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ÀÐÌßÍÅ Â ÊÐÛÌÓ ÀÐÌßÍÅ Â ÊÐÛÌÓ 

Абсолютное большинство на-
селения Крыма определило 
свою судьбу, пожелав войти в 
состав России. В референду-
ме, конечно, приняла участие 
и армянская община, которая 
до того с какими-либо заяв-
лениями не выступала. По-
зиция армян состояла в тра-
диционно добрососедских 
отношениях со всеми крымча-
нами независимо от нацио-
нальной и религиозной при-
надлежности. Как именно 
проголосовал каждый из наших 
соотечественников, определить 
невозможно – это было глубоко 
личным решением и мнения 
могли быть разными.

десятилетия назад перед 
фактом референдума о 
независимости Нагорного 
Карабаха, не привыкать. И 
вряд ли такие пассажи «оби-
женников» повлияли на выбор 
крымских армян – одним из 
наиболее толерантных на-
циональных меньшинств, ко-
торое сохраняло одинаково 
добрые отношения с русскими, 
украинцами, крымскими тата-
рами, греками, немцами, бол-
гарами, евреями и другими 
этническими группами населе-
ния. До референдума глава 
крымских азербайджанцев Гум-
батов заявил, что референдум 
незаконный и они будут его 
бойкотировать. 
В Баку также очень нервно от-

реагировали на референдум 
в Крыму. «Прежде всего Крым 
является логическим про-
должением таких спорных 
конфликтов, как Карабах, 
Абхазия, Осетия, которые 
провоцируются внешними 
силами», – сказал депутат 

Согласно официальным ис-
точникам, в настоящее время 
на полуострове проживают 
примерно 10-11 тысяч армян, 
или около полпроцента двух-
миллионного населения Крыма. 
Понятно, что показатели 
официальной статистики и 
действительное число армян-
крымчан существенно разнят-
ся. В частности, энциклопедия 
«Армянская диаспора» указы-
вает, что десять лет назад их 
здесь было в два раза больше. 
Крымские соотечественники 

в основном проживают в 
Армянске, Симферополе, Ев-
патории, Феодосии, Керчи, 
Ялте, Севастополе, Судаке. 
Армянские церкви действуют 
в Ялте, Феодосии и Евпатории, 
однако наиболее известным 
является монастырский комп-
лекс Сурб Хач (Св. Крест), 
полностью реставрированный 
в последние годы. Открыты 
воскресные школы, в которых 
изучаются родной язык и куль-
турное наследие. На крымском 

география»). 
Первые группы армян про-

никают в Тавриду из Ви-
зантии. Так, еще в начале 
VII в. в Херсонесе некий 
армянский патриций Вардан 
восстал против императора 
Юстиниана II, сверг его и 
овладел византийским прес-
толом. Наличие постоянного 
армянского населения в Хер-
сонесе и его окрестностях 
подтверждается эпиграфичес-
кими и антропологическими 
исследованиями. Опираясь 
на западноевропейские и 
арабские источники, историк 
М. К. Старокадомская пришла 
к выводу, что «догенуэзское и 
дотатарское население Юж-
ного берега Крыма в очень 
большой своей части состояло 
из русских, армян, греков и 
алан». 
Начало массовой миграции 

армянского населения в Крым 
относится к Х-XI вв, когда на-
селение Великой Армении 
подверглось нашествию 
сельджукских завоевате-
лей. Armenian Maritima 
(«Морская Армения») – так 
называлось юго-восточное 
побережье Таврического 
полуострова в итальянских 
хрониках и документах Гену-
эзской республики. Этот 
примечательный факт отра-
жал реальную этнодемогра-
фическую ситуацию в той 
части Крыма, где к 70-м годам 
XV в. армяне составляли 
неоспоримое этническое боль-
шинство.

* * * 

Согласно свидетельствам 
путешественников, турецким 
и генуэзским источникам, а 
также сведениям крымских 
армянских летописей, храня-
щихся в Матенадаране, только 
в «знаменитой и величествен-
ной Каффе» из 70 тыс. жите-
лей было 47 тыс. армян. В 
городе насчитывалось до 
30 армянских церквей, была 
армянская школа, действовали 
торговые дома, банки, караван-
сараи, ремесленные цехи, 
принадлежавшие каффским 
армянам. Около 10 армянских 
церквей, а также основанный 
в 1358 г. монастырь Сурб-Хач 
(Святой Крест) действовал 
и во втором по численности 
армянского населения городе 

Подобная позиция крымской 
армянской общины еще до 
референдума вызвала исте-
ричную реакцию азербайджан-
ских СМИ. «Крымские армяне 
могут быть вырезаны за 
нейтралитет». Более того, 
азербайджанское агентство 
Vesti.az. в очередной раз при-
бегло к испытанной методе 
аморальных аналогий. «Точно 
такое же поведение характери-
зовало армян в воюющей 
Османской империи, когда 
они ударили в спину своего го-
сударства, что привело к все-
армянскому вою о «геноциде». 
Но армяне так и не сделали 
правильных выводов, и в Кры-
му они могут повторить судьбу 
своих предков», – пишет агент-
ство. 
Впрочем, армянам к подоб-

ному нечистоплотному агит-
пропу азербайджанской 
стороны, оказавшейся два 

парламента Моллазаде. В 
то же время депутат Азай Гу-
лиев заявил об отсутствии 
прямого сходства между ка-
рабахским конфликтом и крым-
ским вопросом, поскольку в 
корне этих конфликтов лежат 
разные исторические факторы. 
Нервозность азербайджанской 
стороны обострилась на фоне 
заявления американского со-
председателя Минской группы 
ОБСЕ Джеймса Уорлика, ко-
торый оставил запись в сво-
ем микроблоге в Twitter, где 
заметил, что США и Россия, 
несмотря на противоречия в 
других вопросах, все еще мо-
гут сотрудничать в нагорно-
карабахском урегулировании. 
Также Джеймс Уорлик отметил, 
что «следует подумать над тем, 
какие уроки можно извлечь из 
украинских событий в контекс-
те конфликта Армении и Азер-
байджана». 

телевидении и радио выходят 
армянские программы, издает-
ся национальный журнал. 
Следует отметить, что благо-

датная земля Тавриды была 
известна армянам с древних 
времен. Армянские воины 
еще в начале Христовой эры 
сражались здесь в рядах войск 
Митридата Евпатора, армянс-
кие купцы вели оживленную 
торговлю с сарматами, сира-
кийцами, другими народа-
ми Кавказа и Северного 
Причерноморья от устья Та-
наиса (Дона) до низовьев 
Дуная. Обстоятельное гео-
графическое описание Таври-
ческого полуострова содержит 
знаменитый памятник армянс-
кой письменности VI-VII вв. 
«Ашхарацуйц» («Армянская 4

Крымские армяне (19 в.)
Музей И. Айвазовского

в Симферополе.

Армянская церковь Ялты.

Город Армянск
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Крыма – Сурхате. Падение Каф-
фы в 1475 г. и установление 
турецкого господства в Крыму 
сопровождались значительным 
сокращением армянского насе-
ления. Многие погибли при 
сопротивлении туркам, часть 
армян ушла в западные земли, 
другая была угнана османами в 
Константинополь... 
К концу XIX в. в Симферополе 

проживали около 3 тысяч армян. 
Помимо мест традиционного 
проживания, армянские общи-
ны имелись также в Керчи, Ял-
те, Севастополе. По данным 
переписи 1897 г., общее число 
армян в Крыму превышало 
15 тысяч. Из среды крымских 
армян того столетия вышла 
целая плеяда выдающихся 
деятелей культуры: художник 
Эманвел Махтесян, великий 
армянский композитор Алек-
сандр Спендиаров, компози-
торы Христофор Кара-Мурза 
и Андреас Кахцацян, знамени-
тый скрипач и музыковед Ова-
нес Налбандян. Особое место 
среди деятелей крымской ар-
мянской культуры занимает 
великий маринист Иван Айва-
зовский. 
Численность армянского на-

селения существенно сократи-
лась в годы революции и граж-
данской войны, когда Крым стал 
ареной жестоких и кровавых со-
бытий. Некоторое оживление 
социально-экономической и 
общественно-культурной жиз-
ни крымских армян в сере-
дине 20-х – начале 30-х гг. 
было связано с проводимой 
большевиками политикой 
советизации национальных 
меньшинств. В частности, по 
данным переписи населения 
1939 г., в Крыму проживало 
всего лишь 12923 армянина, 
что составило чуть более 
процента от всего населения 
полуострова. 
В июне 1944 г. крымские армя-

не стали жертвой чудовищной 
несправедливости. Согласно 
постановления ГКО за N 5984 
СС от 2 нюня 1944 г., вслед за 
крымскими татарами в ходе 
так называемого «второго 
спецпереселения» было де-
портировано из Крыма все 
армянское, греческое и бол-
гарское население. В ходе под-
готовки к выселению органами 
НКВД в Крыму было учтено 
9919 армян, 12 075 болгар и 
14 300 греков. Депортации 
подверглись все лица указан-

ных национальностей незави-
симо от пола, возраста и заслуг 
перед советской властью – 
бывшие подпольщики и пар-
тизаны, инвалиды войны и ве-
тераны труда, члены ВКП(б) и 
комсомольцы, семьи красно-
армейцев, погибших на фронте 
и продолжающих воевать в 
действующей армии, старики, 
женщины, дети... 
Начало организованного воз-

вращения на родину крым-
ских армян было связано с 
возрождением национальной 
жизни. В апреле 1989 г. в Сим-
ферополе на патриотической 
волне, охватившей в то время 
под влиянием акций геноцида 
против армян в Сумгаите, 
землетрясения в Армении и 
событий в Нагорном Карабахе 
практически все армянское 
население СССР, возникло 
Крымское армянское общество 
«Луйс» («Свет»). 
Благодаря энергичной ини-

циативе армянского и гречес-
кого обществ, к которым актив-
но подключились болгарская 
и немецкая общины, вопрос о 
возвращении в Крым депорти-
рованных представителей 
этих этнических групп стал 
предметом рассмотрения 
властей. Одновременно с 
целью формирования банка 
данных и картотеки армян, 
депортированных из Крыма, 
КАО направило в Армению, 
Среднюю Азию, Казахстан, 
Сибирь, Свердловскую об-
ласть и Краснодарский край 
специальных представителей. 
В ноябре 1991 г., по инициати-

ве депутата от армянской 
общины А. С. Данеляна, внео-
чередная сессия ВС Крыма 
приняла постановление «О 
практических мерах по органи-
зованному возвращению в 
Крым депортированных армян, 
болгар, греков и немцев». 
Уже в июне следующего года 
было создано специальное 
Управление по делам депорти-
рованных армян, болгар, гре-
ков и немцев. Вместе с тем, 
по данным 1997 г., на учете в 
Управлении состояло 12 765 
семей депортированных граж-
дан этих национальностей 
(примерно 45 – 46 тыс. человек). 
Совершенно очевидно, что для 
подавляющей массы депорти-
рованных армян, болгар, гре-
ков, немцев и их потомков воз-
вращение на родину так и не 
состоялось...

Подготовил Валерий ГАСПАРЯН.

3 Ñàèäà Îãàíÿí: «Òóðêè, íå Ñàèäà Îãàíÿí: «Òóðêè, íå 
íàäåéòåñü íà çàáâåíèå – íàäåéòåñü íà çàáâåíèå – 
ìû íå çàáûëè íè÷åãî!»ìû íå çàáûëè íè÷åãî!»

Во всем мире нет ни одной армянской семьи, которой не кос-
нулась величайшая трагедия армянского народа – геноцид, 
учиненный тремя преступными турецкими правительствами, 
а именно: османского (султанского), младотурецкого и кема-
левского (Ататюрка) 1894 – 1923 гг. на территории своего исто-
рического обитания – Западной Армении.
Армянам Западной Армении, Киликии, части Восточной Арме-

нии и других мест, пришлось покинуть родной очаг, потому 
что они мешали своим существованием османским ублюдкам 
строить так называемую «великую» Османскую империю. А по-
том, следующие 100 лет трубить на весь мир о цивилизован-
ности своей нации, которые готовы из кожи вон лезть, чтобы 
попасть в Европейский Союз.
Сам дьявол позавидовал бы тому, какими изощренными ме-

тодами пыток и убийств, истязанию и насилию подвергались ни 
в чём ни повинные люди.
Стонала земля от криков и ужасов османской мясорубки.
Это была резня воистину эпических масштабов, и она не может 

остаться незамеченной на задворках истории человеческой ци-
вилизации.
Хочу вспомнить генерала Казачьего Императорского полка – 

Алексея Парфёновича Кулебякина, участника обороны города 
Вана. 
Русского генерала, казака, закаленного в боях, поразили не-

человеческие зверства чинимые турками. Зрелище, увиденное 
в этническом армянском селе Корсот, заставило русских казаков 
плакать. 

1 мая 1915 года казаки и армяне-добровольцы двигаясь в 
сторону армянского села, решили сделать привал. Военные 
разбрелись по окрестностям, их насторожил неприятный запах. 
Пройдя село от начала до конца, они не встретили ни души. Над 
вырезанным армянским селом стоял  плотный смрад – «стойкий 
запах гниющих тел людей, животных и гари». В одном из домов 
казак увидел слепую старуху-армянку. Беспомощная женщина 
тронулась рассудком. Она целую неделю одна, голодная копо-
шилась посреди вырезанной, разлагающейся семьи. Увиден-
ное настолько потрясло генерала, что Кулебякин написал прон-
зительное, бьющее по нервам, стихотворение «Слепая»:

С перерезанным горлом мужчина,
Молодая армянка в белье,
Две замученных девочки, мальчик,
И младенец в кровавом тряпье...
  

5
Åñëè âàø äîì îêàçàëñÿ â îãíå, ïîòîï âàñ íå ñïàñåò.
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  ***
Уцелела старуха слепая
Посреди перебитой семьи,
Несмотря на свое истощенье
И на дряхлые годы свои...

  ***
На полу шевелилась старуха,
Трупный запах чуть с ног не валил…
Армянин помолился, заплакал…
И, не глядя. Ее пристрелил…

Стирая историческую память у своего народа, и введя его в за-
блуждение,  «отцы» нации отнимают у своего же народа шанс на 
покаяние.
Фальсификацией истории занимались многие на протяжении 

истории человечества, но преступная османская верхушка дове-
ла её до совершенства.
Но это не значит, что им удалось стереть нашу память – память 

потомков жертв геноцида. Не надейтесь на забвение – мы не за-
были ничего!
Сегодня правительство Турции тратит миллиарды на институты, 

специально созданные структуры, призванные вводить в заблуж-
дение не только свой народ, но и весь мир, убеждая всех, что яко-
бы Западной Армении не было вовсе, а геноцид целого народа 
– блеф!  
Если это так, почему же по сегодняшний день, турецкое прави-

тельство на глазах как минимум четырех последних поколениях 
турок, планомерно уничтожает памятники культуры, архитектуры, 
шедевров духовного зодчества культурного наследия Западной 
Армении, Киликии и других мест проживания армянского населе-
ния. Причем делается это с молчаливого согласия даже таких  
Международных организации, как ЮНЕСКО, ООН и др. Это  го-
ворит о том, что геноцид, только «культурный» продолжается по 
сегодняшний день.
То, что совершили турки – планомерно уничтожая армян, со 

второй половины 19 века  по 1923 гг. – это абсолютное зло. Они 
должны понести заслуженное наказание за содеянное, за то, 
что отняли у целого народа Родину и на костях наших предков, 
сегодня упиваются процветанием преступного младотурецкого и 
кемалевского детища!
Но мы не допустим забвения! 
Не допустит этого и память о 1,5 миллионах зверски убитых на-

ших мучениках!
Не допустят этого и заветы Полководца Андраника – националь-

ного героя армянского народа, лидера армянского национально-
освободительного движения конца XIX – начала XX веков, На-
ционального героя Болгарии, генерала Российской Империи 
Андраника Озаняна, организатора освобождения Армении и Бал-
кан он турецкого ига. 
На протяжении 30 лет Андраник боролся за его свободу и незави-

симость. Перспективу мирного развития и защиты армянского на-
рода, он связывал с Россией.

«Не закрывайте двери перед единственным нашим дру-
гом – Россией», – не раз повторял он.
Россия, единственная в мире страна, которая четырежды, на 

самом высоком уровне признавала и осуждала геноцид армянс-
кого народа, а именно:
в 1915 году – Правительство царской России;
в 1918 году – Совнарком – Правительство большевистской 

России;
в 1995 и 2005 годах – современная демократическая Россия. 
Армянский народ это хорошо знает и будет всегда благодарен 

России.
И напротив. 
Хорошо зная коварство турок, еще в 1909 году, Андраник проро-

чески предостерег армянских лидеров: 
«Я не могу подружиться ни с султаном, ни с Таалатом, 

ни с Энвером.   
Я не могу им руку пожать. 
«Удачи» вам. Идите и вместе с ними, воспользуйтесь, 

наслаждайтесь.

Я хорошо знаю турок, остерегайтесь ваших новейших 
друзей.
Они съедят и ваши головы, и ваш народ».
Наверное, кто-то задался бы вопросом: Кому это нужно? Дела 

давно минувших дней, канувших в лету...
Позвольте не согласиться!
История имеет обыкновение повторяться! Учитывая колоссаль-

ный масштаб трагедии, следствием чего целый народ лишился 
Родины, недосчитавшись более 1,5 млн. своих граждан; потеряв 
свое имущество, нажитое веками, потеряв культурные и духовные 
ценности; чтобы выжить, вынужден был покинуть свой очаг и рас-
сеяться по всему миру.
Геноцид по отношению к армянам, учиненный тремя преступны-

ми турецкими правительствами: султанским, младотурецким 
и кемалевским в 1894 – 1923 годах на территории Западной 
Армении и Киликии, расценивается как преступление против че-
ловечности и не имеет срока давности. 

– Геноцид армян имел место не только в пределах османского го-
сударства, но и в Восточной Армении, на южном Кавказе, в Баку, 
Шуши в 1918 – 20-х годах (интервенция младотурок, кемалистов 
и азербайджанских мусаватистов).

– Гонения на армян и греков в 50-х годах ХХ века  в Турции.
– В 1988 – 1990 годах массовые погромы в Советском Азербай-

джане (Сумгаит, Кировабад, Баку и др.).
А чего стоит военная агрессия против Нагорного Карабаха!
Но, к сожалению, за прошедший век, мир так и не извлек необхо-

димых уроков из этой трагедии.
Следующими в этой «очереди» оказались армяне Ближнего 

Востока и Сирии. 
Все населенные пункты в Сирии, где компактно проживало 

армянское население (Камышлы, Дамаск, Алеппо, Маалюля, Кесаб 
и др.), с начала войны в Сирии подвергались целенаправленным 
атакам со стороны исламистских бандформирований, прошедших 
подготовку в лагерях на территории Турции.
А недавняя оккупация со стороны сирийских мятежников Кесаба 

(которые вторглись со стороны Турции) и новая депортация армян 
Кесаба показывает, каких больших размеров достигла ненависть 
и нетерпимость, насилие и опасность повторения геноцида, а 
также непрекращающийся поток провокационных действий. 
Считаем важным отметить, что этой новой угрозой расизма 

и геноцида армян и христиан Ближнего Востока выявляются 
направленные против армян, особенно Сирии и Ближнего Вос-
тока, следующие действия, которые, зародившись в прошлом, 
вновь проявляются сейчас и вполне возможно, с новой силой про-
должатся в будущем.
Новый циничный факт депортации армян Кесаба вновь 

воскресил память о жертвах геноцида армян на территории За-
падной Армении, Киликии и Османской Турции в 1894 – 1923 г.г., 
и осознание необходимости возобновления усилий по его приз-
нанию, осуждению и возмещению.
Власти Турции используют антисирийскую политику США и стран 

ЕС под видом неприятия режима Башара Асада, продолжают по-
литику геноцида армян.
История повторяется. 
Сегодня в Кесабе повторилась трагедия 1909 г. и 1915 г., когда 

армяне подверглись массовой депортации и уничтожению.
Кто же ответит за эти преступления?
Когда Турция заявляет, что не было никакого геноцида и вообще 

современные турки не обязаны отвечать за преступления своих 
недавних предков, что они, якобы, строят цивилизованное об-
щество с демократическим курсом, стремятся в Евросоюз и что 
им дороги общечеловеческие ценности, интересно для кого эта 
турецкая сказка и кто в нее поверит? 
За них говорит их оружие и наемные террористы, которые чувст-

вуют себя хозяевами везде, где присутствуют геополитические 
интересы их хозяев. 
Мы требуем, чтобы международные организации, правительства 

цивилизованных стран мира, перестали игнорировать Армянский 
вопрос!
Геноцид в отношении коренного армянского народа на 

территории Западной Армении и Киликии в 1894 – 1923 гг. 
совершенного преступными властями Турции требует спра-
ведливого осуждения со стороны Международного трибунала, 
как преступление против человечности.

Саида ОГАНЯН,
Депутат Национального Собрания (Парламента) Западной Армении,

Председатель международного женского объединения амшенских армян «АМШЕНКА».
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Молодежное объединение Армянской общины Калуги 24 
апреля организовало вечер памяти жертв Геноцида армян в 
Турции, который начался с мелодии «Дле яман», исполненной 
на армянском национальном инструменте дудук. Собравшимся 
также был продемонстрирован фрагмент из фильма «Гнездо 

Âå÷åð ïàìÿòè æåðòâ Ãåíîöèäà àðìÿí ïðîøåë â ÊàëóãåÂå÷åð ïàìÿòè æåðòâ Ãåíîöèäà àðìÿí ïðîøåë â Êàëóãå
жаворонка». Дети выступили с литературной композицией, со-
ставленной из отрывков поэмы Паруйра Севака «Несмолкаемая 
колокольня» в русском переводе. Предлагаем вниманию фото-
репортаж (фотографии Сергея КОНСТАНТИНОВА) с вечера.

7
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2014 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 24-ÇÝ Éñ³ó³í Ð³Ûáó Ù»Í »Õ»éÝÇ 
99-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÁ: àÕç ³ßË³ñÑÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ, 
ÇÝãå»ë Ý³¢ Î³Éáõ·³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý 
ÙÇáõÃÛáõÝÁ ¢ ÙÇçáó³éÙ³Ý ÑÛáõñ»ñÁ Ñ³ñ·»óÇÝ Ð³Ûáó 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ½áÑ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ:

Ապրիլի 24-ի մասին կարելի է խոսել անվերջ ու  անընդհատ: Դա 
հայի ցավն  ու  վիշտն է, որ երբեք չենք մոռանա: Բայց հիշել, սգալ ու  
հարգել պարտավոր ենք բոլորս՝ աշխարհի ցանկացած անկյու նու մ: 
Կալու գայի հայ համայնքի երիտասարդական մի ու թյու նը ապրի-
լի 24-ին կազմակերպել էր հու շ-երեկո՝ Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշա-

տակին: Միջոցառու մը սկսվեց դու դու կի ու ղեկցու թյամբ «Դլե յա-
ման» երգով, այնու հետև ցու ցադրվեց հատված՝ «Արտու յտների 
ագարակը» ֆիլմի ց: Համայնքի երիտասարդներն ու  երեխաները 
հանդես եկան ասմու նքով՝ ներկայացնելով Պարու յր Սևակի «Ան-
լռելի զանգակատու ն» պոեմի ց հատվածներ՝ ռու սերեն թարգմա-
նու թյամբ: Հայը հայ է՝ իր ողջ էու թյամբ, հոգով ու  սրտով ապրու մ է 
իր ժողովրդի ցավով: Այդ էին վկայու մ Հայաստանից հազարավոր 
կիլոմե տրեր հեռու  գտնվող հայ պատանիներն իրենց հու զված 
ելու յթներով: 

²ñÙÇÝ» ²ìºîÆêÚ²Ü
Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁª ê»ñ·»Û ÎàÜêî²ÜîÆÜàìÆ

Î³Éáõ·³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ñáõß »ñ»Ïá ¿ñÎ³Éáõ·³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ñáõß »ñ»Ïá ¿ñ
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éª Ø»Í ºÕ»éÝÇ ½áÑ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝÏ³½Ù³Ï»ñå»Éª Ø»Í ºÕ»éÝÇ ½áÑ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ

Մի ծաղիկ չի տա օտար հողը քեզ, 
Բայց թեկու զ ծաղկես օտար դաշտերու մ, 
Թե հայրենիքու մ մի  գավաթ չու նես, 
Գինիդ արցու նք է քո էլ շու րթերին: 
Օտար աշխարհը մի  հյու ղ չի տա քեզ, 
Բայց թե պալատ էլ տա արեվի տակ, 
Թե հայրենիքու մ մի  խրճիթ չու նես, 
Մոռացված որբ ես օտար լու սնի տակ: 
Բյու ր լեզու  գիտես օտար աշխարհու մ, 
Բայց թե մայրենիդ խորթ է քեզ համար, 
Հու ր լեզու դ պոկված հավք ես վանդակու մ, 
Հավետ կորած ես հայրենյաց համար... 
Քո հայրենիքը Հայաստանն է նոր, 
Ուր ամու լ ժայռն էլ ծաղիկ է ծնու մ, 
Ուր թաղված Մեսրոպ Մաշտոցն ամե ն օր 
Ինձնով քո բախտի մասին է հարցնու մ... 

   ÞÆð²¼
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20 марта 2014 года в Конференц-зале Союза армян России с 
большим успехом прошёл творческий вечер известного поэта, 
переводчика, литературоведа и учёного Глана Онаняна, пред-
ставившего вниманию собравшихся как недавно увидевшую 
свет книгу стихов «Палиндромы судьбы», так и выдержки из го-
товящейся к печати новой книги стихов «Ложь во спасение». 
Вечер с присущим ей профессиональным тактом и умением вела 

писатель, художник и культуролог Нина Габриэлян, неизменный 
руководитель секции поэзии при Литературной комиссии МГО 
САР. 
В зале присутствовали и принимали активное участие в 

обсуждении стихов такие признанные мастера слова, как пре-
красный поэт и переводчик Михаил Синельников, главный 
редактор журнала «Дружба народов» писатель Александр Эба-
ноидзе и глава петербургской писательской организации, член 
Исполкома Международного Сообщества Писательских Союзов 
Иван Сабило. 

Москве... Некоторые широко и охотно цитировали статью Нины 
Габриэлян «Палиндромы судьбы Глана Онаняна», только что 
опубликованную в мартовском номере журнала «Дружба наро-
дов».
В зале царила тёплая, непринуждённая обстановка, каждому 

желающему была предоставлена возможность высказать 
своё отношение к творчеству и личности Глана Онаняна. Все 
согласились с мнением, лаконично и по-восточному образно 
зафиксированном в приветствии из Таджикистана известного пи-
сателя и поэта Тимура Зульфикарова: «Моему брату Глану – из 
Душанбе с любовью: знай, что отныне твои «Палиндромы судьбы 
алмазно врезаны в сакральные скрижали мировой поэзии! Твой 
вечно Тимур Зульфикаров». 
Координатор культурных программ МГО  САР  Гагик Габриелян 

от имени Союза армян России вручил юбиляру памятную медаль 
и высказал мысль о необходимости оказать содействие в издании 
новой книги его стихов «Ложь во спасение». 
На вечере присутствовала второй секретарь Посольства Рес-

публики Армении в Российской Федерации госпожа Виктория 
Мелкумова.

ÐÀÇÌÅÍßÂØÈÉ ÄÅÂßÒÛÉ ÄÅÑßÒÎÊ...ÐÀÇÌÅÍßÂØÈÉ ÄÅÂßÒÛÉ ÄÅÑßÒÎÊ...

Было продемонстрировано три видеодиска с записями выступ-
лений на телевизионных каналах Михаила Синельникова и 
Глана Онаняна («Трудности перевода»), «Москва читающая» 
(Глан Онанян), фотографии из семейного архива юбиляра с со-
ответствующими комментариями. Были зачитаны приветствия 
юбиляру из Москвы (академики РАН Самвел Григорян и Феликс 
Кузнецов), Грузии, Армении, Швеции, Израиля, Белоруссии, Ка-
захстана, Таджикистана, США, Австралии и многих других стран 
ближнего и дальнего зарубежья (всего 67 обращений). 
Выступавшие дали высокую оценку книгам и личности Глана 

Онаняна, армянина по происхождению, русского по воспитанию, 
родившегося в Тифлисе и вот уже четверть века живущего в 

Растроганный юбиляр поблагодарил всех участников вечера за 
тёплый приём и выразил надежду на новые встречи, заключив ве-
чер строчками из своего нового стихотворения «День рождения»:

«Без страха, без обиды
Покинув райский сад,
Я в мартовские иды
Родился век назад...» 

Вечер и интервью с участниками были засняты журналистами 
Первого Российского армянского телеканала.
Расходились люди с затуманенными ностальгическими воспо-

минаниями глазами... 
Александр СИЧАНИН.
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Святая Армянская Апостольская Православная церковь – од-
на из древнейших церквей мира, которая на всем протяжении 
своего существования была неотъемлемой частью Христианской 
Церкви «Единой, Святой, Всеобщей и Апостольской».
Святая Армянская Апостольская Православная церковь, как 

национальная церковь, с Первосвященными престолами Ка-
толикосата Всех армян (Первопрестольный Святой Зчмиад-
зин), Католикосата Великого Дома Киликийского, Армянских 
Патриаршеств Иерусалима и Константинополя, имеет исключи-
тельную миссию в духовной жизни армянского народа, деле раз-
вития его национальной культуры и сохранения национальной 
идентичности. Представительствами и епархиями Армянской 
Апостольской Православной Святой церкви являются: Патриар-
шие предстоятельства Западной Европы, Центральной Европы, 
Индии и Дальнего Востока, армянские епархии – Патриаршая 
Араратская, Ширакская, Гугаркская, Арагацотнская, Гегаркуинкс-
кая. Армавирская, Котайкская, Арцахская, Грузии, Нового 
Нахичевани и России, Южной России, Украины, Франции, 
Великобритании, Греции, Румынии и Болгарии, Германии, Швей-
царии, Канады, Восточная США, Западная США, Аргентины, 
Бразилии, Уругвая, Египта, Дамаска, Ирака, Австралии и Новой 
Зеландии.
Святая Армянская Апостольская Православная церковь – одна 

из древнейших христианских церквей, имеющая ряд особенностей 
в догматике и обряде, отличающих её как от византийского 
православия, так и римского католицизма. Относится к древним 
православным церквям. В богослужении используется армянский 
обряд.
В настоящее время по каноническому устройству единой Святой 

Армянской Апостольской Православной церкви, существуют два 
католикосата – Католикосат Всех Армян, с центром в Эчмиадзине 
и Киликийский, с центром (с 1930 года) в Антилиасе, Ливан. При 

административной независимости Киликийского католикоса, 
первенство чести принадлежит Католикосу Всех Армян, кото-
рый имеет титул Верховного Патриарха ААЦ. В прошлом, в 
Армянской церкви существовали и другии католикосаты и митро-
политанаты, такие как Гандзасарский католикосат в Нагорном 
Карабахе, Ахтамарский католикосат на озере Ван, и Сюникский 
митрополитанат в области Сюник.
Поскольку «католикос» не является синонимом «патриарха», 

указывая не на высшую иерархическую должность, а на выс-
шую духовную степень, наличие нескольких независимых ка-
толикосатов (история ААЦ знает примеры одновременного 
сосуществования пяти католикосов) не является признаком рас-
кола единой церкви, но является исторически обусловленным ка-
ноническим устройством. В условиях иноверческого порабощения 
и территориального разделения Армении, наличие отдельного 
католикосата, способного обеспечить самостоятельное сущест-
вование части церкви на обособленной территории, было 
оправдано. Единство же Армянской церкви воплощается в лице 
Католикоса Всех Армян как преемника святого Григория Про-
светителя.
В ведении Католикоса Всех Армян состоят все епархии в 

пределах Армении, а также большинство зарубежных епархий по 
всему миру, в частности в России, на Украине и в других странах 
бывшего СССР. Под управлением Киликийского католикоса 
находятся епархии Ливана, Сирии и Кипра.
Существуют также два автономных патриархата ААЦ – 

Константинопольский и Иерусалимский, канонически подчиняю-
щиеся Католикосу Всех Армян. Патриархи Иерусалима и Конс-
тантинополя имеют духовную степень архиепископов. В ведении 
Иерусалимского патриархата состоят армянские церкви Израиля 
и Иордании, а в ведении патриархата Константинопольского – 
армянские церкви Турции и острова Крит (Греция).

