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Один из самых часто задавае-
мых вопросов: «Почему Армянская 
Апостольская Церковь празднует 
Рождество в ночь с 5 на 6 января?» 

Дело в том, что первые христи-
ане отмечали 2 праздника: Вос-
кресение Христово (Пасха) и Бо-
гоявление. Последний праздник 
включал в себя воспоминание и 
о Рождении Иисуса, и о поклоне-
нии волхвов, и о Крещении Иисуса 
Иоанном Крестителем в Иордане, 
и о свадьбе в Канне Галилейской, 
где Иисус превратил воду в вино, 
т. е. все события, с которых начали 
сбываться пророчества о том, Бог 
спасет человечество.

Согласно исследованиям с се-
редины II в. праздник Богоявления 
все христианские церкви отмеча-
ли вместе 6-го января. Однако, в 
IV в. на Западе Римская церковь 
выделила Рождество в отдельный 
праздник и перенесла на 25 дека-
бря. Причиной стало празднование 
в этот день римскими язычниками 
дня рождения солнечного боже-
ства (после зимнего равноденствия 
день начинает расти, а ночь ста-
новится короче). Яркий праздник 
привлекал римлян, даже христиан, 
и ради них римские папы решили 
придать празднику христианский 
смысл. За Римом вскоре пошла 
и Византия. Церковные общины, 

основанные самими апостолами, 
например иерусалимская, стара-
лись придерживаться традиции, но 
императорские законы запрещали 
праздновать Крещение и Рожде-
ство Господне, «одновременно», 
применяя полицейскую силу.

Армения, находясь вне Импе-
рии, сохранила исконную тради-
цию и по сей день продолжает 
отмечать Рождество и Крещение 
6 января как единый праздник Бо-
гоявления.

Кроме Армянской Апостольской 
Церкви 6 января Рождество и Кре-
щение Господне под общим име-
нем Богоявления празднуют после-
дователи других древневосточных 
церквей: Ассирийской Церкви 
Востока, Коптской, Эфиопской, 
Эритрейской, Сирийской, Малан-
карской православных Церквей.

«Чрагалуйс» – так называется 
канун Рождества в Армении, отме-
чаемый 5 января. В это время ве-
рующие приносят из храмов в свой 
дом рождественский огонь. Он 
символизирует свет Вифлеемской 
звезды, который указал волхвам 
дорогу к младенцу Христу.

Утром следующего дня все со-
бираются семьями на Рождествен-
скую Литургию и Святое При-
частие. Самое торжественное и 
многолюдное богослужение прохо-

дит в Эчмиадзине (буквально «Ме-
сто сошествия Единородного»). 
Это древнейший монастырь, кото-
рый был построен сразу после при-
нятия Арменией христианства при 
царе Трдате III в 301-303 гг. Здесь 
располагается центр Армянской 
Апостольской Церкви: резиденция 
Патриарха, духовные школы и так 
далее.

После службы проводят Великое 
освящение воды в память о Креще-

нии Иисуса Христа в реке Иордан. 
Вода освящается Библией, Кре-
стом и священным миром. Затем ее 
раздают прихожанам. Освященная 
вода будет служить для исцеления 
от телесных и душевных недугов.

И в России, и в Армении Рож-
дество является семейным празд-
ником, который собирает родных и 
близких за богато накрытым празд-
ничным столом. 

Арам Даниелян

С РОЖДЕСТВОМ!
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Рвение, проявленное архимандри-
том Евтихием Византийским в борь-
бе с заблуждениями Нестора, имело 
результат противоположный тому, 
которого ожидал автор. Его вмеша-
тельство повело к бесконечным пре-
ниям о необходимости говорить о 
единой природе или же двух приро-
дах во Христе, и отсюда произошел 
сильный разлад между патриахата-
ми Константинополя, Александрии 
и Рима. Антиохийская школа, кото-
рой следовал и престол Константи-
нопольский, проповедовала учение, 
по которому признавалось некото-
рое разделение или отделение между 
божеством и человечеством Христа. 
Между тем Александрийская школа, 
в противоположность этой точке зре-
ния, высказывалась за совершенное 
соединение между божеством и че-
ловечеством Христа, дабы ни коим 
образом не умалять или не затенять 
таинство искупления. На Эфесском 
Третьем Вселенском Соборе (431) 
восторжествовало Александрийское 
учение, и в качестве основной док-
трины христианства была признана 
формула св. Кирилла Александрий-
ского «единая природа Слова вопло-
щенного». Нестор, ученик Антио-
хийской школы, провозглашенный 
Константинопольским патриархом, 
и учивший существованию простого 
и лишь нравственного единства двух 
естеств, т.е. божества и человечества, 
был осужден решением упомянуто-
го собора. После этого архимандрит 
Евтихий, семидесятилетний старец, 
изложил свое учение (447), в кото-
рым доводил соединение двух при-
род вплоть до смешения, слияния и 
отождествления, и посему человече-
ская природа почти полностью исче-
зала и телу Христа приписывалось 
небесное происхождение.

Это стало причиной созыва 
Флавианом Константинопольским 
частного местного собора (448) и 
осуждения Евтихия и его учения. 
Александрийский патриарх Диоскор 
усмотрел в этом решении унижение 
своих предшественников и своей 
школы, опровержение их учения и 
в некотором смысле оправдание не-
сторианского заблуждения. По этой 
причине он созвал новый собор в 

Эфесе (449), где вторично осудил 
несториан, а с ними и Флавиана. Те-
перь в свою очередь Римский патри-
арх Лев I выступил в защиту Флавиа-
на перед Александрийской кафедрой 
и созвал частный собор в Риме (450), 
осудив Евтихия и Диоскора. Чтобы 
придать больше веса своему пред-
приятию, Лев убедил императора 
Маркиана созвать новый общий со-
бор в городе Халкедоне (451), где 
благодаря внешним и принудитель-
ным средствам он добился призна-
ния в качестве правила веры своего 
послания к Флавиану, известного 
под названием «Томос Льва».

Ожесточение обеих партий сде-
лается более понятным, если вспом-
нить, что в данном случае был за-
тронут не столько отвлеченный 
богословский вопрос, проблема 
природ Христа, но и прежде всего 
вполне конкретная и приземленная 
проблема, т.е. вопрос взаимоотноше-
ний и первенства между патриарши-
ми престолами. В эпоху Никейского 
Собора греко-римское христианство 
было разделено между тремя престо-
лами: Рима, Александрии и Антио-
хии, и каждый действовал в преде-
лах своих полномочий, не домогаясь 
преобладания над другими. Но этот 
порядок изменился в начале V века. 
Константинопольский престол был 
возведен в достоинство патриарше-
ства решением Собора, созванного в 
этом же городе (381), и все большее 
умаление влияния Древнего Рима и 
усиление влияния Нового Рима вну-
шали убеждение Константинополь-
ским патриархам в их превосходстве 
над другими. Между тем Алексан-
дрийский престол не мог допустить 
подобных амбициозных стремле-
ний; он был проникнут сознанием 
значительной роли, выпавшей на его 
долю в предшествующих Вселен-
ских Соборах, помнил блестящие за-
слуги своих представителей, таких 
как Александр, Афанасий, Феофил, 
Кирилл и Диоскор, и был уверен, что 
обладает исключительным правом 
провозглашать решения о христи-
анском вероучении и что последнее 
слово в догматических вопросах за 
ним. Он полагал также, что побе-
доносные выступления Афанасия 

в Никее и Кирилла в Эфесе были 
бы попраны, если бы осуществи-
лись притязания Флавиана и Льва, 
деятельность которых была оскор-
блением по отношению к Алексан-
дрийской кафедре. Действительно, 
Константинополь и Рим объедини-
лись против общего врага, чтобы 
отвергнуть и усмирить претензии 
Александрии, а светская власть 
Маркиана послужила опорой для 
них. Этими средствами они смогли 
одержать победу над Александрий-
ским престолом в Халкедоне.

Но этот успех, правду сказать, не 
был ни действительным, ни проч-
ным. Халкедонский Собор, между 
прочими решениями, признал преоб-
ладание Константинопольского пре-
стола над другими восточныи пре-
столами, с чем не мог примириться 
Рим, предполагая, что в будущем 
это могло коснуться и его, и пре-
стол, прыгнувший на второе место 
с пятого, мог занять и первое место. 
Поэтому Рим не принял это правило 
Халкедонского собора и устанавли-
вал различия между приемлемыми 
и неприемлемыми постановлениями 
одного и того же собора. Епископат 
греко-римского мира разделился 
на два лагеря, а паства предавалась 
бурным препирательствам. Соблазн 
поощрения несторианства посте-
пенно распространялся в поместных 
церквях, и тонкое мысленное разли-
чие между «двумя ипостасями (лич-
ностями)» и «двумя природами» не в 
состоянии было успокоить умы хри-
стиан. По этой причине постановле-
ния Халкедонского собора остава-
лись невыполненными и не были 
приняты всей Христианской Церко-
вью. Новый собор, созванный в Ан-
тиохии (476), объявил учение Халке-
донского собора подозрительным, и 
император Василиск особым указом 
запретил утверждать постановления 
Халкедонского собора. Император 
Зенон обнародовал указ «Эноти-
кон» (482), в котором он отказывал 
Халкедонскому собору в каком-ли-
бо авторитете и объявлял решения 
Эфесского Собора (431) окончатель-
ными и основательными. Наконец 
император Анастасий издал другой 
указ (491), которым упразднял зна-

чение Халкедонского собора, лишив 
его всякого авторитета. Официаль-
ной целью всего этого объявлялась 
борьба с несторианским учением, 
которое было изгнано из греческой 
империи, но нашло свое прибежище 
в ассирийской среде и воспользова-
лось свободой, предоставленной ему 
персидскими царями. Но не следует 
забывать, что соперничество патри-
арших престолов имело значитель-
ную роль в этих противостояниях.

Армения не имела участия в этих 
спорах до начала VI века. Соборы, 
созванные за и против Евтихия, со-
стоялись без ее ведома. Халкедон-
ский собор, назначенный на 8 октя-
бря 451 г., был созван лишь после 
Аварайрской битвы (26 мая 451 г.). 
В то время, как мы сказали выше, 
страна находилась в величайшем 
смятении: католикос и епископы 
были заточены или изгнаны, князья 
подверглись преследованиям или 
были рассеяны, войска расстроены 
и народ объят ужасом. Понятно, что 
при подобных условиях догматиче-
ские споры не могли пробудить его 
внимания. Мелитэ и Мовсес, на-
следовавшие св. Овсепу, не были в 
состоянии заниматься подобными 
спорами. Католикосы Гют и Ован-
нес, хотя и славившиеся своею 
ученостью и способностями, были 
вынуждены бороться с религиоз-
ными гонениями и насильственны-
ми отречениями в общей сумятице 
того времени. А когда впоследствии 
восстановилось спокойствие, Ован-
нес Мандакуни едва успел сосредо-
точиться и упорядочить внутренние 
дела. Не говоря уже о том, что в то 
время Халкедонский собор не был 
столь значительным фактором, что-
бы заострять на себе внимание, ибо 
и в греческих пределах он был при-
знан противоречивым и лишенным 
всякого авторитета указами импера-
торов. Следовательно, нечему удив-
ляться, если Халкедонский собор, 
спустя сорок лет после его созыва, 
все еще не возбуждал ничьих стра-
стей в Армении.

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 обществен-

но-политического деятеля, арменоведа и философа, крупного исследователя истории армянской 
церкви, Константинопольского патриарха  

Армянской апостольской церкви (1896–1908). 
(продолжение)

ИСТОРИЯ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ
О ХАЛКЕДОНСКОМ СОБОРЕ
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Первые отголоски раздались со стороны Персии 
при патриархе Бабкене Вотмусеци (490-515). Несто-
риане утвердились и со временем стали усиливаться в 
Персидской Месопотамии. Так как сирийцы, оставши-
еся верными ортодоксальному учению Эфесского Со-
бора, сильно страдали от давления несториан и были 
в замешательстве по догматическим вопросам, то они 
обратились за руководством к Армянской Церкви. 
Армяне, неуклонно следовавшие началам св. Саака, 
шедшим вразрез с несторианским учением, не могли 
пойти ни на какое соглашение или примириться с этим 
учением. Несториане ссылались на авторитет Халке-
донского собора, созванного Константинопольскою 
Церковью и противопоставляемого Александрийской 
церкви, между тем как армяне оставались преданны-
ми той же Александрийской Церкви с самого начала, 
т. е. с Никейского и Эфесского Соборов. Более того, 
этот собор был делом рук Маркиана, отклонившего 
ходатайства армянской депутации, явившейся просить 
у него помощи против персидских гонений. Вдобавок, 
собор Маркиана оспаривался его преемниками, и ука-
зы Василиска, Зенона и Анастасия были официальным 
отречением от исповедания веры Халкедонского Со-
бора. Легко угадать, каково было положение, занятое 
армянами при подобных условиях. Собор армянских, 
грузинских и алуанкских, созванный в Двине (506) под 
главенством Бабкена, обнародовал исповедание веры 
Эфесского Собора и отверг любое противное ему уче-
ние, будь оно прямо несторианским или же вносящим 
подозрение на несторианство, включая и постановле-
ния Халкедонского собора. Однако Двинский Собор 
не принял учение Евтихия, имя которого в одном ряду 
с именами Ария, Македона и Нестория подверглось 
официальному осуждению. Таково было первое офи-
циальное решение Армянской Церкви по поводу Хал-
кедонского собора.

