционно называли героев советской авиации. Самолет его был
подбит единственный раз в самом конце
войны, 28 апреля 1945 года. Летчик,
тяжело раненный осколками зенитного
снаряда, нашел в себе силы посадить поврежденную машину на свой аэродром.
Свой последний боевой вылет Вазген
Оганесов выполнил во время боев за Берлин. В преддверии Победы предстояло не
допустить вылет из осажденного Берлина
самолета гитлеровского рейха с немецкими
заправилами во главе с Гитлером, пишет
Defacto.am.
27 апреля к вечеру стало известно,
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ности в его спасении. И хотя Левон Айрапетян держался уверенно и достойно
в заключении, тем не менее смерть
пришла к нему в тюрьме. Такие яркие
и масштабные дела и такая печальная
концовка. Но звание «Национального благотворителя» он заслужил. Его друзья и
соратники предлагают представить его
кандидатуру к присуждению посмертно

что, потеряв все аэродромы в Берлине и
вблизи него, немецкое командование готовится использовать для взлета и посадок самолетов главную аллею в парке
Тиргартен. Командующий 3-м ИАК генерал
Савицкий подтвердил эту весть.
Из рассказа маршала авиации Руденко:
«Сразу же после доклада Савицкого я
вызвал своего заместителя генерала
Сенаторова и начальника штаба армии
генерала Брайко. Вместе мы решили: надо принимать экстренные меры. Прежде
всего – тщательно разведать местность,
определить точное расположение и количество имеющихся самолетов, зенитных
средств и площадок, пригодных для
взлета. Выполнить такое задание могли
только опытные разведчики. Не помню,
кто, кажется, Брайко, назвал фамилию
старшего лейтенанта Оганесова. Я хорошо
знал этого бесстрашного летчика. На
его счету к концу войны значилось почти
триста боевых вылетов, он провел более
70 воздушных боев, сбил при этом два
десятка вражеских самолетов. Ведомым
у Оганесова был не менее мужественный
летчик лейтенант Двуреченский.
Задачу Оганесову ставил генерал Сенаторов: «В районе рейхстага и Брандербургских ворот находится секретный
аэродром противника. Надо отыскать его.
Город задымлен. В центре парка Тиргартен много зениток. Придется идти на бреющем...»
Не прошло и двух часов, как мы получили
точные сведения от наших воздушных разведчиков. Ими было обнаружено два легких
транспортных самолета, замаскированных
у входа в парк и охраняемых танками.
Решено было немедленно нанести бомбовый и штурмовой удар по аэродрому,
который мы условно назвали имперским.
А для того чтобы вылет не оказался хо-

лостым, старший лейтенант Оганесов
вызвался показать цель. Он шел впереди
на малой высоте, почти над самыми
крышами. Подлетев к Тиргартену, сделал
горку и с пикирования направил очередь
трассирующих пуль в цель, показывая
идущим следом экипажам, куда вести
огонь.
Пикирующие бомбардировщики сбросили груз на центральную аллею парка, стремясь сделать ее непригодной для взлета,
а Ил-2 нанес удар по самолетам и танкам.
Неугомонный Оганесов решил сделать вираж, чтобы определить результаты налета.
Увидев на месте самолетной стоянки груду
покореженного металла, он поспешил
доложить по радио: «Цель уничтожена!
Задание выпол...» Неожиданно голос его
прервался. Один из вражеских снарядов
попал в самолет, летчик получил ранение.
Но опыт и выдержка помогли ему благополучно посадить поврежденную машину.
Из кабины его бережно перенесли в санитарную машину и отправили в госпиталь. Позже за этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза. Об
уничтожении имперского аэродрома я доложил командующему фронтом маршалу
Жукову...»
15 мая 1946 года за мужество и воинскую
доблесть, проявленные в период Великой
Отечественной войны, Оганесову было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Красного Знамени (трижды),
Отечественной войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды, медалями.
После войны летчик-истребитель продолжал служить в ВВС СССР. В 1950 году он окончил Краснодарскую высшую
офицерскую школу штурманов ВВС. В
1956 году подполковник Оганесов уволился в запас. Жил в столице Азербайджана – городе Баку. Работал главным
инженером хлебозавода. В 1990 году
Вазген Михайлович вместе с семьей переехал в Ереван, спасаясь от армянских погромов в Баку. В Армении талант и опыт
полковника Оганесова был затребован
новорожденной армянской армией, он
стал консультировать и обучать армянских
летчиков.
Легендарный летчик скончался 23 мая
1993 года в возрасте 73-х лет, похоронен на
аллее почетного захоронения ереванского
кладбища «Тохмах».

звания «Национальный герой» Республики
Армения. А еще встал вопрос о том,
кто же сможет сравниться с ним по
благотворительным проектам. Можно
констатировать, что многие в Арцахе после смерти Левона почувствовали себя
сиротами. Поэтому очень важно и необходимо, чтобы эта потеря и боль были
толчком к сохранению и приумножению его
наследия.
Эдвард САХИНОВ.
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Ïî÷åìó Øàìèëü ñäàëñÿ èìåííî àðìÿíèíó Ëàçàðåâó?