ÑÂßÒÀß ÀÐÌßÍÑÊÀß ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÀß ÑÂßÒÀß ÀÐÌßÍÑÊÀß ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÀß 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (180-182) 2014 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
10

Բոլոր նրանք, ովքեր Էջմի ածին այցելելիս 
եղել են Նոր վեհարանու մ և բախտ են 
ու նեցել ծանոթանալու  երկրորդ հարկու մ 
ցու ցադրվող արվեստի և պատմու թյան 
բարձրարժեք ցու ցանմու շներին, երբեք չեն 
կարող մոռանալ այն, ինչ տեսել են այդ 
սրահներու մ: Բայց կա մի  բան, որի տպավո-
րու թյու նը դժվար է նկարագրել բառերով: 
Ձեր առաջ բացվու մ են պատի մե ջ տե-

ղադրված չհրկիզվող պահարանի դըռ-
նակները, իսկ նրանց ետևու մ ոսկեձու յլ 
ու  ադամանդակու ռ սալիկներն են, որոնց 
վրա պատկերված են հայոց այբու բենը և 
սրբազան խաչը: Մինչ դու ք կլանված դի-
տու մ եք այդ ձեռակերտ հրաշքը, ու ղեկցող 
հոգևորականը տեղեկացնու մ է, որ «Հայոց 
Այբու բեն» և «Ոսկե Խաչ» աշխատանքները 
պատրաստվել են Ամե նայն Հայոց կաթողի-
կոս Վազգեն Առաջինի նախաձեռնու թյամբ 
ու  պատվերով: Սակայն այս ժլատ խոսքերի 
ետևու մ զարմանալի մի  պատմու թյու ն է 
թաքնված, որը ցանկանու մ ենք շարադրել 
ստորև: Դա 1976 թվականին էր: Սովորական 
օր էր Մայր Աթոռու մ: 
Ինչպես մի շտ, վանքի տարածքը լի էր 

ու խտավորներով ու  զբոսաշրջիկներով: 
Նրանցից շատերն էին ցանկանու մ տեսնել 
Վեհափառին ու  համբու րել նրա աջը: Այդ 
մարդկանց թվու մ էր նաև ոչնչով աչքի 
չընկնող մի  կին: Բանաստեղծու հի Սիլվա 
Կապու տիկյանը ժամանակին առիթ է ու նե-
ցել անձամբ կաթողիկոսից լսել հիշարժան 
օրվա պատմու թյու նը: «Մի անգամ, – ասել 
էր Վազգեն Առաջինը, – վեհարան եկավ 
տարեց մի  կին: Պատմե ց, որ գաղթի տարի-
ներին թողել էր հայրենի տու նը և ոտքով, 
բազու մ զրկանքներ կրելով` հասել էր 
Արաքսի մյու ս ափը: 50 – 60 տարի պահել էր 
իր մի ակ հարստու թյու նը` գերդաստանից 
ժառանգու թյու ն մն ացած ոսկիները, և այժմ` 
կյանքի մայրամու տին, ցանկանու մ էր 
դրանք հանձնել եկեղեցու ն: Հետո կինը զգես-
տի տակից հանեց թաշկինակի մե ջ փաթա-
թած թանկարժեք իրերը` ոսկեդրամն եր, մա-
տանիներ, շղթաներ, գրպանի ժամացու յց, և 
այդ ամե նը լցրեց սեղանին: 
Ես շատ հու զվեցի նրա արարքից: Շնորհա-

կալու թյամբ ընդու նեցի նվիրատվու թյու նը, 
բայց չգիտեի, թե ինչպես պիտի տնօրինեմ 
դրանք: Տեղյակ էի, որ վանքի գանձատանը 
ևս կային համանման իրեր: Ու հենց այդ 
ժամանակ մի տք հղացա հավաքել նվիրա-
բերված ողջ ոսկեղենը և դրանցից ձու լել 
հայկական տառերը: Խորհրդանշական է, 
այնպես չէ՞»: 

ì³½·»Ý ²é³çÇÝÇ Ññ³ß³ÉÇ ì³½·»Ý ²é³çÇÝÇ Ññ³ß³ÉÇ 
««Ù³ùë³Ý»Ý·áõÃÛáõÝÁÙ³ùë³Ý»Ý·áõÃÛáõÝÁ»»

Անշու շտ, գաղափարը ոչ մի այն խոր-
հրդանշական էր, այլև բացառիկ: Կաթո-
ղիկոսի մտահղացման մասին լու րը 
կայծակի արագու թյամբ տարածվեց ինչ-
պես` Հայաստանու մ, այնպես էլ` երկրի 
սահմաններից դու րս: Մարդիկ Էջմի ածին 
էին բերու մ իրենց զարդերն ու  նվիրաբերու մ 
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հետ բազմաթիվ ենթադրելի ու  չենթադրված 
դժվարու թյու ններ էր բերելու : Նախկինու մ 
երբևէ նման կարգի աշխատանք չէր արվել, 
և դեռ հայտնի չէր, թե ինչպիսի տեսք կու -
նենար այն: Իսկ դա, իր հերթին, ծնու մ էր 
մտահոգու թյու ններից առաջինը` ո՞ւմ վըս-
տահել այբու բենը պատրաստելու  գործը: 
Այս հարցու մ, ինչպես ժամանակն ու  արդ-

յու նքները պիտի ցու յց տային, կաթողի-
կոսն անթերի ընտրու թյու ն կատարեց: 
Հայտնի ճարտարապետ Բաղդասար Ար-
զու մանյանը, ով անու րանալի վաստակ 
ու նի հայկական ճարտարապետական 
հու շարձանների վերականգնման ու  
պահպանման գործու մ, մե ծ անակնկալ 
ապրեց, երբ մի  օր նրան հրավիրեցին Վե-
հարան, և Վազգեն Առաջինը նրան առա-
ջարկեց ձեռնարկել «Հայոց այբու բենի» 
պատրաստու մը: 

«Վեհափառ տեր, ախր ես ոսկերիչ չեմ, ես 
քարի մարդ եմ», – տարակու սած պատճա-
ռաբանեց ճարտարապետը: Սակայն կաթո-
ղիկոսը հրաշալի գիտեր, թե ու մ և ինչ էր 
հանձնարարու մ: Ճարտարապետը պիտի 
ներկայացներ տառերի ոճային էսքիզները` 
հավատարիմ մն ալով հայ զարդագրու թյան 
դարավոր ավանդու յթներին ու  մի ջնադար-
յան ծաղկողների կողմի ց կիրառված գեղար-
վեստական լու ծու մն երին: 
Իսկ Արզու մանյանին ընկերակցելու  և նրա 

պատկերներին կյանք էր տալու  հայտնի 
ոսկերիչ Ժիրայր Չու լոյանը, ով գեղարվես-
տական կոմբինատի գլխավոր նկարիչն էր: 
Պատմու մ են, որ նրանք աշխատու մ էին 
կիրակի օրերին, հենց Վեհարանու մ: Այբու -
բենի յու րաքանչյու ր տառի էսքիզը պիտի 
հաստատվեր կաթողիկոսի կողմի ց: 
Տառերն ու նեին 15 սանտիմե տր երկարու -

թյու ն և տեղադրված էին 80 x 130 չափերով 
օնիքսե տախտակի վրա: Վեհափառի գիտա-
կան քարտու ղար ու  թարգմանիչ Պարգև 
Շահբազյանն իր հու շերու մ պատմու մ է. «Երբ 
տառերի էսքիզները պատրաստ էին, Վե-
հափառը կանչել է ոսկերչին, տվել ձու լածո 
ոսկին և ասել` նու յնու թյամբ պատրաստեք»: 
Այբու բենի ստեղծման աշխատանքներն այն-
պիսի հաջող ընթացք ստացան, որ դրանից 
ոգևորված կաթողիկոսն այս անգամ ձեռնա-
մու խ եղավ հաջորդ գաղափարին` ոսկու ց 
և ադամանդներից պատրաստել սրբազան 
խաչը: 
Շու տով նաև հայտնի դարձավ, որ Մարսե-

լու մ բնակվող մի  ֆրանսահայ մե ծահարու ս-
տի ընտանիք պատրաստվու մ է իր վրա 
վերցնել ողջ ծախսը` այսինքն` տրամադրել 
անհրաժեշտ քանակու թյամբ ոսկին: Նման 
խոշոր նվիրատվու թյու նը կարող էր էապես 
հեշտացնել գաղափարի իրագործու մը: 
Սակայն ստացվեց ճիշտ հակառակը: Խոր-
հրդային երկրու մ, որտեղ քարոզվու մ էր աթե-
իզմը, կաթողիկոսի նախաձեռնու թյու նը չէր 
կարող հիացմու նք առաջացնել: 
Մյու ս կողմի ց` իշխանու թյու ններն անըն-

դու նելի և նու յնիսկ վիրավորական պիտի 

այդ նպատակի համար: Հատկապես ակտիվ 
էին սփյու ռքահայերը: 
Այդպես հավաքվեց շու րջ 23 կիլոգրամ ոս-

կի: Սակայն, ինչպես հայտնի է, ոչ մի  լավ բան 
հեշտու թյամբ չի տրվու մ: Այս պարագայու մ` 
հատկապես: Ցանկու թյան իրագործու մն  իր 
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համարեին այն փաստը, որ ԽՍՀՄ-ու մ ինչ-որ բան իրագործելիս 
եկեղեցին պատրաստվու մ է օգտվել կապիտալիստների նվիրա-
տվու թյու ններից: Իսկ այսպիսի հակադարձու թյու նը կարող էր 
լու րջ հետևանքներ ու նենալ ոչ մի այն ծրագրի իրագործման, այլև 
ընդհանրապես պետու թյու ն – եկեղեցի հարաբերու թյու նների վրա: 
Անհրաժեշտ էր գտնել այնպիսի մի  լու ծու մ, որը թու յլ կտար ոչ 
մի այն գործը հասցնել իր ավարտին, այլև խու սափել ամե ն կարգի 

կանները զբաղվու մ են թանկարժեք մե տաղների ու  քարերի մաքսա-
նենգու թյամբ: Ահազանգը ստու գելու  համար Էջմի ածին մե կնեցին 
ՊԱԿ-ի մի  քանի աշխատակիցներ: Այն, ինչ նրանք պարզեցին 
տեղու մ, գերազանցեց բոլոր սպասելիքները: 
Գաղտնիքը բացահայտված էր: Եկեղեցու  և հատկապես Վազգեն 

Վեհափառի գլխին ամպեր էին կու տակվու մ: Սակայն ո՞րն էր լինելու  
իրավապահների և իշխանու թյու նների հաջորդ քայլը: Նրանցից ո՞վ 
կհամարձակվեր որևէ մե ղադրանք ներկայացնել Ամե նայն Հայոց 
կաթողիկոսին: Ու մի նչ վերևներու մ մտմտու մ էին ձեռնարկվելիք 
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անախորժու թյու ններից: 
Եվ հնարամի տ ելքը գտնվեց: Կողմե րը փոխադարձ համաձայնու -

թյան եկան, ինչից հետո Ֆրանսիայու մ ոսկու  ձու լակտորը բաժան-
վեց բազմաթիվ փոքր կտորների, դրանցից զանազան զարդեր պատ-
րաստվեցին և բաժանվեցին այն բոլոր զբոսաշրջիկներին, ովքեր 
պատրաստվու մ էին Հայաստան մե կնել: 
Մարդիկ գալիս էին իրենց հայրենիքը, այցելու մ էին Մայր Աթոռ 

և այնտեղ էին թողնու մ նախապես ստացած թևնոցները, մատա-
նիներն ու  շղթաները: Ըստ տեղեկու թյու նների` ֆրանսահայ վանե-
ցիների նվիրաբերած ոսկին Էջմի ածին տեղափոխվեց ավելի քան 
70 զբոսաշրջիկների օգնու թյամբ: Խաչի պատրաստման համար 
անհրաժեշտ եղավ մոտ 20 կիլոգրամ ոսկի և շու րջ 200 թանկարժեք 
քար: 
Դա 1979 թվականին էր: Աշխատանքներն արդեն մոտենու մ էին 

ավարտին, երբ Հայաստանի Պետական անվտանգու թյան կոմի տեի 
ղեկավարին զեկու ցեցին Էջմի ածնու մ նկատվող տարօրինակ 
ակտիվու թյան մասին: Չեկիստներն արձանագրել էին ոչ մի այն 
օտարերկրյա զբոսաշրջիկների տարօրինակ ու  «առատաձեռն» 
վարքը, այլև տեղյակ էին ոսկերիչների հետ հոգևորականների բազ-
մաթիվ հանդիպու մն երի մասին: Իսկ Արզու մանյանի ու  Չու լոյանի 
պարբերական այցերը Մայր Աթոռ նոր երանգ էին հաղորդու մ կաս-
կածներին: 
Ձեռքի տակ եղած տեղեկու թյու նները հենց սկզբից նրանց հիմք 

տվեցին ենթադրելու , որ ինչ-որ բան «մաքու ր» չէ, և եկեղեցա-

քայլերի մասին, հենց Մայր Աթոռու մ գտնվեց փակու ղու ց դու րս 
գալու  ամե նահնարամի տ տարբերակը: Վազգեն Առաջինն ասաց, 
որ որոշու մ է կայացվել ոսկու ց պատրաստել նաև Հայկական ԽՍՀ 
պետական զինանշանը: Առաջարկն իշխանու թյու նների սրտով էր: 
Բոլորը թեթևացած շու նչ քաշեցին: 

1982-ին եռյակը լրացրեց «Հայաստանի գերբը»: «Թող սրանք լինեն 
իմ նվերը հայ ժողովրդին», – հետագայու մ պիտի ասեր Վազգեն 
Վեհափառը: Երկար ժամանակ այդ չհրկիզվող պահարանի բանա-
լիները գտնվու մ էին մի այն կաթողիկոսի մոտ: Պատվավոր հյու րերի 
առաջ նա անձամբ էր բացու մ գանձարանի դռնակը և հպարտու թյամբ 
ցու ցադրու մ արվեստի երեք կատարյալ ստեղծագործու թյու նները: 
Հասարակ մահկանացու ների առաջ այդ դռները մն ու մ էին փակ` ոչ 
թե կաթողիկոսի, այլ` իշխանու թյու նների պահանջով: 
Միայն 1991 թվականից հետո մարդիկ կարողացան տեսնել ու  գնա-

հատել եկեղեցու  ամե նաթանկ գաղտնիքներից մե կը: «Ի՞նչ արժեն 
այդ երեք սալիկները», – պիտի հարցնեն ոմանք: Մի քանի տասնյակ 
կիլոգրամ ոսկի, ադամանդակու ռ, բազմաթիվ թանկարժեք ու  
կիսաթանկարժեք քարեր, գերազանց գեղարվեստական աշխա-
տանք: Գլու խգործոց: Հետաքրքրասերներին հիասթափու թյու ն է 
սպասվու մ: 
Ոչ ոք չի փորձել հաշվել այդ գանձերի արժեքը: Քանի որ դրանք 

անգին են: Քանի որ դրանք մե ր ժողովրդի մշակու թային ու  հոգևոր 
գանձարանի անբաժանելի մասն են, իսկ այդ հարստու թյու նը գնա-
պիտակ ու նենալ չի կարող: 

ÐáíÇÏ â²ðÊâÚ²Ü 

²Ý³ëï³ë ØÇÏáÛ³ÝÇ ¹ÇåáõÏ å³ï³ëË³ÝÁª ²Ý³ëï³ë ØÇÏáÛ³ÝÇ ¹ÇåáõÏ å³ï³ëË³ÝÁª 
ß³ËÙ³ïÇ ã»ÙåÇáÝ îÇ·ñ³Ý ä»ïñáëÛ³ÝÇÝß³ËÙ³ïÇ ã»ÙåÇáÝ îÇ·ñ³Ý ä»ïñáëÛ³ÝÇÝ

Մի անգամ, Մոսկվայու մ, շախմատի աշ-
խարհի 9-րդ չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանը 
եկավ Անաստաս Միկոյանի մոտ և բողոքեց 
նրան, որ չնայած աշխարհի չեմպիոն է հան-
դիսանու մ, անընդհատ ռու սների կողմի ց 
բազմապիսի խոչընդոտների է հանդիպու մ, 
հաճախ շովինիստական վերաբերմու նքի ար-
ժանանու մ: Միկոյանը նրան պատասխանեց 
շատ դիպու կ.

– Ինչի ես զարմանու մ, չէ որ սա նրանց եր-
կիրն է:
Սա բոլոր նրանց համար, ովքեր գաղթականի 

ցու պը ձեռքին գնու մ են ավելի լավ կյանք գտնե-
լու  համար: Մի մոռացեք, դա ձեր հայրենիքը չէ, 
դա Իրենց երկիրն է:

 
È¢áÝ êîºö²ÜÚ²Ü
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Բարեկեցու թյու նը, որ այս կամ այն չափա-
բաժնով ձեռք են բերու մ Ամե րիկա գաղթող 
հայերը, էժան չի նստու մ նրանց վրա: Ամե -
րիկյան պերճանքին հասած հայը 100-ից 
95-ի դեպքու մ թշվառու թյան ճանապարհ է 
հաղթահարու մ: Հայաստանու մ որոշակի 
դիրքի հասած եւ կայու ն կարգավիճակ 
ու նեցող մարդու  համար հատկապես 
արտագաղթն իսկական փորձու թու ն է: 
Ստիպված է սկսել 0-ից, որովհետեւ այստեղ 
ոչ ոքի նրա հայաստանյան ձեռքբերու մն երն 
ու  կարգավիճակը չեն հետաքրքրու մ: Հե-
ռու ստատեսային հաղորդու մն եից մե կի 
ժամանակ ոչ անհայտ երգչու հիներից մե կը 
պատմու մ էր, որ օրվա ապրու ստ ձեռք բե-
րելու  համար երկար ընթացք ստիպված է 
եղել մաքրել Մանհեթենի զու գարանները:
Հնարավո՞ր է բանաձեւել մարտահրավեր-

ների այն փշոտ փու նջը, որ իբրեւ սկզբի 
անակնկալ, մատու ցվու մ է մե ր հայրենակից-
ներին Ամե րիկա ոտք դնելու  հենց առաջին 
պահին եւ նու յնիսկ հետո, երբ երկար 
տարիներ բնավորվու մ են այստեղ: Այս 
ոչ հաճախակի քննարկվող թեման էր 
մե կնաբանվու մ Գլենդելի հանրային 
գրադարանու մ, որին մասնակցու մ էին 
Կլինիկական հոգեբանու թյան դոկտոր, 
հայ-ամե րիկյան հոգեկան առողջու թյան 
մի ու թյան հիմն ադիր Էմմա Օշականը, Ֆեր-
րահիան ազգային վարժարանի տնօրեն 
Ջոն Քոսակյանը, հոգեբանու թյան պրոֆե-
սոր Հակոբ Տեր Կարապետյանը: Ով է հայը 
Ամե րիկայու մ, ինչպես է զգու մ իրեն նա 
այստեղ... Հոգեբանու թյան պրոֆեսոր Հա-
կոբ Տեր Կարապետյանը կարծու մ է, որ 
ապրու ստի խնդիր լու ծելու ց զատ, հայ գաղ-
թականը ստիպված է հաղթահարել նաեւ 
լու րջ մարտահրավերներ, որոնք կապված 
են նրա ազգային պատկանելու թյան 
եւ մշակու թային համակերպման 
(ադապտացիա) հետ: Նա հետաքրքիր 
սահմանու մ է անու մ մշակու թային 2 աշ-
խարհայացքների` ամե րիկյանի եւ հայ-
կականի, տարբերու թյան վերաբերյալ:  
Տոհմի կ հայկական մտածելակերպը, լա-
տինական ու  ասիական մշակու յթների 
նման, ավելի հավաքական է, երբ առաջնա-
յինն ավելի շատ հասարակական, կո-
լեկտիվ մոտեցու մն երն են: Անհատի 
հաջողու թյու ններն ու  ձախողու մն երը 
ազդու մ են նաեւ կոլեկտիվի` ընտանիքի, 
հարազատների, ընկերների, մե րձավոր  
շրջապատի վրա, իր նվաճու մը նրանց նվա-
ճու մն  է, իր ոճիրի մե ջ նաեւ ընտանիքի, 
մե րձավորների մե ղսակցու թյու նը կա: Ան-
հատը պատասխանատու  է իր գործած 
հանցանքի համար ընտանիքի առաջ, 

եւ ձախողվելու  դեպքու մ հանցանքի 
զգացողու թյանը զու գահեռ նաեւ խոր 
ամոթի զգացողու թյու ններ է ապրու մ 
ընտանիքի եւ մե րձավորների առաջ: 
Այս երեւու յթն այնքան էլ բնորոշ չէ ամե -
րիկյան մի ջավայրին: Հանցագործ անհա-
տի հանցանքը մի այն իրենն է, եւ եթե 
ամոթ էլ զգա, մի այն իրեն է վերաբերու մ: 
Նու յնկերպ անհատի նվաճու մն երն ու  
մտահոգու թյու նները անհատինն են եւ 
չեն ազդու մ մի ջավայրի վրա: Ահա այս 
երկու  հակադիր արժեքների բախու մն  է, 
որ հակասու թյու ններ է ծնու մ եւ ազդու մ 
Ամե րիկայու մ ապրող հայի ապրելակերպի 
վրա: Նա կամ պիտի ընտրի դրանցից 
որեւէ մե կը կամ չմե րժելով մե կնու մե կին` 
հարմարեցնի դրանք իր ապրելակերպի 
առանձնահատկու թյու ններին:
Հավաքական տոհմի կ արժեքների մի ջա-

վայրու մ դժվարու թյու ններ ու  հոգեբանա-
կան պրոբլեմն եր ապրող անհատը դրանք 
կարող է կիսել մե րձավորների հետ, մի ասին 
լու ծու մն եր գտնել, իսկ անհատապաշտ 
սկզբու նքներով մե ծացած կամ դրանք որդե-
գրած ամե րիկահայը իր նեղ պահին էլ մե -
նակ է լինելու , քանի որ իր ձախողու մն երը 
առավելապես իրենն են դիտվու մ:
Տոհմի կ հայկական արժեքները փրկու թյան 

օազիս են նաեւ ծնող-զավակ հարաբերու -
թյու ններու մ: Հոգեբան Էմմա Օշականը 
գտնու մ է, որ ինչքան ամու ր լինեն ընտա-
նեկան կապերը, այնքան օտար մի ջավայրի 
աղտերի ազդեցու թյու նները քիչ հավանա-
կան են: Իհարկե, բազմաթիվ են նաեւ հայ 
երիտասարդները, ովքեր ներգրավվու մ են 
թմրանյու թերի վաճառքի մե ջ եւ պատժվու մ 
ամե րիկյան բանտերու մ: Սակայն հակառակ 
ամե րիկյան հանրային դպրոցների, որտեղ 
անգամ զու գարաններու մ աշակերտներն 
իրար թմրանյու թեր են առաջարկու մ կամ 
կարող են իբրեւ նվեր առաջարկել մի մյանց, 
հայկական մասնավոր դպրոցներու մ նման 
բան չկա: Նու յնկերպ զենքի, դանակի գոր-
ծածու թյու ն, վայրագու թյան դրսեւորու մն եր 
խիստ հազվադեպ են հայկական կրթարան-
ներու մ:

Մեկ այլ հանգամանք եւս... կրթու թյան 
հանդեպ պաշտամու նքի հասնող սերը, որ 
այնքան հատկանշական է հայ ընտանիքի 
համար, հեռավոր Ամե րիկայու մ եւս փո-
խանցվու մ է զավակներին: Հետաքրքիր 
փաստ է, որ Գլենդելի հայկական դպրոց-
ներու մ ընդհանրապես drop out–ներ /ու սու մ-
նական դասընթացի ընդհատու մն եր/ չկան, 
որ այնքան բնորոշ է հանրային վարժարան-
ներին:

Սփյու ռքու մ ազգերի խառնամբոխի մե ջ 
ապրող հայը ենթագիտակցորեն ամե ն օր 
իր հայկական ինքնու թյու նը հաստատելու  
խնդիր ու նի:

Հոգեբանու թյան պրոֆեսոր Հակոբ Տեր Կա-
րապետյանը, որ 30 տարի ու սու մն ասիրել է 
աշխարհասփյու ռ հայու թյան ինքնու թյան 
հարցը, հետաքրքիր, սակայն վիճարկելի 
տեսակետ է հայտնու մ: Նրա եզրահանգու մն  
այն է, որ օտար երկրու մ հայկականու թյու նը 
պահելու  խնդրու մ հայ զգալու  զգացողու -
թյու նն ամե նակարեւորն է: «Կրնա հայերեն 
չգիտնալ եւ շատ զորավոր հայ ըլլալ: Լե-
զու ն կարեւոր է, բայց էլ պայման չէ, կան 
շատերը, որ Ամե րիկայու մ հետամու տ են 
հայ դատին, բայց հայերեն բառ չգիտեն, կամ 
հայերենը երկրորդական է իրենց լեզվական 
կարողու թյու նների մե ջ»: Ասենք, որ նրանց 
մե ծ մասը սովորաբար երրորդ սերնդի հա-
յերի զավակներ են, ովքեր լեզու ն չգիտեն 
ոչ իրենց կամոք: Կան եւ հրաշալի հայերեն 
իմացողներ, բայց ոչնչից գաղափար չու նեն, 
ոչնչով հետաքրրված չեն եւ չեն էլ մտածու մ 
որեւէ օր Հայաստան այցելելու  մասին:

Հակոբ Տեր Կարապետյանն իր տեսակետին 
զու գակցու մ է հետեւյալ օրինակը նաեւ ֆի-
զիոլոգիական հայկականու թյան հարաբե-
րականու թյան վերաբերյալ: Հայտնի է, որ 
National Geographic ընկերու թյու նը համաշ-
խարհային ու սու մն ասիրու թյու ններ է կա-
տարու մ գենետիկ ժառանգականու թյան 
վերաբերյալ: Ցանկացած ոք, ով կամե նու մ 
է մանրամասներ իմանալ իր գենետիկ 
կերտվածքի վերաբերյալ, կարող է ընկե-
րու թյանն ու ղարկել անհրաժեշտ տվյալ-
ներ եւ տիրապետել այդ հետաքրքիր ին-
ֆորմացիային: Նրա զավակներն անցած 
Ծննդյան տոներին հենց այդպիսի նվեր են 
արել իրենց հորը` ֆիզիկական ժառան-
գականու թյան վերլու ծու թյան մասին մի  
ծրար հանձնելով նրան: Ըստ այդմ` նա 
զարմանքով «հայտնաբերել» է, որ ինքը 67 
տոկոսով կորսիկացի է, մի  քիչ` իրանցի եւ 
մի  քիչ էլ նախամարդու  տվյալներ ու նի:
Գիտնականը փաստը փորձու մ է բացա-

տրել հետեւյալ հանգամանքով: Միջնադա-
րու մ Անատոլիայով հռոմե ական զորքեր են 
անցել եւ մի գու ցե խառնվել են տեղացիների 
հետ եւ հիմա իր մե ջ ավելի շատ իտալացու  
ներկայու թյու ն կա:

Ուրեմն , ինչի՞ց է կախված մե ր ֆիզիկական 
հայկականու թյու նը: Ի՞նչ թիվ են կազմու մ 
այն հայերը, որ բացառապես կամ գոնե գըլ-
խավորապես հայկական գեների կրողներ 
են: Հարաբերականու թյան տեսու թյու նն 
այստեղ էլ հիշեցնու մ  է իր մասին:

Կարինե ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

Լու սանկարը` cesran.org-ի 

à±í ¿ Ñ³ÛÁ ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙà±í ¿ Ñ³ÛÁ ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ
²åñáõëïÇ ËÝ¹ñÇó ½³ï²åñáõëïÇ ËÝ¹ñÇó ½³ï

Ñ³Û ¿ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÁ ëïÇåí³Í Ñ³Û ¿ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÁ ëïÇåí³Í 

»Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É Ý³»õ»Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É Ý³»õ  ³½·³ÛÇÝ³½·³ÛÇÝ

ÇÝùÝáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝùÝáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñ

Ð³ÛÏ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³é³ÝóÐ³ÛÏ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³é³Ýó

Ù³Ûñ»ÝÇÇ ÇÙ³óáõÃÛ³ÝÙ³Ûñ»ÝÇÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý
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Ò»½ »Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ëáßáñ³-
·áõÛÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ñ»ï³¹³ñÓ ËáëùÁ` ³ñ¹»Ý Ñ³-
í»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç Íí³ñ³Í ºÕÇß» â³ñ»ÝóÇÝ:

Գրեթե ոչ մի  հարցու մ մե նք իրար չէինք հասկանու մ, հայկական 
մշակու յթի մի ևնու յն երևու յթները տարբեր կերպ էինք գնահատու մ, 
ընդհարվու մ էինք նաև փիլիսոփայական հարցերու մ: Ու, նախ 
և առաջ, մե նք տարբեր կերպ էինք ընկալու մ հայ ժողովրդի 
պատմական տեսակը: Չարենցը, որը մե ծացել էր թու րքական 
մի ջավայրու մ, երկու  ազգային մշակու յթների և երկու  կրոնների 
հակասու թյան պայմաններու մ, իր կաշվի վրա էր զգացել, թե 
ինչ է սեփական ազգային նկարագիրը խեղդելու ց, կեղեքելու ց և 
ոչնչացնելու ց պահպանելը, տեսնու մ էր հայու թյան առավել բնորոշ, 
առավել «սեփական», անկրկնելի, ազգային տիպականացման պահ-
պանմանն ու ղղված պատմական դերի ողջ ու ժը:

Ես, ընդհակառակը, մե ծացել եմ մոսկովյան մտավորականու թյան 
մի ջավայրու մ, որտեղ ազգային առանձնահատկու թյու ններին մե ծ 
նշանակու թյու ն չէին տալիս, իսկ գլխավոր էին համարվու մ հա-
մամարդկային արժեքները և դրանք յու րացնելու  կարողու թյու նը: 
Մանկու ց շու րջս տեսնելով մտավորական «ռու ս հայերի»` ես ամե նից 
շատ հպարտանու մ էի մի ջազգային մշակու յթը խորապես ընկալելու  
և «աշխարհաքաղաքացի» դառնալու  հայերի հատկու թյամբ:
Մանկու ց մե ջս տպավորվել էր Կլոդ Ֆառերի ինչ-որ մի  վեպ, որի 

հերոսու հին մի  ծեր հայու հի էր, որը դարձել էր փարիզյան սրահի 
ամե նակրթված տիրու հիներից մե կը: Նա տարբեր երկրների գիտ-
նականների ու  նկարիչների հետ զրու ցու մ էր բոլոր լեզու ներով, 
մի նչդեռ մի նչև քսանյոթ տարեկանը նա, իր իսկ հավաստմամբ, 
անգրագետ էր եղել և ապրել առանց լու սամու տների մի  հյու ղակու մ: 

Չարենցին զայրացնու մ էր, որ ոչ մի  եվրոպացի, առավել ևս Կլոդ 
Ֆառերի նմանը, չի կարող հասկանալ հայ կնոջ էու թյու նը: Այ, եթե 
ինքը` Չարենցը, տեսներ այդ կնոջը, կմոտենար նրան և հայերեն 
կշշնջար նրա ականջին. «Մայրի՛կ, խոհանոցից ինձ մի  բաժակ 
սառը ջու ր բեր» և նրա ու սերի շարժման, նրա քայլվածքի, հայացքի 
մե ջ նա կտեսներ ոչ թե «եվրոպական մշակու յթի բոլոր գագաթները 
նվաճած» հայու հու ն, այլ այն հայու հու ն, որը հազարամյակներ շա-
րու նակ մի  բաժակ ջու ր է բերել ամու սնու ն, սեղանի շու րջը նստել է 
մի այն նրանից հետո և հնազանդվել է նրան:

– Դո՛ւք էլ, տիկի՛ն ջան, – ասու մ էր նա ինձ տասնյակ անգամ` մե ջս 
առաջացնելով անզոր զայրու յթի բռնկու մ, – դո՛ւք, սիրելի՛ Մարիամ, 
ճիշտ ու  ճիշտ նու յնպիսի հայ կին եք և երբևէ կհամոզվեք դրանու մ:
Այս բառերն ինձ այնպես էին զայրացրել, որ ես ոչ մի  անգամ 

դրանք չեմ հիշատակել: Եվ եթե ես այժմ, կյանքիս ու թսու ներորդ 
տարու մ, համարձակվու մ եմ պատմե լ այդ մասին, ապա մի այն այն 
պատճառով, որ... համոզվեցի Չարենցի ճշմարտացիու թյան մե ջ: 
Հետադարձ հայացք նետելով ահռելի և անդադար աշխատանքով և 
նու յնպիսի ահռելի վիրավորանքներով լի կյանքիս, չստանալով կա-
տարածս աշխատանքի իսկական գնահատականը, զարմանալով 
իմ նկատմամբ այդպիսի անհարգալի վերաբերմու նքից և ինքս ինձ 
բազմի ցս հարցնելով` ինչու ՞, ինչու ՞, հանկարծ հասկացա, որ ես 
հենց այն հայ կինն եմ, որը համառորեն շարու նակու մ է աշխատել, 
որը հազարավոր տարիներ տառապել է, և որի աշխատանքը, եթե 
ասենք դառը ճշմարտու թյու նը, շահագործվել է իբրև սովորական ու  
շատ բնական մի  բան:

Ø³ñÇ»ï³ Þ²ÐÆÜÚ²Ü, 1967 Ã.
èáõë»ñ»ÝÇó Ã³ñ·Ù³Ý»ó ²ñï³ß»ë Â³¹¢áëÛ³ÝÁ

 ÜÞ²Ü²ìàð ²ÞÊ²ðÐ²ø²Ô²ø²òàô` ÜÞ²Ü²ìàð ²ÞÊ²ðÐ²ø²Ô²ø²òàô` 

 Ø²ðÆºî² Þ²ÐÆÜÚ²ÜÆ ¼ÔæàôØ-Êàêîàì²Ü²ÜøÀ Ø²ðÆºî² Þ²ÐÆÜÚ²ÜÆ ¼ÔæàôØ-Êàêîàì²Ü²ÜøÀ

êÆðàôÜ ÈÖ²Î

Շիրազը լճափին նստած թղթից նավակ 
էր պատրաստու մ, երբ նրան մոտեցավ մի  
«քննադատ» ու  փորձեց «անակնկալի բերել» 
բանաստեղծին:

– Շիրա՛զ, ասու մ են սու ր մի տք ու նես, դե մի  
քառյակ հորինիր այս լճի մասին: Դեռ խոսքը 
չէր վերջացրել, երբ Շիրազն արտասանու մ է.

Սիրու ՜ն լճակ,
Մեջը՝ նավակ,

ä³ïÇó ûñ Ñ³Ý»Ýù,

Ù»ñ ëñïÇó áÝó Ñ³Ý»Ýù...

Շիրազի մոր հոգեհանգստյան արարողու -
թյանը ցանկանու մ են մասնակցել նաեւ 
կու սակցական ու  պետական մի  շարք «այ-
րեր»: Մոտենալով Վարպետի տանը՝ լու ր 
են ու ղարկու մ նրան, որ իջեցնի պատից 
կախված ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ նկարը: Շիրազը 
զայրու յթից փոթորկվու մ է եւ պատշգամբից 
գոռու մ. «Ծո՛, դու ք պիղծ եք, բոլորդ մի ասին 
ԶՈՐԱՎԱՐԻՍ ճկու յթը չարժեք: Պատից օր 
հանենք, մե ր սրտից ոնց հանենք...»:

Իշու ՛ քու ռակ
Չեղա՛վ քառյակ:

***

Վարպետին հարցնու մ են, թե ո՞վ է Շի-
րակի ամե նաբարձր գագաթը՝ դու ՞, թե՞ Իսա-
հակյանը: 

– Արագա՛ծը, – պատասխանու մ է Շիրազը:

ÞÇñ³½Á ÙÇ³ÏÝ ¿

Մեծն Շիրազը հրավիրված է լինու մ հար-
սանիքի: Հանկարծ աղմու կ է բարձրանու մ, 
թե հարեւան շինու թյու նն այրվու մ է: 
Մարդիկ դու րս են նետվու մ սրահից եւ 
հավաքվու մ բակու մ: Մի կու սակցական 
մոտենու մ է Վարպետին ու  ասու մ.

– Գիտե՛ս, որ մե նք՝ ընկեր կոմու նիստնե-
րով, վերջու մ դու րս եկանք, իսկ դու ք, 
փաստորեն, այդքան մտահոգվեցիք ձեր 
կյանքի համար:

– Իհարկե, – պաատասխանեց Շիրազը, –  
կոմու նիստները շատ են աշխարհու մ, իսկ 
Շիրազը մի ա՛կն է:

øÝÝáõÃÛáõÝ «îñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÇó»

Շիրազը մտնու մ է քննու թյան, բայց 
դասախոսն անմի ջապես «պայթու մ է»:

– Ինչու ՞ ես եկել: Ամբողջ տարին քեզ չեմ 
տեսել: Դու  առարկայից բան չգիտես...

– Ես շատ բան գիտեմ, – պատասխանու մ 
է Շիրազը:

– Դե ասա՝ ի՞նչ է տրամաբանու թյու նը:
– Դա այն է, որ ես ու նեմ, դու ՝ չու նես:
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XVII դարու մ Վենետիկի Սբ. Մարկոս տա-
ճարի գրանիտե սյու ներին երկաթագիր ու  
բոլորագիր տառերով փորագրված էին հայ 
վաճառականների անու նները, դիցու ք՝ Եր-
ևանցի Եղիազար (1613 թ.), Զաքար (1616 թ.), 
Հովհաննես (1663 թ.): Հայերը Սբ. Մարկոսի 
հրապարակու մ ու նեին բազմաթիվ կրպակ-
ներ, իսկ 1800 թ. դրանցից մն ացել էր 12-ը: 

¶áñ·³·áñÍÁ

XVIII դարի կեսերին Ավստրո-Հու նգա-
րիայու մ մի  հետաքրքիր հայ կար՝ Յո-
հան Մաձիևսկի անու նով, նու յն ինքը՝ 
Հովհաննես Մաջարյան կամ Հովհաննես 
Հու նգարացի: Մանու կ հասակու մ նա հոր 
հետ Հու նգարիայու մ գերեվարվել ու  տարվել 
էր Կ. Պոլիս: Այստեղ մի  հայ քահանայի մոտ 
հայերեն գրել-կարդալ էր սովորել, ապա 
յու րացրել մե տաքսաթել ու  ոսկեթել գորգ 
գործելու  արհեստը և վերադարձել Լեհաս-
տան: 1757 թ. նա Սլու ցկ քաղաքու մ գործու մ 
էր ոսկեթել գորգեր, որոնք կոչվու մ էին 
«պոլոնեզ»: 1758 թ. Հովհաննեսը Վիեննայի 
իշխան Միխալ Կազիմի ր Ռաձիվիլի հետ 
հանձնառու թյու ն ստորագրեց՝ Վիեննայի 
պարսկական գորգերի արտադրու թյան 
գործարանի վարչու թյու նը ստանձնելու  և 
բազմաթիվ սկսնակների գորգագործու թյու ն 
սովորեցնելու  վերաբերյալ:

Ð³ñµÇÝ

1918 թ. Չինաստանի Հարբին քաղաքու մ 
բնակվող արևմտահայերի ու  պարսկահա-
յերի թիվն  այնքան մե ծ էր, որ նախ կառու ցել 
են փայտաշեն մատու ռ, իսկ 1923-ին՝ Սբ. 
Գրիգոր Լու սավորիչ եկեղեցին:
Եկեղեցաշեն այդ մարդկանց թվու մ աչքի 

էր ընկնու մ խանու թի սեփականատեր Գրի-
գոր Կասյանցը, որն ապրու մ էր Հայլար քա-
ղաքու մ: Նրա կինն էր Մարիամը, զավակ-
ներն էին Լևոնը, Տիմոթեոսը, Գևորգը, 
Եպրաքսյան: Լևոնն ամու սնացած էր Վար-
դանու շի հետ, և ու նեին Նու նե անու նով 
դու ստր:

ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. «Ø»ñ ³å³·³Ý
 

Ï³åí³Í ¿ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ»ï»

1917 թ. օգոստոսի 3-ին Պյատիգորսկ ժա-
մանեց Հովհ. Թու մանյանը, և այդ առիթով 
Ժողովրդական տանը կազմակերպվեց 
բարեգործական երեկո-հանդիպու մ: Հան-

Ð³Û»ñÇ ¢ Ýñ³Ýó ¿áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝÐ³Û»ñÇ ¢ Ýñ³Ýó ¿áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

«Մեր ապագան, ինչպես և մի շտ ասել եմ, և 
դա դու ք գիտեք, կապված է Ռու սաստանի 
հետ, իսկ որքան ազատ լինի Ռու սաստանը, 
այնքան ավելի լավ և Հայաստանի, և ամբողջ 
աշխարհի համար»:

ä³ïÙáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ

2009 թ. «Հայրենիք» ակու մբը հրատարակեց 
իմ՝ «Ակնարկներ հայ վաճառականու թյան 
պատմու թյան» գիրքը, ու ր ներկայացրել էի 
աշխարհի 10 երկրներու մ հայոց առևտրա-
տնտեսական գործու նեու թյու նը: ԱՄՆ-
ին վերաբերող գլխու մ անդրադարձել էի 
Ֆրեզնոյին, ու ր նշել էի, որ 1880 թ. այստեղ 
բնակու թյու ն հաստատած առաջին հայերը 
եղել էին մարզվանցի եղբայրներ Հակոբ և 
Կարապետ Սերոբյանները, որոնք զբաղ-
վու մ էին պտղավաճառու թյամբ։ Երկու  
տարի անց նրանց հորդորներով Ուստրից 
տեղափոխվել էին մյու ս եղբայրները՝ Սի-
մե ոնը, Գևորգը, Հովհաննեսը, ինչպես նաև 
մի  քանի այլ հայրենակիցներ։ Հակոբ Սե-
րոբյանն առաջինն էր, որ կալվածք գնելով՝ 
դարձել էր հողի սեփականատեր։
Իսկ մե կ ու րիշը՝ մշեցի Մելքոն Մարգար-

յանը, նախ ներգաղթել էր Նյու  Յորք, ապա 
1883 թ. երկրի տարածքը հատելով՝ հայտ-
նվել Սան Ֆրանցիսկոյու մ և մի  քանի ամի ս 
անց մշտապես տեղափոխվել Ֆրեզնո՝ կա-
ռու ցելով առաջին սեփական տու նը:

1897-ին այստեղ արդեն բնակվու մ էր 329 
հայ, որոնք ու նեին 1800 ակր սեփական հող, 
իսկ հավաքական նյու թական կարողու թյու -
նը կազմու մ էր 150-200 հազար դոլար։ 
Ինչո՞ւ հիշատակեցի այս ամե նը: Գրքիս 

լու յսընծայու մի ց 5 տարի անց բոլորովին 
պատահաբար համացանցու մ աչքիս ըն-
կավ 1901 թ. տպագրված Ֆրեզնոյի մի  
յու րատեսակ գովազդաքարտեզ, որը պա-
րու նակու մ էր քաղաքի հատակագիծ-տեսա-
րանը և առավել աչքի ընկնող հաստատու -
թյու նները: Ահա այն:
Վերին ձախ շեղանկյան մե ջ Սերոբյան եղ-

բայրների գործարանն է՝ Seropian brothers. 
Packers & Shippers of Raisin Figs («Սերոբյան 
եղբայրներ», չամչի ու  թզի փաթեթավորու մ 
և առաքու մ):
Ձախ կողմի  վերևից 4-րդը Մ. Մարգարյանի 

գործարանն է՝ Markarian & Co. Raisins Figs 
and Evaporated fruit («Մարգարյան և ընկ.», 
չամի չ, թու զ և չորացրած մի րգ):
Ակնհայտ է, որ Սերոբյան եղբայրներն 

դիպմանը ներկա գտնվելու  համար հատու կ 
ժամանել էին Վ. Բրյու սովը, Ս. Գորոդեցկին 
և Կ. Բալմոնտը: Հովհ. Թու մանյանն ասաց. 

ու  Մ. Մարգարյանը ոչ մի այն երկարամյա 
հաջող տնտեսական գործու նեու թյու ն էին 
ծավալել, այլև արժանացել այն բանին, որ 
նրանց ձեռնարկու թյու նների պատկերները 
ներառվեն Ֆրեզնոյի գովազդաքարտեզու մ:

ºÕÇë³µ»Ã ê³ñ·ëÛ³ÝÇ

«¶ñÇ·áñ ²ñÍñáõÝÇÝ»

Ադրբեջանցիները ու նեին մի  մե ծահա-
րու ստ՝ Հաջի Զեյնալ-Աբդին Թաղիև, որին 
պաշտու մ էին կենդանու թյան օրոք ու  
երախտագիտու թյամբ հիշու մ են առ-այսօր: 
Սա սովորական անգրագետ պատշար էր: 
Երբ 1872 թ. ռու սական կառավարու թյու նը 
վաճառեց Բաքվի նավթադաշտերը, նա ըն-
կերակցեց Բաղդասար և Պողոս Սարգսյան 
եղբայրներին, երեքով վճարեցին 14,961 ռ. ու  
դարձան 20 տեղամասերի համատերեր, իսկ 
հետագայու մ բոլորն էլ վաճառեցին նավթա-
հողերը:
Սակայն այս պատու մը Պողոս Սարգսյա-

նի կնոջ՝ Եղիսաբեթի ու  նրա նավի մասին 
է: Տիկինը պարզապես պաշտու մ էր Թիֆ-
լիսի «Մշակ» թերթը և նրա խմբագրի գա-
ղափարների թու նդ համակիրն էր: Եղի-
սաբեթի սերն ու  նվիրվածու թյու նը լրագրի 
ու  Գրիգոր Արծրու նու  հանդեպ այնքան մե ծ 
էր, որ 1894 թ.՝ խմբագրի մահից երկու  տարի 
անց, գնեց մի  շոգենավ և անվանեց «Григор 
Арцруни»:
Երբ Բաքվու մ հաստատվեցին բոլշևիկ-

յան կարգեր, շոգենավը յու րացրին ու  
հանձնեցին «Ազրնեֆթ» պետական նավթ-
արդյու նաբերական ընկերու թյանը: 1937 
թ. «Григор Арцруни»-ն վերանվանվեց «Ва-
лерий Чкалов»: 1941-ին սպառազինվեց, իսկ 
պատերազմի  ավարտից հետո զինաթափ-
վեց ու  շարու նակեց բեռնափոխադրու մն եր 
կատարել Կասպից ծովու մ: 1948-ին «դու րս 
գրվեց» ու  սկսեց ծառայել որպես վերջրյա 
թիրախ: 
Ռմբահարման հետ մե կտեղ վերջնակա-

նապես խորտակվեց Եղիսաբեթ Սարգսյա-
նի շոգենավի հու շը:

ÂÁÝÏÁñ

Պետրոս Թընկըրը հայ ժողովրդի ամե նա-
խորհրդավոր, ամե նաարտակենտրոն 
(էքսցենտրիկ) անձնավորու թյու ններից 
մե կն է: Եղել է Վիեննայի Մխիթարյան 
մի աբանու թյան վարդապետ, ապա, հարե-
լով հնդկական բնազանցական (մե տաֆի-
զիկական) փիլիսոփայու թյանը, հեռացել: 
Եկել էր Զմյու ռնիայի մոտ գտնվող Բու ջա 
գյու ղ, բլրակի վրա մի  բերդամրոց կառու ցել և 
40 տարու ց ավելի ապրել լիակատար մե նու -
թյան մե ջ: Համարելով, որ խաղաղու թյան 
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հասնելու  համար մարդկու թյու նը մե կ լեզու  
և մե կ կրոն պիտի ու նենա, ստեղծել էր մի  
համաշխարհային լեզու , որն անվանել էր 
Սահլերա, իսկ բերդն էլ նու յն լեզվով կոչել 
էր Այզերադանտ՝ «Տաճար իմաստու թյան»: 
Հրատարակել էր այդ լեզվի այբբենարան, 
քերականու թյու ն ու  բառարան:
Ծայրաստիճան բարի մարդ էր, մի անգա-

մայն դեմ էր սպանու թյանը, այդ պատճառով 
հրաժարվել էր մսեղենից և սնվու մ էր բացա-
ռապես բու սատեսակներով: Անգամ կոշիկ 
չէր հագնու մ, որովհետև դա պատրաստված 
էր սպանված կենդանու  կաշվից: Սաստիկ 
ատու մ էր կանանց և նրանց մու տքը բերդ 
արգելել էր:
Կանխազգալով մահը, 1881 թ. Պետրոս 

Թընկըրը փորել էր գերեզման, պառկել մե ջը 
և հոգին ավանդել 88 տարեկան հասակու մ:

Ø»ñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý µ³ñù»ñÇó
(Ñ³ïí³Í)

Ամե նքը գիտեն, որ պ. Մանթաշյանի հաշ-
վին բարձրագու յն դպրոցներու մ սովորու մ 
են շատ ու սանողներ:
Տարիներ առաջ (1895 թ.) պ. Մանթաշյանի 

ամու սնու թյան 25-ամյակի առթիվ տեղի 
է ու նենու մ տոնախմբու թյու ն: Բնական է, 
մարդկային զգացու մը պիտի թելադրեր, 
որ այդ ու սանողները իրենց հոգևոր ծնողի 
ընտանեկան տոնին մասնակցեին գոնե 
մե կ-երկու  բառ հեռագիր հղելով: Բայց 
ո՛չ, քննադատվու մ է տոնախմբվողը, իսկ 
նրանից բարերարվածների մե ծագու յն մա-
սը բողոքու մ ու  չի մասնակցու մ շնորհավո-

րանքին:
Մեկնաբանու թյու ններ հարկավո՞ր են:
Անշու շտ, հարկ չկա նման անթիվ փաս-

տեր արձանագրել շարու նակելը, որպեսզի 
առանց տատանվելու  բոլորն էլ ասեն՝ այո՛, 
հայը ապերախտ է, հայը քծնող է:
Այս տողերի շարժառիթը այն կատակեր-

գու թյու նն է, որ վերջին օրերս հայու թյու նը 
խաղու մ է այն պատճառով, որ պ. Մանթաշ-
յանը գտնվու մ է Թիֆլիսու մ: Եվ վերջինս, 
որպես անակնկալ վերաքննիչ, անշու շտ, 
շատ բացասական տպավորու թյու ն կկազմի  
շատախոս, սնապարծ, ամե ն ինչ քայքայող, 
այլանդակող և նսեմացնող արդի հայ գոր-
ծիչների մասին:

î. Ü²¼²ðÚ²Ü
«î³ñ³½», 1910 Ã.
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* Խոսքիս ընթացքը կանգնեցնու մ եմ, երբ 
անպատշաճու թյու ն եմ նկատու մ կամ հա-
վաստիու թյան կողմի ց կասկածելի մի  բան:
  Øáíë»ë ÊàðºÜ²òÆ

* Նախանձն է չարիքի սկիզբը: 
* Մարդիք ավելի շատ օրինակին են հե-

տևու մ, քան ճշմարտու թյանը:
* Ով ցանկանու մ է նայել արեգակի ճառա-

գայթներին, պետք է սրբի ու  հեռացնի աչքերի 
պղտորու թյու նն առաջացնող կեղտն ու  
ճպու ռը, որպեսզի այդ աղտոտու թյու նները, 
որ երևու մ են բբերի շու րջ, պայծառ լու յսին 
նայելու  արգելք չլինեն:
  º½ÝÇÏ ÎàÔ´²òÆ 

* Վայ նրան, որ տու ն է շինու մ ոչ արդարու -
թյամբ և վերնահարկ է կառու ցու մ ոչ իրա-
վու նքով:
  ö³íëïáë ´àô¼²Ü¸

* Համբավն  ու րիշ է, ճշմարտու թյու նն ու րիշ:
* Լավ է աչքով կու յր լինել, քան մտքով կու յր:

  ºÔÆÞº

*   Չի կարելի նմանվել պիղծ ու  վատթար 
գործերով լցված մարդկանց, որոնք իրենց 
աչքի գերանը չտեսնելով, ու րիշի աչքն են 
զննու մ, որ շյու ղ հանեն:
  Ô³½³ñ ö²ðäºòÆ

* Զարմանքը փիլիսոփայու թյան սկիզբն է:
* Վեցամսյա և ու թամսյա ծնված երեխա-

ները չեն ապրու մ, իսկ յոթ ամսականները 
ապրու մ են: Երեխաները սովորաբար յոթ 
ամսական ժամանակ ատամ են հանու մ, իսկ 
յոթ տարեկան հասակու մ փոխու մ են:
* Ովքեր գեթ մի  անգամ փիլիսոփայական 

խոսք են տենչու մ և պատեհ առիթ են ու նե-
նու մ լոկ մատի ծայրով ճաշակել նրա 
քաղցրու թյու նը, նրանք բոլոր երկրավոր հոգ-
սերին «մն աք բարյավ» ասելով, ողջախոհ մի  
մոլու թյամբ անձնատու ր են լինու մ նրան:
  ¸³íÇÃ ²ÜÐ²ÔÂ

* Եթե Հայաստանի մե ծամե ծները թողնեն 
իրենց անկարգ ճամարտակելը մի մյանց 
դեմ, մի աբան լինեն և չլինեն հետևող եղբայ-
րասպան Կայենին, այն ժամանակ ոչ թե 
թշնամի ները հայերին, այլ հայերը իրենց 
թշնամի ներին գետնին կտապալեն:
  ÐáíÑ³ÝÝ»ë ¸ð²êÊ²Ü²ÎºðîòÆ

* Վա՜յ, երկու  ճանփաներու  մե ջտեղ շվա-
րած մե ղավորիս:
  ¶ñÇ·áñ Ü²ðºÎ²òÆ

* Զրպարտանքից և հեյրու րանքներից ոչ 
ոք զերծ չի մն ացել, ոչ ոք չի խու սափել:
* Անտարբերու թյու նը համարյա հանցա-

գործու թյու ն է: Մեղավոր է նա, ով ասու մ է` 
ինձ չխայթող օձը թող հազար տարի ապրի:

 ¶ñÇ·áñ Ø³·Çëïñáë ä²ÐÈ²ìàôÜÆ

* Մեռած է այն հավատը, որին գործեր չեն 
հետևու մ:

Ü»ñë»ë ÞÜàðÐ²ÈÆ

* Մարդու  իմացական ու նակու թյու նները 
(զգայու թյու ն, բանականու թյու ն և հավատ) 
մի ասնական իմացական բնու թյան բաղ-
կացու ցիչ մասերն են, և մի այն դրանց համա-
տեղ գործու նեու թյու նը կարող է ապահովել 
մարդու  ճանաչողու թյան ամբողջու թյու նն ու  
լրիվու թյու նը:
  ¶ñÇ·áñ î²Âºì²òÆ

* Մարդ կա, որ հազար արժե, հազար մարդ 
կա, որ մե կ մի  չարժե.
Այն մարդն, որ հազար արժե, անգետին 

մոտ փող մի  չարժե:
  Ü³Ñ³å»ï øàôâ²Î

* Աշխարհս թեկու զ քոնն ըլի, ի՞նչ պիտի 
տանիս: 
  ê²Ú²Â-Üàì²

* Տգիտու թյան պատճառով հայերը մոռացել 
են ազատու թյան ու  լու սավորու թյան վեհ 
գաղափարները:
  Ðáíë»÷ ¾ØÆÜ

* Հայերի կրած տառապանքների պատճառ-
ներից մե կն էլ ոչ այնքան օտարազգիների 
տիրապետու թյու նն է եղել, որքան նրանց 
տգիտու թյու նը և անմի աբանու թյու նը:
  Øáíë»ë ´²Ôð²ØÚ²Ü

* Ա՜խ լեզու ն, լեզու ն. լեզու ն որ չըլի, մարդ 
ընչի՞ նման կըլի... Ձե՜զ եմ ասու մ, ձե՜զ, հայոց 
նորահաս երիտասարդք, ձեր անու մի ն մե ռ-
նի՜մ, ձեր արևին ղու րբա՜ն. Տասը լեզու  սոր-
վեցե՜ք, ձեր լեզու ն, ձեր հավատը ղայիմ 
բռնեցե՜ք:
  Ê³ã³ïáõñ ²´àìÚ²Ü

* Ժողովու րդ հայոց, քու  ազատու թյու նդ քու  
ձեռքդ է ամե ն բանե առաջ. Քու  սեփական 
ու ժիդ, քու  զենքիդ մե ջ: 
  Ð³ÛñÇÏ ÊðÆØÚ²Ü 

* Կանտը, Ֆիխտեն, Հեգելը, որչափ էլ մե ծ 
լինի նրանց ավանդը փիլիսոփայական 
մտքի զարգացման գործու մ, այնու հանդերձ, 
լու ծու մ էին իրենց ազգային խնդիրները:
  ØÇù³Û»É Ü²È´²Ü¸Ú²Ü

* Եթե բոլոր մայրերը այնքան հայրենասեր 
և ազգասեր լինեն, որ իրենց զավակների 
հետ մայրենի լեզվով խոսեն, նրանց սրտի 
մե ջ ազգային պատվասիրու թյու ն ձգեն, հայ-
րենիքի սեր, էլ այնու հետև ի՞նչ մահ կարող է 
սպառնալ մե զ:
  Ô³½³ñáë ²Ô²Ú²Ü

* Շատ անգամ ոչինչ չասող խոսք մը նշա-
նավոր մարդու  մը բերնեն ելած ըլլալու ն 
համար իբրև պատգամ կընդու նվի, և շատ 
անգամ նշանավոր խոսք մը աննշան մե կե 
մը ըսված ըլլալու ն համար կարևորու թյան 
չառնվիր:
* Դժբախտաբար մե ր ազգին մե ջ շատերու  

բարձրանալու ն գաղտնիքը բնական օրենք-
ներով մի այն կլու ծվի. Ծանրերը մի շտ գետ-
նաքարշ կմն ան ու  թեթևները վեր կելնեն:
* Մեծ անվանց ներքև հաճախ պզտիկ 

բաներ կպահվին:
* Ով շողոքորթու թյու ն... Ամե ն տարիք կսի-

րե քեզ:
* Կեղծ բարեկամն երը արևու  ժամացու յցի 

կը նմանին, երբ օրը պայծառ է` կը տեսնվին, 
երբ ամպոտ է` չեն տեսնվիր:
  Ð³Ïáµ ä²ðàÜÚ²Ü

* Մեծ հեղինակու թյու նները չեն կրնար 
ու սման ու  կրթու թյան տարածու մի ն շնորհիվ 
կարճ ժամանակամի ջոցի մե ջ առաջ գնալ: 
Ջերմոցի մե ջ կարելի է շու տով պտու ղ ու  
ծաղիկ հասցնել, բայց ոչ կաղնի:
  ²ñ÷Ç³ñ ²ðöÆ²ðÚ²Ü

* Ինչ-որ տեղ, ինչ-որ բան այնպես չէ...
  ìÇÉÛ³Ù ê²ðàÚ²Ü

* Ո՜վ մարդկային արդարու թյու ն, թող որ 
թքնեմ քո ճակատին:
  êÆ²Ø²ÜÂà

24
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ÌÝí»É ¿ 1954 Ã. ³åñÇÉÇ 1-ÇÝ, ºñ¨³ÝáõÙ: ØÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝÝ 
ëï³ó»É ¿ ì³Ý³ÓáñÇ êáõÝ¹áõÏÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÃÇí 8 ¹åñáóáõÙ: 
ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ ³í³ñï»Éáí 1974 
Ã-ÇÝ` Ñ³Ûáó É»½íÇ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóÇã ¿ ³ßË³ï»É Âáõ-
Ù³ÝÛ³Ý ù³Õ³ùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáóáõÙ: 1978 Ã.-Çó ÙÇÝã¨ 1984 Ã. 
ï»ëáõã ¿ ³ßË³ï»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ßñçÅáÕÏñÃµ³ÅÝáõÙ, ³å³` ï»-
ëáõã ¨ Ñ³Ûáó É»½íÇ, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóÇã ì³Ý³ÓáñÇ ³é¨-
ïñ³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ï»ËÝÇÏáõÙáõÙ: Ðñ³íÇñí»É ¿ ù³Õ³ù³ÛÇÝ 
§Î³ÛÍ¦ Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ /Ñ»ï³·³ÛáõÙ` §ì»ñ³ÍÝáõÝ¹¦/, 
Ýß³Ý³Ïí»É Ý³Ù³ÏÝ»ñÇ µ³ÅÝÇ í³ñÇã: ¶ñã³ÏÇó ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï 

ëï»ÕÍ»É ¿ Ïááå»ñ³ïÇíÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý §²Û·¦ Ã»ñÃÁ /1989-90 ÃÃ./,  
»Õ»É ¿ §²ñ÷Ç¦ ³ÝÏ³Ë Ã»ñÃÇ ËÙµ³·Çñ /1999 Ã./: ²ÛÅÙ ³ßË³ïáõÙ 
¿ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ¦ ûñ³Ã»ñÃáõÙ` Èáéáõ Ù³ñ½Ç ë»-
÷³Ï³Ý ÃÕÃ³ÏÇó: 

2012 Ã. ëï»ÕÍ»É ¿ §Î³Ý³ã ÈáéÇ¦ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý, µÝ³·Çï³-
Ï³Ý ³Ùë³·ÇñÁ:

1992 Ã. ÉáõÛë ¿ ï»ë»É Ýñ³ »ñ·ÇÍ³Ï³Ý å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ ³é³-
çÇÝ` §ÀÝÏ»ñ-å³ñáÝÝ»ñ¦ Ëáñ³·ñáí ÅáÕáí³ÍáõÝ, 2010 Ã.-ÇÝ 
§Ðñ³ï³å  »ñ·ÇÍ³Ýù¦ »ñ·ÇÍ³Ï³Ý å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ, Ýáí»ÉÝ»ñÇ, 
¹ñ³Ù³Ý»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ, 2011 Ã.-ÇÝª §ºí ÙÇ µáõÛÉ »ñ³Ëï³íáñÝ»ñ¦ 
Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ, ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ: 
ºñ·ÇÍ³Ï³Ý ÄáÕáí³ÍáõÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ 
»ñ·ÇÍ³Ï³Ý Ýáí»ÉÝ»ñÁ, å³ïÙí³ÍùÝ»ñÁ, ÑáõÙáñ»ëÏÝ»ñÁ, Ù»-
Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÊáëùÝ áõ ³ë»ÉÇùÝ ÁÝ¹-
·ñÏáõÝ »Ý` Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ³ÝÝß³Ý Ãí³óáÕ Ù³ÝñáõùÝ»ñÇó ÙÇÝã¨ 
ù³Õ³ù³Ï³Ý »ñ³Ý·Ý»ñ, ÁÝã³ù³ÕóáõÃÛ³Ý, µÛáõñáÏñ³ïÇ½ÙÇ, 
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ÛÉ ÃáõÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó³ÕÏáõÙ, Ï³Ù, å³ñ½³å»ë 
³ÝµéÝ³½µáë Ï³ï³Ï ¨ ÑáõÙáñ: ÄáÕáí³ÍáõÝ »ñ·ÇÍ³µ³ÝÇ í»ñ³-
µ»ñÙáõÝùÝ ¿ Ù»ñûñÛ³ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇÝ, Ï»Ýó³-
ÕÇÝ, Ù»ñ í³ñùáõµ³ñùÇÝ áõ ÝÇëïáõÏ³óÇÝ:

²ÝïáÝÛ³ÝÁ Ý³¨ ¹ñ³Ù³ïáõñ· ¿: Üñ³ §ø³ç Ü³½³ñ Ñ³½³ñ»ñáñ¹Ç 
2000-ñ¹ ³ÛóÁ¦  Ï³ï³Ï»ñ·áõÃÛáõÝÁ 1996 Ã. µ»Ù³¹ñ»É ¿ ì³Ý³ÓáñÇ 
§´áÑ»Ù¦ Ï³Ù»ñ³ÛÇÝ Ã³ïñáÝÁ, ÇëÏ §Ò»ñ ïÕ³ÛÇÝ Ù»ñ ³ÕçÏ³Ý ïí»ù¦ 
Ï³ï³Ï»ñ·áõÃÛáõÝÁª 2010 Ã. µ»Ù³¹ñ»ó ì³Ý³ÓáñÇ ÐáíÑ³ÝÝ»ë 
²µ»ÉÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý å»ï³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ã³ïñáÝÇ é»ÅÇëáñ 
æ³ÝÇÏ ²í»ïÇëÛ³ÝÁ, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ Èáéáõ Ù³Ûñ Ã³ïñáÝÇ µ»-
ÙáõÙ, ì³Ý³ÓáñÇ Þ³ñÉ ²½Ý³áõñÇ ³Ýí³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ å³É³ïáõÙ, 
êï»÷³Ý³í³ÝáõÙ: ºíë 11 ¹ñ³Ù³Ý»ñ, Ï³ï³Ï»ñ·áõÃÛáõÝÝ»ñ ëå³-
ëáõÙ »Ý Çñ»Ýó µ»Ù³¹ñáÕÇÝ: ÀÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ, ·ñã³ÏÇó ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ 
ÝßáõÙ »Ý, áñ ¶³·ÇÏ ²ÝïáÝÛ³ÝÇ ·ñãÇÝ Ñ³ïáõÏ »Ý ËáëùÇ ¹Ç-
åáõÏáõÃÛáõÝÁ, å³ñ½áõÃÛáõÝÁ, ÑáõÙáñÇ Ýáõñµ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ áõ Åá-
Õáíñ¹³Ï³Ý µ³é áõ µ³ÝÇ µáõÛñáí Ñ³Ù»Ùí³Í ³ë»ÉÇùÇ ·áõÝ³·»Õ 
å³ïÏ»ñ³íáñáõÙÁ:

– Ò»½ ×³Ý³ãáõÙ »Ý Ý³»õ áñå»ë ¶³·ÇÏ 
Ðñ³ï³å: ÆÝãá±õ Ðñ³ï³å:

– ºñ¨Ç Ýñ³ Ñ³Ù³ñ, áñ ³Ù»Ý ÇÝã ëÇñáõÙ »Ù 
³ñ³·, Ññ³ï³å Ï³ï³ñ»É: ºñÏñáñ¹ ÅáÕá-
í³ÍáõÝ ¿É ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë ËáñÑñ¹áí Ïáã»óÇ 
§Ðñ³ï³å »ñ·ÇÍ³Ýù¦: 

– ÆÝãå»±ë å³ï³Ñ»óª Éñ³·ñáÕ, »ñ·ÇÍ³-
µ³Ý, ¹ñ³Ù³ïáõñ·:

– ºñµ 4 ï³ñ»Ï³Ý ¿Ç, Ñ³Ûñë ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ 
Ï³ñ¹³ó ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇó: ²Û¹ ûñÇó ÍÝáÕÝ»ñë Ïñ³ÏÝ ÁÝÏ³Ý. ËÝ¹-
ñáõÙ ¿Ç, áñ Ï³ñ¹³Ý áõ Ï³ñ¹³Ý: ´³½Ù³ÃÇí 
åá»ÙÝ»ñ ³Ý·Çñ ·Çï»Ç: ØÇ ûñ ÑÛáõñ »Ï³Í 
Ñáñ»Õµáñë Ñ³Ù³ñ ·ÇñùÁ µ³ó³Í, Ù³ïÝ»ñë 
ïáÕ»ñÇ íñ³ ë³Ñ»óÝ»Éáí, Çµñ, Ï³ñ¹áõÙ »Ù 
§²ñç³áñëÁ¦: Ð³ëÏ³ó³ª Ñ³Ûáó ï³é»ñÁ 
×³Ý³ãáõÙ »Ù: Ð»ïá ëÏë»óÇ Ï³ñ¹³É, ÙÇ-
çÇÝ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙª ·ñ»É: ºñ·ÇÍ³Ï³Ý 
Ù³Ýñ³å³ïáõÙÝ»ñ ïå³·ñí»óÇÝ §à½ÝÇ¦ 
³Ùë³·ñáõÙ... Þñç³¹³ñÓ³ÛÇÝ ¿ñ §Î³ÛÍ¦ 
Ã»ñÃÇÝ Í³ÝáÃáõÃÛáõÝë: ²ñÙ»Ý Ìáí³Ï, Ü³-
ñ»Ï Ø»ëñáåÛ³Ý, ê³Ùí»É Ê³É³ÃÛ³Ýª ³ÛÝ Å³-
Ù³Ý³Ïí³ Éñ³·ñáõÃÛ³Ý ³ñí»ëïÇ Ëáßáñ 
¹»Ùù»ñÁ, áñáÝó ·ñÇãÁ Ý³¨ »ñ·ÇÍ³Ï³Ý 
ÑáõÅÏáõ »ñ³Ý·Ý»ñ áõÝ»ñ, Ù»Í³å»ë áõÕÕáñ-

¹»óÇÝ Éñ³·ñáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½, »ñ·ÇÍ³ÝùÇ 
Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý ³ßË³ñÑ: 

– ÆÝãÇ±ó »ù ¹Å·áÑáõÙ: 

– àãÝãÇó: Ð³ßï »Ù: ºÃ» Ù³ñ¹ Å³Ù³Ý³Ï 
áõÝÇ ¹Å·áÑ»Éáõ, Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ª Ï³ñáÕ ¿ 
Å³Ù³Ý³Ï ·ïÝ»É Ý³¨ ¹Å·áÑáõÃÛ³Ý å³ï-
×³éÁ í»ñ³óÝ»Éáõ:

– ºñ»õÇ Ñ³ñáõëï Ù³ñ¹ »ù:

– Ø³ñ¹ áñù³Ý ß³ï ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõ-
ÃÛáõÝ áõÝÇ, ³ÛÝù³Ý ß³ï ¿ ¹áÕáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ 
ÏáñëïÇó: ¸³ ¿É Ýñ³Ý Ï³ï³ñ»É³å»ë 
¹Åµ³Ëï ¿ ¹³ñÓÝáõÙ: Ð³ñáõëï »Ù ÇÙ ÁÝÏ»ñ-
Ý»ñáí, Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáí:

– ¸áõù Ñå³±ñï Ù³ñ¹ »ù:

– Ðå³ñï »Ù, áñ Ñ³Û »Ù, áñ ¸ë»Õ»óÇ »Ù: 
ÖÇßï ¿ª ÍÝí»É »Ù ºñ¨³ÝáõÙ, ³åñ»É áõ ³å-
ñáõÙ »Ù ì³Ý³ÓáñáõÙ, µ³Ûó Ñ³Ûñë ¹ë»Õ»óÇ ¿, 
Ù³ÝÏáõÃÛ³Ýë ß³ï ³ÙÇëÝ»ñ ³Ýó »Ù Ï³óñ»É 
·ÛáõÕáõÙ, ï³ïÇë Ñ»ï ë³ñ »Ù ·Ý³ó»É: ºë 
ÇÝÓ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ù ¹ë»Õ»óÇ: ¸ë»ÕÁ îÇ»-

Ð³ñó³½ñáõÛóª ÍÝÝ¹Û³Ý ûñí³ ³éÇÃáíÐ³ñó³½ñáõÛóª ÍÝÝ¹Û³Ý ûñí³ ³éÇÃáí

¶³·ÇÏ ²ñ³Ù³ÛÇëÇ¶³·ÇÏ ²ñ³Ù³ÛÇëÇ

²ÜîàÜÚ²Ü²ÜîàÜÚ²Ü
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½»ñùÇ Ï»ÝïñáÝÝ ¿: âÙáé³Ý³Ùª ¸ë»ÕÁ Ð³-
Û³ëï³ÝáõÙ ¿: ²Ñ³ ÇÝãáõ Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿É 
îÆº¼ºðøÆ ÎºÜîðàÜÜ ¾:

– îå³·ñí³Í ·ñù»ñÁ Ï³ñÍ»ë Ã» ùÇã »Ý:

– ºñ·ÇÍ³Ï³Ý å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ, Ýáí»ÉÝ»-
ñÇ, 15 åÇ»ëÝ»ñÇ, Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë³Ï³Ý 
Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÙÇ ù³ÝÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÝ 
ÇÝÓ Ñ»ï Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñ ëå³ëáõÙ »Ý ÉáõÛë 
³ßË³ñÑ ·³ÉáõÝ: ÈëáÕÁ Ï³ëÇª µ»ÕáõÝ ·ñÇã 
áõÝÇ, ÙÇÝã¹»é, ÇÝãå»ë »ñ·ÇÍ³µ³ÝÝ ¿ ³ë»Éª 
§ºÃ» µ»ÕáõÝ ÏÝÇÏ ÉÇÝ»Çª ¹ñ³Ýù í³Õáõ¯ó 
ïå³·ñí³Í ÏÉÇÝ»ÇÝ¦:

– ¸áõù Ò»½ »ñç³ÝÇÏ Ñ³Ù³ñá±õÙ »ù :

– ºñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ Ç½áõñ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ 
ã÷Ýïñ»Éáõ Ù»ç ¿: ²í»ÉÇÝ ï»Ýã³Éáõ »ñ³-
½³ÝùÝ ³ÛÝ µ³ÝÇ ³å³óáõÛóÝ ¿, áñ Ù³ñ¹ 
³Ýµ³í³Ï³Ý ¿ ³ÛÝ ³Ù»ÝÇó, ÇÝã ÇÝùÝ 
áõÝÇ, ÇÝã ²ëïí³Í ïí»É ¿ Çñ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ:  
àõñ³Ë ³ÝóÇñ, ³ÝÑá· ³ÝóÇñ »ñÏáõ ûñí³ 
§¿ë ×³Ù÷»¹¦:

– Æ±Ýã ËáñÑáõñ¹ Ïï³ù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ:

– ÊáñÑáõñ¹ ï³ÉÝ ³Ù»Ý³Ñ»ßï ·áñÍÝ ¿, 
áñ »ë ã»Ù ëÇñáõÙ áõ áã áù ãÇ ëÇñáõÙ: ²Ù»Ý³-
É³í ËáñÑáõñ¹Á ÏÛ³Ýùáí åÇïÇ ï³ë: 
ºë, ûñÇÝ³Ï, ëÇñáõÙ »Ù ³ÝÝÏ³ï ³åñ»É: 
²ÝÝÏ³ï ¿É Ù³ñ¹Ï³Ýó û·ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»É... 
àïù»ñë, Ó»éù»ñë ³ÝÏáÕÝáõó ¹áõñë ã»Ù Ñ³-
ÝáõÙ, Ùï³Í»Éáí, áñ ¹»é Å³Ù³Ý³ÏÁ Ï·³ª 
áïù»ñÁ Ó·»Éáõó Ñ»ïá ¹³ ³Ý»É:

– Ø³ÑÇó í³Ë»Ýáõ±Ù »ù:

– Øïáñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ã»Ù áõÝ»ó»É: Î³ñ-
ÍáõÙ »Ùª µáÉáñÁ ·Çï»Ý, Ã» ÇÝã µ³Ý ¿ Ù³ÑÁ, 
µ³Ûó µáÉáñÇÝ ÃíáõÙ ¿, Ã» Ù³ÑÝ ³ÛÝ ¿, ÇÝã Ï³-
ï³ñíáõÙ ¿ ³ÛÉáó Ñ»ï:   

¸ñëáõÙ ·ÉáñíáõÙ ¿ 2014 Ãí³Ï³ÝÁ: ²å³-
·³Ý Ù»½ íñ³ ³ñß³íáõÙ ¿ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý 
³ñ³·áõÃÛ³Ùµ: î³ñÇÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³ëÏ³ó³ 
ß³ï µ³Ý: Ð³ëÏ³ó³, áñ ß³ï µ³Ý ¹»é ã»Ù 
Ñ³ëÏ³ó»É:

– Àëï Ó»½ª á±ñÝ ¿ ÏÛ³ÝùÇ ÇÙ³ëïÁ:

– ÆÙ³ëïáõÝÝ»ñÝ áõ ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÝ 
³Ý·³Ù ³Û¹ Ñ³ñóÇ å³ï³ëË³ÝÁ ã»Ý 
ïí»É: ºÃ» ûñ»ñÇó ÙÇ ûñ Ñ³ÛïÝÇ ¹³é-
Ý³, Ã» ÇÝãáõ ¿ Ù³ñ¹Ý ³ßË³ñÑ »Ï»É, áñÝ 
¿ Ýñ³ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãáõ »Ý ³å-
ñáõÙ, Å³é³Ý·Ý»ñ ÃáÕÝáõÙ, Ç í»ñçáª ³Ûë 
³ßË³ñÑÇó Ñ»é³ÝáõÙ, å³ñ½ ÏÉÇÝÇ ÏÛ³ÝùÇ 
ÇÙ³ëïÁ: Î³ñÍáõÙ »Ùª Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ë-
Ë³ÝÁ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ ¹»é ß³ïáõß³ï 
¹³ñ»ñ »Ý Ñ³ñÏ³íáñ å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
Ø³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó ³Û¹ ³é»ÕÍí³ÍÁ µ³-
ó³Ñ³Ûï»Éáõ íñ³ ¿É ïùÝáõÙ  ¿:

– ÆÝãÇ±ó »ù ³Ù»Ý³ß³ïÁ í³Ë»ÝáõÙ: 

– Ê»É³Ñ»ÕáõÃÛáõÝÇó, Ë»É³Ñ»ÕÝ»ñÇó, 
Ýñ³ÝóÇó, áíù»ñ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñ áõ å³ï»-
ñ³½ÙÝ»ñ »Ý Ññ³ÑñáõÙ: ²Ûëûñ ÙÇç³½·³-
ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ýáñ 
å³ï»ñ³½ÙÇ ß»ÙÇÝ ¿. ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ 
³ÝÏÛáõÝÝ»ñáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñ, 
³í»ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáóÝ ¿ ÑáõñÑñáõÙ:  
²ßË³ñÑÇ µ³ñÇùÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ 
µ³Å³Ý»É Çñ³ñ Ù»ç, Ã»¨ ³Ù»Ý ÇÝã í³Õáõó 
§÷³Û-÷³Û¦ »Ý ³ñ»É: àõ½áõÙ »Ý ÑÇÙ³ ¿É 
§í»ñ³÷³Û³íáñ»É¦: ¾¯, Ñ³½³ñ³íáñ ¹³-
ñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³ñ¹³Ï»ñ Ù³ñ¹Á Ñ³½Çí 
¿ ¹³ñÓ»É Ù³ñ¹³ëå³Ý: àõ ÝÙ³ÝÝ»ñÇ §ßÝáñ-

ÑÇí¦ »ñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇó ³Ûëûñ ³í»ÉÇ ß³ï 
í³éá¹Ç Ñáï ¿ ·³ÉÇë, ù³Ý í³ñ¹Ç: 

– ¸Åí³¯ñ  ¿ Éñ³·ñáÕÇ, »ñ·ÇÍ³µ³ÝÇ 
·áñÍÁ:

– Ð³: úñÇÝ³Ï»ÉÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ëÇÝ ¹ñ³-
Ï³Ý ·ñ»ë, Ã» ³ñ·³Ñ³ï»ÉÇ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝª ý»ÉÇ»ïáÝ, Ù»Ï ¿ª Ý»Õ³óáÕÝ»ñÇ 
µ³Ý³ÏÁ ß³ï ¿: ÜÏ³ï»É »Ùª »ñµ»ÙÝ µ³ñÇ 
·ÇñÝ áõ ·áñÍÁ µáÉáñáíÇÝ ã»Ý Ý»ñíáõÙ: ÆëÏ 
ý»ÉÇ»ïáÝÝ»ñÇ ß³ï Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ñ»ï »Õ»É 
¿, áñ Ñ³ëï³ï»É »Ýù ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ: ØÇ 
ëÏ½µáõÝù ÷áñÓ»É »Ù Ùßï³å»ë å³Ñå³Ý»Éª 
áã ÙÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý íÇñ³íáñ³Ýù  ¹ÇÙ³óÇÝÇÝ, 
Ù³ñÙÝ³Ï³Ý áñ¨¿ ³ñ³ï Ç óáõÛó ã¹Ý»É, ·ñÇãÝ 
Ç ã³ñÁ ãû·ï³·áñÍ»É: ²ë»ÉÇùÁ, ÑáõÙáñÁ, 
³Ý·³Ù ë³ïÇñÇÏ µÝáõÛÃ ëï³Ý³Éáõ ¹»å-
ùáõÙ,  å»ïù ¿ ëáõñ ÉÇÝÇ, µ³Ûó ª̈ Ýáõñµ ÉÇÝÇ:  

ºñµ»ÙÝ Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõó  ³é³ç ³ÛÝù³Ý »Ù 
ï³ÉÇë áõ ³éÝáõÙ, áñ í»ñçáõÙ ... ÉéáõÙ »Ù: 
¾ëå»ë ¿ª Ï³ëÏ³ÍÝ»ñ áõÝ»ëª ÙÇ ³ñ³, ³ñ»-
óÇñª ÙÇ Ï³ëÏ³ÍÇñ:

– Æ±Ýã ëå³ë»ÉÇùÝ»ñ áõÝ»ù ÏÛ³ÝùÇó: ÆÝã 
Ïó³ÝÏ³Ý³ù ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ: 

– àõ½áõÙ »Ù, áñ ·ñÇãÁ Ó»éùÇóë ãÁÝÏÝÇ: àñ 
·ñÇãë »ñµ»ù §µñÇã¦ ã¹³éÝ³: 

¼·³Ù ÇÝÓ, µáÉáñÇ¹,  µ³Ûó áã í³ï: ²é³í»É 
ëÇñ»Ù Ð³Û³ëï³Ý ³ßË³ñÑÁ, Ñáõë³Éáí, áñ 
Ý³ ¿É Ù»½ ÏëÇñÇ: ÂáÕ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ÉÇÝÇ, 
áñ Ñ³Ý·Çëï ËÕ×áí Ï³ï³Ï»Ýù, ëÇñ»Ýù, 
»ñ³½»Ýù: ¶»ï»ñÁ ·³Ã³ ã»Ý µ»ñáõÙ, ÃáÕ 
å³åÇÏÝ»ñÁ µ»ñ»Ý:

ÂáÕ Ù»ñ »ñÏÇñÁ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óáÕ ×·Ý³-
Å³ÙÇó ûñ ³é³ç ¹áõñë ¹³:

Þ³±ï µ³Ý »Ù áõ½áõÙ: ºÃ» ³Ûá, Ñ»ñÃÁ Ò»ñÝ 
¿ª ¹áõù áõ½»ù:
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Լրացավ վաստակաշատ լրագրող, երգի-
ծաբան, արձակագիր և դրամատու րգ Գագիկ 
Անտոնյանի ծննդյան 60-ամյակը:
Ճիշտ է ասված՝ նվիրու մը էու թյու նն է, սի-

րած աշխատանքը՝ մասնագիտու թյու ն ողջ 
կյանքի համար:

– Ուզու մ եմ, որ գրիչս ձեռքիցս չընկնի, 
որ գրիչս երբեք «բրիչ» չդառնա: Զգամ ինձ, 
բոլորիդ, բայց ոչ վատ: Առավել սիրեմ Հա-
յաստան աշխարհը՝ հու սալով, որ նա էլ մե զ 
կսիրի: Թող խաղաղու թյու ն լինի, որ հան-
գիստ խղճով կատակենք, սիրենք, երազենք...
Ահա այսպիսին է Գագիկ Անտոնյան 

մարդ-տեսակը: Նրա խոսքն ու  ասելիքը 
ընդգրկու ն է՝ կենցաղային, աննշան թվա-
ցող մանրու քներից մի նչև քաղաքային 
երանգներ, բյու րոկրատիզմի , մարդկային 
այլ թու լու թյու նների ձաղկու մ կամ անբռնա-
զբոս կատակ ու  հու մոր: Կյանքի զանազան 
երևու յթների նկատմամբ իր որոշակի հա-
յացքն ու նի, ու ր էականը մարդ անհատի լի-
նելիու թյան, գոյու թյան իմաստի և ապրելու  
կերպի խնդիրն է:
Գագիկ Անտոնյանը փորձու մ է գտնել, իր 

համար որոշակիացնել, այնու հետև զգացած-
ընկալածը ներկայացնել ժողովրդին ու  
ակնկալել, որ հնչեցրածը կհասկանան ու  
կգնահատեն:
Նրա գրիչը երբեմն  սու ր, երբեմն  չափա-

զանց տեսանելի է դարձնու մ այն, ինչը 
խանգարու մ, կոշտ խրվու մ է մե ր կյանքի 
ներդաշնակու թյան մե ջ, ցու յց տալիս մե ր 
կյանքու մ տեղ գտած կոմի զմը:
Իրեն հատու կ խոսքի դիպու կու թյամբ ու  

պարզու թյամբ Գագիկ Անտոնյանը ապա-
ցու ցու մ է, որ իսկական կատակները մե ծ 
մասամբ շատ լու րջ են: Երևի թե այստեղից 
էլ գրողի մե ջ ծնու նդ են առնու մ համարձակ 
ու  արտահայտիչ փոխհարաբերու թյու ններ՝ 
հիմն ված ինքնատիպ ու  սրամի տ մե րձեցու մ-
ների վրա:
Դե իսկ նրա գտած կերպարները մի տքը 

դարձնու մ են առավել սու ր, կոնկրետ ու  տե-
սանելի:
Ահա մշակու յթի ջատագով մարդու ՝ 

Սամվել Խալաթյանի համոզմու նքը, որը 
բնագավառի «դարբնոցու մ» բարձր է գնահա-
տու մ մտավորականի ստեղծագործ ու ժը. 

– Գագիկ Անտոնյանը նոր անու ն չէ գրակա-
նու թյան ու  լրագրողական անդաստանու մ: 
Ավելի քան 40 տարի նա լրագրու թյան աս-
պարեզու մ է, և նրա տասնյակ հարյու րավոր 
հոդվածներից յու րաքանչյու րն իր դրական 
դերակատարու թյու նն է ու նեցել մե ր հասա-
րակական կյանքու մ: Նրա գրիչը նու յնքան 
բեղու ն ու  պերճախոս է գեղարվեստական 
խոսքի մե ջ:
Դրամատու րգիայի ասպարեզու մ էլ Գա-

գիկ Անտոնյանի գրիչը բեղու ն է: Նրա «Քաջ 
Նազար հազարերորդ», «Ձեր տղային մե ր 
աղջկան տվեք» կատակերգու թյու նները, որ-
պես սկիզբ խոստու մն ալից են ու  օժտված 
գեղարվեստական հատկանիշներով, տեղ 
են գտել Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի 
անվան պետական, «Բոհեմ» կամե րային 
թատրոնների խաղացանկու մ, Ստեփանա-
վանու մ:
Փայլու ն երգիծական հնչեղու թյան է հաս-

նու մ Գագիկ Անտոնյանը՝ օգտագործելով 
մե րօրյա հասարակական զարգացու մն երը, 
կենցաղը, մե ր վերաբերմու նքն ու  նիստու -
կացը:
Հրատապ անդրադառնալով իրադարձա-

յին դեպքերին ու  անցքերին՝ փնտրու մ, 
գտնու մ է անցողիկի մե ջ անանցողիկը, 
գրու մ է առանց որևէ պարտադրանքի, գրու մ 
է սիրով ու  համոզմու նքով:

È¢áÝ Ê²â²îðÚ²Ü 
«¶áñÍ³ñ³ñ» ³Ùë³·ñÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã

«¶áñÍ³ñ³ñ» ³Ùë³·ñÇ ëï»ÕÍ³-
·áñÍ³Ï³Ý ËáõÙµÝ ¿É, ÙÇ³Ý³Éáí 
ë÷ÛáõéùáõÙ ³åñáÕ Ù»ñ µ³½Ù³-
Ñ³½³ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ, ßÝáñ-
Ñ³íáñáõÙ ¿ ßÝáñÑ³ß³ï Ù»ñ ·áñÍ-
ÁÝÏ»ñáçÁ, ó³ÝÏ³ÝáõÙ »ñÏ³ñ áõ 
µ»ÕÙÝ³íáñ ÏÛ³Ýù:

Ð³í³ï³ñÇÙ Éñ³·ñáõÃÛ³ÝÝ áõ ·ñ³·ñáõÃÛ³ÝÁÐ³í³ï³ñÇÙ Éñ³·ñáõÃÛ³ÝÝ áõ ·ñ³·ñáõÃÛ³ÝÁ

Ð³ñó³½ñáõÛóª ÍÝÝ¹Û³Ý ûñí³ ³éÇÃáíÐ³ñó³½ñáõÛóª ÍÝÝ¹Û³Ý ûñí³ ³éÇÃáí
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Ð³Ý¹Çå»ÇÝ áõ ãíÇ×»ÇÝ-ãÏéí»Ç±Ý:
²ÛÝå»ë ¿ÇÝ ï³ù³ÝáõÙ, Çñ³ñ ³ÛÝå»ë íÇñ³íáñáõÙ, Ï³ë»Çñª ³ñÛáõ-

Ý³Ñ»ÕáõÃÛáõÝÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¿: àõ »Ã» ÙÇÝã¨ ûñë ù³ñáí, ÷³Ûïáí 
Çñ³ñ ·ÉáõË ¹»é ã»Ý óË»É, ËáëáõÙ ¿ Ýñ³Ýóª ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý 
Ù³ñÙÝ³óáõÙ ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ: 

ì»×-íÇ×³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ã»Ù³Ý ¿É ·áÝ» ÙÇ Ã»Ù³ ÉÇÝ»¯ñ: ê³ñ³ïáí 
ØáëÏáíÇã Ð³Ë³ïáõñÛ³ÝÇ Í»ñ Ù³ÛñÁ ÙÇ ³Ý·³Ù ÷áñÓ»ó Ý³Ë³ï»É 
áñ¹áõÝ, áí ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ»ñÃ³Ï³Ý Õ³ÉÙ³Õ³ÉÇó Ñ»ïá ïáõÝ ¿ñ 
³×³å³ñ»É ÁÝÏ×í³Í ëñïáí áõ ïËáõñ Ù»ÏÝí»É Ïáïñ³Í Ã³ËïÇÝ: 

– ²Û áñ¹Ç, ¾Ýå»ë »ë ³ùÉáñ³ÝáõÙ, áÝó áñ ³ßË³ñÑÇ í»ñçÁ »Ï»É ¿: 
²Ëñ Ù»çÝ ÇëÏÇ ÝÛáõÃ ãÏ³, ¿¯, ÝÛáõ¯ÃÃÃ...

Ò³ÛÝ-ÍåïáõÝ ãÑ³Ý»ó: ØáñÁ Ãí³ó, Ã» Ý³Ë³ïÇÝùÝ Çñ Ý»ñ·áñÍáõ-
ÃÛáõÝÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ, ß³ñáõÝ³Ï»ó. §²í»ÉÇ É³í ãÇ± ÉÇÝÇª ÙÇ ·áñÍÇ ÙïÝ»ë, 
Ñ³½³ñ å³Ï³ë-åé³ïÇ ï»ñ »Ýù¦: Ð³Ë³ïáõñÛ³ÝÝ»ñÇ ïáÑÙÇ ³Ý-
ÏáïñáõÙ Å³é³Ý·áñ¹Á í»ñçÇÝ ÙïùÇ Ñ»ï ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ 
ÏïñáõÏ ³ñï³Ñ³Ûï»ó. §²Û Ù»ñ, µ³ ¹áõ áõñÇß µ³Ýáõ·áñÍ ãáõÝ»±ë, 
·áñÍÇ¹ Ï³ó, ¿ÉÇ¯¦: 

Ø³ÛñÁ ó³íáï ï»ÕÇÝ ¿ñ Ïå»É: Ð³ëïáó³ßÇÝ³Ï³Ý ·áñÍ³ñ³ÝÇ 
Ý³ËÏÇÝ ÑÙáõï Ë³é³ï áñ¹ÇÝ ³ßË³ï³Ýù ÷Ýïñ»Éáõ ³í»ÉÇ ù³Ý 
25 ï³ñí³ ÷áñÓ áõÝ»ñ: ´³óÇ ³Û¹, ïÕ»ñùÝ ³Û¹ ûñÁ Ýñ³Ý ³Ýã³÷ 
¿ÇÝ Ý»Õ»É: 

Îñ³ÏÇÝ ÛáõÕ ã³í»É³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Í»ñ Ù³ÛñÁ Éé»ó áõ ÙÇ ÏáÕÙ 
ù³ßí»ó: àñ¹ÇÝ Çñ Ñ³Ù³ñ, µ³í³ñ³ñí³Í, ÙÇ³ÛÝ ÙéÉï³ó. §¸ñ³Ýó, 
ï»ë»ù, Ã» á¯Ýó »Ù ÏáõéÏáõéÇ Ó³· ë³ñù»Éáõ: úñÁ ·³ª µ³ñÇÝ Ñ»ïÁ¦:

´³Ûó ûñ»ñÁ ·³ÉÇë-³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ, Ñ»ïÝ»ñÁ µ³ñáõÝ ã¿ÇÝ µ»ñáõÙ:
²Ù»Ý ÇÝã ëÏëí»ó ³ÛÝ ûñÁ, »ñµ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ¶»ñÙ³ÝÇ³ ï»Õ³-

÷áËí³Í áñ¹áõó Ýí»ñ ëï³ó³í §Ýñµ³Ï³½Ù¦ ÙÇ ³íïáÙ»ù»Ý³: 
²éÇÃÁ ù»ýÇ ¿ñ ³ñÅ³ÝÇ: ºñµ Ñ»ñÃÁ Ñ³ë³í Ù»ù»Ý³ÛÇ Ï»Ý³óÇÝ, 
ê³ñ³ïáíÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ ý³ßÇëï³Ï³Ý ·Ý¹³ÏÇó íÇñ³íáñí³Í 
¨ Ññ³ßùáí Ï»Ý¹³ÝÇ ÙÝ³ó³Í ØáëÏáí Ñáñ áñ¹ÇÝ µ³Å³ÏÝ ³ñÑ³-
Ù³ñÑ³Ýùáí ÙÇ ÏáÕÙ Ññ»óª ¿¹ áçÇÉÇ Ï»Ý³óÝ ÇÝùÁ ãÇ ËÙÇ: öáñÓ»óÇÝ 
Ñ³Ùá½»Éª Ç¯Ýã áçÇÉ, Ç¯Ýã µ³Ý, ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó 
³íïáÝ, ÇÝã Ëáëù, ³ÝÃ»ñÇ ³íïá ¿, Ù³ñ¹ÇÏ ÑÇÙ³ñ Ñá ã»¯Ý, áñ ¹ñ³Ý 
»Ý §Ã³Ù³Ñ¦ ³ÝáõÙ: Ðáñ ÙÇ³Ñ»Í³Ý Ï³Ùùáí Çñ ¿Ï½áïÇÏ ³ÝáõÝÝ 
ëï³ó³Í ê³ñ³ïáíÁ, ³ë³óÇÝù, ³ÝÏáïñáõÙ Ù³ñ¹ ¿, Ñ³Ùá½í³Í 
Ý»ï»ó. §ÐÇÙ³ñ ã»Ý, µ³ Ç±Ýã »Ý: àñ ÑÇÙ³ñ ãÉÇÝ»Ýª ¿¹ ï»ë³Ï ³íïá 
Ï³éÝ»±Ý¦:

Ð»ï³ùñùñí»óÇÝª µ³ Ç±Ýã ³éÝ»Ý, á±ñÝ ¿ ÇëÏ³Ï³Ý ³íïáÝ:  ê³ñ³-
ïáí ØáëÏáíÇãÝ ¿É Ñ»Ýó ³Û¹ Ñ³ñóÇÝ ¿ñ ëå³ëáõÙ, ³ÝÙÇç³å»ë Ù»-
Ë»óª §ìáÉ·³Ý¦: 

§ìáÉ·³¦ ³ë»ÉÇë Ýñ³ ùÇÙùáí Ù»Õñ ¿ñ ÍáñáõÙ, ëÇñïÝ áõéãáõÙ-
÷ùíáõÙ ¿ñ, áÝó áñ Ýñµ»ñßÇÏÁ »éÙ³Ý çñáõÙ: ºñµ»ÙÝ Ý³¨ ×³ù ¿ñ ï³-
ÉÇë:

– ´³¯Ý ·ï³ñ, éëÇ ï³åáéáí ï³ß³Í ³íïáÝ ¿± ³íïá, – ÁÝ¹ÇÙ³-
ó³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ:

²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ³ë³óÇÝ-Ëáë»óÇÝ, ïíÇÝ-³é³Ýª §ìáÉ·³Ý¦ ÇÑ³ñÏ» 
¹ÇÙ³óÏáõÝ Ù»ù»Ý³ ¿, Ù»ñ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇÝ Ñ³ñÙ³ñ ¿, Ñ³Ù³ Ã»ª 
ÏáßïáõÏáåÇï ¿, ³Ý×áéÝÇ ¿, µ³ í³é»ÉÇùÇ Í³¯ËëÁ, Í³ñ³í ·áÙ»ßÇ 
å»ë ËÙáõÙ Ñ³ ËÙáõÙ ¿, ¹ñ³ §é»ËÝ¦ ÇëÏÇ å³Ñ»É ãÇ ÉÇÝÇ: 

ê³ñ³ïáí ØáëÏáíÇãÁ áã ÙÇ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ãÁÝ¹áõÝ»ó, ·ÉË³ó³íÁ 
ãµéÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ µáÉáñÇÝ §Ñáõë³¹ñ»ó¦. §Ä³Ù³Ý³ÏÁ ·³ª Ï³å³óáõ-
ó»Ù: ²íïáÝ ÙÇ³ÛÝ §ìáÉ·³Ý¦ ¿¦:

Þáõïáí Ý³ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ëï³ó³í ³å³óáõó»Éáõ Çñ Ñ³Ù³ñ 
³ùëÇáÙ³ïÇÏ ³Û¹ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ: ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 
§Ýñµ³Ï³½Ù¦ Ù»ù»Ý³Ý ßáõïáí Ë³÷³Ýí»ó: àñå»ë Ù»ù»Ý³ÛÇ ÇëÏ³-
Ï³Ý µÅÇßÏª û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ýã»óÇÝ ê³ñ³ïáí ØáëÏáíÇãÇÝ: Øï³í Ù»-
ù»Ý³ÛÇ ï³Ï, ÙïÇÏ ïí»ó, ùÝÝ»ó áõ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»ó ÷ã³ó³Í ¹»ï³ÉÁ: 
àõ »ñµ ³ë³óÇÝ ³Û¹ ¹»ï³ÉÇª Ù»½ Ñ³Ù³ñ ³Ñé»ÉÇ ·ÇÝÁ, í³ñå»ïÇ 
ëÇñïÝ ÁÝÏ»ñáç Ñ³Ù³ñ ÙÕÏï³ó. §´³ áñ ³ëáõÙ »Ùª ³íïá ãÇ±: ÎÝÏ³ 
ÝÙ³Ý ½³¹ ¿, ÷éßï³ëª ßáõÝãÁ Ï÷ãÇ: ø³ÝÇ ßáõï ¿ª Í³Ë»ùª åñÍ»ù¦:

Æ±Ýã Í³Ë»É-åñÍÝ»É: ¸»é ÇÝùÁ åÇïÇ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ùï³Í»ñ: 
î³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÛáõë ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ¨ë Ó»éù µ»ñ»óÇÝ ÝÙ³-
Ý³ïÇå ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñ, áõ ³ÛÅÙ ÙÇ³Ñ³Ùáõé áõÅ»ñáí áõ 
÷³ëï³ñÏÝ»ñáí ¿ÇÝ Ý»ÕÁ ·óáõÙ Ù³ñ¹áõÝ: Ä³Ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï í»-
×»ñÝ áõ íÇ×³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß»ßï³ÏÇ µÝáõÛÃ áõ íï³Ý·³íáñ 
ëñ³óáõÙÝ»ñ ¿ÇÝ áõÝ»ÝáõÙ, ³ñ¹»Ý Çñ³ñ É³í ¿É íÇñ³íáñáõÙ, 
Í³ÕñáõÍ³Ý³ÏÇ ¿ÇÝ »ÝÃ³ñÏáõÙ: ì»ñçÇÝ ³Ý·³Ù ê³ñ³ïáí Øáë-

ÏáíÇãÇÝ ³ÛÝå»ë Ý»Õ»óÇÝ, ³ÛÝå»ë Ó»éù ³é³Ý, áñ í³ñå»ïÁ 
·áñÍÇùÝ»ñÁ åÝ¹³×³Ï³ïÝ»ñÇ »ñ»ëÇÝ ãÇç»óñ»ó ÙÇ³ÛÝ ¨ ÙÇ³ÛÝ 
»ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ë³Ãñáõ: ´³Ûó ·áñÍÇùÝ»ñÁ ¹»Ý Ý»-
ï»ó, ÷áëÇó ¹áõñë »Ï³í áõ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó. §¶Ý³ó»ùª Ó»ñ ËÝçÇÉùÁ 
ÇÝùÝ»ñ¹ ë³ñù»ù¦: Ø»Ï ï³ñáõó ³í»ÉÇ Ýñ³Ýó Ñ»ï ã¿ñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, 
ï»ëÝ»ÉÇëª ×³Ý³å³ñÑÁ Ã»ùáõÙ ¿ñ, Ëéáí»É ¿ñ: à±í ã¿ñ ËéáíÇ: Ðñ»Ýª 
³íïáïÝ³ÏáõÙ Çñ Ù»ù»Ý³Ý, áãª Çñ ÏËï³ñÁ, ÙÇßï ë³ñùÇÝ, Çñ 
Ï³ÙùÇÝ ÑÝ³½³Ý¹, Ï³½Ùáõå³ïñ³ëï Ï³Ý·Ý³Í ¿, µ³Ûó ³ñÇ áõ 
ï»ë, áñ ³ÝÇñ³íÝ»ñÁ §Ñ³Ý·áõóÛ³É¦ µ³éáí »Ý å³ïíáõÙ, Ó»éù 
»Ý ³éÝáõÙª Ñ³ñ·áõÙ »Ýù §ìáÉ·³ÛÇ¹¦ å³ÛÍ³é ÑÇß³ï³ÏÁ: ¸», »Ã» 
Ñ³Ý·áõóÛ³É ãÇª ùßÇ, ¿ÉÇ, Ù»Ï ³Ý·³Ù ùßÇ, µ³ñáõñ»É »ë, Ñ»ïÝ ¿É áõ½áõÙ 
»ë, áñ ÙÇ ³Ý·³Ù  ÷ã³Ý³±...

Ð³ëÏ³Ý³É Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ù»ñ Ý»ÕáõÃÛáõÝ ù³ßáÕ ÁÝÏ»ñáçÁ. ³ßË³ï³Ýù 
ãáõÝÇ, Ù»ù»Ý³Ý á±Ýó û·ï³·áñÍÇ, µ³ ¹ñ³ §é»ËÁ¦ å³Ñ»±É ÏÉÇ-
ÝÇ: ²ÝÑÝ³ñ µ³Ý ¿: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É Çñ ÏËï³ñÇÝ Ï³Ý·Ý»óñ»É 
¿ ³íïáïÝ³ÏáõÙ, å»ï³Ñ³ñ³ÝÇß»ñÁ 25 ï³ñÇ ³é³ç Ñ³Ý»É, 
ï³ñ»É Ñ³ÝÓÝ»É ¿ å³ï³íïáï»ëãáõÃÛáõÝáõÙ, áñ ïáõÛÅ áõ ïáõ-
·³Ýù ã·³, µ³Ûó »ñµ»ù ãÏáñóñ»ó ÑáõÛëÁ, Ã» ÙÇ ûñ Ñ³Ý»Éáõ ¿ Çñ 
ëÇñ»ÉÇÇÝ, ¨ ÙÇ³ëÇÝ ëáõñ³Éáõ »Ý Í³ÕÏ³µáõÛñ ¹³ßï»ñÇ ÑáÕáï 
×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí: ²Ù»Ý ³é³íáï ³Ûó»ÉáõÙ ¿ñ Üñ³Ý, ÷áßÇÝ»ñÁ 
Ñ³ÝáõÙ ¿ñ ÷³÷áõÏ ßáñáí, ß³µ³ÃÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù ï³ÏÇó-·ÉáõË 
§Ù³Ýñ³ÏñÏÇï¦ Éí³ÝáõÙ ¿ñ, ï³ñÇÝ Ù»Ï ÷áËáõÙ ¿ñ ß³ñÅÇãÇ ÛáõÕÁ, 
ùë³ÛáõÕáõÙ ¿ñ Å³Ý·áïáÕ ¹»ï³ÉÝ»ñÁ, 5 ï³ñÇÝ Ù»Ïª Ñ³Ï³Ïáéá½ÇáÝ 
ÝÛáõÃáí Ý»ñÏáõÙ ¿ñ Ñ³ï³ÏÁ, 10 ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¿É ß³ñÅÇãÝ 
¿ñ ù³Ý¹áõÙ, Ýáñ»Ý Ñ³í³ùáõÙ: ´³Ý³ÉÇÇ Ù»Ï åïáõÛï, ¨ Ù»ù»Ý³Ý 
ÑéÝ¹áõÙ ¿ñ: àãª ·»Õ·»ÕáõÙ ¿ñ ³Ýáõß, Ñ³Ù³ã³÷: ºñµ ëáíáõÙ ¿ñ, Ó»éùÁ 
¹ÝáõÙ ¿ñ Ã³÷ùÇÝ áõ Ù»Õ³íáñ ³Õ»ñëáõÙ.§ÏÝ»ñ»ë, ³Ëå»ñ, Ï·³Ù¦: 
Ð³ÛïÝÇ µ³Ý ¿ª Ë³µáõëÇÏ ¿ ÑáõÛëÁ, µ³Ûó ÏÛ³ÝùÇ Ù³Ûñ³ÙáõïÇÝ 
³Ý·³Ù Ù³ñ¹ÇÏ ã»Ý ÏáñóÝáõÙ ³ÛÝ, Ï³ñÍ»Éáíª »ñ³Ý»ÉÇ Ñ³Ý·ñí³ÝÁ 
Ñ»éáõ ã¿: Æ±Ýã µ³Ý ¿ Ù³ÑÁ: ´áÉáñÁ ·Çï»Ý: ´³Ûó ·Çï»Ý, Ã» ¹³ ³ÛÝ ¿, 
ÇÝã å³ï³ÑáõÙ ¿ ³ÛÉáó Ñ»ï: 

Ø»Ï ï³ñÇÝ Ù»Ï ³ÏÝÃ³ñÃÇ å»ë ³Ýó³í: Èñ³ó³í ê³ñ³ïáí Øáë-
ÏáíÇãÇ 65-³ÙÛ³ÏÁ: ÎÝáç Ñ»ï ³ñÅ¨áñáõÙ ¿ñ å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëïÁ, 
»ñµ ¿Ïñ³ÝÇÝ Ñ³ÛïÝí»ó Ýñ³ ãëÇñ³Í Ñ³Õáñ¹³í³ñáõÑÇÝ:

– ¶Çï»ëª ¾¹ ëñ³¹áõ¹ ³Éñ³Ã³Ã³ËÇÝ  ï³Ý»É ã»Ù Ï³ñáÕ, ³ÉÇùÁ 
÷áËÇñ, – Ññ³Ù³Û»ó ÏÝáçÁ: 

Æ¯Ýã ÏÏáñóÝ»ñ å³ñáÝ Ð³Ë³ïáõñÛ³ÝÁ, Ù»Ýù ¿É ß³ï µ³Ý 
ÏÏáñóÝ»ÇÝù (å³ñ½³å»ë, å³ïÙí³Íù ã¿ñ ëï³óíÇ), »Ã» Ýñ³ 
ÏÇÝÝ ¿É, µáÉáñ Ï³Ý³Ýó å»ë, ³Ï³ÝçÇ »ï¨ ã·ó»ñ ³ÙáõëÝáõ Ñ³ÝÓ-
Ý³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ: ê³ñ³ïáí ØáëÏáíÇãÁ ³Ï³ÝçÇ Í³Ûñáí áñë³ó 
í³Õáõó ëå³ëí³Í ÉáõñÁ ¨ Ñ³ëÏ³ó³í, áñ Çñ ÍÝÝ¹Çó ³é³í»É 
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿É Ï³ñáÕ »Ý å³ï³Ñ»É ³Ûë 
³ÝóáÕÇÏ ³ßË³ñÑáõÙ. §Ð³Û-»íñáå³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý ÙáÉ»·ÇÝ 
ß÷áõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙª Ñ³Û»ñë áñáß»óÇÝù ³Ý¹³Ù³Ïó»É Ø³ù-
ë³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³ÝÁ¦: Ü³ ³ë»ë 50-60 ï³ñáí ç³Ñ»É³ó³í, ï»ÕÇó 
Ãé³í ¨ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ åÇáÝ»ñÇ å»ë §áõé³¯¦ ·áé³ó: øÇã ³Ýó Ñ»Ýó 
ÑáÕ³Ã³÷»ñáí ¿É ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ Ñ³ë³í: Ð»ñÃ³Ï³Ý Ë³÷³Ý Ù»-
ù»Ý³ÛÇ Ùáï ïÕ³Ý»ñÝ ³ÝÑáõÛë Ï³Ý·Ý³Íª ÙïáñáõÙ ¿ÇÝª á¯Ýó Ï³Ýã»Ý 
í³ñå»ïÇÝ, ³Ëñ ß³ï »Ý Ý»Õ³óñ»É, ¿¯...

ì³ñå»ïÁ ½³ñÙ³ó³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñÇ Ý»ñùá ³é³ç »Ï³í, µáÉá-
ñÇÝ áïùÇó-·ÉáõË ã³÷»ó, ³ñÑ³Ù³ñÑ³Ï³Ý ³ë³ó. §Ð³å³ ÙÇ ß³ñ-
í»ù¦: Þí³ñ³Íª ß³ñí»óÇÝ: 

– ²Û ÏáõéÏáõéÇ Ó³·»ñ, ï»ë³±ù ×ÇßïÝ áí ¿... Ð³ÕÃ»óÇ¯Ýù... 
ì³Ëíáñ³Í Ñ³ñóñ»óÇÝª áíù»±ñ Ñ³ÕÃ»óÇÝ: 
– ºë Ñ³ÕÃ»óÇ: §ìáÉ·³ë¦ Ñ³ÕÃ»ó, áçÉáïÝ»ñ...
ÐáÙ»ñ³Ï³Ý ÍÇÍ³ÕÇ Ù³ëÇÝ áãÇÝã ã»Ýù ³ëÇ: ´³Ûó á±í ¿ñ ³Û¹ ÍÇ-

Í³ÕÁ µ³ÝÇ ï»Õ ¹ÝáÕÁ: ê³ñ³ïáí ØáëÏáíÇãÁ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï³Í Ñ»-
é³ó³í: ¶Ý³ó ³íïáïÝ³Ï: Î³ñáïáí ÷³ñí»ó Çñ ÑÇÝ, ³ÝËáë áõ 
Éáõé, ÙÇßï Ï³½Ùáõå³ïñ³ëï ÁÝÏ»ñáçÁ: êÇñïÁ Ë³Õ³Õ ¿ñª ïÕ»ñùÇ 
åáñïÝ»ñÁ áÝó áñ å»ïù ¿ª ï»ÕÝ ¿ ¹ñ»É: 

– ¸áõ áõñÇß »ë, ³Ëå»ñ, – Ýí³ÕáõÝ Ó³ÛÝáí ³ë³ó Ý³, áõ Ó»éùÁ 
»ñÏ³ñ å³Ñ»ó ³½¹³Ýß³ÝÇ Ïá×³ÏÇÝ:  Ü³ Çñ áÕçáõÛÝÁ ÑÕ»ó ØØ-ÇÝ 
ÙÇ³Ý³Éáõ áñáßáõÙÝ ÁÝ¹áõÝ³Í Çñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ: ²å³ ÏÝáçÇó 
ï³ù çáõñ å³Ñ³Ýç»ó áõ ³Û¹ ûñÁ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ ëÇñáí, ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ 
Éí³ó ÏËï³ñÇÝª ãËÝ³Û»Éáí áã Ù³ïÝ»ñÁ, áã ¿É Çñ»Ý:  

¶³·ÇÏ ²ÜîàÜÚ²Ü

Æñ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÆñ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ

ê³ñ³ïáí ØáëÏáíÇãÁ, §ìáÉ·³Ý¦ê³ñ³ïáí ØáëÏáíÇãÁ, §ìáÉ·³Ý¦
»õ Ø³ùë³ÛÇÝ ØÇáõÃÛáõÝÁ»õ Ø³ùë³ÛÇÝ ØÇáõÃÛáõÝÁ
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²Ø´àÊÜºðÀ²Ø´àÊÜºðÀ
êîðÎ²ÈàôÚÌêîðÎ²ÈàôÚÌ
Ի՜նչ կրքեր են և ի՜նչ հու զու մ՝
Ազատու թյան ցոլքերի մե ջ այգաբացի...
Ամբոխները ստրկալու յծ՝
Առանց հացի,
Առանց վարձի,
Կարոտախտով սպասու մ են 
Մի մե ռածի հոգեդարձին:
Եվ քանի որ էն աշխարհից
Դեռ ոչ մե կը ետ չի եկել,
Պարզ է՝ նրանց երազանքը
Հոգեվարքի վերջին ցնցու մն  է ջղաձիգ:
Եվ սգավոր թափորի պես,
Ուրվականի նման վտիտ,
Խփված, խաբված, ահագնացած՝
Շվարել են կատարվածից:
Ստրկալու յծ ամբոխներից առանձնացած՝
Անչափ ճարպիկ ու  աճպարար մի  խու մբ անձինք,
Դարձյալ մտոք ստրկալու յծ,
Տիրանալով անդամալու յծ 
Օրենքների ահեղ սանձին,
Զարմանալով իրենց դիրքից,
Իրենց ձիրքից,
Իրենց խելքից,
Որպես անտեր երկրի տերեր հաղթանակած՝
Վայելու մ են տիրոջ արյու նը սրբազան՝
Պալատների սրահներու մ արքայական,
Որտեղ անգամ երազի մե ջ ոտք չի դրել
Սովորական
Մահկանացու ն:
Եվ ոսկեզօծ բաժակների զրնգոցով՝
«Արհեստավարժ ըն-տըր-յալ-ներ» իրենց կոչող
Այրերը այդ
Խմու մ են արդ
Հաղթարշավը՝ հազարամյակը բոլորող 
Վերջին դարի՝
Թասը թասի տաքանալով,
Հաղթանակու մ այդ պայքարի
Իրենց բազկի «հու յժ կարևոր» դերը նշու մ
Եվ հաճու յքով մի  անթաքու յց՝
Ի լու ր ազգի մատնանշու մ,
Որ գալիս են առասպելից,
Ուղիղ գծով սերու մ են Հայկ նահապետի 
Անպարտ ցեղից,
Եվ խաղ չկա՜ իրենց հանդեպ...
Որ արյու նոտ այս նենգ դարի շիրմաքարին,
Երբ դեռ եկող սերու նդների հիշողու թյան մատյաններու մ
Ոսկե տառով իրենց «պայծառ» 
Անու ններն են դաջել արդեն,
Ո՜վ կարող է իրենց շինած
«Սու րբ տաճարը» նորից քանդել...
Այսպես իրար թև-թիկու նքի,
«Դաշն կնքած հավերժի հետ»,
Փու չիկի պես թեթև՜, թեթև՜
Բարձրանու մ են ու  բարձրանու մ.
Ախր շատ են ստրկալու յծ՝ չեն հասկանու մ՝
Վերևներու մ
Թեկու զ որդու դ՝ չկա ներու մ.
Սայթաքելը կործանու մ է...
Իսկ ներքևու մ ամբոխները ստրկալու յծ
Չեն իմանու մ՝ ինչ հրմշտոց է վերևու մ...
Միայն բու յրից կերու խու մի ,
Որ նման է երազխաբի գրգռու մի ,
Զգու մ են, որ մթնոլորտը 
Անհամե մատ ճոխ ու  զեխ է ...
Մեկը մե կին տարակու սած հարց է տալիս.
«Խրախճանքը այդ ահավոր
Քե՞ֆ է ու րախ, թե՞ քելեխ է»:

ÜáñÇÏ ê²ü²ðÚ²Ü

êáõñ ·ñÇãª  µáõÃ µ³Ý»ñÇ ¹»Ùêáõñ ·ñÇãª  µáõÃ µ³Ý»ñÇ ¹»Ù
²ñï³·³ÕÃ-³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÝ áõ Ñ³ÛÁ

«Անկախու թյան գաղափարը մե ծ երազանքի էր նման՝ անմատչելի, գրե-
թե աննյու թեղեն, անըմբռնելի ու  անշոշափելի: Սակայն օրերից մի  օր 
բռու նցքվելու  ելած ժողովրդի արդար կամքով մե ծ երազն իրականու թյան 
վերածվեց:
Եկավ անկախու թյու նը  ոգեղեն ու  բռնկու մի , ու րախու թյան ու  ցնծու մի  

ալիք առաջ բերեց համայն հայու թյան շարքերու մ: Օտար ափերու մ 
դեգերող հայու թյան աչքին ու րախու թյան և առ Աստված օրհնանքի ար-
ցու նք ու  շրշյու ն արձանագրվեց: Սակայն, ավաղ, մե ր սխալներով ու  ան-
ներելի վրիպու մն երով անկախու թյան երազը իրողու թյան վերածվելու  
կոնկրետ, իրական այս գործընթացու մ խոշոր ճաքեր տվեց, մե ծ ու  
փոքր խոտորու մն եր եղան, և էական շեղու մն եր ու  պարտու թյու ններ 
արձանագրվեցին մե ր նոր ճանապարհին: Չափանիշներ փոխվեցին, ու  
իդեալներ փշրվեցին, հերոսներ ոտնատակ եղան:
Ու ժողովրդի կասկածն ու  տագնապն ահագնացան: Նյարդային, հոգե-

կան ու  նյու թական ահավոր լարվածու թյան տակ կքած շատերը բռնեցին 
դյու րին մի  ճանապարհ՝ արտագաղթի ճանապարհը:
Անկախու թյու ն և արտագաղթ... 
Եվ մե ր հավաքական մե ծ երազը լիովին փշրվելու  ռեալ սպառնալիքի 

ներքո է գտնվու մ:
Յո՞ երթաս, հայ ժողովու րդ: 
Ու՞ր պիտի փախչես քո բախտից, քո ճակատագրից, քո հազարամյա 

խռովահու յզ պատմու թյու նից:
 Հիմա բռնել ենք անհիշողու թյան ու ղին: Կարծես ո՛չ նախահայր-նախա-

կարապետներ ու նենք, ո՛չ ազգի հայրեր ու  մե ծեր, ո՛չ նահատակներ ու  
հերոսներ: 
Ո՛չ պատմու թյու ն, ո՛չ հիշողու թյու ն:
Անկախու թյու ն և արտագաղթ...
Որն է հաղթելու :
Բոլորս գիտենք, նաև չգիտենք:
Սակայն, բոլոր դեպքերու մ, մե ծն երազն արհամարհել պարզապես ան-

կարելի է:
Անկարելի է ազգովի արհամարհել հայրենիքը, լքել ու  հեռանալ: Ան-

կարելի է»:
²ñÙ»Ý Î²ð²äºîÚ²Ü

ê»ñÝ áõ Ñ³ÛÁ
«Ահա երկու  բան, որ սակավ են Հայաստանու մ կամ ամե նևին չկան: Ընդ 

որու մ, մե կի գոյու թյու նը կամ չգոյու թյու նը պայմանավորված է մյու սով. 
սեր չկա, որովհետև հայ չկա Հայաստանու մ, և հայ չկա, որովհետև սեր 
չկա Հայաստանու մ: 
Իսկ մի գու ցե սեր չկա, որովհետև հա՞յ չկա:  Որտե՞ղ կարող ես գտնել 

հայի: Ոչ մի  տեղ:
Կան սովետահայ, ֆրանսահայ, հրեահայ, արաբահայ, թրքահայ, չկա 

հայ: Կան Եհովայի վկա հայ, մորմոնահայ, քրիստոնյա-դեմոկրատ հայ, 
հանրապետական ու  դաշնակցական հայ: Ինչպե՞ս կարող է հիսու նական 
հայը սիրել Քրիստոսի վերջին օրերի վկա հային, ինչպե՞ս կարող է 
աիմականը սիրել սիմականին: Արգելվու ՛մ է: Արգելվու մ է, որ գյու մրեցին 
սիրի ախալքալաքցու , ապարանցին՝ ղարաբաղցու ն: Երևանցին ոչ 
մե կին չպետք է սիրի: Մեզ համախմբու մ է ոչ թե սերը մի մյանց նկատ-
մամբ, այլ ատելու թյու նը ու րիշի հանդեպ: Ահավո՛ր է: Մատղաշ կու -
սակցականներին արգելվու մ է կարդալ ու րիշ կու սակցու թյու նների կամ 
չեզոք թերթեր. դաստիարակվու մ է ոչ թե հայ, այլ կու սակցական: Ամե ն 
քայլափոխին ատելու թյու ն է սերմանվու մ: Փողոցու մ քայլու մ ես ու  զգու մ 
այդ ատելու թյու նը բոլորի մե ջ: Բոլորն ատու մ են իրար, պատրաստ են 
հոշոտելու  իրար, պաշտոնյան պատրաստ է պատառ-պատառ անելու  
ձեռքն ընկած մե կին, ոչ պաշտոնյան ցանկանու մ է հոշոտել նրան:
Եթե սեր չկա, էլ ի՞նչ ենք ու զու մ: Եթե մե ՛նք չենք սիրու մ իրար, ապա 

ու րիշն ինչպե՞ս սիրի, ապա Աստված ինչպե՞ս սիրի մե զ: Ցանկանու մ եմ, 
որ Հայաստանու մ սերն ու  հայը շատանան»:

ì³ã³·³Ý ê²ð¶êÚ²Ü

Եթե ու շքի չգանք, եթե դասեր չքաղենք, եթե ի վերջո չհասկանանք, 
թե ովքեր ենք մե նք, ինչ ենք ու զու մ և ու ր ենք գնու մ, մե ր կյանքու մ ոչինչ 
չի փոխվի:

Ò»½ Ñ»ï µáõÃ µ³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ ËáñÑ»ó È¢áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÀ:
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¼ñáõÛó ÁÝÃ»ñóáÕÇ Ñ»ï
Î³Ù å³ï³éÇÏÝ»ñ ÈÇ¹³ ï³ïÇ ûñ³·ñÇó

²Ù»Ý Ù³ñ¹ å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³ Çñ ÍÝáÕÝ»ñÇ, 
Çñ ³ÝóÛ³ÉÁ: ºë Ù³ÝÏáõÃÛ³Ýë áõ å³ï³Ý»-
ÏáõÃÛ³Ýë Ñ³ë³ÏÇó ¹»åù»ñ »Ù ÑÇßáõÙ, 
áñáÝù áñáß ã³÷áí µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý 
ÍÝáÕÝ»ñÇë ¢ ÇÙ ³åñ³Í Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ: 
¸ñ³Ýù ·ñÇ »Ù ³éÝáõÙ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë »ë 
ï»ë»É »Ù, ³é³Ýó ·áõÝ³½³ñ¹Ù³Ý ¢ ÃáÕ-
ÝáõÙ »Ù ³Û¹ Ñáõß»ñÁ ÇÙ ½³í³ÏÝ»ñÇÝ:

Այս տողերի հեղինակը՝ դսեղցի 79-ամյա 
Լիդա տատը (Լիդա Տիգրանի Անտոնյան) 
տարիների հեռվից հիշու մ է իր անցյալը: 
Տարիների մշու շոտ վարագու յրը մի  կողմ է 
փորձու մ տանել, և աչքերի առաջ հառնու մ 
են մանկու թյու նն ու  ապրած կյանքը (չնայած 
տարիները շատ բան են մշու շել): Ինչ-որ 
բանով զբաղվելու , ապրելն իմաստավորելու  
և արածը կարևորելու  համար՝ մե կ-մե կ 
էլ թղթին է հանձնու մ մտքերը, ստեղծա-
գործու մ, համով-հոտով խնդու կներ, ման-
րապատու մն եր հավաքու մ՝ այն համարե-
լով իր մասնակցու թյու նը կյանքին: Մեղք 
չի գործու մ, որ հայրենի եզերքի անցյալի մի  
բեկոր անգու նազարդ՝ հիշողու թյու ններն 
ու  պատմու թյու նները, մե զ որպես հու շ է 
թողնու մ: Ուշագրավ ու  հետաքրքիր են տո-
ղերը մոր թողած սանդերքի ու  ջահրանի 
մասին, որով բրդի փոքր փաթիլները թել 
էին դառնու մ, երկանքի մասին, որով հա-
ցահատիկ էին աղու մ, փայտե խանի՝ հացա-
հատիկի չափը իմանալու  համար, և այլն:

– Դսեղ գյու ղը մի  պատմու թյու ն է, պատմու -
թյու ն, որ մե զ տանու մ է դսեղցիների հին ու  
նոր երազների, գյու ղի բարդ, բայց և անկեղծ 
էու թյանը, հու մորի ու  առակների պատմու -
թյու ններին:

Ազնիվ մարդ ու  մարդկային է դսեղցին,
Վարող-ցանող, աշխատասեր դսեղցին,
Ուտող-խմող, հյու րասիրող դսեղցին,
Չու նենա էլ՝ աղու հացով դսեղցին:

Անցյալ օրերի, դեպքերի, հին սովորու -
թյու նների մասին զրու յցը նու յնն է, թե 
ճանապարհորդելը դեպի այդ օրերը, հա-
ղորդակից լինել գյու ղի կենցաղվարու -
թյանը, բարքերին ու  ավանդու յթներին, 
հետաքրքիր պատմու թյու ններին: Լիդա 
տատի մանկու թյան ու  պատանեկու թյան 
տարիների հու շերի և հիշողու թյու նների 
մի ջոցով ու րվագծվու մ է մի  ամբողջ գյու ղի՝ 
Դսեղի պատկերը դարաշրջանի բնորոշ կո-
լորիտով ու  առանձնահատկու թյու ներով:

– Կանայք օճառի պակասի պատճառով 
կրակի մոխիրը լցնու մ էին ամանի մե ջ, 
մոխիրը նստու մ էր ամանի տակ, ամանի 
երեսի պարզ մոխրաջրով կանայք լվացքն 

էին անու մ:
– Հիշողու թյու նիցս չի ջնջվու մ երաժշտա-

կան մի ակ մի ջոց կոչված պատիֆոնը, որ 
կար մի  քանի ու նևորների տներու մ:
Գյու ղացին լու րեր էր ստանու մ ռադիոյի 

մի ջոցով, որ կար մի այն գյու ղսովետի գրա-
սենյակու մ: Երեխաներով դպրոցից տու ն 
գալիս լսու մ էինք լու րերն ու  զարմանու մ այդ 
զարմանահրաշք սարքավորման վրա:
Անմոռանալի է և գյու ղի մթերային խանու -

թը, որտեղ, բացի հաց ու  պանրից, մե ծ 
կտորներով շաքար, գու յնզգու յն «շարիկ» ու  
«բարձիկ» կոչվող կոնֆետներ էին վաճա-
ռու մ: Մտնու մ էինք խանու թ, երկար նայու մ 
այդ գու յնզգու յն կոնֆետներին, մե կս մյու սին 
ցու յց տալով՝ հեռանու մ:

– Իմ մե ծերը ասու մ էին, որ տարբեր ժա-
մանակներու մ, բայց նու յն հարկի տակ, նու յն 
հնամաշ փայտյա օրորոցու մ ենք մե ծացել 
Հովհաննես Թու մանյանի Մարոն ու  ես:
Մարոյի հայրը՝ իմ հարազատ պապը, 

դսեղցի զու ռնաչի Սաքոն էր, ով ավանդու յթը 
հարգող մարդ էր: Հորաքրոջս՝ Մարոյին՝ 
ինը տարեկան, պապս մարդու  է տվել 
տարիքով մե ծ չոբան Կարոյին: Մարոն չի 
համակերպվել ամու սնական կյանքին, վե-
րադարձել է հայրական տու ն: Պապս չի 
ընդու նել աղջկան, որպես թե իր անու նը 
խայտառակող անձնավորու թյու ն: Տատս՝ 
Մարոյի մայրը՝ Մարանը, իրավու նք չու ներ 
խոսել տղամարդու  կամքին հակառակ 

կամ մի ջամտել, այլ կերպ ասած՝ Մարոյին 
աջակից կամ ոգևորող չի եղել: Նա բնու -
թյանն է ապավինել ու  նրան պատմե լ իր 
երեխայական մտքերը: Նրա փրկու թյու նը 
քարափից ձորն ընկնելն է եղել:

Դեռ Դեբետը մրմն ջու մ է,
Ու ձայն տալիս Մարոյին,
Արի երգենք, վազենք, խաղանք,
Չկան ադաթները նենգ ու  հին:

Եվ պապս՝ Սաքոն, ու  տատս՝ Մարանը, 
այդ ողբերգու թյու նից հետո երկար չեն ապ-
րել:
Նրանց շիրիմն երը գտնվու մ են գյու ղի 

կենտրոնի փոքրիկ գերեզմանոցու մ:
Անտարակու յս, ընթերցողս ջերմու թյամբ 

կընդու նի նաև Լիդա տատի օրագրու մ տեղ 
գտած խնդու կներն ու  զվարճապատու մն երը:

¸ë»ÕÇ 
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***
Դսեղցին բողոքու մ է ընկերոջը.
– Կնիկս ամե ն օր փող ա ու զու մ:
Ընկերն էլ թե.
– Էտքան փողն ինչի՞ն ա պետք:
– Հլա չեմ տվել, չգիտեմ:

***
90-ամյա դսեղցի կինը, որ հարսից շատ 

դժգոհ էր, իրեն-իրեն մտմտու մ է.
– Բա հմի  մի  մե ծ քարով չջարդեմ էտ հարս 

կոչվածի գլու խը: Թեկու զ գնամ մի  տասը 
տարի էլ նստեմ: Բայց հո կգնամ արխեին 
կապրեմ:

***
Դսեղցու  կինը դիմու մ է ամու սնու ն.
– Էս մե ր նոր հարևանը էնքամ շատ է սի-

րու մ իրա կնկան: Ի՞նչ կլի դու  էլ նրա նման 
սիրես:
Ամու սինն էլ թե.
– Էտ կնգանը ես դեռ չեմ տեսել, չեմ էլ ճա-

նաչըմ, ո՞նց սիրեմ:
***

Դսեղցին տեղը տեղին խմած փռվել էր 
գետնին: Մոտենու մ է ոստիկանն ու  հորդո-
րու մ է խմածին հետևել իրեն, իր հետ գնալ 
բաժին: Հարբածն էլ թե.

– Ախպեր ջան, դու  գնա քո գործին, էնա, որ 
կարենամ, մե ր տու ն կգնամ էլի:
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ì³¯Û ¿Ý Ë³ÉËÇÝ, áñ ÇÝùÝ Çñ ÏÛ³ÝùÝ, ³ßË³ñùÁ
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***
Այս ցավն  իմ մե ջ խորանու մ է հետզհետե:
Օրըստօրե սարսու ռներով ներխորքերի 
Ես հասնու մ եմ ակու նքին արյու նազեղ
Դեռ չեմ գտնու մ դարման ու  դեղ...

Այս ցավն  իմ մե ջ, որդու ս զու լալ աչքերով
Հանգու ցու մ է ճերմակագես Արարատին,
Որքան ցա՛վ են ինձ կտակել լռու թյու նով 
Պա՛պ ու  տա՛տս՝ կապված իրենց պապ ու  տատին:

Այս ցավն  իմ մե ջ բարդված այսպես
Թու նդ է դառնու մ՝ իրեն տված ժամանակին,
Որ ես խմե մ լցրած թասերը արնակեզ,
Ու վե՛ր ելնեմ հասնելու  իմ ծովից ծով Հայաստանին...

***
Արի տանեմ գիշերներով իմ զառանցող,
Սրբաներբան արահետով արյու նացող:
Առևանգված ու  եղծված խորաններով,
Անապատի արյու նաու մպ ավազներով:

Արի գնանք, օգնիր խաչերը բարձրացնենք,
Մեկի՛կ-մե կի՛կ սրտիս Գողգոթային շարենք:
Կորու ստներս  հաշվենք անմե ղ մի լիոնանու ն,
Նրանք  իմ  մե ջ մորթված գառներ՝ անու ն - անու ն:

Արի գնանք, վերքեր լվամ ես մայրաբար, 
Ո՜ւր  են նրանք՝ ու խտավորներն, որոնց տարար:
Ո՜ւր է հասել երթը նրանց երկնաօծ, 
Սրտիս վրա լոնգյան քանի՜ արյու նախոց:

Արի ամե ն հոգոցը իմ բառագրիր,
ճշմարտու թյու նն իմ արյու նով հու շաներկիր:
Արի նստիր, թերթիր էջերը հոգեգքիս,
Միլիոն ու  կես խաչեր են տես. «Domine quo vadis?» 

***
Ծաղիկները ծառին վերհու շով են ծաղկել,
Երկնքի աչքը  անձրևակոծու մ, 
Ձեր կորու ստն իմ մե ջ ՝բյու ր լճեր է լացել
Ու դու ք ինձանու մ կերոն մի լիոնհու ր: 

Փախչու մ են հիմա երազները ծավի,
Տիեզերքից խրտնած իմ մե ջ ամբարվու մ,
Եվ հրաշաղախ հոգիս այրվողի
Խաչված դիեր է տանու մ համբարձու մ:
Ես նրանց նման որբ եմ ու  մորթված,
Նրանց աղերսն է իմ թաց շու րթերին,
Իմ աչքերի մե ջ կորու ստներ ու  լաց
Ու ապրած եղեռն իմ անմե ղ մարմն ին...

Միլիոն ու  կեսին իր տապանն առնի
Ու եղծահեղձան  ջրերի հոսքով
Բոսոր հու րն հագած արշալու յսի
Մեր նոր հարու թյան Արարատ հասնի:

***
Ես ձեր արյու նով ներկված անու նն եմ,
Հու յսն եմ՝  երկնքի դռներիը ծեծող,
Ձեր ցավն  զգու մ եմ սու ր ու  շեղբհարված,
Ես տարիների հևքից հեռացող:
Աչքեր կու րացնող Աստծո լու յսն էր՝
Դարձել էր թևեր ՝ ձեզ երկինք տանող,
Իսկ իմ հոգու  մե ջ քո այրող հու րն է,
Կիսված հայրենիք, լրված սրտի դող...

***
Ո՜վ է ասու մ, թե դու ք մե ռաք, 
Բա իմ խորքից ո՜վ է ձայնու մ,
Ես ու ՜մ ճիչն եմ համապարփագ,
Ու՜մ մարմի նն եմ մի լիոնանու ն:

Ո՜վ է ասու մ, թե ձեզ տարան
Անապատը մոռացու մի ,
Բա էն ո՜վ է իմ մե ջ ծաղկու մ 
Հոխորդ սրտով ցասու մի :

Ո՜վ է ասու մ, ու ՛մ բառն է դա.
Կու յր ու  անդող ազգե՜ր բազու մ,
Չգիտեք, որ ի՛նձ մե րժելով
Վաղը հերթը ձե՛զ է հասնու մ...

Ո՞վ է հերքու մ արհավիրքն այն
Թե սու տ է ու  չկա վկա,
Դու ք ձեր կյանքով կու յր աղա եք
Ես՝ Տիրոջը լսող ծառա...

Գլորվու մ է ժամանակը,
Մեր մի ու թյան ժամը կգա՛...
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***
Իննիսու ն ինը տարի ապրել եմ ապու պապիս
աչքերու մ տամու կ՝ հու յս հարու թյան...
Իննիսուն ինը տարի համառել եմ ատուտատիս
բերրի արգանդու մ՝լու յս եղելու թյան...
Իննիսու ն ինը տարի Հող ու  Լու յսի մե ջ
Եղել եմ Սերմ ու  Սերմն ացան
Սպասու մն երի քանի ծիլ ծլեց,
Քանի՜ ճիչ լսվեց արդարու թյան...
   03.2014
***
                    àñ¹áõëª  Ü³ñ»ÏÇÝ
Որդի՛ս, Նարեկը օսմանին մն աց,
Անսիրտ դահիճը ինձանից խլեց 
Ինձ անապատի տապերին տված
Վանքերս առավ՝ Աստծու ս  նզովեց:

Արարատն առավ ու  փշալարեց՝
Որպես Տիրաթագ գլու խ սրբազան,
Որդիս, հոգու ս մե ջ ողբի հազար էջ,
Գտի՛ր ճանապարհն աստվածաշնչյան,

Վանիս կապու յտի ցնորքին հասնեմ,
Հասնեմ Վարագին ու  Ծովասարին
Ու կարոտախեղդ հողս համբու րեմ՝
Հասած Սիփանիս առնացի գրկին:

***
Բերեք համբու յրներ բեղմն ավորող՝ 
Միլիոն կես անգամ մե ղանչեմ պիտի,
Բերեք սաղմե րը կյանքի կոչվող՝
Միլիոն կես անգամ ցավեմ երկու նքլի:

Բերեք աղոթքներն աստվածաաղերս,
Միլիոն կես անգամ Տե՛ր, ու րանամ քեզ,
Խղճի խու նկերը ձեր մե ռելածես,
Միլիոն կես անգամ թաղվել եմ անծես...

Բերեք դժոխքը մարդկային խղճի՝ 
Ես լռեմ այդժամ, երբ այն հառաչի,
Բերեք արցու նքներն իմ բյու ր լճերի
Ո՞վ է նոր Նոյը՝ թող տապան ելնի...

êï»ÕÍ³·áñÍáõÙ »Ýêï»ÕÍ³·áñÍáõÙ »Ý
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁÙ»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ

* Բոլոր իրերի հիմքու մ ընկած է ջու րը և բո-
լոր իրերը շնչավորված են:
  ԹԱԼԵՍ

* Բոլոր իրերը առաջացել են ոչ թե նյու թա-
կան նախասկզբից, այլ` ապեյրոնից, որը հա-
վերժական է, անփոփոխ և աստվածային:
  ԱՆԱՔՍԻՄԱՆԴՐԵՍ

* Նոսրանալով` օդը վերածվու մ է կրակի, 
իսկ խտանալով` առաջացնու մ է պինդ մար-
մի ններ:
  ԱՆԱՔՍԻՄԵՆԵՍ

* Նու յն գետը երկու  անգամ չես մտնի:
* Ինչպես տիեզերքը, այնպես էլ մարդն ու նի 

իր լոգոսը, որը տիեզերական լոգոսի մասն է:
* Մեկը հավասար է հազարին, եթե նա լա-

վագու յնն է:
  ՀԵՐԱԿԼԻՏԵՍ

* Ով գիտի` չի խոսու մ, ով խոսու մ է` չգիտի:
* Գոյու թյու ն ու նեցող ամե ն ինչը ծագու մ է 

Դաոյից, զարգանու մ ըստ Դաոյի օրենքների 
և շրջապտու յտ կատարելով` վերադառնու մ 
կրկին Դաոյին:
  ԼԱՈ ՑԶԻ

* Թեև Եսը ինքնին ազատ է և անմահ, բայց 
անգիտակից լինելու  պատճառով խառնվու մ 
է մարմն ի, զգայու թյու նների և մտքի հետ: 
Եսի և ոչ Եսի չտարբերակման պատճառով 
առաջ են գալիս մարդկային բոլոր տառա-
պանքները:
  ԿԱՊԻԼԱ

* Իմացու թյու նն իրականանու մ է յոթ 
հասկացու թյու նների մի ջոցով` սու բստան-
ցիա, որակ, գործողու թյու ն, համընդհանրու -
թյու ն, առանձնահատկու թյու ն, ներհա-
տու կու թյու ն և ոչ կեցու թյու ն: Իսկ 
սու բստանցիաները լինու մ են ինը տեսակի, 
որոնք են` հողը, ջու րը, կրակը, օդը, եթերը, 
ժամանակը, տարածու թյու նը, հոգին և 
մի տքը:
  ՔԱՆԱԴԱ

* Ողջ գոյի ճանաչողու թյան բանալին մա-
թեմատիկայի և նրա սկզբու նքի` թվի մե ջ է:
* Տիեզերական մարմի ններն առաջանու մ 

են կենտրոնական մարմն ից` կրակից և 
պտտվու մ են դրա շու րջը:
  ՊՅՈՒ ԹԱԳՈՐԱՍ

* Մարդիկ են իրենց նմանու թյամբ ստեղ-
ծու մ աստվածներին և նրանց վերագրու մ 
մարդկային հատկու թյու նները:
  ՔՍԵՆՈՓԱՆԵՍ

* Տիեզերքու մ տեղի են ու նենու մ ոչ թե 
առաջացման և ոչնչացման, այլ մի ացման 
և քայքայման գործընթացներ: Սերը և 
ատելու թյու նը փոխնիփոխ հաջորդու մ են 
իրար, որի հետևանքով գոյանու մ է տիեզե-
րածնու թյան չորս փու լերը ...
  ԷՄՊԵԴՈԿԼԵՍ

* Ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ:
* Գիտելիքը առաքինու թյու ն է:

  ՍՈԿՐԱՏԵՍ
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Հայաստանու մ դեռևս Տիգրան Մեծի օրոք 

(Ք. ա. 95 – 55 թթ.) շատ հարգի է եղել ճար-
տասանական արվեստը: Հելլենիստա-
կան մշակու յթի ազդեցու թյամբ դրա-
կան տեղաշարժեր են կատարվել նաև 
ճարտասանու թյան բնագավառու մ: 
Տիգրանակերտու մ բացվել է թատրոն, 
կազմակերպվել են ճարտասանու թյու ն 
ու սու ցանող դպրոցներ: Տիգրան Մեծի արքու -
նիքու մ են եղել հու յն ականավոր գիտնական-
ճարտասաններ Ամֆրիկատես Աթենացին և 
Մետրոդորոս Սկեպսիացին: Վերջինս գրել 
է Տիգրան Մեծի պատմու թյու նը, որը, ինչ-
պես Հակոբ Մանանդյանն է նշու մ, ցավոք 
չի պահպանվել (1): Հու յն այդ և մյու ս երևելի 
մտավորականները Հայաստանու մ իրենց 
գործու նեու թյամբ, անշու շտ, բարերար հետք 
են թողել նաև մե ր հետագա պատմու թյան 
մե ջ: 
Ինչպես հայտնի է, Տիգրան Մեծի հելլենա-

սեր քաղաքականու թյու նը շարու նակել է 
նաև նրա որդին` Արտավազդ II-ը (Ք. ա. 55 
– 34 թթ.), ով իր գործու նեու թյամբ նպաստել 
է ոչ մի այն հայկական պետականու թյան 
անկախու թյան ապահովմանը, այլև հայ 
մշակու յթի զարգացմանը: Նա հայտնի է եղել 
որպես ողբերգակ: Եվ ինչպես Պլու տարքոսն 
է վկայու մ, գրել է նաև ճառեր, պատմական 
երկեր, որոնք նու յնպես չեն պահպանվել: 
Նշանավոր ճարտասան է եղել նաև մ. թ. ա. 

I դարի հայ գիտնական Տիրանը կամ Տիրան-
յոն, ու մ հռոմե ական զորավար Լու կու լլոսը 
դեպի Հայաստան կատարած արշավանքի 
ժամանակ (Ք. ա. 69 – 68 թթ.) գերեվարել և 
իր հետ տարել էր Հռոմ, որտեղ էլ նա մե ծ 
համբավ էր ձեռք բերել: Լինելով Ցիցերոնի 
մտերիմն երից` Տիրանը դարձել էր վերջինիս 
դիվանապետը, հայտնի դարձել իբրև 
ճարտասան, քերական, մատենագետ: Եվ 
ինչպես որոշ ու սու մն ասիրողներ են նշու մ, 
նրան անգամ ու նկնդրել է Ստրաբոնը:
Հայաստանու մ ճարտասանական արվես-

տի ու սու մն ասիրու թյու նն առավել մե ծ 
ու շադրու թյան է արժանացել քրիստոնեու -
թյան մու տքից և այն՝ որպես պետական 
գաղափարախոսու թյու ն դառնալու ց հետո, 
երբ հայ մի ջնադարյան մշակու յթը եղել է 
վաղ քրիստոնեական քաղաքակրթու թյան 
մի ացյալ շղթայի մի  օղակը:
Բանն այն է, որ 3-րդ դարի վերջին և 4-րդ 

դարի սկզբին Հայաստանու մ խիստ ան-
հրաժեշտ էին քրիստոնեական կրոնի 
էու թյու նն իմացող և այն մե կնաբանել կարո-
ղացող գրագետ, բանիմաց մարդիկ: Հեթա-
նոսու թյան դեմ մղվող դժվարին և ծանր 
պայքարու մ հսկայական դեր է կատարել 
ճարտասանների նոր սերու նդը: Ահա պատ-
մական հենց այդ ժամանակաշրջանու մ 
հայ ժողովրդին և նրա պետականու թյանը 
հարկավոր էին կրթված, լու սավորյալ և 
եռանդու ն մարդիկ: Միակ ճանապարհը, 
անշու շտ, արտասահմանի մե ծ քաղաքների 
կրթօջախներու մ հայ պատանիներին 
ու սու ցման ու ղարկելն էր: Եվ շատերն էին 
մե կնու մ Եդեսիա, Անտիոք, Աթենք, Հռոմ, 
Ալեքսանդրիա: Ուսու մ ստանալու ց հետո 
նրանք վերադառնու մ էին և լծվու մ ազգա-
նվեր գործի: Սակայն լինու մ էին նաև այն-
պիսիները, ովքեր չէին վերադառնու մ, 
և նրանցից ոմանք, հաստատվելով այդ 

քաղաքներու մ, դառնալով ականավոր դեմ-
քեր, ծառայու մ էին ընդհանու ր քաղաքա-
կրթու թյանը և իրենց անվամբ, ինչպես 
ասու մ են, փառք ու  պատիվ էին բերու մ նաև 
հայ ժողովրդին: Այդպիսի գործիչներից էին 
5-րդ դարի մե ծ գիտնական-իմաստասեր, 
բանաստեղծ, ճարտասան և պետական գոր-
ծիչ Լեոնտիոսը (Ղևոնդիոս Հայկազն), ով 
Աթենքի համալսարանի ռեկտորն էր, ինչպես 
նաև 9-րդ դարի ականավոր գիտնական, 
Կոստանդնու պոլսի համալսարանի ռեկտոր 
Լևոն Իմաստասերը, ով սլավոնական լու սա-
վորիչներ Կիրիլի և Մեֆոդինի ու սու ցիչն էր, 
և այլք:
Ահա այդպիսի գործիչների շարքին պետք է 

դասել նաև 3 – 4-րդ դդ. մե ծանու ն ճարտասան, 
իմաստասեր և մանկավարժ Պարու յր Հայ-
կազնին, ով հու յն մատենագրու թյան մե ջ 
հայտնի է որպես Պրոերեսիոս: Նրա մասին 
հայ մատենագրու թյան մե ջ ոչ մի  տվյալ չկա, 
անգամ չի պահպանվել անու նը: Թերևս 
դա նաև այն պատճառով, որ նա չի գործել 
Հայաստանու մ և կտրված է եղել մայր ժո-
ղովրդից: 

   Հայ մատենագրու թյու նը և նրա անբաժան 
մասը կազմող պատմագրու թյու նը, 
ինչպես հայտնի է, սկսվու մ է մի այն 
5-րդ դարից, և հայոց պատմու թյան նա-
խորդ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ 
տեղեկու թյու ններ մե նք քաղու մ ենք 
օտար աղբյու րներից: Հետևաբար զար-
մանալի չէ, որ Պրոերեսիոսի պես 
խոշոր անհատականու թյան մասին 
մե զ տեղեկու թյու ններ է հաղորդու մ 
մի այն հու նական մատենագրու թյու նը, 
մասնավորապես` հու յն պատմագիր, 
ճարտասան և իմաստասեր Եվն ապիոս 
Սարդեսցին (2), ով եղել է իր ժամանակի 
ականավոր դեմքերից մե կը, զբաղվել է նաև 
գրական ստեղծագործու թյամբ և բնական 
գիտու թյու նների ու սու մն ասիրու թյամբ: 
Ռու ս հայտնի բյու զանդագետ պրոֆեսոր 
Զինաիդա Ուդալցովան նրան համարու մ 
է Պրոերեսիոսի աշակերտը և համոզված 
հետևորդը, ով նրա ձեռքի տակ է հասել գի-
տու թյան և արվեստի բարձու նքներին (3): 
Պրոերեսիոսի մասին որոշ տեղեկու թյու ն-
ներ են հայտնու մ նաև անտիկ աշխարհի 
նշանավոր մտավորականներ և եկեղեցա-
կան գործիչներ Գրիգոր Նազիանզացին, 
Բարսեղ Կեսարացին, Գրիգոր Նյու սացին և 
Լիբանիոսը:
Եվն ապիոս Սարդեսցու  աշխատու թյու նը, 

որ կրու մ է «Սոփեստների կյանքը» խո-
րագիրը, բնագրի լեզվով` հու նարեն և 
անգլերեն մի ասին, քանիցս հրատարակ-
վել է: Հատվածաբար այն տպագրվել է նաև 
ռու սերեն` գիտական ծանոթագրու թյու ն-
ներով և մե կնաբանու թյու ններով: Ցավոք 
այն հայերեն չի հրատարակվել: 
Իր այդ աշխատու թյան մե ջ Սարդեսցին, 

հետևելով Պլու տարքոսի հանրահայտ  
«Զու գահեռ կենսագրու թյու նների» ավան-
դու յթներին, որտեղ ներկայացված են հու յն 
և հռոմե ացի հայտնի գործիչների շու րջ 50 
կենսագրու թյու ններ, տվել է իր ժամանակի 
մի  շարք ականավոր մարդկանց` Պլո-
տինի, Յամբլիքոսի, Հիմե րիոսի, Հու լիա-
նոսի, ինչպես նաև Պրոերեսիոսի և այ-
լոց կենսագրու թյու նները, հարու ստ 

տեղեկու թյու ններ այդ ժամանակաշրջանի 
մասին: Նկարագրել է նաև այն մի ջավայրը, 
որի պայմաններու մ ապրել և գործել է Պրոե-
րեսիոսը, ներկայացրել է նրա ու սու ցչին, 
ու սու մն ակիցներին, գործընկերներին, սա-
ներին և անգամ հակառակորդներին:
Եվն ապիոսը Սարդից եկել էր Աթենք 

Պրոերեսիոսի ճարտասանական դպրոցու մ 
ու սու մ ստանալու  նպատակով: Նա պատ-
մու մ է, որ իր ու սու ցչին առաջին անգամ 
տեսել է 362 թ., երբ վերջինս եղել է շու րջ 90-
ամյա ծերու նի, իսկ ինքը` 17-ամյա պատա-
նի (4): Այդ ժամանակ Պրոերեսիոսը գտնվու մ 
էր այն հասարակական-գաղափարական 
իրադարձու թյու նների կենտրոնու մ, որի 
շնորհիվ հաղթանակել էր քրիստոնեու թյու նը 
և ձևավորվել դրա տեսական հիմու նքները:
Ըստ Սարդեսցու ` Պրոերեսիոսը ծնվել 

է 276 թ. և մահացել 367 թ. Աթենքու մ: Սա-
կայն որոշ ու սու մն ասիրողներ գտնու մ են, 
որ նրա կյանքի և գործու նեու թյան ժամանա-
կաշրջանը ընդգրկու մ է 272 – 368 թթ.: Ինչևէ, 
փաստը մն ու մ է այն, որ Պրոերեոսիոսն 
անցել է կյանքի երկար և խոչընդոտներով 
լի ճանապարհ, որը նա հաղթահարել է 
և դարձել իր ժամանակաշրջանի մե ծա-
նու ն մտավորականներից մե կը: Նա 
հաղթահարել է աղքատու թյու ն, սով, 
նախանձ և բազու մ հալածանքներ: Նրա 
հակառակորդները, ըստ Սարդեսցու , 
մշտապես ձգտու մ էին բոլոր հնարքներով 
վն ասել նրան: Զրպարտելով քաղաքական 
հանցանքների մե ջ` նրա թշնամի ներին 
անգամ հաջողվու մ է համոզել Աթենքի 
հռոմե ական նահանգապետին աքսորել 
Պրոերեսիոսին Հոնիական ծովի գրեթե 
անմարդաբնակ մի  կղզի, որտեղ մի  քանի 
տարի անց է կացնու մ աղքատու թյան մե ջ, 
և երբ փոխվու մ է Աթենքի նահանգապետը, 
Պրոերեսիոսին հաջողվու մ է իր բարեկամ-
ների մի ջոցով նորից վերադառնալ Աթենք: 
Սակայն նրա հակառակորդները շարու -
նակու մ են որոգայթներ լարել նրա դեմ, և 
նոր նահանգապետը ստիպված է լինու մ 
հրավիրել նրան վերջիններիս հետ նոր 
մրցու թյան, և որու մ նա դարձյալ հաղթու մ է: 
Ահա այսպիսին է եղել Պրոերեսիոսը` մի շտ 
հաղթող, արդարամի տ և իմաստու ն:
Մասնագետներից ոմանք ենթադրու մ են, 