Впоследствии Церкви Греческая и Латинская, сло-
жив оружие, признали Халкедонский собор четвертым 
вселенским собором. Армянская Церковь не захотела 
этого компромисса, внушенного соображениями, не 
имевшими ничего общего с богословием. Она оста-
лась непреклонной в своем первоначальном решении 
и сохранила за собой консервативное положение. Она 
поставила своей задачей отвергать все догматические 
наросты на основах, заложенных откровением, равно 
как и всякие нововведения, могущие поколебать веру 
первых веков. Ей не могло не быть известно, что глав-
ным двигателем в халкедонском вопросе являлось со-
стязание патриархов греко-римского мира, в чем она 
не была заинтересована. Равным образом Армянская 
Церковь не имела в виду подчиняться воле Констан-
тинопольского патриарха, домогавшегося в Халкедоне 
преобладания своего престола, опираясь для этого на 
всемогущую светскую власть.

Исповедание веры, провозглашенное на Двинском 
Соборе (506), составляет главное событие за время 
правления католикоса Бабкена. На страже того же 
принципа стояли его преемники: Самвел Арцкеци 
(516-526), Мушэ Айлаберци (526-534), Саак II Ухкеци 
(534-539), Кристапор Тираричци (539-545) и Гевонд 
Ерастеци (545-548). Вне этих фактов мы не можем 
отметить ничего выдающегося, за этот сорокалетний 
период. Решение, принятое по поводу Халкедонско-
го Собора, подтверждено в патриаршество Нерсеса 
II Багревандци (548-557) на Двинском Соборе (554), 
на котором опять было подтверждено и объявлено об 
истинности вероучения Эфесского Собора против за-
блуждений несториан и притязаний халкедонитов.

Архиепископ 
Магакия Орманян

28 ноября – День памяти 
святых Фаддея и Варфоломея 
– апостолов, распространивших 
христианство в Армении. В этот 
святой день в Кафедральном 
Соборе Первопрестольного 
Эчмиадзина прошла 
Литургия, во время которой на 
поклонение верующим вынесли 
великую христианскую 
святыню – Копье Лонгина 
(Святой Гегард).

Копьё Лонги́на (Копьё 
Судьбы, Копьё Христа) – со-
гласно Евангелию от Иоанна, 
одно из Орудий Страстей, 
пика, которую римский воин 
Лонгин вонзил в подреберье 
Иисуса Христа, распятого 
на Кресте. Как и все Орудия 
Страстей, копьё считается од-
ной из величайших реликвий 
христианства.

Наконечник копья, которым 
было пронизано тело Христа, в 
армянской традиции называют 
Святое копье или Сурб Гегард. 
Он был привезен в Армению 
в 43-м году учеником Хри-
ста – святым Фаддеем. Долгое 
время наконечник хранил-
ся в Айриванке (монастыре 
Гегард), а в музей Эчмиадзина 
реликвия была перевезена во 
второй половине XVIII века, 
где и хранится по сей день.

КОПЬЕ ЛОНГИНА
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Летом 2021 года во время зем-
ляных работ на одном из дачных 
дворов садового некоммерческого 
товарищества поселка Скобяной на 
берегу Вифанского пруда частник 
неожиданно для себя откопал по-
крытый узорами и крестом плоский 
белый камень. Первое предположе-
ние, что это могильный камень, не-
приятно напрягло. Поделившись ин-
формацией о своей находке в чате, 
он узнал от одноклассницы Натальи 
Артемовой, недавно вернувшейся 
из туристической поездки по Ар-
мении, что это … армянский хач-
кар. Одноклассница, проникшаяся к 
истории страны, из которой недав-
но вернулась, уже зная цену этому 
непростому камню, оперативно свя-
залась с археологическим отделом 
местного музея, сотрудники кото-
рого не мешкая прибыв на место с 
благодарностью приняли находку, 
дав вторую жизнь гостю из дале-
кой стороны. Буквально через пол-
года музейщики организовали вы-
ставку одного экспоната, открытую 
для посетителей в южном корпусе 
комплекса «Конный двор» Серги-
ево-Посадского Государственного 
историко-художественного Музе-
я-заповедника с 25 марта 2022 года 
и продлившуюся до 30 мая. Сейчас 
увидеть армянский хачкар можно в 
том же комплексе, где он продолжа-
ет экспонироваться в составе экспо-
зиции «Древнейшее прошлое Сер-
гиево-Посадского края». 

Нужно отметить, что уникальная 
находка, предварительно датиро-
ванная IX-XIII веками, имеет наи-
большее сходство с хачкарами из 
армянской провинции Арцах, часть 
которой ныне именуется Карабах. 
На территориальное происхожде-
ние хачкара указывает бело-жел-
товатый песчаник, имеющий наи-
большее распространение именно 
в этом регионе Армении, и изобра-
жение воина на тыльной стороне в 
сцене охоты. Торцевое изображение 
непропорционально большого кре-
ста, придерживаемого рукой на пле-
че фигурки человека в длиннополой 
одежде, само по себе оригинально 
и мало распространено в отличии 
изображения на лицевой стороне, 
на которой в окружении «цепочно-
го» орнамента находится распро-
страненный крест с виноградными 
гроздьями в верхних средокрестьях 
и стилизованными пальметками в 
нижних. 

Поселок Скобяной находится 
в черте города Сергиев Посад, на 
берегу Вифанского пруда с проти-
воположной стороны от Спасо-Ви-
фанского монастыря. Откуда здесь, 
за тридевять земель от родины, мог 
взяться хачкар? Очевидно, что его 
перевезли с собой переселенцы, 
как памятную святыню. Примеры 
тому есть. 

Например, хачкар в монастыре 
Сурб Хач (арм. Սուրբ Խաչ, букв. 
Святой Крест) близ Ростова-на-Дону. 

В XI-XIII вв. жители города Ани – 
средневековой столицы царства Ба-
гратуни, под давлением турецких 
полчищ мигрировали вдоль Черного 
моря на север. Часть прошла дальше 
и дошла до Карпат и земель поль-
ских, а часть осела в Крыму, создав 
княжество Феодоро. Последние и 
привезли с собой «Святой Крест», 
который 5 веков находился в посвя-
щенном ему монастыре Сурб Хач, а 
затем вместе с переселенцами под 
предводительством Суворова пере-
брался на берега Дона, где для него 
вновь был основан монастырь. 

Если в случае с Ростовским хачка-
ром можно проследить весь его путь, 

то в случае нашего новонайденного 
Сергиево-Посадского хачкара из Ар-
цаха остается лишь гадать, когда он 
был перевезен и куда исчезли те, кто 
его перевезли. Выдвигаются разные 
предположения, но на наш взгляд 
наиболее вероятное навевает само 
место нахождения, ведь на противо-
положном берегу Вифанского пруда 
находится Спасо-Вифанский мона-
стырь, а это значит, что поскольку 
нет следов общины, возможно хач-
кар был принесен в дар монастырю. 
Хотя… это всего-лишь предположе-
ние, а нужны исследования.

Гагик Гайкович  
Погосян-Хахбакян

НЕОБЫЧНАЯ НАХОДКА 
В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ

ИЛИ
ХАЧКАР-ПУТЕШЕСТВЕННИК 

ИЗ АРЦАХА



5

НАШЕ ДЕЛО • №6 28/12/2022 ՄԵՐ  ԳՈՐԾԸ

В 2003 году Генеральной 
конференцией Организации 
Объединенных Наций по во-
просам образования, науки 
и культуры была заключена 
Конвенция об охране нема-
териального культурного на-
следия. К нематериальному 
наследию человечества, кон-
венцией отнесены: 
1. имеющие физическое вы-

ражение: праздники, обря-
ды, быт, традиции;

2. не имеющие физического 
выражения: фольклор, 
язык, верования, исполни-
тельское мастерство; 

3. символы и метафориче-
ские значения: танцы, 
жесты, знаки.

Цифровое наследие существует 
не само по себе, а является состав-
ной частью нематериального куль-
турного наследия, но в отличие от 
последнего, существует на любом 
языке, в любой части света одновре-
менно, а в отличие от материального 
объекта, привязанного к конкрет-
ному географическому месту или 
владельцу, цифровое наследие не 
ограничено географически, оно до-
ступно любому, в любое время дня 
и ночи из любой точки. Любые эле-
менты виртуального пространства: 
текстовые документы, базы данных, 
движущиеся и неподвижные изобра-
жения, звуковые, графические изо-
бражения, ПО, веб-страницы, лю-
бой из них может содержать, нести 
в себе объекты цифрового наследия. 

Вместе с тем надо понимать, что 
культурное и цифровое наследие не 
идентично юридическому понятию 

наследства, которое наследуется 
в силу закона или завещания. На-
следство, это осязаемая вещь, ма-
териально выраженное имущество, 
находящееся в собственности насле-
додателя, это имущественные права 
или права требования, т.е. все, имею-
щее связь с миром вещей или объек-
тами, находящимися в неразрывной 
связи с материальным носителем, 
например, авторское право на книгу 
или на художественную картину.  

В отличие от наследуемого иму-
щества, цифровое наследие изна-
чально нематериально и не наследу-
ется, будучи всеобщим достоянием. 
К цифровому наследию можно от-
нести, например, созданные в циф-
ровом пространстве ресурсы чело-
веческих знаний и достижений в 
области культуры, образования, нау-
ки, управления, в том числе создан-
ные на бумаге, и в дальнейшем пре-
образованные «в цифру», например, 
сканы древних рукописей. Сюда 

же относятся цифровая живопись, 
web-дизайнерские решения, сложив-
шиеся традиции и условности (на-
пример, общепринятые сокращения) 
в цифровой сфере, а также суще-
ствующие только в «цифре» филь-
мы, фотографии, коллажи, иные 
произведения и даже сверхпопуляр-
ные среди пользователей смайлики 
и эмоджи, ставшие целым культур-

ным явлением, характеризующим 
современную кибер-эпоху. Сюда же 
можно отнести персонажей и дизай-
нерские решения виртуальных игр, 
и вообще эстетику виртуальной или 
дополненной реальности. 

Почему человечество остановило 
свой выбор на такой объективации 
своих эстетических решений? По-
лаем, что это следствие технологи-
ческих достижений и стремительно 
ускоряющегося ритма жизни, когда 
ценностью является не созерцание 
натюрморта, а сам момент жизни, 
когда в любом мгновении присут-
ствует вся полнота бытия и недо-
статочно времени для рефлексии, 
протяженного во времени процесса 
сопереживания. Мы живем в эпоху 
технологически безграничных воз-
можностей для реализации творче-
ских и профессиональных фантазий, 
выражения эмоций, занятия, напри-
мер, кино-творчеством без осущест-
вления каких-либо вложений. 

Если наследство имеет всегда ма-
териальный носитель: холст, бумага, 
камень и т.д., то цифровое наследие 
существует виртуально в киберпро-
странстве, куда входит не только 
интернет, но вся глобальная взаи-
мосвязанная сеть информационных 
и коммуникативных инфраструктур: 
• телекоммуникационные сети
• компьютерные системы 
• и содержащаяся в них информа-

ция.
В отличие от материального на-

следства, слабой стороной цифро-
вых эстетических решений является 
отсутствие гарантий их сохранно-
сти. Существуют опасения, что для 
последующих поколений они мо-
гут быть безвозвратно утеряны, в 
том числе вследствие исчерпания 
технологических ресурсов и т. д. К 
способствующим этому факторам 
относят устаревание оборудования и 
программ, обеспечивающих доступ, 

отсутствие долгосрочных эффектив-
ных методик обеспечения сохран-
ности, тем более, что количество и 
разнообразие файловых форматов 
постоянно увеличивается, что при-
водит к изменению их качествен-
ных характеристик. Говоря по-ино-
му, цифровая эволюция оказалась 
слишком стремительной и дорого-
стоящей, и человечество попросту 
не успевает разработать стратегии 
сохранения наработанного вирту-
ального контента, потому вводятся 
принципы их отбора по критериям 
ценности и значимости. 

Представляющие значимость, 
цифровые ресурсы включены в цен-

ностный ряд человеческих дости-
жений в области культуры наряду с 
такими явлениями нематериального 
наследия, как фольклор, традиции, 
язык, верования, символы, танцы, 
жесты, знаки. Именно в таком ряду 
рассматриваются и объекты цифро-
вой культуры. 

Цифровое наследие защищено 
законом и международным правом, 
в частности, хартией ЮНЕСКО «О 
сохранении цифрового наследия». 
Необходимо данное наследие бе-
речь – именно оно будет в будущем 
характеризовать нашу эпоху в миро-
восприятии далеких потомков.

Рубен Киракосян
Философ, почетный адвокат, 
президент русско-армянской  

ассоциации юристов АРМРОСТ, 
член ГЭК дипломатической  

академии МИД РФ.

О ЦИФРОВОМ НАСЛЕДИИ 
КАК ЭТИЧЕСКОМ И ЭСТЕТИЧЕСКОМ 

ФЕНОМЕНЕ ХХI ВЕКА
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В период восстания армян Сюника 
и Арцаха в начале XVIII века против 
персидского и турецкого угнетения, 
один из центров освободительного 
движения, возглавляемого меликами 
(князьями) этих областей и Гандза-
сарским католикосатом, находился 
неподалеку от селения Шош, где, на 
небольшом плато, размещался штаб 
предводителя армянского воинства 
Карабаха Авана-Юзбаши. В доку-
ментах это место называется «укре-
пление Шоша» или «скала». О том, 
что Аван-Юзбаши был занят здесь 
возведением укрепления, сообщает 
русский генерал Матюшкин в пись-
ме от 19 декабря 1725 года.

В одном из писем посланника рус-
ского царя Петра I Ивана Карапета 
упоминается «новая крепость, по-
строенная на вершине скалы». В дру-
гом письме Карапет сообщает, что он 
«пребывает в Карабахе, в крепости, 
расположенной на вершине скалы, и 
пользуется гостеприимством армян-
ских юзбашей Тархана и Баги» [Ион-
нисян А. Армяно-русские отношения 
в первой трети XVIII века. Истори-
ческое введение. Сборник док., т. II, 
часть I, под ред. А. Ионнисяна, Е. 
1964. С. XLI— XLIII].

К моменту основания на шушин-
ском плато города, т.е. в середине 
XVIII века Шуши и его окрестности 

входили в состав меликства Варан-
да, которым правил мелик Шахна-
зар, и именно его укрепления были 
на плато. Он, и только он мог дать 
«добро» на строительство на плато 
города. Поэтому, когда выдвигают-
ся «версии» о том, что место для 
города выбрал и назначил вождь ко-
чевников Панах, это просто смеш-
но: кто позволил бы чужаку рас-
поряжаться в чужой феодальной 
вотчине?

Русский полководец Александр 
Суворов писал об этом Шахназаре, 
что он «призвал Панаха, отдал ему в 

руки свой крепкий замок Шуши-ка-
ла и учинился ему с его сгнахом по-
корным».

Обратим внимание на формули-
ровку Суворова: «отдал ему в руки 
свой крепкий замок Шуши-кала», 
что свидетельствует о первичности 
Шуши как владения Шахназара, и 
вторичности Панаха как пришлого 
кочевника.

Вот, например, что говорится о за-
нятиях Панаха-Али и его подданных 
до поселения в Шуши и принятия 
оседлого образа жизни, в рукопи-
си Мирзы Джамала Джеваншира 

Карабагского «История Карабаха», 
изданной в Баку, в 1959 году в изда-
тельстве Академии наук АзССР Ин-
ститутом истории этой республики.

В 1959 году рукопись была изда-
на на трех языках – фарси, русском 
(изначальный русский перевод этой 
рукописи, написанной в середине 
XIX века на фарси, был осущест-
влен А. Берже и напечатан в 1855 
г. в издававшейся в Тифлисе газете 
«Кавказ» (№№ 61, 62, 65, 67, 68, 69) 
и азербайджанском. Причем на по-

следнем языке произведение было 
опубликовано впервые, ибо и впер-
вые было переведено на оный с фар-
си. Любопытно, что советские азер-
байджанские ученые сделали столь 
«вольный перевод» оригинала как 
на русский, так и на азербайджан-
ский языки, что в тексте появилось 
немало географических терминов 
и эпитетов («Азербайджан», «азер-
байджанский»), которые, ясное 
дело, отсутствовали как в оригина-
ле на фарси, так и в дореволюцион-
ном русском издании.

«Панах хан, объединив вокруг 
себя многих удалых юношей из сво-
их родственников и илатов, занялся 
грабежом в Ширванском, Шекин-
ском, Ганджинском и Карабагском 
вилайетах». [Мирза Джамал Дже-
ваншир Карабагский, История Кара-
бага, Баку, 1959, с. 67].

Об армянском характере Арцаха 
и Шуши говорит и грузинский царь 
Ираклий II в «Описании областей 
и городов, соседних с Грузией» от 
1769 года:«Хамс составляет вла-
дение и во оных семь воеводских 
правлений, народ весь армянского 
закона, в том владении находится 
армянский патриарх, когда ж пер-
сицкого шаха не стало, то с их же 
стороны один человек, закону ма-
гометанского и от народа жеван-
ширского принял силу; среди того 
правления, Хамсы, состоит ста-
ринная крепость, которая им обма-
ном взята…».

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ  
АРМЯНСКОГО ГОРОДА ШУШИ: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ 
К моменту основания на шушинском плато города, т. е. в середине XVIII века Шуши и его 

окрестности входили в состав меликства Варанда, которым правил мелик Шахназар, и именно 
его укрепления были на плато. Только он мог дать «добро» на строительство города на плато. 

Поэтому, когда выдвигаются версии о том, что место для города якобы выбрал и назначил вождь 
кочевников Панах, это просто смешно, отмечает историк Арам Хачатрян.
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Название города вполне мог-
ло произойти от расположенного в 
ущелье Унот старого и заброшенно-
го в конце XIX века села, которое в 
современных источниках именуется 
так же, как и само ущелье – Унот. 

Однако на русских топографиче-
ских военных картах середины XIX 
века село это именуется «Шуши», в 
то время как город – Шуша, как, соб-
ственно, он до сих пор и именуется 
по-русски.

Уже в начале двадцатых годов 
XIX столетия царские военнослу-
жащие при описании города Шуши 
выделяли три квартала в городе: Ка-
занчецоц, населенный выходцами 
из Казанчи; Агулецоц – из Агулиса 
и Тавризли. В двух первых имелось 
208 армянских «дымов», а в послед-
нем 202 «дыма» мусульман [ЦГИА 
Груз. ССР, фонд 2, оп.1, ед.хр. 1433. 
С. 191-194]. Интересно отметить, 
что 40 из них являлись дымами му-
сульманских помещиков и членов 
ханской фамилии.

Некоторое представление о харак-
тере застройки того времени можно 
получить из описания 1836 года:«Кре-
пость, будучи защищена с трех сторон 
самою природою, совершенно непри-
ступна; с четвертой же имеет искус-
ственные укрепления… Городские 
строения расположены без малейше-
го порядка; улицы гористы и во мно-
гих местах пересекаются глубокими 
оврагами. Дома почти все каменные, 
покрытые, большей частью, тесом, 
однако же есть и небольшие землянки, 
называемые там дарбазами; кровли 
домов, против обыкновения азиатцев, 
не плоские, а со стропилами. Всех 

домов в крепости считается 1698…
Крепость Шуша снабжается водою 
посредством водопровода, устроенно-
го иждивениями одного из тамошних 
армян. Однако вода в водопроводе, а 
также в колодцах нездоровая. Поэто-
му берут для питья воду за Эривань-
ской заставой из ключа». [Обозрение 
Российских владений за Кавказом в 
статистическом, этнографическом, 
топографическом и финансовом отно-
шениях. Ч.III. Санкт-Петербург. 1836. 
С. 308-309].

По данным Кавказского календа-
ря, к 1851 году в городе проживало 

12724 постоянных жителей, из них 
– армян 6357. По социальному со-
ставу это были: простые горожане 
– 10944 человек, армянское духовен-
ство – 75, мусульманское духовен-
ство – 66, православное духовенство 

– 1, мелики – 28, беки, чиновники и 
члены бывшей ханской фамилии – 
1560, гражданские чиновники – 18 
человек. [Кавказский календарь на 
1852 год. Тифлис. 1851. С. 433-435].
Кавказский календарь

КАВКАЗСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
В 1856 году население Шуши со-

ставляло 15194 человека, из которых 
армян было 7 761 человек, им при-
надлежало 1715 домов; татар насчи-
тывалось 7391 человек, 1319 – домов; 
русских – 42 человека, 6 – домов. В 
городе занимались торговлей 713 ар-

мян и 301 татарин; ремёслами – 1318 
армян и 545 татар. 758 человек со-
ставляли члены бывшей ханской фа-
милии, мусульманские беки, сеиды, 
муллы. Следовательно, как и рань-
ше, Шуша продолжала оставаться 
гнездом иждивенчества мусульман. 
В городе было 16 государственных 
зданий, четыре караван-сарая, семь 
бань, государственных учебных за-
ведений – три. Было семь площадей; 
970 колодцев; пять армянских церк-
вей (в том числе – монастырь); одна 
русская церковь; две соборные мече-
ти. [Кавказский календарь на 1856 
год, Тифлис, 1855. С. 358-360].

Накануне 1917 года в Шуши име-
лись две 2-минаретные и одна одно-
минаретная мечеть при медресе, то 
есть всего 3 мечети. Наряду с мече-
тью в Агдаме эти 4 шиитские мечети 
на протяжении советского периода 
были единственными мечетями в 
НКАО и прилегающих районах быв-
шей АзССР. Сказки о «17 мечетях» 
в Шуши оставим на совести азер-
пропа. Такие же сказки насчет 67 
мечетей на указанных территориях 
распространяет и алиевский режим, 
впрочем – бездоказательно. По исто-
рии становления Шуши, его мече-
тям, кажется, все очевидно.

Арам Хачатрян –  
общественный деятель,  

историк, публицист,  
член Союза журналистов Москвы
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Վրացական թատրոնի 
արմատները գալիս են հեռավոր 
անցյալից, այդ մասին են վկայում 
վրաց նախնիների հնագույն 
տոնական արարողակարգերում 
հանդիպող թատերական 
արվեստի էլեմենտները: Վերջինիս 
ապացույցն են նախ շուրջպարերի 
երգերից որոշ հատվածներ, ապա 
արխիվներում հայտնաբերված 
որոշ նյութեր: Վրաստանի 
ամենավաղ թատերական 
տարածքը տեղակայված է 
հնագույն քարանձավային քաղաք 
Ուփլիսցիխեում և թվագրվում է 
մ.թ.ա. 3-րդ դարով: Թատերական 
ներկայացումները տեղի են 
ունեցել առնվազն 1800 տարի 
առաջ: Տարածաշրջանում տեղի 
ունեցած անթիվ պատերազմների 
պատճառով, ցավոք, 
ժամանակաշրջանի ոչ մի գրավոր 
արձանագրություն չի պահպանվել:

Հնագետները կապեր են 
գտել հնագույն թատրոնների և 
ժամանակակից դերասանական 
ոճերի միջև. այդ կերպ պարզ են 
դառնում ժողովրդական արդի 
երաժշտության, կատակերգության, 
իմպրովիզացիայի, շքահանդեսի, 
դիմակահանդեսների և թմբուկի 
հնչյունների սկզբնաղբյուրները:

 Վրացական թատերական 
արվեստը իր տոնական բնույթով 
կապված է նաև ավանդական 
երգ ու պարի հետ, և միտված 
է վերարտադրել հերոսականը։ 
Ամեն ինչ մի կողմ դնելով և լծվելով 
ազգի շարունակականության 
և ազատության պահպանման 
գործին՝ երկար ժամանակ 
օտարների գերիշխանության 
դեմ բողոքն արտացոլվել է 
ինչպես վրացական պիեսներում, 
այնպես էլ կատարողական 
ոճերում: Դրանք դրսևորվել են 
այնպիսի հատկիշներով, ինչպիսիք 
են բաց խոսքը, ծայարհեղ 
զգացմունքայնությունը և սաստիկ 
ցասումը:

Քրիստոնեության ընդունումից 
հետո՝ 4-րդ դարում, Վրաստանում 
ստեղծվել է եկեղեցական 
թատրոն: Զուգահեռաբար 
զարգացել են ժողովրդական 
թատերական ներկայացումները, 
մասնավորապես, «Բերիկաոբան»՝ 

դիմակների վրացական 
ազգային թատրոնը: 18-րդ 
դարի 90-ականներին, Իրակլի 
2-րդ թագավորի պալատում 
ձևավորվել էր ազգային թատրոն, 
որտեղ բեմադրվում էին վրացական, 
ինչպես նաև ռուսերենից 
թարգմանված և ձևափոխված 
ներկայացումներ: Միևնույն 
ժամանակ, ծաղկում էր ապրում 
Դ. Մաչաբելիի ղեկավարած 
«Սախիոբա» թատրոնը: Սակայն, 
Մաչաբելիի թատերախմբի շատ 
դերասաններ զոհվեցին 1795թ.-
ի` պարսից շահ Աղա-Մուհամեդ 
խանի դեմ պատերազմում:

 Հարկ է նշել, որ Թբիլիսիում 
առաջին անգամ թատերական 
ներկայացում տեղի է ունեցել 
1850թ. հունվարի 14-ին` 
վարժարաններից մեկի դահլիճում, 
որն էլ դարձել է այդ ժամանակվա 
առաջին և միակ թատրոնը: 
Բեմադրվել է 19-րդ դարի վրացի 
դրամատուրգ և թատերական 
գործիչ Գեորգի Էրիսթավիի 
«Ապահարզան» պիեսը: Այդ նույն 
թվականին Գեորգի Էրիսթավին 
հիմնեց իր սեփական թատրոնը և 
մի քանի պիեսներ գրեց:

Ըստ վրացի փորձագետների 
կարծիքի՝ Գ. Էրիսթավին 
պիեսը բեմադրել է վրաց 
արիստոկրատիայի և 
ռուս իշխան Միխայիլ 
Վորոնցովի աջակցությամբ և, քանի 
որ այդ ժամանակ հյուսիսային 
հարևան Ռուսաստանի հետ սերտ 
հարաբերությունների մեջ էին, 
ռուսական ոճերը, մասնավորապես 
ռեալիզմը, գերիշխող դարձան 
արվեստի բոլոր ճյուղերում: Գ. 
Էրիսթավին առաջին վրացի 
դրամատուրգն է եղել, ով աշխատել 
է ռեալիստական   ոճով։ Բացի պիեսի 
հեղինակը լինելուց, նաև բեմադրող-
ռեժիսորն էր և կերպարներից 
մեկի` հայազգի առևտրականի 
դերակատարը:

Հարկ է նշել, որ առաջին 
ներկայացումներում («Դավա» 
(Դատ)) որպես դերասան հանդես 
են եկել նաև հայազգի նշանավոր 
ներկայացուցիչներ՝ Գ. Շանշեանը, 
կոմս Մ. Տ. Լորիս-Մելիքովը 
(վերջինս հանդես էր գալիս 
Աբրահամ ծառայի դերում):

 Այն ժամանկներում ազգային 
թատրոնի վերածնունդը 
մեծ նշանակություն ուներ 
վրաց հասարակության 
համար:  Թատերախումբը 
ստիպված էր աշխատել դժվարին 
պայմաններում, իսկ ցարական 
չինովնիկները ամեն կերպ 
խոչնդոտում էին ազգային 
թատերական մշակույթի 
զարգացմանը: Այդ հալածանքների 
արդյունքում Գ. Էրսթավիի 
թատերախումբը պառակտվեց իր 
հիմնադրման 6-րդ տարում և միչև 
19-րդ դարի 70-ականները վրացի 
դրամատուրգների պիեսները 
բեմադրրվում էին բացառապես 
սիրողական թատրոնների 
բեմերում:

Թբիլիսիում վրացական 
պրոֆեսիոնալ թատրոնը 
վերածնունդ ապրեց 
հասարակական 
գործիչներ Իլիա Չավչավաձեի և 
բանաստեղծ Ակակի Ծերեթելիի մեծ 
ջանքերի շնորհիվ: Այդ շրջանում 
նշանակալի դեր են ունեցել երկու 
հանճարեղ ռեժիսորներ` Կոտե 
Մարջանիշվիլին և Սանդրո 
Ախմետելիին, ովքեր իրենց մեծ 
ավանդն են ունեցել վրացական 
թատրոնի զարթոնքում և 
ներկայացնում են թատերական 
արվեստի մի ողջ դարաշրջան: Այդ 
ժամանակվա միտումները մինչ 
օրս իրենց ազդեցությունն ունեն 
Վրաստանի այժմյան թատերական 
կյանքի վրա: Ազգային թատրոնի 
զարգացման այդ շրջանում 
շատ է բեմադրվել ռոմանտիկ 

և ռեալիստական-հումորային 
ուղղվածությամբ ներկայացումներ: 
Զուգահեռաբար թափ էր առնում 
արտասահմանյան դասական 
պիեսների ներկայացումը:

Անցում կատարելով 
խորհրդային տարիներ, հարկ է 
նշել, որ այդ ժամանակաշրջանում 
Վրաստանի տարբեր շրջաններում 
կառուցվում էին մեծ՝ մոտ 
300 հոգանոց թատրոններ, և 
մարդիկ հետաքրքրված էին ու 
հաճախելության մակարդակը 
բավական բարձր էր:

Այսօր Վրաստանում 
գործում են դրամատիկական, 
երաժշտական, մնջախաղի, 
տիկնիկային, մարիոնենտերի, 
օպերայի և բալետի թատրոնները: 
Վրացական թատրոնների 
կողքին հաջողությամբ գործում 
են հայկական, ռուսական, և այլ 
թատրոնները, բացի այդ, կա 
սերտ համագործակցություն ողջ 
աշխարհում գործող թատրոնների 
հետ: 

Ներկայացնենք հայ թատրոնի 
ստեղծման պատմությունը, 
գործունեությունը, անցյալն ու 
ներկան:

Պետրոս Ադամյանի անվան 
Թբիլիսիի պետական 

հայակական դրամատիկական 
թատրոն

Հայկական թատրոնի 
պատմությունը սկիզբ է առնում 
1856 թվականից, երբ քաղաքում 
սկսեց գործունեություն ծավալել 
Գ. Չմուշկյանի ղեկավարած 
արտիստների խումբը: Առաջին 
հայալեզու ներկայացումները 
բեմադրվել են վերը նշվածից 30 
տարի առաջ՝ սկզբում Ներսիսյան 
վարժարանում, հետագայում՝ 
քաղաքի տարբեր բեմական 
հրապարակներում: 1921թ. 
մարտից թատրոնը անվանվեց 
1918թ. ազատագրական պայքարի 
հերոս Ստեփան Շահումյանի 
անունով: Նույն թվականի մայիսից 
թատրոնը ստացավ մշակութային 
հաստատության պետական 
կարգավիճակ, որը պահպանվում է 
մինչ օրս: 1936թ. թատրոնն ունեցավ 
սեփական շինություն՝ Հավլաբար 
թաղամասում: Պատերազմի 
տարիներին թատրոնը չի 
դադարեցրել իր գործունեությունը 
և բեմադրել է ավելի քան 60 պիես՝ 
ինչպես դասական, այնպես էլ 
ժամանակակից հեղինակների 
հերոսական և հայրենասիրական 
թեմաներով: 1991թ. թատրոնը 
վերանվանվեց՝ «Պետրոս 
Ադամյանի անվան Թբիլիսիի 
պետական դրամատիկական 
հայկական թատրոն»: 2012թ. 
Մշակույթի նախարարության 
հովանավորությամբ սկսվեցին 
պատմական թատրոնի շենքի 
վերակառուցման աշխատանքները :

ՎՐԱՑ ԹԱՏՐՈՆԻ ԱՆՑՅԱԼՆ ՈՒ ՆԵՐԿԱՆ 
ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆՆԵՐԻ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ГРУЗИНСКОГО ТЕАТРА, 

ИЗ ИСТОРИИ АРМЯНСКОГО ТЕАТРА ГРУЗИИ
Դոնարա Մկրտչյան 

Донара Мкртчян, к.ф.н., СПбГУ
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Ի դեպ, այն միակ հայկական 
պրոֆեսիոնալ թատրոնն է ՀՀ 
սահմաններից դուրս, որն արդեն 
150 տարեկան է: Հատկանշական 
է, որ հայկական թատրոնը 
ունի պետական կարգավիճակ 
(ֆինանսավորվում է Վրաստանի 
Մշակույթի նախարարության 
կողմից): Իր գործունեության 
տարբեր տարիներին թատրոնը մեծ 
դեր է խաղացել թիֆլիսահայերի 
մշակության և հասարարկական 
կյանքում, ինչպես նաև ինքնատիպ 
կամուրջ է հանդիսացել 
երկու եղբայրական ազգերի 
հարաբերություններում: Թատրոնի 
այժմյան անձնակազմը բաղկացած է 
մոտ 100 հոգուց: Թատրոնը ակտիվ 
գործունեություն է ծավալում 
Վրաստանի տարբեր քաղաքներում, 
ինչպես նաև հյուրախաղեր է 
ունենում Մոսկվա, Երևան և 
Թեհրան քաղաքներում: Ամեն 
տարի թատրոնում բեմադրվում 
է մոտ 5 պրեմիերաներներ, 
որոնք համալրվում են գործող 
ռեպերտուարով՝ բաղկացած 
մոտ 20 բեմադրությունից: 
Թատրոնը ունի նաև ստուդիա, որի 
շրջանավարտները համալրում են 
թատերախմբի շարքերը:

Ախալցխայի հայկական 
թատրոն 

Առաջին ներկայացումները Ախալ
ցխայում կազմակերպել է Միհրդատ 
Ամրիկյանը, 1860 թվականին, տեղի 
թատերասերների ուժերով։

1880 թվականին այստեղ 
հյուրախաղերով հանդես է 
եկել Պետրոս Ադամյանը՝ Ստեփան 
Սաֆրազյանի, Ս. Հովվյանի և այլոց 
հետ։ 1906-1907 թվականներին 
թատերախումբը ղեկավարել 
է Նիկողայոս Հովհաննիսյանը։ 
1909 թվականին այստեղ ելույթներ 
է ունեցել Սիրանույշը։ 1890-1910-
ական թվականներին թատրոնի 
զարգացմանը նպաստել են 
թատերական գործիչներ Ս. 
Ազնավուրյանը, Խ. Թեխմիշճյանը և 
ուրիշներ։

Խորհրդային իշխանության 

տարիներին թատրոնում հանդես են 
եկել Լևոն Երամյանը, Հովհաննես 
Աբելյանը, Վահրամ Փափազյանը և 
ուրիշներ, ավելի հաճախ՝ Թբիլիսիի 
հայկական թատրոնը։ 1937 
թվականից թատրոնը դարձել է 
պետական, գոյատևել մինչև 1941 
թվականը (ղեկավար՝ Արտաշես 
Վրույր)։

Այստեղ բեմադրվել են 
Պարոնյանի «Մեծապատիվ մո
ւրացկաններ», Սունդուկյանի 
«Պեպո», «Խաթաբալա», Շիր
վանզադեի «Նամուս», «Պատվ
ի համար», Դեմիրճյանի «Քաջ 
Նազար», Նաիրի Զարյանի «
Վրեժ», Շիլլերի «Ավազակներ
», Ծերեթելու «Կինտո» և այլ 
ստեղծագործությունները։

Այստեղ են աշխատել 
ռեժիսորներ Վ. 
Գասպարյանը, Համո 
Բաղդասարյանը, Ա. Աղաջանյանը, 
նկարիչ Արշալույս Չիֆլիկյանը և 
ուրիշներ։

1944 թվականից գործել է 
հայկական դրամատիկական խումբ 
(ապա՝ մշակույթի տան հայկական 
թատերախումբ)

«Արաքսյան թատրոն» 
- ժողովրդական 
թատրոն Թիֆլիսի Հավլաբար 
թաղամասում: Գործել 
է 1903–08 թթ-ին։ Հիմնադրել 
է Պ. Արաքսյանը՝ 1903 թ.-
ին: Բացումը կատարվել 
է Սունդուկյանի «Պեպո»–ով։

 Տրվել են նաև վրացերեն և ռուս
երեն ներկայացումներ։ «Արաքսյան 
թատրոն»-ը եղել է դեմոկրատական 
ուղղության, աշխատավորությանը 
մատչելի մշակույթի օջախ, 
որտեղ ելույթ են ունեցել նաև 
հրավիրված առաջնակարգ 
դերասաններ Սիրանույշը, Հ. 
Աբելյանը։ 

Ոուսական առաջին 
հեղափոխության (1905) շրջանում 
«Արաքսյան թատրոն»-ում 
հաճախակի կազմակերպվել 
են դասախոսություններ ու 
ժողովներ, ելույթներ են ունեցել Ս. 

Շահումյանը և ուրիշներ։ 
Թատրոնում աշխատել են 
Պ. և Ա. Արաքսյանները, Գ. 
Պարոն-Սարգսյանը, Զաբելը, Ա. 
Վրույրը,  Ի. Ալիխանյանը, Ա. 
Բերոյանը, Ա. Խարազյանը և 
ուրիշներ։ Թատրոնի 
խաղացանկում եղել են 
«Պաղտասար աղբար», «Արշակ Բ», 
«Եկամտաբեր պաշտոն», «Ռևիզոր» 
և այլ պիեսներ։

«Արծրունու թատրոն» 
 Կառուցել է Գ․Արծրունին՝ 

իր միջոցներով 1878-
1979 թվականներին։ Ունեցել 
է պայտաձև հատակագծով 
դահլիճ (11 օթյակ, 
82 բազկաթոռ, 167 աթոռ, 100 
տեղանոց վերնահարկ)։ Բացումը 
կատարվել է 1879 թվականի 
մայիսին, համերգով։ Ամռանը 
ներկայացումներ է տվել Մ․ 
Բեհբությանի թատերախումբը, 
որի կազմում էին Գ․ Տեր-
Դավթյանը, Գ․ Պարոն-
Սարզսյանը, Հ․ Տեր-Գրիգորյանը, 
Վ․ Փաշայանը և ուրիշներ։ 
Աշնանից «Արծրունու թատրոն»-
ում տրվում էին Հայկական 
մշտական դերասանական խմբի 
ներկայացումները:

 Թատրոնը չուներ համապատաս
խան ակուստիկա, զգեստներ, դեկո
րներ և այլն, հրաժարվեց Արծրունու 
թատրոնում ներկայացումներ 
տալուց։ 1882 թվականից 
«Արծրունու թատրոն»-ում տրվում 
էին հայկական, վրացական և 
ռուսական ներկայացումներ։ 1880-
ական թվականների կեսերին 
Գ․ Արծրունին պարտքերի 
դիմաց վաճառեց շենքը, որը 
հետագայում կոչվեց «Վրաց 
ազնվականների թատրոն», և, 
քանիցս վերակառուցվելով, 
հրդեհից այրվեց 1914 թվականին։ 
Տեղում կառուցված շենքում գործել 
է Գրիբոյեդովի անվան ռուսական 
թատրոնը։

Բաթումի հայկական թատրոն
 Հիմնադրվել է 1886-ին, 

Ստեփան և Ալմա Սաֆրազյանների 
ջանքերով, որպես հայ 
թատերասերների խումբ։ 
Սաֆրազյաններից հետո խումբը 
ղեկավարել է Սմբատ Կարինյանը։ 
Առաջին ինքնուրույն ներկայացումը 
Սունդուկյանի «Գիշերվա սաբրը 
խեր է» կատակերգությունն էր 
և Մ․ Տեր-Գրիգորյանի «էս էլ քի 
մոցիքլութին» վոդևիլը։ 

1887-ին Բաթում հրավիրված 
Պ․ Ադամյանը և Զաբելը նպաստել 
են թատերախմբի կատարողական 
մակարդակի բարձրացմանը։ 1889-
ին խումբը պաշտոնապես 
ճանաչվել է որպես Թիֆլիսի Հայ 
բարեգործական ընկերության 
դրամատիկական սեկցիայի 
մասնաճյուղ։ Բեմադրվել են 
հայկական, ռուսական, դասական 
և ժամանակակից պիեսներ։ 1909-
ին Բաթումի հայկական թատրոնին 
հատկացվել է նոր շենք, որի 
բացումը կատարել է «Աբովյան–
Արմենյան թատերախումբը»։ 
Բաթումի հայկական 
թատրոնի ներկայացումներին 
հյուրախաղերով մասնակցել են 
Գ․ Չմշկյանը, Գ․ Տեր–Դավթյանը, 
Սիրանույշը, Հ․ Աբելյանը, 
Ա․ Արմենյանը, Հասմիկը, Ա․ 
Ոսկանյանը, Վ․ Փափազյանը, 
Ա․ Խարազյանը, Հ․ Ներսիսյանը, 
Ա․ Վրույրը, Ա․ Իփթարյանը և 
ուրիշներ։ Բաթումի հայկական 
թատրոնում դերասանական 
մկրտություն են ստացել Ս․ 
Ադամյանը, Հ․ Ւոսչանյանը, 
Ց․Ամերիկյանը, Լ․ Զոհրաբյանը, 
Ն․ Ալիխանյանը։ 1921-
ից թատրոնը ընդգրկվել է 
որհրդային Աջարիայի Գեղաշխի 
կազմում, ունեցել է 
դրամատիկական և օպերետային 
խմբեր։ 

1939-ին պետթատրոնը լուծարքի 
է ենթարկվել և Հ․ Ավետիսյանի 
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ղեկավարությամբ գործել որպես 
շրջիկ խումբ։ 1956-ին Աջարական 
ԽՍՍՀ կառավարությունը 
Բաթումի հայկական պետական 
թատրոնին հատկացրել է հատուկ 
շենք, թատրոնի ղեկավար Հ․ 
Ավետիսյանին շնորհել Աջարական 
ԽՍՍՀ արվեստի վաստակավոր 
գործչի, իսկ թատերախմբի 
անդամներ Լ․ Պետրոսյանին, Զ․ 
Եղիկյանին, Թ․ Բարսամյանին և Ն․ 
Բարությանին՝ վաստ․ արտիստի 
կոչում։ 1964 թվականից Բաթումի 
հայկական թատրոնը գործում է 
որպես ժողովրդական թատրոն։

Թբիլիսիի պատանի 
հանդիսատեսի հայկական 
թատրոն 

Թբիլիսիի պատանի 
հանդիսատեսի հայկական 
թատրոնը հիմնադրվել է 
1927 թվականին՝ որպես 
մանկապատանեկան թատրոն, 
որի ղեկավարը եղել է Արշակ 
Բուրջալյանը։

1928 թվականին թատրոնը 
կոչվել է 26 կոմիսարների անվամբ 
և բացվել Դեմիրճյանների «Քաջ 
Նազար» բեմադրությամբ։ 
1929 թվականի վերանվանվել 
է «Թիֆլիսի պատանի 
հանդիսատեսի հայկական 
պետական թատրոն»։ 

Այստեղ բեմադրվել են Ս․ 
Մթվարաձեի և Բ․ Գամրեկելու 
«Արսեն Մարաբդելի» (1936), 
Շիլլերի «Սեր և խարդավանք» 
(1939), «Չախ-Չախ թագավոր» 
(ըստ Թումանյանի, 1945), 
Սունդուկյանի «Խաթաբալա» 
(1945) գործերը ։

Թատրոնի գլխավոր 
ռեժիսորներն են եղել Արմեն 
Արմենյանը, Ալեքսանդր 
Աբարյանը, Ս․ Քափանակյանը, 
ռեժիսորներ՝ Լ․ Ֆիդանյանը, 
Հ․ Վարձիգուլյանը, նկարիչներ՝ 
Զ․ Սիմոնյանը, Վաղարշակ 
Էլիբեկյանը, Մ․ 
Կիրակոսյանը, դերասան-
դերասանուհիներ՝ Բաբկեն 
Ներսիսյանը, Ծ․ Վրույրը, Հ․ 
Խաչատրյանը, Ծ․ Գրիգորյանը, Ս․ 
և Լ․ Ալիխանյանները, Գ․ Փաշյանը 
և ուրիշներ: Փակվել է 1945 
թվականին։

Թիֆլիսի հայ 
դրաման ստեղծվել է 1921 թվակա
նին։ Թատրոնի դերասանական և 
ռեժիսորական կազմը անընդհատ 
փոխվում էր, այդ իսկ պատճառով 
ներկայացումները զգալիորեն 
տարբերվում էին մեկը մյուսից, որն 
էլ խանգարում էր միասնական ոճի 
ներկայացումներ ստեղծելուն։ 1930-
ական թվականներին թատրոնը 
գտնվում էր դժվար վիճակում, 
քանի որ թույլ ներկայացումները 
վանում էին հանդիսատեսին։ 1932-
1933 թվականներին 
թատերաշրջանում 

վերականգնվում են Արշակ 
Բուրջալյանի բեմադրություններից 
մի քանիսը՝ «Դատավճիռ», 
«Արյունոտ անապատ», «Անմեղ 
մեղավորները»։ Նոր 
բեմադրություններ են 
պատրաստում նաև Ստեփան 
Քափանակյանը և Ալեքսանդր 
Աբարյանը, սակայն թատրոնի 
կյանքում ոչինչ չէր փոխվում։

1936 թվականի մարտի 29-
ին «Շահնամե» ներկայացումով 
բացվում է Թիֆլիսի հայ դրամայի 
նոր շենքը Հավլաբար թաղամասում։ 
Նոր բեմադրությունները 
զգալիորեն բարձրացրեցին 
թատրոնի հեղինակությունը։ 
Այդ գործում մեծ էր Ալեքսանդր 
Աբարյանի դերը։ 1937-1940 
թվականներին նա բեմադրում է 
մի շարք պիեսներ՝ «Քանդած օջ
ախ», «Թոնդրակեցիներ», «Թշ
նամիներ»։ Բազմաթիվ հաջող 
բեմադրություններով հանդես 
եկավ նաև Ֆերդինանդ Բժիկյանը։ 
Թատրոն է հրավիրվում նաև Լևոն 
Քալանթարը։

Շերմազանյան դարբաս - 
թատերասրահ Թիֆլիսում։

Հիմնադրվել է 1836 թվականին։ 
Հասարակական-
թատերական գործիչ Գալուստ 
Շերմազանյանի երկհարկանի 
քարաշեն տունը վերակառուցվել, 
հարմարեցվել է թատերական շենքի 
և կոչվել իր անունով։ Գտնվել է 
Մեծ ծուռ (այժմ՝ Լերմոնտովի) 
փողոցի վրա։ Դահլիճը (30X32 
մ, բարձրությունը՝ 10 մ) ունեցել 
է 200 հանդիսատեղ։ Ներսը՝ զա
րդարված արևելյան ոճի նկարն
երով, կենտրոնում՝ բազմաճյուղ 
մոմակալներով5 ապակե մեծ 
ջահով։ Շերմազանյան դարբասը 
բացվել է Գ․ Շերմազանյանի 
մի պիեսով։ Մինչև Թամամշյան 
թատրոնի գործունեությունը 
(1851 թվականից) ներկայացվել 
են ռուսական, նաև վրացական 

պիեսներ ու իտալական  
օպերաներ։ 1859 թվակա
նից հայ թատերախումբը 
ներկայացրել է դրամատուրգ 
Պատկանյանի և մի քանի թարգ
մանական ողբերգություններ ո
ւ կատակերգություններ՝ իր իսկ 
ղեկավարությամբ։ 1865 թվականին 
երկրորդ անգամ Թիֆլիսի 
քաղաքագլուխ ընտրված 
Շերմազանյանի դեմ գրգռված համ
քարությունը 1865 թվականի հուլի
սի 27-ին կործանել է նրա տունն ու 
Շերմազանյան դարբասը։

Սուխումի հայկական թատրոն
Կազմակերպվել 

է 1928 թվականին, Աբխազական 
պետթատրոնին առընթեր՝ Հ․ 
Շահենի ղեկավարությամբ։ 
Բացվել է Բ․ Լավրենյովի «Բեկում» 
պիեսի ներկայացումով։ 1930-
1931 թվականներին 
գեղարվեստական ղեկավարն 
է եղել Արմեն Արմենյանը։ 
Բեմադրություններով հանդես 
են եկել նաև Աբխազական ԻՀ 
ժողովրդական արտիստուհի Է․ 
Շահինյանը, Հ․ Մանվելանը և 
ուրիշներ։ Թատրոնը ելույթներ է 
ունեցել Բաթումում, Սոչիում և 
այլուր։ Խաղացանկում եղել 
են Շիրվանզադեի «Նամուս», 
«Մորգանի խնամին», 
«Չար ոգի», Գաբրիել 
Սունդուկյանի «Պեպո», 
«Խաթաբալա», Հակոբ 
Պարոնյանի «Պաղտասար աղբար», 
Ս․ Բաղդասարյանի «Արյունոտ 
անապատ», Լ․ Միքայելյանի 
«Գոշ», Նիկոլայ Գոգոլի «Ռևիզոր», 
Ս․ Լևիտինայի «Դատավճիռ», 
Ջ․ Զաբարլիի «Սևիլ», «Ցաշար», 
Շեքսպիրի «Օթելլո», Շիլլերի 
«Ավազակներ» և այլ պիեսներ։ 
Թատրոնում աշխատել են՝ է․ 
Շահինյանը, Լ․ Խշտոյանը, Վ․ 
Նիկողոսյանը, Բ․ Վարդանյանը, 
Ա․ Նալչաջյանը, Պ․ Թադևոսյանը, 
Լ․ Թորոսյանը, Ա․ Ջիդարյանը, 

Ա․ և Մ․ Սանամյանները և 
ուրիշներ։ Սուխումի հայկական 
թատրոնում հյուրախաղերով 
հանդես են եկել Հովհաննես 
Աբելյանը, Վահրամ Փափազյանը, 
Ա․ Ավետիսյանը։ Թատրոնը փակվել 
է 1938 թվականին։ 1950-1960 ական 
թթ․ գործել է դրամատիկական 
խումբ՝ Ա․ Զիդարյանի ակտիվ 
մասնակցությամբ։ Բեմադրվել 
են Շիրվանզադեի «Պատվի 
համար», «Չար ոգի», Հակոբ 
Պարոնյանի «Մեծապատիվ 
մուրացկաններ», «Ատամնաբույժն 
արևելյան» և այլ պիեսներ։

Ստեփան Շահումյանի 
անվան «Որոնումների 
թատրոն», բացվել է 1921 թվակա
նի մայիսին՝ Թիֆլիսում ՝ «Հույսի 
կործանումը» ներկայացմամբ։ 
Թատրոն-ստուդիայի ղեկավարներն 
էին Լևոն Քալանթարը և Ստեփան 
Քափանակյանը։ Ստուդիայում 
սովորող և աշխատող 
երիտասարդները նոր ուղիներ էին 
փնտրում արվեստում և ցանկանում 
էին ստեղծել նոր ժողովրդական 
թատրոն։ Թատրոնի սաներից 
էին Սուրեն Քոչարյանը, Արմեն 
Գուլակյանը, Սարգիս Աբովյանը, 
Արշավիր Կորկոտյանը, Աստղիկ 
Աղասյանը և այլն:

Դիտարկելով արդի 
իրականությունը և 
ուսումնասիրելով համաշխարհային 
պրակտիկան՝ պարզ է դառնում, որ, 
անխոս, թատրոնը դեռ չի սպառել 
իրեն, որովհետև թատրոնի և 
դերասանի կենդանի խոսքն այն 
հիմնական առավելությունն է, որ 
ունի ժամանակակից և դասական 
թատրոնը։ Կենդանի խոսքը 
ներթափանցում է մարդու սրտի 
մեջ, նրան հաղորդակից դարձնելով 
այն իրադարձություններին, 
որոնք տեղի են ունենում բեմում, 
և հարստացնում է մարդու 
ներաշխարհը։
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Новое поколение молодежной 
организации при ААЦ «Нор Се-
рунд» ведет активную обществен-
ную деятельность. 

Одним из проектов организа-
ции стала интеллектуальная игра – 
NorQuiz. 

11 декабря состоялась вторая 
игра, наполненная атмосферой на-
ступающего Нового года.

NorQuiz – командная интеллек-
туальная игра, где участники отве-
чают на разного рода вопросы. Так, 
каждый тур был посвящен опреде-
ленной тематике: Родине, религии, 
национальной музыке, географии, 
а также новогодним обычаям.

Игру планируют проводить каж-
дый сезон. Молодёжная орга-
низация работает и над другими 

проектами, основным из которых 
является проект по приобщению 
армянской молодежи Санкт-Петер-
бурга к церкви.

О деятельности организации и 
будущих проектах можно ознако-
миться на информационных пло-
щадках «Нор Серунд».

 

Показ фильма прошёл в истори-
ческом здании Дома Кино. «Долгая 
ночь» ранее не выходила в россий-
ский прокат. Гостям мероприятия 
посчастливилось посмотреть фильм 
и пообщаться с приглашённым го-
стем, одним из сценаристов карти-
ны – Мирзоян Кнарик Амаяковной.

Действие фильма происходит 
в трёх временных измерениях – в 
наши дни, в эпоху Нарекаци и во 

время Геноцида армян. Историче-
ская драма рассказывает зрителям 
истории про сложные и запутанные 
человеческие взаимоотношения, за-
ставляет задуматься о важности се-
мейных ценностей.

Фильм одержал победу сразу в 
нескольких номинациях Националь-
ной премии «Анаит», был признан 
лучшим фильмом года. Картина так-
же была выдвинута на «Оскар» и 
российскую премию «Ника».

АРМА планирует на регулярной 
основе проводить эксклюзивные 
показы фильмов армянских режис-
сёров. Следите за анонсами, чтобы 
ничего не пропустить.

ПОКАЗ ФИЛЬМА 
ЭДГАРА БАГДАСАРЯНА «ДОЛГАЯ НОЧЬ»

 В ДОМЕ КИНО 
4 декабря Армянская Региональная Молодёжная Ассоциация Санкт-Петербурга (АРМА)  
провела первый эксклюзивный показ фильма «Долгая ночь» армянского кинорежиссёра,  

актёра, продюсера и сценариста Эдгара Багдасаряна.

РУБРИКА «КИНО И ТЕАТР»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА NORQUIZ 
от «НОР СЕРУНД» при ААЦ
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Гости вечера – сотрудники ген. 
консульства РА в СПб, преподавате-
ли, коллеги, друзья и родители чад 
Наиры Левоновны. Официальная 
гостья вечера – певица Лилит. 

История основания танцевально-
го ансамбля берет свое начало еще с 
90-х гг. За это время через коллектив 
прошли более 1000 молодых ребят. 
В ансамбле сменилось несколько 
поколений танцоров. Здесь были 
взращены сотни молодых, ярких, 
талантливых ребят. Именно здесь, 
через язык танца, они получали свое 
первое представление о родной ар-
мянской культуре.

Эти художники вычерчивают 
четкий рисунок танца на сцене, и 
каждый из них вносит в общую па-
литру оттенок своего мастерства и 
творчества. Они – профессионалы в 
деле задевать самые глубокие стру-
ны души зрителей, артисты, которые 
раскрашивают жизнь только яркими 
красками: улыбками, счастьем, до-
бром и любовью!

За 20 лет коллектив дал более 
3000 концертов, хореографами – по-
становщиками были созданы десят-
ки национальных танцев, которые 
получили признание на престиж-

ных международных конкурсах и 
фестивалях.

Главная миссия ансамбля – сохра-
нение и популяризация танцеваль-
ного искусства армянского народа.

 Самая важная заслуга коллек-
тива в том, что здесь, в Северной 
столице, так далеко от родины, ре-
бята учились не только танцевать, 

но и говорить, мыслить, а глав-
ное– чувствовать себя частью ве-
ликого народа. 

Во время мероприятия с привет-
ственными словами выступили пред-
седатель Совета АНКА Санкт-Пе-
тербурга Карен Ромикович Мкртчян, 
и/о Генерального консула Армении в 
СПб Мария Бабаян, главный специа-

лист отдела межнациональных отно-
шений Санкт-Петербургского Дома 
национальностей Разия Орлова, со-
ветник губернатора Ленинградской 
области по межнациональным отно-
шениям Владимир Михайленко.

По итогам вечера коллектив ан-
самбля и его руководитель были 
удостоены почетных грамот «За ак-
тивное продвижение армянского тан-
цевального искусства, за многолет-
нюю наставническую деятельность, 
направленную на углубление армяно 
– российских гуманитарных связей».

 Сегодня ансамбль является лау-
реатом многочисленных фестивалей 
и конкурсов. А его руководитель – 
обладательница самых выдающихся 
наград, свидетельствующих о высо-
чайшем профессиональном мастер-
стве хореографа – постановщика, не 
только армянских танцев, но и тан-
цев народов мира. Главное, что их 
объединяет – это то, что высокое на-
циональное искусство стало частью 
их жизни и судьбы.

Донара Мкртчян

 «ВЕЧЕР ПРИ СВЕЧАХ»
6 декабря 2022г. в Санкт-Петербурге состоялся сольный концерт армянского ансамбля «Айастан».  

Воспитанница известного Ансамбля армянской народной песни и пляски им. Татула Алтуняна,  
художественный руководитель ансамбля Наира Левоновна Хачатрян, организовала «Вечер при свечах»  

в Весеннем лофте на крыше. 

РУБРИКА «КИНО И ТЕАТР»

27 ноября 2022 г. во Всеволожске 
состоялось собрание членов мест-
ной армянской общины. И основ-
ным обсуждённым вопросом было 
открытие воскресной армянской 
школы. Сказано-сделано! И в тече-
ние всего лишь одной недели энер-
гичными усилиями членов общи-

ны школа имени Егише Чаренца по 
адресу: Армянский переулок, д. 7, 
была открыта! 

Миссия и задачи школы – не толь-
ко обучение детей армянскому язы-
ку, но и погружение их в армянский 

мир, ознакомление с историей, де-
ятелями культуры, науки, спорта и 
т.д. Учёба в школе абсолютно бес-
платная. Пока в школе два класса: с 
6 до 10 лет и старше 10. На началь-
ном периоде занятия ведут три пре-
подавателя: Рузанна Амбарян, Мане 
Давтян и Заруи Закарян.

Благотворительный Фонд «Наше 
Дело» поздравляет наших всеволож-
ских соотечественников с этим заме-
чательным событием, желает, чтобы 
все вопросы в общине решались так 
оперативно и качественно. А нашим 
детишкам, которые уже посещают 
школу и будут посещать её в буду-
щем, желаем с гордостью овладевать 
знаниями по великой истории нашей 
Родины, ее научным, культурным и 
спортивным достижениям!

Арам Даниелян,
Председатель Попечительского 

Совета Благотворительного  
Фонда «Наше Дело»

ОТКРЫТИЕ ВОСКРЕСНОЙ АРМЯНСКОЙ ШКОЛЫ 

РУБРИКА «ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
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Եղիշե Չարենց՝ հավետ 
անհանգիստ, հավետ որոնող, 
ծովային փոթորկին նմանվող մեծ 
պոետ ու քաղաքացի։

Նա եկավ, բոցավառվեց որպես 
մի վիթխարի խարույկ և հանգավ իր 
սերնդի աչքի առաջ։

Բնությունը շռայլ էր նրա 
նկատմամբ, բախտը` ժլատ։ 
Բնությունը օժտել էր նրան բազում 
շնորհներով, բախտը նրան չէր 
սահմանել երջանկություն։ Նման 
բացառիկ մարդիկ ծնվում և 
ստեղծում են այլոց երջանկության 
համար։ 

Երևի նման հանճարեղ 
մարդկանց մոտ կա վաղաժամ 
մահվան կանխազգացում։ 
Այդ է պատճառը, որ նրանք 
ձգտում են լիարժեք ապրել 
Աստծո շնորհած գերագույն 
պարգևի՝ կյանքի յուրաքանչյուր 
ակնթարթը։ Նրանք համոզված 
են իրենց հանճարեղության 
մեջ։ Եվ դա սնապարծություն 
չէ։ Տասնինը տարեկանում նա 
գրեց

․․․ԵՎ անցած կյանքս 
կդառնա ԼԵԳԵՆԴ

Օրերիս նման անդարձ ու 
վսեմ։

Այսպես սկսվեց մեր դարի 
մեծագույն բանաստեղծ 
Եղիշե Չարենցի մահվան 
85-ամյակին  նվիրված հուշ-
երեկոն, որ կազմակերպել էին 
Հայ Առաքելական Եկեղեցու 
Լազարյանների անվան հայեցի 
դաստիարակության կենտրոնի 
մանկավարժ, փոխտնօրեն  
Ռուզաննա Կուրղինյանը և «Նոր 
սերունդ» երիտասարդական 
կազմակերպությունը։ 

Կազմակերպիչներն ու 

հանդիսատեսները միասին անցան 
չարենցյան քառուղիներով։ Եղան 
անտաշ քարով շինված  Կարսի 
տանը, զրուցեցին Աբգար աղայի 
հետ, ծանոթացան մանուկ 
Սողոմոնի ընտանիքին։ 

Թողած Կարսում, գետի ափին, 
տունս՝ շինված անտաշ քարով, 
Կարսը թողած, Կարսի այգին ու 
հայրենի երկինքը մով․․․

Նրա հետ գնացին Վան՝ 
ազատագրելու Վանը թուրքերից։

Մոսկվայում  մնաս բարով 
ասացին Կարինե Քոթանջյանին։

Թե Կարինե Քոթանջյանին 
տեսնեք Կարսի փողոցներում― 
Ասե՜ք նրան՝ Չարենցն ասավ - մնաս 
բարո՜վ, մնաս բարո՜վ…

Նրա հետ միասին վերապրեցին  
ու տեսան բոլոր փայփայած  
երազանքների ու հուսերի 
վախճանը և  անձնազոհության  
գերագույն դրսևորումը

․․․Թող ո՛չ մի զոհ չպահանջվի 
ինձնից բացի,

Ուրիշ ոտքեր կախաղանին թող մոտ 
չգան.

Եվ թող տեսնեն ի՛մ աչքերի մեջ 
կախվածի,

Իմ բո՛րբ երկիր, լուսապսակ քո 
ապագան։

Թող դուրս ընկած իմ աչքերի մեջ 
կախվածի

Նոքա տեսնեն պայծառ օրերդ 
ապագա,-

Թող ո՛չ մի զոհ չպահանջվի ինձնից 
բացի,

Ո՛չ մի ստվեր կախաղանին թող մոտ 
չգա․․․

Այդ օրը հույզերը, ափսոսանքը, 
անդառնալի կորստի կսկիծը․ 
արցունքները, ոգևորությունը 
միախառնվել են։ Մարդկային 
տոկունության անգերազանցելի 
օրինակ։ 

Օ, դո՛ւք, ասպետներ չնչի՛ն 
դավերի, 
Ի՞նչ եք քչփչում ճանկերդ սրած.—

Եվ ճամփիս գուցե օձերի նման 
Ինձ արյունոտեն ժանիքները ձեր,— 
Բայց պի՛նդ է ոգիս... Ու ո՛չ մի 
ժանիք 
Ինձ չի՛ բաժանի իմ անդուլ դարից, 

Ինչպես ո՛չ մի ուժ ինձ չի՛ բաժանի 
Իմ շռնդալից, պայծա՛ռ քնարից...

1937 թվականի  նոյեմբերի 27-ի 
առավոտյան, Երևանի բանտի 
հիվանդանոցում օրեր շարունակ 
տևած անգիտակից վիճակից հետո, 
բոլորից լքված՛ ու անօգնական իր 
մահկանացուն  կնքեց  ժամանակի 
մեծագույն բանաստեղծը։

Նա, որ արդեն վաղուց լեգենդ 
էր դարձել իր ժողովրդի համար, 
շարունակեց այդպես էլ ապրել 
մինչև իր նոր հարությունը։ Նրա 
անունն ու գործը դուրս մղվեց 
ժամանակի պաշտոնական 
գրանցումից, բայց չմոռացվեց, 
ապրեց օրերի հոգևոր պատմության 
մեջ։

Ես եկել եմ դարերից ու գնում եմ 
հաղթական

Դեպի դարերը նորից՝ դեպի 
վառվող Ապագան։

Ներկաները հաճույքով լսեցին 
Չարենցի բառերով գրված 
երգերը Ռուզաննա Կուրղինյանի 
կատարմամբ։

Նա շնորհակալություն 
հայտնեց Երևանում Չարենցի 
տուն-թանգարանի գլխավոր 
ֆոնդապահ Անուշ Թասալյանին 
համագործակցության համար։ 

Միջոցառման վերջում  
շնորհակալական խոսքով հանդես 
եկան Հայ Առաքելական Եկեղեցու 
Լազարյանների անվավ  հայեցի 
դաստիարակության կենտրոնի 
տնօրեն Բելա Ավագյանը։ 
Միջոցառումն ամփոփեց Ղևոնդ 
քահանա  Տեմկինը։

 ՓՈԹՈՐԿԱՀՈՒՅԶ  ԴԱՐԻ  
ՄԵԾ  ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ

  Ռուզաննա Կուրղինյան
Рузанна Кургинян

Ե՛ս եմ հիմա - մի պոետ․ և իմ անունը - Չարենց -
Պիտի վառվի դարերում, պիտի լինի բա՜րձր ու մեծ:
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 Ս/թ նոյեմբերի 27- ին 
ք. Պուշկինի «Ուրարտու» 
կիրակնօրյա դպրոցում  տեղի 
ունեցավ «Արի՛, Չարենց 
արտասանենք» երեկոն՝ նվիրված 
անվանի գրող, թարգմանիչ, 
հրատարակիչ, նորագույն շրջանի 
հայ գրականության առաջնորդ 
Եղիշե Չարենցի հիշատակին 
(կազմակերպիչ՝  դպրոցի 
ուսուցչուհի Լիլիթ Մկրտչյան):

 Երեկոյի մեկնարկը տրվեց՝  «Ո՛վ 
հայ ժողովուրդ, քո միակ 
փրկությունը քո հավաքական 
ուժի մեջ է» - հայ ժողովրդի ոգուն 
յուրովի մարտունակություն, 
ուժ ու կորով հաղորդող կոչ-
պատգամով, որը բազմիցս է կերտել 
հաղթանակների ու նվաճումների 
պսակ։ Այնուհետեւ փորձեցինք 
վեր հանել, թե ո՞վ է հանճարն 
այս ոգեղեն տողերի։ Ո՞վ էր նա, 
որ եկավ, ապրեց, տառապեց, 
ոգևորվեց, հիասթափվեց, խնդաց ու 
լացեց, ապա հեռացավ՝ աշխարհին 
թողնելով իր շիկացած մտքից, իր 
զարմանահրաշ ապրումներից 
ծնված քերթությունը... Բախվեցինք 
այն փաստին, որ իր տողերի մեջ 
պետք է փնտրենք նրա ճշմարիտ 
կենսագրությունը, որի հետքերով էլ 
առաջնորդվեցինք։ 

Ներկայացվեց անվանի գրողի 
կենսագրությունը, ցուցադրվեցին 
դրվագներ պոետի կյանքից։ 
Հնչեցին նրա կյանքի տարբեր 
փուլերում ծնունդ առած 
ստեղծագործությունները։ 

Հատուկ շեշտադրվեցին 
«Դանթեական առասպել» եւ 
«Ամբոխները խելագարված» 
պոեմները, ուր ցայտում է պոետի 
հեղափոխական ու մարտունակ 
ոգին, որ տանում է դեպի Նաիրյան 
երկրի ազատատենչությանը։ 

«Գանգրահեր տղան» պոեմը 
ներկայացրեց դպրոցի ուսուցչուհի 
տիկին Սուսաննա Գաբրիելյանը, որ 
յուրովի շունչ տվեց երեկոյին։

Ի դեպ, ուշագրավն այն էր, որ 
երեկոյին մասնակցում էին տարբեր 
սերունդների ներկայացուցիչներ՝ 
ուսուցիչներ, ծնողներ, դպրոցի 
սաներ եւ նույնիսկ նախկին 
շրջանավարտներ, ովքեր անմասն 
չմնացին Չարենցի արևահամ բառ 
ու բանից...  

Չարենց արտասանեցին ու 
երգեցին նաև դպրոցի ուսուցիչներ 
տիկին Սուսաննա Գաբրիելյանը, 
Գայանե Մանուկյանը, տիկին 
Սեդա Քոչարյանը, դպրոցի 
կյանքով ապրող մեր տաղանդավոր 
ծնողները։ «Ձյունապատ լեռներ», 
«Ուշ երեկոյան» երգերը,  մեր 
ուսուցիչների կատարմամբ,  յուրովի 
մտերմիկ և ընկերական դարձրին 
երեկոն, իսկը՝ չարենցյան։ 

Չարենցի ազատատենչ ոգուց 
սահուն անցում կատարեցինք դեպի 

լիրիկա. չէ՞ որ Չարենցը նաև սիրո 
ու լիրիկայի մեծ սիրահար է։ 

Ներկայացվեց Չարենցի 
մեծ սերն՝ ուղղված Արփենիկ 

Աստվածատուրյանին (Արփենիկ 
Չարենցին), ում անվանի պոետը 
կոչեց «հերոսական կին ու 
բարեկամ» և ում հիշատակին 
ձոնեց «Տաղարան» ժողովածուն, 
հայ բանաստեղծության օրինաչափ 
ծնունդը, որն էլ դարձավ հայ 
գրականության պայծառ ու 
իմաստուն հոգևոր ուղենիշը։ 
Ուրարտցիներն,  ասես, մի շնչում 
ներկայացրին «Տաղարանն» իր 
սկզբով, ընթացքով ու ավարտով։ 
Տաղերը ներկայացվեցին ասմունքի 
եւ երգի տարբերակներով, ինչն 
ավելի կենդանի դարձրեց Չարենցի 
ոգին։  Յուրովի շեշտադրմամբ 

նեկայացվեց «Տաղարան»-ի վերջին 
տաղը՝ «Ես իմ անուշ Հայաստանի 
արևահամ բառն եմ սիրում...»-ն 
ասմունքի և երգի տարբերակներով՝ 

որպես «Հայր մեր»-ին համարժեք 
աղոթք՝ համայն հայության համար: 
Վերջինիս էլ, որպես երեկոյի 
ամփոփիչ ակորդ, հաջորդեց 
նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն 
պարը՝ «Մախմուր աղջիկ»-ն 
«Ուրարտու» պարային համույթի 
կատարմամբ (գեղ. ղեկավար՝ 
Զավեն Վիրաբյան): 

Դպրոցի տնօրեն տիկին 
Նաիրա Արծրունու և ներկաների 
գնահատմամբ՝ երեկոն 
բավականին հաջողված էր, 
հագեցած բովանդակությամբ  եւ 
ներկայացուցչականությամբ, իսկ 
Չարենցը՝ հավետ կենդանի մեր մեջ։

 «ԱՐԻ՛, ՉԱՐԵՆՑ 
ԱՐՏԱՍԱՆԵՆՔ»

Լիլիթ Մկրտչյան
Лилит Мкртчян
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Երևանից հեռու գտնվող խուլ 
գյուղերից մեկում էր ապրում 
Հեղնար տատը: Արդեն ութսուն 
տարին բոլորած՝ Հեղնար տատն 
իր ողջ կյանքն անց էր կացրել 
այս գյուղում, որտեղ ամուսնացել 
էր, տուն ու տեղ դրել, երեխաներ 
ունեցել: Նրա դեմքը պարուրած 
յուրաքանչյուր կնճիռ, ձեռքերին 
գոյացած յուրաքանչյուր ճաք ու 
ճերմակած մազ արտացոլում էին 
ապրած կյանքի դժվարություններն 
ու դրանց մեջ լույսի պես ցոլացող 
բազում երջանիկ պահեր, որոնք 
այսօր էլ ջերմացնում են նրան, երբ 
ակամա հիշողությունների գիրկն է 
ընկնում:

Հեղնար տատը միայնակ էր 
ապրում: Ամուսինը տասը տարի 
առաջ էր մահացել, իսկ երեխաները 
վաղուց ամուսնացել ու լքել էին 
գյուղը: Նրանք հազվադեպ էին 
այցելում իրենց մորը, կարելի 
է ասել՝ անգամ մոռացել էին 
նրա գոյության մասին: Տատի 
միայնությունն ինչ-որ չափով 
փարատում էր ճեփ-ճերմակ 
մի կատու, որ ձմռան մի ցուրտ 
երեկո, բոլորովին հանկարծակի, 
հայտնվել էր նրա տանն ու իր 
ներկայությամբ լցրել այնտեղ 
տիրող ճնշող լռությունը: Հեղնար 
տատը բավական համեստ էր 
ապրում: Նա մի քանի հավ ուներ, 
որոնցից էլ ստանում էր իր ողջ 
եկամուտը՝ վաճառելով  կամ  
փոխանակելով հավկիթները հացի 
կամ նպարեղենի հետ: Պատահում 
էր նույնիսկ, որ նա օրերով քաղցած 
էր մնում: Այդ պահերին նրա միակ 
մխիթարանքը ճերմակ կատուն էր, 
որն ամեն վայրկյան տատի կողքին 
էր: Նա ժամերով նստում էր տատի 
ոտքերի մոտ կամ հենց  կողքին, 
հնամաշ թախտի վրա՝ իր փափուկ 
գլխով շոյելով նրա չորացած 
ձեռքերը:

-Իմ փափլիկ, - կատվին շոյելով 
ասում էր տատը, - ինչ լավ է, որ 
գոնե օր ծերության միայնակ 
չեմ, որ գոնե դու կաս կողքիս: 
Կատուն կարծես հասկանում 
էր նրա յուրաքանչյուր բառը 
և ի պատասխան թափ էր 
տալիս իրեն: Կատուն ամենուր 
ուղեկցում էր Հեղնար տատին, 
թե՛ հավաբուն՝ հավերին կեր 

տալու և ձվերը հավաքելու, եթե 
ածած էին լինում, թե՛ գետը 
լվացք անելու և թե՛ պարզապես 
գյուղում զբոսնելիս: Նա տատի 
հավատարիմ ու անբաժան ընկերն 
էր դարձել և, որովհետև տատը 
ծերության հետևանքով արդեն 
բավականաչափ չէր տեսնում, 
կատուն դարձել էր նաև նրա 
աչքերը: Հեղնար տատը կատվին 
վստահում էր այնպես, ինչպես իր 
սեփական անձին:

Ձմռան ցրտաշունչ երեկոներից 
մեկն էր: Հեղնար տատը վառել 
էր վառարանը, մաքրել այն երկու 
կարտոֆիլները, որոնք հարևանն 
էր բերել իր համար, կտրել ու շարել 
էր արդեն  թեժացած կրակին, 
նստել, սպասում էր կատվին: 
Կես ժամից ավելի սպասեց նրան 
Հեղնար տատը: Հանկարծ դրսից 
շան հաչոց ու կատվի մլավոց լսվեց: 
Մի քանի րոպե շարունակվեցին 
այդ ձայները, ասես անդիմադրելի 
պայքար էր ընթանում նրանց 
միջև: Ի վերջո, ձայները մարեցին: 
Վերջին վայրկյանին մի թույլ 
մլավոց լսվեց՝ պայքարից հոգնած 
ճերմակ կատվի վերջին մլավոցը:

Հեղնար տատը նորից միայնակ 
էր: Դրախտը, որ նրա շուրջ 
ստեղծել էր ճերմակ կատուն, 
անհետ չքացել էր: Նա սկսեց 
հազվադեպ դուրս գալ տնից, 
անգամ դադարեց այցելել հավերին 
և բոլորովին աչքաթող արեց 
նրանց: Նա օրերով պառկում 
էր թախտին և մտածում այն 
միակ մխիթարանքի մասին, որն 
այլևս իր հետ չէր: Շոշափելով 
թախտի այն հատվածը, որտեղ 
սովորություն ուներ պառկելու 
կատուն, Հեղնար տատի ձեռքերը 
դիպչում են մի կլորացած, փափուկ 
առարկայի: Այն ճերմակ կատվին 
էր հիշեցնում և, մինչև անգամ 
տատին թվաց, թե իր կատուն է կուչ 
եկել թախտի անկյունում: Տատը 
գրկեց նրան ու իր կողքին դրեց: 
Այն դարձավ նրա երևակայական 
ընկերն ու մշտապես իրեն լսող լավ 
բարեկամը:

Կատուն, որն ապրում էր 
տատիկի երևակայության մեջ, մի 
բրդե շալ էր, որ այնքա՜ն նման էր 
ճերմակ կատվին և նրա դյութիչ  
փափկությանը:

ՃԵՐՄԱԿ ԿԱՏՎԻ ԴՐԱԽՏԸ
РАЙ БЕЛОЙ КОШКИ

Հասմիկ Ավետիսյան
Асмик Аветисян

Երևանի Թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի 
III կուրսի ուսանող, սցենարիստ

…Ուզում ենք տարին 
ամբողջ նրա տիեզերքում լինել, 
կուզենայինք մեր բեկված, շաղված-
շփոթված երթի գլխին իր դրոշը 
տեսնել՝ այդ խիզախի, ուզում 
ենք իր հետ մեր ազգակցությունը 
հայտնաբերել՝ այդ բարձր ու 
շիտակի, ուզում ենք՝ իր օրինակով՝ 
այս հոգեվարող ժամանակի 
առաջ պապանձված համր 
չլինել - Հայոց ժամանակներ 
ու տարածություններ բացել 
Հայոց մեր Բանի առջև, մեզ 
տեսնել մեր նախնիների և գալիք 
պարմանիների հավերժորեն մեկ 
և նույն երթի մեջ և հուսալ ու 
հավատալ մեր հավերժությանը:

Արժանի՞ է, կարո՞ղ ենք, այսօր 
ի՞նքն է արժանի:

Տարորեն՝ հենց ինքն է 
արժանի, տարորեն՝ այս մենք 
չենք անակնկալ վրա եկել իր 
ծանր պարտամուրհակին, 
տարորեն՝ ինքն ամեն պահի մեզ 
հետ ու մեր ժամանակինն է եղել, 
եթե անգամ իր աղարտված ու 
խաթարված ժամանակը և մեր 
աղարտված ժամանակը հակադիր 
են ու պատերազմի մեջ են՝ ինքը 
մեր ժամանակի առաջնորդն է, 
որովհետև ինքը ազատության 
ոգին ու ազատությունն ինքն է. 
հոգևոր ճորտությանն անընտել՝ 
նա չէր կարող կաղապարվել ու 
պատկանել ոչ անգամ որևէ շատ 
մեծ գաղափարի ու կուսակցության 
և ոչ անգամ միայն իր ժամանակին:

Գավառի ու գավառամտության 
թշնամի՝ նա կարողանալո՞ւ է 
մի ամբողջ տարի, գոնե մեկ 
տարի, պատկանել մեր ազգային 
հանրությանը. բռնության ու 
խեղճության թշնամի, մինչև 

ուղնուծուծը ինտերնացիոնալիստ, 
իր գործի էությամբ ազգային 
մեր էությունից անօտարելի՝ 
բզկտված իր զորագնդով նա չի՞ 
լքելու բռնացողների ու խեղճերի, 
եղծված ինտերնացիոնալի ու 
վտանգված նացիոնալի մեր 
ճամբարը, մենք կարողանալո՞ւ 
ենք նրա ողջ շքախումբը 
եթե ոչ մեծարել, ապա գոնե 
հանդուրժել մեզանում: Ուզում 
եմ կարողանանք և կարենալու 
ենք: Նրանք Չարենցինն են և 
Չարենցյան են - այդ Լենինը, այդ 
Մյասնիկյանը, այդ կոմունարները, 
Նաիրյան մեր խեղճության վրա 
այդ ողբանզովքը, ազգային այս 
նզովքից թոթափվելու այդ համառ 
ու տևական ճիգը, որպես թե դև 
Մհերը ջանում է քարից զատվել և 
չի զորում, չի զորում- այդ հիստերիկ 
քրքիջը կռապաշտության ու 
կործանվող կուռքերի վրա, այդ 
նոր ու նորովի կռապաշտությունը, 
մարդու աստվածային այդ 
չար զայրույթը և ստրկական 
այդ խեղճ հնազանդությունը, 
կործանումի և վերաշինումի այդ 
հավերժական հոլովույթը, մարդու 
և մարդկության այն ու այնպիսի 
ճանաչողությունը՝ որ ամեն ինչ և 
ամեն ոք կարող էր նշվել սիմվոլով, 
որ կարող էր ստույգ բարիկադներ 
կապել և յուրաքանչյուր հայեցողի 
սուրը ձեռքին զինվոր դարձնել,- այս 
ամենը Չարենցինն ու Չարենցյան 
են և պարտավոր են մերը լինել, 
մենք պարտավոր ենք մերը 
դարձնել:

Բոլոր ժամանակների ու 
բոլոր կողմերի վրա մենք կարող 
ենք մեր քայլը հաստատ դնել. 
Չարենց անուն խիզախ այդ 
ճանապարհորդը մեզանից 
առաջ եղել է ամենուր, և ոչ 
մի խավար խոռոչ մեզ համար 
կործանումն չի դարանում, այլ 
միայն հայտնագործության 
սարսուռ, անգամ կործանումի 
հայտնագործություն:

Երանի այն զորագնդին, որի 
հետախույզը ինքն է, երանի 
մերազնյա ու աշխարհի այդ 
ազատանուն. երանի մեզ՝ որ նրա 
ու նրանց ճամբար ենք մտնում 
- ելնելու ենք հարաշարժության 
խիզախությամբ համակված, 
ելնելու ենք մեր բոլոր կապանքները 
թոթափած…

ВЕЧЕР ПАМЯТИ  
ЕГИШЕ ЧАРЕНЦА 

Հրանտ Մաթևոսյան 
21.01.97 թվական
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И эта заметка о мужской части 
семьи Арутюнян, проживающей 
в Санкт-Петербурге: отце Иване и 
сыновьям Вазгене и Феликсе. Ваз-
ген (старший из братьев) и Феликс 
(младший) родились в Санкт-Петер-
бурге. И, как истинные петербурж-
цы, с самого детства развивались 
гармонично, сочетая занятия музы-
кой под влиянием мамы Маргариты 
Феликсовны и спортом под влия-
нием отца Ивана Вазгеновича. Оба 
закончили эстрадно-джазовое отде-

ление Охтинского Центра эстетиче-
ского воспитания: Вазген по классу 
фортепиано, а Феликс – саксофона. 
И в результате стали уникальны-
ми – играющими на музыкальных 
инструментах чемпионами по Оя-
ма-каратэ.  Список заслуженных 
наград братьев впечатляет! Стар-
ший – Вазген – 7-кратный Чемпион 
Санкт-Петербурга, Чемпион России, 
вице-чемпион Европы, бронзовый 
призер Чемпионата Мира. Млад-
ший – Феликс – 10-кратный Чемпи-

он Санкт-Петербурга, вице-чемпион 
России, 2-кратный победитель Все-
российских соревнований, Чемпион 
Европы, Чемпион Мира!  Оба брата 
по итогам Первенства, Кубка и Чем-
пионата России были отобраны в со-
ставе сборной России на очередной 
Чемпионат Мира (для взрослых) и 
Первенство Мира (для спортсменов 
12-17 лет), которые состоялись в 
г. Орел с 30.10 по 06.11.2022 г. Около 
1600 спортсменов из 15 стран приня-
ло участие в этих мероприятиях. 

Арутюнян Феликс, ученик 10 
класса гимназии, завоевал золотую 
медаль и стал Чемпионом Мира в ка-
тегории 16-17 лет! Феликс стал двух-
кратным Чемпионом Мира (2019  г., 
2022 г.) по всестилевому каратэ, 
полный контакт! Арутюнян Вазген, 
19-летний студент Военно-меди-
цинской академии им. С. М. Киро-
ва, в упорной конкурентной борьбе 
занял на Чемпионате Мира 5-е ме-
сто. И уже после Чемпионата Мира, 
в ноябре 2022 г., Вазген вновь стал 
чемпионом Санкт-Петербурга. Ну 
а их отец, Иван Вазгенович, пол-

ностью поддерживая сыновей в их 
желании достигать высот в спорте, 
уже в достаточно «зрелом» возрасте 
также начал заниматься Ояма-каратэ 
и занял на проходящем одновремен-
но с Чемпионатом Мира Междуна-
родном Фестивале IASKF 3 место в 
категории мужчины-ветераны! Так 
держать!!!

Арам Даниелян,
Председатель Попечительского 

Совета Благотворительного  
Фонда «Наше Дело»

Дорогие читатели! Мы продолжаем рассказывать о наших соотечественниках,  
чьими достижениями можем по праву гордиться! 

ИВАН, ВАЗГЕН И ФЕЛИКС АРУТЮНЯНЫ

РУБРИКА «СПОРТ»

Александр Рустамович родился в 
1986 году в Армении, в г. Арташат. 
В 2001 году переехал жить с семьей 
в Санкт-Петербург. В 2004 году вер-
нулся в Армению для прохождения 
срочной службы, которую окончил 
в 2006 году. После службы в армии 
в 2007 году вернулся в Санкт-Пе-
тербург, где поступил в Санкт-Пе-
тербургский Горный Университет, 
который окончил в 2013 году.

С 2014 года начал профессио-
нально заниматься армлифтингом. 
В этом же году стал Чемпионом 

Санкт-Петербурга и выиграл Все-
российский мастерский турнир 
«Русский танк».

В 2015 году стал двукратным 
Чемпионом Санкт-Петербурга и 
Чемпионом России по армлифтингу. 
В этом же году получил звание «Ма-
стер спорта международного клас-
са». В 2016 году стал Чемпионом Ев-
ропы, а затем и Чемпионом Мира по 
армлифтингу. Также в 2016 году стал 
Вице-президентом регионального 
представительства WAA в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области. В 

2017-2018 гг. стал лучшим тренером 
по армлифтингу в Санкт-Петербур-
ге. В 2019 Александр Хачатрян года 
стал двукратным чемпионом Евро-
пы по армлифтингу и победителем  
4-го Кубка Стран Балтии. В декабре 
2020 году стал уже двукратным Чем-
пионом Мира. А в июле 2021 года 
– трехкратным Чемпионом Европы. 
Также является многократным побе-
дителем Всероссийских мастерских 
турниров и чемпионатов.

С 2015 года по настоящее вре-
мя Александр Рустамович работает 

тренером по армлифтингу. Среди его 
воспитанников более 20 мастеров 
спорта, около 40 кандидатов в масте-
ра спорта, Чемпионы Мира и Евро-
пы, России и Санкт-Петербурга.

Арам Даниелян,
Председатель Попечительского 

Совета Благотворительного  
Фонда «Наше Дело»

Дорогие читатели! Мы планируем в нашей газете рассказывать о наших соотечественниках,  
достигших больших высот и живущих рядом с нами.  И одним из них является  

Хачатрян Александр Рустамович, знаменитый спортсмен и тренер,  
неоднократный Чемпион мира и Европы по армлифтингу. 

ХАЧАТРЯН АЛЕКСАНДР РУСТАМОВИЧ


