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К ГОДОВЩИНЕ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

вии, Литвы, Грузии и Азербайджана
не «восстанавливала» свою государственность, а самоопределялась как
независимая республика на основе
ст. 72, 73 и 81 Конституции СССР
23 августа 1990 г. Верховный Совет Армянской ССР принял
и Закона СССР от 3 апреля 1990 г.
ДЕКЛАРАЦИЮ О НЕЗАВИСИМОСТИ АРМЕНИИ
«О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной респуСущество Декларации сводилось республики, направленного на пра- торая произвела выход из СССР на
блики из СССР». Остальные союзоснове союзного законодательства.
к тому, что Республика Армения вомерный выход из состава СССР.
ные республики (Россия, Беларусь,
провозглашалась суверенным де1 августа 1991 г. Верховный Совет Армения в отличие от Эстонии, ЛатУкраина, Узбекистан, Таджикистан,
мократическим правовым государ- Армении принял Закон РеспублиТуркмения, Казахстан, Молдова и
ством с парламентско-республикан- ки Армения «О Президенте РеспуКиргизия), формально объявив о своской формой правления. Декларация блики Армения» № С-0367-I, введя
ей независимости до момента прекраобязала конституционного законо- таким образом должность высшещения существования СССР, юридидателя заложить её нормы в основу го должностного лица республики,
чески обрели свою независимость
Конституции республики и её зако- возглавляющего
исполнительную
лишь вследствие распада СССР, коннодательство.
власть (ст. 1), избираемого граждастатированного Декларацией Совета
1 марта 1991 г. Верховный Совет нами республики на основе всеобРеспублик Верховного Совета СССР
Армении, основываясь на ранее при- щего, равного и прямого избирательот 26 декабря 1991 г. № 142-Н.
нятой Декларации о независимости ного права при тайном голосовании
5 июля 1995 г. народ Армении на реАрмении и п. 5 ст. 96 Конституции сроком на пять лет (ст. 2).
спубликанском референдуме принял
республики, постановил провести
21 сентября 1991 г. в Армении
Конституцию Республики Армереферендум о выходе из состава состоялось всенародное голосония со следующими результатами
СССР, вынеся на всенародное голо- вание, в котором приняло участие
сование следующий вопрос: «Со- 2 056 758 из 2 163 967 избирателей
гласны ли Вы, чтобы Республика – граждан Армении (95,05%), из
Армения была независимым демо- них «за» независимость республикратическим государством вне ки проголосовало 2 042 627 чел.
состава СССР?»
(99,51%), «против» – 10 002 чел.
В связи с тем, что Армения про- (0,49%).
водила собственный референдум по
23 сентября 1991 г. после официвопросу о независимости республи- ального опубликования итогов рефеки, участие её населения во всесо- рендума Верховный Совет Армении
юзном референдуме 17 марта 1991 заявил о выходе Армении из Советг. исключалось. Данное обстоятель- ского Союза.
Армения стала единственной из
ство впоследствии стало свидетельством последовательного поведения пятнадцати союзных республик, ко-
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ные Силы Республики Армения
могут быть использованы только по решению ее Верховного
Совета.
6. Республика Армения, как субъект международного права,
проводит независимую внешнюю политику, устанавливает
прямые отношения с другими
государствами, национально-государственными образованиями
СССР, участвует в деятельности
международных организаций.
7. Национальное богатство Республики Армения – земля,
недра, воздушное пространство,
водные и другие природные
ресурсы, экономический, интеллектуальный, культурный
потенциал – собственность
ее народа. Порядок владения,
пользования и распоряжения
ими определяется законами
Республики Армения.
Республика Армения имеет право на свою долю национального
богатства СССР, в том числе –
золотого запаса, алмазного и
валютного фондов.

ноправием. На всей территории
голосования: из 1 217 531 участников
Республики Армения действуют
(явка 55,6%) проголосовали «за» –
только Конституция и законы
828 370 избирателей (70,3%), «против» 349 721 избиратель (29,7%).
Республики Армения.
В преамбуле Конституции указывалось: «Армянский народ, основы- 3. Носителем армянской государственности является народ
ваясь на фундаментальных принциРеспублики Армения, который
пах армянской государственности
осуществляет свою власть неи общенациональных целях, закрепосредственно и через предстапленных в Декларации о независимости Армении, <...> принимает Конвительные органы – на основе
ституцию Республики Армения».
Конституции и законов РеспуИными словами, новая Конститублики Армения.
ция Армении закреплял именно те
Право выступать от имени наконституционные ориентиры, которода республики принадлежит
рые излагались в Декларации.
исключительно Верховному
Совету Республики Армения.
Приводим текст Декларации.
ДЕКЛАРАЦИЯ
4. Для всех граждан, проживаюО НЕЗАВИСИМОСТИ
щих на территории Республики
АРМЕНИИ
Армения, устанавливается гражВерховный Совет Армянской
данство Республики Армения.
ССР, выражая единую волю народа
Армяне, проживающие за преАрмении, сознавая свою ответственделами Республики Армения,
ность за судьбу армянского народа в
имеют право на гражданство
осуществлении чаяний всех армян и
Республики Армения.
восстановлении исторической спраГраждане Республики Армения
ведливости, исходя из принципов
находятся под ее защитой и
Всеобщей декларации прав человепокровительством.
ка и общепризнанных норм междуРеспублика Армения обеспечинародного права, претворяя в жизнь
вает свободное и равноправное
право наций на свободное самоопреразвитие своих граждан незавиделение, основываясь на совместном
симо от национальности, расоПостановлении Верховного Совета
вой принадлежности и вероиАрмянской ССР и Национального
споведания.
Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении 5. В целях обеспечения своей безопасности и неприкосновенности
Армянской ССР и Нагорного Караграниц Республика Армения
баха», развивая демократические
создает подчиняющиеся Вертрадиции образованной 28 мая 1918
ховному Совету собственные
года независимой Республики АрмеВооруженные Силы, внутренние
ния, имея целью создание демокравойска, органы государственной
тического, правового общества,
и общественной безопасности.
Республика Армения имеет праПРОВОЗГЛАШАЕТ
начало процесса утверждения
во на свою долю в вооружениях
независимой государственности
СССР.
Республика Армения самосто1. Армянская ССР переименовыятельно определяет порядок
вается в Республику Армения,
прохождения воинской службы
сокращенно – Армения.
своих граждан.
Республика Армения имеет свой
Войсковые соединения других
флаг, герб и гимн.
стран, их военные базы и сооружения могут размещаться на
2. Республика Армения – суверентерритории Республики Арное государство, наделенное
верховенством государственной
мения только по решению ее
власти, независимостью, полВерховного Совета. Вооружен-

8. Республика Армения на основе
многообразия видов собственности определяет принципы
и порядок своей экономической деятельности, учреждает
собственные денежные знаки,
национальный банк, финансово-кредитную систему, налоговую и таможенную службы.

9. На своей территории Республика Армения обеспечивает:
свободу слова, печати, совести;
разграничение законодательной,
исполнительной и судебной властей; многопартийность, равноправие партий, деполитизацию
правоохранительных органов и
Вооруженных Сил.
10. Республика Армения обеспечивает функционирование армянского языка как государственного языка во всех сферах жизни
республики, создает собственную систему образования, науки
и культуры.
11. Республика Армения выступает
за международное признание
геноцида армян 1915 года в
Османской Турции и Западной
Армении.
12. Настоящая Декларация служит
основой для разработки Конституции Республики Армения,
внесения изменений и дополнений в действующую Конституцию, деятельности государственных органов, разработки
нового законодательства Республики.
Председатель Верховного Совета
Республики Армения
Л. Тер-Петросян
Секретарь Верховного Совета
Республики Армения
А. Саакян
23 августа 1990 года,г. Ереван

Арам Даниелян
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АРЦАХ –
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ!

02 сентября 2022 г. народ Арцаха, армяне-патриоты во всех уголках планеты
и верные друзья армян отметили 31-ю годовщину провозглашения независимости
Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах)!
Арцах – одна из древних армянских провинций- расположен в восточной части Армянского нагорья
и издревле являлся одной из провинций исторических Армянских
царств. Ещё до нашей эры Арцах
входил в состав Великой Армении в
качестве её 9 провинции.
Уже в нашу эру Арцах вместе со
всей Арменией впервые в мире в
301 году принял христианство как
государственную религию. И к распространению древнего армянского
алфавита и письменности Арцах
имеет непосредственное отношение: именно в созданном на юге
Арцаха основателем Армянской
апостольской церкви Григорием
Просветителем в 4 веке монастыре
Амарас создатель армянской письменности Месроп Маштоц основал первую школу для детей для
изучения армянского алфавита, годом создания которого считается
405 год. Благодаря этому с V века в
Арцахе наблюдается беспрецедентный культурный подъем несмотря
на то, что во все последующие века
Арцах подвергался набегам врагов,
завоевателей.
Формат данной статьи не позволяет подробно описывать все более,
чем 2000 лет существования Арцаха. Поэтому перейду к наиболее
насыщенным событиями периодам
позднего средневековья и нового
времени.
В XVI веке в Карабахе сформировался ряд самоуправляемых административно-политических единиц,
которые именовались меликствами,
а их правители – меликами. В XVIII
веке эти армянские меликства стали
основой новой административной
единицы Персии – Карабахского
ханства. Княжеские дома Карабаха просуществовали вплоть до XIX
века, оставаясь важным политическим фактором в регионе. Меликства Хамсы (так называли объединение 5-ти карабахских меликств)
препятствовали попыткам Османской империи вторгнуться в регион.
В XVII-XVIII вв. мелики Арцаха
возглавляли освободительную борьбу против персидского и турецкого владычества. В этот же период
персидские власти для уменьшения
местного христианского населения
проводили политику истребления

цида, конечно же, был в Ереване и
выступил с проникновенной речью
и осуждением Геноцида армян.
Но злодеяний геноцида туркам
было мало. Уже после Октябрьской
революции в России, турки, обещая
большевикам пролетарскую революцию в Турции, убеждая и шантажирую молодое большевистское
российское руководство, а иногда
и с попустительства большевиков,
уничтожали мирных жителей Карабаха, разрушили армянские города и сёла. Но несмотря на эти
жестокие события, на фоне быстро
меняющейся постреволюционной
обстановки с мая 1918 г. по апрель
1920 г. Карабах был де-факто независимым. Именно в этот период, по
результатам созванного съезда, Карабах, большинство населения которого составляли армяне, был легитимно провозглашен независимой
административно-политической
единицей, имеющей Национальный
совет, правительство, вооруженные
силы и другие атрибуты государственности. В период советизации
Закавказья большевиками в лице
делегированного на Кавказ Серго
Орджоникидзе было принято решение о приоритетной советизации
организованного впервые в истории
государства Азербайджан. Недавно, решив более детально проанализировать этот период истории, я
прочитал очень интересное издание
– опубликованную переписку большевистских лидеров между собой.
И как я был удивлён нескрываемым желанием Орджоникидзе и до,
и после провозглашения Советского Азербайджана максимально давить на Грузию и Армению с целью
присоединения к Азербайджану
армянских и грузинских территорий. Забегу немного вперед: так в
результате и получилось, что и Нахичевань, которая исторически, ещё
со 2 века до нашей эры, входила в
Армянское царство, и исконно армянский Карабах были от Армении
переданы Азербайджану, а закатальский регион аналогично от Грузии
был присоединён к Азербаджану.

русского поэта и писателя Грибоедова, который в то время был русским послом в Персии, из Персии
в Россию, а именно на территории
Армении/Арцаха, из глубинной
Персии были обратно переселены
желающие армянские семьи. В период власти Российской империи
все ханства были упразднены и созданы губернии не всегда чётко по
национальным территориям во главе русским генерал-губернатором.
Нагорный Карабах вошёл в Россию
территориально сначала в качестве
Карабахской провинции, а в дальнейшем в составе Елизаветпольской
губернии. С этого периода небывалое развитие наблюдается в центре
Карабаха – городе-крепости Шуши.
Восстанавливаются пришедшие в
Так вот, после советизации Азерупадок во времена позднего персидРусско-персидская война 1804байджана
(а это произошло 28 апреского владычества армянские квар1813 гг. закончилась подписанием
талы, каждый из которых имел свою ля 1920г.) Карабах и ещё несколько
Гюлистанского договора (12 окармянских территорий были под
церковь и площадь.
тября 1813 г.), согласно которому
нажимом центральной большевистВ период Первой мировой войны ской власти переданы АзербайджаПерсия уступила России почти все
ханства Восточного Закавказья, в с пиком зверств в 1915 году в Осман- ну. Но уже сразу после провозглатом числе – Карабахское. После ской империи турками уничтожено шения Советской власти в Армении,
очередной русско-персидской вой- большинство коренного армянско- а именно 02 декабря 1920 г. Ревком
ны и подписанием Туркманчайского го населения Западной Армении. (Революционный комитет – главдоговора в 1828г. к Российской им- Эти события признаны первым ге- ный орган большевистской влаперии перешли и остальные ханства ноцидом в истории человечества, в сти того времени) Азербайджана
Закавказья, в том числе оставшиеся том числе Российской Федерацией. специальной декларацией признал
земли Восточной Армении. В этот А наш президент Владимир Влади- территории Нагорного Карабаха,
же период усилиями знаменитого мирович Путин в год столетия Гено- Зангезура (Сюника) и Нахичевани
или переселения армян в глубинную
Персию и заселения армянских земель, включая территории равнинного и горного Арцаха, тюркскими кочевыми племенами, своими
единоверцами-шиитами.
Кстати,
именно с прихода тюркских племён древний Арцах стали называть
Карабах, что в переводе с тюркского и персидского означает «чёрный
сад». Параллельно с вооруженной
борьбой арцахские мелики направляли своих посланников в Европу и
Россию с целью получения помощи
христианского Запада. Они также
вели переписку с российскими царями. Российские цари и императоры высоко ценили армян, даровали
им право основывать свои города на
территории России, строить храмы.
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(Нахиджевана), на которые Азербайджан ранее претендовал и получил, неотъемлемой частью Советской Армении. Более того,
декларацией от 12 июня 1921 г.
Национальный совет Азербайджанской ССР провозгласил Нагорный
Карабах неотъемлемой частью Армянской ССР. Новое правительство
Советской Армении приветствовало
это решение и предприняло шаги
для создания правительственных
учреждений в Нагорном Карабахе.
Однако вскоре руководство Азербайджана уклонилось от сделанных
ранее заявлений и начало прилагать
новые усилия для установления
контроля над Карабахом и Нахичеванью. 4 июля 1921 г. Кавказское
бюро Коммунистической партии
России провело в столице Грузии
Тбилиси пленарное заседание, в
ходе которого было подтверждено,
что Нагорный Карабах является частью Армянской ССР. Данное решение было проголосовано и утверждено. Однако под диктовку и при
непосредственном вмешательстве
Сталина в ночь на 5 июля принятое
накануне решение было пересмо-
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трено, и даже без соблюдения регламента, без голосования было
принято новое решение о включении Нагорного Карабаха в состав
Советского Азербайджана со статусом автономной области. Таким
образом, Нагорный Карабах никогда не был в составе независимого
Азербайджана, существовавшего в
1918-1920 гг., а включён туда силовым путём уже при Советском Азербайджане.
24 февраля 2022 года наш Президент Владимир Владимирович
Путин в своём обращении к народу
назвал Украину – «Украиной имени
Владимира Ильича Ленина», а в своей речи 01 сентября 2022 г., в День
знаний, озвучил исторический факт
об отсутствии какой-либо украинской государственности до образования СССР. Не только полностью
согласен с трактовкой Владимира
Владимировича истории тех лет, но
и также привожу исторический факт
о создании большевиками несколько ранее очередного выдуманного
образования под названием «Азербайджан», названия, «украденного» у одной из провинций Персии.

Образования, которое было частично населено кавказскими тюрками
(кавказскими татарами по переписи
Российской Империи 1913 года) и
которых лишь в 1936 г. официально
назвали «азербайджанцами» в Конституции Азербайджанской ССР. То
есть, т.н. Азербайджан – это впервые появившееся в истории государственное образование имени Ленина-Сталина-Орджоникидзе. Итак,
получив в «подарок» от большевиков Карабах, в 1923 г. руководство

Азербайджана выпустило декрет
об образовании исключительно из
армянской части Карабаха, то есть
из тех районов Карабаха, в котором
проживало около 95% армян, т.н.
Автономную область Нагорного Карабаха, тем самым оставив в составе
автономии менее трети её изначальной территории, насильно включённой в состав Азербайджана в июле
1921 г. Остальные же территории
Карабаха были оформлены обычными районами Азербайджанской ССР.

«Азербайджан без Карабаха и Зангезура — писал он, — обойтись ни
в коем случае не может. Вообще, по моему мнению, следовало
вызвать в Москву представителя Азербайджана и вместе с ним
разрешить все вопросы, касающиеся Азербайджана и Армении. Это

После недолгого организационного затишья в 20-х числах мая 1920 г. он начинает
крупномасштабные
акции по подготовке советизации Армении. Схема давления на
1
центральный аппарат власти осталась практически без изменений. 23 мая Орджоникидзе
коротко информировал Ленина о завершившемся объявлением Советской власти восстании в
армянской провинции — Караван Сарае и сообщил, что вновь образованный Ревком просит
помощи Советской России35. 25 мая Политбюро, обсудив вопрос, приняло решение:
«продолжить переговоры с правительством Армении, не беря на себя инициативы немедленной
советизации с помощью русских войск [,..]»36. Ответ Москвы Орджоникидзе вновь не отличался
новациями и содержал ставшую традиционной схему бескровного введения войск под
предлогом помощи турецким повстанцам. Вооруженное вторжение требовало сохранения и
даже усиления Закавказского военного контингента, а события на польском фронте требовали
обратного. Понимал это и Орджоникидзе. В телеграмме, отправленной на следующий день на
три адреса — Карахану, Ленину и Сталину — он откровенно писал:

надо сделать до подписания договора с Арменией; повторение Закаталыцины и с армянами
окончательно провалит нас здесь.»49

Грубая политика Орджоникидзе и его людей вновь вывела главу
Наркомата иностранных дел Чичерина из равновесия. В ответ на
телеграмму Орджоникидзе от 19 июня он в тот же день
телеграфировал в Баку:

«Политика мира и компромисса с буржуазной Грузией, дашнакской Арменией и турецкими
националистами продиктована ЦК партии по соображениям общей политики и должна
неуклонно проводиться. Удерживайте товарищей от действий, идущих с ней в разрез. Наши
представители, Киров в Тифлисе и Легран в Эривани, будут ее проводить, противодействовать
мошенничествам правительств, ограждать коммунистов. Мы не должны вооружать осетин:
наоборот, удерживать их, ограждая от репрессий. [...] Карабах, Зангезур, Шуша,

«Армению можно взорвать, но [...] это будет стоить очень больших
продовольственных затруднений. Не думаю, чтобы дашнаки
согласились на пропуск наших войск и вооружения для Турции. Во
всяком случае то, что Вы предлагаете открыто заявить Армении
требование пропустить на Турцию, вызвало бы негодование
армянских масс. Пока займем район Нахичевани — Ордубат —
Джульфу, а там видно будет».

Нахичевань, Джульфа не должны присоединиться ни к Армении,
ни к Азербайджану, а должны быть под Российскими оккупационными властями с созданием местных советов, ибо другое
решение сорвало бы нашу политику мира, требуемую общим
положением. Расчитываем на Вас».
Не надеясь, однако, на сговорчивость Орджоникидзе,

22 июня 1920 года Чичерин
написал письмо в Политбюро: «…бакинские товарищи своими
действиями срывают компромиссы, отвергают требуемое ЦК
заключение соглашения с Арменией, способствуют восстаниям,
настаивают на присоединении к Азербайджану тех спорных
территорий, которые постановлено занять нашими силами,
присоединение которых к Азербайджану сделает совершенно
невозможным соглашение с Арменией.»

…Цельность главы Кавбюро в достижении поставленной цели трудно не оценить. Поставив
стратегическую задачу и меняя тактику и частные приоритеты, он твердо шел к реализации
первой и старался контролировать события во всем регионе. Его не смущало то обстоятельство,
что при сравнении двух телеграмм о событиях в Армении от 23 мая и 7 июня возникал вопрос
либо о степени компетенции автора, либо о его крайней политической беспринципности.
Пользуясь монополией на информацию (не без поддержки Сталина, «фильтровавшего» другие
информационные каналы Москвы), он, подобно архитектору-самоучке, закладывал фундамент
здания своей закавказской политики по беспроигрышному принципу — чем грубее — тем
надежней. Корнем политики Орджоникидзе стало покровительство

Попытка направить неукротимую энергию закавказского лидера в мирное русло если и была
удачной, то лишь частично. Занимаясь подготовительной работой, Орджоникидзе продолжал
поставлять в Москву информацию о событиях в Закавказье под вполне определенным углом
зрения. Формой для прямого выражения своей позиции он избирает критику НКИД в личных
посланиях Ленину и Сталину62.

советизированному Азербайджану в его исторически сложившихся
территориальных конфликтах с Арменией и Грузией. За гуманными
словами о необходимости восстановить мир в регионе и прекратить национальную резню,
скрывалось стремление партийного функционера как можно быстрее решить поставленную
задачу. Одно насилие оправдывалось необходимостью остановить другое.
Посетив Нагорный Карабах в промежутке между 8 и 13 июня, Орджоникидзе телеграфировал в
Москву

(Но) Настойчивость и методичность дали свои результаты. 8 июля
Орджоникидзе получил сталинскую телеграмму о необходимости
перестать лавировать в азербайджано-армянском конфликте по
спорным территориям и определенно поддерживать Азербайджан с
Турцией. В конце телеграммы Сталин сообщил о согласовании этого вопроса с Лениным63.

«Думаю, — заверял он Ленина и Сталина, — что районы Шуша,
Нахичевань, Ордубан и Джульфа будут заняты без сопротивления
со стороны армян.» °

По настоянию Орджоникидзе НКИД приглашает для участия в
переговорах (России) с Арменией представителя Азербайджана. В

Ободренный Орджоникидзе вновь переходит в наступление.

своем послании Ленину, Сталину и Чичерину от 16 июля 1920 г. Орджоникидзе требует не
спешить с заключением мира с Арменией.

Активными действиями в спорных регионах Орджоникидзе шаг за шагом выбивал почву изпод ног как армянской делегации, пытавшейся путем мирных переговоров в Москве
урегулировать национальные конфликты и не допустить их использования в целях советизации
Армении, так и сторонников постепенной, не силовой советизации Закавказья в центре — с
другой.

«Мир с Арменией без участия Азербайджана — 64 пишет
Орджоникидзе, — сильно нервирует здешних товарищей.»

На запрос Чичерина, коему было поручено вести переговоры с Арменией, о районах, на которые претендует Азербайджан, он в
телеграмме от 19 июня, назвал Карабах, Зангезур, Нахичеванский
и Шаруро-Даралагезский уезды. Причем в Карабахе и Зангезуре, с его слов, уже была

Далее, ссылаясь на неизбежность резни в нахичеванском районе, он
вновь предлагает его оккупацию. Его аргументы крайне просты:
«Политическая обстановка требует не допустить резни [...] что
неминуемо без нашего вмешательства. Я думаю, что можно продолжить

провозглашена Советская власть, а Нахичевань несколько месяцев находилась в руках
повстанцев. Этим сообщением глава Кавбюро пытался отрезать центру пути к возможному
отступлению и сделать процесс необратимым.

движение с целью разведки. Я сегодня же снесусь с Чичериным и если он не согласится, мы
свою разведку вернем обратно. Повторяю разведка необходима.»

4

НАШЕ ДЕЛО • №5
При этом границы автономии были
проведены так, чтобы исключить
наличие соприкосновения с Армянской ССР. В 1936 г. эта автономия
переименована в НКАО. В течение
всего периода пребывания в составе
Советского Азербайджана жители
Нагорного Карабаха подвергались
систематическому
притеснению,
попранию своих прав и интересов.
Экономическое развитие Карабаха
искусственно сдерживалось. В течение всей истории Советского Союза
армянское население Арцаха многократно обращалось к руководству
Советского Союза с просьбой восстановить историческую справедливость и воссоединить Нагорный Карабах с Армянской ССР, однако, эти
просьбы не были удовлетворены.
20 февраля 1988 года внеочередная
сессия Совета народных депутатов
Нагорно-Карабахской автономной
области XX созыва обратилась в
Верховные Советы Азербайджанской ССР, Армянской ССР и СССР
с ходатайством о передаче НКАО
из состава Азербайджанской ССР
в состав Армянской ССР. В ответ
на это уже 22 февраля агрессивная
толпа азербайджанцев из соседнего
Агдамского района прибыла к столице Карабаха Степанакерту, чтобы, как они говорили, «разобраться
с армянами». А уже 26-28 февраля
1988г. в пригороде Баку Сумгаите
произошла резня армянского населения. По официальным данным
убито, изнасиловано и сожжено
26 человек, по неофициальным – от
200 до 450 человек. Pепрессии против армян в Азербайджане и борьба за самоопределение 1988 г. стали
переломными в истории Нагорного Карабаха. Ответом на желание
быть свободными стали погромы и
резня армян, этнические чистки в
Баку, Сумгаите, Кировабаде и других городах Азербайджана. А затем
начались и боевые действия, когда
азербайджанская армия напала на
мирное население Карабаха.
В период перед распадом Советского Союза 30 августа 1991 г.
Азербайджан провозгласил свою
независимость, а 2 сентября 1991г.
была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика (НКР). Таким
образом было реализовано право,
предусмотренное действовавшим в
то время законодательством. Если
конкретизировать, то статья 3 Закона «О ПОРЯДКЕ РЕШЕНИЯ
ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫХОДОМ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЗ СССР» от 3 апреля 1990 г.
N 1409-I прямо и чётко указывает,
что «В союзной республике, имеющей в своем составе автономные
республики, автономные области
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и автономные округа, референдум
проводится отдельно по каждой
автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на
самостоятельное решение вопроса
о пребывании в Союзе ССР или в
выходящей союзной республике, а
также на постановку вопроса о своем государственно правовом статусе». Мне кажется, абсолютно исчерпывающе, куда уж яснее и точнее.

Декларация Азербайджанского Ревкома в связи с
установлением в Армении советской власти 2
декабря 1920.

Правительство Советского Азербайджана с чувством глубокой радости
приветствует те героические усилия, которые проявляет в данный момент
трудовой армянский народ в борьбе с ненавистным игом дашнакского
правительства, в течение двух с лишним лет доведшего Армению до полного
разорения и отчаяния.
Период господства дашнаков — это период кровавой вакханалии,
межнациональной бойни, во время которой истекали кровью армянский и
мусульманский народы.
Правительства мусавата и дашнаков, продавшись Антанте, превратили народы в
слепое орудие в руках последней и в своих империалистических вожделениях
натравили один народ на другой, создав карабахский, зангезурский,
нахичеванский и другие территориальные вопросы, которые не могли быть
разрешены усилиями дашнако-мусаватской реакции.
Сотни разрушенных деревень и сел, десятки и сотни тысяч голых, голодных,
лишенных своих родных очагов людей – вот живые свидетели недавнего
прошлого, показывающего, что кучка авантюристов, лакеев мировой буржуазии
из-за личных своих интересов обрекали десятки и сотни тысяч людей на голод,
холод и смерть.

Таким образом, к моменту распада Советского Союза на территории бывшей Азербайджанской ССР
сформировалось два независимых
и равноправных государственных
образования – Азербайджанская
Республика и Нагорно-Карабахская
Республика. Отношения подчиненности Азербайджану народа, территории и властей Карабаха были
законным образом прекращены.
В ответ на реализацию народом Арцаха законного права на самоопределение проводимая Азербайджаном
политика этнических чисток обрела
форму широкомасштабной военной
агрессии, в которую с азербайджанской стороны, наряду с вооруженными силами и бандитскими группировками, было вовлечено более
2 000 боевиков из международных
террористических центров, а также
боевики из Чечни во главе с Шамилем Басаевым. Ценой огромных
лишений и потерь народ Нагорного Карабаха защитил свое право на
свободную жизнь и независимость.
В мае 1994 г. стороны конфликта –
Азербайджан и Нагорный Карабах –
подписали бессрочное соглашение
об установлении режима прекращения огня, к которому также присоединилась Армения.

Советский Азербайджан, идя навстречу борьбе
братского армянского трудового народа против власти
дашнаков, проливающих и проливавших невинную кровь наших лучших

товарищей-коммунистов в пределах Армении и Зангезура, объявляет, что
отныне никакие территориальные вопросы не могут стать причиной взаимного
кровопускания двух вековых соседних народов армян и мусульман;

территории Зангезурского и Нахичеванского уездов
являются нераздельной частью Советской Армении, а
трудовому крестьянству Нагорного Карабаха
предоставляется полное право самоопределения, все
военные действия в пределах Зангезура
приостанавливаются, а войска Советского
Азербайджана выводятся.

Кроме того, Советский Азербайджан широко раскрывает свои ворота перед
Советской Арменией к неисчерпаемым богатствам: нефти, керосину и др.
продуктам, которыми обладает Советский Азербайджан.
Богатства эти, которые извлекались хищниками мирового империализма, ради
которых устраивались кровавые оргии на территории Закавказья, отныне
становятся достоянием трудящихся России, Советского Азербайджана и Советской
Армении, которые, сплотившись, тесными рядами пойдут на окончательный
разгром ига мирового капитала.
Да здравствует братский союз трудящихся Советской Армении и Азербайджана.

Опубл. в газ «Коммунистե (Баку), 2 декабря 1920 г.

За 44 дня активных боёв по всему периметру соприкосновения
погибло большое количество военнослужащих и мирных людей по
обе стороны. Цели турецко-азербайджанского тандема не скрывались: уничтожение на первом этапе
Арцаха со всем его армянским населением любыми способами, в том
Перманентные незначительные числе с применением запрещённых
столкновения на границе Арцаха кассетных и фосфорных бомб. В реи Азербайджана возникали в по- зультате войны 150-тысячного Арследние десятилетия после согла- цаха (Нагорного Карабаха) со знашения 1994 г. регулярно. А в 2016г. чительно превосходящими силами
Азербайджан начал массированное Турции, Азербайджана и сирийских
наступление по всей линии сопри- боевиков была оккупирована болькосновения. Эта «4-дневная война» шая часть Арцаха.
была прекращена после жёсткой реРоссия во все времена, во все
акции России.
исторические периоды, за небольА 27 сентября 2020 г. Азербайд- шим исключением в смутные и
жан не только при незавуалирован- сложные постреволюционные годы
ной поддержке, а под руководством в начале XX века, была основным
неосманистской Турции вновь начал стратегическим партнером Армевойну, применяя все виды вооруже- нии в целом, и Арцаха в частнония, в том числе запрещённые меж- сти, искренним другом, никогда не
дународными конвенциями. Исполь- предавала. Армения отвечала всегзовались даже передислоцированные да взаимностью. И именно Россия
из Сирии боевики, что подтверждено остановила планировавшееся исразведслужбами различных госу- требление армянского населения
дарств, в том числе официально оз- Арцаха, взяв под контроль своих
вучено Директором Службы внеш- миротворческих сил оставшиеся
ней разведки Российской Федерации вне азербайджанской оккупации
территории Арцаха (Нагорного
Сергеем Нарышкиным.
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Карабаха), сохранив возможность
для коренного населения Арцаха
жить и созидать на малой части своей древней земли. К сожалению, за
прошедший период после 44-дневной войны ситуация даже ухудшилась. Азербайджанские оккупанты
при полной поддержке своего человеконенавистнического и агрессивного союзника Турции с помощью
обмана, а иногда и при попустительстве армянских властей и представителей РМК, взяли под контроль
стратегически значимые высоты и
участки территории Арцаха, входящие в зону ответственности РМК.
Зная своих земляков, героических арцахцев, верю, что настанет
то время, когда День независимости Арцаха мы будем встречать со
слезами радости в Степанакерте,
Шуши, Гадруте, Ереване, Москве,
Санкт-Петербурге, Бейруте, Париже, Лос-Анжелесе и на всей территории Земли, где ждут продолжения
армянской истории многотысячелетнего Арцаха.

С праздником, мой родной Арцах
и мои дорогие арцахцы!

Арам Даниелян
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ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Վարդան Անտոնի Բաղդասարյան
ԵԹԿՊ ինստուտուտի ուսանող,արվեստաբան, սցենարիտ
21-րդ դարում հայ մշակութային
ժառանգության պահպանումը հայ
ազգի համար ոչ միայն գերակա
խնդիր է երկրի ներսում, այլև ամբողջ
աշխարհում, քանի որ պատմական
հանգամանքների բերումով, հայկական
մշակույթը ձևավորվել ու զարգացել
է ոչ միայն բուն Հայաստանում, այլև
սփյուռքում։
Մինչ կանրադառնանք մեզ
հասած նյութական և ոչ նյութական
ժառանգությանը, հարկ է նշել որոշ
պատմական տվյալներ հայ մշակույթի
ստեղծման և զարգացման մասին:
Հայկական մշակույթի ակունքները
գալիս են դեռևս հայկական ցեղային
միությունների ու պետական
կազմավորումների ժամանակներից:
Դրանք մեզ ծանոթ են ոչ միայն
պահպանված առասպելներից,
կրոնական հավատալիքներից,
պատմական աղբույրներից, (որոնք
ցավոք սրտի կարող են աղավաղվել
տարբեր ժամանակներում,
տարբեր նպատակների
համար) այլև պեղումների և այլ
հետազոտությունների արդյունքում
գտնված նյութերից (որոնք
իբրև ապացույց խոսում են մեր
հազարամյակների գոյության մասին):
Պեղումների արդյունքում գտնված
գործիքները կենցաղային իրերը,
արձանիկները, զարդերը և անգամ
զենքերը (թրեր, վահաններ, նիզակներ
և այլն) վկայում են հին ու բարձր
մշակութային զարգացման մասին:
Հին հայկական մշակույթի
ձևավորման և զարգացման մեջ
ուրույն դեր ունեցավ Վանի
(Արարատյան) թագավորությունը
(Ք.ա. 9-7-րդ դդ.): Վերջինիս
անկումից հետո ուրարտական
հայտնի սեպագիրը մոռացվեց:
Ուրարտուի քաղաքաշինությունն
ու որմնանկարչությունն
աչքի էին ընկնում ուշագրավ
առանձնահատկություններով:
Դրանք բացահայտվել են քաղաքամրոցների` Էրեբունիի (Երևանի),
Արգիշտիխինիլիի և Թեյշեբաինիի
պեղումների ժամանակ: Պահպանվել
են ոչ միայն շինարարական
արվեստի, այլև կավե և մետաղյա
իրերի, զենք ու զրահի, զարդերի
բազում նմուշներ:
Տարբեր քաղաքակրթական
ժամանակաշրջաններ իրենց մեծ
ազդեցություն են ունեցել հայկական
մշակույթի զարգացման վրա:
Հելլենիստական դարաշրջանում
կառուցվեցին ամրոցներ և
պաշտամունքային շինություններ,
ավելի քան 2 տասնյակ քաղաքներ,
որոնց շարքում առանձնանում են
մայրաքաղաքներ Երվանդաշատը,
Արտաշատը, Տիգրանակերտն ու
Վաղարշապատը: Հարկ է հիշել
նաև հելլենիստական Հայաստանի
ամրոցաշինական արվեստի
լավագույն կոթողներից մեկի`
Գառնու տաճարի մասին, որը
կառուցել է Տրդատ Ա թագավորը:
Գառնին պալատական համալիր է:
Այստեղ պահպանվել է նաև անտիկ
շրջանին բնորոշ բաղնիք` հատակի
խճանկարով, որը գեղարվեստական
մեծ արժեք է ներկայացնում: Այն
Հին Հայաստանից մեզ հասած
մոնումենտալ գեղանկարչության
միակ նմուշն է:
301թվականին Հայաստանում
քրիստոնեությունը հռչակումը,

դրույթների վրա՝ միամտություն է
քանի որ իրականությունը մեզ ցույց
էլ տալիս այլ բան:
Պայքարը դատապարտված է
լինելու ձախողման, եթե ինքներս չենք
գնահատում, կամ առհասարակ
չգիենք այն ժառանգությունը, որը
հասել է մեզ:
Այս պահին արդիական և վիճելի
թեմա է դարձել Արցախը և իր
մշակութային ժառանգությունը:
Կցանկանամ առանձնացնել 4
եկեղեցիներ, որոնք ունեն դարերի
պատմություն և անժխտելի հայկական
ծագում:
Դադիվանքը (Խութավանքը)–
պատմական Արցախի վանական
համալիրներից է, գտնվում է Արցախի
Շահումյանի շրջանում։ Կառուցվել
է 9-13-րդ դդ.: Համաձայն լեգենդի`
եկեղեցին հիմնվել է Քրիստոսի
առաքյալներից Թադևոսի հետևորդ
Դադիի կողմից 1-ին դարում։
Պատմական աղբյուրներում եկեղեցին
1-ին անգամ հիշատակվել է 9-րդ
դարում։ Մխիթար Գոշի կողմից
եկեղեցու մասին հաղորդում է տրվել
12-րդ դարում։ Սակայն նույն դարում էլ
վանական համալիրը ասպատակության
է ենթարկվել ու ավերվել։ Եկեղեցու
վերակառուցումը սկսվել է 12-րդ
դարի 2-րդ կեսին և ավարտվել 13-րդ
դարում։ Այդ մասին հիշատակություն
կա Դադիվանքի պատին, որտեղ
նշվում է, թե այդ աշխատանքները
կատարվել են 1224 թ.-ին:
2001 թվականի հոկտեմբերի
8-ին Եվրոպայի խորհրդի
Խորհրդարանական վեհաժողովի
16 անդամների կողմից, որոնց
կազմում էին Հայաստանի,
Կիպրոսի, Իտալիայի,
Ռումինիայի, Հունաստանի և
Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ,
ստորագրվեց Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության
պատմամշակութային
ժառանգության պահպանմանը
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փաստաթուղթը, ըստ որի` Լեռնային
Ղարաբաղում ադրբեջանական
քաղաքականության աղաղակող
փաստերից է Դադիվանքի
ավերումը, որը «տեղի մահմեդական
բնակչությունը (ադրբեջանցիները),
համարելով հայկական
քրիստոնեական կրոնի մնացորդ,
ավերել էր այն, ինչպես կարողացել
էր: 1994-ին վանքը վերաբացվել է:
Ամարաս – վանական համալիրը
գտնվում է Արցախի Հանրապետության
Մարտունու շրջանում: Վանքը հիմնել
է Գրիգոր Լուսավորիչը 4-րդ դարի
սկզբին (ըստ հայ պատմիչ Փավստոս
Բուզանդի), իսկ նրա կառուցումը նաև
կապված է Արցախի թեմի առաջին
եպիսկոպոս Գրիգոր Լուսավորչի թոռ
Գրիգորիսի անվան հետ, ով էլ թաղված
է եկեղեցու արևելյան կողմում: Նրա
շիրիմի վրա կառուցվել է ներգետնյա
դամբարան: Հայկական գրերի հեղինակ
Մեսրոպ Մաշտոցը 5-րդ դարում
Ամարասի վանքում հիմնում է Արցախի
1-ին դպրոցը: Եկեղեցու պատին
առկա է փորագրված հայերեն
այբուբենը:
Գանձասար-10-13-րդ դարերի
վանական համալիր է Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետությունում`
Մարդակերտի շրջանի Վանք գյուղի
մոտակայքում: Գանձասարի մասին
առաջին տեղեկությունը հայտնել

որպես պետական կրոն մեծ հետք
թողեց ոչ միայն պատմական
և կրոնական կյանքում այլև
մշակույթում: Ստեղծվեցին
գեղարվեստական նոր ձևեր ու
լուծումներ քաղաքաշինության,
ճարտարապետության ու
կերպարվեստի մեջ, որոնք դարձան
ավելի առանձնահատուկ` տեղային
և խորը ազգային: Այս դարաշրջանը
բնորոշվեց որպես հայ միջնադարյան
արվեստի և, ընդհանրապես,
հայկական մշակութային
գոհարների դարաշրջան: Շուրջ
մեկ հարյուրամյակ անց ստեղծվեց
ազգապահպանության մի հզոր
զենք: 405թ. Մեսրոպ Մաշտոցը`
հայոց կաթողիկոս Սահակ
Պարթևի և Վռամշապուհ արքայի
հովանավորությամբ, ստեղծեց
հայոց գիրը, որն անգնահատելի
լծակ դարձավ ազգային
ինքնության պահպանման գործում`
փորձություններով լի հետագա
դարերի ընթացքում: Եթե մինչ
այդ ուսուցումը Հայաստանում
գլխավորապես հունարեն կամ
ասորերեն էր, ապա Մ. Մաշտոցն
ու Ս. Պարթևը հիմք դրեցին հայոց
ազգային նոր դպրոցին: Հայոց գրերն
ավելի մատչելի ու դյուրին դարձրին
քրիստոնեության տարածումը
ողջ Հայաստանի տարածքում:
Աննախադեպ վերելք ապրեց
թարգմանական գրականությունը,
որի առաջին նմուշը հայերեն
Աստվածաշունչն էր: Ֆրանսիացի
արևելագետ-հայագետ Մաթյուրեն
Վեյսիեր Լա Կրոզն այն համարում
է «Թագուհի թարգմանությանց»։
Մեսրոպյան այբուբենով ստեղծված
թարգմանական և ինքնուրույն
գրական ժառանգությունն այնքան
հարուստ էր ու կատարյալ, որ 5-րդ
դարը դառնում է հայ մշակույթի
պատմության «Ոսկե դարը»:
Այս ամենը մի փոքր մասնիկն
է այն մեծ մշակութային
ժառանգության, որը փոխանցվել
է հայ ազգին դարերի ընթացքում,
սակայն ներկայումս քիչ չեն
վտանգները, որոնք սպառնում
են այս ժառանգությանը:
Առաջին հերթին կարելի է հիշել
այն նյութական մշակութային
ժառանգությունը, որը այժմ
Հայաստանի և առհասարակ հայերի
տիրապետության տակ չեն գտնվում:
Խնդիրը ավելի է բարդանում,
երբ հաշվի ենք առնում այն
հանգամանքը, որ մեր մշակութային
կոթողները գտնվում են այն
երկրներում, որոնք մեղմ ասած չեն
գնահատելու մեր աշխատանքը:
Ներկայումս անգամ մենք
ականատես ենք լինում տարբեր
վանդալային դրսևորումների,
որոնք ոչ միայն մեծ հարված են մեր
մշակույթին, այլև մեծ սպառնալիք են
մեր երկրի հեղինակության համար:
Եթե մենք տեղեկանում էինք, որ
տարիներ կամ միգուցե դարեր առաջ
տարբեր ազգերի կողմից պղծվել,
ավերվել կամ նույնիսկ իսպառ
ոչնչացվել է մեր մշակութային
ժառանգության տարբեր կոթողներ
և ի զորու չէինք պայքարելու
անցյալի դեմ, ապա հիմա այդ ամենը
կատարվում է մեր աչքի առաջ և
հույս դնել ժամանակաշրջանի
զարգացվածության կամ
միջազգային դատարանների
օրենսգրքում եղած նմանատիպ
երևույթները կանխարգելող
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է Անանիա Մոկացի կաթողիկոսը
(10-րդ դ.): Գանձասարը 1400-1816
թթ. Աղվանից կաթողիկոսության
նստավայրն էր: 18-րդ դ. սկզբին
կաթողիկոս Եսայի Հասան-Ջալալյանի
շուրջն են համախմբվել Ղարաբաղի ու
Սյունիքի ազատագրական շարժման
ղեկավար գործիչները: Գանձասարը
պահպանեց ազատագրական
շարժման կենտրոնի դերը մինչև
1815-ը: Գանձասարի պատերին
առկա են բազմաթիվ հայերեն
արձանագրություններ: Դրանք
հետազոտողների ուշադրության
կենտրոնում են հայտնվել դեռևս 19-րդ
դարից: Հատկանշական է, որ Հովսեփ
Օրբելին 1909 թ. հաշվեց ավելի քան 84
արձանագրություն, որոնցից մեկում
ներկայացվում է եկեղեցու կառուցման
պատմությունը:
Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչե
ցոց եկեղեցի – գտնվում է Շուշիի
կենտրոնում: Այն կառուցվել է 18681887 թթ.-ին և հանդիսանում է հայկա
կան լեռնաշխարհի երբևէ կառուցվա
ծ եկեղեցական-ճարտարապետական
գլուխգործոցներից մեկը: Արցախի
երկրորդ հոգևոր կենտրոնն է
Գանձասարից հետո: Զանգակատան
կառուցման մասին առկա են
բազմաթիվ արձանագրություններ,
որոնցից մեկում արևելյան պատի
վրա առկա է վկայություն, որ
զանգակատունը կառուցվել
է Ղազանչի գյուղից Գաբրիել
Հովսեփյան-Բադիրյանցի
հիշատակին:
Եթե ուսումնասիրությունների,
պեղումների և այլ
հետազոտությունների արդյունքում
կարող ենք փաստել մշակութային
կոթողների հայկական լինելը, ապա
գործը բարդանում է ոչ նյութական
մշակութային ժառանգության մասին
խոսելիս, քանի որ բացի օտարների
կողմից ոչնչացման սպառնալիքին,
այս պարագայում զուգահեռաբար
ավելանում է օտարների կողմից
յուրացնելու և սեփականը
ներկայացնելու վտանգը, որը ևս
արդիական է:
Նախ արժե հասկանալ, թե ինչ
է ոչ նյութական մշակույթային
ժառանգությունը: Ոչ նյութական
մշակութային ժառանգություն
է համարվում՝ ավանդույթները,
բանավոր պատմությունները (էպոս),
երաժշտությունը, պարերը, ծեսերը և
այլն:
Այս դեպքում ևս հայերիս
տեղեկացված լինելը առաջնային
է, սակայն տեղեկացված լինելուց
զատ մենք պետք է, հարգենք մեր ոչ
նյութական մշակույթը և, ինչու ոչ ՝
դարձնենք այն մեր <<այցեքարտ>>-ը
ամբողջ աշխարհում: Սա ամենևին չի
նշանակում, որ մենք պետք է մերժենք
այլ ազգերի ոչ նյութական մշակույթը,
սակայն այն դարձնել մերը, ոչ այլ ինչ է
քան սեփական կամքով ձուլվելու փորձ
կատարել օտարի հետ:
Կան բազում երկրներ, ազգեր,
ցեղեր, որոնց անունը լսելիս ակամայից
հիշում ենք նրա ոչ նյութական
մշակույթը: Օրինակ ՝ արգենտինական
տանգո, ճապոնական Նո թատրոն,
լեզգիների Լեզգինկա պար և այլն:
Ամենևին չցանկանալով ստորադասել,
այլ ազգերի մշակույթը, պետք է
փաստել, որ մեր մշակույթը պակաս
հարուստ և բազմատեսակ չէ, սակայն
պրոպագանդա ասվածը մեր թույլ
կողմերից մեկն է: Կցանականամ
առանձնացնել ոչ նյութական
մշակութային ժառանգության մի փոքր
հատվածը ՝
ՅԱՐԽՈՒՇՏԱ – ռազմական
խաղ-պարը: Տարածված
է եղել Սասունում: Պարի
անվանումն ունեցել է տարբեր
մեկնաբանություններ, որոնցից մեկն
այն է, որ «Յարխուշտա» նշանակում
է զենքի ընկեր: «Յար» պարսկերեն
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նշանակում է ոչ միայն
սիրեցյալ, այլև ընկեր, իսկ
«խըշտ», «խըշտիկ»` կարճ
նիզակ, զենք: Այս խաղպարը, պատկանում է
Ծափ պարերի տեսակին:
ՔՈՉԱՐԻ – Հայկական
լեռնաշխարհում
ամենատարածված
և ներկայումս
ամենապահպանված
հայկական պարն է:
Մինչև 19-րդ դարը
քոչարի միայն որոշակի
տարիքի հասած
տղամարդիկ էին
պարում: Իսկ երբ պարը
կորցրեց իր ծիսական
նշանակությունը և
սովորական դարձավ,
այն սկսեցին պարել նաև
կանայք: Յուրաքանչյուր
շրջան, յուրաքանչյուր
գյուղ այս պարի իր
յուրահատկություններն
ունի: Հաշիվը 8 է:
Կա պարի շուրջ 60
տարատեսակ:
ՔԵՐԾԻ – Ռազմական
պարերի մեջ իր
ուրույն տեղն ունի
Քերծի պարը: Այն նաև
գրառողները կոչում
են պատերազմական,
սվինապար: Երբեմն
հնչում է որսորդական
պար լինելու
ենթադրություններ,
որը մեկ անգամ ևս
ապացուցում է պարի
ռազմական բնույթ
ունենալը:
Քերծիի որսորդական
պար լինելու օգտին են
խոսում Վասպուրականի
Ոզմ գավառի Եղեռն
վերապրած Արատաշատի
շրջանում հաստատված
բնակիչների
մեկնաբանությունները:
Իրենցից գրառված
պարատեսակում
պարաքայլի առաջ
տանող քայլերը
կատարվում են
կիսակքանստած, որը
համեմատվում էր որսի
գնացողի գաղտագողի
շարծումների հետ, որը
որսը չվախեցնելու,
չփախցնելու
արտացոլումն է:
Պարերի մասին խոսելիս
արժե առանձնացնել
Կոմիտասի խոսքերը. «Պա
րն արտահայտում է յուր
աքանչյուր ազգի բնորոշ
գծերը, մանավանդ բարք
ն ու քաղաքակրթության
աստիճանը»
Պարերի կողքին
արժե առանձնացնել նաև
երաժշտական գործիքները,
որոնցով ստեղծվել
ազգային երաժշտությունը ՝
Դուդուկը, Զուռնան, Շվին,
Քավալը, Սազը, Թառը,
Քանոնը և այլ գործիքներ,
որոնք նույնպես հայկական
մշակույթի մի մասն են
կազմում:
Անվերջ կարելի է խոսել
հայկական մշակույթի
մասին, սակայն խոսելուն
և հիանալուն զուգահեռ
պետք է դառնալ, այս
<< գանձարանի >>
արժանի ժառանգորդը,
որը ևս մի մեծ
պատասխանատվությունն
է յուրաքանչյուր հայի
համար:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸ
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ՀԱՅ ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱՅԻ ԴԱՍԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԻ ՄԵԿՆԱՐԿԸ․ Գ․ՍՈՒՆԴՈՒԿՅԱՆ,
Հ․ՊԱՐՈՆՅԱՆ, ԱԼ․ ՇԻՐՎԱՆԶԱԴԵ
Վարսենիկ Անդրանիկի Կոմբաջյան,
թատերագետ, դասախոս
Եթե եվրոպական դրամատուրգիային
վերագրվում է դարերի հարուստ
պատմություն, ապա հայ
թատերգությանը՝ որպես գրական
դասական արժեքի, երկու հարյուրամյակի
պատմություն: Երբ հետադարձ
հայացք ենք նետում XIX դարի հայ
դրամատուրգիային, տեսնում ենք
Գաբրիել Սունդուկյանին (1825-1912)՝
հայ ռեալիստական դրամատուրգիայի
հիմնադրին։ Դրամատուրգն
իր ստեղծագործություններում
ներկայացնում է ժամանակի սոցիալական
կյանքի ամբողջական պատկերը՝ իշխող
դասակարգի կենցաղն ու բարքերը, փողի
իշխանությունը, հարստահարվողներին։
Գ․Սունդուկյանը ժողովրդի հասարակ,
բայց ազնիվ շերտում է փնտրում
Մարդուն, անհատին։ Նա հայ
մտավորականին ուզում է տեսնել որպես
ազգային-ժողովրդական գաղափարի
կրող։ Գ․Սունդուկյանը մտահոգված էր
ժողովրդի կեցության հարցերով։ Նրա
լավագույն գործերն ստեղծվեցին 186070-ական թթ․՝ «Խաթաբալա» (1866), «Էլի
մեկ զոհ» (1870), «Քանդած օջախ» (1873)
և այլն՝ կազմելով հայկական թատրոնի
ազգային խաղացանկը։
Գ․Սունդուկյանի լավագույն
ստեղծագործությունը՝ «Պեպոն»,
իր բեմական կյանքն սկսել է 1871
թվականին՝ նշանավորելով ռեալիստական
թատերագրության և բեմական արվեստի
հիմնադրումն արևելահայ թատերական
մշակույթում (պիեսի համբավին մեծապես
նպաստել է նաև Համո Բեկնազարյանի
նկարահանած հայ առաջին
հնչյունային ֆիլմը՝ «Պեպոն» (1934)։
Սոցիալական անհավասար պայքարի
խնդիրներն են արծարծվում «Պեպո»
կատակերգության մեջ։ «Պեպոն հանդես
է գալիս իբրև ժողովրդական փորձի
խոր արմատներից վեր բարձրացող
հերոս, որն իր էության մեջ կրում է
նաև անձնվիրության ու մաքառման,
գեղեցկության ու ճշմարտության
ժողովրդական պատկերացումները»։
Հեղինակը ներկայացնում է ազգայինը՝
հասցնելով այն համամարդկային
արժեքի։ Պիեսն իր թեմայով,
կերպարների ամբողջականությամբ,
թաքնված խորհրդանիշներով ու
դրամատուրգիական կառույցով
ամենաինքնատիպ գործն է հայ
դրամատուրգիայի պատմության մեջ։
20-րդ դարի արևմտահայ թատրոնում
ռեալիզմի հաստատումը կապված է
Հակոբ Պարոնյանի անվան հետ (18431891)։ Հեղինակն իրականությունը
պատկերում է գեղարվեստական
ճշմարտության սահմաններում։
Հ․Պարոնյանին նույնիսկ մեղադրել են,
թե նա սև ապակու միջոցով է նայում
իրականությանը։ Սակայն հեղինակի
համար կենցաղի պատկերումը ոչ թե
նպատակ է, այլ միջոց, թատերային
կերպ, իսկ խորքում մարդկային
փոխհարաբերություններն են։
Այսպես, ամուսնության թեման, որ
մշտապես առկա է Հ․Պարոնյանի
գործերում, ոչ թե սոցիալական բնույթի
է, այլ իրականության պատկերն
արտահայտելու միջոց։ Հ․Պարոնյանի
գրական բոլոր կերպարներն
ամբողջական են, կենդանի։ Հեղինակը չի
իդեալականացնում իր ոչ մի հերոսի, և

կարող ենք նկատել, որ նրա ոչ մի հերոս
գաղափարապես դրական չէ։
Ըստ ժամանակագրության, «Պեպո»ից հետո պայմանականորեն երկրորդ
դասական հայ թատերգությունը
«Պաղտասար աղբար»-ն (1886) է։ Պիեսն
առաջին հայացքից ավանդական սիրային
եռանկյունի է, որը, թերևս, արտաքին
կերպն է։ Հիմքում Հ․Պարոնյանն
արտացոլում է Պոլսի հայկական
միջավայրի բարքերն ու կենցաղը։
Պաղտասարի կռիվն անիրական է․
հայի ճակատագիրն է օտար հողի վրա։
Մասնավորապես, ո՛րն է Պաղտասարի
անձնական դատավարության
գործընթացի գաղափարը, երբ հայն
իրավունք չունի պետական դատարան
դիմելու։ Նրա իրավունքի պաշտպանը,
հարցեր քննողը պետական մարմինները
չեն։ Անարդարության այս գիտակցումն է,
որ դրամատուրգը փորձում է արթնացնել
իր ժամանակակիցների մեջ։ «Պեպո»
և «Պաղտասար աղբար»՝ Թիֆլիս և
Կոստանդնուպոլիս քաղաքներում
ստեղծված այդ պիեսների բեմական
պատմությունները յուրովի արտացոլում
են հայ թատրոնի երկու ճյուղերի
ճակատագիրն անցյալ դարավերջի
Ռուսաստանում և Թուրքիայում»։ Եվ
ոչ միայն թատրոնի ճակատագիրը։
Թատերագիրները կարծես կանխազգում
էին 20-րդ դարասկզբի հայ ժողովրդի
ողբերգական ճակատագիրը։
Կենցաղային կատակերգության
խնդիրը դրամատուրգը հասցրել է
համամարդկային ընդհանրացման։
Պետք է նշել, որ Գ․Սունդուկյանի
անվան թատրոնում Վարդան Աճեմյանի
կողմից 1951 թվականին բեմադրված
«Պաղտասար աղբարը» (գլխավոր
դերում՝ Հրաչյա Ներսիսյան) ստացել
էր բոլորովին այլ հնչողություն՝
ողբերգակատակերգական։
Պաղտասարը կատակերգական
կերպար է իր միամտությամբ։
Ի տարբերություն Պեպոյի, ով
իր արդարության, խղճի համար
բանականորեն էր պայքարում՝
գիտակցելով իր ճշմարտությունն ու
իրականության անհամատեղելիությունը
դրա հետ, Պաղտասարի համար
իրականության պատկերացումն
ավելի մակերեսային է, մանկամիտ։ Նա
իրականությունը չի ընկալում այնպիսին,
ինչպիսին կա, և դա է պատճառը, որ
արդյունքում ընդունում է շրջապատի
խեղված ճշմարտությունը, ծաղրի
ենթարկվում․ «․․․ արդար և միամիտ
անհատը մեծագույն ջանք ու եռանդ է
թափում իր արդարությունը հաստատելու
համար, բայց որքան ավելի է ջանում,
այնքան ավելի է հեռանում նպատակից»։
Հ․Պարոնյան դրամատուրգին բնորոշ է
լիաթոք ծիծաղը, իրականության էական
հարցերը կենցաղային-սոցիալական քողի
տակ ներկայացնելու վարպետությունը,
մտքի և խոսքի սրությունը, շոշափած
հարցերի, կոնֆլիկտի կենսունակությունը,
կյանքի լայն ճանաչողությունը,
ընդհանրացման կարողությունը, որով
պայմանավորված է դրամատուրգի
երգիծանքի հավերժությունը։
20-րդ դարասկզբի հայ թատերգության
պատմության մեջ ռեալիզի նոր
աստիճանն արտահայտվեց
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գլխավորապես Ալեքսանդր Շիրվանզադեի
(1858-1935) ստեղծագործություններում։
Ալ․ Շիրվանզադեի դերը բացառիկ է
հայ դրամատուրգիայի և թատրոնի
պատմության մեջ։ Նա շարունակեց
Գ․Սունդուկյանի ավանդույթները՝
շոշափելով իր ժամանակի
իրականությունը, սոցիալական
հակասությունները, քաղաքական
կոնֆլիկտները, կենցաղայինբարոյական հարաբերությունները։
Ալ․Շիրվանզադեն տիպականացման
վարպետ է։ Դրամատուրգը լայնացրել
է հայ դրամատուրգիայի ժանրային
սահմանները՝ ստեղծելով առաջին
կենցաղային, հոգեբանական դրամաները
(«Իշխանուհի» (1891), («Եվգինե» (1903),
(«Պատվի համար» (1905) և այլն),
քաղաքական դրամաներ («Կործանվածը»
(1909), («Արհավիրքի օրերին» (1917),
քաղաքական կատակերգություններ
(«Շառլատանը» (1912), («Մորգանի
խնամին» (1930)։ 20-րդ դարասկզբի
հայ թատրոնը՝ մասնավորապես
Հովհաննես Աբելյանի դերասանական
տեսակը, ձևավորվել է Ալ․Շիրվանզադեի
ռեալիստական դրամատուրգիայի հիման
վրա։
Հայ ռեալիստական
դրամատուրգիայի դասական
արժեքներից մեկը Ալ․Շիրվանզադեի
«Պատվի համար» (1905) դրաման
է։ Պիեսը ժամանակաշրջանի
արտացոլումն է՝ սոցիալ-տնտեսական
նկարագրով, բարոյաընտանեկան
փոխհարաբերություններով․ փողի
իշխանությունը մարդու մեջ խեղդում է
ազնվությունը, արդարությունն ու խիղճը։
Վերնագիրն արդեն խոսում է գաղափարի
մասին։ Պիեսն իր թեմայից զատ
առանձնանում է դրա արտահայտման
հոգեբանական խորությամբ, ինքնատիպ
կերպարներով, կառույցի հմտությամբ։
Ալ․Շիրվանզադեի պիեսները քանիցս
հաջողությամբ բեմադրվել են, և այսօր
էլ ռեժիսորներն անդրադառնում են
նրա ստեղծագործություններին։ 1939
թվականին Վ․Աճեմյանը Գ․Սունդուկյանի
անվան թատրոնում բեմադրում է
«Պատվի համար» դրաման, իսկ 1956
թվականին ռեժիսոր Ա․Հայ-Արտյանը
նկարահանում է նաև համանուն ֆիլմ։
Գ․Սունդուկյանի, Հ․Պարոնյանի,
ինչպես նաև Ալ․Շիրվանզադեի հերոսները
հայկական լիարժեք բնավորություններ
են՝ իրենց վարքագծով, հոգեբանությամբ,
նկարագրով։ Հայ դրամատուրգիայի
դասական եռյակի ռեալիստական
ավանդույթները շարունակող և
նոր ուղղություններ ներկայացնող
դրամատուրգներ դասականների շարքերը
համալրելու են և՛ 20-րդ դարում, և՛
նորագույն ժամանակներում՝ ի դեմս Լևոն
Շանթի, Դերենիկ Դեմիրճյանի, Պերճ
Զեյթունցյանի և այլոց։
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ԾԻՍԱԿԱՆ
ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Քնարիկ Հմայակի Միրզոյան
Кнарик Мирзоян
Պատմական և հնագիտական
ուսումնասիրությունները հաստատում
են, որ աստվածային ճշմարիտ
հավատքն ավելի վաղ ժամանակներից
էր հայտնի մարդկությանը, իսկ նրա
կրելու և ներկայացնելու իրավունքը
տրված էր հաբեթականներին,
որի ներկայացուցիչը Հայկ
Նահապետն է: «Հայկ և Բել»
հայկական առասպելում նշվում է,
որ Հայկի և Բելի հակամարտության
ավարտը մեծ իրադարձություն էր
հայկական էթնոսի, ինչպես նաև ողջ
աշխարհի համար: «Բաբելոնյան
աշտարակաշինության», «Հայկ
և Բել» դյուցազնամարտի՝ «նոր
աշխարհի հիմնադրման», «աշխարհի
կառավարման» ավանդաբանական
փաստերն արձանագրվել են դեռևս
Արևելքի հնագույն էթնոսների
ավանդապատումներում:
Տարածաշրջանի հնագույն
եգիպտական, շումերական,
աքքադական, հուրրիական,
հեթթական, էլամական և
ասորաբաբելոնական գրավոր
աղբյուրները պահպանել են
աշխարհաստեղծմանը վերաբերող
տարբեր պատմություններ, որոնց մեջ
ավանդաբար աշխարհն արարվում է
և հետո հանձնվում կառավարման:
«Աշխարհաստեղծ» գաղափարական
հակամարտության մասին նշվում
է եգիպտացիների «Սեթ և Խոր»,
Աքքադի «Գիլգամեշ», Շումերի
«Նիբուրու և Տիամատ», «Էնլիլ և
Էնկի» ավանդապատումներում,
Կրիշնայի և Բրահմայի «Վեդաներ»ում,
ասորական «Ահուրի», եվրոպական
«Ասերի և Վաների», հուրրի-հեթական
«Աշխարհաստեղծ աստվածներ»-ի չորս
սերունդների ավանդապատումներում:
Այն, ինչ կատարվել էր «Հայկ և Բել»,
կամ բաբելոնյան հակամարտության
ժամանակ, իր ձևակերպմամբ
համապատասխանում է
«Արևապաշտական աշխարհի
մարդկային արարմանը»: Հայկական
առաջին ավանդապատման հիմքերից
մեկը հանդիսանում է մարդու կողմից
«Աշխարհի արարման» խնդիրը,
որտեղ «Աշխարհի արարում»
բառակապակցությունը շատ
պայմանական է: Հատկանշական
է, որ «Խալդիի զորությամբ»
հաղթանակող Վանի Տիրակալներն
իրենց դիցարանն ու նրանց
մատուցվող զոհաբերությունների՝
կենդանիների քանակի մանրամասն
նկարագրությունը հավերժացրել
են Վանի «Մհերի Դուռ» անունով
հայտնի ժայռին: Համաձայն հիշյալ
արձանագրությունների, դիցարանը
գլխավորում են Թեշեբան, Խալդի
(Հալդի) և Շիվինի աստվածները:
Հարկ է նշել նաև, որ մ.թ.ա.
28-27-րդ դարերի աքքադական
սեպագիր արձանագրություններում
հայերը համարվում էին Հայկական
Բարձրավանդակի տարածքում
պաշտվող Հայա Աստծո Որդիներ: Այս
մասին հիշատակմանն է անդրադարձել
պատմաբան Արտակ Մովսիսյանը:
Հայ միջնադարյան պատմիչներն
իրենց երկերում, պատմական

իրադարձությունների
նկարագրություններում որոշ
տեղեկություններ են հաղորդում
Հայաստանի տարածաշրջանում
թաղման, անդրաշխարհի կյանքին
առնչվող պատկերացումների
մասին:Աշխատություններում նշվում
է, որ նախնիների պաշտամունքի
և հանդերձյալ կյանքի գոյության
հավատով ապրողները մշտապես
«հաղորդակցության» մեջ էին
«մահացածների» հետ: Մեռյալների
աշխարհի, ստորերկրյա բնակչության
մասին հավատալիքների արձագանքն է
«Սանդարամետք Անդնդոցը» :
Մեր օրերում Բրիտանական
թանգարանում է պահվում 23
մետր երկարությամբ յուրօրինակ
տեքստերի հավաքածու պապիրուսը:
Հնագետները այն անվանում են
«Մեռյալների գիրք» (թեև, գիրքը
հետագա կյանքի մասին է...):
Հայկական Լեռնաշխարհի
տարբեր շրջաններում պեղված
դամբարաններում առկա են բազմաթիվ
կոտրված խեցեղենի բեկորներ:
Ուսումնասիրությունների արդյունքում
պարզվել է, որ կատարվել է ծիսական
արարողություն` հանգուցյալի
գերեզմանին սպասք կոտրելով: Վշտի
արտահայտման խորհուրդով խեցեղեն
կոտրելու ծեսն առկա է նաև Եգիպտոսի
Փարավոն տեքստերի հավաքածու
պապիրուսը: Հնագետները այն
անվանում են «Մեռյալների գիրք» (թեև,
գիրքը հետագա կյանքի մասին է...):
Հայկական Լեռնաշխարհի
տարբեր շրջաններում պեղված
դամբարաններում առկա են բազմաթիվ
կոտրված խեցեղենի բեկորներ:
Ուսումնասիրությունների արդյունքում
պարզվել է, որ կատարվել է ծիսական
արարողություն` հանգուցյալի
գերեզմանին սպասք կոտրելով:
Վշտի արտահայտման խորհուրդով
խեցեղեն կոտրելու ծեսն առկա է նաև
Եգիպտոսի Փարավոն Արմայիսի՝
Հորեմհեբի (մ.թ.ա.1323-1295թթ.)
դամբարանի պատկերագրությունում:
Հայաստանում հիվանդի ապաքինման
նպատակով նույնպես կիրառվել է
նմանօրինակ ծիսակարգ: Օրինակ`
սասունցիների մոտ պահպանվել է
հիվանդի ձեռքերը լվանալուց հետո
ջրամանը գերեզմանի մոտ կոտրելու
սովորույթը:
Հնագույն շրջանում դիցերի
բնակատեղին գտնվում էր լեռների
վրա, նաև համարվում էին աղբյուրների
ակունքները, որտեղ «ստորգետնյա
թագավորության» մուտքն էր:
Իրական կյանքից հանդերձյալ
աշխարհ մարդու տեղափոխումը
նշվում էր դամբարանադաշտի
տարածքի զատմամբ, ուղենշմամբ,
հետագայում՝ կոթողների
տեղադրմամբ: Ինչպես հիշատակվում
է հնագույն առասպելներում, երկրից
երկինք ձգվող աստիճանների
խորհուրդը հայտնի է հնագույն
բազմաթիվ քաղաքակրթություններին
(Հինդուիզմում՝ Բրահմայի և յոթ
աշխարհների, պարսիկների մոտ՝
Միթրայի դեպի յոթ երկինքը տանող
յոթ փուլերը...): Խեթերի մայրաքաղաք

Հատուշայից մոտ կիլոմետր
հեռավորությամբ՝ Չաթալ Հոյուկի
սրբավայրից հայտնաբերված մի
բարձրաքանդակում տոնախմբության
տեսարանն է, ուր սանդուղքի վրա
բարձրացող կերպարն է՝ տանիքի
վրա կատարվող խորհրդանշական
արարողության նպատակով
(լուսանկարը՝ստորև).

նկատառումով դեռևս վաղնջական
ժամանակներից մինչ օրս հայերի
մոտ պահպանված ավանդույթ է
ննջեցյալներին վերաբերող «Աստվա’ծ
հոգին լուսավորի», «Լո’ւյս դառնա
հոգին», «Լո’ւյս իջնի հոգուն»
դարձվածքները :
«Անաբասիս» և «Կյուրոպեդիա»
աշխատությունների հեղինակ
հույն գրող, պատմիչ, զորավար և
քաղաքական գործիչ Քսենոփոնը
(մ.թ.ա.430) ի թիվս այլ արժեքների,
եզակի տեղեկություններ է
ներկայացնում Հայաստանի՝
մ.թ.ա. 6-ից 4-րդ դդ. պատմության
վերաբերյալ: Քսենոփոնն իր կատարած
ուսումնասիրությաների արդյունքում
հիմնավորված ներկայացնում
է հայ –արմենների նստակյաց
և երկրագործ լինելու փաստը:
Պատմիչը հիշատակում է Հայաստանի
երկրագործական մշակույթի,
անասնապահության, որսորդության,
տնայնագործության ու արհեստների,
զգեստների, ուտեստների, խմիչքների,
հյուրընկալման, զենքերի, ռազմական
գործողությունների, կրոնական
հավատալիքների, ընտանիքի,
հասարակական հարաբերությունների
և այլ սովորույթների մասին:

Բարձրաքանդակի գծանկար (Գուզան, Թել Հալաֆ)
Նախնիների պաշտամունքի
և հանդերձյալ կյանքի գոյության
հավատով ապրողները մշտապես
«հաղորդակցության» մեջ էին
«մահացածների» հետ: Հայ
միջնադարյան պատմիչներն
իրենց երկերում, պատմական
իրադարձությունների
նկարագրություններում, որոշ
տեղեկություններ են հաղորդում
նաև Հայաստանում` թաղման,
անդրաշխարհի կյանքին առնչվող
պատկերացումների մասին:
Մեռյալների աշխարհի, ստորերկրյա
բնակչության մասին հավատալիքների
արձագանքն է «Սանդարամետք
Անդնդոցը» («Ձայնք հնչեցին
Սանդարամետք Անդնդոց»):
Մեր օրերում Բրիտանական
թանգարանում է պահվում 23
մետր երկարությամբ յուրօրինակ
տեքստերի հավաքածու պապիրուսը:
Հնագետները այն անվանում են
«Մեռյալների գիրք» (թեև, գիրքը
հետագա կյանքի մասին է...):
Մի շարք հնագիտական
ուսումնասիրությունների արդյունքում
Վերին և Ներքին Նավերի ավելի
քան 30 դամբարաններից բաղկացած
դամբարանադաշտի պեղումներից
հայտնաբերվել են զանազան
անձնական իրեր, բարձրաշխարհիկ
դասին պատկանող հանգուցյալ
կնոջ զարդեր` կիսաթանկարժեք
քարերից ու գունավոր ապակիներից
պատրաստված ուլունքներ,
կարմրափայլ ու սև փայլեցրած
կավանոթներ, որոնք մ.թ.ա 3-րդ
հազարամյակի երկրորդ կեսին
Հայաստանում բարձրարվեստ
մշակույթի գոյության ապացույցն են:
Հարազատներին մխիթելու
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Հայերի մասին տեղեկություններ է
թողել նաև հույն աշխարհագրագետ,
պատմաբան, փիլիսոփա և
գրող Ստրաբոնը: Ստրաբոնի
«Աշխարհագրու-թյուն»
աշխատությունը անգնահատելի
սկզբնաղբյուր է Հայաստանի
պատմության, աշխարհագրության,
տնտեսության, մշակույթի մասին
(մ.թ.ա. II-I դդ. ): Իբրև ականատեսի
վկայություն՝ նա նշում է , որ հայ
ընտանիքն ի սկզբանե հյուրասեր և
օտարականների համար գթառատ
է եղել: Առաջին անգամ գարեջրի
վերաբերյալ հիշատակությունում
գրում է. «Այնտեղ կար նաև ցորեն և
գարի և ընդեղեն և կրատերների մեջ
գարուց պատրաստված գինի, որի
երեսին կարասի շուրթերի հավասար,
ամանի բերանին լողում էին գարու
հատիկներ: Կրատների մեջ կային
նաև եղեգներ.... հայերն ունեին գինին
հորելով պահելու սովորույթ»:
Հայերի սովորույթի համաձայն`
հյուրն անձեռնմխելի է եղել տանտիրոջ
համար, քանի դեռ նա գտնվում է
վերջինիս տանը:Այդ սովորույթն իր
մեջ ներառում էր հյուրասիրության
սրբազան օրենքների պահպանում`
ի պատիվ աստվածների հայր
Արամազդ Հյուրընկալի: Կարևոր
տեղեկություններ է թողել նաև
Հայոց տարազի և զարդարանքները
կրելու վերաբերյալ: Պարզվում է,
որ հնագույն շրջանից մինչև ուշ
միջնադար հայ մեծահարուստ
կանայք զարդեր կրելու սովորույթ են
ունեցել, իսկ տղամարդկանց համար
զենքը հանդիսացել է տարազի
յուրօրինակ մաս՝ իբրև լրացուցիչ զարդ:

НАШЕ ДЕЛО • №5
Մակեդոնական տիրապետության
շրջանում (մ.թ.ա. 4-րդ դ.) Արևելքի
և Արևմուտքի առնչությունները
տնտեսական, քաղաքական և
մշակութային ասպարեզում
բավականին սերտ էին:
Մակեդոնացու տիրապետության
հաստատումն Արևելքում իր
հետ բերում էր նաև հունական
գրականության ու մշակույթի,
գիտության ու փիլիսոփայության
նվաճումներն Արևելքի
ժողովուրդների համար: Մ.թ.ա.3րդ դարից սկսած` հատկապես
Արտաշեսյանների օրոք,
Հայաստան է ներթափանցում
հունական արվեստը,
դիցաբանությունն ու լեզուն,
որոնք, միաձուլվելով տեղական
արվեստին, ձևավորում են
հելլենիստական մշակույթը: Այս
շրջանում Տիգրանակերտում և
Արտաշատում առանձնահատուկ
տեղ է գրավում թատրոնը:
Սկզբնական շրջանում
բեմադրում էին հունական
ողբերգություններ, հաճախ
նույն դերասանների
կատարմամբ տեղի էին ունենում
գուսանական ներկայացումներ:
Շ.Ռոլէնը իր «Պատմություն
Հռոմէական» աշխատության մեջ
Տիգրանակերտի մասին գրում
է, որ թատերական հանդեսների
ժամանակ այն ուներ բազմաթիվ
կատակերգուներ, երաժիշտներ
և պարողներ և քաղաքը
լեցուն էր ճոխ տեսարաններով
և գերազանց վարպետների
քանդակներով: Հայտնի է , որ
Տիգրան Մեծի որդի Արտավազդ
Բ հորինում էր ողբերգություններ,
գրում ճառեր ու պատմական
աշխատություններ, որոնցից մի
քանիսը մասամբ պահպանվել են:
Սգո արարողություններում առկա
էին նաև աստվածապաշտական
ծեսերը: Փավստոս Բուզանդը
հիշատակում է սպանված Գնել
Արշակունու կնոջ՝ Փառանձեմի
ողբի ու կոծի տեսարանները.
«Նա զգեստները պատառոտած,
վարսերը արձակած, կուրծքը բաց
կոծում էր սգատեղում, բարձր
ճչում էր, աղիողորմ ողբով և
արտասուքով բոլորին լացեցնում:
Կոծելիս մազերը փետում էր ու
ճչում»:
Արքունի մարդկանց,
թագավորի և նրա ընտանիքի
մահվան ժամանակ մեռնողի հետ
հողարկավորում էին իր զենքն
ու զրահը, անձնական իրերը,
զարդեղենը, ոսկե դրամները և
այլն: Սգո արարողությունների
ընթացքում ողբում էին փողերով,
փանդիռներով ու վիներով: Կոծի
պարեր էին բռնում մորուքները
կտրած տղամարդիկ և երեսները
պատառոտած կանայք ու,դեմ
առ դեմ ճիվաղական պարեր
խաղալով, ծափ զարնելով՝
հուղարկավորում էին
հանգուցյալին: Քրիստոնեության
շրջանում արարողակարգը
ենթարկվեց փոփոխության`
եկեղեցական օրենքներին ու
կարգերին համապատասխան:
Ակնհայտ է, որ բնության
ուժերի նկատմամբ մարդկային
երևակայությունը բնորոշ է
աշխարհի գրեթէ բոլոր ազգերին և
բխում է կյանքի ճանաչողության
միևնույն ակունքներից:
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проф. В.В. Хорунжего, доцентом Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
– Добрый день, Зара Микаэловна!
Благодарю Вас за предоставленную возможность общения. О Вас
пишут теплые отзывы Ваши студенты. Расскажите, пожалуйста,
о Вашем пути становления преподавателем.
– Добрый день!
Профессия врача была мечтой моего детства. Сомневалась с выбором:
хирург, невролог или же кардиолог.
… По этой причине я поступила в
химико-биологический класс лицея
№ 387. Благодаря нашим прекрасным
учителям, в особенности, по органической химии – Лёвкина Антона Николаевича, органическая химия стала
для меня одним из самых интересных
предметов.
Уроки, насыщенные экспериментами и опытами, интеллигентные коллеги и связь школы с РГПУ им. Герцена
помогали нам расти и совершенствоваться.
Я поступила на факультет “Биологии”, отделение “Биологии и химии”.
Заведующим кафедрой был Пётр
Яковлевич Шварцман. На биофаке увлеклась генетикой (генетические заболевания и т. д.). Мы проводили различные эксперименты. На 3-м курсе я
стала членом научного кружка из-за
любви к органике. Работала над исследованиями для курсовой, а далее и дипломной работы. А затем я поступила
в аспирантуру.
– Какую тему Вы выбрали для написания диссертационной работы?
– Тема диссертационной работы
“Структурно однотипные 2-нитроэтенилфосфонат, 3-нитроакрилат и их бромопроизводные в реакциях с индолом и
его замещенными”. В результате моих
исследований мы получили новые соединения, которые обладают потенциальной биологической активностью.
– Вы самостоятельно выбирали
тему?
– Нет, данная тема входит в общую
глобальную тему кафедры. Я хотела
заниматься фосфороорганикой. Ею
мало кто занимается, так как это довольно опасно, но для меня это было
очень интересно, и я решила продолжить данную тему.
После окончания аспирантуры, по
семейным обстоятельствам, приостановила научные исследования. Однако, спустя 2 года я решила возобновить
научную деятельность, расширить
круг интересов, знакомств, и связей.
Благодаря моим знаниям французского языка я выиграла региональный
(регион – Верхняя Нормандия) конкурс среди иностранных исследовате-

лей в Университете Гавра во Франции,
на кафедре органики. Я попала в хороший коллектив, было очень интересно, обстановка была очень дружественная.
– Сталкивались ли Вы с трудностями в стране с совершенно иным
менталитетом?
– Было не просто, так как я полетела во Францию с 1,5 годовалым ребенком. Возникали административные
вопросы. Было принято решение отправить ребенка обратно в Санкт-Петербург. Сама же, целыми днями проводила время в лаборатории.
Но меня окружали добрым вниманием. Было комфортно, ко мне прикрепили ребят, которые ходили со мной в
префектуру и помогали разобраться с
возникшими сложностями.
– Будучи во Франции, удавалось ли
Вам поддерживать контакты с
Вашими преподавателями?
– Да, я поддерживала связь со своей руководительницей, Валентиной
Михайловной Берестовицкой, так как
была заинтересована в сотрудничестве между двумя университетами.
Я получила прекрасный опыт во
Франции.
Вернувшись в Петербург, я устроилась преподавателям в Университет низкотемпературных технологий
на Ломоносова. Сейчас университет
в составе ИТМО. Была доцентом на
протяжении двух лет. Параллельно работала в СПбГХФУ, а также в
СПбГМТУ.
В 2013 году меня пригласили в Педиатрический университет. Атмосфера здесь была очень уютная, так как
Вячеслав Владимирович, заведующий
кафедрой, создал благоприятный климат. Его очень любили и преподаватели, и студенты. В 2019 году я стала
заведующей кафедрой.
В Санкт-Петербургском Химико-Фармацевтическом университете
я преподавала на французском языке.
Я приобщилась к разным культурам:
Марокко, Алжир, Тунис, Камерун.
Приобретенный во Франции опыт мне
очень помог в этом.
Вживаясь в культуру России, студенты данных культур кардинально
преображаются к пятому курсу.
– Много ли у Вас было наставников?
– Да. Когда ты общаешься с профессионалами, лучшими представителями науки, ты стараешься у них черпать все самое полезное и применять
их опыт.
Однако, я считаю, что большая
часть – это заслуга семьи. Семья воспитывает в нас уважительное отноше-
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ние ко всему, поддерживает нас и учит
работать над собой.
– Будучи заведующей кафедрой,
что для Вас является вдохновением и источником мотивации?
– Когда работаешь среди мотивированных людей, ты автоматически
мотивируешься. К тому же, студенты,
жаждущие новых знаний – это огромная энергия!
Сплочённый коллектив – еще один
дополнительный источник энергии.
Ну и напоследок, семья, которая
годится твоими успехами – самый настоящий источник вдохновения.
Руководство университета тоже радуется, когда у нас хорошие достижения.
– Я прочла многочисленные отзывы Ваших студентов и считаю,
что выше всяких наград и денежных премий – это благодарность
и теплые отзывы студентов за полученные знания.
– Да, я с Вами согласна. Помимо
знаний, очень важно правильно направлять студентов.
На кафедре мы продолжаем сохранять добрые традиции, заложенные
Вячеславом Владимировичем, опираясь на тех преподавателей, которые у
нас работают давно.
– Какие советы Вы дали бы своим
студентам? Ведь многие из них
считают Вас своим наставником.
– Студентам медицинского университета, вне зависимости от того,
какой предмет они изучают, я даю
совет: не переставать работать над
собой, потому что врач не должен
останавливаться и довольствоваться
приобретенными знаниями. Если врач
остановится в своем развитии, он никогда не сможет помогать людям.
– Есть такая поговорка: «Что нас не
убивает, делает нас сильнее!». Были
ли сложные моменты в вашей жизни, которые стали толчком для Вашего будущего развития?
– Такие моменты были! Я считаю, что боль можно перетерпеть, но
на пути к развитию человек должен
сохранить свой человеческий облик,
несмотря на все сложности, переживания и страдания.
– Как Вам удается совмещать семью и карьеру?
– Это совместимо, если есть любовь и к семье, и к карьере. «Две любви уживаются».
– Спасибо Вам! Я получила огромное
удовольствие от нашей встречи.
– И Вам спасибо, мне было очень
приятно провести с Вами время за интересной беседой.

Беседу вела Д. С. Мкртчян.
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«АРМА –
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ»
Современное армянское молодежное объединение Петербурга
ведет свою непрерывную деятельность с 2009 года
Армянская молодежь города чувствовала необходимость в сплочении, в сохранении национальной
идентичности, в развитии этнического самосознания и продвижении армянской культуры в Северной
столице. Так и сформировалась молодежная организация. По предложению Армянской Апостольской
Церкви организации было присвоено
название «Нор Серунд», дабы возродить объединение, сформировавшееся в общине в конце 80-х годов.
После ряда структурных изменений с 2021 года объединение
расширилось, превратившись в асС октября 2017 года председатесоциацию, и продолжило работу
под новым именем – «Армянская лем стал Аршак Оганесян. Сегодня
Региональная Молодежная Ассо- под его руководством ассоциация
продолжает непрерывно развициация – АРМА».
ваться, объединяя многих молодых
В период с 2013 по 2017 годы объталантливых армян. Каждый из акединением руководил молодой амтивистов прошел собеседование и
бициозный студент – Филипп Давыдов, благодаря которому началось специальный отбор, чтобы доказать
активное сотрудничество с различ- право работать на благо общины.
ными государственными структура- АРМА имеет тесные связи с армянми на региональном уровне, уси- скими диаспоральными организалилась интеграция организации в циями по всему миру, создает мнообщественную жизнь армянской об- гочисленные проекты в Армении и
щины России и молодёжной жизни Арцахе, объединяет армянскую моСанкт-Петербурга.
лодежь Санкт-Петербурга.

седателя Совета. Председатель
Совета наделяет каждого члена
КС функциями. Сегодня членами
КС являются: Агаси Акопян – первый заместитель председателя
Совета, Мария Восканян – руководитель медиацентра, Асмик
Ананян – менеджер по развитию,
Ашот Мовсесян – HR-менеджер, Рузанна Авагян – креативный менеджер, Астхик Согоян – руководитель
направления внешних связей, Эдита Арзуманян – PR-менеджер.

Несмотря на все преобразования, миссия АРМА остаётся неизменной – это создание благоприятных условий для продуктивного
взаимодействия армянской молодежи Санкт-Петербурга. Активисты
ставят себе целью создание площадок для объединения армян Петербурга, развитие национальной
культуры и сохранение самоопределения, налаживание связей между членами диаспоры, помощь в их
адаптации. Важный аспект деятельности АРМА – укрепление дружбы
За годы работы АРМА приняла
народов Армении и России.
в свои ряды более 800 активистов,
АРМА осуществляет деятелькаждый из которых внёс личный
вклад в реализацию проектов для ность в 5 направлениях: образоблаготворительное,
продуктивного взаимодействия ар- вательное,
спортивное,
культурно-развлемянской молодежи города.
кательное, а также направление
По инициативе Аршака Оганеся- внешних связей.
на структура организации была виВ рамках образовательного надоизменена. В настоящее время в
правления АРМА регулярно провоАРМА существует руководящий ордит на крупнейших площадках гоган – Координационный Совет (КС).
рода серию интеллектуальных игр,
Это коллегиальный орган, который организовывает показы культовых
избирается на основании голосо- армянских кинокартин, в том чисвания активистов на 2-летний срок. ле в стенах крупных кинотеатров,
Члены Совета выбирают пред- мероприятия на государственные
праздники Армении и иные национальные памятные даты, важнейший из которых – день памяти
жертв Геноцида армян. Так ассоциация знакомит петербуржцев с армянской историей и культурой.

АФЛ IX сезон, 27.07.2022

Культурно-развлекательное
направление является наиболее
масштабным. Так, ежегодный новогодний вечер Аманор собирает порядка 700 человек, готовых
вместе встретить Новый Год под
Турнир по настольному теннису, 30.01.22 зажигательные танцы, музыку,
выступления специальных гостей
и множество конкурсов. В рамках
данного направления проводятся
вечера настольных игр, музыкальный конкурс «Армянский голос
Петербурга», фестивали армянской культуры и виноделия, танцевальные мастер-классы и многое
другое.

Серия интеллектуальных игр, 07.04.2018

Брейн-Ринг, 05.11.2016
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Благотворительные проекты являются одними из ключевых в работе ассоциации и действуют как
в России, так и в Армении. В част-
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ности, активистами АРМА организован Фонд помощи образовательным учреждениям Армении:
собранные средства направляются
на реконструкцию и благоустройство школ и детских садов, в том
числе в приграничных районах
страны. Осуществляется помощь
семьям-беженцам, малоимущим
семьям, активисты регулярно посещают детские дома, хосписы, дома
престарелых и приюты для животных. В течение года организовываются акции по сдачи крови, среди
активистов АРМА есть почетные доноры Санкт-Петербурга и доноры
костного мозга. Во время Арцахской
войны были проведены финансовые сборы на сумму 2284405 руб.,
ежедневно собиралась гуманитарная помощь. Медиацентр активно участвовал в информационном
обеспечении военных действий.
Большое внимание уделяется
укреплению спортивного духа армянской молодёжи в общине, популяризации спорта. С этой целью
АРМА организовывает ежегодные
турниры по настольному теннису,
армрестлингу, а также Армянскую
футбольную лигу (АФЛ): на протяжении целого футбольного месяца проходят матчи с красивыми и
эмоциональными играми. Эпичные атаки и зрелищные голы дарят
игрокам и болельщикам ярчайшие
воспоминания. Финалисты турнира получают ценные подарки от
спонсоров, а команда-победитель
становится обладателем почетного
переходящего Кубка Председателя
Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга.
Также спортсмены представляют
армянскую общину на различных
городских спортивных мероприятиях.
За 13 лет деятельность АРМА
высоко оценивалась Комитетом по
межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Комитетом
по физической культуре и спорту, а
также Министерством обороны Армении. В 2022 году активисты АРМА
были приглашены в Правительство
Санкт-Петербурга председателем
Комитета по внешним связям Григорьевым Евгением Дмитриевичем, где были награждены благодарственными грамотами за вклад
в развитие сотрудничества между
Санкт-Петербургом и Республикой
Армения.

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸ
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Субботник во дворе армянской церкви, 17.04.2022

Вечер памяти жертв Геноцида армян в Османской
Турции — «Оборванная нить цивилизации», 24.04.2022

Марафон настольных игр «PlaySpaceARMA»,
13.03.2022

Ежегодный новогодний вечер «Аманор», 29.12.2019

Серия интеллектуальных игр, 10.06.2018

Кинопоказ армянских картин с обсуждением,
11.04.2021

Посадка деревьев, 28.05.2022

Награждение АРМА в Комитете по внешним связям
Санкт-Петербурга, 28.06.2022

АРМА в свою очередь выражает
благодарность всем тем, кто долгие
годы содействовал деятельности
ассоциации!
Вечер памяти жертв Геноцида армян в Османской
Турции — «Оборванная нить цивилизации», 24.04.2022
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Встреча с Заместителем Генерального секретаря
Совета МПА СНГ – полномочным представителем
НС Армении Айком Чилингаряном, 15.03.2021
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Дорогие читатели!
Наша газета продолжает цикл публикаций по истории Армянской церкви
на основании переводов трудов Магакии Орманяна (род. 23 февраля 1841,
Константинополь – ум. 19 ноября 1918, Константинополь) – армянского религиозного
и общественно-политического деятеля, арменоведа и философа, крупного исследователя истории армянской церкви, Константинопольского патриарха
Армянской апостольской церкви (1896–1908).
(продолжение)

ная для отречения от христианства,
была использована для подготовки
сопротивления войскам, которые
должны прибыть для наблюдения за
приведением в исполнение царского указа. Весьма вероятно, что если
бы армяне при этих обстоятельствах
объединили свои силы, они легко
могли бы справиться с неприятельской армией. К несчастью, часть
князей, войдя в соглашение с правителем, окончательно перешла на
сторону персов. Когда в день 26 мая
451 года в Аварайре шестьдесят
шесть тысяч армян Вардана Мамиконяна сразились с армией в двести
двадцать тысяч персов, значительное
число армян перешло в ряды неприятеля. Вардан и восемь других полководцев также, как тысяча двадцать
семь воинов пали на поле битвы.
Смерть этих мучеников увековечена в армянских святцах в четверг на
Масляной. Начиная с этого момента,
Армянская Церковь вступила в период смут, вызванных в особенности
внешними затруднениями, которые
всецело ее поглощали. Патриарх св.
Овсеп, обвиненный в том, что он
разжег религиозное движение, был
схвачен, отвезен в Персию и замуЦарь царей, присоединивший Ар- чен с другими духовными лицами
мению к своей империи в качестве (454г.), память которых почитается
провинции, внял ходатайству слу- под именем св. Гевондиан.
жителей религии Зороастра уничто
Св. Овсепу наследовали Мелитэ
жить христианство и в Армении, (452-456 гг.) и Мовсес (456-161 гг.),
принудив жителей принять культ затем знаменитый Гют из Араэза
солнца и огня. Чтобы достичь своих (461-478 гг.), который должен был
целей, царь начал с того, что поста- сопротивляться непрестанным усирался удалить из Армении ее воен- лиям персов, стремившихся навязать
ные силы, послав их воевать с дики- армянам свою религию. Еще раз эти
ми племенами Кавказа. После чего последние должны были вооружитьон обнародовал указ (449 г.), кото- ся под водительством Ваана Мамирым он объявлял религию Зороастра коняна, племянника св. Вардана.
обязательной для всех его поддан- Вооруженная борьба продолжалась
ных без различия национальностей. при патриархе Ованнесе Мандакуни
Тогда начались гонения, в течение (478-490 гг.), преемнике Гюта. Это
которых св. Атом Гнуни и св. Ма- положение грозило увековечиться,
начир Рштуни претерпели муки со когда новый царь Вагарш, убедиввсеми последователями. Собрание шись в бесплодности этой борьбы,
епископов в Арташате (450 г.) в апо- положил ей предел. Он мудро прологетическом послании объявило возгласил свободу вероисповеданий
свою ненарушимую верность хри- и назначил Ваана сначала военачальстианству. Несмотря на это едино- ником (484 г.), затем наместником
душное сопротивление, десять глав Армении (485 г.), что обеспечивало
армянских княжеских родов были гражданский и религиозный мир
призваны в Персию и принуждены Армении. Достопочтенный патри
отречься от своей религии. Им пред- арх Ованнес поспешил перенести
ставили на выбор что-либо из двух: свой престол в новую столицу Двин,
или покориться или оставить свою под сень высшей власти, и там он
страну обезглавленной и беззащит- мог посвятить все свои заботы внуной. Они притворно отреклись, что- тренним преобразованиям церкви и
бы иметь возможность вернуться к народа. Он так хорошо сумел восстасебе и организовать сопротивление. новить, благодаря мудрости своего

ИСТОРИЯ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ
АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В V ВЕКЕ

Патриаршество св. Саака наполняет всю первую треть этого века;
не считая литературных завоеваний,
только что нами указанных, этот
промежуток времени не отмечен ни
одним событием, достойным упоминания, так что мы невольно должны
признать в этих завоеваниях прямо
вмешательство Провидения. Оно
одно было достаточно сильно, чтобы
спасти народ от верной гибели, даровать ему начала обособленного и
независимого существования, тогда
как все обстоятельства, социальные
и политические, грозили его бытию.
Армения была разделена между гре
ками и персами (387 г.), когда св. Саак
был избран на патриарший престол
волею Хосрова, царя персидской
Армении, а в греческой Армении
царствовал Аршак. Св. Саак должен
был действовать осторожно, чтобы
быть признанным обеими партиями
и завоевать их доверие. Вскоре за
тем греческая Армения была отдана
на произвол византийских правителей, а персидская Армения после
сравнительно мирного царствования
Врамшапуха сначала управлялась
персом Шапухом, затем армянином
Арташесом, молодым человеком
необузданного характера. Армянские князья выступили с обвинением против царя перед персидским
государем, требуя его низложения и
замещения персидским наместником. Это ходатайство было немедленно удовлетворено, и персидский
сатрап Вехмиршапух был тотчас же
назначен наместником персидской
Армении (428 г.). Так как армянские
князья убеждали св. Саака присоединиться к ним, то они употребили
все средства – как обещания, так и
угрозы – чтобы склонить его к этому
соглашению. Но, не достигнув этого,
они обвинили патриарха в том, что
он за одно с царем против персидского государя. Этот маневр повлек
за собою низложение и изгнание в
Персию св. Саака и назначение антипатриарха в лице Сурмака (428 г.).
Эта перемена вызвала сильные
потрясения в делах Армении. Патриарший престол находился с административной стороны в руках
антипатриархов, которые пользовались доходами и преимуществами

своего положения. Они быстро сменяли один другого: Сурмак (428 г.),
Бркишо (429 г.) и Шмуэл (432 г.);
затем у власти снова стал Сурмак в
437 г. Несмотря на это, епископы,
духовенство и народ отказались одобрить новый порядок вещей, ибо в
глазах народа св. Саак продолжал
оставаться духовным главой. По
возвращении в Армению (432 г.),
он удалился в Блур (Янитепе) в области Багреванд (Алашкерт), где св.
Месроп и св. Гевонд продолжали
быть его сподвижниками в делах
религиозных и духовно-просветительных; не было момента, когда бы
его паства оставалась им покинутой.
Несмотря на неустойчивосгь такого
порядка, он продолжал принимать
деятельное участие в делах Вселенской Церкви. Эфесский Собор
(431 г.) только что осудил заблуждения Нестора. Относившиеся к этому
событию постановления были привезены из Константинополя св. Сааку его учениками. Но от внимания
собора ускользнули книги Феодора из Мопсуэста, предшественника
Нестора. И вот последователи Нестора воспользовались этим обстоятельством, чтобы прикрыть свои
заблуждения именем Феодора. Св.
Саак, вмешавшись, собрал собор в
Аштишате (435 г.), затем указал на
заблуждение Феодора в одном догматическом послании, написанном
им Проклу Константинопольскому.
Это письмо послужило Константинопольскому Собору 553 г. базой для
осуждения Трех Глав.
Смерть св. Саака (439 г.) послужила началом к еще более тягостным осложнениям для Армении.
Сурмак все еще занимал патриарший престол как глава, признанный
правительством, тогда как св. Месроп продолжал управлять духовно-просветительной частью; но он
тоже скоро скончался вслед за св.
Сааком (440 г.). В области управле
ния духовных дел в преемники ему
был призван св. Овсеп Огоцмеци, и
благодаря вмешательству армянина Васака Сюни, наместника, после
смерти Сурмака (444 г.) удалось добиться от персидского правительства признания Овсепа патриархом.

Служители культа солнца и огня
во всеоружии своих символов, торжествуя, сопровождали мнимых ренегатов, но были рассеяны в равнинах Багреванда вооруженным наро
дом, под водительством архипастыря
св. Гевонда. Годичная отсрочка с августа 450 г. по август 451 г., дарован-
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управления, все то, что было разрушено последними войнами, что его
имя остается наиболее почитаемым
после имени св. Саака.

Архиепископ
Магакия Орманян
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է հավաքույթներում և նույնիսկ
հարսանիքներում:
Ես առաջին անգամ այն
լսել եմ 1963 թվականին, երեք
ՀԱՅԿ ԲԻՒՐԱՏ, տարեկան հասակում՝ հորաքրոջս՝
գրող, թարգմանիչ, ԱՄՆ Արաքսիի կատարմամբ: Երբ
արդեն տասը տարեկան էի,
1911 թվականին
պապս` Վաղինակը ինձ համար
բանաստեղծությունը լույս է
մի քանի անգամ արտասանեց
տեսնում Հմայակ Արամեանցի
այս բանաստեղծությունը: Նա
<<Հայուն երգարանը>> գրքի մեջ /
ինձ ցույց տվեց Հ.Մ.Պողոսյանի
էջ287/:
<<Զեյթունի պատմությունը>>
գիրքը, որի 371 էջում ես առաջին
անգամ տեսա բանաստեղծության
երկու տունը միայն:
Երկար փնտրտուքից հետո
1998 թվականին Ամերիկայում
առաջին անգամ գտա ամբողջ
բանաստեղծությունը: Այն
կազմեց իմ հոդվածի մասը, որը
ես 1999-2000 թվականներին
տպագրեցի մի քանի ամսագրերում՝
հայտնելով համայնքին
<<Բիւրատ Մշակութային
Կազմակերպության>> ստեղծման
մասին:
Հինգ տարի ԲՄԿ-ը աշխատեց
որպես <<Բարեգործական
ընկերություն>>՝ հրատարակելով
չորս գիրք Հայաստանում, դնելով
հիմնաքար Սմբատ Բիւրատի
Այն փաստը որ
հիշատակի վերականգնմանը:
բանաստեղծությունը տպվել
2022 թ.ապրիլի 27է <<Հայուն երգարանը>>գրքի
ին
<<Երաժշտական
մեջ, վկայում է այն որ
պատմություններ>> -ի ժամանակ
բանաստեղծությունը արդեն երգ է
<<Ադանայի ողբը>> ներկայացավ
եղել 1911թ.:
ինձ առաջին անգամ:
1912 թվականին նորից տպվում
Շնորհակալություն Հասմիկ
է Յակոբ Թէրզեանի <<Կիլիկիոյ
Հախվերդյանին, Գրականությ
Աղետը>> գրքի մեջ /էջ851/:
ան և արվեստի թանգարանին,
Ցավալիորեն, 1940 ական
բոլոր մասնակից երգիչուհիներին՝
թվականներից ( Երբ Բիւրատները
Ագապի Ղազարյանին, Ֆլորա
այլևս չունեին տպարան), երբ
Մարտիրոսյանին, Զարուհի
<<Ադանայի ողբը>> տպվել է, ոչ
Բաբայանին, Նունե Եսայանին,
մի անգամ չի նշվել գրողի անունը
Պոլսահայ Սիպիլին և
Սփյուռքում, իսկ Հայաստանում
մյուս կազմակերպիչներին,
Սմբատ Բիւրատը արգելված
ամենագեղեցիկ  հաղորդման
գրականություն էր:
համար:

ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛОК

ԱԴԱՆԱՅԻ ԵՐԳԸ/ՈՂԲԸ
2021 թվականի սկզբից գտա, որ
կարելի է առցանց կարդալ Սմբատ
Բիւրատի ոչ միայն գրքերը, այլև
նրա հրատարակած ամսագրերի
և օրաթերթերի մեծ մասը: 2021ի առաջին ամիսներին ես նորից
սկսեցի ուսումնասիրել Սմբատ
Բիւրատի գործերը՝ սկսելով
ամսագրերից, որ նա հրատարակել
է։ Հավաքեցի «Փիւնիկ» և ուրիշ
ամսագրերում նրա տպած բոլոր
բանաստեղծությունները «PDF»
ձևաչափով: Այն ես փոխանցեցի
Հայաստանի Գրականության և
Արվեստի Թանգարանի (ԳԱԹ)-ի
աշխատակցուհի Հասմիկ
Հախվերդյանին: Վերջինս 2022
թվի մարտին մի գրքով մեզ
տվեց Սմբատ Բիւրատի բոլոր
բանաստեղծությունները և
պոեմները՝ ներառյալ չտպված
նոր գործեր, ինչպիսին էր «Բանտե
Բանտ»ը:
Այս գիրքը արդյունք է Հասմիկ
Հախվերդյանի անկոտրում
նվիրվածության և միտված էր
օգնել «Բիւրատ Մշակույթային
Կազմակերպությանը»՝
վերականգնելու Սմբատ Բիւրատի
հիշատակը։ Այո, այս գիրքը
անթերի չէ, բայց այժմ կա և ես շատ
շնորհակալ եմ դրա համար։

Սմբատ Բիւրատի
<<Բանաստեղծություններ
և պոեմներ>> գրքի
մեջ առաջին անգամ
<<Ադանայի երգը>>(էջ
160-161) տպվեց նրա մյուս
բանաստեղծությունների
հետ։

Ադանայի ողբը
(Տարբերակ 1)
Կոտորածն անգութ, հայերը թող
լան,
Անապատ դարձավ շքեղ Ատանան:
Կրակը, սուրը ու անխիղճ թալան,
Ռուբենյաց տունը, ա՜խ, ըրավ
վերան:
Ալ մի’ տար լույսդ, պայծառ
արեգակ,
Լուսին, շուրջ կապե դուն սուգի
մանյակ,
Անցավ մեր երկրեն հարավի
խորշակ,
Չորցուց, թոռմեցուց ծառ-ծաղիկ
համակ:
Րոպե մը չանցավ ու հայոց խեղճեր,
Ինկան սուրին տակ խուժանին
ահեղ:
Ժամեր ու դպրոց բոցի մեջ կորան,
Բյուրավոր հայեր անխնա մեռան:
Պարապ է ավա՜ղ, հարուստ
Ատանան,
Մոխիր է դարձեր ամբողջ Կիլիկյան,
Միայն ապրեցավ Հաճընը սիրոյն,
Ինչո՞ւ չի շարժիր ապառաժ
Զեյթուն:
Երեք օր գիշեր կրակը մեջեն,
Թշնամվույն սուրը, գնդակը դրսեն,
Ջնջեցին հայը երկրին երեսեն,
Արյուն կը վազե մեր ջինջ գետերեն:
Ալ բավ է որքան վատերուն լուծը
Կրեցինք, թողունք մեր լացն ու
կոծը,
Օտարին տունը ալ չէ ապահով,
Հայ հողի վրա մեռնինք մենք
փառքով:

Ադանայի ողբը
(Տարբերակ 2)
Կոտորածն անգութ, հայերը թող
լան,
Անապատ դարձաւ շքեղ Ատանան.
Կրակն ու սուրը եւ անխիղճ թալան
Ռուբինեանց տունը ա՜խ, ըրին
վերան։
Րոպէ մը չանցաւ ՚ ու հայոց խեղճեր,
Ինկան սուրին տակ խուժանին
ահեղ,
Ժամեր ու դպրոցք բոցի մէջ կորան,
Բիւրաւոր հայեր անխնայ մեռան։

https://www.youtube.com/
watch?v=i7Zl4aYgNN8&ab_
channel=sibilmusicofficial
Սույն հղումով
<<Ադանայի ողբը>> կարելի
է ունկնդրել պոլսահայ
երգչուհի Սիբիլի անուշ
կատարմամբ:
1909 թվականին
Ադանայի կոտորածից հետո
Սմբատ Բյուրատը անմիջապես
գրում է իր <<Ադանայի երգը>>:
Առաջին անգամ այն հրատարակում
է իր ամսագրերից մեկում և, եթե չեմ
սխալվում` <<Գաղափարի >> մեջ:

Երաժշտական
պատմություններ/ Ադանայի
ողբը/ Adana

Հայ երգիչները սկսեցին երգել
այս երգը ավելի ուշ՝ 1970-ական
թվականներին: Սակայն այս
երգը միշտ երգվել է սփյուռքում:
Լինելով շատ տխուր երգ,
այնուամենայնիվ, այն միշտ երգվել

Երգը կատարվեց նաև ռուսահայ
երգչուհի Ելվիրա Մարկարյանի
կատարմամբ`
https://www.youtube.com/
watch?v=PFNkwAILxsQ&ab_
channel=TsovitsTsov
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Պարապ էր աւա՜ղ, հարուստ
Ատանան,
Մոխիր էր դարձէր ամբողջ
Կիլիկիան.
Միայն ապրեցաւ Հաճընը սիրուն,
Ինչու չի շարժիր ապառաժ Զէյթուն։
Ցերեկ ու գիշեր կրակը մէջէն,
Թշնամուն սուրը, գնդակը դրսէն,
Ջնջեցին հայը երկրին երեսէն,
Արիւն կը վազէ մեր ջինջ գետերէն։

НАШЕ ДЕЛО • №5
Ինչ խելահեղ ծրագրեր ասես՝ չեմ
կազմել քսանամյա տարիքում, երբ
մտքերս խմորվում էին երակներումս
եռացող արյանը :Ծովը դառնում էր
ծնկներիցս, մարմինս՝ թեթև փետուր
և, քամուց քշված ՝ թափառում
էր աշխարհով մեկ՝ փառահեղ
երջանկության խաբկանքին
առերեսվելու: Ընդդիմացա
դասընկերոջս հայրենասեր
գաղափարներին և բախտս
փորձեցի գտնել հինավուրց երկրիցս
դուրս: Օքսվորդի համալսարանի
փիլիսոփայության ֆակուլտետի
դռները հեշտ չբացվեցին Արարատյան
դաշտավայրի կավահողը փորած
երիտասարդիս համար: Ճանաչումը,
փառքը, փողը, երբևէ լքե՞լ է մարդու
միտքը: Մարդը միշտ էլ մոլուցքով
է հետամուտ շոշափելիքին:
Երջանկության գաղտնիքը
աշխարհի և ոչ մի փիլիսփայության
հատորյակներում էլ չգտա: Ո՛չ փողի,
ո՛չ փառքի՝առավել ևս ճանաչման մեջ:
Օրերից մի օր, երբ դասախոսության
էյֆորիայի մեջ փորձում էի կրկին
անդրադառնալ Պլատոնյան
իդեալիստական հայացքների
տեսությանը՝ ուսանողուհիներիցս մի
մատնաչափիկ աղջնակ հարցախեղդ
արեց երջանկության ֆենոմենով:
Հատկապես պապանձվեցի, երբ
հարցրեց, թե «Բիբլիական սարի
օրհնությունը ստացած թուխ տղայիս
երակներում հոսող արյունը ի՞նչ կարգի
է, և արդյո՞ք ականջ խլացնող արյան
կանչ չի լսում»:
Ես նրա կլորիկ բերանը փակեցի իմ
կրքոտ համբույրներով:
Մենք ամուսնացանք: Չհասկացա
էլ՝ զգացմունքներից դրդվա՞ծ, թե՞
առանց դրա, բայց ամուսնությանը
հաջորդող կյանքի ընթացքը անասելի
երջանկության համ էր խոստանում:
Երկար տարիներ անցան: Ինձ երեխա
պարգևելու ցանկություն չուներ իմ
անգլուհին և մենք մեր խնդիրները
բարձեցինք փաստաբանների ուսերին
ու ֆինանսական մեծ կորստից հետո,
շատ հեշտությամբ բաժանվեցինք:
Խելացնոր կյանքի խառնաշփոթից
երբ ուշքի ես գալիս, ըմբռնում
ես, որ մահը կողքիդ է և, ուր որ է՝
քեզանից առաջ կանցնի: Ետ ես մղում
չարաբաստիկ կողակցիդ, նորից
ու նորից փորձում ես Հերկուլես
զգալ: Բայց ի՞նչ Հերկուլես, կամ ի՞նչ
Սասունցի Դավիթ, երբ մրջյունի
քաշ էլ չունես ու ոտատակ ես
ընկած աշխարհի երեսին,իսկ երբ
հիշողությունդ արթնացնում է նիրհած
ուղեղդ և արյանդ եռքը տակնուվրա
է անում մոռացված ինքնությունդ,
ուզում ես ճչալ անզորությունից:
Օրերից մի օր, դասախոսության
ժամին լսեցի Արարատից հնչող
մանկությանս խլացնող ճիչը: Կարոտը
ծալեց ծնկներս և ես վարկյանի
քմահաճույքով տապալվեցի գետին՝
գիտակցությունս կորցնելով:
Թվում էր, թե ինքնաթիռը վայրեջք
է կատարելու Արարատի գագաթին,
կողքիս նստած ֆրանսիացիները
հիացած գոռում էին.,,Աղաղա՜տ,
աղաղա՜տ,,: Անբացատրելի էր,
թե ի՞նչ զգացողություն էր ծնում
աշխարհի կուրծքը մխրճված հպարտ
Մասիսն իր վեհությամբ: Ոտքս առավ
սրբացած հողիս ու նորից ստացա
Հայոց աշխարհի՝ Մասիս կնքահորս
օրհնությունը:
Երթուղայինը կանգնեց քանդված
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ՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆՍ
ԽԼԱՑՆՈՂ ՃԻՉԸ
Սոֆի Միրզոյան
Софи Мирзоян
փողոցի եզրին: Քանի քանի անգամ
եմ երկխոսել լռությանս հետ, կռվել,
հաշտվել ու անհամաձայնել:Լռության
ճիչը արմատների խորքից էր գալիս, չէի
կարող խեղդել:
Այս կարճ կյանքից ինչքան երկար
ժամանակ էր անցել, որ գյուղն
այսքան անճանաչելիորեն ծերացել
էր: Ժամանակի ծանր բեռի տակ
կքած՝ դեռ յասամանի հոտով էր
շնչում: Աշխարհի տաքուկ անկյունը՝
մենավոր ընկուզենու հաստ բնին
թիկնած , տխուր ու տրտում սպասում
էր ….: Հոգեվարքի մեջ ապրող տունս
միակ արևշող անկյունն էր ՝ կանաչի
մեջ թաթախված՝ իր կապուտաչ
պատուհաններով ու յասամանահոտ
փոքրիկ պարտեզով :
Երկար նայում էի խոնարհ
ցանկապատին. մայիսյան արևի
այրող ճառագայթների տակ մի
պահ դող զգացի: Մորս հրաժեշտի
հայացքը արտացոլվեց կարոտից
չորացած փայտե դռանը: Այն Մինասի
«Սպասումը» կտավին էր նման:
Կռահում էր, որ այլևս երբեք ինձ չէր
տեսնելու: Հիմա եմ տեսնում՝ ճաք
տված ակոսների մեջ: Հեռանալիս
կարճամիտ հիմարս սուտ խոստումներ
տվեցի շուտափույթ վերադարձիս
մասին : Քառորդ դար էր անցել,
իսկ իմ գյուղում ժամանակը կանգ
էր առել: Գիտեի՞ր , որ ուշացած եմ
վերադառնալու… Արցունքները
աքցանի պես բռնեցին կոկորդս: Ոչ ոք
չկար ինձ դիմավորող:
- Քեռի, դուք ո՞վ եք:
Զրնգուն ու զուլալ ձայնը սուր
դանակի պես կտրեց հիշողությունս:
Շրջվեցի ու դեմ առա արշալույսից
ծնված մի լուսաշող էակի՝ Բոտիչելիի
Վեներան էր՝ կարմիր ալեկոծ մազերով,
աչքերը՝ կանաչ, այտերը՝ վարդագույն,
մաշկը՝ կաթնագույն: Բնությունը ոչ մի
գույն չէր խնայել :
Ու՞մ էր նման… : Տասի ,,Ա,,ից ճիպոտի հյուսքեր ունեցող
Արուսին, որին հանգիստ չէի տալիս
գրականության դասերին: Մոր
ջահելությունը՝ թանձր ու գունեղ
վրձնահարվածներով:
-Իսկ դուք միշտ ե՞ք առանց
բարևի հարցումներ անում,-հարցրի՝
խորամանկ նայելով աչքերին:
Գարնանային թարմության
շունչ բուրող այս աղջնակը կլիներ
մոտավորապես տասնհինգ տարեկան:
Հասկացա, որ լուրջ հակառակորդ է
դիմացս,եթե չներկայանամ:
-Դավիթն եմ՝ փիլիսոփա:
Համեստությունս չթաքցրեցի հատուկ
նպատակով:
-ՉԷ՜-մի՜ չէ՜ , փիլիսոփայության
դոկտոր պրոֆեսոր,- անկեղծ ծիծաղով
շարունակեց:
- Հարցնում եմ, որովհետև դուք
կանգնած եք մի տան առջև, որտեղ
ոչ ոք չի ապրում և կասկածի տակ եք
դնում ձեր անձը:
Տարիքին չհամապասասխանող
ձևակերպում էր, ինչն էլ ստիպեց

օրիորդի տեսնել:
-Ձեր կարծիքով ես գողի՞ եմ նման,թույլ ժպտացի նրան:
-Ո՞վ գիտե: Մերօրյա գողերը
բարետես արտաքին են ունենում:
Անմիջական ու անկեղծ
պատասխանը ակնթարթային
համակրանք առաջացրեց մանկամարդ
աղջկա նկատմամբ:
-Ում աղջիկն ե՞ս,- ակամա հարցրի,
նմանությունն արդեն հուշում էր:
-Ասենք թե Արուսի, որտեղի՞ց պետք
է ճանաչեք:
Մոր անունը՝ հոր անվան փոխարեն,
պատասխանը գիտեի, իզուր
հարցրեցի: Անհարմար վիճակից ինձ
դուրս բերեց նրա հեռախոսազանգը,
որի ազդանշանը Սառա Կոնեռի
,,Սոլեդատ,, երգն էր: Մի փոքր
հեռացավ, խոսեց շշուկով, ավարտելուց
հետո մոտեցավ:
-Քեռի ես գնամ տուն, Արուսը
շտապ կանչում է: Դուք գողի նման չեք:
Ոչ մի տեղ չգնաք, ես հիմա կգամ:
Հեռացավ՝ պախրայի թեթևությամբ
ու մտավ մեր հարևան գեղեցկուհի
Արուսենց տուն: Երբ նայեցի նրանց
տան ուղղությանբ, վարդագույն
վարագույրի բաց ծալքերը արագ
փակվեցին:
Արուսը, նրա հմայիչ աղջիկը,
ծաղկած յասամանը, կորացած
ցանկապատին փաթաթված
վայրի վարդերը, շողացող արևից
գոլորշիացող արշալույսի շաղը, ծառերի
կանաչ երանգներն ու հողի կուրծքը
ճեղքած ծլարձակ ծաղիկներն՝ իրենց
արբեցնող բույրով: Այս ամենը լքված
տունս դրախտ էին դարձրել, որտե՞ղ էի
երջանկություն փնտրում:
Կարմիր ժապավենով փնջած
բանալիների տռցակը ձեռքին՝ Արուսի
աղջիկը ժպիտով մոտեցավ ինձ:
-Արուսը տվեց, ասաց, որ սա քո
դրախտի բանալիներն են:
Երբ ձեռքս մեկնեցի բանալիներին,
սրտիս զարկերը առաջին անգամ
կոտորակվեց ձեռքերիս դողին:
Արուսն ինչքան վաղ էր հասկացել:
Փնջի մեջ գտա դռան բանալին:
-Ինձ հետ կմտնե՞ս իմ անմեղսունակ
աշխարհը:
-Ո՛չ, ո՛չ, ինչ եք ասում, ես պետք է
գնամ: Պարապմունք ունեմ:
Չհասկացա էլ իմ շփոթված
առաջարկն ու նրա վախվորած
պատասխանը:
Սահելով հասավ զովքի
թևերին և այնքան արագ ձուլվեց
արշալույսի շողերին, որ չհասցրեցի
երախտագիտությունս հայտնել:
Մի ամբողջ հավերժություն էր
անցել, բայց պատի ժամացույցը
համաչափ տկտկոցով աշխատում
էր: Աշխարհի զարկերակը չափող
այս խաղալիքը ամենադաժանն է
մարդկության համար: Մանկությանս
հոտը երանությամբ շնչեցի: Մեր տան
կահույքը, որը հայրս էր պատրաստել
մի փոքր գունազրկվել էր, բայց փայլում
էր մաքրությունից: Կասկած չունեի, որ

14

սա նաև Արուսի հոգու դրախտն է եղել,
ինձ հետ ունեցած գեղեցիկ հուշերի
հետ, իմ ուրվականի հետ:
Մորս պահած գանձերի առաջին
դուռը կամոդն էր: Իմ օսլայած
դպրոցական վերնաշապիկներով
ու « բանվոր դասակարգի արյունով
ներկված» կարմիր վզկապով:
Հաջորդ դարակում ընտանեկան
լուսանկարներն էին: Սև ու սպիտակ
մի լուսանկարում ծնողներս էին ու
ես՝ մեջտեղում նստած՝ պայծառ
աչքերով: Շրջեցի նկարը: Մայրս
սովորություն ուներ լուսանկարների
հետևում տարեթիվը նշելու: Վեց
տարեկան՝ նախադպրոցական
տարիքում: Չլիներ կյանքի այս
վկայաթուղթը, չէի էլ հավատա, որ
երբևէ մանուկ եմ եղել:Չորրորդ
բանալին զգեստապահարանինն
էր: Հորս ու իմ անդրավարտիքները,
սպիտակ վերնաշապիկները,
գունավոր փողկապները, աշնանային
վերարկուները՝ հնաոճ ու անչափ
նորաձև՝ այս ամենը խնամքով
կախված էին փայտե հարթ
կախիչներից: Ամեն մանրուք, ինչ հորս
ու ինձ հետ էր կապված սրբություն էր
մորս համար:
Կարոտն ամենադաժան
հիվանդությունն է աշխարիս
երեսին,որը դանդաղ մաշում է նվաղ
հոգիդ: Ես՝ մեղավորս, մի ամբողջ
գունավոր աշխարհ եմ խլել մորիցս,
զրկել կրծքին սեղմելու ամենաբաղձալի
երջանկությունից:
Մոտեցա մորս անկողնուն, դողալով
շոյեցի ճերմակ բարձերը, փռվեցի
գունազարդ ծածկոցին ու տեսա թե
ինչպես մի գանգրահեր լակոտ կպավ
մորս ճերմակ կրծքին ու ագահաբար
քաշեց սիրուց կուտակված մայրական
նեկտարը:
Մեղանչել էի սրբության հանդեպ՝
ապաշխարելն ուշ էր: Անառակ որդուն
գրկող ու սփոփող ծնող չկար, ինչպես
որ Ռաֆայելի ,,Անառակ որդու
վերադարձը,, կտավում հուսահատ
հայրը քնքշորեն կշոյեր որդու
ոսկրացած ուսերը : Ինչ երջանիկ էր
Ռաֆայելը՝ ավարտից հետո կտավին
նայելով: Ճչացի անզորությունից,
նռացող հոգուս կուտակած կարոտը
ճեղքեց ամպամած երկնակամարն
ու տարալուծվեց Հայոց աշխարհիս
չամոքվող վերքերին:
9. 12. 2019թ.
վերադարձիս մասին:Դրանից ծանր
ու երկար քսանյոթ տարի անցավ:
ո՛չ լուսանի ճարպկությունը և ո՛չ
արծվի տեսողությունը, չեն օգնում
գտնելու դեպի վեր սլացող աստիճանի
քո հարթակը
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛОК

ВЕРА КОСТАРЕВА

В ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ
ЦЕНТРЕ ААЦ СПБ ПРОЗВУЧАЛ
ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
Каждый год в воскресной
школе Духовно-просветительского центра им. Лазаревых
Армянской Апостольской Церкви Санкт-Петербурга с особым
трепетом ждут начала учебного
года. Ведь вдали от Родины,
каждый ребенок желающий
выучить родной армянский язык
и впитать культурные традиции
своего народа, внушает уверенность в будущем нашего народа.
И в этом году ожидания учителей ДПЦ оправдались, в первый
класс пришли 95 детей.
11 сентября первый урок
нового учебного года по традиции провели в церкви Святой
Екатерины. Педагогов, учеников
и родителей благословил настоятель церкви Святой Екатерины
иерей Ефрем Заргарян.
«Начало учебного года – это
время надежд, планов на будущее и стремления к достижению
поставленных целей. Дорогие
дети, приложите все свои усилия к тому, чтобы усвоить умом
и сердцем истины доброты и

ОБ АРМЕНИИ

Желаю всем учителям и
ученикам обильной помощи от
Всевышнего и всяческих успехов»- сказал отец Ефрем.

Страна высоких гор и щедрого народа,
Многострадальная, но гордая страна
Турецким нелюдям, не павшая в угоду,
Тобой немалая заплачена цена
За мирный труд и смех детей,
лозу, хачкары,
За память предков, защищавших
отчий дом,
Оплотом веры Богом выбрана не даром
Страна, прославившаяся стойкостью, трудом
Своих сынов и дочерей, стоящих нынче,
Как было ране: за свободу до конца.
Храни Армению, Господь, от бед и линча.
Живи в веках, страна,
под милостью Творца.

Под сводами Святой Церкви
все произнесли молитву «Отче
наш».

ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ

нравственности, воспитать в себе
прилежание и неиссякающий
интерес к истории и культуре
нашего народа.

ЛЕВОНА АДЯНА

Первый урок продолжился в
Учебном центре, где отметили
День знания.

Стал «Отдаляющийся берег» меньше точки,
Когда «Осенние сгустились холода».
«Невестки русской» иже
«Смуглой чайки» строчки
в «Вечерних сумерках» витают иногда.
Хотя у «Птицы с перебитыми крылами»
На «Лучезарном небе детства» сломлен страх,
Есть чувство, словно «Покаянье» будет с нами
Пока не стихнет эхо «Далеко в горах»,
Пока «В далекое то лето» память мчится
В «Прохладный лес, густой июль...»
«После дождя»,
Но даже «Прерванный полет» концом не зрится,
Пока Адяна книги души бередят.

Присутствующих поприветствовала и поздравила с новым
учебным годом директор центра
Бела Авагян.
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За девять лет АФЛ стала визитной карточкой АРМА. Основная цель проекта — создать площадку для общения и
знакомств, популяризировать
спорт и здоровый образ жизни
среди армян города. На турнире
Армянская футбольная лига (АФЛ) является флагманом
царят спортивный и соперничеспортивного направления в деятельности Армянской Региональной Молодежной
ский дух. Болельщики активно
поддерживают своих фавориАссоциации Санкт-Петербурга (АРМА).
тов, болеют за любимые команПроект покорил сердца любителей футбола и стремительно развивается из года в год. ды. К последним игровым дням
все участники и болельщики
Помимо кубка команда-по- тербурга в нескольких город- знакомятся друг с другом и стаВпервые АФЛ была организован в 2011 году и проводился бедитель получает право пред- ских соревнованиях: в осенних новятся дружными.
на переходящий кубок пред- ставлять армянскую общину сезонах турниров «Евролига»,
Организаторы каждый сеседателя Армянской нацио- Санкт-Петербурга на городских Юго-Западной Футбольной Лиге
зон
стараются удивлять игронально-культурной автономии и межнациональных турнирах Санкт-Петербурга и др. Также
Санкт-Петербурга. После пер- в течение года. Так, в 2015 году участвовавшая в АФЛ команда ков и болельщиков. Из года в
вой лиги проект стал ежегод- команда-победитель V сезона представляла армянскую об- год проект совершенствуется и
ным, и вот уже 9 сезонов этот Армянской Футбольной Лиги ФК щину Петербурга на междуна- привлекает все больше команд.
кубок переходит от победителя «Битлис» успешно представля- родныхх Панармянских играх в Участники турнира также ответственно готовятся к играм: у нела армянскую общину Санкт-Пе- Ереване.
к победителю.
которых команд имеется своя
собственная форма команды,
многие команды подготавливаются к лиге за несколько месяцев до начала турнира.
РУБРИКА «СПОРТ»

АРМЯНСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Финал IX сезона
Армянской Футбольной Лиги,
26.07.2022

Финал VIII сезона
Армянской Футбольной Лиги,
04.07.2021

Финал VI сезона
Армянской Футбольной Лиги,
26.06.2016

Летом 2022 года был проведен IX турнир АФЛ. В нем принимали участие 9 команд с
сильными игроками, в которых
участвовало около 120 спортсменов. Турнир проводился в
несколько этапов: групповой
этап, плей-офф, затем матч за
третье место и финал. Были также шоу-матчи и приглашенные
гости, огромное количество болельщиков, поддерживающих
любимую команду.
В следующем 2023 году будет юбилейный X сезон АФЛ.
У организаторов большие планы
и они обещают всех удивить.
Оценивая результаты АФЛ за
эти годы, можно смело заявить,
что организаторы достигли первоначально поставленной цели.
С каждым годом создаются все
больше и больше команд-участников. В предвкушении ждем
юбилейный X сезон Армянской
футбольной лиги летом 2023
года!
До встречи на турнире!
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