որ Պրոերեսիոսը ծագու մով Փոքր Հայքից 
էր: Կրթու թյու ն ստանալու  նպատակով մե կ-
նել էր Անտիոք, ապա 308 թ. եկել Աթենք և 
դարձել այնտեղի հայտնի հռետորական 
դպրոցի տնօրեն Հու լիանոսի աշակերտը: 
Իր առաջադիմու թյամբ նա տարբերվու մ էր 
բոլորից, և երբ Հու լիանոսը մե կնու մ է Աթեն-
քից, նրա թափու ր պաշտոնի համար մրցու յթ 
է հայտարարվու մ, որին մասնակցած 5 
ընտրյալներից ձայների առավելու թյամբ 
հաղթու մ է Պրոերեսիոսը: Լինելով մե ծ գիտ-
նական, ճարտասան և մանկավարժ` նա 
գրել և ու սու ցանել է հու նարենով: Ցավոք 
նրա ստեղծագործու թյու ններից և ոչ մե կը չի 
պահպանվել: Ամու սնացած է եղել հու յն մի  
օրիորդի` Ամֆիկլեայի հետ, ով ծագու մով 
եղել է Տրալլից: Ունեցել է 2 դու ստր և մշտա-
պես մտահոգված է եղել նրանց ճակատա-
գրով: Իր ազատու թյու նն ընտանեկան կյան-
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քով չկաշկանդելու  նպատակով շու տով 
բաժանվել է կնոջից և ապրել մի այնակ: 
Վախճանվել է 95 տարեկան հասակու մ: 
Եվն ապիոս Սարդեսցին Պրոերեսիոսի 

մասին գրել է ոչ մի այն նրան նվիրված 
հատվածու մ, այլև ակնարկել մյու ս երևելի 
գործիչներին անդրադառնալիս, մասնավո-
րապես` նրա հանրահայտ ու սու ցչի` 
Հու լիանոսի մասին գրելիս: Սարդեսցին 
պատմու մ է, որ ինքը տեսել է Հու լիանոսի 
տու նը, որը լցված է եղել մու սաների ոգով 
և շատ նման է եղել սրբավայրի: Այնտեղ 
դրված են եղել նրա սիրելի աշակերտների 
քանդակները, այդ թվու մ` Պրոերեսիոսինը: 
Ըստ Սարդեսցու ` Հու լիանոսը սերու մ էր 

Կապադովկիայից, և նրա բազմաթիվ սաների 
մե ջ քիչ չէին նաև նրա հայրենակիցները: 
Սակայն նա առավել գնահատանքի էր 
արժանացրել հայազգի իր տաղանդավոր 
սանին, որին անգամ իր տու նն էր կտակել: 
Այդ եղելու թյու նը նաև խոսու մ է այն մասին, 
որ Հու լիանոսը հայրաբար է վերաբեվել 
Պրոերեսիոսին` իբրև զավակի:
Եվն ապիոսը պատմու մ է նաև այսպիսի 

մի  դեպք, որ տեղի է ու նեցել Աթենքի 
փողոցներից մե կու մ. Հու լիանոսի հակա-
ռակորդի սաները կռիվ են սարքու մ և մե -
ղադրու մ Պրոերեսիոսին ու  նրա ընկեր-
ներին: Գործը հասնու մ է դատարան: 
Պրոկոնսու լը պահանջու մ է բացատրու -
թյու ն ոչ թե ու սու ցիչներից, այլ նրանց սա-
ներից: Սակայն բանսարկու ները հան-
պատրաստից ճառի ընդու նակ չէին և 
պետք է վաղօրոք պատրաստվեին դատա-
րանու մ հանդես գալու  համար: Ուստի 
նրանց ու սու ցիչն առաջարկու մ է դատը 
հետաձգել: Բայց Հու լիանոսի սաներն ըն-
դու նակ էին ցանկացած պահի ճառ ասե-
լու  և պաշտպանելու  իրենց սեփական 
գաղափարներն ու  շահերը: Այսպիսով 
պրոկոնսու լի պահանջով ելու յթ է ու նենու մ 
Պրոերեսիոսը և շահու մ դատը: Ահա նրա 
այդ հանպատրաստից ճառը բնու թագրվու մ 
է որպես ատտիկյան նրբագեղ և խորիմաստ 
ճարտասանու թյան նմու շ (5): 
Եվն ապիոսը հաղորդու մ է, որ Պրոերեսիոսն 

իր հերթին ու նեցել է բազու մ սաներ, որոնցից 
մե կը դարձել էր մի ապետ: Դա Հու լիանոս 
կայսրն էր (361 – 363 թթ.), ով ստացել էր 
քրիստոնեական դաստիարակու թյու ն, բայց 
կայսր դառնալու ց հետո իրեն հռչակել էր 
հեթանոսու թյան կողմն ակից և սկսել էր 
հետապնդել ու  հալածել քրիստոնեաներին, 
որի համար քրիստոնեական եկեղեցին 
նրան «Ուրացող» մականու նը տվեց: Ահա 
այդ դաժան տարներին, սակայն, նա ոչ մի այն 
ձեռք չտվեց, չհետապնդեց իր ու սու ցչին, այլև 
թողնելով նրան Աթենքի ճարտասանական 
դպրոցի տնօրենի պաշտոնու մ` նամակ է 
հղու մ, որտեղ ու սու ցչին անվանու մ է հռետո-
րու թյան հորդառատ և անարգել մի  գետ, որ 
մրցու մ է Պերիկլեսի հետ, իսկ երբեմն  էլ գե-
րազանցու մ նրան: 
Հու լիանոսն առաջարկու մ է Պրոերեսիոսին 

իր արխիվային նյու թերը ժամանակաշրջանի 
պատմու թյու նը գրի առնելու  համար: Ըստ 
էու թյան` կայսրը փափագու մ էր նրա 
ճարտար գրչով անմահացնել իր անու -
նը: Սակայն Պրոերեսիոսը, չօգտվելով 
արտոնու թյու նից, անգամ հրաժարվու մ է 
իր գործից հանու ն իր քրիստոնեական դա-
վանանքի: Նա չկամե ցավ իր դիրքով պար-

տավորված մն ալ հռոմե ական կայսրին: 
Պետք է նշել, որ որոշ ու սու մն ասիրողներ, 
մասնավորապես` ռու ս գիտնական Լի-
դիա Ֆրեյբերգը, սկզբու մ Պրոերեսիոսին 
համարել են հեթանոս մտածող և ճարտա-
սան (6), որն անշու շտ շփոթմու նք էր` 
թերևս պայմանավորված Հու լիանոս կայ-
սրին դասեր տալու  և վերջինիս կողմի ց 
հալածանքների չենթարկվելու  փաստով, 
ինչպես նաև այն հանգամանքով, որ 
Պրոերեսիոսի կենսագիրը` Եվն ապիոս 
Սարդեսցին, հեթանոսու թյան ջատագով 
էր: Հետագայու մ, սակայն, հստակու թյու ն է 
մտցվու մ այդ խնդրու մ նու յն հեղինակի` Լ. 
Ֆրեյբերգի կողմի ց, ով մե ծ հիացմու նքով է 
գրու մ Պրոերեսիոսի մասին` որպես քրիս-
տոնեու թյան ջատագովի (7):
Պրոերեսիոսի սաներից են եղել նաև բյու -

զանդական գրականու թյան հիմն ադիրներ և 
եկեղեցական նշանավոր գործիչներ Գրիգոր 
Նազիանզացին և Բարսեղ Կեսարացին, ով-
քեր երկար տարիներ կապ են պահպանել 
իրենց ու սու ցչի հետ և խորապես կրել են 
նրա ազդեցու թյու նը: Գրիգոր Նազիանզացին 
անգամ գրել է Պրոերեսիոսի տապանագիր 
մահախոսականը, ի խորոց սրտի խոսքն 
ասել իր սիրելի ու սու ցչի մասին (8):
Պրոերեսիոսին բարձր է գնահատել նաև 

իր ժամանակակից ականավոր ճարտասան 
և իմաստասեր Լիբանիոսը, որին պրոֆեսոր 
Մարիա Գրաբար-Պասսեկը նու յնպես հա-
մարու մ է Պրոերեսիոսի սանը (9): Լիբա-
նիոսը նրա մասին գրել է, թե վերջինս պեր-
ճախոսու թյամբ աշխարհն էր գրավու մ և 
արժանացել է արձանների, ու նեցել է ազնիվ 
վարք: Իսկ ինչպես հայտնի է, ճարտասանի 
համար բոլոր ժամանկներու մ գիտելիքներից 
և խոսելու  ձիրքից ոչ պակաս կարևոր է եղել 
ազնիվ վարքը, առինքնող նկարագիրը, 
որ, անշու շտ, հավատ ու  վստահու թյու ն 
է ներշնչել նրա գաղափարախոսու թյան 
նկատմամբ: 
Հին Հու նաստանու մ ընդու նված է եղել 

ականավոր քաղաքական գործիչներին, 
ճարտասաններին իրենց կենդանու թյան 
օրոք դափնեպսակներով մե ծարելը, իրենց 
պատվին արձաններ կանգնեցնելը: Սակայն 
հելլեններն այդպես են վարվել քչերի հետ, 
բայց, ինչպես ասվու մ է, վարվել են տեղին 
և ճշմարտացի: Այդպիսի պատվի ու  փառքի 
են արժանացել աթենացի նշանավոր գոր-
ծիչներ և ճարտասաններ Դեմոսթենեսը, 
որին անվանել են «Հայր հայրենիքի»,  Սոկ-
րատեսը և այլք: Այդ ավանդու յթը դա-
րեր անց շարու նակվել է նաև Հռոմու մ: 
Հռոմե ացիները, բարձր գնահատելով 
Պրոերեսիոսի ծառայու թյու ններն անտիկ 
գիտու թյան և կրթու թյան զարգացման 
ասպարեզու մ, վերջինիս պատվին նրա 
կենդանու թյան օրոք Հռոմու մ կանգնեցրել 
են նրա պղնձե կիսանդրին հետևյալ մա-
կագրու թյամբ` «Տիեզերքի թագու հի Հռոմը՝ 
ճարտասանու թյան արքային»: Նրան բարձր 
է գնահատել նաև Կոստանդիանոս Մեծ 
կայսրը, որի արքու նիքու մ նա ազատ ելք ու  
մու տք է ու նեցել : 
Ժամանակակիցների վկայու թամբ Պրոե-

րեսիոսի ելու յթներն աչքի են ընկել իրենց 
բովանդակու թյամբ, մտքերի և հու յզերի 
հարստու թյամբ: Դրանք եղել են պատկե-
րավոր, դիպու կ, տրամաբանական: Նա հա-
ճախ է անդրադարձել նաև ու նկնդիրների 
առաջադրած թեմաներին: Սարդեսցու  վկա-
յու թյամբ` մի  անգամ Պրոերեսիոսի հեր-

թական ելու յթի ժամանակ ու նկնդիրները 
նրա ճառը սղագրելու ց հետո խնդրու մ են 
նրան կրկնել այն ամբողջու թյամբ, և նա այդ-
կերպ էլ անու մ է՝ զարմանք պատճառելով  
ներկաներին:
Պրոերեսիոսի ժամանակակիցները նրան  

համե մատել են պերճախոսու թյան աստ-
ված Հերմե սի և Ցիցերոնի հետ: Հու յները 
նրան անվանու մ էին նաև «Աստվածային 
Պրոերեսիոս», «Նոր Պերիկլես»: 
Եվն ապիոս Սարդեսցին հաղորդու մ է, 

որ բացի խոսքի և մտքի հզորու թյու նից, 
Պրոերեսիոսը բնու թյու նից օժտված է եղել 
նաև այլ բարեմասնու թյու ններով. եղել է վա-
յելչակազմ, գեղեցկատես, հաղթահասակ, 
ու նեցել է հրացայտ աչքեր, լայն ճակատ, 
խիտ մազեր` սպիտակ ինչպես արծաթ կամ 
ծովի ալիքներ: Խոր ծերու թյան մե ջ անգամ 
պահպանել է իր հռետորու թյան և մտքի ողջ 
ու ժը: Ինչպես Սարդեսցին է նշու մ. «Հոգին 
տակավին երտասարդ պահպանու մ էր նրա 
հոգնած մարմի նը»: 
Թեև ինչպես նշվեց՝ հայ մատենագրու թյան 

մե ջ Պրոերեսիոսի մասին տվյալներ չկան, 
սակայն պետք է չանտեսել, որ նրա երի-
տասարդու թյան տարիներին քրիստոնեու -
թյու նը Հայաստանու մ դարձավ պետա-
կան կրոն, իսկ ինքը քրիստոնեու թյան 
ջատագովն երից էր այդ դարաշրջանու մ, 
և դժվար է կարծել, որ մե ծահամբավ այդ 
հայի մասին չիմանային Հայաստանու մ, 
մանավանդ քրիստոնեու թյան առաջին հայ 
ջատագովն երը՝ Ագաթանգեղոսը, Կոր-
յու նը, Մովսես Խորենացին, Փավստոս 
Բու զանդը, Եզնիկ Կողբացին, որոնք քաջ 
ծանոթ էին Պրոերեսիոսի սաներին՝ Գրիգոր 
Նազիազանցու ն և Բարսեղ Կեսարացու ն, 
որոնց գործերից թարգմանու թյու ններ էին 
կատարել: Դրանք հայ իրականու թյան մե ջ 
առաջին թարգմանված գրքերից էին, որ 
նու յնիսկ կրել են դրանց հեղինակների որո-
շակի ազդեցու թյու նը: 
Պրոերեսիոսի անձը մշտապես հետաքրքրել 

է հայ գրողներին, գիտնականներին, ինչ-
պիսիք են օրինակ՝ Րաֆֆին, ով գրել է 
«Պարու յր Հայկազն» վիպակը, Լեոն, Ա. 
Ալպոյաճյանը, Գ. Զարբհանալյանը, Ա. 
Սու քրյանը, Վ. Չալոյանը, Ս. Արևշատ-
յանը և ու րիշներ: Պետք է նշել, որ հայա-
գիտու թյու նն ընդհանրապես շատ բարձր է 
գնահատու մ Պրոերեսիոսի և նրա սաների 
գործու նեու թյան նշանակու թյու նը հայկա-
կան գեղագիտական մտքի և ճարտասա-
նական արվեստի զարգաման համար: 
Հու նական կրթու թյու ն ստացած, մայր 

հայրենքից հեռու  գործած մե ծ մտավորա-
կանը, ըստ էու թյան, մի  նոր կամու րջ է 
դարձել հու նական քաղաքակրթու թյան և 
Հայաստանի մի ջև: Պրոերեսիոսն ու նեցել է 
նաև բազու մ հայ սաներ (10), և այդ իմաստով 
նա չի կտրվել Հայաստանից նաև իր սաների 
և վերջիններիս սաների մի ջոցով: Ահա թե 
ինչ է գրել Լեոն նրա մասին. «Լինելով հու յն 
գիտնական՝ Պրոերեսիոսը պատկանու մ 
է նաև հայ ժողովրդին: Նրա ծագու մը մե ծ 
նշանակու թյու ն ու ներ այն պատճառով, որ 
հայ ու սանողու թյու նն ավելի բազմացավ 
Աթենքու մ և ազդեցիկ դեր սկսեց կատարել 
ու սանողական աշխարհու մ: Նա հայ ու սա-
նողու թյան հոգին էր, ու սու ցիչն ու  խոր-
հրդատու ն, և քանի որ իբրև հռչակավոր 
գիտնական և ճարտասան ու ներ շատ հա-



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (180-182) 2014 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
24

կառակորդներ, հայ ու սանողները նրա 
պաշտպանու թյան համար մղու մ էին եռան-
դու ն պայքար, ու ստի և հայտնի դարձան 
իբրև խիզախ և մարտնչող...» (11): 
Ըստ Րաֆֆու  բնորոշման՝ «Պրոերեսիոսը 

ճարտասանական դպրոցին նվիրված էր իր 
հոգու  բոլոր զգացմու նքներով: Եվ պետք չէ 
մե ղադրել նրան, որ չվերադաձավ հայրենիք: 
Նա գիտու թյան և իմաստու թյան սիրահար 
էր: Առաքինու թյու նը, անարատու թյու նը, ար-
դարամտու թյու նը նրա պատվավոր կյանքի 
հատկանիշներն էին: Նա ապրեց և գործեց 
գիտու թյան և իմաստու թյան համար...» (12):
Նախամե սրոպյան ժամանակաշրջանի հայ 

մշակու յթին անդրադառնալիս, անշու շտ, 

պետք է արժանավու յնս հիշատակել  Պրոե-
րեսիոսի՝ Պարու յր Հայկազնի անու նը: Ինչ-
պես 19-րդ դարի վաստակաշատ գիտնական 
Գարեգին Զարբհանալյանն է իրավացիորեն 
նշու մ. «Նա հայկական դպրու թյանց պար-
ծանք անվանի անձն է, մե ր ամե նեն մե ծ 
ճարտասան անձը, հետևաբար նրան մե ր 
պատմու թյու նից և քաղաքակրթու թյու նից 
կտրելու  իրավու նք չու նենք» (13):

ì. ². Ê²Ä²ÎÚ²Ü
ä³ïÙ. ·Çï. Ã»ÏÝ³Íáõ, ¹áó»Ýï

   
¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

1. Հ. Մանանդյան, Տիգրան II–ը և Հռոմը, Եր., 1972, էջ 85
2. Philostratus and Eunapius, Cambridge, 1961
3. Античная древность и средние века. Вып. 10, 

Свердловск, 1972, с. 70
4. Գ. Զարբհանալյան, Պատմու թիւն հայերէն 

դպրու թյանց, Վենետիկ, 1897, էջ 263
5. Ա. Ալպոյաճյան, Պատմու թյու ն հայ Կեսարիո, հ. Ա, 

Գահիրե, 1937, էջ 278
6. Византийская литература. М., 1974, с. 29
7. Античность и Византия. М., 1975, с. 8-9, 17
8. Գ. Զարբհանալյան, նշվ. աշխ., էջ 264
9. История греческой литературы. Т. 3, М.,1960, с. 291
10. Ա. Ալպոյաճյան, նշվ. աշխ., էջ 278
11. Լեո, Երկերի ժողովածու , հ. 1, Եր., 1966, էջ 426
12. Րաֆֆի, Պարու յր Հայկազն, Երկերի ժողովածու , 
հ. 7, Եր., 1985, էջ 550-551
13. Գ. Զարբհանալյան, նշվ. աշխ., էջ 264-265

Հին հայերը առաջնորդվել են 
բու ն հայկական թվականով, 
ըստ որի՝ տարին ու ներ 12 ամի ս 
(յու րաքանչյու ր 30 օրով) և 13-րդ 
(լրացու ցիչ ամի ս 5 օրով):
Հայոց ամսանու նները դիցա-

բանական ծագու մ ու նեն:
Որոշ տոմարագետներ գտնու մ 

են, որ հայոց տոմարի ամի սները 
կոչվու մ են Հայկ նահապետի 12 
ու ստրերի և դու ստրերի անու ն-
ներով:
Անու ններ են ու նեցել նաև 

հայկական ամսվա 30 օրերը և 
Ավելյաց ամսվա 5 օրը:
Բու ն Հայկա օրացու յցը. Նա-

վասարդ, Հոռի, Սահմի , Տրե, 
Քաղոց, Արայ,  Մեհեկան, Արեգ, 
Ահեկան, Մարերի, Մարգաց, 
Հրու րից, Ավելյաց:

ÐÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ûñ³ÝáõÝÝ»ñÁ.

1. Արեգ
2. Հրանդ
3. Արամ
4. Մարգար
5. Ահրանք
6. Մազդեղ
7. Աստղիկ
8. Միհր
9. Ձոպաբեր
10. Մու րդ
11. Երեզկան
12. Անի
13. Պարխար
14. Վանատու ր
15. Արամազդ
16. Մանի
17. Ասակ
18. Մասիս
19. Անահիտ
20. Արագած
21. Գրգու ռ
22. Կորդու իք
23. Ճմակ
24. Լու սնակ
25. Ցիոն
26. Նպատ
27. Վահագն
28. Սիմ

29. Վարագ
30. Գիշերավոր

²í»ÉÛ³ó ³Ùëí³ ³ÝáõÝÝ»ñÁ. 

1. Փայլածու 
2. Արու սյակ
3. Հրատ
4. Լու սնթագ
5. Երևակ

Հայերը ու նեցել են ոչ մի այն 
իրենց ազգային ամսանու ններն 
ու  օրանու նները, այլև օրը (գի-
շերն ու  ցերեկը) բաժանել են 24 
հավասար մասերի (ժամե րի) 
և դրանց տվել հետևյալ անու ն-
ները.

ò»ñ»Ïí³ Å³Ù³ÝáõÝÝ»ñÁª 

Այգ, ցայգ, զայթացյալ, Ճառա-
գայթյալ, Շառավիղյալ, Երկրա-
տես, Շանթակող, Հրակաթ, Հու ր-
փայլյալ, Թաղանթյալ, Արագոտ, 
Արփող:

¶Çß»ñí³ Å³Ù³ÝáõÝÝ»ñÁª

Խավարակ, Աղջամու ղջ, Մթա-
ցյալ, Հավաթափայլ, Գեղու կ, 
Լու սահեմ, Շաղավոտ, Կամա-
վոտ, Բավական, Առավոտ, Լու -
սափայլ, Փայլածու :
Այս անու նների մե ջ ի հայտ 

է գալիս հին հայերի գեղագի-
տական ճաշակը ցերեկվա ու  
գիշերվա առանձին պահերի 
երանգները զանազանելու  հար-
ցու մ:
Դրանցից մի  քանիսը ժամանա-

կակից հայերենու մ պահպանվել 
են արդեն ոչ թե որպես ժա-
մանու ն, այլև ցերեկվա ու  գի-
շերվա որևէ պահը ցու ցանող 
հասկացու թյու ն (օրինակ, այգ, 
աղջամու ղջ, առավոտ):

¾çÁ Ï³½Ù»ó È¢áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÀ

Ð³ÛÝ áõ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÁ
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* Անցյալի պատմու թյու նը մի  լու սատու  լապտեր է, որ ամե ն մի  
ժողովու րդ ձեռքին պետք է ու նենա իր ճամփեն անմոլոր գնալու  հա-
մար:
* Լեզու ն է ամե ն մի  ժողովրդի գոյու թյան ու  էու թյան ամե նախոշոր 

փաստը, ինքնու րու յնու թյան ու  հանճարի ամե նախոշոր դրոշմը, 
պատմու թյան ու  հեռավոր անցյալի կախարդական բանալին, 
հոգեկան կարողու թյու նների ամե նաճոխ գանձարանը, հոգին ու  
հոգեբանու թյու նը:
* Մեծու թյու նը օրենքներ ու  կանոններ չի ճանաչու մ. իրեն ցանկա-

պատով չի փակու մ, եղած ցանկապատն էլ քանդու մ է:
  ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂàôØ²ÜÚ²Ü

* Տղաք, ինչ որ ու նիք, – հոգեկան, մտային արժանիքներ կամ 
նյու թապես հարստու թյու ն, – կպատկանի ձեր ժողովրդին, – անոր 
վերադարձնեք պիտի:
  È¢áÝ Þ²ÜÂ

* Ազգը չի կարող կործանվել այլ կերպ, բացի ինքնասպանու թյու նից:
  ä³ñáõÛñ êºì²Î

* Հարկավոր է, այո, ազգովին ասպարեզ գալ, հարկավոր է ստեղծել 
մի  հեղինակավոր մարմի ն, որպեսզի մե ր ժողովրդի ճակատագիրը 
հանձնված չլինի պատահական ու ժերի ղեկավարու թյան:
* Անթիվ են հայ մտավորականու թյան մե ղքերը հայ ժողովրդի 

առաջ, անհամար են նրա սխալները, սակայն չմոռանանք, որ այս-
օրվա սխալը անու ղղելի կլինի, այսօրվա մե ղքը` մահացու :
  ì³Ñ³Ý îºðÚ²Ü

* Մի ժողովու րդ, որի որդիները հավասար չեն օրենքի եւ մահվան 
առջև` հաղթական հայրենիք չի ու նենա:
* Կրոնների պես հայրենիքներն էլ պահանջու մ են, որ իրենց 

սպասարկողի ձեռքերը լինեն տաք եւ մաքրամաքու ր:
* Ապագան վտանգված ժողովու րդների վերջին խաղաթու ղթը – 

վերադաստիարակու թյու նն է:
* Յու րաքանչյու ր ազգի պարտականու թյու նը մարդկու թյան հան-

դեպ նախ և առաջ դրսևորվու մ է սեփական ազգի կենսու նակու թյան 
պահպանման և սեփական մշակու յթի զարգացման ձևով:
  ¶³ñ»·ÇÝ ÜÄ¸ºÐ

* Ազգային դպրոցները «ազգային ոգու » հենարաններից ամե նա-
ու ժեղն են:
  ²É»ùë³Ý¹ñ ØÚ²êÜÆÎÚ²Ü

* Ազգերը մե ռնու մ են... տխմարու թյու նից:
* Իմաստու ն է նա, ով պատճառի մե ջ հետևանք է տեսնու մ, հե-

տևանքու մ` պատճառ, տարբերու թյու նների մե ջ նու յնու թյու ն է տես-
նու մ, նու յնու թյու ններու մ` տարբերու թյու ն, և ի վերջո, երևու յթների 
մե ջ էու թյու ններ է որսու մ, էու թյու ններու մ` հնարավոր երևու յթ:
* Ո'չ թեիզմ, ո'չ աթեիզմ, պարզապես` էիզմ:

  ²É»ùë³Ý¹ñ ²ñáñ¹Ç ì²ðäºîÚ²Ü

15
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§...ÞáõßÇÝ óáõÛó ïí»ó, áñ ÙÇ³ÛÝ ë»÷³Ï³Ý 
áõÅ»ñáí Ï³ñáÕ »Ýù Ñ³ëÝ»É ³½·³ÛÇÝ 
Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÇ: ´»ÏáõÙ ¿ñ ë³: ºí ³Û¹ 
µ»ÏáõÙÁ ¹³ñÓ³í ³ÛÝ ÑÇÙùÁ, áñÇ íñ³ Ã»° 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, Ã»° 
²ñó³ËáõÙ ëï»ÕÍí»óÇÝ ³Ù»Ý³Ù»Í Ó»éù-
µ»ñáõÙÝ»ñÁª Ù»ñ µ³Ý³ÏÝ»ñÁ¦, – ³ë»É ¿ 
ëå³ñ³å»ï ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ: ¸Åí³ñ 
¿ ÁÙµéÝ»É áõ Ñ³ëÏ³Ý³É ³Ûë Ëáëù»ñÁ, »Ã» 
»ñµ¨¿ ã»ë ï»ë»É ÞáõßÇÝ, »Ã» »ñµ¨¿ ã»ë 
Ï³Ý·Ý»É µ»ñ¹³å³ñëåÇÝ áõ ã»ë ½Ù³Ûí»É 
å³ñëåÇ ï³Ï ë÷éí³Í Ð³Ûáó ³ßË³ñÑÇ 
·áÕïñÇÏ ³Ûë ·³ÝÓáí, áñ ÞáõßÇ áõ ²ñó³Ë 
¿ ÏáãíáõÙ: 

...êï»÷³Ý³Ï»ñïÇó Ù»ù»Ý³Ý µ³ñÓñ³-
ÝáõÙ ¿ñ ÞáõßÇ: Ð»éíÇó ³ñ¹»Ý ÝßÙ³ñíáõÙ 
¿ñ Ô³½³Ýã»óáó í³ÝùÇ ·Ùµ»ÃÁ: ²Ñ³ 
»ñ¨³ó ¨ µ»ñ¹Áª Çñ µ³ñÓñ ³ßï³ñ³ÏÝ»ñáí: 
ÐÇß»óÇ ³ÛÝ ï»ë³ÝÛáõÃ»ñÁ, áñáÝóáõÙ Ýáñ 
³½³ï³·ñí³Í µ»ñ¹³ù³Õ³ùÇ å³ñÇëå-
Ý»ñÇ íñ³ Í³Í³ÝíáõÙ ¿ñ Ð³Û Ú»Õ³÷áË³-
Ï³Ý ¸³ßÝ³ÏóáõÃÛ³Ý çáÏ³ïÝ»ñÇ ¹ñáßÁ, 
Ô³½³Ýã»óáóÇª Ññ»ï³ÏáÍáõÃÛáõÝÇó ÷áõÉ 
»Ï³Í ù³ñ»ñÇ Ù»ç å³ñ ¿ÇÝ µéÝ»É Í»ñ áõ 
Ù³ÝáõÏ: 

àõ Ù»Ï ¿É ÉéáõÃÛ³Ý Ù»ç Éë»óÇ î»ñ ¶ñÇ-
·áñÇ Ó³ÛÝÁ... Ö»ñÙ³Ï»É ¿ñ: Üñ³Ý ï»ë³-
ÝÛáõÃ»ñáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹ »Ù ï»ë»É. û·ÝáõÙ 
¿ñ ä³ñ·¨ ëñµ³½³ÝÇÝ, ÙÏñïáõÙ ¿ÇÝ 
³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇÝ, ûñÑÝáõÙ áõ Ýáñ 
Ù³ñïÇ ×³Ý³å³ñÑáõÙ£ ²ñÏ»ñÇ å³ÛÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ áõ Ññ»ï³ÏáÍáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ã¿ÇÝ 
ÉùáõÙ Çñ»Ýó í³Ýù»ñÝ áõ å³ï³ñ³· ¿ÇÝ 
Ù³ïáõóáõÙ: ø³ÛÉáõÙ »Ýù î»ñ ¶ñÇ·áñÇ 
Ñ»ï ¹»åÇ ÞáõßÇÇ Ù³Ûñ ï³×³ñª êáõñµ 
²Ù»Ý³÷ñÏÇã Ô³½³Ýã»óáó »Ï»Õ»óÇ, áñÁ 
Ï³éáõóí»É ¿ 1868 – 1887 ÃÃ.: ¶³ÝÓ³ë³ñÇó 
Ñ»ïá ²ñó³ËÇ »ñÏñáñ¹ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñá-
·¨áñ Ï»ÝïñáÝÝ ¿: ²ÛÅÙ ³Ûëï»Õ ¿ ·ïÝíáõÙ 
²ñó³ËÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹Ç Ýëï³í³ÛñÁ: 
20-ñ¹ ¹³ñ³ëÏ½µÇ ÞáõßÇÇ ç³ñ¹»ñÇó Ñ»ïáª 
1920 Ã., »Ï»Õ»óÇÝ ¹³¹³ñ»ó ·áñÍ»Éáõó, 
û·ï³·áñÍí»ó Ý³Ë áñå»ë å³Ñ»ëï, 
³å³ª áñå»ë ³íïáÏ³Û³Ý³ï»ÕÇ: ²Û¹ Å³-
Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ¿É ÏáñÍ³Ýí»óÇÝ »Ï»-
Õ»óáõ ÙáõïùÇ Ùáï ¹ñí³Í Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ 
³ñÓ³ÝÝ»ñÁ: ØÇÝã¨ ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ 
ÏÇë³í»ñ íÇ×³ÏáõÙ ¿ñ, ·Ùµ»ÃÁ ÷Éí»É ¿ñ: 
Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï 
³Ûëï»Õ ¿ñ ·ïÝíáõÙ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ 
¶ð²¸ ÑñÃÇé³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³Ñ»ëïÁ: 
²½³ï³·ñáõÙÇó Ñ»ïá ³ÙµáÕçáíÇÝ í»ñ³-
Ýáñá·í»ó, 1998-Çó Ç í»ñ ·áñÍáÕ »Ï»Õ»óÇ 
¿: §Ðá·¨áñ³Ï³Ý, Ã» ³ßË³ñÑ³Ï³Ýª Ù»Ýù 
µáÉáñë Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ½³í³ÏÝ»ñÝ »Ýù, 
Ñ³ñÏ »Õ³Í Å³Ù³Ý³Ïª ½ÇÝíáñÁ, Ù³Ý³-
í³Ý¹ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ÏéíáÕÝ»ñÇ 
ÃÇíÁ ùÇã ¿: ÐÇßáõÙ »Ùª å³ï»ñ³½ÙÇ ï³-
ñÇÝ»ñÇÝ ·»Ý»ñ³É Æí³ÝÛ³ÝÝ ³é³ç³ñÏ»ó 

½áñ³Ïáã»É 14-70 ï³ñ»Ï³Ý µáÉáñ ïÕ³-
Ý»ñÇÝ áõ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñáíÑ»ï¨ Ñ³Û-
ñ»ÝÇùÁ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»ñ, ¨ ¹³ 
ÝáñÙ³É ¿ñ¦, – å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÝ ¿ 
ÑÇßáõÙ ²ñó³ËÇ Ñá·¨áñ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ 
ä³ñ·¨ ³ñù»åÇëÏáåáë Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÁ: 
Þ»Ý áõ Ï³Ý·áõÝ »Ý ³Ûëûñ ²ñó³ËÁ, ÞáõßÇÝ, 
µáõÅí»É »Ý Ý³¨ »Ï»Õ»óáõª ³ñÏ»ñÇó 
ÙÝ³ó³Í ëåÇÝ»ñÁ, µ³Ûó ÙÇ Ëáñ ÏëÏÇÍ 
³åñáõÙ ¿ ¹»é µ³ñÓñ³µ»ñÓ É»éÝ»ñÇ Ñ»-
éáõ Ëáñß»ñáõÙ, áõ Ù»ñÃÁÝ¹Ù»ñÃ ïÝùáõÙ 
»Ý É»éÝ»ñÁ: ²Ûëï»Õ ¹Åí³ñ ã¿ ÑáÕÇ Ù»ç 
Ïñ³Ï³Í ÷³Ù÷áõßïÝ»ñ ·ïÝ»É, ÑáÕÝ Çñ 
ÏñÍùáõÙ ¹»é å³ÑáõÙ ¿ å³ï»ñ³½ÙÇ ¹³éÁ 
ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ: Ø»½ å³ñï³¹ñí³Í ³ÛÝ å³-
ï»ñ³½ÙÇ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, Ýáñ ¿ç µ³ó»ó Ñ³Û 
ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç, ÇëÏ ÞáõßÇÇ 
³½³ï³·ñáõÙÁ Ñ³Ûáó Ýáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ 
³Ù»Ý³÷³é³Ñ»Õ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ »Õ³í: §ºñ-
µ»ù ã»Ù Ùáé³Ý³ ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý 
20-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ½áñ³Ñ³Ý¹»ëÇ 
í»ñçÇÝ ÷áñÓ»ñÁ: Æ¯Ýã áõÅ Ï³ñ ³½³ï 
²ñó³ËáõÙ Ñ³Û ½ÇÝíáñÇ Ñ³ÕÃ³Ï³Ý ù³ÛÉùÇ 
Ù»ç: ²Û¹ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ³Ûñ»ñÝ áõ å³å»ñÝ »Ý 
ùë³Ý ï³ñÇ ³é³ç Ï»ñï»É Ù»ñ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ, 
– å³ïÙáõÙ ¿ ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ ²ñÏ³¹Ç î»ñ-
Â³¹¨áëÛ³ÝÁ£ – ²ÛÝï»Õ Ñ³í³ùí»óÇÝù 
ÙÇ ù³ÝÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñáí ¨ í»ñÉáõÍ»-
óÇÝù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Çñ³íÇ×³ÏÁ: ºë ÙÇ 
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ç. ÃßÝ³Ùáõó Ù³ù-
ñ»Éáí ÞáõßÇÇ Ù»ñÓ³Ï³ÛùÁª ûÕ³ÏÇ Ù»ç 
í»ñóÝ»É, ³å³ ·ñáÑáí ³½³ï³·ñ»É ù³-
Õ³ùÁ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç áõÅ»ñÁ 
Ï»ÝïñáÝ³ó³Í ¿ÇÝ áñáß³ÏÇ µ³ñÓáõÝùÝ»-
ñáõÙ, ¨ Ýñ³Ýó Í³Ûñ³·áõÛÝ Ñ»Ý³Ï»ï»ñÇ 
ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í ¿ñ ³í»ÉÇ ù³Ý 35 ÏÇÉáÙ»ïñ: 
è³½Ù³×³Ï³ïÇ ÝÙ³Ý »ñÏ³ñ ·ÍÇ íñ³ 
ß³ï µ³ñ¹ ¿ñ ³é³Ýó ³ÛÝ ¿É ë³Ï³í³ÃÇí 
Ù»ñ áõÅ»ñÁ ï»Õ³µ³ßË»ÉÁ: àñáßí»ó 
ëï»ÕÍ»É Ù»ñ áõÅ»ñÇ Ñ³ñí³Í³ÛÇÝ ËÙµ³-
íáñáõÙÝ»ñ, áñáÝù å»ïù ¿ ·ñáÑ»ÇÝ ãáñë 
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ì»ñç³å»ë, áñå»ë ÈÔÐ 
ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý áõÅ»ñÇ ·ÉË³íáñ 
Ññ³Ù³Ý³ï³ñª ßï³µÇ å»ï ü»ÉÇùë ¶½áÕ-
Û³ÝÇ Ñ»ï áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»óÇÝù Ñ³Ï³é³-
Ïáñ¹ÇÝ áãÝã³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ: Ð³ñÓ³ÏÙ³Ý 
ûñÁ Ñ³ëï³ï»ó ÈÔÐ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ïá-
ÙÇï»Ç Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ¦: 

ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É 
¿ ãáñë ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²é³-
çÇÝÁ §26¦-Ç ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ ¿ñª 
êï»÷³Ý³Ï»ñï-ÞáõßÇ Ù³ÛñáõÕÇáí (Ññ³Ù³-
Ý³ï³ñª ì³É»ñÇ âÇÃãÛ³Ý), »ñÏñáñ¹Á Þáß 
·ÛáõÕÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÁ (Ññ³Ù³Ý³-
ï³ñª ²ñÏ³¹Ç Î³ñ³å»ïÛ³Ý), »ññáñ¹Á 
È³ãÇÝÇ Ï³Ù ÈÇë³·áñÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ áõÕÕáõ-
ÃÛáõÝÁ (Ññ³Ù³Ý³ï³ñª ê³Ùí»É ´³µ³Û³Ý), 
ãáññáñ¹Á æ³ÝÑ³ë³Ý-øÛáë³É³ñÇ ÑÛáõëÇë-
³ñ¨ÙïÛ³Ý (Ññ³Ù³Ý³ï³ñª ê»Ûñ³Ý úÑ³Ý-
Û³Ý) áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿ñ: î³ñÇÝ»ñ ³Ýó ê»Û-
ñ³Ý úÑ³ÝÛ³ÝÁ ÑÇßáõÙ ¿. §ºñÏñ³å³ÑÝ»ñÁ 
ÙÇßï ¿É ³é³çÇÝÝ »Ý ³ñÓ³·³Ýù»É 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ï³ÝãÇÝ, ³Ýí³ñ³Ý Ý»ïí»É 
íï³Ý·ÇÝ ÁÝ¹³é³ç: ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ 
»ñÏñ³å³Ñ Ï³Ù³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ å³ï-
Ù³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³í³é ¹ñë¨á-
ñáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ, áñ ÙÇÝã ³Û¹ ÙÕí³Í 
³½³ï³·ñ³Ï³Ý Ù³ñï»ñÇ Ã³·Ý áõ åë³ÏÁ 
»Õ³í¦: 

Ø³ÛÇëÇ 7-ÇÝ ÙáõÃÝ ÁÝÏÝ»ÉáõÝ å»ë Ñ³ÛÏ³-

Ï³Ý çáÏ³ïÝ»ñÁ ·ñ³í»óÇÝ »ÉÙ³Ý ¹Çñù»ñÁ, 
ÇëÏ Ù³ÛÇëÇ 8-ÇÝª Å³ÙÁ 2:30-ÇÝ, ëÏëí»ó 
Ñ³ñÓ³ÏáõÙÁ: ²ñÑ³Ù³ñÑ»Éáí ÃßÝ³Ùáõ 
·»ñ³½³ÝóáÕ áõÅ»ñÁª Ù»ñ Ù³ñïÇÏÝ»ñÝ 
Çñ»Ýó ËÇ½³ËáõÃÛ³Ùµ Ýáñ ¿ç µ³ó»óÇÝ Ñ³Û 
é³½Ù³ñí»ëïÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç: ÞáõßÇÇ 
³½³ï³·ñÙ³Ý é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ 
²ñó³ËÇ ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý áõÅ»ñÇ 
Í³Ýñ³ÏßÇé áõ Éáõñç Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ñ, 
áñ Ó»éù µ»ñí»ó ³Û¹ áõÅ»ñÇ µáÉáñ Ï³-
éáõÛóÝ»ñÇ ïùÝ³ç³Ý áõ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï 
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý, ÑÙáõï Õ»Ï³í³-
ñáõÃÛ³Ý, µáÉáñ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³-
ï³ñÝ»ñÇ ÷áËÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý, Ù³ñ-
ï³Ï³Ý çáÏ³ïÝ»ñÇ í×é³Ï³Ý, ÇÝùÝ³½áÑ 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí: Ø³ÛÇëÇ 9-Ç 
Éáõë³µ³óÁ ù³Õ³ùÁ ¹ÇÙ³íáñ»ó Ñ³Û 
³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ïñ³-
Ï³Ñ»ñÃ»ñáí: ÞáõßÇÝ ³½³ï³·ñí³Í ¿ñ 
³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ·»ñáõÃÛáõÝÇó: §êï»÷³-
Ý³Ï»ñïáõÙ ¿Ç, Éáõñ Ñ³ë³í, áñ ÞáõßÇÝ 
³½³ï³·ñí»É ¿: êï»÷³Ý³Ï»ñïÇó ÙÇÝã¨ 
ÞáõßÇ áïùáí ·Ý³óÇ: ÄáÕáíáõñ¹Á óÝÍáõÃÛ³Ý 
Ù»ç ¿ñ: Ø»ù»Ý³Ý»ñÁ Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ÇÝ Ã»ª 
´³Ïá°õñ, ³ñÇ ÙÇ³ëÇÝ ·Ý³Ýù: Ðñ³Å³ñíáõÙ 
¿Ç: Ö³Ý³å³ñÑÇÝ Ý³Û»Éáí, ËáñÑ»Éáí áõ 
Ùïù»ñë ·ñÇ ³éÝ»Éáíª ·ÝáõÙ ¿Ç: ºë ³Û¹ áÕç 
å³ïÙáõÃÛ³Ý ³Ï³Ý³ï»ëÝ ¿Ç, ·ñÇ ³é-
ÝáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÁ¦, – ÑÇßáõÙ ¿ ³ñÓ³Ï³·Çñ 
´³Ïáõñ Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ: §²ñ¹»Ý ·Ç-
ï»ÇÝù, áñ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ÞáõßÇÇ 
³½³ï³·ñÙ³Ý é³½Ù³·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ: 
ä³ÛÙ³Ý³íáñí»É ¿Ç ÙÇ ù³ÝÇ ·áñÍÁÝÏ»ñ 
ûå»ñ³ïáñÝ»ñÇ Ñ»ï, áñ ÙÇ ù³ÝÇ ÏáÕÙÇó 
ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»Ýù Ñ³ñÓ³ÏáõÙÁ, Ù»ñáÝó 
ÙáõïùÝ áõ µ»ñ¹³ù³Õ³ùÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ. 
ã¿± áñ ¹³ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝÝ³Ë³¹»å Çñá-
ÕáõÃÛáõÝ ¿ñ ¹³éÝ³Éáõ, ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ Ñ³-
Ù³ñ ³Ýã³÷ Ï³ñ¨áñ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ: 
àÙ³Ýù Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÇÝ ÇÙ ÷áùñ-ÇÝã Ë»ÝÃ 
Ãí³óáÕ ³é³ç³ñÏÇ Ñ»ï, áÙ³Ýù í³Ë»-
ó³Ýª ¹Åí³ñ ÏÉÇÝÇ ·ñáÑÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ï»-
ë³ËóÇÏ ÙÇ³óÝ»É áõ ï»ë³·ñ»É£ Ð»ïá, »ñµ 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ åë³Ïí»ó Ù»ñáÝó Ñ³Õ-
Ã³Ý³Ïáí, å³ñ½í»ó, áñ ÙÇ³ÛÝ »ë »Ù ÝÏ³ñ»É: 
²Ý·³Ù Ýñ³Ýù, áíù»ñ Ëáëï³ó»É ¿ÇÝ û·Ý»É, 
áõÕÕ³ÏÇ Éù»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó §¹Çñù»ñÁ¦: 18 ï»-
ë³»ñÇ½ ÝÏ³ñ»É ¿Ç, 36 Å³Ù ã¿Ç Ñ»é³ó»É 
ï»ë³ËóÇÏÇó: ò³íáù, ÇÝùÝ³ÃÇéÁ, áñáí 
ï»ë³ÝÛáõÃ»ñÝ ¿ÇÝù ï»Õ³÷áËáõÙ, å³Û-
Ã»óñÇÝ: ²Ñ³ Ã» ÇÝãáõ ÑÇÙ³ ³Û¹ Ï³¹ñ»ñÁ 
ãÏ³Ý: ²Û¹ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 
Í³Ýñ íÇñ³íáñí»óÇ, »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï 
ãÏ³ñáÕ³ó³ ÉÇÝ»É ²ñó³ËáõÙ, µ³Ûó ³å³-
ùÇÝí»Éáõó Ñ»ïá áñ¹áõë Ñ»ï ÏñÏÇÝ Ù³ñïÇ 
¹³ßïáõÙ ¿ÇÝù¦, – å³ïÙáõÙ ¿ ûå»ñ³ïáñ 
Þ³í³ñß ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ: 

Æ í»ñçá, Ç±Ýã ¿ñ ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ 
½ÇÝíáñÇ áõ ³ñó³Ëóáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë Ñ³ñ-
óÇÝ Ç å³ï³ëË³Ýª ÈÔÐ ä´ ·Ý¹³å»ï Ø. 
²íß³éÛ³ÝÝ ³ëáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Çñ»Ýù 
Çñ»Ýó áñå»ë ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñ ¹»é ã¿ÇÝ 
ÁÝÏ³ÉáõÙ: ´³Ûó ³ÛÉ ¿ñ ³ñó³Ëóáõ, ³í»ÉÇ 
×Çßïª ëï»÷³Ý³Ï»ñïóáõ Ñá·»íÇ×³ÏÁ: 
§êï»÷³Ý³Ï»ñïóÇ ³Ù»Ý ÙÇ ïÕ³ÛÇ 
å³ñïùÝ ¿ñ Ù»ñ ù³Õ³ùÁ éÙµ³ÏáÍáõÙÇó 
³½³ï»ÉÁ, – ³ëáõÙ ¿ Ø. ²íß³éÛ³ÝÁ£ – ÐÇßáõÙ 
»Ù, »ñµ ³é³çÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÁ µ»ñ»óÇÝ, 
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áñ ïÕ³Ý»ñÇÝ µ³Å³Ý»Ý, ³ëÇÝù. §¾ë ÑÇÝã »±ù 
³ÝáõÙ, ËÇ ÙáõÝù ¹ñ³ Ñ»ïÇ »±Ýù Í³é³ÛáõÙ¦: 
²Ûëå»ë ¿ »Õ»É: ²Ù»Ý Ù»ÏÝ ¿É ó³ÝÏ³ó»É ¿ 
·Ý³É áõ Ù³ëÝ³Ïó»É ÞáõßÇÇ ÏéíÇÝ: ÆÑ³ñÏ», 
»Õ»É »Ý µ³½Ù³ÃÇí Ù³ñï»ñáí ³Ýó³Í É³í 
ïÕ³Ý»ñ, áñáÝù ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³ÝÁ ã»Ý 
Ù³ëÝ³Ïó»É, µ³Ûó Ñ³ñóÁ ¹³ ã¿: àõÕÕ³ÏÇ 
Ù»ñª ëï»÷³Ý³Ï»ñïóÇÝ»ñÇ Ù»ç Ï³ñ ¿¹ 
µ³ÝÁª ¿¹ ÃáõñùÇ Ó»ÝÁ ¿Ýï»ÕÇó Ïïñ»É: ¸³ 
Ù»ñ ù³Õ³ùÝ ¿, Çñ»ÝóÁ ã¿: Ð»ïá ÏÝ³ÝÇù, 
³ÕçÏ»ñù Ñ³ñóÝáõÙ »Ý Ã»ª Ó»½ Ç±ÝãÝ ¿ ëïÇ-
å»É, áñ å³ï»ñ³½ÙÇ ¿ë Ñ³ïí³ÍÁ ï³ñ»É 
»ù, ùÇã »ù »Õ»É, ½»Ýù ùÇã ¿ »Õ»É: ºë ÙÇßï 
Ï³ï³ÏáõÙ »Ùª Ù»Ýù Ó»½³ÝÇó ³Ù³ã»É »Ýù, 

¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É Ñ³ÕÃ»É »Ýù: ÎéÇíÁ ï³ÝáõÉ 
ïí³Í á±Ýó åÇïÇ Ý³Û»ÇÝù »ñ»Ë»ùÇÝ: ºë 
¿É ãáñë »ñ»Ë³ áõÝ»Ç, µáÉáñÁª ÝÏáõÕáõÙ, ÙÇ 
å³Ñ â³Ý³ËãÇáõÙ ¿ÇÝ, Ù³ÛÇëÇ 2-ÇÝ µáÉáñÇÝ 
µ»ñ»É »Ù ïáõÝ£ Ð³Ûñë ³ëáõÙ ¿. §ÆÝãÇ Ñ»±ïÇ 
»ë µ»ñ³É ËáËáóÁ¦: ²ëáõÙ »Ù. §¶Ç¹íÛ³É ãÇ, 
Ù»½ÝÁ Ñ»ï ÑÇÝã ÏÏ³ï³ñíÇ, ÃáÕ Ù»ñ ËáË»ùÁ 
·Ç¹³Ý¦: ¾¹å»ë »Ýù Ùï³Í»É, ÏÇÝë ¿É ¿¹å»ë 
¿ Ùï³Í»Éª ÇÝã áõ½áõÙ ¿ ÉÇÝÇ, ÃáÕ »ë ÏáÕùÇÝ 
ÉÇÝ»Ù, ËáË»ùÁ ÏáÕùÇÝ ÉÇÝ»Ý: à±í ¿ Ùï³Í»É, 
Ã» áí ¿ Ï»Ý¹³ÝÇ ·³Éáõ, áíª íÇñ³íáñ, áíª 
½áÑí³Í: ¾Ý Å³Ù³Ý³Ï áõÕÕ³ÏÇ ÙÇ ï»ë³Ï 
³ï»ÉáõÃÛáõÝ ¿ »Õ»É, áñÁ ÙÇ ï»ÕÇó åÇïÇ 
¹áõñë ·³ñ: ä³ñÏÇ µ»ñ³ÝÁ ³ñ¹»Ý Ñ³Ù³ñÛ³ 
Ï³åí³Í ¿ »Õ»É: ¾É ï»Õ ãáõÝ»ëª Ï³Ù åÇïÇ 
å³ÛÃ»ë, Ï³Ù åÇïÇ Ñ³ÝÓÝí»ë... àõ ÞáõßÇÇ 

ÏéíáõÙ ³Ù»Ý³¹Åí³ñÁ Ù»ñª ãáññáñ¹ í³ß-
ïÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ ¿ñ: ¾Ý 
Å³Ù³Ý³Ï ï»ËÝÇÏ³ÛÇ Ù»Í áõÅÁ ê³Ùí»É 
Î³ñ³å»ïÛ³ÝÇ ¹³ë³ÏáõÙ ¿ñ, ÇÝùÝ ¿É 
Ï³Ý·Ý»É ³ë»É ¿ñª ×³Ý³å³ñÑáí Ù»Ýù »Ýù 
µ³ñÓñ³Ý³Éáõ: ºñµ ·Çï»ë, áñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ 
¹áõ »ë ¿¹ ×³Ý³å³ñÑáí µ³ñÓñ³ó»É, ÑÇÙ³ 
³Ù»Ý ·Ý³Éáõó ù»½ É³í »ë, ¿ÉÇ, ½·áõÙ¦, – 
ÑÇßáõÙ ¿ ³½³ï³Ù³ñïÇÏ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ: 

22 ï³ñÇ ¿ ³Ýó»É ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý 
Ñ³ÕÃ³Ï³Ý ûñí³ÝÇó: ²é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ 
ËáñÑñ¹³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³Ûë ù³Õ³ùÁ: ²ÛÝ 
³é³í»É ËáñÑñ¹³íáñ ¿ Ï»ë·Çß»ñÇÝ: ºñµ 
ÉéáõÙ ¿ ÷áÕáóÇ ³ÕÙáõÏÁ, ÉáõÛë»ñÇ Ù»ç ßáÕáõÙ 
¿ Ô³½³Ýã»óáó ²Ù»Ý³÷ñÏÇã »Ï»Õ»óÇÝ£

Ü³Çñ³ Ð²Ø´²ðÒàôØÚ²Ü
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Ìèòðîïîëèò Èëàðèîí: Ðóññêèå è àðìÿíåÌèòðîïîëèò Èëàðèîí: Ðóññêèå è àðìÿíå
îùóùàþò ñåáÿ åäèíîâåðíûìè íàðîäàìèîùóùàþò ñåáÿ åäèíîâåðíûìè íàðîäàìè  

Ãîñòåì ïåðåäà÷è «Öåðêîâü è ìèð», 
êîòîðóþ âåäåò íà òåëåêàíàëå 
«Âåñòè-24» ìèòðîïîëèò Âîëîêîëàì-
ñêèé Èëàðèîí, ñòàë ãëàâà Ðîññèéñêîé è 
Íîâî-Íàõè÷åâàíñêîé åïàðõèè Ñâÿòîé 
Àðìÿíñêîé Àïîñòîëüñêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè àðõèåïèñêîï Åçðàñ 
(Íåðñèñÿí).

Митрополит Иларион: Здравствуйте, 
дорогие братья и сестры! Христос 
воскресе! Вы смотрите передачу «Цер-
ковь и мир». Сегодня мы поговорим о 
взаимоотношениях между Русской Цер-
ковью и Армянской Церковью. У меня в 
гостях – глава Новонахичеванской епар-
хии Армянской Апостольской Церкви 
архиепископ Езрас (Нерсисян), родной 
брат Католикоса всех армян Гарегина II. 
Здравствуйте, владыка! Христос воскресе!
Архиепископ Езрас: Воистину воскресе! 

Прежде чем облечь свои мысли в сло-
ва, я хочу выразить безграничную 
благодарность за предоставленную 
возможность общаться с Вами, встре-
титься с Вами, говорить об истории 
взаимоотношений наших единоверных 
народов и сестринских Церквей. Как 
Вы знаете, Армянская Церковь – одна 
из древнейших Церквей христианского 
мира. В 301 году, с Божией помощью и 
трудами святого равноапостольного Гри-
гория Просветителя, армянский царь 
принял христианство и провозгласил его 
государственной религией. Наша Церковь 
называется Апостольской: еще в I веке по 
Рождестве Христовом в Армению пришли 
два апостола – Фаддей и Варфоломей, – 
которые проповедовали в нашей стране 
спасительное слово Господа и стали осно-
воположниками нашей святой Церкви. На 
пути своего многовекового, 1700-летнего 
бытия Армянская Церковь неуклонно 
придерживалась таких христианских и 
общечеловеческих ценностей, как мир 
между людьми, между народами, между 
странами, как терпимость в отношении 
друг друга. Она и сегодня идет по этому 
пути.
Митрополит Иларион: Владыка, я хотел 

бы попросить Вас ответить на некоторые 
вопросы, которые часто задают наши те-

лезрители. Например: почему Армянскую 
Церковь называют Григорианской? Я ду-
маю, что она называется так по имени 
святого Григория Просветителя, который 
проповедовал в начале IV века и благодаря 
которому была крещена Армения. Ведь 
христианство было объявлено государст-
венной религией Армении еще в 301 
году, то есть за 12 лет до Миланского 
эдикта равноапостольного императора 
Константина. Григорий Просветитель по-
читается как святой и в Православной 
Церкви. И это, как и многое другое, нас 
объединяет.
Архиепископ Езрас: Вы абсолютно пра-

вы, владыка. Я интересовался вопросом, 
откуда пошло название «Григорианская 
Церковь», тогда как ее официальное 
название – «Армянская Апостольская Пра-
вославная Церковь». История армянского 
народа была сложная. В 1828 году Вос-
точная Армения присоединилась к России, 
что, естественно, помогло армянскому 
народу и Армянской Церкви в этой час-
ти страны возродиться. А западная часть 
осталась под властью Турции. В 1836 
году, когда российское государство утвер-
дило положение Армянской Церкви, в 
него было включено название «Армяно-
Григорианская Церковь». До 1836 года та-

кое название нигде не фигурировало. Мы 
сами никогда его не используем.
Митрополит Иларион: В этом году у 

нас с вами совпала дата празднования 
Пасхи, что бывает далеко не всегда. Это 
связано с тем, что мы празднуем Пасху 
по юлианскому календарю, а вы, как и 
католики, – по григорианскому. Но здесь 
слово «григорианский» имеет совершенно 
другой смысл, потому что оно указывает на 
Римского Папу Григория XIII, при котором 
в Западной Церкви был введен новый ка-
лендарь. Я хотел бы чуть-чуть блеснуть 
познаниями в армянском языке, а потом 
скажу, от кого я это узнал. По-армянски 
Пасха звучит как Сурб Затик.
Архиепископ Езрас: Совершенно пра-

вильно.
Митрополит Иларион: Я слышал, что 

это происходит от слова «азат», что озна-
чает «свобода».
Архиепископ Езрас: Совершенно пра-

вильно.
Митрополит Иларион: Я услышал это 

в своей прошлой передаче от Сати Спи-
ваковой, которую Вы, конечно, знаете. Она, 
армянка по происхождению, рассказывала 
о том, как празднуется Пасха в Армянской 
Церкви.
Архиепископ Езрас: Хочу отметить, 

что Армянская Церковь живет по двум ка-
лендарям: по новому стилю и по старому. 
Так, наш Иерусалимский Патриархат руко-
водствуется юлианским календарем. Но 
Первопрестольный святой Эчмиадзин 
живет по григорианскому календарю, наз-
вание которого, как Вы уже сказали, не 
связано с именем Григория Просветителя. 
Поскольку Пасха является подвижным 
праздником, очень часто ее празднование 
по григорианскому календарю совпадает с 
празднованием по календарю юлианскому. 
Так случилось и в этом году, когда все мы 
в один день, 20 апреля, отпраздновали 
Воскресение Христово. Но и в те годы, 
когда наши пасхалии не совпадают, это 
обстоятельство нисколько не мешает нам 
вместе восхвалять Воскресшего Бога и 
просить Его милости и благодати для всех 
наших верующих. В силу многих исто-
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рических причин сегодня мы не имеем воз-
можности причаститься от одной Чаши, но 
это нисколько не мешает нам чувствовать 
духовную близость, духовное единство, в 
котором живут наши народы, наши страны. 
Это великий Божий дар нашим народам.
Митрополит Иларион: Я хотел бы пояс-

нить телезрителям, что наши Церкви не име-
ют евхаристического общения с V века, то 
есть это очень-очень давняя история. Это 
было связано с Халкидонским Собором, 
который мы признаем IV Вселенским 
Собором и который Армянская Церковь 
не признала. И не только Армянская. 
Есть еще несколько Церквей, которые 
относятся к семье древневосточных, или 
ориентальных, или, как мы их иногда 
называем, дохалкидонских Церквей, 
которые признают только три первых 
Вселенских Собора и не признают после-
дующие четыре. Хотел бы очень кратко 
пояснить нашим телезрителям суть наших 
богословских расхождений. Мы говорим, 
что в Иисусе Христе две природы – бо-
жественная и человеческая, что Христос 
единосущен нам по человечеству, то есть 
Он такой же человек, как мы, и Он еди-
носущен Отцу по Божеству. Вы говорите, 
что во Иисусе Христе одна природа. Но это 
не одна божественная природа или одна 
человеческая, как часто ошибочно думают 
наши верующие, а одна богочеловеческая 
природа, то есть одна природа, состоящая 
из двух – божественной и человеческой.
Архиепископ Езрас: Абсолютно пра-

вильно. Именно так понимает единство 
Воплощенного Слова в Иисусе Христе 
наша Церковь, следуя учению святого 
Кирилла Александрийского. Если бы Ар-
мянская Церковь была монофизитской, 
он бы не стала предавать анафеме не 

только Нестория, но и основоположника 
монофизитства Евтихия.
Митрополит Иларион: Вы упомянули 

людей, о которых, возможно, наши теле-
зрители не слышали. Святой Кирилл Алек-
сандрийский жил в V веке. Он был главным 
действующим лицом на III Вселенском 
Соборе. А упомянутые Вами еретики – 
Евтихий и Несторий – представляли как бы 
две противоположные крайности. Евтихий 
говорил, что в Иисусе Христе человеческая 
природа была полностью поглощена 
божественной, и Он не был полноценным 
человеком. И мы, и вы осуждаем это как 
ересь монофизитства. Но когда термин 
«монофизиты» применяют к Армянской 
Церкви – или к Эфиопской или Коптской, 
– это неправильно, потому что в ваших 
Церквах никто не сомневается в том, 
что Христос был полноценным Богом и 
полноценным человеком. Несторий впа-
дал в другую крайность. Он говорил, что во 
Иисусе Христе было как бы два субъекта 
– Бог Слово и человек Иисус. И это Бог 
Слово вселилось в человека как в дом. И 
мы, и вы отвергаем это как ересь, потому 
что мы говорим, что Бог Слово и Иисус 
Христос – это одно и то же лицо.
Архиепископ Езрас: Мы признаем: одна 

воля, одно лицо, одно Божество в Иисусе 
Христе.
Митрополит Иларион: Вы говорите – 

одна воля. Мы говорим – две воли. Мы 
говорим – воля божественная и воля че-
ловеческая, но сразу же добавляем, что 
это не две противоположные воли, не 
две воли, находящиеся в конфликте, что 
всегда во Христе Его человеческая воля 
находилась в полной гармонии и полном 
согласии с волей божественной.
Архиепископ Езрас: Армянская Церковь 

не является монофизитской. Армянская 
Церковь – Апостольская и Православная 

Церковь. К сожалению, многие верующие, 
не знающие учения Православной Церкви 
и Армянской Церкви, обращают внимание 
на внешние формы и говорят: вы 
неправильно креститесь – слева направо, 
а мы справа налево. Крестное знамение 
– это самая краткая форма выражения 
нашей христианской веры, а христианская 
вера, как сказал еще в V веке историк 
нашей Церкви святой Егише, является 
цветом кожи армянского народа.
Митрополит Иларион: И именно 

христианство на протяжении веков со-
храняло армянский народ. Именно за 
веру во Христа страдали армяне: во 
время геноцида, начавшегося в 1915 го-
ду, их погибло более миллиона. Ведь их 
уничтожали, истребляли, изгоняли из своей 
земли не за что иное, как за христианскую 
веру. Армянская Церковь свою веру вы-
страдала. Действительно, мы сейчас не 
имеем евхаристического общения, мы не 
имеем единства Церкви, потому что у нас 
есть накопившиеся разногласия, но у нас 
есть богословский диалог. Мы обсуждаем 
то, что нас разделяет. Мы объясняем друг 
другу наши позиции. А самое главное – 
у нас есть дружба, у нас есть любовь. 
Армяне живут в России и чувствуют себя 
как дома. Русские живут в Армении, и 
недавно в Ереване был построен храм 
для русской общины. Мы ощущаем себя 
единоверными народами, потому что мы 
верим во Христа. Мы эту веру пронесли, в 
том числе ценой подвига мучеников.
Архиепископ Езрас: Молюсь о том, 

чтобы Господь Бог укрепил единство, брат-
ство между нашими народами, между 
нашими сестринскими Церквами, чтобы 
мы богоугодными делами всегда славили 
нашего Спасителя.

Патриархия.ru
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***

Нас толкали к пропасти потерь. 
Под бременем грехов хилела вера. 
Будь милостив Ты к нам хотя б теперь: 
Должна же быть и испытаний мера!

***

То ли сходим с ума, то ль теряем рассудок,  
  пребывая в мечтах,
То ль, себя растеряв или вновь обретя,  

  заедаем свой страх
Сожалений по-детски немыслимым бредом,
Что и жизнь не была
  устремленьем к победам.

***

Столь ли велика вина народа –
Муровать его надежды в склеп? 
Быть ли каре лишь такого рода, 
Чтоб черствел в руках надежды хлеб?!

***

Зовом гор родных вновь к тебе тянусь. 
Сам печаль-тоска, странником одет. 
Мой Наирский край, родина и грусть, 
Кузницы другой вере нашей нет. 
Коронован я пиками вершин, 
Опоясан рек серебром живым, 
В верности к тебе я непогрешим. 
В храмах песен я снова человек. 
Бездну пропастей я твоих постиг. 
Свет твоих письмён освещает путь. 
До небес и мой ты вздымаешь крик, 
Без тебя и мне не даёшь вздохнуть. 
Древний мой народ веры крест несёт, 
Дав понять векам – непреклонен он. 
Крест даёт крыла и зовёт на взлёт. 
Пульс души у нас – колокольный звон. 
Зовом гор родных вновь к тебе тянусь. 
Нежности к тебе преисполнен дух. 
Мой Армянский край, я к тебе вернусь. 
Лишь тобою жив, я к тебе иду.

Îäà çåìëå Àðàðàòñêîé

Ты не просто земля, ты – святыня святынь. 
Ты не горы камней, ты – узорный хачкар. 
Ты не песенный свод мне, ты – чётки 

молитв, 
Свиток в камне с печалями вечными в дар.

Не озёрная гладь, весь ты ширь-океан. 
Ты вершинами гор дал ковчегу приют. 
Плясок наших гайканских огонь тебе дан 
Аромат абрикоса ветра мне несут. 

Счастья жало веками ты носишь в себе, 
Ты взрастил и волшебной лозы виноград. 
И другим ты себя и не видишь в судьбе, 
Отчим кровом сынов призывая назад.

Пусть невзрачен твой лик, диковато щербат. 
Корни веры в себе ты пустил глубоко. 
Край армянский, заветный для нас Арарат, 
Я с таким лишь тобою, любимый, знаком.

Перевод с армянского Ашота САГРАДЯНА.
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Многие славные страницы биографии маршала Ивана БАГРА-
МЯНА (1897 – 1982) нашли отражение и в военной литературе, и 
в историко-мемуарных трудах. В них обобщена его плодотворная 
полководческая и разнообразная общественно-политическая де-
ятельность. Вместе с тем до сих пор остаются малоизвестными 
для широкой общественности многие десятилетия деятельности 
Баграмяна.

«...Им был внесен огромный вклад в дело укрепления оборон-
ной мощи государства, – пишет бывший министр обороны РФ 
Сергей Иванов в своем предисловии к недавно вышедщей книге 
Владимира КАРПОВА «Маршал Баграмян: «Мы много пережили 
в тиши войны». – Именно под его руководством была воссоздана 
централизованная система тылового обеспечения Вооруженных 
сил, усовершенствованы службы тыла, приобрела системный ха-
рактер деятельность по подготовке в тыловом отношении театров 
военных действий, разработаны новые уставы и наставления по 
боевой и оперативной подготовке тыла». Книга В. Карпова ценна 
еще, в частности, тем, что, пожалуй, впервые русский автор рас-
сказывает о неформальных, теплых и дружеских отношениях, 
сложившихся между Иваном Баграмяном и Георгием Жуковым. О 
том, как Баграмян, далекий от «подковерной политики» и интриг, 
не испугавшись гнева Никиты Хрущева, поддержал «Маршала 
Победы» в самый трудный период в его жизни, когда от него от-
вернулись все маршалы и весь генералитет. 
На празднование 20-летия Победы Жукова впервые после опа-

лы пригласили на прием в Кремль. Когда он вошел в зал, где 
собирались гости до застолья, все вдруг притихли и устремили 
взоры в сторону Жукова. Он прошел через весь зал и подошел к 
Баграмяну, пожал ему руку, обнял и тепло поздравил. Ни к кому 
другому Жуков не подошел! 

...В июне 1956 года маршал Баграмян был назначен начальни-
ком Академии Генштаба. В этих стенах Иван Христофорович про-
вел два счастливых года, с 1936 по 1938 годы. Он был в первом 
выпуске этой вновь созданной академии. Какой блестящий был 
этой первый выпуск! 

...Как всегда, на новом месте службы Баграмян прежде всего 
уяснил свои обязанности. Основная задача заключалась в следу-
ющем: обучать и готовить генералов, адмиралов, старших офи-
церов всех видов вооруженных сил для работы на командных и 
штабных должностях в оперативно-стратегическом звене армии 
и флота. 
Любая теория опирается на практику и подтверждается прак-

тикой. Чем располагал маршал Баграмян и преподавательский 
состав, приступая к разработке новой стратегии? Какая практи-
ка применения ядерного оружия была в их распоряжении? Ведь 
первые атомные бомбы американцы уже сбросили на Хиросиму 
и Нагасаки... 

9 сентября 1954 года Жуков по решению Президиума ЦК КПСС 
провел секретные учения с войсками и с реальным взрывом 

Æóêîâ è ÁàãðàìÿíÆóêîâ è Áàãðàìÿí
атомной бомбы в Тоцком учебном центре под Оренбургом. Уче-
ние это достигло исследовательских целей. Баграмян не раз про-
сматривал секретный фильм о подготовке и проведении учения, 
изучил подробный отчет результатов учения. Стало понятно, что 
произойдет, если американцы обрушат по своему плану «Дроп-
шот» 300 атомных бомб на наши города, а мы успеем ответить, 
пусть даже меньшим количеством бомб. 
Баграмян и его коллеги определили следующее: ядерное ору-

жие – это оружие необычное, и к нему невозможно подходить 
только с чисто военными мерками. В подходе к ядерному оружию 
только как к сдерживающему средству, а не как к средству веде-
ния вооруженной борьбы, вообще нет гарантии, что оно не будет 
применено для нанесения внезапного удара. 
Маршал Баграмян располагал разведсведениями о взглядах и 

действиях американцев по этим же проблемам. Проведенные ис-
пытания атомных бомб (а позднее создание межконтинентальной 
ракеты) в СССР показали, что безнаказанно осуществить свой 
план «Дропшот» американцам не удастся. О том, что они это по-
няли, и как в связи с этим менялась их стратегия, свидетельствует 
«Доклад начальника штаба армии США (генерала М. Тейлора) за 
период с 1 июля 1955 года по 20 июня 1957 года». Этот период 
совпадает с временем пребывания Баграмяна в должности на-
чальника академии Генштаба. 
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...В общем маршал Баграмян проделал огромную работу в один 
из самых сложных периодов деятельности академии Генерально-
го штаба. В беседе с маршалом (позднее этих событий) за чаш-
кой чая и рюмкой отличного армянского коньяка с «фирменными» 
пирожками Тамары Амаяковны мы однажды коснулись событий 
того Октябрьского Пленума. Иван Христофорович неодобритель-
но сказал: 

– Это не партийный пленум, а подковерная политика, масте-
ром которой был Хрущев. Он испугался, что Жуков может его 
сместить, ему надули в уши, что полководцы стали главами госу-
дарств: в Америке – Эйзенхауэр, в Югославии – Тито, в Албании 
– Энвер Ходжа. Особенно Хрущева насторожил случай, когда Жу-
ков, защищая его же в борьбе с оппонентами, пригрозил вызвать 
в Москву танки. 
Иван Христофорович помолчал, он вообще говорил неторопли-

во, не повышая голоса. 
– Я думаю и уверен, Жуков никогда не помышлял о захвате вла-

сти. Он не политик. Он военный до мозга костей. Его потолок в 
работе и в мечтах – пост министра обороны. Хрущев оболгал его, 
бессовестно обвиняя в бонапартизме. 
Подтверждая это свое мнение, Иван Христофорович рассказал: 
– В 1924 году меня направили на учебу в Высшую кавалерий-

скую школу Красной Армии. Она находилась в Ленинграде. Из 
двухсот слушателей была выделена группа из 25 человек, более 
старших по званиям, в основном командиров полков. В нее вошли 
многие в будущем крупные военачальники: Жуков, Рокоссовский, 
Еременко и другие. Мы были молодые и, вполне естественно, 
кроме учебы нам хотелось иногда и развлечься, и погулять, что 
мы и делали: уходили в город, иногда ужинали в ресторане, ино-
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гда ходили в театры. Жуков редко принимал участие в наших по-
ходах, он сидел над книгами, исследованиями операций Первой 
мировой войны и других войн, а еще чаще разворачивал большие 
карты и, читая книги или какие-нибудь тактические разработки, 
буквально ползал по картам, потому что карты были большие, 
они не умещались на столе, он их стелил на пол и вот, передви-
гаясь на четвереньках, что-то там выглядывал, высматривал и 
потом сидел, размышляя, нахмурив свой могучий, широкий лоб. 
И случалось нередко так: мы возвращались после очередной вы-
лазки, а он все еще сидел на полу, уткнувшись в эти свои карты... 
У Жукова был не только талант, но и тяга к военному искусству. 