Иван Давыдович Лазарев был человеком действительно незаурядным. Государственный деятель, боевой генерал,
участник Русско-турецкой войны 1877–
1878 годов, кавалер ордена Св. Георгия
II степени.
Будущий герой кавказских войн родился
в небогатой армянской семье в городе
Шуша. В 19 лет он поступил рядовым
в Ширванский полк и сразу же получил
боевое крещение: война с горцами была в самом разгаре. Первая награда –
солдатский Георгиевский крест – была
получена «за выдающуюся храбрость». И
уже став офицером, Лазарев по-прежнему
отличался исключительным бесстрашием,
всегда шел в бой впереди своих солдат.
Всю свою жизнь Лазарев прослужил на
Кавказе, военная карьера была успешной,
но поистине многотрудной. Можно смело
сказать: слава его в крае была велика и
заслуженна, его уважали и свои, и чужие.
Будучи в 1850-е годы главой военного
управления в ряде районов Северного
Кавказа (Мехтулинское ханство, Даргинский округ), он приобрел репутацию человека не только беззаветно храброго, но
благородного и справедливого.
Под конец войны, когда Шамиль был в окружении и с ним начали вести переговоры о
его сдаче, он пожелал встретиться лично с
Лазаревым и вести переговоры именно с
ним. В их личной беседе Лазарев назвал
его действия геройскими. Будучи горцем,
Лазарев не подчинился приказу Евдокимова и отказался разоружить Шамиля перед его встречей с сардаром, объяснив это
тем, что это равно унижению.
Вот как описывается этот момент в книге М. Ибрагимовой «Имам Шамиль»:
«Посреди толпы стоял около серой оседланной лошади, облокотившись на стену
одной из крайних сакель, человек мужественного роста, с угрюмым лицом. По
величественной позе нетрудно было в нем
узнать Шамиля.
Встретив мюридов приветствием, полковник Лазарев, не показывая вида, что узнал
грозного повелителя Дагестана, спросил
у мюридов: «Кто из вас Шамиль?» Все
указали на высокого мужчину и ответили:
«Вот тот». Поздоровавшись с Шамилем,
полковник Лазарев после тяжелого молчания сказал: «Шамиль, всему миру известно
о твоих подвигах, и слава их не померкнет.
Если ты, покоряясь силе судьбы, выйдешь

сегодня к главнокомандующему и предашься великодушию государя-императора, то спасешь от гибели тысячу человек,
оставшихся в живых и тебе преданных.
Заверши свои славные подвиги поступком благоразумия и великодушия, а сардар может много для тебя сделать. Он будет ходатайствовать перед государем об
обеспечении будущности твоей и твоего
семейства».
Шамиль колебался и предложил полковнику идти к его сыновьям, пока он вернется
от главнокомандующего, на что Лазарев
ответил: «Я не прислан к тебе аманатом...
Если хочешь, пойдем теперь же, а не хочешь, то я уйду назад...»
Между тем некоторые мюриды, потрясая
оружием, говорили, что за смерть их
повелителя русские дорого заплатят, другие советовали Шамилю согласиться с доводами полковника Лазарева.
Спустя некоторое время Шамиль спросил:
если он явится к главнокомандующему,
дозволено ли будет ему вернуться к своему семейству? На что Лазарев ответил,
что никто не хочет разлучить его с семейством и что, вероятно, никто не будет препятствовать возвращению его в аул.
Наконец, цепь солдат расступилась. Наступила минута, в которую совершилось
величайшее событие в истории Кавказа. И
это была самая тяжкая минута в жизни народного героя. Вот он выходит из родного
аула, окруженный десятками мюридов,
держащих ружья наготове.
Вдруг раздается восторженное, единоглассное и оглушительное «ура!». Шамиль
повернул обратно в аул. Но полковник Лазарев закричал вслед имаму: «Разве ты не
понимаешь, что войска приветствуют тебя
по приказу сардара?» Тогда Шамиль продолжил путь. Находчивость полковника
поправила дело, готовое разрешиться печально.
«Я немедленно пошлю тебя к государю,
– сказал князь Барятинский, указывая на
полковника Трамповского. – Теперь же ты
как военнопленный поедешь с ним в лагерь. Полковник Лазарев распорядится
привезти туда и твое семейство». Затем
главнокомандующий уехал в лагерь. Шамиль был поражен тем, что более он уже не
вернется в Гуниб. Обращаясь к полковнику
Лазареву, имам произнес: «Так ты обманул
меня?»
«Успокойся, – ответил полковник, –
вспомни, что там были мои слова, а здесь

приказание главнокомандующего. Исполняй их, и ты не будешь раскаиваться!»
Наконец он согласился и сел на лошадь.
Его отвезли в лагерь, где ему приготовили
особую палату. Когда он вошел в нее,
то увидел, что ему приготовили чай в серебряном сервизе... Лазарев сам съездил в Гуниб за семейством имама, чтобы
перевезти его в лагерь.
Когда он вошел в саклю, в которой жил
Шамиль со своей семьей, молодой КазиМагомед встретил его опечаленным лицом, и оно выражало многое... Вскоре он
покинет свой дом со своими родственниками и больше не вернется сюда никогда.
Не вернется сюда и Шамиль – хозяин семейства, покинувший свой родной очаг не
по воле своей, а по воле божьей...

Иван Давыдович Лазарев, по происхождению карабахский армянин, хорошо знал
жизнь и обычаи кавказских народов, он
имел влияние как среди христианского,
так и среди мусульманского населения.
Заслуживает особого внимания тот факт,
что в подконтрольных ему районах почти
полностью прекратились кровавые распри
и мятежи.
Местные жители считали его правителем
суровым, но разумным и заслуживающим
доверия. Недаром именно полковника
Лазарева потребовал прислать к себе
Шамиль для переговоров о сдаче! И тот
действительно отправился к вождю горцев,
причем один, без конвоя, а потом доставил
Шамиля к генералу Барятинскому. В 1860
году Лазарев, уже генерал-майор, был
назначен военным начальником Среднего
Дагестана.
Одной из главных проблем, с которыми
ему с самого начала пришлось столкнуться
в крае, это вылазки небезызвестных абреков, которые грабили население, угоняли
скот, похищали людей и при этом кичились
своей доблестью и неуловимостью. Лазарев сразу же объявил, что абречество
является преступлением, которое будет
караться беспощадно. Первый же схвачен-
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страховую компанию выплатить 20 миллионов долларов.
Уделяя особое внимание делам армянской диаспоры, Марка сделали официальным представителем в ряде армянских организаций.

Марк ГЕРАГОС
(родился 5 октября 1957 г., Лос-Анджелес, Калифорния, США)

3 декабря в России ежегодно отмечается
День юриста! Если просматривать подборки знаменитых юристов, то можно в них
встретить хотя бы одного армянина. Звучит как анекдот, но это реальность.
Сегодня мы бы хотели рассказать о двух
культовых адвокатах, которых по каким-то
причинам очень редко вспоминают, один
работает в Америке, другой – в России.
Американский адвокат Марк Герагос,
глава и основатель фирмы Geragos & Geragos. Кроме своих звездных клиентов (Билл
Клинтон, Майкл Джексон, Роберт Даунимладший, Вайнона Райдер, Роджер Клинтон, Крис Браун) Марк боролся за вып-лату
компенсации полутора миллионам армян,
пострадавшим от геноцида в 1915 году
(выплату совершила компания NewYork
Life Insurance). Впоследствии суд обязал

Рубен КИРАКОСЯН
(родился 22 января 1970 г., Ереван)

В России уже долгое время существует
Российско-армянская ассоциация юристов
АРМРОСС, где председателем является
Рубен Киракосян. Рубен известен своей
адвокатской деятельностью, в 2008 году
его даже включили в перечень лучших
юристов России.
Все громкие дела Киракосяна так или
иначе связаны с армянским миром. В иске
против Олега Кузнецова Киракосян заявил
об искажении армянской истории в работах
автора. Также Киракосян защищает Гарника

Арутюняна, который попал в аварию с
пассажирским автобусом Москва – Ереван.
Адвокат и пассажиры рейса настаивают на
полной невиновности Арутюняна и привлечении к ответственности китайского
производителя автобуса, выпустившего
в единичном экземпляре автобус с множеством бракованных деталей, эти данные
установлены следствием, они стали причиной ДТП.
В 2003 году Киракосян добился первого в
России приговора за «убийство по мотивам
национальной и расовой ненависти» во
время судебного процесса над группой
скинхедов, которые убили юношу Карена
Яхшибекова.
А уже в 2018 году в Москве в дни армянской бархатной революции адвокат
помог группе армян – участников несанкционированного митинга на территории
Храмового комплекса. Участники митинга,
которым он помогал, отделались минимальным штрафом, а одного человека
он спас от возбуждения уголовного дела,
мужчина отделался административным
правонарушением.
Армянские юристы известны по всему
миру, и сейчас именно тот день, когда
можно поблагодарить их за ту нелегкую
деятельность, которой они занимаются
ежедневно!
Леонна МАЛХАСЯН.

Àðìÿíå è åâðåè. Ñàìûå áîãàòûå è âëèÿòåëüíûå äèàñïîðû ìèðà
Армян и евреев часто сравнивают как имеющих много общего. Хотя
ничего общего в языке и происхождении у этих народов нет. Армяне –
индоевропейцы, евреи – семиты.

Но что же общего между армянами и евреями?
Оба древнейших народа рассеяны по всему миру, большинство армян
и евреев на данный момент не живут на своей исторической родине по
причине завоеваний, гонений, геноцида. Интересно, что эти народы плохо
поддаются ассимиляции на фоне остальных народов, что позволило им
сохранить свою культуру во время тысячелетней жизни в диаспоре.
Оба народа на родине окружены враждебными странами, которые хотят
их уничтожить.
Обе нации очень интеллектуальны, мегауспешны в бизнесе, хорошо
играют в шахматы и всегда подаются в качестве образцовых нацменьшинств. Талантливых армян и евреев можно увидеть в любой сфере
жизни. Правители разных государств мира часто приглашали армян и
евреев на освоение новых земель, для развития экономик своих государств.
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Любопытный факт. Армяне и евреи, несмотря на свою немногочисленность, самые мощные финансовые группировки во всём мире.
Даже огромная китайская диаспора не обладает такими финансовыми
возможностями, как армянская и еврейская. При этом, по словам многих
экспертов, финансовые возможности армянской диаспоры заметно в
последнее время превышают капиталы еврейской общины за рубежом.
Первые контакты между армянами и евреями датируются глубокой
древностью. Царь Тигран Великий, при котором армянская держава достигла наибольших размеров, завоевав Израиль, привез тысячи евреев в
Армению в I веке до нашей эры. Однако сегодня в Армении остается лишь
небольшая еврейская община из примерно тысячи человек – большую
часть армянских евреев (около ста тысяч человек) в Средние века угнали
в Иран персы.
Интересно, что у евреев и армян есть сходство в уникальности их вер.
Евреи придерживаются иудаизма, религии, которую в мире исповедуют
только они. Армяне следуют своей уникальной Армянской Апостольской
Церкви, заметно отличающейся от других ветвей христианства.

Ïî÷åìó Øàìèëü ñäàëñÿ èìåííî àðìÿíèíó Ëàçàðåâó?

ный абрек был публично подвергнут жестокому телесному наказанию.
Местные муллы посчитали это оскорблением ислама. К Ивану Давыдовичу явилась
большая группа старейшин и заявила, что
телесные наказания противны святому Корану. Лазарев же, в подтверждение своей
правоты, потребовал принести священную
книгу и сам указал те места, которые смущенный мулла должен был зачитывать
вслух перед всеми.
Надо ли говорить, какое впечатление

произвел этот случай на всех присутствовавших и как возвысил авторитет «начальника края». В знак уважения к исламу Лазарев часто посещал мечети, следил за их
состоянием, выделял средства беднейшим
из них.
Генерал всегда стремился разъяснять
свою политику, каждый свой шаг, умел добиваться результата словом, убеждением.
Интересную характеристику отношений
Лазарева с местным населением дает автор книги о нем, вышедшей в 1900 году в

Тифлисе: «Его можно было видеть всегда
окруженного толпою горцев, приходивших
к нему для бесед или совещаний.
У него не было приемных часов. Его двери
были открыты настежь, и каждый смело
приходил к нему со своими нуждами. Он
был в высшей степени доступен, но умел
сохранять гордый начальнический тон,
не допускавший фамильярности, которая
в глазах горцев роняет достоинство начальника».
Арам МКРТЧЯН.
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Îòêðîâåíèÿ èçâåñòíîãî ôèçèêà,
âåðíóâøåãîñÿ ñ òîãî ñâåòà
Ведущий конструктор ОКБ «Импульс»
Владимир Ефремов умер внезапно. Зашелся в кашле, опустился на диван и затих. Родственники поначалу не поняли,
что случилось ужасное. Подумали, что
присел отдохнуть. Наталья первой вышла
из оцепенения. Тронула брата за плечо:
– Володя, что с тобой?
Ефремов бессильно завалился на бок.
Наталья попыталась нащупать пульс.
Сердце не билось! Она стала делать искусственное дыхание, но брат не дышал.
Наталья, сама медик, знала, что шансы
на спасение уменьшаются с каждой минутой.
Пыталась «завести» сердце, массируя
грудь. Заканчивалась восьмая минута,
когда ее ладони ощутили слабый ответный
толчок. Сердце включилось. Владимир
Григорьевич задышал сам.
– Живой! – обняла его сестра. – Мы думали, что ты умер, что уже все, конец!
– Конца нет, – прошептал Владимир Григорьевич. – Там тоже жизнь. Но другая.
Лучше...
Владимир
Григорьевич
записал
пережитое
во
время
клинической
смерти во всех подробностях. Его свидетельства
бесценны.
Это
первое
научное
исследование
загробной
жизни ученым, который сам пережил
смерть. Свои наблюдения Владимир
Григорьевич опубликовал в журнале
«Научно-технические ведомости СанктПетербургского государственного технического университета», а затем рассказал
о них на научном конгрессе. Его доклад о
загробной жизни стал сенсацией.
– Придумать такое невозможно! – заявил
профессор Анатолий Смирнов, глава Международного клуба ученых.
Ïåðåõîä
Репутация Владимира Ефремова в научных кругах безупречна.
Он крупный специалист в области искусственного интеллекта, долгое время работал в ОКБ «Импульс». Участвовал в запуске Гагарина, внес вклад в разработку
новейших ракетных систем. Четырежды
его научный коллектив получал Государственную премию.
– До своей клинической смерти считал
себя абсолютным атеистом, – рассказывает Владимир Григорьевич. – Доверял
только фактам. Все рассуждения о загробной жизни считал религиозным дурманом. Честно говоря, о смерти тогда не
думал. Дел на службе было столько, что и
за десять жизней не расхлебать. Лечиться
было некогда – сердце шалило, хронический бронхит замучил, прочие хвори досаждали.
12 марта в доме сестры, Натальи Григорьевны, у меня случился приступ кашля.
Почувствовал, что задыхаюсь. Легкие не
слушались меня, пытался сделать вдох
– и не мог! Тело стало ватным, сердце
остановилось. Из легких с хрипом и пеной вышел последний воздух. В мозгу
промелькнула мысль, что это последняя

секунда моей жизни.
Но сознание почему-то не отключилось.
Вдруг появилось ощущение необычайной
легкости. У меня уже ничего не болело
– ни горло, ни сердце, ни желудок. Так
комфортно чувствовал себя только в
детстве. Не ощущал своего тела и не
видел его. Но со мной были все мои чувства и воспоминания. Я летел куда-то
по гигантской трубе. Ощущения полета
оказались знакомыми – подобное случалось прежде во сне. Мысленно попытался замедлить полет, поменять его направление. Получилось! Ужаса и страха не
было. Только блаженство. Попытался проанализировать происходящее. Выводы
пришли мгновенно. Мир, в который попал,
существует. Я мыслю, следовательно, тоже
существую. И мое мышление обладает
свойством причинности, раз оно может
менять направление и скорость моего полета.
Òðóáà
– Все было свежо, ярко и интересно,
– продолжает свой рассказ Владимир
Григорьевич. – Мое сознание работало
совершенно иначе, чем прежде. Оно охватывало все сразу одновременно, для
него не существовало ни времени, ни
расстояний. Я любовался окружающим
миром. Он был словно свернут в трубу.
Солнца не видел, всюду ровный свет, не
отбрасывающий теней. На стенках трубы
видны какие-то неоднородные структуры,
напоминающие рельеф. Нельзя было определить, где верх, а где низ.
Попытался запоминать местность, над
которой пролетал. Это было похоже на
какие-то горы.
Ландшафт запоминался безо всякого
труда, объем моей памяти был поистине
бездонным. Попробовал вернуться в то
место, над которым уже пролетел, мысленно представив его. Все вышло! Это было
похоже на телепортацию.
Òåëåâèçîð
– Пришла шальная мысль, – продолжает
свое повествование Ефремов. – До какой
степени можно влиять на окружающий
мир? И нельзя ли вернуться в свою прошлую жизнь? Мысленно представил старый
сломанный телевизор из своей квартиры.
И увидел его сразу со всех сторон. Я
откуда-то знал о нем все. Как и где он был
сконструирован. Знал, где была добыта
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руда, из которой выплавили металлы,
которые использованы в конструкции.
Знал, какой сталевар это делал. Знал, что
он женат, что у него проблемы с тещей.
Видел все связанное с этим телевизором
глобально, осознавая каждую мелочь.
И точно знал, какая деталь неисправна.
Потом, когда меня реанимировали,
поменял тот транзистор Т-350 и телевизор
заработал...
Было ощущение всесильности мысли.
Наше КБ два года билось над решением
сложнейшей задачи, связанной с крылатыми ракетами. И я вдруг, представив эту
конструкцию, увидел проблему во всей
многогранности. И алгоритм решения возник сам собой.
Потом я записал его и ВНЕДРИЛ...
Áîã
Осознание того, что он не один на том
свете, пришло к Ефремову постепенно.
– Мое информационное взаимодействие
с окружающей обстановкой постепенно
утрачивало односторонний характер, –
рассказывает Владимир Григорьевич. – На
сформулированный вопрос в моем сознании появлялся ответ. Поначалу такие
ответы воспринимались как естественный
результат размышлений. Но поступающая
ко мне информация стала выходить за пределы тех знаний, которыми обладал при
жизни. Знания, полученные в этой трубе,
многократно превышали мой прежний багаж!
Я осознал, что меня ведет Некто вездесущий, не имеющий границ. И Он обладает
неограниченными возможностями, всесилен и полон любви. Этот невидимый, но
осязаемый всем моим существом субъект
делал все, чтобы не напугать меня. Я понял, что это Он показывал мне явления и
проблемы во всей причинно-следственной
связи. Я не видел Его, но чувствовал остроостро. И знал, что это Бог...
Вдруг я заметил, что мне что-то мешает.
Меня тащили наружу, как морковку из грядки. Не хотелось возвращаться, все было
хорошо. Все замелькало, и я увидел свою
сестру. Она была испуганной, а я сиял от
восторга...
Ñðàâíåíèå
Ефремов в своих научных работах
описал загробный мир при помощи математических и физических терминов. В этой
статье мы решили попытаться обойтись
без сложных понятий и формул.
– Владимир Григорьевич, с чем можно
сравнить мир, в который вы попали после
смерти?
– Любое сравнение будет неверным. Процессы там протекают не линейно, как у нас,
они не растянуты во времени. Они идут одновременно и во все стороны. Объекты
«на том свете» представлены в виде
информационных блоков, содержание которых определяет их местонахождение
и свойства. Все и вся находится друг с
другом в причинно-следственной связи.
Объекты и свойства заключены в единую
глобальную информационную структуру,
в которой все идет по заданным ведущим
субъектом – то есть Богом – законам. Ему
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подвластно появление, изменение или
удаление любых объектов, свойств, процессов, в том числе хода времени.
– Насколько свободен там в своих поступках человек, его сознание, душа?
– Человек как источник информации тоже
может влиять на объекты в доступной ему
сфере. По моей воле менялся рельеф
«трубы», возникали земные объекты.
– Похоже на фильмы «Солярис» и «Матрица»...
– И на гигантскую компьютерную игру.
Но оба мира, наш и загробный, реальны.
Они постоянно взаимодействуют друг с
другом, хоть и обособлены один от другого,
и образуют в совокупности с управляющим
субъектом – Богом – глобальную интеллектуальную систему.
Наш мир более прост для осмысления,
он имеет жесткий каркас констант, обеспечивающих незыблемость законов природы,
связующим события началом выступает
время.
В загробном мире констант либо нет
вообще, либо их значительно меньше,
чем в нашем, и они могут меняться. Основу построения того мира составляют
информационные образования, содержащие всю совокупность известных и еще
неизвестных свойств материальных объектов при полном отсутствии самих объектов.
Так, как на Земле, это бывает в условиях
моделирования на ЭВМ. Я понял – человек
видит там то, что хочет видеть. Поэтому
описания загробного мира людьми, пережившими смерть, отличаются друг от друга.
Праведник видит рай, грешник – ад...
Для меня смерть была ничем не передаваемой радостью, не сопоставимой ни с
чем на Земле. Даже любовь к женщине по
сравнению с пережитым там – ничто...
Áèáëèÿ
Священное Писание Владимир Григорьевич прочел уже после своего воскресения.
И нашел подтверждение своему посмертному опыту и своим мыслям об информационной сущности мира.
– В Евангелии от Иоанна сказано, что «в
начале было Слово, — цитирует Библию
Ефремов. — И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все
чрез Него начало быть, и без Него ничто не
начало быть, что начало быть». Не это ли
намек на то, что в Писании под «словом»
имеется в виду некая глобальная информационная суть, включающая в себя всеобъемлющее содержание всего?
Свой посмертный опыт Ефремов применил на практике. Ключ ко многим сложным
задачам, которые приходится решать в
земной жизни, он принес оттуда.
– Мышление всех людей обладает свойством причинности, – говорит Владимир
Григорьевич. – Но мало кто догадывается
об этом. Чтобы не причинить зла себе и
другим, нужно следовать религиозным нормам жизни. Святые книги продиктованы
Творцом, это техника безопасности человечества... Смерть для меня сейчас не
страшна. Я знаю, что это дверь в другой
мир.
Иван ПЕТРОВ.

2020 Ã. ÑáõÝí³ñ-Ù³ÛÇë

Èìïåðàòîð Íèêîëàé I
âåðíóëñÿ â Çàêàâêàçüå
Это демонстрировало, что Николай не
намеревался расширять границы империи дальше на юг. Более того, сам визит
императора в регион в 1837 году был
связан со стремлением определиться с
формами правления края, по поводу чего
в Санкт-Петербурге проходили широкие и
острые дискуссии: считать ли Закавказье
колонией и составной частью России или
вводить протекторат по варианту Польши, Финляндии и Остзейского края? К
сожалению, эти исторические эпизоды
фактически не находили и не находят
отражения в закавказской да и в русской
историографии.

Произошло событие важного политического и геополитического значения. В Армении на территории 102-й
российской военной базы Гюмри рядом с церковью Св. Александры Великомученицы установлен памятник императору Николаю I.
Памятник реализован в рамках проекта
«Аллея Российской славы» и должен
служить «возрождению патриотического
духа российского народа». Историческая
привязка памятника вполне объяснима.
Именно при Николае 10 (22) февраля
1828 года в деревне Туркманчай (близ
Тебриза) был подписан договор (трактат),
завершивший русско-персидскую войну
1826-1828 годов. По условиям договора к России отходили Эриванское и
Нахичеванское ханства (Восточная Армения), как говорилось в его первой
статье, «на вечные времена». Кстати,
этот договор составлял основу русскоиранских отношений до октября 1917
года. 21 марта 1828 года император
санкционировал создание Армянской
области из бывших Араратских ханств,
а 25 марта принял титул государя
Армянской области. В указе говорилось
о приобретении «части древней Армении
– Ереванского и Нахичеванского ханств».
Европейские
политические
круги
расценили
образование
Армянской
области как армянское «государственное образование» России, поскольку
учитывалась практика решения национального вопроса – царство Польское,
Великое княжество Финляндское, Верховное правительство Грузии, Имеретинская
и Бессарабская области.
2 июня 1834 года Николай подписал указ
«О разработке проекта крепости Гюмри».
Первый камень в основание храма святой
Александры Великомученицы заложил
сам император во время посещения Армении в октябре 1837 года. Крепость
должна была стать одной из десяти
планируемых крепостей в Закавказье,
имеющих оборонительное значение.

Закавказье тогда оказалось в переплете
интересов Британии, Франции, Персии,
Турции и России. И благодаря пролитой
крови русских солдат вышло так, что в
регионе остались не одни лишь персы и
турки. Вот почему памятник императору
в Гюмри воспринимается как маркер исторического присутствия Российской
империи – России в Закавказье на фоне начавшихся и продолжающихся
после развала СССР в регионе «войн
памяти» и «перекодировки истории».
Это еще и переброска «мостов» через
эпоху большевизма к России имперской,
вопреки тезису, что царская Россия
была «тюрьмой народов», когда, как
пишет современный исследователь Д.
Ткаченко, «кроме образов Пушкина,
Лермонтова, Грибоедова и некоторых
других иные маркеры имперского прошлого Закавказья отсутствовали», а так
называемое русскоязычное население
региона воспринималось только в качестве потомков «колонизаторов» и «оккупантов», причем как дореволюционных, так и советских. Сегодня Россия
восстанавливает историческую память
строительством памятника императору и
демонстрирует символ глубочайшего геополитического содержания. Это большое
начало.

2020 Ã. ÑáõÝí³ñ-Ù³ÛÇë

Âààí Ò
ÒÅÐÜßÍ
ÅÐÜßÍ
ÓËÈ×ÍÀß ÏÅÑÍß
Опять затянул, обессилев вконец,
Печальную песню бродячий певец.
Я так этой песней всегда дорожил,
Как будто я сам эту песню сложил,
Как будто я сам в этой песне скорблю,
Как будто тебе я пою, что люблю.
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«Òèøèíà — ÿçûê Áîãà,
âñå îñòàëüíîå — ïëîõîé ïåðåâîä»
20 мудрейших цитат Джалаледдина Руми

Перевод Г. Кубатьяна

ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÑÅÁÅ
Ночь опустилась, и в дреме смертельной
Звуки утихли, померкли огни.
Воды слагают слова колыбельной:
– Сердце, усни!
Странник забылся во тьме беспредельной,
К дому мечтая направить ступни.
Звезды слагают слова колыбельной:
– Сердце, усни!
Плачь, мое сердце, о жизни скудельной,
Жаждавшей солнца, почившей в тени.
Грезы, любовь и слова колыбельной:
– Сердце, усни!
Перевод Г. Кубатьяна

ÓÑÒÀËÎÑÒÜ
Я путник, заблудившийся в ночи.
Душа устала с грезами прощаться
И покорилась – сколько ни кричи,
До будущего все не докричаться.
Дорога бесконечна и крута,
И нет возврата, и уходят годы.
Моя душа – она как сирота,
Ей на роду написаны невзгоды.
Утрачены навек – их не вернуть –
Сочувствие, и ласка, и отрада.
Она устала. Дайте ей уснуть.
Уснуть. Ей больше ничего не надо.
Перевод Г. Кубатьяна

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ
Унылые проходят дни, унылые слагая песни,
И этой муке искони ты, одиночество, наперсник.
Иллюзии минувших лет, наивной юности картины...
Их не вернешь, их нет как нет, они вовек невозвратимы.
И горечь эту не избыть душе, отчаяньем объятой.
С каким же сердцем мне любить
и петь, как я певал когда-то?
Какой надеждою унять тоску, призвать какое чудо?
Кого молить? Кому пенять? И счастья ожидать откуда?
И да минет меня тщета воспоминаний и химеры.
Объемли душу, немота и одиночество без меры!
Перевод Г. Кубатьяна

ÑÓÌÅÐÊÈ
Там сеют золото сквозные облака,
И волны ласково рассказывают сказки,
И сердце жаждет слов, что пламенны, пока
Усталая душа о тихой молит ласке.
Звенит покой полей, и льет небесный свод
Неистощимый свет печали и молчанья.
В алмазном зеркале немотствующих вод
Сияют облаков живые очертанья.
И в сердце у меня, где только мгла одна,
Тоска так сладостна в своей тревоге знойной, –
Желаний там лампада зажжена...
Как небеса горят на глади вод спокойной!
О сладостная боль в сознании моем,
В бездонном мире ты одна подобна чуду,
Любовь твоя горит и светится во всем,
Безумная тоска безмолвствует повсюду.
Перевод А. Ахматовой

Мавлана́ Джалал ад-Ди́н Мухамма́д
Руми́, известный обычно как Руми или
Мевляна, – выдающийся персидский поэтсуфий ( 1207- 1273). Иногда его называли
также Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад
Балхи, по названию региона Балха, откуда
он родом.
В своих произведениях он воспел совершенство и красоту человека, веру в его
разум.
Его творчество далеко вышло за рамки
национальной литературы, оно принадлежит общемировой культуре и цивилизации.
«Если ты однажды попадешь в
большую беду, не обращайся к Всевышнему со словами: «О Всевышний, у меня
большая беда». Скажи беде: «У меня Великий Всевышний».
«Всевышний отвечает тремя способами. Говорит «да» и дает, что ты хотел. Говорит «нет» и дает то, что лучше.
Говорит «потерпи» и дает самое лучшее».
«Молчи... Смотри, как Бог открывает
дверь. Зачем же ты погружаешься в
мысль, которая эту дверь закрывает?»
«Я долго искал Бога у христиан, но
Его не было на кресте.
Я побывал в индуистском храме и древнем буддийском монастыре,
но и там не нашел я даже следов Его.
Я отправился к Каабе, но Бога не было
и там.
Тогда я заглянул в свое сердце.
И только там узрел Бога,
Которого не было больше нигде...»
«Этот мир – горы, а наши поступки –
крики: эхо от нашего крика в горах всегда
возвращается к нам».
«Доволен я малым и знаю закон: где
роза – там шип, а где клад – там дракон!»
«Самое худшее одиночество – это

остаться среди тех, кто не понимает
тебя».
«Когда беды наваливаются на тебя
одна за другой, когда они доводят тебя
до невыносимого состояния, только не
сдавайся! Потому что это точка, где поменяется ход событий».
«Тишина – язык Бога, все остальное
– плохой перевод».
«Попробуйте не сопротивляться изменениям, которые приходят в вашу
жизнь. Вместо этого пусть жизнь живет
через вас. И не волнуйтесь, что она переворачивается вверх дном. Откуда вы знаете, что жизнь, к которой вы привыкли,
лучше чем та, которая настанет?»
«То, что ты ищешь, тоже ищет тебя».
«Ты, мудрый, суть вещей сперва познай, обманной внешности не доверяй».
«Любящие не встречаются, они с самого начала друг в друге».
«Прежде чем воспитать свой язык,
воспитай свое сердце. Потому что слова исходят от сердца, выходят через
язык».
«У кого большая любовь, у того большое испытание».
«В жизни длиною в полвздоха
Не планируй ничего, кроме Любви...»
«Тот, кто в тебе нашел счастье, – твой.
Все остальные – гости».
«Жизнь без любви не имеет смысла;
Любовь – вода жизни,
Пей же её и сердцем, и душой».
«Дружите с умными, ибо друг глупец
порой опаснее, чем умный враг».
«Когда бы доверяли не словам,
А истине, что сердцем познается,
Да сердцу, что от истины зажжется,
То не было б предела чудесам».
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– Երիտասարդությանս տարիների նախասիրությունները եղել են գեղարվեստական գրականության ընթերցանությունն ու
երաժշտությունը։ Այդ նախասիրություններս առ այսօր էլ պահպանվել են։ Իմ եւ
ընտանիքիս կյանքն արմատապես փոխվեց
այն բանից հետո, երբ 1937 թվականի տարեմուտին մայրս, դառնալով ստալինյան
բռնաճնշուների բազմահազար զոհերից
ﬔկը, ձերբակալվեց ու տասը տարով աքսորվեց Ղազախստան՝ Կարլագ։ Իսկ կարեւորագույն «կյանքիս դասերը» ստացել եմ
ﬔծանուն ռուս գիտնական՝ պատմաբան,
փիլիսոփա, մարդու մոտ լեզվի ու մտածողության առաջացման հիﬓարար տեսության հեղինակ Բորիս Պորշնեւից, որի
ուսանողն էի։ Նրա շնորհիվ է, որ դարձա ե՛ւ
պատմաբան, ե՛ւ թարգմանիչ։ Նրա շնորհիվ
զգացի, որ պատմական գիտությունը հզոր
կենդանի շունչ ունի եւ կապված է ոչ թե
դարերի փոշու եւ թոշնած մագաղաթների,
այլ ﬕշտ կենդանի իրականության հետ։
Բորիս Պորշնեւը նաեւ ստիպեց հասկանալ
ու հավատալ, որ չկա այնպիսի ﬕ լեզու,
որին չտիրապետելով անգամ, իրական
թարգմանիչը չկարողանա թարգմանել։
– ²åñ»Éáí Ù»Ï ¹³ñ, ¸áõù Ý³»õ ï»ë»É áõ ß÷í»É
»ù Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»Í³Ù»ÍÝ»ñÇ Ñ»ï£ ä³ïÙ»°ù
Ýñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£

– Իմ շփուﬓերը հիﬓականում կապված
են եղել մասնագիտական գործունեությանս

հետ։ Բախտ եմ ունեցել համագործակցելու
հայագիտության հենասյուները հանդիսացող, ﬔծագույն վաստակ ունեցող գիտնականների՝ Մանուկ Աբեղյանի, Լեւոն
Խաչիկյանի, Սեն Արեւշատյանի, Արամ
Ղանալանյանի, Սուրեն Երեմյանի, Գագիկ
Սարգսյանի, փայլուն նարեկացիագետ
Պողոս Խաչատրյանի, Արտաշես Մարտիրոսյանի, Աշոտ Աբրահամյանի, Կարապետ Մելիք-Օհանջանյանի եւ շատ
ուրիշների հետ։ Թող ներեն ինձ նրանք,
ում անվանապես չնշեցի։ Հատուկ ուզում
եմ հիշել Հայաստանի գրողների ﬕության
նախագահ Վարդգես Պետրոսյանին, ում
նախաձեռնությամբ ժամանակին որոշվեց
ստեղծել հայ ﬕջնադարյան քնարերգության ընտիր նմուշների տողացի ռուսերեն
թարգմանությունների շտեմարան, այն
հաշվարկով, որպեսզի ռուս բանաստեղծները հետագայում իրականացնեն դրանց
գեղարվեստական թարգմանությունը։ Եթե
չեմ սխալվում, ﬕայն այդ ծրագրի շըրջանակներում գրաբարից թարգմանել եմ
մոտ քսան հազար տող։ Նաեւ ﬕ պատմություն եմ ուզում պատﬔլ վաղուց անցած ﬕ ﬕջադեպի մասին։ Գիտության
ոլորտում, ինչպես եւ այլուր, կան նվիրյալ
մշակներ ու կան նաեւ այլոց գործից անձնական օգուտներ քաղող մակաբույծներ։
Այդպիսի մակաբույծների զոհը կարող
էր դառնալ նաեւ Նարեկացու Մատյանի
ﬔր ռուսերեն թարգմանությունը։ Գրքի
հրատարակման նախօրեին այդ մարդիկ
գնացին Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմ
եւ փորձեցին կասեցնել գրքի հրատարակությունը։ Եվ եթե չլիներ Մատենադարանի այն
ժամանակվա տնօրեն Սեն Արեւշատյանի
անվարան ու կտրուկ ﬕջամտությունը,
Նարեկացին ﬕլիոնավոր ընթերցողների
համար հասանելի իր ռուսերեն հնչեղությունը կարող էր եւ չունենալ։
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