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Այսօր հավաքվել ենք մե ր խոնարհու մը բերելու  
եւ գնահատանքի մե ր տու րքը մատու ցելու  
ֆրանսիական շանսոնի մե ծ վարպետին` Շառլ 
Ազնավու րին: Ութ տասնամյակ այս անու նը 
ժպիտ է փորագրել մի լիոնավոր դեմքերի վրա, 
արագացրել կամ դանդաղեցրել տասնյակ մի -
լիոնավոր մարդկանց շնչառու թյու նը, փայլ է նե-
րարկել հարյու ր մի լիոնավոր աչքերի մե ջ:
Եվ այս անու նը 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ին 

մի  պահ կանգնեցրեց երկիր մոլորակի եւ մի ջազ-
գային կյանքի ընթացքը` մի  անամոքելի թախիծ 
վրձնելով հարյու ր մի լիոնավոր մարդկանց 
դեմքերին, իր վերջին եւ ամե նազանգվածային 
աֆիշը թողարկելով աշխարհի առաջատար լրա-
տվամի ջոցների առաջին էջերին. «94 տարեկան 
հասակու մ մահացել է Շառլ Ազնավու րը»:
Բայց ինչի՞ մասին են պատմու մ այդ վերնագրե-

րը, ինչի՞ մասին են պատմու մ այդ ազդագրերը: 
Մի՞թե ու նայնու թյան կամ հու սահատու թյան: 
Ոչ, ամե նեւին, այդ ազդագրերը պատմու մ են 
սեփական ճակատագրի նկատմամբ այս մե ծ 
մարդու  եւ նրա գերդաստանի տարած փառահեղ 
հաղթանակի մասին:
Շառլ Ազնավու րի նախնիները Հայոց ցեղասպա-

նու թյու նից մազապու րծ` դեգերեցին աշխարհու մ 
եւ, ի վերջո, հանգրվանեցին հարյու ր հազարավոր 
հայերի օթեւան ու  հու յս տված Ֆրանսիայու մ, որ-
տեղ էլ ծնվեց Վաղինակ Ազնավու րյանը, որ հետո 
պիտի դառնար մե ծն Շառլ Ազնավու ր:
Կրելով անասելի դժվարու թյու ններ, Վաղինակ-

Շառլը, ի վերջո, գտավ իր կոչու մը, բայց այդ կոչու -
մի ն, բացի իրենից, չէր հավատու մ ոչ ոք: Բոլորը 
նրան համոզու մ էին, բացատրու մ, որ բեմն  իր 
գործը չէ, երգելն իր կոչու մը չէ, որ ճակատագիրն 
առանց այն էլ շռայլ է գտնվել իր նկատմամբ՝ իր 
ծնողին փրկելով ցեղասպանու թյան աղետից:
Բայց Վաղինակ Ազնավու րյանին կարեկցանք 

չէր հարկավոր, այլ առաքելու թյու ն, եւ նա գիտեր 
իր առաքելու թյու նը, եւ այդ առաքելու թյու նը Շառլ 
Ազնավու ր դառնալու  աներեւակայելի ճանա-
պարհն էր: Եւ նա երգեց ու  գրեց, եւ նա գրեց ու  
երգեց դատարկ եւ կիսադատարկ դահլիճներու մ, 
եւ նա երգեց անհոգնել ու  աննահանջ եւ մարդ-
կու թյանը տվեց ժամանակ` հասկանալու  եւ գի-
տակցելու , որ մի  մե ծ աստղ է ծագել համաշխար-
հային մշակու յթի երկնակամարու մ, որ դեռ մի  
քանի տասնյակ տարիներ պետք է «պայթեցնի» 
աշխարհի ամե նահեղինակավոր դահլիճները:
Եւ նրա ձայնը տարածվեց աշխարհի բոլոր 

կողմե րու մ, հասավ ամե նահեռավոր երկրներ եւ 
ջերմացրեց նու յնիսկ ամե նասառը սրտերը:

Ցավոք, ես չհասցրեցի անձամբ ծանոթանալ Մեծ 
Վարպետի, Շառլ Ազնավու րի հետ: Բայց հավա-
տացեք` նրան ընկալու մ եմ որպես մե րձավոր հա-
րազատի: Նրան այսպես ընկալու մ է ցանկացած 
հայ, որովհետեւ Ազնավու րն այն մարդն է, ով հայի 
անու նը հասցրել է նոր բարձու նքների, ով հայի 
հպարտու թյանը մի  նոր շու նչ է տվել ու  մի  նոր 
երանգ, ով կարողացել է ապրել իր պատմական 
հայրենիքի եւ իր ժողովրդի ցավերով, հոգսերով ու  
երազանքներով:
Նաեւ այս է պատճառը, որ Շառլ Ազնավու րին 

շնորհվել է Հայաստանի Ազգային հերոսի կոչու մ: 
Բայց նա այդ կոչու մը վաստակել է ոչ մի այն 
շանսոնյեի իր հանճարով, այլեւ Հայաստանի 
Հանրապետու թյան կայացման գործու մ ու նեցած 
անու րանալի վաստակի համար:
Հայաստանու մ նրա անու նով կոչված են փողոց-

ներ ու  հրապարակներ, իսկ Հայաստանի երկրորդ 
քաղաք Գյու մրիու մ արդեն երկար տարիներ վեր է 
խոյանու մ նրա մե ծաշու ք արձանը, եւ նա թերեւս 
մի ակ մարդն է, որին Հայաստանու մ արձան է 
կանգնեցվել կենդանու թյան օրոք:
Շառլ Ազնավու րի մահվան կապակցու թյամբ 

Հայաստանու մ սու գ է հայտարարված, եւ այս 
ամե նն արտահայտու մն  է այն հսկայական սիրո, 
որ յու րաքանչյու ր հայ, յու րաքանչյու ր հայ` առանց 
բացառու թյան, տածու մ է այս մե ծ մարդու , այս մե ծ 
ֆրանսիացու , աշխարհի այս մե ծ քաղաքացու  
նկատմամբ:
Ֆրանսիայի Հանրապետու թյան մե ծարգո նա-

խագահ պարոն Էմանու ել Մակրոն,
Շառլ Ազնավու րի հրաժեշտի այս վեհաշու ք 

արարողու թյան ընթացքու մ չեմ կարող չարտա-
հայտել այն առանձնակի հարգանքն ու  երախ-
տագիտու թյու նը, որ մե ր ժողովու րդը տածու մ է 
Ձեր երկրի նկատմամբ: Եվ ցանկանու մ եմ հայ 
ժողովրդի երախտագիտու թյու նն արտահայտել 
Ֆրանսիայի պետու թյանը եւ բոլոր ֆրանսիա-
ցիներին՝ ցեղասպանու թյու նից մազապու րծ մե ր 
ժողովրդին օթեւան տալու  եւ հայկական տա-
ղանդի զարգացման բարենպաստ մի ջավայր 
ձեւավորելու  համար: Ֆրանսիայի հայու թյու նը 
տվել է այնպիսի անու ններ, ինչպես Շառլ Ազնա-
վու րը, Անրի Վերնոյը, Ժորժ Գարվարենցը, Գառ-
զու ն, Ժանսեմը, եւ Ֆրանսիան մե ր ժողովրդի վե-
րածննդի մի  սիրելի օազիս է դարձել:
Շառլ Ազնավու րն, անշու շտ, Ֆրանսիայի մե ծ 

նվիրյալ էր, Ֆրանսիայի մե ծ քաղաքացի, ֆրան-
սերենի տարածման մի  անկրկնելի մու նետիկ, 
բայց նաեւ Հայաստանի մե ծ պաշտպան էր, Հա-
յաստանի քաղաքացի եւ Հայաստանի Հանրապե-

տու թյան դեսպան:
Նա ապրու մ էր Հայաստանի հոգսերով, եւ մե ր 

ժողովու րդը նրա հոգատարու թյու նը տեսել ու  
զգացել է երեսու ն տարի առաջ տեղի ու նեցած 
մե ծ երկրաշարժի ժամանակ, Հայաստանի անկա-
խու թյան բոլոր դժվարին օրերին:
Շառլ Ազնավու րն անտարբեր չմն աց նաեւ Հա-

յաստանու մ տեղի ու նեցած ոչ բռնի, թավշյա, ժո-
ղովրդական հեղափոխու թյան նկատմամբ եւ ինձ 
ու ղղված վերջին նամակու մ, մասնավորապես, 
գրել էր. «Հենց որ առողջու թյու նս թու յլ տա, ջեր-
մորեն փափագու մ եմ այցելել այս նոր Հայաս-
տանը եւ ծանոթանալ այն առողջ ու ժերին, որոնք 
ձևավորելու  են մե ր ազգի գալիքը»։
Մեծ Վարպետը պատրաստվու մ էր Հայաստան 

այցելել հաջորդ շաբաթ, Ֆրանկոֆոնիայի մի ջազ-
գային կազմակերպու թյան տասնյոթերորդ գա-
գաթաժողովի առիթով, եւ նրան խոստացել էի 
ծանոթացնել Նոր Հայաստանի հետ, խոստացել 
էի, որ նա մի անգամի ց կզգա Նոր Հայաստանի 
հաղթանակած քաղաքացու  լավատեսու թյու նն ու  
ոգին:
Ցավոք, այս խոստու մը չկարողացա կատարել, 

սփոփանքս այն է, որ Ազնավու րն, այնու ամե -
նայնիվ, հասցրեց իր վերջին ու ղերձը հղել նոր 
Հայաստանին` ինձ գրած նամակու մ ասելով. 
«Սրտանց փափագու մ եմ, որ Հայաստանի երիտա-
սարդու թյու նը կարողանա երբևէ դրսևորել իր 
ողջ ներու ժը և իր երազանքներն իրականու թյու ն 
դարձնել Հայաստանու մ»։
Սիրելի Վարպետ, Մեծարգո Շառլ Ազնավու ր.
Ձեր նամակու մ դու ք ճշգրտորեն ձեւակերպել 

եք այն, ինչ ու զու մ է հայ ժողովու րդը, ինչ ու զու մ 
է Հայաստանի երիտասարդու թյու նը: Եվ այս-
տեղ, հիմա, աշխարհի աչքի առաջ ու զու մ եմ 
հանդիսավոր կերպով Ձեզ խոստանալ, որ 
իրականու թյու ն կդարձնենք Ձեր պատգամը, 
կյանքի կկոչենք Ձեր ցանկու թյու նը: Ուզու մ եմ 
հավաստիացնել, որ անմն ացորդ նվիրված եմ այն 
գործին, որ նոր Հայաստանը պիտի դարձնի այն-
պիսին, ինչի մասին Դու ք երազու մ էիք: Ազատ 
եւ Երջանիկ Հայաստանն իսկապես արժանի 
գնահատանքը կլինի Հայ ժողովրդի եւ Հայաս-
տանի նկատմամբ Ձեր ու նեցած անու րանալի 
վաստակի:
Խոնարհվու մ եմ Ձեր առաջ` մե ծ ֆրանսիացի, 

մե ծ հայ, մե ծ արվեստագետ, մե ծ հու մանիստ:
Ննջիր խաղաղու թյամբ, սիրելի Վարպետ։

ÜÇÏáÉ ö²ÞÆÜÚ²Ü,  
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ï

ÜÇÏáÉ öÜÇÏáÉ ö²ÞÆÜÚ²ÜÆ²ÞÆÜÚ²ÜÆ »ÉáõÛÃÁ  »ÉáõÛÃÁ Þ³éÉÞ³éÉ ²½Ý³íáõñÇ Ññ³Å»ßïÇ ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ²½Ý³íáõñÇ Ññ³Å»ßïÇ ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ

Æñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ï¹³ñÓÝ»Ýù Ò»ñ å³ï·³ÙÁ,

ÏÛ³ÝùÇ ÏÏáã»Ýù Ò»ñ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ
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Շառլ Ազնավու րը ցանկանու մ էր ապրել 
մե կ դար, նա խոստացել էր իրեն, նա խոս-
տացել էր մե զ, կարծես դա լիներ նրա կյանքի 
վերջին մարտահրավերը: Տարիքը երբեք 
նրան չզրկեց անհագ կյանքի ծարավից, 
ստեղծագործելու , սիրելու , երգելու  ցանկու -
թյու նից, բայց նրա նպատակից մի  քանի քայլ 
առաջ նա հեռացավ:
Այս հանկարծակի դատարկու թյու նը հաս-

կացրեց մե զ ակնհայտ մի  բան, որ մե կ ամբողջ 
դար նա էր մե զ ապրեցու մ, մե ր կյանքի 
դժվարին, դառնու թյան, հու յսի պահերին 
Շառլ Ազնավու րը մե զ մե կնեց սփոփիչ հա-
յելին` իր ստեղծագործողու թյու ններով, 
որով նա երկար տարիներ մե ր կյանքն 
ավելի մե ղմացրեց, օգնեց դիմակայել կյան-
քի մարտահրավերներին: Նրա երգերն 
ամառային դատարկ երգեր չէին, որոնք 
մարդկանց մի  պահ ու րախացնու մ էին 
և մոռացվու մ, նրա երգերը մի լիոնավոր 
անձանց համար դարձան սփոփանք, 
մխ իթարանք, նա երգու մ էր մե զ համար 
որպես կյանքի ու ղեկցի, պատմու մ կյանքի 
դժվարու թյու նների մասին: Առանձնակի 
ձևով էր խոսու մ ժամանակի մասին, նրա 
ստեղծագործու թյու նները մի այն տխրու թյու ն 
չէին պատմու մ, դրանք ներկայացնու մ էի 
նաև նրա` գաղթի և աքսորի փորձը: Ասու մ 
են, որ աքսորի տարիները կրկնակի են հաշ-
վու մ, նրա մոտ ֆրանսիացիները շատ արագ 
նկատեցին դա:
Տարիների ընթացքու մ Շառլ Ազնավու րի 

ձայնի հնչերանգը մե զ մի ավորել է` ան-
կախ մե ր տարիքից և սոցիալական 
աստիճանից: Ազնավու րը մի ավորեց 
մե զ և դարձավ Ֆրանսիայի դեմքերից 
մե կը: Ազնավու րի երգերն առաջին հեր-
թին բանաստեղծու թյու ններ են, որոնց 
բառերը գնու մ են դեպի մե ր սիրտը, այդ 
բանաստեղծու թյու նների վերնագրերը, և 
երգերի կրկներգերը դարձել են մե զ համար 

ժառանգու թյու ն:
Հենց այս ձևով է, որ հաստատվու մ է ար-

վեստագետի հանճարը: Ֆրանսերեն լեզու ն 
է դարձել Ազնավու րի համար այն ակու նքը, 
կապը, որ հյու սել է ֆրանսիայի հետ: Հայ և 
հու յն գաղթականների որդին, որը կրթու -
թյու ն չստացավ, բնազդաբար հասկացավ, 
որ Ֆրանսիայու մ լեզու ն պետու թյու ն է 
պետու թյան ներսու մ: Դերասանի որդին 
դարձավ փարիզեցի, սկզբու մ սկսեց հանդես 
գալ կինոյու մ, դժվարու թյու ններով, երբեմն  
կարճ երկխոսու թյու ններով, սակայն նա 
երբեք չէր հավակնու մ դառնալ դերասան: 
Այնու հանդերձ, նա նկարահանվեց 
վաթսու ն ֆիլմե րու մ, որոնցու մ շատերը 
դարձան գլու խգործոցներ: Նա մի շտ եղել 
է երիտասարդների կողքին, եղել բաց նոր 
երաժշտու թյու նների, ձայների, գաղափար-
ների հանդեպ: Նա երիտասարդ արվես-
տագետների համար գրեց մի նչև վերջ, 
շարու նակու մ էր օգնել, աջակցել նրանց՝ այդ-
պիսով սերու նդների մի ջև հաստատելով կա-
մու րջներ: Այդպես էր նա պատկերացնու մ 
Ֆրանսիան, որովհետև գիտեր, թե որքան 
է Ֆրանսիան կապված ամբողջ աշխարհի 
հետ: Նա երգեց ու թ լեզու ներով, բայց հան-
րու թյանն ամե նու րեք ֆրանսերեն լեզվով 
մատու ցեց իր երգերը:
Բոլոր առաքելու թյու ններից նա նախընտ-

րու մ էր հավատարմու թյու նը. հավատարիմ 
էր ծնողներին, կնոջը, ընտանիքին, բարե-
կամն երին, ընկերներին, ծանոթներին և 
անծանոթներին, նա հավատարիմ էր նաև 
Հայաստանին: Ազնավու րը Հայաստանի 
զավակն էր, բարեկամը, դեսպանը, նաև 
այն առատաձեռն զավակը, որ օգնու -
թյան ձեռք մե կնեց 1988 թվականի երկ-
րաշարժից տու ժածներին: Նրա այդ 
հանձնառու թյու նն այսօր շարու նակու մ 
է «Ազնավու ր» հիմն ադրամը` ի նպաստ 
հայերի, Հայաստանի, ֆրանս-հայկական 

բարեկամու թյան: Չնայած այն ցավին, որ 
թողեց ցեղասպանու թյու նը` Ազնավու րը 
շարու նակեց իր գործողու թյու նները և ձևա-
վորեց իր պայքարը: Ազնավու րը մշտապես 
երգել է Հայաստանի, հայ ժողովրդի մասին՝ 
ցանկանալով պաշտպանել այն մարդկանց 
արժանապատվու թյու նը, որոնց փորձել 
են լռեցնել: Հավատարիմ մն ալով իր ար-
մատներին` նա մե զ ցու յց տվեց իր ֆրան-
սիական հոգու  մե ջ օտարազգու  փոքրիկ 
մասնիկը: Նրա շնորհիվ Հայաստանը շատ 
բան է տվել Ֆրանսիային: Նրա մի ջոցով 
այսօր առիթ է հիշելու , թե մե նք՝ որպես ազգ 
որքան պարտական ենք բոլոր այն հայերին, 
ովքեր ստիպված լքեցին իրենց երկիրը և 
եկան ապաստան գտնելու  մե զ մոտ: Սա ընդ-
հանու ր ճակատագիր է: Բոլոր երկրների 
հայեր, այսօր իմ մտքու մ դու ք եք:
Հաջորդ շաբաթ Շառլ Ազնավու րը մե զ հետ 

պետք է լիներ Երևանու մ` մասնակցելու  
Ֆրանկոֆոնիայի մի ջազգային կազմակեր-
պու թյան գագաթաժողովին, և նրա տեղը 
բացակա կմն ա: Թո՛ղ Հայաստանի և Ֆրան-
սիայի մի ջև բարեկամու թյու նն արժանի լինի 
նրա տված դասերին:
Վստահ եմ, որ դեռ շատ երկար տարիներ 

մի լիոնավոր մարդիկ դժվարու թյան, հու յսի, 
ու րախու թյան պահերին իրենց հիշողու թյան 
մե ջ կպահեն այն երաժշտու թյու նը կամ այն 
երգերի բառերը, որ այս բացառիկ բանաս-
տեղծը թողել է մե զ: Յու րաքանչյու րիս 
սրտու մ նա կշարու նակի իր ճանապարհը` 
քայլելով ու ղիղ, ձեռքը գրպանու մ, ժպիտը 
դեմքին, և մե զ հետ մի ասին նա հպարտորեն 
կանցնի այս դարը: Այլևս նա մե զ չի լքի, 
որովհետև Ֆրանսիայու մ պոետները երբեք 
չեն մահանու մ:

¾Ù³Ýáõ»É Ø²ÎðàÜ,
üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ

¾Ù³Ýáõ»É Ø¾Ù³Ýáõ»É Ø²ÎðàÜÆ²ÎðàÜÆ »ÉáõÛÃÁ  »ÉáõÛÃÁ Þ³éÉÞ³éÉ ²½Ý³íáõñÇ Ññ³Å»ßïÇ ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ²½Ý³íáõñÇ Ññ³Å»ßïÇ ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ

üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ åá»ïÝ»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý Ù³Ñ³ÝáõÙ 

Հետևելով հանճարեղ Շառլի հոգեհանգստի արարողու թյանը` 
Փարիզի Les Invalides համալիրից, հպարտու թյու նը պատու մ է ինձ, 
որ աշխարհ եմ եկել երկրագնդի հենց այս հատվածու մ՝ Հայաստան 
աշխարհու մ, որ ժամանակակիցն եմ հանդիսացել մի  հզորագու յն 
գալակտիկայի, որի անու նն է Շառլ Ազնավու ր:
Նման արարողու թյու ն չէինք տեսել երբևիցե: Ահա մշակու յթի ու ժը, 

հանճարի ու  մե ծ հայրենասերի ու ժը: Նու յնիսկ իր մահով Ազնավու րը 
բարձրացրեց իր Հայաստանի վարկանիշը մի  քանի տասնյակ ան-
գամ: Այսօր մե ծ հայի մահը սգու մ է ամբողջ երկրագու նդը, անկախ 
կրոնից, մաշկի գու յնից, նախասիրու թյու ններից, կու սակցական 

ÜáõÛÝÇëÏ Çñ Ù³Ñáí ²½Ý³íáõñÁ µ³ñÓñ³óñ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ í³ñÏ³ÝÇßÁ
պատկանելիու թյու նից... Հնարավոր չէր թաքցնել արցու նքները, 
երբ նրա աճյու նը ներս բերվեց հայկական ծիրանափողից ամբողջ 
տիեզերքով մե կ տարածվող «Դլե յամանի» մե ղեդու  ներքո, երբ հնչու մ 
էր Հայաստանի օրհներգը, երբ լսու մ էիր Հայաստանի վարչապետի 
հու զված խոսքը, որին հետևեց հայերեն երգ: Նու յնիսկ Ֆրանսիայի 
նախագահի խոսքու մ մե ծ ու շադրու թյու ն էր դարձվել Ազնավու րի 
հայ լինելու ն... Շնորհակալ ենք քեզ, խոնարհվու մ ենք քո հիշատակի 
առջև ու  թող Աստված լու յսերի մե ջ պահի քո հոգին: 

Î³ñ»Ý øàâ²ðÚ²Ü

Î³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ ÙÇ áÕç ¹³ñ³ßñç³Ý ·Ý³ó£ Ð»é³ó³í Ñ³Û 
ÅáÕáíñ¹Ç Ù»Í³·áõÛÝ ½³í³ÏÁ, áí å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ñ áÕç ÙáÉáñ³-
ÏÇÝ£

Ð»é³ó³í ÙÇ Ù³ñ¹, áñÁ µ³ñÓñáñ»Ý ÏñáõÙ ¿ñ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, 
ë»ñÝ áõ Ùß³ÏáõÛÃÁ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ, »õ ³Û¹ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ Ñ³Ý¹Çë³-
ÝáõÙ ¿ñ »õ üñ³ÝëÇ³Ý, »õ Çñ ³é³çÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇù Ð³Û³ëï³ÝÁ£ 
Ø³ñ¹, áñÁ »ñµ»ù ã¿ñ Ùáé³ÝáõÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ù»Í³·áõÛÝ áÕµ»ñ-
·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ »õ Çñ Ññ³ßù ï³Õ³Ý¹Ý áõ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ û·-
ï³·áñÍáõÙ ¿ñ, áñå»ë½Ç ³ßË³ñÑÁ ãÑ³Ù³ñÓ³ÏíÇ Ùáé³Ý³É 
³Û¹ áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÁ£

Üñ³ »ñ·Á ëÇñá Ù³ëÇÝ, ¹³ Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý ¹³ë³Ï³Ý ¿ Ñ³Ù³ß-
Ë³ñÑ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù»ç£ Þ³éÉ ²½Ý³íáõñÁ ÙÇ áÕç ïÇ»½»ñù ¿ñ, 
»õ ³Û¹ ïÇ»½»ñùÁ ÙÝ³ó Ù»½ Ñ»ï ³åñ»Éáõ, ³é³Ýó Çñ ³ñ³ñãÇ£

ìÉ³¹ÇÙÇñ êàÈàìÚàì

Ü³¢ ùá Ù³Ñáí Ù»½ å³ñ½»ñ»ë ³ñ»óÇñ ³ßË³ñÑÇ ³é³ç... 
Ù»½ ÙÝáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ñÅ³ÝÇ ÉÇÝ»É... 
¶Ý³ë µ³ñáí ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ, ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ Þ³éÉ... 

 Ð³ëÙÇÏ ä²äÚ²Ü
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FORBES FORBES ³Ùë³·ÇñÁ³Ùë³·ÇñÁ Ü ÜÇÏáÉÇÏáÉ ö²ÞÆÜÚ²ÜÆÜ  ö²ÞÆÜÚ²ÜÆÜ ×³Ý³ã»É×³Ý³ã»É  
¿ áñå»ë ï³ñí³ É³í³·áõÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã¿ áñå»ë ï³ñí³ É³í³·áõÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã

²Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï Forbes ³Ùë³·ÇñÁ 
³Ù÷á÷»É ¿ ÏÇë³ÙÛ³ÏÁ ¢ Ññ³å³ñ³Ï»É ³Ù»Ý³-
×³Ý³ãí³Í ¢ ëÇñí³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ 
³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÁÝïñí»É »Ý ëáóÑ³ñóáõÙÝ»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:

ä³ñ½íáõÙ ¿, áñ ³Ù»ÝÇó ß³ï Ó³ÛÝ ¿ Ñ³í³ù»É 
ÜÇÏáÉ ö³ßÇÝÛ³ÝÁ, áí Ñ³ÛïÝÇ ¿ ¹³ñÓ»É ÅáÕáíÁñ-
¹³í³ñ³Ï³Ý Çñ Ñ³Û³óùÝ»ñáí ¢ Ã³íßÛ³, áã 
µéÝÇ Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ùµ: Üñ³ ßÝáñÑÇí Ð³Û³ë-
ï³ÝÁ ¹³ñÓ³í ³ÛÝ »½³ÏÇÝ»ñÇó, áñï»Õ ¹»Ùá-
Ïñ³ïÇ³Ý Í³ÕÏáõÝù ¿ ³åñáõÙ:

ºñÏñáñ¹ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝáõÙ ¿ Ñ³ÛïÝí»É ìÉ³¹Ç-
ÙÇñ äáõïÇÝÁ, áí Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ñ 
³é³çÇÝ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÁ: È³í³·áõÛÝ »éÛ³ÏÁ ³Ù-
÷á÷áõÙ ¿ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ï³ÝóÉ»ñ ²Ý·»É³ Ø»ñ-
Ï»ÉÁ:

êÇñ»ÉÇÝ»ñ, ³Ûë Ñá¹í³ÍÁ ·ñ»É »Ù 2006 
Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇÝ: îå³·ñí»É ¿ «Ð³Û-
Ï³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ» û·áëïáëÇ 16-Ç Ñ³-
Ù³ñáõÙ: ì³ñã³å»ï ÁÝïñí»Éáõó Ñ»ïá 
³Ù»Ý ß³µ³Ã ÑÇßáõÙ ¿Ç ¿ë Ñá¹í³ÍÇ Ù³-
ëÇÝ, áõ áñáß»óÇ Ó»½ ¿É Ý»ñÏ³Û³óÝ»É: Ü»ñ-
Ï³Û³óÝáõÙ »Ù ëïáñ»õ, ³é³Ýó ÷á÷áËáõ-
ÃÛ³Ý:

Ամառային մի  օր Իջեւանի մե ր տան բա-
կու մ նստած մի տք էի անու մ պետու թյան 
արդյու նավետ կառավարման մասին: Փոր-
ձու մ էի հասկանալ, թե ինչու , այնու ամե նայ-
նիվ, հնարավոր չի լինու մ մե ր երկրու մ 
պետական արդյու նավետ կառավարու մ 
իրականացնել:
Եվ այն ժամանակ, երբ ու ր որ է` պետք է 

եզրակացնեի, որ դրա մե ղավորը, ասենք, 
օրինակ՝ Ռոբերտ Քոչարյանն է, աչքս ընկավ 
մե ր ծիրանի ծառին: Ամառվա այդ օրը, երբ 
հանրապետու թյու նու մ ծիրանի բերքահա-
վաքի ամե նաթեժ շրջանն էր, մե ր ծառի վրա 
ոչ մի  ծիրան չկար: 
Եվ սա բնական է, որովհետեւ ծիրանը 

Իջեւանու մ բերք չի տալիս: Անգամ խոսակ-
ցու թյու ն կա, որ Իջեւանու մ ծիրանը 17 
տարին մե կ է բերք տալիս: Այս խոսակցու -
թյու նը, սակայն, եւ ու րիշների, կամ ավելի 
ճիշտ՝ մե ր պապերի դառը փորձը մե զ չի 
խանգարել, որ մե նք մե ր այգու  լավագու յն 
տեղու մ երկու  հատ ծիրանի ծառ տնկենք: 
Ու ամե ն գարու ն մե ր ծիրանի ծառը ծաղկել 
է` ծաղկի 70 տոկոսը ցրտահարվել է, 20 տո-
կոսը կարկու տն ու  անձրեւն են տարել, 10 
տոկոսն էլ որդն է կերել:
Եվ այդպես, ամե ն անգամ մե նք չենք ընդու -

նել մե ր սխալը եւ մե զ հու յս ենք տվել, որ 
հաջորդ տարի կարկու տ չի լինի, ցու րտ չի 
լինի, անձրեւ քիչ կգա: Բայց ամե ն տարի 
նու յնը կրկնվել է, որովհետեւ եղանակը, այ-
նու ամե նայնիվ, շատ մե ծ տատանու մն եր չի 
տալիս, ու  այսպես թե այնպես՝ ամե ն տարի 
հիմն ականու մ նու յնն է կրկնվու մ:
Եվ ահա, մե ր ծիրանի ծառը ստիպեց ավելի 

լրջորեն մտածել արդյու նավետ պետական 
կառավարման մասին եւ դա անել սեփական 
օրինակով: Հարցը հետեւյալն է. մե զ` մե ր 

ընտանիքին, բաժին է հասել այս փոքրիկ, 
երեք-չորս հարյու ր քառակու սի մե տրանոց 
հողակտորը: Դա մի  տարածք է, որտեղ մե նք 
ե՛ւ նախագահ ենք, ե՛ւ վարչապետ. կառա-
վարիչ՝ կարճ ասած:
Եվ խնդիրը հետեւյալն է. ինչքանո՞վ ենք 

մե նք արդյու նավետ իրականացնու մ մե զ 
բաժին հասած տարածքի կառավարու մը եւ 
ինչքանո՞վ ենք այն կարողանու մ ծառայեց-
նել ինքներս մե ր բարեկեցու թյանը: Հարցը 
կարեւոր է ոչ մի այն բարեկեցու թյան, այլեւ 
արդյու նավետ կառավարու մը մե ր մե ջ որ-
պես մտածելակերպ, գենետիկ կոդ սերմա-
նելու  իմաստով:
Որովհետեւ, եթե այսօր դու  կառավարիչ ես 

400 մե տր հողակտորի եւ արդյու նավետ չես 
կառավարու մ այն, ինչպես կարող ես երկիրը 
արդյու նավետ կառավարել, եթե հանկարծ 
հայտնվես երկրի կառավարչի կարգավի-
ճակու մ: Ու չէ՞ որ ՀՀ ամե ն քաղաքացի կա-
ռավարման փորձը ձեռք է բերու մ առաջին 
հերթին իր տնտեսու թյան, այգու , տնամե րձի 
կառավարմամբ, ու  սա այն քաղաքացին է, 
որ նախագահ, վարչապետ, նախարար լինե-
լու  իրավու նք ու նի:
Կարճ ասած, այն ժամանակ, երբ ես Հայաս-

տանի անարդյու նավետ կառավարման հա-
մար հզոր մե ղադրանքներ էի պատրաստ-
վու մ տեղալ, ասենք, պայմանականորեն՝ 
Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա թիմի  վրա, մե ր 
ծիրանի ծառը ինձ համոզեց հանգիստ թող-
նել Քոչարյանին ու  նրա ավազակախմբին:
Եվ եկեք նայենք, թե ինչպես ենք մե նք կա-

ռավարու մ մե ր տնամե րձը: Գանք վերեւից. 
բալի ծառ, որն, ըստ էու թյան, երբեք բերք չի 
տալիս. հիվանդ է, ի՞նչ է` չգիտեմ: Կեռասի 
ծառ, որ մե ծ հաշվով երբեք բերք չի տալիս՝ 
նու յն պատճառով, ինչ որ ծիրանը: Կարա-
լյոկ. երկու  ծառ. այստեղ ամե ն ինչ կարգին է: 
Հետո կողք-կողքի շարված են սեւ ու  դեղին 
սալորի ծառեր:
Սրանք այն ծառերն են, որոնք Իջեւանի 

պայմաններու մ հոյակապ բերք են տալիս, 
բայց մե նք այդ ծառերը այնպես ենք լցրել 
իրար գլխի, որ նրանց, ըստ էու թյան, զրկել 
ենք բերք տալու  հնարավորու թյու նից:
Հիմա գանք մե ր տնամե րձի բոստանային 

մասին. այստեղ ցանված են լոլիկ, վարու նգ, 
լոբի, պղպեղ: Ամե ն տարի համտեսու մ ենք 
մե ր բոստանի բերքն ու  իրար համոզու մ, 
թե շատ համով է: Բայց այսքան տարի չենք 
էլ նկատել, որ լոլիկը իջեւանյան մե ր բա-
կու մ հասու նանու մ է այն ժամանակ, երբ 
շու կայու մ այն լինու մ է 60-100 դրամ, ու , 
փաստորեն, գու ցե շատ ավելի ձեռնտու  է 
այն գնելը: Նու յնը, ըստ էու թյան, կարելի է 
ասել նաեւ մյու ս մշակաբու յսերի մասին:
Կարճ ասած, ակնհայտ է, որ մե ր տնա-

մե րձը խայտառակ անարդյու նավետ է 
կառավարվու մ: Ցանկապատի վրայով նա-
յու մ եմ մե ր հարեւանների տնամե րձնե-
րին՝ նու յն վիճակն է: Ու այսպես, երկրու մ 
անարդյու նավետ են կառավարվու մ հար-
յու ր հազարավոր տնամե րձներ, եւ այս 
պայմաններու մ անհասկանալի է, թե ինչու  
պետք է երկիրը արդյու նավետ կառավարվի: 
Ինչի՞ հաշվին:

ºÉù Ï³
Բնականաբար, մե ր տնամե րձի արդյու նա-

վետ կառավարման հարցը ես բարձրացրի 
մե ր ընտանիքու մ: Ներկայացրի բոլոր փաս-
տարկները` ծիրանի, կեռասի, լոլիկի եւ մյու ս 
բաների մասին: Ոչ մի  հակափաստարկ 
չհնչեց: Սկսեցինք մտածել ելքի ու ղիների 
մասին:
Եղբայրս, որ գյու ղատնտես է, արեց թերեւս 

ամե նաօպտիմալ առաջարկը. անհրաժեշտ 
է տնամե րձի ողջ տարածքով տնկել սեւ 
սալորի ծառեր եւ լրջորեն զբաղվել դրանց 
մշակմամբ: Հիմն ավորու մը հետեւյալն է. սեւ 
սալորը Իջեւանի պայմաններու մ հոյակապ 
բերք է տալիս, բու ժման կարիք չու նի, եւ դրա 
չիրը շու կայու մ մե ծ պահանջարկ ու նի ու  
թանկ արժի:
Սա իսկապես հոյակապ գաղափար է: 

Նշանակու մ է՝ հենց աշնանը այգին պետք 
է մաքրել ամե ն տեսակ այլ ծառերից, գտնել 
լավ տնկիներ եւ ողջ տարածքը տրամադրել 
6-8 սեւ սալորի ծառերի: Բայց մի  փոքր պրոբ-
լեմ կա. այս ամե նը պահանջու մ է կամք, աշ-

Ø»ñ Ù»ÕùÁ. ³½·³ÛÇÝ-³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñáõÙØ»ñ Ù»ÕùÁ. ³½·³ÛÇÝ-³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñáõÙ
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խատանք, համառու թյու ն: Համ էլ անհրաժեշտ է սալորաչիր 
անելու  ձեւը սովորել, հետո էլ անհրաժեշտ է այդ սալորաչիրը 
իրացնելու  ու ղիներ փնտրել: Լավ, լավ, վերջ տվեք. ո՞վ էդքան 
զահլա ու նի:
Համ էլ մե զանից այգեգործ ու  առեւտրական դու րս չի գա: Ահա 

այսպես. հաջորդ մարտին մե ր ծիրանը կրկին կծաղկի, ու  ծա-
ղիկը ցու րտը կտանի, մե ր կեռասը կչեչոտի ու  այդպես էլ կե-
ռաս չի դառնա: Մեր լոլիկը կհասնի օգոստոսի վերջին, ու  ես՝ մի  
շաբաթ-կիրակի Երեւանից ժամանած լրագրողս, կհամտեսեմ 
այն, եւ թարմ լոլիկի հոտը ինձ կտանի դեպի իմ մանկու թյան 
խորքերը, կհիշեցնի իմ կյանքի մոռացված դրվագներ, որոնք 
անսահմանորեն կհու զեն իմ հոգին:
Ահա այսպիսի տխմար արժեքների գերին ենք ես ու  մե ր ժողո-

վու րդը:
ÜÇÏáÉ ö²ÞÆÜÚ²Ü

²ñó³ËóÇÝ ÑáÕÁ Ïå³ÑÇ²ñó³ËóÇÝ ÑáÕÁ Ïå³ÑÇ, , µ³Ûó ¹³ ³Ý»Éáõ µ³Ûó ¹³ ³Ý»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ èáµ»ñï øáã³ñÛ³ÝÝ áõ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ Ñ³Ù³ñ èáµ»ñï øáã³ñÛ³ÝÝ áõ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ 

Çñ»Ý Ñ³ñÏ³íáñ ã»ÝÇñ»Ý Ñ³ñÏ³íáñ ã»Ý

²ñó³ËÇ ²¶ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³ñ³ñ ²ñÙ³Ý ØºÈÆøÚ²Ü

«²é³çÇÝ Éñ³ïí³Ï³Ý»-Ç ½ñáõó³ÏÇóÁ ²ñó³ËÇ ²¶ Ý³ËÏÇÝ 
Ý³Ë³ñ³ñ ²ñÙ³Ý ØºÈÆøÚ²ÜÜ ¿£

– ä³ñáÝ Ø»ÉÇùÛ³Ý, í³ñã³å»ï ÜÇÏáÉ ö³ßÇÝÛ³ÝÝ û·áëïáëÇ17-Ç 
Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÇÝª Çµñ »Ï»É ¿ ÑáÕ»ñ 
Ñ³ÝÓÝ»Éáõ: «¸áõù å³ïÏ»ñ³óÝá±õÙ »ù. »ë Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñóáí ¹»é¢ë 
ÙÇ µ³é ã»Ù µ³Ý³Ïó»É, Ýñ³Ýù ³ëáõÙ »Ý, Ã» »Ï»É ¿ ÑáÕ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ: Æñ»Ýù 
Çñ»Ýó Ñ»ï »Ý ß÷áÃáõÙ, áñ µ³óÇ ÑáÕ Ñ³ÝÓÝ»Éáõó, áõñÇß µ³ÝÇ Ù³ëÇÝ 
ã»Ý µ³Ý³Ïó»É, ¢ »ë ¹³ ÑÇÙ³ ·Çï»Ù ÷³ëï³ÃÕÃ³íáñí³Í, áñáíÑ»ï¢ 
ïÇñ³å»ïáõÙ »Ù µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ áÕç åñáó»ëÇÝ, Ã» áí ÇÝã 
¿ Ëáë»É»£ Àëï Ò»½, Ç±Ýã Ï³ñáÕ ¿ Ýß³Ý³Ï»É ³Ûë Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ£

– Պարոն Փաշինյանը մի անգամայն իրավացի է՝ ցայսօր ՀՀ նախա-
գահի աթոռը զբաղեցրած անձինք բանակցել են հակառակորդին 
տարածքներ հանձնելու  մի ջոցով խաղաղու թյու ն հաստատելու  
տարբերակների շու րջ: Նրանցից որևէ մե կը երբևէ հնարավոր չի 
համարել բանակցու թյու նների այնպիսի տարբերակ առաջարկել, 
որի առանցքը հողատվու թյու նը չի լինի: Ավելին՝ նրանցից որևէ 
մե կը հարկ չի համարել կարգավորման այլընտրանքային տարբե-
րակի նախապատրաստման ու ղղու թյամբ մասնագիտական աշ-
խատանք կատարելու  հրահանգ տալ: Այժմ ՀՀ վարչապետ Փա-
շինյանի կողմի ց հնչեցված հայտարարու թյան շնորհիվ կարելի է 
գալ այն եզրահանգման, որ նա հողատվու թյու նը չի դիտարկու մ 
որպես խաղաղ կարգավորման գործընթացու մ մե ր ազգային 
շահերին համապատասխանող հիմն արար սկզբու նք և, ու ստի, 
իրատեսական է համարու մ խաղաղու թյան հաստատու մն  այլ 
սկզբու նքների վրա հիմն ված կարգավորման բանաձևի կիրառման 
մի ջոցով: Եթե այդպես է, ապա ես լիովին կիսու մ եմ այդ մոտեցու մը՝ 
մե նք ոչ մի այն կարող ենք նոր բանակցային օրակարգ ձևավորելու  
առաջարկ անել մի ջնորդներին ու  Ադրբեջանին, այլև կարող ենք 
պայմաններ նախապատրաստել այն բանի համար, որպեսզի այդ 

առաջարկն ընդու նվի:

– ²ñ¹Ûá±ù Ýáñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏÑñ³å³ñ³ÏÇ ³Û¹ Ù³Ýñ³Ù³ë-
Ý»ñÁ, Ã» áí ÇÝã ¿ Ëáë»É Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñó»ñáí, ¢ áí ¿ å³ïñ³ëï 
»Õ»É ÑáÕ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ£

– Դա նոր իշխանու թյան որոշելիք բանն է, բայց այստեղ հատու կ 
գաղտնիք չկա էլ՝ պարոնայք Տեր-Պետրոսյանը, Քոչարյանն ու  
Սարգսյանը Մինսկի խմբի մի ջնորդու թյամբ անցկացվող բանակ-
ցու թյու ններու մ, այսպես թե այնպես, տարածքների հանձնու մն  
են դիտարկել՝ որպես խաղաղու թյան հասնելու  ու ղի: Մեկը պատ-
րաստ էր առանց նախապայմանների դրանք հանձնել, մյու սը՝ 
նախապայման էր դնու մ, բայց բոլորի համար էլ կարգավորման 
առանցքը մն ու մ էր հող տալը:

– Ð³Û³ëï³ÝÇ Ýáñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É »Ý, Ã» å³ï-
ñ³ëï »Ý ÉÇ³ñÅ»ù µ³Ý³Ïó»É Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñóáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó, µ³Ûó ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó å»ïù 
¿ µ³Ý³ÏóÇ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ: Î³± áñ¢¿ Ý³-
Ë³¹ñÛ³É, áñ ²ñó³ËÁ í»ñ³¹³éÝ³ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë»Õ³Ý£

– Այդ նախադրյալներն ինքներս պետք է ստեղծենք՝ չարժե սպա-
սել, որ պաշտոնական Բաքու ն անտրտու նջ կհամաձայնվի ՀՀ 
իշխանու թյու նների այս առաջարկին և, այդպիսով, հեշտու թյամբ 
կհրաժարվի ավելի քան երկու  տասնամյակի ընթացքու մ կատա-
րած աշխատանքի շնորհիվ ձեռք բերած արմատական քաղա-
քական առավելու թյու նից: Միջնորդները ևս որոշակի շահեր են 
տեղավորել Մադրիդյան սկզբու նքներ կոչված կարգավորման մո-
դելի շրջանակներու մ և նրանց էլ հեշտ չի լինելու  համակերպվել 
պաշտոնական Երևանի նոր մոտեցու մն երի հետ: Այդու հանդերձ, 
խնդիրը լու ծելի է: Դրա համար որոշ կոնկրետ քայլեր է հարկավոր 
ձեռնարկել:

– «Ø»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù ³½·áíÇ ç³Ëç³ËÇã Ñ³Ï³Ñ³ñí³Í ï³Éáõ 
²¹ñµ»ç³ÝÇ ó³ÝÏ³ó³Í ë³¹ñ³ÝùÇ: ´³Ûó Ù»Ýù Ý³¢ å³ï»ñ³½Ù ã»Ýù 
áõ½áõÙ: Ø»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù ÇëÏ³å»ë Ë³Õ³Õ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
Ù»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù Ñ³ëÝ»É Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý, µ³Ûó Ý³, áí ÷áñ-
ÓáõÙ ¿ ÇÝÓ íñ³ áñ¢¿ Ï³ëÏ³Í ·ó»É, ¿ÉÇ »Ù ³ëáõÙ, Ýñ³Ýù ã»Ý Ñ³ëÏ³ÝáõÙ, 
áñ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñóÇ ÉáõÍáÕ–ãÉáõÍáÕÁ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ã¿: Ô³ñ³µ³ÕÇ 
Ñ³ñóÇ ÉáõÍáÕÁ ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿, ¢ »ë áõ½áõÙ »Ù ³ë»É Ñ»ï¢Û³ÉÁ. »Ã» 
µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÉÇÝÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÙÇ ï³ñ-
µ»ñ³Ï, áñÇÝ ÇÝùë ÏÑ³í³ï³Ù ¢ ÏÑ³Ù³ñ»Ù, áñ ¹³ É³í ï³ñµ»ñ³Ï ¿, 
áñ¢¿ Ù»ÏÁ ãÙï³ÍÇ, Ã» »ë Ó»½ÝÇó Ã³ùáõÝ áñ¢¿ ÃáõÕÃ Ïëïáñ³·ñ»Ù 
Ï³Ù áñ¢¿ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ï³Ý»Ù: ºñµ ï»ëÝ»Ù, áñ Ï³ ï³ñµ»ñ³Ï, áñÇ 
ßáõñç ÇëÏ³å»ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ëáë»É, »ë Ï·³Ù ¢ ÏÏ³Ý·Ý»Ù ³Ûëï»Õ, µáÉáñ 
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÏÝ»ñÏ³Û³óÝ»Ù Ó»½, ¢ ¹áõù Ïáñáß»ùª  Ù»Ýù 
·Ýá±õÙ »Ýù ³Û¹ ï³ñµ»ñ³Ïáí Ï³ñ·³íáñÙ³Ý, Ã» ã»Ýù ·ÝáõÙ: Îáñáß»ù, 
áñ ·ÝáõÙ »Ýùª áõñ»ÙÝ Ï·Ý³Ýù, Ïáñáß»ù, áñ ã»Ýù ·ÝáõÙª áõñ»ÙÝ ã»Ýù ·Ý³», 
– ³ë»É ¿ ö³ßÇÝÛ³ÝÁ£ à±ñ ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÉÇÝ»É ²ñó³ËÇ 
¢ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»±ë åÇïÇ ÁÝÃ³Ý³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

– Ես այժմ չեմ քննարկի իշխանու թյու ն-քաղաքացի մակարդակու մ 
խաղաղ կարգավորման ընդու նելի տարբերակի համաձայնեցման 
մե խանիզմը՝ դա առանձին հարց է, որն իր ժամանակին պետք է 
լու ծու մ ստանա: Կարևորն այն է, որ մի նչ այժմ այս հարցու մ հա-
յաստանյան քաղաքական օրակարգու մ առկա հիմն ական մոտե-
ցու մն երը խնդրի լու ծու մը կամ պատերազմի  էին հանգեցնու մ, կամ էլ 
կապիտու լյացիայի: Վարչապետ Փաշինյանի ելու յթից կարելի է եզ-
րակացնել, որ այդ տարբերակներից և ոչ մե կն էլ իր համար ընդու նելի 
չեն, և դա հու սադրող է: Մենք պետք է ձգտենք արժանապատիվ 
խաղաղու թյան, որի հիմքու մ կլինի փոխադարձ շահերի հարգու մն  
ու  մե ր ժողովու րդների մի ջև թշնամանքի վերացու մը: Այդօրինակ 
կարգավորման համար կիրառելի արդարու թյան սկզբու նքը պետք 
է ընկալելի լինի ինչպես քաղաքական վերնախավերի, այնպես էլ 
շարքային քաղաքացիների մակարդակու մ: Սա այն նպատակն է, 
որին պետք է ձգտեն ՀՀ իշխանու թյու նները, և որի իրականացու մը 

7
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Ցանկացած հեղափոխու թյան շնորհիվ 
(կամ՝ պատճառով) կտրու կ փոխվու մ է 
քաղաքացիների (նաև՝ գյու ղացիների) 
կենցաղը, կարելի է ասել՝ կյանքը: Հա-
վասարապես փոխվու մ է թե՛ հեղա-
փոխու թյան ջատագովն երի և թե՛ 
հակահեղափոխականների կյանքը: Հատ-
կապես փոխվու մ է հեղափոխու թյան 
առաջնորդների և առանձնապես անձամբ 
հեղափոխու թյան առաջնորդի և նրա 
մե րձավորների կյանքը: Բնականաբար, 
հեղափոխու թյան առաջնորդների և նրանց 
մե րձավորների կյանքը դեպի լավն  է 
փոխվու մ (ֆինանսական, սոցիալական և 
զանազան այլ իմաստներով): Բայց կյան-
քը ցու յց է տվել, որ հեղափոխու թյան առա-
ջամարտիկներից ոչ բոլորն են շահել: 
Ասված է նու յնիսկ, որ հեղափոխու թյու նը 
խժռու մ է իր զավակներին: Այս ամե նն 
առայժմ չի վերաբերու մ Փաշինյանի թավ-
շյա հեղափոխու թյան զինակիցներին, 
որովհետև, փաստորեն, Նիկոլի և նրա գա-
ղափարակիցների (զինակիցների) սկսած 
հեղափոխու թյու նը դեռևս ընթացքի մե ջ 
է. չի ավարտվել: Եվ ընդհանրապես՝ որևէ 
հեղափոխու թյու ն երբևէ չի ավարտվու մ: 
Ավելի ճիշտ՝ ցանկացած հեղափոխու թյու ն 
ավարտվու մ է աշխատանքով: Նիկոլի ու  
նրա գաղափարակիցների հեղափոխու թյան 
առանձնահատկու թյու նն այն է, որ չնա-

յած իրենց սկսած հեղափոխու թյու նը չի 
ավարտվել, բայց աշխատելու  ու  աշխա-
տանքի գործընթացը սկսված է: Ընդ 
որու մ՝ չափազանց բարդ ու  չափազանց 
պատասխանատու  աշխատանքի: Մենք 
բազմի ցս տեսել ենք ու  գիտենք, որ լավ հե-
ղափոխականը ոչ մի շտ է լավ նախարար 
կամ լավ պաշտոնյա լինու մ: Հակառակն 
ավելի հաճախ է պատահու մ: Տա Աստված, 
որ այս անգամ չպատահի կամ՝ հազվադեպ 
պատահի: Եթե նոր նախարարներն ու  
պաշտոնյաներն իրենց ղեկավարած տա-
րածքներու մ կոռու պցիան վերացնեն կամ 
թեկու զ զգալիորեն պակասեցնեն, դա արդեն 
մե ծ աշխատանք ու  մե ծ արդյու նք կարելի 
կլինի համարել: Վերջին տարիներին Հայաս-
տանի իշխանու թյու նները և հատկապես 
Հայաստանի վարչապետները չափազանց 
շատ են խոսու մ կոռու պցիայի դեմ պայքարի 
մասին: Պայքարու մ, պայքարու մ էին, բայց 
Հայաստանու մ կոռու պցիան ոչ մի  կերպ 
չէր վերանու մ: Նու յնիսկ չէր էլ պակասու մ: 
Նու յնիսկ ավելանու մ էր: Որովհետև ավելի 
շատ խոսու մ էին, քան գործու մ: Թավշյա հե-
ղափոխու թյու նից հետո նոր Հայաստանու մ 
նու յնպես պայքարու մ են կոռու պցիայի դեմ: 
Առաջամարտիկը վերստին վարչապետն է: 
Բայց հիմա արդեն ավելի շատ գործով են 
պայքարու մ, քան խոսքով, և դա ակնհայտ 
ու  անժխտելի է: Դա արդեն իսկ աշխատանք 

է, ընդ որու մ՝ մի անգամայն լու րջ ու  շնոր-
հակալ աշխատանք, և համոզված եմ, որ 
այդ աշխատանքի պտու ղները շատ շու տով 
ի հայտ կգան: Կոռու պցիայի դեմ պայքարը՝ 
մանավանդ իրական ու  իսկական պայ-
քարը, իսկապես անհրաժեշտու թյու ն է, և 
անհրաժեշտու թյու ն է ոչ մի այն թալանչի-
ներին պատասխանատվու թյան կանչելը և 
թալանածը պետբյու ջե վերադարձնելը, այլև 
հարկավոր է ստեղծել այն նախահիմքերն 
ու  պայմանները, որոնց առկայու թյան 
պարագայու մ բացառվի թալանը: 
Որովհետև թալանի ու  կոռու պցիայի 
պատճառը ոչ մի այն մարդ արարածն է, 
այլև այն պայմանները, որոնք տվյալ մարդ 
արարածին հնարավորու թյու ն են տալիս 
թալանելու  և կոռու պցիայով զբաղվելու : 
Իհարկե, պաշտոնյայի բարոյական կերպա-
րը հու յժ կարևոր է, և այն պետք է բոլորի 
ու շադրու թյան առարկան լինի, բայց պե-
տու թյան կառու ցման գործու մ ոչ մի այն նա-
խարարների, փոխնախարարների ու  այլ 
պաշտոնյաների բարոյական նկարագիրն 
է կարևոր, այլև նու յնքան կարևոր են տվյալ 
պաշտոնյաների պրոֆեսիոնալիզմն  ու  մաս-
նագիտական պատրաստվածու թյու նը, և 
հիմա, երբ երկրու մ հեղափոխու թյու ն ու  
հեղաշրջու մ է տեղի ու նեցել, նորարարու -
թյան պահանջ կա բոլոր բնագավառներու մ, 
և եթե հեղափոխու թյան ընթացքու մ հեղա-
փոխականների «դու խով» կարգախոսը 
գտնված ու  պահանջված էր, հեղափոխու -
թյան նպատակներն ու  գաղափարներն իրա-
գործելու  ու  կյանքի կոչելու  գործընթացի ըն-
թացքու մ «դու խով» կարգախոսից առավել 
նախընտրելի ու  պահանջված պետք է լինի 
«խելքով» կարգախոսը: Կարևոր պետք է 
դիտարկվի նաև նոր Հայաստանու մ հին 
Հայաստանի լավագու յն կադրերի օգտա-
գործու մը, իսկ որ այդպիսիք կան՝ չենք 
կասկածու մ: Գու ցեև քանակով ոչ շատ, 
բայց հաստատ կլինեն: Կլինեն օրինակելի 
ու  արհեստավարժ մասնագետներ, ովքեր 
նու յնիսկ կոռու պցիայի մե ջ թաթախված 
չեն լինի: Գու ցեև քանակով շատ քիչ, բայց 
հաստատ կլինեն: Պարզապես հարկավոր է 
փնտրել և գտնել այդ քչերին: Այնպես, ինչպես 
ներքին գործերի բնագավառու մ Օսիպյանին 
գտան: Որովհետև մի այն համազգային, 
մի ասնական ու  համընդհանու ր ջանքերով 
է հնարավոր իրականու թյու ն դարձնել մե ր 
երազած պետու թյան տեսլականը:

àëÏ³Ý ºðºì²ÜòÆ 

Ð»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ ¢ ³ßË³ï³Ýù Ð»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ ¢ ³ßË³ï³Ýù 

ես հնարավոր եմ համարու մ ու  այդ մասին բազմի ցս ասել եմ նաև 
նախկինու մ: Այլ հարց է, որ հող տալու  խոստու մ տվածների համար 
այս մոտեցու մն  ընդու նելի չի եղել՝ դա էր իրենց իշխանու թյան գալու  
գինը և իրենք պետք է ամե ն կերպ համոզեին մե ր հանրու թյանը, որ 
հող տալու ց բացի, մե նք այլ անելիք չու նենք:

– ºñÏñáñ¹ Ý³Ë³·³Ñ èáµ»ñï øáã³ñÛ³ÝÝ Çñ í»ñçÇÝ Ñ³ñó³½ñáõÛóáõÙ 
ïáÕ³ï³Ïáí Ñ³ëÏ³óñ»É ¿ñ, áñ Ô³ñ³µ³ÕÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ Çñ Ñ»Ý³-
ñ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁª ³ÏÝ³ñÏ»Éáí, Ã» Ùï³¹Çñ ¿ Ñ³Ý¹Çå»É ´³Ïá 
ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇÝ: î³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï èáµ»ñï øáã³ñÛ³ÝÝ áõ ê»ñÅ 
ê³ñ·ëÛ³ÝÝ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ß³Ñ³ñÏ»É »Ý ÈÔ ËÝ¹ÇñÁª Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
Çñ»Ýó ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ, ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï»ÕÍ»Éáõ, 

ÏáéáõåóÇ³Ûáí áõ Ã³É³Ýáí ½µ³Õí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûëûñ ¿É øáã³ñÛ³ÝÝ 
³ÏÝ³ñÏáõÙ ¿, áñ ²ñó³ËÁ Ùï³¹Çñ ¿ í»ñ³Í»É Ñ³Ï³Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý 
áñçÇ: Æ±Ýã íï³Ý·Ý»ñáí ¿ ¹³ ÑÕÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³-
Ù³ñ, á±ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ²ñó³ËÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ£

– Բոլորովին վերջերս եմ եղել Արցախու մ և կարող եմ ասել հե-
տևյալը՝ այնտեղ դեմ են տարածք հանձնելու  քաղաքականու թյանը, 
և այդ առու մով Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին չեն 
դիտարկու մ որպես հող պահելու ն ու նակ քաղաքական դեմքեր: 
Այլ հարց է, որ փորձեր կարվեն իրավիճակն այնպես ներկայացնել, 
թե իբր Արցախի հու սո ճրագն այս երկու սն են: Այդ փորձերն իրա-
կանու թյան հետ որևէ լու րջ աղերս չու նեն: Արցախցին հողը կպահի, 
բայց դա անելու  համար Ռոբերտ Քոչարյանն ու  Սերժ Սարգսյանը 
իրեն հարկավոր չեն:

 ²ñï³Ï ºÔÆ²¼²ðÚ²Ü

²ñó³ËóÇÝ ÑáÕÁ Ïå³ÑÇ...²ñó³ËóÇÝ ÑáÕÁ Ïå³ÑÇ...6



¶àðÌ²ð²ð  7-12 (231-236) 2018 Ã.   ÑáõÉÇë-¹»Ïï»Ùµ»ñ
8

Ես չեմ ապրու մ արդեն ու  ես չեմ էլ մե ռնու մ, 
Եվ իմ չմե ռնելը տևելու  է երկար, 
Ո՛ւր էլ լինեմ` տանը, դրսու մ, հեռաստանու մ, 
Ես ձեր դատաստանին պետք է լինեմ ներկա:

Դու ք, փոքր ու  մե ծ տերեր, այրեր դու ք ապիկար, 
Առաջնորդներ չնչին ու  կեսկատար, 
Ստոր ձեր տեսակին ստորոտն էր հարմար, 
Դու ք եղծու թյամբ, ստով հասաք կատար:

Մտքի ընտրյալներին դու ք դարձրիք ծառա
Ու դարձրիք պատանդ, հլու  ընտրազանգված, 
Մի պարկ փու տ ալյու րով մարդկանց խիղճը առաք, 
Դու ք` փչացած վաղու ց` փչացրեցիք նրանց:

Ու լլկեցիք հոգին ու  փշրեցիք նորից
88-ի հրաշք ժողովրդին.
Ստիպեցիք լքել հայրենիքը, որին
Արյու ն էին տվել, կյանք ու  որդի:

Իսկ նա, որ ստրու կին ճզմե ց իր մե ջ, ելա՛վ,
Հանու ն պատվի, պարտքի, եկավ հրապարակ, 
Զորքով, փշալարով շու րջկալեցիք նրան
Ու ջանացիք ջարդել ոտքերի տակ...

Օ՜, խաղատու ն դարձած հայրենական մե ր տու ն, 
Ցեխերի մե ջ ընկած մագաղաթյա մատյան, 
Կախաղանի սյու նից կախված անկախու թյու ն, 
Մեր լու յս երազների խավարակու ռ պատյան:

Ես ի՞նչ, ի՞նչ խոսքերով նզովք կարդամ ու  սաստ, 
Ձեզ, որ խու ժդու ժ կարգերն այս երկնեցիք, 
Ուր դու ք դարձաք հեծյալ, ժողովու րդը` գրաստ, 
Օտարի դու ռն ընկած մի  մու րացիկ:

Եվ ես հայ բանաստեղծ, ի՞նչ սև բախտի արժանացա, 
Որ նզովքի խոսք եմ ասու մ... հային.
Հզոր ճախրից հետո այս անկու մը տեսա
Եվ ապրեցի օրերն այս դիվային:
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Ո՛չ, չեմ ապրու մ արդե՛ն ու  ես չեմ էլ մե ռնու մ, 
Իսկ թե – անեծք վերին – մն աք ինձնից երկար, 
Մե՛կ է, ո՛ւր էլ հանգչեմ, ո՛ր մի  գերեզմանու մ, 
Ես ձեր դատաստանին լինելու  եմ ներկա...

    êÇÉí³ Î²äàôîÆÎÚ²Ü
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Բոլորս ենք քաջատեղյակ «շենգենյան վի-

զա» հասկացու թյան մասին, որով առանց 
որևիցե սահմանային արգելքների մի ա-
ժամանակյա մու տքի թու յլտվու թյու ն է 
արտոնվու մ դեպի եվրոպական երկրներ: 
Սակայն թերևս ոչ բոլորը գիտեն, որ Շենգենը 
դա հենց այն բնակավայրի անվանու մն  
է, որտեղ 1985-ին ստորագրվել է հայտնի 
Շենգենյան համաձայնագիրը, որին ներկա 
դրու թյամբ մի ացել են արդեն Եվրոպայի 
26 երկրներ՝ մոտ 400 մի լիոն ընդհանու ր 
բնակչու թյամբ:

Շենգեն փոքր գյու ղաքաղաքը գտնվու մ է 
Լյու քսեմբու րգի հարավ-արևելքու մ՝ Մոզել 
գետի ձախ ափին, ու ր հատվու մ են Լյու ք-
սեմբու րգի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի 
սահմանները։ Բնակավայրի տեսարժան 
վայրերից է 13-րդ դարի Շենգենի ամրոցը, 
իսկ տնտեսու թյան հիմն ական ճյու ղը խաղո-
ղագործու թյու նն ու  գինեգործու թյու նն են, 
ինչպես նաև բենզինի` Գերմանիայու մ գոր-
ծող գներից էժան վաճառքը գերմանացի ավ-
տոտերերին։

Լու սանկարու մ՝ Շենգենու մ գտնվող 
18-րդ դարի պատմական կառու յցն է, մե -
ծահարու ստ ազնվական Կոխի տու նը, 
որտեղ ներկայու մս գործու մ է եվրոպա-
կան ինտեգրման մասին պատմող 
մշտական ցու ցադրու թյու ն, իսկ այդ կա-
ռու յցին կից, Շենգենյան համաձայնու -
թյան հրապարակու մ, տեղադրված է 
համաձայնու թյանը նվիրված մի  հու շակո-
թող։ Նշենք, որ Շենգենյան առաջին հա-
մաձայնագիրը ստորագրվել է 1985-ի 

հու լիսի 14-ին՝ այն ժամանակ Շենգենի նա-
վամատու յցու մ, Մոզել գետի վրա կանգնած 
«Արքայադու ստր Մարիա Աստրիդ» զբոսա-
նավու մ:

èáõµ»Ý ÞàôÊÚ²Ü
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Հայ ժողովու րդը հնագու յն ժամանակներից 
սկսած փոխառնչվել է բազմաթիվ երկրների 
ու  ժողովու րդների, այդ թվու մ՝ իսպանա-
ցիների հետ։ Այդ առնչու թյու նները, սակայն, 
գործու ն են դարձել մի այն մի ջնադարու մ՝ 
Կիլիկյան հայկական թագավորու թյան 
ժամանակաշրջանու մ։ Այդ ժամանակ 
Իսպանիան երկու ստեք շահավետ առև-
տրական կապերի մե ջ էր գտնվու մ հա-
յոց թագավորու թյան հետ, որի նավա-
հանգիստները մի ջազգային առևտրի 
համար կարևոր նշանակու թյու ն ու նեին։ 
Հայտնի է, որ 14-րդ դ. սկզբին Արագոնի և 
Վալենսիայի արքա Խայմե  II-ի խնդրանքով 
Կատալոնիայի առևտրականներին տրվել 
էին արտոնու թյու ններ Կիլիկիայու մ իրենց 
գործու նեու թյու նը ծավալելու  համար, և 
դա, ըստ էու թյան, նպաստել է այդ երկու  
պետու թյու նների շփման ոլորտների 
ամրապնդմանը։ Նաև հայտնի է, որ այդ 
ժամանակ բարեկամական հարաբերու -
թյու ններ էին հաստատվել  նաև Կիլիկիայի 
հայոց արքա Օշինի (1308-1320 թթ.) և Խայմե  
II-ի (1291-1327 թթ.) մի ջև։ Վերջինիս դու ստրը՝ 
Իզաբելլա Արագոնացին, նշանված էր Օշինի 
հետ, ինչի կապակցու թյամբ իսպանական 
արքան Օշինին նվիրաբերել էր թանկարժեք 
զարդեր և նժու յգներ, իսկ վերջինս Խայմե  
II-ի խնդրանքով Տարագոնայի Մայր տաճա-
րին նվիրաբերելու  էր սու րբ Թեկլայի մա-
սու նքները, որոնք պահվու մ էին Սիսի եկե-
ղեցիներից մե կու մ (Թեկլան դասվու մ է վաղ 
քրիստոնյա սրբերի շարքը։ Նա ծնվել էր 
Իկոնիայու մ 1-ին դ. 30-ական թթ., որտեղ 
նու յն դարի առաջին կեսին իր քարոզչական 
գործու նեու թյու նը սկսեց ծավալել Պո-
ղոս առաքյալը։ Դառնալով վերջինիս 
հետևորդներից՝ նա, հեթանոս քրմե րի 
կողմի ց ենթարկվելով հալածանքների և 
հետապնդման, ի վերջո Պողոս առաքյալի 
հետ մե կնու մ է Իսպանիա, քարոզչու թյու ն 
է անու մ Տարագոնայու մ, որից հետո հաս-
տատվելով Սելևկիա քաղաքու մ՝ 2-րդ դ. 
սկզբներին նահատակվու մ է հեթանոս 
հակառակորդների կողմի ց։ Փրկելով նրա 
մասու նքները՝ քրիստոնյաները տեղափո-
խու մ են Կիլիկիա երկրպագելու  համար): 
Այսպիսով՝ երբ Օշինը պատրաստվու մ էր ս. 
Թեկլայի մասու նքները նվիրաբերել Տարա-
գոնայի տաճարին, նրա հակառակորդ-
ները, ովքեր դեմ էին կաթոլիկ Արևմու տքի 
հետ մե րձեցմանը, ընդդիմանու մ են, և 
հայոց արքան ստիպված հրաժարվու մ 
է իր մտադրու թյու նից, որը և պատճառ 
է հանդիսանու մ չեղյալ հայտարարելու  
Իզաբելլայի և Օշինի նշանդրեքը։ Միայն 
հետագայու մ՝ 1321., Օշինի որդին՝ Լևոն 
V արքան (1320-1342 թթ.), որի օրոք լավ 
հարաբերու թյու ններ են հաստատվու մ 
Կիլիկյան հայոց թագավորու թյան և Կա-
տալոնիայի մի ջև, ս. Թեկլայի մասու նքների 
մի  մասը նվիրաբերվու մ է Տարագոնայի 
Մայր տաճարին, որտեղ էլ առ այսօր պահ-
պանվու մ են դրանք, իսկ մասու նքների 
մյու ս մասը հետագայու մ տեղափոխվու մ 
է Կիպրոս։ Եվ 1370 թ. սեպտեմբերի 23-ից 
ի վեր տարագոնացիները, որոնց համար 
ս. Թեկլան համարվու մ է իրենց քաղաքի 
հովանավորը, նշու մ են այդ օրը որպես 
կարևորագու յն տոն՝ «ս. Թեկլայի հիշատակի 
օր», քանի որ սեպտեմբերի 23-ին էր հայոց 
արքան կատարել այդ նվիրաբերու թյու նը 
տարագոնացիներին, և դա է պատճառը, 
որ այդ օրը հիշատակվու մ է նաև որպես 
«Հայկական նվիրաբերու թյան օր»։ 

Հայ-իսպանական փոխհարաբերու թյու ն-
ների մասին են վկայու մ նաև այն որմն ա-
նկարները, որոնք ստեղծվել են 13-րդ դ. 
Տոլեդոյի Մայր տաճարու մ, որոնք պատկե-
րու մ են հայ հոգևորականների երթը, ինչպես 
նաև Կադիսի Սանտա Մարիա Տաճարին 
նվիրաբերած ջու ղայեցի Շաքարյան եղբայր-
ների կողմի ց պատրաստված օրհնյալ ջրի 
մարմարե ավազանը, որը ու նի հայերենով 
քանդակված հիշատակարան։
Դեռևս 13-րդ դ. սկսած՝ Կիլիկյան Հայաս-

տանու մ բնակու թյու ն են հաստատել իս-
պանացիներ, որոնցից Պետրոս Հովհանն 
քահանան, ու մ իր աշխատու թյու նու մ հիշա-
տակու մ է ականավոր գիտնական Ղևոնդ 
Ալիշանը, նշելով, որ վերջինս «բնակ էր 
տեղվու յն և ոչ անցորդ պատահական», և ով 
մասնակցել է ջենովացիների հետ 1274 թ. 
դիվանագիտական բանակցու թյու ններին։ 
Նու յն դարաշրջանու մ Կիլիկյան Հայաստան 
են թափանցու մ նաև իսպանացի քարո-
զիչները՝ իբրև «Ֆրանցիսկյան» մի աբանու -
թյան անդամն եր, որոնցից ոմանք, ըստ ան-
վանի հայագետ Մաղաքիա Օրմանյանի՝ 
տիրապետու մ էին հայերենին և զբաղվու մ 
էին այնտեղ հայկական աղբյու րների 
ու սու մն ասիրու թյամբ և թարգմանու թյամբ։ 
«Ֆրանցիսկյան» մի աբանու թյան անդամն ե-
րից էր կատալոնացի հայր Բեռնարդը, 
ու մ հիշատակու մ է իր ու ղեգրու թյան մե ջ 
ֆրանսիացի հայտնի մի սիոներ Հիլիոմ դը 
Ռու բրու կը, ով վերջինիս հետ հանդիպել 
էր 1255 թ. Նախիջևանու մ։ Ավելի ու շ՝ 17-րդ 
դ. սկզբին, պարսկահայերի մե ջ լայն գոր-
ծու նեու թյու ն են ծավալու մ նաև «Դոմի նիկ-
յան» և «Ավգու ստինյան» մի աբանու թյու ն-
ների իսպանացի և պորտու գալացի 
մի սիոներներ։
Կաստիլիայի և Լեոնի արքա Ալֆոնս X 

Իմաստու նի (1252-1284 թթ.) «Երգեր ս. Մա-
րիամի » երկասիրու թյան սյու ժեներից մե կու մ 
ներկայացվու մ են այն դժվարու թյու նները, 
որ կրել էր Հայաստանու մ իսպանացի մի  
երիտասարդ ու ղևորվելով դեպի Սև լեռը 
այն ճգնավորի մոտ, որ պետք է փրկեր իրեն 
սատանայից։

1301 թ. Կիլիկյան Հայաստանու մ, մաս-
նավորապես՝ Այասու մ, քարոզչական գոր-
ծու նեու թյու ն է ծավալու մ իսպանացի մե ծ 
իմաստասեր, աստվածաբան, «Ֆրանցիսկ-
յան» մի աբանու թյան անդամ Ռայմու նդ 
Լու լին, ով համարվու մ է նաև կատալոնյան 
գրականու թյան հիմն ադիրը։ Այասու մ բացի 
քարոզչու թյու նից, զբաղվել է նաև գրական 
գործու նեու թյամբ, գրավոր աղբյու րների 
ու սու մն ասիրու թյամբ։ Նա քաղաքական 
անբարենպաստ պայմանների պատճառով 
Այասից վերադարձել էր Իսպանիա։
Հայաստանը և հայերը հիրավի գրավել 

են իսպանացիների ու շադրու թյու նը, ին-
չի մասին վկայու մ են իսպանացի դի-
վանագետ Գոնզալես դե Կլավիխոնի 
ճանապարհորդական նոթերը, ով եղել է 
Իսպանիայի թագավոր Հենրի III-ի կողմի ց 
նշանակված պատվիրակու թյան ղեկավարը 
1404 թ. Սամարղանդու մ Լենկ Թեմու րի 
հետ դիվանագիտական բանակցու թյու ններ 
վարելու  համար։ Երբ պատվիրակու թյանը 
հայտնի է դառնու մ, որ վերջինս գտնվու մ 
է Արցախու մ, իսպանացիները մե կնու մ են 
Տրապիզոն և Հայաստանի մի ջով անցնու մ 
են մի նչև Խոյ։ Այդ ճանապարհորդու թյու նն 
իր արտացոլու մն  է գտել Կլավիխոնի 
նոթերու մ, որտեղ նա հանգամանորեն 
նկարագրել է Տրապիզոնը, Սու րմալու ն, 

Երզնկան, Իգդիրը՝ որպես առևտրի ու  ար-
հեստի կենտրոններ, անդրադարձել է նաև 
տեղի հայ բնակչու թյանը՝ նշելով նրանց 
հյու րասիրու թյու նը, բարեպաշտու թյու նը։ 
Նա նկարագրել է նաև հայերի նկատմամբ 
մոնղոլ-թաթարների վայրագ վերաբեր-
մու նքը։ 
Հայ-իսպանական փոխհարաբերու թյու ն-

ների մասին արժեքավոր տեղեկու թյու ններ 
են հաղորդու մ նաև 15-րդ դ. իսպանացի 
ճանապարհորդ, հիդալգո Պերո Տաֆու րը, 
19-րդ դ. ռու ս հայտնի պատմաբան Մաքսիմ 
Կովալևսկին և ու րիշներ։ 
Առավել հետաքրքրու թյու ն են ներկայաց-

նու մ իսպանացի դիվանագետ Անտոնիո դե 
Գու վեայի հու շերը հայերի մասին, ով 1603-
1618 թթ. թու րք-պարսկական պատերազմի  
ժամանակ եղել է Պարսկաստանու մ 
իսպանական դեսպանու թյան կազմու մ, 
և նա ցավով է նկարագրել այդ պատե-
րազմի  ընթացքու մ հայերի կրած անլու ր 
տառապանքների մասին։ Այդ ժամանակա-
շրջանին է անդրադարձել նաև իր նոթերու մ 
իսպանացի մի սիոներ հայր Պելշիորը, ով 
1604-1605 թթ., լինելով Պարսկաստանու մ, 
անդրադարձել է այնտեղ գտնվող հայկական 
հու շարձաններին և հայ քրիստոնյաներին, 
Շահ-Աբաս I-ի կողմի ց իրականացված 
հայերի զանգվածային գերեվարու թյանը և 
կոտորածին։
Հայերի և Հայաստանի թեման իր ար-

տացոլու մն  է գտել նաև մի ջնադարյան 
իսպանական գրականու թյան մե ջ, մասնա-
վորապես՝ Միգել դե Սերվանտեսի, Լոպե 
դե Վեգայի, Բալտասար Գրասիայի, Պեդրո 
Կալդերոնի և այլոց ստեղծագործու թյու ն-
ներու մ։
Իսպանիայի մի ջնադարյան պատմու թյան 

հետ է առնչվու մ հայազգի վեստգոթական 
արքա Էրվիգի (Էրվիկիոս, 680-687 թթ.) 
անու նը։ Ըստ վաղմի ջնադարյան լատի-
նալեզու  «Ալֆոնսո III-ի ժամանակագրու -
թյան», որտեղ ներկայացված է Պիրենե-
յան թերակղզու  պատմու թյու նը, 
վեստգոթական արքա Վամբայի (672-680 
թթ) գահակալման ժամանակաշրջանից 
մի նչև Աստու րիայի արքա Օրդոնյո I-ի (850-
866 թթ) կառավարման վերջին շրջանը, 
բյու զանդականԿոստանդ 2-րդ կայսեր (641-
668 թթ.) կողմի ց արտաքսված հայ իշխան 
Արտավազդը (Արդաբաստ) ապաստան էր 
գտել Իսպանիայու մ, որտեղ վեստգոթերի 
արքա Խինդասվինտը (642-653 թթ.) շքե-
ղաշու ք կերպով նրան ընդու նել էր և նրան 
կնու թյան տվել իր զարմու հու ն։ Այդ ամու ս-
նու թյու նից ծնվել է նրանց որդին, ու մ ան-
վանել էին Էրվիգ, որն էլ վեստգոթական 
արքա Վամբային գահընկեց անելու ց հետո 
դարձել էր վեստգոթերի արքա։ Հենվելով 
աշխարհիկ և հոգևոր վերնախավի վրա՝ 
նա ձգտել է ամրապնդել թագավորական 
իշխանու թյու նն Իսպանիայու մ։ Նրա օրոք 
կառու ցվել են Մերիդայի պարիսպները, մի  
շարք կամու րջներ և այլն։ Վատառողջ լինե-
լու  պատճառով նա գահը ի վերջո զիջել է 
դստեր՝ Կիկսիլոնայի ամու սնու ն՝ Էգիկին, ով 
մորական կողմի ց եղել է Վամբայի զարմի կը։ 
Էրվիգը վախճանվել է 687 թվականին:
Իսպանիայի հետ է կապված նաև Կիլի-

կիայի հայոց վերջին արքա Լևոն VI Լու -
սինյանի (1374-1375 թթ.) ճակատագիրը, ով 
1375 թ. գերեվարվել էր իր ընտանիքի՝ կնոջ՝ 
Մարիու նի (Մարգարիտա դե Սու ասոն), 
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զու յգ դու ստրերի, Պողոս I կաթողիկոսի և 
տասնյակ հայ իշխանների հետ մի ասին 
եգիպտական մամլու քների սու լթան Ալ-
Աշրաֆ Շաբան II-ի կողմի ց և յոթ տարի շա-
րու նակ բանտարկված է եղել Կահիրեու մ։ 
Հայոց արքայի՝ բանտից ազատ արձակման 
հարցու մ կարևոր դերակատարու թյու ն է 
ու նեցել «Ֆրանցիսկյան» մի աբանու թյան 
անդամ հայր Ժան Դարդելը, ով այդ գործի 
մե ջ ներքաշել էր նաև Կաստիլիայի և Լեո-
նայի արքա Խու ան I-ին (1379-1390 թթ) և 
Արագոնի Պեդրո IV արքային (1336-1387 թթ.), 
որոնց ջանքերի շնորհիվ փրկագնի մի ջոցով 
1382 թ. ազատվելով գերու թյու նից՝ Լևոն VI-ը 
մե կնու մ է Եվրոպա (իսկ մի նչ այդ դարձյալ 
փրկագնի մի ջոցով բանտից ազատվել էին 
նաև հայոց կաթողիկոսը և, մի  քանի հայ 
իշխաններ, ինչպես նաև նրա կինը, ու մ 
երկու  դու ստրերը մահացել էին բանտու մ, 
մե կնու մ է Երու սաղեմ, որտեղ էլ անց է 
կացնու մ իր կյանքի վերջին տարիները), 
այցելու մ Հռոմի  Ուրբանոս VI պապին, ապա 
1383 թ. Անգլիայու մ հանդիպու մ Էդու արդ III 
արքային՝ վերջինիս հետ կնքելով Կիլիկիայի 
թագավորական գանձարանը պահպանելու  
վերաբերյալ համաձայնագիր մի նչև հայոց 
թագավորու թյան վերականգնու մը։ Այնու -
հետև նա մե կնու մ է Իսպանիա, որտեղ, ըստ  
անվանի պատմաբան և բանասեր Արշակ 
Ալպոյաճյանի՝ իսպանական գահակալները 
հայոց գահազու րկ արքային դիմավորու մ 
են արքայավայել պատիվն երով։ Խու ան 
I-ը 1385 թ. հատու կ հրովարտակով 
Մադրիդը, Անդու խարը և Վիլարեալը 
ցկյանս տնօրինելու  իրավու նքով նվիրա-
բերու մ է հայոց արքային։ Նրան նաև 
տարեկան ապահովու մ են 100 հազար 
արաբական դրախմա եկամու տով։ Ըստ 
պատմաբանների՝ Իսպանիայի գահակալ-
ների կողմի ց հայոց արքայի նկատմամբ 
նման ընդու նելու թյու ն իսպանացիները 
երբևիցե չէին տեսել։ Նրանք Լևոն VI-ին 
խոստանու մ են աջակցել Կիլիկիայի գահը 
վերստանալու  գործու մ։ Իրականու մ, վեր-
ջիններս ձգտու մ էին օգտագործել հայոց 
արքային Մերձավոր Արևելքու մ իրենց 
ազդեցու թյու նն ընդարձակելու  համար։ 
Սակայն 1390 թ. Խու ան I-ի մահից հետո 
վերջինիս որդու ՝ Էնրիկե III-ի ռեգենտները, 
ովքեր թշնամաբար էին ընդու նել Խու ան 
I-ի վերոհիշյալ հրովարտակը, անմի ջապես 
չեղյալ հայտարարեցին Լևոն VI-ի արտոնու -
թյու նները Կաստիլիայու մ, որից հետո նա 
ստիպված եղավ լքել Իսպանիան և մե կ-
նել Փարիզ, որտեղ Ֆրանսիայի թագա-
վոր Կարլոս VI-ը նրան դիմավորու մ է մե ծ 
հանդիսավորու թյամբ։ Սեն-Օու ենի պա-
լատը հանդիսացավ հայոց գահազու րկ ար-
քայի վերջին նստավայրը։ Տասնմե կ տա-
րի շարու նակ շրջագայելով եվրոպական 
երկրներով և դիմե լով արքաներին նրանցից 
օգնու թյու ն ստանալու  ապարդյու ն հու յսով 
էլ 1393 թ. վախճանվու մ է Կիլիկիայի հայոց 
վերջին արքան, որի աճյու նը ամփոփվու մ 
է դեռևս Լյու դովիկոս VII-ի օրոք 1137 թ. 
կառու ցված Փարիզի Սեն-Դենի տաճարու մ, 
որտեղ գտնվու մ են Ֆրանսիայի գրեթե բոլոր 
արքաների աճյու նները և տապանաքարերը։
Միջին դարերու մ Իսպանիա էին մե կ-

նու մ բազմաթիվ հայ ու խտավորներ, 
մասնավորապես՝ Գալիսիա, որտեղ գտըն-
վու մ էր Սանտյագո դե Կոմպոստելա 
վանքը, որտեղ պահվու մ են սու րբ Հակոբ 
Առաքյալի մասու նքները, որի պաշտան-
մու նքն Իսպանիայու մ ծագել էր դեռևս 
7-րդ դ. առաջին կեսին, բայց առավել մե ծ 

նշանակու թյու ն էր ձեռք բերել Ռեկոնկիս-
տայի ժամանակաշրջանու մ (8-15-րդ դդ.)։ 
Սանտյագո դե Կոմպոստելա վանքը, ինչպես 
նաև Երու սաղեմի  ս. Հակոբի հայկական 
տաճարը թե՛ իսպանացիների և թե՛ հայերի 
համար հանդիսացել են ու խտագնացու թյան 
կարևորագու յն կենտրոններ։ 
Դեռևս 11-րդ դ.  սկզբին՝ 1050 թ. Իպանիա՝ 

դեպի Սանտյագո դե Կոմպոստելա, ու խտա-
գնացու թյան է մե կնու մ Վասպու րականի 
արքա Հովհաննես-Սենեքերիմ Արծրու նու  
(1003-1021 թթ.) դու ստրը, ու մ անու նը թերևս 
անհայտ է մն ացել, և որտեղից նա այլևես 
չի վերադարձել Հայաստան։ Նա այնտեղ 
ամու սնացել է Բրագանսայի ազնվական 
դոն Մանդո Ալամ Ալդոյի հետ, ու նեցել 
զավակներ, որոնցից որդին՝ դոն Ֆերնան 
Մենդեսը, ամու սնացել է Կաստիլիայի ար-
քայադստեր, իսկ դու ստրը՝ դոննա Ուրի-
անա Մենդեսը, կոմս Ֆաֆես Սերազիմ դե 
Լանիոզո I-ի հետ, և այդ ամու սնու թյու նից 
սկիզբ է առել պորտու գալական (1640-1853 
թթ.), հետագայու մ նաև բրազիլական (1822-
1889 թթ.) Բրագանսա արքայատոհմը։ 
Ըստ  աստվածաբան, լեզվաբան Մկրտիչ 

Ավգերյանի՝ 13-րդ դ. սկզբներին Իսպանիա 
է մե կնու մ Հովհաննես վարդապետը, ով հա-
յերեն է թարգմանու մ ս. Հակոբ առաքյալի 
վկայաբանու թյու նը։ Իսկ 16-րդ դ. Հայաստան 
է գալիս Մու րսիայի եպիսկոպոսի որդի Բա-
քեքու ն, ով իսպաներեն է թարգմանու մ ս. 
Հակոբ առաքյալի մասին պարականոնի 
հայկական տարբերակը։ 
Ըստ Ղևոնդ Ալիշանի՝ Սանտյագո դե 

Կոմպոստելայու մ հայերն ու նեին իրենց 
հանգրվանը, որ կոչվու մ էր  «Երու սաղեմ», և 
որտեղ կատարվու մ էր հայերեն ժամե րգու -
թյու ն։ 
Դեպի Իսպանիա մե կնող առաջին հայ 

ու խտավորներից էր Մարտիրոս Երզնկա-
ցին, ու մ վերաբերյալ տեղեկու թյու նների 
հիմն ական աղբյու րը նրա ճանապարհոր-
դական նոթերն են, որոնք պահվու մ են 
Երևանի Մատենադարանու մ (ձեռագիր 
N3488, էջ 170բ-180ա): Նա մի աժամանակ 
համարվու մ է 15-րդ դ. երկրորդ կեսի առա-
ջին հայ նշանավոր ճանապարհորդը, որի 
ու ղևորու թյու նը դեպի Եվրոպա այսօր էլ 
շարու նակու մ է մն ալ գիտնականներից 
շատերի ու շադրու թյան կենտրոնու մ: Նրա 
ճանապարհորդու թյան մասին գրել են 
Ղևոնդ Ալիշանը, Քերովբե Պատկանյանը, 
Հրաչյա Աճառյանը, ֆրանսիացի աշխար-
հագետ Անտու ան Ժան Սեն-Մարտենը, 
անգլիացի հռչակավոր գրող Ուիլիամ Սո-
մե րսեթ Մոեմը և այլք, որոնք անվանել են 
նրան «զարմանալի, քաջ մարդ», «անվեհեր 
ճանապարհորդ», «բարեպաշտ քրիստոնյա»: 
Մարտիրոս Երզնկացու  քսան էջանոց ճա-

նապարհորդական նոթերից պարզվու մ է, 
որ հեղինակը վաղու ց էր երազել ու խտա-
գնացու թյու ն կատարել դեպի Եվրոպա՝ 
քրիստոնյա առաքյալների գլխավոր սըր-
բավայրերը, խոնարհվել Սանտյագո դե 
Կոմպոստելայու մ ս. Հակոբ առաքյալի գե-
րեզմանին։ Այդ մասին նա գրել է այսպես. 
«Վաղու ց հետէ փափաքէի սու րբ գլխավոր 
առաքէլոց գերեզմանին և սու րբ Յակոբայ 
գերեզմանին տեսնելոյ»: Իր բաղձալի ցան-
կու թյու նն իրագործելու  համար նա 1489 
թ. հոկտեմբերին դու րս էր եկել Երզնկայից 
և ու ղևորվել դեպի Եվրոպա։ Այդ ողջ ճա-
նապարհորդու թյու նը տևել է ավելի քան 
յոթ տարի՝ մի նչև 1497 թ.։ Մինչ 1492 թ. 
Սանտյագո դե Կոմպոստելա ժամանելը՝ 
Մարտիրոս Երզնկացին լինու մ է նաև 
եվրոպական բազմաթիվ երկրներու մ։ Նրա 
ու ղեգրու թյան գրեթե կեսը վերաբերու մ է 

Իսպանիային, որտեղ մանրամասնորեն 
նկարագրել է ս. Հակոբ առաքյալի վան-
քը, անդրադարձել է իսպանացիների 
հյու րընկալու թյանը, ջերմու թյանը, նրանց 
առօրյա կյանքին։ Ավելի քան երկու  ամի ս 
Ատլանտյան օվկիանոսու մ նավարկելու ց 
հետո (ենթադրվու մ է, որ նա մասնակից է 
եղել Քրիստափոր Կոլու մբոսի կողմի ց 1493 
թ. սեպտեմբերին ձեռնարկած երկրորդ 
արշավախմբի ճանապարհորդու թյանը) 
ժամանու մ է Սևիլիա, հանդիպու մ Կաստի-
լիայի Իզաբելլա թագու հու ն, որի, ինչպես 
նաև Հռոմի  Ինոկենտիոս VIII պապի և 
այլոց հետ նրա հանդիպու մն երի (որոնց 
մասին նա հիշատակու մ է իր նոթերու մ, 
բայց չի նկարագրու մ) դրդապատճառները, 
նրանց խոսակցու թյան, ձեռք բերված պայ-
մանավորվածու թյու նների և ստացած առա-
ջադրանքների բու ն նյու թը մե զ համար 
դեռևս չբացահայտված են մն ու մ, մե կնու մ է 
Բարսելոնա, այնու հետև՝ Վալենսիա։
Սանտյագո դե Կոմպոստելա մե կնել են 

նաև այլ հայ ու խտավորներ՝ Հովհաննես 
վարդապետը 15-րդ դարու մ, ով իր թո-
ղած հիշատակարանու մ նկարագրել է 
Իսպանիայի եկեղեցական ծեսերը, տո-
նական երթերը, այնու հետև Սարգիս 
աբեղան 16-րդ դարու մ, ով նու յնպես իր 
ու խտագնացու թյու նը սկսել էր Երզնկայից 
1587 թ. և հասել էր մի նչև «սու րբ Հակոբայ 
աշխարհ»։ Նա մանրամասնորեն է նկա-
րագրել Իսպանիայի եկեղեցիները, վան-
քերը, Մադրիդը, Սևիլիան, մե ծապես 
տպավորվել Ֆիլիպ II-ի օրոք կառու ցված 
Էսկորիալով։ 17-րդ դ .սկզբին Իսպանիա 
է մե կնու մ նաև Ավգու ստինոս Բաջեցին, 
ով, Պարսկասատանից ու ղևորվելով դեպի 
Եվրոպա, լինու մ է մի  շարք երկրներու մ՝ 
մանրամասն նկարագրելով Իտալիայի և 
Իսպանիայի եկեղեցիները։ Նա Իսպանիան 
համարել է «լավ աշխարհ», իսկ իսպա-
նացիներին անվանել «բարի քրիստոնյա-
ներ»։
Հայ ու խտավորների հիմն ական նպա-

տակը, ինչպես նշվեց, եղել է տեսնել Իսպա-
նիայու մ ս. Հակոբ առաքյալի գերեզմանը, 
սակայն վերջիններիս ու շադրու թյու նը 
չի վրիպել նաև իսպանացիների կյանքը, 
նրանց առօրյան, իսպանական քաղաքներն 
ու  եկեղեցիները։ Նման հետաքրքրու թյու ն 
դրսևորել են նաև հայ վաճառականները, 
գործարարները։ 16-17-րդ դդ. հատկապես 
հաճախակի են դառնու մ վերջիններիս այցե-
լու թյու ններն Իսպանիայի առևտրական 
կենտրոններ։ Այդ վաճառականներից 
մե կին՝ Զաքարիա Ագու լեցու ն, ով 1660 թ. 
գործնական հանդիպու մն եր է ու նեցել Կա-
դիսու մ, հիշատակու մ է Ղևոնդ Ալիշանը։ 
Այդ ժամանակ Կադիսի կառավարիչը եղել 
է հայազգի Ֆրակելան, ով կոչվել է նաև 
Խու ան Գլադ Հայ։ Կադիսու մ, ինչպես նաև 
Անդալու սու մ, 16-րդ դ.-ից գործել են հայ-
կական մշտական համայնքներ։ 
Ըստ ռու ս պատմաբան Մաքսիմ Կովալևս-

կու ՝ արդեն 16-րդ դ. վերջին և 17-րդ դ. սկզբին 
Պիրենեյան թերակղզու  արևելյան ափերին 
հու յների հետ մի ասին բնակու թյու ն էին 
հաստատել նաև բազմաթիվ քրիստոնյա 
հայեր։ 
Այսպիսով՝ տարբեր ժամակներու մ հաս-

տատվելով Իսպանիայու մ և բարեկամական 
հարաբերու թյու նների մե ջ մտնելով տեղի 
բնակիչների հետ՝ հայերը բեղու ն կյանքով 
սկսեցին ապրել և կարողացան ինքնա-
դրսևորվել տարբեր ասպարեզներու մ։ 
Նրանք գործու ն մասնակցու թյու ն ու նեցան 
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և ներկայու մս էլ շարու նակու մ են ու նենալ 
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Ես համոզված եմ, որ եթե մե նք, հայերս, 
մե ր ազգային հարստու թյու նների ցու ցակը 
կազմե լիս լինենք, ապա առաջին տեղը այդ 
ցու ցակու մ լինելու  է մե ր լեզու ն։ Ռու սներն 
իրենց մայրենին իրավամբ կոչու մ են ՄԵԾ 
ԵՎ ՀԶՈՐ,  պարսիկները մե ծն Ֆիրդու սու  
լեզվին որակու մ են որպես ՔԱՂՑՐԱՆՈՒ Շ, 
իսկ մե նք, հայերս, մե ր մայրենի լեզվին 
անվանելով ԱՍՏՎԱԾԱՏՈՒ Ր, հավատաց-
նու մ եմ Ձեզ, հարգելի ընթերցողնե՛ր, որ 
ամե նևին էլ նրան չե՛նք գերագնահատու մ։ 
Անհրաժեշտու թյու ն չկա թվարկելու  մե ր 
մայրենու  արժանիքները, մե նք գիտենք 
նրանք։ Մենք գիտենք նաև, թե ինչպիսի 
բարձր բնու թագրեր են տվել մե ր լեզվին 
անցյալի, ներկայի, ու  հավատացնու մ եմ 
Ձեզ, ապագայու մ կտան, համաշխարհային 
մշակու յթի գործիչները, սակայն այսօր ես 
ու զու մ եմ մի  կարևոր հարցադրու մ անել.
ինչքանո՞վ ենք մե նք առօրյա կյանքու մ 
օգտվու մ մե ր նախնիների ջանքերով 
ստեղծված, ժամանակի բոցերով անցած ու  
կոփված մե ր Աստվածային լեզվից։ Մենք 
ասելով ես առաջին հերթին նկատի ու նեմ 
մե ր հասարակու թյան երևելի մարդկանց, ու  
նրանց թվու մ առաջին հերթին, մե ր երկրի 
ղեկավարներին։  
Հասարակական կյանքը, որով մե նք ապ-

րու մ ենք, սկսած պետական ապարատի 
բու րգի գագաթից մի նչև թաղային ոստիկանն 
ու  գյու ղապետը, իրականու մ ընթանու մ է 
գրական հայերենից բացի, մի  քանի բար-
բառներով ևս։ Մեր մարդիկ շփվու մ են 
աշխատավայրու մ, դատարաններու մ, 
պետական հիմն արկներու մ, հեռու ստատե-
սու թյու նու մ, ողջ հանրու թյան առջև, բայց 
հազարից մե կ անգամ է լինու մ, երբ հան-
րու թյանը հայտնի որևէ մարդ, լինի դա հան-
րապետու թյան ղեկավարը կամ էլ ավելի 
փոքր տրամաչափի գործիչ, աչքի է ընկնու մ 
վառ խոսքով, իր հայտնի հրապարակային 
կամ հեռու ստատեսային ելու յթով։ Ես կյան-
քու մս տեսած չկամ մե կին, ով իր վառ, 
հռետորական խոսքով աչքի ընկներ մե ր 
հասարակու թյան առջև։ Մարդիկ խոսու մ 
են, բանավիճու մ, զեկու ցու մ են իրենց արած-
չարածի մասին, բայց նրանց խոսքը ԳՈՐՇ 
Է, մի  տեսակ անաղ, անյու ղ, անհամե մու նք, 
անհամ, իսկ հեռու ստատեսային էկրանից 
լավագու յն դեպքու մ կլսես որևէ սրամի տ 

անեկդոտ ու  վերջ։ Մենք նրանց լսու մ ենք, 
որովհետև պարտավոր ենք լսել, մե նք 
կու լ ենք գնու մ նրանց, ասենք այսպես, 
բազկաթոռային հեղինակու թյանը։ Թե՛ շըր-
ջանային, թե՛ հանրապետական մակար-
դակի Ցիցերոններն ու  Դավիթ Անհաղթները, 
որպես դասակարգ, վերացել են։  Բայց։

21-դ դարը մե զ բերեց ո՛չ մի այն հիաս-
թափու թյու ններ մե ր կեցու թյան համարյա 
բոլոր բնագավառներու մ։ 21-րդ դարը մե զ 
նվիրեց մի  քաղաքական գործիչ, ով արմա-
տապես տարբերվու մ է Հայաստանի 
քաղաքական երկնակամարի մյու ս աստ-
ղերից այնպես, ինչպես ու սու րական 
վագրն է տարբերվու մ ընտանի կատվից։ 
Դա ու սու րական վագրի դերն ստանձնած, 
Հայաստանի այսօրվա վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինյանն է։ Շու րջ երեք ամի ս է ես 
զբաղված եմ նրա հանրային ելու յթների 
վերլու ծու թյամբ, սկսած 1999 թվականի 
հարցազրու յցից, երբ նա մի անշանակ հայ-
տարարեց, որ ինքը չի՛ հանդիսանու մ ինչ-
որ մե կի խաղի ֆիգու րան, այլ գերադա-
սու մ է սեփական խաղը սեփական 
խաղի կանոններով։ Տակավին պատանի 
Փաշինյանն իր այս խոսքով փաստացի 
մարտահրավեր էր նետու մ բոլորին, մար-
տահրավեր, որն աննկատ մն աց Հայաս-
տանու մ գործող քաղաքական «զու բրերին» 
ու  ավելի մանր տրամաչափի քաղաքական 
գործիչներին։  Եվ այսպես։
Քաղաքական գործիչը, ով թատերաբեմ 

է մտնու մ, պետք է մի անշանակ ասի 
իր՝ ով լինելու  մասին։ Հատկապես մե ր, 
դրամատիզմի  ծայր աստիճանի հասած 
հասարակու թյան մե ջ, որտեղ սատանան 
սրբի դիմակ է հագել, իսկ գայլը ոչխարի 
մորթի հագած՝ շարական է կարդու մ։ Ընդ 
որու մ կարդու մ է լպրծու ն, ոչինչ չասող ու  
ամե ն ինչ ասող խոսքով, որից երբեք չես 
հասկանա, չե՛ս հասկանա, նա Աստծո՞ 
կողմն ակիցն է, թե՞ Սատանայի։  Մենք, 
շարքային քաղաքացիներս, ու զու մ ենք իմա-
նալ, թե մե զ խոսք ասող ու   առաջնորդի 
դերին հավակնող մարդն ո՞վ է, ի՞նչ է 
ու զու մ, ու ՞ր է գնու մ, անկե՞ղծ է նա թե ոչ, և 
որ ամե նակարևորն է, կարո՞ղ է արդյոք նա 
իշխանական լու ծը քաշել բավականաչափ 
արդյու նավետու թյամբ։ Մեզ անհրաժեշտ 
է իմանալ, որ նրա հետևից գնալով, փոսը 

կընկնե՞նք, թե չէ։ Նա «թշնամի ՞ է», թե՞ բա-
րեկամ, մորթապա՞շտ է, թե՞ հանրային շա-
հի ջատագով։ Փաշինյանի քաղաքական 
գործու նեու թյան սկզբից առ այսօր, նրա 
բոլոր ելու յթներու մ ընդգծված անցնու մ է 
ազգային շահը, որը մանրանալով, դառ-
նու մ է համայնքի կոնկրետ պրոբլեմ, ան-
հատի անձնական հարց ու  դիտարկվու մ է 
ՈՐՈՇԱԿԻՈՐԵՆ,  տվյալ տեղու մ ու  ժամա-
նակու մ, կոնկրետ մարդկանց հետ։ Այսինքն 
գոյու թյու ն ու նի կոնկրետ հարցադրու մ, 
որը իր լու ծման ալգորիթմով հասկանալի է 
դառնու մ լսարանին, դառնու մ է դյու րամարս 
իր շոշափելի հանգու ցալու ծու մով։  Սա՛ է, որ 
գրավու մ է լսարանին ու  շարքային քաղաքա-
ցու ն։ Սա՛ է, որ չու նեն մե ր քաղաքական 
երկնակամարի թափառող աստղերը։
Դիտարկենք մե կ օրինակ հակառակ 

կողմի ց։ Ավագ սերու նդը լավ է հիշու մ լու -
սահոգի Կարեն Դեմի րճյանի ելու յթը ժողո-
վրդի առջև, երբ նա, չիմանալով ինչ անել, 
հրապարակու մ Ղարաբաղ ու  մի ացու մ պա-
հանջող ժողովրդին պատասխանու մ էր. 
«Ղարաբաղը գրպանու մս է՞, որ հանեմ ձեզ 
տամ»։ Ինչպիսի՞ եզրակացու թյու ններ կա-
րելի է անել այսպիսի հայտարարու թյու նից 
հետո։ 
Առաջին և գլխավոր եզրակացու թյու ն. 

մարդս դրու թյանը չի տիրապետու մ, նա 
տեղյակ չէ իր երկրու մ տեղի ու նեցող 
պրոցեսներին ու  նրանց վրա ազդելու  հնա-
րավորու թյու ն չու նի։ Ուստի խու ճապի մե ջ 
է։ Իր կառավարման տարիներին նա մե ծ 
սիստեմի  մի  տեղամասի ղեկավար էր, ով 
լավ գիտեր հնարավոր իրավիճակների 
հայտնվելու  մասին (դրանք շատ քիչն 
էին, մե ծ սիստեմը կառու ցողը գիտեր 
իր հետնորդների համե ստ պոտենցյալի 
մասին), ու  գիտե՛ր նրանց քանակն ու  
լու ծման ալգորիթմն եր։ Կենտրոնը նախօ-
րոք հոգու մ էր այդ մասին։  Իսկ հիմա նա 
հայտնվել է մի  զորահրամանատարի դե-
րու մ, ով խաղաղ տարիներին սովոր էր տրի-
բու նայու մ կանգնած ընդու նել շքերթներ ու  
ճառեր արտասանել հայրենասիրական թե-
մաներով, բայց հիմա պատերա՛զմ է սկսվել 
ու  պետք են պատերազմական իրավիճակին 
համապատասխան որոշու մն եր, իսկ 
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ինքն ընդու նակ չէ դրան։ Թշնամի ն 
հայտնվելու  է անհայտ կողմի ց, անհայտ 
հնարավորու թյու ններով ու  անհայտ նպա-
տակներով, նա մա՛հ է բերու մ քեզ ու  քո 
ժողովրդին ու  դու  պատրա՛ստ պիտի լի-
նես դրան, կարողանաս մե ՛ծ ճշտու թյամբ 
կանխատեսել դեպքերի զարգացման 
բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Հազա՜ր 
ողորմի  քեզ, Վլադի՛մի ր Իլյիչ, ասու մ էիր. 
«Կառավարել, նշանակու մ է կանխատեսել» 
(Управлять – значит предвидеть!) Դրանով 
էլ տարբերվու մ է տաղանդը մի ջակից, հան-
ճարը՝ տաղանդից։ Կարեն Դեմի րճյանը, չու -
նենալով կայու ն հայացքներ ու  ու ղեցու յց-
ներ, չու նենալով հռետորական տաղանդ ու  
չլինելով հանճար՝  գնաց հարմարվելու  ու  
կիսատ-պռատ որոշու մն եր կայացնելու  ճա-
նապարհով ու  կործանվեց՝ դառնալով իր 
նման անկայու ն հայացքներ, բայց ագրեսիվ 
ու  ավազակային բնու յթ ու նեցողների զոհ։ 
Գիտնականներն ասու մ են, որ ճիշտ 

հարցադրու մն  արդեն հարցի լու ծման 
հաջող սկի՛զբն է, եթե ոչ լու ծման կեսը։ Դե-
մի րճյանը չկարողացա՛վ որոշել իր անելիքը, 
չկարողացավ գործող պետական ապա-
րատն օգտագործել իր, անկասկած, բարի 
ու  առաքինի նպատակների համար ու  իր 
բռից բաց թողելով իշխանու թյու նը, դարձավ 
պատմական անցյալ։ («Հանգիստս այսպես 
ցնդեց վաղանցու կ/// Իշխանու թյու նը դա 
մի  խխու ՛նջ է, դա հովի շու ՛նչ է, լպրծու ն մի  
ձու կ» – Ֆիրդու սի, Շահ-նամե ) Նրա խոսքը 
վառ չէր, համարյա մի շտ գու նատ էր, իսկ 
նրա լսարանը արդեն երկրորդ խոսքից 
հոգնու մ էր վաղու ց լսվող ստանդարտ ու  
մի ապաղաղ խոսքից։ Դեմի րճյանը լինելով 
հանրապետու թյան ղեկավար, վատ հռետոր 
էր, չէ՛ր տիրապետու մ այդ արվեստին, 
ու  հայոց լեզվի ԱՀՌԵԼԻ  հնարավորու -
թյու նները նրա կողքով անցնու մ էին, ոչնչով 
չօգնելով նրա գործու նեու թյանը։ Նու յն «հի-
վանդու թյամբ» էին տառապու մ Դեմի րճ-
յանի ենթակաները, ովքեր ավանդու յթի 
համաձայն, բերանները բաց, սպասու մ էին 
իրենց «շեֆի»  հրամաններին, իսկ «շեֆը» 
լու ռ էր մն ու մ, երբեմն , լավագու յն դեպքու մ 
ինչ-որ անձև խոսք շպրտելով որոշու մն եր 
սպասող իր ենթականերին ու  ժողովրդին։ 
Նու յն այս «հիվանդու թյամբ» էին տառապու մ 
նաև  նրան հաջորդող Ս. Հարու թյու նյանը, 
Լ. Տեր-Պետրոսյանը, Ռ. Քոչարյանն ու  Ս. 
Սարգսյանը, որոնցից երկրորդի, լեզվաբանի 
մասին ժողովու րդը նու յնիսկ անեկդոտ էր 
հնարել, թե Լևոնը խոսու մ է բոլոր լեզու -
ներով, հասկանու մ բոլոր լեզու ները, բացա-
ռու թյամբ սեփական ժողովրդի լեզվից։ 
Քաղաքական դաշտ մտած Նիկոլ Փա-

շինյանը երբեք ոչ մի  սիստեմի  մարդ չի եղել, 
իսկ եթե եղել է, ապա եղել է ի՛ր ստեղծած 
փոքրիկ սիստեմի  մասը, ընդ որու մ այդ սիս-
տեմի  կորիզն ու  ծանրու թյան կենտրոնը։ Նա 
ազա՛տ է, նրա վրա ծանրու թյան ու ժից բացի 
ո՛չ մի  ու ժ չի ազդու մ, ու ստի նա կարո՛ղ է 
մարտահրավեր նետել մե ծ, ամե ն տեսակի 
ատրիբու տներով զինված  սիստեմի ն, մե -
նա՛կ։ Նրա հիմն ական զենքերից մե կն այդ 
ճակատամարտու մ հայոց ամե նազոր, Աստ-
վածային լեզու ն է, եթե ոչ գլխավորը։ Բա-
նասիրական ֆակու լտետի գերազանցիկն 
ակնհայտորեն իր հինգերը իզու ր չի ստացել 
ու  փա՜ռք նրա ու սու ցիչներին։ Նա իր ելու յթ-
ներու մ ամբողջու թյամբ օգտագործու մ է 

հռետորական արվեստի ողջ պաշարը։ 
Դիտարկենք մի  քանի օրինակներ, որոնք, 
ինձ թվու մ է, օգտակար կլինեն հայ երի-
տասարդու թյանն ընդհանրապես ու  ու սա-
նողու թյանը մասնավորապես։

úñÇÝ³Ï ³é³çÇÝ. Պատգամավոր Փաշին-
յանը (արդեն վարչապետի թեկնածու ն) 
ընդդիմախոսի արգու մե նտն օգտագործու մ 
է նրան իսկ ընդդեմ։ Սա հռետորական ար-
վեստի «այկիդոն» է, երբ հակառակորդիդ 
ու ժն օգտագործու մ ես նրան տապալելու  
համար։ Հանրապետական կու սակցու թյան 
ներկայացու ցիչը (Շարմազանով) մե ղադրեց 
Փաշինյանին, թե նա չու նի կոնկրետ թվեր 
իր առաջիկա գործու նեու թյան ծրագրու մ, որ 
առանց կոնկրետ թվերի դա երազների պլան 
է։ Լավ կլիներ չմե ղադրեր ու  լու ռ մն ար։ 
Ահա՛  Փաշինյանի պատասխանը. «Այո՛, 
դա երազների պլան է, որովհետև դու ք թվե-
րի տակ տրորե՛լ եք մարդկանց երազելու  
իրավու նքն ու  հնարավորու թյու նը...», 
այնու հետև. «...հայտարարու մ եմ պաշ-
տոնական թվեր, ...կոռու պցիան՝ զրո, 
բիզնեսի ամե նամսյա վճարու մն երը վար-
չապետի եղբորը՝ զրո, մաքսատանը 
սպասելու  ժամանակը՝ զրո...»։ Եվ այս 
ամե նն ասվու մ է շեշտավորվա՛ծ, ձայնի 
ամպլիտու դայի պարբերական շեշտմա՛մբ 
ու  համապատասխան ժեստերով։ Սա այն 
դեպքն է, երբ թշնամու  արձակած արկերը 
բռնու մ ես ու  հետ ես շպրտու մ նրա դիրքերի 
վրա։ Սա այն դեպքն է, երբ վերջին թիվը, 
ոչնչու թյան խորհրդանի՛շը, զրո՛ն, դառնու մ 
է իդեալական ու  ցանկալի իրավիճակի 
խորհրդանիշ, զբաղեցնու մ է առաջին տե-
ղը թվային առանցքի բոլո՛ր թվերի մե ջ։ 
(Տանենք պատմական զու գահեռ։ 1815 թիվ, 
Վատեռլոոյի դաշտ։ Գեներալ Կամբրոնը, ի 
պատասխան անգլիացի սպայի հանձնվե-
լու  առաջարկին, ամե նավերջին բառը դարձ-
նու մ է առաջնային, այդ բառո՛վ իսկ իրեն 
ապահովելով պատմական անմահու թյու ն. 
«Ա՛ղբ, գվարդիան մե ռնու մ է, բայց չի՛ հանձ-
նըվու մ։») 

úñÇÝ³Ï »ñÏñáñ¹. Սու րեն Խաչատրյանի՝ 
Սյու նիքի մարզպետ նշանակվելու  փաս-
տի արձագանքը։ Հեգնանքն ու  հու մորը 
վաղու ՛ց  են տեղ գտել Փաշինյանի զի-
նանոցու մ։ Նա կառավարող կու սակ-
ցու թյան առաջնորդներից (այն ժամա-
նակվա վարչապետ) Հ. Աբրամյանին 
տառացիորեն մե րկացնու մ է, աշխարհով 
մե կ ծաղրի ենթարկելով նրա կադրային 
քաղաքականու թյու նը։ Փաշինյանը վարչա-
պետին պատմու մ է երևակայական 
քաղաքացու  մասին, ով աշխատանք է 
փնտրու մ, ու նենալով Սյու նիքի մարզպետի 
նման քրեական հարու ստ անցյալ ու  
խնդրու մ է աշխատանք տալ նրան կառա-
վարու թյու նու մ, աչքի առջև ու նենալով հան-
ցագործի՝ պաշտոնի նշանակվելու  փաստը։ 
Նա հեգնանքով հարց է տալիս. գու ցե դու ք 
որդեգրել եք ռեցիդիվիստներին ու ղղելու  
ռազմավարու թյու ՞ն, նրանց նշանակելով 
պետական բարձր պաշտոնների, նրանց 
ու ղղվելու  նկատառու մն երով։ Ծաղրի 
աստիճանը հենց սկզբից այնպիսին է, որ 
ծիծաղի պայթյու ն է առաջ բերու մ թե՛ Ազ-
գային Ժողովու մ, թե՛ հեռու ստացու յցի 
առջև նստած ժողովրդի շրջանու մ։ Բայց 
մե րկացած վարչապետը, հավատարիմ վա-
սալի նման իրեն շպրտու մ է Փաշինյանի  
քննադատող գնդացրի վրա, պաշտպանելով 
օլիգարխիայի գլխավոր «կադրավիկ» և 

իր անմի ջական պետ («սենսեյ», «շեյխ», 
«ղզլբաշի», «батька», «պապա», «հեղինակու -
թյու ն» կամ չգիտեմ թե ով) Ս. Սարգսյանին, 
իր վրա է վերցնու մ մարզպետի պաշտոնու մ 
կրկնահանցագործի՝ պետական պաշտոնին 
նշանակման փաստը, թաղու մային լրջու -
թյու ն ու նեցող դեմքով ցու ցաբերելով ան-
նախադեպ հաստակաշու թյու ն, ձևացնելով, 
թե չի նկատու մ Փաշինյանի սպանիչ հու մորը։ 
Նա մե րկացած՝ ձեռքները փրփու րների՛ն է 
գցու մ, ի՛նքն էլ ներքու ստ իմանալով, որ զու ր 
ջանքեր են դրանք։ Փաշինյանն այստեղ մե ծն 
Ֆիրդու սու  օրինակելի աշակե՛րտն է, ով իր 
հերոսի շու րթերով (Ռոստամ, Թու լատի հետ 
բանավեճելիս) ասու մ է. «...Ծիծաղը մտքի 
շա՛նթն է մոլեգին, //Որ վերջ է դնու մ  ԼԿՏԻ, 
ՄԱՐՏՆՉՈՂ  ՏԽՄԱՐԻ  ՓԱՌՔԻՆ...»։  

úñÇÝ³Ï »ññáñ¹. Փաստերի հակադրու -
թյու ն։ ա) Փաշինյանը ընդդիմախոսներին 
տապալու մ է, ցու յց է տալով իրե՛նց իսկ 
աշխատանքի արդյու նքները տարբեր 
բևեռների վրա, երբ հիշու մ է ավագ 
սպաների կյանքի աղետալի վիճակը 
ընտանիք-խրամատ ճանապարհին, ան-
տու ն մայորների, փոխգնդապետների, գըն-
դապետների կյանքն այն ժամանակ, երբ 
բարձրաստիճան պետերի համար բաղնիք 
են կառու ցել 40 մի լիոն դոլար արժողու -
թյամբ, հանգստավայր-ամառանոց 60 մի -
լիոն դոլար արժողու թյամբ։ Նրանց ա՛չքն 
է կոխու մ «ներքին կու լտու րա» հասկա-
ցու թյու նը, քանզի իրո՛ք կասկած կա, որ իր 
քաղաքական հակառակորդները լսած լինեն 
այդ մասին։ բ) «...ու  ձեր պահած ընտանիքնե-
րի ֆոնի վրա յա, որ Հայաստանու մ 200 հա-
զար ընտանիք աղքա՛տ ա, հացին կակա՛ 
յա ասու մ...»։ Այս համարձակ ու  սպանիչ 
խո՛սքն է, որն ասվելով առօրյա, ոչ գրական, 
բայց «տեղական»  ու  պատկերավոր խոսքով 
տապալու մ է ընդդիմախոս-պաշտոնյաին, 
ի ցու յց է դնու մ նրա անկարողու թյու նն ու  
անհամապատասխանու թյու նը իր պաշտո-
նին։ Այս խո՛սքն է, որ ընկճված ժողովրդին 
հու յս է տալիս ու  կյանքի անորոշու թյան 
խավարով լցված թու նելի վերջու մ՝ լու յս 
ու  հու յս, որ կգան լավ ժամանակներ։ Այս 
խո՛սքն է, որ ընկճվածին ու ՛ժ է տալիս, իսկ 
համարձակ մարդու ն՝ կրկնապատկու մ 
ու ժերը, իսկ հակառակորդներին ստիպու մ 
պապանձվել։ Ակամա հիշու մ ես մե ծն Թու -
մանյանին. «Հե՜յ պարոններ, ակա՛նջ արեք, //
Մի բան պատմե մ հիմի  ձեզ, //Տեսեք խոսքս 
ու ՜ր է գնու մ //Քաջ որսկանի գյու լլի պես»։

úñÇÝ³Ï ãáñáñ¹. Այս հռետորական 
քայլը, իմ հարգարժան ընթերցողներ, ես 
առաջին անգամ եմ տեսնու մ։ Սա նոր 
բան է։ Հավատացնու մ եմ Ձեզ, որ ես քիչ 
գրականու թյու ն կարդացած չկամ, գիտեմ 
խոսքի, մե կ նախադասու թյան, բառակա-
պակցու թյան, բառի արժեքը, բայց որ մե կ 
տա՞ռը բարձրանա ու թերորդ հորիզոնական, 
այսպիսի բան չե՛մ տեսել։ Հիշու ՞մ եք մա-
յիսի 8-ի բանավեճը Հանրապետական 
կու սակցու թյան անդամի  հետ, ով խոսու մ 
էր իշխանական գլխարկի ծանրու թյան, 
Փաշինյանի «փորձի բացակայու թյան»  
մասին։ Կարծես թե Փաշինյանը չէ՛, ով 
15 տարի զբաղված է մի այն իրենց ոս-
կորները ջարդելով, գլխու ղեղի դերին հա-
վակնող նրանց ողնու ղեղը ցրիվ տալով։ 
– Ո՛չ, – ասու մ է Փաշինյանը, – ծանր չէ՛ 
այդ գլխարկը, որովհետև մե նք ու նենք մե ր 
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ժողովրդի աջակցու թյու ն-Ը՛, և  մե ր  ժողո-
վրդի վստահու թյու ն-Ը՛, հասկացնելով, որ 
իր հակառակորդները չու նեն Ո՛Չ ժողովրդի 
վստահու թյու ն-Ը՛, ո՛չ էլ ժողովրդի աջակ-
ցու թյու ն-Ը՛։ Հիրավի, այսպիսի ոչնչացնող 
տառից հետո թատերաբեմու մ մի այն քաղա-
քական դիակներ էին մն ալու , ինչն էլ և տեղի 
ու նեցավ։  

úñÇÝ³Ï ÑÇÝ·»ñáñ¹. Փաշինյանը իր 
ելու յթներու մ հաճախ է օգտագործու մ գե-
ղարվեստական պատկերավոր խոսքը, 
վերցրած հայկական, սովետական ու  հա-
մաշխարհային գրականու թյան դասա-
կաններից, կինոյից ու  արվեստից։ Այս 
առու մով Հայաստանի նախորդ պետերը 
դրսևորել են իրենց որպես չորու ցամաք 
խոսքի կարկառու ն դեմքեր։
Փաշինյանը չի՛ օգտագործու մ օտարա-

ծին ու  դժվարամարս բառեր, նա Թու ման-
յանի արժանի աշակե՛րտն է, ով իր 
մի տքը պարզ խոսքով է ասու մ, իրեն չի՛ 
կոտորու մ գիտական, մասնագիտական 
տերմի ններ փնտրելով, ինչպես Ռու սաս-
տանի Դաշնու թյան քաղաքական դաշ-
տի Քաջ Նազար, կառավարու թյան հան-
գու ցյալ նախագահ Եգոր Գայդարը իր 
հայտնի «инфляционные ожидания» ու  
նմանատիպ տերմի ններով, ով այսպիսի ու  
նմանատիպ բառերով պարբերաբար մե ՛խ 
էր խփու մ սեփական կարիերայի ու  հե-
ղինակու թյան դագաղներին։ Փաշինյանի 
խոսքը Թու մանյանի խոսքի նման պարզ է 
ու  հստակ, հարու ստ մե ջբերու մն երով ամե -
նատարբեր դասականներից (Օրինակ. 
«Царь ненастоящий!!!», «Նաջարյանի ասածը 
Ձեզ համար ի՞նչ նշանակու թյու ն ու նի...», 
Կիկոսի պատմու թյու նը և այլն)։ Ինտեր-
նետը լիքն է Փաշինյանի ելու յթներով, 
հարգարժան ընթերցողը կարող է տեսնել 
գեղարվեստական պատկերավոր խոսքի 
ու ժը նրա ելու յթներու մ։
Թող ոմանք չմտածեն, թե ես դրական խոսք 

ասելով Հայաստանի այսօրվա ղեկավարի 
հասցեին, մի աժամանակ ու զու մ եմ քար 

շպրտել նախորդների բանջարանոցները, 
մտածեն, թե «մե ռած առյու ծին» քացի 
տալը հեշտ բան է։ Աստված մի ՛ արարցե, 
ես այդպիսի նպատակ չու նեմ, այստեղից 
նախ առյու ծի հոտ չի գալիս, հետո էլ 
նրանք արդե՛ն իրենց գործու նեու թյամբ Հա-
յաստանը հասցրել են կործանման եզրին 
ու  նրա՛նց գործու նեու թյան հետևանքով է, 
որ Հայաստանի բանակու մ ցեցի նման բազ-
մացել են զինվորի պահածո («հայերեն»՝ 
տու շոնկա) ու  ներքին սպիտակեղեն գո-
ղացող սպաները, ու  որոնք, իմ խորին համոզ-
մամբ, նու յնիսկ Փաշինյանի հրամանով, մե կ 
ակնթարթու մ մարդ չեն դառնա։
Բայց վերադառնանք, ինչպես ասու մ էին 

անցյալի մե ծերը, մե ր ոչխարներին։
Հայտնի բան է, որ այն ազգը, ով չու նի 

գրագետ ու  հայրենասեր երիտասարդու -
թյու ն, կամ մե ռած է, կամ էլ ապրելու  է ողոր-
մե լի կյանքով։ Ուստի ես այս հոդվածով 
առաջին հերթին կոչ եմ անու մ մե ր երի-
տասարդու թյանը, ու  հա՛տկապես մե ր 
ու սանողու թյանը, լրջորեն ու սու մն ասիրել 
վարչապետ Փաշինյանի ելու յթները բոլոր 
ատյաններու մ, սովորե՛լ նրանից ու  դրա 
հիման վրա մշակել սեփական խոսքի ար-
վեստը սեփական դիմագծերով։ Նրանից 
սովորել ճշմարտու թյան աչքի՛ն նայելու  ու  
ճշմարիտ խո՛սք ասելու  առանց վախենալու , 
չնայած երբեմն  ճշմարիտ խոսքն ասելը կա-
րող է շատ թանկ նստել։ Ու հիշե՛լ է պետք, 
որ երկիրը երկիր է դառնու մ ո՛չ մի այն 
բարձր մակարդակի արդյու նաբերու թյամբ, 
գյու ղատնտեսու թյամբ ու  գիտու թյամբ, այլև 
առաջին հերթին ԳՐԱԳԵՏ, ՃՇՄԱՐՏԱԽՈՍ 
ու  ՀԱՄԱՐՁԱԿ  մարդկանցով։
Պարսկական կայսրու թյան հիմն ադիր, 

Կյու րոս Երկրորդ Մեծը որոշել էր, որ իր 
երկրու մ երիտասարդը առաջին հերթին 
պետք է կարողանա անել երեք բան. ա) 
լավ ձիարշավել, բ) լավ տիրապետել նետ-
աղեղին, ու  երրորդը՝ գ) ՃԻՇՏ ԽՈՍԵԼ 
(правду говорить)։ Եվ դա պատահական 
չէր։ Ճիշտ ու  բարգավաճ ապրելակերպին 
հասնելու  համար ճիշտ որոշու մն եր է ան-
հրաժեշտ կայացնել բոլոր մակարդակի 

կառու յցներու մ, իսկ ճիշտ որոշու մ կայաց-
նելու  համար անհրաժեշտ է ճշգրիտ 
ինֆորմացիա ու  ճշմարտախոս մարդ, 
իրավիճակը ճիշտ գնահատելու  համար։ 
Ճիշտ որոշու մն երո՛վ էր, որ Հին աշխարհից 
մի նչև մի ջնադար պարսիկները մի շտ էլ 
տիրել են Հայաստանից մի նչև Չինաստան 
տարածքները։ Նու յնիսկ այն ժամանակ, 
երբ արաբները կոտրեցին Սասանյանների 
ողնաշարն ու  ստիպեցին պարսիկներին 
Իսլամ ընդու նել, պարսիկները գոյու թյան 
կռվի մարտադաշտ դու րս բերեցին այնպիսի 
դեմքերի, այնպիսի հսկաների, ինչպիսիք էին 
Ռու դակին, Ֆիրդու սին, Հաֆեզն ու  Խայամը, 
իրենց լեզու ն ու  մշակու յթը վերածնեցին ու  
կայացրեցին որպես ինքնահաստատման 
արգու մե նտ։ Իրենց մի ջով անցկացնելով 
նոր կրոնը, վերափոխեցին նրան, տալով 
նրան իրանական դեմք (շիիզմ)։ Ավելորդ 
չի լինի հիշեցնել, որ Հնդկաստանու մ 
հաստատված Բաբու րի Մեծ Մողոլների 
կայսրու թյու նու մ մի նչև անգլիացիների նվա-
ճու մը պաշտոնական լեզու ն Ֆիրդու սու  
քաղցրանու շ պարսկերենն էր։ Եվ այսօր 
էլ նու յն այդ կրոնը օգտագործելով որպես 
քաղաքական ու  գաղափարախոսական 
հզոր լծակ, արդեն քառասու ն տարի է, որ 
դիմայակու մ են Ամե րիկայի նման հզոր 
պետու թյան ագրեսիվ քաղաքականու թյանը։
Այնպես որ մե ՛նք էլ պետք է սովորենք 

պահպանել ու  ամրապնդել մե ր երկիրը մե ր 
մե ծ հարևանների նման, մե ր լեզու ն դարձ-
նելով մե ծ լծակ այդ գործու մ։ Ու ինձ թվու մ 
է, որ եկել է ժամանակը ողջ հայու թյան 
համար մշակել մե կ ու ղղագրու թյու ն, մե ր 
ՄԵԾ ու  Աստվածատու ր լեզու ն առավել 
հեշտու թյամբ տիրապետելու , Հայաստան-
Սփյու ռք կապերն ամրապնդելու  ու  հայրե-
նադարձու թյու նն իրագործելու  համար։ Թե 
չէ այսօր Արևմտահայերենը Հայաստանի ու  
նախկին ՍՍՀՄ-ի հայու թյան համար փաս-
տորեն օտար լեզու  է ու  նրանով ստեղծված 
ու  ստեղծվող մշակու թային արժեքները ան-
հասանելի են Մայր Հայրենիքի ժողովրդին։
Բայց սա արդեն մի  քիչ ու րիշ թեմա է։
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Բարև բժիշկ... Բարև Ձեզ Իմ անու նը ժողովու րդ ա և ես հիվանդ եմ 
բերել, օգնեք խնդրու մ եմ: Իհարկե, ասաց բժիշկը և հարցրեց, իսկ 
ոնց դիմե մ հիվանդին: Հայաստան... նրա անու նը Հայաստան է, ասեց 
ժողովու րդը: Բժիշկը զարմացած հարցրեց, իսկ ինչու  եք այդքան ու շ 
բերել հիվանդին, իրա վիճակից երևու մ է, որ նա տարիներ շարու նակ 
զարգացող խնդիրներ ու ներ: Ժողովու րդը մե ղավոր հայացքով նա-
յեց բժիշկին և ասաց, Հայաստանը տարիներ շարու նակ ասու մ էր, 
որ առողջական խնդիրներ ու նի, բայց ես մտածու մ էի կանցնի, մի  
օր կդզվի, բայց նա օրեցօր վատանու մ էր և երբ վիճակը ծայրահեղ 
դարձավ, էլ չդիմացա քայլ արեցի և բերեցի ձեզ մոտ: Բարի ժողովու րդ 
ջան, ասաց բժիշկը, հիմա կզննեմ, հասկանանք, թե ոնց ենք անելու , 
բայց կարծու մ եմ նա ու ռու ցք ու նի, պետք է վիրահատել: Ժամե ր 
անց... ...Ժողովու րդը անհամբեր սպասու մ է, վիրահատարանի 
դռները բացվու մ են և դու րս է գալիս բժիկը` ու ռու ցքը հեռացված 
է, Հայաստանի կյանքին վտանք չի սպառնու մ, քանի որ դու ք ու շ եք 
բերել հիվանդին, հիվադու թյու նը խորացել էր, հիմա պետք է զինվեք 
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համբերու թյամբ, քանի որ վերկականգնողական փու լը ժամանա-
կատար է, գրեթե բոլոր օրգանները վն ասված էին, բայց դա կու ղղվի, 
մի այն թե հու յս ու  հավատը չկորցնես, ասաց բժիշկը: Դու  պետք ա 
իրան օգնես, որ նա արագ վերականգնվի, նա պետք ա զգա քո հու յ-
սը, սերը, հավատը... այլ պարագայու մ այդ վերքերը կխորանան: 
Վաղը դու րս կգրենք և կգնաք տու ն, ասաց բժիշկը: Հա մե կ էլ մի  բան, 
ժողովու րդ ջան, չլսես սնխչիներին, նրանք քեզ տարբեր բու ժման 
եղանակներ են առաջարկելու , քարկոծելու  են վիրահատական մե -
թոդները, պատմե լու  են բազմաթիվ բու ժված հիվանդների մասին, 
բայց իրանց մե թոդները օգտակար չեն եղել տարիներ շարու նակ և 
հիմա էլ չեն օգնի: Իսկ հիմա գնացեք, անհոգ եղեք, աշխատեք հի-
վանդին մե նակ չթողնել, կանչեք արտասահմանից Հայաստանի բո-
լոր հարազատներին, որ մե նակ չլինի, ամե ն օր լցրեք իրա կյանքը 
դրականով և ամե նակարևորը, երբեք չհու սահատվեք... Ժողովու րդը 
լու ռ լսեց և ասեց` ես էլ երբեք իրան մե նակ չեմ թողնի...
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Â» ÇÝãå»ë î»ñÛ³ÝÁ ÷ñÏ»ó ¾çÙÇ³ÍÝÇ ·³ÝÓ»ñÁ
Այս փոքր-ինչ խորհրդավոր ու  զարմանալի 

պատմու թյու նը ծայր առավ 1914 թվականի 
ձմռանը, երբ Սարիղամի շի մոտ իրար 
բախվեցին ռու սական ու  թու րքական բա-
նակները։ Մեծ էր վտանգը, որ ռու սների 
անհաջողու թյան դեպքու մ Էնվեր փաշայի 
հրոսակները կարշավեին մի նչև Երևան։ Եվ 
վերահաս աղետից տագնապած` Ամե նայն 
Հայոց Հայրապետ Գևորգ 5-րդը կայացնու մ է 
ծայրահեղ մի  վճիռ։ Նա իր մոտ է հրավիրու մ 
եկեղեցու  բարձրագու յն հոգևորականներին 
և առաջարկու մ է Էջմի ածնու մ պահվող բո-
լոր ձեռագիր մատյաններն ու  թանկարժեք 
իրերը շտապ կարգով տեղափոխել Մոսկվա։
Որոշու մն  անսպասելի էր, տեղի ընտրու -

թյու նը՝ առավել ևս։ Սակայն կաթողիկոսին 
հաջողվու մ է հիմն ավորել, որ այդ պահին 
դժվար է գտնել առավել ապահով վայր։ 
Ու սկսվու մ է Էջմի ածնի գանձերի տեղա-
փոխման գործողու թյու նը։ Գլխավոր 
պայմաններից մե կն էր՝ ամե ն բան անել 
խստագու յն գաղտնիու թյան պայմաններու մ։ 
Բոլոր իրերն ամփոփվու մ են 147 խոշոր արկ-
ղերի մե ջ ու  կնքվու մ վեհափառի կնիքով։ 
Այնու հետև դրանք տարվու մ են կայարան և 
երեք վստահելի մարդկանց հսկողու թյամբ 
ճանապարհ են ընկնու մ դեպի Ռու սաստան։
Թանկարժեք բեռը Մոսկվա է հասնու մ 

1915 թվականի փետրվարին։ Այնտեղ գոր-
ծող հայկական կոմի տեի անդամն երն 
արդեն տեղեկացված էին և անհրաժեշտ 
նախապատրաստական աշխատանքներ 
էին ձեռնարկել։ Դրանցից հիմն ականը քա-
ղաքու մ հարմար ապաստարան ընտրելու  
հարցն էր։ Երեք հնարավոր տարբերակներ 
էին առաջարկվել, բայց երբ հեռագրով 
հարցու մ էին կատարել Գևորգ 5-րդ կաթո-
ղիկոսին, վերջինս կտրականապես դեմ էր 
եղել արկղերը պահ տալ որևէ մասնավոր 
շինու թյան մե ջ և պատվիրել էր դրանք 
հանձնել Մոսկվայի Սու րբ Խաչ հայկական 
եկեղեցու ն։
Բարեբախտաբար, գրավոր աղբյու րներու մ 

պահպանվել են այն մարդկանց անու նները, 
ովքեր անմի ջական մասնակցու թյու ն ու նե-
ցան հայկական մշակու թային արժեքների 
փրկու թյան գործին։ Այդ ցանկն ընդարձակ 
է։ Նշենք մի այն նրանցից երկու սի անու նը՝ 
Մոսկվայի հայկական կոմի տեի անդամ 
Ալեքսանդր Թորոսյան-Տարասովը՝ աշ-
խարհահռչակ գրող Անրի Թրու այայի պա-
պը, և նկարիչ Մարտիրոս Սարյանը։ Նրանք 
ևս կայարանու մ էին, երբ տեղ հասավ գնաց-
քը։
Մեծ թվով կառքեր էին վարձվել։ Յու րա-

քանչյու ր կառքու մ դրվու մ էր մի  քանի արկղ, 
իսկ տեղի հայկական գաղու թի երկու ական 
անդամ պիտի բեռի հետ գնային մի նչև 
եկեղեցի։
Սու րբ Խաչու մ եկեղեցական գանձերը 

պահպանելու  համար առանձնացվել էին 
երկու  խորանները։ Նախապես դրանց հա-
մար պատվիրվել էին պողպատե ամու ր 
դռներ, բոլոր պատու հաններն արդեն 
կրու մ էին մե տաղե փեղկեր։ Ու երբ բոլոր 
արկղերն ի վերջո անվն աս տեղ հասան, 
դռները կնքվեցին, ու  սկսվեց երկարատև 
պահպանու թյան ժամանակը։
Այն մոսկվաբնակ հայերը, ովքեր գիտեին 

դրա մասին, գիշերները քահանաների հետ 
հերթապահու մ էին եկեղեցու  մոտ։ Երկու  
ամի սը մե կ անգամ խորանների դռները 
բացվու մ էին մի  քանի ժամով՝ ձեռագրերը 
խոնավու թյու նից փրկելու  նպատակով։ Իսկ 

որոշեցին դիմադրել։
Հրավիրվեց հատու կ ժողով։ Վճռեցին, որ 

բոլորը մե կ մարդու  պես ոտքի կկանգնեն ու  
կպաշտպանեն Էջմի ածնի գանձերը։ Բայց 
մի նչ այդ նպատակահարմար գտան մի  
փոքրիկ պատվիրակու թյու ն ու ղարկել նրա 
մոտ և առաջարկել հեռու  մն ալ վտանգավոր 
արկածախնդրու թյու նից։ Եվ ընտրված 5 
պատվիրակներն ու ղևորվեցին Մակինցյանի 
բնակարան։ Եվ հենց այստեղ էլ երջանիկ 
պատահականու թյու նն օգնու թյան հասավ 
անելանելի իրավիճակին։
Դեպքի ականատես Արսեն ավագ քահանա 

Սիմոնյանցը պատմու մ է, որ Մակինցյանի 
տան մու տքի մոտ նրանք հանդիպու մ են 
բանաստեղծ Վահան Տերյանին։ Ինչպես 
հայտնի է, Տերյանը ոչ մի այն Մակինցյանի 
մտերիմ ընկերն էր, այլև այդ օրերին Հա-
մառու սաստանյան ազգու թյու նների ժող-
կոմխ որհի` հայկական գործերի գծով 
խորհրդականն էր։ Լսելով այցելու թյան 
նպատակի մասին` բանաստեղծը մյու ս-
ների հետ ներս է գնու մ։ Ընդու նելով ան-
սպասելի հյու րերին, Մակինցյանը կրկին 
հաստատու մ է իր որոշու մը՝ ասելով, թե իբր 
եկեղեցին խիստ անապահով վայր է, պահ-
վող իրերը կարող են հափշտակու թյան 
ենթարկվել, գրչագրերը կարող են խոնա-
վու թյու նից փչանալ, մի նչդեռ նա կամե նու մ 
է հայ ազգի մշակու յթի այդ նշանավոր 
հիշատակարանների հետ ծանոթացնել ռու ս 
բանվորու թյանը և գիտական աշխարհին, և 
այդ նպատակով մտադիր է տանել թան-
գարան ու  նու յնիսկ հայագետ Նիկողայոս 
Ադոնցին նշանակել ձեռագրերի բաժան-
մու նքի վարիչ։
Հերթը Տերյանինն էր։ Վերջինս անցնու մ է 

հակագրոհի և սկսու մ է հակափաստարկ-
ների մի  ընդարձակ շարք թվարկել՝ սկսած 
նրանից, որ հայ ժողովրդի սեփականու թյու նը 
չի կարող դառնալ օտար երկրի ու նեցվածք, 
և վերջացրած այն բանով, որ գերմանական 
զորքերն անցել են հակագրոհի ու  կարող են 
նաև Մոսկվան գրավել։ Արսեն քահանան 

դրսի աշխարհու մ կատարվու մ էին աշխար-
հացու նց իրադարձու թյու ններ։ Բոլշևիկյան 
հեղաշրջու մը հաղթանակ էր տարել, եկել էր 
նոր իշխանու թյու նը, և այդ նորերի շարքու մ 
էր նաև Պողոս Մակինցյանը, ով նշանակվել 
էր ՌՍՖՍՀ ազգու թյու նների ժողկոմատու մ 
հայկական գործերի ժողկոմի  տեղակալ։ 
Էջմի ածնից բերված 147 արկղերի մասին նա 
չէր կարող չիմանալ։
Եվ ահա մի  օր լու ր տարածվեց, որ Մակինց-

յանը որոշել է հայ եկեղեցու  հարստու թյու նը 
դու րս բերել Սու րբ Խաչ եկեղեցու ց ու  տեղա-
փոխել Մոսկվայի Ալեքսանդր Երրորդ կայ-
սեր թանգարան (ներկայիս Պատմու թյան 
պետական թանգարանը)։ Տեղեկու թյու նը 
բու ռն հու զու մն երի ու  զայրու յթի պատճառ 
դարձավ հայերի շրջանու մ։ Բոլորն էլ հրա-
շալի գիտակցու մ էին, որ դա բացահայտ 
ոտնձգու թյու ն է ազգային արժեքների դեմ, և 
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այսպես է վերհիշու մ բանաստեղծի խոսքերը. 
«Հիրավի, Պողոս, մե ր ձեռագրերի համար 
ամե նից ապահով վայրը հայոց եկեղեցին 
պետք է համարել, որովհետև տալտա 
տեղ է, ու  ոչ ոք նրա վրա ու շադրու թյու ն 
չի դարձնու մ, նու յնիսկ գերմանացիք, եթե 
Մոսկվան գրավելու  լինեն։
Ես էլ կարծու մ եմ, որ թողնենք առայժմ 

այնպես, ինչպես կա, և ոչ մի  տեղ չտեղա-
փոխվենք»։
Պետք է նկատել, որ Տերյանը Մակինցյանի 

վրա մե ծ ազդեցու թյու ն ու ներ։ Եթե Մակինց-
յանն աչքի էր ընկնու մ իր անզու սպ բնավո-
րու թյամբ, ապա հավասարակշռված Տեր-
յանը գրեթե մի շտ կարողանու մ էր գտնել 
ճիշտ փաստարկները և տարհամոզել ընկե-
րոջը։ Նու յնն էլ կատարվեց այս դեպքու մ։ 

Այս տարի մե զ համար հարյու րամյա հոբելյանների տարի է՝ 
մայիսյան հերոսամարտերը, Առաջին հանրապետու թյան հռչա-
կու մը, առաջին խորհրդարանը: Այս շարքու մ նշվու մ է նաև 
Հայաստանու մ ստեղծված առաջին պետական լրատվական 
գործակալու թյան մե կդարյա հոբելյանը, որի իրավահաջորդը 
ներկայու մս «Արմե նպրես» գործակալու թյու նն է համարվու մ: 
Նշենք, որ այս փաստը խորհրդային տարիներին փակի տակ է 
եղել, քանի որ այն ժամանակ ամե ն ինչի սկիզբ ընդու նված էր 
համարել մի մի այն այն իրադարձու թյու նները, որոնք տեղի էին 
ու նեցել արդեն 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ից հետո, այսինքն՝ 
Հայաստանի խորհրդայնացու մի ց սկսած:
Հայկական պետական լրատվական գործակալու թյու ն հիմն ե-

լու  գաղափարը առաջացավ 1918-ի դեկտեմբերի սկզբին, երբ 
սկսվեց հայ-վրացական պատերազմը: Այդ օրերին խիստ ան-
հրաժեշտու թյու ն կար պատերազմի  մասին տեղեկատվու թյու նը 
արտաքին աշխարհին կանոնակարգված կերպով ներկայացնել 
հենց անմի ջապես Երևանից: Մինչ համապատասխան ծառայու -
թյան ստեղծու մը, ողջ լրահոսը ստացվու մ էր այսպես կոչված 
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«Կավրոստա»-ից, որի կենտրոնակայանը գտնվու մ էր Թիֆլիսու մ 
և որը նախկինու մ Ռու սաստանի հեռագրական գործակալու թյան 
անդկովկասյան բաժանմու նքն էր հանդիսացել, իսկ հետո շա-
րու նակու մ էր աշխատել որպես Անդրկովկասի ընդհանու ր 
հեռագրական գործակալու թյու ն։
Հայաստանու մ նոր լրատվական գործակալու թյու ն ստեղծելու  

նախագծի մշակու մը վարչապետ Հովհաննես Քաջազնու նու  
կողմի ց հանձնարարվեց Առաջին հանրապետու թյան 
ականավոր պետական գործիչ Սիմոն Վրացյանին, որն էլ սեղմ 
ժամկետներու մ կարողացավ դա իրականացնել: Պատմական 
փաստերը վկայու մ են, որ գործակալու թյան մասին որոշման 
նախագիծը Սիմոն Վրացյանը ներկայացրել է 1918 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի պառլամե նտի՝ Հայաստանի խորհրդի 
նիստին, որն էլ և հաստատվել է: Այդ հրամանագրով բոլոր 
գերատեսչու թյու նները պարտավորվու մ էին տեղեկատվու թյու ն 
տալ բացառապես ստեղծվող պետական նոր լրատվական 
գործակալու թյանը, և արգելվու մ էր այն տրամադրել տարբեր 
կազմակերպու թյու ններին կամ մասնավոր անձանց՝ նախքան 
գործակալու թյան լու ր-հաղորդու մն երի պաշտոնական 
տարածու մը։
Կառավարու թյու նը նորաստեղծ լրատվական գործակալու թյան 

համար հաստատու մ է համապատասխան հաստիկացու ցակ 
և հատկացնու մ առանձին գրասենյակ Երևանու մ: Հայտնի է, որ 
«Հայհեռագործ»-ի («Հայաստանի հեռագրական գործակալու -
թյու ն») առաջին ղեկավարն ու  աշխատակազմի  ձևավորողը 
դարձավ հենց ինքը՝ Սիմոն Վրացյանը, ով բացի նրանից, որ տի-
րապետու մ էր մի  քանի լեզու ների, նաև՝ փայլու ն և ճանաչված 
հրապարակախոս էր: Եվ ահա, 1919-ի հու նվարի 15-ին, նախօրոք 
այդ մասին ծանու ցելով բաժանորդներին, «Հայհեռագործ»-ը 
թողարկու մ է իր առաջին պաշտոնական հեռագրային ժապա-
վենը, որն ընդգրկու մ էր 22 կարճ լու ր: Դրանք ու շագրավ տե-
ղեկու թյու ններ էին Առաջին հանրապետու թյան առօրյայի, պե-
տական շինարարու թյան, ազգամի ջյան հարաբերու թյու նների 
մասին, և այլն:

èáõµ»Ý ÞàôÊÚ²Ü

Տեղի տալով ճնշու մն երին` Մակինցյանը հա-
մաձայնեց, որ արկղերը մն ան եկեղեցու մ, 
թեև առաջարկեց, որ դրանք կնքված լինեն 
նաև Համառու սական գործադիր կոմի տեի 
առաջին քարտու ղարի կնիքով։ Իսկ դա չար-
յաց փոքրագու յնն էր։
Դժբախտաբար, Վահան Տերյանին վի-

ճակված չէր ապրել մի նչև այն օրը, երբ իր 
օգնու թյամբ փրկված գանձերը կրկին պի-
տի ճանապարհ ընկնեին դեպի Հայաս-
տան։ Ըստ տեղեկու թյու նների` 1922 թ. 
ապրիլին Մոսկվայից Հայաստան հասավ 
4060 ձեռագիր։ Այս անգամ բոլոր իրերը 
զետեղվել էին հատու կ այդ նպատակով 
պատրաստված թիթեղապատ 137 սնդու կ-
ների մե ջ։ Կան պնդու մն եր այն մասին, թե 
նախկին 147 արկղերից 30-ն այդպես էլ 
անհետացել էին, և, որ դրանց մե ջ եղել էին 
ամե նաթանկարժեք իրերը։ Թե հատկապես 

ինչ էր կորստյան մատնվել, հստակ տեղե-
կու թյու ն չկա։
Փոխարենը՝ 1923 թ. սեպտեմբերի 5-ին 

«Խորհրդային Հայաստան» թերթու մ հրա-
պարակվեց այսպիսի մի  հաղորդագրու -
թյու ն. «1914 թվի տաճկական արշավանքի 
ժամանակ Մոսկվա տեղափոխված Էջ-
մի ածնի նախկին մատենադարան-թան-
գարանի ձեռագրերն ու  հնու թյու նները, որ 
վերջերս տեղափոխված էին Երևան և տե-
ղադրված թանգարանու մ, Լու սժողկոմի  
կարգադրու թյամբ օգոստոսի 30-ին տեղա-
փոխված են Էջմի ածնի գիտական ինստի-
տու տի մատենադարանը։ Հնու թյու ններն 
եղել են 140 արկղ, որոնցից բացվել է 1-ը, 
որը պարու նակու մ էր իր մե ջ Այվազովսկու  
նկարները, որոնք կախվել են թանգարանի 
պատկերասրահու մ»։

ÐáíÇÏ â²ðÊâÚ²Ü

 Գերմանացի մի  հնախու յզ հետաքրքրվու մ է հնագիտական 
արժեք ու նեցող իրերով: Երբ Էջմի ածնու մ նրան ներկայացնու մ են 
Խրիմյանին, վերջինս դիմու մ է թարգմանչին.

– Ըսեք, որ ես թանկագին հնու թյու ն մը ու նիմ, քանի՞ տարվան 
կենթադրե:

– Հինգերորդ դարի, – փորձու մ է գու շակել հնագետը:
– Անկեց ալ հին, – հու շու մ է կաթողիկոսը:
– Քրիստոոսի ժամանակվա:
– Անկեց ալ հին:
Հնախու յզի աչքերը վառվու մ են հետաքրքրու թյու նից, որ աստի-

ճանաբար փոխվու մ է ոգևորու թյան:
– Տեսնեմ Վեհափառ, ի՞նչ է այդ թանկագին հնու թյու նը:
– Իմ ազգս է, – կշտամբող շեշտով պատասխանու մ է Խրիմյան 

Հայրիկը, – Քրիստոսեն ալ հին, Մովսեսեն ալ, իմ թշվառ ազգը: 

Անտեսած այս թանկագին հնու թյու նը` հին քար մը կամ առաար-
կա մը փնտրելու  կելլեք: 

 Հին Հռոմու մ ամե ն անգամ, երբ Կեսարը պատրաստվու մ էր Ծերա-
կու յտի (Սենատի) շենք մտնել, նրա գլխին դափնեպսակ դնողը ինչ-որ բան 
էր շշնջու մ Կեսարի ականջին...
Հետո, երբ նրան հարցնու մ են, ի՞նչ ես քչփչու մ աշխարհակալի՝ Կեսարի 

ականջին, դափնեպսակ դնող ստրու կը պատասխանու մ է.
– Ես Կեսարի խնդրանքն եմ կատարու մ...
– Կեսարի՞... – զարմանու մ են հետաքրքրվողները... 
– Կեսարը ի՞նչ կարող էր խնդրել ստրու կից.
– Ամե ն անգամ դափնեպսակը նրա գլխին դնելիս, ես նրա ականջին 

շշնջու մ եմ. – Հիշի՛ր, դու  սովորական մահկանացու  ես, Աստված չես...
Այդ հիշեցու մն  էր խնդրել Կեսարը ստրու կից։



¶àðÌ²ð²ð  7-12 (231-236) 2018 Ã.   ÑáõÉÇë-¹»Ïï»Ùµ»ñ
16

üÉáñ³ Ê²â²îðÚ²Ü

***

ºñ¨Ç ¹áõ ¿É
êÇñ»ÉÇë, ·Çï»ë,
àñ »ë áõ½áõÙ »Ù
ØÇßï ÉÇÝ»É ù»½ Ñ»ï:
ÆÙ³óÇñ Ý³¨,
àñ »ë áõ½áõÙ  »Ù
àã ÙÇ³ÛÝ ÉÇÝ»É
ø»½ ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÏ»ñ,
²ÛÉ` Ï»ñáÝ ×³Ù÷Ç¹,
àñ ãÙáÉáñí»ë  
ØÃáõÃÛ³Ý ËáñùáõÙ` 
â³ñÇùÝ»ñ ÍÝáÕ:
²ÛÝ ¿É Ïáõ½»Ý³Ù`
Ð³ÝÏ³ñÍ ãË³µí»ë,
ºÃ» ÙÇ ÃáõÛÉ ÉáõÛë,
ØÇ ßáÕ ÝßÙ³ñ»ë:
Îáõ½»Ý³Ù Ý³¨,
àñ »ë ¿É ù»½ Ùáï
´»ñáÕ Ï³Í³ÝÁ
Èáõë³í³é ï»ëÝ»Ù,
àñå»ë½Ç Ñá·áõë`
ø»½ Ñ³Ù³ñ å³Ñí³Í
âË³Ùñ³Í ÉáõÛëÁ
Ð³ÝÏ³ñÍ ãÙ³ñÇ.
â¿± áñ ³é³Ýó ÉáõÛë
ÎÛ³ÝùÝ ÇÙ³ëï ãáõÝÇ... 
ºÕÇóÇ° ÉáõÛë:
27.10.1978

***

ÈÇÝ»ñ ³ÛÝå»ë,
àñ Ññ³ßùáí,
ØÇ³Ý·³ÙÇó
ºë ÍÝí»Ç
Üáñ áõ ÝáñÇó`
êÇñ³µáñµáù                                                                                                                             
²é³çí³ å»ë:
àõ ½³ñÃáÝùáí
Ð»ùÇ³Ã³ÛÇÝ
²ÛÝå»ë ÉÇÝ»ñ,
àñ  ½áñáõÃÛáõÝ
àõÝ»Ý³ÛÇ,
²Û¹ Ññ³ßùÇÝ
àõ ù»½, ë»ñ ÇÙ,
Ð³í³ï³ÛÇ...
02.01.1979 

***

ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù, ×Ç· »Ù  Ã³÷áõÙ
²ï»É »ë ù»½:
àõ, ÃíáõÙ ¿ñ` ëï³óíáõÙ ¿
ÆÝÓ Ùáï ³é³Ýó Ù»Í ç³Ýù»ñÇ,
´³Ûó, ß³¯ï Ç½áõñ...
ºë Ëáñ ó³íáí Ý³Ë³½·áõÙ »Ù,
àñ ³Ý½áñ »Ù ù»½ ³ï»Éáõ,
ºí ã»Ù Ï³ñáÕ,
ÆÝãå»ë áõñÇß ß³ï ³ÝáõÝÝ»ñ,
øá ³ÝáõÝÝ ³ñï³ë³Ý»É
Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ùµ...
04.01.1979

***

î»ëÝáõÙ »Ù »ë ùá
²ãù»ñÁ ÙÇßï çÇÝç
ºí ó³íáí ½·áõÙ,
àñ ³Û¹ ëÇñ»ÉÇ
²ãù»ñÁ »ñµ»'ù

ÆÝÓ ã»Ý ÝÏ³ï»É:
... Â»± ÝÏ³ï»É »Ý`
ºë ã»Ù ÝÏ³ï»É...
07.01.1979

***
Üëï³Í ËáñÑáõÙ »Ù`
Øïù»ñÇë Ñ³Ïí³Í,
¸³éÁ ÏëÏÇÍáí
¼·áõÙ »Ù, ³í³¯Õ,
àñ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÝ  
ºÕ»É, »ñ¨Ç                                                                                                                         
²Û¹å»ë ¿É ÙÝ³,
àñå»ë ÙÇ áõÝ³ÛÝ
àõ ÃáõÛÉ »ñ¨áõÛÃ:
î»ëÝ»ë ÙÇÝã¨ »±ñµ
Ü³ ÏÑ³É³ÍíÇ:
à±õñ ·Ý³Ù ³ñ¹Ûáù,
Ò³ÛÝ Ñ³Ý»ù, Ù³ñ¹ÇÏ,
Üñ³ Ã³ùáõëïÇ                                                                                                                                       
î»ÕÝ ÇÙ³Ý³Ù,
¶Ý³Ù ¹»åÇ ³ÛÝ,
¶Ý³Ù ÍÝÏ³ãáù`
²é³Ýó ï³ï³ÝÙ³Ý:
²ë³ó»'ù, á±ñÝ  ¿
¸»å ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ 
Ð³ëóÝáÕ ×³Ù÷³Ý...                                                                             
03.08.1979

***

ÐàêàôØ ¾ ¶ºîÀ

ØÇ³É³ñ áõ Ñ³Ý¹³ñïÇÏ,
Ò³ÛÝ³Ïó»Éáí  ³ë»ë
ÆÙ Ý»ñùÇÝ Ó³ÛÝÇÝ`
ÐáëáõÙ ¿ ¹³Ý¹³Õ
Ø»ñ ï³Ý ¹ÇÙ³ó
¶»ïÁ Ù³Ûñ»ÝÇ:
Üñ³ ËßßáóÁ,                                                                                                           
àõÕ»ÏóíáÕ ù³Õóñ,
ÐÇÝ ³ÝáõñçÝ»ñáí,
²ñÃÝ³óÝáõÙ ¿ ÙÇ å³Ñ
ÆÙ Ñá·áõ ËáñùáõÙ
Ðáõß»ñª Ï³ñáïÛ³É:
²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí
Ð»Ýó áñ ÙïÝáõÙ  »Ù
¶»ïÇÝ Ñ»ï¨áÕ
ê»ÝÛ³ÏÝ ÇÙ ÉéÇÝ,
Î³ÙùÇóë ³ÝÏ³Ë
ø³ÛÉáõÙ »Ù ¹»åÇ
æñ»ñÇÝ Ý³ÛáÕ 
´³ó å³ïáõÑ³ÝÁ,
àñ ÝáñÇó ÑÙ³Ûí»Ù
Üñ³ Ï³Ë³ñ¹Çã áõ
Ðáõ½Çã ï»ëùáí£
¸á'õ ÇÙ ëÇñ»ÉÇ,
ÜáõÛÝÇëÏ  ³Ûë  ·»ïÇ
²ñï³óáÉùÇ  Ù»ç
ºë  ù»'½  »Ù  ÷ÝïñáõÙ,
Üñ³  ËßßáóáõÙ ª
øá  Ó³ÛÝÁ  ÉëáõÙ,
àõ  ß³ï  Å³Ù³Ý³Ï  
ºñµ  ÑÇßáõÙ  »Ù  ù»½,
êÏëáõÙ  »Ù  ½ñáõó»É
Â³ùáõÝ  ·»ïÇ  Ñ»ï£
ÆÝÓ  ÁÝÏ»ñ³ó³Í
¶»ï³ÏÝ  ¿É ³ë»ë,
àõÝÏÝ¹ñ»Éáí  ÙïáñáõÙÝ»ñÇë,
Ð³Ù³ÙÇï  ÙÇßï  ÇÝÓ,
¶³ÕïÝÇ  ËáÑ»ñÇë`
²ñ³·³óÝáõÙ  ¿
ÀÝÃ³óùÝ  Çñ  ÑáëùÇ£
î»ëÝáõÙ  »±ë,  Ñá·Çë,               

àñ  ¹áõ  ÇÝÓ  Ñ»ï  »ë,
ºí  Ù»Ý³Ï  ã»Ù  »ë:
¸³ ¿ Ñ³ëï³ïáõÙ    
Ü³¨ Ù»ñ ·»ïÁ:
…ÐáëáõÙ ¿ ·»ïÁ
ÆÙ Ñáõß»ñÇ Ñ»ï:
28.09.1979

***

ÜáñÇó  Ã³ËÇÍ  ¿
Æç»É ÇÙ  Ñá·áõÝ,
ÜáñÇó  ïÇñ³µ³ñ
²ÙåÇ  ÙÇ  ùáõÉ³
Î³Ëí»É ¿  Ï³ñÍ»ë
ÆÙ  ·ÉËÇ  íñ³:
ÜáñÇó  áõ½áõÙ  »Ý
Ê³Ëï»É ³Ý¹áññÁ
Ê³Õ³Õí³Í  Ñá·áõë:
´³Ûó,  á°í  ÇÙ  ²ëïí³Í,
ÂáÕ  áñ  ÇÝÓ  áõÅ  ï³Ý
²Ý¹áõÉ  å³Ûù³ñÇ`
ÆÙ  Ñá·áõ  ï»ñÁ,
ÆÙ  ³ÝË³Ëï  ë»ñÁ,
àñ  »ë  ãÁÝÏ×í»Ù,
âÃ»ù»Ù  »ñµ»' ù
¶ÉáõËÝ  ÇÙ  Ñå³ñï 
¸»åÇ  áõñÇß  Ù³ñ¹:
´éÝ³Ï³°É ÇÙ  ë»ñ,
ÆßËÇñ  ¹áõ  Ñá·áõë,
Â¨³ÍÇñ,  ÇÝãå»ë
´³ñÇ  Ññ»ßï³Ï,
Þáõñç-µáÉáñë  ÙÇßï:             
Â¨³ÍÇ¯ñ,  ë»ñ  ÇÙ,
²Û¹  Ã¨³ÍáõÙÁ
ø»½  ¿  å»ïù  ·³Éáõ,
ºë  ·Çï»Ù  Ñ³ëï³ï.
¸áõ  ¿°É  ÇÙ³óÇ°ñ...
23.10.1979

***
               Ð²Ú²êî²ÜÆê

ì³Õáõó Ç í»ñ ³Ýñç»É »Ù ùá  Ù³ëÇÝ,
Ø³ÝÏáõó Ç í»ñ ÷³Û÷³Û»É ³ÝáõÝÁ ùá,  
¸á°õ ÇÙ ëñïÇ ³ÝçÇÝç Ñ³ïáñ,
àõ ÙÇßï Ñå³ñï, Ç°Ù Ð³Û³ëï³Ý£

øá ËáÝç³ó³Í µ³½áõÏÝ»ñÁ É³ÛÝ ï³ñ³ÍÇñ,
àñ Ýñ³Ýó Ù»ç ³éÝ»ë ëÇñáí ÙÇ ½³í³Ï ¿É
ÊáñÑáõñ¹¹ ï³ë ùá Ë»ÉÇÙ³ëï ëáõñµ µ³ñù»ñáí
Üñ³ Ñá·áõÝ Ñ³Ûñ»Ý³ï»Ýã, Ï³ñáï³ÉÇ: 

ºí ç»ñÙáñ»Ý ·ÇñÏ¹ ³éÝ»ë
ØÇ ëÇñ³ï»Ýã, ÙÇ ëÇñ³µ»Ï áõ  ÏáõÛë  ³ÕçÇ°Ï,
àñ ·³ÉÇë ¿` ³ÝÙÝ³óáñ¹ ÝíÇñí»Éáõ
¶áñáí³Ýùáí Çñ»Ý ·ñÏáÕ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ£
25.12.1979

***

²Ýó  Ï³ó³ñ,  ë»°ñ,
¸áõ  ÇÙ  Ùáïáí,
ºí  ³ÝóÝ»Éáõ¹  å³ÑÇÝ
ÆÝÓ  ãÝ³Û»óÇñ:
Â»  Ý³Û»Çñ,
Îï»ëÝ»Çñ
²Ý½áõëå  ï³·Ý³åáí
Èóí³Í  Ñ³Û³óùë:
ÆÙ ³Û¹ Ñ³Û³óùÁ
ÆÝãá±õ ã½·³óÇñ,
àõ Ã» ½·³óÇñ,
ÆÝãá±õ Éáõé  ³Ýó³ñ`
²é³Ýó  Ý³Û»Éáõ
êÇñ³é³ï ¹»ÙùÇë:
²¯Ë, ³Ý·Ãáñ»Ý
ÆÝãá±õ  ÃáÕ»óÇñ,
àñ ³Ýó³Í ×³Ù÷³¹
²é³ï óáÕ»Ç
ÆÙ  ³ñóáõÝùÝ»ñáí`
à'ã  ¿Å³Ý³·ÇÝ:

ÆÝãá±õ ·Ý³óÇñ,
ÆÝãá±õ ÃáÕ»óÇñ:
02-03.02.1980

***

ºí  ÝáñÇó  ¹áõ  »ë,
ø»½  »Ù  ëÇñ»ÉÇë
ÜáñÇó  »ë  ï»ëÝáõÙ
îÕ³Ý»ñÇ  ÑáÍ
´³½ÙáõÃÛ³Ý  ÙÇçÇÝ,
ÐáÍ  ÷³ÃÇÉÝ»ñÇ
ÒÛáõÝ»  Ã³íÇßÇó
¸á'õ  »ë  »ñ¨áõÙ
¸³ñÓÛ³É ÇÙ  ³ãùÇÝ,
ÆÙ   ³ãùÇÝ`  áãÇÝã, áãÇÝã
âï»ëÝáÕ  áõ ãÝßÙ³ñáÕ`
øá  ï»ëùÇó  µ³óÇ:
ÆÙ  ëÇñïÁ  í³éíáÕ
ì³¯Õáõó  ¿  Ï³ñáï
øÝùáõß  ùá  ËáëùÇÝ,
ÆÙ  ³ãùÁ  ÷ÝïñáÕ
ì³¯Õáõó  ¿  Ï³ñáï
Ì³ÝáÃ  ùá  ï»ëùÇÝ,
ºí  ÇÙ  áõÝÏ»ñÁ`
øá  ù³ÛÉùÇ  Ó³ÛÝÇÝ,
àñ  ÙÇ³ÛÝ  ÇÝÓ  Ùáï,
ÆÝÓ  Ùá'ï  »Ù  áõ½áõÙ
Ü³  ÙÇßï  ù»½  µ»ñÇ,
ÆëÏ,  Ã»  ãµ»ñÇ,
²¯Ë  Ã»  ãáõ½»Ý³ë,
ØáÉáñ  ù³ÛÉ»ñáí
ÆÝÓ  ³ÛóÇ  Ï·³ë:
¶»Ã  ÙáÉáñ  ù³ÛÉáí
Âá' Õ  ù»½  áõÝ»Ý³Ù...
23.02.1980

 Ապստամբ ժողովրդին մի այն Աստու ած կարող է յաղթել:
 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:
 Մի ժողովու րդ, որի որդիները հավասար չեն օրենքի եւ մահվան 

առջև, հաղթական հայրենիք չի ու նենա:
 Հայրենիքից զատ, հայրենիքից դու րս ինձ համար խաբու սիկ են 

բոլոր դրախտները:
 Հայրենիք մի  սպասեք օտարից և ճակատագրից, եթե դա ձեր ար-

յու նով պաշտպանելու  չափ հայրենասեր չեք:
¶³ñ»·ÇÝ ÜÄ¸ºÐ
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Վարչապետի ընդու նարանը:
Մտնու մ է նախարարներից մե կը՝ նոթբու քով:
ՆԱԽԱՐԱՐ – (մե ղմորեն թակու մ է դու ռը, փոքր-ինչ 

ծերպու մ): Կարելի՞ է, պարոն վարչապետ...
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – (ձայնը՝ ներսից՝): Ո՜չ... ոչ մի  դեպ-

քու մ... 
ՆԱԽԱՐԱՐ – Բայց...
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Ոչ մի ՝ բա՜յց... Ես էլ մարդ եմ, նյար-

դերս էլ չեն դիմանու ՜մ... Գալիս եք ու ՝ կոռու պցիա, 
կաշառակերու թյու ն, թալան, առևանգու մ, մահա-
փորձ, չարաշահու մ, դավաճանու թյու ն, յու րա-
ցու մ, անօրինականու թյու ն, բռնու թյու ն... մե եե՜ղք 
եեեե՜մ... էլ չեմ դիմանու մ...
ՆԱԽԱՐԱՐ – Բայց...
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Ճիշտն ասա՝ «բայցդ» որպես շաղ-

կապ ասի՞ր, թե՞ որպես հապավու մ:
ՆԱԽԱՐԱՐ – Ի՞նչ հապավու մ...
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Քիչ առաջ նախարարներից մե կն 

եկավ, ասաց՝ «բայց», ներս թողի, պարզվեց հա-
պավու մ է ասել՝ բացահայտված անօրինակու -
թյու ններով յու րացման ցանկ...
ՆԱԽԱՐԱՐ – Ըմմ.. իմ...իմ «բայցը» շաղկապ էր, 

բայց...
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Ներս չգաաաա՜ս... ես արդեն սար-

սափու մ եմ ճշմարտու թյու նը լսելու ց... լավ, բա էս 
անտեր երկրու մ մի  արդար գործ չի կատարվե՞լ... 
Ես, որ ամբողջ կյանքու մ քննադատու մ էի, մե կ-
մե կ էլ, ինչ մե ղքս թաքցնեմ, քննադատու թյան 
դոզան նվազեցնու մ, որ չափը չանցնեմ, վարչա-
պետ դառնալու ց հետո հասկացա, որ իմ քննադա-
տու թյու նն ու ՜ր, իրականու թյու նն ու ր... Լավ, որ 
եկել ես, ժողովրդավարական չի լինի ետ դարձ-
նելը: Ո՞ր նախարարն ես...
ՆԱԽԱՐԱՐ – Նորածինների և մանկապար-

տեզների երեխաների:
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Երդվիր, որ չես խաբու մ:
ՆԱԽԱՐԱՐ – Մորս արև:
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Հավատու մ եմ, բայց կասկածս չի 

փարատվու մ... (բարձրաձայն խորհու մ է); Նորա-
ծիններից ի՞նչ պիտի ասի, որ նյարդայնանամ...
ՆԱԽԱՐԱՐ – Կու զե՞ք հենց դռան արանքից զե-

կու ցեմ:
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Ասա:
ՆԱԽԱՐԱՐ – Անցած 100 օրու մ, անցած տարվա 

համե մատու թյամբ ծնվել է 1.7 երեխա:
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Ո՞նց՝ 1.7:
ՆԱԽԱՐԱՐ – Թիվը կլորացնեմ, գրեմ՝ երկու ՞:
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Այ տղա, մե նք հեղափոխու թյու ն 

արինք, որ էլի հավելագրե՞նք... ոչ մի  դեպքու մ: 
Բայց... Բայց՝ ո՞նց 1.7:
ՆԱԽԱՐԱՐ – Երեխաներից մե կը 7 ամսական է 

ծնվել:
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Հա՜... Շտապել է օր առաջ շնչել 

ազատ ու  անկախ հայրենիքի օդը: Եվ ու րեմն  
կեցցե՛ն մե ր երեխաները, որ արդեն իսկ ապրու մ 
են ազատ և երջանիկ Հայաստանու մ: Ուրի՞շ:
ՆԱԽԱՐԱՐ – Բայց... պարոն վարչապետ, մի  տե-

սակ դու խով չի շնչու մ:
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Ո՞նց թե... Գեները ստու գեք, կա-

րող է թալանչինեչից մե կի թոռը կամ ծոռը լինի:
ՆԱԽԱՐԱՐ – Ստու գել ենք: Նպաստով ապրող, 

հացի կարոտ ընտանիք են:
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Բա ինչի՞ց կլինի... Դե որ ասու մ եմ 

երկիրը քամու ն են տվե՞լ, ինչու ՞ պիտի անվանի 
մանկաբու յժը գործը թողնի, Աժ նախագահ դառ-
նա, որ մե ր նորածինների շու նչը անդու խ լինի:
ՆԱԽԱՐԱՐ – Անվստահու թյու ն հայտնե՞նք... 
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Կարելի է... բայց մտածել է պետք՝ 

մորը՞, թե՞ մանկաբարձին:
ՆԱԽԱՐԱՐ – Աժ նախագահին:
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Այս գործու մ կոռու պցիոն հիմքեր 

չեմ տեսնու մ... Կքննարկենք: Ուրի՞շ:
ՆԱԽԱՐԱՐ – Ծննդատներից հարց են ու ղղել՝ 

նորածիններին նու յնատիպ սավաններով բարու -
րե՞ն, թե՞ հաշվի առնելով ժողովրդավարական 
նորմե րը էդ ֆորման վերացնենք:
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Լու րջ հարց է: Առաջիկա նիստի 

օրակարգ մտցրու : Մանկապարտեզների՞ց ինչ 
կա:
ՆԱԽԱՐԱՐ – Ադյալների մե ծ մասը թավշյա ենք 

դարձրել: Գործընթացը շարու նակվու մ է:
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Կեցցեք: 
ՆԱԽԱՐԱՐ – Բայց պրոբլեմ կա:
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Էլի՞... Ի՞նչ պրոբլեմ:
ՆԱԽԱՐԱՐ – Ով թավշյա ադյալով ծածկված 

քնու մ է՝ կամ չի ու զու մ արթնանալ, կամ արթնա-
նալու ց հետո՝ աշխատանքից ազատու մ է մանկա-
պարտեզի վարիչից մի նչև պահակ ...
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Բա չեմ ասե՞լ՝ կադրերի ջարդ 

չտաք...
ՆԱԽԱՐԱՐ – Զգու շացրել եմ, բայց դե...երեխա 

են շատ չեն հասկանու մ...
ՎԱՐՉԱՊԵՏ – Վե՛րջ, ընդու նելու թյու նն ավարտ-

վեց: Դու  էլ սկսեցիր բայղու շ բաներ ասել: Բայց ես 
էլ մարդ եմ, նյարդերս էլ չեն դիմանու ՜մ... 
Վերջ 

ê³Ùí»É Ê²È²ÂÚ²Ü

Ð.¶. ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ í³ñã³å»ï å³ñáÝ 
ÜÇÏáÉ ö³ßÇÝÛ³ÝÇÝ, áõÙ Ù³ÙÉá ³ëáõÉÇëÇ »ÉáõÛÃÁ 
Ý»ñßÝã»ó ³Ûë ÑáõÙáñ»ëÏÁ:

 
***

Ես տեսա երկնքի 
Ու երկրի սիրախաղը,
Հողի տաք գրգիռը՝
Քարքարոտ լանջերին,
Երբ ոտքով բարձրացա 
Մեծ գյու ղի մե ր թաղը,
Մու րազս պատմե լով՝
Ձնհալի ջրերին...

Ես տեսա ծառերի 
Սրթսրթան արթնացու մը, 
Անձրևի ժպիտը՝ 
Մի հատիկ կաթիլու մ,
Ես տեսա և լու յսի 
Շեշտակի թափանցու մը՝
Դողացող կորիզի
Ամե ն մի  շաքիլու մ...

Ես տեսա հողի 
Այն ներքու ստ հրճվանքը,
Երբ խաղաց պտու ղը՝ 
Կոնքերի արանքու մ,
Ես տեսա շրթու նքի 
Արնագու յն նեղ ճաքը՝
Երկու նքի ցավից ու 
Բերկրանքից էր անկու մ...

Ես տեսա, ետ գնաց 
Ամպերի հաստ փառը,
Աչքերից ճառագեց 
Արևը՝ տաք, պայծառ,
Երբ ասի՝ մամ ջան,
Սիրտ քամող այս բառը,
Մի քանի մանու շակ 
Պտղու նցով լու ռ պարզած...

***

Մի քիչ էլ բեր ոտքս 
Կախ գցեմ ու  գնամ, 
Գարու ն գա արևոտ, 
Շաղ գցեմ ու  գնամ,
Բացատու մ` մասրենու  
Մամխ ենու  թփերով 
Մի պու ճու ր դրախտան- 
Բաղ գցեմ ու  գնամ...

Խաղ գցեմ երգասաց 
Սոխակին ու  ծտին
Ձեն- ձենի մի  սիրու ն 
Տաղ կցեմ ու  գնամ.
Երկինքն ու  երկիրը, 
Ասու մ եմ, էս ցրտին
Վեր կենամ, մի  օրով 
Հալ գցեմ ու  գնամ...

Խառնվեմ ջրերին, 
Քամու ն թե` կրակին,
Կառ գցեմ սիրահար 
Սրտերը ու  գնամ,
Աշխարհի էս անհամ 
Կիսաեփ խորակին,
Ջիգյարով, մի  պտղու նց 
Աղ գցեմ ու  գնամ... 

Ø³ñáØ³ñá

ºðÎÜ²öºÞÚ²ÜºðÎÜ²öºÞÚ²Ü

²ÚòºÈàôÂÚàôÜ²ÚòºÈàôÂÚàôÜ

²Ûá, »ë å³ñïí»É »Ù ù³ÝÇóë,
ºõ ï»ë»É ùÙÍÇÍ³ÕÁ ëïÇ,
´³Ûó ÇÙ Ï³ÙùÁ ³Ùáõñ ¿ ù³ñÇó ¿É,
ÆÙ á·ÇÝ Ñ³ÝÓÝí»É ã·ÇïÇ£

ºñµ ï»ëÝáõÙ »Ù »ñÏñÇë ï³é³å³ÝùÁ,
êï³Ñá¹ ×³éáÕÇ ÷³éùÁ ëÇÝ,
Ð³Ùá½íáõÙ »Ù ÏñÏÇÝ, áñ ÇÙ ç³ÝùÝ ¿
ö³ÏáõÕÇÝ ×»Õù»Éáõ µ³Ý³ÉÇÝ£

Üáñ ßáõÝã »Ù áõ½áõÙ áõ Ýáñ ÏÛ³Ýù,
ÐÇÝ »ñÏñÇë Ñ³Ù³ñ Ñáõë³Ñ³ï,
ºõ ¹³ñÓÝ»É åÇï Ýñ³Ý Ï³ñ»Ý³Ýùª
ºñç³ÝÇÏ, áõ Ð½áñ, áõ ²½³ï£

²ñ¹ »É»É »Ù, ·ï»É »Ù ÅåÇïë,
ºí Ó»éù»ñë µ³óª å³ñ½»É í»ñ,
àñ ÉáõÛëÇ Ù³ñïÝãáÕ ³ëå»ïÇ å»ë,
Î»ñï»Ù óÝÍáõÃÛ³Ý Å³ÙÁ Ù»ñ£

ºõ Ù»Ý³Ï ã»°Ù, Ù»Ý³Ï ã»°Ù, Ù»Ý³Ï ã»¯Ù£
ø³ÛÉáõÙ »Ý, ù³ÛÉáõÙ »Ý, ù³ÛÉáõ¯Ù,
àõ Ù»ñ Ù»Ïï»ÕíáÕ ³ãù»ñÇ Ù»ç,
ÐáõÛëÇ ³ñ»·³Ï ¿ ÷³ÛÉáõÙ£

²Ûëûñ Ù»Ýù ³ÝáõÙ »Ýù Ù»ñ ù³ÛÉÁ,
Ø»Ýù ³ÝáõÙ »Ýù Ù»ñ ù³ÛÉÁ ³Ûëûñ,
ê³ å³ïíáí ù³Õóñ³ó³Í ×³Ý³å³ñÑ ¿,
ê³ ÍÝíáÕ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï ¿ ÙÇ Ýáñ£
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Поэт-фронтовик, лирик, Герой Советского 
Союза Эдуард Асадов ушел на войну 
добровольцем в 17 лет, сразу после вы-
пускного бала. В 1944-м, в сражении за 
Севастополь, был тяжело ранен, потерял 
зрение. 
С тех пор мир видимого заменила для него 

поэтическая вселенная. В начале 1960-х 
творчество Асадова приобрело огромную 
популярность. Книги, выходившие 
100-тысячными тиражами, немедленно 
исчезали с прилавков. С неизменным 
аншлагом на протяжении нескольких 
десятилетий в самых известных залах 
страны проходили его литературные ве-
чера, а девчонки-школьницы в общие 
96-страничные тетради в коричневых ко-
ленкоровых обложках переписывали его 
«Трусиху» вместе с «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...», «Некрасивую 
девочку» Заболоцкого и проникновенно 
читали их на школьных конкурсах чтецов. 
Простые, незамысловатые, но сердечные 
и проникновенные, его стихи сделались 
необходимыми миллионам читателей.
Он писал о простых истинах, что естест-

венно для человека, прошедшего через 
войну: все случайное, искусственное, 
наносное для таких отходит на второй 
план. Своими корнями Асадов был из Ка-
рабаха, родился в туркменском Мерве, 
рос на Урале. Всегда подчеркивал свою 
принадлежность к карабахским армянам, 
старался по возможности чаще посещать 
историческую родину:

Осенний вечер спит в листве платана,
Огни реклам мигают на бегу,
А я в концертном зале Еревана
В каком-то жарком, радостном тумане
Кидаю душу – за строкой строку.
И как же сердцу моему не биться,
Когда, вдохнув как бы ветра веков,
Я нынче здесь, в заоблачной столице
Армении – земли моих отцов.

Хотя на стихах Асадова выросла полови-
на страны, строгие ценители литературы 
при упоминании его имени обычно снисхо-
дительно фыркали. Так же поступал один 
из самых беспощадных современных 
публицистов Дмитрий Быков, пока не 
встретился с поэтом лично. В результате 
родился замечательный очерк «Баллада 
об Асадове», фрагмент из которого пред-
лагаю вниманию друзей.
В тот день, в 1943 году, батарею этого 

лейтенанта разбили: артиллерия била на 
максимум – на четыре километра, так что к 
врагу ее придвинули буквально вплотную. 
В считанные часы не осталось ни одного 
целого орудия. Снаряды, однако, уцелели, 
и лейтенант с шофером Витей Акуловым, 
бывшим военным моряком, повез их на 
соседнюю батарею, где еще было из чего 
стрелять. Это был не просто подвиг – са-
моубийство. Дорога простреливалась иде-
ально. Машина еле карабкалась в гору. 
На полпути они заглохли, Акулов изо всех 
сил жал на тормоза, лейтенант выскочил, 
долго под огнем крутил ручку и чудом завел 
мотор. Подъем кое-как одолели, вылезли на 
плоскогорье, но тут их стало видно уже ото-

ÝÄÓÀÐÄ ÀÐÒÀØÅÑÎÂÈ× ÀÑÀÄÎÂÝÄÓÀÐÄ ÀÐÒÀØÅÑÎÂÈ× ÀÑÀÄÎÂ
Â ñåíòÿáðå èñïîëíèëîñü áû 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ýäóàðäà ÀÑÀÄÎÂÀÂ ñåíòÿáðå èñïîëíèëîñü áû 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ýäóàðäà ÀÑÀÄÎÂÀ

всюду: налетели два юнкерса. Лейтенанту 
вместе с Акуловым пришлось выпрыгнуть 
из машины и залечь под колеса. Юнкерс 
заходил прямо на них. Лейтенант успел 
еще пошутить в своей манере – береги, 
мол, прическу, Акулов, – и тут же рядом, 
в траншею, ухнула бомба. Осколки, по 
счастью, пошли вверх, тут подоспели наши 
истребители, юнкерсы ушли, а лейтенант 
пошел впереди еле двигающейся машины, 
показывая маршрут среди воронок. Уце-
левший Акулов расскажет обо всем этом, 
но много позже...
Батарея, куда они ехали, была уже в 

двух шагах, лейтенант замахал рукой – и 
тут же рядом разорвался снаряд. Все, кто 
наблюдал за лейтенантом с батареи, не 
сомневались: погиб. Чудес не бывает. Са-
мое обидное было в том, что снаряды эти 
он, по сути дела, довез, успел, и было ему 
всего двадцать лет, и все его так любили! 
Командующий артиллерией второй гвар-
дейской армии Стрельбицкий о нем потом 
спросил. Ему так и доложили: вез боепри-
пасы на соседнюю батарею... Выхода не 
было – у него не из чего стрелять, у соседа 
нечем... Довез, но у самой цели погиб. Ге-
нерал, всего-то два раза его и видавший, 
очень о нем горевал и на всю жизнь запом-
нил лейтенанта Осадчего. Ведь накануне 
видел его, спасающего жизнь старшине, 
чуть не распек... Ах, знать бы!
На всех встречах с пионерами, которых 

после войны у него было много, он рассказы-
вал про черноглазого лейтенанта, а после 
одной из таких встреч услышал, как артист 
филармонии читает стихи поэта Асадова – 
как раз о защите Севастополя. Поэт тоже 
там воевал и, по мнению генерала, в ма-
териале ориентировался. Стрельбицкий 
решил с ним созвониться и рассказать 
про лейтенанта: может, Асадов напишет, 
он поэт очень известный, пусть молодежь 
знает... К тому же он наш, крымский, воева-
ли рядом – должен понять! Он достал в 
Москве телефон Асадова и стал ему рас-
сказывать про молодого веселого лейте-
нанта, которого так любили солдаты, 
который так лихо закуривал под огнем, 
и над шутками его покатывались все – 
представляете, он одному молодому сол-
дату сказал, чтоб тот берег уши, а то по 
лопоухому легче попасть... И это как раз 
перед тем, как ехать на смерть! Надо на-
писать, пусть знают, погиб же парень всего 
в двадцать лет!

– Не погиб, – сказал Асадов после некото-

рой паузы. – Вы меня не узнаете, Иван Се-
менович?

А СЧАСТЬЕ-ТО БЫВАЕТ РАЗНОГО РОСТА…

Карабахский армянин Эдуард Асадов, 
чью непривычную для русского слуха фа-
милию генерал Стрельбицкий для себя 
оформил как «Осадчий», был тогда ранен 
в голову, перенес 12 операций (почти все 
– под местным наркозом или вовсе без 
него), навсегда потерял зрение и стал 
самым известным советским поэтом. Не 
спорьте – самым! В утешение ревнителям 
чистого искусства могу напомнить, что по-
пулярность ведь – не качественный по-
казатель, она об аудитории и о поэте гово-
рит поровну... Но факт есть факт: в славе 
с Асадовым не могли соперничать ни Ев-
тушенко, ни Окуджава, ни Ахмадулина. 
Их слава хоть чуть-чуть, а элитарная. А 
Эдуард Асадов был любимым поэтом со-
ветского народа – с конца 50-х до начала 
80-х, а то и позже.
Герой, красавец, мученик, моралист, лю-

бимый автор солдатского, сержантского и 
офицерского состава, кумир состава старо-
девического, девического и женского, гео-
логического и подводнического, студенчес-
кого и пролетарского: не всякого опять же, 
но составляющего большинство! Суммар-
ный тираж книг Асадова, которых набегает 
около 40, достиг 3 миллионов, и их было 
не достать! Ни одного поэта в мире, кро-
ме автора басен и Государственного 
гимна Сергея Михалкова, так не издава-
ли! А Асадов не был автором Государст-
венного гимна, сочинял лирику – любов-
ную и патриотическую, – не имел от 
государства наград, кроме боевых, не 
награждался премиями, не печатался в 
журналах, не занимал должностей, не 
подписывал осуждающих петиций, и даже 
самый упорный ненавистник его поэзии, 
снисходительно третирующий ее с чисто 
литературной точки зрения, по-человечес-
ки не упрекнет его ни в чем: не в чем.
Последняя книга вышла у Асадова в 

2001 году. Он продолжал жить в маленькой 
квартирке недалеко от проспекта Мира с 
женой Галиной, артисткой-чтицей, вместе 
с которой он главным образом и выступал. 
Никаких доходов, кроме пенсии, у него 
нет. Сумму пенсии он назвать отказался 
– карабахский армянин, фронтовик, 
гордость... Гордость он сохранил вполне, 
достоинство – тоже. Никакой зависти, ни-
какого злопыхательства в адрес более 
удачливых литераторов, никакой обиды на 
то, что его никто не помнит...
Хотя что я говорю? Это в прессе, в столич-

ных газетах, в литературных или толстых 
журналах о нем ни слова, и это естественно. 
У весьма многих, когда я говорил, что был 
у Асадова, брови съезжали на затылок: 
так он жив?! Жив, ему семьдесят шесть 
лет, он прекрасно выглядит и каждое 
утро делает двухчасовую гимнастику с 

19
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«Если гражданина заставляют платить «Если гражданина заставляют платить 
за образование и медицинское обслужива-за образование и медицинское обслужива-
ние, пенсию накапливать из собственных ние, пенсию накапливать из собственных 
средств, жилье и коммунальные услуги средств, жилье и коммунальные услуги 
оплачивать полностью, по рыночной цене, оплачивать полностью, по рыночной цене, 
то зачем мне такое государство?! С какой то зачем мне такое государство?! С какой 
стати я должен еще платить налоги и со-стати я должен еще платить налоги и со-
держать безумную армию чиновников? держать безумную армию чиновников? 
Я всегда на всех уровнях говорил, что Я всегда на всех уровнях говорил, что 
здравоохранение, образование и наука здравоохранение, образование и наука 
должны обеспечиваться из бюджета. Если должны обеспечиваться из бюджета. Если 
государство сваливает эту заботу на нас государство сваливает эту заботу на нас 
самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо 
легче!»легче!»
Жорес АЛФЕРОВ, академик РАН, лауреат Нобелевской премии.Жорес АЛФЕРОВ, академик РАН, лауреат Нобелевской премии.

том виде, в каком они понятны стране. И я, 
сноб, гурман, смакователь, низко кланяюсь 
Асадову, самому известному поэту самой 
большой страны.
К сведению современных русских ли-

тераторов, это и называется славой – 
когда вам ошибочно звонят на квартиру 
и цитируют ваш текст, едва услышав 
фамилию: заметьте, после десяти лет 
глухого официального забвения, всегда 
постигающего в нашей стране кумиров 
массовой культуры. А то, что Асадов к 
ним принадлежит, думаю, не вызовет 
особых возражений и у него самого. Это 
тоже литература, только другая. Феномен, 
отчасти близкий, с одной стороны, к фоль-
клору, а с другой стороны, к поп-культуре. 
Что в общем сегодня синонимично.

– Эдуард Арташесович, как вы пишете?
– У меня давно отработанный механизм. 

Я наговариваю на магнитофон, потом слу-
шаю, правлю и печатаю на машинке. Я 
печатаю со скоростью профессиональной 
машинистки.
Асадов действительно печатает очень 

быстро, свободно ориентируется в комнате, 
двигается со своеобразной восточной гра-
цией; о его слепоте забываешь, хотя лицо с 
неизменной черной повязкой выглядит под-
час пугающе. Нечеловеческой своей волей 
он заставил себя перелопатить со слуха 
гору литературы, окончить Литинститут 
(вместе с Тендряковым, Гамзатовым, 
Бондаревым – последний, кстати, был 

единственным человеком на курсе, с 
которым они почему-то не дружили), пе-
реводить поэтов Армении, Башкирии, 
Грузии, Узбекистана, выучиться печатать, 
обращаться с любой техникой, столярить, 
слесарить, полностью обслуживать себя, 
шить... Воле его удивлялись врачи.

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

Что же такое счастье?
Одни говорят: – Это страсти:
Карты, вино, увлеченья – 
Все острые ощущенья. 
Другие верят, что счастье – 
В окладе большом и власти, 
В глазах секретарш плененных 
И трепете подчиненных. 
Третьи считают, что счастье – 
Это большое участие: 
Забота, тепло, внимание 
И общность переживания. 
По мненью четвертых, это 
С милой сидеть до рассвета, 
Однажды в любви признаться 
И больше не расставаться. 
Еще есть такое мнение, 
Что счастье – это горение: 
Поиск, мечта, работа 
И дерзкие крылья взлета! 
А счастье, по-моему, просто 
Бывает разного роста: 
От кочки и до Казбека, 
В зависимости от человека!

четырехкилограммовыми гантелями. И все 
это время пишет – практически без единой 
публикации, с твердо приставшим к нему 
ярлыком графомана и имитатора, олице-
творенного кича...
Так что критика и так называемый умный 

читатель его действительно не помнят,  
хотя, впрочем, и всегда не жаловали. А 
народ – народ помнит своего поэта. И в 
квартиру, где неисправна телефонная ли-
ния, ему частенько звонили, попадая не 
туда. – Это больница? – Нет, это квартира 
поэта Асадова, – отвечает его жена. – Поэ-
та Асадова?! Это который – «а счастье, по-
моему, просто бывает разного роста»? – 
Да. «От кочки и до Казбека, в зависимости 
от человека».
Я совершенно искренне полагаю, что 

ситуация, при которой сто из ста пяти-
десяти опрошенных комсомольцев лю-
бимым поэтом называют Асадова (так 
было в семидесятых, об этом писала 
«Комсомолка»), – нормальна. И пусть 
лучше знают наизусть «Балладу о рыжей 
дворняге», этот безусловный поэтический 
суррогат, нежели «Зайку мою». Вы спроси-
те, какая разница? Есть разница. Надо 
вернуть народу этот кич, чтобы отбить 
охоту к суперкичу, заполонившему страну. 
Эта культура – самый массовый, самый 
секулярный ее вариант – все-таки несет в 
себе и добро, и красоту, и сострадание в 

Асадов гордился тем, что он армянин. 
Об этом пишет российское издание «Аргу-
менты и факты». Издание опубликовало 
статью, посвященную советскому поэту 
и прозаику армянского происхождения 
Эдуарду Асадову, которому 7 сентября 
исполнилось бы 95 лет. 
В статье рассказывается о жизненном 

пути Асадова, который родился в 1923 году 
в городе Мерв в Туркменистане.
Поэт был призван на фронт в 1941 году, 

где после взрыва снаряда в 1944-м в боях 
за Севастополь получил страшное ранение 
и потерял зрение, что не помешало ему 
продолжить писать стихи. Асадов женился 
на актрисе Ирине Викторовой. У пары 
родился сын, которого назвали в честь 
армянского деда Асадова.

«Назвали малыша в честь деда – Арка-
дием. Хотя, надо сказать, настоящее 

ÀÑÀÄÎÂ ÃÎÐÄÈËÑß ÒÅÌ, ×ÒÎ ÎÍ ÀÐÌßÍÈÍÀÑÀÄÎÂ ÃÎÐÄÈËÑß ÒÅÌ, ×ÒÎ ÎÍ ÀÐÌßÍÈÍ

имя его армянского дедушки – Арташес 
Григорьевич Асадьянц. Поэт очень гор-
дился тем, что он армянин, и любил не 
только туркменскую, но и армянскую кух-
ню», – пишет издание.
Издание также отмечает, что в дальней-

шем Асадов расстался с Викторовой, 
однако в творческой жизни у поэта все 
было идеально. Он с отличием окончил 
Литературный институт им. Горького при 
Союзе писателей СССР в Москве, стихи 
Асадова начали печатать в «Огоньке».
Асадов женился во второй раз на Галине 

Разумовской, которая готовила для него 
туркменские плов и лепешки, а сам поэт 
был поклонником армянского коньяка.
Напомним, что Эдуард Асадов скончался 

21 апреля 2004 года в подмосковном Один-
цове.

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ.

18

Àñðíàäçîðñêèé äîçîðÀñðíàäçîðñêèé äîçîð

Асрнадзорский дозор. Именно отсюда 
звоном колокола предупреждали жителей 
Татева о приближении врага, и собственно 
крепость и монастырь Татев всего один раз 
были захвачены, когда предатели сняли 
колокол и убили сторожа, таким образом, 
татевцы вовремя не получили сигнал о 
приближении вражеского войска... . 
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ÀÂÅÒÈÊ ÈÑÀÀÊßÍ Â ÁÎÐÜÁÅÀÂÅÒÈÊ ÈÑÀÀÊßÍ Â ÁÎÐÜÁÅ
ÇÀ ÀÐÌßÍÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ ÏÐÈ ÑÑÑÐÇÀ ÀÐÌßÍÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ ÏÐÈ ÑÑÑÐ
Впервые Аветик Исаакян написал об 

Армянском вопросе под воздействием 
резни мирного армянского населения 
в Сасуне и Зейтуне в 1894 г. в книге 
«Ишатакаран» (Памятные записи) – 
запись 5 ноября 1894 года.

И если до этих кровавых событий веду-
щими в творчестве поэта были мотивы 
любви, юношеских мечтаний и снов, красо-
ты родного края, то теперь, под гнетущим 
впечатлением от переживаемой трагедии 
родного народа, в поэзии Исаакяна во всю 
силу зазвучали темы патриотизма и нацио-
нально-освободительной борьбы.
А когда в Западной Армении в ответ на 

террор турецких властей стало набирать 
силу движение сопротивления и возникли 
первые гайдукские формирования под 
предводительством Ахпюр Сероба, Арабо, 
Геворка Чауша, Мецн Челло, Саргиса Ку-
куняна, Андраника, Мурада Себастаци, 
Исаакян первым ввел в армянскую поэзию 
образ фидаина (армянского гайдука), он 
стал первым певцом-глашатаем, воспев-
шим фидаинскую борьбу. Начиная с 1898 
года, создания патриотического цикла 
«Песни гайдука», тема армянского ос-
вободительного движения проникла в 
классическую поэзию, заняв в ней достой-
ное место.

«О армянский народ...» Поэт- фидаин

Умри лучше раз, чем тысячу раз,
Будь либо свободен, силен, независим,
Иль упади достойно, погребенный под обломками
Сокрушенного твоею рукой самодержавия.

Исаакян подписывал цикл стихов «Песни 
гайдука» псевдонимом «Армянский гусан». 
Стихи из этого цикла в 1900-е годы публи-
ковались, как правило, в официальном 
органе партии Дашнакцутюн – в журнале 
«Дрошак» (Женева). В тот период главным 
редактором «Дрошака» был один из актив-
нейших деятелей партии Христофор Ми-
каелян. После издания стихи приобрели 
широкую популярность и все стали интере-
соваться, кто «Ай-гусан».
В конце XIX века, стремясь придать но-

вый импульс освободительному движе-
нию, Исаакян пишет новую поэму – «Мас-
са Манук» («Дитя Масиса»), которая как бы 
явилась обработкой новой ветви армянс-
кого народного эпоса «Давид Сасунский».
Однако при жизни Исаакяна поэма из-за 

цензурных запретов не вышла в свет. Был 
опубликован лишь фрагмент начальной 
части поэмы «Гохтан кнар...» в журнале 
«Дрошак» (1901, N1) с очень характерным 
для понимания образа Исаакяна эпигра-
фом:

Саз не дает мне воином стать,
Меч не дает мне гусаном стать…

Тем не менее Исаакяну удалось сочетать 
обе эти ипостаси. В мае 1896 года поэт как 
активный участник национально-освободи-
тельного движения, один из создателей 
ополченских отрядов в Гюмри по приказу 
уездной жандармерии был арестован и 

на год заточен в Эриваньскую губернскую 
тюрьму-крепость, а через год был сослан 
в Одессу.
В лице Исаакяна армянское освободи-

тельное движение приобрело не только 
талантливого певца-глашатая националь-
ной идеи, но и беззаветно преданного 
своему отечеству политического деятеля, 
который с самой ранней молодости связал 
свою судьбу с Армянским вопросом.
Исаакян принимает активное участие в 

освободительной борьбе западных армян. 
Как один из основателей Александрополь-
ского отделения шіс (Камень), он со своими 
соратниками формирует добровольческие 
отряды для участия в боевых операциях в 
Еркире (страна, Страна отцов, Отечество 
— так армяне называют Западную Арме-
нию), а также оказывает посильную по-
мощь в добывании денежных средств и 
вооружения.
В Армении и на Кавказе в целом Исаакян 

разворачивает патриотическую деятель-
ность, направленную против армянонена-
вистнической политики царского самодер-
жавия. А когда по указу царя были закрыты 
армянские школы, конфисковано иму-
щество армянской церкви, попал под зап-
рет целый ряд армяноязычных органов 
печати, приостановлена деятельность 
образовательных центров, Исаакян ак-
тивно включается в пропагандистскую 
деятельность, направленную на поднятие 
духа соотечественников.
Поэт часто бывает в армянонаселенных 

центрах России и в странах Западной 
Европы. Как видный идеологический дея-
тель, он становится делегатом Третьего и 
Четвертого съездов АРФ Дашнакцутюн. 
О политической деятельности Исаакяна 
еще со времен его первого ареста хорошо 
была извещена губернская жандармерия 
Тифлиса, которая ходила за ним буквально 
по пятам, следя за каждым шагом поэта. 
В отчетах Охранного ведомства Тифлиса 
Исаакян упоминается под секретным име-
нем «Молот», а Туманян – «Жокей».

Узник Метехской тюрьмы

В конце 1908 года в Тифлисе по общему 
обвинению в связи с «Дашнакским делом» 

Исаакян в числе 160 представителей 
армянской интеллигенции был арестован и 
заключен в Метехскую тюрьму. Через шесть 
месяцев его выпускают на свободу под 
залог, однако дело в отношении Исаакяна 
не закрывают, и для него по окончании су-
дебного процесса сохраняется реальная 
угроза сибирской ссылки по меньшей мере 
лет на десять. В создавшейся ситуации 
Исаакян в июне 1911 г. вынужден покинуть 
пределы Российской империи.
Первый год изгнанничества поэт провел в 

Турции, здесь же впервые была опублико-
вана его поэма «Абул Ала Маари». Однако, 
нисколько не обольщаясь заверениями 
младотурков о создании в скором будущем 
армянской автономии и о проведении круп-
ных «политических реформ», Исаакян в 
1912 году покидает Турцию.
Предполагая, что в сложившейся ситуации 

предотвратить угрозу панисламистской аг-
рессии сможет только главный союзник 
Турции – кайзеровская Германия, Исаакян 
совместно с несколькими сподвижниками 
из кругов армянской и немецкой интелли-
генции, людьми, глубоко знающими армян-
скую историю и культуру, в 1914 году в 
Берлине организуют «Армяно-немецкое 
товарищество».
Вспыхнувшая вскоре Первая мировая 

война перевернула все планы и благие 
надежды об армяно-немецком сотрудни-
честве. Для Западной Армении война 
имела катастрофические последствия. 
Германия, считая армян естественными 
союзниками России, препятствующими 
развитию турецко-немецкого военного 
блока, всемерно поощряла планы Турции 
по уничтожению коренного армянского на-
селения.
В этот период главной темой творчества 

Исаакяна становится трагическая судьба 
армянского народа и его героическая борь-
ба за существование на своих родных 
землях. Поэт задумал создание своей «Бе-
лой книги», обвинительного документа по 
геноциду армян, летописи трагических 
событий армянской истории. Некоторая 
часть замысла нашла отражение в книге 
«Ишатакаран» («Памятные записи») – 

21
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своего рода исповедальной книге, где 
собраны дневники поэта за 1891-1956 гг., 
целиком отражающие его думы и размыш-
ления.
В этом ряду особое место занимает днев-

ник Исаакяна 1916-1917 гг., записанный 
в годы войны в Женеве, под названием 
«Армянский вопрос».
Как свидетельствуют рукописи Исаакяна, 

после катастрофы 1915 года поэт испытал 
сильнейшее разочарование в политике 
европейских стран по отношению к Армян-
скому вопросу. А подписанию Севрского до-
говора Исаакян не придал судьбоносного 
значения. При этом Исаакян всегда питал 
добрые надежды относительно будущего 
своего народа в союзе с Россией.
Однако политика России в годы Первой 

мировой войны лишила Исаакяна в какой-
то мере и этих надежд. Из-за опасности 
начала гражданской войны в России по 
приказу Николая II царские войска с начала 
1917 года оставляли линию фронта, 
бросая армянское население на произвол 
судьбы. Турецкие войска, ворвавшиеся в 
западноармянские города и села, учини-
ли зверскую расправу над мирными жите-
лями.
Вдобавок ко всему Россия препятствовала 

формированию добровольческих отрядов 
на территории Восточной Армении, не 
допуская их перехода через границу в 
Турцию. Большевистская Россия также 
стала заклятым врагом всякого рода на-
ционально-освободительного движения 
на подвластных ей территориях бывшей 
империи.
Вопреки своим же интересам она стала 

рьяным защитником и спасителем право-
преемника младотурков Мустафы Кемаля. 
Именно с преступной помощью вождя 
русской революции поверженная Турция 
вновь поднялась с колен.
И этот альянс нанес смертельный 

удар по Армянскому вопросу, признав 
за турками всю территорию Западной 
Армении. Единственной надеждой на 
спасение нашего христианского островка 
в мусульманском океане была Россия, 
но и та в 1917-1921 годах из-за передряг 
гражданской войны не смогла прийти на 
помощь армянскому народу.
С течением времени как Армянский воп-

рос, так и представления Исаакяна о нем 
прошли непростой, эволюционный путь. 
Для поэта ни на день Армянский вопрос 
не терял актуальности, он стал основной 
темой многочисленных сочинений и фи-
лософских размышлений Исаакяна. В его 
женевском дневнике 1916-1917 гг., когда 
в Западной Армении еще продолжалась 
резня коренного армянского населения, 
можно найти и глубокий анализ проис-
ходящих в Армении исторических событий, 
и размышления о будущем Армянского 
вопроса.
Геноцид продолжался и при Мустафе Ке-

мале, он был реальностью его политики 
вплоть до 1923-1924 гг. Западноармянское 
население было насильно изгнано из 
родных мест, через дороги смерти в си-
рийскую пустыню Дер Зор. Еще не была 
сформирована армянская диаспора, в 
Восточной Армении продолжались воен-
ные действия, в огневом кольце пылали 
Эрзрум, Карс, Гюмри, Игдир, Ван... Поэт пи-

сал так о произошедшей трагедии, о войне 
на родной земле:

...Запевает кузнечик в кровавых полях,
И в объятьях предсмертного сна
Видит павший гайдук, видит в сонных мечтах,
Что свободна родная страна…
(пер. А.Блока)

От «Белой книги» к «Уста Каро»

Россию раздирали острые политические 
распри, предательские волны распада 
растекались по всей империи – от Санкт-Пе-
тербурга до прифронтовой линии Эрзрума. 
Червь классовой борьбы разъедал мощь 
некогда великой империи и ее армии. 
Крайне нестабильной и неопределенной 
была ситуация и в Восточной Армении. 
Мощная, неприступная крепость армянст-
ва была осаждена заклятым врагом на-
шего народа.
Была разграблена и утеряна основная 

часть армянских земель, а участь Восточ-
ной Армении оставалась неясной – пока 
еще не сформировалось армянское го-
сударство, Республика Армения. В этой 
сложной исторической ситуации в 1916-
1917 гг. в Женеве Исаакян в своем дневнике 
излагает свою точку зрения относительно 
Армянского вопроса.
В этих записях красной нитью проходит 

идея, что все крупные европейские государ-
ства предали армян, бросив на произвол 
судьбы древнейший христианский народ. 
В самый тяжелый период своей истории 
армяне оказались один на один против 
турецких янычаров. И с точки зрения 
армянского народа, и с точки зрения исто-
рической ситуации он был абсолютно прав. 
Значит, не надо надеяться на помощь 
сильных мира сего.
Исаакян четко сознавал, что, осуществляя 

геноцид, турок ни на миг не дрогнул, не 
раскаялся, не усомнился в своих деяниях, 
более того, он целенаправленно продол-
жает вести этнические чистки армянского 
населения и в 1918-1923 гг. И ни одно го-
сударство не осудило турок, не подняло го-
лос в защиту армян. Злодеяния остались 
безнаказанными.
Мало того, за совершенные преступления 

они еще получили от «большевистской 
России» в подарок целые области Арме-
нии, уже «свободные» от коренных армян. 
Естественно, подобная политика не могла 
не вызвать гнев поэта. Значит, остается 
единственный путь: сплотиться в единый 
кулак, стоять насмерть, бороться и защи-
щаться с осознанием необходимости Свя-
того Возмездия.
То есть с оружием в руках, военным путем 

решить Армянский вопрос. И к Святой Мес-
ти идти только путем священной войны. 
Записи в дневнике поэта датированы 
1916-1917 годами, но кажется, что Исаакян 
выразил чувства армянского народа за 
целые столетия. Углубляясь в записи, в 
специфику исторического момента 1915-
1920 годов, становится ясно, насколько 
Исаакян прав.
Записи относительно Армянского воп-

роса, как и многочисленные афоризмы 
поэта, убедительно доказывают: Иссакян 
был гением предвидения. Вспомним хотя 
бы его слова, высказанные еще на заре 
революционного движения в России, о том, 
что социализм для России обернется еще 
большей бедой, чем царизм.

Или его пророчество о том, что ни Евро-
па, ни Америка не встанут на защиту Ар-
мянского вопроса, напротив, они станут 
союзниками турок, что никогда Турция не 
раскается в содеянных преступлениях 
и не признает своей вины и т. д. Дневник 
Исаакяна «Армянский вопрос» за сто про-
шедших лет ни на йоту не потерял своей 
актуальности, более того, благодаря фи-
лософским обобщениям «Армянский во-
прос» можно назвать книгой будущего, 
которая дает возможность заглянуть и в 
завтрашний день.
Исаакяновская хроника кровавых собы-

тий, расширяясь день ото дня, постепенно 
перерастает в своеобразную «Белую 
книгу». В период Первой мировой войны 
и в послевоенные годы «Белая книга» 
находит свое продолжение во втором ва-
рианте эпического романа «Уста Каро». 
Первый вариант романа был завершен в 
1912 году, далее он приступил ко второму 
варианту, который не был завершен. По 
этому поводу Исаакян писал: «Роман 
«Уста Каро» завершится тогда, когда ре-
шится «Армянский вопрос», и в тот день я 
поставлю окончательную точку».
После Второй мировой войны и полного 

разгрома фашистской Германии, а также 
ее союзника Турции Исаакян лелеял на-
дежду, что вопрос возвращения исконно 
армянских земель может быть разрешен 
положительно. Летом 1945 года он со дня 
на день ждал, что победившая Красная 
Армия вот-вот перейдет на другой берег 
Аракса и освободит отнятые у нашего на-
рода территории и что наконец справед-
ливость восторжествует. Но этого не прои-
зошло.
Турции снова – в который раз! – удалось 

избежать справедливого возмездия и удер-
живать земли Западной Армении. Но с по-
добной реальностью Исаакян смириться 
не смог.
Важнейшей составляющей Армянского 

вопроса он считал проблему Карабаха, и 
в 1948 году в одиночку отправился в этот 
стойкий и неприступный армянский край, не 
дав погаснуть лампаде освободительного 
движения. Такое же отношение у поэта бы-
ло к армянскому Джавахку, где он много-
кратно бывал.
Огромный жизненный опыт, обретенная 

с годами мудрость нашли свое выражение 
в слове поэта. Слово Исаакяна целиком 
подчинено выявлению логики развития 
армянской истории. Афоризмы на эту 
тему отражают как политические взгляды 
Исаакяна, так и его отношение к устано-
вившимся в стране порядкам.
Надо сказать, что против идеологии со-

циализма Исаакян впервые публично 
высказался еще на Четвертом съезде пар-
тии Дашнакцутюн, об этом же он пишет 
во многих своих письмах, которые были 
опубликованы в 1959 году в Каире. Когда 
перечитываешь его дневники, афоризмы, 
письма, понимаешь, какая огромная про-
пасть пролегла между поэтом и Советской 
властью.
Записи Исаакяна не прошли бы сквозь 

мощный заслон цензуры – ни в качестве 
художественного произведения, ни в виде 
публицистической статьи. Ничего бы не 
ускользнуло от ока партийной цензуры. 
Поэтому на протяжении долгих лет поэт 
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очень многое писал как бы для себя, «в 
стол».
Со дня возникновения Армянский вопрос 

находился в центре внимания Исаакяна.
Он красной нитью проходит по его книге 

«Ишатакаран», многим страницам «Белой 
книги» (еще неизданной), «Афоризмам», 
письмам. В конце концов решение Армянс-
кого вопроса имело самое насущное, 
жизненно важное значение для будущего 
Армении. Размышления Исаакяна отно-
сительно Армянского вопроса были на-
писаны как в самый разгар событий в 
1905-1923 гг. и долгие годы в эмиграции, 
так и в последнее десятилетие жизни поэ-
та. Воистину этот вопрос и сегодня ни в 
малейшей степени не потерял своей ак-
туальности.
Исаакян прекрасно представлял себе, о 

чем он пишет, его послания – своего ро-
да «мокрый динамит»... Он был уверен, 
что каждая идея, замысел, историческая 
программа входят в жизнь и становятся 
актуальными, только воплотившись в пись-
мена и книгу...
Слово, а тем более слово гениального 

поэта, бессмертно. Ведь чем, по большо-
му счету, был Армянский вопрос, если не 
осознанной необходимостью Святого воз-
мездия за ту историческую несправедли-
вость, постигшую наш народ? Это клич к 
бдительности и требование Возмещения 
наших неисчислимых бед и потери исто-
рических земель.
В отличие от других народов, которые 

переживали схожие периоды в своей ис-
тории, наш заклятый враг – явление со-
вершенно уникальное. К примеру, немцы 
покаялись в содеянном против евреев хо-
локосте, принесли свои извинения и про-
тянули им руку помощи. Но турок! Если, 
не приведи Господь, возникнет малейшая 
возможность повторить совершенное 
преступление, турок, не колеблясь, пойдет 
на новый геноцид.
Мы должны глубоко осознавать это, и меч 

свой, не пряча в ножны, всегда держать на-
готове – вот одно из главных требований 
Армянского вопроса.
Осень жизни Исаакян провел на родине, 

окруженный любовью и почитанием род-
ного народа. Для нового поколения, для 
армянской молодежи он был живым вопло-
щением Света, Истины, борцом за высокие 
духовные идеалы патриотизма.
Он так никогда и не принял официальную 

позицию советской внешней политики по 
Армянскому вопросу, согласно которой 
этот вопрос давно «исчерпал себя» и 
его нужно считать закрытым. Но время 
показало, что великий поэт, который пи-
сал: «Жить, чтоб увидеть Ани, умереть, 
чтоб не видеть высохшим Севан», был 
абсолютно прав. Доказательство тому – 
создание третьей Армянской независимой 
республики, героическая победа армянс-
кого народа в Карабахе и провозглашение 
независимости Арцаха.

Из записных книжек Варпета

О поэзии и литературе

– В героях эпоса нация предстает во пло-
ти (Давид и Мгер – герои национального 
эпоса «Давид Сасунский»).

– Литература – житница, полная благород-
ных, гуманистических, передовых идей.

– Поэзия живет и будет жить, пока сущест-
вуют весна, солнце, цветы, птицы, земные 
твари, леса, моря, родники, реки, горы.

– Поэзия живет и будет жить, пока сущест-
вуют небо и звезды, пока Вселенная пол-
на тайн, пока смерть неизбежна, пока 
человеческое сердце способно любить, 
волноваться, страдать, томиться, желать, 
о чем-то мечтать... Поэзия живет и будет 
жить, пока существует человек, его инс-
тинкты, его воля, его страсти, пока ему 
хочется быть бессмертным, здоровым, 
красивым, пока он стремится достигнуть 
совершенства.

– Греческие скульптуры – недосягаемые 
образцы искусства. Работы Микеланджело 
и других ваятелей восходят непосредст-
венно к ним.

– Поэты – люди беспокойные, чрезмерно 
впечатлительные, уязвимые. Они легко 
загораются надеждой и так же легко впа-
дают в отчаяние. Поэт должен быть по-
добен ребенку. Быть так же, как он, мудр 
и простодушен. Таков мой Уста Каро.(Уста 
Каро (Мастер Каро) – герой одноименного 
романа Исаакяна. «Уста Каро» – большое 
эпическое полотно, посвященное жизни 
армянского народа в конце XIX и начале 
XX века. Исаакян трудился над романом 
на протяжении почти полувека, с 1910 года 
и до конца жизни. Первый вариант романа 
был опубликован в академическом изда-
нии сочинений Исаакяна.)

– Каждый художественный стиль воссоз-
дает мир заново, видит природу и человека 
через новое окно.

– «История» Мовсеса Хоренаци, поэма 
Григора Нарекаци, эпос «Давид Сасунс-
кий» – наши шараканы. В этих творениях 
обретает смысл и дух история нашего на-
рода.

– Я певец любви, любви к людям, к при-
роде, к Вселенной, ко всему живущему. 
Мне жаль всех обездоленных, гонимых, 
мучеников, страдальцев, сирот, и именно 
поэтому армяне, наиболее сирый, много-
страдальный народ, – пасынки истории.

– Чтобы быть художником, надо пить из 
всех родников культуры.

– Какое бы зло ни творилось в мире, я 
чувствую себя виноватым за происходя-
щее.

– Мировую скорбь я постиг через скорбь 
армянского народа.

– Нет искусства без мастерства и нет ге-
ния без трудолюбия.

– Когда художник творит, образцом для 
него должны быть исключительно гениаль-
ные произведения: при создании драмы 
– Гамлет, романа – Дон-Кихот, скульптуры 
– Моисей, картины – Джоконда, проекта 
здания – Парфенон.

О ремесле писателя

– Роман лишь тогда является произ-
ведением искусства, когда он насыщен 
художественной идеей, как морская вода 
солью. При создании романа жизненные 
явления надо так представить, чтобы 
видна была сама их суть. Жизнь должна 
ожить в романе, а идеи должны как бы 
«приобрести речь».

– Окружающая действительность, жизнь 
наносят раны сердцу поэта. И он пишет как 
бы кровью, кровью сердца, он пропитывает 

ею свои стихи. И для этого поэт должен 
проникнуть в тайники человеческого 
сердца.

– В романе или в стихах изображение 
природы должно быть таким правдивым, 
естественным, достоверным, чтобы ху-
дожник мог бы легко создать пейзажи по 
образам, описанным автором. Скажем, 
поэт изображает весеннее утро; если пере-
нести это на холст, картина должна быть 
конгениальным произведением.

– Надо писать так, словно разговариваешь 
сам с собой, ведешь внутренний монолог. 
Вот тогда рождается искреннее произве-
дение, изображаются ли чувства геро-
ев, их мысли или же высказывается сам 
автор. Такое произведение не может 
быть напыщенным, жеманным, неес-
тественным, надуманным. Раньше гово-
рили, что надо писать так, словно ве-
дешь разговор с собеседником. Однако 
если следовать этому, то может выйти и 
подделка. В разговоре с собеседником 
стараешься быть красноречивым, умным, 
часто начинаешь ораторствовать и т.д.

– В стиле писателя выражена его душа.
– Усилия художника должны быть на-

правлены на то, чтобы воспитать вкус и из-
бегать высокопарности и напыщенности. 
Надо быть простым, надо писать просто, 
надо говорить просто, но мудро думать.

– Работа над языком – это трудное едино-
борство со словом. Добиться победы 
– значит преодолеть сопротивление сло-
весного материала.

– В жизни мне пришлось немало воевать, 
порою я побеждал, но горе победителю; 
казалось, что душа разбита на тысячу ос-
колков и в каждом осколке божественная 
сила.

О великих творцах

– Толстой воплощал в себе черты славян, 
их душу, постоянно ищущую идеала. Чем 
больше он старился, тем больше боялся 
музыки. «Отец Сергий» – это Толстой 
сам, внутренний Толстой, непритворный. 
Повседневно он жил не так, как хотел, но 
душа его была одарена великой силой и 
искренностью.
Отец Сергий – лицо не типическое, но 

реальное, потому что в нем представлен 
сам Толстой. Он способен был так же, как 
отец Сергий, пренебречь блестящей карье-
рой, положением в обществе, связями, 
отказаться от состояния, уйти от жены, сги-
нуть, стать монахом, отрубить себе палец. 
О себе я могу сказать, что Абул Ала Маари 
– это мое другое «я».

– «Фауст» Гете – микрокосмос. Каждый 
человек находит в нем прообраз своей 
личности. Главное для Гете не то, чтобы 
человек был счастливым и преуспевал в 
жизни. Главное для него – чтобы человек 
был творцом. Каждое рубаи Омара Хайя-
ма – это судьба человека. В этом их несом-
ненная сила.

– Лермонтов – это рана моей души.
– В «Кобзаре» нашла отражение тысяче-

летняя культура украинского народа во 
всем ее богатстве.

– Шопен не столько смотрел на картины, 
сколько слышал их. На выставке в Вене он, 
говорят, стоял и слушал голоса картин.

– Поэзия Ваана Терьяна – вознесенная 
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В городе Львове, который расположен на 
Западной Украине, подходит к концу 11-й 
этап реставрационных работ Армянского 
кафедрального собора Успения Пресвятой 
Богородицы.

«В этом году реставрировали фрески 
Яна Генрика Розена в алтарной части и 
центральной нави на средства Министер-
ство культуры Польши. На объекте рабо-
тают совместно украинские и польские 
реставраторы», – цитирует начальницу 
управления охраны исторической среды 
Львовской городской Думы Tvoemisto.tv.
По словам начальника управления, рес-

любовь, жизнь души.
– Сарьян – большой, истинно великий 

художник. Его самобытная живопись вы-
ражает суть Армении. Он постиг душу 
страны и запечатлел ее тишину, величие, 
просветленность. В своих картинах он 
раскрыл и цвет Армении, и свет Армении – 
ощущаешь ее как библейский край: леген-
дарные горы, равнины, деревья, буйволы, 
овцы, пастухи...

 
– Я восхищаюсь Чаренцем. Гениальный 

поэт, он, на свою беду, громогласно бранил 
некоторых армянских неучей.

– Каждая драма Шекспира – это мир в 
миниатюре.

– Говорят, что Бетховен во второй раз 
пришел в наш мир, поэтому он достиг со-
вершенства. Это правильно и в отношении 
таких гениев, как Гомер, Данте, Гете.

– Раффи разбудил народ от дремучего 
сна средневековья. Когда мы произносим 
имя Раффи – мы понимаем национальные 
интересы, войны и героизм.

– Комитас – величина общенациональная. 
С его песней наш народ глубже постиг себя, 
ощутил свою самобытность. Он отшлифо-
вал песни, созданные в крестьянской сре-
де, довел их до совершенства и снова вер-
нул народу.
Народную песню он сделал достоянием 

города, и сегодня она неотделима от ду-
ховной жизни нашей страны. Комитас 
открыл нашу национальную мелодию. 
Многие не признавали армянскую песню, 
предпочитали подражания европейской 
или восточной музыке. Комитас доказал 
оригинальность армянской песни, нашел 
свои собственные ноты, такие, каких нет 
ни у кого.

– Бакунц один из наиболее талантливых 
армянских прозаиков. В его творчестве 
хотя и улавливается воздействие Гамсуна 
и Марселя Пруста, но оно в целом носит 
индивидуальный характер. Он самобытен, 
естественен и свеж, в его рассказах чув-
ствуется мощное дыхание Пана.

– Литература – это действительность, 
пропущенная через воображение.

– Мы творим искусство? Или искусство 
творит нас?

– Что такое поэзия? Ты сам.
– Когда Сиаманто спросили, какую из 

своих поэм он считает самой лучшей, он 
ответил: разве человек может сказать, ка-
кой глаз ему дороже?

– Скульптура Моисея. Художник мыс-
ленно представил себе его образ и вы-
лепил таким, каким он рисовался его 
воображению. Глядя сейчас на эту скуль-
птуру, мы не сомневаемся, что Моисей 
был именно такой. Искусство обладает 
неотразимой силой воздействия. (О Мике-
ланджело.)

– Легенды – действительность, созданная 
воображением народа. В них воплощены 
его представления о справедливости, доб-
ре, благородстве, красоте. Народ создал 
свою литературу, в которой он говорит о 
том, какой должна быть жизнь.

– Показатель мастерства – чувство меры.
– Народ познает себя в искусстве. Вели-

чие искусства – в его народности.

Перевод Лилит ЕПРЕМЯН, газета «Новое время».
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таврация фресок в церкви практически 
завершена, в дальнейшем планируется 
начало ремонта пола. В октябре состоится 
совместная встреча украинских и поль-
ских реставраторов, на которой будет оп-
ределен план следующего этапа работ.
Отметим, что Армянский кафедральный 

собор Успения Пресвятой Богородицы 
был построен во второй половине XIV 
века (1363-1370 годы) мастером Доре. 
Собор является единственным храмом 
Армянской Апостольской Церкви на запа-
де Украины.

¾ (Э) является седьмой буквой армянского 
алфавита. 
Один из самых ранних символов письма ¾ (Э) был 

найден в Мецаморе и оценивается прим. 3000 г. до 
н.э. 
Эта священная буква, в качестве символа означаю-

щая Божественную Сущность, использовалась 
армянскими священниками Бога Митры и по сей 
день наносится на алтарь армянской церкви после 
принятия христианства в 301 году нашей эры.

Ñâÿùåííàÿ áóêâà ¾(Ý)

Øêîëüíèê-àðìÿíèí èç ×èêàãî ñòàë Øêîëüíèê-àðìÿíèí èç ×èêàãî ñòàë 
÷åìïèîíîì ìèðà ïî øàõìàòàì÷åìïèîíîì ìèðà ïî øàõìàòàì

7-летний Арен Эмрикян из Чикаго добился фе-
номенального для своего возраста результата и 
стал чемпионом мира по шахматам среди де-
тей до 8 лет.

«Он встретил 1 сентября в качестве чемпиона 
мира в возрасте 7 лет. Арен Эмрикян провел 
11 игр и сумел набрать больше всех очков на 
чемпионате мира, который прошел в августе в 
Бразилии», – сообщает Chicago Tribune.
Издание отмечает, что Арен начал играть в 

шахматы благодаря маме, которая заметила 
склонность ребенка к этому виду спорта.

«Я тренируюсь полтора часа каждый день. 
Мама уже всегда проигрывает мне, а с отцом 
игры интереснее. Я могу думать на 4-5 шагов 
вперед и не люблю защищаться. В нападении 
моя игра лучше получается», – рассказал 8-лет-
ний Арен американскому изданию.

Отмечается, что юный чемпион сейчас упор-
но тренируется и готовится к следующим сорев-
нованиям.
Ранее РУСАРМИНФО сообщало, что 16-лет-

ний шахматист Самвел Севян стал чемпионом 
стран Северной и Южной Америки.



¶àðÌ²ð²ð  7-12 (231-236) 2018 Ã.   ÑáõÉÇë-¹»Ïï»Ùµ»ñ
24

Чем старше мы становимся, тем чаще сталкиваемся с фразой 
«ушёл из жизни». И, казалось, можно бы уже притерпеться к этой 
фразе и не так болезненно на неё реагировать, но когда уходят 
из жизни очень близкие тебе люди (не всегда это родственники), 
фраза эта бьёт очень и очень больно. 
Ушёл из жизни хирург, заслуженный врач РФ Ефрат Андранико-

вич Оганесян. Для меня и моей семьи он был «солнышком» (так 
называла его моя жена). С каким бы вопросом по нашим много-
численным болезням мы к нему ни обращались (в любое время 
суток), Ефрат всегда поможет или профессиональным советом, 
или прямым действием. И неважно, это сфера деятельности хи-
рурга или терапевта. Меня лично он «резал» пять раз, а пять лет 
назад буквально вытащил с того света. 
Стал я вспоминать, когда мы с ним познакомились, а точно 

не могу вспомнить. Кажется, что знаком я с ним всю жизнь. Ве-
роятнее всего, случилось это на коллективной охоте где-то в се-
мидесятые-восьмидесятые годы. И вошёл он в наш охотничий 
коллектив как-то сразу и навсегда. Внимательный, корректный, 
с тонким чувством юмора, да к тому же ещё меткий стрелок, он 
пользовался абсолютным авторитетом в нашей охотничьей ко-
манде. 
Отец его – хирург Андраник Ахвердович, армянин по националь-

ности, а мама – Валентина Яковлевна, белоруска. Из этого «спла-
ва» появились трое детей – девочка и два сына. 
Один из них – Ефрат – родился 1 января 1941 года в городе 

Ставрополе. Детство и юность – как у всех детей военного и пос-
левоенного времени. 
В 1964 году окончил 2-й медицинский институт имени Пирогова в 

Москве. Специальность – хирург. Жена Ефрата – Оганесян Алек-
сандра Яковлевна, тоже врач, дети – Рубен и Лариса, тоже имеют 
высшее медицинское образование. Два внука – Егор и Гайк. 
Восемнадцать лет Ефрат Андраникович был главным хирургом 

Калужской области. Судя по тому, сколько людей пришло прово-
дить его в последний путь, осмелюсь предположить, что он был 
уважаемым человеком как у пациентов, так и у медперсонала. 
К сожалению, болезни не щадят никого, в том числе и врачей. 

Ужасная болезнь нашла и Ефрата. Два года он, его семья и кол-
леги боролись с этой болезнью. Был момент, что, казалось, она 
отступила, но потом наступило ухудшение. И 21 июля 2018 года 
Ефрата не стало.
Светлая память светлому человеку! Спасибо тебе, брат Ефрат, 

за то, что ты был в моей жизни, в жизни моей семьи, в жизни на-
ших общих друзей! Ты всегда с нами.

Николай СМИРНОВ,
заслуженный художник РФ.

Ефрат Андраникович

ОГАНЕСЯН

ÕÈÐÓÐÃ
ÁÎÆÜÅÉ ÌÈËÎÑÒÜÞ

 Жизнь встряхнула меня очень сильно, и я обнаружил,
 что истинные боги на земле – это врачи. 
 Жизнь человеческая в их руках.

Сильвестр СТАЛЛОНЕ.

К СОЖАЛЕНИЮ, его «открытие» недооценивается молодежью. 
До поры до времени, конечно. «Не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым» – великое заблуждение милой, наивной ранней 
молодости. Озарение наступает внезапно, когда над жизнью нави-
сает смертельная опасность и на память приходят другие слова и 
мотивы: «Пожалей меня, Господи Боже мой, догорает моя свеча» 
(А. Вертинский). И образ Бога-спасителя ассоциируется с образом 
врача, от которого зависит жизнь, от его искусства, его бойцовских 
качеств, стремления бороться, если есть хоть один шанс на жизнь. 
О таких в народе говорят: врач от бога.
О таком враче-хирурге из Балхаша и пойдет мой рассказ.
Было все в жизни этого человека: признание, добрая слава, тюрь-

ма, незаслуженная опала, душевные муки от сознания своего бес-
силия перед злой волей руководящих «калифов на час».

Андраник Ахвердович ОГАНЕСЯН. Почетный гражданин горо-
да Балхаша. Долгожитель: 22 февраля текущего года ему испол-
нилось 93 года.
Не строил он жилые дома, цеха комбината, шахты и дороги, не 

добывал уголь, не плавил медь. И тем не менее имя его в городе 
произносится с таким же уважением, как и имена знатных строи-
телей, горняков, металлургов. Авторитет его не был дутым. Он 
был заработан за операционным столом.
Такой вот курьезный случай. Однажды ночью возвращались 

они с женой от заболевшего родственника. На пустынной улице 
дорогу им преградили трое парней с недоброй целью. И тут Ва-
лентина Яковлевна взволнованно обратилась к парням:

– Ребятки! Это же Оганесян! Хирург!.. Он же вас всех спасает!
«Ребятки» от удивления раскрыли рты: Оганесян?! Тот самый, 

что классно «чинит» всех без разбору?! Тот, который не раз спасал 
горячих хлопцев с ножевыми ранениями? И – отступили: нельзя!

Çèãçàãè ñóäüáû

...Он родился в Иране, и это обстоятельство не раз осложняло 
ему жизнь. Ему было пять лет, когда его семья вместе с другими 
армянскими семьями бежала от преследований в Россию.
Семья Оганесян жила в России в разных местах и только в 

1925 году поселилась в Москве. Здесь Андраник Ахвердович ус-
пешно окончил Первый Московский мединститут, избрав своей 
специальностью хирургию.
Иранское подданство аукнулось ему, когда он работал в Берез-

никах (Пермская область) хирургом городской больницы. Это бы-
ли годы разгула сталинских репрессий. 6 февраля 1938 года его 
арестовали по обвинению в шпионаже – печально знаменитая 
58-я статья.

–  Из меня хотели сделать шпиона – германского, японского, пер-
сидского, то бишь иранского, – вспоминает Андраник Ахвердович. 
– Больше того, оказывается, я был не рядовым шпионом, а рези-
дентом.
В тридцати километрах от Березников, в Соликамске, старый мо-

настырь был превращен в тюрьму. Здесь в тяжелейших, нечело-
веческих условиях изоляции, бесчисленных допросов, угроз, аб-
сурдных обвинений прошел целый год. Андраник Ахвердович не 
подписал ни одного протокола, держался. Освободило его обнов-
ленное начальство ГПУ, где нашлись здравомыслящие люди.
В 1999 году он получил из прокуратуры Пермской области справ-

ку о реабилитации, в которой сказано, что 9 января 1939 года его 
уголовное дело было прекращено за отсутствием состава прес-
тупления.

25
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В этот город семья переехала в 1939 году.
Андраник Ахвердович стал работать в госпитальной хирургичес-

кой клинике мединститута.
...На операционном столе искалеченный в автомобильной ава-

рии молодой работник МВД. Он умолял Оганесяна:
– Доктор, ампутируйте мне ногу!.. Я понимаю, ее нельзя спасти, 

но жизнь... Спасите жизнь!..
Много часов простоял за операционным столом молодой хирург, 

очищая от крови, смешанной с пылью, соединяя переломанные 
кости ноги, пеленая их гипсовой повязкой.
Придя в себя в палате, больной не сразу поверил своему 

счастью: хирург-ювелир не только спас ему жизнь, но и подарил 
вторую молодость, избавив от инвалидности. Строки из письма:

«С курорта я приехал уже без костылей и в День годовщины 
Победы над Германией, 9 Мая, в семейном кругу мог танцевать. 
От всего сердца благодарю Вас и весь Ваш коллектив. Старший 
лейтенант Климов».
Подобных благодарностей немало выслушал и прочитал Андра-

ник Ахвердович за всю свою «хирургическую» жизнь.
...В Ставрополе первым секретарем крайкома был М. Суслов. 

Перед самым захватом Ставрополя немцами все руководство 
края быстро эвакуировалось на машинах. Для медперсонала и 
больных машин не нашлось. Город был оккупирован фашистами. 
И этот полугодовой период оккупации стал черным пятном в био-
графии Андраника Ахвердовича.

– С приходом наших мы попали в опалу. На нас смотрели как на 
ненадежных: ведь мы работали при немцах, – вспоминает Анд-
раник Ахвердович.
Много пришлось ему претерпеть от чужих и своих, потому, види-

мо, и пришло решение – принять приглашение казахстанского ми-
нистра здравоохранения, сделанное еще в Москве.
Его первое знакомство с Казахстаном было непредвиденным. 

В 1933 году был он послан в Караганду на борьбу с эпидемией 
сыпного тифа, сам заразился и чуть не погиб. Но этот случай не 
повлиял на его решение бросить якорь в Казахстане. Выбрал Бал-
хаш и остался ему верен. Здесь они с женой вырастили троих 
детей. Двое из них стали врачами, один – инженером. Здесь он 
проводил в последний путь свою дорогую спутницу жизни.

Áàëõàøñêèå áóäíè

Его не пугала медицинская целина, которую предстояло подни-
мать. А город тех лет (он приехал в 1947 году) – это сплошная 
строительная площадка под знойным небом, землянки-времянки, 
бараки да юрты, вода из «подсоленного» озера и, как следствие, 
могильные холмики в степи...
Хирургическая служба, как и сам город, была в младенческом 

возрасте. Но уже сдано было в эксплуатацию первое трехэтажное 
здание будущего больничного городка. В нем и разместились все 
лечебные отделения. Хирургическому отвели второй этаж, куда 
больных поднимали на носилках, а доставляли в больницу кто как 
мог: «скорой» еще не было. Ни малой, ни большой механизации 
тоже не было – все это стало постоянной заботой Андраника 
Ахвердовича, назначенного ведущим хирургом горздрава, заве-
дующим хирургическим отделением.
Андраник Ахвердович создает научное общество врачей города, 

заботится о повышении квалификации хирургов, организует вива-
рий для медицинских опытов, травматологическую, урологичес-
кую и лор-службу, службу экстренной хирургической помощи. 
Впервые в республике внедряет в практику рентгеностереогра-
фию (магнитофонно-машинную запись в историях болезней 
и операционных журналах), впервые в республике ввел ЭВМ-
диагностику заболеваний желудка и желчных путей; наладил 
тесные творческие связи с Казахским институтом клинической и 
экспериментальной хирургии и Институтом хирургии имени Виш-
невского.
В 1973 году на Республиканском съезде хирургов Андраник 

Ахвердович был избран почетным членом научного общества 
хирургов «за выдающуюся научно-практическую деятельность в 
области советской хирургии».
В галерее ведущих хирургов Казахстана, созданной академиком 

А. Сызгановым, был портрет и Андраника Ахвердовича.
Общественная, организаторская, лекторская, наставническая 

работа. И операции, операции, операции... Теперь уже тяжело-
больных не отправляли ни в Караганду, ни в Алма-Ату – операции 
делали в Балхаше на высоком профессиональном уровне.

...В хирургическое отделение подняли швею с иглой, полностью 
погрузившейся в сердце. Редчайший случай! С помощью еще да-
леко не совершенного рентгенаппарата Андраник Ахвердович су-
мел «заглянуть» в бьющееся сердце и увидеть, где притаилась 
смертельная опасность – игла. Одно точное движение скальпеля 
– и игла в руках хирурга. Жизнь спасена!
А город-новостройка ежедневно поставлял в больницу жертв 

горячего ритма жизни. Был случай, когда удалось вернуть к жизни 
мужчину после клинической смерти.

...У больного перелом нижней челюсти. Андраник Ахвердович 
решает задачу с помощью шпилек собственной конструкции. Эти 
шпильки стали успешно применяться в травматологическом отде-
лении.
Есть такая ужасная болезнь – нома, водяной рак, гангренозный 

гнилостный процесс. Он возникает преимущественно на лице, обе-
зображивая его: разрушаются ткани, обнажаются челюсти, рас-
шатываются зубы. Ребенка с таким заболеванием спас Андраник 
Ахвердович, применив вместо обычного скальпеля электронож.

«Ïîñëåäíèé øàíñ»

– так назывался мой очерк, опубликованный в «Казправде» 24 
июня 1980 года (в городской газете его не могли опубликовать:  
горком «не рекомендовал»). Он об уникальной операции,  которую 
сделали Андраник Ахвердович и его сын Ефрат, тоже хирург выс-
шей категории. ...Когда больного  положили  на операционный стол, 
дежурный хирург В. Вальтер и заведующий службой экстренной 
хирургической помощи Ефрат Андраникович Оганесян были еди-
ного мнения: налицо все признаки прободной язвы желудка и раз-
литого перитонита – тяжелейшего заболевания!
Вскрыта брюшная полость – и хирурги испытали состояние 

нервного шока: ни язвы, ни перитонита не оказалось. Произошло 
самое худшее: прободная язва пищевода – очень редкое и грозное 
заболевание, которое страшит даже многоопытных хирургов. Всю 
титаническую работу по спасению человека взяли на себя отец и 
сын Оганесяны.

...Оперирует Ефрат Андраникович, ассистент и консультант –
Андраник Ахвердович. Вскрыта грудная клетка. Обнажен пище-
вод. Прободная язва расположена в очень сложной анатомичес-
кой зоне: рядом аорта, саму язву закрывает бьющееся сердце...
Началась труднейшая борьба со смертельным недугом, полная 

драматизма, когда уже сам больной отказывался от помощи, и 
жене, и врачам стоило немалых усилий пробудить у него желание 
жить, стать союзником врачей.

...Проделана ювелирная работа по созданию искусственного 
пищевода. Как и ожидали, начались осложнения и борьба с ни-
ми, проводятся многочасовые процедуры промывания грудной 
полости, сложные перевязки, переливание большого количества 
крови, белковых препаратов, плазмы. И так двести суток. Двести!
Когда больной появился на работе, его встретили как воскрес-

шего из мертвых, дважды рожденного...
Андраник Ахвердович имеет два авторских свидетельства: 

«Способ формирования клапана-инвагината» (соавтор – сын Еф-
рат) и «Иглодержатель хирургический для круглых игл». Второе 
изобретение получило добро от самого академика, всемирно из-
вестного хирурга Бориса Васильевича Петровского.
Все написанное об Андранике Ахвердовиче, в том числе и авто-

ром этих строк, – лишь малая часть того вклада, что внес он в раз-
витие медицинской службы Балхаша. Сегодня я представляю его 
еще и как долгожителя. Несмотря на свой солидный возраст, он 
не утратил ни ясности мысли, ни бесценных знаний, ни интереса 
к жизни, ни доброты. Был период, когда он, уже перенесший один 
инфаркт, ложась спать, как клятву, повторял: «Инфаркта не будет! 
Инфаркта не будет!» Держался. Стойко переносил опалу, козни.
Его сын Ефрат, отличный хирург, не вынес опалы и давно уехал 

из Балхаша. Сейчас он – главный хирург Калужской области, где 
заслуженно пользуется любовью и уважением.
Но, как говорится, нет радости вечной и печали бесконечной. 

Несколько лет назад новое руководство города присвоило Андра-
нику Ахвердовичу звание «Почетный гражданин города».
Ветеран медицины по сей день принимает активное участие в 

общественной жизни Балхаша. Он член совета аксакалов при 
акимате. Жизнь продолжается.

Б. АФАНАСЬЕВА, ветеран журналистики, г.  Балхаш
Индустриальная Караганда.-2002.-9 нояб.-С16
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ÌÓÇÛÊÀ

Музыка – это муза Творчества, это эхо 
Любви, гимн Родине и Родителям. Музыка – 
это желанная наша спутница от слов МАМА 
до АМИНЬ... ЕРЕВАН, будучи двенадцатой 
столицей армянского народа в семье пят-
надцати союзных республик в составе 
Советского Союза, стал ТРИНАДЦАТОЙ, 
выйдя из этой «семьи», став уже столицей 
нового государства, Республики Армения. 
Многое изменилось в жизни и города, и 
горожан, но неизменной у нашего народа 
осталась ЛЮБОВЬ к Музыке. Ереванцы 
любят посещать концерты, особенно ле-
том, особенно вечером, когда могучая 
Жара лениво уступает свое «правление» 
доброй Прохладе с ласковым Ветерком. 
Ереванская публика – разноликая: кон-

цертная, спортивная и праздная. КОНЦЕРТ-
НАЯ – тоже как бы неоднородная, а точнее, 
разнополая. На классику ходят больше 
женщины, а на эстраду – иногда «берут» 
мужей. СПОРТИВНАЯ – мужчины «... от 
пяти до (дважды по) пятидесяти». (Извини, 
дедушка Корней, за вставку нового слова в 
название твоей книги.) Это, бесспорно, фут-
бол и, как правило, посещение – без жен. 
Редко – с кандидатами. У них Футбол – это 
болезнь (БОЛельщик) или увольнительная 
от дома и работы. Наконец, ПРАЗДНАЯ 
публика. О-о-о! Это особая каста, им – за 
город: поближе к Холоду, подальше от Глаз. 
Это гурманы, им – шашлык по-карски или 
кюфта эчмиадзинская... В советские годы, 
да и сейчас тоже, в разных местах по городу 
развешивали красочные афиши, зовущие 
на концерты знаменитых гастролеров. Из 
России: Алла Пугачева, София Ротару, 
Евгений Евтушенко и Аркадий Рай-
кин. Радовали нас и «капиталисты» из 
западных стран. Вот свежая афиша – 
«Кливлендский симфонический оркестр. 
США».  Признаюсь, мало кто из нас тогда 
знал названия многих городов Америки, 
кроме Нью-Йорка, Вашингтона да и Лос-
Анджелеса – второй родины армян. 

– Ну что, пойдем? –  спросил у меня Сте-
пан, когда мы вышли из кафе «Ласточка», 
что рядом с мини-озером, повторявшим 
очертания Севана.
Степан – ювелир, друг моего брата Зори-

ка, больше известен был под кличкой Зо-
лот, он давно мечтал махнуть за рубеж, на 
Запад.

– Почему бы нет, – ответил я, – только да-
вай зайдем ко мне, надену пиджак, крас-
ный галстук – и вперед.

– Понятно, ты без галстука и в туалет не 
пойдешь, – съязвил Золот.   
     
 КОНЦЕРТ

Итак, Большой зал Армянской филар-
монии. Признаюсь, я, как сын певца и му-
зыканта (дудукиста), вырос на музыке, с 

детства полюбил сцену, любил аплодис-
менты, любил себя на сцене и аплодис-
менты себе. Найдя во мне какие-то спо-
собности, наверное, поэтому директор 
филармонии пригласил меня время от 
времени вести концерты то в Малом, то в 
Большом зале, чаще – артистов зарубеж-
ных. Похвастаюсь ещё раз: я вел програм-
му таких именитых гостей, как Лолита Тор-
рес, Имма Сумак и других. Поэтому зайти в 
зал или за кулисы – для меня как локтем в 
дверь, в свой кабинет.
Итак, мы с Золотом – в зале. На сцене 

– Кливлендский симфонический оркестр. 
Заняты все стулья, даже те, что без но-
жек, откидные. Мы со Степаном – в золо-
ченых креслах. Играется классика, я в 
ней – не очень, но слушать умею. Даже 
знаю имена и произведения некоторых 
композиторов. Поэтому комментировать 
качество исполнителей не берусь. Но одно 
исполнение (точнее, одна исполнитель-
ница) так взволновало меня, будто незри-
мая стрела мгновенно врезалась в мое 
сердце, в мою душу, казалось, во все тело. 
Молодая, красивая девушка со стройными 
ногами, страстно обняв своего верного 
сценического «супруга» – виолончель, 
солировала в музыке из балета Стравинс-
кого «Жар-Птица». Жар, уже Страсти, а не 
Птицы, обжигал мое тело, и я не знал, я... 
Зал гремел, как стадион после забитого пе-
нальти.

– Жвачку хочешь? – вдруг шепнул мне на 
ухо Степан.
Я поднялся с места и присоединился к 

аплодирующим, поднял над головой галс-
тук, размахивая им, как в знак приветствия 
входящему в порт кораблю.
Мне не терпелось дождаться окончания 

концерта, побежать за кулисы и «жарко» 
поцеловать эту беломраморную руку вио-
лончелистки.

– Старик, как тебе она? – спросил я у Сте-
пы.

– Мне инструмент очень понравился, – 
сказал он, убирая в карман жвачку, кстати, 
американскую, – как большая скрипка, вся 
в перламутрах. 

...За кулисами я подошел к музыкантше, 
поднял вверх большой палец и, не зная 
английского, повторял: «Браво! Браво!» 
Она, недоумевая, посмотрела на меня, 
мол, ты откуда свалился, ты зачем? 

– Я – Роберт, – и, показав на свой красный 
галстук, сказал, что это был я.

– О, ес, денькю, – будто вспомнив «хули-
гана» из зала и улыбаясь, она сказала: – Май 
нейм Диана, – протянув беломраморную 
руку. Вспомнив свои занятия пантомимой в 
студенческом театре МГУ,  я сказал:

– Диана, я хочу, – и, показывая двумя 
пальцами, – тук-тук-тук – провести Диану в 
отель «Армения».

– О-о, ес, о кэй, файн, денкью, – согла-
силась она, поняв предложение. Но тут 

Степан, как говорят армяне, как ложка без 
хвоста, влез в разговор:

– Роб джан, ты с ума сошел, ты хоть зна-
ешь, откуда они приехали?

– Волков бояться – по грибы не ходить, – 
сказал я, как говорят в Тамбове. 
 В кафе при гостинице мы уселись за не-
большой столик, потом Диана достала 
из своей матерчатой сумочки тоненький 
серебряный портсигар, вытащила оттуда 
удлиненную «загорелую» сигарету и 
вместе с зажигалкой протянула мне, мол, 
прикурите. Что я и сделал, но она взяла 
из моего рта эту сигарету и, улыбаясь, 
положила себе в рот. «Считай, что мы по-
целовались, – подумал я. – Значит, я ей 
нравлюсь».

– Слушай, ты не боишься, если она... – 
снова заговорила «Ложка».

– Нет, брат джан, на границе больных в 
страну не пускают.
Диане хотелось что-то сказать, но... тут я 

почему-то вспомнил книгу Тургенева «Без 
языка». Действительно, без знания языка 
в общении ты – «немец», то есть немой, 
ведь так и родилось это слово в Петровские 
времена. Чтобы прервать молчаливую 
«беседу», пришлось снова вернуться к 
языку Марселя Марсо, знаменитого мима-
француза.

– Диана, – начал я, проведя указательным 
пальцем по циферблату по часовой стрел-
ке до цифры 12. – Роберт тук-тук-тук в 
отель плюс Диана тук-тук-тук Ереван, ес? – 
закончив по-английски: «Да?» В ответ зна-
комая фраза:
– О-о, ес, о кэй, файн, денкью. (Мол, хоро-
шо, спасибо.)    

ÏÅÐÂÛÉ ÄÅÍÜ ÂÑÒÐÅ×È  
  
Поздно вечером, придя домой, я кинулся 

к матери, поцеловал её и радостно сказал:
–  Мам джан, я влюбился!
– Верчапес! (Наконец-то!) Кто она?
– Американка.
– Вай, Аствац! (О боже!) В этом родном 

миллионном городе ты ничего, никого не 
нашел? Вай, Аствац джан!
К месту сказать, нашел, я давно нашел 

девушку: хорошая, красивая, из порядоч-
ной семьи, и главное, как считает мама, 
АРМЯНКА. Но до любви чего-то не хва-
тало. И, кстати, учится на английском фа-
культете в пединституте.
Рано утром я позвонил ей:
– Привет, Джуля джан, мне нужна твоя по-

мощь.
– Как всегда, я готова, – ответила 

Джульетта.
– На любую? – спросил я.
– На любую, – ответила она.
– Ты сможешь завтра в двенадцать ноль-

ноль быть у «Армении»?

Ðîáåðò ÁÀÁËÎßÍÐîáåðò ÁÀÁËÎßÍ 

ÀÌÅÐÈÊÀÍÊÀÀÌÅÐÈÊÀÍÊÀ
ÐàññêàçÐàññêàç

27



¶àðÌ²ð²ð  7-12 (231-236)2018 Ã.   ÑáõÉÇë-¹»Ïï»Ùµ»ñ
27

– С радостью, – сказала она. 
«Сомневаюсь», – подумал я.

ÝÊÑÊÓÐÑÈß

– Знакомься, – сказал я Джульетте, – это 
Диана, солистка Кливлендского симфони-
ческого оркестра из Америки. А себя сама 
представь. 
И пошла-полилась шекспировская мело-

дия. Я сказал моей подруге, что нашу гос-
тью хочу пригласить в Исторический музей 
Армении и в картинную галерею. Потом 
туда приедет Степан на своих «Жигулях» 
и пригласит нас в ресторан, он вчера 
обещал. Джульетта всё перевела, на что 
Диана сказала, что она в 18-30 должна 
быть в здании филармонии.

–  Будем, – сказал Степан и подарил Диа-
не серебряный крестик, без коробки. Зато 
со своим брендом.
Не стану пересказывать, что мы гостье 

показывали, но, указав на клинопись – 
каменную метрику города, Джульетта с 
гордостью сказала:

– Через несколько лет мы будем праздно-
вать 2800 лет со дня основания Еревана 
(Эребуни), ровесника Афин и Рима.
Потом мы поднялись на другой этаж – в 

картинную галерею – и уже там я стал гово-
рить не только об армянских художниках, 
чем так богата наша галерея. Это и Айва-
зовский (60 работ), Сарьян, Кочар, это и 
русские: от Рублева до Врубеля: Шишкин, 
Репин, до Фалька и Кандинского, это и 
иностранные мастера: Рубенс, Ван-Дейк, 
Гойя, Курбе, даже есть один американец, 
Арчил Горки, армянского происхождения.

– А это «Давид» – легендарный герой 
древнего армянского эпоса. Это работа 
моего дяди, Эдуарда Исабекяна, – наконец 
удалось мне похвастаться. – Кстати, мы 
сможем к нему зайти, если он окажется на 
месте.
Он оказался на месте, принял нас очень 

тепло, подарил Диане альбом – «Картин-
ная галерея Армении», и, извинившись, 
быстро ушел. 
Золот сдержал свое слово: повез нас в 

один из лучших пригородных ресторанов. 
А в 18-30 мы уже у здания филармонии. Я 
купил билеты и всех, в том числе и моего 
брата Зорика, пригласил на концерт. С этого 
дня я ни на минуту не хотел расставаться с 
моей музой, поэтому договорился в тот же 
час, на том же месте встретиться... Но без 
Джульетты.
Вечером, взяв в руки русско-английский 

словарь моего младшего брата Матевоса 
(он учился в Ереванском политехническом 
институте), я и стал выписывать самые, на 
мой взгляд, нужные английские слова для 
общения и, как в школе басни Крылова, 
зазубривать их, не подозревая, что буквы 
– как в немецком языке, а произносятся со-
о-о-всем по-другому.

 ÎÁÙÅÍÈÅ
 

Прибыв на место в договоренное время, 
я тут же предложил «дольку» из своего све-
жеиспеченного словесного английского 

«торта»:
– Гуд монинг, май бюткл лэди Диана! (Я 

имел в виду – «Доброе утро, моя дорогая 
красавица Диана!» (Вот как это выглядит  
на английском:

– Cood morning my beautiful Lady Diana!).
Она, подняв вверх свои дугообразные 

брови, чуть ли не крикнула:
– O! Are you an agent KGB?
Я понял, что она спрашивает, не агент ли 

я КГБ?.
– Но, но, но, я журналист, я ваш френд. 
Значит, предположение, что и мы, и аме-

риканцы, видим друг в друге или врага, или 
КГБ, – это верно. Так, на ломаном англо-
русском языке, я пытался общаться с ней 
все часы и дни, когда Диана была свобод-
на от поездок по Армении, организован-
ных директором филармонии Тиграном 
Минасяном, возможно, не без ведома оп-
ределенных структур.

– Armenia is a beautiful country. People here 
are kind! –  сказала Диана после посещения 
озера Севана и храма Первого века, Гарни 
(как я понял, она была в восторге от Арме-
нии и её добрых людей), и показала мне 
иконку, что ей там, в Гарни, подарили.
Во время одной из наших встреч я сказал 

ей, что моя мама тоже хочет послушать их 
оркестр, но она больна и не может прийти 
на концерт, а не может ли она прийти к нам 
домой и что-то сыграть для неё?

– O! course can but not alone. (Как я понял, 
придет, но не одна.)
Я вспомнил, когда в Милане (Италия), 

ещё в советские времена, я хотел посетить 
одного моего знакомого итальянца, то наш 
незримый руководитель сказал: «Можно, 
только, если не один...»
О времена! О нравы!
Наконец в один из своих свободных дней 

от концерта Диана пришла к нам домой. 
Естественно, не одна. Спасибо Степану: 
он привез и отвез моих гостей. Концерт из 
двух музыкантов (второй был скрипач) сос-
тоялся.
На ломаном русско-английском языке 

я поинтересовался, что они играли для 
моей мамы. Как я понял из её слов, это 
был «Медленный вальс для виолончели с 
оркестром» Дворжака. Брат открыл бутыл-
ку красного «Арени», сказал тост за на-
ших гостей. И после легкого армянского 
ужина с лавашом, зеленью, брынзой и 
свежеиспеченной мамой гатой (пирожное 
с орехом и медом) мама подозвала Диану 
к себе. Она поцеловала её, по-армянски 
сказала «мерси» (все знают, что это фран-
цузское слово), протянула ей небольшое 
полотенце с вышитой на нем горой Арарат. 
А мне почти шепотом, чтоб Диана «не поня-
ла», сказала: «Лав ахчика, байц апсос вор 
ай чи». («Хорошая девочка, жаль, что не 
армянка».)

 ÐÀÄÎÑÒÈ È ÎÃÎÐ×ÅÍÈß

В свободное от концертов время я пытал-
ся чем-то разнообразить её досуг: показать 
красивые здания города, побродить вдоль 
реки Раздан, посетить мастерские мо-
их друзей-художников. С каждым днем 
и часом мои чувства к Диане росли на-
столько, что я готов был даже сделать ей 

предложение. Думаю, она не отказала 
бы. Хотелось найти какое-то место, чтобы 
мы были одни, чтобы никто нас не видел 
и не слышал, даже КГБ. Я обратился к 
скульптору Араику Ширазу. Вот что он ска-
зал: 

– Нет, Роб джан, не могу, мать в любой 
момент заходит в мастерскую без звонка, 
извини.  
Обратился к поэту Аревшату, у него до-

мик на даче. «У меня там гости живут из 
Тбилиси, нет, не могу, не обижайся», – ска-
зал он. Потом – к Давиду Бабаяну.

– Ой, старина, не могу рисковать, за 
мной давно следят. Знаешь, я давно ищу 
лазейку, чтобы махнуть на Запад, там на-
стоящее искусство. 

«Перепрыгнув» сорок лет, скажу, что оба 
моих друга-скульптора вошли в Армянс-
кую энциклопедию. Араик поставил два 
памятника в Пантеоне Еревана, не только 
как маме и папе, но и как выдающимся 
поэтам: Сильве Капутикян и Ованесу Ши-
разу. А Давид Бабаян, ныне ереванец, не 
только махнул на Запад, а даже поставил 
памятник Комитасу в Париже. Другие мои 
товарищи и знакомые под разными пред-
логами тоже отказали. Ох эта могучая РУ-
КА КГБ – то оберегает нас от врагов, то ви-
дит таких в нас.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ ÂÑÒÐÅ×È

Как всегда, последняя надежда в нашей 
жизни – это МАМА.

– Мам джан, завтра Диана у- у - уезжает, 
точнее, у- улетает, и я хочу провести с ней 
время без... Очень хочу.

– Вай, Аствац (О боже!), – взмолилась 
мама, – бесстыдник ты московский... По-
том сказала: «Ладно, поздно вечером по-
сидите с ней во дворе и смотрите на окна 
на балконе. Когда дети лягут спать, я заж-
гу свет там. Не звоните, дверь не будет за-
перта, не звони... Заходите».
В темном дворике мы сидели долго, об-

нимались, целовались, пели песни: она 
– американские, я – армянские, ждали 
Маяка спасения... Есть. Ура! Зашли на цы-
почках, как Галина Уланова. Тут я вспомнил 
Евтушенко:

 «Ты спрашивала шепетом:
 «А что потом? А что потом?»
 Постель была расстелена,
 и ты была растеряна...»
 
И действительно, постель была постеле-

на на балконе на узкой тахте – традицион-
ном атрибуте армянского быта. На столе 
– ваза с абрикосом и черным виноградом, 
открытая бутылка того же «Арени», свечка 
в подсвечнике с коробкой спичек рядом.
Кто бывал в такой ситуации, я имею в виду, 

конечно, мужчин, что бывает дальше, знает 
каждый. Бывает, что и «НЕ БЫВАЕТ». У 
меня всё было мирно, красиво, как в черно-
белом кино (свечу я не зажигал), молча, но 
перед последним шагом, самым сладким, 
не знаю, как точнее выразиться: шагом, 
рывком, движением, – она заговорила: 
«Но, но, Роби, сори, плиз, май френд, май 
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лайф (так мне слышалось) Роби, но...» Ру-
ки, объятия, всё – «пожалуйста», но ноги! 
Женские ноги – недопетая песня Пушкина. 
Ноги – ах эта вечная приманка и западня 
наша! Сейчас они, как неиспользованные 
ножницы, наглухо заблокированы. Х о ч у 
спросить – почему?

«ПОЧЕМУ» – я не знал этого слова по-
английски, использовать пришлось, что 
знаю. Говорю по-русски: «Почему «но», по-
армянски: «Инчу «но», по-немецки – «Ва-
рум «но»?» Надеясь, что по интонации 
она поймет меня, а я – её. В Японии я за-
помнил несколько слов, но «почему» не 
знал, потому сказал, что помнил: «Аригато 
«но», что значит «Пожалуйста». Ничего не 
помогло, даже допитый «Арени». Тогда я 
попросил у Дианы её губную помаду и на 
салфетке, оставленной мамой на столе, 
нарисовал большой вопросительный знак. 
Кажется, она поняла и, похлопав по своему 
животу, сказала: «Май фатер но лайф 
блек бэби». Значит, я настолько черный, 
что возможный ребенок от меня будет 
афроамериканец? А её отец, наверное, 
расист, не примет её ребенка. Я, как мог, 
старался объяснить: «Диана джан, не 
бойся, все будет так, что не будет блек 
бэби, вообще...» С рассветом «ножницы» 
разблокировались.
В аэропорту мы попрощались, обменя-

лись подарками. Она дала мне конверт, ку-
да вложила открытку с видом Кливленда, 
золотой булавкой она была скреплена с 
зеленой купюрой, кажется, с портретом Ва-
шингтона, добавив:

– А это мистеру Золоту, – протянув сереб-
ряный портсигар. Я же подарил Диане 
мой самый любимый красный галстук в 
горошину – незримый паром между нами, 
лишивший меня рассудка, подаривший 
Любовь.

ÎÒÊÐÛÒÊÀ ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ
 
Через неделю после отъезда Дианы в 

ереванской газете «Авангард» вышла моя 
статья «Языком музыки» о Кливлендском 
симфоническом оркестре. А через месяц я 
получил письмо из Парижа от Дианы.

– Джуля джан, ты можешь мне помочь? – 
я снова обратился к ней.  

– Что, Диана вернулась обратно? – знал 
я, что не рада была она тогда.

– Нет, прислала открытку, – сказал я, – хо-
телось бы перевести.
Перескажу, как перевела мне Джульетта.

«Дорогой Роби, я побывала во 
многих странах Европы и Азии, за 
мной ухаживали многие мужчины: и 
молодые, и красивые, и богатые не-
молодые, но нигде я не встретила та-
кого джентльмена, как вы, никто не 
вошел в мое сердце так глубоко, как 
вы, армянин в красном галстуке в го-
рошину. Благодарность вашей маме, 
полотенце с «Араратом» я вдену в 
рамку и, как картину, повешу в своей 
спальне. Привет Золоту и Джульетте. 
Пишите. Ваша Американка. Париж».

Внимательно рассматривая открытку, 
я заметил, что в уголке открытки что-то 
написано мелким почерком, я попросил 
Джульетту перевести и эти слова.

– Да это ерунда какая-то, сказано, что 
вроде темным детям сюда, в Нотр-Дам, 
вход запрещен. Так и написано: «Блек бэ-
би, но».
Я надолго умолк, хорошо, что я медленно 

краснею.
– Что задумались, что-то случилось? – 

спросила Джуля.
– Но, но, – как-то автоматически сказал я, 

– думаю, как тебя отблагодарить.
– Пригласи в филармонию, когда ты бу-

дешь вести концерт.

ÌÎÑÊÂÀ. ÏÅÐÅÏÈÑÊÀ

С моим возвращением в Москву мы ред-
ко, но переписывались. Обменивались 
подарками: я ей – матрешки, открытки 
Москвы, она мне – пластинки Эллы 
Фицджеральд, Луи Армстронга, Элвиса 
Пресли. Через года два я получил письмо 
от Дианы примерно такого содержания:

– «ДОРОГОЙ друг Роби, мне скоро будет 
30 лет, у родителей я одна, у папы большой 
бизнес, и он очень хочет иметь наследника. 
Я приглашаю Вас в Кливленд, понравитесь 
– останетесь жить со мной, уедете – не 
обижусь. Жду ответа. Целую, Диана».
Я показал это письмо папе.
– Ты с ума сошел, – сказал он, – ты не 

думаешь, что со мной будет? Жену хо-
чешь? Пойдем к Игорю Моисееву, у него в 
хореографии – сотня девушек, половина – 
незамужние, одна краше другой, бери лю-
бую: блондинку, брюнетку, фиолетовую.
Я написал так: «Дорогая Диана, я у папы 

тоже один. И он тоже торопит меня с вну-
ком. Я очень хочу приехать, но только не в 
Америку, как многие в нашей стране, а к те-
бе, где бы ты ни жила. Чувства мои к тебе 
не изменились, очень и очень сожалею, но 
приехать не смогу. Извини, целую, твой Ро-
би».
На этом мои контакты с Дианой заверши-

лись. Так тогда мне казалось.
Прошли годы. Как-то ко мне должны были 

прийти важные гости, а у меня как назло 
коньяка в доме не оказалось, денег – тоже. 
Гостей мы любим угощать коньяком, а сами 
мы, армяне, любим водку. А тут я вспомнил 
Диану, конверт с «Вашингтоном», и бегом 
– в гостиницу «Метрополь», там был 
магазин, торгующий на валюту. Купил 
бутылку «Старшего лейтенанта», как 
её кличут военные, то есть армянскую 
трехзвездную, за 4-20, если перевести 
доллары на рубли тех лет, купил пакетик 
миндаля и со счастливой улыбкой вышел 
из магазина. У лестницы ко мне подошел 
мужчина в черном костюме и такого же 
цвета галстуке, в возрасте Христа, и очень 
вежливо сказал:

– Мужчина, пройдемте, пожалуйста, со 
мной.
В комнате «без окон, без дверей» сидел 

другой мужчина в таком же наряде, в тем-
ных очках, по-моему, немой, потому что не 
ответил на мое «Здравствуйте».

– Откуда у вас валюта? –  спросил у меня 
НеХристос.

– Из Еревана, – спокойно ответил я.
– Вы издеваетесь? – возмутился он.
– Нет, не издеваюсь, это правда, эти 

десять долларов мне подарили...
– Кто подарил? – вдруг заговорил Немой.
Я вспомнил, как меня допрашивали лет 

двадцать тому назад, когда принимали в 
комсомол.

– Что за Диана, зачем, почему подарила? 
– снова заговорил НеХристос.

– Диана – женщина, музыкант, она из 
Кливленда...

– Хватит шутить! – возмутился Немой – 
При чем тут Клязьма, Клин?..

– Нет, не Клин, что под Москвой, а Клив-
ленд – это город в США. 
И я подробно всё рассказал про оркестр, 

про Диану, про мою статью в газете – тоже, 
всё, кроме золотой булавки и сцены на 
балконе.

– Завтра в это же время, в эту же комнату 
придете со своей газетой, а переводчика 
мы найдем, – сказал Немой, – Идите, Вы 
свободны... Пока.

– А коньяк? А орешки, а сдача? – спросил 
я.

– Сколько Вам лет? – спросил НеХристос.
– Тридцать шесть, – ответил я.
– А мозги у вас, как у шестилетнего. – И 

оба в унисон  сказали: – Идите.
...У меня дома был большой альбом, 

куда я вклеивал (тогда скотча еще не бы-
ло) почти все мои публикации начиная 
с «Пионерской правды». Я, как говорят, 
с мясом, оторвал от бумаги вырезку из 
«Авангарда» с моей статьей и явился на 
известную во всем мире ПЕТРОВАКУ, 38.
В той же комнате сидел третий «не-

лишний», в погонах майора, лет 60. 
Наверное, пенсионер. Он со мной по-
армянски поздоровался и слово в слово 
медленно стал переводить мою статью из 
«Авангарда». Немой мгновенно включил 
магнитофон. Майор, как в шоу «Точь-в-
точь», перевел мою статью, кроме слов 
«золотая булавка». Может, у него тоже есть 
дети и в нем заговорило отцовство, а мо-
жет, общее отечество?

ÏÐÎØËÈ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈß.

ÄÈÀÍÀ ÍÅ ÇÀÁÛÒÀ

Случилось непредвиденное: моя дочь, 
познакомившись по интернету, вышла за-
муж за иностранца и с дипломом журна-
листа улетела в США. А мы, её родители, 
время от времени навещали её, а позже – 
и нашу внучку.
Перед одной из моих поездок в Бостон, 

где жила дочь, кинорежиссер Нерсес Ога-
несян сказал мне:

– Бобон (так он преобразовал мою фами-
лию), когда-то ты мне рассказывал про 
свою любовь к одной американке, даже 
хотел на ней жениться. Ты знаешь мой 
фильм «Невеста с Севера», попробуй ты 
с ней там, в Америке, встретиться, потом 
расскажешь мне об этом, и я сниму фильм, 
уже как «Невеста с Запада», с тобой в 
главной роли, тем более что у тебя такой 
опыт  в кино уже есть. Тебя снимал Левон 
Григорян, не говоря уже о Джузеппе Де 
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Сантиса в картине «Они шли на Восток». 
Давай попробуем.
Я поговорил об этом с Ильей, моим зя-

тем, в один из прилетов в Бостон.
– Завеныч, давай мы к ней поедем на мо-

ей машине. Кливленд отсюда недалеко, 
десять тысяч км, десять часов с двумя 
перекурами – и мы у фазенды Дианы. 
Я подробно ему все рассказал, назвав её 

имя и фамилию. Утром он подозвал меня к 
экрану своего компьютера и немного с из-
девкой сказал:

– Смотрите, вот Ваша героиня, вторая 
слева.

– Да не может быть! – воскликнул я. – Это 
какая-то дряхлая старушка.

– Вы же сказали, что сорок лет уже 
прошло, – говорит Илья, – а вы хотите 
чтобы она... Читайте: «Профессор Диана 
Матчер». Ну что, звонить будем?
Позвонили. Илья, отложив в сторону 

недокуренный «Мальборо», начал непо-

нятный мне английский монолог.
– Что ты ей сказал? – спросил я.
– Я сказал, что сейчас у нас в гостях, в 

Бостоне, один человек из Армении, он хо-
чет Вас навестить, его зовут Роберт. Она 
ответила, что такого человека не знает.

– Да не может быть! – вскочил я с места, 
чуть не перевернув чашку с кофе, – скажи, 
что это журналист из Еревана, скажи, Вы 
были у него дома, играли там, у Вас в 
спальне должно висеть полотенце с АРА-
РАТОМ, скажи...
Илья, налив себе темное пиво, неохотно 

согласился продолжить разговор, потом 
перевел мне её ответ:

– Да, она вспомнила, сказала, что это был 
Роби, она благодарна ему...
Я выхватил у зятя телефонную трубку 

и сказал Диане ту свою самую ПЕРВУЮ 
выученную на английском языке фразу:

– Good morning, my beautiful lady Diana!
Сейчас эта фраза стала ПОСЛЕДНЕЙ, 

на чем завершилась почти полувековая 
история моей дружбы с американкой, ос-

тавшейся для меня реальной легендой. Я 
передал трубку Илье, и он перевел мне её 
слова:

– Жаль, но я не смогу Вас принять, по-
скольку буду в другом городе.
Последняя сцена из пьесы Гоголя «Реви-

зор»... 
– Ну что я могу еще для Вас, Завеныч, 

сделать? – повторил зять самое часто 
употребляемое в Америке выражение. – 
Что Вам налить: пиво, вино или виски?

– Нет, набери, пожалуйста, этот московс-
кий номер.

– Нельсик джан, здравствуй, это Роберт 
из Бостона...

– Ой, привет, Бобоник, что ты такой тре-
вожный, что случилось?

– Кина не будет, – сказал я. – Диана отка-
залась встретиться.

– Ну так как? – не отставал Илья. – Может, 
лучше кофе?

– Нет, – сказал я, – лучше водку – губитель 
и целитель всех наших бед и болезней.

Биллерика, Бостон, США, 26.07.2018

28

Сын моей тёти Жено, Арсен, погиб в воз-
расте 19 лет. Случилось это в 2000 году в 
Варденисе, где он служил. Арсен и ещё 
два солдата пропали из части. На третий 
день их обледеневщие тела нашли в го-
рах. Военное руководство объявило их 
дезертирами. Но медицинская экспертиза 
обнаружила на телах солдат следы побоев 
и пыток. Родственникам рассказали, что 
офицеры их избили до полусмерти и, об-
лив ледяной водой, оставили окоченевать. 
Тела вывезли из части и обставили дело 
таким образом, будто солдаты сбежали и 
замёрзли в снегах. Родные, несмотря на 
все старания, так и не добились расследо-
вания.
Жено пережила сына на несколько 

месяцев.

2 апреля 2016 года случилась четырёх-
дневная война. Одним из погибших солдат 
был девятнадцатилетний танкист Тигран 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ

Íàðèíý ÀÍàðèíý ÀÁÃÀÐßÍ:ÁÃÀÐßÍ: òðè èñòîðèè î ñâîåé ñåìüå... òðè èñòîðèè î ñâîåé ñåìüå...
Абгарян, потомок тех самых хоромских 
Абгарянов, которые дали начало нашему 
роду. На долю Тиграна выпало два дня 
ожесточённых боев. За исключительное 
мужество, геройство и мастерство, про-
явленные в деле защиты родины, он 
награждён Боевым Крестом I степени. По-
смертно.

3 апреля 2016 года он сгорел в подбитом 
танке.
Тигран был одним из тех мальчиков, кото-

рые ценой своей жизни отстояли границы 
страны. В последнее время в связи с гром-
кими арестами генералов карабахской вой-
ны, которые уже потом, в мирное время, 
беззастенчиво грабили страну, в армянс-
ком обществе стали раздаваться призывы 
лишить их звания героя. Мне, если честно, 
эти разговоры поперёк горла. Нет среди 
наших горе-президентов и министров ге-
роев и не может быть. Человеческая ис-
тория доказывает простую истину: герои 
навсегда остаются на войне.
Тиграну Абгаряну в этом году могло ис-

полниться 22 года. Не исполнится.

Муж нашей Сонечки является кадровым 
офицером армии РА. За пятнадцать лет 
службы Айк, будучи человеком принци-
пиальным и бескомпромиссным, много раз 
конфликтовал с военным руководством. 
Отчаявшись, подавал в отставку, но его 
возвращали – он отличный специалист, 
такими не разбрасываются. Айка угнетало 
всё: чудовищное воровство, ложь и бес-
принципность людей, без мук совести иду-
щих на предательство родины.
Месяц назад мы с Айком встречались. 

Давно не видела его таким воодушевлён-
ным. Он рассказывал, что воровства и 

коррупции в армии не стало совсем. Что 
солярки теперь столько, что не знают, куда 
её девать (раньше 80 процентов горючего 
уходило «налево»). Что на протяжении 
многих лет хлеб в их военной части был 
таким, что не то что есть, а прикоснуться к 
нему было невозможно. А спустя день пос-
ле задержания генерала Манвела стали 
привозить такой хлеб, что солдаты только 
его и ели. Проблемы, конечно, остались, са-
мая болезненная – нищенская зарплата. 
Контрактникам, например, приходится 
искать подработку, чтобы прокормить 
семью. Ночью таксуют, днём на службе. 
Выматываются до предела. Основному же 
составу подрабатывать запрещено, потому 
люди просто выживают, еле сводя концы с 
концами. Но они верят в лучшее, потому 
что перемены уже есть.
Дорогие мои армяне, настали времена, 

когда появился шанс изменить жизнь. Ис-
торический опыт показывает, что нас легко 
купить и трудно продать: мы охотно верим 
обещаниям и никогда не предаём своих 
союзников, но почти всегда остаёмся в 
проигрыше. Судьба маленьких народов, 
увы, такова. По большому счёту никому, 
кроме себя, мы не нужны. И потому толь-
ко нам решать, каким будет будущее на-
шей страны. Грядут совсем непростые 
времена, по-другому в эпоху перемен не 
бывает. Но мы обязательно выстоим. По-
тому что дело наше праведное. Потому что 
никто не посмеет больше унизить, огра-
бить или обмануть нас – мы этого просто 
не позволим.

¸áõËáí ÙÝ³ó»ù, ÅáÕáíáõñ¹ ç³Ý! Ведь 
кого мы сейчас защищаем? Наших детей и 
наших стариков, наши горы и наши дерев-
ни, нашу память и могилы наших предков. 
И мы не имеем права их предавать. Удачи 
всем нам, храбрости и неподкупности.

Èñòîðèÿ 1

Èñòîðèÿ 2

Èñòîðèÿ 3
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История человечества – это постоянный идеологический конф-
ликт и борьба народов, создававших могущественные империи 
для достижения мирового господства. Империи стремились к 
контролю над ресурсами, захватывая территории и интегрируя 
населяющие их народы в свою государственную систему. 
Малые этносы, сумевшие сформировать свои элиты и сде-

лать верный цивилизационный выбор, вошли в XXI век в ка-
честве самостоятельных субъектов со своими интересами 
и инструментами их реализации. В свою очередь народы со 
слаборазвитым национальным иммунитетом растворялись в 
крупных наднациональных проектах, становясь политической и 
цивилизационной частью чужих миров.
По моему глубокому убеждению, каждый народ, претендующий 

на самостоятельное развитие и великое будущее, должен очень 
четко себя идентифицировать. Армянский народ – один из 
древнейших в истории – стоял у истоков формирования индо-
европейской цивилизации. Многочисленные исследования по-
казывают, что многие империи прошлого и настоящего (англо-
саксонские, европейские и ближневосточные) в той или иной 
форме были подвергнуты армянскому влиянию.  
На протяжении сотен веков армяне вели войны, создавая 

могущественные государства, которые до сих пор являются объ-
ектами пристального изучения ученых-историков, аналитиков и 
политологов по всему миру. Как народ-основатель, армяне были 
ядром империи, вовлекая и растворяя в себе другие этносы. 
Иными словами, уже в древнейшие времена сформировался 
цивилизационный и политический код армян, который должен 
был предопределить нашу судьбу.
Итак, кто мы – армяне XXI века? На этот фундаментальный 

вопрос будет дано множество ответов, ибо его природа априори 
субъективна. Каждый человек вкладывает свои мировоззрен-
ческие элементы, пытаясь объяснить, почему он причисляет 
себя к той или иной этнической группе. Исходя из этого, я не 
претендую на объективную правду. Более того, я глубоко убеж-
ден, что этой правды в природе не существует. Я искал свою 
самоидентификацию, отвечая на огромное количество малых 
вопросов, подводящих к ответу на главный: «Кто мы?» 
Мы имеем корни, уходящие в глубокую древность. Нас учат, 

что наши предки создали и правили Великой Арменией – могу-
щественной империей, которая простиралась от Средиземного 
моря до берегов Каспия. Нас также учат, что наши предки были 
храбрыми воинами, прекрасными ораторами, искусными полити-
ками и великими учеными. У нас не может быть оснований сом-
неваться в этом. Только исключительный народ мог создать исто-
рическое наследие, живущее тысячелетиями. 
Однако можем ли мы сегодня считать себя продолжением той 

армянской нации? С сугубо научной точки зрения, безусловно, 
можем. Однако мы не переняли от наших великих предков глав-
ное – цивилизационную миссию, которая должна была стать на-
шим ориентиром и компасом на пути в будущее. Потеряв связь 
между физическим существованием и духовной природой, мы 
заблудились и утратили контроль над своими мирами и своей 
судьбой. Наша историческая миссия заключалась в глобальном 
созидании. Но оно было возможным, когда у нашего народа име-
лись ресурсы, позволяющие окружающему миру считаться с на-
шим мнением и уважать наше жизненное пространство.
Ставим ли мы сегодня цель вернуться к нашей миссии? К 

сожалению, нет. Ставим ли мы сегодня задачи, способные раз и 
навсегда объединить разные части армянского мира? К сожале-
нию, нет. Таким образом, мы пока не имеем полного права счи-
тать себя преемниками тех, кто знал свою миссию и решал по-
истине цивилизационные задачи. Однако у меня нет никаких 
сомнений, что мы обязаны вернуться на тот путь, который был 
избран нашими предками много тысяч лет назад. 
Мы ошибочно полагаем, что Великая Армения погибла и 

ее не возродить. Империи свойственно такое качество, как 
универсализм и непрерывность в пространстве и времени. 

Теория «переноса империи» (translatio imperii) говорит о том, 
что империя – это не столько земная, сколько метафизическая 
и трансцендентная сущность. Согласно этой теории империя 
погибает только как территориальная единица, передавая через 
религию, культуру и философию свои идеи и незавершенную 
миссию новому государственному образованию. 
К примеру, Китай, Россия и Турция как территориальные образо-

вания более не являются классическими империями по типу Им-
перии Цин, Царской России/СССР и Османской империи. Однако 
эти страны по-прежнему одержимы мессианскими идеями: китае-
центризм (Китай – центр мироздания), «Москва – Третий Рим» и 
османизм/пантюркизм. Как я уже отметил, у нас есть своя миссия 
и свое предназначение. Великая Армения возродится в ту минуту, 
когда мы сами поверим в эту возможность и поймем свою миссию. 
Более того, этот путь мне кажется безальтернативным. Армяне 

по всему миру гордятся своей историей и достижениями своих 
предков. Карта Великой Армении запечатлена в наших умах и 
сердцах, а значит, и наша священная миссия еще жива. Не это ли 
объясняет то, почему молодые ребята из разных стран вернулись 
на родную землю, чтобы освободить Арцах – одну из частей нашей 
великой родины. Они рассматривали эту войну как возвращение к 
своим истокам, как свою первую миссию. Освободительная вой-
на разбудила разные части армянского мира и объединила его 
огромный потенциал, что позволило одержать победу на поле 
битвы. 
Впервые со времен Тиграна Великого мы победили, потому что 

поверили в свои силы и увидели свои возможности. Мы одолели 
страхи, которые глубоко укоренились в нашем сознании после 
геноцида и потери большей части территорий нашей империи. 
Именно эта победа над собой стала самой важной, так как уда-
лось прорвать сотни психологических барьеров, закрывавших 
путь к нашему объединению и возрождению. Триумф армянского 
духа в борьбе за Арцах был достижением прошлого старшего 
поколения, навеянным освободительным движением армянских 
фидаинов времен геноцида. Теперь эстафета передана нам. Что 
оставим после себя мы? 
Важно понимать, что об окончательной победе говорить пока 

рано. Мы не должны питать иллюзий: жирная точка в Арцахском 
направлении будет поставлена лишь после полной капитуляции 
Азербайджана. Чтобы этого добиться, нам необходимо полностью 
пересмотреть свою политическую философию. Мы вновь мыслим 
категориями страхов, которые приводят к  ошибочным решениям. 
Нас заставляют мыслить объектными категориями, внушая, что 
без посторонней помощи мы будем уничтожены. Нет смысла 
отрицать, что Армения находится в сложной политической и 
экономической ситуации. За двадцать пять лет независимости 
мы пока не сумели выстроить государственную стратегию по соз-
данию армянской транснациональной политической нации. 
Ученые, политики и журналисты часто говорят о необходимости 

единства Армении и Диаспоры. При этом никто не задает воп-
рос: «А можем ли мы вообще говорить о единой Диаспоре?»  
Реальность такова, что мы имеем разные этнические общины и 
анклавы в различных частях мира. Политические, партийные и 
бизнес-кланы по всему миру, как правило, оторваны от простых 
людей и решают свои узкие задачи. К тому же мы не должны 
забывать, что эти люди являются гражданами США, Франции, 
России, Украины, Италии, Ирана и т.д. Нас не должно вводить в 
заблуждение их этническое происхождение и заявления о патрио-
тических чувствах. Многие из них, лоббируя интересы страны 
проживания, могут нанести большой ущерб Армении. Иногда они 
делают это вполне осознанно. 
В большинстве случаев мы просто становимся пешками в чужих 

руках. Нас постоянно убеждают, что Армении будет лучше в союзе 
с их государством, подразумевая вассальные отношения. Почему 
так произошло? Другие страны внушили нам, что мы маленькое 

Âîçâðàùåíèå ê Âåëèêîé Àðìåíèè: Âîçâðàùåíèå ê Âåëèêîé Àðìåíèè: 
öèâèëèçàöèîííûé ïóòü àðìÿíöèâèëèçàöèîííûé ïóòü àðìÿí
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Продолжая изучение исторических источников, касающихся 
Армении и её этногеографических рубежей, мы переходим к све-
дениям, переданным правителем Картли-Кахетинского царства 
Ираклием II графу Н. Панину и предназначенным императрице 
Екатерине II. Они изложены в документе от 14 июля 1769 года 
под названием «Описание городам и местам, ближним к Грузии и 
Кахетии, где какое воинство и какой народ обитает жительство, и 
чьего владения есть оные, – каково дано от царя Ираклия послан-
ному ко выс. е. н. в. двору кн. Артемию Андроникову для подачи е. 
с. графу Н. И. Панину, на грузинском диалекте». В этом важном до-
кументальном источнике подробно описываются приграничные 
с Картли-Кахетией территории. Имеются там сведения и об Ар-
мении. Ниже приведены соответствующие цитаты с нашими ком-
ментариями:

«Город Карс, – в нем губернское ж правление, в близости Ара-
рацких гор; из него часть состоит Армянского владения...»
Описывая Карс, грузинский царь отмечает его территориальную 

принадлежность к армянским землям. Не случайно он упомянул, 
что «...из него часть состоит Армянского владения...» – этот город 
испокон веков являлся сердцевиной армянского края Вананд, и в 
IX-XI вв. являлся одним из важнейших политических центров Баг-
ратидской Армении. Приводим следующую выдержку:

«Город Баязет: в нем паша двух знаков и состояла часть Армян-
ского владения; войска выступит тысяча пятьсот; в них находится 
многое число христианского народа, в турецкую протекцию не 
склоняются, если сами собою не поступят...»
Особое внимание стоит обратить на замечание Ираклия о том, 

что «христианский народ» Баязета, т.е. местные армяне, в «турец-
кую протекцию не склоняются». Из этого следует вывод о том, что 
в конце шестидесятых годов ХVIII века баязетские армяне всё 

ещё сохраняли некоторую самостоятельность от османских влас-
тей.
А вот как Ираклий II описывает Ереван:
«Город Эревань, губерния состояла пред сим Армянского владе-

ния, столичный город, ныне правитель – персицкий губернатор, и 
находится там патриарх армянский; места находятся гористые, 
степные и плодовитые, народ поселен много армянского закона...»
Приведенная цитата камня на камне не оставляет от азербай-

джанской пропагандистской мифологемы в истории. Как мы ви-
дим, грузинскому царю Эриванское ханство известно в качестве 
территории, состоящей «пред сим Армянского владения», т.е. 
историко-географической части Армении. Причём, вопреки 
усиленно насаждаемому Азербайджаном мнению об армянах 
Эриванского ханства как этническом меньшинстве на момент 
вхождения административно-территориальной единицы в состав 
России, Ираклий говорит об армянской доминанте края: «народ 
поселен много армянского закона».

«Город Генжа – персицкий, прехвальный, в близости к нашим 
границам, в нем народа христиан многое число армянского, все 
места плодовиты...»
Описывая Гянджу (арм. Гандзак), Ираклий вновь акцентирует 

внимание российской императрицы на наличии в городе значи-
тельного армянского населения. Ираклий также убедительно 
опровергает сложившиеся в советской и далее в современной 
азербайджанской науке стереотипы и называет Гянджу городом 
«персицким» (то есть находящимся во владениях Персии), но ни-
как не «тюркским» или «адербейджанским».
Вот еще интересный отрывок из составленного Ираклием Вто-

рым «Описания...»:
«Хамс составляет владение и в оных семь воеводских правле-

ний, народ весь армянского закона, в том владений находится 
армянский патриарх; когда ж персицкого шаха не стало, то с их же 
стороны один человек, закону магометанского и от народа жаван-
ширского, принял силу; среди того правления, Хамсы, состоит 
старинная крепость, которая им обманом взята, и многократно с 
жаванширами война с нашей стороны происходила, но Божьей по-
мощью завсегда от нас побеждаемы были и разорены, – единст-
венно оные жаванширы, а не армянского закона, – а в нынешнее 
время по некоторым обстоятельствам со обеих сторон заключен 
мир. Армяне имеют большую крепость, места гористые, лесные, 
а притом поля плодовитые; жаванширского народу выступит на 
войну две тысячи пять сот человек, а армян четыре тысячи пять 
сот, и состоит оное владение к восхождению их полудни. Сие 
хамское владение состоит посреди Ширвана, Нахчевана, Генжи 
и Карадаги, и армяне хамские к воинству весьма храбры; а как 
в показанных семи частях воеводы между собою несогласны, то 
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и слабое государство и нуждаемся в их защите. Эти внушения 
призваны играть на банальных человеческих инстинктах. Не 
секрет, что каждый тяготеет к силе и величию. Америка, Россия 
и Франция  – великие державы, поэтому называть себя амери-
канцем, россиянином или французом почетно. Легко приобщить 
себя к великой державе, которую строили не твои предки. Гораздо 
сложнее принять собственные реалии.
Можно ли это изменить? Конечно. Однако для этого необходимо 

соединить армяноцентричные элементы по всему миру и напра-
вить их на решение главной задачи, то есть на строительство 
сильной и независимой Армении. Когда армяне по всему миру 
увидят государство, способное жестко и последовательно от-
стаивать интересы своих граждан, многие вернутся. При этом 
нет необходимости тратить время, пытаясь вернуть всех и досту-
чаться до патриотических чувств каждого. 

Мы упустили шанс институционализировать армянский мир, 
который объединился вокруг борьбы за освобождение Арцаха. 
Теперь мы обязаны работать с новыми поколениями, которые не-
сут в себе дух победителей. Великая Армения – это не просто 
территория, это идеология и базисный фундамент нашего наро-
да. Мы не сможем успешно решать локальные задачи, если не 
вернемся на свой цивилизационный путь.       

Арег ГАЛСТЯН,
кандидат исторических наук, эксперт-аналитик журналов The 

National Interest, Forbes, The Hill и The American Thinker.

P.S. Несмотря на то что статья написана около двух лет назад, 
она остается актуальной, и особенно после новой ПОБЕДЫ 
(можно сказать словами автора – над самим собой). Мы должны 
наконец использовать наш СОБОРНЫЙ АРМЯНСКИЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ и ДУХ, которым мы «наградили» многие народы, создавшие 
новые великие империи (не всегда благодарные!).

30 Âîçâðàùåíèå ê Âåëèêîé ÀðìåíèèÂîçâðàùåíèå ê Âåëèêîé Àðìåíèè
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Калужане любят отмечать День города. 
А власти города умеют организовать раз-
нообразнейшие концерты одновременно 
на многих площадках. Так что куда бы че-
ловек ни пошёл по делам – в центре или 
в своём округе, часть праздника он увидит. 
Более того, празднование начинают за 
день и продолжают праздновать и на сле-
дующий день после самого Дня города.  
«Калужские губернские ведомости» и 
«Калужская неделя» накануне праздника 
опубликовали обширные программы 
праздничных мероприятий. Но даже в 
эти длинные списки вошли не все куль-
турные мероприятия. Например, накану-
не, 24 августа, впервые в истории Калу-
ги открыли выставку известнейшего 
русского живописца Ильи Репина из Рус-
ского музея Санкт-Петербурга в честь 
100-летия со дня основания Калужского 
музея изобразительных искусств. Очень 
значимое событие для города и области! 
А вечером состоялся концерт духового ор-
кестра КЭМЗа в парке в честь 200-летия 
Центрального парка культуры и отдыха. 
Можно гордиться тем, что в Калуге была 
цивилизация уже в те времена, когда в 
теперешних США северяне и южане ис-
требляли друг друга.
Но здесь мне хотелось бы показать 

впервые организованный фестиваль 
национальных культур на Дне города. 
Устроил его калужский Дом музыки на 
ступенях и площадке Арбитражного 
суда Центрального округа Российской 
Федерации (там такие площади, что 
можно уместить весь Государственный 
академический ансамбль песни и пляски 
Советской армии в период его наибольшей 
численности). И диаспоры постарались 
очеловечить это насквозь урбанистическое 
суровое здание и площадь перед ним. Вре-
мени на подготовку у них было мало, но 
наиболее мобильные диаспоры выставили 
свои концертные номера. Выступили пред-
ставители украинской, армянской, ев-
рейской и татарской диаспор. И конечно 
же, порадовали русские песни и пляски. 
Почти три часа продолжался праздник 
национальных культур. Представляю 
фоторепортаж с этого праздничного кон-
церта. Дай-то бог, чтобы это навсегда во-
шло в планы празднования будущих Дней 
города.

Салават АСФАТУЛЛИН,
фото автора.

Ïåðâûé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõÏåðâûé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ
êóëüòóð íà Äíå ãîðîäàêóëüòóð íà Äíå ãîðîäà
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1-ãî îêòÿáðÿ 100 ëåò âñòóïëåíèÿ1-ãî îêòÿáðÿ 100 ëåò âñòóïëåíèÿ
Ã. Ê. Æóêîâà â Êðàñíóþ àðìèþÃ. Ê. Æóêîâà â Êðàñíóþ àðìèþ

    7 августа в г. Малоярославце, на площади 
Маршала Г. К. Жукова, в четвертый раз состоя-
лось торжественное мероприятие «Жуковский 
призыв», посвященный 100-летнему юбилею 
добровольного вступления Г. К. Жукова в Крас-
ную армию. В мероприятии приняли участие 
будущие призывники и ветераны городов Жу-
кова, Обнинска, Малоярославца и Калуги. 
С приветственным словом к собравшимся 
обратился заместитель председателя Законо-
дательного Собрания области А. В. Ефремов, 
послание будущим призывникам от дочери 
Маршала Г. К. Жукова зачитал Почетный 
гражданин Калужской области Н. И. Алмазов. 
Символические повестки 20-ти лучшим курсан-
там, проходящим допризывную подготовку в 
ДОСААФ, вручил военком г. Малоярославца   
И. А. Меркулов, памятные подарки – глава 
администрации О. А. Жукова. Сценарий меро-
приятия с участием военнослужащих воинской 
части 34122 и концертом подготовила директор 
Дома культуры Т. В. Жмакина.
Первый «Жуковский призыв» состоялся 7 

августа 2015 года в честь 100-летнего юбилея 
призыва Г. К. Жукова на армейскую службу для 
участия в Первой мировой войне. Поводом для 
возрождения Жуковских традиций послужили 
давно минувшие события. Утверждение, что 
«история учит тому, что ничему не учит», спра-
ведливо, если мы не хотим учиться.

8 мая 1965 года. Кремлевский Дворец съез-
дов на пять тысяч мест. На торжественное 
заседание, посвященное 20-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, приглашены 
тысячи Героев Советского Союза, полных кава-
леров ордена Славы, прославленные генералы 
и адмиралы. Вот как описывает это событие 
бывший разведчик, Герой Советского Союза, 

доставивший в штабы 78 «языков», писатель 
Владимир Карпов: 

– «Когда он вошел во Дворец съездов, 
присутствующие встали и устроили гран-
диозную овацию в честь маршала. А когда 
в докладе в числе прославленных воена-
чальников была произнесена фамилия 
Жукова, в зале возникла новая овация, все 
встали и очень долго аплодировали стоя».  
Тираж книги В. Карпова «МАРШАЛ ЖУКОВ», вы-
шедшей в 2002 году, 7 тысяч экземпляров.  Дочь Г. 
К. Жукова Мария в своей книге «Маршал Жуков, 
мой отец», описывая это событие, ссылается 
на публикацию во французском журнале «Пари 
Матч». Тираж ее книги, вышедшей в 2005 году, 
10 тысяч экземпляров. Цвет нации – тысячи 
героев и военачальников спонтанно, в едином 
порыве отправили сакральное послание на-
роду. Я просмотрел газеты за май 1965 года. 
Речь Генерального секретаря Л. И. Брежнева 
на торжественном мероприятии опубликова-
ла только газета «ТРУД» 9 мая. В перечне 
военачальников из 31 фамилии фамилия Г. К. 
Жукова значилась 11-й. После фамилии Г. К. 
Жукова никакие «аплодисменты» не значились. 
Сакральное послание элиты нации не было 
доведено до общественного сознания. (Элита 
нации – это выдающиеся представители об-
щества, готовые пожертвовать своим положе-
нием и даже жизнью ради общего блага.)  
Во все времена во всех странах стержнем 

целостности государства была армия. В своих 
действиях правящая элита вынуждена огля-
дываться на армию, чтобы не допустить ее 
вмешательства. Когда в своем волюнтаризме 
правящая  элита переходит «красную черту», 
к власти приходят «черные полковники». Во 
избежание этого сценария в первую очередь 

разлагается армии, ломается стержень целост-
ности государства.
Летом 1964 года я, имея высшее авиацион-

ное образование, был направлен на сборы 
для получения офицерского звания в Киевский 
военный округ. Представлялось три месяца 
напряженной физической подготовки. Реаль-
ность привела к разочарованию – бег, зарядка 
отсутствовали, физической подготовки прак-
тически никакой. Владение оружием прово-
дилось также чисто формально, зато много 
было пустого времяпровождения. Осталось 
чувство неполноценности полученного звания. 
Много лет спустя у меня появился товарищ, 
который примерно в это время проходил сбо-
ры в Забайкальском военном округе. У него от 
прохождения сборов сложилось такое же впе-
чатление.
Герои сражений Отечественной войны еще 

тогда, в 1965 году, почувствовали начавшееся 
разложение армии.  Демонстративным чество-
ванием Г. К. Жукова, в противовес 30 другим 
военачальникам, ратовали за возрождение 
Жуковских традиций в армии. Вот как сформу-
лировал это сакральное послание генерал-
лейтенант Н. С. Леонов в речи, посвященной 
100-летию со дня рождения Г. К. Жукова: 

– «Когда армия переживает период рас-
пада, когда общество поддается панике, 
когда государство не нынче-завтра  рухнет, 
такие меры, которые были присущи ему 
как полководцу, являются необходимыми, 
единственными, способными остановить 
развал и предотвратить национальную ка-
тастрофу.  За это ему надо спасибо говорить 
и никогда не извиняться за то, что иногда он 

по такому их несогласию жаваншарами под свою власть приве-
дены».
В данном отрывке речь идёт об Арцахе. Ираклий замечает, что 

там находится «армянский патриарх», т.е. глава Агванского католи-
косата Армянской Апостольской Церкви (ААЦ). Это наносит су-
щественный удар по азербайджанским мифам о «независимой 
автокефальной Албанской церкви», якобы просуществовавшей 
обособленно от ААЦ до 1836 года. Но самое интересное то, 
что грузинский царь и не предполагал, что спустя два столетия 
на культурно-историческое наследие этих меликств (которые он 
справедливо считает армянскими) заявят претензии... потомки 
тех самых «жаванширов» и прочих кочевых тюркских племён. 
Кроме того, Ираклий II упоминает некую «старинную крепость», 
взятую джеванширами обманом. Речь идёт о Шуши, в которой 
утвердился главарь джеванширов Панах-Али хан.
Современные азербайджанские фальсификаторы от истории 

приписывают строительство шушинской крепости Панаху. 
Однако мы вправе констатировать, что Шуши и его крепость 
существовали задолго до перекочевки джеванширов в Арцах 
(Хамс), о чём помимо Ираклия свидетельствовал также русский 
историк П. Бутков. Ещё один важный нюанс: численность боеспо-
собного населения, в чём, как мы видим, армяне превосходили 
джеванширов. Это также совсем не вяжется с бредовыми утверж-
дениями о появлении армян в регионе в XIX веке. Так что на фоне 
вышеприведённой выдержки все доводы азербайджанской сто-
роны относительно меликств Хамсы и Агванского католикосата 
абсурдны.

31 Перейдем к рассмотрению еще одного интересного отрывка из 
письма Ираклия:

«Шакинского хана дед Аджи Чалаб назывался, отец его был ар-
мянский священник, но Аджи Чалаб принял веру магометанскую 
и некоторым искусством завладел Шакою, которая в древних 
временах состояла под властью Кахетинского царя, но силою от 
него магометанским персицким Шах Абазом первым; и в том вла-
дений живут многое число армянского закона открытно, а нашего 
греческого закона со страхом...»
Здесь Ираклий повествует о Шекинском ханстве и отмечает 

факт армянского происхождения Гаджи Челеби (хотя азербай-
джанские «историки», не ссылаясь при этом ни на какие источ-
ники, предпочитают называть его «отпрыском знатного албан-
ского рода»), а также вновь говорит о том, что в этих землях 
«живут многое число армянского закона открытно». Следует 
учесть, что под проживающим в Шекинском ханстве «многим 
числом армянского закона» подразумеваются, возможно, как 
сами армяне, так и удины, испокон веков находившиеся в лоне 
ААЦ. Упоминает Ираклий II и православное население, представ-
ленное, скорее всего, этническими грузинами. В целом из этого 
отрывка следует, что Шекинское ханство было населено преиму-
щественно представителями христианских народов Закавказья. 
Главный вопрос в том, куда потом «подевалось» это христианское 
большинство края, но это уже тема для отдельного исследования.
Сведения, данные царём Ираклием II, проливают свет не только 

на политические, но и на территориально-этнические реалии ре-
гиона и имеют неоценимое значение при рассмотрении истории 
региона и развенчании разного рода фальсификаций.

Николай МЕЛКУМОВ.
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был суров к тем, кто нарушал святой завет 
Отечества». Последующие 26 лет день Победы 
отмечался без чествования Маршала Побе-
ды, и... распадалась страна. И тогда настало 
время обратиться к наследию Спасителя 
Отечества.  В 1993 году был зарегистрирован 
федеральный Комитет памяти Маршала Г. К. 
Жукова, были учреждены ордена и медали 
имени Г. К. Жукова, в Москве на Манежной 
площади установлен памятник  Г. К. Жукову, на 
его родине  построен мемориальный музей.   В 
ознаменование 50-летия сакрального послания 
ветеранов ВОВ  с 2015 года в г. Малоярославце 
проводится мероприятие «Жуковский призыв». 
Всем известно крылатое выражение: «В 

ранце каждого солдата должен лежать мар-
шальский жезл». В августе 1918 года Г. К. Жуков 
пришел в военкомат г. Малоярославца для 
добровольного вступления в Красную армию, 
но его не взяли по состоянию здоровья, только 
что перенес тиф. Окрепнув, в сентябре он 
поехал в Москву и 1 октября 1918 года был за-
числен в 4-й Московский кавалерийский полк. 
Маршальский «жезл» Г. К. Жуков получил через 
25 лет, 18 января 1943 года, за Сталинградскую 
битву и прорыв блокады Ленинграда. Проводя 
мероприятия «Жуковский призыв», город 
воинской славы Малоярославец направил на 
армейскую службу свыше 50 призывников,  у 
которых в «ранцах» в качестве маршальского 
жезла лежит повестка «Жуковского призыва». 
В следующем году состоится юбилейный,  
пятый, «Жуковский призыв». Будущие 
призывники, планирующие  связать свою 
судьбу с армейской службой, для принятия 
участия в мероприятии «Жуковский призыв» 
проходят первичную подготовку в отделениях 
ДОСААФ.

Владимир ДУБОВИК, 
член Калужского регионального

Комитета памяти Маршала Г. К. Жукова.
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Президент швейцарский часовой ком-
пании Franck Muller, меценат армянского 
происхождения Вардан Сирмакеш ини-
циировал новый проект – Фонд «Build 
Armenia», к которому присоединились 
более десятка бизнесменов армянской 
диаспоры. На начальном этапе в проект 
будет инвестировано около $100 млн, 
сообщает asbarez.com.

Ìåöåíàò Âàðäàí ÑÌåöåíàò Âàðäàí ÑÈÐÌÀÊÅØ ÈÐÌÀÊÅØ âûäåëèë ñòî âûäåëèë ñòî 
ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ íà âîçâðàùåíèå àðìÿíìèëëèîíîâ äîëëàðîâ íà âîçâðàùåíèå àðìÿí
íà ðîäèíó: íà ðîäèíó: «Íîâàÿ Àðìåíèÿ ñïîñîáñòâóåò ðåïàòðèàöèè»«Íîâàÿ Àðìåíèÿ ñïîñîáñòâóåò ðåïàòðèàöèè»

«Я думаю, что новая энергия в Армении 
и улучшение законодательного поля бу-
дут способствовать притоку инвестиций в 
страну, что может стать причиной крупно-
масштабной репатриации», – сказал Сир-
макеш, подчеркнув, что репатриантам 
будет предоставлено жилье и оказана 
помощь в трудоустройстве.
По его словам, деятельность фонда бу-

дет развиваться в соответствии с евро-
пейскими стандартами.

«Мы будем открытыми и прозрачными, 
чтобы каждый мог следить за нашей рабо-
той и нашими целевыми расходами», – 
сказал Сирмакеш.
Он призвал бизнесменов, в частности, из 

России, принять участие в деятельности 
фонда.

«Я уверен, что если мы будем правильно 
развиваться, то сможем повысить рейтинг 
Армении на международном уровне и 
обеспечить большой поток репатриантов, 
которые достигнут успехов в новой Арме-
нии», – резюмировал Сирмакеш.

1-ãî îêòÿáðÿ 100 ëåò...1-ãî îêòÿáðÿ 100 ëåò...
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