Бывает иногда и так: у человека есть талант, но он его не ощуща-
ет, не развивает, не живет тем делом, талант к которому подари-
ла ему природа. У Жукова его природное дарование сочеталось 
со страстной любовью к военной профессии. Иногда у человека, 
даже увлеченного своим делом, бывает, как мы сегодня говорим, 
еще и какое-то хобби. У Жукова все было сконцентрировано и 
устремлено на ратное дело. Оно было и страстью, и увлечением, 
смыслом всей его жизни. 
Я полностью разделял мнение Ивана Христофоровича и даже 

рассказал некоторые неизвестные ему подробности того Плену-
ма. Я их знал потому, что, работая над книгой о Жукове, читал в 
архивах многие подлинные документы и полную стенограмму са-
мого Пленума. Мне кажется, следует посвятить читателей в суть 
этого, как говорит маршал, «неприличного» дела. 
И в том, что Хрущев – мастер интриг, Баграмян тоже прав. На XX 

съезде Хрущев без включения в повестку дня провернул вопрос 
о культе личности. Октябрьский пленум 1957 года проводился с 
повесткой дня: «Об улучшении партийно-политической работы 
в Советской Армии и Флоте». А в действительности на пленуме 
произошла расправа над маршалом Жуковым. Я долго не мог оз-
накомиться со стенограммой этого пленума. Она ни разу не пу-
бликовалась, была засекречена. Обнаружил я экземпляр стено-
граммы в общем отделе ЦК КПСС. Дали мне с ней ознакомиться, 
как члену ЦК, выделили комнату, предупредили: нельзя выносить 
и снимать копии с текста. 
Рассказывая об этом Ивану Христофоровичу, я признался: 
– Но я же разведчик, конечно, сделал для себя фотокопии. 
Маршал одобрительно улыбнулся. Я сказал: 
– Вы были на этом Пленуме, знаете лучше меня все, что там 

происходило. 
Дальше я поделился с Иваном Христофоровичем своим мнени-

ем по поводу некоторых выступлений на Пленуме. 
– Суслов в основном докладе говорил о многом, но главное об-

винение сводилось к тому, что Жуков игнорирует Центральный 
Комитет. Жуков без ведома ЦК принял решение организовать 
школу диверсантов в две с лишним тысячи слушателей... 
Хрущев по поводу этой школы бросил реплику: «Неизвестно, за-

чем было собирать этих диверсантов без ведома ЦК. Разве это 
мыслимое дело? И это делает министр обороны с его характе-
ром. Ведь у Берии тоже была диверсионная группа, и, перед тем 
как его арестовали, Берия вызвал группу головорезов, они были в 
Москве, и если бы его не разоблачили, то неизвестно, чьи головы 
полетели бы». 
Баграмян махнул рукой: 
– Обвинения Жукова в заговоре и создании силы с целью захва-

та власти было явным вымыслом. О ее создании Генштабом был 
издан официальный приказ, обеспечением занимались соответ-
ствующие управления: оружием, обмундированием, питанием, 
транспортом, средствами связи, жильем и автопарками, то есть 
все, кому полагалось этим заниматься по служебным обязанно-
стям. Это была не школа диверсантов, а дивизия особого назна-
чения, которая формировалась в Коврове. Ее командиром был 
назначен генерал Мамсуров. 

– Иван Христофорович, хочу спросить вас о том, что меня боль-
ше всего удивляет – о выступлениях наших маршалов. Я подроб-
но изучил стенограмму. Обдумывал и взвешивал каждое высту-
пление, оценивал отношение к Жукову каждого выступающего не 
только с точки зрения обязательной поддержки желания Первого 
секретаря (а оно, конечно же, всем было понятно), но и с учетом 
фактора времени – все это говорилось после XX съезда, который 
якобы восстанавливал в партии, в стране ленинские нормы прин-

ципиальности, правдивости и честности. И каждый из выступаю-
щих, если он того захотел бы, мог высказать свое мнение насчет 
Жукова, даже если оно не совпадало с официальным. Но никто 
– ни один из выступивших на Пленуме военачальников не под-
держал, не защитил маршала! Что это? Опасение попасть в чис-
ло его единомышленников? А может быть, мстительность, ведь 
некоторые из ораторов терпели несправедливость и оскорбления 
со стороны Жукова. Вот дилемма: или все крупнейшие воена-
чальники, обвинявшие Жукова, были нечестные, непорядочные 
люди, или они говорили правду, и Жуков действительно виноват. 
Давняя мудрая военная поговорка гласит: «Не может быть такое, 
когда весь строй идет не в ногу, а кто-то один в ногу». И еще такая 
ирония: «Все самое плохое скажут о вас друзья». 
Значит, Жукова развенчали, осудили и отстранили от должности 

министра обороны правильно? Военачальники, конечно же, были 
людьми порядочными, они говорили честно, и Жуков был вино-
ват в том, в чем его обвиняли: грубость, несправедливость, порой 
чрезмерная требовательность, унижение и даже оскорбление не-
которых старших офицеров и генералов. И сам Жуков в заключи-
тельном слове признал это. 
Иван Христофорович сказал: 
– Жуков не признал, и никто из боевых товарищей его не об-

винял в намерении захватить власть. Только Хрущев особенно 
нажимал на это обвинение. Я понимал все неприличие этой за-
теи Хрущева и на Пленуме не выступил. Ну, а другие выступали 
по инерции. Генеральный секретарь, он же Верховный Главноко-
мандующий, дал указание, и его надо было выполнять. Маршалы 
– люди дисциплинированные. 
Порученец маршала генерал Корнеев мне рассказывал: 
– После Пленума было указание ЦК обсудить его материалы 

на партийных собраниях во всех учреждениях и организациях. 
Провел такое собрание и Баграмян в академии. Он не мог не вы-
полнить это указание ЦК. Но никаких резких обвинений Жукову 
не высказал. В общих словах пересказал о работе пленума. Об 
этом кто-то из его недоброжелателей «проинформировал» выше-
стоящие органы, и к Ивану Христофоровичу кое-кто наверху стал 
относиться с прохладцей... 
Напомню, Пленум проходил в конце октября, через несколько 

дней – 7 ноября, праздник Октябрьской революции. У меня был 
список, по которому я готовил к праздничным дням поздравления 
от Баграмяна его друзьям и начальникам. 
В этот раз я подготовил всем, в том числе и Жукову. Представляя 

поздравления на подпись маршалу, я положил на стол последней 
открытку для Жукова и ждал, как отреагирует Иван Христофоро-
вич. Он сказал: 

– Правильно, сейчас Георгию Константиновичу особенно прият-
но будет получить такое поздравление и добрые пожелания. 
Как мне стало известно позднее, Жукову не прислал поздрав-

ления никто из выступавших на Пленуме. Опальный! И вдруг те-
плые, добрые слова от Баграмяна. Жуков всегда относился к Ива-
ну Христофоровичу с большим уважением, а после этого случая 
их дружба стала еще крепче. 
На празднование 20-летия Победы Жукова впервые после опа-

лы пригласили на прием в Кремль. Когда он вошел в зал, где 
собирались гости до застолья, все вдруг притихли и устремили 
взоры в сторону Жукова. Он прошел через весь зал и подошел к 
Баграмяну, пожал ему руку, обнял и тепло поздравил. Ни к кому 
другому Жуков не подошел! 
Они дружили семьями, встречались в дни праздников. Баграмян 

был на похоронах жены Жукова, Галины Александровны. Жуков 
подарил Баграмяну свою книгу «Воспоминания и размышления» 
с автографом. Я видел у многих военачальников и читателей кни-
ги Жукова с его автографами, но таких теплых слов не встречал. 
Вот короткие строки друга о друге. 
Жуков о Баграмяне: 
«Я давно знаю Ивана Христофоровича. Он один из наших 

талантливых и опытных военачальников, блестяще знающий 
штабную работу. В годы войны нечасто мы встречались, но о его 
ратных делах мне все было известно. Его великолепные органи-
заторские способности проявились еще в очень сложной обста-
новке начала войны. Он очень вдумчивый, знающий свое дело 
военачальник, спокойный, уравновешенный, трудолюбивый, 
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грамотный. И.Х.Баграмян особо отличился в Курской битве, как 
командующий Первого Прибалтийского фронта, и в Белорусской 
операции. Мы с ним часто встречались после войны, дружили». 
Баграмян о Жукове: 
«Для меня Георгий Константинович не только выдающийся во-

енный стратег, славный герой и полководец – он был мой това-
рищ и сверстник, больше того – побратим, сыгравший огромную 
роль в моей солдатской судьбе. В Г. К. Жукове я видел живое во-
площение широты и щедрости души великого русского народа по 
отношению к своим младшим братьям, всем другим народам на-
шей многонациональной Родины. Г. К. Жуков был мужественный 
человек. Его появление на том или ином участке фронта в са-
мые трудные моменты вселяло в командиров и военачальников 
какую-то необыкновенную силу». 
Как известно, после отстранения Жукова министром обороны 

стал маршал Малиновский. В службе Баграмяна также произош-
ли значительные перемены. В годы работы в академии Иван Хри-
стофорович много и плодотворно потрудился в деле образования 
и формирования будущих крупных военачальников, высокая сте-
пень подготовки слушателей позволяла выдвигать их после окон-
чания академии на высокие командные и штабные должности в 
советских Вооруженных силах. 

ближе на гору Арарат и на старые земли Армении. Мы отправи-
лись в район Маркары, на границу, туда, где мост через Аракс 
разделен белой пограничной полосой. 
Предварительно я предупредил начальника погранзаставы 

о нашем приезде и сказал ему, чтобы были приняты меры без-
опасности. Он так и сделал. На всякий случай по обе стороны от 
въезда на мост разместили снайперов и автоматчиков. Баграмян 
заслушал начальника погранзаставы об охраняемой границе, о 
поведении турок на границе и затем спросил: 

– А можно пройти по мосту до белой линии? 
– Конечно, можно. Вам все можно, товарищ маршал. 
И вот мы втроем вступили на этот мост и дошли до линии, отде-

ляющей Советский Союз от Турции. Иван Христофорович одной 
ногой переступил за белую линию, с минуту молча постоял, мы 
тоже молчали, не мешали его думам, и затем сказал: 

– Вот я и побывал на исконно армянской земле, мысленно ока-
зался в Карсе и других памятных местах, где пришлось воевать. 
Потом, когда мы сидели у пограничников на заставе и пили чай, 

Иван Христофорович рассказал нам о том, как он в составе 1-го 
Армянского кавалерийского полка сражался против наступавших 
на Закавказье турецких войск в районе Карса, а затем участво-
вал в Сардарабадском сражении. Иван Христофорович говорил, 
что армянский народ никогда не забудет турецкий геноцид, когда 
было уничтожено около 1,5 миллиона мирных жителей Армении. 
Он с любовью отзывался о русских солдатах, которые спасали от 
смерти стариков и детей. 
Баграмян был в полном смысле интернационалистом. Где бы он 

ни работал, он всегда подчеркивал необходимость крепить друж-
бу между народами, и особенно с русским народом. 
Генерал армии Грибков в конце нашей беседы сказал: 
– Хочется пожелать армянскому народу крепить взаимную друж-

бу Армении и России. Эта дружба всегда выручала в трудное вре-
мя. Счастья вам и процветания. Верю, что очень скоро Армения и 
Россия снова будут стоять в одном строю. 
Я счастлив, что так близко знал и общался с выдающимся пол-

ководцем Великой Отечественной войны – Иваном Христофоро-
вичем Баграмяном – и проходил воинскую службу на его родине.

Генерал армии Грибков рассказал мне о встречах с Баграмяном 
на армянской земле. 

– Я был командующим войсками 7-й гвардейской армии в Ере-
ване. Иван Христофорович был депутатом Верховного Совета 
СССР от Эчмиадзинского избирательного округа – там дислоци-
ровались части 7-й гвардейской армии. 
Каждый его приезд в Армению был значительным для меня. 

Встречи и беседы с ним обогащали меня в вопросах истории ар-
мянского народа. Интересны были его рассказы о своем детстве 
и юношестве, о революционных годах, когда молодому человеку 
трудно было ориентироваться – кто за красных, а кто за белых. 
Баграмян избрал верный путь. 
Иван Христофорович был внимательным собеседником, всегда 

выслушивал, не перебивая. Свои обещания в ответ на мои прось-
бы всегда точно выполнял. В армии всегда были различные про-
блемы – то ГСМ хотелось иметь побольше для боевой подготовки 
войск, то палаток новых несгораемых или штабных машин хоте-
лось получить в первую очередь. 
Он говорил: 
– Напиши мне памятную записку, что тебе необходимо. 
Записку он клал в карман и по возможности помогал. 
Иван Христофорович любил свою малую родину – Армению и 

большую родину – Советский Союз. 
Как-то в 1966 году прилетел в очередной раз в Ереван, а в это 

время намечался Пленум ЦК Компартии Армении. Я тогда был 
членом ЦК и членом Бюро ЦК, депутатом Верховного Совета 
Армении. На этом пленуме намечалось освобождение Первого 
секретаря ЦК Заробяна и избрание нового Первого секретаря Ан-
тона Ервандовича Кочиняна. 
Иван Христофорович сказал мне, что он не имеет желания при-

сутствовать на этом Пленуме как член ЦК КПСС. Да и вы, приба-
вил он, Анатолий Иванович, скажите о своей занятости по служ-
бе, чтобы нам с вами не сидеть и не слушать, как он выразился, 
«перебранку» за власть. Так мы и сделали. Иван Христофорович 
попросил меня свозить его на реку Аракс, чтобы посмотреть по-

 
ÊÀÊ ÎÁÛÑÊÈÂÀËÈ ÄÀ×Ó ÁÀÃÐÀÌßÍÀ 

Из воспоминаний академика 
Абрама Алиханова: 

– Было это в субботу четвертого ноября сорок восьмого года. В 
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полночь Хозяин, так мы в своем кругу величали Сталина, срочно 
меня и Игоря Курчатова пригласил в Кремль. Это была не первая 
встреча, мы уже привыкли к подобным вызовам. Мы доложили о 
нашей работе, Сталин спросил, в чем мы нуждаемся, и предло-
жил письменно изложить свои просьбы. Чтобы мы не договори-
лись, он посадил нас по краям большого стола. Сидим и сочи-
няем наши просьбы. Вдруг зазвонил телефон. Сталин медленно, 
как бы нехотя, подошел к аппарату, долго слушал и тихо, но внят-
но по-грузински произнес: «Адмиралов не расстреливать, они 
старые – сами умрут в застенках, авиаторов-маршалов Голова-
нова и Новикова жизни не лишать, а Худякова можно направить 
к праотцам...» Опять долго слушал в трубку, потом недовольно 
буркнул: «Слушай, Лаврентий, Жукова мы и так наказали, хватит 
с него, Рокоссовский бабник? Ну и что? А ты разве святой? Не 
трогать его, пошлем в Польшу – пусть там блядует. Баграмяна? 
Не верю. Есть документы? Сам сварганил? Я тебя, шельмеца, 
досконально изучил, ты – смесь шакала с гиеной. Согласен? Еще 
бы. Так вот, слушай товарища Сталина: можно нагрянуть на дачу 
Баграмяна, перевернуть вверх дном, все запротоколировать и 
держать под рукой – пригодится. Если поднимет хвост, тут же про-
токолы на стол, понял, недоносок?..» 
Когда мы покидали кабинет Сталина, вдруг он спросил: 
– Товарищ Алиханов, вы родом из Тифлиса, а грузинским вла-

деете? 
Я не растерялся, ответил: 
– Я, товарищ Сталин, даже армянским не владею. 
– Это хорошо, товарищ Алиханов. Очень хорошо. 
Когда вернулся домой, было около двух часов ночи, позвонил 

в Ригу, Иван Христофорович командовал там войсками округа, 
разбудил его и сказал, что в Ригу едет мой сотрудник Григорий 
Ананов, прошу оказать ему содействие. Он был удивлен, что по 
такому пустяку звоню в два ночи. Я отшутился: мол, когда горишь 
на работе, часов не наблюдаешь. 
Утром пригласил Гришу Ананова, моего друга детства, и рас-

толковал суть дела, что надо предупредить Баграмяна о кознях 
Берии, чтобы он очистил дачу от ненужных «вещей». Почему сам 

не сказал Баграмяну? Так ведь тогда и аппараты ВЧ подслуши-
вали. И вообще по телефону мы о серьезных делах никогда не 
говорили. 
На дачу нагрянули люди Берии. Но обыск ничего не дал. 
Искали трофеи. Многие военачальники на этом деле крепко по-

горели. Георгия Жукова чуть под суд не отдали. Понизили в долж-
ности, послали в военный округ второго разряда. На высшем во-
енном совете Сталин иронизировал: мол, один только товарищ 
Баграмян оказался чист на руку. Но Лаврентий Берия не успоко-
ился. В пятьдесят втором он вновь взялся за Ивана Христофоро-
вича... 
Сталин задумал в годовщину Победы трех военачальников, ко-

торые в годы войны командовали фронтами, сделать маршала-
ми. Об этом сам Сталин «проболтался» в день Советской армии 
у себя на даче в узком кругу высших армейских чинов. И назвал 
Ивана Баграмяна, Ивана Петрова и Андрея Еременко. Сталин 
поднял бокал за них и предупредил, чтобы раньше времени не 
болтали. Затем с бокалом в руке обошел всех гостей. Подойдя ко 
мне, он сказал: «Товарищ Алиханов, теперь и армяне будут иметь 
маршала. Грузины уже имеют одного маршала, правда, он не на-
стоящий, паркетный, но все же он маршал. Я имею в виду това-
рища Берию. Но генералиссимуса у вас не будет. Зато у вас есть 
настоящий адмирал флота, товарищ Исаков. Умница, без ноги, 
но с головой». Он чокнулся со мной, пригубил – и пошел дальше. 
Я был рад за старого друга и через день-два дал ему об этом 

знать. Но... и здесь Берия сыграл свою мерзкую роль. Иван Хри-
стофорович потом рассказывал, что этот матерый палач орга-
низовал поток писем в адрес Сталина, что якобы командиром 
кавполка в Армянской дивизии Иван Баграмян на вакантные 
должности командиров эскадронов выдвигал бывших дашнак-
ских офицеров, а тех, кто из рабочих и крестьян, держал в черном 
теле. Мне доподлинно известно, что после этого Ивана Христо-
форовича вновь начали таскать по кабинетам партийного кон-
троля. Таскали долго. Унижали допросами. Дошло до Сталина. 
Тот вычеркнул фамилию Баграмяна из готового текста постанов-
ления, да так вычеркнул, что карандаш прошелся и по тем двум 
кандидатам... Вот как было. 

Одним из самых любимых москвичами 
исторических мест столицы является По-
клонная гора. Это место гордости и славы 
русского воинского духа. Ранее Поклонная 
гора ассоциировалась с войной 1812 года. У 
Поклонной горы, где Наполеон безуспешно 
ждал ключи от Москвы, находятся музей 
– панорама Бородинская битва, домик 
Кутузова в Филях и Триумфальная арка в 
честь Победы России над Францией.
А ныне Поклонная гора стала главным 

местом, посвящённым Победе Советского 
Союза над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 годов. Здесь в 
прекрасном парке Победы расположен ве-
личественный мемориальный комплекс. 
Прежде всего, это огромный музей Великой 
Отечественной войны. В нём собраны 
многочисленные экспонаты, посвящённые 
той войне. Выставлено как советское, так 
и трофейное немецкое оружие. Показаны 
ордена, медали и знамена, как победите-
лей, так и побеждённых.
В самом парке Победы есть многочис-

ленные великолепные памятники, посвя-
щённые войне. Главный памятник – это мо-
нумент Победы. Он представляет собой 

огромный штык от винтовки, увенчанный 
богиней Победы Никой. А у подножия 
обелиска находится конная скульптура 
Георгия Победоносца, убивающего змея. 
Это символ Победы Советского Союза 
над фашизмом. В парке можно также уви-
деть вечный огонь, красивые фонтаны, 

православную церковь, синагогу и мечеть.
Но, несомненно, для нас наибольший 

интерес представляют армянские следы 
на Поклонной горе. А их там немало. 
Рекомендую с самого начала придер-
живаться левой стороны. Так слева, вдоль 
Центральной аллеи с фонтанами, стоят 
колонны в честь советских фронтов вре-
мён войны и их командующих. Приятно 
прочесть надпись на одной из колонн, 
посвящённой 1-му Прибалтийскому фрон-
ту, который возглавлял один из самых про-
славленных советских полководцев Иван 
Христофорович Баграмян. Тогда он был ге-
нералом армии, а позже стал Маршалом 
Советского Союза.
Весьма интересен недавно открытый ме-

мориал «В борьбе против фашизма мы 
были вместе». Он символизирует дружбу 
народов СССР, совместно боровшихся с 
общим врагом. За этим мемориалом на 
стене выбиты изображения памятников, 
посвящённых Победе в войне, которые 
были установлены во всех пятнадцати 
советских республиках. Среди них вы-

ÀÐÌßÍÑÊÈÅ ÑËÅÄÛÀÐÌßÍÑÊÈÅ ÑËÅÄÛ
ÍÀ ÏÎÊËÎÍÍÎÉ ÃÎÐÅÍÀ ÏÎÊËÎÍÍÎÉ ÃÎÐÅ

32



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (180-182) 2014 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
32

деляется изображение всем хорошо из-
вестного монумента «Мать-Армения», 
установленного в парке Победы в Ерева-
не. Этот памятник, скульптора Ара Ару-
тюняна, венчает собой величественное 
здание музея Великой Отечественной и 
Карабахской войн архитектора Рафаела 
Исраеляна.
Недалеко от этого места, слева за зда-

нием музея, у Аллеи Юных Героев, там, 
где к ней подходят Аллея Солдат и Аллея 
Памяти, армян ждёт приятный сюрприз. 
В недалёком будущем здесь появится 
часовня Армянской Апостольской 
церкви. Она будет сооружена в честь 
армян, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 годов. 
Территория уже огорожена забором. 
Завезены строительные материалы. 
Идея строительства этой часовни имеет 
давнюю историю. К сожалению ранее 
никак не удавалось приступить к её осу-
ществлению. До этого все силы были 
направлены на строительство в Москве 
армянского Кафедрального собора Свято-
го Преображения. Теперь же, когда этот 
потрясающий храм открыт, настало время 
активно взяться за часовню на Поклонной 
горе.
Висящее на месте строительства ин-

формационное табло сообщает много по-
лезного. Так, площадь застройки состав-
ляет 500 кв. м. Наземная часть часовни 
– 225 кв. м. Площадь земельного участка 
– 0,11 га. Высота часовни – 27,85 метров. 
Впечатляет, не правда ли? Судя по рисунку, 
часовня очень симпатичная и будет иметь 
традиционный армянский вид. Насколько 
мне известно, под зданием часовни дол-

жен быть создан музей, посвящённый 
участию армян в Великой Отечественной 
войне и тому огромному вкладу, который 
армяне внесли в Победу.
Население Армении к началу войны со-

ставляло 1 миллион 200 тысяч человек. 
Всего накануне войны на территории СССР 
проживало 2 миллиона 160 тысяч армян. В 
войне участвовало более 500 тысяч армян. 
325 тысяч были призваны из Армении, а 
остальные из других советских республик. 
К ним следует прибавить ещё 100 тысяч 
зарубежных армян, которые также активно 
участвовали во Второй мировой войне 
на стороне антигитлеровской коалиции. 
Таким образом, общая численность воинов 
– армян составляет 600 тысяч человек. 
Из них в ходе боевых действий смертью 
храбрых погибло около 300 тысяч армян, 
из которых 175 тысяч только из Армении. 
То есть каждый второй армянин с фронта 
не вернулся.
Информационное табло у будущей ча-

совни приводит такую информацию. В годы 

звания дважды, 28 армян награждены 
орденом Славы всех трёх степеней. В 
годы войны 70 тысяч солдат, офицеров 
и генералов армян были награждены 
боевыми орденами и медалями. Должен 
сказать, что разные источники приводят 
разные цифры по числу армян – героев. 
Но факт то, что в процентном отношении 
по количеству героев, а также маршалов, 
генералов и адмиралов на душу населения 
данной национальности, армянам нет 
равных. Так что армяне не только народ – 
труженик, но и народ герой!
Большой популярностью в парке Победы 

на Поклонной горе пользуется выставка 
военной техники под открытым небом. Там 
можно осмотреть советские и немецкие 
танки, пушки, самолёты и многое другое. 
Армяне внесли значительный вклад в 
укрепление обороноспособности страны. 
Многие армяне приняли участие в создании 
оружия Победы. Ярким примером этого 
является самолёт – истребитель Артёма 
Микояна МиГ-3. Это был один из лучших 
самолётов периода войны. А на больших 
высотах ему вообще не было равных в 
мире.
Много интересного, связанного с армяна-

ми, можно найти в обширной экспозиции 
музея Великой Отечественной войны. Все-
го не расскажешь. Так что зайдите туда 
и сами внимательно всё осмотрите. Там 
часто проводятся интересные выставки, 
в том числе и посвящённые знаменитым 
армянам – военачальникам, разведчикам, 
создателям военной техники. А на первом 
этаже музея, в Зале Славы среди бюстов 
самых знаменитых российских и советских 
полководцев и флотоводцев можно 
увидеть и наших соотечественников. Это 
величайший русский полководец гене-
ралиссимус Александр Суворов (сын ар-
мянки Авдотьи Мануковой) и крупнейший 
советский флотоводец Адмирал Флота Со-
ветского Союза Иван Исаков.
Так что, как видим, армяне оставили свои 

яркие следы и на Поклонной горе. Близится 
День Победы. Каждый год 9 мая в парке 
Победы на Поклонной горе собираются 
увенчанные наградами ветераны войны и 
их потомки. Народ с радостью отмечает эту 
дату, звучат песни военных лет. И, конечно 
же, звучит главная и самая любимая песня 
о войне, написанная к 30-летию Победы 
известным композитором, армянином по 
национальности, Давидом Тухмановым – 
«День Победы». А вечером гремит побед-
ный салют. И очень хочется от всей души 
поздравить всех ветеранов войны с этим 
светлым и радостным праздником!

Александр ЕРКАНЯН.

Великой Отечественной войны армянский 
народ дал блестящую плеяду выдающихся 
полководцев – армян: 4 маршалов, 1 
адмирала, 12 вице-адмиралов и контр-
адмиралов, 77 генералов. Наиболее про-
славленные из них – Маршал Советского 
Союза Иван (Ованес) Баграмян, Адми-
рал Флота Советского Союза Иван 
Исаков (Ованес Исаакян), главный 
маршал бронетанковых войск Амазасп 
Бабаджанян, маршал авиации Сергей 
Худяков (Арменак Ханферянц), маршал 
инженерных войск Сергей Аганов.

127 воинов – армян являются Героями 
Советского Союза, причём легендарный 
летчик Нельсон Степанян и великий пол-
ководец Иван Баграмян удостоены этого 
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Любой народ заслуживает к себе Любой народ заслуживает к себе 
бережного и уважительного отношениябережного и уважительного отношения

С 1725 года, со дня указа Государственной кол-С 1725 года, со дня указа Государственной кол-
легии иностранных дел о привлечении армян легии иностранных дел о привлечении армян 
на службу в Царской России, мы дали русской на службу в Царской России, мы дали русской 
армии 134 генерала. 134 генерала за неполных армии 134 генерала. 134 генерала за неполных 

двести лет, с 1725 по 1917 год. двести лет, с 1725 по 1917 год. 
Общее число маршалов, генералов и адми-Общее число маршалов, генералов и адми-
ралов-армян, которые участвовали в Великой ралов-армян, которые участвовали в Великой 
Отечественной войне (1941 – 1945), составляет Отечественной войне (1941 – 1945), составляет 
162 человека. Думаю, мы заслужили к себе бе-162 человека. Думаю, мы заслужили к себе бе-
режного и уважительного отношения.режного и уважительного отношения.

Наринэ АБГАРЯН.Наринэ АБГАРЯН. 
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ÊðûìÊðûì

9 мая 1944 года войсками 4-го Украинского 
фронта при поддержке Черноморского 
флота был освобожден от гитлеровских 
захватчиков Севастополь – главная база 
Черноморского флота. Закончилась Крым-
ская операция советских войск. Всеобщему 
ликованию не было предела. 
В период Крымской операции немецко-

фашистские войска потеряли убитыми и 
пленными 111587 человек, было потоп-
лено 168 кораблей и судов и на них 42 
тыс. человек, эвакуируемых из Крыма. 
Немецкая авиация потеряла здесь 582 
самолета. Черноморский флот внес зна-
чительный вклад в разгром фашистской 
Германии. В годы ВОВ 54766 черно-
морцев были награждены орденами и 
медалями, 228 были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Список героев-
черноморцев возглавляет дважды Герой 
Советского Союза, ветеран Черноморского 
и Балтийского флотов, подполковник Нель-
сон Степанян.
В боях за освобождение Севастополя 

отличилась 89-я стрелковая армянская 
дивизия генерал-майора Н. Сафаряна, ко-
торая стала Краснознаменной, 2 ее полка 
стали называться Севастопольскими, а 
пяти воинам были присвоены звания Ге-
роев Советского Союза.
Мужество и отвагу проявили и воины 

315-й дивизии Героя Советского Союза, 
генерал-майора А. Карапетяна. В 77-й ди-
визии отличился в боях за Сапун-гору ка-
питан Арутюн Чакрян, который посмертно 
был удостоен звания Героя. Героизм был 
массовым, всех не перечислить. Своими 
двумя легендарными оборонами Севас-
тополь навеки стал символом стойкости, 
мужества и бессмертия. 
Прошли годы... В 1961 году я участвовал 

в открытии памятника воинам 89-й армянс-
кой дивизии, погибшим при освобождении 
Севастополя в 1944 году. В 1979 году 
вместе с С. Багдасаряном и А. Мкртчяном 
мы организовали перезахоронение на 

меморильное кладбище воинов 89-й 
армянской дивизии. Видел я и ликующий 
Севастополь в день вручения городу-ге-
рою Ордена Ленина и медали «Золотая 
звезда» и при праздновании 200-летия со 
дня основания города...
История Севастополя, Крыма неразрыв-

но связана с историей России, с историей 
битвы за Черное море. Первым, кто оценил 
великолепные качества бухт для базиро-
вания флота и строительства крепости, 
был великий полководец А. Суворов. 19 
апреля 1783 года Екатерина Вторая изда-
ла манифест о том, что полуостров Крым 
принят под державу Российскую. В июне 
1783 года основан Севастополь – главная 
база Черноморского флота на Черном мо-
ре. 
На Черное море выдвинулась целая плея-

да талантливых флотоводцев – Ф. Ушаков, 
М. Лазарев, П. Нахимов, В. Корнилов, В. 
Истомин, С. Макаров... Вот что пишет Ф. 
Павленков в своем энциклопедическом 
словаре 1905 года:

«Крым был издревле известен грекам, 
уже в шестом веке до нашей эры появив-
шимся здесь. Впоследствии здесь образо-
валось царство Босфорское, которое в 
шестом веке окончило свое существо-
вание. Византия всеми силами стара-
лась утвердить свою власть в Крыму, но 
безрезультатно. В 13-м веке утвердились 
в Крыму генуэзцы, и в то же время сюда 
пришли монголы. В 15-м веке здесь обра-
зовалось самостоятельное Крымское хан-
ство под династией Гиреев. В 1783 году 
Крым присоединен к России».
В литературе имеется и такое истори-

ческое сообщение: «В 988 году были осада 
и взятие Херсонеса дружинами князя Вла-
димира. По преданию, князь Владимир и 
его дружина в Херсонесе приняли хрис-
тианство».
Армяне впервые появились в Крыму 

во время Тиграна Великого (I век до н.э.). 
Они обосновались в Херсонесе, позже 
распространились по всей территории. 
Армяне строили церкви, храмы, памятни-
ки, оборонительные сооружения, строи-
тельные комплексы... На сегодня в Крыму 
сохранились около двух десятков круп-
номасштабных армянских памятников и 
около 350 памятников малой архитектуры. 
Большое армянское поселение в средние 

века образовалось в Феодосии. В 1475 
году здесь проживало 46 тыс. армян, что 
составляло 65 процентов населения. 
В городе насчитывалось 45 армянских 
церквей, остались лишь семь. Много 
сделали для процветания армянской ко-
лонии И. Айвазовский, А. Спендиаров, В. 
Суренянц, О. Налбандян, Л. Серебряков и 
многие другие.
Крым с 1954 года находился в составе 

Украины. Спустя 60 лет народ Крыма при-
нял решение вновь войти в состав России. 
Его просьба удовлетворена. Как говорят в 
народе – корабль вернулся в свою гавань.

Вулен МЕГРАБЯН.

К столетию Самвела М. Матевосяна

Я из Бреста!

Самородок золотой и красный камень
В мрамор вмуровал твой сын Тигран,
Чтоб сиял и реял гордый пламень,
Чтобы рдела кровь геройских ран,

Чтоб в веках над миром пламенели,
Словно символ памяти святой,
Красный камень Брестской цитадели
И из Зода камень золотой –

В День Победы развевались флаги,
Кончилась военная страда,
Был Самвел образчиком отваги,
И таким остался навсегда;

В День Победы на стене Рейхстага
«Я из Бреста!» написал Самвел,
Золотым и алым блеском стяга
Он потомков защитить сумел!

Амалия ИСАЯН.

Перевод с армянского Глана ОНАНЯНА.

Георгию А. Тер-Газарянцу

Да светит солнце над твоей головой,
На устах улыбка пусть цветёт как радуга
Голоса родных, их смех живой
Пусть всегда и везде тебя радуют,

Много неба пусть будет дано тебе,
И дорога в небо, любви стезя,
Пусть будет гладкой в твоей судьбе,
И будут рядом твои друзья,

Любовь пусть будет вечной, а боль – мгновенной,
Огонь души да не испепелит тебя,
Когда ты пройдёшь по всей Вселенной,
Свой путь возвышенный возлюбя!

Амалия ИСАЯН.

Перевод с армянского Глана ОНАНЯНА.
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Âàãðàì ÁÅÊ×ßÍ

Цена свободная. 

ÎÒÊÀÒÛ. ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÒÊÀÒÛ. ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÇÀÐÈÑÎÂÊÈÇÀÐÈÑÎÂÊÈ

– Здравствуйте, дети. Тема се-
годняшнего урока – «Откат». Кто мне 
скажет, что такое откат?

– Откат – это денежный эквивалент 
благодарности за то, что в тендере 
выбрали именно нашу фирму.

– А что такое тендер?
– Тендер – это чемпионат отрасли 

по откатам.
– Молодец, садись, шесть. Четыре 

тебе и два ты сам знаешь куда.

Записываем условие задачи. У Ва-
ни было 5 яблок. По документам. По 
факту 3, а по договору 7.
Вопрос: сколько яблок будет у того, 

кто проверяет Ванину хозяйственную 
деятельность?

Следующий вопрос. Влияние род-
ственных связей на коррупцию. Са-
нат.

– Я не выучил.
– Садись, пять.
– Спасибо папа.

– Кто приведет мне примеры корруп-
ции в истории? Никто не знает? Го-
голь «Мертвых душ» сколько томов 
написал по документам? Два. А 
сдал? Один. Где второй? Сгорел! 
Теперь вы понимаете, почему у нас 
новый компьютерный класс сгорел? 
И почему спортзал скоро сгорит?
И последний вопрос. Назовите мне 

идеальную отрасль.
– Нанотехнологии. – Почему?

– Потому что деньги тратятся на результат, не-
видимый человеческому глазу!

– Молодец!
– Не забудьте сказать родителям сдать по 500 

рублей на ремонт класса.
– Опять по 500!
– Мне сдадите по 300. Не бойтесь, если роди-

тели будут спрашивать, скажу, что собирал по 
500. До свидания!

Однажды у Майера Ротшильда спросили: 
«Для чего вы копите огромное состояние, ведь у 

вас небольшая семья и у ней есть все»... На что, Ротшильд 
ответил: «Моя семья – это весь мой народ. Для меня деньги лишь 

инструмент, которым я помогаю обеспечивать будущее своему народу. Это смысл 
моей жизни, этому я учу своих детей. Мир отказал нам в равенстве 

очень давно, значит мы для выживания, должны взять этот 
мир в свои руки»...

¾É »±ñµ¾É »±ñµ
Իմաստասեր Լակիդեսը ծեր հասակու մ սկսեց 

զբաղվել եռանկյու նաչափու թյան ու սու մն ասի-
րու թյամբ: Նրա մտերիմն երից մե կն ասաց.

– Հիմա քո ի՞նչ սովորելու  ժամանակն է: 
Լակիդեսը պատասխանեց.
– Եթե ոչ հիմա, ապա էլ ե՞րբ...

Êà¼Êà¼
Մարկ Տվենը մի  անանու ն նամակ է ստանու մ, 

որի մե ջ գրված էր մի այն մե կ բառ՝ «խոզ»: Հաջորդ 
օրը նա իր լրագրու մ անանու ն նամակի տիրոջը 
պատասխանու մ է. «Սովորաբար ես նամակներն 
ստանու մ եմ առանց ստորագրու թյան: Երեկ առա-
ջին անգամ ստացա ստորագրու թյու ն՝ առանց նա-
մակի»:

ºðÎàô ²ì²Ü²ÎºðÎàô ²ì²Ü²Î
Մի մարդ հու յն փիլիսոփա Արիստիպին խնդ-

րու մ է սովորեցնել իր որդու ն: Փիլիսոփան հա-
մաձայնու մ է եւ ու սման համար պահանջու մ 50 
դրահմա վճար: 

– Այդ գու մարով ես կարող եմ ավանակ գնել, – 
ասու մ է տղայի հայրը:

– Գնի՛ր: Այդ դեպքու մ դու  կու նենաս երկու  
ավանակ, – պատասխանու մ է Արիստիպը:

******
Մի հյու րասիրու թյան ժամանակ Մարկ Տվենը 

թեւանցու կ է անու մ մե ծահարու ստ մի  տիկնոջ 
եւ շշնջու մ.

– Որքա՜ն գեղեցիկ եք:
– Ցավո՛ք, նու յնը չեմ կարող ասել ձեր մասին:
– Ուրեմն  ինձ նման ստե՛ք, տիկին:


