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Ա . 
ԾՆ Ո ՒՆԴ  Ե Ւ  Մ Ա Ն  Կ Ո Ւ  Թ Ի ՒՆ

Գէորգ Դ. կա թո ղի կո սը ծնուած է 1813 թուի յու լի սի 
5-ին Կ. Պոլ սի Սա մա թիա ա րուար ձա նում, մի ար-

հես տա ւոր ըն տա նի քի մեջ: Հայրն էր ա տաղ ձա վա ճառ 
(քե րես տե ճի) Գ րի գո րի որ դի մահ տե սի Պետ րոս, որ պա-
րա պում էր իբրև մին թան ճի՝ ե նի չե րի նե րի հա մար վեր նազ-
գեստ (մին թան) կա րե լով, իսկ մայ րը կո չուում էր մահ տե սի 
Սր բու հի: Բա րե պաշտ և ջեր մե ռանդ ծնող ներն ի րենց զա-
վա կին տղայ տա րի քից մե ծաց նում էին կրօ նա կան ոգ ւով, 
այն պես որ մա նուկ Գ րի գոր Քե րես տե ճեանն եօթ նա մեայ 
հա սա կում ար դեն, ինչ պէս և ժա մա նա կի շատ մա նուկ ներ, 
բե րան գի տէր ե կե ղե ցա կան շատ ա ղօթք ներ:

1820 թ. սկսուում է Գ րի գո րի դպրո ցա կան դաս տիա րա-
կու թիւ նը Հով սէփ դպրի ձե ռով, ո րը իւր տա նը մաս նա ւոր 
ու սում նա րան էր պա հում. ե րե խա նե րը շա բա թա կան վարձ 
տա լով դպրին, սո վո րում էին գրել կար դալ, քրիս տո նէա կան 
վար դա պե տու թիւն, ժա մա սա ցու թիւն և շա րա կան եր գել:

Աղ քա տիկ ու սու մը, միա ցած թուա բա նա կան ու քե րա-
կա նա կան չնչին տե ղե կու թիւն նե րի հետ, մա նուկ Գ րի գո-
րի մեջ պի տի զար գաց նէր միայն սէր առ ե կե ղե ցին: Եօթ 
տա րի յե տոյ Յա րու թիւն ա մի րայ Պեզ ճեա նի (1) հո գա ցո-
ղու թեամբ ու ծախ քով: Կա րա պետ պատ րիար քի (2) հսկո-
ղու թեան տակ, բա ցուում է Գում գա փուի պատ րիար քա կան 
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ե կե ղե ցու Ժա ռան գա ւո րաց վար ժա րա նը, ուր դա սա խո սում 
էր ժա մա նա կի հռչա կա ւոր գիտ նա կան վար ժա պետ Գ րի-
գոր պա տուե լի Փեշ տի մալ ճեան (3): Վար ժա րա նը բա ցուած 
էր քա հա նա յու թեան պատ րաս տուող պա տա նի նե րի ու հա-
սա կա ւոր դպիր նե րի հա մար: Եր կու տա րի, 1827-1829 թթ., 
Գ րի գոր Քե րես տե ճեանն ևս  ու րիշ նե րի հետ յա ճա խե լով 
այդ դպրո ցը, ուր և ցե րե կը ճա շում էին Պեզ ճեա նի հա շուով, 
իս կա պէս այս տեղ ստա նում է պա տուե լի Փեշ տի մալ ճեա-
նից իւր բա րո յա կան ու մտա ւոր կրթու թիւ նը և կ րօ նա կան 
ե կե ղե ցա կան ծա նօ թու թիւն նե րը, թե պէտև, ան շուշտ, շատ 
սահ մա նա փակ ու միա կող մա նի:

  Ուս ման ըն թաց քում իւր ու շի մու թեամբ, ջա նա սի րու-
թեամբ ու հա մես տու թեամբ այն քան գրա ւում է իւր պա տուէ-
լիի և Կա րա պետ պատ րիար քի ա ռան ձին սէրն և վա յե լում 
նո ցա խնամ քը, որ 1830 թ. մա յի սի 25-ին, երբ ար դեն Գ րի-
գորն իւր ուս ման ըն թացքն ա ւար տած էր և ս տա ցած իւր 
վկա յա կա նը՝ պատ րիար քի ոս կե գիր կոն դա կով ու կնի քով, 
կար գուում է Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար քա կան փո խա նոր-
դա րա նի քար տու ղար և  ա մե նայն ժրա ջա նու թյամբ վա րում 
է իւր պաշ տօ նը չորս տա րի, Ա ռա քել ա ւագ քա հա նա յի (4) և  
ա պա Պ րու սա ցի Պօ ղոս վար դա պե տի (յե տոյ Կ. Պոլ սի Հա-
յոց պատ րիարք) փո խա նոր դու թեան (5) օ րով:

Բ . 
ՎԱ Ր  Դ Ա  Պ Ե Տ  Ե Ւ  Ք Ա  Ր Ո  Զ Ի Չ

Տ ղայ հա սա կից ստա ցած բա րե պաշ տա կան կրթու-
թիւ նը, որ ե տոյ ա ւե լի ևս զար գա ցած էր իւր դպրո-

ցա կան շրջա նի մեջ, ծնեց նում է պա տա նի Գ րի գո րի մեջ 
ձգտում ու ցան կու թիւն հոգ ևոր կոչ ման, և նա ուխ տում է 
իւր կեան քը նուի րել իւր ե կե ղե ցու և ժո ղովր դի ծա ռա յու-
թեա նը, ընտ րե լով յատ կա պետ կու սակ րօ նու թիւ նը: Այդ 
մի ջո ցին հրա ժա րուում է պատ րիար քու թիւ նից Կա րա պետ 
ար քե պիս կո պո սը, ո րի տեղ պատ րիարք է ընտր ւում Պ րու-
սա ցի Ս տե փա նոս ար քե պիս կո պո սը, Ա ղաւ նի կո չուած (6): 
Սա ևս, ինչ պէս իւր նա խոր դը, ա ռան ձին հո վա նա ւո րում է 
ե րի տա սարդ Գ րի գո րին, ո րին և, նո րա ցան կու թեան հա մե-
մատ, 1834 թուի ապ րի լի 7-ին պատ րիար քա կան ե կե ղե ցու 
մեջ ձեռ նադ րում է սար կա ւագ, իսկ 1835 թուի սեպ տեմ բե րի 
մէ կին կու սակ րօն քա հա նայ՝ Գէորգ ա նու նով:

Գէորգ ա բե ղան իւր հոգ ևոր գոր ծու նեու թիւնն սկսում է 
քա րոզ չու թեամբ և շատ շու տով կա րո ղա նում է իւր ճար տա-
րա բան լե զուով գրա ւել ունկն դիր նե րի հա մակ րու թիւ նը: 
Նոյն թուի դեկ տեմ բե րի 9-ին պատ րիար քը ե կե ղե ցու մեջ, 
խիստ հա ւա նե լով նո րա մի քա րո զին, տա լիս է նո րան վար-
դա պե տա կան գա ւա զա նի մաս նա ւոր իշ խա նու թիւն:
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Գէորգ վար դա պետն ա ւե լի ևս մեծ ե ռան դո վը շա րու նա-
կում է քա րո զել Գում գա փուի մայր ե կե ղե ցում և  ու րիշ ե կե-
ղե ցի նե րում: Հա զիւ իւր ձեռ նադ րու թեան տա րին բո լո րած, 
այն քան վա յե լում է Կ. Պոլ սի ա մի րա նե րի և  իշ խան նե րի 
սե րը, որ նո ցա խնդրե լով Ս տե փա նոս պատ րիար քը նո րան 
Խաս գիւ ղի Ս. Ս տե փա նոս ե կե ղե ցու քա րո զիչ է նշա նա կում, 
նո րան յանձ նե լով միան գա մայն և Խաս գիւ ղի ե կե ղե ցին և 
դպ րո ցը կա ռա վա րե լու հոգ:

Այս տեղ ա հա՛ ա ռա ջին ան գամ Գէորգ վար դա պե տի հա-
մար բա ցուում է գոր ծու նէու թեան ըն դար ձակ աս պա րէզ, և  
ո րո շուում է նո րա բո լոր գոր ծու նեու թեան բնա ւո րու թիւ նը, 
ո րով պի տի ըն թա նար նա իւր ամ բողջ կեան քի ըն թաց քում, 
այն է ե կե ղե ցի բա րե կար գել, քա րոզ նե րով ու մաս նա ւոր 
խօս քե րով զարթ նեց նել ժո ղովր դի մեջ սէր դէ պի ե կե ղե ցի, 
և  որ գլխա ւորն է՝ ժո ղովր դի դաս տիա րա կու թիւ նը մա նուկ 
սերն դի կրթու թիւ նից սկսել. մի բան որ յե տոյ նո րան պի տի 
տար «Դպ րոց նե րի պաշտ պան» ա նու նը: Ան շուշտ շա տերն 
ու նե ցել են և նոյն այդ ձգտումն ու ցան կու թիւ նը, բայց շատ 
քչե րին է տրուած այն մաք րակ րօն կեան քը, մնա ցած հո գե-
բուխ խօս քե րի շնորհ քի հետ, որ վա ռում է քա րոզ չի ունկն-
դիր նե րին աս տուա ծա յին կրա կով, և նո րա խօս քե րը իբրև 
դա տա րակ ծնծղայ չեն հնչում, այլ գոր ծի են փո խա նա-
կուում: Ե թէ մի կող մից Գէորգ վար դա պե տի քա րոզ չա կան 
համ բա ւը խուռն բազ մու թիւն էր միշտ բե րում ե կե ղե ցի լսե-
լու նո րան, միւս կող մից նո րա խօս քը թա փան ցում է լսող նե-
րի սիր տը և շա տե րը յօ ժա րա կամ յանձն են առ նում ի րենց 
կա րո ղու թիւ նից մաս հա նել յօ գուտ ե կե ղե ցու շի նու թեան և 
կր թու թեան: Այս պէս յի շենք միայն, որ Խաս գիւ ղի գլխա ւոր 
ա մի րա նե րից մե կը, Մկր տիչ Ճե զաիր լեան (7), Գէորգ վար-
դա պե տի խօս քից յոր դո րուած իւր հո վա նա ւո րու թեան տակ 
է առ նում դպրո ցը, շէն քը շի նում. իսկ Գէորգ վար դա պե տը 

իւր հաս կա ցու թեան չա փով բա րե կար գում է դպրո ցը, ըստ 
կա րել ւոյն պի տա նի ու սու ցիչ ներ կար գում և դպ րո ցը խա լի-
ֆա յա կան դրու թիւ նից հա նում, լե զու ներ և  ու րիշ ուս մունք-
ներ մտցնե լով և գ րա դա րան բա նա լով: Բայց որ գլխա ւորն 
է, նա հոգ է տա նում և  աղջ կե րանց կրթու թեան հա մար, բաց 
է ա նում և  օ րիոր դաց դպրոց, և  այս այն քան վաղ ժա մա-
նակ նե րում, երբ աղ ջիկ նե րի կրթու թիւնն ա ւե լորդ և նոյն 
իսկ վնա սա կար բան էր հա մա րուում:

Գէորգ վար դա պետն այն կու սակ րօն բնա ւո րու թիւն նե-
րից չէր, ո րոնք վստահ չլի նե լով ի րենց վրայ, եր կար ժա մա-
նակ մի տե ղում ու մի պաշ տօ նի մեջ չեն սի րում մնալ, այլ 
թա փա ռում են այ սօր այս տեղ, վաղն այն տեղ, ոչ մի գոր ծի 
հիմք չդնե լով, կամ չյա րատ ևե լով ի րենց սկսած գոր ծի մէջ 
և գ լուխ չհա նե լով ի րենց աշ խա տան քը: Նա սի րով եր կար 
տա րի ներ և գու ցէ իւր ամ բողջ կեան քը, կըմ նա Խաս գիւ-
ղում, հո գա լով այն տե ղի ժո ղովր դի հոգ ևոր պի տոյ քը, բայց 
հան գա ման քը փո խուում է և չորս տա րուց յե տոյ նա ստի-
պուած է լի նում թող նե լու իւր գոր ծը:

Այդ ժա մա նակ նե րը բո ղո քա կան քա րո զիչ նե րը Ա մե րի-
կա յից ա ռա ջին ան գամ ե կել էին Կ. Պոլ սի քրիս տո նեայ 
հա յե րի մեջ քրիս տո նէու թիւն քա րո զե լու: Նոր դա դա րած 
էր այն շար ժու մը, որ Հա յոց մէջ մի քա նի տա րի ա ռաջ ուղ-
ղուած էր կա թո լի կու թեան ուղ ղու թեան դեմ՝ յա րու ցա նե-
լով հայ ե կե ղե ցուց ան ջա տուած նե րի հա մար հա լա ծանք և  
աք սոր 1827- 1828 թուին: Ռուս-տաճ կա կան պա տե րազ մից 
յե տոյ Ադ րիա նա պոլ սի դաշ նագ րու թեամբ ա պա հո վուած 
հռով մէա կան հա յերն աք սո րից վե րա դար ձել էին և մինչև 
ան գամ ի րենց ա ռան ձին գլուխն ու քիչ յե տոյ, 1835-ին, 
ի րենց պատ րիարքն ու նէին (8): Հա յե րի աչ քը վա խե ցած էր 
օ տար ե կե ղե ցի նե րի ո րո սոր դու թիւ նից, և  այժմ ի րենց բո-
լոր ու շադ րու թիւ նը դարձ րին նո րեկ բո ղո քա կան նե րի վրայ: 



14 15

Սո ցա դէմ մա քա ռե լու հա մար յատ կա պէս պատ րիարք էր 
ընտ րուած Մար զուա նի ա ռաջ նորդ Յա կով բոս ե պիս կո պո-
սը (9): Սա, չխրա տուած նոյն իսկ քրիս տո նէու թեան պատ-
մու թիւ նից, որ հա լա ծել կնշա նա կէ տա րա ծել, և  ոչ իսկ իւր 
մօ տիկ ժա մա նա կա կից, թէ ինչ պէս կա թո լիկ հա յե րի հա-
լա ծան քը նո րա նով վեր ջա ցաւ, որ կա թո լիկ նե րի հա մայն-
քը Հա յոց ե կե ղե ցուց ան ջա տուե ցաւ, բո ղո քա կա նու թեան 
ա ռաջն առ նե լու հա մար նոյն պէս խստու թիւն նե րի դի մեց, 
նզո վեց հրա պա րա կավ բո ղո քա կա նու թիւնն ու Լու թե րի 
վար դա պե տու թիւնն և բո ղո քա կա նու թեամբ խմո րուած նե-
րին Փոքր Ա սիա աք սո րե լու տուաւ: Գէորգ վար դա պետն 
այդ բուռն մի ջոց նե րին հա մա միտ չէր իւր բնա ծին լու սա-
միտ հաս կա ցո ղու թեամբ, այլ ընդ հա կա ռակն բո ղո քա կա-
նու թեան դէմ մա քա ռե լու բուն զեն քը հա մա րում էր դպրոցն 
ու ժո ղովր դի դաս տիա րա կու թիւ նը, ո րով և բո ղո քա կա ներն 
էին գոր ծում հա յոց մեջ և գ րա ւում հա յե րին: Պետք էր կա-
նո նա ւոր դպրոց ներ բա նալ և ձ րի ու սում տալ աղ քատ հայ 
մա նուկ նե րին, աղ քատ նե րին ու որ բե րին խնա մել, ան գործ-
նե րին պաշ տօն տալ: Սա կայն պատ րիարքն սկզբում այս 
կրթա կան զեն քը ձեռ չէր առ նում, այլ միայն պա տու հա սող 
գա ւա զա նը:

Գէորգ վար դա պե տը, որ չէր գոր ծադ րում խիստ մի ջոց-
ներ, կաս կա ծե լի դար ձաւ պատ րիար քի աչ քին, իբրև բո-
ղո քա կա նու թեան դէմ ան տար բեր մնա ցող մէ կը և  երբ նա 
պատ րիար քի ձե ռը չմատ նեց բո ղո քա կա նու թեան հա րող-
նե րից մի քա նի սին՝ աք սո րե լու հա մար, պատ րիար քը հրա-
մա յեց նրան իբրև աք սոր եր թալ Պե րա քա րոզ չու թեան, 
որ այդ ժա մա նակ պա տուա ւոր պաշ տօն չէր հա մա րուում: 
Գէորգ վար դա պե տը պատ րաստ էր իւր նոր պաշ տօ նա-
տե ղին փո խադ րուե լու, լաւ ի մա նա լով, որ պաշ տօ նը չէ, որ 
մար դուս փա ռա ւո րում է, այլ մարդն է, որ պաշ տօ նը բարձ-

րաց նում է, երբ մի կող մից Խաս գիւ ղի ա մի րա ներն ու ժո-
ղո վուր դը գրգռուե ցան, չու զե լով բա ժա նուել ի րենց սի րե լի 
վար դա պե տից, և դի մե ցին պատ րիար քին ի րենց թող նել 
ի րենց վար դա պե տին, իսկ միւս կող մից Մի ջա գիւ ղի ա մի-
րա ներն ու իշ խան ներն ու զե լով օգ տուիլ հան գա ման քից և 
Գէորգ վար դա պե տին ի րենց քա րո զիչ ու նե նալ, խնդրե ցին 
պատ րիար քին ի րենց հա մար քա րո զիչ նշա խա կել նո րան: 
Պատ րիարքն տես նե լով այս հա մակ րան քը, որ ու նէր Գէորգ 
վար դա պե տը ժո ղովր դի մեջ, յետ կանգ նեց նո րան Պե րա 
աք սո րե լու հրա մա նից, բայց և միան գա մայն իւր պա տի ւը 
պա հե լու հա մար չթո ղեց վար դա պե տին իւր հին պաշ տօ նի 
մեջ, այլ 1840 թ. մար տի 2-ին ու ղար կեց Մի ջա գիւղ, որն այդ 
ժա մա նակ ա մի րա նե րի բնա կա վայրն էր, ինչ պէս և Խաս-
գիւ ղը:

Շու տով Յա կո բոս պատ րիարքն էլ, երբ Անգ լիա յի դես-
պա նը պաշտ պան կանգ նեց բո ղո քա կան նե րին, հա մո զուե-
ցաւ, որ բո ղո քա կա նու թեան դէմ կռուե լու հա մար հար կա-
ւոր է դպրոց ներ բա նալ, ո րոնց կա րիքն ար դէն 18-րդ դա րու 
վեր ջե րից սկսած զգա ցուել էր Կ. Պոլ սի հա յոց մեջ, և կր թու-
թեան, գործն այն քան ա ռաջ էր գնա ցել, որ մինչև ան գամ 
հի մուել էր Իս կիւ տա րում 1838-ին, մի բարձ րա գոյն դպրոց 
Ս. Ե րու սա ղէ մայ ճե մա րա նը: Այս դպրո ցի պահ պա նու թեան 
և զար գաց ման հա մար շատ էր աշ խա տում պատ րիար քը, 
բայց ժա մա նա կի ա մի րա նե րը թշնա մու թիւն ու նե նա լով 
ճե մա րա նի հիմ նադ րի, Պա լեան Կա րա պետ ա մի րա յի (10) 
դէմ, ոչ մի նպաստ չեն տա լի, իսկ երբ պատ րիար քը ար հես-
տա ւոր նե րի օգ նու թեանն է դի մում, ա մի րա նե րը բո լո րո վին 
հրա ժար վում են ար հե տա ւոր նե րի հետ մա նակ ցու թիւն ու-
նե նա լուց, դպրո ցի պահ պա նու թեան մէջ: Սկ սուում է ժո-
ղովր դի հա սա րակ դա սա կար գի և  ա մի րա նե րի մէջ կռիւ, 
ո րը վեր ջը պի տի Տաճ կա հա յոց սահ մա նադ րու թեան տա-
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նէր, բայց ո րի ան մի ջա կան հետ ևանքն այն է լի նում, որ Յա-
կո բոս պատ րիար քը ստի պում է հրա ժա րուել: Իւր նա խորդ 
Ս տե փա նոս պատ րիար քը վերս տին կոչ ւում է այդ պաշ տօ-
նին 1840 թ. հոկ տեմ բե րի 28-ին, և Գէորգ վար դա պետն Ազ-
գա յին Գե րա գոյն ժո ղո վի ո րոշ մամբ գնում է Ար մաշ իբրև 
հրա ւի րակ պատ րիար քի, իսկ նոյն թուի դեկ տեմ բե րի 12-
ին նոյն ժո ղո վի ընտ րու թեամբ և պատ րիար քի հա ւա նու-
թեամբ ստանձ նում է պատ րիար քա կան փո խա նոր դու-
թեան պաշ տօ նը, ո րը վա րում է մինչև 1843 թ. յու նուա րի 
22-ը: Սա կայն ե րի տա սարդ Գէորգ վար դա պե տը իւր այս 
նոր պաշ տօ նի մէջ չի թող նում իւր հին պաշ տօ նը, Մի ջա գիւ-
ղի քա րոզ չու թիւ նը և  այս տե ղի դպրո ցի հո գա բար ձու թիւ նը, 
ո րով յա ջող վում է նո րան գրա ւել Մի ջա գիւ ղի ա մի րա նե րի 
սէրն ու յար գան քը, ինչ պէս և  ու նէր ար դէն Խաս գիւ ղի ա մի-
րա նե րի նը: Իսկ իւր մե ծա ւո րի, Ս տե փա նոս պատ րիար քի 
հա մակ րու թիւնն ար դէն շատ վա ղուց վա յե լում էր, այն պէս, 
որ 1841 թ. յու նուա րի 15-ին պատ րիար քը տա լիս է նո րան 
վար դա պե տա կան ծայ րա գոյն իշ խա նու թիւն և  ե պիս կո պո-
սու թեան վկա յա կան, թէ պէտ և  ան մի ջա պէս չի յա ջող վում 
նո րան գալ Ս. Էջ միա ծին ձեռ նադ րուե լու հա մար: Նոյն սէ րը 
վա յե լում է նաև Աս տուա ծա տուր պատ րիար քից (11) և  ա պա 
Մատ թէոս պատ րիար քից (12), որ և մեծ ժո ղովր դա կա նու-
թիւն ու նէր և կո չուած էր այդ դժուար պաշ տօ նին՝ ժո ղովր դի 
և  ա մի րա նե րի միջև՝ ազ գա յին գոր ծե րը պատ րիար քի հետ 
միա սին վա րե լու ի րա ւուն քի հա մար ծա գած խռուու թիւնն 
իւր ժո ղովր դա կա նու թեամբ վե րաց նե լու:

Գ . 
Պ Ր Ո Ւ  Ս Ա  Յ Ի  Ա  Ռ Ա Ջ  Ն Ո Ր Դ

Գէորգ վար դա պե տը Մատ թէոս պատ րիար քի օ րով 
չկա րո ղա ցաւ վա րել իւր փո խա նոր դու թեան պաշ-

տօ նը: Նա հի ւան դա նում է, և պատ րիար քը Մի ջա գիւ ղի 
Մաք սուտ և Ճա նիկ ա մի րա նե րի (13) խորհր դով ուղ ղար-
կում է նո րան Պ րու սա, հան քա յին ջեր մուկ նե րը՝ բժշկուե-
լու: Այս տեղ կար ճատև ժա մա նակ մնա լով՝ վար դա պետն 
այն քան շու տով կա րո ղա նում է գրա ւել քա ղա քա ցոց սէ րը, 
որ նո քա հան րադ րու թեամբ խնդրում են Մատ թէոս պատ-
րիար քին նո րան ի րենց ա ռաջ նորդ կար գել: Պատ րիար քը 
ըն դու նում է ժո ղովր դի խնդի րը և Գե րա գոյն ժո ղո վի հա-
ւա նու թեամբ 1844 թ. օ գոս տո սի 2-ին Գէորգ վար դա պե տը 
Պ րու սա յի ա ռաջ նորդ է կար գուում, ուր և  ուղ ևո րուում է նա 
հոկ տեմ բե րի 7-8-ին՝ սուլ թան Աբ դիւլ Մե ջի դի (14) հրո վար-
տակն ստա նա լուց յե տոյ: Ըն դու նե լու թիւ նը լի նում է մեծ 
հան դի սով ու թա փո րով. խուռն բազ մու թիւնն ըն դա ռա ջում 
է. տե ղի նա հան գա պե տի կող մից նո րա թիկ նա պա հը ա ռաջ-
նոր դի ա ռաջն է բե րում, ըստ սո վո րու թեան, ոս կե թել ծա ծա-
կո ցով զար դա րած նժոյգ ա ռաջ նոր դի հա մար:

Գէորգ վար դա պե տը Կ. Պոլ սի ա մի րա նե րի ու ժո ղովր-
դի սէ րը վա յե լե լուց յե տոյ իւր գոր ծու նէու թեամբ, այս տեղ 
ար դէն գտել էր իւր բուն պաշ տօ նա վայ րը, ուր նա պի տի 
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մնար, մինչև իւր կա թո ղի կոս ընտ րուի լը, մի ան գամ միայն 
կար ճատև մի ջոց թող նե լով այդ պաշ տօ նը Կ. Պոլ սի պատ-
րիար քու թիւ նը վա րե լու հա մար:

Իւր ժա մա նե լու երկ րորդ օ րը պաշ տօ նա կան այ ցե լու-
թիւն ներ տա լով նա հան գա պե տին, Ռու սաց, Անգ լիա յի և 
Ֆ րան սիա յի դես պան նե րին և փո խայ ցե լու թիւն ներն ըն դու-
նե լուց յե տոյ ան մի ջա պէս սկսում է հո վուել իւր հօ տը:

Ի՞նչ է ա ռաջ նոր դի պա րա տա կա նու թիւ նը: Իւր բա նա ւոր 
հօ տը կա ռա վա րել նո րա կա րիք նե րի հա մե մատ: Պ րու սան 
մեծ մա սամբ մի թրքա խօս քա ղաք էր, ուր հայ քա հա նա-
ներն ան գամ լաւ հա յե րէն խօ սել չգի տէին, և  ուր հայ ժո-
ղովր դի հա յու թիւ նը մեծ մա սամբ միայն հայ քրիս տո նէա-
կան ե կե ղե ցու հետ սերտ կա պուած լի նե լովն էր ո րո շուում: 
Հաս կա նա լի է, որ սրտա ցաւ ու հաս կա ցող ա ռաջ նոր դի 
հոգսն այն պի տի լի նէր, որ մի ջոց ներ ձեռք առ նէր իւր հօ տի 
մէջ հա յա խօ սու թիւն մտցնե լու: Այս է ե ղել Գէորգ վար դա-
պե տի ա ռա ջին ու մեծ հոգ սը Պ րու սա յում, և  այդ թրքա խօ-
սու թեան դէմ դար մանն ան շուշտ դպրո ցով պի տի լի նէր: Ոչ 
շատ տա րի ներ ա ռաջ նոյն դար մանն էր գտել նոյն ժա մա-
նա կի ա մե նա մեծ մար դը, հո գե լոյս Ներ սէս կա թո ղի կոսն 
իւր ե պիս կո պո սու թեան օ րով մի ու րիշ մեծ թե մի հա մար 
(15): Նոյ նը գտնում է և Գէորգ վար դա պե տը իւր թե մի հա-
մար:

Ար դարև, կա յին Պ րու սա յում երկ սեռ դպրոց ներ, բայց 
ո ղոր մե լի նախ նա կան դրու թեան մէջ: Հայ մա նուկ նե րը 
թիւր քա կան ձևով ժո ղո վուած մի սե նեա կի մէջ, որ դպրո ցի 
ամ բողջ շէնքն էր կազ մում, հա զիւ հա յե րեն տա ռե րը ջո կել 
էին սո վո րում, ա ռանց հաս կա նա լու կար դա ցա ծի ի մաս-
տը և  ա ռանց հա յե րեն լե զուով մի եր կու նա խա դա սու թիւն 
կազ մել կա րո ղա նա լու: Վա ճա ռա կան ներն և  ար հես տա ւոր-
նե րը մի եր կու տա րի դպրոց ու ղար կե լուց յե տոյ ի րենց զա-

ւակ նե րին, շտա պում էին դպրո ցից հա նել ար հես տա ւո րի 
կամ վա ճա ռա կա նի մօտ ու ղար կե լու: Գէորգ վար դա պետն 
իւր գործն սկսում է երկ սեռ դպրոց նե րը բա րե կար գե լով, 
ո րին նա ար դէն վարժ էր Խաս գիւ ղի քա րոզ չու թեան ժա-
մա նա կից: Հար կա ւոր էր նախ դպրո ցի հա մար շէնք: Դ րամ 
գտնե լը դժուար չէր նո րան, ինչ պէս ա մեն մեծ մար դու հա-
մար: Նա Կ. Պոլ սում շատ ծա նօթ ու բա րե կամ հա րուստ 
ա մի րա ներ ու նէր, ո րոնք նո րա հա մար պատ րաստ էին 
ի րանց օ ժան դա կու թիւ նը չխնա յե լու: Եւ շու տով նո ցա նուի-
րա բե րու թեամբ յա ջո ղում է վար դա պե տին դպրո ցի վա յել 
երկ յար կա նի շէնք կա ռու ցե լով, ութ յար մա րա ւոր սե նեակ-
նե րով: Դպ րո ցի հա մար, ժամ նա կի հա մե մատ՝ քիչ ու շատ 
պատ րաս տուած վար ժա պետ ներ ու վար ժու հի ներ են բե րել 
տրուում Կ. Պոլ սից: Բայց այդ ա մե նը դեռ գրա ւա կան չէին 
յա ջո ղու թեան հա մար: Հար կա ւոր էր հո գի, ե ռանդ ու ոգ ևո-
րու թիւն ներշն չել թէ՛ վար ժա պետ նե րի, թէ՛ ա շա կերտ նե րի և 
թէ՛ ծնող նե րի մէջ, և Գէորգ վար դա պետն այդ ե ռանդն ու նէր 
ու րի շին տա լու հա մար ոչ միայն ե կե ղե ցու բե մից քա րո զե-
լով, այլ և  ըն տա նիք նե րի մէջ և  ու րիշ տե ղե րում ու սու ցա նե-
լով:

Ա մե նայն օր դպրոց այ ցե լե լով իւր ներ կա յու թեամբ ազ-
դում էր նա ու սու ցիչ նե րի պա րապ մունք նե րի վրայ, ան ձամբ 
հար ցու մեր տա լիս և յա տուկ ու շադ րու թիւն դարձ նում հա-
յա խօ սու թեան վրայ, յա ռա ջա դէմ նե րին գո վում, թոյ լե րին 
խրա խու սում: Ու սումն ա մեն քի հա մար էր հար կա ւոր. աղ-
քատ ա շա կերտ նե րին պէտք էին դա սա րա նա կան պի տոյք-
ներ` տա լիս էր, այլ և դ րամ ու հան դեձ:

Ա սել չի ու զիլ, որ ա ռաջ նոր դի այս ա ռան ձին հո գա ցո-
ղու թիւ նը ա ռան ձին սէր է զար թեց նում ժո ղովր դի մէջ դէ-
պի դպրո ցը, և դպ րո ցի ա շա կերտ նե րի թի ւը կրկնա պատկ-
վում է: Բայց այդ դեռ բա ւա կան չէր հա յա խօ սու թիւ նը քա-
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ղա քի մէջ տա րա ծե լու. դեռ շատ ու շատ ե րե խա ներ կա յին 
ո րոնք, ոչ թէ ծնող նե րի աղ քա տու թեան, այլ տգի տու թեան 
պատ ճա ռով դպրոց չէին յա ճա խում և  ան կիրթ էին մնում. 
և  ա հա Գէորգ վար դա պե տը իւր քա րոզ նե րով այն քան կա-
րո ղա նում է ազ դել ժո ղովր դի վրայ, որ ար հես տա ւոր նե րին 
ու վա ճա ռա կան նե րին հա մո զում է ո րո շում կա յաց նե լու՝ որ 
մինչև դպրո ցը չա ւար տեն և  ա ռաջ նոր դի ստո րագ րու թեամբ 
վկա յա կան չու նե նան, այն պի սի տղա յոց չըն դու նեն ի րենց 
մօտ ա շա կերտ: Այս ա ռա ջին մեծ քայլն էր. այ նու հետև ար-
դէն հեշտ էր երկ րորդ մեծ քայլն ա նել, յան դի մա նե լով և 
նոյն իսկ կրօ նա կան պա տիժ նշա նա կե լով այն ծնող նե րի 
հա մար, ո րոնք հոգ չէին տա նում ի րենց որդ ւոց կրթու թեան 
վրայ, յա ջո ղել հա յոց դպրո ցում ու սու մը պար տա դիր դարձ-
նել ա մեն քի հա մար:

Այդ ան դուլ գոր ծու նէու թեան ու ե ռան դի հետ ևանքն այն 
է լի նում, որ կարճ ժա մա նա կում տղա յոց դպրո ցի ա շա-
կերտ նե րի թի ւը 500-ից անց նում է, իսկ օ րիոր դաց դպրո-
ցի նը` 400-ից: Մեր ժա մա նակ մեր երկ րի հա մար այդ շատ 
մեծ գործ չէ: Բայց պէտք է եր ևա կա յել, թէ մի թիւր քա կան 
քա ղա քում ինչ քան մեծ ջանք պի տի գործ դրած լի նի վար-
դա պետն այն ժա մա նա կում, որ պէս զի այդ քան աղ ջիկ ներ 
մի տեղ ժո ղո վէ: Եւ Գէորգ վար դա պե տը ոչ մի բան ձե ռից 
բաց չէր թող նում ու սու մը ժո ղովր դի մէջ սի րե լի դարձ նե լու 
հա մար: Նա շատ լաւ գի տէր, թէ ինչ պէս ա մեն հայ ծնող 
մխի թա րուում էր, երբ տե նում էր ժա մում իւր զա ւա կի փոխ 
ա սե լը, կամ լսում նո րա շա րա կա նը: Որ չափ ևս  ա ռա ւել մեծ 
պի տի լի նէր այդ մխի թա րու թիւ նը, երբ ա ռաջ նոր դը հրա-
մա յե, որ Հ ռիփ սի մեան և Գա յիա նեան կոյ սե րի տօ նե րին 
աղ ջիկ նե րը եր գեն ժա մեր գու թեաբ ու պա տա րա գի մի ջո-
ցին, կամ Ծնն դեան և Զատ կի ճրա գա լու ցին տղա նե րի հետ 
կար դան Դա նիէ լի գիր քը, ո րի ըն թեր ցումն ա մեն հայ ծնո ղի 

փա փա քե լի է իւր զա ւա կի հա մար: Այս ա մե նի հետ ևանքն 
այն է լի նում որ շու տով դպրո ցի շէն քը բա ւա կա նու թիւն չէ 
տա լիս և կա րիք է զգա ցուում, ու րիշ նոր երկ սեռ դպրոց բա-
նա լու: Ար դարև, այդ դպրոց նե րի մէջ շատ բան չէին սո վո-
րեց նում, գրել կար դալ, սրբա զան պատ մու թիւն, թուա բա-
նու թիւն, վա յել չագ րու թիւն, աղջ կե րանց նաև ձե ռա գործ, և  
ա պա, իբրև ա ռան ձին դաս հա յե րէն խօ սակ ցու թիւն: Բայց 
այդ ևս քիչ չէր իւր ժա մա նա կի և տե ղի հա մար, մա նա ւանդ, 
երբ այդ լի նում էր բա րե կարգ ձևով: Շու տով հայ դպրոց-
նե րի բա րե կար գու թեան համ բա ւը հռչա կուում է ամ բողջ 
քա ղա քի մէջ, այն պէս որ տե ղում ապ րող եւ րո պա ցիք, հիւ-
պա տոս ներ և նոյ նիսկ հա րուստ յոյ նե րը՝ ի րենց դպրոց-
ներն ու ղար կե լու տեղ հա յոց դպրոց են ու ղար կում, ի րենց 
զա ւակ նե րին, միան գա մայն նիւ թա պէս նպաս տում հա յոց 
դպրոց նե րին: Գէորգ վար դա պե տը սի րե լի էր ոչ միայն հա-
յե րին, այլ և  օ տար նե րին: Եր կու տա րուց յե տոյ ա ռաջ նոր դի 
բա րի ա նունն ու բա րե կարգ կա ռա վա րու թեան համ բա ւը 
այն քան բարձ րա նում է, որ 1846 թ. յու նի սի 11-ին սուլ թան 
Մե ջի դից ստա նում է Իֆ թի խա րի (գո հու նա կու թեան) ա կա-
նա կուռ շքան շան:

Ա շա կերտ նե րի հոգ ևոր բա րո յա կան կրթու թեան հետ 
մեծ ու շադ րու թիւն է դարձ նում ա շա կերտ նե րի մի ջո ցով և  
ըն տա նիք նե րի մէջ հա յա խօ սու թիւն մտցնե լու: Բայց այդ 
հեշտ չէր: Դպ րո ցը նոյն իսկ իւր սա նե րին, ո րոնք ման կու-
թիւ նից տա նը, փո ղո ցում և նոյն իսկ դպրո ցում թուր քե րէն 
էին խօ սում, հեշ տու թեամբ չէր կա րող հա յե րէն խօ սել սո-
վո րեց նել, ինչ քան էլ ու սու ցիչ նե րը պա տուի րէին հա յե րէն 
խօ սել և թիւր քե րէնն ար գե լէին: Բայց Գէորգ վար դա պե տը 
դո րա բնա կան դար մա նը գտել էր: Դպ րո ցում հա յա խօս 
ե րե խա նե րի թի ւը շա տաց նե լու հա մար, իւր հո վուու թեան 
ա ռա ջին տա րին հենց, իւր վի ճա կի հա յաբ նակ գիւ ղերն այ-
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ցե լե լուց յե տոյ, հե տը տաս ներ կու մա նուկ էր բե րել Պ րու սա, 
իւր հա շուով պա հե լու: Նո քա պետք է սո վո րէին դպրո ցում, 
ի րենց գիւ ղե րը վե րա դառ նա լու հա մար, բայց և միան գա-
մայն հա յա խօս լի նե լով՝ պետք է թիւր քա խօս ե րե խա նե րի 
հետ խա ղի ժա մա նակ հա յե րէն խօ սէին և բ նա կան ճա նա-
պար հով տա րա ծէին հայ լե զուն: Երբ դպրո ցի մէջ հա յա խօ-
սու թիւնն ար դէն մտել էր, սկսում է ա ռան ձին ու շադ րու թիւն 
դարձ նել ժո ղովր դի հա յա խօ սու թեան վրայ: Նախ քա հա-
նա նե րին խստիւ ար գե լում է թիւր քե րէն խօ սե լը, և  ա ռաջ 
տա նե լով՝ փի լոն և  ա ւա գու թիւն է տա լիս նո ցա, ո րոնք քաջ 
հա յե րէն խօ սում էին և նա խան ձախն դիր էին հա յա խօ սու-
թեան: Մա նուկ նե րին պա տուի րում է, որ տա նը ի րենց փոքր 
եղ բայր նե րին ու քոյ րե րին և նոյն իսկ ծնող նե րին հա յե րէն 
սո վո րեց նեն, և  այ նու հետև իւր ե կե ղե ցա կան իշ խա նու թիւ-
նը ձեռք առ նե լով՝ խստիւ ար գի լում է և նոյն իսկ ե կե ղե ցա-
կան պա տիժ է նշա նա կում՝ ե կե ղե ցում և  ա ռաջ նոր դա րա-
նում թիւր քե րէն խօ սե լու հա մար: Անշ յուշտ, ըն տա նի քի մէջ 
և շու կա յում խօ սող նե րի հա մար պա տիժ դնել ու հրա ման 
տալ չէր կա րող, բա ցի հայ րա կան յան դի մա նու թիւ նից և 
յոր դո րից, ո րով և նո րան յա ջո ղում էր միշտ իւր նպա տա կը 
գլուխ հա նել, մա նա ւանդ այն շրջան նե րի մէջ, ուր անձ նա-
կան երթ ևե կու թիւն ու նէր նա:

Իւր այս գոր ծու նէու թեան մէջ, հար կաւ, ա ռանց ար գելք-
նե րի պա տա հե լու չէր: Հայ ժո ղովր դի մէջ հնուց տա րա-
ծուած մի ախտ է, որ երբ մի տեղ մի վար դա պետ ա ռաջ նորդ 
է դնում, ինչ քան էլ բա րի ձգտում ներ ու գործ ցոյց տայ, ո րով-
հետև ա մեն քի խաթ րով գնալ չի կա րող, պատ րաստ ու նի 
հա կա ռա կորդ ներ, այս կամ այն ա ղան, ո րոնք գրգռում են 
ժո ղովր դին, շփո թու թիւն հա նում, մտքեր պղտո րում, ստո-
րագ րու թիւն ժո ղո վում ա ռաջ նոր դին հե ռաց նե լու հա մար: 
Նոյ նը հան դի պեց և Գէորգ վար դա պե տին իւր ա ռաջ նոր-

դու թեան ա ռա ջին տա րի նե րը հենց: Բայց դեռ խռո վա րար-
նե րը, ո րոնք ար ժա նի չեն ա նու նով յի շուե լու, ի րենց դժգո-
հու թիւ նը չէին ա տա կած (չէին կա րո ղա ցել) պատ րիար քին 
յայտ նե լու, որ Գէորգ վար դա պե տի բա րե կամ նե րին յա ջո-
ղում է խռո վու թիւ նը վե րաց նել, և նա մնում է ժո ղովր դի սի-
րե լին և  իւր տե ղում:
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Շու տով ժո ղո վուր դը ցան կա նում է իւր սի րե լի ա ռաջ-
նոր դին ե պիս կո պո սա ցած տես նել: Եւ Գէորգ վար-

դա պետն, որ ար դէն 1841 թուից ի վեր ու նէր պատ րիար քից 
ստա ցած ե պիս կո պո սու թեն վկա յա կան, այժմ 1847 թուին 
Պ րու սա յի ժո ղովր դից ստա ցած հան րադ րու թեամբ նոր ու-
ղե ւո րուում է Կ. Պո լիս այն տե ղից Ս. Էջ միա ծին գնա լու, որ 
ե պիս կո պոս ձեռ նադ րուի՝ իբրև Պ րու սա յի ժո ղովր դի ա ռաջ-
նորդ: Շա տերն են այդ հան րա գիր վկա յա կա նով գա լիս 
ե պիս կո պոս ձեռ նադ րուե լու մի վի ճա կի հա մար, ուր նո քա 
այլ ևս  եր կար չեն մնում, գե րա դա սե լով վի ճա կի ա ռաջ նոր-
դի ծանր լծից Կ. Պոլ սից մի ե կե ղե ցու քա րոզ չու թիւն: Բայց 
Գէորգ վար դա պե տը դո ցա նից չէր: Նա Պ րու սա յի վի ճա կի 
վրայ էր ձեռ նադ րուե լու և  այն տեղ էլ պի տի մնար, մինչև 
պատ րիարք ըտ րուի լը. պատ րիար քու թիւ նից յե տոյ էլ այն-
տեղ պի տի վե րա դառ նար, մինչև ազ գը ա ւե լի մեծ պաշ տօ նի 
կո չէր:

Յու նի սի 7-ին մեկ նում է Կ. Պոլ սից Տ րա պի զո նի, Կա րի նի 
և Ա լեք սանդ րա պո լի վրա յով Ս. Էջ միա ծին գա լու: Յու նի սի 
29-ին հաս նում է Ա լեք սանդ րա պոլ և  ե րեք օր, ժան տախ տի 
պատ ճա ռով, կա րան տի նում է մնում: Այդ մի ջո ցին եր ջան-
կա յի շա տակ Ներ սէս Ե. կա թո ղի կո սը Թիֆ լի սում էր: Գէորգ 

վար դա պետն Ա լեք սանդ րա պո լի ա ռաջ նոր դա րա նում է 
բնա կում, ու ղար կե լով կա թո ղի կո սին Պ րու սա յի ժո ղովր դի 
հան րա գիրն և Ս տե փա նոս ու Մատ թէոս պատ րիարք նե րի 
տված ե պիս կո պո սու թեան վկա յա կան նե րը:

Մի քա նի օ րից յե տոյ կա թո ղի կո սից կոն դակ է ստա նում, 
ո րով վար դա պե տի ա զատ կամ քին էր թող նում, թէ ու զում 
է՝ Ա լեք սանդ րա պոլ մնար մինչև իւր վե րա դառ նա լը Թիֆ-
լի զից, թէ չէ՝ Էջ միա ծին կամ Թիֆ լիզ գնար: Վար դա պե տը 
պա տաս խա նում է. «Ես պար տիմ զհրա ման Ձեր պաշ տել 
և  ոչ զկամս իմ, հրա մա յե ցէք ինձ բա ցար ձակ զբա րե հաճ 
կամս Ձեր»: Կա թո ղի կոսն, ո րի սուր հա յեաց քից ժա մա-
նա կի ոչ մի անցք ու գործք չէր փախ չում, ար դէն վա ղուց 
գի տէր Գէորգ վար դա պե տի մա սին և կա մե նում է շու տով 
տես նել նո րան, ուս տի և յու լի սի 27-ին ինք նա գիր կոն դա կով 
նո րան իւր մօտ Թիֆ լիզ է հրա ւի րում: Վար դա պե տը գնում 
է. Մեծ Կա թու ղի կո սը ոտ քի կանգ նե լով գրկում, համ բու-
րում է ա պա գայ կա թո ղի կո սա ցուին, ա սե լով. « Յա ռաջ քան 
զմարմ նոյդ ծա նօ թու թիւն, հո գի քո և սխ րա գոր ծու թիւնք 
ծա նօթ են ինձ»: Ի րօք ծա նօթ էր Կա թո ղի կո սին նո րա հո-
գին, որ Հա յաս տա նից դուրս մի հե ռա ւոր վի ճա կում նոյն 
շաւ ղով էր ըն թա նում, ո րով ին քը Կա թո ղի կոսն էր ըն թա ցել 
իւր ե պիս կո պո սու թեան ժա մա նակ, և  ա պա կա թո ղի կո սա-
կան ա թո ռի վրայ ևս նո րա շաւ ղով պի տի ըն թա նար, շա րու-
նա կե լով Մեծ Կա թո ղի կո սի ձեռ նար կու թիւն նե րը:

Տաս նու մեկ ա միս Կա թո ղի կո սը պա հում է վար դա պե-
տին իբրև հիւր Թիֆ լի սում, միշտ սե ղա նա կից ա նե լով ի րեն 
և  իւր այ ցե լու թիւն նե րի ժա մա նակ հե տը տա նե լով նո րան՝ 
ինչ պէս Վ րաց մայր թա գու հուն՝ հա յազ գի Թա մա րին և  իշ-
խան Վո րոն ցո վին (16) այ ցե լե լիս, և  ա պա 1848 թ. յու նի սի 
24-ին ի րեն հետ նո րան, մի կառ քով միա սին, ճա նա պարհ է 
ընկ նում դե պի Էջ միա ծին, ուր յա ջորդ ամ սի 11-ին ձեռ նա-



26 27

դրում է նո րան ե պիս կո պոս Ս. Էջ միած նի Մայր Տա ճա րի 
մէջ:

Գէորգ ե պիս կո պո սը, ինչ պէս և շատ ե պիս կո պոս ներ, որ 
Թիւր քեա յից ե կած նոր ձեռ նադ րուում են, մեծ ցան կու թիւն 
և փա փաք ու նէր ուխ տի գնա լու Մայր Ա թո ռի մեր ձա կայ 
սրբա վայ րե րը, բայց Վա ղար շա պա տի տօ թա գին ե ղա նա-
կից տեն դով բռնուում է, ուս տի և շ տա պում է հե ռա նալ Այ-
րա րա տեան դաշ տից, ճա նա պարհ ընկ նե լով վե րա դառ նա-
լու իւր վա ճա կը:

Տեն դի պատ ճա ռով գի շե րում է Օ շա կա նում, համ բու թում 
է Ս. Մես րո պի գե րեզ մա նը, անց նում է Աշ տա րակ, ուր Ներ-
սէս կա թո ղի կո սի տա նը կա թո ղի կո սի հրա մա նով հիւ րա-
սի րուում է ի րեն ճա նա պարհ դնող չորս ե պիս կո պո սի ու 
ե րեք վար դա պե տի հետ, և  ա պա Մուղ նու Ս. Գէոր գի վանքն 
ուխտ ա նե լով՝ ճա նա պարհ է ընկ նում Ա լեք սանդ րա պո լի, 
Կար սի, Կար նի ու Տ րա պի զո նի վրա յով, ուր 12 օր կա րան-
տին է մնում, և սեպ տեմ բե րի 28-ին հաս նում է իւր վի ճա կը: 
Ըն դու նե լու թիւնն այս ան գամ ա ւե լի հան դի սա ւոր ու շքեղ 
էր, օ տար նե րի և  եւ րո պա ցի նե րի մաս նակ ցու թեամբ, քան 
ա ռա ջին գա լուս տին: Հօտն ար դէն ճա նա չում էր իւր սի րե լի 
հո վուին, ո րի եր կար-ժա մա նա կեայ բա ցա կա յու թիւ նից վե-
րա դար ձին էր սպա սում ան համ բեր: 

Գէորգ ե պիս կո պոսն այժմ ա ւե լի մեծ ե ռան դով շա րու նա-
կում է իւր գոր ծը: Ա մեն քը գոհ էին նո րա նից: Ո՛չ մի գժտու-
թիւն հո վուի և  իւր հօ տի մէջ: Սա կայն նոյն խա ղա ղու թիւ նը 
չէր վա յե լում մեր ձա կայ Կու տի նա յի ( Քեօ թա հիա) վի ճա կը, 
որ ծփում էր սո վո րա կան խռո վու թեան մէջ: Պատ րիար-
քա րա նը Գէորգ ե պիս կո պո սին է յանձ նում և  այդ վի ճա կի 
ա ռաջ նոր դու թիւ նը 1851 թ. մա յի սի 10-ին: Նա ըն դու նում է 
սի րով և յա ջորդ տա րին այ ցե լե լով այս վի ճա կին, իւր խա-
ղա ղա րար բնա ւո րու թեամբ վե րաց նում է յու զու մը, հաշ-

տեց նում է հօ տը իւր հո վիւ Պետ րոս վար դա պե տի հետ, 
ո րին և յանձ նուում է դար ձեալ այդ վի ճա կի կա ռա վա րու-
թիւ նը, ու վե րա դառ նում է Պ րու սա:

Ա ռաջ նորդն իւր հօ տի դէտն ու տե սուչն է և հոգ ևոր շի նու-
թեան հո գա ցո ղը: Նա, ինքն ա նա րատ լի նե լով, ա մե նայն օր 
ար թուն ու պատ րաստ պի տի լի նի կրթե լու իւր հօ տը ա նա-
րատ բա րո յա կա նու թեան մէջ, տգէտ նե րին ու սու ցա նե լով, 
թշուառ նե րին ու վշտա հար նե րին մխի թա րե լով: Ա մեն քի 
աչ քը նո րան են դար ձած խեղ ճու թեան մէջ, մա նա ւանդ ժո-
ղովր դա կան մէծ ա ղէտ նե րի ժա մա նակ և  այս պի սի եր կու 
մէծ ա ղէտ ու նե ցաւ Պ րու սան Գէորգ ե պիս կո պո սի ա ռաջ-
նոր դու թեան օ րով, մէծ երկ րա շարժ ու հրդեհ:

Ե պիս կո պո սը բա ցա կայ էր իւր հօ տից, երբ 1855 թ. 
փետ րուար և մարտ ա միս նե րում սոս կա լի երկ րա շար ժից 
փլա տակ ներ են դառ նում Պ րու սա յի շատ շէն քեր. ե կե ղե ցի 
ու մզկիթ, կա մուրջ, տուն կոր ծա նուում է, և  ա ւեր մուն քից 
ա զա տուած ժո ղո վուր դը մնում է աղ քատ և  ա ռանց պատս-
պա րա նի, մերկ ու քաղ ցած: Բազ մա թիվ հայ ըն տա նիք ներ 
երկ րա շար ժից վտան գուած, թող նում են Պ րու սան ու Պո լիս 
լցուում: Հար կա ւոր էր, թէ Պո լիս ե կած այս թշուառ նե րին 
օգ նել և թէ քա ղա քում մնա ցող նե րին: Ո՞ր տե ղից: Ե պիս կո-
պոսն ին քը հարս տու թիւն չու նի, որ բա ժա նէ, և ժո ղովր դի 
մէջ եղ բայր նե րին օգ նե լու գի տակ ցու թիւնն այն քան զօ րեղ 
չէ: Պէտք էր կակ ղեց նել Կ. Պոլ սի հա րուստ ա մի րա նե րի 
քա րե ղէն սրտե րը, դռնէ դուռ շրջե լով, սո րան ու նո րան ան-
ձամբ դի մե լով և  իւր հօ տի թշուառ ու ա նել դրու թիւ նը նկա-
րագ րել պէր ճա խոս լե զուով: Եւ Գէորգ ե պիս կո պո սը սա-
կաւ նե ղու թիւն չկրեց ու սա կաւ ժա մա նակ չաշ խա տե ցաւ, 
հա րուստ նե րի դռնե րը բա խե լով: Բայց շնոր հիւ այն սի րոյ 
ու հա մակ րան քի, որ ու նէր նա Կ. Պոլ սի ժո ղովր դի մէջ, և 
յատ կա պէս իւր բա րե կամ Ճա նիկ ու Մաք սուտ ամ րիա նե րի 
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ձեռն տուու թեամբ, կա րո ղա ցաւ նոյն իսկ մի յանձ նա ժո ղով 
կազ մել, մի նո րու թիւն հա յոց մէջ, Պ րու սա յի կա րո տեալ նե-
րին օգ նե լու հա մար: Այ նու հետև շտա պեց իւր վի ճա կը հո գե-
պէս մխի թա րե լու իւր հօտն ու կրթու թեան հո գը տա նե լով: 
Կա մուրջ նե րը խոր տա կուած էին, եր կու թա ղե րի հա ղոր-
դակ ցու թիւ նը կտրուած, իսկ դպրոցն ու ե կե ղե ցին գե տի մի 
կող մում էին: Մինչև դան դաղ կա ռա վա րու թիւնն քա ղա քի 
երթ ևե կու թիւ նը վե րա կանգ նե լու հո գը կտա նէր, հար կա ւոր 
էր միւս թա ղում դպրո ցի հա մար ա ռան ձին շէնք վար ձել, որ-
պէս զի մի գու ցէ ուս ման ընդ հա տու մը իւր սկսած գոր ծի 
յա ռա ջա դի մու թեա նը խան գա րէր և  այ նու հետև սկսեց հո-
գալ ե կե ղե ցու վե րա նո րո գու թեան հա մար, ո րի կա մար նե րը 
կոր ծա նուած էին: Քիչ հոգ սեր չէին այդ, բայց և հենց այդ 
հոգ սերն էին, որ Գէորգ ե պիս կո պո սի ա նունն ա վե լի բարձ-
րաց րին, այն պէս, որ նա 1858 թ. մա յի սի 18-ին Մատ թէոս 
կա թու ղի կո սի հետ կա թու ղի կո սա կան կան դի տատ ընտր-
վե լու բարձր պա տուին ար ժա նա ցաւ: Սա կայն այ նու հետև 
էլ եր կար չմնաց Պ րու սա յում:

Ե . 
Կ .  Պ ո լ  ս ի  պ ա տ  ր ի ա ր ք

Հա սա րակ դա սա կար գի և  ա մի րա նե րի միջև Յա կով-
բոս պատ րիար քի օ րով ծա գած կռի ւը շա րու նա կուում 

էր և նո րա յա ջորդ նե րի՝ Ս տե փա նոս, Աս տուա ծա տուր ու 
Մատ թէոս պատ րիարք նե րի օ րով: Ար հես տա ւո րը կա մե-
նում էր իւր ի րա ւունքն ին քը բա նեց նել, իսկ ա մի րան իւր 
դար ևոր ի րա ւուն քից պատ րիար քա կան գոր ծե րի վրայ ազ-
դե լու և  ա ռաջ նորդ ներ նշա նա կե լու ար տօ նու թիւ նից հրա-
ժա րուել չէր ու զում: Խ ռո վու թիւն ներն մերթ մեղ մա նում, 
մերթ սաստ կա նում էին. բան դար կու թիւն, աք սոր միա ցած 
էին այդ ժո ղովր դա կան յու զում նե րին: Ար դարև, ժո ղովր-
դա կան Մատ թէոս պատ րիար քին առ ժա մա նակ յա ջո ղե ցաւ 
1844 թուին կու սակ ցու թիւն նե րը յաշ տեց նել և  ա մի րա նե-
րից ու ար հես տա վոր նե րից կազ մուած մի վար չա կան ժո-
ղով հաս տա տել, և շ նոր հիւ մեծ ազ դե ցու թեան տէր Ճէ-
զաիր լեան Մկր տիչ ա մի րա յի, հա կա ռակ միւս ա մի րա նե րի 
ցան կու թեան, կա րո ղա ցաւ առ ժա մա նակ մնալ պատ րիարք 
և մինչև ան գամ 1847 թուին Բ. Դ ռան հրա մա նով ե կե ղե ցա-
կան նե րից Հոգ ևոր ժո ղո վը և  ա մի րա նե րից, ար հես տա ւոր-
նե րից ու վա ճա ռա կան նե րից Գե րա գոյն կո չուած ժո ղո վը 
հաս տա տել տուաւ, և  այս պի սով ազ գա յին սահ մա նադ րա-
կան և  ընտ րո ղա կան վար չու թեան հի մը դրաւ, բայց շու տով 



30 31

նա ևս պէտք է ա մի րա նե րի դրդե լով՝ Բ. Դ ռան ստիպ մամբ 
հրա ժա րուէլ, ո րով հետև ա ւե լի ժո ղովր դի կողմն էր բռնում, 
քան ա մի րա նե րի: Սա կայն ժո ղո վուր դը իւր ի րա ւունք նե րը 
ձեռք էր բե րել ար դէն , ուս տի և Մատ թէո սը պատ րիար քի 
տե ղը, հա կա ռակ ա մի րա նե րի ցան կու թեան, ընտ րուեա ցաւ 
վերս տին Յա կով բոս պատ րիար քը, որ և ժո ղովր դի ի րա-
ւունք նե րի պաշտ պան էր և տա սը տա րի, մինչև 1858 թ. վա-
րեց իւր պաշ տօ նը: Ար դէն Մատ թէո սը կա թո ղի կո սը ընտ-
րուած և հաս տա տուած էր, որ Յա կով բոս պատ րիարքն 
ևս հ րար ժա րուե ցաւ ծե րու թեան պատ ճա ռով, և 1858 թ. 
հոկ տեմ բե րի 17-ին, մի ընդ հա նուր ժո ղո վով, ո րին ներ կայ 
էր նո րըն տիր Մատ թէոս կա թո ղի կո սը, պատ րիարք ընտ-
րուեա ցավ Գէորգ ե պիս կո պոսն և տասն օից յե տոյ, տէ րու-
թիւ նից հաս տա տուած, մեծ հան դի սով Պ րու սա յից Պո լիս 
բե րուե ցաւ: 1461 թուա կա նից ի վեր, երբ ա ռա ջին ան գամ 
սուլ թան Մե հեմ մէդ Բ-ի (17) օ րով Պ րու սա յի ա ռաջ նորդ Յո-
վա կիմ ե պիս կո պո սը Օս մա նեան պե տու թեան հպա տակ 
հա յոց հոգ ևոր և  աշ խար հա կան գլուխ կար գուե ցաւ, այս 
ա ռա ջին ան գամն էր,- ինչ պէս Գէորգ պատ րիար քը սուլ թան 
Աբ դիւլ Մե ջի դին ներ կա յա ցած ժա մա նակ ա սում է,- Պ րու-
սա յի ա ռաջ նոր դը հրա վի րում է ան մի ջա պէս ա ռաջ նոր դու-
թիւ նից պատ րիարք լի նե լու:

Հեշտ ժա մա նա կում չէր կո չուած Գէորգ ե պիս կո պո սը 
պատ րիար քու թեան պաշ տօ նին: Մատ թէո սի վեր ջին տա-
րուց ար դէն, ինչ պէս ա սա ցինք, հաս տա տուած էր մի տե-
սակ սահ մա նադ րա կան վար չու թիւն՝ Հոգ ևոր և Գե րա գոյն 
ժո ղով նե րով, ո րոնց ան դամ ներն եր կու տա րին մի ան գամ 
պետք է փո խուէին: Բայց գրե թէ ա մեն ան գամ էլ ընտ րուում 
էին նոյն մար դի կը, ո րոնք կար ծես, սե փա կա նել էին ազ գա-
յին վար չու թիւ նը: Սահ մա նադ րու թիւ նը շատ տար րա կան 
էր և  ա ռանց ո րոշ կազ մա կեր պու թեան ու կա նո նադ րու-

թեան, ուս տի և  ոչ մի փո փո խու թիւն չէր մտցրել ազ գա յին 
վար չու թեան ե ղա նա կի մէջ: Իշ խա նու թիւ նը դեռ շա րու նակ 
ա մի րա նե րի ձեռ քին էր մնում: Ա պար դիւն էին անց նում Յա-
կով բոս պատ րիար քի օ րով ե ղած փոր ձե րը՝ այդ ժո ղո վի 
ի րա ւունք ներն ու պար տա կա նու թիւ նը ո րո շող կա նո նադ-
րու թիւն կազ մե լու հա մար: Գէորգ պատ րիար քին էր մնում 
ջա նալ սահ մա նադ րա կան կա նո նադ րու թիւ նը կազ մել և 
հաս տա տել տա լու գոր ծը: Նա այդ նպա տա կով մի քա նի 
ան գամ ժո ղո վի հրա ւի րեց ա մի րա նե րին, ար հես տա ւոր նե-
րին ու վա ճա ռա կան նե րին՝ ե կե ղե ցա կան նե րի հէտ, և վեր-
ջա պէս յա ջո ղեց կազ մել ժա մա նա կի հաս կա ցող ե կե ղե ցա-
կան նե րից ու աշ խար հա կան նե րից մի մեծ հանձ նա ժո ղով, 
որ պի տի պատ րաս տեր Ազ գա յին Սահ մա նադ րու թեան 
կա նո նադ րու թեան ծրա գի րը: Մեծ մա սամբ լու սա միտ ե րի-
տա սարդ ներ էին այդ յանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը` Նի կո-
ղա յոս Պա լեան, Գ րի գոր Օ տեան, Գ րի գոր Ա ղա թոն, Կա-
րա պետ Իւ թիւ ճեան և  ու րիշ նե րը , ո րոնք մեծ ե ռան դով աշ-
խա տե ցին, և 1860 թուա կա նի սկզբին ար դէն պատ րաստ էր 
մշա կուած ծրա գի րը, ո րի մէջ ո րո շուած էին պատ րիար քի, 
ա ռաջ նորդ նե րի, վար չա կան ժո ղով նե րի ի րա վունք ներն ու 
պարտ քե րը, ինչ պէս և  ի րար հետ յա րա բե րու թեան ե ղա նա-
կը: Ի րա վուն քը տրուած էր ամ բողջ հայ ժո ղովր դին: Ժո-
ղով նե րի ան դամ նե րին ընտ րու թիւնն ա մեն դա սա կար գից 
պի տի լի նէր անխ տիր:

Մինչ այդ՝ կրքե րը յուզ ված էին: Ք սան տա րուց ի վեր 
սկսուծ կռի ւը հա սա րակ դա սա կար գի և  ա մի րա նե րիկ միջև՝ 
իւր վախ ճա նին պի տի հաս նէր: Ա մի րա նե րը ամ բողջ եր կու 
հա րիւր տա րի նե րի ըն թաց քում պատ րիարք նշա նա կել տա-
լու ու փո խե լու, ա ռաջ նորդ ներ նշա նա կե լու և հա նե լու, մի 
խօս քով սուլ թան նե րի՝ յա նուն Հա յոց ե կե ղե ցու տուած ե կե-
ղե ցա կան ու աշ խար հա կան ա ռանձ նաշ նոր հում նե րը բա-
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նեց նե լու ի րա ւունք ներն ի րենց ձեռն էին ժո ղո վել: Այժմ նո-
քա պի տի զրկուէին այդ ի րա ւուն քից: Վեր ջին ճի գը պետք 
էր թա փել, որ գլուխ չգար Սահ մա նադ րու թիւ նը, որ վերջ 
պի տի տար շա հախն դիր կա մա յա նա կա նու թեա նը: Եւ այդ 
ճի գը թա փե ցին: Կազ մուե ցավ եր կու կու սակ ցու թիւն. Սահ-
մա նադ րու թեան պաշտ պան նե րը, մեծ մա սամբ ե րի տա-
սարդ ներ, ի րենց լու սա ւո րեալ էին կո չում, իսկ Սահ մա նադ-
րու թեան հա կա ռա կորդ նե րին, մեծ մա սամբ ա մի րա ներ, 
խա ւա րեալ ներ: Այս վեր ջին նե րի բո լոր ջանքն ուղ ղուած էր 
պատ րիար քի դէմ. կար ծում էին, որ ե թէ պատ րիար քին հա-
րա ժա րեց նեն, Սահ մա նադ րու թիւ նը գլուխ չի գալ:

Շատ ժո ղով ներ ու աղ մուկ ներ ա նե լուց յե տոյ, վեր ջա-
պէս մար տի 18-ին 1860 թ. մի ժո ղո վի մէջ վճռում են պատ-
գա մա ւոր ներ ուղ ղար կել պատ րիար քին, որ հրա ժա րուի: 
Պատ րիար քը հա րա ժա րուե լու պատ րաս տա կա մու թիւն է 
յայտ նում, ձանձ րա ցած աղ մուկ նե րից ու ա մի րա նե րի կող-
մից կրած ընդ դի մադ րու թիւ նից իւր ջան քե րի հա մար, մա-
նա ւանդ, որ «լու սա ւո րեալ նե րի» կու սակ ցու թիւնն էլ գոհ 
չէր պատ րիար քից. ո րով հետև նա, թե պէտ և սահ մա նադ-
րու թեան կու սա կից, հա կա ռակ էր պատ րիար քա կան ո րոշ 
ի րա ւունք ներ կրճա տե լուն, ինչ պես ծրագ րուած էր կա նո-
նադ րու թեան մէջ: Նա յա ջորդ օրն իսկ ան մի ջա պէս ու ղար-
կում է Բ. Դ ռա նը իւր հրա ժա րա կա նը, ո րը, սա կայն, ու շադ-
րու թեան չի առ նուում: Յու զու մը սաստ կա նում է. հա սա րակ 
դա սա կար գը, մա նա ւանդ Մի ջա գիւղ ցիք, Խաս գիւղ ցիք, ու 
գա ւա ռի պան դուխտ նե րը, չեն ու զում պատ րիար քին հրա-
ժա րուած տես նել, իսկ միւս կող մից շու տով լի նում է պատ-
րիար քա րա նում խռո վա յոյզ ժո ղով` պատ րիար քու թեան 
հա մար խոր հե լու: Եւ հենց այդ ժո ղո վի վեր ջում էլ, երբ ծեծ 
ու ապ տակ նե րի վրայ՝ ժո ղո վա կան նե րից շա տե րը հե ռա-
ցած էին, ընտ րում են Ադ րիա նու պօլ սե ցի Սար գիս ե պիս-

կո պո սին պատ րիարք (18), չնա յե լով, որ Բ. Դու ռը դեռ չէր 
ըն դու նած Գէորգ պատ րիար քի հրա ժա րա կա նը և մ տա դիր 
էլ չէր ըն դու նե լու: Դ րու թիւնն ա ւե լի խճճւում է: Նոր պատ-
րիարք էր ընտ րուած, իսկ հին պատ րիար քը դեռ պաշ տօ-
նի մէջ էր և պատ րիար քա րա նումն էր բնա կուում: Սա կայն 
Գէորգ պատ րիար քը խռո վու թիւն նե րին վերջ տա լու հա մար 
ապ րի լի 20-ին գնում է Բ. Դու ռը և  ան ձամբ խնդրում, որ իւր 
հրա ժա րա կանն ըն դու նեն, ու այ նու հետև պատ րիար քա-
րան չդառ նա լով՝ իւր քրոջ տանն է ապ րում:

Բ. Դու ռը, տես նե լով պատ րիար քի պնդելն իւր հրա ժա-
րա կա նի վրայ, վեր ջա պէս ապ րի լի 28-ին ըն դու նում է նո-
րա հրա ժա րա կա նը: Սուլ թա նի կող մից 2000 դա հե կան 
ամ սա կան թո շակ է սահ մա նուում նո րան, և  ա պա յու լի սի 
25-ին սուլ թա նից ստա նում է Մէ ճի դիէի շքան շա նի երկ-
րորդ աս տի ճա նը: Սար գիս ե պիս կո պո սը հաս տա տուում 
է պատ րիար քու թեան մէջ և 1860 թ. մա յի սի 24-ին Ըդ հա-
նուր ժո ղո վի մէջ ե կե ղե ցա կան նե րի ու աշ խար հա կան նե րի 
խուռն բազ մու թեան ներ կա յու թեամբ, ըն դու նում է Սահ մա-
նադ րու թիւ նը: Թե պէտ և  այ նու հետև շատ շու տով, տա րի ու 
կէս չան ցած հա կա սահ մա նադ րա կան ըն թաց քի պատ ճա-
ռով, ստի պուում է հրա ժա րուել: Ա թո ռը բա ւա կան ժա մա-
նակ թա փուր է մնում, մինչև Զ միւռ նիա յի ա ռաջ նորդ Պօ ղոս 
ե պիս կո պոս Թաք թա քեանն (19) ընտ րուում է պատ րիարք 
(1863 թ.):
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Զ . 
Կ Ր Կ ԻՆ  Պ Ր Ո Ւ  Ս Ա  Յ Ի  Ա  Ռ Ա Ջ  Ն Ո Ր Դ

Գէորգ ար քե պիս կո պոս պատ րիար քու թիւ նից հրա-
ժա րուե լուց յե տոյ՝ մի առ ժա մա նակ հանգս տա նա լու 

հա մար մնում է Կ. Պոլ սում, մի քա նի ա միս վա րե լով սահ-
մա նադ րու թեամբ հաս տա տուած Կ րօ նա կան ժո ղո վի նա-
խա գա հու թիւ նը, և  այ նու հետև 1861 թ. հոկ տեմ բե րի 31-ին 
կրկին ստանձ նում է Պ րու սա յի ա ռաջ նոր դու թիւ նը, ինչ պէս 
մեկ նե լու ժա մա նակ այն տե ղի ժո ղովր դին խոս տա ցել էր, 
պատ րիար քու թիւ նից հրա ժա րուե լու դէպ քում այն տեղ վե-
րա դառ նալ:

Պ րու սան կա րիք պի տի ու նե նար շու տով այդ պի սի քաջ 
հո վուի, ո րով հետև եր կու տա րուց յե տոյ` 1863 թ. սեպ տեմ-
բե րի 27-ին այդ քա ղա քը են թար կուում է իւր երկ րորդ մեծ 
ա ղէ տին: Մի օ րուա մէջ կրա կը լա փում է քա ղա քի մեծ մա-
սը. հա մայ նա կան շէն քե րից Հա յոց Ս. Աս տուա ծա ծին ե կե-
ղե ցին, ա ռաջ նոր դա րա նը, մօ տա կայ միւս ե կե ղե ցա կան 
շէն քե րը, Գէորգ ե պիս կո պո սի շի նած ու սում նա րա նը, երկ-
սեռ ծխա կան դպրոց նե րը ոչն չա նում են. ա ւե լաց րէք դո րա 
վե րայ և հայ բնա կիչ նե րի 506 տուն: Թ շուա ռու թիւ նը մեծ էր: 
Հար կա ւոր էր մխի թա րել և  օգ նել տա րա բախտ նե րին և  ա մե-
նայն ինչ նո րից շի նել: Ուս տի ա ռաջ նոր դը յա ջորդ տա րին 
ամ բողջ Կ. Պոլ սում է անց կաց նում դար ձեալ հա րուստ նե րի 

դռան մու րա լու իւր հօ տի կա րիք նե րի հա մար: Ա ղե տեալ նե-
րին ա ռա ջին օգ նու թիւ նը հասց նե լուց յե տոյ, ա մե նից ա ռաջ 
ու շադ րու թիւն է դարձ նում կրկին դպրո ցի վե րայ. պէտք էր 
չընդ հա տել ու սու մը: Կի սա ւեր ե կե ղե ցին ժա մա նա կա ւոր 
յար մա րեց րած դպրոց է դառ նում, մինչև 1865 թուին ա մե-
նից ա ռաջ ձեռ նար կում է դպրո ցի ե ռա հարկ շէն քին: Ա ռաջ-
նոր դի ժո ղո վա րա րու թիւ նը յա ջող էր ան ցած: Նոյն իսկ 
սուլ թան Աբ դիւլ Ա զի զը (20), որ ար դէն 1862 թուի ապ րի լին 
Պ րու սա յում ե ղած ժա մա նա կը հա յոց ա ռաջ նոր դի կա տա-
րած շքեղ ըն դու նե լու թեան հան դե սի հա մար1 մեծ ըն ծա ներ 
էր տուած ա ռաջ նոր դին և նուէր ներ հա յոց դպրոց նե րին, 
այժմ էլ 50. 000 դա հե կան է նուի րում ի նպաստ Պ րու սա յի 
հա յոց դպրո ցի շի նու թեան, որ 1866 թ. փետ րուա րին ար-
դէն պատ րաստ, օրհ նուում է, յա նուն իւր շի նո ղի Գէոր գեան 
կո չուե լով: Այժմ դպրոցն է դառ նում ժա մա նա կա ւոր ե կե ղե-
ցի, և  ա ռաջ նոր դը ձեռ նար կում է ե կե ղե ցու շի նու թեան կից 
թան գա րա նով, գան ձա րա նով ու փոք րիկ զան գա կատ նով: 
Ե կե ղե ցու խախ տուած շէն քը քան դել է տա լիս ու նո րից 
հիմ նար կում: Տա ճիկ կա ռա վա րու թիւ նից յա ջող վում է ե կե-
ղե ցու շի նու թեան հա մար նոյն պէս ձրի ստա նալ ար քու մի 
մեր ձա կա ան տա ռից հար կա ւոր փայ տե ղէ նը: Շատ կարճ 
ժա մա նա կու այդ գործն ևս գ լուխ է գա լի. քա նի որ ե կե ղե-
ցու շէն քի վրայ հին սո վո րու թեամբ ան ձամբ աշ խա տում էր 
ոչ միայն քրիս տո նեայ ժո ղո վուր դը՝ տղա մարդ, կին, աղ ջիկ, 
ե րե խայ, այլ և հենց ին քը ա ռաջ նոր դը հա սա րակ բա նուոր 
դար ձած՝ քար էր կրում: Հար կա ւոր էր շտա պել և տա րի-

1 Գէորգ ե պիս կո պոսն այդ պի սի շքեղ ըն դու նե լու թիւն էր ա րած և 1845 թ. 
Ռու սաց մե ծ իշ խան Կոս տան դին Նի կո լա յե ւի չին, ար ժա նա պէս հ րաւի րե լով 
նո րան յու նի սի 24-27-ին Պրու սա յի Հա յոց ա ռաջ նոր դարան: Մեծ իշ խանն 
ի նշան սի րոյ եւ հա մակ րան քի նուեր է տա լիս ա ռաջ նոր դին մի  ձուա ձեւ, 
մե  ծա դիր եւ ա կա նա կուռ թան կա գին մա տա նի, որ այժմ պա հուում է Մայր 
Ա թո ռի թան գա րա նում:



36 37

նե րի գոր ծը ա միս նե րի ըն թաց քում գլուծ բե րել, ո րով հետև 
ե կե ղե ցու շի նու թեան ըն թաց քում Գէորգ ար քե պիս կո պո սը, 
ո րի ա նունն ար դէն մեծ էր մա նա ւանդ իւր հօ տի այս վեր ջին 
ա ղէ տի ժա մա նակ ցոյց տուած ջան քե րով, ոչ միայն օ գոս-
տո սի սկզբին Կ. Պոլ սի Հա յոց կա թո ղի կո սա կան ընտ րե-
լի էր դար ձած, այլ և 1866 թուի սեպ տեմ բե րի 17-ին Մայր 
Ա թո ռում գու մա րուած հա մազ գա յին ժո ղո վի մէջ միա ձայն 
Ա մե նայն Հա յոց Կա թու ղի կոս էր ընտ րուած (21): Դեկ տեմ-
բե րի 2-ին Կ. Պոլ սի Ռու սաց դես պա նը՝ Իգ նա տիև (22), ո րին 
Գէորգ ար քե պիս կո պոսն ան ձամբ ծա նօ թա ցել էր մի ա միս 
ա ռաջ սեպ տեմ բե րի 1-ին, դես պա նի Պ րու սա յում ե ղած ժա-
մա նակ այ ցե լե լով նո րան և փո խա դարձ այ ցե լու թիւն ստա-
նա լով,- յայտ նում է Հա յոց պատ րիար քա րա նին, թէ Գէորգ 
ար քե պիս կո պո սը հաս տա տուած է Ռու սաց կայ սեր կող-
մից Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս: Պէտք է եր ևա կա յել իւր 
ա ռաջ նոր դին սի րող ժո ղովր դի ոգ ևո րու թիւ նը, երբ նո րըն-
տիր Կա թո ղի կո սը իւր ձեռ քով այդ ամ սի 11-ին օրհ նում էր 
նո րա կա ռոյց ե կե ղե ցին: Թէ պէտ և ցա ւում էր հօ տը, որ իւր 
հո վուից պի տի զրկուեր. բայց և  ու րախ էին, որ նա կո չուած 
էր լի նե լու Լու սա ւոր չի ար ժա նա ւոր ժա ռանգ, որ Հա յաս տա-
նեայց ե կե ղե ցու հոգ սե րի բո լոր բե ռը պի տի կրէր և լու սոյ 
Մայր Ա թո ռից ար թուն հսկէր իւր մեծ հօ տին:

Է . 
Ս .  Է Ջ  Մ Ի Ա  Ծ ԻՆ  Գ Ա  Լ Ը

Գէորգ ար քե պիս կո պո սի ընտ րու թիւ նը 1866 թ. նո-
յեմ բե րի 23-ին հաս տա տում է Ա լէք սանդր Բ կայսրը 

շնոր հե լով հայ րա պե տին վե ղա րի ա կա նա կուռ խաչ և Ա լէք-
սանդր Նևս կու կայ սե րա կան աս պե տա կան շքան շա նը: 
Հա յոց պատ րիար քա րա նի խնդրով սուլ թանն իս կոյն ար-
ձա կում է օս մա նեան հպա տա կու թիւ նից Կա թո ղի կո սին, 
և պատ րիար քա րանն շտա պում է յա տուկ ծա նու ցագ րով 
պա տուի րուել, որ ա մե նայն տեղ յի շուի Հայ րա պե տի ա նու-
նը: Պ րու սա յում Կա թո ղի կո սի ա նուան յի շա տա կու թիւ նը 
լի նում է դեկ տեմ բե րի 9-ին, իսկ Ս.  Է ջիած նի Մայր տա ճա-
րում բա ւա կան ուշ` 1867 թուի յու նուա րի 1-ին, Կով կա սի 
փո խար քա յի գլխա ւոր կա ռա վա րու թիւ նից դեկ տեմ բե րի 29-
ին գրած թուղ թը ստա նա լուց յե տոյ:

Հա յոց պատ րիար քա րա նից յա տուկ հրա ւի րակ ներ են 
ու ղար կուում Պ րու սա Կա թո ղի կո սին Կ. Պո լիս հրա ւի րե-
լու, իսկ Ռու սաց դես պա նա տան կող մից, որ աշ խա տաում 
է Կա թո ղի կո սի գա լուս տը Պ րու սա յից Կ. Պո լիս փա ռա ւոր 
ա նել, գնում է Կ. Պոլ սի դես պա նա տան թարգ մա նը: Յու-
նուա րի15-ին, մեծ հան դի սով, ո րին մաս նակ ցում էր Պ րու-
սա յի կու սա կալն իւր պաշ տօ նեա նե րով, պե տու թիւն նե րի` 
Անգ լիա յի, Ֆ րան սիա յի, Աւստ րիա յի հիւ պա տոս նե րը, և 
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խուռն բազ մու թիւն, Հա յոց Կա թո ղի կո սը Ռու սաց դես պա-
նա տան շո գե նա ւով ճա նա պարհ է դրուում Կ.  Պո լիս: Այս-
տեղ ևս  ըն դու նե լու թիւ նը փա ռա ւոր է լի նում: Քա բա թա շի 
նա ւա մա տոյ ցից ա ռաջ նոր դուում է Պե րա յի Սուրբ Եր րոր-
դու թեան ե կե ղե ցին, ուր յու նուա րի 16-ին Կ.  Պոլ սի հայ ժո-
ղովր դին իւր ա ռա ջին ող ջոյնն և  օրհ նու թիւնն տա լուց յե-
տոյ, իջ ևա նում է Յա կովբ Նո րա տուն կեան ցի (23) տա նը: 
Այ ցե լու թեան է գա լիս յա ջորդ օ րը Ռու սաց դես պան Իգ նա-
տիև, որ մա տու ցա նում է Ռու սաց կայ սեր շնոր հած վե ղա-
րի խա չը, կայ սե րա կան ինք նա գիր նա մա կով: Կա թո ղի կոսն 
առ ժա մա նակ մնում է Կ.  Պոլ սում: Փետ րուա րի 12-ին Ս. Էջ-
միած նի հրա ւի րակ նե րը` Սար գիս ար քե պիս կո պոս Ջա լա-
լեա նը (24) և Գ րի գոր վար դա պետ Մու շե ղեան, հաս նում 
են Կ.  Պո լիս, բե րե լով Կա թո ղի կո սին հայ րա պե տա կան 
խաչն ու գա ւա զա նը: Իսկ Կով կա սի փո խար քան, Մեծ Իշ-
խանն Մի քա յէլ Նի կո լայ ևիչ (25), ու ղար կում է Ս. Էջ միած-
նի հրա ւի րակ նե րի հետ զօ րա պետ Զի նո վի ևին, ո րի ձե ռով 
Մեծ իշ խան իւր սի րա լիր ող ջոյն ներն ու ու րա խակ ցու թեան 
խօս քերն է ու ղար կում Կա թո ղի կո սին: Այ նու հետև Ռու սաց 
և Պար սից դես պան նե րի տուած ճա շի հիւ րա սի րու թիւ նը 
վա յե լե լուց յե տոյ` մար տի 1-ին ունկնդ րու թիւն է ստա նում 
սուլ թան Աբ դիւլ Ա զի զից, որ իւր ձե ռով շնոր հում է Կա-
թո ղի կո սին Մէ ճի դիէի ա ռա ջին կար գի շքան շա նը. և նոյն 
ամ սի 28-ին Ռու սաց տէ րու թեան մա տու ցած յա տուկ շո գե-
նա ւով, ու ղեկ ցու թեամբ 4 տաճ կա հայ պա տուի րակ նե րի և 
Ս. Էջ միած նի հրա ւի րակ նե րի, մեկ նում է Մայր Ա թո ռը գա-
լու հա մար: Հաս նե լով Փո թի, Քու թա յի սի, Գո րու, Մց խե թի 
վրա յով, որ Թիֆ լի սի հայ հա սա րա կու թեան կող մից ճաշ է 
տրուում, ժա մա նում է Թիֆ լիս ապ րի լի 7-ին: Ըն դու նե լու-
թիւ նը մեծ հան դի սով է լի նում. հնչում են Հա յոց, Ռու սաց և 
Վ րաց ե կե ղե ցի նե րի զան գակ նե րը: Կա թո ղի կո սը մտնում է 

քա ղաք Մեծ իշ խան փո խար քայ Մի քա յէլ Նի կո լա ևի չի կառ-
քով, որ Մեծ իշ խա նը Կա թո ղի կո սին պա տուե լու հա մար ու-
ղար կած էր ըն դա ռաջ. և Վան քի մեծ ե կե ղե ցու մօտ հայ րա-
պե տը ե կե ղե ցա կան թա փո րով ա ռաջ նոր դուում է ե կե ղե ցի, 
և  ա պա ա ռաջ նոր դա րան, ուր ե կած էին ու րիշ պաշ տօ նեա-
նե րի հետ և Նո րին Կայ սե րա կան մե ծու թեան թա գա ւոր 
կայ սեր և Մեծ իշ խան փո խար քա յի կող մից ա ռան ձին պաշ-
տօ նեա նե րը, Կա թո ղի կո սի ըն դու նե լու թեան հա մար: Եր կու 
օ րից յե տոյ, ապ րի լի 10-ին, այ ցե լում է Կով կա սի փո խար-
քայ Մեծ իշ խան Մի քա յէլ Նի կո լայ ևի չին, ո րից ստա նում է 
կայ սե րա կան հաս տա տու թեան ոս կե դիր հրո վար տա կը և 
Ս. Ա լէք սանդր Նևս կու շքան շա նը: Եւ ա պա Զատ կի օ րը, 
ապ րի լի 16-ին, պա տա րագ ա նե լուց և Մեծ իշ խան փո խար-
քա յի հիւ րա սի րու թյու նը վա յե լե լուց յե տոյ` մեկ նում է մա-
յի սի 4-ին և 12-ին հաս նում է Մայր Ա թո ռը: 21-ին մե ծա շուք 
հան դի սով ստա նում է ա մե նայն Հա յոց Ծայ րա գոյն Պատ-
րիարք Կա թո ղի կո սու թեան օ ծու մը, ստանձ նե լով միան գա-
մայն հայ րա պե տու թեան սրբա զան և ծան րա բեռն լու ծը:
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Ը . 
Ժ Ա  Մ Ա  Ն Ա  Կ Ի  Պ Ա  Հ Ա Ն Ջ  Ն Ե  Ր Ը  Կ Ա  Թ Ո  Ղ Ի  Կ Ո  Ս Ի Ց

Ի՞նչ պէս վա րեց Գէորգ կա թո ղի կոսն իւր դժուար պաշ-
տօ նը 16-ա մեայ հայ րա պե տու թեան ժա մա նակ և  

որ քա՞ն կա րո ղա ցաւ նա հայ ե կե ղե ցուն և  ազ գին ծա ռա յու-
թիւն մա տու ցա նել:

Այդ ան ցեա լը դեռ շատ մօ տիկ է, և մար դի կը մեծ մա սամբ 
դեռ կեն դա նի են: Իսկ այդ պի սի մօ տիկ ան ցեա լը, որ իս կա-
պէս դեռ նոր պի տի անց նէ, դա տե լը շատ հեշտ չէ և շատ 
դեպ քե րում նոյ նիսկ կա րե լի չէ: Բայց ի՞նչ էր պա հան ջուում 
այդ ժա մա նակ կա թո ղի կո սից և  որ քա՞ն աշ խա տեց նա և 
կա րո ղա ցաւ այդ պա հանջ նե րին լրա ցում տալ: Կ.  Պո լիս 
մտնե լուց քիչ յե տոյ բազ մա թիւ ե կե ղե ցա կան նե րի, խմբա-
գիր նե րի և ժո ղովր դի ներ կա յու թեամբ, 1867 թուի յու նուա-
րի 16-ին « Ժա մա նակ» հան դե սի խմբագ րա պետ Ս տե փան 
Փա փա զեա նը (26) ի դի մաց Կ.  Պոլ սի վեց հայ խմբա գիր նե-
րի1 և յա նուն ժո ղովր դեան ար տա սա նում է մի ու ղերձ, ո րի 
մէջ յի շուում են Հայ րա պե տի պար տի քը իւր ժա մա նա կի 

1 Ուղերձին ստորագրած են Կ. Չուխաճեան` խմբագիր «Ծիածանի», 
Կ. Ս. Իւթիւճեան` խմբագիր «Մասիսի», Մարկոս Աղաբեկեան` 
խմբա  գիր «Ծիլն Աւարայրի», Ստեփան Փափազեան` խմբագիր 
«Ժամանակի», Ա. Ալաճաճեան` խմբագիր «Փունջի» եւ Կ. Փանոսեան` 
խմբագիր «Մանզումէի»:

մէջ` ման րա մասն ո րոշ շեշ տուում են ե րեք կէ տեր միայն. 
« Նախ պահ պա նու թիւն և  ամ բող ջու թիւն Հա յաս տա նեայց 
ուղ ղա փառ ե կե ղեց ւոյ, ան խախտ և  ամ րա պինդ պա հե լով 
Ք րիս տո սա դիր կարգ ու կա նոն, Ա ռա քե լա կան և Լո սա ւոր-
չա կան ա ւան դու թիւնք և  ա րա րո ղու թիւնք, որ ի նախ նեաց 
մե րոց ի սրբոց Հարց… ջնջե լով ու վե րաց նե լով այն ա մեն 
նոր ու ե կե ղեց ւոյ և  ազ գի վնա սա կար կար գադ րու թիւն նե-
րը, ո րոնք տգէտ, շա հախն դիր և թոյլ ան ձե րու ձե ռօք ներ-
մու ծուած ու զօ րու թիւն գտած են»: Երկ րորդ «ե րաշ խա ւո-
րեալ պահ պա նու թիւն Ազ գիս, ազ գա յին և  ան հա տա կան 
ի րա ւանց ա պա հո վու թիւն յու րա քան չիւր բա րե խամ կա ռա-
ւա րու թեանց ներքև, ո րոնց հպա տակ կգտնուին հայ ազ գի 
զա վանկ նե րը», ո րով հետև կա թո ղի կո սը ընդ հան րա կան 
տե սուչ և հո վիւ է ազ գի «հայ րե նա ւանդ ու կրօ նին, ե կե ղեց-
ւոյն, ա ւան դու թեանց, սո վո րու թեանց, ազ գա յին և  ան հա-
տա կան ա մեն ի րա ւանց, պաշտ պա նը»: Եր րորդ … «ազ գա-
յին դաս տիա րա կու թեան ծա ւա լու մը, այն է սրտով մտքով 
և հոգ ւով հա յեր պատ րաս տել», «քա նի որ Հա յաս տա նեայց 
Ս. Ե կե ղե ցին և հա յոց ազ գը մեծ կա րօ տու թիւն ու նի քա-
ջու թեան, հո գե լից, վեր ջա պէս ար ժա նա ւոր ե կե ղե ցա կան-
նե րու և  աշ խար հա կան նե րու»: Եւ այ նու հետև երկ րոր դա-
բար յի շեց նում են վան քե րի մեծ մա սի ող բա լի վի ճա կը և 
Ս սոյ ու Աղ թա մա րի մաս նա ւոր կա թո ղի կո սու թեանց մեջ 
գոր ծուած «քստմնե լի սրբապղ ծու թիւնք և  ան լուր ու ան-
խիղճ գայ թակ ղու թիւնք», ո րոն ցից Հա յաս տա նեայց ե կե-
ղե ցին «զերծ պա հե լու փոյթ պի տի տա նի» Կա թո ղի կո սը, 
հետ ևե լով ար ժա նա ւոր նա խորդ նո րին, մա նա ւանդ Աշ տա-
րա կե ցի հե գե լոյս Ներ սէս Կա թո ղի կո սին: Ա ւե լաց նենք այս 
ե րեք պա հան ջի վրայ և  այն, որ ազ գա յին ժո ղո վը կա թո ղի-
կո սի ընտ րու թիւ նից դեռ ա ռաջ զբա ղուած լի նե լով Հա յաս-
տա նեայց ե կե ղե ցու կա նո նադ րու թեան վե րաքն նու թեան 
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խնդրով` Պո ղոս պատ րիար քի ձե ռով ներ կա յաց նում է Կա-
թո ղի կո սին իւր վե րաքն նու թեան ո րո շու մը, խնդրե լով նո-
րան, որ Ս. Էջ միա ծին հաս նե լուց յե տոյ ջա նայ բառ նալ և 
փո փո խել տալ ե կե ղե ցա կան կա նո նադ րու թեան մի քա նի 
կե տեր, ո րոնք «ան հա մա ձայն են նախ նի հա րա զատ դրու-
թեան հայ րե նի Ս. Ե կե ղեց ւոյ»:

Իսկ ե թէ դառ նանք Ռու սաս տան, խիստ բազ մա թիւ են 
Հայ րա պե տի գալս տեան ժա մա նակ և  ա պա Ս. Պե տեր-
բուրգ գնա լիս ու գա լիս և  ու րիշ ճա նա պար հոր դու թիւն նե-
րի ժա մա նակ, յայտ նի ու կրթուած մարդ կանց կար դա ցաց 
ու ղերձ նե րը. բո լո րը փքո ցու ռոյց ու ճար ճա տուն բա ռե րով 
և նոյնն են ա սում` Կա թո ղի կո սին, ինչ որ Կ.  Պոլ սի խմբա-
գիր նե րը: Նոյ նը յի շեց նում են նո րան և ն շա նա ւոր հա յազն 
մար դին նա մակ նե րով: Ա մե նից պարզ ար տա յայ տուած է 
այդ բաղ ձան քը 1870 թ. մա յի սի 24-ին Թիֆ լի սում Կա թո-
ղի կո սի օծ ման տա րե դար ձի օ րը կար դա ցուած մի ու ղեր ձի 
մէջ: Ս տե փա նոս ա ւագ քա հա նայ Ման դի նեան (27), կրո նա-
գի տու թեան և հա յոց ե կե ղե ցա կա նու թեան ու սու ցի չը Ներ-
սի սեան դպրո ցում, ա սում է այդ ու ղեր ձի մէջ. «Ե րից ի րաց 
պէտս ու նիմք`շի նու թեան և բա րե կար գու թեան ե կե ղեց ւոյ ի 
վե րայ սկզբնա կան հի մանց իւ րոց, բա րե կար գու թեան հոգ-
ևո րա կա նաց և հիմ նե լոյ ու սում նա րանս, ուր գոն պա կա սու-
թիւնք, և զե ղեալսն որ չափ մարթ է, ըստ նե րե լոյ մի ջո ցած 
պահ պա նել և կա նո նա ւո րել»: Ա հա ե րեք պա հանջ ներ, որ 
շա րու նակ կրկնուում են Հայ րա պե տի ա կան ջին և  իբրև 
պարտք դնում են նո րա վե րայ ա մեն մի ա ռի թը պա տա հած 
ժա մա նա կու ա մեն տեղ և՛ խմբա գիր, և՛ ու սու ցիչ, և՛ ա մեն 
կրթուած մարդ: Եւ մենք կա րող ենք ա սել, որ մեր Հայ րա-
պետն այդ պա հանջ նե րը ի րա գոր ծե լուն իս կա պէս նուի րել է 
յա րատև իւր բա լոր ժա մա նակն ու ջան քը և կա րող էր ի րա-
ւամբ պա տաս խա նել Կ. Պոլ սի խմբա գիր նե րի ու ղեր ձին. 

« Ձեր այդ գրած ներն իմ սրբա զան պար տա կա նու թիւն ներս 
են և Ձեր այդ զգա ցած ներն իմ ալ զգաց մունք ներս են»:

Կա թո ղի կոսն, ան շուշտ, շատ բան կա րող է ա նել, բայց 
ա մե նա կա րող չէ: Ոչ մի յա ռա ջա դի մու թիւն մի ազ գի ընդ-
հա նուր ե կե ղե ցա կան կեան քի մէջ Կա թո ղի կո սի կոն դա կով 
միայն և նո րա բո լոր բա րի ցան կու թիւն նե րով չէ կա րող 
կա տա րուել մի քա նի տար վայ ըն թաց քում: Հար կա ւոր էին 
Կա թո ղի կո սի քաջ մտա ծած ու կշռուած հրա ման նե րը կա-
տա րող ստո րադ րեալ ներ, ո րոնք հաս կա նա յին նոյն ձևով 
ի րենց պարտքն ու կո չու մը, ինչ պէս Գէորգ Կա թո ղի կոսն էր 
հաս կա նում. բայց դժբախ տա բար նա, որ իւր ժա մա նա կա-
կից նե րից շատ բարձր էր կանգ նած, այդ շրջա պա տը չու-
ներ: Նա ևս թէ պէտ ոչ յա ճախ, սրտի ցա ւով տես նում էր, որ 
իւր հրա ման ներն ա ռանց գոր ծադ րուե լու են մնում: Բ նա-
ւո րու թեամբ լի նե լով ան գամ խստա պա հանջ և գիտ նա լով 
ա ռանց ա չա ռու թիւն ա նե լու ար ժա նա ւո րին վար ձատ րել և 
քա ջա լե րել, իսկ ա նար ժա նին և զան ցա ւո րին պատ ժել, լի-
նէր դա նոյն իսկ ե պիս կո պոս ու Սի նո դի ան դամ, նա չէր 
կա րող, սա կայն, մեծ ար դիւնք ներ ցոյց տա լու հա մար, չե-
ղած տե ղից կարճ ժա մա նա կում ե կե ղե ցու ար ժա նա ւոր 
սպա սա ւոր ներ, հրա մա նը սրբու թեամբ կա տա րող ներ յա-
րու ցա նել: Ն րան մնում էր միայն շատ բա նի սկիզբն դնել 
քաջ ի մա նա լով որ, ինչ պես Ս տե փա նոս Նա զա րեանցն (28) 
Կա թո ղի կո սին ուղղ ված մի ու ղեր ձի մեջ ա սում է «Ա մե-
նայն ան դաս տան, ևս  ա ռա ւել ի մա նա լին ան դաս տան որև 
է ազ գի, հա րուստ ժա մա նակս ա մա յի և  անմ շակ թո ղեալ 
ոչ է բնա ւո րեալ նոյն ժա մայն ար դիւնս մե ծա մեծս գոր ծել. 
աստ ու րեմն աշ խա տա սէր երկ րա գոր ծին հարկ ի վե րայ 
հա սա նէ նախ և  ա ռաջ ա րօրս կազ մեալ, լուծս յօ րի նել ա կօ-
սա բեկ պա տա ռել զկոր դա ցեալն ան դաս տան, մինչև հնար 
ի ցէ գալ ի սերմ նար կու թիւն կա րօտ գոյ դար ձեալ ժրա ձեռն 
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ջուր տուու թեան և բազ մա դի մի խնա մոց մինչև յու րումն ժա-
մա նա կի ի վեր եր ևիլ ակն կա լե լոցն ար գա սեաց»: Գէորգ 
Կա թո ղի կոսն ա հա այդ սերմ նար կողն էր և նա շատ բա րի 
և բազ մա զան սեր մեր է ցա նել Հա յոց ե կե ղե ցու կոր դա ցեալ 
ան դաս տա նի մեջ, ո րոնց ար գա սիքն առ ժա մայն չէր կա րող 
եր ևալ գալ, այլ միայն յա ջորդ նե րի «ջուր տուու թիւ նից» և 
խ նամ քից յե տոյ:

Թ . 
Ա ՆԴ  Ր Ա  Ն Ի Կ  Կ Ո Ն Դ Ա  Կ Ը  Ե Ւ  Ձ Ե Ռ Ն Ա Ր  Կ Ո Ւ  Թ Ի ՒՆ Ն Ե  Ր Ը 

Ե  Կ Ե  ՂԵ  Ց Ո Ւ  Բ Ա  Ր Ե  Կ Ա Ր  Գ Ո Ւ  Թ Ե Ա Ն  Ե Ւ  Պ Ա Հ  Պ Ա  Ն Ո Ւ  Թ Ե Ա Ն 
Հ Ա  Մ Ա Ր

Նո րա ընդ հան րա կան անդ րա նիկ կոն դա կը հենց, որ 
գրում է ձեռ նադ րու թիւ նից յե տոյ Ս. Էջ միած նում 

1867 թուի մա յի սի 27-ին, բո վան դա կում են ժա մա նա կի 
պա հանջ նե րի վեր ևում յի շած ե րեք կէ տե րը, որ և  իւր գլխա-
ւոր հո գա ցու ղու թեան ա ռար կան է դարձ նում: Ըստ այնմ 
պա տուէր ներ է տա լի պատ րիարք նե րին ու ե պիս կո պոս նե-
րին, քա հա նա նե րին ու ժա ղով րա դա կան նե րին ա նա րատ և  
անտ խեղծ պա հապ նու թիւն ուղ ղա փառ դա ւա նու թեան Հա-
յաս տա նեայց ե կե ղեց ւոյ, թոյլ չտալ, որ «եւ ոչ նշա նա խեց 
մի ան գամ փո խի ցի ի նմին», ե կե ղե ցու կարգ ու կա նոն նե րը 
հա սա տա տուն պա հել, մե րազն նեա նե րից եւ օ տար նե րից 
սպրդած նո րա ձե ւու թիւն նե րի ա ռաջն առ նել: « Սուրբ ե կե-
ղե ցին ան խախտ յիւ րում ուղ ղա փա ռու թեան մնաց և մ նաս-
ցէ յա ւի տեան»,- այս էր նո րա նշա նա բա նը, որ գրում է մի 
կոն դա կի մեջ 1873 թուին:

Իւր կա նո նա կան կոն դակ նե րի մէջ ոչ թէ ընդ հա նուր 
խօս քե րով է հրա ման տա լի, այլ, իբրև ժա մա նա կի դրու թիւ-
նը հաս կա ցող, ո րոշ մատ նա նիշ է լի նում հին կա նոն նե րի 
և նո րա մուտ սո վո րու թիւն նե րի վրայ. օ րի նակ հրա մա յում 
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է. 1. Թոյլ չտալ ժո ղովր դին հա ղորդ վել մեծ պա սի օ րե րին, 
հետ ևե լով ու րիշ ազ գե րի, այլ Հա յոց ե կե ղե ցու հին սո վո րու-
թեամբ մեծ պա սին հա ղոր դուել միայն այն ժա մա նակ, երբ 
բաց պա տա րագ է լի նում: 2. Պա տուի րում է քա հա նա նե րին 
ա մուս նու թեան Սուրբ խորհր դին ա մե նայն սրբու թեանբ 
վե րա բե րել և, ըստ մեր ե կե ղե ցու հնա ւանդ կար գի, պսակ 
չկա տա րել, մինչև որ փե սա ցուն ու հարս նա ցուն ի րար 
տե սած ու ճա նա չած չլի նին և փո խա դարձ հա ւա նու թիւն 
տուած: Օ րի նա ւոր նշա նադ րու թիւ նից յե տոյ միայն պսա կի 
խոր հուր դը կա տա րել և  եր բեք մի միայն ծնող նե րի հա ճու-
թեամբ նշան չօրհ նել: 3. Եր բեք ե կե ղե ցու մէջ աշ խար հա-
բար կամ օ տար լե զուով Ա ւե տա րան չկար դալ, այլ մի միայն 
գրա բար, որ մեր ե կե ղե ցու՝ մեր սուրբ հայ րե րից նուի րա-
գոր ծուած կա նո նա կան լե զուն է, իսկ քա րոզ ներն և Ա ւե տա-
րա նի մեկ նու թիւ նը միայն այն լե զուով կա րող են լի նել, որ 
ժո ղո վուր դը հաս կա նում է1: 4. Մկր տու թեան Ս. խոր հուր-
դը տա նը չկա տա րել, այլ միայն ե կե ղե ցում. եր կար մի ջոց 
ա ռանց մկրտու թեան չթող նել ե րե խա նե րին, այլ ըստ հին 
սո վո րու թեան 8 օ րում մկրտել: 5. Չոր րորդ պսակ թոյլ տալ 
միայն նո ցա, ո րոնց ա մու սին նե րը ե րի տա սարդ հա սա կում 
են մե ռել և  ո րոնց տա րի քը, մար դու նը 60-ից, իսկ կնո ջը 40-
ից անց չէ, ու նե նա լով և բժշ կի վկա յա կան ա մուս նա ցող նե-
րի ա մու սա նա կան ըն դու նա կու թեան հա մար: 6. Վե րաց նել 
բաշլ ղի քրդա կան սո վո րու թիւ նը հար սա նի քի ժա մա նակ, 
ո րով աղ ջիկն իբրև ապ րանք, հա կա ռակ Ս. Ե կե ղե ցու օ րէն-
քի, գնուում է իւր ծմող նե րից, և վէ ճե րի ու կռիւ նե րի աղ բիւր 
է դառ նում: Եւ այլ այս պի սին նե րը:

«Ա մե նայն ու րեք նոյն ձև և ոճ փայ լեց վի ան թե րի յաս-
տուա ծա յին պաշ տա մունս», - գրում է նա իւր ընդ հան րա-
1 Գէորգ կա թո ղի կո սի կա նո նա կան կոն դա կի այս կէտն ուղ ղուած է այն նո րե-
լուկ նե րի դէմ, ո րոնք չհաս կա նա լով թէ ինչ նշա նա կու թիւն ու նի մեր ե կե ղե-
ցու այս հնա ւանդ կար գը պա հե լը. մա րո զու էին թէ պետք է ժա մեր գու թիւնն 
աշ խար հա բար լի նի:

կան կոն դա կի մէջ: Նա շատ լաւ գի տէր, որ այդ ի րա գոր-
ծե լու հա մար հար կա ւոր էր միա տե սակ ոգ ւով կրթուած 
ե կե ղե ցա կան ներ ու նե նալ. բայց այդ ժա մա նա կի խնդիր էր, 
ո րի հա մար նա, ինչ պէս կտես նենք, գլխա ւոր ու շադ րու թիւն 
էր դարձ նում: Իսկ ինչ որ առ ժա նակ կա րող էր ա նել Կա-
թո ղի կոսն՝ ա րաւ: Մեր ժա մագր քի ու ե կե ղե ցա կան եր գե րի 
և շա րա կան նե րի ա մեն քի հա մար պար տա ւո րիչ խմբագ րու-
թիւնն ա նել էին տուել մեր մեծ կա թո ղի կոս նե րը, ո րոն ցից 
վեր ջինն էր Եր ևան ցի Սի մէօն կա թո ղի կո սը (29): Այդ կէտն 
ար դէն հաս տա տուն էր մեր ե կե ղե ցու մէջ: Սա կայն այս պէս 
չէ ե կե ղե ցա կան եր գե ցո ղու թիւ նը, եր գե րի ե ղա նա կը: Ա մեն 
քա հա նայ ու դպիր իւր ուղ ղած նո րա նոր ե ղա նա կով է եր-
գում: Իսկ յայտ նի է, թէ ե կե ղե ցու հա մար որ քան մեծ նշա-
նա կու թիւն ու նի եր գե ցո ղու թիւ նը. մէկ ե կե ղե ցում ոչ միայն 
միա տե սակ եր գե ցո ղու թիւն պի տի իշ խէ ինչ պէս և միև նոյն 
ա ղօթք ներն ու եր գերն, այլ և  ե կե ղե ցու բա րե զար դու թեան 
հա մար հար կա ւոր է կա նո նա ւոր և ներ դաշ նակ եր գե ցո-
ղու թիւ նը: Գէորգ կա թո ղի կո սը հոգ է տա նում միա տե սակ 
եր գե ցո ղու թիւն և կա նո նա ւոր ժա մա սա ցու թիւն մտցնե լու 
ե կե ղե ցու մէջ, որ քան կա րե լի է, հին ե ղա նակ նե րը ձայ նա-
գրա կան ա րուես տով հաս տա տուն դարձ նե լով:

Հայ կա կան ձայ նագ րու թիւն իս կա պէս գո յու թիւն չու նէր. 
մեր շա րա կան նե րի վրայ խա զե րը կորց րել էին ի րենց նշա-
նա կու թիւ նը, սա կայն 1834 թուից Պա պա Համ բար ձու մի 
(30) ձեռ քով, Ս տե փա նոս Ա ղաւ նի մա կա նուա նուած պատ-
րիար քի օ րով, սկսուել էր Կ. Պոլ սում հին խա զե րով մի նոր 
ձայ նագ րա կան ա րուեստ, որ ի մա ցող նե րի մէջ պա հուում 
էր իբրև մե նա վա ճա ռու թիւն: Կա թո ղի կոսն այդ բա նին 
տե ղեակ էր: Նա հրա ւի րում է ձայ նագ րա գէտ Նի կո ղա յոս 
Թաշ ճեա նին (31) Մայր Ա թո ռը, և 1873 թ. յու նի սին ա ռան-
ձին կոն դակ ներ գրե լով ա ռաջ նորդ նե րին և յա ջորդ նե րին, 
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նո ցա ձեռ քով Ռու սաս տա նի 6 թե մե րից 30 չա փա հաս, քա-
ջա ռողջ ըն դու նակ ու քաղց րա ձայն դպիր ներ է ժո ղո վում 
Մայր Ա թո ռը, ուր նո քա Ա թո ռի հա շուով ապ րե լով՝ ինն ամ-
սուայ ըն թաց քում սո վո րում են ձայ նագ րու թեան ա րուես-
տը` Ս. Էջ միած նի ե րի տա սարդ միա բան նե րի, սար կա ւագ-
նե րի ու դպիր նե րի և Ժա ռան գա ւո րաց դպրո ցի ա շա կերտ-
նե րի հետ: Ա ռա ջին ան գամ դեկ տեմ բե րի 14-ին եր գուում 
է Մայր Տա ճա րի մէջ ձայ նագ րու թեամբ: Այդ ե րե սու նին, 
նո ցա նից պատ րաստ նե րին քա հա նայ ձեռ նադ րել տա-
լով, յետ է ու ղար կում թե մե րը, ուր նո քա պատ րաստ էին 
դպրոց նե րում դաս տա լու, ա շա կերտ ներ պատ րաս տե լով 
ձայ նագ րու թեան ա րուես տը տա րա ծե լու հա մար: Շու տով և 
քա հա նա յա ցու նե րի հա մար պար տա դիր ու սում է դարձ նում 
այդ ար վես տը: Մինչ մի կող մից ձայ նագ րու թեամբ եր գե լու 
ա րուեստն ի մա ցող ներ էր պատ րաս տում, միւս կող մից հոգ 
է տա նում ե կե ղե ցա կան եր գերն ու շա րա կան նե րը ձայ նագ-
րել և տ պագ րել տա լու: Ու նե նա լով եր գե ցո ղու թեան յա-
ջող ձայն և ման կու թիւ նից սո վո րած լի նե լով շա րա կան նե-
րի ե ղա նա կը Գում Գա փուի Մայր ե կե ղե ցու դպիր նե րից, 
ո րոնք ի րենց ե ղա նա կը Եր ևան ցի Սի մէօն կա թո ղի կո սի 
Թէո դո րոս դպրից էին սո վո րած: Շատ շա րա կան ներ ին քը 
Կա թո ղի կո սը եր գում է և Ն. Թաշ ճեա նին կամ նո րա հմուտ 
ա շա կերտ նե րին ձայ նագ րել տա լի: Կարճ ժա մա նա կում 
Մայր Ա թո ռի տպա րա նում հրա տա րա կում են ձայ նագ-
րուած շա րա կան ներ, ժա մա գիրք ու Սուրբ Պա տա րա գի եր-
գե ցո ղու թիւնք (32):

Ան շուշտ, այդ ձայ նագ րու թեան ա րուես տը կա տա րեալ չէ 
և չ նա յե լով Կաթ սո ղի կո սի բո լոր ջան քե րին՝ ա մեն տեղ մեր 
ե կե ղե ցի նե րի մէջ մուտք չգոր ծեց, և չէր էլ կա րող մի քա-
նի տա րուայ գործ լի նել այդ. զի ե թէ շա րա կան նե րի և ժա-
մագր քի միա տե սակ խմբագ րու թիւնն ու տպագ րուածն ե կե-

ղե ցի նե րին ու ղար կե լով Սի մէօն Կա թո ղի կո սը կա րող էր 
միա տե սա կու թիւն մտցնել, նոյն հեշ տու թեամբ, հաս կա նա-
լի է, կա րող չէր եր գե ցո ղու թեան միա տե սա կու թիւն ու ազ-
գայ նու թիւն գլուխ գալ: Այս տեղ հար կա ւոր էին ա րուես տը 
եւ րո պա կան կա տա րե լու թեամբ ի մա ցող ներ, ո րոնք եր կար 
տա րի նե րի ըն թաց քում պէտք է պատ րաս տուէին: Բայց և  
այն պէս գործն սկսուած էր. յա ջորդ նե րին էր մնում միայն 
շա րու նա կել և  եւ րո պա կան ա րուես տով ե ղա նակ նե րը զտե-
լով հաս տա տուն հիմ քի վրայ դնել այն, որ ձեռ նար կած է 
Մե ծա գործ Կա թո ղի կո սը:

Ե թէ մի Կա թո ղի կո սը նշա նա խեց ան գամ փո խել չցան-
կա նա լով ե կե ղե ցու ուղ ղա փա ռու թեան մէջ՝ ներ քին և  ար-
տա քին բա րե կար գու թիւն նե րի վրայ էր մտա ծում, միւս կող-
մից նա խիստ նա խան ձախն դիր էր Հա յոց ե կե ղե ցու և Հայ-
րա պե տու թեան ան կա խու թեանն ու ի րա ւա սու թեանն, թէ՛ 
ար տա քին ե կե ղե ցի նե րի վե րա բեր մամբ և թէ՛ մեր ե կե ղե-
ցու միւս կա թո ղի կո սու թիւն նե րի: Ար տա քին ե կե ղե ցի նե րի 
նկատ մամբ նո րա նա խան ձախնդ րու թիւ նը շատ գե ղե ցիկ 
եր ևան է գա լիս 1869 թուին Կ. Պոլ սի Պօ ղոս պատ րիար-
քին գրած կոն դա կի մէջ: Պիոս Թ. պա պը (33) հա յոց պատ-
րիարք նե րին ու ե պիս կո պոս նե րին հրա ւի րում է ներ կայ 
գտնուել 1869 թուի դեկ տեմ բե րի 8-ի ժո ղո վին, ո րի մէջ իւր 
անս խա լա կա նու թիւ նը պի տի ո րո շուէր: Կ. Պոլ սի Պօ ղոս 
պատ րիար քը իւր և  իւր ե պիս կո պոս նե րի ձեռ նա հա սու թիւ-
նից վեր հա մա րե լով պա պի հրա վի րա գի րը քննա դա տելն ու 
պա տաս խան տա լը, խնդրում է Կա թո ղի կո սին ա նել՝ ինչ որ 
ար ժան է. իսկ Կա թո ղի կո սը զգու շաց նում է ա մեն քին չմաս-
նակ ցել ժո ղո վին, այդ բա նին մէջ Հա յոց ե կե ղե ցու ան կա-
խու թեան և  ի րա ւա սու թեան դէմ ոտնձ գու թիւն տես նե լով:

Հա յոց Հայ րա պե տա կան ի րա ւունք նե րի պաշտ պա նու-
թեան մի փորձ էր Կ. Պոլ սում նուի րա կու թեան պաշ տօ նը 
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վե րա հաս տա տե լու խնդի րը: Հայտ նի է, Հա յոց ե կե ղե ցու 
հնա ւանդ սուո րու թիւն է ե ղել որ կա թո ղի կոս նեը օրհ նու-
թեան կոն դակ նե րով նուի րակ ներ են ուղ ղար կել ա մեն 
կող մի հա յե րին, ո րոնց Ս. Միւ ռոնն տա նե լով՝ քա րո զում 
էր նուի րա կը և Մայր Ա թո ռի հա մար նուէր ներ ժո ղո վում: 
Կ. Պո լի սը լի նե լով թիւր քա հա յոց կենդ րոն և հա յու թեամբ 
բազ մա մարդ, Հա յոց կա թո ղի կո սի նուի րակ նե րը յա ճախ 
տա րի նե րով և  ա պա մշտա պէս մնում էին այն տեղ և  իբրև 
կա թո ղի կո սի ներ կա յա ցու ցիչ՝ ու նե նա լով ժո ղովր դի յար-
գան քը մեծ դիրք և ձայն ու նեին ե կե ղե ցա կան գոր ծե րի մԷջ: 
Սա կայն 1828-1829 թթ. Ռուս-թիւր քա կան պա տե րազ մից 
յե տոյ՝ Օս մա նեան կա ռա վա րու թիւ նը ոչ միայն նուի րա կու-
թիւնն ար գե լեց, այլ և Ա մեն յան Հա յոց Կա թո ղի կո սի ա նու-
նը յի շել Հա յոց ե կե ղե ցի նե րում, վա խե նա լով, որ ռու սա կան 
կա ռա վա րու թիւ նը նուի րակ նե րի և կա թո ղի կո սի մի ջո ցով 
կա րող էր հա կա ռակ օս մա նեան շա հե րին ազ դել թիւր քա-
հա յոց վրայ: Մատ թէոս պատ րիար քի (1844 թ.) նշա նա ւոր 
գոր ծե րից մէկն էլ այն է, որ իւր ա ռա ջին պատ րիար քա կան 
պա տա րա գի ժա մա նակ հի շա տա կում է Ա մե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կոս Ներ սէս Ե-րդի ա նու նը և յե տոյ հոգ ևո րա կան-
նե րից և  աշ խար հա կան նե րից մեծ ժո ղով ա նե լով Մայր 
ե կե ղե ցում, ո րո շում են վերսկ սել Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի-
կո սի ա նու նը ե կե ղե ցի նե րում յի շե լը: Սա կայն այդ ժո ղո վով 
ո րո շուում է, դժբախ տա բար, նաև այն, որ նուի րա կու թիւ նը 
վե րա ցուի և Կ. Պոլ սի պատ րիար քը հա մա րուի Ա մե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սի փո խա նոր դը թիւր քա հա յոց հա մար և 
նո րա ձեռ քով ժո ղո վուին նուէր ներ Մայր Ա թո ռի հա մար և 
Ս. Էջ միած նից բե րած Միւ ռո նը բաշ խուի ե կե ղե ցի նե րին:

Գէորգ Դ. իւր կա թո ղի կո սու թեան երկ րորդ տա րին` 
1868 թ. փոր ձում է ե կե ղե ցու այս հնա ւանդ սո վո րու թիւ նը, 
որ մեծ կապ էր հան դի սա նում Մայր Ա թո ռի և  իւր վի ճակ-

նե րի մէջ Թիւր քիա յում, վե րա կանգ նել: Նա Սար գիս ար քե-
պիս կո պոս Ջա լա լեա նին ռու սաց կա ռա վա րու թեան հա ճու-
թեամբ կար գում է նուի րա կու թեան պաշ տօ նի մէջ, և յանձ-
նե լով նո րան նաև Ս սոյ և Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սա կան 
խնդի րը լու ծե լու պաշ տօ նը, ու ղար կում է Կ. Պո լիս, միա-
ժա մա նակ թղթեր գրե լով մեծ ե պար քոս Ֆուա դը փա շա յին 
և Ռու սաց դես պա նա տա նը, խնդրե լով որ սա պաշտ պան 
կանգ նէ Հա յոց Կա թո ղի կո սի ի րա ւունք նե րին Տաճ կաս տա-
նում: Պօ ղոս պատ րիար քին, Ազ գա յին և Կ րօ նա կան ժո ղո-
վին, որ աշ խա տեն պաշտ պա նել Կա թո ղի կո սի ի րա ւա սու-
թիւ նը և յա ջո ղեց նեն Օս մա նեան կա ռա վա րու թեա նը ըն դու-
նել տա լու նուի րա կու թիւ նը: Սա կայն Կա թո ղի կո սի Օս մա-
նեան կա ռա վա րու թեան հետ ու նե ցած բա րե կա մու թիւնն 
ան գամ այս դէպ քում չի օգ նում, շնոր հիւ կա թո լիկ ե կե ղե-
ցուն, որ Հա յոց Կա թո ղի կո սի ազ դե ցու թիւնն արևմ տեան 
հա յե րի վե րայ թու լաց նե լու հա մար՝ յա ջո ղում է ֆրան սիա-
կան դես պա նի մի ջո ցով հա մո զել Բ. Դ ռա նը չըն դու նել նուի-
րա կին, Սար գիս ե պիս կո պո սի դէմ մի քա նի շա հա մոլ նե րի 
ձե ռով ամ բաս տա նու թիւն յա րու ցա նե լով, թէ քա ղա քա կան 
նպա տակ նե րով է Կ.   Պո լիս ե կած: Օս մա նեան կա ռա վա-
րու թեան ցան կու թիւնն էլ հենց այդ էր: Նա մեր ժում է ճա-
նա չել նուի րա կի պաշ տօ նը, հի մուե լով նոյ նիսկ այն բա նի 
վրայ, որ հա յերն ի րենք Մատ թէոս պատ րիար քի օ րով ո րո-
շել են վե րաց նել նուի րա կու թիւ նը: Սա կայն Կա թո ղի կո սի 
այս ան յա ջող փոր ձը գո նէ այն մեծ օ գուտն է ու նե նում, որ 
Բ. Դու ռը ար տա քին գոր ծոց մի նիստ րի` Սաֆ վէթ փա շա յի, 
Կա թո ղի կո սին այս առ թիւ գրած պա տաս խա նի մէջ, պաշ-
տօ նա պէս ճա նա չում է Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար քին իբրև 
փո խա նորդ Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին:
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Ժ . 
Ս Ս Ո Յ  Ե Ւ  Ա Ղ  Թ Ա  Մ Ա  Ր Ա Յ  Կ Ա  Թ Ո  Ղ Ի  Կ Ո  Ս Ո Ւ  Թ Ե Ա Ն Ց  Խ ՆԴ Ի Ր Ը

Կա թո լիկ ե կե ղե ցու հա նած ար գելք նե րը միայն նուի-
րա կու թեան պաշ տօ նի մեր ժու մով չեն վեր ջա նում: 

Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի ազ դե ցու թիւ նը Թիւ քիա յում 
ոչն չաց նե լու կամ թու լաց նե լու հա մար, նոյն իսկ Ս սոյ ե պիս-
կո պոս նե րից, ո րոնք Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին չեն 
են թար կուում, կա մե նում են Կ.  Պոլ սի պատ րիարք ընտ րել 
տալ: Թէ պէտ և  այս բա նի մէջ յա ջո ղու թյուն չեն ու նե նում, 
բայց և  այն պէս Հա յոց ե կե ղե ցու թշնա մի նե րի ձգտու մը 
հա կա ռակ Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի զօ րաց նել Ս սոյ 
կա թո ղի կո սու թիւ նը՝ մեծ աղ մուկ նե րի ու խռո վու թյիւն նե րի 
տե ղիք է տա լի, ո րի հետ ևանք նե րը մինչև այ սօր ևս տես-
նում ենք: Այս խնդրի մէջ Գէորգ Կա թո ղի կոսն ա մե նայն 
ա րիու թեամբ և խո հա կա նու թեամբ պաշտ պա նում է Ա մե-
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի ի րա ւա սու թիւ նը և մեր ե կե ղե ցա-
կան սահ մա նադ րու թիւ նը: 1865 դեկ տեմ բե րի 24-ին ար դէն 
Ազ գա յին Ընդ հա նուր ժո ղո վի կող մից յանձն վուած էր Ա մե-
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի ընտ րու թեան մա սին ծրա գիր 
կազ մող յանձ նա ժո ղո վին նաև Աղ թա մա րի և Ս սոյ ա թոռ-
նե րի Մայր Ա թո ռի հետ ու նե նա լիք յա րա բե րու թեանց վի-
ճա կը կա նո նա ւո րե լու խնդի րը: 1866 թ. մա յի սի 27-ին Ազ-
գա յին Ընդ հա նուր ժո ղովն, ըն դու նում է յանձ նա ժո ղո վի 

մշա կած ծրա գի րը և  ո րո շուում է, չյա րու ցա նե լով այդ եր կու 
կա թո ղի կո սու թեանց բարձ ման խնդիր «զա նոնք եր կուքն 
ալ ազ գա յին գե րա գոյն իշ խա նու թեան պատ կա ռե լի ընդ-
հա նուր ժո ղո վոյ խնա մո ցը են թար կել», և  ա պա ո րո շուում 
է «օ գուտ քա ղել այս ան գամ թէ սոյն եր կու կա թո ղի կո սու-
թեանց ա թոռ նե րուն և թէ Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի կո սու-
թեան Ս. Էջ միած նի գե րա գահ Ա թո ռոյն ե րե քին մէ կէն թա-
փուր մնա ցած գտնուե լէն, ե րե քին ալ գա հա կալ ներն ընտ-
րե լու առ թիւ, ե րե քին մէջ պատ շա ճա ւոր և ներ դաշ նա կա ւոր 
յա րա բե րու թիւն հաս տա տե լով»: Սոյն մտքով ո րո շուում 
է Ս սոյ և Աղ թա մա րայ կա թո ղի կոս չընտ րել, այլ մինչև որ 
Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ընտ րուի, այդ եր կու ա թոռ-
ներն օ րի նա ւոր տե ղա պահ նե րի ձե ռով կա ռա վա րել: Իսկ 
այս կա թո ղի կոս նե րի Մայր Ա թո ռի հետ ու նե նա լիք յա րա-
բե րու թեան ո րո շու մը թող նուում է Ա մե նայն Հա յոց Կա թո-
ղի կո սի ընտ րու թիւ նից յե տոյ կա թո ղի կո սի հա ւա նու թեամբ 
ա նել:

Սա կայն այդ մի ջոց նե րում այս եր կու կա թո ղի կո սա կան 
թե մե րը մեծ զեղ ծում նե րի են են թար կուում եր կու ինք նըն-
տիր կա թո ղի կոս նե րի ձե ռով: Ս սոյ կա թո ղի կո սու թյիւ նը 
ժա մա նա կից ի վեր մի տե սակ ժա ռան գա կան էր դար ձած 
Ա ջա պա հեան ցե ղին, ո րի վեր ջին մնա ցորդն էր Նի կո ղա-
յոս ե պիս կո պո սը, որ Կի րա կոս Բ-ի մա հից յե տոյ ազ գա յին 
կենդ րո նա կան վար չու թեան խառն դրու թիւ նից օգ տուե լով, 
ինք նըն տիր է լի նում. 1866 թ. յու նի սի 11-ին գի շե րով գո ղու-
նի օ ծուում է Յա րու թիւն ա նու նով մի ե պիս կո պո սի ձե ռով, 
ո րը նոյն ամ սի մէջ հենց մահ մե տա կա նու թիւն է ըն դու նում: 
1866 թ. յու լի սի 12-ին Ե կե ղե ցա կան Վի ճա կա յին ժո ղո վը, 
Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի թեկ նա ծու նե րի եօթ նա նուն 
ցան կը պատ րաս տե լուց յե տոյ, Նի կո ղա յոս ե պիս կո պո սի 
կա թո ղի կո սու թիւ նը, որ կարճ ժա մա նա կում մեծ զեղ ծում-
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ներ էր ա րել, ան վա ւեր է ճա նա չում, ինչ պէս նաև Խա չա-
տուր ե պիս կո պո սի կա թո ղի կո սու թիւ նը, որ Աղ թա մա րի 
հան գու ցեալ Պետ րոս կա թո ղի կո սի կեն դա նու թեան ժա-
մա նակ ինքն ի րեն Աղ թա մա րի կա թո ղի կոս էր օ ծել տուել: 
Ազ գա յին ժո ղո վը յու լի սի 22-ին ըն դու նում է այս ո րո շու մը 
և Ս սոյ ինք նըն տիր Նի կո ղա յոս ե պիս կո պո սը պատ րիար-
քա րա նի պա հանջ մամբ Բ. Դ ռան մի ջո ցով Կ. Պո լիս է բե-
րուում: Շու տով Ա մե նայն Հա յոց Գէորգ Կա թո ղի կո սը, հաս-
տատ վե լուց յե տոյ, Կ.  Պո լիս է գա լիս: Պո ղոս պատ րիար քը 
Ս սոյ և Աղ թա մա րայ խնդիր նե րը ներ կա յաց նում է նո րան ի 
տնօ րե նու թիւն (34): Կազ մուում է 1867 թ. փետ րուա րի 6-ին 
մի ե կե ղե ցա կան յանձ նա ժո ղով Ս սոյ և Աղ թա մա րայ կա-
թո ղի կոս նե րի յա րա բե րու թիւն նե րը Մայր Ա թո ռի հետ ո րո-
շե լու հա մար. ծրագ րուում է վեց յօդ վա ծից մի կա նո նադ-
րու թիւն, որ և  ըն դու նում է Գէորգ Կա թո ղի կո սը: Սա կայն 
այդ ո րո շու մը չէ ըն դու նուում Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից: 
Այ նու հետև Խառն ժո ղովն Ազ գա յին ժո ղո վի 1867 թ. հոկ-
տեմ բե րի 20-ի վճռով մի նոր կա նո նադ րու թիւն է կազ մում, 
որ իւր տե ղե կագ րի հետ տպագ րում է: Կա նո նադ րու թեան 
մի տպա գիր օ րի նա կը հաս նում է Գէորգ Կա թո ղի կո սին, որ 
ման րակր կիտ քննա դա տու թեամբ մեր ժում է՝ Պո ղոս պատ-
րիար քին 1867 թ. ապ րի լին գրած մի կոն դա կով, ո րով հետև 
այդ տե ղե կագ րի մէջ յայտ նած էր թէ Ս սոյ ա թո ռը եր բեմն 
հա կա ռակ ա թոռ և «եր բեմն հա ւա սար ա թոռ ճան չուած է 
նոյն իսկ Մայր Ա թո ռոյ կող մէն», և ձգ տած էր Ս սոյ Ա թո ռը 
Ս. Էջ միած նի Ա թո ռին հա մա պա տիւ դարձ նել, այն աս տի-
ճա նի, որ Ս սոյ կա թո ղի կո սի ա նու նը, թէ պէտ և Ս. Էջ միած-
նի Կա թո ղի կո սի հա ւա նու թեամբ, պէտք է յի շէին բո լոր պա-
տա րա գիչ նե րը Ս. Էջ միած նի Կա թո ղի կո սի ա նու նը յի շե լուց 
յե տոյ, և ն ման նե րը: Գէորգ Կա թո ղի կո սը պաշտ պա նում է 
Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի իշ խա նու թեան գե րա գահ 

ի րա ւա սու թիւ նը, և պա հե լով հին օ րէն քը՝ թոյլ չէ տա լիս, որ 
Ս.  Էջ միած նի վի ճակ նե րը Ս սոյ կամ Աղ թա մա րի կա թո ղի-
կոս ընտ րեն, թէ չէ այդ կա թո ղի կոս նե րը պի տի դառ նա յին 
այդ պի սով իս կա պես Թուր քիա յի Ա մե նայն Հա յոց կա թո-
ղի կոս ներ. նա թոյլ չէ տա լի նաև որ Ս սոյ կամ Աղ թա մա-
րայ կա թո ղի կոս ներն ի րենց վի ճա կից դուրս իշ խա նու թիւն 
բա նեց նեն կամ Ս. Էջ միած նի ե պիս կո պոս նե րից ի րենց կա-
թո ղի կոս ընտ րեն: Կա թո ղի կո սը իր հի մունք նե րը բե րե լով 
պատ մու թիւ նից, ցոյց է տա լի, թէ ինչ պէս այդ եր կու կա-
թո ղի կոս նե րը «հա կա թոռք և  ապս տամբք են» ա նուա նուել 
միշտ, մինչ դեռ ծրագ րած կա նո նադ րու թյիւնն այդ կա թո ղի-
կոս նե րին ոչ միայն օ րի նա ւոր էր ու զում ճա նա չել, այլ նոյն 
իսկ հա ւա սար Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին: Այդ կոն դա-
կը շատ գե ղե ցիկ ար տա յայ տու թիւն է, թէ ինչ պէս Գէորգ 
կա թո ղի կո սը հաս կա նում էր կա թո ղի կո սա կան ի րա ւա սու-
թիւ նը և  իշ խա նու թեան նշա նա կու թիւ նը պաշտ պա նել և 
միան գա մայն ազ գա յին ե կե ղե ցու միու թեան հա մար հո գալ. 
այդ միու թիւ նը ոչ թէ ե րեք հա մա հա ւա սար ի րա ւունք նե րով 
կա թո ղի կոս նե րի մէջ տես նե լով, այլ որ միւս եր կու մաս նա-
ւոր կա թո ղի կոս նե րը պի տի են թար կուէին Ս. Էջ միած նի 
Կա թո ղի կո սին, «զի հպա տա կա կան յա րա բե րու թիւն պահ-
պա նէ ի միու թեան զազգն», թէ չէ, գրում է Կա թո ղի կո սը, նո-
ցա «պար տա ւոր եմք թո ղուլ ըստ ա ռաջ նոյն ի թիւս հա կա-
թոռ և  ա պօ րի նա ւոր կա թո ղի կո սաց»: Վեր ջը հրա մա յում է 
պատ րիա քին, բո լոր ե պիս կո պոս նե րին, վար դա պետ նե րին 
ու քա հա նա նե րին, հայ րա պե տա կան միու թեան և  ե կե ղե ցա-
կան կա նոն նե րին և  ի րա ւունք նե րին պաշտ պան ու նա խան-
ձախն դիր լի նե լով՝ «մի եր բէք խառ նել կամ լի նել ձեռ նե րէց 
յայն պի սի ի րո ղու թիւնս, որ հա յին ի քակ տումն սահ մա նաց 
և  ի րա ւանց սրբոց հարց մե րոց Հայ րա պե տաց», և պա տուի-
րում է իւր այդ կոն դա կը բո լոր ե կե ղե ցի նե րում կար դալ տալ:
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Կա թո ղի կո սի հե ռա տես կոն դակն իւր ազ դե ցու թյունն 
ա նում է և Խառն ժո ղո վի ծրա գիրն էլ ան հետ ևանք է մնում:

Այ նու հետև Կա թո ղի կո սը, որ պէս զի Հա յոց Հայ րա պե-
տա կան ի րա ւունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար մօ տից հսկել 
կա րո ղա նայ Ս սոյ կա թո ղի կո սա կան խնդրին, որ կա րող էր 
ցա ւա լի վախ ճա նի և նոյն իսկ կա թո ղի կո սա կան պա ռակտ-
ման յան գել, յա րու ցա նում է նուի րա կու թիւն հաս տա տե լու 
խնդի րը, ո րի ինչ հետ ևանք ու նե նալն ար դէն տե սանք: Ս սոյ 
և Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թեանց և 1866-ի մար տի 20-ից 
ի վեր դա դա րած Ազ գա յին Սահ մա նադ րու թեան վե րաքն-
նու թեան խնդի րը՝ միա ցած մի քա նի այլ խնդիր նե րի հետ, 
ինչ պէս և Սար գիս ար քե պիս կո պոս Ջա լա լեա նի իբրև նուի-
րակ չհաս տա տուե լը՝ հետզ հե տէ դժգո հու թիւն են ծնեց նում 
Պօ ղոս պատ րիար քի դեմ, որ 1869 թ. մար տի 17-ին ստի-
պուած հրա ժա րուում է պատ րիար քու թիւ նից: Սեպ տեմ-
բե րի 4-ին Պատ րիարք է ընտ րուում Մկր տիչ ե պիս կո պոս 
Խ րի մեան (35), որն Գէորգ Կա թո ղի կո սը կոն դա կով շնոր-
հում է ար քե պիս կո պո սու թիւն և հաս տա տե լով միան գա-
մայն նո րա ընտ րու թիւ նը, պա տուի րում է «ի կար ևոր դէպս 
նա խան ձախն դիր հան դի սա նալ նախ նա կան ի րա ւանց և  
օգ տից Մայր Ա թո ռոյս», մա նա ւանդ որ պատ րիար քի ա ռաջ 
կար Ս սոյ և Աղ թա մա րայ կա թո ղի կո սու թեանց «բազ մակն-
ճիռն խնդի րը», և հ րա մա յում է թոյլ չտալ, որ Ս սոյ և Աղ թա-
մա րի ե պիս կո պոս նե րը Ս. Էջ միած նի թե մի մէջ ի րա ւունք 
բա նեց նեն կամ պաշ տօն վա րեն, և ջա նալ, որ վե րաքն նեալ 
Սահ մա նադ րու թեան մէջ ո րոշ մտնէ այն կե տը թէ, ինչ պէս 
ի հնուց օ րէն է, Կ.  Պոլ սոյ պատ րիարք նե րը Ս. Էջ միած նի 
ե պիս կո պոս նե րից են ընտ րուում: Այս կէ տը, որ միշտ գոր-
ծադ րուած է, շատ կար ևոր էր:

1870 թուի սկզբին ազ գա յին սահ մա նադ րա կան ի րա-
ւուն քը Բ. Դռ նից նո րից տրուում է հա յե րին, Սահ մա նադ-

րու թեան վե րաքն նու թիւ նը շա րու նա կե լու պայ մա նով: Նո-
րա կազմ Ազ գա յին ժո ղո վը օ գոս տո սի 28-ից սկսած վեց 
նիս տում ընդ հա նուր ժո ղով նե րի քննու թեան ա ռար կայ է 
դարձ նում Ս սոյ և Աղ թա մա րի կա թո ղի կոս նե րի խնդի րը և 
վեր ջա պէս քուէ նե րի բա ցար ձակ ա ռա ւե լու թեամբ ո րոշ ւում 
է. « Սահ մա նադ րա պէս իբրև գա ւա ռա կան ա ռաջ նոր դի մը 
ընտ րու թիւն, Աղ թա մա րայ և Ս սոյ վա նա հայր ա ռաջ նոր-
դաց կամ վի ճա կա ւո րաց ընտ րու թիւ նը գա ւա ռին, վա ւե րա-
ցու մը կենդ րո նին է»: Եւ այ նու հետև կազ մուում է մի յանձ-
նա խումբ, ո րի ձե ռով նախ Էջ միած նի կա թո ղի կո սի, պատ-
րիար քի, Ս սոյ և Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թեանց ի րա րու 
հետ ու նե նա լիք փո խադրձ յա րա բե րու թեանց սահ մա նը 
պէտք էր ճշտուէր օ րի նօք և հաս տա տուէր և  ա պա ընտ րու-
թիւն ներ լի նէին և վա ւե րա նա յին: Բայց այդ յա րա բե րու-
թեանց խնդի րը դեռ չո րոշ ված, Քա ղա քա կան ժո ղո վը շտա-
պում է, հա կա ռակ Ընդ հա նուր ժո ղո վի վճռին, Ս սոյ կա թո-
ղի կո սա կան ընտ րու թիւն ա նել տալ: 1871 թ. հոկ տեմ բե րի 
27-ին ընտ րուում է Բե րիոյ ա ռաջ նորդ մա րաշ ցի Մկր տիչ 
ե պիս կո պո սը (36): Սա կայն այդ ընտ րու թիւ նը հա կա ռակ էր 
մեր ե կե ղե ցու հնա ւանդ սո վո րու թեա նը, ո րով Ս. Էջ միած-
նի ե պիս կո պո սը, ինչ պի սին էր մա րաշ ցի Մկր տի չը, կա րող 
չէր Ս սոյ Ա թո ռի վրայ բարձ րա նալ. Քա ղա քա կան ժո ղո վի 
և պատ րիար քի ի րա ւա սու թիւ նից բարձր էր այդ պի սի բան 
թոյ լատ րել. միւս կող մից այդ նո րըն տիր կա թո ղի կո սի հաս-
տա տու թիւ նը կենդ րո նից՝ պի տի չլի նէր, մինչև յա րա բե րու-
թեանց խնդի րը չո րո շուէր. բայց Ազ գա յին Ընդ հա նուր ժո-
ղովն ա ռանց այդ յա րա բե րու թիւն նե րի խնդի րը ո րո շե լու, 
ի րեն հա կա սե լով, վա ւե րաց նում է ընտ րու թիւ նը: Գէորգ 
Կա թո ղի կո սը տե ղե կա նա լով այդ ընտ րու թեան մա սին, որ 
Հա յաս տա նեայց ե կե ղե ցու սա հա մա նադ րու թեան խան-
գա րումն էր իւր մի նշա նա ւոր հե ռա գիրն է ուղ ղում 1871 թ. 
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դեկ տեմ բե րի 11-ին Կ.  Պոլ սի պատ րիար քին. « Ժո ղովն Կոս-
տանդ նու պօլ սոյ ընդ Ձե րով նա խա գա հու թեամբ անդր քան 
զիւր Սահ մա նադ րու թիւն և զի րա վա սու թիւնն՝ յու զէ և լու ծէ 
զե կե ղե ցա կան փա փուկ խնդիրս, որ պի սի է Ս սոյ և Աղ թա-
մա րայն, և  որ ցա ւա լին է՝ Սր բազ նու թիւն Ձեր ընդ քօ ղով 
մերս Փո խա նոր դու թեան՝ ընդ դէմ նուի րա կան ա ւան դու-
թեանց սրբոց Հարց և  ի րա ւանց Մայր Ա թո ռոյս յօ ժա րի 
գոր ծել յա նուն մեր՝ ա ռանց մեր գի տու թեան և զայն պի սի 
խնդիրս և զ նոր Սա հա մա նադ րուիւնս յանձ նա պաս տան 
ձեռն ար կա նէ, որ մի միայն անկ է ընդ հա նուր ժո ղո վոյ ըստ 
ե կե ղե ցա կան օ րի նի գու մա րե լոյ ընդ նա խա գա հու թեամբ 
Կա թո ղի կո սի Ա մե նայն Հա յոց: Ուս տի նուի րա կան կա նոնք 
ե կե ղեց ւոյ և մեք ոչ կա րեմք օ րի նա ւոր ճա նա չել զայդ պի սի 
ո րո շում, և  առ ի զա ռաջս առ նուլ ազ գավ նաս հետ ևա նաց 
յա պա գա յին, ազդ առ նեմք Ձեզ զգու շա նալ ի շե ղե լոյ ի շաւ-
ղաց հարց սրբոց»: Միւս կող մից Կա թո ղի կո սը ե րեք օ րից 
յե տոյ գրում է կոն դա կով Ս սոյ ընտ րեալ Մկր տիչ ե պիս կո-
պո սին, յի շեց նե լով նո րան այն ուխտն ու եր դու մը, որ նա, 
ինչ պէս և  ա մե նայն ե պիս կո պոս, ձեռ նադ րուե լիս Կա թու ղի-
կէ Մայր Տա ճա րի մէջ տուել էր «հա ւա տա րիմ կալ և մ նալ 
յա մե նայ նի ի րա ւանց և ծայ րա գոյն իշ խա նու թեան Մայր 
Ա թո ռոյս և Գա հա կա լի նո րին և յա ջոր դացն», և ցան կա նում 
է, որ նա յար գէ «զսահ մանս և զ կա նոնս նախ նեաց մե րոց 
սրբոց» և չն դու նէ Ս սոյ հա կա թոռ կա թո ղի կո սու թեան պաշ-
տօ նը, որ տրուում էր նո րան Կ. Պօլ սոյ ե րես փո խա նա կան 
ժո ղո վի «պա րա կա նոն վճռով»:

Սա կայն Կա թո ղի կոսն այդ նշա նա ւոր հե ռագ րով և 
կոն դա կով միայն իւր վեր ջին պարտքն էր կա տա րում, զի 
Մկրտիչ ե պիս կո պո սը մի ան գամ, հա կա ռակ Հա յոց ե կե-
ղե ցու Սա հա մա նադ րու թեան, Ս սոյ կա թո ղի կոս դար ձած և 
Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ան կա նոն կեր պով հաս տա տուած, 

այ նու հետև ոչ միայն Մայր Տա ճա րի մէջ տուած իւր ուխտն 
ու եր դումն է մո ռա նում, այլ նոյն իսկ Գէորգ Կա թո ղի կո սին 
Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս չէ ա նուա նում, - չնա յե լով, որ 
սո րա ընտ րու թեա նը մաս նակ ցել էին նոյն իսկ Ս սոյ թե մի 
պատ գա մա ւոր նե րը և Ս սոյ կա թո ղի կո սա կան տե ղա կա լի 
փո խա նոր դը, - և  աշ խա տում է ու նե նալ այն ի րա ւունք նե րը 
և  ի րա ւա սու թիւ նը, որ ու նի միայն Ա մե նայն Հա յոց Կա թո-
ղի կո սը:

 Այ նու հետև Գէորգ Կա թո ղի կո սի բո լոր ջանքն այդ խնդի-
րը կա նո նա ւո րե լու հա մար՝ նո րա եր կու պատ գա մա ւոր 
պա հան ջե լը Կ. Պոլ սի պատ րիար քա րա նից, որ գան Ս. Էջ-
միա ծին և խն դի րը պար զեն ի րեն, ա պար դիւն են անց նում: 
Մինչ այդ՝ Մկր տիչ պատ րիար քը հրա ժա րուում է, և 1874 թ. 
փետր վար 20-ին պատ րիարք է ընտ րուում Ներ սէս ե պիս-
կո պոս Վար ժա պե տեան (37), որ թէ պէտ և Ս սոյ ե պիս կո-
պոս նե րից էր, բայց Ս. Էջ միած նում, 1872 թ. մա յի սի 17-ին, 
ըստ հնա ւանդ սո վո րու թեան, Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո-
սին և նո րա յա ջորդ նե րին հա ւա տար մու թեան եր դու մը տա-
լուց յե տոյ, ըն դու նուած էր Ս. Էջ միած նի միա բան նե րի թուի 
մէջ: Թէ պէտ և Ազ գա յին Ընդ հա նուր ժո ղովն այժմ Գէորգ 
Կա թու ղի կո սին տուած բա ցատ րու թիւն նե րի մէջ յայտ նում 
է, թէ ա մեն ևին նպա տակ չէ ու նե ցել «եղ ծա նել զվաղն ջուց 
սո վո րու թիւնս Ազ գին և  ան ցա նել ըստ սահ ման ի րա ւա-
սու թեան Հայ րա պե տու թեան Ա մե նայն Հա յոց», բայց զեղ-
ծումն ար դէն ե ղած էր, և Գէորգ Կա թո ղի կոսն ստի պուած 
էր Ս սոյ Մկր տիչ կա թո ղի կո սին, իբրև Էջ միած նի երդմ նադ-
րուժ ե պիս կո պո սի, հես տեալ ա նուա նել, և, ինչ պես իւր նա-
խորդ նե րը, Ս սոյ ա թո ռը հա կա թոռ ճա նա չել:

Եւ այս պէս այս բո լոր վէ ճերն ու խռո վու թիւն նե րը, որ մի 
կող մից մեր ե րեք կա թո ղի կոս նե րի յա րա բե րու թիւնն ո րո-
շե լու շատ բա րի դիտ մամբ ե ղած էր, ու րիշ նե րի կող մից 
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Ս սոյ կա թո ղի կո սա կան ի րա ւունք նե րը զօ րաց նե լու, կամ 
թէ պահ պա նե լու հա մար, ոչ մի ար դիւ նա ւոր հետ ևանք չեն 
ու նե նում, բայց ե թէ այն, հա կա ռակ ե կե ղե ցա կան ա ւան դու-
թեանց, Ս սոյ վի ճակն ստա նում է Ս. Էջ միած նի ե պիս կո-
պոս նե րից մի «հես տեալ և հա կա թոռ», բայց և  ա նար ժան 
կա թո ղի կոս: Իսկ Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սա կան խնդի րը 
շնոր հիւ Ներ սէս պատ րիար քի յա ջող ելք է ու նե նում. Աղ թա-
մա րի Խա չա տուր կա թո ղի կո սից (38), Գէորգ Կա թո ղի կո սի 
ցան կու թեան հա մե մատ՝ Կ րօ նա կան ժո ղո վը խոստմ նա գիր 
է առ նում, որ, Ս. Էջ միած նի Կա թո ղի կո սին ճա նա չե լով իբրև 
օ րի նա ւոր Կա թո ղի կոս Ա մե նայն Հա յոց և հոգ ևոր հնա զան-
դու թիւն խոս տա նա լով նո րան, պա տա րա գի ժա ման ին քը 
և  իւր ե պիս կո պոս ներն ու վար դա պետ նե րը յի շեն Ա մե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սի ա նու նը. Ս. Էջ միած նի թե մե րի հա մար 
ե պիս կո պոս ներ չձեռ նադ րէ, այլ միայն Աղ թա մա րայ տան 
հա մար, և մի քա նի այս պի սիք:

Ժ Ա .
Ե  Կ Ե  ՂԵ  Ց Ո Ւ  Շ Ա  Հ Ե Ր Ի  Ե Ւ  Գ Ո Յ  Ք Ե  Ր Ի  Պ Ա Շ Տ  Պ Ա  Ն Ո Ւ  Թ Ի ՒՆ  Ե Ւ 

Բ Ա  Ր Ե  Կ Ա Ր  Գ Ո Ւ  Թ Ի ՒՆ

Մի ան գամ Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս դար ձած՝ 
Տ. Գէորգ Մայր Ա թո ռը ար դէն իւր սեպ հա կան տունն 

է հա մա րում և  ա մեն կերպ ջա նում է նո րա ոչ միայն բա րո-
յա կան, այլ և նիւ թա կան շա հե րը պաշտ պա նել: Դեռ Կ.  Պոլ-
սում ե ղած ժա մա նակ գրում է Զ միւռ նիա, հա շիւ պա հան-
ջե լով Թագ ւոր Չի լի կեա նից Մայր Ա թո ռի կա լուած նե րի, 
ծա ռա տունկ նե րի և  ըստ կտա կա ւան դու թեանց գո յա ցած 
նուէր նե րի, գան ձա նա կադ րամ նե րի, ո րոնց հա շի ւը շատ 
ժա մա նա կից ի վեր չէր տրուած, և պա տուի րում է, որ ման-
րա մասն հա շուի հետ շու տով ի րեն հասց նէ բո լոր հա սոյթ-
նե րը: Նոյն պա տուէ րը տա լիս է նա 1867 թ. ապ րի լի 18-ին 
Թիֆ լի զից Ս. Սի նո դին, որ ի րեն ման րա մասն տե ղե կու թիւն 
տրուի Մայր Ա թո ռի և Ռու սաս տա նի վեց վի ճակ նե րի ե կե-
ղե ցա կան վար չու թեան մա սին՝ Սի նո դի ա նա ւարտ, ա թո ռա-
յին և վի ճա կա յին և սր բա նուէր ար դիւնք նե րի ե լու մուտ քի 
մա սին, Սի նո դի գան ձա րա նում ե ղած առ ձեռն պատ րաս տի 
դրամ նե րի և Ներ սէս Կա թո ղի կո սի մա հից յե տոյ մնա ցած 
կայք ու գոյ քի մա սին: Այդ, ան շուշտ, միայն տե ղե կու թիւն 
ու նե նա լու հա մար չէր, այլ ա մե նայն բա նի ան ձամբ վե րա-
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հա սու լի նե լու և Մայր Ա թո ռի շա հե րը պաշտ պա նե լու հա-
մար, ո րով հետև ե թէ նա մտա ծում էր Մայր Ա թո ռի հա մար 
Կ.  Պոլ սից և Տաճ կաս տա նի թե մե րից նուէր ներ և ն պաստ-
ներ ստա նա լու մա սին, որ չափ ևս  ա ռա ւել նոյն իսկ Մայր 
Ա թո ռի ե կա մուտ նե րը կար գա ւո րե լու և նիւ թա կան մի ջոց-
ներն ա պա հո վե լու հա մար:

Իւր ա ռա ջին ու շադ րու թիւ նը դարձ նում է Մայր Ա թո ռի 
այս նիւ թա կան դրու թեա նը, որ շատ էլ նա խան ձե լի չէր: 
Կա յին շատ կտակ ներ և  ե կե ղե ցա կան սեպ հա կա նու թիւն-
ներ, ո րոնք ան հո գու թեան մատ նուե լով կա րող էին կոր չել: 
Այդ պի սի նե րից յի շենք միայն Ամս տեր դա մի Հա յոց ե կե ղե-
ցին, որ ան ցեալ դա րու սկիզբ նե րին 1714 թ. երբ այդ տեղ 
հայ վա ճա ռա կան նե րի գա ղութ կար, շի նուած էր Էջ միած-
նի նուի րակ նե րի ձե ռով: Ժա մա նա կով այլ ևս հայ չկար այդ 
քա ղա քում, և  ե կե ղե ցին ան տէր մնա լով՝ ան ցել էր իւր գոյ-
քով Հոլ լան դա կան կա ռա վա րու թեան ձե ռը: Ներ սէս Ե. և  
ա պա ՄատթԷոս Ա. Կա թո ղի կոսն աշ խա տել էին այդ սեպ-
հա կա նու թիւ նը ձեռք բե րել, բայց ան յա ջող: Գէորգ Կա թո-
ղի կոսն չկա մե նա լով Հա յոց ե կե ղե ցու սեպ հա կա նու թիւնն 
օ տար նե րի ձե ռին թող նել վէ ճը, թէ պէտ և  ան յու սա լի էր, 
նո րո գում է և  իւր ան խոնջ բնա ւո րու թեամբ շա րու նա կե լով, 
վեր ջը յա ջո ղում է ստա նալ Մայր Ա թո ռի այդ սեպ հա կա նու-
թիւ նը, ե կե ղե ցին վա ճա ռե լով և շար ժա կան գոյքն ամ բողջ 
Ս. Էջ միա ծին փո խադ րե լով:

Թէ նա, որ աս տի ճա նի հա ւա տա րիմ էր Հա յաս տա նեայց 
ե կե ղե ցու հին կար գե րին և պաշտ պա նում էր Մայր Ա թո-
ռի շա հե րը, այդ եր ևում է փոք րիկ բա նե րի մէջ ան գամ: 
Բազ մու թիւն նե րից մի օ րի նակն ա ւե լորդ չենք հա մա րում 
դնել այս տեղ: Հին սո վո րու թիւն է, որ Մայր Ա թո ռից պատ-
րիարք նե րին ու ե պիս կո պոս նե րին տրուած պա տուան շան-
նե րը՝ կոն քեռ, խաչ և պ նա կէ, ստա ցող նե րի մա հից յե տոյ՝ 

յետ են դառ նում Մայր Ա թո ռի գան ձա րա նը: Այս սո վո-
րու թիւ նը գոր ծադ րուում է մինչև 1850 թ., որ ժա մա նա կից 
ան հո գու թեան է մատ նուում Թիւր քիա յի ե պիս կո պոս նե րի 
վե րա բեր մամբ, և  այդ պա տուան շան նե րը մնում են կամ 
մեռ նող նե րի ժա ռանգ նե րի ձե ռին, կամ ե կե ղե ցի նե րում ու 
վան քե րում: 1867 թուի մար տի 17-ին Իւս կիւ տա րի Ս. Խաչ 
ե կե ղե ցու թա ղա կան խոր հուր դը խնդրում է Կա թո ղի կո սից, 
որ հան գու ցեալ Յա կով բոս պատ րիաար քի կոն քե ռը իբրև 
յի շա տակ մնայ նոյն ե կե ղե ցու մէջ: Բայց Գէորգ Կա թո ղի-
կո սը թոյլ չէ տա լիս այդ, չկա մե նա լով «հա կա ռակ ըն կա լեալ 
օ րի նա ւոր սո վո րու թեանց նո րաձ ևել», և յի շեց նում է, որ 
հան գու ցեալ Յա կով բոս պատ րիար քի յի շա տա կի հա մար 
Իւս կիւ տա րի Ս.  Խաչ ե կե ղե ցին ու նի մի գե ղե ցիկ դպրոց, 
ա ւե լաց նե լով «ե թէ ջան ան ձին տա րեալ խնամ ան ձանձ-
րոյթ զնո վաւ ու նի ցիք միշտ և հա նա պազ ՝ լի ցի Ձեզ ան-
մա հա ցու ցա նել զա նուն նո րա, և  ու րախ առ նել զսիրտ մեր 
տե սա նե լով զպտուղս բա նա ւորս ազ գա սէր ջա նից ձե րոց»: 
Եւ ա պա նոյն թուով յու նի սի 2-ին, ա ռա ջար կում է Կ.  Պոլ-
սի Պօ ղոս պատ րիար քին, որ հոգ տա նի 1850 թուից ի վեր 
մնա ցած բո լոր պա տուան շան նե րը ժո ղո վե լու և  ու ղար կե լու 
Մայր Ա թո ռը: Փոքր բան է, բայց հենց այս փոք րի մէջ եր-
ևում է Կա թո ղի կո սի հա յեաց քը հին սո վո րու թեան վե րա-
բեր մամբ, և թէ նա ինչ պէս Մայր Ա թո ռի շա հե րը պաշտ պա-
նե լով հան դերձ գե ղե ցիկ կեր պով գի տէ ժո ղովր դին դպրո ցի 
հո գա տա րու թիւ նը սի րե լի դարձ նել:

Բայց նա միայն Մայր Ա թո ռի ստա ցուածք նե րի մա սին 
չէր այդ պէս հո գում, այլ և  ա մե նայն ե կե ղե ցա կան ստա-
ցուած քի: Յայտ նի է Պե րա յի գե րեզ մա նա տան խնդի րը, 
որ Մա կար կա թո ղի կո սի օ րով ևս նո րո գուե ցաւ, Պե րա յի 
թա ղա պե տու թիւ նը 1864-ին այն տեղ մե ռել թա ղե լը ար գե-
լե լուց յե տոյ՝ 1872-ին ձգտում է նոյն իսկ գրա ւել գե րեզ մա-
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նա տու նը, որ քա ղա քի մե ծար ժէք տե ղե րից մէկն է: Գէորգ 
Կա թո ղի կո սը լսե լով այդ՝ հե ռուից պաշտ պան է կանգ նում 
ե կե ղե ցա կան սեպ հա կա նու թեա նը, մի կող մից Ռու սաց 
Կ. Պոլ սի դես պա նին խնդրե լով, որ պաշտ պա նէ Հա յոց ե կե-
ղե ցու ի րա ւուն քը, միւս կող մից գրե լով պատ րիար քին, որ 
Բ. Դ ռա նը յայտ նէ թէ հա յոց բո լոր գե րեզ մա նատ ներն ան-
ծած կոյթ ե կե ղե ցի են, և թէ՝ ո րով հետև Պե րա յի գե րեզ մա-
նա տու նը գտնուում է Ա մե նայն Հա յոց Յա կովբ Դ. Կա թո-
ղի կո սի գե րեզ մա նը (39), ուս տի և  այդ գե րեզ մա նա տունն 
իբրև կրօ նա կան սրբա վայր, Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 
ի րա ւա սու թեանն է են թար կուում: Հայ ե կե ղե ցա կան նե րը, 
Կա թո ղի կո սի կոն դա կով քա ջա լե րուած, նոյն բո վան դա կու-
թեամբ խնդիր են տա լիս Սուլ թան Ա զի զին՝ սո րա մզկիթ 
գնա լիս, և նա հրա մա յում է չդիպ չել Հա յոց ե կե ղե ցա կան 
ի րա ւունք նե րին (40):

Շատ ման րա մաս նե րի մէջ կը մտնենք, ե թէ այս պի սի 
դէպ քեր և նո ցա հետ ևանք նե րը յի շենք Թիւր քիա յի և Պարս-
կաս տա նի նկատ մամբ: Ա ւե լի լաւ է մաս նա ւո րենք մեր ա սե-
լի քը հա մա ռօտ կեր պով Մայր Ա թո ռի ու նո րա բա րե կար-
գու թեան վրայ:

Բա րե կար գու թիւ նը Գէորգ Կա թո ղի կոսն ե րեք տե սակ էր 
հաս կա նում, ա) վան քի նիւ թա կան շա հե րը պաշտ պա նե լով, 
ե կա մուտ նե րը բա րե կար գել և մե ծաց նել, բ) վան քի ար տա-
քին բա րե զար դու թիւն և նո րո գու թիւն, գ) հոգ ևոր բա րե-
կար գու թիւն՝ վա նա կան կեան քի և վա նա կան նե րի մտա ւոր 
և բա րո յա կան զար գաց ման հա մար:

Ան շուշտ, այդ ե րեք կողմն ևս  այն պէս կա պուած են մի-
մեանց հետ, որ մէ կը կա րե լի չէր ա նել ա ռանց միւ սի, և Կա-
թո ղի կո սը իւր ա ռա ջին օ րե րից ե րեք կող մի վրայ ևս միա-
ժա մա նակ ու շադ րու թիւն է դարձ նում:

Ս. Էջ միած նի տնտե սա կան դրու թիւ նը նո րա ա ռա ջին 
տա րի նե րում, ինչ պէս ա սա ցինք, շատ նա խան ձե լի վի ճա կի 
մէջ չէր, վի ճա կա յին, ա թո ռա յին և  ա մեն տե սակ կա լուածք-
նե րի կա ռա վա րու թիւ նը կամ ան փորձ նե րի, կամ ան հա-
ւա տա րիմ նե րի ձե ռը յանձ նուած. գան ձա րա նում մի քա նի 
հա զար ռուբ լի միայն առ ձեռն պատ րաստ դրամ մնա ցած 
Ներ սէս և Մատ թէոս կա թո ղի կոս նե րի խնա յա ծից: Մայր 
Ա թո ռի տա րե կան ե կա մու տը առ ա ռա ւելն 25-30 հա զա րի 
չափ միայն, որ հա զիւ միա բան նե րի և Վե հա րա նի ա մե նա-
կար ևոր պի տոյք նե րը կա րող էր հո գալ, և մա նա ւանդ թէ 
Մատ թէոս Կա թո ղի կո սի մա հից յե տոյ կա թո ղի կո սա կան 
ընտ րու թեան և ճա նա պար հոր դու թիւն նե րի պատ ճա ռով 
ծախ քը հետզ հե տէ ա ւե լա նա լով՝ իսկ մուտքն ա ւե լաց նե-
լու վրայ հոգ չտա րուե լով, Մայր Ա թո ռը սկսկել էր ար դէն 
պարտ քի տակ ընկ նել: Կա թո ղի կո սը շու տա փոյթ խե լա-
ցի տնօ րէ նու թիւն ներ է ա նում այդ վտան գա ւոր դրու թեան 
ա ռաջն առ նե լու հա մար, և նո րա տուած նոր մղու մից հետզ-
հե տէ կա լուա ծա կան ու վի ճա կա յին ե կա մուտ ներն այն քան 
կա նո նա ւո րուում են, որ մուտ քը շու տով կրկնա պատ կուում 
է, և Կա թո ղի կո սի վեր ջին տա րի նե րում ե ռա պատ կուում է, 
և նոյն իսկ ա ւե լի ևս:

 Վան քի ե կա մուտ ներն ա ւե լաց նե լու հա մար մտա ծում է 
նաև վան քա պատ կան ըն դար ձակ ա մա յի հո ղե րը մշա կել 
տալ, սա կայն ջու րը պա կաս էր: Հ րազ դա նից ( Զան գուից) 
ջուր բե րե լու նպա տա կով ա ռա ջին տա րին հենց հրա մա յում 
է Սար գիս ե պիս կո պոս Ջա լա լեա նին Հ րազ դա նից մինչև Էջ-
միա ծին Դալ մայ ա սուած ա ռուն հա նել, բայց դժբախ տա-
բար, մինչ դեռ վան քի ղո րու ղը (ա րօ տա տե ղի) ձեռք բե րե լու 
հա մար ե ղած աշ խա տան քը յա ջո ղու թեամբ է պսա կուում, 
Դալ մա յի ա ռուն, 7-8 հա զար րուբ լի (ո րի մի մա սը Նոր- Նա-
խի ջե ւա նից էր ժո ղո ված Կա թո ղի կոսն իւր այն տեղ ե ղած 
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ժա մա նա կը) ծախք նստե լուց յե տոյ, չի յա ջո ղուում տեղ 
հասց նել հա կա ռակ Կա թո ղի կո սի ցան կու թեա նը:

Կա յին շատ կտակ ներ և գու մար ներ ևս, ո րոնց գան ձե-
լու հա մար հոգ պետք էր տա նել. ինչ պէս են՝ վեր ևում յի շած 
Ամս տեր դա մի ե կե ղե ցու խնդի րը, Յով հան նես Կար բե ցի 
Կա թո ղի կո սի (41) Մոս կուա յում Կայ սե րա կան բան կում շա-
հե ցո ղու թեան տուած գու մա րը, Աստ րա խա նում Սե րով բէ 
ե պիս կո պո սի ա նուամբ մնա ցած գու մարն ու գոյ քը, Կա րա-
պետ ե պիս կո պոս Կար նե ցու գու մարն ու գոյ քը, Գէորգ Մա-
նու կեան Կալ կա թե ցու կտա կած 25 հա զար րու փի մշտնջե-
նա ւոր գու մա րի քա ռա սուն և  ա ւե լի տա րի նե րի տո կո սը, որ 
մնա ցել էր գան ձե լու, և  ու րիշ նե րը, ո րոնց մեծ մա սը վի ճե լի 
էին և մեծ հոգս ու աշ խա տանք էին պա հան ջում: Այդ բո լոր 
գու մար նե րը նա իւր կա թո ղի կո սու թեան ա ռա ջին տա րի նե-
րը յա ջո ղու թեամբ գան ձում է, և  ա պա վան քի նո րո գու թեան 
հա մար Ռու սաս տա նի և Պարս կաս տա նի ու Հնդ կաս տա նի 
հա յոց մէջ ընդ հա նուր հան գա նա կու թիւն է բաց ա նում:

Առ ձեռն պատ րաստ դրա մագ լուխ ու նե նա լուց յե տոյ՝ ան-
մի ջա պէս ձեռ նար կում է վան քի ար տա քին բա րե զար դու-
թեա նը: Նա նո րո գու թիւնն սկսում է Մայր Տա ճա րից, ո րի 
ար ևել յան կող մի պա տը խախ տուած լի նե լով՝ կա րիք ու նէր 
վե րա շի նու թեան: Տա ճարն ու նէր միայն եր կու փոք րիկ խո-
րան, ուր ե կե ղե ցա կան սպաս, զարդ, ա նօթ, սրբոց նշխար-
ներ, ե կե ղե ցա կան զա նա զան հնու թիւն ներ ի րար վրայ 
խառ նի խուռն դար սուած պա հուում էին. այն տեղ էին և  
ե կե ղե ցա կան նե րի զգեստ ներն, ուր և զ գես տա ւո րուում էին 
կա թո ղի կոս, ե պիս կո պոս, վար դա պետ: Ձե ռագ րա տունն ևս 
շատ լաւ վի ճա կի մէջ չէր: Մատ թէոս Կա թո ղի կո սի օ րով, 
ար դարև, ո րոշ չա փով կա նո նա ւո րուած էր: Գէորգ Կա թո ղի-
կոսն այդ սկսած գոր ծը շա րու նա կում է՝ շէնքն ըն դար ձա կե-
լով, ա ռան ձին նոր ցու ցակ կազ մել տա լով: Իսկ վան քի այն 

միւս հնու թիւն նե րի կա նո նա ւոր պահ պա նու թեան հա մար, 
1868 թ. մա յի սի 15-ին Տա ճա րի ար ևե լեան կող մի պա տը նո-
րո գել ձեռ նար կե լով՝ միան գա մայն ե րեք մեծ յար մա րա ւոր 
խո րան է շի նել տա լիս ար ևե լեան կող մից: Թան գա րա նի, 
ինչ պէս կո չուում են այդ ե րեք խո րան նե րը, հա րա ւա յին սե-
նեա կը լու սա րա րա պե տի տես չու թեան տակ յատ կաց նում է 
ա մե նօ րեայ գոր ծա ծու թեան հա մար ո րո շուծ զգեստ նե րին 
ու սպաս նե րին. մի ջին խո րա նում, ա ւագ սե ղա նից ար ևելք, 
հրա մա յում է պա հել սրբոց մա սունք` Ս.  Լու սա ւոր չի ա ջը, 
Ս.  Գե ղար դը և  այլ ե կե ղե ցա կան սրբու թիւն ներ, իսկ հիւ-
սի սա յին խո րա նում զա նա զան ե կե ղե ցա կան թան կա գին 
հնու թիւն ներ, ո րոնք բո լո րը կա նո նա ւոր ցու ցա կագ րուած և 
դա սա ւո րուած զգու շու թեամբ պահ ւում են ե րեք խո րան նե-
րում՝ ըն կու զեայ պա հա րան նե րի մէջ: Կա թո ղի կոսն իր ու-
նե ցած հնու թիւն նե րը նուի րե լով Մայր Ա թո ռին՝ հետ ևում է 
ու րիշ տե ղե րից ևս  ե կե ղե ցա կան հնու թիւն ներ ժո ղո վե լու. 
ինչ պէս Կ.  Պոլ սից, Աստ րա խա նից, Նոր- Նա խի ջե ւա նից, 
նոյն պէս Ամս տեր դա մի ե կե ղե ցու հնու թիւն ներն և Կա թո-
ղի կո սի յոր դոր նե րով ե կած ու րիշ զա նա զան նուէր ներ: Այժ-
մեան հնու թիւն նե րի մե ծա գոյն մա սը Գէորգ Կա թո ղի կո սի 
ջան քով են ժո ղո վուած:

Այ նու հետև, մինչ մի կող մից Կա թո ղի կո սը հրա մա յել էր 
պատ րաս տու թիւն տես նել միա բան նե րի բնա կու թեան հա-
մար նոր սե նեակ ներ շի նե լու, ո րը չգի տենք ին չու չձեռ նար-
կուե ցաւ, թէ պէտ և  այդ մտադ րու թիւ նը մինչև իւր մա հուան 
տա րին էլ ու նէր նա, միւս կող մից Ներ սէս Ե. Կա թո ղի կո սի 
ձեռ նար կած գոր ծը կա տա րե լա գոր ծե լու ետ ևից ե ղաւ, պա-
տուի րե լով ծե րու նա զարդ Մկր տիչ վար դա պե տին, որ Ներ-
սես Ե-ի ժա մա նակ վան քի լճա կը շի նե լու հա մար աշ խա տել 
էր, լճա կի շուր ջը հո ղա թումբ լցնել ու եր կու կարգ ստուե-
րա խիտ ծա ռեր տնկել, ճե մե լիք ներ պատ րաս տե լով միա-
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բա նու թեան, հա սա րա կաց և  ուխ տա ւոր նե րի զբօ սան քի 
հա մար: Ա պա միա ժա մա նակ ա ռան ձին խնամք տա նե լով 
Ներ սես Ե-ի տնկել տուած ան տա ռին, շրջա պա տել է տա լի 
հո ղէ պա րիսպ նե րով, ո րոնց հետ քերն այժմ հա զիւ են եր-
ևում, և  արևմ տեան կող մից բա ւա կան ըն դար ձակ տեղ նոր 
ան տառ ձգել տա լով՝ մե ծաց նում է ան տա ռը, որ և շատ պի-
տա նի է լի նում և  է Մայր Ա թո ռին:

Ժ Բ .
ՎԱ  Ն Ա  Կ Ա Ն  Կ Ե Ա Ն  Ք Ի  Բ Ա  Ր Ե  Կ Ա Ր  Գ Ո Ւ  Թ Ե Ա Ն  Հ Ո Գ Ս

Գա լով վա նա կան կեան քի բա րե կար գու թեա նը և վա-
նա կան նե րի մտա ւոր և բա րո յա կան յա ռա ջա դի մու-

թեա նը՝ պէտք է նկա տել, որ այդ կողմն ևս Գէորգ Կա թո-
ղի կո սից ա ռաջ շատ բար ւոք վի ճա կի մէջ չէր: Ա մե նայն մեծ 
հաս տա տու թիւն, և  ա ւե լի ևս վա նա կան հաս տա տու թիւն, 
իւր ո րոշ սկզբունք ներն և կարգ ու կա նոն ներն ու նի, ո րոնց 
ճշտու թեամբ պահ պա նու թեան մէջ միայն հաս տա տու թիւ-
նը պէտք է ո րո նէ իւր յա ռա ջա դի մու թիւ նը: Հար կաւ, շատ 
կար գեր ժա մա նա կի պա հան ջի ու պի տոյ քի հա մե մատ 
պէտք է փո փո խուին, բայց ո րոշ կար գեր կան, ո րոնց փո փո-
խուե լո վը և  ա ւե լի ևս զեղ ծուե լո վը՝ հաս տա տու թիւ նը կորց-
նում է իւր գոյ նը և  իբրև այդ պի սին՝ նաև իւր գո յու թեան 
ի րա ւուն քը:

Արդ, թէ պէտ և Ս. Էջ միած նի Մայր Ա թո ռը, ինչ պէս գրում 
է Կա թո ղի կո սը, իբրև կենդ րոն ազ գա յին ե կե ղե ցա կան գոր-
ծե րի ծայ րա գոյն վար չու թեան, իւր վրայ յա ռած ու նի ա մեն-
քի աչքն, ո րոնք փա փա գա լից սրտով յոյս ու նին կենդ րո նի 
մէջ տես նե լու ա ռա քի նա կան գոր ծե րի աղ բիւր, գե ղե ցիկ 
բա րե կար գու թիւն, նախ նեաց նուի րա կան ա ւան դու թեանց 
ան թե րի պահ պա նու թիւն, սա կայն ցա ւե լով տես նում էր 
նա, որ այդ պէս չէր, այդ պայ ման նե րը չէին պահ պա նուում: 
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Ս. Ա թո ռի ներ քին և  ար տա քին վար չու թեան գոր ծե րը ա ղա-
ւա ղուած և խան գա րուած էին, ո րով և Ա թո ռը նիւ թա կան 
և մա նա ւանդ բա րո յա կան կո րուստ էր ու նե նում: Ուս տի 
և Կա թո ղի կո սը իւր ձեռ նադ րու թիւ նից քիչ յե տոյ, 1867 թ. 
յու նի սի 8-ին հրա մա յում է Սի նո դին միա բա նու թեան բո-
լոր ուխ տը ա տեան հրա ւի րել և  իւ րա քան չիւ րին ար ժա նի 
խրատն ու յոր դո րը տալ, «զի ի բաց քե րեալ յան ձանց զա-
մե նայն ախտս, և  ընդ հա կա ռակն բեր ցեն յան ձինս ազգս 
ազգս ա ռա քի նու թեանց»: Ար գե լում է գի նե մո լու թիւ նը, զե-
խու թիւն և վատ շուէր կեն ցա ղա վա րու թիւն, որ ան վա յել է ոչ 
միայն կրօ նա ւո րա կան կոչ մա նը, այլ և  ա մեն քրիս տո նեա-
յի. ան վա յել է գտնում վա նա կան նե րի հա մար և «չար սո-
վո րու թիւն ծխա խո տոյ», ար բե ցու ցիչ ըմ պե լիք գոր ծա ծե լը, 
տա րա դէպ սբօ սանք նե րը, դա տար կաշր ջիկ լի նելն և յա ճա-
խելն ար տաքս վայ րա պար: Իսկ ե թէ կար ևոր լի նի շու կայ 
կամ Վա ղար շա պատ գնալ, կամ ու րիշ տեղ, նախ պէտք է 
Կա թո ղի կո սից և կամ նո րա այդ նպա տա կով կար գած վե-
րա կա ցուից թոյլ տուու թիւն ստա նալ: Պա րա պոյ ժա մե րը 
պէտք է ուս մամբ անց կաց նեն սուրբ և  ար տա քին գի տու-
թեանց մէջ վար ժուե լով, շա րադ րու թիւն և հե ղի նա կու թիւն 
ա նե լով, ո րով և  ե կե ղե ցա կան կոչ ման պա տիւ կը բե րեն: 
Պէտք է հան դերձ նե րի մէջ ևս չա փա ւո րու թիւն պա հեն, ան-
պա ճոյճ և  ան սեթ ևեթ զգեստ ներ հագ նե լով: Հա սա րա կաց 
կեն ցա ղա վա րու թեան մէջ պէտք է սէր և խա ղա ղու թիւն 
պահ պա նեն, ըն կեր նե րին ու հա ւա սար նե րին յար գեն, մե-
ծե րից ակ նա ծեն: Ա մեն քը, մե ծից մինև փոք րը, պար տա ւոր 
են ա րիու թեամբ յա ճա խել ե կե ղե ցի, ա ռա ւօ տեան և  ե րե-
կո յեան, «Ե կես ցէի»1 ժա մա նակ: Ար գե լում է, որ ոչ ոք իւր 

1 Այս ժա մեր գու թիւ նը յե տոյ Կա թո ղի կո սը վե րաց րեց, ո րով եւ բո լոր ե կե ղե ցի-
նե րում վե րա ցաւ. մին չեւ այժմ պա հուում է, ա սում են, միայն Սե ւա նի վան-
քում:

բնա կու թեան սե նեակ նե րում ա ռան ձին խո հա նոց չու նե նայ, 
և հ րա մա յում է մա ռա նա պե տին և գի նե տան վե րա կա ցուին 
և բո լոր պաշ տօ նա տար ան ձանց, որ միա բան նե րին նիւ թե-
ղէն չտան սե նեակ նե րում գոր ծա ծե լու կամ ե փե լու հա մար: 
Այլ ա մեն քը պէտք է ճա շեն և  ընթ րեն հա սա րա կաց սե ղա-
նա տա նը, ո րի բա րե կար գու թեան հա մար ա ռան ձին խնամք 
տա նե լով, հրա մա յում է, որ ա մե նայն օր պատ րաս տած կե-
րա կուր նե րից ի րեն մա տու ցա նեն ճա շա կե լու և տես նե լու 
լաւ են, թէ չէ: Սա կայն ե պիս կո պոս նե րի հա մար կար գում 
է ա ռան ձին խո հա նոց և սե ղա նա տուն, ուր նո քա միա սին, 
ե կե ղե ցու ստո րին պաշ տօ նեա նե րից ա ռան ձին, պէտք է 
ճա շէին: Խս տիւ ար գե լում է ան չա փա հաս ծա ռայ պա հե լը, 
և հ րա մա յում է, ե թէ այդ պի սիք կան, ան մի ջա պէս ար ձա-
կուին:

Գէորգ Կա թո ղի կոսն իւր այս հրա ման ներն այ նու հետև 
ևս մի քա նի ան գամ կրկնում է մի քա նի փո փո խու թիւն նե րը 
և  ի րօք խստիւ հետ ևում է սո ցա գո ծադ րու թեա նը, անհ նա-
զանդ նե րին և  ան կարգ նե րին պատ ժե լով: Սա կայն վա նա-
կան կեան քի «խա թա րումն» այն աս տի ճա նի էր, որ հեշ տու-
թեամբ չէր կա րող Մե ծա գործ Կա թո ղի կոս ա մե նայն ինչ 
կարճ ժա մա նա կում բա րե կար գու թեան վե րա ծել: 
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Ժ Գ . 
ՎԱ  Ն Ա  Կ Ա Ն  Կ Ա  Ռ Ա  ՎԱ  Ր Ո Ւ  Թ Ի ՒՆ ,  Տ Պ Ա  Ր Ա  Ն Ա  Կ Ա Ն 
Յ Ա Ն Ձ  Ն Ա  Ժ Ո  Ղ Ո Վ  Ե Ւ  « Ա  Ր Ա  Ր Ա Տ »  Ա Մ  Ս Ա  Գ Ի Ր

Ե թէ մի կող մից սե ղա նա տան և միա բան նե րի կե ցու-
թեան բա րե կար գու թեամբ վան քի ծախսն ա ւե լա-

նում էր, միւս կող մից, սա կայն, Կա թո ղի կո սը շա րու նա կում 
էր տնտե սու թիւ նը կա նո նա ւո րե լու գոր ծը և յատ կա պէս այդ 
նպա տա կով յար մար է դա տում, Սի նո դի դի ւա նի «ծանր ու 
ճա պաղ գրագ րու թեանց» պատ ճա ռով, Ա թո ռի տնտե սու-
թեան գոր ծը տա րո րո շել Սի նո դի գոր ծե րի շրջա նից. մի 
քա նի ան դամ նե րից ա ռան ձին ժո ղով կազ մել Մայր Ա թո ռի 
վա նա կան տնտե սու թեան հա մար: Այս պի սով կազ մուում է 
այժ մեան Վա նա կան կա ռա վա րու թիւ նը:

Գէորգ Կա թո ղի կո սի այդ պի սի հաս տա տու թիւն նե րից 
մէկն է և Տ պա րա նա կան ժո ղո վը: Ս. Էջ միած նի տպա րա-
նը վա ղուց ի վեր գո յու թիւն ու նէր, բայց, ինչ պէս ա մեն ինչ, 
շատ ան նա խան ձե լի վի ճա կի մէջ: Ո՛չ յար մա րա ւոր մա մուլ, 
տպա րա նա կան գոր ծիք ներ, ո՛չ ձու լա րան և կամ հար կա-
ւոր տա ռեր: Կա թո ղի կոսն իւր ճա նա պար հոր դու թիւն նե-
րից վե րա դառ նա լիս հե տը բե րում է տպա րա նի հար կա ւոր 
տա ռե րը և մար տի 1-ին 1868 թ. հրա մա յում է Ս.  Սի նո դին 
ան յա պաղ հո գալ պատ րաս տե լու տպա րա նի միւս կար ևոր 

պա կա սա ւոր պա րա գա նե րը և, բա րե կարգ կա ռա վա րու-
թեան հա մար, կազ մել մի փոք րիկ յանձ նա ժո ղով, ուս ման 
տե ղեակ ար ժա նա ւոր ե պիս կո պոս նե րից և վար դա պետ նե-
րից: Շու տով ժա մա նա կի կա րի քի չա փով բա րե կար գուում է 
տպա րա նը. ձեռք են բե րուում մայր տա ռեր, ձու լիչ մե քե նա-
ներ, տպագ րա կան մա մուլ, սա կայն ա ռանց ծան րա նա լու 
վան քի վրայ, ո րով հետև ա մե նը լի նում են նուէր ներ Մկր տիչ 
Սա նա սա րեա նի (42) և Յով հան նէս Յով նա նեա նի (43):

Բա րե կարգ տպա րա նի մի ջո ցով Մայր Ա թո ռի ծայ րա-
գոյն կենդ րո նա կան վար չու թիւ նը ոչ միայն հնար պի տի ու-
նե նար իւր կրօ նա կան գրքե րը տպագ րե լու, այլ և մի պար-
բե րա կան թերթ հրա տա րա կե լու, ո րի մէջ այդ վար չու թեան 
կար գադ րու թիւն նե րը պի տի տպագ րուէին, և հոգ պի տի 
տա րուէր ե կե ղե ցա կան հնու թիւն նե րը եր ևան հա նե լու, և 
միան գա մայն Ս. Էջ միած նի մի բա նու թիւ նը հնար պի տի ու-
նե նար եր ևան բե րե լու իւր գրա ւոր աշ խա տանք նե րը, ո րոնց 
հա մար յոր դո րում էր ու սում նա սէր Կա թո ղի կո սը: 1868 թ. 
Մա յի սի 1-ից, տպա րա նի բա րե կար գու թիւ նը դեռ չվեր ջա-
ցած, սկսում է հրա տա րա կել իւր տնօ րե նու թեամբ, Ա բէլ 
ե պիս կո պո սի (44) խմբագ րու թեամբ «Ա րա րատ» ամ սա-
գի րը կրօ նա կան, պատ մա կան, բա նա սի րա կան և բա րո յա-
կան գի տե լեաց, ա պա գա յում կի սամ սեայ լրա գիր դարձ նե-
լու նպա տա կով: Այս մի շատ անհ րա ժեշտ բան էր ազ գա յին 
կրօ նա կան դաս տի րա կու թեան և Ս. Էջ միած նի դիր քի և բո-
լոր վար չա կան գոր ծե րի հա մար: Բո լոր միա բան նե րը պար-
տա ւո րուում են ի րենց կա րո ղու թեան չա փով աշ խա տակ ցե-
լու «Ա րա րատ»-ին, քա նի, որ դա հրա տա րա կուում էր իբր 
«Աշ խա տա սի րու թիւն միա բա նից Ս. Էջ միած նի»: Յատ-
կա պէս ութ ան ձինք ո րո շուում են իբրև խմբագ րու թեան 
ան դամ ներ, ո րոնք պար տա ւոր էին հո գալ «Ա րա րատ»-ի 
հա մար. իսկ միա բա նու թեան միւս ձեռն հաս ան դամ նե րը 
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պար տա ւոր էին ամ սէ ա միս յօ դուծ նե րը ար տագ րե լու, կամ 
թե տպագ րու թեան սրբագ րու թիւնն ա նե լու: Մի խօս քով 
բո լոր միա բա նու թիւ նը, նոյն իսկ Ս. Էջ միած նից բա ցա կայ 
ա ռաջ նորդ ներն ու վա նա հայ րե րը, քա նի որ նո քա ևս Ս. Էջ-
միած նի միա բան են և «Ա րա րա տը» Ս. Էջ միած նի միա բա-
նու թեան աշ խա տու թիւնն է, պար տա ւոր էին հոգ տա նել 
ամ սագ րի հա մար:

Ժ Դ . 
Ե  Կ Ե  ՂԵ  Ց Ա  Կ Ա Ն Ն Ե  Ր Ի  Ժ Ա  Ռ Ա Ն Գ Ո Ւ  Թ Ե Ա Ն  Խ ՆԴ Ի Ր

«Ա րա րատ»-ի հենց ա ռա ջին հա մա րի մէջ «Ազ գա յին 
բա րե կար գու թիւն» վեր նագ րի տակ կար դում ենք, 

որ մեր ազ գի մէջ նախ նա կան կա նոն է ե ղած, որ կու սակ րօն 
հոգ ևո րա կան նե րի ստա ցուած նե րը նո ցա մեռ նե լուց յե տոյ 
ժա ռան գու թիւն էր մնում այն վան քին, ո րին նո քա միա բան 
էին, և վախ ճա նուա ծի մեր ձա ւոր և հե ռա ւոր ազ գա կան նե-
րից ոչ ոք ի րա ւունք չու նէր ժա ռան գու թեան ձեռ նա մուխ լի-
նե լու: Սա կայն այդ կա նո նը խան գա րուած էր. վա նա կան-
նե րի ստա ցուած քը վան քի տեղ ի րենց ազ գա կան ներն էին 
ժա ռան գում, ո րով վան քերն ու միա բան ներն աղ քա տա-
նում էին և նույն իսկ քանդ ված նե րը նո րո գե լու ան կա րող 
գտնուում: Գէորգ Կա թո ղի կոսն այդ բա նի ա ռաջն առ նե լու 
և վան քե րը շէ նաց նե լու հա մար, ինքն իբրև ա ռա ջին օ րի-
նակ, իւր գոյ քը թող նում է Ս. Էջ միած նին ժա ռան գու թիւն 
և յոր դո րե լով՝ միա բա նու թիւ նից, ե պիս կո պոս նե րից մինչև 
դռնա պան, ստա նում է գրա ւոր ստո րագ րու թեամբ ուխտ և 
պայ ման, որ նո քա, ի րենց ան ձը վա նա կա նու թեան նուի րած 
լի նե լով, չու նե նան ի րա ւունք ի րենց գոյքն ու ստա ցուածքն 
ըստ հա ճո յից բա ժա նե լու ի րենց բա րե կամ նե րին և  ազ գա-
կան նե րին, իսկ նո ցա մա հից յե տոյ ի րենց գոյ քը պի տի 
մնայ իբրև սեպ հա կա նու թիւն Ս. Էջ միած նի գան ձա րա նին, 
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կամ այն վան քե րին, ո րոնց միա բան են նո քա: Աս տուա ծա-
հա ճոյ կտակ նե րը միայն, ո րոնք լի նում են յօ գուտ Ս. Ա թո-
ռին, վան քե րի, կամ վա նա կան դպրոց նե րի, մնում են ան-
փո փոխ:

Այս կար գադ րու թիւնն ու ուխ տը, որ մեծ էր շատ և կար-
ևոր, հար կա ւոր էր օ րէն քով ևս  ա պա հո վել: Ռու սաս տա-
նի Հա յոց ե կե ղե ցա կան կա նո նադ րու թեան (պա լա ժե նիա) 
մէջ մտած էր մի կէտ, ո րով ե կե ղե ցա կան նե րի ժա ռանգ նե-
րը նո ցա ազ գա կան ներն էին: Ե կե ղե ցա կանն նե րի մա հից 
յե տոյ, այդ ժա ռանգ նե րը տի րա նում էին ոչ միայն ի րենց 
ազ գա կան ե պիս կո պոս նե րի կամ վար դա պե տի գոյ քե րին, 
այլ և յա ճախ, շնոր հիւ ի րենց ե կե ղե ցա կան նե րի ան հո գու-
թեան, այդ գոյ քե րի հետ խառն և բուն վա նա կան գոյ քե րին: 
Պա լա ժե նիա յի այդ հո դուա ծը փո փո խե լու հա մար ա ռա-
ջին ան գամ օ րի նա ւոր ճա նա պար հով խնդիր էին յա րու ցել 
Հնդկաս տա նի հա յե րը. Գէորգ Կա թո ղի կոսն երբ ա ռա ջին 
ան գամ 1867 թ. հոկ տեմ բե րի 14-ին Ս. Պե տեր բուր գում ներ-
կա յա ցաւ Նո րին Կայ սե րա կան Մե ծու թեան Ա ղէք սանդր 
Բ-ին, խնդրեց ներ քին գոր ծոց մի նիստր Վա լու ևի մի ջո ցով 
Պա լա ժե նիա յի մի քա նի յօ դուած նե րի փո փո խու թիւ նը: 
Կայս րը բա րե հա ճե ցաւ փո խել կու սակ րօն ե կե ղե ցա կան-
նե րի ժա ռան գու թեան վե րա բեր յալ յօ դուած նե րը՝ վեր ևում 
յի շա տա կած ի մաս տով՝ յօ գուտ Մայր Ա թո ռի ու վան քե րի:

Ե կե ղե ցա կան նե րի մա հից յե տոյ նո ցա ստա ցուած քի 
ժա ռան գու թիւնն ա պա հո վուած էր այս պի սով: Նոյն օ րի-
նա կան ա պա հո վու մը, սա կայն, չէր կա րող Կա թո ղի կո սը 
ձեռք բե րել միա բա նու թեան ուխ տի և պայ մա նի այն կէ տի 
վե րա բեր մամբ, ո րով կու սակ րօն նե րը պար տա ւո րուում էին 
ի րենց կեն դա նու թեան օ րով ըստ հա ճո յից չբա ժա նել ի րենց 
ստա ցուածքն ի րենց բա րե կամ նե րին ու ազ գա կան նե րին: 
Այս չար սո վո րու թեան ա ռաջն առ նե լու հա մար ար դէն հար-

կա ւոր էր, որ կու սակ րօն ներն ի րենք կա տա րէին ի րենց 
ուխտն ու եր դու մը, և  այն քան բա րո յա կան հաս կա ցո ղու-
թիւնն, ան շուշտ, մի քա նի տա րուայ մէջ ձեռք բե րե լու բան 
չէր. հար կա ւոր էր մեծ խնամ քով մշա կել եր կար ժա մա նակ 
ա մա յի և  անմ շակ թո ղած մտա ւոր ան դաս տա նը. հար կա-
ւոր էր կրթու թիւն: Եւ մենք մտնում ենք Գէորգ Կա թո ղի կո-
սի գոր ծու նեու թեան ա մե նա մէծ կող մի նկա րագ րի մէջ, ո րը 
ցաւ է, չենք կա րող շատ ման րա մասն ա նել:
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Ժ Ե .
ԴՊ Ր Ո Ց  Ն Ե Ր

«Ու սում նա րան ներ, ու սում նա րան ներ և միշտ ու սում-
նա րան ներ» փրկա րար ձայ նը հաս նում է ան դա-

դար հա յե րի ա կան ջին», այս պէս էր գրում « Հայ կա կան աշ-
խարհ» օ րագ րի խմբագ րող Ս տե փա նոս Ս տե փա նէն (այժմ 
Խո րէն ե պիս կո պոս - 45) իւր մի ու ղեր ձի մէջ 1870 թուին: 
Այդ խօս քե րը շո ղո քոր թու թիւն չէին, այլ ի րա կա նու թեան 
ար ձա գանգ: Գէորգ Կա թո ղի կոսն իւր վար դա պե տու թեան 
և  ե պիս կո պո սու թեան ժա մա նակ ար դէն, ինչ պէս գի տենք, 
իւր հո գա ցո ղու թեան ա ռար կայ դարձ րած էր դպրոց ներ 
բա նալ և  ե ղած նե րը բա րե կար գել: Եւ մի՞ թէ կա րե լի է նոյն 
իսկ եր ևա կա յել, որ նա իւր կա թո ղի կո սու թեան ժա մա նակ 
ա մե նա մեծ ու շադ րու թիւն չդարձ նէր այդ բա նին: Նա քաջ 
հա մո զուած էր, որ ազ գի ու ե կե ղե ցու յա ռա ջա դի մու թեան 
էա կան պայ մա նը ու սումն է, և, ի րեն իբրև օ րի նակ դրած 
միշտ Հա յոց ե կե ղե ցու պատ մու թեան Ե. դա րը, ցան կա նում 
էր լի նել « Պա րագ լուխ և նա հա պետ հայ կա կան լու սա ւո րու-
թեան, երկ րորդ Սա հակ Պարթև, քա ջա լե րող, պաշտ պա-
նող և ժո ղո վող ուս ման և գի տու թեան»:

Ե. դա րու այս օ րի նա կը միշտ մտքի մէջ ու նե նա լով էր, 
որ ձեռ նար կում է հիմ քից նո րո գել Օ շա կա նում Ս. Մես րոպ 
թարգ ման չի գե րեզ մա նի վե րայ ե ղած ե կե ղե ցին: Ա մօթ և 
նա խա տինք հա մա րե լով, որ այդ պի սի մար դու յի շա տակն 

այդ պէս ան շուք դրու թեան մէջ լի նի: Փոք րիկ, բայց գե ղե ցիկ 
ե կե ղե ցին ժո ղովր դա կան նե րի օ ժան դա կու թեամբ շու տով 
կանգ նում է, և 1879 թուին հոկ տեմ բե րի 21-ին Ս. Թարգ-
ման չաց տօ նի օ րը կա տա րում է ե կե ղե ցու նա ւա կա տեաց 
հան դէ սը: Բայց Կա թո ղի կո սը հա կա ռակ ցան կու թեան, հի-
ւան դու թեան պատ ճա ռով, չի կա րո ղա նում ան ձամբ կա տա-
րել իւր սի րած հայ ուս ման և գ րա կա նու թեան նա խա հայր 
Ս. Մես րոպ թարգ ման չի ե կե ղե ցու օ ծու մը, Ս. Մես րո պի, 
ո րի սկսած գոր ծը շա րու նա կե լու փոյթ ու նէր նա իւր ամ-
բողջ կեան քի ըն թաց քում:

Անդ րա նիկ ընդ հան րա կան կոն դա կի մէջ հենց ա ռանձ-
նա պէս յանձ նա րա րա րում է պատ րիարք նե րին ու ե պիս կո-
պոս նե րին, մե նաս տան նե րը պայ ծա ռաց նել վար ժատ ներ 
հաս տա տե լով այն տե ղե րում. գի շե րօ թիկ դպրոց ներ բա-
նալ եր ևե լի, մա նա ւանդ ա ռաջ նոր դա նիստ քա ղաք նե րում, 
նոյն պէս և գիւ ղե րում ժո ղովր դա կան մանր դպրոց ներ: Իսկ 
ժո ղովր դա կան նե րին բա րո յա կան խրատ ներ տա լուց յե տոյ՝ 
ա ռանձ նա պէս պա տուի րում շա րու նակ Ս. Գիր քը կար դալ և 
դաս տիա րա կել ի րենց զա ւակ նե րին, տղայ թէ աղ ջիկ:

Դպ րոց ներ բա նա լը, ար դարև, ժա մա նա կի պա հանջ էր և 
ժո ղո վուր դը ինքն այդ կա րիքն զգա լով սկսել էր այդ մա սին 
հոգ տա նել, բայց և  այն պէս մի ընդ հա նուր քա ջա լե րող էր 
հար կա ւոր, ո գի և  ե ռանդ ներշն չող, որ պէս զի այդ զարթ նած 
գործն ա ռան ձին զարկ ստա նար և  ա րագ քայ լե րով ա ռաջ 
ըն թա նար: Եւ այդ զար կը հսկա յա բար տուաւ Մե ծա գործ 
Կա թո ղի կո սը: Շատ ման րա մաս նու թեանց մէջ մտնել չէնք 
կա րող, թէ ո՛ր և  ո՛ր դպրո ցը նո րա յոր դո րով բա ցուե ցաւ, և  
ո՛ր ու ո՛ր դպրո ցի բա ցումն ու ա պա հո վու մը նո րա յոր դո րով 
ա ւե լի ա րա գա ցաւ, կամ ո՛ր և  ո՛ր բա ցուած դպրոցն իւր հո-
վա նա ւո րու թեան տակ ա ռաւ: Նո րա ճա նա պար հոր դու թիւ-
նը Կ. Պոլ սից Էջ միա ծին, Էջ միած նից Ս. Պե տեր բուրգ և յետ 
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դէ պի Էջ միա ծին կար ծես թէ մի ա ռա քե լու թիւն էր միայն 
դպրոց ներ բա նա լու և մայ րե նի լե զուի ու կրօ նի ուս ման հա-
մար: Որ տե ղով անց նում էր, ետ ևից իւր ներ կա յու թեամբ 
չե ղած տե ղը դպրոց ներ էին կանգ նում: Նո րա սեր մա նած 
խօսքն ա նա պա տի մէջ կամ ժայ ռե րի վե րայ չէր ընկ նում, 
հա մայնք կամ հա մայն քի մի ջից հա րուստ ծխա կան ներ իս-
կոյն ձեռ նար կում էին դպրոց նե րի շէնք կանգ նե լու1:

Միայն դպրոց ներ բա նա լը չեր հո գը. հար կա ւոր էր այդ 
դպրոց նե րի կա ռա վա րու թիւ նը, նիւ թա կա նի և մ տա ւո րի 
վար չու թեա նը կա նո նա ւոր ձև և ըն թացք տալ. հո գալ թէ ի՞նչ 
և  ի՞նչ պես պէտք է ու սա նէին այդ դպրոց նե րի մէջ: Ժո ղո-
վուր դը զարթ նած էր և  ու զում էր դպրոց ու նե նալ, բայց թէ 
ի՛նչ պէս պէտք է լի նէր այդ՝ նա չգի տէր, և չ կա յին էլ այդ ժա-
մա նակ շատ ու սում ա ռած և գոր ծից տե ղեակ մար դիկ, որ 
կա րո ղա նա յին ա ռաջ նոր դող հան դի սա նալ: Կա թո ղի կո սը 
նոյն իսկ, որ թէ պէտ և  իւր բնա կան խել քով և փոր ձա ռու-
թեամբ շատ բա նի խորն էր թա փան ցում, չու նէր իւր ձեռ քին 
բա նի բուն մար դիկ, ո րոն ցով գործն ա ռաջ նոր դէր, բայց և  
այն պէս նա ե ղա ծով պէտք է բա ւա կա նա նար:

Ս. Սի նո դից և  առջ նորդ նե րից թե մե րում ե ղած դպրոց-
նե րի վի ճա կա գիրն ու զե լով, թէ որ տեղ ինչ դպրոց կայ, որ 
թուա կա նին է հիմ նուել, ինչ ու սու ցիչ ներ, քա նի ա շա կերտ 
ու նին, ինչ ու քա նի տա րի են ու սու ցա նում և  ինչ նիւ թա կան 
մի ջոց ներ ու նին, յոր դո րե լով միան գա մայն նոր դպրոց ներ 
բա նա լու գոր ծը ա ռաջ տա նել, 1867 թ. յու նի սի 14-ին հենց 
Էջ միած նի միա բան նե րից կար գում է մի Ու սում նա կան 
Յանձ նա ժո ղով, ո րի պար տա կա նու թիւնն էր հո գալ ու-

1 Ա կա նա տե սի բեր նից պատ մուում է, որ երբ Նոր-Նա խի ջե ւա նում Նի սուի թա 
գիւ ղի պատ գա մա ւոր նե րը ներ կա յա նում են Կա թո ղի կո սին եւ յայտ նում, որ 
ի րենց գիւ ղա ցիք նոր ե կե ղե ցու հիմն են ձգել, Կա թո ղի կո սը հարց նում է թէ 
Դպրոց ու նի՞ն: Երբ նո քա պա տաս խա նում են, որ չու նին, Կա թո ղի կո սը հրա-
մա յում է նախ դպրոց շի նել եւ ա պա ե կե ղե ցու շէն քը շա րու նա կել:

սում նա րան նե րի ա մե նայն պի տոյք նե րի մա սին և մ շա կել 
Հա յոց ե կե ղե ցա կան դպրոց նե րի հա մար մի ընդ հա նուր 
կա նո նադ րու թիւն: Սա կայն Կա թո ղի կո սի բա ցա կա յու-
թեան ժա մա նակ այդ Ու սում նա կան Յանձ նա ժո ղո վի ան-
դամ նե րը գոր ծի նո րու թեան պատ ճա ռով չեն կա րո ղա նում 
մի բան գլուխ բե րել և յա ջորդ տա րին ճա նա պար հոր դու թիւ-
նից վե րա դառ նա լուց յե տոյ, Կա թո ղի կո սը վե րա կազ մում է 
Ու սում նա կան Յանձ նա ժո ղո վի, ո րի նա խա գահն է լի նում 
Անդ րէաս ար քե պիս կո պոս (46), ան դամ նե րը՝ Թա դէոս վար-
դա պետ, Կ. Վա սա կեան ( Սի նո դի պրո կու րոր), Ս. Թա ղիա-
նո սեան ( Սի նո դի ա տե նա պետ), Ն. Տ. Յով սէ փեան (կա թո-
ղի կո սի անձ նա կան թարգ ման, յե տոյ Սի նո դի պրո կու րոր) 
և Ս. Մա րու թեան: Դո քա էին Էջ միած նում ե ղած ժա մա նա-
կի հաս կա ցող մար դի կը: Վի ճակ նե րից ու հոգ ևոր կա ռա-
վա րու թիւն նե րից հար կա ւոր տե ղե կու թիւն ներ ստա նա լուց 
յե տոյ, կազ մում են դպրոց նե րի հա մար կա նո նադ րու թիւն, 
որ և հ րա տա րակ ւում է ա ռան ձին տետ րա կով: Կա նոն նե րի 
հետ տա լիս են և  եր կու ա ռան ձին ման կա վար ժա կան հրա-
հանգ, թէ ծխա կան դպրոց նե րի մեջ, ո՛ր ա ռար կան ո՛ր չա-
փով և  ինչ պէս պէտք է ա ւան դել: Դպ րոց նե րը բա ժա նուում 
են ե րեք կար գի՝ Ծ խա կան, Վա նա կան և Թե մա կան, ո րոնց 
հա մար ա ռան ձին կա նո նադ րու թիւն ներ են մշա կում: Ու-
սում նա կան Յանձ նա ժո ղո վը այ նու հետև ևս Կա թո ղի կո սի 
ղե կա վա րու թեամբ շա րու նա կում է վա րել դպրոց նե րի գոր-
ծը: Սա կայն այդ քա նով գոհ չէր Մե ծա գործ Կա թո ղի կո սը. 
նա կա մե նում էր, որ միան գա մից ու սումն ան մե նայն տեղ 
տա րա ծուի, ուս տի նո րա գրած կա նոն նե րից մեկն էր. «Ա մե-
նայն ե կե ղե ցիք, որ ի քա ղաքս և  ի գիւ ղօ րէս, պար տին ու-
նել ի սրա հի իւ րեանց զմի ծխա կան դպրոց», և  որ պէս զի 
այդ նպա տա կին հաս նէ 1873 թուին կար գում է ա ռան ձին 
թե մա կան վե րա տե սուչ ներ, ո րոնք իբրև ա ռաջ նորդ նե րի օգ-
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նա կան ներ ա ռան ձին հրա հան գով պի տի շրջէին ա մեն յան 
քա ղաք և գիւղ, դպրոց ե ղած տե ղե րում բա րե կար գե լով և 
կա նո նադ րու թիւ նը գոր ծադ րել տա լով, իսկ չե ղած տե ղե-
րում յոր դոր կար դա լով ժո ղովր դին, որ ջանք դնեն երկ սեռ 
դպրոց ներ բա նա լու:

Այդ ժա մա նակ նե րում, 1873 թուի նո յեմ բե րի 22-ին բարձ-
րա գոյն հաս տա տու թեամբ փո փո խու թեան է են թար կուում 
Կով կա սի ու սում նա րա նա կան մա սի կա նո նադ րու թիւ նը և 
Կով կա սեան փո խար քա յու թեան սա համն նե րի մէջ գտնուած 
բո լոր ու սում նա րան նե րը, ինչ պէս ար քու նա կան, նոյն պէս և 
հա սա րա կա կան, և մաս նա ւոր, և ռու սաց ե կե ղե ցու, և  այլ 
ե կե ղե ցի նե րի ծխա կան դպրոց նե րը են թար կուում են նոյն 
կա նո նադ րու թեա նը: Կար գուում են ա ռան ձին տե սուչ ներ, 
իսկ Թիֆ լի զի նա հան գում վե րա տե սուչ, ո րոնց պար տա կա-
նու թիւնն էր հսկե լու ժո ղովր դա կան դպրոց նե րի մէջ բարձ-
րա գոյն հաս տա տած կա նո նադ րու թիւ նը գոր ծադ րե լուն: 
Այս կա նո նադ րու թեամբ հա յոց ծխա կան դպրոց ներն ևս, 
բա ցի հոգ ևոր դպրոց նե րից (սե մի նա րիա), ո րոնք ե կե ղե ցա-
կան ներ պատ րաս տե լու նպա տակ ու նին, են թար կուում են 
Կով կա սի ժո ղովր դա կան դպրոց նե րի տե սուչ նե րին, որ և 
Կով կա սի փո խար քա յի գլխա ւոր կա ռա վա րու թիւ նը 1874 թ. 
յու նուա րի 12-ին ա ռան ձին պաշ տօ նագ րով յայտ նում է 
Կա թո ղի կո սին: Այդ առ թիւ լի նում է մի քա նի գրու թեանց 
փո խա նա կու թիւն կա թո ղի կո սի և Կով կա սի փո խար քա-
յի գլխա ւոր կա ռա վա րու թեան մէջ, գլխա ւո րա պէս այն 
մա սին, թէ ար քու նի տե սուչ նե րի Հա յոց դպրոց նե րի վրայ 
ու նե ցած վե րահս կո ղու թեան պաշ տօը ինչ պի սի պի տի լի-
նէր, և վեր ջը յու նի սի 1-ին 1874 թ. դի մում է Կա թո ղի կո սը 
Նո րին Կայ սե րա կան Բարձ րու թեան Մեծ իշ խան Մի քա յէլ 
Նի կա լայ ևի չին, Կով կա սի փո խար քա յին խնդրե լով թող նել 
Հա յոց դպրոց նե րը, ո րոնք բո լո րը ե կե ղե ցա կան են, ի րենց 

նախ կին դրու թեան մէջ՝ Կա թո ղի կո սի իշ խա նու թեան տակ: 
Նո րին Կայ սե րա կան Բարձ րու թեան՝ փո խար քա յի բա րե-
հա ճու թեամբ ներ քին գոր ծոց մի նիստրն այդ հան գա մանքն 
ներ կա յաց նում է Նո րին Կայ սե րա կան Մե ծու թեամ Թա գա-
ւոր- Կայ սեր տե սու թեա նը, ու Բարձ րա գոյնս բա րե հա ճում 
է յու լի սի 19-ին, - ճշտա պէս ո րո շե լու հա մար ար քու նի տե-
սուչ նե րի պարտքն ու յա րա բե րու թիւ նը հա յոց ե կե ղե ցա-
կան ծխա կան դպրոց նե րի վե րա բեր մամբ և նո ցա հսկո ղու-
թեա նը յատ կաց րած ա ռար կա նե րը, - յաս տա տել՝ կան խա-
պէս Մէծ Իշ խան փո խար քա յից հա ւա նու թիւն գտած ե րեք 
կա նոն. ա) Հա յոց ե կե ղե ցա կան դպրոց նե րի կա ռա վա րու-
թիւ նը, ըստ տնտե սա կա նին և  ըստ ու սում նա կա նին թող նել 
նախ կին դրու թեան մէջ, հա յոց հոգ ևո րա կա նու թեան ձե ռին. 
բ) ար քու նի տե սուչ նե րի պար տա կա նու թիւնն է հսկել նախ, 
որ այն ա մեն դպրոց նե րում, ո րոնց մէջ ա ւան դում են ընդ-
հա նուր պատ մու թիւն և  աշ խար հագ րու թիւն՝ ա ւան դուին 
նաև Ռու սաց պատ մու թիւն և Ռու սիա յի աշ խար հագ րու-
թիւն ռու սաց լե զուով. երկ րորդ՝ այդ դպրոց նե րի այդ դա-
սա տու նե րը լի նին Ռու սաց հպա տակ և պարտ ու պատ շաճ 
բա րո յա կան յատ կու թիւն ներ ու նե նան, և գ) այն դպրոց նե-
րը, ո րոնք նպա տակ ու նի ե կե ղե ցա կան ներ պատ րաս տե լու, 
չեն թար կուին ար քու նի տե սուչ նե րի հսկո ղու թեա նը, և  այս 
դպրոց նե րի ուս ման ըն թաց քի և ներ քին կա ռա վա րու թեան 
մա սին կա նոն նե րը պետք է ա ռա ջար կուին ի Բարձ րա գոյն 
հաս տա տու թիւն:

Կայ սե րա կան Բարձ րա գոյն հրա մա նը, ո րով պարզ և  
ո րոշ նշա նա կուում են ար քու նի տե սուչ նե րի վե րահս կո ղու-
թեան պար տա կա նու թիւն նե րը, ներ քին գոր ծոց մի նիստ րը 
օ գոս տո սի 8-ին յայտ նում է Կա թո ղի կո սին, որ և շ տա պում 
է գոր ծադ րել տալ իւր իշ խա նու թեան տակ գտնուծ բո լոր 
դպրոց նե րում:
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Ժ Զ . 
Ժ Ա  Ռ Ա Ն Գ Ա  Ւ Ո  Ր Ա Ց  Ճ Ե  Մ Ա  Ր Ա Ն

Ա մեն տեղ դպրոց ներ բա նա լու և բա րե կար գե լու 
խնդրով զբա ղուած Կա թո ղի կո սը պի տի չմո ռա նար, 

հար կաւ, և հոգ ևոր ծայ րա գոյն իշ խա նու թեան կենդ րո նի, 
Մայր Ա թո ռի Ժա ռան գա ւո րաց դպրո ցը: Ե թէ կենդ րո նը 
Ս. Էջ միա ծինն էր, դպրոց նե րի կենդ րոնն ևս Ս. Էջ միած նում 
պի տի լի նէր, և  այն տե ղից պի տի ել նէին ե կե ղե ցու ու սեալ 
պաշ տօ նեա ներ և դպ րոց նե րի հա մար վար ժա պետ ներ:

Ս. Էջ միած նի դպրո ցը, վե րա հաս տա տուած ԺԷ դա րում 
Մով սէս Սիւ նե ցի Կա թո ղի կո սի (47) ձեռ քով, եր բեմն ծաղ-
կե լով, եր բեմն յե տա դի մե լով, իւր ժա մա նա կին կար ևոր և 
բարձր ու սում ստա ցած շատ պաշ տօ նեա ներ է նուի րել Հա-
յոց ե կե ղե ցուն: Ներ սէս Ե Կա թո ղի կո սը, որ նոյն պէս հաս-
կա նում էր դպրո ցի մեծ նշա նա կու թիւնն, ա ւե լի ու շադ րու-
թիւն էր դարձ նում իւր հիմ նած Ներ սի սեան դպրո ցի վրայ. 
և թէ պէտ մտա դիր է ե ղած Ս. Էջ միած նում մի մեծ դպրոց 
հիմ նե լու կամ, լաւ ևս  ա սած, Ս. Էջ միած նի դպրո ցը, ուր 
ինքն ու սած էր. ըն դար ձա կե լու, բայց չէր կա րո ղա ցել մտադ-
րու թիւնն ի րա գոր ծել: Մատ թէոս Կա թո ղի կո սին ևս չէ յա ջո-
ղուում դպրո ցը բա րե կար գել, թե պէտ նա փո րել է տա լի նոր 
դպրո ցի հիմ քը վան քի պարս պի ներ սում ար ևե լեան կող մը, 

ուր այժմ միա բա նու թեան հա մար սե նեակ ներ են շի նուած. 
բայց այդ փո րուած քով ևս վեր ջա նում է գոր ծը:

Գէորգ Կա թո ղի կոսն իւր օ ծու մից ա ռաջ, Մայր Տա ճա րին 
այ ցե լե լուց յե տոյ, ա ռա ջին այ ցե լու թիւ նը Ժա ռան գա ւո րաց 
դպրո ցին է տա լի: Այդ այ ցե լու թիւ նը դառն տպա ւո րու թիւն է 
թող նում ու սում նա սէր Կա թո ղի կո սի վրայ: Դպ րոցն իս կա-
պէս դպրո ցի ա նուն էր միայն կրում: Ոչ կա նո նա ւոր ու տե-
լիք ու հագ նե լիք, ոչ մտա ւոր ու բա րո յա կան սնունդ. օ րա-
կան եր կու ե րեք ժամ ան կա նոն դա սա ւան դու թիւն՝ հա յոց 
և ռու սաց լե զուի, ե կե ղե ցա կան եր գե ցո ղու թեան ու քրիս-
տո նէա կան վար դա պե տու թեան. ոչ մի հսկո ղու թիւն ա շա-
կերտ նե րի վար քի և բար քի վրայ, ո րոնք թուով 20-30 հո գի, 
Ս. Էջ միած նի շրջա կայ քից ժո ղո վուած, ի րենց սան ձար ձակ 
ան կար գու թեան էին մատ նուած: Կեն դա նի ա կա նա տես նե-
րը շատ տխուր բա ներ են պատ մում այդ դպրո ցի ներ քին 
կեան քից:

Կա թո ղի կո սի ա ռա ջին գործն ե ղաւ ջա նալ առ ժա մա նա-
կեայ բա րե կար գու թիւն մտցնել այդ դպրո ցի մէջ, մինչև որ 
ի րեն յա ջո ղէր հիմ նո վին կեր պա րա նա փո խել այն: Կար-
գադ րեց սրբա զան պատ մու թեան, հա յոց պատ մու թեան, 
աշ խար հագ րու թեան, թուա բա նու թեան, ինչ պէս և ֆ րան-
սե րէն լե զուի դա սեր ա ւե լաց նել: Ա ռան ձին մաս նա խումբ 
կար գեց դպրո ցը կա ռա վա րե լու հա մար Անդ րէաս ե պիս կո-
պո սի հսկո ղու թեան տակ և յա տուկ ու շադ րու թիւն դարձ-
րեց դպրո ցա կան կար գա պա հու թեան և  ա շա կերտ նե րի 
ապ րուս տի վրայ: Այդ բա րե կար գու թեան ժա մա նա կի ա շա-
կերտ ներն են այժ մեան չա փա հաս ե կե ղե ցա կան նե րի մեծ 
մա սը: Սա կայն և  այն պէս այդ բա րե կար գու թիւ նը, թէ պէտ և 
ժա մա նա կի հա մար աչ քի ընկ նող, մեծ բան չէր, ո րով հետև 
Կա թո ղի կո սին պա կա սում էին բա նի բուն ու գի տուն վար-
ժա պետ ներ, ոչ միայն այդ դպրո ցի հա մար, այլև սար կա-
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ւագ նե րի և  ե րի տա սարդ ա բե ղա նե րի ուս ման ու կրթու թեան 
հա մար բա ցած ա ռան ձին եր կու դա սա րա նի հա մար: Կա-
յին ար դարև եր կու վար դա պետ: Խո րէն Գալ ֆա յեան (48) 
և Գաբ րիեալ Այ վա զեան (49), ո րոնք կա րող էին այդ պաշ-
տօ նը վա րել, սո ցա ա ռանձ նա պէս փայ փա յե լով և  ե պիս կո-
պո սա կան աս տի ճան տա լով, Կա թո ղի կո սը կա մե նում էր 
Ս. Էջ միած նում պա հել վան քի դպրո ցում դա սա խօ սե լու և 
տ պա րա նի կա ռա վա րու թեան հա մար: Սա կայն շու տով յու-
սա խաբ է լի նում այդ ե պիս կո պոս նե րից, կարճ ժա մա նակ 
սար կա ւագ նե րին և  ա բե ղա նե րին դա սա խօ սե լուց յե տոյ՝ 
նո քա դժուա րա նում էին մնալ Ս. Էջ միած նում:

Իւր ճա նա պար հոր դու թեան ժա մա նակ Աստ րա խա նում՝ 
Սե րով բէ ե պիս կո պո սի ա նուամբ մնա ցած գու մա րը ստա-
նա լուց յե տոյ՝ ար դէն ու նէր Կա թո ղի կո սը հար կա ւոր դրա-
մը Ժա ռան գա ւո րաց դպրո ցի շէն քի հիմ նար կու թեան վրայ 
մտա ծե լու հա մար: Ուս տի և  ան մի ջա պէս գրում է իւր տե-
ղա կալ Սար գիս ե պիս կո պոս Ջա լա լեա նին, որ սկսէ դպրո-
ցի շի նու թեան հա մար հար կա ւոր նիւ թե րը պատ րաս տել: 
Այ նու հետև Կա թո ղի կո սը, որ մի ան գամ իւր ա ռաջ նոր դու-
թեան ժա մա նակ Օս մա նեան կա ռա վա րու թիւ նից Պ րու սա յի 
ե կե ղե ցու շի նու թեան հա մար ձրի փայտ էր ստա ցել, այժմ 
էլ Ս. Էջ միած նից դի մում է Օս մա նեան պե տու թեա նը և թոյ-
լա տուու թիւն է ստա նում Սո ղան լուի ան տառ նե րից հա զար 
կաղ նի մեծ գե րան ներ ձրի ստա նա լու Ս. Էջ միած նի դպրո-
ցի շի նու թեան հա մար: Ռու սաց. կա ռա վա րու թիւնն ևս  այն 
շնորհն է ա նում, որ թոյլ է տա լիս գե րան ներն ա ռանց մաք-
սի ներս մտցնել: Գե րան նե րը բե րուում են Կար սայ գե տի, 
Ար փայ չա յի և Ե րաս խի վրա յով մինչև Մար գա րայ գիւ ղը, 
որ տեղ գե տից հա նուե լով փո խադ րուում են Ս. Էջ միած նի: 
Տախ տա կա մած նե րի, դռնե րի և պա տու հան նե րի հար կա-
ւոր տախ տակ ներն էլ այս գե րան նե րից են քա շում:

Եր կար տա տա նում էր Կա թո ղի կո սը, թէ դպրո ցի շէն-
քը որ տեղ շի նէ: Ս. Էջ միած նում շի նե լու հա մար խոր հուրդ 
տուող նե րը շատ սա կա ւա ւոր ներ էին. մեծ մա սամբ խոր-
հուրդ էին տա լիս շի նել Ս. Էջ միած նից հե ռու՝ մեր ձա կայ զո-
վա սուն գիւ ղե րից մե կում, կամ նոյ նիսկ Թիֆ լի զում: Նա մի 
առ ժա մա նակ հա կուում է Գե տար գե լայ վան քի հո ղե րում 
կամ Քա նա քեռ գիւ ղում շի նե լու, բայց վերջ ի վեր ջոյ բա-
րե բախ տա բար վճռում է դպրո ցը Մայր Ա թո ռից չհե ռաց նել 
և 1869 թ. մա յի սի 25-ին, իւր օծ ման երկ րորդ տա րե դար ձի 
օ րը, պա տա րա գից յե տոյ ե կե ղե ցա կան թա փո րով, Թարգ-
ման չաց շա րա կա նը եր գե լով գա լիս է շէն քի հիմ նար կու-
թիւնն օրհ նե լու: Իւր ձե ռով հիւ սի սա յին արևմ տեան ան կիւ-
նի ա ռա ջին հիմ նա քա րը դնում է, ա սե լով. «Զ գործս ձե ռաց 
մե րոց ու ղիղ ա րա ի մեզ, Տէր, և զ գործս ձե ռաց մե րոց յա ջո-
ղեա մեզ». իսկ երկ րորդ հիմ նա քա րը դնե լիս. « Տառ Մես րո-
պեան և  ու սումն տան կեանս հա յուն հաս տա տուն»:

Ճար տա րա պետ հրա ւի րուած էր Կ. Պոլ սե ցի Յա րու թիւն 
Աբ գա րեան (50), ո րին Հայ րա պետն ան ձամբ ծա նօթ էր, 
բայց դժբախ տա բար այդ փոր ձուած ու հմուտ ճար տա րա-
պե տի ձեռ քով շեն քը չվեր ջա ցաւ: Եր կու յար կա նի քար ու 
կիր շէն քը 1870 թ. ար դէն բարձ րա ցել և հո ղա ծածկ տա նի-
քով ծած կուած էր և յոյս կար, որ յա ջորդ տա րին շի նու թիւ-
նը յա ւարտ ել նէր, որ նո յեմ բեր ամ սի մէջ ճար տա րա պե տը 
սպա նուում է: Կի սա կա տար շէնքն ա ռանց ճար տա րա պե տի 
մնա լով աշ նան անձր ևի և ձ մե ռուայ ձիւ նի տակ՝ վնա սուում 
է բա ւա կան: Կա թո ղի կո սը Կ. Պոլ սից Սար գիս Պա լեան 
(51) ար քու նի ճար տա րա պե տից խնդրում է նոր ճար տա րա-
պետ, որ և գա լով շու տով մեռ նում է. գա լիս է եր րորդ ճար-
տա րա պե տը, որ և վերց նում է հո ղա ծածկ տա նի քը, օ րօ րո-
ցաձև սրա ծայր տա նիք է շի նում, թի թեղ նե րով ծած կե լով 
և շատ փո փո խու թիւն նե րի մտցնե լով: Ճար տա րա պետ նե րի 
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այս փո փո խու թիւ նը շատ ա ւե լորդ ծախ սեր է պատ ճա ռում: 
Այ նու հետև շի նու թեան շա րու նա կու թիւ նը և  ա շա կերտ նե րի 
կահ կա րա սի նե րի պատ րաս տու թիւ նը բա ւա կան դան դաղ 
է ա ռաջ գնում, մինչև 1874 թուին ա մեն ինչ պատ րաս տուում 
է: Շէնք կա ռու ցուած էր 75 հո գու հա մար, բայց և  այն պէս 
այս սա կաւ թուի հա մար ևս բա ւա կան դպրո ցա կան յար-
մա րու թիւն չու նէր. ա ռանձ նա պէս վա ռա րան նե րի և պա տու-
հան նե րի փեղ կե րի պա կա սա ւո րու թիւնն էր աչ քի ընկ նում:

Կա թո ղի կո սը մտա դիր էր սկզբում մի միջ նա կարգ ու-
սում նա րան միայն կար գել այդ շի նու թեան մէջ, ուր հա յոց 
բո լոր թե մե րից ընտ րու թեամբ ժո ղո վուած տղայք պի տի 
կրթուէին ե կե ղե ցա կան դաս տիա րա կու թեամբ: Բայց յե տոյ 
մտադ րու թիւ նը փո խում է և  ո րո շում է բա նալ մի բարձ րա-
գոյն դպրոց, Ժա ռան գա ւո րաց Ճե մա րան ա նու նով: Յու-
նիս ամ սին Վա հան վար դա պետ Բաս տա մեա նը (52), Ա րիս-
տա կէս վար դա պետ Սեդ րա կեան (53) և Գէորգ վար դա պետ 
Սու րէ նեան (54) ու ղար կուում են Ռու սաս տա նի վի ճակ նե րը 
ա շա կերտ ներ ընտ րե լու, իսկ Տաճ կաս տա նից և Պարս կաս-
տա նից ա շա կերտ ներ ու ղար կե լու հա մար գրուում է Կ. Պոլ-
սի պատ րիար քին և Ատր պա տա կա նի, Պարս կաս տա նի ու 
Հնդ կաս տա նի ա ռաջ նորդ նե րին: Սեպ տեմ բե րի սկզբնե րին 
ար դէն 60-65 ա շա կերտ ժո ղո վուած էին: Նոյն ամ սի 28-ին, 
Կա թո ղի կո սի ա նուա նա կո չու թեան օ րը, Ս. Գէորգ զօ րա վա-
րի տօ նին կա տա րուում է դպրո ցի բաց ման հան դէ սը ուխ-
տա ւոր նե րի և ժո ղո վուած հան դի սա կան նե րի բազ մու թեան 
ներ կա յու թեամբ:

Քիչ դժուա րու թիւն չէր կրում Կա թո ղի կո սը ճե մա րա նի 
հա մար տե սուչ և վար ժա պետ ներ գտնե լու հա մար: Մար դիկ 
չկա յին: Միակ յար մար տես չա ցուն Գաբ րիէլ ե պիս կո պոս 
Այ վա զեանն էր հա մա րուում, բայց նա ևս դ ժուա րու թիւն ներ 
էր յա րու ցա նում այդ պաշ տօ նը հանձն առ նե լու հա մար և 

միայն այն ժա մա նակ հա մա ձայ նեց, երբ խոս տա ցան ի րեն 
տալ Վ րաս տա նի և Ի մե րե թի թե մի ա ռաջ նոր դու թիւ նը: 
Ե պիս կո պոսն իր փա ռա սի րու թեան մէջ չէր բա ւա կա նա նում 
ճե մա րա նի տես չի սոսկ պաշ տօ նով: Ուս տի Կա թո ղի կո սը 
ժա մա նա կա ւո րա պէս տես չի պաշ տօ նա կա տար է կար գում 
Պար զեան Սու քիաս վար դա պե տին (այժմ ե պիս կո պոս - 
55): Եր կու շաբ թի ա ռա ւօ տեան, սեպ տեմ բեր 30-ին սկսուում 
են դա սե րը: Սա կայն, ա ւաղ բախ տին, եր կու շա բաթ յե տոյ, 
հոկ տեմ բե րի 16-ին ա ռա ւո տեան ժամն 8-ի մօ տե րը հրդե-
հը լա փում է Ճե մա րա նի գե ղեց կա շէն հան դի սա րա նը՝ իւր 
ներ քին մա սով, եր կու ննջա րան նե րը, հան դեր ձա տու նը, 
խո հա նո ցը, մի խոս քով ամ բողջ արևմ տեան մա սը. Նիւ թա-
կան վնա սը քսան հա զա րից ա ւե լի էին հա շուում: Ա ղէ տը 
մեծ վիշտ ու ցաւ պատ ճա ռեց բո լոր ող ջա միտ հա յե րին, 
և  ա ւե լի ևս Հայ րա պե տին, որ ամ բողջ տաս ներ կու ժամ. 
«բո լո րո վին ե րե սաց գոյ նը շրջած՝ քայ լե լոյ կա րո ղու թե նէ 
զրկուած՝ սրտա թունդ և դող դո ջուն՝ իս պառ դիւ րազ գեաց 
սրտիւ՝ մա րե լոյ վտան գի մէջ տագ նա պե լով՝ աչ քե րը ար տա-
սուօք լցուած՝ ա մե նե ցուն կա ղա չէր և կը յոր դո րէր աշ խա-
տել և մի ջոց ներ ցու ցա նե լով կը ջա նայր կրա կին առջևն առ-
նուլ». և  ա կա նա տես նե րի վկա յու թեամբ, ե թէ չբռնէին ի րեն, 
նոյն իսկ քա նի ան գամ պի տի ձգէր ի րեն կրակ ու բո ցի մէջ 
իւր շի նած ուս ման տա ճա րը փրկե լու հա մար: Շ նոր հիւ Վա-
ղար շա պա տի բնա կիչ նե րի և միա բա նու թեան անձ նա զոհ 
քա ջու թեա նը՝ շէն քի կէ սը գո նէ հրդե հից ա զա տուում է: Մեծ 
էր հա րուա ծը, բայց այդ հա րուա ծը միայն նիւ թա կան էր, և 
Հայ րա պե տը, որ մի ու րիշ ան գամ ևս հր դե հի դէմ կռուած 
էր, չպի տի ընկ ճուէր հրդե հի ա ռաջ. «ընդ հա կա ռակն, ա ռա-
ւել ևս  ոգ ևո րուե լով և գօ տեպն դուե լով՝ պէտք է ջա նար իւր 
նպա տա կը և ձեռ նար կած մեծ գոր ծը՝ ա ռանց ընդ հա տե լոյ և 
թու լա նա լոյ՝ շա րու նա կել և  ար դիւ նա ւո րել»: Մա նա ւանդ որ, 
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ինչ պէս ճե մա րա նի բաց ման ժա մա նակ բազ մա թիւ շնոր հա-
ւո րա կան հե ռա գիր ներ ու նա մակ ներ էին ստա ցուած, այժմ 
ևս  այդ ձա խոր դու թեան ժա մա նակ մխի թա րա կան հե ռա-
գիր ներն ու նա մակ նե րը շատ էին, և նոյն իսկ կա մա ւոր 
նպաստ ներ հա ւա քուում էին: Այդ մեծ մխի թա րու թիւն ու 
քա ջա լե րու թիւն էր:

Ա շա կերտ ներն ամ բող ջա պէս փո խադ րուում են Ղա զա-
րա պատ և Ժա ռան գա ւո րաց դպրոց, ուր դա սե րը շրու նա-
կուում են: Մի եր կու օ րից հրա ւի րուում է Եր ևա նի ար քու նի 
ճար տա րա պե տը (56), ո րի հետ պայ ման է կա պուում եօթն 
ամ սուայ ըն թաց քում այ րուած մա սը վե րա շի նել, և հենց 
Ճար տա րա պե տին էլ տրուում է կա պա լը: Վե րա շի նու թիւ նը 
լի նում է մի և նոյն ճա շա կով, միայն հան դի սա րա նը, հա-
կա ռակ Կա թո ղի կո սի կամ քին, ա ւե լի պարզ և հա սարկ է 
շին ւում1: 1875 թ. յու նիս 10-ին ա շա կերտ ներն ար դէն տե ղա-
փո խուում են ճե մա րա նի շէնքն: Նոյն օ րը և Գաբ րիէլ ե պիս-
կո պոս Այ վա զեա նը կար գուում է ճե մա րա նի տե սուչ:

1874 թ. մա յի սի 11-ին Կա թո ղի կոսն հա ղոր դում է Նո րին 
Կայ սե րա կան Բարձ րու թեան, Մեծ Իշ խան Մի քա յէլ Նի կո-
լայ ևի չին, Կով կա սի փո խար քա յին, ճե մա րա նի բաց ման մա-
սին, ու ղար կե լով միան գա մայն ճե մա րա նի հիմ նա կան ծրա-
գի րը, որ իս կա պէս շատ աղ քատ էր: Այդ ծրա գի րը ներ կա-
յա ցուում է կենդ րո նա կան կա ռա վա րու թեան ի քննու թիւն 
և  ի բարձ րա գոյն հաս տա տու թիւն: Կայ սե րա հաս տատ նոր 
ծրագ րով դա սըն թա ցը ո րո շուում է ինն տա րուայ հա մար: 
Ճե մա րանն բա ժա նուում է եր կու մա սի, վեց դա սա րա նեան 
դպրո ցա կան մաս (սե մի նա րիա) և  ե րեք լսա րա նա կան և 
միան գա մայն ինն տա րուայ փոր ձա ռու թիւ նից յե տոյ՝ պէտք 

1 Հրդե հի պատ ճա ռով ե ղած այս վե րա շի նու թիւ նը 30 հա զար ծախք է նստում, 
ո րով շէն քի ծախ քը միայն բարձ րա նում է 96,319 ռուբ լու: Սկզբում 50 հա-
զար ռուբ լու նա խա հա շիւ է կազ մուած ե ղել. մնա ցած ա ւե լորդ ծախսն ա ռաջ 
է ե կել ճար տա րա պետ նե րի փո փո խուե լուց եւ հրդե հից կրած վնա սից:

էր ըն դար ձակ կա նո նադ րու թիւն կազ մել և մա տու ցա նել 
բարձ րա գոյն հաս տա տու թեան:

Կա թո ղի կոսն իւր սո վո րու թեամբ շա րու նակ այ ցե լում է 
ճե մա րան դա սե րի և քն նու թիւն նե րի ժա մա նակ և քա ջա լե-
րում է ա շա կերտ նե րին: Հետզ հե տէ բա ցուում են դա սա րան-
ներն ու լսա րան նե րը և  ա շա կերտ նե րի թի ւը մե ծա նում է. 
75 ա շա կեր տի հա մար ո րո շուած շէն քը բնա կա նա բար չպի-
տի կա րո ղա նար իւր մէջ տե ղա ւո րել շա տե րին: 1876 թուին 
ար դէն շի նում է Կա թո ղի կոսն ա ռան ձին հի ւան դա նոց իւր 
փոք րիկ դե ղատ նով: Բայց և  այն պէս տե ղի նե ղուած քու թիւ-
նը մեծ էր: Հար կա ւոր էր ա շա կերտ նե րի հա մար ա ռան ձին 
ննջա րան և սե ղա նա տուն ևս շի նել, հին շէն քը յատ կաց նե-
լով միայն ու սում նա կան մա սին: Կոն դակ նե րով դի մում է 
Ռու սաս տա նի հա րուստ հա յե րին, նպաստ ներ խնդրե լով 
այդ նպա տա կի հա մար. և նուի րակ Խո րէն վար դա պետ 
Ս տե փա նէի ձեռ քով նուի րա բե րու թիւն ներ հա ւա քե լով, Ճե-
մա րա նի շէն քի ար ևե լեան կող մում 1879 թ. ապ րի լի 30-ին 
հիմ նար կում է այժ մեան ննջա րա նի յար մա րա ւոր և  ըն դար-
ձակ շէն քը, որ իս կա պէս սե ղա նա տան և լուա ցա րա նի հա-
մար էր ո րո շուած. իսկ երկ րորդ յար կը պի տի լի նէր ննջա-
րան: Սա կայն 1879-1880 թուի մեծ թան գու թիւ նը (մի փութ 
ցո րե նը 10 ռուբ լի էր) և Մայր Ա թոռ հա ւա քուած սովեալ-
նե րին խնա մե լու մեծ հոգ սը թոյլ չտուաւ երկ րորդ յար կը 
ամ բողջ շի նե լու: Երկ րորդ յար կի եր կու ծայ րե րում հան դեր-
ձատ ներ շի նե լով, թո ղեց, որ ա պա գա յում ին քը կամ իւր յա-
ջորդ հայ րա պետ նե րից մէ կը երկ րորդ յար կը լրաց նէ: Բայց 
և  այն պէս այս շի նու թիւն ներն ար դէն բա ւա կան յար մա րու-
թիւն ներ էին տա լի 200-ից ա ւե լի գի շե րօ թիկ ու ձրիա վարժ 
ա շա կերտ ներ պա հե լու, և կա թո ղի կո սը տես նե լով իւր գոր-
ծի օ րէ ցօր ծաղ կու մը՝ մխի թա րուում էր ի սիրտ և  ի հո գի, 
ոչ մի ջանք և նիւ թա կան մի ջոց չխնա յե լով այդ իս կա պէս 
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մեծ գոր ծի բար գա ւաճ ման հա մար, որ իւր բո լոր գոր ծե րի 
թագն ու պսա կը պի տի լի նէր և միան գա մայն Մայր Ա թո ռի 
պար ծանքն ու հաս տա տու թեան սիւ նը: Ո րով հետև շու տով 
ճե մա րա նը պի տի անց նէր ժա ռան գա ւո րաց դպրո ցի տե ղը, 
ո րը, միա ժա մա նակ ևս պա հե լով 1882-ին փա կեց և  այ նու-
հետև Ժա ռան գա ւո րաց Ճե մա րա նը պի տի տար ժա ռան գա-
ւոր ներ Մայր Ա թո ռին, քա նի որ նոյն նպա տա կով իսկ շի-
նուած է, ինչ պէս այդ ե րե ւում է կոմ դակ նե րից, ո րին կեն դա-
նի վկայ է և Ճե մա րա նի շէն քի հիւ սի սա յին կող մի ճա կա տին 
փո րա գիր ար ձա նագ րու թիւ նը1:

1 Ո ղոր մութեամբ Աս տու ծոյ ազ գա սէր Կա թո ղի կոսն Ա մե նայն Հա յոց Տ. Տ. 
Գէորգ Դ. Կ. Պոլ սե ցի յոգ նա ջան ա շա տու թեամբ կա ռոյց զայս ճե մա րան 
վասն Ժա ռան գա ւո րաց Մայր Ա թո ռոյ Սրբոյ Էջ միած նի ար դեամբք վի ճա կին 
Աստ րա խա նայ եւ օ ժան դա կու թեամբ Հա յոց բնա կե լոց ի սահ մանս Ռու սաս-
տա նեայց յա մի Փրկչի 1871, Հա յոց ՌՅԻ:

Ժ Է . 
Ա Ր  Ժ Ա  Ն Ա  Ւ Ո Ր  Ե  Կ Ե  ՂԵ  Ց Ա  Կ Ա Ն Ն Ե Ր  Ո Ւ Ն Ե  Ն Ա  Լ Ո Ւ 

Հ Ա  Մ Ա Ր  Տ Ա  Ր Ա Ծ  Հ Ո Գ  Ս Ե  Ր Ը

Ի՞նչ ա րեց Կա թո ղի կո սը հայ ե կե ղե ցա կան նե րի և 
յատ կա պէս քա հա նա նե րի մտա ւոր դրու թիւ նը 

բարձ րաց նե լու հա մար, մի պա հանջ, որ հին է և մինչև այժմ 
էլ մնում է: Պարզ է պա տաս խա նը: Վար դա պետ ու քա հա-
նայ, բա րո յա կան ու մտա ւոր պատ րաս տու թեամբ, երկն քից 
միան գա մից պատ րաստ պի տի չիջ նէին: Երբ Կա թո ղի կո սը 
վա նա կան, թեա մա կան դպրոց նե րի և Ս. Էջ միած նի Ժա-
ռան գա վո րաց Ճե մա րա նի հոգն էր տա նում, նո րա աչ քի 
ա ռաջ միշտ այն էր կանգ նած, որ այդ դպրոց նե րով պի տի 
ա ռա ջա նար ե կե ղե ցա կան նե րի վե րա նո րո գու թիւ նը: Բայց 
այդ մի քա նի տա րուայ խնդիր չէր: Ամ բողջ սե րունդ ներ 
պէտք է փո խուէին, մինչև որ այդ ցան կա լի վե րա նո րո գու-
թիւ նը գլուխ գար: Շատ միա միտ ներ ու հա կա ռա կա միտ-
նե րը կա րող են կար ծել, որ Կա թո ղի կոսն ա ռանց դպրո ցի 
կա րող էր մի քա նի կոն դակ նե րով մի ան գա մից կեր պա րա-
նա փոխ ա նել մեր ե կե ղե ցա կա նու թիւ նը:

Կու սակ րօն ե կե ղե ցա կա նու թեան մէջ, որ իւր ան մի ջա-
կան հսկո ղու թեան տակ էր, բա ցի Ժա ռան գա ւո րաց դպրո-
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ցում սո վո րած մի քա նի սից, եր կար տա րի ներ շա րու նակ ոչ 
մի նոր տգէտ ու ա նուս չէր ըն դու նում, քաջ ի մա նա լով, որ 
այդ տգէտ ու ան կիրթ դռնա պան նե րը, ժամ հար ներն ու ծա-
ռա նե րը, ե թէ վնա սա կար իսկ չլի նէին ե կե ղե ցուն, ի րեն ցով 
ե կե ղե ցու վրայ պի տի ծան րա նա յին միայն: Նա սպա սում 
էր իւր Ժա ռան գա ւո րաց Ճե մա րա նի սա նե րի ա ւար տե լուն: 
Իսկ միւս կող մից նոյն ար գել քը շատ էր աշ խա տում դնել 
և քա հա նա նե րի վե րա բեր մամբ, կա նո նա կան կոն դա կով 
հրա մա յե լով Սի նո դին և  ա ռաջ նորդ նե րին, որ քա հա նայ 
չձեռ նադ րեն, մինչև այդ քա հա նա յա ցու նե րը գո նէ վա նա-
կան դպրոց նե րում ու սած չլի նէին: Սա կայն Կա թո ղի կո սի 
հրա մա նը գոր ծադ րող և հաս կա ցող սե րունդ պէտք էր, որ 
գո յու թիւն չու նէր: Ի րա ւունքն ու իշ խա նու թիւնն այն պի սի 
սերն դի ձե ռին էր, որ ո՛չ Կա թո ղի կո սի հրա մանն էր հաս կա-
նում և  ո՛չ իսկ իւր կոչ ման և  իշ խա նու թեան նշա նա կու թիւ-
նը: Այդ սերն դի ձե ռով հա կա ռակ Կա թո ղի կո սի 1868 թ. կա-
նո նա կան կոն դա կին, տգէտ քա հա նա նե րի թիւն ա ւե լա նում 
է, ուս տի նա 1872 թ. յու նուա րի 27-ին յա տուկ կոն դա կով 
կրկին պա տուեր է տա լի Ս. Սի նո դին քա հա նա յա ցու նե րի 
մա սին: Նախ ինչ պէս սո վո րա բար իւր բո լոր կոն դակ նե րի 
մէջ յի շեց նում է Սի նո դին մեր ե կե ղե ցու հին բա րի կար գե-
րը, վան քե րի նշա նա կու թիւ նը՝ Ոս կե դա րից սկսած քա հա-
նա ներ և  ու սեալ ե կե ղե ցա կան ներ պատ րաս տե լու հա մար, 
ա պա ցա ւում է, որ ներ կա յումս այդ պէս չէ, քա հա նա ներն 
ա ռանց պատ րաս տու թեան են լի նում: « Պար զա պէս տե սա-
նեմք, - գրում է կա թո ղի կո սը, - յօ րա գիրս Սի նո դիդ՝ ի հար-
ցաքն նու թեան թեր թից քա հա նա յա ցու դպրաց, զի ա ռաջ-
նորդք վի ճա կաց կող մանցս և յա ջորդք նո ցին, մա նա ւանդ 
Եր ևա նայ վի ճա կին, յա կա մա յից ստի պեալ ի կար ևո րու թե նէ 
քա հա նա յի՝ ա ռա ջի առ նեն զձեռ նադ րե լի ան ձինս ի Սի նօդդ 
առ ի լնուլ զհոգ ևոր պէտս ժո ղովր դեանն: Բայց տե սա նե լով 

մեր, զի փո խա նակ յա ռա ջա դի մու թիւն անդր փու թա ցու ցա-
նե լոյ զժո ղո վուրդն՝ բա րո յա կան կրթու թեամբ, օր ըստ օ րէ 
տգի տու թեան տան պատ ճառս՝ զա նու սումս և զտխ մարս 
ձեռ նադ րե լով ի քա հա նայ. ուս տի առ ի զա ռաջս առ նուլ այն-
պի սի ան կար գու թեանց պատ ճա ռե լոց ի տգի տու թե նէ ձեռ-
նադ րե լի գիւ ղա կան դպրաց՝ ի բա րո յա կան վնա սումն ուղ-
ղու թեան պար զա միտ ժո ղովր դեան և բա րե կար գու թեանց 
Ե կե ղեց ւոյ, ա ռա ջադ րեմք Սի նօ դիդ, փու թա ցու ցա նել զպա-
տուէր հրա մա նի առ ա մե նայն ա ռաջ նորդս և յա ջորդս վի-
ճա կաց, զի յա տուկ վե րա հա սու թեամբ իւ րեանց պար տա-
ւո րես ցեն այ սու հետև զա մե նայն քա հա նա յա ցու դպիրս, որ 
չի ցեն ու սեալք ի հոգ ևոր դպրոցս, մա նա ւանդ գիւ ղօ րէիցն, 
ան շուշտ նախ քան զսկզբնա ւո րու թիւն գրա գու թեանց, որ 
վասն ձեռ նադ րու թեանն, ու սա նել քա ղա քա ցի ըն ծա յա-
ցուաց ի հոգ ևոր դպրոցս, իսկ գիւ ղա ցոցն ժո ղո վեալ ի վա-
նօ րայս մէն մի գա ւա ռաց ու սա նի ցին ի վա նա կան դպրո ցին 
զհար կա ւորն քա հա նա յա կան կոչ ման գի տե լիս յըն թացս 
գո նէ ե րից ա մացս»: Այ նու հետև ա ւե լի ման րա մաս նե լով 
ձեռ նադ րու թեան պայ ման նե րը, ա ռա ջար կում է խստիւ 
պա տուի րել ա ռաջ նորդ նե րին ու յա ջորդ ե պիս կո պոս նե-
րին՝ «չձեռ նադ րել եր բէք զոք յաս տի ճան քա հա նա յու թեան, 
սար կա ւա գու թեան և կ ղե րի կո սու թեան ա ռանց լուծ ման և 
տ նօ րի նու թեան Սի նօ դի», որ պէս զի զեղ ծում ներ չլի նին:

Սո րա նից ա ւե լի պարզ ու գո վա նի կար գա ւո րու թիւն չէր 
կա րող լի նել: Բա ցի այդ՝ 1868 թ. կա նո նա կան կոն դա կի 
Գ. Ե. և Զ. յօ դուած նե րով օ րի նադ րում է նաև, որ իւ րա քան-
չիւր հա մայնք հան րադ րու թեամբ ընտ րէ իւր ե կե ղե ցա կան 
դպիր նե րից ար ժա նա ւոր նե րին քա հա նա յա կան կոչ ման հա-
մար և  ընտ րուա ծի վարք ու բար քի մա սին վկա յու թիւն տայ 
հան րագ րի մէջ: Կա թո ղի կո սի նպա տակն էր այ սու ա ռաջն 
առ նել այն զեղ ծում նե րի, ո րոն ցով հա կա ռակ Հա յոց ե կե ղե-
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ցու ա ւան դու թեան, ա ռանց ժո ղովր դի ընտ րա կան մաս նակ-
ցու թեա նը, ա ռաջ նորդ ե պիս կո պոս նե րը հար կից ա զատ 
քա հա նա յոր դի նե րին ի րենց հա ճոյ քով միայն քա հա նայ էին 
ձեռ նադ րում, կամ թէ այս կամ այն ա ղա յի ազ դե ցիկ մար-
դու դրդմամբ քա հա նայ էին տա լիս ժո ղովր դեան, ո րով և 
ժո ղովր դի ի րա ւուն քը բռնա բա րուում էր:

Նոյն կա նո նա կան կոն դա կի մի եր րորդ նշա նա ւոր կէտն 
էլ այն էր, որ, երբ մի ան գամ քա հա նան ժո ղովր դի հա ճու-
թեամբ էր ընտ րուում, ժո ղո վուր դը պար տա ւո րուում էր քա-
հա նա յի ձեռ նադ րու թիւ նից յե տոյ նիւ թա պէս ա պա հո վել 
նո րան և  եր բեք չպա հան ջել հոգ ևոր կա ռա վա րու թիւ նից 
քա հա նա յին հե ռաց նել՝ իւր ծու խից փո խադ րե լով ու րիշ 
տեղ: Քա հա նան ցմահ մի ո րոշ ծու խի և  ե կե ղե ցու հետ կա-
պուած էր, այդ էր մեր ե կե ղե ցու հին կար գը:

Բո լո րը բա րի ու քաջ մտա ծուած կար գադ րու թիւն ներ: 
Սա կայն ցա ւե լով պէտք է ա սել, որ օ րէն քը գոր ծադ րող նե-
րից և նոյն իսկ Կա թո ղի կո սին շրջա պա տող նե րից ու մեր-
ձա ւոր նե րից շա տե րը, ո րոնց վստա հա ցած էր Կա թո ղի կո-
սը, փո խա նակ նո րա դրած կա նոն նե րի ճիշտ գոր ծադ րու-
թեա նը հսկե լու, այդ կա նուն նե րը դարձ րին մի առ ժա մա նակ 
սի մո նա կա նու թեան (57) աղ բիւր: Կա նո նա կան կոն դա կով 
ժո ղովր դի քա հա նայ ընտ րե լու ի րա ւուն քը վե րա հաս տա-
տուած էր: Այս հան գա ման քի ճիշտ գոր ծադ րու թեա նը 
հսկե լու մի ջոցն ու նէր Կա թո ղի կո սը. մէջ տե ղում պի տի լի-
նէր ժո ղովր դի հան րա գի րը ստո րագ րուած ու պե տա կան 
կնի քով վա ւե րա ցուած, որ և Կա թո ղի կո սը միշտ, հար կը 
պա հան ջե լիս պէտք է տես նէր: Այս տեղ խա բէու թիւն ա նե լը 
դժուար էր. խա բողն ու կեղ ծո ղը օ րէն քի խստու թեամբ կա-
րող էր պատ ժուել: Սա կայն այդ պէս հեշտ չէր Կա թո ղի կո սի 
հա մար ան ձամբ վե րա հա սու լի նել կա նոն նե րի միւս եր կու 
կէ տե րի գոր ծադ րու թեա նը:

Ժո ղովր դից պա հան ջուում էր ո րոշ չա փով կրթուած և  
ու սեալ քա հա նա յա ցու ընտ րել և  ա պա ա պա հո վել նո րան: 
Ժո ղո վուր դը դժուա րա նում էր թէ՛ ու սեալ քա հա նա յա ցու 
ճա րել և թէ՛ նո րա ա պա հո վու թեան հա մար հո գալ: Միւս 
կող մից, միշտ կա յին բազ մա թիւ տգէտ ու ցոփ մար դիկ, մեծ 
մա սամբ քա հա նա յոր դիք, ո րոնց հա մար ժա ռան գա կան էր 
դար ձած շա հա ւէտ քա հա նա յու թիւ նը, ո րոնք և պատ րաստ 
էին միա միտ ժո ղովր դին խա բե լու, նո րա վրայ նիւ թա պէս 
չծան րա նա լու խոս տու մով: Եւ ա հա իւր կրթուած քա հա-
նա նե րին նիւ թա պէս ա պա հո վե լու գոր ծից փախ չող ան-
գէտ ժո ղո վուր դը պատ րաստ էր այդ պի սին նե րի հա մար 
հան րա գիր տա լու: Եւ սո քա, «յու սա ցեալ ի քա հա նա յոր դի 
լի նել իւ րեանց, - ինչ պէս գրում է Կա թո ղի կո սը, - ոչ ու սա-
նին ի ժա մա նա կին զհար կա ւոր գի տե լիս և  ոչ պատ րաս տեն 
զին քեանս ըստ ար ժան ւոյն քա հա նա յու թեան, այլ ան ցու-
ցա նե լով զցո փա կան կեանս բազ մա տե սակ մո լու թեամբք՝ 
ի ձեռ նադ րու թեան պա հու ստա ցեալ ի ժո ղովր դոց ո մանց 
զվկա յա գիր դի մեն առ ա ռաջ նորդս»:

Ձեռ նադ րող ե պիս կո պոս նե րի, ա ռաջ նորդ նե րի և Սի նո դի 
պարտքն էր այդ պի սին նե րին յետ դարձ նել, իբրև քա հա նա-
յու թեան ա նար ժան մար դիկ. և Կա թո ղի կո սի սահ մա նած 
օ րէն քի ճիշտ գոր ծադ րու թեա նը հսկե լով, պէտք է հաս կաց-
նէին ժո ղովր դին, թէ որ չափ կար ևոր է պատ րաս տու թիւն 
ու նե ցող ու լաւ վար քի տէր քա հա նայ ընտ րե լը, և թէ հար-
կա ւոր էր այդ պի սի քա հա նա յին ա պա հո վել: Սա կայն նո քա, 
ո րոնց ձեռ քը տրուած էր օ րէն քի գոր ծադ րու թիւ նը, փո խա-
նակ ի րենց այդ պարտ քը կա տա րե լու, տա րի ներ շա րու նակ, 
մա նա ւանդ Կա թո ղի կո սի ծե րու թեան վեր ջին տա րի նե րը, 
այդ դրու թիւ նը դարձ րին շա հա ւէտ աղ բիւր ի րենց հա մար, 
այդ տխմար նե րին ու ցո փե րին սի մո նա կա նու թեամբ քա-
հա նայ ձեռ նադ րե լով: Կար մէջ տե ղում ժո ղովր դի ան րա-
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գի րը քա հա նա յա ցուի ընտ րու թեան, նո րա բա րի վարք ու 
բար քի և նո րան նիւ թա պէս ա պա հո վե լու հա մար, իսկ միւս 
կող մից կար և  ա ռաջ նորդ ե պիս կո պո սի կամ նոյն իսկ Սի-
նո դի վկա յա կա նը քա հա նա յա ցուին իբր քննած ու ար ժա նի 
գտած լի նե լուն: Կա թո ղի կոսն ի հար կէ ան ձամբ չէր կա րող 
քա հա նա յա ցու նե րին քննել ու ճա նա չել: Եւ մինչ դեռ նա հա-
ւա տա ցած էր, որ սահ մա նած կա նոն նե րը ըստ կա րել ւոյն 
գոր ծադ րուում էին, օ րէնքն այդ պէս չա րու թեամբ գոր ծադ-
րող նե րը, ինչ պէս ա սում են, հետզ հե տէ ա ւե լի ընդ լայ նում են 
ի րենց ե կա մուտ նե րի աղ բիւ րը՝ ոչ միայն ժո ղովր դի հան րա-
գի տու թեամբ ե կած ցո փե րին ու տխմար նե րին ար ծա թով 
ար ժա նի հա մա րե լով և ձեռ նադ րե լով, այլ և, ինչ պէս պատ-
մում են, Կա թո ղի կո սի հի ւան դու թեան վեր ջին տա րի նե րը, 
ա ռան ձին գոր ծա կալ նե րի ձեռ քով, նոյն իսկ հար կա ւոր չե-
ղած տե ղը քա հա նա յա ցու ներ ստեղ ծե լով ու ձեռ նադ րե լով: 
Թէ ով էին քա հա նա յու թեան շնորհքն այդ պէս ար ծա թով 
վա ճա ռեղ նե րը և  ինչ պէս էին նո քա ի րենց վա ճառ քը կա տա-
րում, այդ ա պա գայ պատ մա բա նին ենք թող նում:

Տ գէտ ու տխմար քա հա նա նե րի թի ւը հետզ հե տէ ա ւե լա-
նում է, և  այդ քա հա նա նե րը մի ան գամ փո ղով քա հա նայ 
դար ձած լի նե լուց յե տոյ, աշ խա տում են ժո ղովր դից յետ 
ստա նալ ի րենց տուած փո ղը, թէ պէտ և հան րա գիր կազ մե-
լու ժա մա նակ խոս տա նում էին ժո ղովր դին չծան րա նալ նո-
րա վրայ: Սկ սուում են կռիւ ներ այդ քա հա նա նե րի և  ի րենց 
ծխա կան նե րի մէջ. ա ռա ջա նում են շատ ա նա խորժ դէպ քեր: 
Հետզ հե տէ շատ խնդիր ներ ու բո ղոք ներ են գա լիս Սի նո-
դին ծխա կան նե րից քա հա նա նե րի չա րա բա րո յու թեան հա-
մար, ու խնդրում են քա հա նա նե րի տե ղա փո խու թիւն ներ, 
և կամ հենց ի րենք այդ քա հա նա նե րը գոհ չլի նե լով ի րենց 
վի ճա կից, խնդրում են ի րենց տե ղա փո խել ու րիշ տե ղեր: 
Խն դի րը վերջ ի վեր ջոյ հաս նում է Կա թո ղի կո սին, և 1881 

թուա կա նի ա մա ռը, ինչ պէս պատ մում են, Կա թո ղի կո սի հա-
մար բա ցուում է իւր շրջա պա տող նե րի սի մո նա կան ա րար-
քը: Այդ դէպ քը ե կե ղե ցու բա րին ցան կա ցող և  ա մեն բա նի 
սրտա ցաւ Կա թո ղի կո սի հա մար շատ մեծ հա րուած էր: Նա 
տես նում է իւր բո լոր բա րի կար գադ րու թիւն ներն այդ մա-
սին ի չար գործ դրուած, և  այս հան գա մանքն այն քան ծանր 
տպա ւո րու թիւն է գոր ծում նո րա վրայ, ո րի ա ռող ջու թիւ նը 
վեր ջին տա րի նե րին ար դէն բո լո րո վին խան գա րուած էր, որ 
նա չէ դի մա նում այդ վշտին, և, պատ մում են, այդ դէպ քի 
ազ դե ցու թեան տակ ստա նում է կա թուած:

Այ նու հետև նոյն 1881 թուին, Կա թո ղի կո սի հրա մա նով 
Սի նոդն, իբրև այդ ան կար գու թեանց ա ռաջն առ նե լու հա-
մար, հրա մա նագ րում է ա մե նայն վի ճա կա ւոր ա ռաջ նորդ-
նե րին, թե մա կան ա տեան նե րին, յա ջորդ նե րին և հոգ ևոր 
կա ռա ւա րու թիւն նե րին ճիշտ գոր ծա դել Կա թո ղի կո սի 
1868 թուի կոն դա կը. բայց այդ միայն քա հա նա նե րի տե-
ղա փո խու թեան խնդրին էր վե րա բե րում: Պէտք էր ո րոշ 
խմբագ րու թեամբ խոստմ նա գիր առ նէին ժո ղովր դից, 
որ նախ՝ «ա մե նայն ա նա չա ռու թեամբ, ան կողմ նա պա հու-
թեամբ և խղճմ տա նօք» ա ռա քի նի վար քի տէր և  ու սեալ 
ան ձեր ընտ րէին քա հա նա յա ցու. երկ րորդ՝ ընտ րող ժո ղո-
վուրդն այլ ևս  ի րա ւունք չու նե նար խնդրե լու հոգ ևոր իշ խա-
նու թիւ նից որ և  է պատ ճա ռով հե ռաց նել կամ տե ղա փո խել 
իւր քա հա նա յին, այլ ան բա ւա կա նու թեան դէպ քում գան գա-
տել միայն հոգ ևոր իշ խա նու թեա նը, որ կը պատ ժէր յան ցա-
ւո րին, և  եր րորդ՝ գրով ու ստո րագ րու թեամբ պի տի պար-
տա ւո րուեր ժո ղո վուր դը նիւ թա պէս ա պա հո վել իւր քա հա-
նա յին «տրօք և վա րե լա հո ղովք»: Իսկ քա հա նա յա ցու նե րից 
խոս տումն պէտք է առ նէին մինչև կեան քի վեր ջը մնա լու 
ըստ ե կե ղե ցա կան կա նո նադ րու թեան, այն ե կե ղե ցու մէջ, 
ո րի վրայ ձեռ նադ րուած է: Իս կա պէս կար ևոր կար գադ րու-
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թիւն ներ, ո րոնց լաւ գոր ծադ րու թիւ նը կա րող էր ա պա գա յի 
շատ ան կար գու թեանց ա ռաջն առ նել, բայց Կա թո ղի կո սի 
կա նո նա կան կոն դա կի այդ կրկնու թիւնն ար դէն ձեռ նադ-
րուած տխմար նե րի խնդի րը չէր կա րող բա րե կար գել: Այս 
դժուար գոր ծը գլուխ հա նե լու հա մար հար կա ւոր էր Կա թո-
ղի կո սի ա ռա ջին տա րի նե րի ա ռող ջու թիւնն ու ե ռան դը, որ 
այլ ևս, դժբախ տա բար, չու նէր նա: Պատ մում են, որ իբր 
ձե ռով ար դէն գրած է ե ղել կոն դա կի սևագ րու թիւնն, ո րով 
պի տի ար գե լէր ո րոշ տա րի նե րի ըն թաց քում նոր քա հա նա-
ներ ձեռ նադ րե լը, մինչև որ ե ղած նե րի խնդի րը ո րոշ կար գի 
մէջ մտցնէր. բայց այդ կոն դա կը չհրա տա րա կուե ցաւ, ո րով-
հետև Կա թո ղի կոսն այլ ևս  իւր ա ռա ջուայ կամ քի ոյ ժը չու-
նէր:

Ժ Ը . 
Ա  Ն Ի  Ր Ա Ւ  Յ Ա Ր  Ձ Ա  Կ Ո Ւ Մ  Ն Ե  Ր Ի Ց  Մ Ե Ծ  Հ Ա Յ  Ր Ա  Պ Ե  Տ Ի  Կ Ր Ա Ծ 
ՎՇ Տ Ե  Ր Ը  Ի Ւ Ր  Կ Ե Ա Ն  Ք Ի  ՎԵ Ր  Ջ ԻՆ  Տ Ա  Ր Ի  Ն Ե  Ր Ո Ւ Մ 

Եւ այս պէս Մե ծա գործ Կա թո ղի կո սը, որ իւր բո լոր 
մարմ նա կան ու մեծ հո գե կան կա րո ղու թիւն նե րը 

գործ էր դրել իւր ե կե ղե ցու վրայ, քա հա նա նե րի այս խնդրի 
պատ ճա ռով, թէ՛ իւր մեր ձա ւոր շրջա պա տող նե րից և թէ՛ հայ 
հա սա րա կու թիւ նից դառ նա ցած սրտով պի տի իջ նէր գե րեզ-
ման: Ո րով հետև հա սա րա կու թիւ նը տես նում էր քա հա նա-
նե րի ձեռ նադ րու թեան մէջ կա տա րուած զեղ ծում նե րը, և 
մո ռա նա լով կամ ան գի տա նա լով Մեծ Հայ րա պե տի գոր ծե-
րը, փո խա նակ օ րի նա ւոր կեր պով չա րի քի ա ռաջն առ նե լու 
մա սին հո գա լու, ան դուռն բե րա նից լու տանք ներ էին միայն 
թա փում և քա րո զում ան հա ւա տար մու թիւն և  անվս տա հու-
թիւն առ Կա թո ղի կոսն և Մայր Ա թո ռը: Եւ այդ լու տանք-
ներն այն աս տի ճա նի էին հաս նում, որ մինչև ան գամ կաս-
կած էին յա րու ցա նում կա րօ տեալ նե րի հա մար ժո ղո վուած 
դրամ նե րի մա սին, ո րոնք նոյն իսկ Կա թո ղի կո սի ձե ռին 
չէին, այլ Սի նո դի հրա մա նի տակ Մայր Ա թո ռի (որ և միև-
նոյն Սի նո դի) գան ձա պա հի ձե ռին, ա ւան դա պա հու թեան 
ար դեանց մա տե նի մէջ գրուած, ինչ պէս էր, օ րի նակ յօ գուտ 
Ա լաշ կեր տի գաղ թա կան հա յե րի ժո ղո վուած գու մա րը: 
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Մար դիկ որ գու ցէ ի րենց կեան քում լու մայ ան գամ չեն 
ձգած աղ քա տի գան ձա նա կը, հա մար ձա կում էին Հայ րա պե-
տի դէմ բար բան ջել, այն Հայ րա պե տի դէմ, որ իւր կեան քի 
մէջ շատ նե ղեալ նե րի մխի թա րող և ս փո փիչ էր հան դի սա-
ցել, ոչ միայն իւր վար դա պե տու թեան և  ա ռաջ նոր դու թեան 
ժա մա նակ, այլ և  իւր կա թո ղի կո սու թեան օ րով, հե ռա ւոր և 
մեր ձա ւոր կա րօ տեալ նե րին օգ նու թեան ձեռք կար կա ռե լով: 
Այս պէս, 1870 թ. մա յի սի 24-ին, Ազ գա յին Սահ մա նադ րու-
թեան տա րե դար ձի օ րը, ա ռա ջա ցաւ Պե րա յի մեծ հրդե հը, 
այ րե լով 7000-ից ա ւե լի շէն քեր և 1500-ի չափ կեն դա նի զո-
հեր տա նե լով: Այդ ժա մա նակ Կա թո ղի կո սը Թիֆ լի սում էր: 
Զ գա ցուած թշուառ հա յե րի վի ճա կով, նա ան ձամբ Թիֆ-
լի զում և  ա ռաջ նորդ նե րի ձե ռով վի ճակ նե րում հան գա նա-
կու թիւն է բա նում և կարճ մի ջո ցում տասն հա զար ռուբ լուց 
ա ւե լի նպաստ է հասց նում Ռու սաց դես պա նա տան մի ջո-
ցով կա րօ տեալ հա յե րին:

Մի տա րի յե տոյ հար կա ւոր էր Պարս կաս տա նի մեծ սո վի 
ժա մա նակ օգ նել թէ՛ Պարս կաս տա նում սո վեալ հա յե րին և 
թէ՛ սո վի ձե ռից Ա րա րա տեան դաշ տը գաղ թող նե րին: Հ րա-
մա յում է Սի նո դին վեր ջին նե րիցս շա տե րին Մայր Ա թո ռի 
ա գա րա կում պատս պա րել և  ա միս ներ շա րու նակ կե րակ-
րել, մինչև մի աշ խա տան քի դուռ գտնեն,- նա տա րի ներ 
շա րու նակ ձրիա կեր դա տար կա պորտ ներ պա հե լու մտքից 
հե ռու էր,- իսկ մնա ցած կա րօ տեալ նե րի հա մար պա տուի-
րել ա ռաջ նորդ նե րին հան գա նա կու թիւն ա նել վի ճակ նե րում 
և ժո ղո վուած նպաստն ա ռան ձին յանձ նա ժո ղո վի մի ջո ցով 
բա ժա նել թէ՛ Պարս կաս տա նում ե ղած նե րին և թէ՛ Ռու սաց 
սահ ման նե րը գաղ թած նե րին:

Ե րեք չորս տա րի յե տոյ 1875 թ. սոս կա լի սովն սպառ նում 
է Փոքր Ա սիա յում Գա ղա տիա յի, Եօզ ղա տի և  այլ տե ղե րի 
հա յե րին: Կա թո ղի կո սը շտա պում է դար ձեալ կա ռա վա-

րու թիւ նից թոյլ տուու թիւն ստա նա լու հան գա նա կու թեան 
հա մար. ա ռաջ նորդ նե րի մի ջո ցով նպաստ ներ ժո ղո վե լով՝ 
Սի նո դի ձե ռով ու ղար կում է Կ. Պոլ սի մաս նա ժո ղո վին սո-
վեալ նե րին օգ նե լու:

Գա լիս է 1877-1878 թուի ռուս-թիւր քա կան պա տե րազ մը: 
Ա. Տէր – Ղու կա սո վը (58) նա հան ջում է, և Ա լաշ կեր տի ու 
Բագր ևան դի բնա կիչ նե րից տաս նեակ հա զա րա ւոր հա յեր 
թող նում են ի րենց տունն ու տե ղը և մերկ ու քաղ ցած գաղ-
թում են Ա րա րա տեան աշ խար հը յու նիս ամ սի շո գե րին: Էջ-
միա ծինն և շր ջա կայ գիւ ղե րը լցուում են կա րօ տեալ նե րով, 
և Կա թո ղի կո սը իբրև ժո ղովր դի հայր, շտա պում է նո րից օգ-
նու թեան հաս նե լու: Որ քան հնար է շա տե րին տե ղա ւո րում 
է Ղա զա րա պա տում, վան քի ա գա րա կում, մեր ձա կայ վան-
քե րում, Վա ղար շա պա տում, հա զա րա ւոր նե րին ա մեն օր 
վան քի շտե մա րա նից հաց և միա բա նու թեան սե ղա նատ նից 
կե րա կուր տա լով, այլ և  ըստ կա րել ւոյն, հին հան դերձ ներ, 
հի ւանդ նե րի խնամ քի հա մար բժիշկ է կար գում, հար կա ւոր 
դե ղեր տա լով: Բայց ի՞նչ կա րող էր ա նել Կա թո ղի կո սը կամ 
Մայր Ա թո ռը միակ՝ այդ հա զա րա ւոր նե րին խնա մե լու հա-
մար: Բա րե բախ տա բար հետզ հե տէ զարթ նում էր այդ ժա-
մա նակ մեր ժո ղովր դի մէջ թշուա ռին օգ նե լու զգա ցու մը: 
Ձ մե ռը վրայ է հաս նում, և Կա թո ղի կո սը կոն դակ նե րով դի-
մում է Վա ղար շա պա տի շրջա կայ Եր ևա նի, Ա լեք սանդ րա-
պո լի, Նոր- Բա յա զի տի գա ւա ռի հայ բնա կիչ նե րի գթասր-
տու թեա նը, յոր դո րե լով, որ ի րենց տա րա բախտ եղ բայր նե-
րին ա պաս տա նի տե ղի տան և  այդ թշուառ նե րին Սի նո դի 
յանձ նա րա րա կան թղթե րով խումբ-խումբ ու ղար կում է գիւ-
ղե րը, միւս կող մից ընդ հա նուր հան գա նա կու թիւն է բա նում 
նո ցա հա մար: Շու տով վեր ջա նում է պա տե րազ մը, տե ղի է 
ու նե նում Բեր լի նի դաշ նադ րու թիւ նը. այժմ պէտք էր աշ խա-
տել ա ռանց յա պա ղե լու այդ տա րա բախտ գաղ թա կան նե-
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րին վե րա դարձ նել ի րենց ա ւե րուած հայ րե նի քը, չթող նել 
նո ցա, որ մեր կող մե րում ան գործ թա փա ռե լով ան բա րո յա-
կա նա նա յին: Այդ աշ խա տան քը, հար կաւ, միայն Կա թո ղի-
կո սի վրայ չէր ծան րա ցած, բայց և Կա թո ղի կոսն իւր չա փով 
օգ նում է: Նա ժո ղովր դի հետ գաղ թած քա հա նա նե րի ձե ռը 
ոչ թէ ժո ղո վա րա րու թիւն ա նե լու հա մար յանձ նա րա րա կան 
թղթեր է տա լիս, այլ հրա մա յում է ա մեն քին, որ ա ռաջ նորդ 
հան դի սա նան ժո ղովր դի վե րա դար ձին, և  երբ յետ դառ նալ 
չէին ցան կա նում շատ քա հա նա ներ, խստիւ հրա մա յում է 
չըն դու նել գիւ ղե րում այդ պի սին նե րին: Նո քա ստի պուած 
էին վե րա դառ նալ:

Գա ղա փա րով հա կա ռակ լի նե լով գաղ թե լուն, Մե ծա գործ 
Կա թո ղի կո սը գաղ թա կա նու թեան գլխա ւոր պատ ճա ռը ոչ 
այն քան պա տե րազ մից ա ռա ջա ցած նե ղու թիւն նե րի մէջ էր 
տես նում, - Գե նե րալ Լա զա րե ւը (59) հօ մեծ ար գելք էր հան-
դի սա ցել Կար սի կող մից գաղ թող նե րին, և սո քա չէին կո-
տո րուել չգաղ թե լով, - որ քան ժո ղովր դի տգի տու թեան մէջ: 
Հար կա ւոր էր ժո ղովր դին լու սա ւո րել: Ուս տի հան գա նա կու-
թեամբ ժո ղո վուած 17. 476 ռուբ լուց 1118 ռուբ լին Սի նո դի 
ձե ռով բաշ խե լով իբրև նպաստ վե րա դար ձող նե րին, մնա-
ցած 16. 358 ռուբ լիով տո կո սա բեր թղթեր է գնում և հ րա մա-
յում, որ Մայր Ա թո ռի ա ւան դա տա նը պա հե լով, տո կոս նե րը 
գործ դնեն Իւչ քի լի սէի քայ քա յուած վան քը նո րո գե լու և  այ-
րուած դպրո ցը վե րա շի նե լու հա մար՝ Բագր ևան դի ա ռաջ-
նորդ Հով հան նէս վար դա պե տի ձե ռով, ո րին յա տուկ այդ 
նպա տա կի հա մար Էջ միա ծին է կան չում կար ևոր խրատ ներ 
տա լու: Բայց որ քան լու տան քի տե ղիք չէր տուած ու սում նա-
սէր Կա թո ղի կո սի այս բա րի ու խո հա կան հրա մա նը, ո րով 
ա լաշ կերտ ցոց հա մար ժո ղո վուած փո ղը նոյն ա լաշ կերտ-
ցոց լու սա ւո րու թեան հա մար էր գործ դրուում:

Սա կայն Կա թո ղի կո սը այն թեթև բնա ւո րու թիւն նե րից 
չէր, ո րոնց հա մար մեծ նշա նա կու թիւն ու նի թէ ու րիշ նե րը 
կամ ա ւե լի ևս լ րա գիր նե րը ինչ կա սեն: Նա իւր ո րոշ հա մոզ-
մունք ներն ու նէր և  ո րոշ ու գծած ճա նա պար հով ևս  ան խա-
փան ըն թա նում էր ա ռաջ: Լ րա գիր նե րը որ քան խօ սէին և  
ինչ որ խօ սէին, հայ րա բար նե րում էր նո ցա ան գի տու թեա-
նը և  իւր հաս կա ցա ծը գոր ծադ րում և շա րու նա կում տա ռա-
պեալ նե րին օգ նե լու հրա ւե րը կար դալ իւր հօ տին, ինչ պէս 
շու տով վե րայ հաս նող Վաս պու րա կա նի սո վի ժա մա նակ, 
1879-1880 թուին, երբ հա մա ճա րակ թան գու թիւ նը նոյն իսկ 
Եր ևա նի նա հան գից հա րիւ րա ւոր ներ և հա զա րա ւոր ներ բե-
րում էր Մայր Ա թո ռը, ուր նո ցա կե րակ րե լու հոգ սը պէտք 
էր տա նել: Մայր Ա թո ռի շտե մա րան նե րը ար դէն դա տար-
կուած էին, և մինչ Կա թո ղի կո սը, որ իւր ան ձի մա սին չէր 
մտա ծում, մի կող մից ար դէն հո գա տան ջու թեան մէջ էր, 
թէ ինչ պէս պէտք է կե րակ րեր իւր միա բա նու թիւնն ու Ժա-
ռան գա ւո րաց Ճե մա րա նի եր կու հա րիւր սա նե րին, ե թէ այդ 
սովն ու թան գու թիւ նը մի տա րի ևս տ ևէր, միւս կող մից նո-
րան դառ նաց նում էր ե կե ղե ցու դէմ ա ւե րիչ հո սանք հա նող-
նե րի աղ մու կը:
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Ժ Թ . 
Ճ Ա  Ն Ա  Պ Ա Ր  Հ Ո Ր  Դ Ո Ւ  Թ Ի ՒՆ  Դ Է Պ Ի  Պ Ե  Տ Ե Ր  Բ Ո Ւ Ր Գ  Ե Ւ  Ա Յ Լ 

Մ Ա Ն Ր  Ո Ւ  ՂԵ Գ Ն Ա  Ց Ո Ւ  Թ Ի ՒՆ Ն Ե Ր  Ո Ւ  Օ  Դ Ա  Փ Ո  Խ Ո Ւ  Թ Ի ՒՆ Ն Ե Ր . 
Բ Ի Ւ  Ր Ա  Կ Ա  Ն Ի  Ա  Մ Ա  Ռ Ա  Ն Ո Ց 

Գէորգ Դ. Կա թո ղի կո սը, միշտ գոր ծով զբա ղուած լի-
նե լով, Մայր Ա թո ռից ան տե ղի բա ցա կա յել չէր սի-

րում և չէր էլ կա րող, քա նի որ ա մե նայն բա նի հոգն ու վե-
րահս կո ղու թիւնն ան ձամբ պի տի ա նէր և Սի նո դը նո րա 
հրա մա նի տակ էր: Իւր կա թո ղի կո սու թեան միայն ա ռա ջին 
տա րին եր կար բա ցա կա յեց Էջ նիած նից, կար ևոր գոր ծե րի 
հա մար Ս. Պե տեր բուգ գնա լով՝ Նո րին Մե ծու թեան կայսր 
Ա լէք սանդր Բ-ին ներ կա յա նա լու հա մար: Յու լի սի 11-ին, 
տե ղա կալ կար գե լով Սար գիս ե պիս կո պոս Ջա լա լեա նին և 
հ րա ման տա լով, որ առ ժա մա նակ քա հա նա յի և  ա բե ղա-
յի ձեռ նադ րու թիւ նը չլի նի՝ մինչև ձեռ նադ րու թեան հա մար 
ա նե լիք իւր կար գադ րու թիւ նը, որ վեր ևում տե սանք, 13-ին 
ճա նա պարհ է ընկ նում և  այդ ճա նա պար հոր դու թիւ նից օգ-
տուե լով՝ միան գա մայն այ ցե լու թիւն է ա նում Ռու սաս տա-
նի, Լե հաս տա նի և Աւստ րիա յի մէջ ցրուած բազ մա թիւ հայ 
գաղ թա կան նե րին: Մի քա նի տեղ Ս. Էջ միած նի սեպ հա կա-
նու թեանց մա սին կար գադ րե լով և Մայր Ա թո ռին հա սա նե-
լի ո րոշ գու մար ներ գան ձե լու հո գը տա նե լով, նա ա մե նայն 

տեղ քա րո զում էր սէր և հա ւա տար մու թիւն դէ պի Մա յր 
Ա թոռ, հայ րե նի կրօնն ու լե զուն. հիմ նում էր դպրոց ներ, 
կամ ե ղած նե րը բա րե կար գե լուն փոյթ տա նում. ե կե ղե ցի նե-
րի տա րի նե րով խառն հա շիւ նե րը մաք րում, ե րեց փո խան-
նե րից հա շիւ նե րը պա հան ջե լով, և  որ պէս զի ե րեց փո խան-
ներն ի րենց հա ճոյք նե րով չվատ նեն ե կե ղե ցու ե կա մուտ նե-
րը կամ գոյ քե րը, հա շուա տես ներ էր կար գում ե րեց փո խան-
նե րի գոր ծի հա մար: Այս պէս նա օ րե րով կամ շա բա թով 
այս ու այն տե ղե րում մնա լով, անց նում է Ա լեք սանդ րա պոլ, 
Ախլց խա, Ա խալ քա լակ, Բոր ժոմ, Վ լա դի կաւ կազ, ուր ընդ 
ա ռա ջում է Հայ րա պե տին նա հան գա պետ Լո րիս- Մե լի քով 
(60), ո րի տա նը և  ե րեք օր հիւ րա սի րուում է: Ա պա ուղ ևո-
րուում է դե պի Մոզ դոք, ուր նոր դպրոց է բա նում, և  անց նե-
լով Ղզ լար և  այս տեղ ևս նոր դպրո ցի հիմ դնե լով՝ հաս նում 
է Աստ րա խան, ուր դար ձեալ դպրոց է բա նում և գան ձում 
է Սե րով բէ ե պիս կո պո սի ա նուամբ մնա ցած մեծ գու մա րը: 
Ա պա Ցա րի ցի նի ռուս հա սա րա կու թեան կող մից սի րա լիր 
ըն դու նեու թիւն գտնե լուց և քա ղա քին օրհ նու թեան կոն դակ 
և սր բոց մա սունք բաշ խե լուց յե տոյ՝ դառ նում է Նոր- Նա խի-
ջե ւան, ուր քա ղա քի մէջ իշ խող խռո վա յոյզ կու սակ ցու թիւն-
նե րը վե րաց նում է, հաշ տեց նե լով կու սակ ցու թիւն նե րի եր-
կու պա րագ լուխ նե րին, Խա լի պեա նին և Հայ րա պե տեա նին 
(61): Նա խի ջե ւա նում և Ս. Խա չի վան քում ևս նոր դպրոց ներ 
բա նա լով և Մայր Ա թո ռի հա մար նուէր ներ ու հնու թիւն ներ 
ժո ղա վե լով, ուղևո րուում է դէ պի Մոս կուա: Այս տեղ տաս-
ներ կու օր հիւ րա սի րուում է Յով հան նէս Յով նա նեա նի տա-
նը նո րա բա ցա կա յու թեան ժա մա նակ և սեպ տեմ բե րի 3-ին 
մեկ նում է դէ պի Ս. Պե տեր բուրգ:

Ա մե նայն տեղ Կա թո ղի կո սը սի րա լիր ըն դու նե լու թիւն է 
գտնում, ժո ղովր դի բազ մու թիւ նը մեծ հան դի սով ըն դա ռա-
ջում էր ե կե ղե ցա կան թա փո րի հետ, և հենց ին քը Կա թո ղի-
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կո սը, հայ րա պե տա կան բարձր դիր քին ա ռան ձին շուք տա-
լու հա մար, բաց չէր թող նում ոչ մի ար տա քին ձև, որ կա րող 
էր կա թո ղի կո սա կան ճա նա պար հոր դու թիւնն ա ռան ձին 
կեր պով հան դի սա ւոր դարձ նել: Հայ րա պե տը դեռ քա ղաք 
չհա սած, ա ռաջ էին գա լի ա ռան ձին պատ գա մա ւոր ներ: Ու-
ղերձ ներն ու ճա ռերն ան պա կաս էին, ինչ պէս և շ քեղ և մե-
ծա ծախս հաց կե րոյթ նե րը: Ս. Պե տեր բուր գում իջ ևա նում է 
Հա յոց ե կե ղե ցու տա նը: Այս տեղ լաւ է հա մա րում, որ հայ 
գա ղու թը, ի պա տիւ իւր մեծ ծախ սով ճաշ պատ րաս տե լու 
փո խա նակ, ճա շի հա մար ժո ղո ված գու մա րը բա րե գոր ծա-
կան նպա տա կի յատ կաց նէ: Գ նում են տասն ու վեց Ռու սաց 
ներ քին փո խա ռու թեան խա ղա տոմ սեր, ու թը Կա թո ղի կո սի 
կար գադ րու թեամբ Զեյ թու նի դպրոց նե րի հա մար և  ու թը՝ 
Կ. Պոլ սի Ազ գա յին Ս. Փրկ չեան հի ւան դա նո ցի հա մար, այ-
նու հետև տաս ներ կու թան կա գին շուր ջառ Պ րու սա յի և  իւր 
շրջա կայ քի ե կե ղե ցի նե րի հա մար:

Հոկ տեմ բե րի 14-ին ներ կա յա նում է Կա թո ղի կո սը Նո րին 
Մե ծու թեան, Ա լեք սանդր Բ. կայ սին Ձ մե ռա յին պա լա տում: 
Ներ կա յա նա լիս, ար ծա թեայ սկու տե ղի վրայ մա տու ցա նում 
է կայս րին ա դա ման դա յեռ գե ղե ցիկ ոս կե տփի մէջ ամ փո-
փուած Ս. Գէորգ Զօ րա վա րի մա սունք, որ և բա րե պաշտ 
կայսրն ըն դու նում է մեծ ջեր մե ռան դու թեամբ: Յա ջորդ օ րը 
Կա թո ղի կո սը հրա ւի րուում է մեծ իշ խան Կոս տան դին Նի-
կո լայ ևի չի դստեր մեծ իշ խա նու հի Օլ գա յի Յու նաց Գէոր գի 
թա գա ւո րի հետ, պսա կադ րու թեան հան դէ սին և տա ճա րի 
մէջ և հաց կե րոյ թի ժա մա նակ իբրև պատ րիարք ի րեն ար ժա-
նա վա յել ա ռա ջին տեղն է բռնում ռուս հոգ ևո րա կա նու թեան 
մէջ: Ա պա բա ւա կան ժա մա նակ Ս. Պե տեր բուր գում է մնում, 
պաշ տօ նա կան այ ցե լու թիւն ներ տա լով, և  ըն դու նե լով, քա-
ղա քի նշա նա ւոր յի շա տա կա րան նե րը ու թան գա րան նե րը 
տես նե լով և  ար տա քին գոր ծե րի մի նիստր կոմս Գոր չա կո-

վից (62) հիւ րա սի րուե լով և հո գա լով, որ եր կու մայ րա քա ղա-
քի՝ Ս. Պե տեր բուր գի և Մոս կուա յի զի նւո րա կան դպրոց նե-
րի մէջ հայ մա նուկ նե րի հա մար կրօ նա գի տու թեան դա սեր 
մտցնեն, ու սուց չի ռո ճի կը հայ ե կե ղե ցի նե րից նշա նա կե լով: 
Նո յեմ բե րի 25-ին նո րից ներ կա յա նում է Նո րին Մե ծու թեա-
նը հրա ժեշ տի հրա ման խնդրե լու: Վե րա դար ձին անց նում է 
Վար շա ւի, Կ րա կո վի, Իլ վո վի վրա յով մինչև աւստ րիա կան 
Չեր նո վեց քա ղա քը, ուր ըն դա ռա ջում են Բու քո վի նա յի, Գա-
լի ցիա յի, Մոլ դո վա լա քիա յի և Բե սա րա բիա յի ե րե սուն հինգ 
կա լուա ծա տէր հայ պատ գա մա ւոր ներ, և Քիշնև վի, Օ դե սա-
յի, Սիմ ֆե րո պո լի, Խար սա սու բա զա րի, Թէո դո սիա յի, Կեր-
չի, Փո թի, Քու թա յի սի վրա յով անց նե լով հաս նում է 1868 թ. 
յու նուա րի 26-ին Թիֆ լիս և փետ րուա րի 27-ին ժա մա նում 
Մայր Ա թոռ, մեծ ու րա խու թիւն և  ոգ ևո րու թիւն պատ ճա ռե-
լով Մայր Ա թո ռի միա բա նու թեա նը:

Այ նու հետև Կա թո ղի կոսն ա մառ նե րը միայն օ դա փո խու-
թեան պատ ճա ռով բա ցա կա յում էր կարճ ժա մա նա կով Էջ-
միած նից, ա ռա ջին ա մա ռը Ս. ԳԵ ղար դայ վան քը գտնե լով, 
երկ րորդ տա րին եր կու ա միս Հա ռի ճոյ վան քում անց նե-
լով: Իսկ 1870 թուին, մար տի 25-ին Պար սից շա հից ա ռա-
ջին կար գի « Շե րի խուր շիդ» շքան շա նը Ս. Պե տեր բուր գի 
դես պա նի ձե ռով ստա նա լուց յե տոյ՝ ապ րի լի 25-ին գնում 
է Թիֆ լիս, բժիշկ նե րի խորհր դով ջեր մուկ նե րից օգ տուե լու 
հա մար, ուր և մ նում է մինչև սեպ տեմ բե րի 19-ը, երբ մեկ նում 
է Մայր Ա թո ռը գա լու: Թէ՛ գնա լիս, թէ՛ գա լիս ըն դու նուած 
շքե ղու թիւնն ու հայ րա պե տա կան գնաց քի վա յել բո լոր հին 
կար գե րը միշտ պա հե լով, ժո ղովր դից և կա ռա վա րու թիւ նից 
ստա նում էր միշտ հար կա ւոր յար գանքն ու պա տիւվ նե րը, 
Թիֆ լի սից վե րա դար ձին հիւ րա սի րուում է Եր ևա նի նա հան-
գա պե տից Ծաղ կո ցա ձո րում և  ա ռի թից օգ տուե լով, խնդրում 
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է նա հան գա պե տին, որ ջա նայ Եր ևա նի նա հան գում ծա ղիկ 
հի վան դու թեան պա տուաստն ընդ հան րաց նե լու:

Յա ջորդ տա րին յու նի սի 24-ին Ս ևա նայ վանք է գնում 
օ դա փո խու թեան և մի ամ սից յե տոյ դար ձեալ Թիֆ լիզ է 
գնում, Ա ղեք սանդր Բ կայս րի Թիֆ լի սին այ ցե լե լու պատ-
ճա ռով: Սեպ տեմ բե րի 21-ին ներ կա յա նում է կայս րին: Նոյն 
օ րը ե րե կո յեան կայ սեր կող մից այ ցե լում են Կա թո ղի կո-
սին կոմս Շու վա լով (63) և պաշ տօ նա կան զօ րա պետ Տէյ-
լէև: 23-ին հիւ րա սի րուում է կայ սե րա կան ընթ րի քին, իսկ 
24-ին Կա թո ղի կո սին այ ցե լուն են Մեծ Իշ խան թա գա ժա-
գանգ Ա լեք սանդր Ա լեք սանդ րո վիչ և Մեծ Իշ խան Վ լա դի-
միր Ա լեք սան դո վիչ: Այ նու հետև այ ցե լու թիւն ներ է ըն դու-
նում Կար նոյ նա հան գի կու սա կալ Մուս տա ֆայ փա շա յից 
և Շա հի եղ բօ րոր դի Համ զա Միր զա Հաշ մե դիթ սպա րա-
պե տից, ո րոնք ի րենց տէ րու թիւն նե րի կող նից Թիֆ լիզ էին 
ե կել մե ծա փառ կայ սեր գա լուս տը շնոր հա ւո րե լու հա մար: 
Իւր սո վո րու թեամբ, քա նի Թիֆ լի զում էր, այ ցե լում է ե կե-
ղե ցի նե րը, դպրոց նե րը և  այլն. և նո յեմ բե րի 9-ին վե րա դառ-
նում է Մայր Ա թո ռը, ուր և  ըն դու նում է նո յեմ բե րի 28-ին 
Շա հի եղ բօր, Էշ րէֆ Վա լէտ խա նի այ ցե լու թիւ նը1: Յա ջորդ 
տա րին 1872 թ. գնում է դար ձեալ Հա ռի ճոյ վանքն օ դա փո-
խու թեան:

Մեծ Կա թո ղի կո սը մի քա նի տա րի օ դա փո խու թեան 
պատ ճա ռով՝ Մայր Ա թո ռից ա միս ներ բա ցա կա յե լով, շու-
տով ար դէն նկա տում է այն մեծ ան յար մա րու թիւ նը, որ 
կա թո ղի կոս նե րը ո րոշ ա մա րա նո ցի տեղ չու նե նա լով, ստի-
պուած էին մի վան քից միւ սը թա փա ռե լու, շատ ան գամ 
Մայր ա թո ռից բա ւա կան հե ռու տեղ: Նա տես նում է շու տով, 
1 1878 թուին Նաս րէդ դին շա հը նոյն պես, իւր ճա նա պար հոր դու թեան ժա մա-
նակ, այ ցե լում է Կա թո ղի կո սին, հիւ րա սի րուում է նո րա նից, դի տում է Տա-
ճարն ու Ճե մա րա նը եւ նուի րում 1000 ռ., 700 Ճե մա րա նին եւ 300 աղ քատ-
նե րի հա մար:

որ Կա թո ղի կո սի հե ռա ւոր բա ցա կա յու թեան պատ ճա ռով 
ե կե ղե ցա կան գոր ծե րի ըն թաց քը դան դա ղա նում էր, քա նի 
որ Կա թո ղի կո սը ան մի ջա պէս կար գադ րու թիւն ներ ա նել չէր 
կա րող: Որ պէս զի կա թո ղի կոս ներն ա մա ռա յին բա ցա կա յու-
թեամբ ան գամ վար չա կան գոր ծե րի, ինչ պէս և Մայր Ա թո ռի 
միա բա նու թեան վրայ հսկե լու հնա րա ւո րու թիւն ու նե նան, 
ո րո շում է մի հաս տա տուն ա մա րա նոց շի նել հայ րա պետ նե-
րի հա մար: Ան ձամբ շատ տե ղեր ման գա լուց յե տոյ՝ ա մա-
րա նո ցի տեղ ընտ րում է Ս. Էջ միած նից 18 վերստ հե ռու, 
Ա րա գած լե ռան ստո րո տում, Բիւ րա կան գիւ ղը, որ զո վա-
սուն օդ և  ա նոյշ ջուր ու նի, և կա ռա վա րու թիւ նից խնդրե լով՝ 
ստա նում է 6 1\2 դե սեա տին հող կա թո ղի կո սա կան ա մա-
րա նո ցի հա մար: Շու տով կանգ նում է Բիւ րա կա նում մի 
վա յե լուչ շենք, որ ու նի տաս ներ կու սե նեակ, եր կու դահ լիճ, 
բաղ նիք, խո հա նոց, հա ցա տուն, գոմ և մեծ պար տեզ: 1873 
թուին ար դէն ա մառն այդ տէղ է անց կաց նում և  այ նու հետև 
ա մեն տա րի ա մառն այդ տեղ էր օ դա փո խու թեան գնում:
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Ի . 
Գ Է Ո Ր Գ  Դ - Ի  Հ Ա Ն Դ Ի  Ս Ա  Կ Ա  Տ Ա  Ր Ո Ւ  Թ Ի ՒՆ Ն Ե  Ր Ը 

Ե Ի  Ն Ո  Ր Ա  Մ Ա  Հ Ը

Իւր տաս նու վե ցա մեայ հայ րա պե տու թեան մի ջո ցին 
չորս ան գամ Ս. Միւ ռո նի օրհ նու թեան հան դէս է կա-

տա րում փա ռա ւոր շքե ղու թեամբ և տաս նու հինգ ան գամ 
ե պիս կո պո սա կան ձեռ նադ րու թիւն է ա նում, ձեռ նադ րե լով 
ըն դա մե նը յի սուն հինգ ե պիս կո պոս: Վեր ջին միւ ռո նօրհ-
նու թեան փա ռա ւոր հան դէ սը կա տա րում է 1882 թ. մա յի սի 
16-ին տաս նեակ հա զա րա ւոր բազ մու թեան ա ռաջ, ա մե-
նա մեծ շքե ղու թեամբ: Առ հա սա րակ նա սի րում էր ե կե ղե-
ցա կան հան դէս նե րի շքե ղու թիւն, քաջ ի մա նա լով, որ այդ 
շքեղ հան դէս նե րը, մեծ տպա ւո րու թիւն թող նե լով ժո ղովր-
դի վրայ, Մայր Ա թո ռի և կա թո ղի կո սու թեան դիր քը բարձ-
րաց նում են ժո ղովր դի աչ քին: Այս պի սի շքե ղու թեամբ 
նա կա թո ղի կո սա կան մեծ թա փո րով ե կե ղե ցի էր իջ նում 
ա մեն հար կա ւոր դէպ քում ու ա մեն մեծ տօ նի, ա ռանձ նա-
պէս Ս. Էջ միած նի տօ նին, իւր օծ ման, ա նուա նա կո չու թեան 
տա րե դար ձի օ րե րը և  այլն, երբ ե րե կո յեան նե րը հրա խա-
ղու թիւն և լու սա վա ռու թիւն էր սար քել տա լի ժո ղովր դի ու 
ուխ տա ւոր նե րի հա մար: Ա մեն հան դի սա ւոր տօ նի օր՝ Զատ-
կին, Ծնն դեան, Նոր տա րուն և  այլն, հայ րա պե տա կան մաղ-
թան քը վե հա րա նի դի մա ցը կա տա րել տա լուց յե տոյ, ո րին 

ին քը ներ կայ էր լի նում վե հա րա նի դահ լի ճում պա տու հա նի 
ա ռաջ նստած, առջ ևը եր կու աշ տա նակ վա ռած, ըն դու նում 
էր իւր միա բան նե րին, Ժա ռան գա ւո րաց Ճե մա րա նի սա նե-
րին, Վա ղար շա պա տի՝ իւր հիմ նած դպրո ցի ա շա կեր տու-
հի նե րին և  ա շա կերտ նե րին և ժո ղովր դին, ա մեն քին ի րենց 
հար կա ւոր խրատն ու յոր դո րը կար դա լով:

Այդ պի սի հան դէս նե րից վեր ջի նը կա տա րուե ցաւ 1882 թ. 
մա յի սի 30-ին Կա թո ղի կէ Ս. Էջ միած նի տօ նի օ րը, երբ վեր-
ջին ան գամ ար ժա նա ցան ներ կայ ե ղող նե րը հայ րա պե տա-
կան օրհ նու թեան և Ս. Ա ջի համ բոյ րին, երբ վեր ջին ան գամ 
ա լե զարդ Հայ րա պե տը տկա րու թիւ նից տան ջուած և խոն-
ջա ցած, կար ծես զգա լով, որ այս վեր ջինն է լի նե լու, իւր ա մե-
նա մեծ խրա տը տուաւ իւր Ճե մա րա նի եր կու հա րիւր քսան 
սա նե րին, տասն և  ա ւե լի ան գան շեշ տե լով, որ «հայ լի նին» 
նո քա, «լաւ հայ լի նին», և ջա նան շատ ու սում ձեռք բե րել, 
«զի ու սու մը միայն կեանք կու տայ հա յու թեան»: Ո՜ր քան 
ազ դու էին այդ խոս քե րը, ո րոնք և կեն դա նաց րել ու գե ղեց-
կաց րել էին Հայ րա պե տի գու նատ ե րե սը: Ոչ ոք չէր կա րող 
ա ռանց զգա ցուե լու մնալ, տես նե լով թէ ի՜նչ պես, մինչ ու-
սում նա սէր Հայ րա պե տի բե րա նից սի րա յոր դոր խրատ ներ 
էին հո սում, ար տա սու քի կա թիլ ներն յա կա մա յից գլո րուում 
էին նո րա սպի տա կա փառ ա լիք նե րի վրա յով ներքև: Ան մո-
ռաց կմնայ շա տե րի հա մար այդ վայր կեա նը:

Այ նու հետև յու նի սի 10-ին Կա թո ղի կո սը պի տի գնար 
Բիւ րա կա նի ա մա րա նո ցը և փո խա նակ կազ դու րուուե լու 
իւր տկա րու թիւ նից, յու նի սի 7-ին պի տի են թար կուէր նոր 
ցա ւե րի, ստա նա լով կա թուա ծի հա րուած, իսկ միւս կող մից 
ա ւե լի պի տի ծան րա նար մի զա քա րի հի ւան դու թիւ նը, որ ու-
նէր: Բժշ կա կան օգ նու թիւնն ա նօ գուտ էր: Սեպ տեմ բե րի 13-
ին վե րա դար ձաւ Մայր Ա թո ռը, բայց ոչ բո լո րո վին ա ռողջ 
իւր ծանր և տագ նա պա լից հի ւան դու թիւ նից: Եւ նոյն ամ սի 



114 115

25-ին, Հայ րա պե տի ա նուա նա կո չու թեան օ րը ա ռա ջին ան-
գամ, Կա թո ղի կո սի Ս. Էջ միած նում ե ղած ժա մա նա կը, հա-
յա պե տա կան մաղ թան քը Կա թո ղի կո սի ներ կա յու թեամբ 
վե հա րա նի ա ռաջ պի տի չկա տա րուէր, այլ Տա ճա րի զան գա-
կա տան դի մաց, և Կա թո ղի կո սը մաղ թան քից յե տոյ միայն 
ե րեք բարձ րաս տի ճան ե պիս կո պոս ներ պի տի կա րո ղա նար 
ըն դու նել և  օրհ նել: Բայց և  այն պէս ե րե կո յեան Մեծ Հայ րա-
պե տը ցան կա ցաւ գո նէ իւր սա նե րի եր գե ցո ղու թու նը լսել, 
և  ե րե կո յեան Տա ճա րի գաւ թում, հրա խա ղու թեան և լու սա-
վա ռու թեան տակ, վե հա րա նի լու սա մու տի ա ռաջ նստած 
մխի թա րուե լով լսեց իւր մօտ եր կու հա րիւր քսան սա նե րի 
եր գե ցու ղու թիւ նը, և դի տեց իւր հոգ ևոր որ դի նե րին ու հոգ-
ևոր հօ տը, մինչև որ ժա մը 9-ին իւր վեր ջին օրհ նու թիւնն ու-
ղար կե լով՝ ճա նա պարհ դրեց սա նե րին:

  Հի ւան դու թիւ նը քա նի գնաց ծան րա ցավ, և Հայ րա-
պետն ան տա նե լի ցա ւե րի մէջ դեկ տեմ բե րի 6-ին ճա շից յե-
տոյ կնքեց իւր մահ կա նա ցուն:

Մայր Տա ճա րի զան գա կը ե րեք ան գամ տխուր հնչեց 
ծանր, հա ղոր դե լով ա մեն սրտա ցաւ հա յե րի Մե ծա գործ 
Հայ րա պե տի մա հուան բօ թը: Մեծ էր մա նա ւանդ Ժա ռան-
գա ւո րաց Ճե մա րա նի սա նե րի վիշտն ու կսկի ծը, ո րոնք ան-
կեղծ սի րով սի րում էին ի րենց Հոգ ևոր Տի րո ջը և ցա ւում 
էին, որ Նա խախ նա մու թիւնն այն պէս տնօ րի նեց, որ Հայ-
րա պե տը չտե սաւ գո նէ իւր հիմ նած Ճե մա րա նի ա ռա ջին 
պտու ղը:

Մայր Ա թո ռի միա բան նե րը և հայ ժո ղո վուր դը, զա նա-
զան կող մե րից պատ գա մա ւոր ներ և պ սակ ներ ու ղար կե լով, 
յու ղար կա ւո րու թեան փա ռա ւոր հան դի սով պա տուե ցին 
Մե ծա գործ Հայ րա պե տին: Մար մի նը ամ սի 8-12 մնաց Մայր 
Տա ճա րում, ուր ա մե նայն ա ռա ւօտ ու ե րե կոյ հո գե հան գիստ 
էր կա տա րուում: Հո գե հան գիստ էր կա տա րուում և Ճե մա-

րա նում: Ամ սի 12-ին պա տա րա գի ժա մա նակ կա տա րուե-
ցաւ կա թո ղի կո սա կան վեր ջին օծ ման խոր հուր դը, և  ա պա 
պա տա րա գից յե տոյ յու ղար կա ւո րու թեան մեծ հան դէ սը:

Հան գու ցեա լի դա գա ղը մեծ թա փո րով Տա ճա րի արևմ-
տեան դռնից ել նե լով և Տա ճա րի հիւ սիս յին կող մից պտտե-
լով, իւր շի նած թան գա րա նի առջ ևից անց նե լով՝ ե լաւ Վան-
քի հա րա ւա յին կող մի ներ քին և  ար տա քին մեծ պա րիսպ-
նե րի եր կու մեծ դռնից և մտ նե լով Ճե մա րա նի պար տէ զը, 
ուղ ղուե ցաւ դե պի Ճե մա րան, ուր և շեն քի հա րա ւա յին դռան 
ա ռաջ կա տա րուե ցաւ ա ռա ջին հո գե հան գիս տը: Երկ րորդ 
հո գե հան գիս տը կա տա րուե ցաւ Ճե մա րա նի հիւ սի սա յին 
դռան ա ռաջ: Ա պա թա փո րը Վա ղար շա պա տի  հրա պա րա-
կից անց նե լով՝ եր րորդ և չոր րորդ հո գե հան գիս տը կա տա-
րե լուց յե տոյ, մտաւ Վան քի ար տա քին մեծ պարս պից ներս 
և ներ քին պարս պի արևմ տեան մեծ դռնից Վան քի գա ւի թը 
մտնե լով կանգ ա ռավ Տա ճա րի զան գա կա տան հիւ սի սա յին 
ա ռա ջին սեան հիւ սի սա յին կող մում: Այս տեղ փո րուած էր 
գե րեզ մա նի տե ղը, ուր և  ամ փո փուե ցաւ հան գու ցեա լի մար-
մի նը:Այ նու հետև մինչև թաղ ման եօթ նե րորդ օ րը ա ռա ւօտ 
և  ե րե կոյ կա տա րուում էր գե րեզ մա նի վրայ հո գե հանգս տի 
կար գը: Այ նու հետև և  ա մե նայն տա րի Ժա ռան գա վո րաց 
Ճե մա րա նի ա ւար տող սա նե րը պէտք է գնա յին այն տեղ՝ հո-
գե հան գիստ կա տա րել տա լով՝ ի րենց վեր ջին ե րախ տա գի-
տա կան պարտ քը մա տու ցա նե լու ի րենց բա րե րար Կա թո-
ղի կո սին և Մայր Ա թո ռին:

Թէ ինչ ա րաւ և  ինչ պէս ապ րեց Գէորգ Կա թո ղի կոսն իւր 
եօ թա նաս նա մեայ կեան քի ըն թաց քում, այդ տե սանք մեր 
գծագ րած նո րա հա մա ռօտ կեն սագ րու թեան մէջ: Նա ի 
զուր չապ րեց: Եւ ի զուր չէր, որ հայ ազ գը միա ձայն կո չել էր 
նո րան Ս. Լու սա ւոր չի Ա թո ռը բարձ րա նա լու: Իւր նա խոր-
դը՝ Ներ սես Ե մեծ մա սանբ Թիֆ լի սում ապ րե լով և  ու րիշ 
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հոգ սե րով ծան րա բեռ նուած լի նե լով, շատ ժա մա նակ չու ներ 
Մայր Ա թո ռի մա սին հո գա լու: Ա ւե լի ևս քիչ բան էր կա րո-
ղա ցել ա նել Մատ թէոս Կա թո ղի կոսն իւր կար ճատև վշտա-
լի կեան քի մէջ: Գէորգ Մե ծա գործ Կա թո ղի կո սին էր վե րա-
պա հուած՝ ներ քին ու ար տա քին բա րե զար դու թեան վրայ 
հետ ևա կան և խոր մտա ծուած ծրագ րով հո գա լով՝ Մայր 
Ա թո ռին այն ո րոշ գոյ նը տալ, որ  Մայր Ա թո ռը մեծ մա-
սամբ պա հում է ցայ սօր:

Կա թո ղի կո սա կան ա մե նայն ի րա ւանց քա ջա րի պաշտ-
պա նու թիւն, կա թո ղի կո սա կան դիր քի բարձ րա ցում, ե կե-
ղե ցա կան հին կար գե րի ա ւան դա պա հու թիւն, ժա մա նա կին 
կար ևոր բա րե փո խու թիւնն ու բա րե կար գու թիւ նը հաս-
կա նա լով հան դերձ: Դպ րոց նե րի պաշտ պա նու թեան և յա-
ռա ջա դի մու թեան հա մար հո գալ, ու սում նա կան խոր հուրդ 
կազ մե լով, դպրոց ներ բա նա լով, ու սու ցիչ ներ գնա հա տե լով, 
ու սուց ման ծրա գիր ներ և վար չա կան կա նոն ներ կազ մե լով, 
թե մա կան վե րա տես չու թիւն հաս տա տե լով: Կր թուած ու 
ի րենց կոչ ման ար ժա նի ե կե ղե ցա կան ներ ու նե նա լու հոգ-
սը տա նել, Ս. Էջ միած նի Ժա ռան գա վո րաց Ճե մա րա նը բա-
նա լով, հոգ ևո րա կա նու թեան և յատ կա պէս Մայր Ա թո ռի 
միա բա նու թեան ընդ հա նուր կար գա պա հու թեան հա մար 
կար գադ րու թիւն ներ ա նե լով, մտա ծուած կա նո նա կան կոն-
դակ նե րով շատ ե կե ղե ցա կան գոր ծեր կա նո նա ւո րե լով, ժա-
մա նա կի պա հան ջի հա մե մատ կար ևոր խստու թեամբ վա-
րուե լով, այլև ար ժա նա ւոր նե րին վար ձատ րել գի տե նա լով: 
Ազ գա յին հնու թիւն նե րը ժո ղո վել պահ պա նել. Ս. Էջ միած-
նի գրա դա րա նը կար գա ւո րել և մա նա ւանդ հարս տաց նել, 
ա մե նա հին յի շա տա կա րան նե րը ձեռ բե րե լով: Մայր Ա թո ռի 
ար տա քին բա րե զար դու թեան և նո րո գու թեան ձեռ նար կու-
թիւնն ու շի նու թիւ նը: Այ նու հետև ձեռ քից գրե թէ խլուած 
զա նա զան ե կե ղե ցա կան կա լուածք նե րի և ս տա ցուածք նե-

րի տի րա նա լու ան դուլ աշ խա տան քը, որ մեծ մա սամբ յա-
ջո ղու թեամբ էր պսա կուում: Մայր Ա թո ռի աղ քատ գան ձա-
րա նը հարս տաց նե լու մեծ ջան քը՝ ե կա մուտ նե րի վրայ մեծ 
հսկո ղու թիւ նը, տնտե սու թեան հա մար ա ռան ձին վա նա-
կան կա ռա վա րու թիւն հաս տա տե լով: Մեծ ծախ սե րի հետ 
և մեծ խնա յո ղու թիւն մտցնե լով, այն պէս որ թան գա րա նի, 
Ճե մա րա նի և  այլն մե ծա ծախս գոր ծե րից յե տոյ, չե ղած տե-
ղից Մայր Ա թո ռի գան ձա րա նում, Մայր Տա ճա րի նո րո գու-
թեան, վե հա րա նի և միա բան նե րի սե նեակ նե րի շի նու թեան 
հա մար, որ նա ժա մա նակ չու նե ցաւ ձեռ նար կե լու՝ ինչ պէս 
մտա դիր էր, 375 հա զար ռուբ լի խնա յած գանձ թո ղեց, չնա-
յե լով Մայր Ա թո ռի ծախ քը 1878 թուին ար դէն 70 հա զա-
րից ա ւե լի էր, իսկ 1882 թուին մօտ 100 հա զար, ո րից կէ սը 
գրե թէ Ճե մա րա նի վրայ էր միայն գործ դնուում: Տ պա րա նը 
կա նո նա ւո րել և հարս տաց նել, տպա րա նա կան յանձ նա ժո-
ղով հաս տա տե լով: Ժո ղովր դին գթած հայր հան դի սա նալ, 
և սո ցա և  այս պի սի նե րի հետ ոգ ևո րու թիւն և հա ւատ ներշն-
չել ա պա գայ յա ռա ջա դի մու թեան հա մար, - ա հա Մե ծա գործ 
Կա թո ղի կո սի ա րարք նի րը:

Ե թէ ժա մա նա կա կից սե րուն դը չկա րո ղա ցաւ ըստ ար-
ժան ւոյն գնա հա տել նո րան, ա պա գայ սե րունդն ան շուշտ 
պի տի բարձր գնա հա տէ: Եւ հա ւա տա ցած ենք, որ Գէորգ 
Մե ծա գործ Կա թո ղի կո սի յի շա տա կը, որ այժմ ար դէն սկսել 
է փայ լել, ժա մա նա կով այն պէս պի տի պայ ծա ռա նայ, ինչ-
պէս մեր ա մե նա մեծ կա թո ղի կոս նե րի նը: Նո րան սի րե լու 
հա մար՝ հար կա ւոր է միայն նո րա գոր ծե րին մօ տից ծա նօթ 
լի նել (64): Մենք այդ գոր ծե րի պա կա սա ւոր ստուե րա գի ծը 
միայն տուինք շտա պով: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
11 1-13
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¹ 1

ՆՈՐԻՆ ՎԵՀԱՓԱՌՈՒԹԵԱՆ ՕԾՄԱՆ 
ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ ԵՒ

Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆԻ 
ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆԸ

Նա խըն թաց Մա յի սի 25-ին բաղ դա ւոր գտնուե ցանք 
ա կա նա տես լի նե լու եր կու փա ռա ւոր հան դի սա կա-

տա րու թեանց, ո րոց մինն էր Նո րին Վե հա փա ռու թեան 
Օծ ման երկ րորդ տա րե դար ձը և  երկ րոր դը՝ տեղ ւոյս կա ռու-
ցա նե լի Ու սում նա րա նի հիմ նօրհ նէ քը: Ա ռա ւօ տեան ժա մեր-
գու թե նից յե տոյ Ար մա շու Վա նա հայր Գե րա պա տիւ Գէորգ 
Վար դա պե տը մի հա մա ռօտ, բայց ազ դու ա տե նա բա նու-
թեամբ շնոր հա ւո րեց Նո րին Վե հա փա ռու թեան Օծ ման 
երկ րորդ տա րե դար ձը, յայտ նե լով իւր վա նուց միա բա նու-
թեան կող մից ի րանց ա մե նայն ջեր մե ռան դու թեամբ պատ-
րաստ լի նե լը Նո րա ազ գա շահ մտադ րու թիւն քը և տ նօ րէ-
նու թիւն քը ի կա տար հա սու ցա նե լու հա մար, և խնդ րե լով 
Նո րա միակ քաղցր ակ նար կու թիւ նը և խ րա խոյ սը լու սա-
ւո րու թիւն Ազ գիս և  ի պայ ծա ռու թիւն Ս. Ե կե ղեց ւոյ: Ժա-
մից յե տոյ Միա բա նու թիւ նը ժո ղո վե ցաւ Վե հա րա նի մօտ, և 
Նո րին Վե հա փա ռու թեան առջև կա տա րեց մեր նախ նեաց 
սո վո րա կան Մաղ թան քը, ո րոյ խորհր դա ւոր խօս քե րը նոր 
լսո ղին մի խոր մտա ծու թեան մէջ էին ընկղ մում և  երևակա-
յու թեան առջև ներ կա յաց նում մի ան ցեալ՝ լի՜ փա ռօք և 
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պատ ւով, ու րա խու թեամբ և  եր ջան կու թեամբ... Մաղ թան-
քից յե տոյ տեղ ւոյս Ու սում նա րա նի յա ռա ջա դէմ ա շա կերտ-
նե րից մի նը կար դաց մի ի մաս տա լից ճառ, և  ա պա Վե հա-
փառ Հայ րա պե տը Պահ պա նիչ ա սաց, օրհ նեց միա բա նու-
թիւ նը և բո լոր հան դի սա կան նե րին, ո րոնք ար ժա նա ցան 
Նո րին Սր բու թեան աջն համ բու րե լու և  ըն դու նե լու Նո րա 
հայ րա պե տա կան օրհ նու թիւ նը:

Ս. Պա տա րա գից յե տոյ գնաց Նո րին Վե հա փա ռու թիւ նը 
ա մե նայն ուխ տիւք և միա բա նու թեամբ նոր Ու սում նա րա-
նի հիմ նար կու թիւ նը օրհ նե լու: Այս տեղ շա րա կան և հո գոր 
ըն թերց մունք ըստ կար գին կա տա րե լից յե տոյ՝ Վե հա փառ 
Հայ րա պե տը ինք նին իւր ձե ռօք ա ռա ջին քա րը դրաւ, և  
ա պա գաղ ղիա կան լե զուի ու սու ցիչ պա րոն. Կ. Ֆո յեա ջեա-
նը ի դի մաց հան դա սա կա նաց կար դաց ճառ: Տեղ ւոյս ժո ղո-
վուր դը՝ մեծ և փոքր, ա րա կան և  ի գա կան, աս տի ճա նա ւոր և 
հա սա րակ, ո րոնք ներ կայ էին հան դի սի կա տար մա նը, ճա-
ռը ա ւար տե լուց յե տոյ՝ « Կեց ցէ՜ մեր Վե հա փա ռը» գո չե լով և 
հ րա ցան ներ ար ձա կե լով՝ թնդաց րին օ դը փող հար նե րի հետ 
ի միա սին:

Ճա շը պատ րաս տած էր հաս րա կաց սե ղա նա տա նը, ուր 
հրա ւի րուած էին բո լոր աս տի ճա նա ւո րաց խում բը, Վա ղար-
շա պա տու իշ խան նե րը և  այ լազ գի պա տուա ւոր հիւ րեր: Ճա-
շու ժա մա նա կին Նո րին Վե հա փա ռու թիւ նը բա ժակ ա ռա-
ջար կեց նախ վասն կե նաց Օ գոս տո սա փառ Կայ սեր Ա ղէք-
սանդ րի, երկ րորդ՝ վասն կե նաց Նո րին Բարձ րու թեան 
Կով կա սեան Փո խար քայ Մի խա յէ լի, և վասն բա րօ րու թեան 
ընդ հա նուր Ազ գիս Հա յոց. և  ա պա պա տուա ւոր հիւ րե րը 
ա ռա ջար կե ցին բա ժակ վասն կե նաց Նո րին Վե հա փա ռու-
թեան, երբ տեղ ւոյս Սի նօ դի դի ւա նա տան ծա ռա յող պա րոն 
Փ. Նա ւա սար դեան ցը կար դաց մի դրուատ, մի փունջ վարդ 
նուի րե լով. յետ ո րոյ ա շա կերտք սկսե ցին քաղց րա ձայն եր-

գել ազ գա յին եր գեր՝ լի հայ րե նա սի րա կան և  ազ գա սի րա-
կան զգաց մամբ:

Ե րե կո յին ճրա գա լոյց էր, և հ րե ղէն տա ռե րով փայ լում 
էր յե տա գայ գրուած քը, - Կեց ցէ՜ ԳԷՈՐԳ Դ Կա թո ղի կոս 
ա մե նայն Հա յոց:

Հա յոց Հա ւատ, Հա յոց Տուն,
Կեց ցէ՜ յա ւէտ հաս տա տուն:

Ա հա այս պէս մեծ ու րա խու թեամբ և հր ճուա նօք ան ցու-
ցինք նա խըն թաց մա յի սի 25-րդ  օ րը, ո րոյ որ քան նշա նա-
կու թիւն ու նե նա լը մեր հե ռա ւոր ազ գա կից նե րին զգա լի կա-
ցու ցա նե լու հա մար, քաղցր է մեզ ա ռա ջար կել նո ցա յե տա-
գայ խորհր դա ծու թիւ նը:

Մէկ մարդ այն քան մեծ է, որ քան մեծ է նո րա օգ տա ւէ-
տու թիւ նը ընդ հա նուր մարդ կու թեան կամ մէկ ժո ղովր դի 
ընդ հան րու թեան հա մար: Օգ տա ւէ տու թիւ նը գոր ծի մէջ է 
կա յա նում և  ոչ կոչ ման. կո չու մը միայն մէկ մի ջոց է, ո րով 
մարդս կա րող է շատ կամ սա կաւ օ գուտ տա լու կա րո ղու-
թիւն և  ա ռիթ ու նե նալ: Հա մալ սա րա նա կան վկա յա գիր ու-
նե ցող մի անձն ա ւե լի մի ջոց և կա րո ղու թիւն ու նի մե ծա մեծ 
օ գուտ ներ բե րե լու, քան թէ մի հա սա րակ դպրո ցէ ե լա ծը, 
սա կայն կա րող է և  ընդ հա կա ռակն լի նիլ, ե թէ ա ռա ջի նը իւր 
կոչ ման հա մե մատ նա խա պատ րաս տուած չը լի նի, և կամ 
այն քան բա րո յա կան ձգտումն չու նե նայ, որ կա րո ղա նայ 
գոր ծով ա պա ցու ցա նել իւր կոչ ման բարձր նշա նա կու թիւ նը: 
Այս պէս՝ ու սում նա կան, վար ժա պետ, քա հա նայ, ա ռաջ նորդ, 
և  այլ կոչ մունք՝ ա ւե լի բարձր սո ցա նից՝ ա ռանց գոր ծոց՝ լոկ 
ա նուն ներ են. և  ա՛յն ժա մա նակ կա րող են մեծ տիտ ղո սով 
պա տուիլ, երբ նո ցա գոր ծե րը ան հա մե մատ բարձր և  ըն-
դար ձակ կը լի նին և կանց նեն ի րենց յանձ նուած գոր ծու-
նէու թեան աս պա րի զի սահ մա նից. իսկ ե թէ ընդ հա կա ռակն, 
նոյն սոսկ ա նու նը ան գամ ար ժա նի չեն կրե լու. և  ա ւե լի 
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փոքր են քան թէ մի ան մեղ, բայց աշ խա տա սէր հո ղա գործ և 
մի պար զա միտ, բայց ժրա ջան կօշ կա կար, վասն զի « Հա՛տ 
զդա, - կա սէ, - և  ըն կեա՛ ի հնոցն, ըն դէ՞ր և զեր կիրդ խա փա-
նէ», և կամ. «Ո րում շատ տուաւ, շատ խնդրես ցի, և  ո րում 
բա զում ա ւան դե ցաւ, ա ռա ւել ևս պա հան ջես ցեն ի նմա նէ»:

Եւ ի՞նչ ա սել է ինքն ըստ ին քեան «մեծ». մի՞ թէ մէկ մարդ 
կա րող է ա ւե լի մեծ լի նել քան թէ մի ամ բողջ ժո ղո վուրդ, 
քան թէ ամ բողջ մարդ կու թիւ նը: Ա մեն ևին: Ժո ղո վուրդ 
ա սած բանդ բո լո րո վին նման է մէկ ան հա տի: Ան հա տը ու նի 
ձեռք, ոտք, գլուխ և  այլն: Կա րո՞ղ ենք ա սել մի թէ, որ գլու խը 
մեծ է, քան թէ ոտ նե րը, ոտ նե րը՝ քան թէ ձեռ նե րը, ձեռ նե րը՝ 
քան թէ աչ քե րը և  այլն: Աշ խարհս հա մե մա տա կան աշ խարհ 
է, այդ ի րա՛ւ է. բայց մի բան, որ պարզ է, ամ բողջ է, ո րիշ է, 
ինք նու րոյն է, նո րան իւր հետ հա մե մա տել կա րե լի չէ, այլ մի 
ա՛յլ բան ա՛յլ բա նի հետ կա րե լի է հա մե մա տել՝ նո ցա ի րա-
րու մէջ ու նե ցած տար բե րու թիւ նը, մի նի քան զմիւ սը ա ւե լի 
ու նե ցած ար ժա նա ւո րու թիւ նը կամ թե րու թիւ նը ի մա նա լու 
հա մար: Մարդս մարդ է իւր բո լոր ան դամ նե րովն ի միա-
սին. զա տի՛ր ա մե նաչն չի նը նո ցա նից (ե թէ կար ծում ես թէ 
կայ), նա կը զրկուի կա տա րեալ մարդ լի նե լուց: Այս պէս և 
ժո ղո վուր դը մի ամ բող ջու թիւն է, բա ժա նիր նո րան զա նա-
զան դա սա կար գե րի, մի նը քան միւ սը ա ւե լի ար տօ նու թիւն 
ու նե ցող, մի նը ծա ռայ և միւ սը տէր, ըստ դրա կան ի րա ւանց 
օ րի նաց, նա այլ ևս չէ ժո ղո վուրդ, չէ՛ նա ժո ղով մար դոց, 
այլ գա զան նե րից և  ա նա սուն նե րից բաղ կա ցած խառ նի-
ճա ղանճ մի խումբ: Եւ այս պէս բնա կան է նո րան լի նել իւր 
մտա ւոր զար գաց ման ստո րին շրջան նե րու մը, վասն զի մի 
բան, որ սկզբու մը լի նում է չար, յե տոյ դո րա չա րու թիւ նը սո-
վո րու թիւն դառ նա լով և ժա ռան գա կան կեր պով անց նե լով 
յե տա գայ սերն դին, չա րու թեան ժա նիք նե րը այլ ևս սար սուռ 
չեն բե րում մար դոց վե րայ, մինչև չէ բաց վում նո ցա մտքի 

աչ քը, ո րով միայն կա րե լի է նշմա րել և լու ծել ա րիւն և մար-
մին դար ձած չա րու թիւ նը:

Մի ժո ղո վուրդ, քա նի որ նա դեռ ևս մ տա ւոր զար գաց-
ման ստո րին շրջան նե րումն է, նա այդ ժա մա նակ իւր ա մե-
նայն գոր ծը ձգում է մի ա ներ ևու թա պէս կա ռա վա րո ղի ձեռք 
և  ին քը իւր մա սին բո լո րո վին ան հոգ մնում: Փոքր ինչ յե տոյ՝ 
երբ բնա կա նա պէս ա ւեի զօ րա ցած ան հատ նե րի մէջ զարթ-
նում է բռնա կա լա կան կամ բա րո յա կան ձգտո ղու թիւն, նո-
քա ընդ հա նու րին ի րենց ձեռ քի տակ հա ւա քե լով՝ ի րենք 
ի րենց միջ նորդ են ներ կա յաց նում ա ներ ևու թա պէս ներ գոր-
ծո ղի և ժո ղովր դի մէջ: Այդ ժա մա նակ մար դիկ նո ցա ճա նա-
չե լով ի րենց երկ րա յին տէ րը ի վե րուստ նշա նա կած, ի րենց 
ա մեն հոգ սը և կա րի քը նո ցա վե րայ բար ձե լով՝ ին քեանք մի 
կողմ են քաշ վում և դառ նում կոյր հրա մա նա կա տար, ա նում 
են այն, ինչ որ հրա մայ վում է նո ցա ա նե լու, և  ո չինչ ա ւե լի: 
Այս պէս աշ խար հիս եր ևե լի բռնա կալ նե րը ա մե նայն կեր-
պով ճնշել, տկա րաց րել են ի րանց հպա տակ նե րի մտա ւոր 
զար գա ցու մը, որ պէս զի նո քա աչք չբա նան, ա զա տու թեան 
ձգտո ղու թիւն չզար թի նո ցա մէջ: Ինչ պէս նաև քուր մե րը և 
քր մա պե տե րը ա մե նայն զգու շու թեամբ աշ խա տել են ծած-
կել ժո ղովր դից ի րանց դիւ ցա բա նու թիւ նը և  ա ռաս պե լա բա-
նու թիւ նը, ի րենց իբր սուրբ գիր քը ի վե րուստ ի ջած, պահ-
պա նել են նո րան մի ո րոշ քաս տի մէջ և չեն ու սու ցել ժո ղովր-
դին, որ մի գու ցէ նո քա աչք բա նան և հաս կա նան, որ այդ ոչ 
թէ սուրբ գիրք է, այլ ա ռաս պե լա բա նու թիւն է միան գա մայն 
և խար դա խու թեան գոր ծիք: Երբ մի ժո ղո վուրդ ճնշուած է 
այս չափ, այդ մի ջո ցին նո րա հա մար մի բա րո յա կան և  անձ-
նա դիր Հո վի ւի նշա նա կու թիւ նը ևս  այն քան է, որ չափ և մի 
բռնա կա լի. վասն զի վա տը, ինչ պէս ար դէն ա սա ցինք, նո ցա 
հա մար մի սո վո րա կան բան դառ նա լով՝ լաւ է թվում. իսկ 
ստու գա պէս լա ւին միտ քը չէ հաս նում: Քա նի՜ քա նի ան գամ 
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Իս րա յէ լա ցիք ցա ւե ցու ցին Մով սէ սի պէս աս տուա ծա խօս, 
հայ րե նա սէր, ազ գա սէր և  անձ նա նուէր մար գա րէի սիր տը, 
ա սե լով, թէ Ե գիպ տո սումն ա ւե լի լաւ էինք ապ րում: Եւ ին-
քը՝ մեծն ի մար գա րէս Մով սէս՝ քաջ գի տէր, որ այս պի սի 
մի ժո ղո վուրդ եր բէք կա րող չէ ի մա նալ իւր լաւն ու վա տը, 
մինչև չզար գա նայ նո րա միտ քը. ա պա թէ ոչ՝ նո րա հա մար 
միև նոյն կը լի նի սոխն ու սխտո րը Ե գիպ տո սի, մա նա նան 
և լո րա մար գին Սի նա յի: Նո ցա մտա ւոր զար գաց մա նը նա-
յե լով՝ ա ւե լի բնա կան էր նո ցա հոր թի գլուխ պաշ տե լը, քան 
թէ եր կինք և  եր կիր Ս տեղ ծո ղին: Նա քաջ գի տէր, որ նա խա-
պա շա րունք նե րից և բռ նու թիւն նե րից կաշ կան դուած ծե րե-
րին դժուա րին է ճշմար տու թեան մօ տեց նել, դուք, կա սէ չէք 
կա րող տես նել Ա ւե տեաց եր կի րը, այլ ձեր որ դի քը կը տես-
նեն: Եւ որ պէս զի նա խա պատ րաս տէր մի ազ նիւ սե րունդ, 
ճշմա րիտ Աստ ծուն ճա նա չող և պաշ տող մի ազգ, գրում է 
նա Աստ ծոյ պա տուի րանք նե րը և մե ծա գոր ծու թիւն նե րը. մի 
ամ բողջ ցե ղի ու սու ցա նում է իւր գրքե րի պա րու նա կու թիւ-
նը և պա տուի րում է նո ցա ա մե նայն տօ նի օր կար դան ʼի 
լուր ժո ղովր դեան, որ տես նեն ի րենց ան ցեա լը, նոյ նը հա-
մե մա տե լով ի րանց ներ կա յի հետ, զգան ի րանց խստասր-
տու թիւ նը և Աս տու ծոյ զգթա ռա տու թիւ նը. ի րանց տգի տու-
թիւ նը և Աս տու ծոյ ի մաս տու թիւնն ու նե րո ղամ տու թիւ նը. 
ի րանց մո լո րու թիւ նը և Աստ ծուց հրա ւէ րը. ի րանց օ րէնք նե-
րի սրբու թիւ նը և հե թա նո սաց ա նօ րէ նու թիւ նը. ի րանց լոյ սը 
և նո ցա խա ւա րը: Զ գան էակ նե րի ա րա րած լի նե լը և Ա րար-
չի ա նեղ և  ան սահ ման լի նե լը, որ չշե ղին ու ղիղ ճա նա պար-
հից, յընկղ մին մո լո րու թեանց մէջ: Այս միակ ճա նա պար հով 
միայն կա րո ղա ցաւ հաս նել իւր նպա տա կին Մեծ Մար գա-
րէն և  այն քան յարգ ու պա տիւ ստա ցաւ իւր նա խա պատ-
րաս տած սերն դից, որ վա խե նա լով, թէ մի գու ցէ յե տա գայ 
սե րունդք աս տուա ծաց նեն նո րան և պաշ տեն, ան հե տա ցաւ 

նո ցա նից, որ ակ ներև ա պա ցոյց է, թէ ո՛չ փառք և  ո՛չ պա-
տուա սի րու թիւն ստի պե ցին նո րան այս մե ծա գոր ծու թիւ նը 
կա տա րել, այլ միայն իւր առ Աս տուած և  առ իւր ազգն ու-
նե ցած ան սահ ման սէրն էր նո րան ոգ ևո րո ղը և  այն նո րա 
միակ վարձ քը:

Այս պէս մարդ կու թեան մէջ եր բեմն եր բեմն գի սա ւոր 
աստ ղե րի պէս երև ցած բա րո յա սէր, ու սում նա սէր և  ազ գա-
սէր ան ձինք, ո րոնք զգա ցել են, որ մաս նա ւո րի բաղ դա ւո-
րու թիւ նը ա պա բաղդ ընդ հա նու րի մէջ ա պեր ջան կու թիւն է 
միան գա մայն և թ շուա ռու թիւն, ա մե նայն ջանք և ճիգն ’ի 
գործ են դրել մերթ բա նիւ և մերթ գրով հաս կաց նել ժո-
ղովր դին իւր սե փա կան ի րա ւուն քը, շար ժել նո րա ինք նա-
գոր ծու նէու թիւ նը, և  իբրև ա մե նա հեշտ մի ջոց հաս նե լու այդ 
նպա տա կին, մատ նա ցոյց են ե ղել Ու սում նա րա նի վե րայ: 
Ու սում նա րա նը, այս մարդ կա յին սե ռի ջուրն ու հո գին, ո րից 
ա ռանց կրկին ծնա նե լու նո րա փրկու թիւն չկայ. ʼի սկզբա նէ 
ան տի մինչև մեր օ րե րը մար դա տեաց և բռ նա սէր մար դոց 
աչ քում՝ փուշ է ե ղել. վասն զի դա՛ է, որ մի ամ բողջ ժո ղո-
վուրդ ստրկու թեան, աղ քա տու թեան, նա խա պա շար մանց 
և հա զար ու մէկ քստմնե լի հան գա մանք նե րի ան գութ և 
զազ րա տե սիլ ճան կե րից ա զա տում և մար դա վա յել վի ճա կի 
մէջ է ձգում: Դա՛ է, որ իբրև մի երկ րոր դա կան ա ւա զան՝ մի 
ազ գի բո լոր ան դամ նե րին նո րէն ծնա նում, մի սիրտ և մի 
հո գի, մի ա րիւն և մի մար մին է առ նում ա մե նին: Դա՛ է, որ 
մի ազ գի մէջ ցա նուած չար ո րոմ նե րը ժո ղո վում և  այ րում է 
ան շէջ հրով. որ հեր կում է մի բո լո րո վին խո պա նա ցած ան-
դաս տան, և նա խա պատ րաս տում նո րան բու սու ցա նե լու 
այն բա րի սեր մե րը, որ մեր Ա րա րի չը ’ի սկզբա նէ դրել է 
նո րա մէջ և  եր կայ նամ տու թեամբ սպա սում է նո րա ա ճե լուն 
և բեղմ նա ւո րե լուն: Եւ ո րով հետև միայն գո ղը կու զէ մութ 
գի շեր, ձկնոր սը պղտոր ջուր, խա բե բան՝ յի մա րու թիւն, 
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անզ գա մը՝ մո լու թիւն, բռնա կա լը՝ եր կիւղ և ստր կու թիւն, 
ա ղուէ սը՝ որջ, թռչու նը՝ բոյն և  այլն և  այլն, Ու սում նա րա նը 
զտում, մաք րում է այդ աղ տե ղի և  ան վա յել յատ կու թիւն քը, 
էլ այ նու հետև մար դոց մո լու թիւ նը սնունդ չի գտնում և հետ-
ևա պէս ան հե տա նում է մո լու թիւ նը. եր կի րը եր կինք է փոխ-
վում և մար դը Աս տուած, զի «Որք ըն կա լան զնա, ետ նո ցա 
իշ խա նու թիւն որ դիս աս տու ծոյ լի նիլ»:

Այս ա մե նա կար ևոր պա հանջ մուն քը քաջ յայտ նի լի նե լով 
և մեր հա սա րա կաց Հօ րը, Գ թա ռատև Ազ գա սէր Հայ րա պե-
տին, իւր վար դա պե տու թեան օ րե րը ան գամ, ուր որ դրել 
է իր ոտ քը՝ նոյն տեղ կա ռու ցել է և Ազ գա յին Դպ րոց ներ: 
Ե թէ ընդ իշ խա նու թեամբ այ լոց ժա մա նա կը՝ այս փրկա րար 
հիմ նար կու թիւն քը նո րա սրտին մօ տիկ և սի րե լի ա ռար կան 
է ե ղած, ո՞ր չափ ա ռա ւել այս օ րուան օրս նո րա հա մար սի-
րե լի և փա փա քե լի է բո լո րո վին իւր ազ գօ գուտ նպա տակ-
նե րին յար մա րա ցու ցած Ու սուս նա րան նե րի կա ռու ցու մը: 
Բայց ե թէ, Տէր մի ա րաս ցէ, չյա ջո ղի նո րան հաս նե լու իւր 
նպա տա կին, ար դեօք ո՞վ կը լի նի մե ղա ւոր: Մենք ար դէն 
պա տաս խա նե ցինք այս հար ցին նա խըն թաց պար բե րու-
թեանց մէջ. բայց դար ձեալ կը կրկնենք որ՝ ե թէ մի ազ գի 
մտա ւոր ան դաս տան նա խա պատ րաս տուած չէ ըն դու նե լու 
իւր մէջ բա րի սեր մեր, սեր մա նո ղը թող լի նի Աս տու ծոյ որ-
դի, չի՛ ա ճիլ, չի բեղմ նա ւո րիլ նո րա մէջ, զի « Յիւրսն եկն և  
իւրքն զնա ոչ ըն կա լան»: Բայց այս պի սի են թադ րու թիւն-
ներ ան տե ղի է ա նել մեզ այժմ, երբ տես նում ենք ակ ներև, 
որ մեր Ազ գը էլ այն չէ, ինչ որ էր մի քա նի դար ա ռաջ: Մեր 
Ազ գի պա հանջ մուն քը այժմ մե՛ծ է, կա րօ տու թիւ նը ակ ներև. 
նա զգում է իւր թե րու թիւն քը, չի հա սել մտա ւոր զար գաց-
ման այն կէ տին, որ ինք նու րոյն լցու ցա նէ իւր թե րու թիւն քը. 
նա, հա րա զատ որ դու հպա տա կու թեամբ, ցան կա նում է, որ 
իւր բո լոր ձեռ նար կու թեանց մէջ իւր սրտի միակ մխի թա-

րու թեան, իւր նախ նի փա ռաց միակ ժա ռան գի սուրբ մատն 
ու օրհ նու թիւ նը լի նի նո րան ա ռաջ նոր դո ղը:

Այս օ րուան օրս մեր ազ գու թիւ նը քա ղա քա կան չէ, այլ 
բա րո յա կան: Այս պի սի դրու թեան մէջ ի՞նչ տե սակ մար դոց 
մէջ ա ւե լի կա րօ տու թիւն ու նինք մենք, ե թէ ոչ բա րե կիրթ, 
ժրա ջան, ազ գա սէր և  անձ նա նուէր հոգ ևո րա կան նե րի մէջ: 
Եր բէք պա տա հած չէ, որ մի ազգ ու նե նա լով լու սա ւոր և 
գիտ նա կան հոգ ևո րա կան ներ, նա թշվա ռու թեան մէջ լի նի 
ե ղած, և սո րա հա կա ռակ, եր բէք պա տա հած չէ, որ մի ազգ 
եր ջա նիկ լի նի, ե թէ նո րա հոգ ևո րա կան նե րից բաղ կա նում 
է մի տգէտ և խա բե բայ դա սա կարգ: Մարդ կու թեան պատ-
մու թիւ նը ակ ներև ցոյց է տա լիս, որ իւ րա քան չիւր ազգ իւր 
հոգևո րա կան նե րի բա րո յա պէս և մ տա ւո րա պէս անկ ման 
հետ ընկ նում է և կանգն ման հետ կանգ նում: Վասն զի ժո-
ղովր դի հո գին՝ կեան քը հոգ ևո րա կան նե րի ձե ռին է, նո քա 
են նո րա պաշտ պա նո ղը և մատ նո ղը Աս տու ծոյ և թա գա-
ւո րի առջև, նո ցա հետ կա պո ղը և  ար ձա կո ղը: Մենք չենք 
տես նում ոչ մի ժա մա նակ, որ Աս տու ծոյ կամ թա գա ւո րի 
ազ դե ցու թիւ նը ա ռանց միջ նոր դու թեան հոգ ևո րա կան նե րի 
ներ գոր ծե լիս լի նի ժո ղովր դի վե րայ: Սկզ բու մը ժո ղո վուր-
դը ներ կա յա նում է մեզ իբրև մի ե րե խայ, ո րի լե զուն ոչ այլ 
ոք գի տէ, բայց միայն հոգ ևո րա կա նը. ուս տի և  ան մի ջա պէս 
դառ նում է նո րա թարգ մա նը, որ ու րի շի միտ քը նո րան հաս-
կաց նէ, նո րա միտ քը ու րի շին: Մի կողմ դնենք հէ թա նոս 
ազ գե րը, ո րոնք ան մի ջա պէս կա խումն են ու նե ցել ի րանց 
կրօ նա կան նե րից. վերց նենք Աս տուա ծա շունչ գիր քը, նո րա 
մէջ ան հա մար օ րի նակ ներ կան, ո րոն ցով կա րող ենք ա պա-
ցու ցա նել, թէ որ չափ մեծ է ե ղել հոգ ևո րա կան նե րի ազ դե-
ցու թիւ նը ժո ղովր դեան վե րայ: Աս տուած Մով սէս մար-
գա րէին Փա րա ւօ նի մօտ ու ղա կե լով՝ մատ նա ցոյց է լի նում 
Ա հա րօ նի վե րայ, որ նա խօ սի թէ Փա րա ւօ նի և թէ ժո ղովր-
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դեան հետ. և սո րա պատ ճա ռը ոչ այլ ինչ է ե թէ ոչ նոյն իսկ 
Ա հա րօ նի հոգ ևո րա կան լի նե լը, ո րով ան շուշտ ա ւե լի ազ-
դե ցու թիւն կու նե նար ժո ղովր դի վե րայ, քան թէ Մով սէսն 
ին քը: Այս պէս Աս տուած միշտ հոգ ևո րա կան նե րի ձե ռով 
է խօ սում ժո ղովր դի հետ ա սե լով. «Ա սա՛ Փա րա ւօ նին, որ 
ար ձա կէ իմ ժո ղո վուր դը: Ա սա՛ ժո ղովր դին, որ սուրբ պա հէ 
ի րէն: Քեզ պա հա պան եմ դրել իմ ժո ղովր դի վե րայ, ե թէ դու 
չու սու ցա նես ա նօ րի նին և նա իւր ա նօ րէ նու թեան մէջ մեռ-
նի, նո րա ա րիւ նը քե զա նից կը պա հան ջեմ: Թա գա ւոր ներն 
էլ հոգ ևո րա կան նե րին են դի մում, որ նո քա ժո ղովր դի սէ րը 
և հա ւա տար մու թիւ նը դէ պի ի րեն դարձ նեն: Ժո ղո վուրդն էլ 
հոգ ևո րա կան նե րին է դի մում, և նո ցա միջ նորդ շի նում իւր և 
Աս տու ծոյ մէջ, իւր և թա գա ւո րի մէջ: Ա սա ցէ՛ք թա գա ւո րին, 
որ թեթ ևաց նէ իւր հար կը, ա սա ցէք թա գա ւո րին որ վերց-
նէ իւր բռնու թիւ նը. ա ղօ թե ցէք Աս տու ծուն, որ այս ինչ պա-
տի ժը վերց նէ մե զա նից: Նո քա էլ միշտ և  ա մեն ժա մա նակ 
կա տա րել են ժո ղովր դի խնդիր քը, պահ պա նել են նո րա 
կեան քը, հա րա զատ մօր պէս խնամք են ու նե ցել նո ցա վե-
րայ՝ աս տու ծոյ հրա մա նին հա մե մատ, և  երբ չեն կա րո ղա-
ցել ուղ ղա կի հաս նել ի րանց նպա տա կին, նո ցա ո գուն ոյժ և 
զօ րու թիւն են տուել, մխի թա րե լով և  ոգ ևո րե լով, որ ա ռանց 
ընկ ճուե լու՝ կա րո ղա նան տա նել բնա կան և քա ղա քա կան 
դժբաղ դու թեան ցը»:

Մար դուս մտքի զար գա ցու մը ընդ հա տումն չու նի: Մի կէ-
տի վե րայ կանգ առ նել և կաշ կան դուել նո րան անհ նա րին 
է: Իսկ բա րո յա կան ճշմար տու թիւ նը միշտ մնում է ան փո-
փոխ. նա ոչ ա ւե լա նալ ու նի և  ոչ նուա զիլ. նա էր, կայ և կը 
լի նի միշտ մի և նոյ նը: Սկզ բու մը մար դոց միակ ուս մուն քը 
այս բա րո յա կան ճշմար տու թիւնն է և դո րան ու սու ցիչ լի-
նե լով հոգ ևո րա կանք, ժո ղովր դի միակ դաս տիա րա կը լի նե-
լով հոգ ևո րա կանք, այդ պատ ճա ռով մեծ յարգ ու պա տիւ էլ 

ու նե նում են նո րա առջև, և հետ ևա պէս մեծ ազ դե ցու թիւն 
էլ գոր ծում են նո րա վե րայ: Բայց՝ միայն հո գե կան յայտ-
նու թիւն քը չեն, որ ազ դե ցու թիւն ու նին մար դուս զար գաց-
ման վե րայ. բնա կան և քա ղա քա կան հան գա մանք ներն ևս  
ոչ պա կաս ազ դե ցու թիւն ու նին մար դուս վե րայ: Երբ որ 
այս վեր ջին հան գա մանք նե րը բա րե յա ջող են, այդ ժա մա-
նակ ժո ղովր դի մէջ ծա ւալ վում է այլ և  այլ ուս մունք, ո րոնք 
միայն ըստ եր ևու թին են տար բեր կրօ նա կան ուս մուն քից, 
բայց բուն հո գուն նա յե լով՝ ա ռաջ նոյ մի և նոյն նպա տակն 
ու նին: Հոգ ևո րա կան մա սը մեղք է հա մա րում խոս տո վա նել 
այս ճշմար տու թիւ նը, ուս տի և զուրկ է մնում դո րա նից և 
դա դառ նում է ժո ղովր դի սե փա կա նու թիւն: Այդ ժա մա նակ 
ժո ղո վուր դը ե րեք գլխա ւոր դա սա կար գի է բա ժան վում - 
ա նուս, ու սում նա կան և կ րօ նա կան: Հետզ հե տէ շա տա նում 
է ու սե լոց թի ւը, և  որ քան շա տա նում է, այն քան նուա զում է 
կրօ նա կան նե րի ազ դե ցու թիւ նը և նո ցա ուս մուն քը մի շին-
ծու և խա բե բայ բան է թվում ժո ղովր դին, ինչ պէս և  ա ռաջ-
նո ցը՝ նո ցա: Եւ այս շրջա նի մէջ թէև ա ւե լա նում է ժո ղո վուր-
դի մտա ւոր ոյ ժը, բայց միա կող մա նի լի նե լով՝ մի նոյն քան 
ևս պա կա սում է նո րա կեն սա կան, հո գե կան ոյ ժը, որ ե թէ 
եր կար ժա մա նակ շա րու նա կուի այս պէս, նա հետզ հե տէ կը 
նուա զի, կը ոչն չա նայ և կան հե տա նայ: Բայց բանն այդ տե-
ղը չէ հաս նում: Երբ մարդ ինք նա ծա նօ թու թեան է գա լիս, 
զգում է իւր սխալ մուն քը, ձեռք է մեկ նում կրօ նա կա նին և 
փո խա նակ չա րի չար հա տու ցա նե լու, նո րան էլ բե րում՝ իւր 
հա ւա սա րա կից է ա նում մտքի կող մա նէ, որ նա կա րո ղա նայ 
հաս կա նալ նո րա լե զուն և  ու ղիղ թարգ մա նը լի նել, ինչ պէս 
որ էր նո րա ե րե խայ ժա մա նա կը: Այս պէս երբ մի ազ գի հոգ-
ևո րա կանք և  աշ խար հա կանք ձեռք ձեռ քի տուած միա բան 
սի րով յա ռաջ են գնում, այդ պի սի ժո ղովր դի թէ ո գե կան և 
թէ մտա ւոր ոյ ժը օ րէ ցէր ա ճում և զար գա նում է և հետ ևա-
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պէս հոգ ևո րա կանք ստա նում են ի րանց կորց րած նախ կին 
փառքն ու պա տի ւը:

Այս օ րուան օրս մենք գոհ չենք մեր հոգ ևո րա կան նե րից, 
չենք պատ վում նո ցա ըստ ար ժան ւոյն: Ի՞նչ է սո րա պատ-
ճա ռը, ի՞ն չու հա մար մեր նախ նի եր ջան կա յի շա տակ հո-
գե ւո րա կանք ևս  այս աս տի ճան ան պա տուած չէին, վասն 
զի այն ժա մա նակ նո քա ըստ զար գաց ման ան հա մե մատ 
բարձր էին ժո ղովր դեան զար գաց մա նից, ուս տի և մեծ յարգ 
ու պա տիւ ու նէին նո րա ա ռաջև. բայց այժմ բո լո րո վին ընդ 
հա կա ռակն ենք տես նում՝ Գի տու թիւ նը և  ու սու մը ան ցել է 
աշ խար հա կան նե րի ձեռ քը, հոգ ևո րա կանք յետ են մնա ցել. 
եր կո ցունց մէջ մտաց հա մա պա տաս խա նու թիւն չկայ. մի նը 
միւ սին տգէտ է հա մա րում, միւ սը մէ կէ լին ա ղան դա ւոր. և  
ո րո հետև այդ սու տա նուն ա ղան դա ւոր նե րի թի ւը այժմ շա-
տա ցել է, փո խա նակ այս տե ղից այն տե ղից հա լա ծուե լուց, 
այժմ ի րանք են հա լա ծում, ան պատ վում և նա խա տում: 
Հոգ ևո րա կա նը, որ պի տի լի նի բա րո յա կա նու թեան դաս-
տիա րակ, ա ռա քի նու թեան հա յե լի, որ բոց մխի թա րիչ, միով 
բա նիւ որ պի տի այն աս տի ճան յարգ ու պա տիւ ու նե նայ 
իւր ժո ղովր դի մէջ, որ նո րա ձայ նը քա րան ձաւ նե րու ար ձա-
գան քը չը լի նի, նո րա խօս քը գե տի նը չընկ նի, այդ հա մար-
մուն քը պակ սեց րել է նա ոչ թէ նո րա հա մար, որ ժո ղովր դի 
սէ րը, հա ւա տը սա ռել է, կամ իբր թէ ա ղան դա ւոր նե րը շա-
տա ցել են, այլ ո րով հետև մտա ւոր զար գաց ման մէջ շատ և 
շատ յետ է մնա ցել նա1:

1 Այսօրից չորս հինգ տարի առաջ մեր Մայր Աթոռը խելացի եւ ուսում-
նական մարդոց վերայ բանադրանաց եւ յանդիմանութեան կոն դակ-
ներ էր ուղարկում, իսկ մօտը եկողներին եւ իրանց ազգաշահ ծա-
ռայութիւնը առաջարկողներին դուրս անում անպատուելով: Այս մի 
քանի մասնաւորների սխալմունքը որ աւելի կրօնասիրութեան եւ 
բարեսրտութեան հետեւանք էր, քան թէ չարամտութեան եւ ազգա-
տեցութեան, վերագրեցաւ Սուրբ Էջմիածնի ընհանուր միաբանու-

Ա հա՛ այս ազ գա կոր ծան եր ևութ քի ա ռաջքն առ նե լու 
նպա տա կով՝ մեր հա սա րա կաց հայ րը, մեր Վե հա փառ Հայ-
րա պե տը՝ նա խըն թաց Մա յի սի 25-ին՝ իւր Օծ ման երկ րորդ 
տա րե դար ձի օ րը մի հո յա կապ ու սում նա րա նի հիմն դրաւ, 
ո րոյ միակ և  եթ նպա տա կը պի տի լի նի տալ մեր ազ գին բա-
րո յա կան և  ու սում նա կան Հոգ ևո րա կան ներ: Ա սում եմ տալ 
մեր Ազ գին, ու րեմն Ազ գի հա մար են լի նե լու այդ հոգ ևո րա-
կան նե րը, ազ գի բա րօ րու թեա նը պի տի ծա ռա յեն: Ուս տի կը 
յու սանք, որ ազ գը իւր սե փա կան, իւր ան ձին վե րա բե րեալ 
բո լոր հոգ սե րը չի բար ձիլ մի այն պի սի Հայ րա պե տի վե րայ, 
ո րոյ շրջա կայ հան գա մանք նե րին նա յե լով, բա ցի Աս տու-
ծոյ միակ ո ղոր մու թեան և Ազ գի միա բա նա կան սի րով աշ-
խա տու թեան՝ ու րիշ բա նի վե րայ կա րող չէ դնել իւր յոյ սը և 
հետ ևա պէս տես նել իւր հան րա շահ մտադ րու թեանց և ձեռ-
նար կու թեանց օգ տա ւէտ ար դիւն քը: Ա յո՛, նա այս օ րուան 

թեանը, որ երբէք զուրկ չէ եղել հեռատես եւ խելացի անդամներից, եւ 
տեղիք տուաւ մեր ուսումնականներին մեր հոգեւորականութեան մէջ 
երեւակայել միջին դարու արեւմտեան հոգեւորականութեան պատ-
կերը, որ աններելի սխալմունք էր: Ս. Էջմիածինը բաց է այժմ ճշմա-
րիտ ազգասէրների համար, գործունեայ եւ աշխատասէր մարդոց 
համար: Չունի այլեւս իւր առաջուան հարստութիւնը, որ կա րողանայ 
դրամով գրաւել օգտաւէտ մարդոց, բայց ճշմարիտ ազ գասիրի համար 
ցանկալի է առաւել գործունէութեան լայն ասպարէզ ունենալը, քան 
թէ դրամական մեծ վարձտրութիւնը: Կը յուսանք ուրեմն, որ մեր 
ազգի եռանդոտ եւ ազգին ծառայելու նախապատ րաստուած անձինք 
այլ եւս չեն կասկածիր, որ Էջմիածնի մայրական գիրկը պատրաստ է 
նոցա ընդունելու: Եւ այսպիսի անձանց այստեղ գտնուելուց յետոյ, 
կասկած չկայ, որ ազգի ընդհանրութիւնն էլ անտարբեր չի մնալ, այլ 
ամենայն կերպով կը պահպանէ իւր կեանքի միակ կենտրոնը, իւր 
սիրտը, առանց որոյ մի օր չի կարող շունչ քաշել եւ կը մատնուի 
յաւիտենական կորստին: Ժամանակ է, որ մենք զգանք այս անհերքելի 
ճշմարտութիւնը եւ փոխանակ ճշմարիտ սրտացաւութեան, երեխայա-
կան թեթեւա մտութեամբ չպղտորենք ազգի միտքը, չյուսահատինք 
մասնաւորների մոլորութիւններից, խար դախութիւններից: Այս մա-
սին ուրիշ անգամ երկար կը խօսինք:
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օրս մեր Ազ գի պետն և գ լուխն է, սա կայն, ինչ պէս ար դէն 
ա սա ցինք, գլուխն ինքն ըստ ին քեան ո չինչ նշա նա կու թիւն 
չու նի, ա ռանց ամ բող ջու թեան միւս ան դամ նե րի, որ է Ազ գի 
ընդ հան րու թիւ նը և  ամ բող ջու թիւ նը, թէ՛ մեծ և թէ՛ փոքր, թէ՛ 
աղ քատ, և թէ՛ հա րուստ, թէ՛ աշ խար հա կան և թէ՛ հոգ ևո րա-
կան: Գ լու խը մտա ծում է, ոտ նե րը պի տի եր թան, ձեռ նե րը 
պի տի գոր ծեն: Կը յու սանք ու րեմն, որ մեր Ազ գը այս ի րեն 
սրտի ա մե նա մօ տիկ հան գա ման քի վե րայ ան տար բեր չի 
նա յիլ, այլ ա մե նայն կեր պով, թէ նիւ թա պէս կաշ խա տէ ʼի 
կա տար հա սու ցա նել իւր իսկ սրտի խոր հուրդ նե րը, շնոր հիւ 
իւր Վե հա փառ Հայ րա պե տին՝ ԳԷՈՐԳ Դ-ի և  իւր Ո ղոր մած 
Կայ սեր՝ ԱՂԷՔՍԱՆԴՐ Բ-ի, ո րոց օ րե րու մը ար դէն սկսել 
է լու սա ւո րու թեան ա րե գա կը իւր ճա ռա գայթ նե րը թա փան-
ցել բազ մա դա րեան և բազ մա վաս տակ Հայ կա զեան սերն-
դի մէջ:

ՂԱԶԱՐՈՍ ԱՂԱՅԵԱՆՑ

«Ա րա րատ», 1869, 1 1 էջ 25-32:

¹ 2

ՀԱՄԱՌՕՏ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՃԵՄԱՐԱՆԻ 
Ս. ԷՋՄԻԱծՆԻ

Ա. Ն պա տակ Ճե մա րա նի Ս. Էջ միած նի է` պատ րաս տել 
զկու սակ րօն ե կե ղե ցա կանս բա րե կիրթս եւ քա ջահ մուտս 
Ե կե ղե ցա կան եւ Աս տուա ծա բա նա կան ուս մանց եւ ար տա-
քին կա րե ւոր և կեն ցա ղօ գուտ գի տու թեանց եւ լե զուաց ի 
պէտս Հա յաս տա նեաց Ե կե ղեց ւոյ:

Բ. Ճե մա րան Ս. Էջ միած նի պար տի լի նել ընդ ծայ րա գոյն 
իշ խա նու թեամբ Կա թու ղի կո սի ա մե նայն Հա յոց:

Գ. Ճե մա րան Ս. Էջ միած նի պահ պա նի ար դեամբք Մայր 
Ա թո ռոյ Սր բոյ Էջ միած նի և նուի րա բե րու թեամբք Հա յոց:

Դ. Բաց ի յընդ հա նուր վե րահս կո ղու թե նէ Վեհ. Կա թու-
ղի կո սի` վա րէ զներ քին եւ զար տա քին կա ռա ւա րու թիւնս 
Ճե մա րա նի Ս. Էջ միած նի` Վե րա տե սուչն նո րին` օգ նա կա-
նու թեամբք 1. Ու սում նա կան եւ 2. Տն տե սա կան ժո ղո վոց 
եւս 3. Ընդ հա նուր Խորհր դա րա նի:

Ե. Ի Ճե մա րա նի Ս. Էջ միած նի բաց ի Վե րա տես չէ գոն` 
Օգ նա կան Վե րա տես չի, Ու սուց չա պետք եւ ու սու ցիչք, Վե-
րա կա ցուք, Բ ժիշկ, Մա տե նա դա րա նա պետ, Քար տու ղար, 
Տն տես եւլն:

Զ. Ի Ճե մա րա նի Ս. Էջ միած նի ըն դու նին Հայ կազն պա-
տա նիք յա մե նայն վի ճա կաց Ե կե ղեց ւոյ Հա յաս տա նեաց, 
որք պար տին լի նիլ որբք կամ ի դա սա կար գէ աղ քատ ծնո-
ղաց, եւ ա մե նե քեան պահ պա նին եւ ու սա նին ձրիա պես:

Է. Ի Ճե մա րա նի Ս. Էջ միած նի ըն դու նին յա ռա ջա դէմ եւ 
ըն դու նակ ա շա կերտք, ա ւար տեալքն զուս մունս իւ րեանց ի 
վա նօ րայս եւ ի թե մա կան Դպ րա նոցս, յու սում նա րանս եւ ի 
Միջ նա կարգ ե կե ղե ցա կան դպրոցս` ըստ նա խըն թաց հար-
ցաքն նու թեան ի Ճե մա րա նի` հա մա ձայն ա ռան ձին Հ րա-
հան գի:

Ը. Հա սակ ցան կա ցո ղաց մտա նել ի Ճե մա րան պար տի 
լի նել ոչ նուազ քան զ14 ամն եւ ոչ ա ռա ւել քան զ16:

Թ. Ճե մա րանն ու նի զվեց լսա րանս (դա սա րան) իւ րա-
քան չիւրն մի ա մեայ ըն թա ցիւք (շրջա նաւ):

Ժ. Ի Ճե մա րա նի ա մե նայն ա ռար կայք եւ գի տու թիւնք 
ա վան դին յատ կա պէս ըստ սո վո րու թեան մայ րե նի լե զուաւ:

ԺԱ. Ի Ճե մա րա նի ա ւան դին:
1. Կ րօ նա գի տու թիւն ըն դար ձակ` ըստ դա ւա նու թեան 

Հա յաս տա նեայց ե կե ղեց ւոյ:
2. Պատ մու թիւն Հա յաս տա նեայց ե կե ղեց ւոյ:
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3. Ընդ հա նուր Ե կե ղե ցա կան պատ մու թիւն:
4. Գի տու թիւն եւ մեկ նու թիւն Սուրբ Գ րոց:
5. Աս տուա ծա բա նու թիւն տե սա կան, գործ նա կան, 

բա րո յա կան եւ բաղ դա տա կան:
6. Տօ մա րա գի տու թիւն Ե կե ղե ցա կան եւ հմտու թիւն 

Ժա մա նա կագ րու թեան:
7. Կր թու թիւն Ե կե ղե ցա կան բեմ բա սա ցու թեան:
8. Վարք սրբոց հարց յի շա տա կե լոց ի տօ մա րի Հա-

յաս տա նեայց Ե կե ղեց ւոյ:
9. Ե կե ղե ցա կան ի րա ւա բա նու թիւն:

10. Ազ գա յին եւ Ընդ հա նուր Դի ցա բա նու թիւն:
11. Փի լի սո փա յու թիւն ( Հո գե բա նու թիւն եւ Տ րա մա բա-

նու թիւն) եւ պատ մու թիւն փի լի սո փա յու թեան:
12. Ազ գա յին պատ մու թիւն եւ Աշ խար հագ րու թիւն:
13. Ընդ հա նուր եւ Ռու սաց պատ մու թիւն եւ աշ խար-

հագ րու թիւն:
14. Թուա բա նու թիւն, Բ նա գի տու թիւն ( Ֆի զի քա) եւ 

Տիե զե րա գի տու թիւն:
15. Բ նա կան պատ մու թիւն:
16. Հ յա կա բա նու թիւն հա րուստ եւ մա տե նա գի տու-

թիւն Հա յոց:
17. Լե զու ռու սաց:
18. Լե զու գաղ ղիաց ւոց:
19. Լե զու լա տի նաց ւոց:
20. Լե զու հու նաց:
21. Լե զու եբ րա յեց ւոց:
22.  Գ ծագ րու թիւն եւ Ն կար չու թիւն (ա ռա ւե լա պէս ե կե-

ղե ցա կան):
23. Ձայ նագ րու թիւն հա յոց:

ԺԲ. Ու սում նա ւարտ ա շա կերտք Ճե մա րա նի պար տին 
ըն դու նիլ յատ կա պես զաս տի ճան վար դա պե տու թեան եւ 
առ հա սա րակ ե կե ղե ցա կա նու թեան, եւ իբ րեւ բա ցա ռու-
թիւն` (կար գին) յու սուց չու թիւն յազ գա յին ու սում նա րանս:

ԺԳ. Վասն ներ քին եւ ար տա քին կա ռա ւա րու թեան Ճե-
մա րա նի Ս. Էջ միած նի ու նի հրա տա րա կիլ ա ռան ձին ընդ-
հա նուր կա նո նադ րու թիւն:

«Ա րա րատ», 1874, 1 7, էջ 263-265:

¹ 3

ՃԵՄԱՐԱՆ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ

Ներ կայ տար ւոյս յա ռա ջի կայ Սեպ տեմ բեր ամ սոյ մէջ 
Մայր Ա թո ռոյ Ս. Էջ միած նի նո րա կա ռոյց Ճե մա-

րա նի բա ցուի լը կար գադ րուած լի նե լով՝ Վեհ. Հայ րա պետ 
յատ կա պէս ե րեք Վար դա պետ ներ` Արժ. Ա րիս տա կէս Սեդ-
րա կեան, Գէորգ Սու րէ նեանց և Վա հան Բաս տա մեանց, 
խրկեց Ռու սաս տա նի Հա յոց վի ճա կաց մէջ նշա նա կեալ 
տե ղե րէն ա շա կերտ նե րը ընտ րե լոյ և յ ղե լոյ հա մար յա տուկ 
հրա հանգ նե րուն հա մա ձայն, որք մինչև ց20 Օ գոս տո սի 
այսր պէտք է հա սա նին և պատ րաստ լի նին:

Տաճ կաս տա նի և Պարս կաս տա նի վի ճակ նե րէն ևս յա-
տուկ Կոն դա կօք ա շա կերտ ներ պա հան ջուե ցան:

Յա ջորդ թեր թի մէջ պի տի հրա տա րա կեմք կոն դա կաց, 
հրա հան գի, Ճե մա րա նի հիմ նա կան ծրագ րի պատ ճէն քը և  
ա շա կեր տաց թուոյն վե րայ հա մա ռօտ տե ղե կու թիւն ներ:
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ՀՐԱՀԱՆԳ

ՍԱԿՍ ԸՆՏՐԵԼԻ ԱՇԱԿԵՐՏԱՑ ՃԵՄԱՐԱՆԻ 

Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ

Որք (ա շա կերտք) պար տին լի նել
1. 14-16 ա մեայք:
2. Հա կա մէտ լի ցին ի կղե րա կա նու թիւն՝ սակս պատ րաս-

տե լոյ զան ձինս իւ րեանց ի կու սակ րօն պաշ տօ նեայ Ե կե-
ղեց ւոյ Հա յաս տա նեայց:

3. Ի ցեն, որբք, կամ որ դիք աղ քատ ծնո ղաց, ա ռող ջա-
կազմք, փափ կա ձայնք, ու շիմք, վկա յեալք ի բա րի վարս, ո՛չ 
ա պուշք կամ թոյլք՝ և  ա նըն դու նակք ուս մանց և  ո՛չ խե ղան-
դամք:

4. Ու նի ցին զվկա յա կան ծննդեան և մկր տու թեան, և 
վ կա յա գիր ի բժշկէ վասն պա տուաս տի ծաղ կին և  ա ռողջ 
կազ մուա ծոյն, ևս  ա զատ լի ցին ի ցե ղա կան ախ տակ րու թե-
նէ:

5. Գի տաս ցեն գո՛ նէ`
ա. յԱ ռա ջին մասն Հայ. Քե րա կա նու թեան,
բ. զ Հա մա ռօտ Ք րիս տո նէա կան վար դա պե տու թիւն և 

զ Պատ մու թիւն Հին և Նոր
Կ տա կա րա նաց,

գ. զ Ռու սե րէն (կամ զ Գա ղիա րէն սակս այ լոց սահ մա-
նաց),

դ. զ Հա մա ռօտ Ազ գա յին Պատ մու թիւն,
ե. զ Հա մա ռօտ Ընդ հա նուր Պատ մու թիւն,
զ. զ Հա մա ռօտ Աշ խար հագ րու թիւն,
է. զԱ. Մասն Թուա բա նու թեան:
6. Ե թէ ա շա կերտք ի ցեն ան համ մա ձայն պա հան ջեալ վե-

րո յի շե լոց պայ մա նաց, ան մի ջա պէս վե րա դառ նան ուս տի 
ե կին:

ՄԻՒՍ ԿՈՆԴԱԿՆ

« Քա նի՛ եր ջա նիկ էր ե կե ղե ցի Հա յաս տա նեայց և  ո՛ր չափ 
բարձ րագ լուխ պան ծայր փա ռօք և զար դու՝ մինչ ա ռաջ-
նոր դէին նմին անձ նուէր՝ բա րե կիրթ և  ու սեալ հո վիւք և 
քաջ կրօ նա գէտ վար դա պետք, որ գե ղա պա ճոյճ իմն պսակ 
հան դի սա ցեալ ի գլուխ Մօրս մեր Հա յաս տա նի՝ ընդ ա մե-
նայն տե ղիս կանգ նէին և հաս տա տէին զե կե ղե ցիս, զվա-
նօ րայս, զդպրոցս և զայլ բա զում բա րե գոր ծա կան վայրս, 
յորս աս տուած պաշ տու թեանն ար փիա կան լոյս բո ցա ճա-
ճանչ փայ լէր և ծա ւա լէր ի սիրտս և  ի միտս ա մե նից Հա-
յազ նեայց: Մայ րե նի լե զու մեր աս տուա ծաշ նորհ սքան չե լի 
կա տա րե լա գոր ծու թեամբ Հայ կա կան ա թու թա յիցն (այ բու-
բեն) և գ րա կա նու թիւն ազ գիս օր քան զօր ընդ հան րա ցեալ՝ 
զմտա ւո րա կան և զ բա րո յա կան յա ռա ջա դի մու թիւն Հայ 
մանկտ ւոյն յա պա հո վի կա ցու ցա նէր, բուռն ջանք ո խե րիմ և 
գի շե րա վաս տակ թշնա մեաց Ե կե ղեց ւոյ և Ազ գի՝ հան դերձ 
բազ մա տե սակ ո րո գայ թիւք ի նո ցունց լա րե լովք՝ ին քեանք 
յին քեանս խոր տա կեալ կոր ծա նէին և  ան հե տա նա յին ա ռա-
ջի ա ռա քի նու թեանց ե րա նե լի թարգ ման չաց մե րոց, և նաւն 
ազ գու թեան մե րոյ ա ռա թուր հա րեալ զլեռ նա կու տակ ա մե-
հի ա լիս յոգ նա խուռն ար կա ծից և փոր ձա նաց՝ ա պա հով 
իմն ժա մա նէր ի դէմ ե դեալն նպա տակ ի նա ւա հան գիստն 
փրկու թեան, իսկ ման կունք նո րոյս սիօ նի պճնա զար դեալ 
լու սով գի տու թեանց և  աս տուած պաշ տու թեան մա կա ղէին 
ի վայ րի դա լար ւոջ երկ նա պատ գամ ա ւե տա րա նա կան վար-
դա պե տու թեանց և  առ ջուրս հանգս տեան եր ջան կա ւէտն 
խա ղա ղու թեան:

Ար դարև ե ղեն դառ նակս կիծ ժա մա նակք՝ յորս հա կա ռա-
կորդք Ե կե ղեց ւոյ մե րոյ յան դուգն խի զա խեալ սպառ նա յին 
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սպառս պուռ կոր ծա նել զայն և զա ւե րակսն ան գամ և յ զի-
շա տակս հա յու թեան և Հա յո րե րոյ բառ նալ յե րե սաց երկ-
րի, այլ սա կայն բա րեխ նամ Աջն Ա նե ղին յա ւէտ հո վա նի և 
պաշտ պան կա ցեալ ա ռա քե լա կան Ե կե ղեց ւոյ մե րում և Ազ-
գիս հա սա նէր ի թի կունս օգ նու թեան՝ շնոր հե լով մեզ զանձ-
նու րաց՝ զբա րե կիրթ ե կե ղե ցա կան և զ հո վիւս, որք զերկ-
նայ նոցն բե րե լով յան ձինս զնմա նու թիւն՝ հա նա պազ զհետ 
կրթէին աս տուա ծայ նոցն պա տուի րա նաց, յա մե նայն դէպս 
պա հա պան և պաշտ պան հան դի սա նա յին ի րա ւանց՝ գո յու-
թեան և  ինք նու րոյ նու թեան Ե կե ղեց ւոյ մե րոյ և  ի նոյն խրա-
խու սէին զջեր մե ռանդ իշ խանս և զ հա մօ րէն ժո ղո վուրդս, որ 
ի ստի պել հար կին ա րեամբ չափ շա հա կա տեալ յա ջո ղե ցան 
ա նա րատ և պայ ծառ պահ պա նել զկրօնս մեր և զ սուրբ Ե կե-
ղե ցի:

Այլ ա ւա՛ղ, քա նի՜ ան հա մե մատ տար բե րու թիւն նշմա րի 
յան ցեալն ընդ ներ կա յիս, յո րում թշուառ որ դիք Հայ կայ 
սփռեալք ի զա նա զան կող մանս աշ խար հի՝ յանհ նա րինս 
տագ նա պին ի խա ւա րի տգի տու թեան՝ ակ նա պիշ և  ան համ-
բեր հայ ցե լով զօգ նու թիւն, և ձայն ա ղա ղա կի նո ցա առ հա-
մազ գա յինս ի ժտումն բա րո յա կան ձեռն տուու թեան մինչև 
յեր կինս հա սա նէ, բայց սա կաւք են որ լսեն, և  ար ժա՞ն ի ցէ 
ար դօք ան տար բեր կալ ի լուր ա ղիո ղորմ հե ծե ծա նաց և ստ-
րաճմ լիկ տա ռա պա նաց հա մա րիւն եղ բարց սի րե լեաց. զի 
ե թէ այլ ևս յա րատ ևես ցեն որ դիք Հայ կայ ի խա ւա րի տգի-
տու թեան, ի ներ կա յիս քօ ղար կեալ վտանգք կորս տեան 
ծան րա գոյն կա րեն լի նել և  ան խու սա փե լիք. քան զի ըստ 
Փրկ չա կանն բա նի՝ հունձք բա զում գո լով և մ շակք սա կաւ 
առ ի կա րող լի նե լոյ օգ նել բա նա ւոր Հօ տիս սի րել ւոյ՝ և  որք 
ենն՝ ըստ մե ծի մա սին ի տգի տու թիւն գո լով խո նար հեալ՝ 
ան հա մա ձայն բո լո րո վին ըն թա ցից և պա հանջ մանց լու սա-
ւոր ժա մա նա կիս, մի թէ հնա՞ր ինչ ի ցէ ակն կա լել ի նո ցա-

նէ զփրկու թիւն Ե կե ղեց ւոյ. ա պա քէն տա րա կու սե լի է այն, 
ո րով և կա րի վտան գա լից՝ ե թէ ո՛չ գէթ այժ մէն կան խես ցուք 
զար ժանն հո գա լոյ: Եւ զիա՞րդ այս ե ղի ցի, ե թէ ոչ պատ-
րաս տե լով զար ժա նա ւոր հո վիւս և զհ մուտ վար դա պետս ի 
պաշտ պա նու թիւն Ե կե ղեց ւոյ մե րոյ սրբոյ և Ազ գի:

Ա պա քէն քաջ իսկ զգա ցեալ մեր կան խաւ զայս ա մե-
նայն ըստ սե պուհ և սր բա զան պար տուց պաշ տա ման մե-
րոյ՝ ա հա ւա սիկ բա զում ճգմամբ և դառն աշ խա տու թեամբ 
պատ րաս տե ցաք զ Ճե մա րան Ժա ռան գա ւո րաց աստ ի Մայր 
Ա թոռս մեր ի սուրբ Էջ միա ծին, զո րոյ մտա դիր եմք Տե րամբ 
օրհ նել զբա ցումն ի յա ռա ջա կայ ամ սեան Սեպ տեմ բե րի 
ներ կայ տար ւոյս: Այլ քան զի հա մայն ա շա կերտք պար տին 
լի նիլ ձրիա թո շակ, ո րոց թիւ լրաս ցի առ այժմ առ նուազն 
յեօ թա նա սուն և հինգ ան ձինս, ան ձեռն հաս գտա նիմք յար-
դեանց Ա թո ռոյս ևեթ հո գա լոյ զա մե նայն նիւ թա կան պէտս 
Ճե մա րա նի և զանհ րա ժեշտ զծախսն՝ որք լի նի ցինն ան-
շուշտ. վասն ո րոյ վստա հա ցեալ յօգ նու թիւնս և  ի ձեռ նա-
տուու թիւնս սի րե լի և հա րա զատ որդ ւոց Մայր Ա թո ռոյս 
Հա յաս տա նեայց և մեր՝ փու թամք խնդրել ի ձէնջ, զի որք 
ձեռն հա սի ցեն՝ ըստ կա մաց իւ րեանց և կա րեաց յօ ժա րամ-
տես ցին ըն դու նել զմի կամ ա ռա ւել որ դե գիրս՝ նուի րե լով 
և հա տու ցա նե լով ի տա րե կան ծախս նո ցա՝ զե րեք հա րիւր 
ռուբ լիս: Յու սամք զի ի նպաս տից բա րե պաշտ ազ գայ նոց 
մե րոց սա տա րեալ՝ զպա կա սորդսն մեք մե զէն ամ բող ջա-
ցու ցա նել յայ լոց աղ բե րաց յա ջո ղես ցուք, ո րով և զ յա րատ-
ևու թիւն Ճե մա րա նիս յա պա հո վի կալ ցուք յա պա գա յին. իսկ 
բա րո յա կան ար գա սիք նո րին ան շո՛ւշտ լիո վին պսա կես ցեն 
զակն կա լու թիւն մեր, և՛ Ազ գի և՛ Ե կե ղեց ւոյ:

Ո՛չ ա ւե լորդ հա մա րիմք յի շել աս տա նօր և զայն, զի որք 
միա նուագ կա մի ցին նւի րել զգու մար ինչ, ո րոյ տո կո սիքն 
բա ւա կան ի ցեն ի վճար տա րե կան ծա խուց գէ՛թ միոյ որ-
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դեգ րի, ա նուանք այն պի սեանց ար ձա նագ րես ցին ի վերջ իւ-
րա քան չիւր մա տե նից հրա տա րա կե լոց ի տպա րա նէ Մայր 
Ա թո ռոյս սրբոյ Էջ միած նի սկսեալ յօ րէ բաց ման Ճե մա րա-
նի:

Արդ՝ լիա յոյս ակն կա լու թեամբք յանձն առ նեմք զայս Կոն-
դակ մեր և զ մա տեան ի ձեռն ... Վար դա պե տի ... հա րա զատ 
միա բա նի Սր բոյ Էջ միած նի, զոր յատ կա պէս ա ռա քեալ եմք 
յայ դո սիկ կող մանս առ ի ընտ րել զա շա կերտս Ճե մա րա նի 
ի քա ղա քաց և գիւ ղօ րէից կան խաւ առ ի մէնջ նշա նա կե լոց 
ըստ տպագ րեալ Հ րա հան գին, ո րում և պա տուի րեալ եմք 
դի մել առ բա րե պաշ տու թիւնս Ձեր և խնդ րել զօգ նու թիւնս 
ի նպաստ բա րեն պա տակ գոր ծառ նու թեանց մե րոց: Մ նայ 
ազ գա սէր, ու սում նա սէր և  ա ռա քի նա փայլ որդ ւոցդ մե րոց 
սի րե լեաց՝ ի սէր Ազ գիս և Ե կե ղեց ւոյ մտա դիւր սի րով ըն-
դու նել զհրա ւէր մեր և զ յոր դո րանս՝ ստո րագ րե լով յայս 
մա տեան զնուէրս ձեր ըստ իւ րա քան չիւ րոցդ բաղ ձա նաց և 
կա րո ղու թեանց:

Մաղ թեմք ի Տեառ նէ մեր մէ և  ի Փրկ չէ Յի սու սէ Ք րիս տո սէ 
փո խա րի նել օ ժան դա կո ղացդ բա րե րա րաց զհա րիւ րա պա-
տիկն և զ հա զա րա պա տիկն աստ և  ի հան դեր ձեալն, և Տէր 
զար դա րես ցէ զձեզ ա մե նայն բա րե մաս նու թեամբք հոգ ւոյ 
և մարմ նոյ՝ շնոր հե լով զյա ջո ղու թիւն ա մե նայն գոր ծա նու-
թեանց ձե րոց և զ վա յելս երկ նից Ար քա յու թեան ի կեանսն 
յա ւի տե նա կանս»:

«Ա րա րատ», 1874, 1 7, էջ 265-268:

¹ 4

ՀԱՆԴԷՍ ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԵԱՆ
ԱՆՈՒԱՆ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԵՒ 

ՆԱՒԱԿԱՏԵԱՑ ԲԱՑՄԱՆ
ՃԵՄԱՐԱՆԻ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ

Ի 28 ամ սոյս՝ Վեհ. Հայ րա պե տի Ա մե նայն Հա յոց Տ. Տ. 
Գէոր գեայ Սր բազ նա գոյն Կա թու ղի կո սի Ա նուան տօ-

նախմ բու թիւն դի պե լով՝ բա րե յար մար և  ար ժան դա տուած 
էր ի նոյն ա ւուր կա տա րել Ճե մա րա նի բաց ման նա ւա կա-
տի քը՝ ի պա տիւ և  ի փա ռա ւո րու թիւն ա նուան բազ մար դիւն 
Հիմ նադ րի սո րին և  ար ժա նա ւոր Գլ խոյ Հա յաս տա նեայցս 
Ե կե ղեց ւոյ:

Ըստ այսմ կար գադ րու թեան՝ ար դէն կար ևոր և հ նա-
րա ւոր պատ րաս տու թիւն քը ևս հո գա ցուած էին, և  ամ սոյս 
27-ի յե րե կո յեան ժա մուն նախ Տօ նախմ բու թեան հան դէ սը 
սկսաւ և շա րու նա կե ցաւ հետ ևեալ կար գաւ:

Երբ նշա նա ւոր՝ բազ մա բաղձ և յա ւի տե նա կան յի շա տա-
կաց ար ժա նի ա ւուր նա խըն թաց յե րե կո յին՝ ըստ նախ նի սո-
վո րու թեան՝ ի պա տիւ ա նուան Հայ րա պե տի Ս. Գէոր գեայ 
նա խա տօ նակն պի տի կա տա րուէր զկնի սո վո րա կան ե րե-
կո յեան ժա մեր գու թեան, զան գա կաց ար տա քոյ կար գի վա-
յե լուչ հնչմանդ ար ձա գանքն ի վին կդղրդէր Ա րա րա տեան 
դաշ տը և գոգ ցես ա ւե տեա քաղց րա լուր ե ղա նակ նե րը կըն-
ծա յէին լսե լեաց և հ րա ւէր ներ կուղ ղէին Հայ կա զանց. ի նոյն 
մի ջո ցի՝ Կա թու ղի կո սաց յա տուկ ե ղած փա ռա ւոր հան դի-
սով՝ Վե հա րա նի ար տա քին դռան առջև՝ հա մայն Միա բա-
նու թիւն Մայր Ա թո ռոյս՝ ե կե ղե ցա կան զգեստ նե րով ըստ 
իւ րա քան չիւր կար գի և  աս տի ճա նի զար դա րուած, խաչ վառ-



144 145

նե րով և լապ տե րօք թա փօր յօ րի նած, նա և ժո ղովր դեան 
մեծ բազ մու թե նէ շրջա պա տեալ կանգ նած էր. Վեհ. Հայ րա-
պետ ի ջաւ ի Վե հա րա նէ, և  ի թի կունս՝ շուր ջառ և  ի ձեռս 
Խաչ և Գա ւա զան ըն դու նե լով, ընդ գլխովն Ամպ հո վա նի, 
յա ռա ջոյ՝ Կա թու ղի կո սա կան ՔՕՂ ու նե լով ևս  եր կու զոյգ 
բուր վառ ներ, և Կա թու ղի կո սա կան պա տուոյ և զար դու 
Խաչ և Գա ւա զան եր կու քո վե րէն՝ պաշ տե լով սո վո րա կա նը, 
եր գե ցիկ Դ պիրք ևս ձայ նագ րեալ Հ րա շա փառ Աս տուա-
ծը կգեղ գե ղէին, և  այս պէս հան դէսն սի գա ճեմ յա ռա ջա նա-
լով դէպ ի Ս. Տա ճարն, եր գե ցիկ Դ պիրք, որք յա ռա ջըն թաց 
շա թիր նե րու յե տուստ կեր թա յին, և զ հետ նո ցա էին Սար-
կա ւա գունք, Վար դա պետք, Ե պիս կո պո սունք և  ա պա Վեհ. 
Հայ րա պետ, երբ մտին ի ներքս, սկսան եր գել Ու րախ լեր 
սուրբ Ե կե ղե ցի շա րա կա նը՝ մինչև Վեհ. Հայ րա պետ հա-
սաւ Իջ ման Տեղ ւոյ Սե ղա նոյն ա ռաջ և սաղ մո սեց Ու րախ 
ե ղէ ես՝ ոյք ա սէին ինձ ի տուն Տեառն եր թի ցուք, և 
յա ւարտ մանն՝ Սուրբ ե կե ղե ցեաւս քա րո զէն յե տոյ Ի մեջ 
Տա ճա րիս ա ղօթ քը մա տոյց առ Տէր, և  ա պա Սուրբ խա-
չիւս քա րո զը ա սա ցաւ, և դար ձաւ առ ժո ղո վուրդն Պահ-
պա նիչ ա սաց և  օրհ նեց զնո սա:

Այ սու հետև Եւ ևս խա ղա ղու թեան քա րո զով նա խա-
տօ նակն կա տա րե ցաւ Իջ ման Տեղ ւոյ ա ռաջ, և  այս պէս Ուր-
բաթ ե րե կո յեան հան դէ սը վեր ջա ցաւ:

Ի յա ջորդ Շա բաթ ա ւուրն՝ ա ռա ւօ տեան ժա մեր գու թիւ նը 
ևս  ար ժա նա ւոր հան դի սով և  ըստ ա ւուր պատ շա ճի կա տա-
րե ցաւ: Զկ նի ար ձակ ման Ե կե ղեց ւոյ սա կաւ մի ջոց ան ցա նե-
լով՝ Մաղ թան քի զան գա կը հնչե ցաւ, և Միա բա նու թիւնս 
Վե հա րա նի առջև բո լո րե լով՝ ( Ճե մա րա նի ա շա կերտք ևս 
մե կու սի բո լո րեալ կանգ նած էին)՝ Մաղ թան քը ա սա ցին, յո-
րում մի ճառ ևս կար դա ցուե ցաւ: Ա պա ե կին ի Վե հա րան 
և մեր Սր բազ նա գոյն Հայ րա պե տի Ա ջը համ բու րե ցին և 

Տօ նախմ բու թիւ նը շնոր հա ւո րե ցին: Սո ցա յա ջոր դե ցին Ճե-
մա րա նի ա շա կերտք, և  ա պա ժո ղո վուրդք, և հուսկ յե տոյ 
Վա ղար շա պա տի երկ սեռ Դպ րո ցաց ա շա կերտք: Յայսմ մի-
ջո ցի ևս  եր գե ցիկ Դ պիրք մե կու սի կանգ նած՝ Ուխտ ի նոր 
տա րին (ԲԱԲԷ), Մաղ թանք (ՈՎ ՏԷՐ ԱՍՏՈՒԱԾ ԼՈ՛ՒՐ 
ՄԵՐ ԲԱՐԲԱՌ) և  ի Տա րե դարձն (ՀՆՉԵՍՑԵՆ ԼԱՐՔ) 
վեր նագ րեալ եր գե րը եր գե ցին:

Սոյն հան դի սի ա ւարտ մա նէն յե տոյ սկսան Ճա շու Ժա-
մու զան գակ նե րը հնչել, և Պա տա րա գի Ս. Խոր հուր դը պաշ-
տուե ցաւ: Պա տա րա գիչն էր Հո գեզ գօն Ս տե փան Ե պիս կո-
պոս Սան տալ ճեանց: Ս. պա տա րա գէն ան մի ջա պէս յե տոյ 
սկսաւ Ճե մա րա նի բաց ման նա ւա կա տեաց հան դէս:

Թա փօրն այս պէս կազ մուած էր:
Պա տա րա գա մա տոյց Ե պիս կո պոսն ի ձե ռին ու նե լով մեծ 

Խաչ, յո րում զե տե ղեալ է մասն ի Կե նաց Փայ տէ, զա ռա-
ջեաւն մո մա կալք և բուր վառք, ո րոյ աջ և ձախ քո վե րէն Ար-
քե պիս կո պո սունք, Ե պիս կո պո սուք, Վար դա պետք շուր ջառ-
նե րով՝ և Սար կա ւա գունք և  եր գե ցիկ դպիրք շա պիկ նե րով՝ 
Ն շա նաւ ա մե նա յաղթ Շա րա կա նը1 ե ղա նա կե լով Մայր 
Տա ճա րէն դուրս ե կին և  ուղ ղե ցին զըն թացս դէպ ի Ճե մա-
րան եր թա լոյ հիւ սի սա յին պարս պի ար տա քին մեծ դռնէն 
ել նե լով: Ճե մա րա նի ա շա կերտք ա մե նէն ա ռաջ կեր թա յին, 
ո րոց ետ ևէն էին Ու սու ցիչ նշա նա կեալ Վար դա պետքն Արժ. 
Սու քիաս Պար զեանց (որ և Փո խա նորդ Տես չի), Յօ հան նէս 
Ե րե մեան, Ա րիս տա կէս Սեդ րա կեան և Գէորգ Սու րէ նեանց: 
Զկ նի սո ցա էին Դ պիրք ևլն:

1 Ինչպէս բաւական ժամանակէ հետէ Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարի 
մէջ շատ Շարականաց և Ս. Պատարագի ամբողջ երգեցողութիւնք 
ձայնագրութեամբ կերգուին, նոյնպէս այսօրեայ բոլոր Շարականք 
և երգք ևլն Հայկական ձայնագրութեամբ եղանակուեցան:
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Իսկ մեր ձա ւոր քա ղաք նե րէն (Եր ևա նէն, Ա ղէք սանդ րա-
պօ լէն ևլն) և գիւ ղե րէն ե կած ու րախ՝ հա մա կիր և  ե ռան դուն 
երկ սեռ ժո ղովր դեան բազ մու թիւն այն քան խուռն լցուած 
էր, որ բա ւա կան լայ նար ձակ ճա նա պար հի մէջ հան դէ սը 
գրեա՛ թէ շրջա պա տե լով՝ հո գե զուարճ մխի թա րու թեամբք և 
զ գաց մամբք ի միա սին կեր թա յին դէպ ի Ճե մա րան բուռն 
անձ կա նօք: - Ճե մա րա նի դռնէն ներս մտա նե լոյ ժա մա նակն 
խուռն բազ մու թիւն թէ պէտ հան դէ սը պի տի շփո թէր, սա-
կայն չկա րեմք ա ւե լի ինչ մե ղադ րանք դնել նո ցա վե րայ, և 
կ գո հա նամք Աս տուծ մէ՝ զի ի նոյն մի ջո ցի որ պի սի՛ և  ի ցէ մի 
ծանր վտանգ չտես նուե ցաւ: Ի՛նչ և  ի ցէ:

Վեհ. Հայ րա պետ՝ յար ձակ ման Ս. Պա տա րա գին՝ կան-
խաւ Սուրբ Տա ճա րէն ել նե լով՝ ուղ ղա կի ա ռան ձինն կառ քով 
ի ջած էր ի Ճե մա րան և  ի փա ռա ւոր Հան դի սա րանն բազ-
մեալ, ուր թա փօ րի հան դէսն ևս հա ւա քուե ցաւ. ընդ նմին 
ժո ղովր դեան բա ւա կան մեծ բազ մու թիւն, և  ի Հան դի սա րա-
նի մի կողմն՝ արք, և  ի միւ սումն՝ կա նայք կա ցած էին: Ի հա-
րա ւա յին կողմն՝ այս ինքն ի ճա կա տին՝ Վեհ. Հայ րա պետ 
շուր ջառ ի թի կունս, և  ի ձեռս Խաչ և Գա ւա զան՝ եր կաս տի-
ճան պա տուան դա նի վե րայ Ա թո ռոյ առջև կանգ նե լով և  ի 
բո լոր տիքն Միա բա նու թիւնն ևլն, և կեդ րոնն (մէջ տե ղը) 
բաց մնա լով՝ Վեհ. Հայ րա պե տի յան դի ման բո լո րեալ կանգ-
նած էին նոր ա շա կերտք կամ Ժա ռան գա ւորք:

Իսկ դար ձեալ մեծ բազ մու թիւնն Հան դի սա րա նէն դուրս՝ 
է՛ որ վե րը սանդ ղոց վե րայ սրա հը և  է՛ որ բա կը ևլն. խռնուած, 
հե ռուէն կը դի տէին:

Եւ ևս խա ղա ղու թեան քա րո զով Օրհ նու թիւն և 
փառք մաղ թան քէն զկնի՝ Այ սօր երկ նա յինքն ու րա-
խա ցան Շա րա կա նը դպիրք սկսան եր գել, և գիրք և Ա ւե-
տա րան՝ հան դի սին յար մար քա րոզ, իսկ ա ղօթ քը Վեհ. 
Հայ րա պետ կար դա լէն յե տոյ՝ Խա չա հան գիստ ե ղաւ: 

Պահ պա նի չէն ա ռաջ մի ճառ կար դա ցուե ցաւ, և յե տոյ Ճե-
մա րա նի նուի րուած Ու ղեր ձը եր գե ցին, որ կրկնուե ցաւ, և 
մի ու րիշ երգ ևս  ե ղա նա կե լէ վերջն՝ Վեհ. Հայ րա պետ հա-
մա ռօտ՝ բայց ազ դու և սր տա շարժ մի ա տե նա բա նու թիւն 
խօ սե ցաւ, յո րում բա ցատ րե լով մեր Ազ գի և Ե կե ղեց ւոյ 
ա պա գայն ա պա հո վե լոյ հա մար Ազ գիս ի ներ կա յիս ու նե-
ցած անհ րա ժեշտ պար տա ւո րու թիւն քը՝ որ և  օր ա ւուր նոր 
օ րի նակ դէպ քե րով ա ւե լի զգա լի կլի նին մեզ, նա և մեր ի 
նախ նեաց ըն դու նած ան գին և պա տուա կան ա ւանդ նե րը 
ան կո րուստ պահ պա նե լոյ և մշ տան ջե նա ւո րե լոյ հետ՝ Հայ-
րե նեաց ա ւե րա կաց վե րայ եր բեմն վե րա շի նու թիւն բե րե լոյ 
և Հա յաս տա նի վե րա կեն դա նու թիւն և սուրբ Ե կե ղեց ւոյս 
մե ծա պայ ծառ յա րատ ևու թիւն նուի րե լոյ յոյ սը հա ւա տով 
և սի րով ար դիւ նա ւոո րե լոյ հա մար ա մե նա կար ևոր մի ջոց-
նե րը՝ ըն դար ձակ և պարզ փաս տե րով յայտ նեց, և  այ սո-
ցիկ ա մե նայ նի ի րա գոր ծու թիւ նը և կա տա րու մը տես նե լոյ 
հա մար անձ նուէր, ու սեալ և բա րե կիրթ հոգ ևո րա կա նաց 
պէտ քը և գե րա զանց և յա տուկ յար մա րու թիւ նը զգա ցոյց, 
ո րոց կա րօ տու թիւն այլ ևս  անհ րա ժեշտ ե ղած էր և հարկ 
էր պատ րաս տել, և նոյն նուի րա կան նպա տա կով ներ կայ 
Ճե մա րա նի շի նու թեան ձեռ նար կե լը, ա ւար տե լը և բաց ման 
հան դի սա ւոր նա ւա կա տեաց ա ւուր նշա նա ւոր՝ վսեմ և նոր 
դա րագ լուխ լի նե լը ևս յայտ նե լով, խան դա կաթ ե ռան դեամբ 
բա րե մաղ թեց և  ա ներկ միտ ակն կա լու թիւն ցցոյց Ճե մա րա-
նի ա շա կեր տաց գէ՛թ տա սա նոր դը ըն դու նե լով՝ իւր բուն և 
գլ խա ւոր նպա տա կին հա մա ձայն Ե կե ղեց ւոյ Պաշ տօ նէու-
թեան կը նուի րէ, և  այս նպա տա կին մէջ ա ւե լի մե ծա յոյս լի-
նե լոյն գրա ւա կան նե րը յի շեց և խ րա խու սեց զԱրժ. Փո խա-
նորդն Տես չի, և զԱրժ. Ու սու ցիչ Վար դա պետս և զայլս. և  
այլ բա ւա կան պատ շաճ և գե ղե ցիկ խօս քեր ևս  ուղ ղե լով 
առ ե կե ղե ցա կանս, ժո ղո վուրդ և  առ ա շա կերտս, խնդրեց և 
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յու սա ցաւ որ՝ փո խա դարձ և  ըստ իւ րա քան չիւր աս տի ճա նի 
և կար գի ձեռն տուու թիւն քը և բա րո յա կան ա ջակ ցու թիւն քը 
ա մե նայն Հայ կզգայ և կ փու թայ ի կա տա րումն, ո րով Ճե-
մա րա նի ու նե ցած թեթև պա կա սու թիւն քը ևս  ար ժա նա ւոր 
խնամ քով և  ան խոնջ ջանք և փու թով լրա նա լով՝ սուղ մի ջո ցի 
մէջ կյա ջող վի Հայ Ազ գի հա մար ըն տիր ան դամ ներ և Ե կե-
ղեց ւոյ անձ նա նուէր և բա րի պաշ տօ նեայ ներ ըն ծա յե լոյ ևլն 
ևլն:

Ա տե նա բա նու թիւ նը բա րե մաղ թու թեամբք կնքուե ցաւ, և 
հան դի սա կա նաց իւ րա քան չիւ րին ե րե սաց վե րայ տպա ւո-
րեալ նոր ոգ ևո րեալ հա մակ րու թիւն, սէր և մե ծա յոյս խնդու-
թիւն կար տա փայ լէր, որք անձ կայ րեաց և բազ մա բաղձ 
սրտից բա բախ մանց ըն կե րա ցած կեր ևէին:

Այս Հան դէ սը ևս վեր ջա ցաւ Պահ պա նի չով. յայն ժամ 
հան դի սա կանք սկսեալ յԱր քե պիս կո պո սաց մա տեան ի 
համ բոյր Վեհ. Կա թու ղի կո սի Ս. Ա ջոյն և  ի խնդակ ցու թիւն 
շնոր հա ւո րու թեան բաց ման Ճե մա րա նի, և  ա պա Վեհ. Հայ-
րա պե տի հետ Միա բա նու թիւնս և  այլք մեկ նե ցան ի Ճե մա-
րա նէ և  ե կին ի Վանս:

Սե ղա նա տան զան գա կը հնչե ցաւ, Վեհ. Հայ րա պետ և 
հա մայն Միա բա նու թիւն և հ րա ւի րեալք ե կին ի սե ղան և 
ճաշ վա յե լե ցին. և  ի նոյն մի ջո ցի եր բեմն զի նուո րա կան 
նուա գա ծուաց խմբին ե ղա նակ ներ, և մերթ դպրաց ազ գա-
յին ըն տիր և գեղ գեղ եր գեր՝ օ դոյն գե ղեց կու թեան հետ գե-
ղե ցիկ և զ մայ լե լի տե սա րան կկազ մէին:

Ի սե ղա նա տան սո վո րա կան օրհ նու թեան մէջ1 Վեհ. Հայ-
րա պետ՝ լիա շուրթն բե րա նով և զ գա ծեալ սրտիւ օրհ նեց 

1 Հին սովորութիւն է, զի երբ Հայրապետն՝ ի հանդիսաւոր աւուրս՝ 
ընդ Միաբանս սեղանակից կլինի, երբեմն երբեմն երաժիշտ մի 
Վարդապետ ի միջի սեղանատան՝ Վեղարը գլխէն վեր առած և ի 
ձեռին բռնած՝ կկանգնի, և բարձր ձայնիւ կերգէ՝ Հրամայեա՛ Տէր 

զ Միա բա նու թիւն Մայր Ա թո ռոյս և զ հա մայն ուխտ Ե կե-
ղեց ւոյ ի մա՛ զընդ հա նուր Ազգս Հա յոց՝ որ են ընդ ո լորտս 
տիե զե րաց, մաղ թեց ի Տեառ նէ զհաս տա տու թիւն և պայ ծա-
ռու թիւն Մայ Ա թո ռոյս Էջ միած նի և Վա նօ րէից, Ե կե ղեց ւոյս 
Հա յաս տա նեայց, Ճե մա րա նի և  ա մե նայն ու սում նա րա նաց 
և դպ րո ցաց Հա յոց, բա րե մաղ թեց վասն կե նաց Օ գոս տա-
փառ Կայ սեր հա մայն Ռու սաց և Կայ սե րա զուն Փո խար քա-
յի ևլն:

Իսկ զկնի կե րակ րոյն՝ մրգե ղէն ու տե լոյ մի ջո ցին՝ յա-
նուն Վեհ. Հայ րա պե տի բա ժակ ա ռա ջար կուե լով՝ Աղ բիւր 
կե նաց և փր կու թեան Շա րա կա նի եր գուե լէն յե տոյ՝ 
կրկնուած և  ե րեքկ նուած ԿԵՑՑԷ՜ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏ 
սրտե ռանդ և բարձ րա գոչ ա ղա ղակ ներն զեր կինս կթնդաց-
նէին և  ար տա քուստ հրա ցա նաձ գու թեանց ար ձա գանք ներ 
ևս միա ցած էին:

Յետ այ սո րիկ` Վեհ. Հայ րա պետ վասն կե նաց Օ գոս տո-
սա փառ Կայ սեր բա ժակ ա ռա ջար կեց, և Թա գա ւոր փա-
ռաց շա րա կա նը եր գե լէ վեր ջը՝ կեց ցէ նե րու ա ղա ղակ նե րով 
և հ րա ցա նաց ար ձա գանք նե րով բա ժակ ներ դա տար կուե-
ցան:

Յա ւարտ ման սե ղա նոյն՝ վասն յա ռա ջա դի մու թեան և 
պայ ծառ յա րատ ևու թեան և  ա պա հո վու թեան ևլն. հա մայն 
Ազ գիս Հա յոց բա ժակ ա ռա ջար կե լով Վեհ. Հայ րա պետ՝ և 
Թա գա ւոր երկ նա ւոր, զե կե ղե ցի քո ան շարժ պա-
հեա Շա րա կա նը եր գուե ցաւ և Հայր մե րով վեր ջա ցաւ:

Ի գի շե րին պայ ծառ լու սա վա ռու թիւնք և գե ղե ցիկ հրա-
խա ղու թիւնք ե ղան, և նուա գա ծուաց խումբն ըն տիր ե ղա-

օրհնութեամբ ասել, և Հայրապետն ըստ պատշաճին օրհնութիւն 
կը տայ: Այս է սովորական օրհնութիւնը: Եւ իւրաքանչիւր անդամի 
օրհնութեան յաւարտելն, Վարդապետն կեղանակէ Ամէն, եղիցի՛ 
եղիցի՛: Եւ յետոյ գինւոյ բաժակներ կլցուին և կվայելեն:
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նակ նե րը գեղ գե ղեց, որ ի յա ջորդ Կիւ րա կէ օրն և յե րե կո յին 
ևս նոյն պէս նուա գեց: Ա հա ւա սիկ այս քա նով հա մա ռօտ իմն 
ամ փո փե լով Վեհ. Հայ րա պե տի Ա նուան տօ նախմ բու թեան 
և Ճե մա րա նի նա ւա կա տեաց հան դէս նե րը1, աս տա նօր կյա-
ւե լումք ըստ կար գին հրա տա րա կել ի բա զում ճա ռից և  
ո տա նա ւո րաց միայն կար դա ցուած նե րուն հետ՝ նաև եր-
գուած Ու ղեր ձը հան դերձ ձայ նագ րու թեամբ:

Յա ջորդ թեր թի մէջ կհա ղոր դեմք հա ւա քուած և  ըն դու-
նուած ա շա կեր տաց ա նուանց և  այ լոց, դա սա կան և  ա ռար-
կա յից բա ժան մանց ցու ցակ նե րը, անհ րա ժեշտ կար ևոր 
ե ղած նոր կար գադ րու թիւ նը, բո լոր դա սա տուաց ա նուան-
քը և  իւ րա քան չիւ րին ա ռար կայ քը ևլն ևլն:

«Ա րա րատ», 1874, 1 9, էջ 342-346:

¹ 5

ՎՍԵՄ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՅՕՒՆԱՆԵԱՆՑ ԵՒ ԻՒՐ 
ՆՈՒԷՐՆԵՐ

Ի 12-ն  ամ սոյս՝ Մայր Ա թոռս Էջ միա ծին ու րա խու-
թեամբ հիւ րա սի րեց զվսե մա փայլ Յով հան նէս Ս. Յօւ-

նա նեանց՝ զայրն բազ մա ծա նօթ եւ բա րե համ բաւ, որ ըն կե-
րակ ցու թեամբ իւր Մեծ՝ եղ բօր Ա ղէք սանդ րի Յօւ նա նեանց, 
որդ ւոյն Ս տե փա նի եւ Ա լէք սան փե սա յին եւ այ լոց եր կուց 

1 Չմոռանամք յիշելոյ նա և՝ զի մի և նոյն օր թէ՛ Վեհ. Հայրապետի 
անուան տօնախմբութիւնը և թէ՛ Ճեմարանի բացումը շնորհաւորող 
և բարեմաղթու բազում հեռագիրներ ստացուեցան ի Տփխեաց, 
յԱխալցխայէ, ի Գզլարէ, ի Նոր-Նախիջևանէ, յԱստրախանայ, ի 
Ս.  Պ. Բուրգոյ ևլն. ևլն:

  Ընդ այսպիսի բարեգուշակ համակրութիւնս և զգացմունս յան–
չափս ուրախ եմք:

ան ձանց՝ ե կած էր յուխտ եւ յերկր պա գու թիւն Ս. Էջ միած նի 
եւ նուի րա կան Սր բու թեանց որ ի սմա՝ եւ շրջա կայ վա նօ-
րէից: Սո վաւ կա տա րեց այն պի սի՛ մի պար տա ւո րու թեան 
զգա ցու մը, զոր ա մե նայն ճշմա րիտ Հայ սրտին մէջ մշտա-
վառ պէտք է ու նե նայ ի պանդխ տու թեան, եւ ե թէ ձեռն հաս 
է՝ պար տա կան է ան ձամբ ար տա յայ տել այն սէ րը, զոր ու նի 
առ Մայրն Հա ւա տոյ Ս. Էջ միա ծին. այն է գործ նա կա նա պէս 
կա տա րե լով իւր ուխ տը եւ գա լով յայ ցե լու թիւն այս սուրբ 
կեդ րո նիս, որ յա ւէտ լի նե լուց է ան լու ծա նե լի շաղ կապ կրօ-
նա կան եւ բա րո յա կան միու թեան ամ բողջ Հայ Ազ գի՝ ուր եւ 
ցրուած լի նի նա իւր վեր ջին քա ղա քա կան կե նաց վեր ջա նա-
լէն յե տոյ: Այս պի սի պար տուց ճա նա չումն հետզ հե տէ պէտք 
է զօ րա նաց, ե թէ Ազգն կցան կայ որ Ս. Էջ միա ծին, իւր Ազ-
գա յին Հո գե ւոր նշա նա կու թիւ նը ան թե րի կա տա րէ եւ իւր 
ազ գա շահ ձեռ նարկ նե րը ան խա փան ի րա գոր ծէ:

Եւ ա հա այս առ թիւ Վ սե մա փայլ Յով հան նէս Յօւ նա-
նեան ցի շրջան կատ տե սու թե նէն չկրցան ծած կուիլ այն բա-
րե միտ ձեռ նարկ ներն ու նո րա հաս տատ բա րե կար գու թիւնք՝ 
զորս մեր Վե հա փառ Հայ րա պետ ընդ միշտ ջա նա ցած է ի 
գործ դնել Ս. Ա թո ռոյս պայ ծա ռու թեան, ներ կայ և  ա պա գայ 
Միա բա նից մտա ւոր եւ բա րո յա կան յա ռա ջա դի մու թեան 
նկատ մամբ, ուս տի ի նշան իւր խո րին հա մակ րու թեան՝ եւ 
իբ րեւ յայ տա րար իւր ազ գա յին պարտ քե րը քաջ ճա նա չե-
լոյն՝ ի 15-ն  ամ սոյս նախ քան զմեկ նիլն ի Ս. Էջ միած նէ՝ ուղ-
ղեց հե տե ւեալ գրու թիւ նը առ Վեհ. Հայ րա պետ:

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏ
Բազ մա կա րօտ սի րով եւ հո գե ռանդն անձ կա նօք ե կեալ 

գո լով իմ յուխտ և յերկրպ գու թիւն մե ծահռ չակ վա նից Ս. Էջ-
միած նի և  ա մե նայն նուի րա կան սուրբ տե ղեաց՝ որք շուրջ 
զսո վաւ գտա նին, ա խոր ժա լիր իմն ցնծու թեամբ սրտի նկա-
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տեալ տե սի, զի նո րա նոր բա րե կար գու թեանց ար դիւնք 
յայտ յան դի ման ե լա նեն յա մե նայն քայ լա փոխս և վանքն 
զնոր իմն զգե ցեալ է և զ գե նու կեր պա րան վա յել չու թեան և 
կեն դա նու թեան ե թէ նո րա կա ռոյց շի նուա ծոց յա ւել մամբ և  
ե թէ ար դէն ե ղե լոցն բա րեխ նամ նո րո գու թեամբք:

Զայ սո սիկ գո վա նի ա րարս մե ծա գոր ծու թեանց հա մա-
րե լով ա նու րա նա լի ար գա սիս ազ գա սի րա կան փու թոյ Վե-
հիդ և քաղց րա գին խնա մոց, ո րովք ջանս ի ջա նիս յա ւե լուք 
զ Գե րա գահ Ա թոռն Ս. Էջ միած նի օր քան զօր փա ռա ւոր և 
պատ կա ռե լի կա ցու ցա նել յաչս մե րայ նոց և  օ տա րաց և  ըստ 
հոգ ևոր նշա նա կու թեանն աղ բե րա ցու ցա նել ի սմա նէ յընդ-
հա նուրս Հա յաս տան աշ խար հի և յա մե նայն տե ղիս, յորս 
ցրուեալ են պան դուխտ Հայ կա զունք, զհոգ ևոր դաս տիա-
րա կու թեան զյոր դա ռատ ուղխս ընդ ձեռն Նո րա կա ռոյց 
Ճե մա րա նի և զ բա րո յա կան կրթու թեան զկեն ցա ղօ գուտ 
ար դիւնս ընդ ձեռն Ա րա րատ պա տուա կան Ամ սագ րոյ, թո-
ղից ա սել զայլ բա րե վաս տակ ձեռ նարկս Վե հիդ, յո րոց սա-
կի են խո րա նա շէն Թան գա րանն, նո րա տունկ ան տառն և  
այլ բազ մա տե սակ սխրա գոր ծու թիւնք, ո րոց նպա տակն է 
պայ ծա ռու թիւն վա նից Ս. Էջ միած նի և բա րօ րու թիւն Միա-
բա նից սո րին. սո ցին ա ղա գաւ կամ եղև ինձ ի հա ւա տիս 
խո րին յար գա նաց ի մոց առ ա մե նայն ձեռ նարկ Վե հիդ և  
իբրև նպաստ դուզ նա քեայ առ անվ թար ի րա գոր ծու թիւն 
ազ գա շահ նպա տա կաց ձե րոց նուի րել նախ՝ ռուպ լիս ար-
ծա թոյ ե րեք հա զար նո րա կա ռոյց Ճե մա րա նի սակս կրթե-
լոյ ի նմա տո կո սեօք այնր գու մա րին զոր դե գիր մի, երկ-
րորդ՝ եր կու հա զար ռուպ լիս ի վե րա նո րո գու թիւն սրբոյ 
Տա ճա րին Էջ միած նի, ո րում կա րօ տի մե ծա պէս, և  եր րորդ՝ 
զտուեալն ինև փո խա րի նա բար զհինգ հա զար վեց հա րիւր 
յի սուն և չորս ռուպ լիս և զութ սուն ութն կո պէկս ի գինս 
ե ռա տե սակ թղթոց, միոյ փոք րա դիր ա րա գատ պի և տ պա-

րա նա կան մամ լոյ բաշ խել յօ գուտ Տ պա րա նին և յար դիւ նա-
ւոր յա ռա ջա դի մու թիւն նո րին:

Լիա յոյս գո լով, զի Վե հա փառ Տէրդ իմ զգու մարսն զայ-
նո սիկ՝ զորս նուի րեմ յար դար վաս տա կոց ի մոց, ըն կալ ցի 
ի հա ճոյս իւր և հա մա րես ցի առ հա ւատ չեայ մե ծի հա մակ-
րու թեան ի մոյ առ ա մե նայն մե ծա գոր ծու թիւնս իւր, ո րովք 
տե սի զԱ թոռն զար դա րեալ և վա յել չա ցեալ, մնամ:

Վե հա փառ Տէ րու թեանդ

Ա մե նա խո նարհ ծա ռայ

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՅՕՎՆԱՆԵԱՆՑ

ի 15 Հոկ տեմ բե րի 1874 ա մի:

«Ա րա րատ», 1874, 1 10, էջ 383-385:

¹ 6

ՀՐԿԻԶՈՒԹԻՒՆ Ի ՃԵՄԱՐԱՆԻ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ

Ներ կայ թուոյս մէջ ա կա մայ և  ի վիշտ պար տա ւո-
րուած եմք նո րա բաց Ճե մա րա նի վե րայ պա տա հած 

տխրա ռիթ մի ծանր դժբաղ դու թիւ նը գու ժե լոյ, զոր մէ ան-
շո՛ւշտ իւ րա քան չիւր Հայ պի տի վշտա նայ և տրտ մի:

Ամ սոյս 16-ն  էր՝ Չո րեք շաբ թի օր՝ մինչ առ տուանց Ա սիա-
կան ժամ իբր 2-3 ի մի ջոց նե րում՝ Ճե մա րա նի մէջ ա շա կերտք 
և դա սա տուք իւ րեանց պար տա ւո րու թեամբք զբա ղեալ էին, 
ար տա քուստ մի քա նի ան ձինք վազ ի վազ կըս լա նան դէպ ի 
Ճե մա րան և կի մաց նեն տա նեաց յարևմ տեան կողմն ծուխ 
ինչ եր ևի լը, և Ճե մա րա նի բա կին արևմ տեան կող մը կա ռու-
ցուած նոր շի նու թեան աշ խա տա ւոր նե րէն մի քա նի վար-
պետ ան մի ջա պէս կդի մեն և կել նեն տա նեաց վե րայ:
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Գոյ ժը կհաս նի Ս. Էջ միած նի Վա նուց մէջ ևս, և  ան տի 
թէ՛ Վե հա րա նէն, թէ՛ Տ պա րա նէն և թէ այլ աշ խա տա ւոր նե-
րէն՝ ինչ պէս նաև ամ բողջ Միա բա նու թիւն Մայր Ա թո ռոյս՝ 
և հիւր գտնուած Գեր. Մա կար և Սար գիս Ս. Ար քե պիս կո-
պո սունք և Թա դէոս Ե պիս կո պոս, և վ սեմ. Գա ւա ռա պետ 
Խա նա ղեանց իւր ստո րադ րե լոց հետ՝ և Վա ղար շա պա տէն 
բա ւա կան մար դիկ փու թով հա սած էին և հետզ հե տէ կհա-
սա նէին Ճե մա րան:

Յա ռա ջա հաս ան ձինք նե րէն ո մանք կար ծե լով որ ծու-
խը՝ հետ ևա բար նաև հուրն խո հա նո ցի ծխնե լու զէն է, 
ո րով հետև նմին մօ տիկ տե ղէն կել նէր ծու խը, ան մի ջա պէս 
կսկսա նին եր կա թեայ թի թեղ նե րը՝ տախ տակ նե րը ևլն քա-
կե լով ծխնե լու զի բո լոր տի քը բա նալ կրա կը ար մա տէն այս 
ինքն է՝ ծխնե լու զին կից տա նեաց պա րա գա նե րէն գտա նե-
լոյ և շի ջու ցա նե լոյ ակն կա լու թեամբ, սա կայն կրակն ո՛չ թէ 
ծխնե լու զին կից, այլ բա ւա կան վերև, այս ինքն՝ ծխնե լոյզն 
տա նեաց կո ղին հա րա ւա յին բա ժան ման մէջ լայ նու թեան 
մի ջա կի տին մօտ կգտնուէր, իսկ կրակն դէպ ի վեր հիւ սի-
սա յին ծայ րին մօտ էր, ո րոյ ներքև ե ղած (ճե մե լի քի-սօ ֆա) 
կա ճա ծեփ կա մա րին և տա նեաց մի ջոցն կա րի նեղ՝ իսկ 
դէպ ի վայր (ճե մե լի քը և սե նեակ նե րը ի մի մեանց բա ժա նող 
պա տե րուն վե րայ) բա ւա կան ար ձակ լի նե լով, կրակն դէպ ի 
ար ձակ կող մերն դի մած մի ջո ցին՝ կա րո ղա ցած է ծխնե լու-
զին մօ տիկ տեղ գտա նել և  ան տի ծուխ դուրս տալ, ինչ պէս 
որ ա կա նա տես վար պետք պատ մե ցին, և  երբ ա ռանց կար-
ևոր պատ րաս տու թեան՝ ծխնե լու զին շրջա կայ քը կբա նան՝ 
կրակն ա ւե լի օդ և հով կստա նայ և կսկ սա նի ա րագ բոր-
բո քուիլ և  ար ծար ծուիլ: Թէ պէտ բա ւա կան բազ մու թիւն հա-
սած և դի զուած էր, այլ գրե թէ հա մայնն այս պի սի կրա կին 
ան սո վոր և  ան փորձ գո լով՝ մա նա ւանդ ոչ հրշէջ ջրհան, ոչ 
կա ցին և տա պար և  այլ յար մար գոր ծիք՝ ինչ պէս նաև ջուր 

կրե լոյ ա ման ներ լի նե լով՝ բաց ի հո ղա յին կու ժե րէ, կրա կին 
բո լոր տի քը ան մի ջա պէս փլու զա նե լով շի ջու ցա նե լոյ հա մար 
ևս  ո մանց ան խոնջ ջան քերն ա պար դիւն կեր թա յին այն քան՝ 
զի բազ մա վիշտ և սր տա բեկ յու սա հա տու թիւնն հա մայ նից 
վե րայ կե րե ւէր: Ի վե րայ այսր ա մե նայ նի՝ դար ձեալ ժո ղո-
վուրդն՝ ծերք և  ե րի տա սարդք՝ ան խոնջ ջա նա լով կաշ խա-
տէին մի կող մէն կրա կը մա րե լոյ և միւս կող մէն մէ ջի հա-
մայն պա րա գայ քը, հան դեր ձա տան արկղ նե րը ևլն մինչև 
դռնե րը և մի քա նի պա տու հան նե րը ա զա տե լոյ:

Իսկ Վեհ. Հայ րա պետ՝ բո լո րո վին ե րե սաց գոյ նը շրջած՝ 
քա լե լոյ կա րո ղու թե նէ զրկուած՝ սրտա թունդ և դող դո ջուն՝ 
իս պառ տխրազ գեաց սրտիւ՝ մա րե լոյ վտան գի մէջ տագ նա-
պե լով՝ աչ քե րը ար տա սուօք լցուած՝ ա մե նե ցուն կա ղա չէր 
և կ յոր դո րէր աշ խա տել և մի ջոց ներ ցու ցա նե լով կջա նայր 
կրա կին առջ ևը առ նուլ: Ուս տի ժո ղովր դեան մեծ և  ե ռան-
դուն մասն ևս  աչք յար տա սուս՝ և  ա ռա ւել կա րե վէր և կա-
րե կից զգաց մամբ ո գի ի բռին ու նե լով՝ սկսաւ այլ մի ջոց ներ 
ձեռք առ նուլ, և  ե րեք-չորս կող մէն՝ յար տա քուստ և  ի ներ-
քուստ կրա կին շա րու նա կու թիւ նը և տա րա ծու մը ընդ հա տե-
լոյ հա մար տեղ տեղ թէ՛ ի տա նիս և թէ՛ ի մի ջին՝ Հան դի սա-
րա նի դրան առջև ե ղած ճե մե լեաց մա սի տախ տա կա մա ծը 
կտրա տել և քան դել: Հան դի սա րա նի և Հի ւան դա նո ցի պա-
տե րուն բարձ րու թիւն և  ա ռան ձին դիրքն թէև զ Ճե մա րան 
ո րոշ մա սե րու բա ժա նա ծի պէս էր, այլ ի ներ քուստ ճե մե լի-
քի տախ տա կա մա ծի վրա յով՝ և յար տա քուստ բո ցին բոր-
բոքն և տա քու թիւնն ներ գոր ծե լով եր կա թեայ թի թեղ նե րու 
վե րայ՝ այ րե լով կըկծ կեց նէր և կ բա նայր ներք ևի տախ տակ-
նե րը, ո րով հետզ հե տէ տախ տակ ներն ևս տա քա նա լով՝ 
կբռնկէին. և  ա հա սո ցա առջ ևը առն լոյ հա մար՝ Հի ւան դա նո-
ցի վե րայ մար դիկ ե լած կրա կին դէմ կհսկէին և կ ժե րով ջուր 
ստա նա լով՝ տա քու թե նէ և կ րա կէ ա զատ կպա հէին տա նի քը՝ 
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թէ և խառ նա շունչ և հա կա ռակ փչած հողմն՝ հրկի զու թեան 
ծու խը նո ցա վե րայ շրջե լով՝ կսպառ նայր խեղ դել զնո սա: 
Ըստ այսմ Հան դի սա րա նի կողմն ևս հս կե լոյ հա մար մար-
դիկ կպա կա սէին՝ մա նա ւանդ թէ այն կողմն խիստ եր կիւ-
ղա լի և վ տան գա ւոր էր, ևս  ե ղած գոր ծիքն ան բա ւա կան, որ 
միայն կու ժե րով ջուր պի տի հասց նէին և թա փէին կրա կին 
բո լոր տի քին: Վասն ո րոյ հան դի սա րա նի մի կող մէն ևս  եր-
կա թեայ թի թե ղաց ներ քե ւէն կրակն կա րո ղա ցած էր կա մա-
րին վե րայ սպրդել և  աննշ մա րե լի կեր պով գմբէ թի մէ ջէն 
այ րել, որ Հան դի սա րա նի մէ ջէն՝ գմբէ թի ներքև իս պառ կա-
ճա ծեփ և քան դա կա գործ լի նե լով՝ չէր եր ևէր և կ կար ծուէր 
զի անվ տանգ մնա ցած է, մինչև որ գմբէ թի մէ ջի կապ ե ղած 
կաղ նեայ ա մուր փայ տերն այ րե լով՝ միան գա մայն ամ բողջ 
գմբէթն ա հա գին շա ռաչ մամբ խո նար հե ցաւ: Այս մի ջո ցիս՝ 
մի կող մէն յու սա հա տու թիւնն և միւս կող մէն կա րե կից 
զգաց մանց ե ռան դուն սէրն ա ւե լի ևս գրգ ռուե լով և բազ-
մա պատ կուե լով՝ ծայ րա յեղ ջան քեր ի գործ դրուե ցան, այն-
քան որ կա րո ղա ցան թէ տա նեաց վրա յէն և թէ ի ներ քուստ 
հան դի սա րա նի դռան առջ ևէն և նոյն ուղ ղու թեամբ ներ-
քին յար կէն կէտ նպա տա կի դրուա ծին հա մա ձայն կրա կին 
դէմ կա տա ղու թեամբ մա քա ռել՝ գոր ծիք ու նե նա լով միայն՝ 
կու ժե րով և պղն ձեայ ա ման նե րով ջուր թա փե լը և թիակ-
նե րով հո ղա խառն (ցե խոտ) ջուր նե տել կրա կին մօ տե ցած 
տե ղուան քը, միան գա մայն վեր նա յար կի՝ հան դի սա րա նի 
դռան մերձ կտրուած տե ղէն՝ թրջած գոր գով՝ հան դի սա րա-
նի ներ քին յար կի Ճե մա րա նի մէջ բա նած դռնէն դուրս ե լած 
բո ցոյն դէպ ի ներ քին յար կի ա ռաս տա ղը յա ռա ջա նա լոյն և 
բռնկց նե լոյ սպառ նա լեաց ար գելք դրին:

Այս պի սի ջա նիւք՝ հա կա ռակ ո մանց յու սա հատ բա նից՝ 
ե րե կո յեան դէմ ա սիա կան ժամ 10-ի մի ջոց նե րում՝ կրա կի 
կա տա ղու թիւ նը հան դար տուե ցաւ, և Ճե մա րա նի կէս մասն 

ա զա տու թեան շաւ ղին մէջ մտաւ: Ուս տի ժո ղո վուրդն ու րա-
խու թեամբ լցուած այն քան ոգ ևո րեալ էր՝ որ սկսաւ վտան-
գին ա ռա ջը բո լո րո վին առն լոյ հա մար՝ թէ հան դի սա րա նի 
ներ քեւ խո նար հած և  այ րուող փայ տե րը՝ է որ կի սայ րեաց՝ 
է որ ամ բողջ կրակ դար ձած կտոր նե րը՝ տաք եր կաթ նե-
րը ևլն դուրս քա շել և  ար տա քին բա կին մէջ նե տել: Յայսմ 
պա հու սրար շաւ հա սան Եր ևա նի ար քու նա կան պա ժար նի 
կո չուած հրշէջ խումբն իւր գլխա ւո րի հետ, որ քա ռա սուն 
հո գիէ կբաղ կա նա յին՝ և հետ ներն ու նէին մի քա նի բահ, 
թի թե ղեայ դոյլ և մի եր կաթ քիւ լիւնկ կո չուած: Սո քա առ-
տուանց կրա կին նոր սկսած մի ջո ցում՝ Գա ւա ռա պե տի կող-
մա նէ խրկուած յա տուկ սուր հան դա կաւ կո չուած էին: Այս 
խումբ ևս միա նա լով և գոգ ցէս նոր ոյժ տա լով վաս տա կա-
բեկ աշ խա տա ւո րաց՝ ջրով և բա հե րով կրա կին վտան գա-
ւոր ե ղած տե ղեաց մէջ մտան և մա րե լով՝ և կի սայ րեաց 
փայ տե րը ար տաքս քա շե լով և նե տե լով՝ գի շե րոյ ա ռա ջին 
պա հու ժ. 1 1/2-ին բա ւա կան ա պա հո վու թիւն տես նուե ցաւ 
կրա կին դէմ: Ո րով ար քու նա կան հրշէջ խմբին կէս մա սը 
յԵր ևան վե րա դառ նա լով՝ մնա ցեալն՝ և նո ցա հետ մերձ յի-
սուն հո գի պա հա պան դրուե ցան, և մինչև ա ռա ւօտ հսկե լոյ 
հա մար կար ևոր այլ պատ րաս տու թիւն քը ևս կար գադ րած՝ 
ժամ ճիշտ 3-ին՝ Վեհ. Հայ րա պետ վե րա դար ձաւ ի Վե հա-
րան՝ գի շե րա պահ նե րու հետ ի Ճե մա րա նի թող լով զո մանս 
ի Միա բա նից՝ և զիւր հո գե սուն որ դի Ս տե փան Ե պիս կո-
պոս Սան տալ ճեան, որք մինչև ցա ռա ւօտ հսկե ցին1:

Ճե մա րա նի այ րե ցեալ մա սին մէջ հրկի զե ցան Հան դի սա-
րան, եր կու Նն ջա րանք, Հան դեր ձա տունն, Սե ղա նա տունն, 
Խո հա նոցն, Տն տե սա տունն, տնտե սի սե նեակն, վե րին և 
ներ քին յար կաց հար կա ւորք և լուա ցա րանք, լուա ցա տունն, 

1 Ոչ սակաւ մխիթարութիւն է և այս՝ զի կրակն գիշերայն չպատահեցաւ 
և աշակերտաց և այլոց աշխատաւոր մարդկանց կորուստ և վնաս 
ինչ չդիպաւ:
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Հան դի սա րա նի ներքև ե ղած ի պէտս վե րա կա ցուաց յատ-
կա ցած եր կու սե նեակք: Իսկ ա զա տե ցեալ մա սին մէջ մնա-
ցին Հան դի սա րա նի դի մաց եր կու սե նեա կէ բաղ կա ցեալ 
Հի ւան դա նոցն, Սեր տա րանն, ամ բողջ դա սա րանք, վար ժա-
պե տա կան Խորհր դա րանն, Տես չի սե նեակն, և  այլ ե րեք սե-
նեակք և մի պա հա րան:

Արդ այս դժբաղդ ար կա ծին հա րուած ո՛ր քան ևս ք սան 
հա զար մա նէ թէն ա ւե լի նիւ թա կան վնաս տուաւ Ս. Էջ միած-
նի և Ազ գիս՝ ևս բա րո յա պես բա ւա կան մեծ վիշտ և տրտ մու-
թիւն տպա ւո րեց Վեհ. Հայ րա պե տի՝ ինչ պէս նաև հա մայն 
ող ջա միտ և ճշ մա րիտ Հա յոց սրտից մէջ, սա կայն սո քա եր-
բէք չպի տի զօ րեղ և  ոչ ինչ վհա տու թիւն չպի տի ներ գոր ծեն 
ինչ պէս որ ներ գոր ծած չեն Վեհ. Հայ րա պե տի մե րում, ընդ-
հա կա ռակն՝ ա ռա ւել ևս  ո գե ւո րուե լով և գօ տէպն դուե լով՝ առ 
Աս տուած ա պա ւի նուած պէտք է ջա նալ նպա տա կը և ձեռ-
նար կուած մեծ գոր ծը՝ ա ռանց ընդ հա տե լոյ և թու լա նա լոյ՝ 
շա րու նա կել և  ար դիւ նա ւո րել: Ուր ե ռան դուն սէր և հաս-
տա տա միտ նպա տակ կայ, անդ վհա տու թիւն չկայ և  ա մեն 
ար գելք և  ար կած կյաղ թուի, և  այս բազ միցս ա պա ցու ցեալ 
է բա զում օ րի նա կօք: Վեհ. Հայ րա պետ՝ ա ռանց եր բէք վհա-
տե լոյ՝ և բա զում խնա մօք և տա ժան մամբք՝ եր կար ժա մա-
նա կեայ խորհր դովք և պատ րաս տու թեամբք յար դա րած և  ի 
գոր ծադ րու թիւն բե րած բուն և նուի րա կան նպա տա կը՝ յա-
ւէտ ա պա ւի նե լով առ Աս տուած և Ազ գիս հա մակ րու թեան և 
ձեռն տուու թեան՝ ինչ պէս նաև Օ գոստ. Կայ սեր Ռու սաց բա-
րե միտ ակ նար կու թեան և խ նա մոյ հան դի պե լով՝ պի տի շա-
րու նա կէ և Աս տու ծոյ յա ջո ղու թեամբ պի տի ար դիւ նա ւո րէ, 
ինչ պէս որ փոր ձով ևս կ տես նուի, զի Ճե մա րա նի կէս մա սին 
այ րուե լէն զկնի՝ հա զիւ մի քա նի օր ան ցաւ՝ Ս. Էջ միած նի 
Ղա զա րա պատ հիւ րա նո ցը1 ի Ճե մա րան փո խար կեց և  ա շա-

1 Եթէ հարկ լինէր՝ Վեհ. Հայրապետ պատրաստ էր իւր բնակած Վե–

կերտ նե րը տե ղա ւո րեց, ուր իւ րեանց պար տա ւո րու թիւն քը 
կկա տա րեն և կ շա րու նա կեն: Այս պի սի հան գա մա նաց մէջ 
տեղ ւոյ անձ կու թիւն և  այլ ինչ ինչ ան յար մա րու թիւնքն նե-
րե լի են: Եւ ոչ միայն այս չափ. այլ և Եր ևա նայ նա հան գին 
ար քու նա կան ճար տա րա պե տը հրա ւի րե լով և Ճե մա րա նի 
այ րե ցեալ մա սին ամ բողջ պա տե րուն հաս տա տու թեան և  
անվ նաս մնա ցած լի նե լոյն վե րայ ա պա հո վուե լով՝ զկնի 
կար ևոր խորհր դա ծու թեանց ընդ ո րոց ար ժան էր՝ յի շեալ 
ճար տա րա պե տի հետ ի ստորև հրա տա րա կեալ պայ մա նը 
կռե ցաւ, ո րով ար դէն վե րա շի նու թեան նա խա պատ րաս տու-
թիւնք սկսուած են և 21/2 ա մի սէն զկնի այս պայ մա նի մէջ 
յի շուած մա սե րը ա ւար տուե լով՝ այ նու հետև մնա ցե լոց հա-
մար ևս կար ևո րը կհո գա ցուի. ո րով Աս տու ծով մինչև յա-
ռա ջա կայ տար ւոյ Յու նի սի ցվերջ՝ ամ բողջ վե րա շի նու թիւնք 
կա ւար տուին և  ա շա կերտք գո՛ նէ յաշ նանն կը փո խադ րուին 
ի Ճե մա րա նա կան շէնքն:

Մեր խօս քե րը կնքե լէ յա ռաջ կբաղ ձամք յայտ նել և  ան-
շո՛ւշտ կյու սամք նա և, զի այս առ թիւ մեր սի րե լի եղ բարք 
ևս կ փու թան կա րե կից լի նել և դար ձեալ կար ևոր ե ղած 
օ ժան դա կու թիւ նը ա ռա տա ձեռ նե լով՝ ար դեամբք կպար-
զեն իւ րեանց զգաց մուն քը և հա մակ րու թիւն քը, ո րում ան-
տա րա կոյս եմք՝ զի մեր Ազգ. թեր թերն ևս կ ձայ նակ ցին և 
յոր դոր կկար դան՝ ինչ պէս որ ար դէն « Մե ղու Հա յաս տա նի» 
լրա գիրն 22-րդ թուոյն մէջ այս պի սի բա րի նպա տա կաւ յա-
ռա ջըն թաց հան դի սա ցած էր, ո րով մեր շնոր հա կա լու թիւ նը 
ևս գ րա ւեց:

«Ա րա րատ», 1874, 1 10, էջ 385-389:

հարանը ի Ճեմարան փոխարկել՝ անձկալով յաւէտ՝ զի նուիրական 
ազգօգուտ նպատակը և ձեռնարկութիւնը չընդհատուի և Յօնանու 
դդմենւոյն չնմանի:
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¹ 7

ՏԵՍՈՒՉ ՃԵՄԱՐԱՆԻ

Գեր. Գաբ րիէլ Ս. Ար քե պիս կո պոս Այ վա զեանց՝ ի 
Վեհ. Հայ րա պե տէ՝ յա տուկ Կոն դա կաւ՝ Մայր Ա թո-

ռոյս նո րա բաց Ճե մա րա նի Տե սուչ կար գե ցաւ:
Նո րին Գե րա պա տուու թեան ստա ցած և բա րե համ բա-

ւեալ մտա վո րա կան և բա րո յա կան բարձր և բա զում ար-
ժա նա ւո րու թեանց հետ՝ դաս տիա րա կու թեան կեն սա կան 
խնդրոյ և  ար դեանց մէջ ևս  ու նե ցած ող ջա միտ՝ բազ մա-
փորձ հմտու թիւնն և յա ջո ղա կու թիւնն մեծ գրա ւա կան պի-
տի լի նի Ճե մա րա նի ա պա գա յին հա մար, և կ յու սամք որ 
կար ևոր ա ջակ ցու թեամբք և  օ ժան դա կու թեամք նպաս տա-
ւո րեալ՝ Աս տու ծով կյա ջո ղի իւր մեծ Ա նուան և բազ մա փորձ 
հմտու թեան ցըն հա մա ձայն մեծ և փա ռա ւոր ար դեամբք 
զար դա րել և ճո խաց նել զ Ճե մա րան Մայր Ա թո ռոյս, և Վեհ. 
Հայ րա պե տի՝ ինչ պէս նաև Հա յաս տա նեայց Ե կե ղեց ւոյ և 
Ազ գի ար դար և մե ծա լոյս ակն կա լու թիւն քը պսա կել, միան-
գա մայն ա ռա ւել ևս շ քե ղաց նել և պայ ծա ռաց նել իւր մե ծա-
համ բաւ և  ար ժա նա ւոր ա նու նը և փառ քը:

«Ա րա րատ», 1875, 1 6, էջ 230:

¹ 8

ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԻՒՆ ՎԵՀ. ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ
ԵՒ

ՏԱՐԵԴԱՐՁ Ս. ԳԷՈՐԳԵԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԻ

Ի 27-ն  ամ սոյս՝ յա ւուր Շա բա թու՝ ա մե նայն Հա յոց Վեհ. 
Հայ րա պե տի Ա նուան տօ նախմ բու թիւ նը եւ Ս. Գէոր-

գեան Ճե մա րա նի ա ռա ջին Տա րե դար ձը ար ժա նա ւոր հան-
դի սիւ կա տա րուե ցաւ:

Այս առ թիւ զկնի Ս. Պա տա րա գի՝ ի ճե մա րա նի կա տա-
րուած հան դի սի1 ժա մա նակ՝ Վե րա տե սուչ Գեր. Գաբ րիէլ 
Ս. Ար քե պիս կո պոս Այ վա զեան ցի, որ եւ ի նոյն ա ւուր Պա-
տա րա գիչ ե ղաւ, կար դա ցած հե տե ւեալ պա տուա կան եւ ու-
շադ րու թեան ար ժա նի ճա ռը ար ժան եւ կա րե ւոր կհա մա-
րիմք հրա տա րա կել:

ԱՍՏՈՒԱԾԱՐԵԱԼ ՀԱՅՐԱՊԵՏ
«Օրհ նես ցի պսակ տար ւոյ քաղց րու թեան քոյս»:

Բո լո րե ցաւ ա հա տա րի մի ող ջոյն, յոր մէ հե տէ Ձե րովդ 
փոյ թե ռանդն խնա մա կա լու թեամբ և Հայ րա պե տա կան 
օրհ նու թեամբ, և բա րե հաճ հրա մա նաւ Օ գոս տո սա փառ 
Կայ սեր ա մե նայն Ռու սաց, կա տա րե ցաւ բազ մա պայ ծառ 
հան դի սիւ բա ցումն Ճե մա րա նիս Սր բոյ Էջ միած նի ի մխի-
թա րու թիւն Հա յաս տան ժո ղովր դոց՝ հրա ւի րե լոց առ ի 
Ձեր մէ ի մաս տու թե նէդ բարձր քա րո զու թեամբ ի վա յե լումն 

1 Ուր եւ Պաշտօն կատարուեցաւ վասն հոգւոց ի Տէր հանգուցեալ 
ծնողաց Հիմնադրի Ճեմարանիս Վեհ. Հայրապետի, եւ ամեն տարի 
պիտի կատարուի:
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հո գե կան և մ տա ւո րա կան խրախ ճա նու թեանց՝ զորս պատ-
րաս տէ Աջ Ձեր ի նո րա կա ռոյց տա ճա րիս: «Օրհ նես ցի՜ ու-
րեմն Վե հա փառ Տէր, պսակ տար ւոյ քաղց րու թեան քոյ»:

Այս պսակ շքե ղա շուք՝ ոչ յոսկ ւոյ և յար ծա թոյ և յա կանց 
պա տուա կա նաց շա րա հիւ սեալ փայ լէ ի ճա կատ մե րոյ Վե-
հա պե տիդ, այլ ի Ձեր մէ ճա ճան չա գեղ հա ւա տոյ Հարցն մե-
րոց ա ռաջ նոց, յանդր դուե լի յու սոյ ի նա խախ նա մու թիւն 
Բարձ րե լոյն և յե ռան դա գին սի րոյ առ Աս տուած և  առ ազգս 
մեր. պսակ ար դարև յոյժ վա յել չա կան ի զարդ Գլ խոյդ Ե կե-
ղեց ւոյ Հա յաս տա նեայց՝ Փո խա նոր դի ճշմա րիտ Գլ խոյն 
Ընդ հան րա կան Ե կե ղեց ւոյ՝ Ք րիս տո սի Յի սու սի Փրկ չին մե-
րոյ. ո րոյ վասն ար դեօք և  ոչ ան մասն ի փշա տիպ չար չա րա-
նացն խո ցուա ծոց ... Սա կայն օ՛ն անդր ի բաց մեր ժես ցին 
այ սօր գամ մի ի մտաց մե րոց և  ի բա նից՝ տրտմա կա նացն 
ան ցից յի շա տակք ի վե հա վայր տա ճա րի աստ, որ իբրև 
զնոր փիւ նիկ վե րաթ ևեալ ի հրա բոր բոք խա րու կէ՝ ճախր 
առ նու վերս տին յԱ րա րա տեանս դաշ տի Ձե րովդ ճգմամբ 
և սի րա սուն որ դե կացդ ձեռն տու օ ժան դա կու թեամբ: Մո-
ռա ցօ՜նք ե ղի ցին և դառ նու թեան լեղ ւոյն և քա ցա խի զոր 
ար բէքն յայն ժամ և քա մե ցէք, և պա րա րես ցին միտք մեր 
ա ներկ միտ յու սով միայն ուղ խիցն փափ կու թեան՝ զորս 
տա ցէ Տէր Ձեզ և մեզ առ հա սա րակ ըմ պել ու րա խու թեամբ 
և  ի տանս իւ րում և յե րա նա ւէտ օթ ևանս երկ նիցն Ար քա յու-
թեան:

«Օրհ նես ցի՜ ու րեմն,- գո չես ցին ընդ մեզ որ դիք Հա յաս-
տա նի,- օրհ նես ցի պսակ տար ւոյ քաղց րու թեան քոյ», և  
երկ նես ցին որ զմեօք լե րինքս Աս տու ծոյ, «Օրհ նե լով օրհ-
նես ցի»:

Բայց Դուք, ո՛ Աս տուա ծա րեալ Հայ րա պետ, առ ի՞նչ ար-
դեօք և կամ յոր մէ՞ շար ժեալ խորհր դոյ՝ թևա կո խե ցէք, ի գոր-
ծոյս մե ծի ձեռ նար կու թիւն՝ առ ոտն հա րեալ զա մե նայն խաչ 

և զ խութ նիւ թա կան ան տես ա րա րեալ զդժուա րու թիւնս 
ան թիւս գոր ծոյդ կա տար ման, և չլ սե լոյն առ նե լով զդա տո-
ղու թիւնս՝ ոչ միշտ յան նա խանձ և յող ջա միտ ոգ ւոյ գիտ նոց 
ո մանց և  ան գի տաց յո լո վից թե լադ րեալս: Զի ա նո՞ւն ար-
դեօք ժա ռան գի ցէք սնո տի յան ցա ւոր կեն ցա ղումս՝ իբ րու 
քար ի քա րի վե րայ կու տա կե լով և յա մա յա ցեալ ո տինս 
Մա սեաց շի նուած այս պի սի մե ծա գործ կա ռու ցա նե լով, որ-
պէս եր բեմն Փա րա ւո նեանքն ա րա րին՝ յա նա պա տին Լի-
բիոյ զհաս տա բեստ և զ բարձ րա բերձ բրգունսն կանգ նե լով, 
և  ոյր վասն ձեռն ի գործն ար կեալ էին՝ այնմ չե ղեն ար ժա նի, 
և  ա նուանք նո ցա ան հե տա ցեալ կո րեան ի մի ջոյ: Կամ զի 
շա՞հս ինչ օգ տից նիւ թա կա նաց աս տի քա ղի ցէք՝ իբր ի գոր-
ծա րա նէ ուս տեք մեծ է բո վուց ոսկ ւոյ և  ար ծա թոյ, որ պէս 
մե րումս շա հախն դիր դա րու մար դիկն սո վո րե ցին առ նել ի 
տե ղիս տե ղիս: - Քա՛ւ և մի՛ լի ցի եր բէք: - Այլ զի՞նչ: 

Նե րես ցէ ինձ Ձերդ Վե հու թիւն թարգ ման հա ւա տա րիմ՝ 
թէև ոչ պեր ճա խօս հան դի սա նալ աս տա նօր ա ռա ջի սրբա-
գու մար պատ կա ռե լի Ժո ղո վոյս, և հա մօ րէն իսկ հա մազ գի 
եղ բարց, Ձե րոցդ վսե մա խոհ դի տա ւո րու թեանց և բազ մա-
բաղ ձիկ աշ խար հա շէն տեն չա նաց:

Ամ բար ձեալ աս տուա ծըն տիր Հայ րա պե տիդ մե րոյ սրտե-
ռանդն հրա ւի րա նաւ լրու թեան Ազ գիս Հա յոց ի Գե րա գահդ 
այդ Ա թոռ սրբոյ հօրն մե րոյ Գ րի գո րի Լու սա ւոր չին, ի բարձ-
րա դի տակ կա յից այ տի իբր ի սպի տա կա փառ յամ պած րար 
գա գա թանց մե ծի լե րինդ Մա սեաց՝ տե սա նե լով տե սիք 
շուր ջա նա կի գլխումս խումբս Հա յաս տա նեայցս գրո հի ուր 
շատ և  ուր սա կաւ վա րա տա կան սփռեալս ընդ ա մե նայն աշ-
խարհ՝ ընկղ մեալս տա կա ւին ի մէգ և  ի մռայլ տգի տու թեան՝ 
մօրն ա մե նայն ա ղե տից հո գե կա նաց և մարմ նա կա նաց, և  
այն ի ժա մա նա կի՝ ո րում ազգք և  ա զինք որ ընդ ո լորտս 
տիե զե րաց, մա նա ւանդ որք յարև մուտս կոյս: Եւ րո պայ, մա-
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նա ւանդ որք հպա ւո րա գոյնք ևս զ մեօք մա ծեալ կան բիւ-
րա ւորք ժո ղովր դոց լայ նա ծա ւալ պե տու թեանս Ռու սիոյ 
ի լոյս պայ ծա ռու թեան գի տու թեանց և  ա րուես տից և քա-
ղա քա կիրթ զար գաց ման յա ռա ջա դէմ ըն թա ցեալք՝ օր քան 
զօր բար գա ւա ճեն, քաջ քաջ խե լա մուտ ե ղէք՝ զի ոչ այ լազգ 
հնար է վա նել փա րա տել յե րե սաց ազ գիս մե րոյ զմա ռախ-
լա պատն զայն թանձ րու թիւն տգի տու թեան, բայց մե ծաւ 
ի ւիք ար փիահ րաշ լու սոյ ծագ ման պայ ծա ռու թեամբ:

Եւ ար դէն երկ նե ցէք ի միտս Ձեր զհե ռա տեսն խոր հուրդ 
կա ռուց ման Ճե մա րա նիս իբր զբազ մա ջա հեան աշ տա նա կի 
մե ծի, յո րում լու սա բոր բոք վա ռի ցին խա րոյկք ան շէջք պէս-
պէս գի տու թեանց ի լու սա ւո րու թիւն խուռն բազ մու թեան 
ժո ղովր դոց՝ ի Հայ րա պե տա կան խնամս Ձեր հա ւա տե ցե-
լոց: Իւղ սո րա ճշմա րիտն է Աս տուած պաշ տու թիւն՝ շող կա-
թեալ ի վե րուստ ան տի հրա շա պէս, իւղ որ աղ բե րա ցեալ 
գե տա հե տեալ ըն թա նայ յԱ թո ռոյ այ տի Լու սա տուին հոգ-
ւոց մե րոց: Հարկ ի վե րայ կայր պաշ տօ նեայս ևեթ պատ-
րաս տել ար ժա նա ւորս և հա ւա տա րիմս, որք զիւղն զայն 
սրբա լոյս ցանգ ար կեալ զե ղու ցուն ի սրբա վայր Ճե մա րա-
նիս ճրա գա բե րանսն:

Զ դոյն զայ դո սիկ պաշ տօ նեայս ճշմար տա պէս լու սա-
ւոեալս և ջա հա բոր բոք լու սա տուս ազ գիս Հա յոց նկրտիք 
ա հա պատ րաս տել, Վե հա փառ Տէր, ի հա յա սե րունդ 
մանկտ ւոյս՝ յար դեացս և յա պա գա յից: Կա միք զի ի ցեն 
սո քա ճշմար տիւ ար դարև ար ժա նա ւոր ա շա կերտք ըն տե-
լա գու նիցն յաս տուա ծըն տիր նա խոր դաց Ձե րոց՝ հարց և 
հայ րա պե տաց, արք լցեալք հոգ ւով ի մաս տու թեան, հոգ ւով 
եր կիւ ղի Աս տու ծոյ, հոգ ւով գի տու թեան ա մե նայ նի որ ինչ 
կար ևորն ի ցէ ի պայ ծա ռու թիւն Ե կե ղեց ւոյ և  ի բար գա ւա-
ճանս Հա յաս տան ժո ղովր դոց, գի տու թեան զա նա զան լե-
զուաց հնոց և նո րոց, գի տու թեան բնա կա նացն և  աս տուա-

ծա բա նա կա նաց, գի տու թեան ի մաս տա սի րա կա նաց և հա-
մօ րէն ա մե նայն ազ գա յին և  ար տա քին մա կա ցու թեանց. զի 
այս իսկ է ճե մա րա նիս ա նուն և  իս կու թիւն, և մի միայն կէտ 
նպա տա կի:

Քաղցր էր ինձ ա պա քէն: Վե հա փառ Հայ րա պետ, ի սոյն 
միտս յու սա պա տարս յա րա նալ, և մղ տա փա րատ լու սոյն 
նմա նու թեամբ զյա րա զուարճ խնդու թեան միայն ըմ բոշխ-
նել զվա յե լումն: Սա կայն ա ւա՜ղ, հարկ ի վե րայ կայ ինձ և  
ա հըն կէց իմն շի նուա ծոյ զսա նմա նե ցու ցա նել. մարտ կո-
ցի ա սեմ հզօ րի և  ա մուր պա տուա րի կանգ նե ցե լոյ ընդ դէմ 
բուռն յար ձակ մանց ներ քին և  ար տա քին թշնա մեաց Ե կե-
ղեց ւոյ մե րոյ սրբոյ:

Եւ ո՞յք ար դեօք ներ քինքն ի ցեն թշնա միք, ե թէ ոչ դասք 
դասք որդ ւոց հա րա զատ կար ծե ցե լոց Հա յաս տա նեայցս 
Ե կե ղեց ւոյ, որք զթե րու թիւնս ո մանց կամ զբազ մաց իսկ 
ի մե րոց ե կե ղե ցա կան եղ բարց զհա մօ րէն ե կե ղե ցա կա-
նօք ազ գիս և զ նո վիմբ իսկ զա նա րատ Ե կե ղե ցեաւս մե րով 
ա խոր ժեն շփել, և հիմն ի վեր զսա տա պա լել, և  ի տեղ ւոջ 
սո րա կանգ նեալ կա ռու ցա նել՝ զի՞նչ, ո՜հ մե ծի ամ բարշ տու-
թեանն, զբա գինն կռեալ կո փեալ ի նիւ թա պաշ տից ո մանց 
մե րոյ ժա մա նա կիս և յանխտ րա կա նաց ի հա ւա տոյս՝ յա ճա-
խե լոցն յարևմ տեայ աշ խարհս, զօ րէն իմն մե րոյն Ար տա շի-
սի Պարթ ևի, որ յԵլ լա դա եր բեմն ու րեմն ար շա ւեալ, և փո-
խա նակ զող ջա միտ ի մաստ նոցն Հել լե նաց ւոց զի մաս տա սի-
րու թեան ար գա սիս բա րեաց ի Հայսս փո խադ րե լոյ՝ զկուռս 
նո ցին զանմ ռունչս ի մեր աշ խարհս խա ղա ղա ցու ցա նէր 
թա գապ սակն այն՝ գու ցէ և բա րե միտ՝ աշ խար հա կալ հե թա-
նոս: Սո քա ներ քինք ըստ ա ռա ջի նում կար գի, և վ տան գա-
ւո րա գոյնք ար դեօք՝ որ պէս բա նիս կարգ է ա սել՝ թշնա միք 
մե րոյս Ե կե ղեց ւոյ: Իսկ զսո ցին կնի երկ րորդս ինձ նե րես ցի 
զայ նո սիկ ա նուա նել, որք ի լրումն թշուա ռու թեանց ազ գիս 
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մե րոյ հա տուա ծեալք զոր և վայ րա պար առ ի մէնջ, և զ հետ 
օ տա րո տեանց ո մանց վար դա պե տու թեանց զա կա տեալք, 
զազ գա յին ա ւանդս սրբու թեան և բա րե պաշ տիկ ազ գա սի-
րու թեան ան գոս նեն և պա խա րա կեն՝ իբրև զփուտս ինչ և 
զ նե խա հոտ սո վո րոյթս վաղն ջուցն ժա մա նա կաց: Իսկ զար-
տաք նոցն մե րոց ճա ռել թշնա մեաց՝ յա ւե լեաց գրես ցի ինձ 
հա մա րի. քան զի ո՞վ ոք չտե սա նի ցէ զպա պա կան և զ լու տե-
րա կան քա րոզ չացն խռո վու թեան՝ հեր ձուա ծոյ՝ զազ գա կոր-
ծան մե քե նա յա գոր ծու թիւնս՝ տի րա նալ ա նա ռիկ ամ րո ցի 
մե րոյս Ե կե ղեց ւոյ, որ ինքն ըստ ին քեան վէմ է ան վա նի ի 
դրանց դժո խոց:

Եվ ա հա Դուք, ո՜վ աս տուա ծա րեալ Հա յա պետ, զնոյն մեր 
զԵ կե ղե ցի նո րովս այ սուիկ ամ րա կա ռոյց պարս պու պատս-
պա րեալ հաս տար մատ ա րա րէք: Քան զի ի զար գա նալ և  ի 
բար գա ւա ճել Գէոր գեան Ճե մա րա նիս Աս տուա ծայ նոյ Տես-
չու թեանն շնոր հիւ և Ձե րովդ Հայ րա պե տա կան խնա մօք, 
ա պա քէն ոչ ևս յաշ խարհս այ լազ գեաց ից ջեն որ դիք նո րոյս 
Իս րա յէ լի՝ թե քել կազ մել իւ րա քան չիւր զսու սեր իւր և զ գե-
րան դի մտա ւո րա կան, այլ ի հո յա կապս յայս դաս տա կերտ՝ 
իբր ի գոր ծա րան ա մե նայն հոգ ևո րա կան զի նուց և  այ լոց 
պի տո յից ազ գիս և Ե կե ղեց ւոյ: Ո՞ր այն ի ցէ այ նու հետև Կ ղե-
մէս Գա լա նոս, որ կե ծա ւո րու թիւն յոյժ ի տգի տու թիւն ան-
ձինն խառ նեալ՝ ամ բաս տա նու թիւնս ան յա րիրս զա նա րատ 
վար դա պե տու թե նէ հա ւա տոց մե րոց կու տի ցէ, կամ ո՞ր այն 
Լա տի նա հայ ազ գու րաց, որ նա խանձ իմն չար ընդ Գա լա-
նո սին բե րե լով՝ հիմ նա կան ինչ խտիրս ի մէջ ար կա նել յա-
ւակ նի ցի ընդ մերս և  ընդ ընդ հան րա կան Ե կե ղե ցին Ք րիս-
տո սի (զոր անհ նա րին տգի տու թեամբ՝ մի հա մա րի ցի ընդ 
պա պա կա նին ա թո ռոյ նո րաձ ևու թեանց), և կամ ո՞ր այն 
Թ ռո յից քի՝ նոր ոմն յա րու ցեալ Կ ղե մէս Գա լա նոս՝ ի մեր իսկ 
ա ւուրս, յանդգ նես ցի յայն ժամ չա րա բա նել այն պէս զմեր մէ 

Ե կե ղեց ւոյս ա ռա ջի աս տուա ծա բա նից ար ևե լեան Ե կե ղեց-
ւոյ՝ որ պէս նա խորդն իւր ա ռա ջի արևմ տա կա նին ա րար: Եւ 
բնաւ իսկ ո՞ր այն Տուայթ և Զա րեմ պա և Տի՛թ րիխ և յա ջորդք 
նո ցին հա մար ձա կես ցին այ նու հետև դսրո վել լու տե րա բար 
զգե ղե ցիկ գե ղե ցիկ կարգս աս տուած պաշ տու թեան մե րոյ:

Բայց այս չէ շատ Վե հա փառ Հայ րա պետ, այլ և հայ կազ-
նեան լե զուիս մե րոյ պա տուա կա նի Ճե մա րանս այս ե ղի ցի 
կենդ րոն յստա կու թեան և գան ձա րան հա ւա տա րիմ անդր-
ժե լի ա ւան դու թեան, և պէս պէս լե զուաց օ տա րո տեաց նե-
րակր թու թեան հետ ևողս և նա խան ձա ւորս յան ճա խես ցէ 
թարգ ման չացն մե րոց ե րա նե լաց. որք ի սմին յայսմ քա ղա-
քի և  ի տեղ ւոջ հա ւա քեալ ամ բա րեալ եր բեմն իբր ի շա հաս-
տան վայ րի զայ լա լե զու ճո խու թիւնս ի մաստ նոցն օ տա րաց՝ 
ի մերս զնո սին ընտ րա նաւ փո խա բե րե ցին:

Դար ձեալ և  ի նո ցին իսկ յԵւ րո պա կա նացն ազ գաց լե-
զուս քաջ ներհմ տա ցեալք ա շա կեր տեալքն Ճե մա րա նիս, 
ե կես ցէ ժա մա նակ՝ զի զմե րոց ազ գա յին ա ւան դից՝ զե կե ղե-
ցա կա նացն և զ քա ղա քա կա նաց՝ զստոյգ նկա րա գիրս ա ռա-
ջի ա րաս ցեն ի մաստ նոց նո ցին, և  ոչ ևս  իշ խես ցէ ոք ու րեք 
խրա մատս իմն ճշմար տու թեան ի ստու գա պա տում մա տե-
նա գիրս մեր ար կա նել կամ գտա նել, որ պէս ո մանք յանզ-
գաս տիցն և  ի հար ևան ցիկ հնա խու զից ժա մա նա կիս, թէ-
պէտև յազ գայ նոցն իսկ մե րոց՝ և յայլ մէ կող մա նէ պատ կա-
ռե լի ա րանց՝ յա խուռն կար ծիս և կաս կա ծանս նիւ թե լին ի 
մեր իսկ ա ւուրս զան կեղ ծիկ հա ւա տար մու թե նէ ա ռաջ նոցն 
մե րոց պատ մագ րաց, և մա նա ւանդ զան կա նա ռու ճշմար-
տա սի րու թե նէ և զ ման րակր կիտ ընտ րո ղու թե նէ քեր թո ղա-
հօրն իսկ մե րոյ Մե ծին Մով սի սի Խո րե նաց ւոյ, և զա ռաջ-
նո՞ր դի նո րա զ Մայր Ի բայն Կա տի նայ զան գին յի շա տա կա-
րանսն ընդ ստա յօդս ինչ և  ընդ ա ռաս պե լա խառն կեղ ծիս 
այ լոց ո մանց անն շան ազ գաց գրել ոչ զան գի տե ցին:
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Բայց ես զիա՞րդ ի սա կա ւա մաս նեայ բա նից սահ մանս 
զօ րե ցից ար դեօք բո վան դա կել և զայլսն ևս բիւ րա պա տիկ 
ար գա սիս բա րեաց, ո րոց ի ճե մա րա նէ աս տի սրբոյ Ա թո-
ռոյդ ի րա ւամբ սպա սէ ազգս մեր և  աշ խարհ և Ե կե ղե ցի, 
ե թէ ոչ այժ միկ վաղ վա ղա կի՝ սա կայն ան շուշտ զկնի ա մաց 
ինչ ան ցա նե լոյ՝ սո վիմբ այ սու գոգ ցես կար գա ւո րու թեամբ 
և սոյն պի սեաւ տա ծո ղա կան ան խոնջ խնա մար կու թեամբ 
Հայ րա պե տից մե րոյ մե ծի: Յայն ժամ ա պա լիո վին ար-
դա րա ցուս ցէ սա զիւրն ա նուա նա կո չու թիւն՝ այժ մէն տեն-
չա լի և  ա խորժ հնչե ցեալ յունկն ա մե նայն մե րազ նեայց, և 
պան ծաս ցի յամս յա մայր պսա կեալ յոյժ ար դա րա ցի և յոյժ 
պատ շա ճա կան ըստ իս վեր տա ռու թեամբս, « Գէոր գեան 
Ճե մա րան Մայր Ա թո ռոյ Սր բոյ Էջ միած նի»՝ ի հիա ցումն 
կար գեալ յա ւեր ժա բար մե րոցն և  օ տա րաց:

Կեց ցէ՜ ու րեմն Ձերդ Վե հու թիւն՝ օրհ նեալ և բա րե բա-
նեալ այ սօր ի մէնջ և  ի բո վան դակ Հայ կա զանս գրո հէ բա-
նիւ սաղ մո սեր գուին՝ ե թէ «Օրհ նես ցի պսակ տար ւոյ քաղց-
րու թեան քոյ»:

Կեց ցէ՜ մինչև ցյիս նե րեակ յո բե լե նի գե ղա յօ րէն տա ճա-
րիս ի մաս տու թեան, և  անդր ևս  ընդ դարս յո լովս՝ յան մա-
հու թիւն կնքեալ զԱ նուն Ձեր և զ մե ծա գոր ծու թիւն:

«Ա րա րատ», 1875, 1 9, էջ 353-356:

¹ 9

ՅՈՒ ՇԵՐ Ս. ԷՋ ՄԻԱԾ ՆԻ ԳԵ ՒՈՐ ԳԵԱՆ ՃԵ ՄԱ ՐԱ ՆԻ 
ՄԱ ՍԻՆ

1874 թուի ա մա ռը Ա ղէք-պոլ ե կաւ Ա րիս տա կէս վար դա-
պետ (յե տո ե պիս կո պոս) Սեդ րա քեա նը, ո րը Ա խալց խա յից 
իւր հետ բե րել էր ե րեք ա շա կերտ ներ` Ս տե փան Մալ խա-
սեան, Մի նաս Ազ նա ւու րեան եւ Գա լուստ Տէր-Մկրտ չեան 
( Ծուղ րութ գիւ ղա ցի)՝ Էջ միա ծին նոր բաց ւե լիք Գե ւոր գեան 
ճե մա րան տա նե լու հա մար. ե րեք-չորս ա շա կերտ էլ մեր 
քա ղա քից պի տի ընտ րէին, եւ ես շնոր հիւ մեծ եղ բօրս` Յա-
րու թիւ նի, եւ նո րա ըն կեր ե րե ւան ցի Ե գոր Ի ւա նի չի, բախտ 
ու նե ցայ այդ ընտ րուած նե րի շարքն ընկ նել. Ե նովք Գեօն-
ջեան, Պօ ղոս Պօ ղո սեան, Ս տե փան Տէր-Ան տո նեան՝ յի շեալ 
Ե գոր Ի ւա նի չի եղ բօր որ դին եւ ես: Չա փա զանց ու րա խա-
ցել էի, որ վեր ջա պէս պի տի ա զա տուեմ բա րո յա պէս ըն կած 
հայ րե նի քա ղա քից, եւ որ գլխա ւորն է, պի տի կա րո ղա նամ 
ու սումս շա րու նա կել – մարդ դառ նալ… Օ գոս տոս ամ սու մէջ 
մի օր քա ղա քից մեծ բազ մու թեան ու ղեկ ցու թեամբ ճա նա-
պարհ ըն կանք: Քա ղա քից դուրս եղ բայրս եւ Ե գոր Ի ւա նի չը 
սե ղան էին պատ րաս տել, ո րի շուր ջը մեծ ու րա խու թեամբ 
խմե ցին, բա րի երթ մաղ թե ցին եւ ճա նա պարհ դրին…

Ա ղեք սանդ րա պո լից դուրս գա լու եր րորդ օ րը մենք ար-
դէն Էջ միած նում էինք. ժա մա նա կա ւո րա պէս Ղա զա րա պատ 
կո չուած հիւ րա տան սե նեակ նե րում տե ղա ւո րե ցին մեզ. ու-
րիշ տե ղե րից եւս ա շա կերտ ներ էին հա ւաք ւած: Բո լո րիս 
շո րերն էլ փո խե ցին եւ միա տե սակ մոխ րա գոյն վա նա կա նի 
ձե ւով հագց րին: Ս պա սում էինք ճե մա րա նի հան դի սա ւոր 
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բաց մա նը, որ տե ղի պի տի ու նե նար սեպ տեմ բե րի վեր ջին 
Ս. Գե ւոր գի տօ նի օ րը…

Վեր ջա պէս հա սաւ ցան կա լի օ րը. սեպ տեմ բե րի 28-ին` 
շա բաթ, Ս. Գեւոր գի տօ նի օ րը պի տի տեղի ու նե նար հան-
դի սա ւոր բա ցու մը, ո րի հա մար մեծ պատ րաս տու թիւն ներ 
էին տեսն ւում: Մի քա նի օր ա ռաջ մեզ բաղ անիք տա րան, 
մա քուր շո րեր հագց րին ու տե ղա փո խե ցին ճե մա րան: Այդ 
փա ռա ւոր երկ յար կա նի շի նու թիւ նը ա ռան ձին բա կում սի-
րուն հար սի նման կանգ նած էր հպարտ: Վե րի յար կը ե րեք 
սե նեակ յատ կաց ւած էր ննջա րա նի հա մար, եր կա թե մահ-
ճա կալ նե րի վե րայ փռւած մա քուր տե ղա շոր-վեր մա կով 
(բրդէ, գու նա ւոր) ծածկ ւած, ե րեսսր բիչն էլ գլխա վե րե ւը` 
բար ձի վե րայ փռւած, իսկ ներ քե ւում կախ ւած էին մեր հա-
մար նե րը. իմս 24-րդ հա մարն էր: Վե րին յար կումն էին զե-
տեղ ւած նաեւ գրա դա րա նը, տես չի եւ օգ նա կա նի կամ վե-
րա կա ցու նե րի սե նեակ նե րը, բայց ա մե նից գե ղե ցիկն էր 
կի սակ լոր գմբե թա ւոր հան դի սա րա նը: Ներ քե ւի յար կում 
զե տեղ ւած էին դա սա րան նե րը, սե ղա նա տու նը եւ խո հա նո-
ցը…

28-ին` շա բաթ օ րը, ս. Պա տա րա գից յե տոյ, ե կե ղե ցա-
կան թա փո րով, Վե հա փառ Հայ րա պե տի գլխա ւո րու թեամբ, 
ե կան ճե մա րան, մաղ թանք կա տա րե ցին, ճա ռեր ար տա սա-
նե ցին, շնոր հա ւո րու թիւն ներ եւ ճաշ կե րոյթ, ե րե կո յեան էլ 
հրա վա ռու թիւն տե ղի ու նե ցավ: Վան քի բա կում, լճի ա փին 
եւ գիւ ղա մեջ լցւած ուխ տա ւոր նե րը ա մեն կողմ դափ ու 
զուռ նա յով ու րա խու թիւն էին ա նում, եայ լի եր գում ու պա-
րում կէս գի շե րից անց…

Հան դէ սի յա ջորդ շա բա թում սկսւե ցին մեր դա սե րը, 
դպրո ցա կան պա րապ մունք նե րը: Ինձ եւ ա ղէք սադ րա պոլ-
ցի ըն կեր նե րիս տե ղա ւո րել էին ա ռա ջին դա սա րա նում, 
իսկ ախլց խա ցոց, ղա րա բաղ ցոց` երկ րորդ դա սա րա նում: 

Հ րա ւիր ւած էին մի քա նի վար դա պետ եւ աշ խար հա կան 
դա սա տու ներ: Պար զեա նը տե սու չի օգ նա կա նի պաշ տօն 
էր վա րում, իսկ Սեդ րա քեան եւ Սու րէ նեան Գե ւորգ վար-
դա պետ նե րը` դա սա տուի: Ա ղէք-պո լից մեր ռու սաց լեզ ւի 
ու սու ցիչ Մի քա յէ լեա նը նոյն պէս հա րա ւիր ւած էր, Ներ սէս 
Սի մէո նեանն էլ վե րա կա ցուի պաշ տօն էր վա րում: Ա սում 
էին, որ նոր տե սուչ եւ ու րիշ ու սու ցիչ ներ պի տի հրա ւի րեն: 
Մենք սկսե ցինք ե ռան դով պա րա պել, բայց բախ տը ու րիշ 
տե սակ էր տնօ րի նել:

Ճե մա րա նի այր ւե լը
Եր կու շա բաթ հա զիւ էր ան ցել, երբ մի սեւ ա ռա ւօտ` հոկ-

տեմ բե րի 14-ին, լուր տա րած ւեց, որ ճե մա րա նը այր ւում է, 
եւ սոս կա լի ի րա րան ցում տե ղի ու նե ցաւ: Դողս կրկնվե լու 
պատ ճա ռով ես հի ւան դա նո ցումն էի, դուրս ե կայ մի ջանց քը 
եւ տե սայ` ա րեւմ տեան կող մից ա ռաս տա ղի ան կիւ նից ծուխ 
է բարձ րա նում, եւ մար դիկ ջրի դոյ լե րով վա զում են կտու րը: 
Իս կոյն ներս մտայ, հի ւանդ ըն կեր նե րիս յայտ նե ցի, շտա-
պով շո րերս հա գայ եւ Ա ղէք-պո լից հետս բե րած գրքե րից 
միայն գեր մա նե րէ նի դա սա գիրքս վերց րի ու դուրս փա խայ. 
հետզ հե տէ ա հա գին բազ մու թիւն հա ւաք ւեց, ա մեն կերպ 
աշ խա տում էին ի րե րը դուրս կրել ու կրա կը հանգց նել: Այն-
տեղ էր եւ Վե հա փառ հայ րա պե տը` բարձր հո գե ւո րա կան-
նե րով ու պաշ տօ նա կան ան ձե րով շրջա պատ ված: Պէտք էր 
տես նել, թե ծե րու նի Հայ րա պե տը որ պի սի ճի չեր էր ար ձա-
կում եւ ձգտում մտնել ճե մա րան, բայց շրջա պա տող նե րը 
չէին թող նում: Մինչև ե րե կոյ հա զիւ կրա կը հանգց րին, բայց 
ար դէն կես մա սից ա ւել այր ւել էր. ցա ւա լի էր մա նա ւանդ 
հրա շա լի հան դի սա րա նի ան կու մը…

Մեզ` ա շա կերտ նե րիս, նո րից հա ւա քե ցին ու տե ղա վո րե-
ցին Ղա զա րա պա տում, եւ բա ւա կան հան դարտ ւե լուց յե տոյ 
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այս տեղ էլ շա րու նա կե ցին դա սա ւան դու մը, մինչև ճե մա րա-
նը նո րից կը շին ւէր: Ի մա ցանք, որ բա րի մար դիկ յու սադ րել 
էին վշտա բեկ Հայ րա պե տին, որ մի տար ւայ ըն թաց քում նո-
րից ա ւե լի լաւ կը նո րո գեն, եւ հե տե ւեալ տօ նը նո րից ճե մա-
րա նում կը կա տար ւի: Այդ պէս էլ ե ղաւ…

Վեր ջա պէս սեպ տեմ բերն ե կաւ, նոր տե սու չը` Գաբ րիէլ 
ե պիս կո պոս Այ վա զեանն էլ ե կաւ, նոր ու սու ցիչ ներ բե րեց, 
հնե րը փո խե ցին, մեզ նո րից տե ղա փո խե ցին ճե մա րան, եւ 
հան դի սա ւոր բա ցու մից հե տոյ (որ նո րից փա ռա հեղ եւ շքեղ 
էր) նոր ու ժե րով ու ե ռան դով սկսե ցինք եւ շա րու նա կե ցինք 
ու սում նա կան պա րապ մունք նե րը…

Ա շա կերտ ներս բա ռի բուն նշա նա կու թեամբ վա նա կան 
կեանք էինք անց կաց նում: Ա ռա ւօտ զան գա կի ձայ նով քնից 
վեր էինք կե նում, լւաց ւե լուց յե տոյ ան մի ջա պէս վե րե ւի մի-
ջանց քում ա ղօթ քի կանգ նում, յե տոյ սեր տո ղու թեան գնում 
հան դի սա րա նում, թե յից յե տոյ սկսւում էին դա սե րը: Ե րեք 
դա սից յե տոյ նա խա ճաշ էին տա լիս, եւ եր կու դա սից յե տոյ 
էլ ճա շում էինք սե ղա նա տա նը, ո րը տե ղա ւոր ւած էր ներ-
քեւի յար կում (վան քի սե ղա նա տա նը միայն հան դի սա ւոր 
օ րե րին էինք գնում ճա շե լու միա բան նե րի հետ, ուր եր բեմն 
Վե հա փառն էլ էր ներ կայ լի նում): Ճա շի ժա մա նակ մեծ 
ա շա կերտ նե րից մե կը հեր թով Ս. Գիրք էր կար դում` այդ 
բա նի հա մար յատ կաց ւած տե ղում, իսկ մենք պար տա ւոր 
էինք լռու թեամբ լսել եւ ու տել (ի րա ւունք չու նէինք ի րար 
հետ խօ սե լու): Ճա շից յե տոյ, ե թե տե սու չը ներ կայ էր լի նում, 
հա ւա քում էր իւր գլխին եւ բա րո յա կան պատ մու թիւն ներ ու 
խրատ ներ տա լիս… Ճա շից յե տոյ ընդ հան րա պէս (լաւ ե ղա-
նակ նե րին) խա ղում էինք կամ հա րա ւա յին կող մը գտնւած 
պար տի զում (ո րի մար գե րը ա շա կերտ նե րի վե րայ բա ժան-
ւած ու նո րանց ձեռ քով էր մշակ ւած) աշ խա տում էինք, եր-
բեմն էլ (գլխա ւո րա պէս տօն օ րե րին) խմբո վին վե րա կա ցուի 

հսկո ղու թեամբ գնում էինք լճի ա փը կամ ան տա ռում զբօս-
նե լու… Ե րե կո յեան ընթ րի քից յե տոյ նո րից սեր տո ղու թեան 
էինք գնում հան դի սա րա նում, ուր ա շա կեր տա կան ժո ղով-
նե ր էին տեղի ունենում: Տեսուչի տւած հարցերի վերայ 
հերթով ճառեր էինք գրում, կարդում և քննադատում գրած 
ճառերը ... Բացի այս ժողովներից, ման րան կար «Օ րա գիր» 
ա նու նով թերթ էլ ու նէինք` հիմն ւած տես չի ղե կա ւա րու-
թեամբ, ո րի մէջ զա նա զան յօդ ւած ներ եւ լու րեր էինք գրում 
եւ նկար նե րով զար դա րում ու ե րե կո յեան սեր տո ղու թեան 
ժա մա նակ կար դում… Իմ կար ծի քով` շատ օգ տա կար ու գե-
ղե ցիկ մտքով էին հիմն ւած թէ՛ ժո ղով նե րը եւ թէ՛ լրա գի րը` 
մեզ կեան քի հա մար պատ րաս տե լու նպա տա կով: Բայց 
ափ սոս, որ մեծ ա շա կերտ նե րի հա մար սուր վի ճա բա նու-
թեան եւ վի րա ւո րան քի ա ռար կայ դար ձան այդ ժո ղով նե րը, 
ո րի պատ ճա ռով էլ փակ ւե ցան, իսկ «Օ րա գի րը» շա րու նակ-
ւում էր:

Տես չի բա ցա կա յու թեան ժա մա նակ նո րա պաշ տօ նը կա-
տա րում էր «կար գա պահ» ա նու նով մի ու սու ցիչ` Յով հան-
նէս Գալս տեան, ո րը մի շատ հա մեստ, սու սու փուս եւ լռա-
կեաց մարդ էր ու այն քան էլ ազ դե ցու թիւն չու ներ:

Սեր տո ղու թիւ նից յե տոյ մի քիչ հանգս տա նում էինք եւ 
ե րե կո յեան ա ղօթ քից յե տոյ գնում քնե լու: Ա հա այս էր մեր 
ա մե նօ րեայ կեան քը. բո լո րո վին կտրւած էինք դրսի աշ-
խար հից: Նոյ նիսկ վա ղար շա պատ ցիք դժւա րու թեամբ էին 
թոյլ տու թիւն ստա նում` ճե մա րա նից դուրս գա լու, ծնող նե-
րին ու բա րե կամ նե րին այ ցե լու թիւն ա նե լու: Իսկ ե թե մէկն 
ու մէ կիս բա րե կամ նե րից կամ ծնող նե րից հե ռու տե ղից 
ե կած լի նէին մեզ տե սու թեան, ի րա ւունք չու նէինք ա ռանց 
թոյլտ ւու թեան հետ նե րը տեսն ւե լու կամ ո րե ւէ բան ստա-
նա լու: Ա շա կերտ նե րիս նիս տու կա ցը միշտ գրի էր առն ւում 
եւ շա բա թը մի ան գամ նկա տո ղու թեան են թարկ ւում, մին-
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չեւ իսկ ե թէ սահ ման ւած «եղ բայր» բա ռը չէինք գոր ծա ծում` 
սխալ մամբ կամ մո ռա ցու թեամբ, խիստ նկա տո ղու թեան 
էինք ար ժա նա նում… Շա բաթ եւ կի րա կի եւ տօն օ րե րին 
միշտ ե կե ղե ցի էինք գնում, վե րար կու ներ հա գած, եւ բո լոր 
պա սերն էլ խստու թեամբ պա հում էինք…

Ռուս-տաճ կա կան պա տե րազմն սկսւած էր ար դէն, գիւ ղը 
եւ նոյ նիսկ ճե մա րա նը կեն դա նու թիւն էին ստա ցել, շա րու-
նակ զին ւոր ներ, թնդա նօթ ներ ու սայ լեր գնում էին դէ պի 
սահ ման, շա րու նակ լսւում էր զին ւո րա կան ե րաժշ տու թիւն, 
նոր-նոր այ ցե լու ներ էին գա լիս ճե մա րան, զին ւո րա կան ներ, 
կա նայք ու տղա մար դիկ. կար ծես բո լո րո վին փոխ ւել էին 
մեր կեան քի տխրու թիւնն ու միօ րի նա կու թիւ նը…

Տ. Խո րէն ա ւագ քա հա նայ Ս տամ բոլ ցեան

¹ 10

Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՃԵՄԱՐԱՆԸ ՀԱՐԿԱՒՈ՞Ր ԷՐ ԹԷ ՈՉ

«Գ նա՛ մե ռիր՝ ա րի՛ սի րեմ» ա ռա ծին գոր ծադ րու-
թիւ նը ու րիշ ազ գե րէն ա ւե լի ճշդու թեամբ կար ծես 

թէ մեր մէջ կկա տա րուիʼ գլխա ւո րա պէս մեծ մար դոց եւ մեծ 
գոր ծոց վե րա բե րու թեամբ:

Վասն զի տա կա ւին օ րի նա կ ե ղած չէ՝ որ մեր մէջ նոր եւ 
ազ գօ գուտ հաս տա տու թիւն մի սի րա լիր մտօք ի սկզբան 
ող ջու նուի, կամ մէկ որ եւ է ընդ հա նուր կամ մաս նա ւոր ձեռ-
նարկ ըստ ար ժան ւոյն եւ ա նա չա ռա պէս գնա հա տուի:

Յո ռե դատ նե րը կամ վատ թա րա կան նե րը (pessimiste) մեր 
մէջ ա մեն ժա մա նա կէ ա ւե լի այժմ յա ճա խած են կե րե ւի 
ա նոր հա մար, որ ազ գին մէջ՝ մա նա ւանդ Մայր Ս. Ա թո ռոյն 
չորս կող մը՝ նոր ու լաւ բա ներ ա մեն ժա մա նա կէ ա ւե լի այժմ 
ե րե ւան կել նեն:

Մեք չեմք զար մա նար մեր ազ գա յին գրչաց յո ռե դատ 
ըն թաց քին, հա ւաս տի գիտ նա լով, որ իւ րա քան չիւր ազ գի 
գրա կա նու թիւ նը իւր ին քու րոյն ուղ ղու թիւ նը ու նե նա լով՝ 
կեր պով մի այն ազ գին զուարթ կամ տխուր ոգ ւոյն յատ-
կան շա նը իւր մէջ ճշդիւ կպա րու նա կէ:

Յայտ նի է, որ մեր հայ կա կան նախ նի մա տե նագ րու թիւ-
նը մե ծաւ մա սամբ ող բա կան ձեւ ու նի, եւ ի ներ կա յումս 
տխուր եւ ծանր տպա ւո րու թիւն ը նող լրագ րա կան ե րե-
ւոյթ նե րը տե ղիք կու տան են թադ րե լու, թէ հին ող բա կան 
ուղ ղու թիւ նը փո խար կուած է մեր մէջ վատ թա րա կան ուղ-
ղու թեան, ո րոց եր կու քին պատ ճառն ալ միեւ նոյն աղ բիւ րէն 
կբղխի, այն է՝ օ տա րազ գի դաս տիա րա կու թե նէ:

Մեր նպա տա կէն շե ղուած կլի նէինք, ե թէ առ տե ղեաւս յօ-
ժա րէինք այս մեր ա սա ծին ճշտու թիւ նը փաս տե րով ա պա-
ցու ցա նել. այս չափ միայն ա սեմք, որ իւր հայ րե նի քէն տա-
րի նե րով հե ռա ցած, օ տար երկ նի եւ ազ գաց մէջ դաս տիա-
րա կուած ան ձը, յետ վե րա դար ձին ի հայ րե նիս՝ չկրնար չող-
բալ եւ չվա տա բա նել ազ գիս մէջ կա տա րուած ե րե ւոյթ նե րը 
եր բեմն ի րա ւա ցի եւ շատ ան գամ ա նի րաւ տե սու թեամբ:

Օ տա րու սումն ազ գայ նոց տե սու թիւ նը, հա յեաց քը եւ 
ազ գա յին խնդրոց քննու թիւ նը, ազ գի թե րու թեանց դար մա-
նու մը միշտ ար դար եւ ու ղիղ կլի նի այն ա տեն, երբ ա րեւմ-
տեան դաս տիա րա կու թիւն ըն դու նող ազ գա յին նե րը ա րեւմ-
տեան կամ օ տար ո գի եւս բե րած չլի նին ի րենց հայ րե նի քը. 
հա պա այդ դաս տիա րա կու թիւ նը իբ րեւ գոր ծի եւ մի ջոց ծա-
ռա յեց նեն ի րենց բուն հայ կա կան ոգ ւոյ եւ նպա տա կի ար-
դիւնք նե րը հայ րե նեաց մէջ տա րա ծե լու հա մար:

Այս ինքն թէ մեք կդադ րիմք վատ թա րա կան լի նե լէն, 
ե թէ օ տա րա սահ ման դաս տիա րա կու թիւ նը ջա նամք հնա-
զան դեց նել մեր ազ գա յին գա ղա փար նե րուն. եւ սո րա հա-
կա ռակ՝ ե տե ւէ չլի նիմք մեր ազ գա յին պարտ քե րը, շա հե րը, 
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ո գին եւ նոյն իսկ կրօ նը զո հել ստրկաց նել այդ մեր ըն դու-
նած մու րա ցա ծոյ, օ տար եւ շատ ան գամ վնա սա կար դաս-
տիա րա կու թեա նը:

Վասն զի մեր մտաց այդ օ րի նակ յո ռե դատ տրա մադրու-
թեան հան դէպ չեն կա րող տո կալ դի մա նալ ո՛չ ազ գա յին 
դպրոց ներ, ո՛չ ազգաշահ գործառնութիւններ եւ ո՛չ իսկ կրօն 
- այս ազ գա պահ ա մե նագլ խա ւոր տար րը, ո րոյ կեդ րոն հա-
մա րուած սրբա վայ րը այս օ րուան օրս նիւթ է քննու թեանց, 
յար ձակ մանց եւ ա նոր մէջ կա տա րուած բա րո յա կան եւ ու-
սում նա կան յե ղա փո խու թիւն նե րը ա ռար կայ դար ձած են 
ազ գայ նոց զար գա ցեալ հա մա րուած մա սին ար դա րեւ ա նի-
րաւ խորհր դա ծու թեան ցը: Ըստ մեզ՝ Մայր Ա թո ռը կամ մեր 
հա ւա տոյ կեդ րո նը իւր թմրու թեամբ կամ վե րա կեն դա նու-
թեամբ ճիշդ փոր ձա քա րի մը յատ կու թիւն ու նի, ո րով կյա-
ջո ղի իւր մօ տաբ նակ եւ հե ռաբ նակ որդ ւոց կրօ նա կան զար-
գաց ման եւ առ Ա թոռն ու նե ցած հա րա զա տու թեան չափն ու 
աս տի ճա նը կամ ե րա կը հետզ հե տէ ստու գել, կամ զար գա-
ցե լոց դա սուն մէջ ո րո շել, ե թէ նե րուի մեզ ա սել, իւր կեդ րո-
նա խոյս եւ կեդ րո նա ձիգ զօ րու թիւն նե րը:

Ընդ նմին Մայր Ա թո ռը բնա կան յատ կու թիւն մի ու նի 
ազ գի ժա մա նա կա կից կե նաց ստոյգ պատ կեր լի նե լու կամ 
հա յե լի մեր ներ կայ հո գե ւոր, բա րո յա կան եւ ու սում նա կան 
կա ցու թեա նը: Մեք չեմք կրնար զայն նաեւ աղ բիւր չհա մա-
րիլ մեր դպրո ցա կան յա ռա ջա դի մու թեա նը. վասն զի այս 
նուի րա կան պարտ քը կկրէ իւր վե րայ դա րա ւոր ժա մա նակ-
նե րէ հե տէ, թէ պէտ փո փոխ յա ջո ղու թեամբ կամ գոր ծու նէու-
թեամբ կա տա րէ իւր այս ա մե նագլ խա ւոր դե րը դպրո ցաց 
բա րե կար գու թեան նկատ մամբ, հա մա ձայ նե լով ի հար կէ 
ժա մա նա կի այ լ եւ այլ հան գա մա նաց հետ:

Ի ներ կա յումս այդ կեդ րո նի մէջ, իբ րեւ հա յե լի եւ պատ կեր 
մեր ազ գի ներ կայ դրու թեա նը՝ վա նուց մէկ կող մը բարձ րա-
ցած կե ցած է Հո գե ւոր ճե մա րա նի հո յա կապ շի նու թիւ նը:

Արդ, մեք եւս այ լոց շա տե րուն պէս կհար ցա նեմք, թէ 
հար կա ւո՞ր էր մեզ այդ ճե մա րա նը թէ ոչ: Այս հարց ման պա-
տաս խան տա լու հա մար, հարկ կը հա մա րիմ մեր ազ գին մէջ 
բա ցուած նաեւ ու րիշ քա նի մի դպրոց նե րուն հա րե ւան ցի 
քննու թիւ նը ը նել, ստու գել ա նոնց ու նե ցած կա րե ւո րու թիւ-
նը եւ օգ տա կա րու թիւ նը, բա ցատ րել Ս. Էջ միած նայ Ա թո-
ռոյն հետ ու նե ցած կա պը, ա նոնց ուղ ղու թեանն եւ նշա նա-
կու թեա նը խե լա մուտ լի նել, որ պէս զի Հո գե ւոր ճե մա րա նի 
նշա նա կու թիւ նը լաւ դուրս ել նէ. վասն զի խնդիր յա րու ցա-
նել դիւ րին է, բայց քննու թիւնն ու ար դար եզ րա կա ցու թիւ-
նը ա մե նայն մշա կի գոր ծը չէ:

Դպ րո ցա կան խնդի րը փա փուկ լի նե լով եւ ա ւե լի կրօ-
նա կան կամ բա րո յա կան, փա փուկ եւ բա րեխ նամ մշա կու-
թեան հար կը կզգա ցուի, որ պէս զի ուս մանց բա րո յա կա նու-
թեան պար տէզ հա մա րուող դպրոց նե րը անզ գու շու թեամբ 
չվնա սուին...

Ս. Էջ միած նի Հո գե ւոր ճե մա րա նին հար կա ւո րու թիւ նը 
չհաս կա ցող նե րը յօ րէ ան տի բաց ման նո րին նախ ուս մանց 
ծրա գի րը, ա պա ու սում նա կան դա սագ րոց պա կա սու թիւ նը, 
յե տոյ ու սու ցիչ նե րը, յե տոյ տե սու չը ձեռք ա ռին անխ նայ, եւ 
հուսկ ու րեմն տեղ ւոյ ան յար մա րու թիւ նը ա ռար կե ցին:

Ա սոնց մէջ այն պի սի ծի ծա ղա շարժ ա ռար կա ներ կան, որ 
մարդ կզար մա նայ, թէ ի՛նչ պէս ա ռողջ դա տո ղու թեան տէ՛ր 
մար դիկ կա րո ղա ցան տեղ շնոր հել իւ րեանց հան դէս նե րուն 
մէջ այդ տե սակ այ լան դակ խորհր դա ծու թեանց1:

1 Թո՛ղ որ ըստ մեծի մասին նոքա էին կեղծ անուամբք գրողներն, 
մի և նոյն ժամանակ դարձեալ նոքա գաղափարակից էին և 
աւելի ինքեանք կթելադրէին գրել, որոց մէջ համայն գաւառացիք 
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Ա ւե լի ծի ծա ղա շար ժը վեր ջին ա ռար կայն է, զոր քննեմք 
տես նեմք, թէ ո՛ւր կհա նէ զմեզ եւ կրնա՞յ օգ նել հաս տա տե լու 
հա մար ճե մա րա նին հար կա ւո րու թիւ նը Մայր Ս. Ա թո ռոյն 
մէջ, թէ ո՛չ:

Վա ղար շա պա տը կամ Ս. Ա թո ռը ան յար մար դա տող խել-
քը ո՞ւր կու զէր ար դեօք տես նել կամ զե տե ղել Ս. Էջ միած նի 
ճե մա րա նը: Ս. Էջ միած նի վան քը ի Վա ղար շա պա տ է, իսկ 
ա նոր ճե մա րա նը կե րե ւի, թէ ըստ դա տո ղու թեան յո ռե դա-
տին պի տի լի նէր Տփ խիս:

Չ գի տեմ թէ ո՛ր ազ գի մէջ նմա նը տես նուեր է եւ ի՛նչ ուղ-
ղու թեան կը ծա ռա յեն այդ պի սի են թադ րու թիւն ը նող նե րը: 
Այս ա ռար կու թիւ նը ճիշդ կը նմա նի ա նոր, որ կա սեն թէ 
Հայ րա պե տու թիւ նը թո՛ղ լի նի Ս. Էջ միա ծին, իսկ Վեհ. Հայ-
րա պե տը նստի ի Տփ խիս: Կ լի նի՞: Ին չու չէ՞, կա սեն, ար դէն 
ե ղած է եւ այդ գոր ծադ րուած դրու թեան մեծ մնա ցորդն է 
Ներ սի սեան դպրո ցը, որ տա կա ւին կապ րի Տփ խեաց մէջ:

Մեք Եր ջան կա յի շա տակ Հիմ նադ րի ան մա հա կան ար ձա-
նը խիստ քննու թեան տակ ձգե լու աշ խա տան քը յանձն չեմք 
առ նուր եւ յանձն առ նե լու եւս լիէինք պիտի ա սէինք, թէ 
ժա մա նա կին հան գա մանք նե րը կամ քա ղա քա կա նու թիւ նը 
այդ կեր պը ա ւե լի օգ տա կար հա մա րել տուած է ազ գա սէր 
Հայ րա պե տին, բայց շատ կար ճա տեւ ե ղած է իւր ձե ռա կեր-
տին փառքն ու պայ ծա ռու թիւ նը, եւ ա նոր յիս նա մեայ կեան-
քը ան ցած գնա ցած է իբ րեւ զօր ե րէ կի տա րա բաղ դա բար՝ 
ա ռանց պսա կել կա րո ղա նա լոյ, երբ եւ ի ցէ իւր Հիմ նադ րին 
հե ռա տես դի տա ւո րու թիւն նե րը1:

մասնակցութիւն չունէին և չունին (ծանօթագրութիւն «Արարատ»-ի 
խմբագրութեան):

1 Յաւելուլ պէտք է, որ սպառսպուռ ևս ապարդիւն եղած չէ (ծա–
նօթագրութիւն «Արարատ»-ի խմբագրութեան):

Աս կէ վեր ջը թե րեւս յոյս լի նի, որ այդ նիւ թա պէս ա պա հո-
վուած բա ւա կան բարձր դիրք ու նե ցող դպրո ցը իւր իս կա-
կան նշա նա կու թիւ նը ձեռք բե րէ, եւ իւր հո գե ւոր եւ ազ գա յին 
պի տո յից կա տար ման ըն դու նակ ա ռա քի նի աշ խար հա կան-
ներ եւ բա րե կիրթ ա մուս նա ւոր եւլն ե կե ղե ցա կան ներ պատ-
րաս տէ, բայց ա ռանց բնաւ շե ղե լու իւր թե մա կան ուղ ղու-
թե նէն, իւր հո գե ւոր եւ ազ գա յին նշա նա կու թե նէն, որ յայսմ 
մա սին մե ծա պէս կտար բե րի Ս. Էջ միած նի  Հո գե ւոր ճե մա-
րա նի ուղ ղու թե նէն, եւ եր բէք կա րե լի չէ զայն ծա ռա յեց նել 
ճե մա րա նի յա տուկ նպա տա կաց ար դիւ նա գոր ծու թեա նը:

 Բայց ի՞նչ է, պի տի ա սեն ըն թեր ցող նե րը, այդ ճե մա րա-
նին նպա տա կը, ինչ թա քուն ուղ ղու թիւն ու նի այդ նոր  հաս-
տա տու թիւ նը, որ պարզ եւ ո րոշ ձե ւի տակ չներ կա յա նար 
յաչս հա սա րա կու թեա՛ն, մա նա ւանդ զար գա ցեալ հա մա-
րուող հե տաքր քիր դա սուն:

 Դո րա բուն նպա տա կը ի ժա մա նա կին տպուե ցաւ Ա րա-
րա տայ մէջ կոն դա կի ձե ւով ի կող մա նէ  Վե հա փառ  Հիմ նադ-
րի նո րին, յո րում բա ցա յայտ կեր պով կփայ լի ա նոր նշա-
նա կու թիւ նը եւ ա ռան ձին նպա տա կը, որ է գլխա ւո րա պէս 
ար ժա նա ւոր կու սակ րօն հոգ ևո րա կան նե ր պատ րաս տել. 
որ պէս զի նո քա՝ ըստ նախ նա կան սո վո րու թեան ազ գին՝ 
նաև մեր ազ գի գրա կա նու թեան եւլն ծաղ կե լուն նպաս-
տեն:

 Մեք գո նէ այդ պէս կհաս կա նամք այն  Կոն դա կին միտ-
քը, եւ  Վե հա փառ  Հայ րա պե տի գոր ծա ռու թեանց ի մօ տոյ 
ծա նօթ լի նե լու բաղ դը ու նե նա լով, այդ լու սա ւոր նպա տա կը 
նո րա մէջ տե սած եմք դեռ  Հայ րա պե տու թեան Ա թո ռը նոր 
ամ բար ձած օ րե րը:

 Վե հա փառ  Տէ րը լաւ հաս կա ցած պի տի լի նի լու սա ւո րու-
թեան անհ րա ժեշտ կա րե ւո րու թիւ նը, իսկ ա նոր յա ջո ղու-
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թիւ նը ի րա ւամբ ազ գին դպրո ցաց բա րե կար գու թեա նը մէջ 
տե սած է:

 Բայց այդ բա րե կար գու թիւ նը դպրո ցաց մէջ պա հան ջե-
լու հա մար, ա պա քէն հար կա ւոր էր այն պի սի կեդ րո նա կան 
հաս տա տու թիւն մի, այն պի սի աղ բիւր մի, որ լու սա ւո րու-
թեան ծա ռին բող բոջ նե րը կամ շա ռա ւիղ նե րը յա ւէտ թարմ 
ու կեն դա նի պահ պա նէ, կեդ րոն մի, որ կա րո ղա նա յին դի-
մել ի հար կա ւոր դէպս դա սագ րոց, դպրո ցա կան ըն թա ցից, 
ծրագ րաց, կա նո նադ րու թեանց եւ այլ ու սում նա կան եւ 
տնտե սա կան պի տո յից հա մար խոր հուրդ, պա տուէր կամ 
հրա հան գու թիւն ըն դու նե լու:

Չ կա՞յ ու րիշ ազ գաց մէջ այ պի սի կեդ րո նա կան հաս տա-
տու թիւն մի: Ա պա քէն ա մե նայն ազգ իւր զա նա զան նմա-
նօ րի նակ ու սում նա կան կեդ րոն նե րը եւ շրջան նե րը ու նի 
ա ռան ձին ա ռան ձին, ուս տի ին չո՞ւ չպի տի նե րուի դո ցա 
ման րան կա րը (en miniature) ու նե նալ  Մայր Ս. Ա թո ռոյ մէջ, 
ո րոյ ընդ հա նուր ազ գին վե րայ ու նե ցած հո գե ւոր եւ բա րո-
յա կան ազ դե ցու թիւ նը ա մե նայն քայ լա փո խի մէջ կզգա ցուի. 
ո րոյ զբաղ մուն քը եւ միակ պաշ տօ նը ե ղած է յա ւէտ ա ռանց 
որ եւ է քա ղա քա կան խնդիր ներ յու զե լու, ազ գա պահ եր կու 
սկզբանց - կրօ նի եւ լե զուի - հա ւա տա րիմ ա ւան դա պա հը 
լի նել, իսկ այս եր կու սկզբանց յա ռա ջա դէմ պայ ծա ռու թիւ-
նը իւր որ դուոց հա ւա տա րիմ հպա տա կու թեա նը մէջ տես նե-
լով առ իշ խող տէ րու թիւնս:

Ով որ այ լա պէս ըմբռ նած է Ս. Ա թո ռոյ քա ղա քա կան կամ 
ազ գա յին դիր քը նա սաս տիկ կսխա լուի, եւ եր բէք չկրնար 
Ս. Ա թո ռոյ հետ հա մա միտ եւ հա մա ձայն գործ տես նել, եւ 
ե թէ գոր ծէ եւս՝ գիտ նայ, որ գոր ծը իւր ազ գա յին հո գե ւոր 
ներ դաշ նա կու թիւ նը կո րու սա նե լով շատ շուտ կխան գա-
րուի:

Ս. Ա թո ռոյ այս ազ գա յին-հո գե ւոր ի րա ւա սու թիւ նը ա մե-
նայն տէ րու թիւն նե րը յա ւէտ ճանչ ցած ու յար գած են. ո րոյ 
անժխ տե լի ա պա ցոյց են ի նախ նեաց մին չեւ ցարդ ազ գա-
յին թէ՛ դպրո ցաց եւ թէ՛ ե կե ղեց ւոյն ի միա սին  Ծայ րա գոյն 
 Հո գե ւոր իշ խա նու թեան հո վան ւոյն տակ գտնուի լը. ա սոնց 
միոյն օ տա րա նա լը ի  Հայ րա պե տա կան իշ խա նու թե նէ՝ միւ-
սոյն ան կումն ու անշ քու թիւն ան տա րա կոյս կպատ ճա ռէ:

Այս բա նին պատ կառ կե ցած ա տե նը քա ղա քա կան իշ-
խա նու թեանց, մեր մէ ջէն «Մ շա կ»-ի նման ներ կել նեն յան-
կարծ կհարց նեն, թէ  Հա յոց կա թու ղի կո սը հայ լե զուի ևս 
 կա թու ղի կո՞ս է, թէ ոչ:

Ի՛նչ ան հե թեթ խորհր դա ծու թիւն... 
 Դեռ 1868 թուին,  Վե հա փառ  Հայ րա պե տը կար ծեմ թէ 

հաս տա տած էր Ս. Էջ միած նի մէջ Ու սում նա կան յանձ նա ժո-
ղով, ո րոյ պարտքն էր հսկել դպրո ցաց ներ քին եւ ար տա քին 
բա րե կար գու թեան վե րայ, ըն դու նել ա նոնց տա րե կան հա-
շուոց ցու ցակ նե րը, տե ղե կա նալ ու սուց չաց եւ ու սա նո ղաց 
եւ ու սա նե լի ա ռար կա յից յա ռա ջա դի մու թեա նը, միով բա նիւ 
կա տա րել այն պաշ տօ նը, զոր այժմ նոր ձե ւա կեր պած Ճե-
մա րա նա կան ժո ղո վը կե րե ւի, թէ յան ձին պի տի բառ նայ1 
ա ւե լի ըն դար ձակ գոր ծու նէու թեամբ:

Ու րեմն դեռ 1868 թուին  Վե հա փա ռը զգա ցած է Ս. Ա թո-
ռոյ ճե մա րա նին անհ րա ժեշտ կա րե ւո րու թիւ նը, ո րոյ հիմն 
ալ, ե թէ չեմք սխա լուիր, մէկ տա րի վեր ջը դրուե ցաւ եւ յետ 
բազ մա տե սակ նիւ թա կան եւ բա րո յա կան փո փո խու թեանց 
հան դի պե լու, հա զիւ ու րեմն իւր բուն ձե ւա կեր պու թիւ նը 
այժմ ըն դու նե լու վե րայ է փոր ձա ռու  Վե րա տես չի մը ե ռան-
դուն գոր ծու նէու թեամ բը:

1  Ճեմարանի Տեսչութեան և Ուսուցչաց Ժողովոյն յանձնուած է, 
և ի պատեհ ժամանակի կձեռնարկէ ի գործ (ծանօթագրութիւն 
«Արարատ»-ի խմբագրութեան):



182 183

 Բայց պէտք է խոս տո վա նիլ, որ 1868 թուին Ու սում նա-
կան յանձ նա ժո ղո վոյ պաշ տօ նը այժմ բա ւա կան թե թեւ ցած 
է, եւ ա ւե լի եւս կթե թեւ նայ ան շուշտ, երբ մեր  Թե մա կան 
Դպ րա նո ցաց հաս տա տու թիւ նը կհե տե ւի ի կող մա նէ բա-
րեխ նամ  Պե տու թեան, ո րով մեր դպրո ցա կան գոր ծը իւր 
պար տեւ պատ շաճ կար գա ւո րու թիւ նը ըն դու նե լով՝ Ս. Էջ-
միած նի ճե մա րա նա կան ժո ղովն եւս  Թե մա կան  Տե սուչ նե-
րէն բա րե կարգ եւ յիւ րումն ժա մա նա կի պէտք ե ղած հա շիւ-
նե րը կըն դու նի:

Ու րեմն մեր ըն դու նած գրու թեամբ եւ հա մոզ մուն քով 
յա պա գա յին Ս. Ա թո ռոյ կրօ նա կան եւ ազ գա յին ի րա ւա-
սու թիւ նը իւր հո վա նա ւո րու թեան ներ քոյ պէտք է ու նե նայ 
ազ գա յին-հոգ ևոր դպրոց ներ ըստ հե տե ւեալ կար գի կամ 
կազ մա կե պու թեան:

1) Իւ րա քան չիւր գիւ ղի մէջ կլի նի սկզբնա կան 
ծխա կան-հոգ ևոր դպրոց:

2) Իւ րա քան չիւր գոր ծա կա լու թեան կեդ րո նա տեղ-
ւոյն մէջ՝ կեդ րո նա կան հոգ ևոր դպրոց:

3) Իւ րա քան չիւր նա հան գա կան կամ Ա ռաջ նոր-
դա նիստ քա ղա քի մէջ  Թե մա կան դպրա նոց:

4) Իւ րա քան չիւր փոքր վանք սկզբնա կան  Վա-
նա կան դպրոց, իսկ մե ծե րուն մէջ՝ կեդ րո նա-
կան վա նա կան դպրոց, եւ

5) Ս. Էջ միած նի մէջ՝  Ճե մա րան:
 
Թէ՛ գե ղե րու եւ թէ՛ քա ղաք նե րու մէջ ե ղած սկզբնա կան 

դպրոց նե րը կեն թար կուին կեդ րո նա կան-հո գե ւոր դպրոց-
նե րուն:  Սո քա  թե մա կան նե րուն, իսկ թե մա կան նե րը՝ Ս. Էջ-
միած նի  Ճե մա րա նի  Ժո ղո վոյն, ո րոյ հետ ի հար կա ւոր դէպս 

կրնան եւ պար տին հա ղոր դագ րու թիւն ը նել նաեւ թե մա-
կան  Տե սուչ նե րը եւ վա նաց վա նա հայ րե րը:

Այս պէս պար զա բա նե լով Ս. Էջ միած նի հո գե ւոր  Ճե մա-
րա նին նշա նա կու թիւ նը, կհարց նեմք մեր բա նախն դիր պա-
րոն նե րուն, թէ ո՞ւր կու զէին զե տե ղել այդ  Ճե մա րա նը իւր 
այս պաշ տօ նը յար մար ու ան թե րի կեր պով կա տա րե լոյ հա-
մար:

 Նոյն եւ նման խնդիր մը աս կէ տա սը տա րի յա ռաջ ծա-
գած էր  Խա լի պեան ու սում նա րա նի նկատ մամբ նոյն տե-
ղէն, ուս տի այժմ ալ տաք ու պաղ քա մի ներ մերթ ընդ մերթ 
կփչեն եւ դո ցա հե ղի նակ նե րը սնա պար ծու թեամբ այն պէս 
կե րե ւա կա յեն, թէ խոր հող հա սա րա կու թեան պա րագ լուխ 
կամ ներ կա յա ցու ցիչ ներ են:

Ա ռանց ծի ծա ղե լու մտքեր նիս չեմք կա րող բե րել նոյն 
ժա մա նա կուան գրչի մը կար ծի քը  Կով կա սեան խոր հող հա-
սա րա կու թեան ներ կա յա ցու ցիչ պա րո նի մը նկատ մամբ, 
որ ի մէջ կու րաց միա կա նի տիտ ղո սո վը պսա կուե ցաւ իւր 
այն են թադ րու թեան հա մար, թէ Խա լի պեան ու սում նա րա-
նը  Թէո դո սիոյ մէջ չկրնար ար դիւ նա ւոր գո յու թիւն ստա նալ:

Եւ թէ պէտ այդ դպրո ցին գո յու թիւ նը վե րը յի շած վատ-
թա րա կան փի լի սո փա յից նման մար դոց խծբիծ նե րովն ու 
ան հե ռա տես խոր հուրդ նե րո վը առ ժա մա նակ մի սպա ռե-
ցաւ, բայց իբ րեւ նոր փիւ նիկ, իբ րեւ նոր ար ծիւ նո րա ման-
կու թեա նը կրկին կեն դա նա նա լու յոյս կայ ի դէմս  Հո գե ւոր 
Դպ րա նո ցին  Նոր  Նա խի ջե ւա նի եւ  Պե սա րա պիոյ, եւս ա ռա-
ւել  Ճե մա րա նին Ս. Էջ միած նի՝ ա նոր հա մար, որ ա նոր ո գին 
եւ ներ քին զօ րու թիւ նը,- այդ քաղցր ու վսեմ կրօ նա կան եւ 
ազ գա յին ուղ ղու թեան զգա ցու մը,- ան մահ էր յա ւէտ եւ կեն-
դա նի, թէ պէտ եւ ար տա քին գո յու թիւ նը վա ղան ցիկ ե ղաւ 
ժա մա նա կի ներ գոր ծող հան գա մա նաց այլ եւ այլ պատ ճառ-
նե րո վը:
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Այս պէս պի տի վե րած նին ա մե նայն բա րի գոր ծառ նու-
թիւնք եւ բա րի սեր մեր. բա րին չկոր սուիր, այլ կմո ռա ցուի. 
ոս կին չմա շուիր, այլ կժան գո տի. կրօ նը չմեռ նիր, այլ կթու-
լա նայ, բայց յե տոյ նոր զօ րու թեամբ եւ ան դի մադ րե լի զօ-
րու թեամբ ու հո սան քով կգրկէ եւ կեր ջան կաց նէ զմարդ 
ըստ հոգ ւոյ եւ ըստ մարմ նոյ:

 Վե հա փառ  Տէ րը իւր բնա կան հե ռա տե սու թեամ բը վա-
ղուց դի տած եւ գնա հա տած էր  Խա լի պեան ու սում նա րա-
նին ա նու րա նա լի ար դիւնք նե րը, ինչ պէս որ  Լա զա րեան ճե-
մա րա նին թի ւր ըն թաց քը եւ ա նոր բա րե միտ հիմ նադ րաց 
դի տա ւո րու թե նէն օ տար ուղ ղու թիւ նը թէ՛ ի րեն եւ թէ՛ այ լոց 
ան յայտ լի նել չկրնար:  Խա լի պեան ու սում նա րա նէն ե լած 
ա շա կեր տաց, ե թէ կա րե լի է մէկ մե ղադ րանք գտնել, այն 
ան շուշտ ի րենց պա խա րա կե լի լռու թիւնն ու ան տար բե րու-
թիւնն էր մին չեւ ցարդ, ո րով այդ բազ մա շահ հաս տա տու-
թեան նպա տակն ու ար դիւնք նե րը պարտք չը հա մա րե ցին 
ի րենց ի ժա մա նա կին գրով հրա տա րա կել, թե րեւս հա ւա-
տաով՝ որ գոր ծով եւ փոր ձով լաւ եւս կստու գուին ա նոր 
ար ժա նի քը. եւ ար դա րեւ այ սօր  Հա յաս տա նի շատ տե ղե րու 
ման կա վարժ նե րը  Խա լի պեան ու սում նա րա նի որ դե գիր-
ներն լի նե լով՝ ի փոր ձոյ ստու գուե ցաւ այդ ու սում նա րա նին 
օգ տա կա րու թիւ նը: Իսկ գլխա ւոր գո վա սանք այդ որ դե գիր-
նե րուն հա մար թող բա ւա կան հա մա րուի ազ գա յին հո գե-
ւոր ուղ ղու թեան ու նե ցած զգաց ման պար ծանքն ու ազ գին 
պի տա նա ցու լի նե լու հո գե ւոր ե թէ ոչ նիւ թա կան մխի թա րու-
թիւ նը:

Ո՞չ ա պա քէն նոյն դի տա ւո րու թիւ նը եւ յոյ սե րը կսնու ցա-
նէ արդ Ս. Էջ միած նի  Հո գե ւոր  Ճե մա րա նը իւր աշ խա տա սէր 
որ դեգ րաց հա մար, ո րոնք՝ ինչ պէս որ կլսեմք՝ բաց ի կու-
սակ րօ նու թե նէ, ա զատ պի տի լի նին նաեւ ու սուց չու թեան 
եւ ա մուս նա ւոր ե կե ղե ցա կա նու թեան եւլն աս պա րէզ նե րը 

մուտ գոր ծել, որ պէս զի այդ ճե մա րա նին եւ  Մայր Ս. Ա թո ռոյ 
ազ գա յին հո գե ւոր նշա նա կու թիւ նը ազ գին մէջ հա ւա տա րիմ 
հա րա զա տու թեամբ տա րա ծեն: Ին չո՞ւ չմաղ թեմք ու րեմն 
նո ցա հա մար յա պա գա յին կա տա րեալ յա ջո ղու թիւն:

Այս մէկ տե սու թիւ նը առ ժամս բա ւա կան հա մա րե լով 
սի րե լի ըն թեր ցո ղացս զգա ցու ցա նե լու հա մար Ս. Էջ միած-
նի  Հո գե ւոր ճե մա րա նին անհ րա ժեշտ կա րե ւո րու թիւ նը, որ 
կարճ ա սե լով՝ ազ գա յին դպրո ցաց նկատ մամբ նոյն է՝ ինչ 
որ կհա մա րուին օ տար ազ գաց մէջ ու սում նա կան հո գա բար-
ձու թիւն նե րը, որ եւ կրօ նի բար գա ւա ճու թեան նկատ մամբ 
Ս. Էջ միած նի պարս պաց մէջ ա մե նա կա րե ւոր հաս տա-
տու թիւն կհա մա րուի, մեք բծախն դիր պա րոն նե րուն միւս 
բաեզ մա թիւ ան հե ռա տես ու թշնա մա կան ա ռար կու թեանց 
հա մար ի մա սին դա սագ րոց, ու սուց չաց այ լովքն հան դերձ՝ 
ի կար ճոյ կպա տաս խա նեմք նոյն բա նը, ինչ որ յա ռա ջա-
գոյն եւս ա սած եմք, թէ որ եւ է հաս տա տու թիւն անս տու-
գիւտ կար գա ւո րու թիւն ձեռք ձգե լու հա մար՝ ժա մա նա կի եւ 
փոր ձոյ կա րօտ է, եւ թէ բա րի գոր ծոյ յա ռա ջա տու թեան հա-
մար ար դա րեւ նպա տա կը կար դա րաց նէ մի ջոց նե րը. բայց 
կխնդրեմք նոյն վատ մտքով չըմբռ նել այս խօս քը, ո րով մէջ 
բե րած է զայն «Մ շա կ»-ը իւր թեր թին մէջ ե կե ղե ցա կան նե րը 
պա խա րա կե լու հա մար:

 Մեք կու զեմք ը սել, թէ ազ գը առ այժմ Ս. Էջ միած նի 
տկար մի ջոց նե րու եւ ար դեանց նկատ մամբ նե րո ղա միտ 
պի տի լի նի, գիտ նա լով որ նպա տա կը բա րի է եւ ի ժա մա նա-
կին մի ջոց նե րը եւ ար դիւն քը ա ւել նա լով Ազ գի եւ Ե կե ղեց ւոյ 
ար դար ակն կա լու թիւ նը կը պսա կէ, ո րոց ճշմա րիտ օգ տին 
եւ յա ռա ջա դի մու թեան փա փա քող է նաեւ ՀԱՅԿՈՐԴԻՆ:

«Ա րա րատ», 1876, 1 10, էջ 361-368:
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¹ 11
ՀԱՆԴԷՍ ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԵԱՆ

ԱՆՈՒԱՆ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԱՄԵՆԱՅՆ 
ՀԱՅՈՑ Տ. Տ. ԳԷՈՐԳԱՅ Դ.
ԵՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ

ԲԱՑՄԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌՈՅ ՍՐԲՈՅ 
ԷՋՄԻԱԾՆԻ

Ի 25-ն  Սեպ տեմ բեր ամ սոյս՝ յա ւուր տօ նի սրբոյն  Գէոր-
գայ  Զօ րա վա րի՝  Վե հա փառ եւ Սր բազ նա գոյն  Հայ-

րա պե տի ա մե նայն  Հա յոց Տ. Տ.  Գէոր գայ Դ.  Կա թու ղի կո սի 
Ա նուան  Տօ նախմ բոմւ թիւ նը եւ  Մայր Ա թո ռոյս  Ճե մա րա նի 
բաց ման երկ րորդ  Տա րե դար ձը ար ժա նա ւոր եւ մե ծա շուք 
հան դի սիւ կա տա րե ցաւ:

 Յայտ նի է որ  Ճե մա րա նի սկզբնա կան օրհ նու թեան եւ 
բաց ման հան դէ սը ա ռա ջին ան գամ կա տա րուած էր 1874-
ին  Սեպ տեմ բե րի 28-ին. այ նու հետև մին չեւ յա ջորդ տա րին, 
այս ինքն մին չեւ  Ճե մա րա նին հրդե հեալ մա սին նո րոգ ման 
ա ւար տի լը, ա շա կերտք  Սուրբ Էջ միած նայ  Ղա զա րա պատ 
ա նուա նեալ մա սին մէջ պատս պա րուած լի նե լով՝ ա ռաջ 
տա րին ըստ կա րի ի րենց ու սումն ու կրթու թիւ նը՝ մէկ նա-
խակր թա րան եւ եր կու դա սա րան բա ժա նուած: Իսկ ան-
ցեալ 1875-ին  Յու նի սի 10-ին փո խադ րուե լով ի վե րա նո րո-
գեալ շի նուած  Ճե մա րա նին, ա շա կերտք ե րեք դա սա րան 
բա ժա նուե ցան՝ ա ռանց նա խակր թա րա նի, եւ այ նու հե տեւ 
ա ւե լի կա նո նա ւոր կեր պիւ սկսաւ  Ճե մա րա նին ու սում նա-
կան ըն թաց քը՝ այն պի սի կար գադ րու թեամբք՝ որ իւ րա-
քան չիւր տա րի մէկ մէկ նոր դա սա րան բա ցուե լով՝ վեց 
տա րուան մէջ՝ վե ցե րորդ դա սա րա նի ա շա կերտ նե րը կա րո-

ղա նան ա ւար տել Դպ րա նո ցա կան ուս մուն քը, եւ այ նու հե-
տեւ սկզբնա ւո րու թիւն լի նի  Ճե մա րա նա կան բարձ րա գոյն 
դա սա խօ սու թեանց:

Ան ցաւ մէկ տա րի եւս, եւ ա հա  Սեպ տեմ բե րի 25-ին երկ-
րորդ տա րե դար ձը կա տա րե ցաւ, բայց կա րե լի է հա մա րել 
այս ան ցեալ տա րին զօ րու թեամբ ա ռա ջին տա րի ուս մանց 
 Ճե մա րա նիս, ո րով հե տեւ այժմ կա րե լի ե ղաւ գրե թէ ա ւե լի 
բա ցա յայտ կեր պով ի մա նալ՝ որ հաս տա տուն յոյ սեր կան 
 Ճե մա րա նին ան խա փան յա ռա ջա նա լուն եւ իւր գե ղե ցիկ 
նպա տա կին հաս նե լուն ի դէպ ժա մա նա կի՝ ե թէ ա նակ նալ 
կեր պիւ ար տա քին հզօր ար գելք ներ չծա գին:

 Տա րե կան հար ցաքն նու թիւն նե րը ե ղած էին մա սամբ  Յու-
նիս ամ սոյն սկիզբ նե րը, եւ մա սամբ Օ գոս տո սի վեր ջե րում, 
միշտ ի ներ կա յու թեան  Վե րա տես չին եւ վար ժա պե տաց, 
ըստ այնմ ե ղաւ դա սա րա նաց փո փո խու թիւ նը եւ բա ցուե-
ցաւ չոր րորդ դա սա րան. իսկ կա նո նա ւոր դա սա ռու թեանց 
սկզբնա ւո րու թիւ նը ե ղաւ  Սեպ տեմ բե րի 1-ին՝ երբ ե կան 
հա սան բարձ րա գոյն դա սա րա նաց հա մար հրա ւի րեալ նոր 
վար ժա պետ նե րը:

 Չոր րորդ դա սա րա նին բա ցուե լո վը կա րե լի ե ղած էր այս 
տա րի ա ռա ջին դա սա րա նին մէջ մնա ցող ա շա կեր տաց թի ւը 
լրաց նել՝ ըն դու նե լով 20-ի չափ նո րեկ ա շա կերտ ներ՝  Տես-
չու թեան հրա տա րա կած պայ ման նե րուն հա մե մատ. ա սով 
բո լոր ա շա կեր տաց թի ւը, որ հե րու 70-էն ա ւե լի չէր, ե ղաւ 
95, եւ թէ պէտ հա րիւ րա ւոր խնդրա տուք եւս ցան կա ցան ի 
 Ճե մա րանն մտնե լու, բայց կա րե լի չե ղաւ առ այժմ ըն դու նել 
շի նուա ծոյն հա մե մա տա բար ան ձուկ լի նե լուն՝ պատ ճա ռաւ:

Արդ Սր բոյն  Գէոր գայ  Զօ րա վա րի տօ նին օ րը1 զկնի 
ա ռա ւօ տեան ժա մեր գու թեան՝ բո լոր  Միա բանք եւ  Ճե մա-

1 Նաև նախընթաց աւուր յերեկոյեան ժամերգութեան՝ ի պատիւ Վեհ. 
Հայրապետի մերոյ՝ և ի փառս Սրբոյն Գէորգայ՝ արժանաւոր շքով և 
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րա նա կան ա շա կերտք,  Սի նո դա կան եւ քա ղա քա կան պաշ-
տօ նա տեարք եւ ու րիշ բազ մա թիւ պա տուա ւոր ան ձինք՝ 
ինչ պէս նաեւ  Վա ղար շա պա տայ օ րիոր դաց եւ ա րա կանց 
դպրո ցաց ա շա կերտք եւ այլն, յետ կա տար ման վա ղե մի 
սո վո րա կան  Մաղ թա նաց վասն  Հայ րա պե տի Ա մե նայն  Հա-
յոց՝ ներ կա յա ցան  Վե հա փառ  Կա թու ղի կո սին օրհ նու թիւ նը 
առ նե լու՝ Ս. Ա ջը համ բու րե լով եւ շնոր հա ւո րե լով (մեր  Վեհ. 
 Հայ րա պե տի) ա նուա նա կո չու թեան տօ նը1:  Սուրբ  Պա տար-
գէն յե տոյ (զոր մա տոյց  Գեր.  Վե րա տե սուչն  Ճե մա րա նի Տ. 
 Գաբ րիէլ Սր բա զան Ար քե պիս կո պոս) բո լոր ե կե ղե ցա կան 
դասքն զգես տա ւո րեալք ե լան թա փո րա պէս ի  Տա ճա րէն 
Սր բոյ Էջ միած նի՝ եւ Սր բոյն  Գէոր գայ շա րա կա նը եր գե լով 
գնա ցին ի ճե մա րան:  Ճե մա րա նի մեծ դրան առ ջե ւը կա մա-
րա կա պին ներ քե ւը պատ րաս տուած էր  Վե հա փառ  Հայ րա-
պե տի հա մար բարձ րա ւան դակ  Գա հը.  Նո րին  Վե հա փա ռու-
թիւ նը այն գա հին առ ջե ւը կանգ նած էր՝ երբ թա փօ րը մտաւ 
 Ճե մա րա նին ըն դար ձակ գա ւի թը՝ եր գե լով սրբոց թարգ-
ման չացն մե րոց շա րա կա նը:  Յետ այ նո րիկ ե կե ղե ցա կանք 
շուր ջա նա կի պար ա ռեալ կա տա րե ցին պաշ տօն հանգս-
տեան վասն հոգ ւոց ծնո ղաց  Վե հա փառ  Հայ րա պե տի մե րոյ 
հիմ նադ րի  Ճե մա րա նին, ինչ պէս որ հա ւա նու թեամբ  Վե հա-
պե տիս սահ մա նած է կա տա րել այն պաշ տօ նը ա մեն տա-
րի նոյն օ րը ի հան գիստ հոգ ւոց բա րե յի շա տակ ծնո ղացն 
իւ րոց, եւ այլն:

 Կան չուած էին օ րուան հան դի սին վա յել չու թիւ նը ա ւել ցը-
նե լու հա մար նաեւ զի նուո րա կան նուա գա ծու ներ, որ այն 
մի ջո ցին ի րենց նուա գա րան նե րը զար կին՝ մին չեւ որ  Ժա-
մա րա րը եւ միւս ե կե ղե ցա կանք ի րենց զգեստ նե րը հա նե-

հանդիսիւ՝ նախատօնակ կատարեցաւ:
1  Այս առթիւ Ճեմարանի և օրիորդաց ծխական դպրոցի աշակերտաց 
ի դիմաց մի մի ճառ կարդացուեցաւ, զորս արժան կհամարիմք ի 
ստորև հրատարակել:

ցին ներս, եւ ե կան շա րուե ցան ըստ կար գի  Վե հա փառ  Կա-
թու ղի կո սի եր կու կող մը. այն ա տեն  Ճե մա րա նին  Վե րա տե-
սուչ  Գեր.  Գաբ րիէլ Ս. Ար քե պիս կո պո սը կար դաց իւր ճա ռը, 
զոր ամ բողջ կդնեմք այս տեղ:

 Ճա ռին ըն թերց մա նէն վեր ջը ա շա կերտք զա նա զան եր-
գեր եր գե ցին, եւ մէջ ընդ մէջ կար դա ցուե ցան վար ժա պե-
տաց եւ ա շա կեր տաց յօ րի նած ո տա նա ւոր նե րը ի խոր հուրդ 
օ րուան հան դի սին, ո րոց հրա տա րա կու թիւն քը եւս ար ժան 
կհա մա րիմք:

Ի վերջ ա մե նայ նի  Վե հա փառ  Հայ րա պետ ոտք ե լաւ 
ի մաս տա լի եւ սրտա շարժ խօս քե րով յայտ նեց իւր հայ-
րա կան սրտին ու րա խու թիւ նը զոր կզգար՝ տես նե լով իւր 
բազ մա մեայ փա փա քա նաց (այս ինքն կա նո նա ւոր եւ ըն-
դար ձակ ե կե ղե ցա կան Ու սում նա րան կանգ նե լուն եւ յա-
ջո ղե լուն) կա տա րուե լու մե ծա մեծ յոյ սե րը:  Յու սադ րա կան 
բա նիւք կքա ջա լե րէր ոչ միայն  Ճե մա րա նի կա ռա վա րիչ նե-
րը, այ լեւ ժո ղո վա կան քը եւ բո վան դակ մեր Ազ գը որ քա-
ջա լե րուին, սիրտ առ նուն, եւ ի րեն պէս չվհա տե լով ա մե նե-
ւին յե րե սաց պէս պէս դժուա րու թեանց՝ աշ խա տել որ այս 
 Ճե մա րա նը հաս նի իւր վսեմ՝ ազ գա շահ եւ կեն ցա ղօ գուտ 
նպա տա կին, եւ  Հայ րա պե տա կան օրհ նու թիւ նը տա լով ար-
ձա կեց հան դի սա կան նե րը: Իսկ նո քա ե լան  Ճե մա րա նին ու-
թան կիւ նի մեծ հան դի սա րա նը, ո րոյ ճա կա տը զար դա րուած 
էր  Վե հա փա ռի մե ծա դիր իւ ղա ներկ կեն դա նագ րո վը, եւ այն 
տեղ զննե ցին ա շա կեր տաց բազ մա թիւ գծագ րու թիւն նե րը 
եւ նկար նե րը, եւս հա յե րէն եւ ռու սե րէն վա յել չագ րու թեան 
օ րի նակ նե րը:

Այս ազ գա յին հան դէ սը վեր ջա ւո րե ցաւ յե րե կո յին գե ղե-
ցիկ լու սա վա ռու թեամբ  Վե հա րա նին,  Վան քին եւ  Ճե մա րա-
նին, եւ զա նա զան հրա րուես տա կան խա ղե րով ու նուա գա-
րան նե րով մին չեւ ուշ ժա մա նակ:
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Կմ նայ մեզ մաղ թել  Վե հա փառ  Հայ րեպ տի մե րում եր-
կար կեանք եւ յա ւե լում այս պի սի ու րա խու թեանց եւ մխի-
թա րու թեանց ի փառս աս տու ծոյ եւ յօ գուտ եւ ի պայ ծա ռու-
թիւն  Հա յաս տա նեայցս ա ռա քե լա կան  Սուրբ Ե կե ղեց ւոյ:

Ա հա ւա սիկ  Ճե մա րա նի  Գեր.  Վե րա տես չին ըն թեր ցած 
ճա ռը:

ՎԵՀԱՓԱՌ ՏԷՐ,
ԱՍՏՈՒԾԱՐԵԱԼ ՀԱՅՐԱՊԵՏ

 Զի՞նչ ինչ քաղց րա գոյն կայ ցէ յաշ խար հի ո րոց միան գամ 
յու սովն վաս տա կե ցին՝ քան զտե սա նել՝ թէ եւ բա ցուստ ի 
բաց՝ զար դեաց աշ խա տու թեանցն իւ րեանց զբա րեն շան 
զբազ մա բե ղուն ար գա սիս:  Զայսր քաղց րու թեան եւ զբերկ-
րա ռիթ ու րա խու թեան ա ռեալ այ սօր եւ մեր զճա շակ՝ ո ղոր-
մու թեամբ  Բարձ րե լոյն՝ ի գործ տես չու թեան  Գէոր գեան 
 Ճե մա րա նիս Սր բոյ Էջ միած նի, հա մար ձա կիմք ա ւա սիկ ի 
հրճուա նօք հրա ւէր կար դալ ո՛չ միայն սրբա գու մար Ուխ-
տիս միա բա նու թեան  Հարց եւ Եղ բարց բա րե սի րաց, այլ եւ 
հա մօ րէն ա մե նայն որդ ւոց հա րա զա տից  Հա յաս տա նեայցս 
սուրբ Ե կե ղեց ւոյ՝ հա ղորդս մեզ հան դի սա նալ ի խնդու-
թեանս մե րում: Եւ ար դեօք կա րի իսկ յի րա ւունս:

 Վե հա փառ  Տէր, տե սա նէք ա ւա սիկ շուրջ բո լո րեալ ե րա-
մո վին զ Ձե րովդ Ա թո ռով զայ նո սիկ յոր դե կացն  Ձե րոց՝ 
յորդ ւոց  Հա յաս տա նի, յո րոց ի գլուխս հե ղեղքն ա ռա տա պէս 
զհայ րա պե տա կա նին  Ձե րոյ զօրհ նու թեան զցօղ զուար թա-
րար անդս տին ի սկզբա նէ, եւ մա նա ւանդ յա ռաջ նումն տա-
րե դար ձի բաց ման հո յա կապ  Ճե մա րա նիս:  Տե սէք արդ յերկ-
րոր դումս, տե սէք որ քա՜ն ա ճե ցին եւ ար գա սա բերք ե ղեն ի 
հո լո վել տա րե կան շրջա նիս՝ շնոր հիւ ան դուլ ա ղօ թից, եւ 

ան թե րի խնա մոց  Հայ րեպ տիդ մե ծի եւ ան խոնջ վաս տա-
կովք աշ խա տա ւո րացն առ ի  Ձէնջ կար գե լոց եւ ցանգ ի յա-
ռա ջա դէմսն նկրտել խրա խու սե լոց:

Է ինչ ա պա քէն ի տե սա րանս այս պի սի,  Վե հա փառ  Տէր, 
որ ակ նե րեւ ա ռա ջի կայ ա մե նե ցուն, որ պէս ա ճումն թուոյ 
սա նուցդ որ դեգ րե լոց  Մայր Ա թո ռոյս, հան դերձ քա ջա ռողջ 
կեն դա նու թեամբ նո ցին եւ զուար թա ծա ղիկ գո հու թեամբ 
սրտի, եւ է ինչ դար ձեալ որ յա ւէտ նշմա րի հոգ ւոց ո րոյ ոչ 
կար ծեօք ինչ եւ ոչ վեր ի վե րոյ, այլ ճշդիւ գտա կաւ հմտա-
ցեալ ի ցեն դաս տիա րա կու թեանն ա րուես տի: Արդ նե րես ցէ 
ինձ  Ձերդ  Վե հա փա ռու թիւն զեր կա քան չիւրդ ազգ յա ռա-
ջա դի մու թեան ե րե ւու թա ցեալ ի  Ձե րում դաս տա կեր տիս՝ 
պար զել ըստ կա րի աս տա նօր ի մե ծա հան դէս ա ւուրս տօ-
նի ա ռա ջի յոգ նա խուռն ակմ բիս, ոչ ի սնո տի ինչ պար ծանս 
խա բէու թեան, եւ ոչ զմար դա հա ճո յից ո մանց բե րել կա մե-
լով զա մօ թա պարտ կեր պա րանս, այլ իբր զհա մա րա տուու-
թիւն տնտե սի հա ւա տար մի կո չե ցե լոյ ի  Տեառ նէդ իւր մէ յայս 
գործ տա ժա նա կան, բայց աս տուա ծա հա ճոյ եւ ազ գա յին:

Ա պա քէն ոչ ըստ չա փու մե ծու թեան շի նուա ծոյ վա յել չա-
կերտ ճե մա րա նիս էր ի հե րուն թիւ ա շա կեր տաց սո րին՝ ըստ 
պէս պէս պատ ճա ռաց. ո րոց ա ռա ջինն եւ գլխա ւոր այն իսկ 
էր՝ զի չէր մարթ ան դէն ի սկզբանն բա ցումն առ նել բա զում 
դա սա րա նաց միան գա մայն. ո րոյ վասն որք ի հե րուն չէին 
ինչ ա ւե լի քան զվաթ սուն եւ վեց, այ սօր ե ղեն ինն սուն եւ 
հինգ ա շա կերտք. թող եւ զբազ մա թիւ պա տա նիս ցան կա-
ցողս այսր մտա նել, ոչ ի չքա ւո րացն ե ւեթ դա սուէ, այլ եւ ի 
խոս տա ցո ղացն զթո շակ հա տու ցա նել տա րե ւո րա կան, զոր 
ի րա ւամբ չնե րեն այժ մու կա նոնք  Ճե մա րա նի: Եւ յե տինս 
այս ե րե ւոյթ՝ զար մա նա լի իմն թուե ցեալ յաչս յո լո վից՝ զի՞նչ 
ի ցէ, ե թէ ոչ գործ նա կան եւ սպառս պուռ փա րա տումն կաս-
կա ծին եր կիւ ղի այ նո ցիկ ի բա րե միտ մարդ կա նէն, որք հա-
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մա րէին՝ թէ ոչ ոք ոչ ու րեք հա ւան գտցի եր բէք տալ զոր դիս 
իւր յա շա կեր տու թիւն  Ճե մա րա նիս, թէ եւ ձրիա բար (բա՜ բէ, 
բա՛ բէ), թէ եւ ձրիա բար առ նուլ զնո սին մտա բե րի ցէ ոք: Ո՛չ 
ո՛չ այդ պէս ի ցէ, եղ բարք պա տուա կանք: Ա հա այժ մէն իսկ 
զա ղա ղակ հար կա նեն առ  Ձեզ,  Վե հա փառ  Հայ րա պետ, 
ու սում նա տեն չիկ ման կունք  Հա յաս տան ժո ղովր դոց՝ հա-
զա րա ւո րաց եւ բիւ րա ւո րաց՝ փու թալ ի կա տա րումն գե ղե-
ցիկ խոստ մանդ, ըն դար ձա կա գոյնս յօ րի նել զբնա կու թիւն 
 Ճե մա րա նիս. քան զի նեղ եւ ան ձուկ է մեզ, - գո չեն ա մե նե-
քեան, - դաս տա կերտդ գե ղե ցիկ:

 Փա րա տե ցա՞ւ ար դեօք ի տա րե ւոր ժա մա նա կիս եւ միւս 
եւս կաս կածն եր կիւ ղի՝ թէ գու ցէ ծան րու թիւն օ դոց եւ ե ղա-
նա կիս  Վա ղար շա պա տու վնա սա բեր լի նի ցի ա ռող ջու թեան 
մանկտ ւոյն, մա նա ւանդ ի տօ թա գին ա ւուրս ա մա րայ նոյ: Եւ 
զիա՞րդ ոչ քան զի ոչ. միայն որ բնիկքն եւ  Կով կա սեան գա-
ւա ռացս ա շա կերտք՝ ի քա ջող ջու թեան վա յե լեն ա հա՝ զերծք 
յա մե նայն եր կա րա տեւ խօ թու թեանց եւ ի պէս պէս ցա ւոց 
վնա սա կա րաց, եւ այն՝ զկնի տա պա խառն եւ ջեր մա ջերմ 
ա ւուրց ան գամ ա մա րայ նոյն ան ցե լոյ, այ լեւ որ ե կեալքն են 
ի հե ռա ւոր աշ խար հաց եւ ի հո վա սուն վայ րաց ա շա կերտք, 
յԱժ տէր խա նէ ա սեմ եւ յԱս պա հա նէ, ի  Կոս տանդ նու պօլ սոյ 
եւ ի  Ղա րա բա ղէ, ի  Դավ րի ժէ եւ ի  Շա մախ ւոյ, յԱ գու լեաց 
եւ ի  Պե սա րա պիոյ, ի  Կի լի կիոյ եւ ի  Նո րոյն  Նա խի ջե ւա նէ, 
ի Տ րա պի զո նէ եւ յԵւ դո կիոյ եւ որ այլքն եւս միօ րի նակ ու-
նին ա ւա սիկ քա ջող ջու թիւն եւ զուար թու թիւն: Եւ այս ե թէ 
ոչ այն չափ օ դոցս բա րե խառ նու թեան թուի ցի ու մեք շնորհ, 
որ չափ մա նա ւանդ քա ջար թուն խնա մոց դաս տիա րա կաց 
ի վե րայ սա նուցս մե րոց ար գա սիք, սա կայն չիք երկ բա յու-
թիւն՝ զի զո՜ւր եւ ու նայն ամ բաս տա նու թիւնքն են որ զանհ-
նա րին վնա սա կա րու թե նէն օ դոյ  Վաղր շա պա տու մօրն ե ղե-
լոյ եր բեմն քա ղա քաց Ա րա րա տեան նա հան գիս:

 Բայց հզօ րա գոյն քան զա ռար կուածսդ զայ դո սիկ՝ ո՞չ 
ա պա քէն այն էր ի հե րուն ի միտս եւ ի բե րանս իսկ բազ մաց 
ի մե րազ նեայ եղ բարց տագ նապ տա րա կու սի՝ թէ ո՛ւստ ուս-
տեք հայթ հայ թես ցին ար դեօք ու սու ցիչք եւ վար ժեար՝ որք 
ա րի ցին կամ բնաւ իսկ մտա բե րի ցեն այսր ե կա ւո րել՝ յաշ-
խարհս խո պա նա ցեալ ըստ բա զում գլխոց, յաշ խարհ լոկ 
եւ թա փուր ի յո լո վից կեն ցա ղա կան զբօ սա նաց եւ զօ րի նա-
ւորն զուար ճու թեանց, եւ ի կա րե ւո րա գու նից ան գամ կեն-
սա կան պի տո յից եւ դիւ րու թեանց:  Սա կայն տե սաք ա ւա-
սիկ, տե սա նեն եւ ա մե նե քեան, զի ու րա նօր ու նի ցի զտե ղի 
ի միոյ կող մա նէ հե ռա տեսն չա փա ւո րու թիւն եւ զգու շա ւոր 
ընտ րու թիւն՝ հա մե մատ նախ նա կան պի տո յից այս պիս-
ւոյ ու սում նա րա նի, եւ ի միւս մէն՝ անձ նա նուէր ե ռան դուն 
ճշմա րիտ ազ գա սի րու թեան՝ ան շէջ մնա ցեալ տա կա ւին ի 
սիրտս ու սում նա սէր եւ աշ խա տա սէր ե րի տա սար դաց բազ-
մաց, անդ ոչ դժուա րին ինչ է կանգ նել զյաղ թու թիւն ի վե-
րայ խա փա նա րար խո չից այն պի սեաց: Եւ ա հա տա րե կան 
յա ռա ջա դի մու թիւնք ա շա կեր տաց  Ճե մա րա նիս յե րե սին 
դա սա րանս մեր՝ պեր ճա գոյն քան զա մե նայն բան ա պա-
ցու ցա կան ե րաշ խա ւո րեն ստու գու թեան ի րացդ:  Բայց ա ղէ՛ 
եւ զայն տես ցուք միան գամ, զի ե կին հա սին ա ւա նիկ եւ 
յու սե լոց ան տի ի հա մալ սա րանս Եւ րո պայ՝ արք ար դա րեւ 
քա ջահ մուտք պի տո յից հայ կազն մանկտ ւոյն եւ հա յա սեռ 
ժո ղովր դոց կող մանց կող մանց, եւ գի տակք առ նել զպար-
տուա պատ շաճն ընտ րո ղու թիւն ա մե նայ նի որ ինչ առ Եւ-
րո պա կան ա զինս գտա նի ցին ոճք եւ յե ղա նակք դաս տիա-
րա կու թեան, եւ մե րուս նպա տա կի զնո սին պատ շա ճե ցու-
ցա նել: Այս պի սիք ո մանք են ա հա  Պա րո նայք  Յա րու թիւն 
 Քէշ քէ կեան՝ ու սու ցիչ  Գաղ ղիա րէն եւ  Լա տին լե զուաց, 
 Լե ւոն  Թիւ սի կեան՝ ու սու ցիչ Գ րա հա շուի եւ Երկ րա չա փու-
թեան,  Վար դան Ա բո վեան՝ ու սու ցիչ  Ռու սացն Դպ րու թեան 
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եւ պատ մու թեան  Ռու սաց եւ Աշ խար հագ րու թեան  Ռու-
սաս տա նի, եւ  Յով հան նէս  Գալս տեան՝ ու սու ցիչ  Հա յե րէն 
դպրու թեան եւ  Թուա բա նու թեան եւ  Կար գա պահ, չո րե-
քին եւս ի նո րումս առ մեզ ե կա ւո րեալք, ո րոց վա ղա ծա-
նօթն վաս տակք լծոր դեալք ընդ ան խոնջ աշ խա տու թեան 
ե ղե լոցն ար դէն ի  Ճե մա րա նիս՝ որք են Ար ժա նապ.  Կիւ րեղ 
 Վար դա պետ Ս րա պեան՝ ու սու ցիչ Կ րօ նա գի տու թեան եւ 
 Թուա բա նու թեան,  Պա րո նայք  Վա սակ  Պա պա ջա նեան՝ ու-
սու ցիչ Բ նա կան  Պատ մու թեան, Մկր տիչ  Պա լեան՝ ու սու ցիչ 
 Հայ կա բա նու թեան եւ  Պատ մու թեան  Մա տե նագ րու թեան 
 Հա յոց,  Ներ սէս  Սի մէօ նեան՝ ու սու ցիչ Ընդ հա նուր  Պատ-
մու թեան եւ Աշ խար հագ րու թեան եւ գաղ ղիա կան լե զուի, 
 Մի քա յէլ  Մի քա յէ լեան՝ ու սու ցիչ  Ռու սե րէն լե զուի:  Պօ ղոս 
 Ճէ պէ ճեան՝ ու սու ցիչ  Ձայ նագ րու թեան եւ  Պատ մու թեան 
 Հա յոց՝ եւ Տն տես, Ա ռա քել  Սա գի նեան՝ ու սու ցիչ Գ ծագ րու-
թեան եւ Ն կար չու թեան, եւ  Մար տի րոս  Քէ րես թէ ճեան՝ ու-
սու ցիչ  Վա յել չագ րու թեան՝ եւ քար տու ղար` քաջ քաջ ե րաշ-
խա ւո րեն մեզ, թէ եւ յա ռա ջի կայսն եւս յա ջո ղա գոյն գտցէ 
 Ճե մա րանս մեր զար գա ցումն եւ բար գա ւա ճանս ցան կա լիս:

 Թող ու րեմն եւ այ նո քիկ յի մաստ նոց՝ ո րոց հնչի ցեն իմն 
ա կանջքն փափ կա սունք ի լուր իբ րու ե թէ ա հա ւո րա գոչ 
ա նուա նա կո չու թեան ճե մա րա նի եւ նպա տա կի սո րին, եւ 
գոգ ի զար մանս իմն կրթե ցին կա մա ւո րա պէս, թո՛ղ ան մո-
ռաց եւ զայս ինչ ու նի ցին յու շի, զի ըն թացք ուս մանցն յորս 
պա րա պեն արդ ա շա կերտք ի սմա, եւ յորս պա րա պես ցին 
գէթ այլ եւս ամս ե րիս փո խագ րեալքն զար դիս ի չոր րորդ 
դա սա րան, նա խա շա ւիղք ե ւեթ են ճե մա րա նա կան դա սա-
խօ սու թեանց. ուս տի գու ցէ ոչ այն չափ որ չափ կար ծե լին 
էր՝ կա րօ տա նան ար դեօք ա ռաջ նոց ո մանց ի քա ջա համ բաւ 
վար ժա պե տաց պսա կա ւո րե լոց ի հա մալ սա րանս Եւ րո պայ:

Այլ եւ կա մէի թէ գի տի ցեն այժ մէն այն պի սիքն զոր ինչ 
 Ձերդ  Վե հա փա ռու թիւն վսե մա խոհ եւ յա ռա ջա տես խնա-
մար կու թեամբ ե դեալ է ար դէն ի մտի, այն է զընտ րե լա-
գոյնսն ըստ ա մե նայն գլխոց յու սում նա ւարտ ա շա կեր տաց 
վե ցե րոր դի դա սա րա նին ա ռա քել ի դէպ ժա մուն ի հա մալ-
սա րանս Եւ րո պայ ծա խիւք ճե մա րա նիս, որ պէս զի ան դա-
նօր զամս եր կուս կամ ե րիս կա տա րե լա գոր ծեալք ի պէս պէս 
մա կա ցու թիւնս եւ ի հմտու թիւնս՝ դարձ այս րէն առ նի ցեն, 
ե թէ հնար է՝ մէն մի  Խո րե նա ցիք եւ Ե ղի շայք եւ Եզ նիկք եւ 
 Ղա զա րիկք, եւ վար ժա պե տի ցեն այ նու հե տեւ յազ գայ նումս 
ճե մա րա նի՝ չա փա ւո րա պէս վար ձու շա տա ցեալք:

 Մա տու ցեալ արդ յոճ եւ յե ղա նակ հան րա կան ըն թա ցից 
ճե մա րա նիս յան ցե լումս տա րե կան շրջա նի, ար ժան հա մա-
րիմ նախ զնիւ թա կա նացն պի տո յից մա տա կա րա րու թե նէ 
խօ սել հա մա ռօ տիւ:

Ս նունդ եւ հան դերձք եւ ա մե նայն ար տա քին պէտք 
ա շա կեր տաց ճե մա րա նիս՝ մա տա կա րա րին սո ցա  Ձե րովդ 
խո հա կան վե րա դի տո ղու թեամբ եւ հայ րա կան խնա մար-
կու թեամբ ա ռա տա պէս, եւ միան գա մայն ճշգրիտ պահ-
պա նու թեամբ տնտե սա կա նին խնա յու թեան կա նո նաց, ի 
 Վան քա կան ա նուա նեալ  Կա ռա վա րու թե նէն, ա զատս զմեզ 
կա ցու ցա նե լով այ սու ի դրա մա կա նացն հա շուա տուու-
թեանց հա սիցն եւ ծա խուց. ո րով ի միոյ կող մա նէ չտե սա նի 
ինչ թե րու թիւն եւ ոչ մի յան կա րօտն պահ պա նու թիւն սա-
նուցդ, եւ ի միւս մէն ճշդին ըստ կա րի եւ ի բաց պա րու րին 
ծախք ա ւե լորդք, ա ռանց զանց առ նե լոյ եւ զյա ւե լուա ծով 
շի նուա թեանց կա րե ւո րաց առ նո րա կա ռոյց ճե մա րա նաւս, 
որ պի սի են լուա ցա րանն ըն դար ձակ եւ հի ւան դա նոցդ վա-
յել չա կերտ:  Հա շուե մա տեանք ծա խուցն ե ղե լոց յայսմ ա մի 
ակ նե րեւ ցու ցա նեն ա ւա նիկ զբա նիցս ստու գու թիւն, եւ յու-
սա դիր մեզ զի նին՝ ա ներկ բա յա պէս, զի ու րա նօր զու գըն-
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թաց մի մեանց գտա նի ցին ան խար դախ հա ւա տար մու թիւն 
եւ ան շա հա սէրն տնտե սու թիւն, անդ ոչ սա կաւ խնա յու թիւն 
ի ծախս գոր ծի, եւ յա ւե լուած ազ գա շահ օգ տից:

Իսկ հասքն կամ մուտք ու սում նա րա նիս մե ծի՝ հան-
դեր ձեալք են բազ մի մաստ հան ճա րով  Ձե րոյ  Վե հա փա-
ռու թեանդ՝ գլխա ւո րա պէս ի շա հուց ան տի մե ծա գու մար 
դրա մագլ խոյն պատ րաս տե լոյ ի գնոց տպագ րեալ գրե նոյ 
եւ ի նուի րա բե րու թեանց բա րե պաշտ իշ խա նա ւո րաց եւ ժո-
ղովր դոց, եւ յա նուա նէ՝ յա ռա տա ձեռն նուի րա նաց մշտեն-
ջա նա կան եւ ժա մա նա կա ւոր բա րե րա րաց եւ սա տա րաց ճե-
մա րա նիս, զո րոց քաղցր է մեզ յի շա տակ առ նել զա նուանց 
ազ գա սի րացն ճշմա րի տից յա ւուրս հան դի սի:  Քան զի բաց 
ի հան գու ցե լոցն ի Ք րիս տոս՝ ի բա րե յի շա տակ  Կա րա պե-
տէ Ար քե պիս կո պո սէ յԱ ռաջ նոր դէն  Կար նոյ եւ Տփ խեաց, ի 
 Գէոր գայ  Մա նու կեան  Կալ կա թաց ւոյ, յԱ կիւ լի նեայ Ա լա ճա-
լեան  Նոր  Նա խի ջե ւա նեց ւոյ, եւ ի  Կա րա պե տէ  Թիլ քիեան 
Գ րի գո րու պօլ սեց ւոյ, ո րոց յի շա տակն օրհ նու թեամբ ե ղի-
ցի, ար ժա նա ւորք մե րոցս շնոր հա կա լեաց գտա նին  Սո փիա 
տի կին  Չավ չա վա ծէ Տփ խի սե ցի,  Յով հան նէս Ս տե փա նեան 
 Յով նա նեանց, քա ղա քա ցիք  Նո րոյն  Նա խի ջե ւա նի, Ղ զլա-
րայ եւ  Մոզ տո քի,  Սուլ թան տի կին  Մե լիք- Բէկ լա րեանց 
Տփ խի սե ցի,  Սար գիս Ար քեպ սի կո պոս  Ջա լա լեանց,  Գէորգ 
Ար քե պիս կո պոս  Վե հա պե տեան, Ե սա յի Իզ մի րեանց Ղզ լա-
րե ցի,  Բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թիւնք  Հա յոց  Նոր  Նա խի ջե-
ւա նի եւ  Բա գուայ1, Մկր տիչ  Սա նա սա րեանց, եւ  Յով հան նէս 
 Մու րատ իշ խան  Մա նուկ  Պէյ, յո րոց ո մանք դրա մագ լուխս 
հաս տա տունս նուի րե ցին ի նպաստ ճե մա րա նիս, ո մանք 
զտո կո սիսն միայն, եւ այլք եւս միա նուագ օ ժան դա կու-
1  Կյուսամք՝ զի Ն. Նախիջևանի Բարեգործական և Բագուայ Մար-
դասիրական ընկերութիւնք ևս կփութան արդիւնաւորել իւրեանց 
բարի մտադրութիւնը և իղձերը (ծանօթագրութիւն «Արարատ»-ի 
խմբագրութեան):

թեամբ հա ղորդք ե ղեն այսմ աս տուա ծա հա ճոյ բա րե րա րու-
թեան:

 Բայց ես փու թամ ճե պիմ զդաս տիա րա կու թե նէ մանկտ-
ւոյն մե րոյ ա սել բան հա կիրճ եւ հա մա ռօտ, ոչ ինչ խէթ կաս-
կա ծա նաց ի մտի ու նե լով՝ թէ յաչս ո մանց ի քննա սի րացն 
եւ ի պար սա ւա դի տաց զանձ նա սէր ծնգո տի եւ զսնո տիա-
պարծ մար դոյ տայ ցեմ զանձ նէ զկար ծիս, բայց ա սա ցից 
զի րա ւունս:

 Վե հա փառ  Հայ րա պե՛տ, ըստ  Ձե րումդ իսկ պաշ տե լի 
հրա մա նաց՝ հիմն եւ հաս տա տու թիւն տա ճա րիդ ի մաս տու-
թեան զեր կիւղն Աս տու ծոյ եւ զո գի աս տուած պաշ տու թեան 
գի տե լով՝ հան դերձ ող ջա միտ բա րո յա կա նու թեամբ զա մե-
նայն ջան եւ զփոյթ ի կիր ար կեալ է մեր՝ զի կա նոնքն բա րե-
կար գու թեան եւ հա մօ րէն ա մե նայն ա ռա քի նու թիւնք ե կե ղե-
ցա կան եւ քա ղա քա կան կեն ցա ղա վա րու թեան օր ըստ օ րէ 
բար գա ւա ճեալ ծաղ կես ցին ի սմա: Եւ թէ ո՛ր չափ ինչ կամ 
որ պի սի՛ գտեալ ի ցեմք յայսմ  Տեառն շնոր հիւ յա ջո ղու թիւն, 
ե թէ ոչ տա րա պայ ման ինչ գրես ցի ինձ վստա հու թիւնս՝ հա-
մար ձա կիմ զուար թա միտ ոգ ւով տալ վկա յու թիւն, զի հիմ-
նա ւորն հո գե սի րու թիւն՝ հե ռի յա մե նայն կեղ ծա ւո րու թե նէ՝ 
լծոր դեալ ընդ ան յեղ լի հա ւա տար մու թեան առ  Հա յաս տա-
նեայցս  Սուրբ Ե կե ղե ցի, եւ ընդ անդր դուե լի հա րա զա-
տու թեան առ  Մայր Ա թոռս մեր՝ հան դերձ ե րախ տա գէտ 
զգաց մամբ առ ար ժա նա ժա ռանգ  Հայրդ հա սա րա կաց, առ 
բազ մար դիւն  Հիմ նա դիրդ ճե մա րա նիս, ոչ զաղ փաղ փուն 
ինչ կան դա ղեալք են, այլ ար մատս ի խոր ձգեալ անդս տին 
յա ռաջն մէ իսկ տար ւոյ ի սիրտս մա տա ղե րամ մանկտ ւոյդ՝ 
ա ճում նա ձիգ բող բոջս զուար թա րարս տե սա նե լեաց այժ-
մէն իսկ ար ձա կեն:  Հան րա կան իմն ա սեմ ջա նա սի րու թիւն 
ան խոնջ, ո րով ի կրկնա կի հան դէսս հար ցաքն նու թեան՝ ի 
սկիզբն  Յու նի սի եւ ի վեր ջին ա ւուրս Օ գոս տո սի տար ւոյս՝ ոչ 



198 199

բերկ րու թեան ե ւեթ ե ղեն մեզ ա ռիթք, այլ եւ ոչ սա կաւ զար-
մա նաց, եւ յա ռա ջի կայսն մե ծաց յու սից ակն կա լու թեան:

Ար դա րեւ իսկ տե սաւ յայտ նա պէս ի հար ցաքն նու թիւնս 
անդ՝ զի ա ռա ւե լա գոյն իմն եւ գոգ ցես ա նակն կալ գոր ծեալ 
են դո քա յա ռա ժա դի մու թիւն ի վարժս  Հայ կա բա նու թեան, 
ոչ ի գիր միայն՝ այլ եւ ի բան եւ ի զրոյց ի գրոցն մեր բար-
բառ պա տուա կան՝ ճոխ եւ պատ կա ռե լի:  Քա ջա վարժք հան-
դի սա ցան եւ ի  Թուա բա նա կա նին գի տու թեան՝ քա ջահ մուտ 
վար ժա պե տու թեամբ ու սուց չին իւ րեանց. ա րիա ցեալ են եւ 
ի յաղ թել սկզբնա կան դժուա րու թեանց ուս ման կա րե ւո րա-
գու նին մեզ  Ռու սացն լեզ ւի, եւս եւ  Գաղ ղիա կա նին:  Պատ-
մա կանքն եւ Աշ խար հագ րա կան հմտու թիւնք՝ հան դերձ 
սկզբամբք Բ նա կան պատ մու թեան՝ յեր րոր դումն դա սա-
րա նի գոգ ցես ա ւար տեալք, իսկ յա ռաջ նումն եւ յերկ րոր դին 
իբր ի կէս հա սեալք՝ պատ րաս տեալ գտա նին զսանս ճե-
մա րա նիս ի ճո խա գու նիցն ըստ այ սո ցիկ մա սանց գի տու-
թիւնս:

 Թէ ո՛ր քան ի  Վա յել չագ րու թեան եւ ի Գ ծագ րու թեան եւ 
Ն կար չու թեան ա րուեստս ի ցեն զար գա ցեալք՝ տե սա նի 
ա ւա նիկ ի շարս անդ աշ խա տու թեանց սո ցին ի հան դի-
սա կա նի ճե մա րա նիս. եւ  Ձայ նագ րու թեան նո րոյ չքնաղ 
ա րուես տի հրա հան գաց այն չափ տի րա ցեալ են եր րոր դի 
դա սուն ա շա կերտք՝ հան դերձ ո մամբք յերկ րոր դէն եւ յա-
ռաջ նոյն, զի զու թե սին զձայն շա րա կա նաց եւ զդար ձուածս 
նո ցին սերտ ի մտի ու նե լով՝ կա րող են եր գել ան սայ թաք 
զդժուաա գոյնսն ան գամ յե ղա նա կաց, եւ նո րա նորս եւս 
ձայ նագ րել տաղս եւ երգս ըստ հա ճո յից թե լադ րո ղացն, եւ 
եր գել հա մար ձակ:

Աս տա նօր ար ժան էր ար դեօք ընդ ա նուանց մե րոյ միոյ 
յա շա կեր տացն եւ ցուս մունս նո ցին ի մէջ բե րել, եւ ա սել՝ թէ 
ո՛վ ոք յո րում բաժ նի գի տու թեանցն եւ լե զուաց ա ռա ւե լա-

պէս քա ջա ցաւ ի հար ցաքն նու թեան ժա մա նակսն. այլ զի մի՛ 
ծան րա տաղ տուկ լսե լեաց գեր յար գոյ ունկնդ րացս զբանս 
իմ առ նի ցիմ, շատ գրեմ առ տե ղեաւս զա նուանցն ե ւեթ առ-
նել յի շա տա կու թիւն, ա ռաջ նա կարգս եւ յոյժ գո վե լիս զայ-
նո սիկ ըն ծա յե լով՝ որք հան դերձ անստ գիւտ վա րուքն եւ 
գնա ցիւք միան գա մայն գրեա թէ յա մե նայն իսկ ի մա սունս 
ուս մանցն անվ րէպ ճշգրտու թեամբ վկա յե ցան քա ջա վարժք, 
եւ լիա բե րան գո վու թեան եւ մրցա նա կաց ար ժա նա ւորք: Եւ 
երկ րոր դա կարգս եւ գո վե լիս զթե րա ցեալսն փոքր ի շա տէ 
ի տա րե կան ըն թացս ուս մանցն եւ ի հար ցաքն նու թիւնս: 
Ըստ այսմ Ա ռաջ նա կարգ ա շա կերտք յոյժ գո վե լիք վկա յե-
ցան, եւ այս պի սիք ո մանք գտան յա ռաջ նումն  Դա սա րա նի:

 Յով հան նէս  Թա մա զեան ի Ս տաւ րա փո լէ. 
 Նի կո ղա յոս  Քա րա մեան ի  Շա մախ ւոյ. 
 Սի մէոն  Փի լիպ պո սեան յԱս պա հա նէ. 
 Հայ րա պետ  Պօ ղո սեան ի  Դավ րի ժէ. 
Աբ րա համ  Զա մի նեան ի  Նոր  Նա խի ջե ւա նէ. 
 Տիգ րան Աս լա նեան յԵւ դո կիոյ. 
 Ռա փա յէլ Գ րի գո րեան ի  Դավ րի ժէ. 
Գ րի գո րիս  Փա փա զեան ի  Վան քա ղա քէ. 
 Բար թու ղի մէոս  Սու քիա սեան յԱշ տա րա կէ. 
 Համ բար ձում  Սա ֆա րեան ի  Դար բան դայ:

Երկ րոր դա կարգ ա շա կերտք գո վե լիք ի նմին  Դա սա րա-
նի. 

 Յա կոբ  Պէ քեա րեան յԱն թա պէ  Կի լի կիոյ. 
 Վա հան  Մի նա սեան ի  Վա ղար շա պա տէ. 
 Տիգ րան  Սա ֆա րեան ի  Նոր Ար մա ւի րէ. 
Ա ռա քել  Վար դա նեան ի  Վա ղար շա պա տէ. 
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 Գէորգ Այ վա զեան յԱ լի բէ կու գեղ ջէ. 
Ա լեք սան  Քա թա նեան ի  Վա ղար շա պա տէ. 
 Խա չա տուր  Թա դէո սեան ի  Մաս տա րա գեղ ջէ. 
Ար շակ Է տի լեան ի  Քար վան սա րա յէ  Ղա զա խու. 
 Գէորգ  Մի նա սեան ի  Պա թու մէ. 
 Մել քոն Ա բէ լեան ի  Վա ղար շա պա տէ. 
Մկր տիչ Ա բէ լեան ի  Վա ղար շա պա տէ. 

Ընդ ա մե նայն ա շա կերտք քսան եւ մի, որք եւ ի սկիզբն 
ու սում նա կան տար ւոյս փո խադ րե ցան յԵրկ րորդն դա սա-
րան:

 Յերկ րոր դում  Դա սա րա նին զա ռա ջինսն կա լան զտե ղիս 
ի յա ռա ջա դի մու թեան աս պա րի սին Ա ռաջ նա կարգք եւ յոյժ 
գո վե լիք. 

 Սար գիս  Տէր  Գաբ րիէ լեան ի  Քու թա յի սէ. 
 Թա դէոս  Զա քա րեան ի  Շա մախ ւոյ. 
 Կա րա պետ  Տէր Մկրտ չեան յԱ գու լեաց. 
Հ մա յեակ  Խուշ պու լեան ի Տ րար պի զո նէ. 
 Մի սաք Ա սի լեանց ի  Վա ղար շա պա տէ. 
 Մի քա յէլ Աս տուա ծատ րեան յԱղ քիր մա նէ. 
Ե նովք  Կէօն ճեան եւ  Պօ ղոս  Տէր  Պօ ղո սեան յԱ ղեք սանդ-

րա պոլ սոյ. 
 Յով հան նէս Անգ լի ցեան յԱժ տեր խա նէ. 
 Համ բար ձում Ս տամ պօլ ցեան յԱ ղեք սանդ րա պօլ սոյ. 
Ա ւե տիս  Զար կա րեան յԱ գու լեաց. 
 Յով հան նէս Ա ռա քե լեանց ի  Հին  Նա խի ջե ւա նէ. 
 Գա լուստ  Թու մա նեան ի  Մոզ տո քէ. 
 Պօ ղոս  Սա հա կեան եւ  Հայ րա պետ Ս տե փան նո սեան ի 

Տփ խեաց. 
 Գէորգ  Տէր  Բար թու ղի մէո սեան ի Պ րու սա յէ. 

 Յով հան նէս  Տէր  Դակ թեան յԱղ քիր մա նէ. 

Եւ Երկ րոր դա կարգ ա շա կերտք գո վե լիք. 

 Սա հակ  Յա րու թիւ նեան ի Կ.  Պօլ սոյ. 
 Յա րու թիւն Այ վա զեան յԱ լի բէկ լու գեղ ջէ. 
Գ րի գոր  Թա ռու մեան ի  Շուշ ւոյ. 
 Գա լուստ  Տէր  Խա չատ րեն ի  Չալթր գեղ ջէ  Նոր  Նա քի ջե-

ւա նի. 
 Վար դան  Տէր Մկտր չեան ի  Վա ղար շա պա տէ. 
Ս տե փան նոս  Տէր Ան տո նեան յԵ րե ւա նէ. 
 Վա հան  Շա հի նեան ի  Կէչր լու գեղ ջէ. 
 Մի քա յէլ  Տէր  Գաբ րիէ լեան ի  Սաչ խե րէթ ա ւա նէ, եւ  Թա-

դէոս  Տէր  Մա նուէ լեան ի Բ լուր գեղ ջէ. 

Ընդ ա մե նայն ա շա կերտք քսան եւ վեց, եւ սո քա յԵր-
րորդն փո խե ցան  Դա սա րան:

Իսկ որք յե րոր դի դա սուն յա ռա ջա դէմք հան դի սա ցան՝ եւ 
յոյժ գո վե լիք սո քա են. 

 Գաբ րիէլ Ա ռա քե լեան ի Ղզ լա րէ. 
 Կոս տան դին  Մե լիք  Շահ նա զա րեան եւ  Սի մէոն  Հա խու-

մեան ի  Շուշ ւոյ. 
Ս տե փան նոս  Մալ խա սեան. 
 Գա լուստ  Տէր Մկրտ չեան եւ Հ մա յեակ  Սո ղո մո նեան յԱ-

խալց խա յէ. 
 Մի նաս  Պան ճու լա զեան ի Ղզ լա րէ. 
 Նի կո ղա յոս  Տէր Ա ւե տի քեան ի  Շուշ ւոյ. 
 Գէորգ  Խա նը մեան եւ  Սե րով բէ  Սա մար ցեան ի  Նոր  Նա-

խի ջե ւա նէ. 
 Մու շեղ  Մա մի կո նեան
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 Յա րու թիւն  Պահ լա ւու նի եւ  Սեդ րաք Գ րի գո րեան յԱ ղեք-
սանդ րա պօլ սոյ. 

Ա ղեք սանդր  Շա ւար շեան յԻգ տի րէ. 

Երկ րոր դա կարգ ա շա կերտք գո վե լիք. 

Մկր տիչ  Զա քա րեան եւ Ս տե փան Մկրտ չեան յԻկ տի րէ. 
 Բաղ տա սար  Մե լի քեան ի Ղզ լա րէ, եւ  Յո վա կիմ Իւ զա բա-

շեան ի  Շուշ ւոյ:

Ընդ ա մե նայն ա շա կերտք ե րի ցա գոյնք ու թեւ տասն, որք 
եւ փո խադ րե ցան ի նոր դա սա րան չոր րորդ: Եւ այս պէս 
մնան այլ եւս  Դա սա րանք եր կու, որ բաց ցին յամսն 1877 
եւ 1878, եւ ա պա այ նու հե տեւ սկիզբն ա րաս ցի ճե մա րա նա-
կա նացն բաժ նից, յորս դա սա խօ սու թիւնքն ե ղի ցին՝ ոչ եւս 
սո վո րա կան կամ Դպ րո ցա կան ո ճով, այլ մա նա ւանդ իբ րու 
ա տե նա խօ սու թիւնք վար դա պե տա կանք զպէս պէս գի տե-
լեաց, զու սում նա կա նաց եւ զբա նա սի րա կա նաց:

Իսկ յո րոց մնա ցինն առ տխեղծ հա սա կացն չնե րե լոյ՝ ի 
նո րումս յա ռաջ նում դա սա րա նի յոյժ գո վե լի ա շա կերտք՝ 
սո քա են. 

Ար շակ  Գէոր գեան ի  Տաշ ղա լա գեղ ջէ Ա ղեք սանդ րա պօլ-
սոյ. 

Ս տե փան նոս  Թո րո սեանց յԱս պա հա նէ. 
 Մա նուկ  Խա չատ րեան յԱս տա պա տէ. 
 Ներ սէս  Պօս նեան յԱն թա պէ  Կի լի կոյ:

Եւ ի սո սա յա ւե լեան զար դիս նո րեկ ա շա կերտք քսան եւ 
չորք, առ հա սա րակ ըն կա լեալք յԱ  Դա սա րան, եւ եր կուքն 
յԵրկ րորդ եւ յԵր րորդ:

Արդ ի տես եւ ի լուր այս քա նոյ յու սա պա տար խնդու-
թեան ընդ ար գա սիս օրհ նու թեան  Վե հիդ եւ ա ղօ թից սրբոյ 
Ուխ տիս միա բա նու թեան, որ պէս եւ ան դուլ ջա նից վար դա-
պե տացն մե րոց եւ ա շա կեր տաց, նե րես ցէ ինձ  Ձերդ  Վե հա-
փա ռու թիւն թռիչս ար ձա կել առ վայր մի մտացս թե ւօք, եւ 
վե րաս լա ցեալ ի լու սա փայլ գա գաթն մե ծի լե րինդ  Մա սեաց, 
ի  Հայ կազ նեանդ ա սեմ Ո ղիմ պոս, շուրջ յա ծել զա կա նո ղիս 
ի կայս եւ ի կոյս ա րե ւե լից եւ ա րեւմ տից, հիւ սի սոյ եւ հա րա-
ւոյ, եւ իբր ի պատ կե րի մե ծի զ Գէոր գեանս ճե մա րան մատ-
նա նիշ ցու ցա նե լով որդ ւոց  Հա յաս տա նի որ ի սփիւռս ի ցեն 
քա րոզ կար դալ առ նո սա եւ ա սել. ման կո՛ւնք  Հա յաս տա նի, 
որ դիք սի րա սունք  Վե հա փառ  Հայ րա պե տիս մե րոյ  Գէոր-
գայ Դ, զար թի՛մք ի ձեր մէ մա հա հան գոյն թմբրու թե նէդ. 
յու սա հա տու թեան, յոր ընկղ մեալ կայք յա մաց բազ մաց հե-
տէ, մո ռա ցօնս գոր ծե ցէք վայ րիկ մի ա ղե տիցն մե ծաց զորս 
կրե ցէքն եւ սպա ռե ցէք սրբե ցէ՛ք զար տա սուս յա չաց ձե րոց, 
եւ տե սէք զակն կա լու թեանցն ձե րոց նշոյլս պայ ծա ռա պէս 
փայ լա տա կեալ առ տե ղեօքն՝ յորս կո խե ցին լու սա շա ւիղ 
ոտք  Նա հա պե տին  Նո յի եւ  Լու սա ւոր չին ազ գիս Գ րի գո րի 
 Պար թե ւի եւ  Ներ սի սի  Մե ծի, եւ  Սա հա կեանցն եւ  Մես րո-
պեանց, եւ զմայ լեալք բա ժա կաւ անտր տում ու րա խու թեան՝ 
ե կայք խառ նե ցէք զձայնս հրճուա նաց ձե րոց ընդ բա րե բա-
նու թեանց մե րոց յոր դոր մունս եւ օրհ նե ցէք զսկզբնա պատ-
ճառն այսմ բա րեաց:

 Հա պա՛, օրհ նե ցէք, որ դիք շնոր հա պարտք, զբա րեխ նամս 
ձեր  Հայ րա պետ ի բա րեն շան յայսմ տա րե կա նի, ի մե ծա-
շուք հան դի սի տօ նա կան ա ւուրս Սր բոյն  Գէոր գայ քա ջա-
յաղթ զօ րա վա րի:  Մաղ թե ցէ՛ք Ա նուա նակ ցի նո րին կեանս 
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եր կա րա ձիգս, զի եւս քան զեւս զուար ճաս ցի ի տե սիլ բար-
գա ւա ճե լոյ իւ րումն ձե ռա կեր տի ընդ մե ծա զօր հո վա նա ւո-
րու թեամբ Օ գոս տո սա փառ  Կայ սերն  Ռու սաց, եւ աստս-
տին վա յե լես ցէ ընդ ամս բա զումս ի յոգ նա բե ղուն ար դիւնս 
բա րեաց օժ տե լոց յիւր մէն ի փառս եւ ի պայ ծա ռու թիւն  Հա-
յաս տա նեայցս Ե կե ղեց ւոյ եւ Ազ գի:

«Արա րա տ», 1876, 1 9, էջ 335-348:

¹ 12

ԳԷՈՐԳԵԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ԱՒԱՆԴԵԼԻ 
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ ԵՒ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ԴԱՍԵՐԻ

ՔԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՎԵՑ 
ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԷՋ

Ա. Դա սա րա ն
Կրօ ն  ........................................................................... 3 դաս
Հա յկա կա ն լեզու  ....................................................... 5 դաս
Ռուսա կա ն լեզու ........................................................ 5 դաս
Թուա բա նութի ւն ........................................................ 4 դաս
Բնա կա ն պատմ. սկզբունք ....................................... 2 դաս
Աշխա րհա գրութի ւն ................................................... 2 դաս
Վա յե լչա գր. հայ. եւ ռուս.  ......................................... 4 դաս
Գծա գրութի ւն ............................................................. 1 դաս
Ձա յնա գրութի ւն ......................................................... 4 դաս 

________________
Ընդա մե նը ̀ 50դաս:

Բ. Դա սա րա ն
Կրօ ն ............................................................................ 3 դաս
Հա յկա կա ն լեզու ........................................................ 5 դաս

Ռուսա կա ն լեզու ........................................................ 5 դաս
Ֆրա նսա կա ն լեզու .................................................... 4 դաս
Թուա բա նութի ւն ........................................................ 4 դաս
Հա յա ստա նի  արդի  աշխա րհա գրութի ւն ................ 1 դաս
Բնա կա ն պատմութի ւն ............................................. 3 դաս
Ընդհա ն. աշխա րհա գր.  ............................................ 2 դաս
Վա յե լչա գր. ռուս. եւ հայ.  ......................................... 3 դաս
Ձա յնա գր ..................................................................... 4 դաս 

ճաշի ց հետո 
________________

Ընդա մե նը ̀ 50դաս:

Գ. Դա սա րա ն
Կրօ ն ............................................................................ 3 դաս
Հա յկա կա ն լեզու ........................................................ 4 դաս
Ռուսա կա ն լեզու ........................................................ 4 դաս
Ֆրա նսա կա ն լեզու .................................................... 4 դաս
Հա յկա կա ն պատմութի ւն ......................................... 3 դաս
Ընդհա ն. աշխա րհա գր.  ............................................ 3 դաս
Մա տե մա տի կա  .......................................................... 3 դաս
Բնա կա ն պատմութի ւն ............................................. 3 դաս
Նկա րչութի ւն .............................................................. 3 դաս
Ձա յնա գր ..................................................................... 3 դաս

 ճաշի ց հետո 
________________

Ընդա մե նը ̀ 50 դաս:
Դ. Դա սա րա ն
Կրօ ն ............................................................................ 3 դաս
Հա յկա կա ն լեզու ........................................................ 4 դաս
Ռուսա կա ն լեզու ........................................................ 3 դաս
Ֆրա նսա կա ն լեզու .................................................... 4 դաս
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Հա յկա կա ն պատմութի ւն ......................................... 3 դաս
Ընդհա նուր պատմութի ւն ........................................ 3 դաս
Ռուսի այի  աշխա րհա գր.  .......................................... 2 դաս
Ռուսի այի  պատմութի ւն ........................................... 1 դաս
Մա տե մա տի կա  .......................................................... 4 դաս
Նկա րչութի ւն .............................................................. 3 դաս

________________
Ընդա մե նը ̀ 50 դաս:

Ե. Դա սա րա ն
Կրօ ն ............................................................................ 3 դաս
Հա յ. Մա տե նա գրութի ւն ........................................... 4 դաս
Ռուսա կա ն լեզու ........................................................ 4 դաս
Ֆրա նսա կա ն լեզու .................................................... 3 դաս
Բնա գի տութի ւն .......................................................... 3 դաս
Մա տե մա տի կա  .......................................................... 3 դաս
Եկե ղե ցա կա ն պատմութի ւն ..................................... 2 դաս
Ընդհա նուր պատմութի ւն ........................................ 3 դաս
Ռուսի այի  պատմութի ւն ........................................... 1 դաս
Նկա րչութի ւն .............................................................. 2 դաս
Տրա մա բա նութի ւն ..................................................... 2 դաս

________________
Ընդա մե նը ̀ 50դաս:

Զ. Դա սա րա ն
Կրօ ն ............................................................................ 3 դաս
Հա յ. Մա տե նա գրութի ւն ........................................... 3 դաս
Հա յե րէ ն շարա դրութի ւն ........................................... 1 դաս 
Ռուսա կա ն լեզու ........................................................ 3 դաս
Ֆրա նսա կա ն լեզու .................................................... 3 դաս
Բնա գի տութի ւն .......................................................... 3 դաս

Մա տե մա տի կա  .......................................................... 3 դաս
Տի եզե րա գրութի ւն ..................................................... 2 դաս
Ընդհա նուր պատմութի ւն ........................................ 2 դաս
Եկե ղե ցա կա ն պատմութի ւն ..................................... 2 դաս
Աստուա ծպա շտութե ան կարգ 
եւ տօմա րա գի տութի ւն .............................................. 1 դաս
Առո ղջա պա հութի ւն ................................................... 2 դաս
Նկա րչութի ւն .............................................................. 2 դաս

________________
Ընդա մե նը ̀ 50 դաս:

Առա րկա նե րն ըստ ուսուցի չնե րի ̀
Կրօ ն ............................................................................ 18 դաս
Աստուա ծպա շտութե ան կարգ 
եւ տօմա րա գի տութի ւն .............................................. 1 դաս

________________
19 դաս:

1) Ուսուցի չն է Սե րո վբէ  եպի սկո պո ս Արա րա տե ան: 
Ռո ճի կը  – 600 մանէ թ (սնունդը  վանքի ց ունի  եւ կստանա յ 
նոյնպէ ս 240 ման. Վե հ. Կա թուղի կո սի  կոնդա կնե ր գրելու):

Հա յկա կա ն լեզու ........................................................19 դաս

Տրա մա բա նութի ւն .....................................................2 դաս

_________

21 դաս:

Ռուսա կա ն լեզու ........................................................24 դաս

Ռուսի այի  աշխա րհա գր.  ..........................................2 դաս
________________

26 դաս:
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2) Ուսուցի չն է Վա րդա ն Աբո վե ան: Ռո ճի կը  – 1900 
մանէ թ:

Ֆրա նսա կա ն լեզու ....................................................18 դաս

Ռուսի այի  պատմութի ւն ...........................................2 դաս

Ընդհա նուր պատմութի ւն.........................................6 դաս

________________

26 դաս:

3) Ուսուցի չն է Խո րէ ն վարդա պե տ Ստե փա նէ : Ռո-
ճի կը  – 1000 մանէ թ (Հա յր Խո րէ ն կվարէ  եւ ուսուցչա կա ն 
ժողո վի  քարտուղա րի  պաշտօ ն):

Հա յ. Մա տե նա գր. պատմ.  .......................................6 դաս

Հա յա ստա նի  պատմութի ւն եւ արդի  

աշխա րհա գրութի ւն ...................................................7 դաս

Հա յ. Եկե ղե ց. պատմ.  ...............................................4 դաս

________________

17 դաս:

4) Ուսուցի չն է Կա րա պե տ Կո ստա նե ան: Ռո ճի կը  
– 1450 մանէ թ (Պա րո ն Կո ստա նե ան կստանա յ նոյնպէ ս 
վանքի ց վայե լուչ բնակա րա ն գիւղում անվա րձ):

Ընդհա նուր աշխա րհա գրութի ւն .............................7 դաս

5) Ուսուցի չն է Բա րսե ղ Բա ստա մե ան, նոյն եւ վերա-
կա ցու: Ռո ճի կը  – 900 մանէ թ:

Մա տե մա տի կա  ..........................................................21 դաս

Տի եզե րա գրութի ւն .....................................................2 դաս

________________

23 դաս:

6) Ուսուցի չն է Մա րտի րո ս Սի մէ օնե ան: Ռո ճի կը  – 
2100 մանէ թ:

Բնա կա ն պատմութի ւն .............................................8 դաս

Առո ղջա պա հութի ւն ...................................................2 դաս

Բնա գի տութի ւն ..........................................................6 դաս

________________

16 դաս:

7) Ուսուցի չն է Գրի գո ր Տէ ր-Գրի գո րե ան, նոյն եւ 
բժիշկ: Ռո ճի կը  – 2000 մանէ թ (Պա րո ն Տէ ր-Գրի գո րե ան 
իբրե ւ բժիշկ վանքի ց կստանա յ 300 մանէ թ առա նձի ն):

Նկա րչութի ւն եւ գծագր.  ..........................................11 դաս

8) Ուսուցի չն է Առա քե լ Սա գի նե ան: Ռո ճի կը  – 660 
մանէ թ (Վա նքի ց կստանա յ բնակա րա ն, հաց, պանի ր, իւղ):

Կրթութի ւն երգե ցո ղութե ան

9) Ուսուցի չն է Մա քսուտ Կա րա պե տե ան: Ռո ճի կը  – 
360 մանէ թ (Վա նքի ց կստանա յ բնակա րա ն եւ սնունդ: Նո յն 
հաշուո վ կուսուցա նէ  ձայնա գրութի ւն վանքի  դպրոցում):
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Ձա յնա գրութի ւն .........................................................11 դաս

10) Ուսուցի չն է Սա հա կ սարկ. Ամա տունի :

Վա յե լչա գրութի ւն ......................................................7 դաս

11) Ուսուցի չն է Մա րտի րո ս Քէ րէ ստե ճե ան, նոյն եւ 
ճեմա րա նի  վարչութե ան քարտուղա ր: Ռո ճի կը  – 820 
մանէ թ:

Տա ճկե րե ն ...................................................................6 դաս

Տա ճկե րե ն կսովո րե ն միայն թուրքի ահպա տա կ աշա կե-
րտնե րն եւ կամա ւո ր ցանկա ցո ղնե րը :

12) Ուսուցի չն է Գա րե գի ն Փա յլա կե ան: Ռո ճի-
կը  – 400 մանէ թ (Վա նքի ց կստանա յ բնակա րա ն եւ 
սնունդ):

Ճե մա րա նի  վերա կա ցունե րն են. 
Սօ ղո մո ն Աբա մե լի քե ան: Ռո ճի կը  – 900 մանէ թ (նոյն 

հաշուո վ թուա բա նութի ւն կուսուցա նէ  վանքի  դպրոցում):
Աստուա ծա տուր Աստուա ծա տրե ան: Ռո ճի կը  – 600 

մանէ թ (նոյն հաշուո վ ռուսա կա ն լեզու կուսուցա նէ  վանքի  
դպրոցում):

Բա րսե ղ Բա ստա մե ան (վերե ւ յիշվե ցա ւ): Ռո ճի կը  – 900 
մանէ թ (նոյն հաշուո վ ընդհա նուր աշխա րհա գրութի ւն 
կուսուցա նէ  ճեմա րա նում):

Գէ որգե ան ճեմա րա նի  աշա կե րտնե րի  ամե նօ րե այ 
պարա պմունքի  ժամե րը :

Առա ւօ տե ան Ճա շի ց հետո 

5 1/2 ժամի ն կզարթնե ն:
1/2 – պա տրա ստութի ւն:
6 – կա ղօ թե ն:
6-7 – դա սե րի  սերտօ ղութի ւն:
7 – թե յ:
8-8:55 / դաս:
10 րոպէ  հանգի ստ
9:5-10 II դաս:
30 րոպէ  նախա ճա շ եւ հանգի-
ստ:
10-11:15 III դաս:
10 րոպէ  հանգի ստ:
11:15-12:30 IV դաս
10 րոպէ  հանգի ստ:
12:40-1:35 V դաս:
1:35 ճաշ

3 ժամի ց 4 սերտո ղութի-
ւն եւ դասա խո սութի ւն 
տաճկե րե ն:
1/4 – հա նգի ստ:
4 1/4-5 1/4 սերտո ղութի-
ւն:
1/4 – հա նգի ստ:
5 1/2-6 1/2 սերտո-
ղութի ւն:
1/4 – հա նգի ստ:
6 3/4-7 3/4 սերտո-
ղութի ւն:
1/4 – հա նգի ստ:
8 – կը նթրե ն:
9 – կա ղօ թե ն:
9 1/4 – կքնե ն

«Արա րա տ», 1879, 12, էջ 406-409:
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¹ 13

ՆՈՐԻՆ ՎԵՀԱՓԱՌՈՒԹԵԱՆ
Տ. Տ. ԳԷՈՐԳԱՅ Դ. 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ
ԵՒ ԾԱՅՐԱԳՈՅՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ

ՎԵՀԱՓԱ՛Ռ ՏԷՐ

Հ պա տա կե լով Ս. կա մաց  Վեհ.  Հայ րա պե տիդ՝ յան ցե-
լումն 1881-82 ուս. ա մի ըն կա լայ զտես չու թիւն  Գէոր գեան 
 Ճե մա րա նիս  Մայր Ա թո ռոյ Ս. Էջ միած նի, որ ի հաճն էր 
ա պա քէն այ լում ու մեք հմտա գու նի քան զիս, եւ փոր ձա ռուի. 
այլ որ յիս՝ վստա հու թիւն  Վեհ.  Հիմ նադ րիդ՝ եւ քա ջա լե րու-
թիւնն խրա խու սե ցին զիս ստանձ նել զպաշ տօնս ծանր. եւ 
աշ խա տեալ ըստ չա փու կա րո ղու թեան ի մոյ՝ յու սամ թէ ոչ 
ա պար դիւն ան ցա նի ցէ ժա մա նակն՝ ցոր չափ ինձ եւ ան զօր 
ու ժոյ ի մում յանձն ի ցէ կա ռա վա րու թիւն նուի րա կան  Տա-
ճա րիս:

Այս յոյս բոր բոք է յիս եւ այժմ իսկ, տե սեալ՝ զի ճե մա րա-
նի աստ խումբ ինչ կա րող ու սուց չաց՝ յո րոց ո մանք յա ռաջ 
քան զիս էին, եւ ո մանք ի հրա ւէր իմ ե կին հա սին՝ գոր ծէ ի 
ճե մա րա նիս ի փոյթ կա տա րեալ եւ յե ռանդն ճշմա րիտ. յո-
րոց իւ րա քան չիւր ըստ չա փում կա րո ղու թեան իւ րեանց թե-
թե ւա ցու ցա նեն ինձ զծան րու թիւն պաշ տա մանս ի մոյ, զոր 
տե սեալ քա ջա լե րիմ:

Ա հա բո լո րե ցաւ շրջան մի ուս. տար ւոյ եւ հա մա ձայն 20-
րդ  յօ դուա ծոյ կա նո նադ րու թեան ճե մա րա նիս, պա տիւ ու-
նիմ ա մե նա խո նար հա բար ա ռա ջի առ նել  Վեհ.  Տես չու թեան 
 Ձե րում զտե ղե կա գիրս զար դի վի ճա կէ ճե մա րա նիս: Այլ չեւ 
եւս ե կեալ ի հա մար տե ղե կագ րիս՝ զայս ինչ յա ւե լում ա սել, 

զի յա մե նայն ի վար չա կան գործս ճե մա րա նիս՝ դի մե ցի ի 
խոր հուրդ  Մանկ.  Ժո ղո վոյն, եւ զո չինչ ո րո շումն գլխա ւոր 
ո րո շեալ է իմ ա ռանց խորհր դոյ  Մանկ.  Ժո ղո վոյն, քաջ ի 
միտ ա ռեալ՝ թէ ի ղե կա վա րու թեան մե ծի ինչ հաս տա տու-
թեան, որ պի սի ինչ ճե մա րանս է, անհ րա ժեշտ է պահ պա նել 
միու թիւն յա մե նայն կարգս. եւ թէ՛ այս միու թիւն կար գի եւ 
կա նո նաց պահ պա նի ար դեամբ, ե թէ ա մե նե քեան՝ որ գոր-
ծենն՝ մաս նակ ցի ցին վար չու թեանն, թո ղեալ տես չին զգոր-
ծադ րու թիւնն: Ի մի բան՝ զհետ ե ղէ պահ պա նել զհա մե րաշ-
խու թիւն խմբին ու սուց չաց:

Արդ ե կից ի հա շիւ տե ղե կագ րին:

 Տե ղե կա գիր 1881-1882 ա մի

 Յըն թացս 1881-1882 ուս. ա մին ե ղեւ գու մա րել  Մանկ. 
 Ժո ղո վոյն ե րե սուն ան գամ՝ ըստ այլ եւ այլ խնդրոց ճե մա-
րա նիս, յո րոց կա րե ւո րա գոյնքն եւ ու շադ րու թեան են այ սո-
քիկ:

Ի սկզբա նէ ան ցե լոյ ուս. ա մին օրհ նու թեամբ  Վեհ.  Հօրդ 
բա ցաւ Բ. Լ սա րան, եւ ի պատ ճառս նո րոգ կազ մա կեր պու-
թեան խմբին ու սուց չաց փո խե ցաւ ծրա գիր Ա. Լ սա րա նին, 
եւ եր կո ցուն մասն գի տա կան Լ սա րա նացս տուաւ ուղ ղու-
թիւն ինչ ման կա վար ժա կան: Ո րո շե լով ընդ նմին զի եւ յա-
ռա ջա կայն Գ. Լ սա րան ըստ նմին ուղ ղու թեան ըն թաս ցի, 
որ պէս եւ ե ղեւ իսկ յայսմ ա մի: Ընդ այս կազ մա կեր պու թիւն 
յու սայ  Մանկ. խոր հուրդ ճե մա րա նիս պատ րաս տել ու սու-
ցիչս ման կա վարժս ի պէտս ազ գա յին ու սում նա րա նաց, մեծ 
ինչ ծա ռա յու թիւն մա տու ցա նել կրթու թեան ազ գիս յընդ հա-
նուրս:

Ի սկզբա նէ ան ցե լոյ ուս. ա մին ու սա նողք Ա. եւ Բ. Լ սա-
րա նաց սկսան լսել զման կա վար ժու թիւն եւ զփի լի սո փա-



214 215

յա կան օ ժան դակ մա կա ցու թիւնս, եւ մնայր մար զել նո ցա 
եւ ի հմտու թիւնս վար ժա պե տա կան ա րուես տին: Այս գործ 
դժուա րին ըստ ին քան եւ ծանր սկսաւ ի պայ մանս ե՛ւս 
դժուա րինս. նախ՝ զի նո րա վարժ ու սա նողք ան պատ րաստք 
էին եւ ո չինչ օ րի նակ տե սեալ էր նո ցա ի մար զիլ ի տե սա կան 
կրթու թիւնս, եւ պար տա ւո րու թեան. եւ երկ րորդ՝ զի չեւ եւս 
էր ճե մա րա նիս վար ժոց իւր սեպ հա կան հան դերձ կա րե ւոր 
պա րա գա յիւք՝ որ չափ հարկն էր ի յա ջող ելս գոր ծոյն, վասն 
ո րոյ եւ ու սա նողք ճե մա րա նիս առ ժա մա նակ ինչ հար կե-
ցան առ ի փորձ փորձ նա կան դա սա խօ սու թեանց յա ճա խել 
յերկ սեռ ու սում նա րանն  Վա ղար շա պա տայ. ուր եւ  Հո գա-
բար ձու թիւնն՝ ըստ նե րե լոյ հան գա մա նացն, ըն ձե ռեաց նո-
ցա զկա րե ւոր դիւ րու թիւնն ի մար զումն նո ցա: Ի հար կէ եւ 
մեզ մնայր ի շնոր հա կա լիս  Հո գա բար ձու թեանն եւս ա պա-
ցու ցա նել, թէ մի՛ յա պա գա յին ան ցա նի ցեն փորձք մեր, եւ 
այս՝ ոչ միայն ըստ օգ տի ու սա նո ղացն մե րոց, այլ նաեւ ի 
մաս նա ւո րի յօ գուտ ման կանց նո ցա, ո րոց էր ու սա նել ու-
սումն եւ կրթու թիւն յու սա նո ղացն մե րոց իբ րեւ ի վար ժա-
պե տաց: Առ ի հա սա նել ի կրկին նպա տակս յայ սո սիկ, եւ 
առ ի թե թե ւա ցու ցա նել զդժուա րու թիւնս յա ռա ջա ցեալս յե-
րե սաց ան յա ջող պայ մա նացն վե րո յի շե լոց,  Վար չու թիւն ճե-
մա րա նիս զհետ ե ղեւ հնա րա ւոր մի ջո ցաց եւ զհնա րա ւորսն 
ա նօ րի նեաց այս պէս:

Ո րո շե ցաւ փո խա նակ ե րից բա ժան մանց վար ժո ցին իբ-
րեւ ի տիպ ծխա կան դպրո ցի ու նել՝ միայն զմին ի վար ժու-
թիւն ու սա նո ղաց մե րոց ի դա սա խօ սել անդ, քա նի անհ րա-
ժեշտ էր հսկո ղու թիւն  Ման կա վար ժին ի վե րայ նո ցա, եւ 
քա նի ոչ էր մեր տալ նմա օգ նա կան զոք՝ յոր հա ւա տայր 
ման կա վարժն զհսկո ղու թիւն իւր՝ ի լի նելն իւ րում յայ լում 
բաժ նի՝ ի հսկել ըստ անհ րա ժեշտ պա հան ջիցն:

 Բա ժան մունք  Վար ժո ցիս յանձն ե ղեւ պա րոն  Սեդ րա կայ 
 Ման դի նեան, որ ոչ միայն հա նա պա զօր՝ այլ եւ ի հար կին 
յա մե նայն ժա մու ան ձամբ ներ կայ գտա նէր դա սա տուու-
թեան նո րա վար ժիցն ու սա նո ղաց, եր բեմն յուշ առ նե լով 
նո ցա զկարգ վար ժու թեան, եւ եր բեմն ինք նին իսկ ա ւար-
տէր զդա սա խօ սու թիւնն յօ րի նակ եւ ի կրթու թիւն վար ժե-
լոցն: Եւ զի այս պէս միշտ ներ կա յու թիւն  Ման կա վար ժին 
ո՛չ հա յէր ար դեօք ի նպա տակ անդր մեր, յայտ է ի կա տա-
րեալն կրթու թիւն ու սա նո ղացն մե րոց, եւ զի մի՛ նո քա՝ նո-
րա վարժքն յան գէտս ան փոյթ մնայ ցեն պար տուց իւ րեանց 
եւ հեղ գայ ցեն, յու սա ցեալ, թէ  Ման կա վարժն ա ռըն թեր կայ՝ 
եւ լնու զթե րին իւ րեանց, այլ զի եւ ին քեանք իսկ նո րա-
վարժքն ա զատ մտցեն յաս պա րէզ անդր դա սա խօ սու թեան 
եւ անց ցեն ի գլուխ գոր ծոյն, պա րոն  Ման դի նեան նուա զե-
ցու ցա նէր տա կաւ ի ժամ փո րոյն զազ դա րա րու թիւնս իւր 
եւ զմի ջամ տու թիւն:  Նաեւ բա ցա կայ իսկ եր բեմն գտա նէր, 
սա կայն ըստ ման կա վար ժա կան կար գաց պա հան ջէր ի նո-
ցա նէ զհա մար գոր ծառ նու թեանց նո ցա, եւ այս պէս կրթէր 
զնո սա եւ ի նոյն իսկ ի հսկել ան ձանց իւ րեանց եւ գոր ծոց: 
 Յայս նպա տակ հա յէին ար դա րեւ եւ այն ա մե նայն գրա ւոր 
եւ բե րա նա ցի հա շիւք եր րա կի ժո ղո վոցն ըստ եօթ նե կաց՝ 
յորս պարտ էր ներ կայ գտա նել նո րա վար ժիցն ա մե նե ցուն, 
ո րոց եւ նա խա գա հէր պա րոն  Ման դի նեան:  Գործ եր րա կի 
ժո ղո վոցս շա բա թա կան կազ մէին ամ բող ջու թիւն ինչ ան բա-
ժան, ի միումն միայն ՝ի շա բաթ ա ւուրս՝ պա հէր կարգ ար ձա-
նագ րու թեան: Այս եր րորդ ժո ղով բաց էր եւ ա ռա ջի այ ցե-
լուաց՝ որք ցան կա յինն: Ես իսկ ան ձամբ յա ճա խէ յայ սո սիկ 
ժո ղովս, զի մար թա ցայց հե տե ւել ու ղու թեան գոր ծոյն: Եր-
բեմն ներ կայ լի նէին անդ եւ ո մանք յու սուց չաց:

 Ժո ղովն որ ի շա բաթ ա ւուրս՝ ա նուա նէր խոր հուրդ, եւ 
նուի րեալ էր հա մա րա տուու թեան՝ ե թէ զի՞նչ գոր ծեալ էր 
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նո րա վար ժիցն յըն թացս եօթ նե կին ան ցե լոյ, եւ խորհր դակ-
ցու թեան՝ թէ յի՞նչ ար դեօք ու նին ձեռ նար կել յա ռա ջի կայն, 
յորս էր զի հաս տա տէր պա րոն  Ման դի նեան զխոր հուրդ 
ու սա նո ղացն՝ եւ էր՝ զի հա ղոր դէր նո ցա ինչ ինչ կա րե ւոր 
բա ցատ րու թիւնս, եւ հրա հան գէր զնո սա ի զգու շու թիւն 
յա ռա ջի կա յին, յի շե լով նո ցա միշտ եւ զնա խորդ հրա հան-
գաց:  Խօ սէին ի ժո ղո վի այդ զնիւ թոց դա սուցն՝ զորս ու նէին 
ա ւան դել, եւ զվա րուց ա շա կեր տացն եւ առ հա սա րակ զհան-
գա մա նաց դա սուցն, թէ յո րում էր յա ջո ղու թիւնն եւ յո րո՞ւմ 
ան յա ջո ղու թիւնն: Քն նէին զգրա ւոր հա շիւս դա սա տուաց եւ 
զնկա տո ղու թիւնս ըն կե րակ ցաց նո ցա. եւ ինքն իսկ պա րոն 
 Ման դի նեան հա ղոր դէր նո ցա զայն ա մե նայն որ միան գամ 
գրա ւեալ ու նէին զու շադ րու թիւն նո ցա յըն թացս այնր եօթ-
նե կի ըստ ա մե նայն հան գա մա նաց:  Նոյն պէս եւ ի քնին առ-
նուին եւ զյա ջող կամ ան հա ջող ելս փոր ձա ռա կան դա սուցն 
հան դերձ կա րե ւոր բա ցատ րու թեամբք քննչացն՝ որ ի նո-
ցունց իսկ ու սա նո ղացն եւ յայ լոց ըն կե րակ ցաց նո ցա. զժո-
ղովսն կնքէր ինքն պա րոն  Ման դի նեան: Ար դա րեւ ի սկզբան 
անդ նո րա վարժք ցու ցա նէին ան փոր ձու թիւնս ինչ ի հա մա-
րա տուու թեան՝ որ կա տա րէրն հրա պա րա կաւ եւ ա մե նայն 
ան կեղ ծու թեամբ. այլ ու րա խու թեամբ տե սա նել էր մեզ, զի 
հետզ հե տէ ըմբռ նէին զմիտս եւ զխոր հուրդ հա մա րա տուու-
թեանցն, սո վո րէին համ բե րու թեամբ լսել դա տո ղու թեանցն 
այ լոց զգոր ծոց իւ րեանց, եւ ըստ քա ղա քա վա րու թեան պա-
տաս խա նել ընդ դի մա խօ սացն եւ խոս տո վան լի նել զսխա-
լանս իւ րեանց:  Հա սու լի նէին, ե թէ զի՞նչ ի ցէ միա բա նու-
թեամբն գոր ծել եւ խորհր դով, եւ թէ զիա՞րդ զգործ քան 
զանձ նա ւո րու թիւն նա խա դա սել ար ժան է եւ թէ զի՞նչ ի ցէ 
միա հա մուռն պա տաս խա նա տու ար դեանց ի րացն լի նել, եւ 
կամ անզ գու շու թեամբ խան գա րել զգործ ինչ հան րա կան. ի 
մի բան, հա սու լի նէին ծան րու թեան պա տաս խա նա տուու-

թեան իւ րեանց:  Նո րա վարժքն իբ րեւ ի հա յել ւոջ տե սա նէի 
ի ժո ղովս անդ, զճշգրիտ պատ կեր գոր ծոց իւ րեանց, թէ ար-
դեօք դա սա խօ սու թիւնքն զոր դա սա խօ սեն՝ ար տա քին ցո՞յք 
ինչ ի ցեն, կամ լոկ ժա մա վա ճա ռու թի՞ւն, եւ թէ ի ցե՞ն ար դեօք 
բա ւա կան ի սաս տել ա շա կեր տացն ա ռանց խոս տա նա լոյ, 
եւ թէ վար ժե՞ն ար դեօք զնո սա ի բա րո յա կան կարգս եւ ի 
կա նոնս ա ռանց ա ւե լորդ բծախնդ րու թեան, եւ թէ պա հե՞ն 
ար դեօք ա նեղծ զե ռանդն ման կան՝ ոչ ի ւիք ար տաքս քան 
ըստ սահ ման ճշմա րիտ եւ վա յե լուչ կրթու թեան վա զեալ, եւ 
թէ յա ջո ղի ցի՞ն ար դեօք հեշտ եւ դիւ րին յաչս եւ ի միտս ման-
կանցն ըն ծա յել զու սումն՝ ան կո րուստ պա հե լով եւ զլրջու-
թիւն. եւ թէ հաս տա տի ցե՞ն զու սումն ի հի մունս բնա կանս, 
ե թէ հե ռի անդր մղի ցեն զմա նուկն ի կե նաց եւ յազ գայ նու-
թե նէ. եւ հուսկ ու րեմն հա սու լի նէին, թէ ո՞ր չափ ինչ դժուա-
րու թիւնք եւս մնան՝ կրթե լոյ զան ձինս յայսմ ա մե նայ նի ի 
կա րե ւոր նկա տումս ու սուց չու թեան:

Որ պէս ի վեր անդր ա սա ցաւ, ե թէ եւ այն եր կո քին ժո-
ղովք սեր տիւ իմն լծոր դեալ էին խորհր դոց նո ցա:  Յըն թացս 
միոյ եօթ նե կի մին ի սվո րա կան դա սուց վար ժո ցիս լի նէր 
«դաս փոր ձոյ» ի հինգ շա բա թի ա ւուրս, յո րում ա մե նայն նո-
րա վարժք պար տա ւո րա պէս ներ կայ լի նէին փոր ձոյ դա սա-
խօ սու թեան միոյ յըն կե րացն իւ րեանց. որ պէս զի իւ րա քան-
չիւր ա ռան ձին զդի տո ղու թիւն իւ րեանց եւ զտպա ւո րու թիւն 
յան դի ման կա ցուս ցեն ի խոհր դին ի քննել զնո սա: Առ այս 
եւ եր կու եր կու ի նո ցա նէ նշա նա կէին ըստ իւ րա քան չիւր 
եօթ նե կի իբ րեւ ի պաշ տօ նէ դի տել զդա սա խօ սու թիւնն, եւ 
ա ռա ջի առ նել խորհր դոյն մին՝ բա նիւ բե րա նոյ, եւ միւսն՝ 
գրե լով զմանր հան գա մանս դա սա խօ սին թէ՛ ըստ ար տա-
քին եւ թէ՛ ըստ ներ քին հան գա մա նաց: Ն պա տակ ժո ղո վոյս 
էր, զի ի մէն մի եօթ նեակս գէթ մի ան գամ ա մե նե քին ու սա-
նողքն ի միա սին տես ցեն եւ լուի ցեն զդա սա խօ սու թիւն ի 
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վար ժո ցին, քա նի ոչ էր նո ցա յա մե նայն ա ւուրս հա սա նել եւ 
ներ կայ լի նել ա մե նայն դա սա խօ սու թեանցն վար ժո ցին, ու-
նե լով իւ րեանց ա ռան ձին պատ րաս տու թիւն դա սուց ի ճե-
մա րա նի. իսկ ո րոց միան գամ պա տա հէրն եւ զդասն պատ-
րաս տել եւ ի վար ժոցն ի ժա մու հա սա նել, այն ի կամս նո ցա 
թո ղեալ էր: Ոչ ա ռանց պատ րաս տու թեան էր եւ փոր ձա-
ռա կանն դաս, այլ պար տիք ի վե րայ կա յին նո րա վար ժին 
կան խաւ ա ռա ջի առ նել պա րոն  Ման կա վար ժին զգրա ւոր 
ծրա գիր դա սուն ըստ ման րա մասն հան գա մա նացն, զոր ի 
չո րաք շա բա թի ա ւուրս քննէր ա ռա ջի ա մե նե ցուն ի նա խա-
պատ րաս տա կան ժո ղո վին եւ կան խաւ զգու շա ցու ցա նէր 
զդա սա խօսն չտալ տե ղի թե րու թեանց, եւ կամ հա ւա նեալ 
գրա ւոր բա ցատ րու թեան նո րա, քա ջա լե րէր զնա ըստ այնմ 
եւ գոր ծել. տայր եւ հրա հանգս ինչ կա րե ւորս ըստ հար կի: 
Ի խոր հուրդս շա բաթ ա ւուրց, ե թէ քննիչքն եւ ե թէ պա րոն 
 Նա խա գահն քննէին, թէ ո՞ր չափ ճիշդ վա րե ցաւ դա սա տուն 
ըստ հրա հան գացն տուե լոց, եւ թէ՛ զիա՞րդ խո տո րե ցաւ ի 
հրա հան գացն, եւ թէ՛ զի՛նչ պատ ճառքն էին:

Այս չափ ինչ զներ քին վար չու թե նէ վար ժո ցին ե կից արդ 
տալ տե ղե կու թիւնս ինչ եւ զմիա մեայ ըն թա ցից վար ժո ցին. 
- Եր կու եր կու դաս առ օր յանձ նե ցաւ ու սա նո ղաց Բ. Լ սա-
րա նին. իսկ ու սա նողք Ա. լսա րա նին ի  Յուն վար ամ սոյ եւ 
այսր սկսան մաս նակ ցել փոր ձա ռա կան դա սուցն միայն: Եւ 
զի յա շա կերտս վար ժո ցին դժուա րին իմն ե ղեւ գու մա րել ի 
սկզբան, հարկ ե ղեւ կան խաւ տալ ու սա նո ղացն հրա հանգս 
առ այն, եւ սկզբն  ե ղեւ ուս ման ի վար ժո ցին ի 29  Սեպ տեմ-
բե րի: Ի սկզբան՝ թիւ ա շա կեր տացն եւ ա շա կեր տու հեաց 
յա ճախ փո փո խէր ի պատ ճառս յա պա ղե լոյ ո մանց մտա-
նել յու սում նա րան, եւ ի պատ ճառս դա սա ւո րու թեան նո ցա, 
յո րոց բա զումք էին՝ որ մտին յա ռա ջին դա սա րան, յոր ժամ 
ու սու ցիչքն կար գե ցան ի ջանս հո գա բար ձուաց, եւ մնա-

ցին մեզ տղայք 29, յո րոց եօթ նեւ տասն՝ օ րիորդք էին:  Թէ-
պէտ եւ ո մանց ի սո ցա նէ ու սեալ էր կան խաւ եւ ճա նա չէին 
զգիրս, սա կայն այն չափ ան վարժք էին, մինչ զի հարկ ե ղեւ 
դա սա ւո րել զնո սա ի մի եւ նոյն բաժ նի՝ ու սա նել եւ նո ցա 
զմասն Ա. տար ւոյ: Իբ րեւ կենդ րո նա ցու ցիչ ա ռար կայ ուս-
ման ընտ րե ցաւ «Ազգ. ըն տա նե կան աշ խարհ» պա րոն  Սեդ-
րա կայ  Ման դի նեան, յո րոյ ի հի մունս յե ցեալ՝ ա ւան դե ցին 
ման կանց եւ ըստ այլ եւ այլ պա տա հա կան հան գա մա նաց 
ինչ ինչ տե ղե կու թիւնս զԱս տու ծոյ զմար դոյ եւ զբնու թե նէ. 
եւ զի փոքր էր առ օ րին ժամ դա սուցն, վաս նո րոյ եւ մեծ 
մասն պա րապ մանց տուաւ ի գրել եւ յըն թեռ նուլ ըստ նո-
րա գոյն ե ղա նա կի, այն է՛ ոչ ու րոյն հնչե լով զբա ղա ձայսն, 
եւ ոչ ա ռան ձին այբ բե նա րան ի գործ ա ծեալ: Ի վախ ճան 
տար ւոյն ըստ ար դեանցն ե րե ւե ցաւ, զի ե րեք ա շա կերտք եւ 
ե րեք ա շա կեր տու հիք միայն մնա ցին ի նմին դա սա րա նի, 
իսկ այլքն առ հա սա րակ գո վու թեան ար ժա նիք, եւ փո խե-
ցին զդա սա րանս իւ րեանց:

Ի վար ժո ցին ա նընդ հատ յա ռաջ գնայր դա սա տուու-
թիւնն ըստ կա նո նի, եւ ընդ հա տէր ի տօ նի ա ւուրս, յորս 
եւ ճե մա րանս տօ նէր: Այլ ի վեր ջին ա ւուրս տար ւոյն թու-
լա ցաւ, այն ինչ մեր ձե ցան, հա սին ա ւուրք քննու թեան նոյն 
իսկ ու սուց չացն ու սա նո ղաց ի  Ճե մա րա նի. սրոց ի հար կէ 
էր ամ փո փել զուշ եւ զու րուշ ի պատ րաս տու թիւն դա սուց 
իւ րեանց եւ ի քննու թիւն: Աս տա նօր զա ռա ջինն զգա լի ե ղեւ 
ե թէ՝ անհ րա ժեշտ է մեզ ու նել եւ զայլ ոք օգ նա կան ու սուց չի, 
որ եւ ի հար կին պատ րաստ գտա նի ցի շա րու նա կել զգործ 
նո րա վար ժիցն ու սուց չաց, մինչ նո քա գայ ցեն ի պատ րաս-
տու թիւն դա սուց իւ րեանց ի  Ճե մա րա նի: Այս պա կա սու-
թիւն օգ նա կա նի մին չեւ յայն զգա լի ե ղեւ, զի հա սին ա ւուրք 
քննու թեան ա շա կեր տաց վար ժո ցին, եւ չէր հնար եւ ոչ ու-
մեք ի նո րա վարժ ու սուց չացն ներ կայ լի նել անդ ի քննելն 
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զա շա կերտս իւ րեանց. եւ ա ռան ձին քննե ցին զնո սա ու սու-
ցիչքն վար ժա րա նին  Վա ղար շա պա տայ:

 Նաեւ պէս պէս դժուա րու թեանց տա րան նո րա վարժքն 
մեր ու սու ցիչք, մին չեւ յա ջո ցե ղան զաշ կերտս վար ժո ցին ըն-
դե լա ցու ցա նել կար գացն եւ կա նո նաց, զորս ըն կա լեալ էր 
մեր: Եւ այս ա մե նայն ըստ մա սին յա ռաջ գա յին յան փոր ձու-
թե նէ նո րա վար ժիցն, եւ ըստ մա սին՝ զի վար ժոցն ընդ կրկին 
վար չու թեամբ էր. այ սինքն զեր կուս ժամս ա ւուրն ընդ հսկո-
ղու թեամբ վար չու թեան  Ճե մա րա նիս, եւ զմնա ցեալ ժամս 
ա ւուրն ընդ հսկո ղու թեամբ վար չու թեան ու սում նա րա նին 
 Վա ղար շա պա տայ. նաեւս կրկին վար չու թիւնքս ան կախ 
ի մի մեանց վա րէին, եւ որ ինչ պար տա ւո րիչ էր միումն, ոչ 
այն պէս էր եւ միւ սումն. եւ այս պէս յա ռաջ գա յին այն ա մե-
նայն ան յար մա րու թիւնք, յորս ստի պէին ա շա կերտքն պահ 
ըստ պա հէ փո խել զպահ պա նու թիւն կար գին, եւ այ լա պէս 
զգու շա նալ:

Եւ որ պէս զի սո վո րես ցին ա շա կերտքն ի մաք րու թիւն, եւ 
մի՛ ընդ ա ռա ւօտ յա մես ցեն գալ ի դա սա րան, եւ զի առ հա-
սարկ կա տա րես ցեն զպա տուի րեալսն եւ ի տունս իւ րեանց, 
հարկ հա մա րե ցաւ, զի նո րա վարժքն ու սու ցիչքն ինք նին 
խօ սես ցին ծնո ղաց ա շա կեր տացն եւ ոչ ի ձեռն միջ նոր դի ու-
րուք, այն է ի ձեռն ու սուց չին  Վա ղար շա պա տայ. զի այն պէս 
ան կա տար մնա յին պա տուէրքն տուեալք ա շա կեր տացն եւ 
հարկ էր կրկնել եւ ե րեքկ նել մին չեւ լսե լի առ նել եւ ծնո ղաց 
ա շա կեր տացն:  Բա զում ան գամ խան գա րէին ըն թացք դա-
սուցն առ պա կա սու թեան դա սա րա նա կան պի տո յից, զո րօ-
րի նակ գրոց, գրա տախ տա կաց, քա րեայ գրչաց, քա նո նաց 
եւ այ լոց այս պի սեաց. այն պէս զի հար կե ցան ու սու ցիչ քա 
նո րա վարժք կազ մել գան ձա րան ինչ փոքր յիւ րեանս, եւ 
լնուլ զպի տոյսն պա կա սեալս: Առ ի զա ռաջս առ նուլ այս-
պի սեաց ան պա տե հու թեանց յա պա գա յի, վար չու թիւն ճե-

մա րա նիս ար ժան դա տե ցաւ պա հան ջել ի ծնո ղաց ա շա-
կեր տացն առ իւ րա քան չիւր՝ գու մար ինչ ո րո շեալ ի սկզբան 
տար ւոյն, եւ ան թե րի հո գալ զպի տոյս վար ժո ցին եւ միան-
գա մայն ա զատ մնալ ի տա րա պարտ ազ դա րա րու թե նէն, 
զոր յան ցե լումն բա զում ան գամ կրկնե ցին ի լուր ծնո ղաց 
ա շա կեր տացն եւ ու սու ցիչքն եւ այլք ո մանք, եւ դար ձեալ 
ան լուր մնա ցին եւ ա պար դիւն:  Նաեւ պա կա սու թիւն մեծ էր 
ար դա րեւ եւ ան յար մա րու թիւն կազ մու թեան վար ժո ցին, եւ 
նստա րա նաց նո րա, որ եւ պատ ճառս ան հանգս տու թեան 
տա յին մա տա ղա հաս ա շա կեր տացն, եւ բնա կա նա պէս 
նպաս տէին նո ցա յայլ ինչ դար ձու ցա նել զու շադ րու թիւն իւ-
րեանց ի ժամս դա սուցն:

 Յետ միա մեայ փոր ձա ռու թեան ո րո շեաց  Մանկ. խոր-
հուրդս. զի ճե մա րանս ա ռան ձին ու նի ցի իւր զե րիս բա ժան-
մունս վար ժո ցին. առ որ ո րո շեաց խնդրել կան խաւ զհա-
ճու թիւն  Վեհ.  Հայ րա պե տիդ, եւ ըստ այնմ միա ցու ցա նել 
զ Ժա ռան գա ւո րաց Դպ րոցն ընդ  Ճե մա րա նիս. այն պէս՝ զի 
որ գի շե րօ թիկքն էին ի նմին դպրո ցի, ա ռան ձին զգու շա ւոր 
քննու թեամբ զե տե ղես ցին ի դա սա րանս դա սա րանս ճե մա-
րա նին ըստ հա մե մա տու թեան նո ցա, եւ որ փո քունքն են՝ 
մնաս ցեն ի նմին դպրո ցի, իբր ի վար ժո ցի, եւ յա ւել ցուք ի 
նո սա եւ զայլս եւս եր թե ւեկ ա շա կերտս: Այլ եւ ի նկա տի 
ա ռեալ՝ զի պա կա սին սե նեակք ի  Ճե մա րա նիս, եւ մա նա-
ւանդ զի ցան կա լի էր մեզ հոգ ու նել զծա խուց նո րա ի մա-
սին տնտե սու թեան, ո րո շեաց  Մանկ. խոր հուրդն, զի կցես-
ցուք ընդ վար ժո ցին եւ զա ռա ջին դա սա րան ճե մա րա նիս, 
յանձ նե լով զկա ռա վա րու թիւն նո ցա, զվար ժո ցին եւ զԱ. դա-
սա րա նին պա րոն  Սեդ րա կայ  Ման դի նեան, տա լով նմա առ 
այժմ զոք յօ ժան դակ ու սու ցիչ, ու նել զտե ղի նո րա ի վար-
ժո ցին կամ զԱ. դա սա րա նի, ի լի նելն նո րա ի միումն կամ ի 
միւ սում:
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Եւ զի ա շա կերտք  Ժա ռան գա ւո րաց Դպ րո ցին հա նա-
պա զօր յա ռա ւօ տու եւ յե րե կո յի յա ճա խէին ի Ս. Ե կե ղե-
ցի ի ժա մա սա ցու թիւն, զայս եւս ի նկա տի ա ռեալ  Մանկ. 
խորհր դոյն, ո րո շեաց տալ կա տա րել ա շա կեր տաց ճե մա-
րա նիս զայն պար տա ւո րու թիւն, ա ռա քե լով զնո սա օր ըստ 
օ րէ ըստ ա ռան ձին կար գի, ի Ս. Ե կե ղե ցի ի դպրու թիւն եւ 
ի սպա սա ւո րու թիւն: Ընդ ո րո շումնս լիա յոյս է  Մանկ. խոր-
հուրդս, ե թէ յա ջո ղի ցի ճե մա րանս պաշ տօ նեայս ար ժա նա-
ւորս պատ րաս տել Ս. Ե կե ղեց ւոյ. որ եւ հա մա ձայն գո լով 
ըղ ձից եւ նպա տա կի  Վե հա փառ  Հայ րա պե տիդ, ըստ բա րե-
հաճ կա մաց  Ձե րոց հաս տա տե ցէք զայն եւ թոյլ ե տուք ըստ 
այնմ առ նել յա ռա ջի կայ եւ յա մե նայն տար ւոջ, եւ որ կա տա-
րե ցաւ իսկ:  Նա՝ փա փա գե լի էր  Վար չու թեան ճե մա րա նիս՝ 
որ պէս եւ ակն ու նիմք յա պա գա յի, զի եւ երկ րորդ եւ եր րորդ 
դա սա րանքն փո խադ րի ցին ի վար ժոց անդր իբ րեւ ի լրումն 
ամ բող ջու թեան դպրո ցա կան մա սին. եւ ի  Ճե մա րա նի աստ 
մնայ ցեն միայն դպրա նո ցա կան ե րեք դա սա րանքն եւ ճե-
մա րա նա կան ե րեք լսա րանքն, ո րով եւ տնտե սու թիւն ի 
ծախսն եւ կա նո նա ւո րու թիւն ի ներ քին ըն թացս ճե մա րա-
նին լի նէր ար դեօք:

Այս չափ ինչ զվար ժո ցէն եւ զվի ճա կէ վար ժա պե տա-
ցուացն. այժմ անց ցուք ի հա շիւս ճե մա րա նին, տալ տե ղե-
կու թիւնս եւ զներ քին վի ճա կէ նո րա:

 Մանկ. խոհ. ի սկզբան անդ ու սում նա կան ա մին ան-
ցե լոյ՝ յետ ո րո շե լոյ առ ժամն զա ռար կայս ա ւան դե լիս եւ 
զթիւս դա սուց՝ թէ ի կրկին լսա րանս եւ թէ ի վեց դա սա-
րանս դպրա նո ցին, ի շա րու նա կելն զդասս, սկսաւ կազ մել 
եւ ծրա գիր ինչ ընդ հա նուր, ո րով միայն մարթ էր տալ կա-
նո նա ւոր ըն թացս ուս ման եւ դա սա տուու թեան: Ա պա քէն 
ոչ նոր իմն է խնդիր ընդ հա նուր ծրագ րին յու սում նա րանս 
 Հա յոց. եւ ա մե նայն հո գա բար ձուք ազ գա յին ու սում նա րա-

նաց եւ  Մանկ. խոր հուրդք ի տե ղիս տե ղիս զբա ղե ցան եւ 
զբա ղին զխնդրովս, սա կայն դար ձեալ կա նո նա ւոր եւ մշա-
կեալ ծրա գիր չէ այ սօր եւ ոչ միոյ ու սում նա րա նի, նոյն պէս 
եւ ոչ  Ճե մա րա նիս. վասն ո րոյ եւ յան ցե լումն ա մի ա մե նայն 
լրջմտու թեամբ ձեռն ի գործ արկ  Մանկ. խոր հուրդս կազ մել 
զկա րե ւոր ծրա գիր. եւ ակն ու նիմք յայսմ ա մի ի լումն ա ծել 
զայն ըստ կա րի, եւ մա տու ցա նել  Վե հա փառ  Տէ րու թեան 
 Ձե րում ի հաս տա տու թիւն: Իսկ զոր առ ժամն ո րո շեաց 
 Մանկ. խոր հուրդն՝ այ սո քիկ էին ա ռար կայք ա ւան դեալք ի 
 Ճե մա րա նիս եւ թիւք դա սուցն՝ յան ցե լումն ա մի:

յԱ. Լսա րա ն, առա րկ. շբթ. դասք. 

Աստուա ծա բա նութի ւն .................2
Պա տմ. ընդհ. եկե ղ ........................2
Նո ր Մա տե ն. Հա յո ց .....................4
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Տրա մա բա նութի ւն .........................3
Հո գե բա նութի ւն. ...........................3
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________
26

յԲ. Լսա րա րա ն, առա րկ. շբթ. դասք. 

Աստուա ծա բա նութի ւն .................2
Պա տմ. ընդհ. եկե ղ.  .....................2
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Բա ր. փիլի սո փա յութի ւն ..............3
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Տա րրա լուծութի ւն .........................1
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յԱ. Դա սա րա րա ն, առա րկ. շբ. դասք. 

Կրօ ն (Սրբ. պա տմ.) ......................3
Հա յո ց լեզու ....................................5
Ռուսա ց լեզու ................................5
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Աշխա րհա գրութի ւն ......................2
Ձա յնա գրութի ւն ............................4
Նկա րչութի ւն .................................2
Գե ղա գրութի ւն ..............................3

________
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յԲ. Դա սա րա ն, առա րկ. շբ. դասք. 
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Ալգէ բրա յ եւ Թուա բա ն .................4
Աշխա րհ. Հա յա ստա նի  .................2
Աշխա րհա գր. Ընդհ .......................3
Բնա կա ն պատմ .............................3
Ընդհ. Պա տմ ..................................2
Ձա յնա գրութի ւն ............................2
Գե ղա գրութի ւն ..............................2

___________
32

ի Դ. Դա սա րա ն առա րկ. շբթ. դասք. 

Կրօ ն ................................................3
Հա յո ց լեզու ....................................5
Ռուսա ց լեզու ................................5
Գա ղղի երօ ն ....................................4
Ալգէ բրա յ ........................................2
Երկրա չա փութի ւն .........................2
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Հա յո ց պատմ.  ...............................2
Ընդհ. Պա տմ. ................................2
Բնա կ. Պա տմ.  ...............................3
Ռուսա ց Աշխա րհա գր. .................2

__________
30

ի Ե. Դա սա րա ն առա րկ. շբթ. դասք. 

Եկե ղե ց. պատմութի ւն ..................1
Հա յո ց լեզու ....................................3
Հա յո ց մատե նա գր.  ......................3
Ռուսա ց լեզու ................................4
Գա ղղի երէ ն ....................................3
Մա տե մա տի կա յ ............................3
Ֆի զի քա յ .........................................3
Հա յո ց պատմութի ւն .....................2
Ռուսա ց պատմութի ւն ..................1
Ընդհ. Աշխա րհա գր.  ....................2

__________
30

ի Զ. Դա սա րա ն առա րկ. շբթ. դասք

Տօ մա ր եւ կարգ
Աստուա ծպա շտութե ան ...............1
Հա յո ց լեզու ....................................2
Հա յո ց Մա տե նա գր.  .....................3
Ռուսա ց լեզու ................................3
Գա ղղի երէ ն ....................................3
Մա տե մա տի կա յ ............................3

Ֆի զի քա յ .........................................3
Հա յո ց Պա տմութի ւն .....................3
Ընդհ. Պա տմութի ւն ......................3
Ֆի զի ք. Աշխա րհա գ.  ....................2
Տի եզե րա գրութի ւն ........................2
Բնա խօ սութի ւն եւ
Առո ղջա պա հութի ւն ......................2

__________
30

 Մանկ. խոր հուրդս ի սկզբան անդ ան ցե լոյ 1881-1882 ու-
սում նա կան ա մին ի քնին առ ու շադ րու թեամբ եւ զկազ մա-
կեր պու թիւն դա սա րա նաց ճե մա րա նիս եւ ար դիւնքն ե րե-
ւե ցան, զի ա շա կերտք զե տե ղեալ են ի դա սա րանս այն պէս, 
զի չհա մե մա տին ի րե րաց ոչ ըստ հա սա կի եւ ոչ ըստ պատ-
րաս տու թեան: Այս հան գա մանք կազ մա կեր պու թեան դա-
սա րա նացն ծան րա ցու ցա նէր զգործն. եւ ար գել յա ռա ջա դի-
մու թեան ա շա կեր տացն առ հա սա րակ լի նէր: Առ ի զա ռաջս 
առ նուլ չա րեացս, ան դամք  Մանկ. խորհր դոյն փու թա ցան 
ճշդիւ եւ գրե թէ խստիւ պա հան ջել յա շա կեր տացն զդասս, 
հո գա ցեալ ընդ նմին եւ զյոր դո րա նացն՝ զի լրջմտու թեամբ 
իմն գայ ցեն ա շա կերտք յըն թեր ցա սի րու թիւն: Առ այս գործ 
դժուա րա ձեռն, որ չափ ինչ առ նե լի էր ի միում ա մի, փու թա-
ցաք ի նոյն, սա կայն եւ այն պէս ա նակ նու նե լի էր կա տա-
րեալն յա ջո ղու թիւն:

 Յան ցե լումն ա մի ի լի նելն մեր հան դի սա տես Է-րդ  Տա րե-
դար ձին  Ճե մա րա նիս, եւ մեք լուաք ի մեծ զար մա ցումն՝ թէ 
յա մե նայն ա շա կեր տաց ճե մա րա նիս ինն ա շա կերտք միայն 
մնա ցին ի դա սա րանս իւ րեանց յորս էին, իսկ հա րիւր քսան 
ա շա կերտք փո խադ րե ցան ըստ կար գի ի բարձ րա գոյն դա-
սա րանս զար մա ցաք ար դա րեւ ընդ նո րան շան ե րե ւոյթն, 
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ե թէ 1�
�5
 մասն միայն յե տա դէմ էին, իսկ 12/

�5
 մասն ըստ ար-

ժան ւոյն յա ռա ջա ցեալ:  Մինչ դեռ այ լուր գո վա բա նեն եւ ծա-
փա հա րեն առ յա ռա ջա դի մու թեան 5/

�
 մա սին ա շա կեր տաց, 

եւ ոչ յա շա կերտս ժո ղո վեալս ընտ րա նաւ՝ լուեալ է եր բէք 
նոյ նօ րի նակ հսկա յա քայլ յա ռա ջա դի մու թիւն:  Զի ոչ սնա-
պաշ տու թեան է տե ղիս, այլ գոր ծոյ, պար տիմ յան դի ման 
կա ցու ցա նել զվի ճակ ճե մա րա նիս այն պէս, որ պէս եւ է. ան-
կեղ ծու թեամբ իսկ ա սեմ, թէ ի պաշ տօ նա վա րու թեան ի մում 
յան ցե լումն ճշմար տիւ հա սու ե ղէ, թէ չէր  Ճե մա րա նիս յա-
ռա ջա դի մու թիւնն այն պէս, որ պէս խոս տա նա յին մեզ թիւքն 
ի հա շուին:

Ա յո՛, հա ւա տամ, զի յա ռա ջին ամս բաց ման  Ճե մա րա նիս 
մարթ էր մե ծի յա ռա ջա դի մու թեան ակն ու նել, քա նի հոգ 
եւ խնամ ու նէր վար չու թիւնն յընտ րու թիւն ա շա կեր տացն, 
նուի րակս ա ռա քեալ յայլ եւ այլ տե ղիս, եւ որք՝ որ պէս եւ ինձ 
յայտ նի է ի լրոյ, մե ծաւ զգու շու թեամբ կա տա րէին զպաշ-
տա մունս իւ րեանց: Իսկ ընտ րու թիւնքն՝ ո րում ներ կայ ե ղէ 
յան ցե լումն ա մի, ոչ գո հա ցու ցիչ էին ար դա րեւ, զոր եւ ցա ւե-
րով յայտ նեմ  Վե հա փա ռու թեան  Ձե րում:  Նաեւ յայսմ ա մի 
ոչ էր իս կա պէս ըն դու նե լու թիւն ա շա կեր տաց, այլ ո րո շեալ 
էր ար դէն միա ցու ցա նել զ Ժա ռան գա ւո րաց Դպ րոցն. ուս-
տի եւ ան մարթ էր առ նել ընտ րու թիւն ինչ. յայսմ հե տէ ոչ ի 
շնոր հուկս ու մեք, այլ միայն յօ գուտ  Ճե մա րա նիս հա յե ցեալ 
պարտ է ըստ կար գի ընտ րել եւ ըն դու նել զա շա կերտսն. 
նաեւ գլխա ւոր այն է, զի ջա նաս ցուք հաս տա տու թիւն ազ-
գա յին յընդ հա նուրս կա ցու ցա նել զ Ճե մա րանս, եւ ոչ զմին 
ի նա հան գաց կամ ի գա ւա ռաց նա խա դա սեալ այ լոցն ա մե-
նե ցուն, եւ միումն պատ ճառ բա րօ րու թեան լի նել եւ զայ-
լովք զանց առ նել: Այ սօր իսկ թիւ ա շա կեր տաց մե րոց՝ որ 
ի  Վա ղար շա պա տայ եւ յԵ րե ւա նայ եւ ի շրջա կա յից նո ցա, 
յան հա մե մատն ա ռա ւե լու քան զայ լոցն. իսկ ի բնակ չացն 

 Պարս կաս տա նի եր կու ա շա կերտք միայն են: Են եւ այլ եւս 
գա ւառք եւ ի նոյն իսկ նա հան գէն Ե րե ւա նայ՝ ուս տի ոչ է ի 
 Ճե մա րա նիս ա շա կերտ եւ ոչ մի:

Ըստ ո րոշ ման  Մանկ. խորհր դոյն ե ղեն կի սա մեայ գրա-
ւոր քննու թիւնք ի վերջն  Դեկ տեմ բե րի, յորս ե րե ւե ցաւ զի 
լե զուն  Հա յոց ոչ որ պէս ար ժանն է՝ յա ռա ջա դէմ էր ընդ հան-
րա պէս ի  Ճե մա րա նիս, եւ աս տի ճան մտա ւո րա կան զար-
գաց ման ա շա կեր տացն ընդ հան րա պէս ոչ բարձր էր: Առ 
այս ի նկա տի ա ռեալ  Մանկ. խորհր դոյն զպա հանջս դա սա-
տուի լե զուին  Հա յոց՝ յա ւե լուլ զժա մա նակ գրա ւոր աշ խա-
տու թեան ա շա կեր տացն, որ պէս եւ յայտ նի ե ղեւ յար դեանց 
քննու թեանն, ո րո շեաց յա ճա խա կի կրկնել զգրա ւոր պա-
րապ մունսն ըստ այլ եւ այլ ա ռար կա յից, եւ ի տա րե կան 
բա նա ւոր քննու թիւնսն լծոր դել եւ զգրա ւոր քննու թիւն ի 
գլխա ւոր ա ռար կա յից, որ պէս զի մի՛ վրի պես ցուք, որ չափ 
եւ հնարն ի ցէ՝ ի տե ղա փո խելն զա շա կերտս:  Նոյն պէս ցան-
կա լի լի նե լով մեզ նպաս տել մտա ւո րա կան զար գաց ման 
ա շա կեր տաց՝ ո րո շե ցաք տալ գրա կա նա կան ե րե կոյս յա մե-
նայն եր կու եօթ նեակս, յանձ նեալ ու սա նո ղաց կրկին լսա-
րա նացն՝ ի գիր առ նուլ յօ դուածս ինչ ի հայ կա կան դպրու-
թե նէ եւ ըն թեռ նուլ ի լուր ըն կե րակ ցացն:  Զայս ո րո շումն 
օգ տա կար ոչ ե ղեւ մեզ յար դիւնս ա ծել յան ցե լումն ա մի. 
քան զի ու սա նողք ծան րա բեռ նեալ էին դա սուք իւ րեանց եւ 
գործ նա կան աշ խա տու թեամբք: Իսկ յայսմ ա մի փոյթ յան-
ձին կա լայց ի րա գոր ծել զո րո շումնս  Մանկ. խորհր դոյն եւ 
ըստ այնմ տալ գրա կա նա կան ե րե կոյս, ընդ որ լիա յոյս եմք, 
ե թէ օ գուտ մեծ ըն ծա յի ցեմք մտա ւո րա կան զար գաց ման ու-
սա նող ճա ռա խօ սացն եւ ունկն դիր ա շա կեր տաց:  Յան ցե-
լումն ա մի զե րիս եւ եթ գրա կա նա կան ժո ղովս յա ջո ղե ցաք 
տալ, մի՛ ի տօ նի Ս.  Վար դա նանց զօ րա վա րաց, մի՛ ի տօ նի 
Ս.  Սա հա կայ եւ Ս.  Մես րո պայ եւ մի՛ ի տօ նի Ս.  Հօրն մե րոյ 
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Գ րի գո րի  Լու սա ւոր չին ե լին ի  Վի րա պէն, յորս ակն յայտ-
նի ե րե ւե ցաւ, զի մարթ է շա րու նա կել զայն յայսմ ա մի ըստ 
աե նայն կա նո նա ւո րու թեան: Ի տօ նա կան ա ւուրսն յայ նո-
սիկ ճա ռա խօ սե ցին նաեւ ո մանք յու սուց չաց  Ճե մա րա նիս՝ 
եւ շքեղ իմն փայլ յա ւե լին ի հան դէսն: Ի դէպ է ինձ եւ աստ 
խոս տո վան լի նել, ե թէ կա րե ւոր է ար դա րեւ մաս նակ ցու-
թիւն ու սուց չաց ի գործս այս պի սիս:

 Մանկ. խոր հուրդն առ ի բարձ րա ցու ցա նել զմտա ւո րա-
կան զար գա ցումն ա շա կե տաց, ու շա դիր ե ղեւ եւ ի մա տե-
նա դա րանն, եւ ընտ րեաց ի մա տե նա պետ զպա րոն  Փի լիպ-
պոս  Վար դա նեան, տա լով նմա օգ նա կան զմին յու սա նո-
ղաց բ. լսա րա նի զ Սար գիս Տ.  Գաբ րիէ լեան, այլ ցաւ է ինձ 
ա սել, զի զուրկ է մա տե նա դա րան մեր եւ ի կա րե ւոր գրոց՝ 
մա նա ւանդ յըն թեր ցա նե լեացն, ըստ ո րում եւ ան բա ւա կան 
ի լրա ցու ցա նել զպի տոյս ա շա կեր տաց, թո ղումք ա սել թէ՛ 
ոչ հա մե մա տի ա մե նե ւին ցան կու թեան  Մանկ. խորհր դոյն: 
 Հարկ ի վե րայ կայ եւ ա մե նայն ու սում նա րա նի տալ գու մար 
ինչ ո րո շեալ ամ ըստ ա մէ առ ի ձեռս բե րել զգիրս օգ տա-
կարս ըն թեր ցա նու թեան, բայց  Ճե մա րա նիս առ այս յա ւե-
լուն բա զում ար գելք եւ խո չըն դոտք:

Առ ի նպաս տել կրօ նա կան եւ բա րո յա կան դաս տիա րա-
կու թեան ա շա կեր տաց  Ճե մա րա նիս ըստ ո րոշ ման  Մանկ. 
խորհր դոյն մեկ նեն ա շա կեր տաց զՍ. Ա ւե տա րանն  Գեր. 
Գ րի գոր Սրբ. Ա ղա փի րեան եւ Արժ.  Կիւ րեղ վար դա պետ 
Ս րա պեանց կցոր դեալ նմին եւ զբա րո յա կան խրատս եւ 
դար ձու ցեալ զու շադ րու թիւն ա շա կեր տացն յայլ եւ այլ թե-
րու թիւնս նո ցա:

Այլ եւ զներ քին կա ցու թե նէ  Ճե մա րա նիս, պարտ է ինձ 
յայտ նել. զի ու սա նողք լսա րա նաց կա ռա վա րեն զա մե նայն 
ինչ, սկսեալ ի խո հա նո ցէ մին չեւ ի թան գա րան ֆի զի քա կան 
գոր ծեաց՝ ընդ պա տաս խա նա տուու թեամբ վար չու թեան 

ըստ ա ռան ձին հրա հան գաց, ո րով թե թե ւա ցու ցին ըստ 
մա սին զգործ վար չու թեանս, եւ ին քեանք եւս ըն դե լա ցան 
ու սում նա րա նա կան կա ռա վա րու թեան:  Յա ւե լում եւ զայն՝ 
զի ի  Յու լիս ամ սոյ եւ այսր ու սա նողք սկսան կա տա րել եւ 
զպաշ տօն օգ նա կան վե րա կա ցուի, եւ ակն ու նե լի է՝ ե թէ 
 Ճե մա րանս ըն ծա յես ցէ առ յա պայն ոչ միայն ման կա վարժ 
ու սու ցիչս, այլ կա ռա վա րիչս ի պէտս ազ գա յին ու սում նա-
րա նաց, ո րոց պա կա սու թիւնն ար դա րեւ զգա լի է այ սօր 
ա մե նայն ու րեք: Ի նկա տի ու նէաք մա նա ւանդ եւ զայն, զի 
կա ռա վա րու թիւն ո՛ եւ է այս պի սի հաս տա տու թեան՝ ե թէ 
յանձն ի ցէ ա շա կեր տաց. խա ղաղ եւ կա նո նա ւոր եւս ըն թայ-
նա ցեն ներ քին կեանք հաս տա տու թեանն, որ պէս եւ փորձն 
յան դի ման կա ցոյց մեզ:

Եւ այս խո րին հա մո զումն է մեր, ե թէ ուղ ղու թիւնս ար-
դիւ նա բեր եւս լի նի ցի յա պա գա յի, եւ  Ճե մա րանս մտցէ ար-
դեօք ի շա ւիղ ինչ այն պի սի, ընդ որ ար տաքս ե լա նել ոչ եւս 
լի նի ցի նմա յայսմ ա պա հով եմք մեք:

Եւ ժա մա նակ գոր ծառ նու թեան  Ճե մա րա նիս է այս պէս 
բա ժա նեալ ըստ ո րո շե լոյ  Մանկ.  Խորհր դոյն:

51/
2
 - 65/

4
 Ա ղօթք, թէյ եւ հան գիստ

65/
4 
- 75/

4
  Սեր տո ղու թիւն

7 5/
4
 - 8  Հան գիստ

8 - 855 Ա. դաս

855 - 95 հան գիստ

95 - 10 Բ. դաս

10 - 1045  Նա խա ճաշ եւ հան գիստ

1045 - 1140 Գ. դաս
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1140 - 1155  Հան գիստ

1155 - 1250 Դ. դաս

1250 - 15  Հան գիստ

15 - 2 Ե. դաս

2 - 5  Ճաշ եւ հան գիստ

5 - 7  Սեր տո ղու թիւն

7 - 71/
4
  Հան գիստ

71/
4
 - 75/

4
 Ընթ րիք

75/
4
 - 81/

2
  Հան գիստ

81/
2
 - Ա ղօթք եւ ննջես ցեն:

 Յետ ա ղօ թիցն ց91/
2
 ժամ պա րա պես ցին ա շա կերտք Ե. 

եւ Զ. դա սա րա նաց եւ Ա. եւ Բ. լսա րա նաց ո րոց պէտք ի ցեն:

 Միայն ի շա բաթ ե րե կոյս եւ ի նա խա տօ նակս տօ նիցն, 
յորս ա շա կերտք վա ղա յա րոյց գնան յե կե ղե ցի, չլի նի սեր-
տո ղու թիւն, եւ հան գիստն ե րե կո յեան կան խէ ժա մու միով 
յա ռաջ քան զայս սահ ման:

 Նոյն պէս եւ ի կիւ րա կէս եւ ի տօ նի ա ւուրս նա խա ճա շիկն 
լի նի զոյգ ընդ թէ յին յետ ար ձակ ման ե կե ղեց ւոյն, եւ ճաշն 
կան խէ եր կու ժա մուք յա ռաջ, եւ յե րե կո յին սեր տո ղու թիւնն 
ա ւար տի ի միում ժա մու:

 Ցու ցակ դա սուց ի շա բաթ ա ւուրս

8 - 840 Ա. դաս

840 - 850  Հան գիստ

850 - 950 Բ. դաս

950 - 1015  Նա խա ճաշ եւ հան գիստ

1015 - 1055 Գ. դաս

1055 - 1110  Հան գիստ

1110 - 1150 Դ. դաս

1150 - 125  Հան գիստ

125 - 1245 Ե. դաս

1245 - 1  Հան գիստ

1 - 2  Մեկ նու թիւն Ա ւե տա րա նի եւ խրատ:

 Զայս ա ռան ձին ցու ցակ ո րո շեաց  Մանկ. խոր հուրդն առ 
այն՝ զի ժամ լի ցի եւ մեկ նու թեան սուրբ Ա ւե տա րա նին եւ 
բա րո յա կան խրա տուցն յետ ա ւար տե լոյ օ րա կան դա սուցն 
որ պէս տե սա նի ի ցու ցա կին:

Իսկ զա ղօթս ա շա կեր տաց այս պէս կար գա ւո րեաց 
 Մանկ.  Խոր հուրդն:

Ա ղօթք ա ռա ւօ տեան

Ա.  Հայր մեր որ յեր կինս:
Բ.  Տէր ե թէ զշրթունս իմ բա նաս:
Գ. (յա ւուրս աձ. բձ. գձ. դձ.)  Լոյս ա րա րիչ լու սոյ (յա-

ւուրս ակ. բկ. գկ. դկ.) Ա նե ղա նե լիդ Աս տուած:
Դ.  Զա ռա ւօ տու զա ղօթս եւ զբա նա ւոր պաշ տօնս:
Ե. Գ լուխ մի բա նից Ս. Ա ւե տա րա նի (ըստ ու նե լոյ օ րի-

նա կին թարգ մա նու թեանն  Հա յոց):
Զ. Օրհ նես ցուք զ Տէր յա մե նայն ժամ. յա մե նայն ժամ 

օրհն.:
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Ա ղօթք ի սկսա նելն զդասս յա ռա ջին ժա մու

 Հայր մեր յԱ. եւ Բ. դա սա րանս
Զ գործս ձե ռաց մե րոց ու ղիղ ա րա յԳ. ի Զ. դա սա րանս 

եւ յԱ. եւ Բ. լսա րանս

Ա ղօթք յա ռաջ քան զնա խա ճա շիկն, զճաշն և  զընթ րիս

 Հայր մեր որ յեր կինս:
Ա ղօթք յետ նա խա ճա շին, ճա շու և  ըն թե րաց
Զ լիու թիւն սե ղա նոյս:

Ա ղօթք ի վերջ դա սուց յա ւարտ հին գե րորդ դա սին

 Հայր մեր որ յեր կինս:

Ա ղօթք ե րե կո յեան

Ա  Հայր մեր որ յեր կինս:
Բ. Զ հանգս տեան զա ղօթս:
Գ.  Փառք քեզ տէր Աս տուած:
Դ. Հ րեշ տակ զուար թուն:
Ե. Ո ղոր մու թիւն քո,  Տէ՛ր, զհետ մեր ե կես ցէ:

 Յա մին 1880-1881 130 ա շա կերտք ներ կայ գտան ի քննու-
թեան. մին ի սո ցա նէ ար ձա կեալ էր ըստ ո րոշ ման նա խորդ 
 Մանկ. ժո ղո վոյն, իսկ 124 ա շա կերտք ի  Սեպ տեմ բե րի հա-
ւա քե ցան ի  Ճե մա րանս:  Յըն թացս ա մին ան ցե լոյ ըն կա լեալ 

ե ղեն այլ եւս 55 ա շա կերտք, ուս տի եւ թիւ ա շա կեր տաց 
միա հա մուռն ե ղեւ 179 յան ցեալ 1881-1882 ուս. ա մին, որք 
եւ զե տե ղե ցան յեր կո սին լսա րանս եւ ի վեց դա սա րանս 
ըստ այսմ. 

յԲ. լսարա նի    7 ուսա նո ղք
յԱ. լսարա նի    14 ուսա նո ղք
ի Զ. դասա րա նի    19 աշա կե րտք
ի Ե. դասա րա նի    22 աշա կե րտք
ի Դ. դասա րա նի    23 աշա կե րտք
յԳ. դասա րա նի    24 աշա կե րտք
յԲ. դասա րա նի    37 աշա կե րտք
յԱ. դասա րա նի    33 աշա կե րտք

Ընդ. ամե նա յն ուսա նո ղք 21 եւ աշա կե րտք 158. համա-
գումա ր 179:

Ցուցա կ աշա կե րտա ց, թէ ուստի ՞ իցե ն:

I. ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ – 144

Ա. ԲԵՍԱՐԱԲԻՈՅ ՎԻՃԱԿ – 13
Քի շնե ւ   2
Ն. Նա խի ջե ւա ն  4
Նի սվի թա  գիւղ  1
Թօ փթի  գիւղ  1
Օրբա զա ր  2
Խա րա սուբա զա ր 3

 __________
 13
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Բ. ԱՍՏՐԱ ԽԱ ՆԱ Յ ՎԻՃԱ Կ – 5
Աստրա խա ն  1
Մո զդո կ   1
Ղզլա ր   1
Ղա րա ջա լի լ գիւղ 1
Արմա ւի ր   1

 __________
 5

Գ. ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԻՄԵՐԵԹԻ ՎԻՃԱԿ – 26
1. Տփխի ս   2
Մա նգլի ս գիւղ  1
Ջա լա լօ ղլի   2
Վա րդա բլուր  1
Օձուն   1
Դի լի ջա ն   2
Պօ ղո սքի լի սա յ  1
Ղո շխո թա ն  1
Թե լա ւ   2
Սղնա խ   1
Զա քա թա լա յ  1
Քութա յի ս  2

 __________
 17

2. Ախա լցխա յի  փոխա նո րդութի ւն
Ախա լցխա յ  4
Ծուղրութ գիւղ  1
Սուլդա յ   1

 __________
 6

3. Գո րուա յ փոխա նո րդութի ւն
Գո րի    1
Ցխի նվա լ գիւղ  1

 __________
 2

4. Գա նձա կա յ փոխա նո րդութի ւն
Գա նձա կ   1

 __________
 1

Դ. ԱՐՑԱԽՈՒ ՎԻՃԱԿ – 16
1. Շուշի    4
Հա տրուդ գիւղ  1
Խլա թա ղ   1
Նո րշէ ն   1
Փի րա ջա մա լ  1

 __________
 8

2. Նուխուա յ փոխա նո րդութի ւն
Նուխի    3
Նի ժ գիւղ   2
Վա րդա շէ ն  2
Դա շբուլա ղ  1

 __________
 8

Ե. ՇԱՄԱԽՈՒ ՎԻՃԱԿ – 3
Սա ղի ան գիւղ  1
Խա չմա զ   1
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Գի րք   1
 __________
 3

Զ. ԵՐԵՒԱՆԱՅ ՎԻՃԱԿ – 81
1. Երե ւա նա յ փոխա նո րդութի ւն
 Երե ւա ն    17
Չի դա մլու գիւղ  1
Դա ւա լու   1
Օվա յ   1
Ապա րա ն   2
Փա րա քա ր  1

 __________
 23

2. Ալե քսա նդրա պօ լու փոխա նո րդութի ւն
Ալէ քսա նդրա պօ լ  5
Մե ծ Ղա րա քի լի ս գիւղ 3

 __________
 8

3. Հի ն Նա խի ջևա նի  փոխա նո րդութի ւն
Աստա պա տ գիւղ 1
Ագուլի ս   3
Փո րա դա շտ  1

 __________
 5

4. Տա թևու փոխա նո րդութի ւն
Տա թե ւ գիւղ  3
Մե ղրի    2

Լօ րի    1
Դա րա պա ս  1
Քա ջա րա նց  1
Բռնա կո թ   1
Արջա ձո ր   1
Խնձո րէ սկ  1

 __________
 11

5. Ս. Էջմի ածնի  գործա կա լութի ւն
Վա ղա րշա պա տ գիւղ 15
Աշտա րա կ  3
Օշա կա ն   1
Ֆրա նգա նո ց  1
Ալի բէ գլու   1
Զէ յվա յ   1

 __________
 22

6. Նո ր Բա յա զի տու գործա կա լութի ւն
Նո ր Բա յա զէ տ  2   

 __________
 2

7. Սուրմա ռուի  գործա կա լութի ւն
Իգդի ր գիւղ  3
Իգդի րմա ւի   1
Բլուր   1
Հ. Էվջի լա ր  1

 __________
 6
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8. Արմա ւի րի  գործա կա լութի ւն
Ղուզի կի  - տան  1

 __________
 1

9. Թա լի նի  գործա կա լութի ւն
Թա լի ն   1
Թա շխա լա յ  1
Ադի ամա ն  1

 __________
 3

II. ՏԱ ՃԿԱ ՍՏԱ Ն – 32

Ա. ՏԱ ՃԿԱ ՀԱ ՅԱ ՍՏԱ Ն - 13
Հի ն Բա յա զէ տ  1
Իւչքի լի սէ ի վանք 1
Արա բկի ր   2
Երզնկա յ   1
Վա ն   4
Տի գրա նա կե րտ  3
Մուշ   1

 __________
 13

Բ. ԱՆԱՏՈԼԻԱՅ – 10
Պի լե ճի կ   1
Իւնի ա   1
Պրուսա    3
Տրա պի զօ ն  1
Շ. Քա րա հի սա ր  1

Սե բա ստի ա  1
Կուտի նա    1
Նի կո մե դի ա  1

 __________
 10

Գ. ԿԻԼԻԿԻԱ – 2
Այնթա փ   2

 __________
 2

Դ. ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՏԱՃԿԱՍՏԱՆ – 7
Կ. Պօ լի ս   5
Ադրի անուպօ լի ս  1
Ռօ դո ստո յ  1

 __________
 7

III. ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆ – 2

Դա վրէ ժ   1
Ասպա հա ն  1

 __________
 2

IV. ՌՈՒՄԱՆԻԱ – 1

Ֆո քշա նի    1
 __________
 1
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 Ման կա վար ժա կան խոր հուրդս ի վախ ճան ուս. ա մին 
ան ցե լոյ այս պէս ո րո շեաց կա տա րել զքննու թիւն ա շա կեր-
տացն: Զր կել ի քննու թե նէ զայ նո սիկ ա շա կերտս՝ որք յըն-
թացս դա սուցն ո չինչ յա ռա ջա դի մու թիւն ցու ցին, եւ քննել 
զյա ռա ջա դէմսն միայն յա ռար կայսն՝ զորս ա ւար տե ցին: 
Իսկ ի մա տե մա տի քա կան ա ռար կայս եւ ի լե զուս՝ քննես-
ցին ի գրու թեան միայն: Ըստ այսմ. 

Ա. Դա սա րա ն

Ս. Պա տմութի ւն բանա ւո ր
Հա յո ց լեզու  գրաւո ր
Ռուսա ց լեզու  գրաւո ր
Թուա բա նութի ւն գրաւո ր

Բ. դասա րա ն

Ս. Պա տմութի ւն բանա ւո ր
Հա յո ց լեզու  գրաւո ր
Ռուսա ց լեզու  գրաւո ր
Թուա բա նութի ւն գրաւո ր

Գ. դասա րա ն

Ս. Պա տմութի ւն բանա ւո ր
Հա յո ց լեզու  գրաւո ր
Ռուսա ց լեզու  գրաւո ր
Ֆրա նսե րէ ն  գրաւո ր
Թուա բա նութի ւն գրաւո ր եւ բանա ւո ր
Ալգե բրա   գրաւո ր

Հա յա ստ. Աշխա ր-
հա գր.    գրաւո ր եւ բանա ւո ր
Աշխա րհա գրութի ւն բանա ւո ր
Բուսա բա նութի ւն բանա ւո ր
Ձա յնա գրութի ւն բանա ւո ր

Դ. դասա րա ն

Կրօ ն    բանա ւո ր
Հա յո ց լեզու   գրաւո ր
Ռուսա ց լեզու   գրաւո ր

 Ֆրա նսե րէ ն   գրաւո ր
Ալգե բրա    գրաւո ր
Երկրա չա փութի ւն  գրաւո ր
Ռուսա ստ. Աշխա րհ.  բանա ւո ր
Բնա կա ն Պա տմութի ւն բանա ւո ր

Ե. դասա րա ն

Հա յո ց լեզու եւ Մա տե ն.  գրաւո ր
 Ռուսա ց լեզու  գրաւո ր

Ֆրա նսե րէ ն   գրաւո ր
Ալգե բրա    գրաւո ր
Երկրա չա փութի ւն  գրաւո ր
Ֆի զի քա    գրաւո ր
Ռուսա ց Պա տմ.   բանա ւո ր
Եւրո պ. Աշխա րհա գր.  բանա ւո ր
Ֆի զի ք Աշխա րհա գր.  բանա ւո ր
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Զ. դասա րա ն

Հա րցա քննութի ւն յամե նա յն առա րկա յի ց
եթէ  բանա ւո ր եւ եթէ  գրաւո ր

Ա. լսարա ն

Աստուա ծա բա նութի ւն բանա ւո ր
Քննա կ. քերա կա նութ.  գրաւո ր եւ բանա ւո ր
Ռուսա ց գրակա նութ.  գրաւո ր եւ բանա ւո ր
Գե րմա նե րէ ն   գրաւո ր
Ֆրա նսե րէ ն   գրաւո ր
Ընդհ. գրակա նութի ւն գրաւո ր
Հո գե բա նութի ւն  բանա ւո ր
Տրա մա բա նութի ւն  բանա ւո ր

Բ. լսարա ն

Ընդհ. Եկե ղ. պատմ.   բանա ւո ր
Ռուսա ց գրակա նո թ.  գրաւո ր
Ընդհ.     գրաւո ր
Գե րմա նե րէ ն   գրաւո ր
Հո գե բա նութի ւն  բանա ւո ր
Բա րո յա կ. Փի լի սո փ.  բանա ւո ր
Մա նկա վա րժութի ւն  բանա ւո ր

Ցուցա կ փոխա դրութե ան աշա կե րտա ց
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յ Բ. լսարա նէ 7 _ _ _ _ _

յ Ա. լսարա նէ 12 _ 2 _ _ _

ի Զ. դասա րա նէ 14 4 _ 1 _ _

ի Ե. դասա րա նէ 10 _ 9 1 _ 2

ի Դ. դասա րա նէ 12 _ 7 _ 1 3

յ Գ. դասա րա նէ 13 _ 7 _ 3 1

յ Բ դասա րա նէ 19 _ 12 _ _ 6

յԱ. դասա րա նէ 23 _ 8 _ _ 2
___

110

___

4

___

45

___

2

___

4

___

14

 Չո րե ցուն ա շա կեր տաց Զ. դա սա րա նի հարկ ե ղեւ տալ 
վկա յա կան, ե թէ օրհ նու թեամբ  Վե հա փառ  Հօրդ ա ւար տե-
ցին նո քա զդպրա նո ցա կան շրջանն, որք են. Ս տե փան նոս 
 Թո րո սեան Աս պա հան ցի, Գ րի գոր  Ղա րի բեան  Բագ րե ւան-
դա ցի,  Համ բար ձում  Սա ֆա րեան Աստ րա խան ցի եւ  Յով-
հան նէս Տ. Գ րի գո րեան  Մեղ րե ցի: Ոչ ա ւե լորդ է ար դեօք յի-
շել աս տա նօր, զի մին ի չո րիցս  Համ բար ձում  Սա ֆա րեան, 
վե րա դար ձեալ ի հայ րե նիս իւր եւ ի 24 Օ գոս տո սի մա շեալ 
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ի թո քախ տու թե նէ՝ յոր տա ռա պէր յեր կուց ա մաց հե տէ, 
կնքեաց զկեանս իւր:

Արդ՝ ըստ հա շուիս ե րե ւի, զի ա շա կերտք 62 առ հա րիւր 
փո խադ րե ցան, 25 առ հա րիւր մնա ցին ի դա սա րանս, ուր 
էին՝ եւ գրե թէ 8 առ հա րիւր ար ձա կե ցան. ան շուշտ եմք զի 
կա նո նա ւո րես ցի այս թիւ առ յա պայն, քան զի ներ դաշ նակ 
եւս կազ մա կեր պե ցան այժմ դա սա րանքն:

Յա նցե ալ 1881-1882 ուս. ամի ն դասա տուք Ճե մա րա նի ս 
էին. 

Գե ր. Գրի գո ր Եպի սկո պո ս Աղա-
փի րե ան. Կրօ ն եւ ընդհ. եկե ղ. 
պատմ. 

– շա բա թա կա ն 14:

Գե ր. Արի ստա կէ ս Եպի սկո պո ս 
Մե դրա կե ան. Կրօ ն եւ Հա յո ց 
լեզու. 

– շա բա թա կա ն 15 
դաս:

Արժ. Կի ւրե ղ վարդա պե տ Սրա-
պե անց. Կա րգ Աստուա ծպա շտ. 
Տօ մա ր եւ Հա յո ց լեզու. 

– շա բա թա կա ն 15
դաս:

Արժ. Ղե ւո նդ վարդա պե տ Յո վա-
կի մե ան. Ձա յնա գրութի ւն. 

– շա բա թա կա ն 
12 դաս. յորո ց 2 
խմբին երգչա ց:

Պա րո ն Ս. Մա նդի նե ան. Տրա մա-
բա նութի ւն, Մա նկա վա րժութի ւն,
Բա րո յա կ. Փի լի սո փա յութի ւն, Հո-
գե բա նութի ւն եւ գործնա կա ն
պարա պմա նց ղեկա վա րութի ւն. 

– շա բա թա կա ն
24դաս:

Պա րո ն Փի լի պպո ս Վա րդա նեան. 
Գե րմա նե րէ ն, Ընդհ. Պա տմ., 
Ընդհ. Ռուս. Գրա կ. եւ Ընդհ. 
Աշխա հա գրութի ւն. 

– շա բա թա կա ն 24
դաս:

Պա րո ն Ստե փա ննո ս Պա լա սա-
նեան. Հա յ. Պա տմ. եւ Ֆրա նսե-
րէ ն. 

– շա բա թա կա ն 20 
դաս:

Պա րո ն Կա րա պե տ Կո ստա նեան. 
Հա յ. Պա տմ., Հա յ. Մա տե ն., 
Քննա կա ն քերա կ.,

Հա յա ստ. Աշխա րհա գրութի ւն եւ 
Եկե ղե ցա կա ն Պա տմութի ւն. 

– շա բա թա կա ն 16 
դաս:

Պա րո ն Մա րտի րո ս Սի մէ օնե ան. 
Մա տե մ., Տի եզե րա գրութի ւն. 

– շա բա թա կա ն 20 
դաս:

Պա րո ն Բժի շկ Գրի գո ր Տէ ր Գրի-
գո րե ան. Բնա գի տ. Բնա կ. Պա տմ. 
Բնա խօ սութի ւն եւ Առո ղջա պա-
հութի ւն. 

– շա բա թա կա ն 16
դաս:

Պա րո ն Մա նդէ ն Մա նդի նե ան. 
Ռուսա ց լեզու եւ Ռուսա ց պատմ. 

– շա բա թա կա ն 21 
դաս:

Պա րո ն Բա րսե ղ Բա ստա մե ան. 
Ընդհ. եւ Ռուսա ց աշխա րհա-
գրութի ւն,
Ռուսա ց լեզու. 

– շա բա թա կա ն 14
դաս:

Պա րո ն Մա րտի րո ս Քէ րէ սթէ-
ճեան. Գե ղա գրութի ւն. 

– շա բա թա կա ն 8
դաս:
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Պա րո ն Առա քե լ Սա գի նե ան. Գծա-
գրութի ւն եւ Նկա րչութի ւն. 

– շա բա թա կա ն 6 
դաս. յորո ց 2 յետ 
ճաշու՝ ցանկա ցո-
ղա ց:

Պա րո ն Ռուբէ ն Ռուբի նե ան. Տա-
ճկե րէ ն. 

– շա բա թա կա ն 5 
դաս:

Պա րո ն Ոսկա ն Յո վհա ննի սե ան. 
Պա րսկե րէ ն. 

– շա բա թա կա ն 2 
դաս:

 
Ի սկզբն  ա մին յիմ վե րայ ծան րա ցան ե րեք տա սան դասք՝ 

 Ֆի զիք. Աշ խար հագ րու թեան, Բ նա կան  Պատ մու թեան եւ 
 Տար րա լու ծու թեան: Ու սու ցիչք ընդ հան րա պէս ըստ կա նո-
նի յա ճա խե ցին ի դա սա խօ սու թիւնս իւ րեանց, եւ հի ւան դու-
թիւն միայն եր բեմն առ թեաց նո ցա յետս մնալ ի պար տեաց: 
Ի պատ ճառս եր կա րա տեւ հի ւան դու թեանն  Պա րոն Մ.  Սի-
մէօ նեան չկա րաց ի  Յուն վա րէ եւ այսր շա րու նա կել զդա-
սա խօ սու թիւն իւր. սա կայն ըստ ըն կե րա կան պար տեաց 
յանձն ա ռին ո մանք ի դա սա տուաց ու նել զտե ղի նո րա, որ-
պէս  Պա րոն բժիշկ Տ. Գ րի գո րեան եւ  Պա րոն Ա ղէք սանդր 
 Սի մէօ նեան. նոյն պէս եւ ես յանձն ա ռի զմե տա սան դաս. 
եւ այս պէս յերկ րոր դում մա սին ուս. ա մին ծան րա նա յին յիմ 
վե րայ 2� դասք ըստ եօթ նե կաց:

 Ճե մա րանս ու նի զիւր ա ռան ձին հի ւան դա նոց եւ զբժիշկ 
զ Պա րոն Տ. Գ րի գո րեան. անհ րա ժեշտ էր ու նել եւ ա ռան ձին 
տե ղի պա հել դե ղո րայս, այլ յան ցե լումն ա մի հար կե ցաք 
բե րել զդե ղո րայսն յԵ րե ւա նայ, որ բա զում ան պա տե հու-
թեանց ե ղեւ ա ռիթ1. իսկ յայսմ ա մի ապս պա րե ցան դե ղո-
րայք առ ի բառ նալ զան պա տե հու թիւնսն:

1  Յանցեալ  ամս  ունէր  Ս. Էջմիածինն  և  Ճեմարանն  զառտնին 

Ի վերջ տե ղե կագ րոյս պարտ է ինձ,  Վեհ.  Տէ՛ր, յա րել եւ 
զայս, զի եւ մեք ա մե նե քին ո գե ւո րեալ եմք ի մի եւ նոյն 
նպա տակ, յայտ է, ար դիւ նա ւոր կա ցու ցա նել զ Հաս տա տու-
թիւնս, ո րում  Վե հա փա ռու թիւն  Ձեր,  Հիմ նա դիրդ սո րին յոչ 
ինչ խնա յե ցէք մին չեւ ցայ սօր առ ի հա սու ցա նել զայն յայս 
վի ճակ՝ յո րում գտա նի:  Տա ցէ՛ Աս տուած, զի եւ յայս ամ եւ 
յայլ եւս բա զում ամս ի խա ղաղ եւ ի կա նո նա ւոր ըն թացս 
յա ռաջ ըն թա նայ ցէ  Հաս տա տու թիւնս, տալ Ազ գիս  Հա յոց եւ 
 Հա յաս տա նեայց Ե կե ղեց ւոյ ան դամս դաս տիա րա կեալս ի 
բա րո յա կան կրթու թեան եւ ի հո գի ազ գայ նու թեան ի պար-
ծանս լրու թեան ազ գիս եւ ի յա ւէր ժա կան յի շա տակ պան-
ծա լի Ա նուան  Վե հա փառ  Հիմ նադ րիդ  Ճե մա րա նիս:

ՁԵՐՈՅԻՆ ՎԵՀԱՓԱՌՈՒԹԵԱՆ
ԱՄՆԵԱԽՈՆԱՐՀ ԾԱՌԱՅ ԵՒ ՈՐԴԻ

Տե սուչ Գէ որգե ան Ճե մա րա նի 
ԱՐՇԱԿ ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ

«Արա րա տ», 1882, 1 11, էջ 389-412:

դեղարան,  որ  ըստ  ինչ  ինչ  պատճառաց  դադարեալ  էր  յանցելում 
ամի  միայն,  թէպէտ  դարձեալ  մնային  ի  դեղարանի  կարևոր  դեղք 
ինչ (ծանօթագրութիւն «Արարատ»-ի խմբագրութեան):
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ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

1. Հա րու թյուն ա մի րա Պեզճ յան (1771-1834) – հաս րա կա կան, 
պե տա կան նշա նա վոր գոր ծիչ, ա մի րա, Մահ մուդ II սուլ թա-
նի խորհր դա կանն ու անձ նա կան բան կի րը: Ն րա նյու թա-
կան մի ջոց նե րով են կա ռուց վել Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար-
քա րա նի նոր շեն քը, Ս. Փր կիչ Ազ գա յին հի վան դա նո ցը և յոթ 
վար ժա րան ներ:

2. Կա րա պետ Գ Պա լա տե ցի (1783-1850) – Կ. Պոլ սի Հա յոց 
պատ րիարք (1823-1831): Հե ղի նա կել է « Լապ տեր հոգ ւոյ» (Կ. 
 Պո լիս 1826) և  այլ եր կա սի րու թյուն ներ, հիմ նադ րել վար ժա-
րան ներ, մաս նա վո րա պես « Սուրբ Հ ռիփ սի մեանց – Սուրբ 
Գա յա նեանց» օ րիոր դաց դպրո ցը:

3. Գ րի գոր պատ վե լի Փեշ տի մալճ յան (1774-1837) – ն շա նա-
վոր ման կա վարժ, բա ռա րան գիր, փի լի սո փա: Գում գա փո ւի 
«Ըն ծա յա րան» վար ժա րա նի և Պեզճ յան Մայր վար ժա րա նի 
տնօ րեն: Կար ևոր դե րա կա տա րու թյուն է ու նե ցել Գ ևորգ Դ-ի 
կրթու թյան և հա յացք նե րի ձա վոր ման գոր ծում:

4. Պատ րիար քա կան փո խա նորդ (վե քիլ) Ա ռա քել քա հա նան` 
քի նախն դիր ու կո պիտ մի անձ նա վո րու թյուն, շա րու նա կա-
բար ճնշել ու կոպ տել է պա տա նի Գ րի գո րին, ո րը, սա կայն, 
տո կու նու թյամբ ու համ բե րու թյամբ տա րել է ա մեն մի դժվա-
րու թյուն և սի րով կա տա րաել իր պար տա կա նու թյուն նե րը:

5. Պո ղոս վար դա պետ [ա պա գա պատ րիարք` Պո ղոս Բ Թագ-
թագ յա նը (1863-1869)], պատ րիար քա կան փո խա նոր դու թյու-
նը ստանձ նել է 1832-ին: Նա չա փա զանց դրա կան է գնա հա-
տել փո խա նոր դու թյան գրագ րին և դարձ րել իր օգ նա կա նը, 
խրա խու սել նրա գրա կան փոր ձե րը:

6. Ս տե փա նոս ար քեպ. Ա ղավ նի (Ս տե փա նոս Բ Ա ղավ նի 
Պ րու սա ցի Զա քար յան, 1777-1853), Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ-
րիարք (1831-1839, 1840-1841): Ե ռան դուն գոր ծու նեու թյուն 
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է ծա վա լել ե կե ղե ցա շի նու թյան և դպ րո ցա շի նու թյան բնա-
գա վառ նե րում, հիմ նադ րել Ազ գա յին հի վան դա նո ցը: Հո վա-
նա վո րել է ե րի տա սարդ Գ րի գո րին, հե տա գա յում (1835 թ.) 
ձեռ նադ րել կու սակ րոն քա հա նա:

7. Մկր տիչ ա մի րա Ճե զաիրլ յան (1805-1861) – մե ծա հա րուստ, 
սադ րա զամ Ռե շիդ փա շա յի բան կիրն ու անձ նա կան բա րե-
կա մը, Կ. Պոլ սի մաք սա տան տնօ րեն: Հո վա նա վո րել է պոլ-
սա հայ դպրո ցա կան ու թա թե րա կան ձեռ նարկ նե րը:

8. Վ րի պակ է. հայ կա թո լիկ նե րը, որ պես Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ-
րիար քա րա նից ան կախ և  ա ռան ձին կրո նա կան հա մայնք 
Օս ման յան կայս րու թյու նում ճա նաչ վել են 1829 թ. սեպ տեմ-
բե րի 14-ին:

9. Հա կով բոս ե պիս կո պոս ( Հա կո բոս Գ Պա լա տե ցի Սե րոբ-
յան) – Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիարք 1839-1840, 1848-1856:

10. Կա րա պետ ա մի րա Պալ յան (1800-1866) - ար քու նի ճար տա-
րա պետ, 26-ից ա վե լի ար քու նա կան նշա նա վոր կա ռույց նե-
րի, սուլ թա նա կան պա լատ նե րի հե ղի նակ ( Թաք սիմ, Պե շիկ-
թաշ, Դոլ մա բահ չե և  այլն): Ե ղել է հայ մշա կույ թի հո վա նա-
վոր, բազ մա թիվ դպրոց նե րի հիմ նա դիր:

11. Աստ վա ծա տուր ե պիս կո պոս (1768-1846) - Կ. Պոլ սի Հա յոց 
պատ րիարք (1841-1844) Աստ վա ծա տուր Բ Կոս տանդ նու-
պոլ սե ցի:

12. Մատ թեոս պատ րիարք (1802-1865) - Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ-
րիարք(1844-1848), հե տա գա յում` Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի-
կոս (1858-1865): Հե ղի նակ է բազ մա թիվ կրո նա դա վա նա բա-
նա կան ու աստ վա ծա բա նա կան եր կա սի րու թյուն նե րի:

13. Մաք սուտ և Ճա նիկ ա մի րա ներ - խոս քը արևմ տա հա յոց 
մշա կու թա յին ու տնտե սա կան կյան քում կար ևոր դե րա կա-
տա րու թյուն ու նե ցած ա մի րա յա կան նշա նա վոր ըն տա նի քի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ Փա փազ յան եղ բայր նե րի մա սին է:

14. Աբ դուլ Մե ջիդ I – Օս ման յան կայս րու թյան սուլ թան (1839-
1861):

15. Խոս քը Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս (1843-1857) Ներ սես Ե 
Աշ տա րա կե ցի Շահ - Ա զիզ յա նի (1770-1857) կող մից 1824թ. 
Թիֆ լի սում հիմ նադր ված Ներ սիս յան դպրո ցի մա սին է:

16. Ն կա տի ու նի ռու սա կան պե տա կան և ռազ մա կան նշա նա-
վոր գոր ծիչ, Կով կա սի փո խար քա իշ խան Մ. Ս. Վո րոն ցո վին 
(1782-1856):

17. Մե հեմ մեդ - խոս քը օս ման յան սուլ թան Մու համ մադ II Ֆա-
թի հի (1451-1481) մա սին է:

18. Սար գիս ե պիս կո պոս – Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիարք (1860-
1861) Սար գիս Ե Ադ րիա նա պոլ սե ցի Գու յումճ յան:

19. Պո ղոս ե պիս կո պոս – Կ.  Պոլ սի Հա յոց պատ րիարք (1863-
1869) Պո ղոս Բ Պ րու սա ցի Թագ թագ յան ( տե՛ս ծան. 5):

20. Աբ դուլ Ա զիզ I – Օս ման յան կայս րու թյան սուլ թան (1861-
1876):

21. Գ ևորգ ե պիս կո պոս Քե րես տեճ յա նը Ա մե նայն Հա յոց կա թո-
ղի կոս է ընտր վել միա ձայն 1866 թ. սեպ տեմ բե րի 15-ին Խաչ-
վե րա ցի հինգ շաբ թի օ րը: Ա լեք սանդր II ցա րը ընտ րու թյու նը 
վա վե րաց րել է նույն թվա կա նի նո յեմ բե րի 23-ին:

22. Ն. Պ. Իգ նատև (1832-1908) – ռուս դի վա նա գետ, պե տա կան 
գոր ծիչ: 1864-1877 թթ. Կոս տանդ նու պոլ սում նախ դես պա-
նորդ, ա պա` Ռու սա կան կայս րու թյան դես պան:

23. Հա կոբ է ֆեն տի Նո րա տունկ յան (1812-1896) – Նո րա տունկ-
յան նե րի նշա նա վոր ըն տա նի քից, ար քու նի հա ցա գոր ծա-
պետ, ազ գա յին բա րե րար, հո վա նա վո րել է դպրո ցա շի նու-
թյա նը:

24. Սար գիս ար քեպ. Ջա լալ յան (1810-1879) - ե կե ղե ցա կան ու 
մշա կու թա յին գոր ծիչ: Ե ղել է Ի մե րե թիա յի և Վ րաս տա նի 
(1857-1863), ա պա Ղա րա բա ղի (1867-1870) հա յոց թե մա կալ 
ա ռաջ նորդ: Գ ևորգ Դ կա թո ղի կո սի մեր ձա վո րա գույն զի նա-
կի ցը:

25. Խոս քը Մեծ իշ խան, Կով կա սի փո խար քա Մի խա յիլ Նի կո-
լայ ևի չի (1862-1882) մա սին է:

26. Ս տե փան Փա փազ յան (1839-1888) - արևմ տա հայ նշա նա-
վոր գրող, ման կա վարժ, լրագ րող:

27. Ս տե փա նոս ա վագ քա հա նա Ման դին յան (1805-1876) – 
Ճա նաչ ված ման կա վարժ, Ներ սիս յան դպրո ցի եր կա րամ յա 
ու սու ցիչ:

28. Ս տե փա նոս Նա զար յանց (1812-1879) – ն շա նա վոր մտա վո-
րա կան, ման կա վարժ, գրա կա նա գետ: Բարձր է գնա հա տել 
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Գ ևորգ Դ կա թո ղի կո սի լու սա վոր չա կան գոր ծու նեու թյու նը, 
ա ռա ջար կել իր ա ջակ ցու թյու նը:

29. Սի մեոն Ա Եր ևան ցի (1710-1780) - Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի-
կոս (1763-1780): Գ ևորգ Դ կա թող կո սը չա փա զանց բարձ է 
գնա հա տել Սի մեոն Եր ևան ցու գոր ծու նեու թյու նը, նրան հա-
մա րել իր հոգ ևոր ծնո ղը:

30. Պա պա Համ բար ձում – խոս քը եր գա հան, ե րա ժիշտ, ման կա-
վարժ, նոր հայ կա կան ձայ նագ րու թյան ստեղ ծող Համ բար-
ձում Լի մոնճ յա նի (1768-1839) մա սին է:

31. Նի կո ղա յոս Թաշճ յան (1841-1885) - ե րաժշ տա գետ, եր գա-
հան, ման կա վարժ: Գ ևորգ Դ կա թո ղի կո սի մեր ձա վո րա գույն 
զի նա կից նե րից:

32. Ն կա տի ու նի « Ձայ նագ րեալ եր գե ցո ղու թիւնք Սր բոյ Պա-
տա րա գի» (1874), « Ձայ նագ րեալ շա րա կան հո գե ւոր եր գոց» 
(1875), « Ժա մա գիրք» (1877), « Ձայ նագ րեալ քա ղո ւածք օրհ-
նու թեանց» (1882) գրքե րը:

33. Պիոս Թ պապ (1846-1878) – կա թո լի կա կան – հ ռո մեա կան 
ե կե ղե ցու նշա նա վոր գոր ծիչ: Հռ չա կել է պա պի անս խա լա-
կա նու թյան դոգ ման: Ու ժե ղաց րել է կա թո լիա կան քա րոզ չու-
թյու նը հա յու թյան շրջա նում, ո րի դեմ հա ջո ղու թյամբ պայ-
քա րել է Գ ևորգ Դ կա թո ղի կո սը:

34. Տվ յալ ժա մա նա կա հատ վա ծի Կի լի կիո և Աղ թա մա րի կա թո-
ղի կո սու թյուն նե րի գա հա ցան կը ըստ Մա ղա քիա ար քեպ. 
Օր ման յա նի, հետև յալ տեսքն ու նի`

Ա թոռ Կի լի կիո

Տեր Մի քա յել Բ Ս սե ցի Ա ջա պահ յան – 1833-1855
Տեր Կի րա կոս Բ Ս սե ցի Ա ջա պահ յան – 1855-1866
Տեր Մկր տիչ Քեֆ սիզ յան Մա րաշ ցի – 1871-1894

Ա թոռ Աղ թա մա րի
Տեր Պետ րոս (Պ յուլպ յուլ) – 1858-1864
Տեր Խա չա տուր Բ Շի րո յան – 1864-1895

35. Մկր տիչ ե պիս կո պոս Խ րիմ յան (1820-1907) - ա կա նա վոր 
հոգ ևոր-ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ, Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիարք 
(1869-1873), Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի կոս Մկր տիչ Ա Վա նե-
ցի Խ րիմ յան (1892-1907):

36. Մկր տիչ ե պիս կո պոս – խոս քը վե րա բե րում է Կի լի կիո 
Մկրտիչ Քեֆ սիզ յան Մա րաշ ցի կա թո ղի կո սին:

37. Ներ սես ե պիս կո պոս Վար ժա պետ յան (1837-1884) - ե կե-
ղե ցա կան, հա սա րա կա կան գոր ծիչ, Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ-
րիարք (1874-1884):

38. Աղ թա մա րի վեր ջին կա թո ղի կոս Խա չա տուր Բ Շի րո յան 
(1864-1895):

39. Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի կոս Հա կոբ Դ Ջու ղա յե ցին մա հա-
ցել է 1680 օ գոս տո սի 1-ի կի րա կի օ րը Կ.  Պոլ սում: Հու ղար-
կա վո րու թյու նը տե ղի է ու նե ցել մեկ օր անց` Բե րա յի հայ կա-
կան գե րեզ մա նո ցում:

40. Չ նա յած սուլ թա նա կան ար գել քին` թա ղա պե տա րա նը տա-
րի նե րի ըն թաց քում աս տի ճա նա բար զավ թել է հայ կա կան 
գե րեզ մա նո ցը, հար թեց րել և կա ռու ցել զա նա զան շի նու-
թյուն ներ:

41. Հով հան նես Ը Կար բե ցի (1762-1842), Ա մե նայն Հա յոց կա-
թո ղի կոս (1831-1842):

42. Մկր տիչ Սա նա սար յան (1818-1889) – ռու սա կան պե տա կան 
պաշ տոն յա, մե ծա հա րուստ, ազ գա յին բա րե րար: Հո վա նա-
վո րել է դպրո ցա շի նու թյա նը, Վա նում հիմ նադ րել Մա րիամ-
յան, Կա րի նում` Սա նա սար յան և  այլ բազ մա թիվ վար ժա-
րան ներ: Ն յու թա կան հսկա յա կան մի ջոց ներ է տրա մադ րել 
Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նին և մաս նա վո րա պես Գ ևորգ յան 
ճե մա րա նին:

43. Հով հան նես Հով նան յան – պե տա կան գաղտ նի խորհր-
դա կան, մե ծա հա րուստ, ազ գա յին բա րե րար: Հիմ նադ րել և 
ն յու թա պես ա ջակ ցել է բազ մա թիվ դպրոց նե րի, մաս նա վո-
րա պես Թիֆ լի սի « Մա րիամ յան – Հով նան յան օ րիոր դաց 
դպրո ցը»: Սերտ, բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն ներ է ու-
նե ցել Գ ևորգ Դ կա թո ղի կո սի հետ: Հատ կան շա կան է, որ 
1867 թ. օ գոս տո սին Ս. Պե տեր բուրգ ուղ ևո րու թյան ժա մա-
նակ Հայ րա պե տին Մոսկ վա յում հյու րըն կա լել է Հով նան յան 
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ըն տա նի քը: Ֆի նան սա կան զգա լի մի ջոց ներ է տրա մադ րել 
հատ կա պես Գ ևորգ յան ճե մա րա նին, ինչ պես հիմ նադր մա նը, 
այն պես էլ կա հա վոր մա նը, կա ռու ցել ճե մա րա նի ննջա րա նա-
յին մաս նա շենքն ու սե ղա նա տուն:

44. Ա բել ար քեպս. Մ խի թար յան (1804-1873) – ն շա նա վոր մշա-
կու թա յին, ե կե ղե ցա կան ու հա սա րա կա կան գոր ծիչ, պատ-
մա բան: Ե ղել է «Ա րա րատ» ամ սագ րի հիմ նա դիր խմբա գի-
րը: Հե ղի նա կել է « Պատ մու թիւն մե նաս տա նին Հա ռի ճոյ ի 
Շի րակ» (1856), « Պատ մու թիւն ժո ղո վոց Հա յաս տա նեայց 
ե կե ղեց ւոյ» (1874) և  այլ եր կա սի րու թյուն ներ:

45. Խո րեն ե պիս կո պոս Ս տե փա նե (1840-1900) – հոգ ևոր-ե կե-
ղե ցա կան և մ շա կու թա յին նշա նա վոր գոր ծիչ, ման կա վարժ, 
խմբա գիր: Սերտ հա մա գոր ծակ ցել է Գ ևորգ Դ կա թո ղի կո-
սի հետ: Դա սա վան դել է Գ ևորգ յան ճե մա րա նում, խմբագ րել 
«Ա րա րատ» ամ սա գի րը:

46. Անդ րեաս ա քեպս. Տեր-Անդ րեաս յան (1834-1882) - ե կե ղե-
ցա կան նշա նա վոր գոր ծիչ, Գ ևորգ Դ կա թո ղի կո սի մեր ձա վո-
րա գույն օգ նա կան նե րից: Ե ղել է Մայր Ա թո ռի մա տե նա դա-
րա նա պետ, վա նա կան կա ռա վա րու թյան նա խա գահ, Գ ևորգ-
յան ճե մա րա նի տե սուչ:

47. Մով սես Գ Տաթ ևա ցի (Ս յու նե ցի, 1578-1632) - Ա մե նայն 
Հա յոց կա թո ղի կոս (1629-1632): Հայ կա կան ե կե ղե ցա կան 
կյան քի, մշա կու թա յին վե րա զար թոն քի հիմ նա դիր: Վե րա-
կանգ նել ու կա ռու ցել է բազ մա թիվ ե կե ղե ցի ներ ու վան քեր, 
հիմ նադ րել դպրոց ներ:

48. Խո րեն ար քեպս. Գալ ֆա յան ( Նար Պեյ, 1832-1892) - ե կե ղե-
ցա կան, հա սա րա կա կան, մշա կու թա յին գոր ծիչ, գրող, ման-
կա վարժ: Ժա մա նա կին Վե հա փառ Հայ րա պե տը մտադ րու-
թյուն է ու նե ցել Խո րեն Գալ ֆա յա նին նշա նա կե լու Գ ևորգ-
յան ճե մա րա նի տե սուչ, սա կայն հան գա մանք նե րը թույլ չեն 
տվել:

49. Գաբ րել ար քեպս. Այ վա զովս կի (Այ վազ յան, 1812-1880) - 
ե կե ղե ցա կան նշա նա վոր գոր ծիչ, ման կա վարժ, խմբա գիր, 
պատ մա բան, Սի նո դի ան դամ: Գ ևորգ յան ճե մա րա նի ա ռա-
ջին տե սուչ:

50. Աբ գար յան Հա րու թյուն – Ճար տա րա պետ, հե ղի նակ է 
Կ.  Պոլ սում կա ռուց ված մի քա նի նշա նա վոր կա ռույց նե րի: 

Վե հա փառ Հայ րա պե տի հետ ու ներ անձ նա կան մտեր մու-
թյուն, ո րի կող մից էլ 1869-ին հրա վիր վել է Ս. Էջ միա ծին` 
Գ ևորգ յան ճե մա րա նի շեն քը կա ռու ցե լու: 1870 թ. չբա ցա-
հայտ ված հան գա մանք նե րում սպան վել է Վա ղար շա պա-
տում:

51. Սար գիս Պալ յան (1835-1899) - ար քու նի ճար տա րա պետ, 
կա ռու ցել է ծո վեզր յա ար քու նի ա մե նան շա նա վոր ա պա-
րանք նե րը: Հիմ նադ րել է մի քա նի հայ կա կան դպրոց ներ: 
Գ ևորգ Դ կա թո ղի կո սի վստահ ված ան ձը:

52. Վա հան ծ. Վար դա պետ Բաս տամ յան (1842-1881) – հոգ ևոր-
ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ, ման կա վարժ, հա յա գետ: Գ ևորգ յան 
ճե մա րա նի հիմ նա դիր ու սու ցիչ նե րից, 1878-ից ժա մա նա կա-
վոր տե սուչ: Ի րա կա նաց րել է Մ խի թար Գո շի Դա տաս տա-
նագր քի հրա տա րա կու թյու նը (1884):

53. Ա րի տա կես ար քեպ. Սեդ րակ յան ( Մե լիք-Ա ռա քել յան, 1845-
1906) - ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ, ման կա վարժ, պատ մա բան, 
Գ ևորգ յան ճե մա րա նի ա ռա ջին ու սու ցիչ նե րից, տե սուչ (1891-
1893): Հե ղի նակ է « Հա յաս տա նեայց ե կե ղե ցու պատ կե րա-
յար գու թիւ նը» (1904) ու սում նա սի րու թյան:

54. Գ ևորգ Վար դա պետ Սու րեն յանց (1847-1930) – ն շա-
նա  վոր ե կե ղե ցա կան, ազ գա յին գոր ծիչ, Ա մե նայն Հայոց 
կաթողիկոս Գևորգ Ե (1911-1930): Գևորգյան ճեմարանի 
առաջին ուսուցիչներից:

55. Սուքիաս արքեպս. Պարզյանց (1837-1914) – հոգևոր-եկե-
ղեցական նշանավոր գործիչ, բանասեր, մանկավարժ: 
Գևորգյան ճեմարանի առաջին ուսուցիչներից, տեսուչ (1895-
1899): «Արարատ» ամսագրի խմբագրապետ (1897-1899):

56. «Երևանի արքունի ճարտարապետ» - խոսքը Երևան քաղաքի 
գլխավոր ճարտարապետ, կապիտան Ս. Ի. Վորոնցով – 
Վելյամինովի մասին է:

57. Սիմոնականություն – Որոշակի վարձի դիմաց հոգևոր աս-
տիճան ձեռք բերելը:

58. Ա. Հ. Տեր Ղուկասով (1819-1881) – ռուսական բանակի զո-
րավար, գեներալ-լեյտենանտ:

59. Ի. Դ. Լա զարև (1820-1879) – ռու սա կան բա նա կի զո րա վար, 
գե նե րալ-լեյ տե նանտ: 1877-1878թթ. ռուս-թուր քա կան պա-
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տե րազ մի ժա մա նակ գլխա վո րել է Կար սի գրո հը և գ րա վու-
մը:

60. Մ. Տ. Լո ռիս Մե լի քով (1825-1888) - ռու սա կան պե տա կան 
և ռազ մա կան նշա նա վոր գոր ծիչ, գե նե րալ-համ հարզ: Դաղս-
տա նի զին վո րա կան կա ռա վա րիչ, Դեր բեն դի քա ղա քա պետ, 
Թե րե քի մար զի պետ, Աստ րա խա նի, Սա րա տո վի, Սա մա րա-
յի, Խար կո վի նա հան գա պետ, ներ քին գոր ծե րի նա խա րար:

61. Ակ նար կը վե րա բե րում է Նոր Նա խիջ ևա նի քա ղա քագ լուխ-
ներ Կա րա պետ Հայ րա պետ յա նի և Հա րու թյուն Խա լիբ յա-
նի, ինչ պես նաև նրանց կող ման կից նե րի միջև 1860-ա կան 
թվա կան նե րին ծա վալ ված ան հաշտ պայ քա րին, ո րը խիստ 
բա ցա սա բար էր անդ րա դար ձել տվյալ գաղ թա վայ րի հա սա-
րա կա կան-քա ղա քա կան և  ազ գա յին կյան քին վե րա բե րող 
բա զում խնդիր նե րի վրա:

62. Ա. Մ. Գոր չա կով (1798-1853) – ռու սա կան պե տա կան նշա-
նա վոր գոր ծիչ, դի վա նա գետ, ար տա քին գոր ծոց նա խա րար 
(1856-1882):

63. Պ. Ա. Շու վա լով (1827-1889) – ռու սա կան պե տա կան գոր ծիչ, 
դի վա նա գետ, Ա լեք սադր II կայ սեր մեր ձա վո րա գույն խորհր-
դա կա նը:

64. Ա վե լի ուշ Գ ևորգ Դ կա թո ղի կո սի կյան քի և գոր ծու նեու թյան 
ա ռա ջին շրջա նի նկա րա գի րը ներ կա յաց րել է Վե հա փա ռի 
մտե րիմ նե րից Վահ րամ ար քեպս. Ման կու նին (1846-1920): 
Ն րա «Գ ևորգ Դ և  իր ժա մա նա կը» ու սում նա սի րու թյան 
ա ռա ջին մա սը լույս է տե սել Փա րի զում հրա տա րակ վող 
« Վեմ» հան դե սում (1934-1937թթ հա մար նե րում, մնա ցել է 
ա նա վարտ): 2004 թ. « Մուղ նի» հրա տա րա կու թյու նը « Վա-
վե րագ րեր Հայ ե կե ղե ցու պատ մու թյան» մա տե նա շա րով 
( Գիրք ԺԱ) լույս է ըն ծա յել «Գ ևորգ Դ Կոս տանդ նու պոլ սե-
ցի Քե րես տե ճեան. Կա թո ղի կոս Ա մե նայն հա յոց (1866-1882) 
մե ծա դիր հա տո րը (1024 էջ)` Սանդ րո Բեհ բուդ յա նի աշ խա-
տակ ցու թյամբ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Երկու խոսք (Պ. Հ. Հովհաննիսյան )  .....................................5

Գլուխ Ա. – Ծնունդ եւ մանկութիւն  ........................................9

Գլուխ Բ.  – Վարդապետ եւ քարոզիչ ....................................11

Գլուխ Գ.  – Պրուսայի առաջնորդ .........................................17

Գլուխ Դ.  – Եպիսկոպոս .........................................................23

Գլուխ Ե.  – Կ. Պոլսի պատրիարք .........................................28

Գլուխ Զ.  – Կրկին Պրուսայի առաջնորդ .............................33

Գլուխ Է.  – Ս. Էջմիածին գալը ..............................................36

Գլուխ Ը. – Ժամանակի պահանջները կաթողիկոսից .......39

Գլուխ Թ. – Անդրանիկ կոնդակը եւ ձեռնարկութիւն ները 

եկեղեցու բարեկարգութեան եւ պահպանութեան 

համար ..................................................................................43

Գլուխ Ժ. – Սսոյ եւ Աղթամարայ կաթողիկոսութեանց 

խնդիրը .................................................................................50

Գլուխ ԺԱ. – Եկեղեցու շահերի եւ գոյքերի 

պաշտպանութիւն եւ բարեկարգութիւն ..........................58

Գլուխ ԺԲ. – Վանական կեանքի բարեկարգութեան 

հոգս ......................................................................................65

Գլուխ ԺԳ. – Վանական կառավարութիւն, տպարա-

նական յանձնաժողով եւ «Արարատ» ամսագիր ...........68

Գլուխ ԺԴ.  – Եկեղեցականների ժառանգութեան

խնդիր ...................................................................................70

Գլուխ ԺԵ.  – Դպրոցներ  ........................................................72

Գլուխ ԺԶ.  – Ժառանգաւորաց Ճեմարան ...........................78



260 261

Գլուխ ԺԷ. – Արժանաւոր եկեղեցականներ ունենալու

 համար տարած հոգսերը ..................................................86

Գլուխ ԺԸ.  – Անիրաւ յարձակումներից Մեծ Հայրապետի 

կրած վշտերը իւր կեանքի վերջին տարիներում ...........93

Գլուխ ԺԹ.  – Ճանապարհորդութիւն դէպի 

Պետերբուրգ եւ այլ մանր ուղեգնացութիւններ 

ու օդափոխութիւններ. Բիւրականի ամառանոց ...........98

Գլուխ Ի. – Գէորգ Դ-ի հանդիսակատարութիւնները 

եւ նորա մահը ....................................................................104

Հավելվածներ 1-13 .......................................................................

Ծանոթագրություններ ................................................................

ՄԱՆՈՒԿ  ԱԲԵՂՅԱՆ

Գևորգ Դ. 

Մեծագործ Կաթողիկոս 

Ամե նայն Հայոց

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ – 2014

Հրա տա րակ չական բաժնի 
տնօ րեն՝

Շահե վրդ. Անանյան

Հրա տա րակ չական Խորհրդի 
անդամն եր՝

Տ. Գևորգ եպս. Սարոյան, 
Տ. Զաքարիա վրդ. Բաղումյան, 
Տ. Գարեգին աբղ. Համբարձումյան,
Ա. Մադոյեան, Պ. Յովհաննիսեան,
Գ. Տեր-Վարդանյան

Սրբագրիչ՝  

Էջադրումը՝ Ղևոնդ քահանա Մայիլյանի

Թուղթ՝ օֆսեթ 80 գր., չափսը՝ 60x84 1/16,

ծավալը՝ 264 էջ, տպաքանակը՝ 300:

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՏՊԱՐԱՆ


