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Заседание национального совета 
крымских армян прошло в ялте

30 сентября в 
Ялте прошло оче-
редное заседание 
Национального со-
вета крымских ар-
мян. Эта избранная 
на съезде структура 
заменяет правление 
Региональной ар-
мянской националь-
но-культурной авто-
номии Республики 
Крым (РАНКАРК). 
Руководит советом 
её председатель Ва-
гаршак Мелконян. 
В составе совета – 
заместитель пред-
седателя РАНКАРК 
и председатели всех 
местных армянских 
национально-культурных автономий Крыма. 
По традиции на заседаниях присутствуют ру-
ководители структур национально-культурной 
автономии. Кроме того, заседания Националь-

ного совета открыты для посещения любым 
членам общины.

На совете обсуждались насущные вопросы 
армянской общины. С информацией о проде-
ланной работе выступили председатель РАН-
КАРК В. М. Мелконян, председатель МАН-
КАГОС А. Г. Мартоян. Заместитель председа-
теля В. В. Вермишян рассказал о предстоящих 

до конца года мероприятиях в рамках Дней 
армянской культуры в Крыму, посвящённых 
200-летию И. К. Айвазовского, о получении 
гранта Госкомнаца РК по организации культур-
но-этнографического центра «Армянский дво-

рик», а также при-
звал председателей 
местных автономий 
организовать под-
писку на журналы 
«Голубь Масиса» и 
«Наш Крым».

Совету был 
представлен новый 
председатель Мест-
ной армянской на-
ционально-куль-
турной автономии 
городского округа 
Бахчисарай Вла-
димир Каракулян, 
который высказал 
свои соображения 
по организации де-
ятельности нацио-
нально-культурной 
автономии. 

Совет выразил удовлетворение по поводу 
прошедших в разных городах полуострова ме-
роприятий в рамках Дней армянской культуры 
в Крыму и принял решение об усилении роли 
местных армянских национально-культурных 
автономий. Председателям дано задание о со-
ставлении планов и проведении подписки жур-
налов на 2018 год.

Официально



3

го
л

уб
ь 

м
а

с
и

с
а

  #
 4

 2
0

1
7

Սեպտեմբերի 18–20-ին 
Երևանում կայացավ «Հայաստան-
Սփյուռք» վեցերորդ համաժողովը, 
որն անցավ «Փոխադարձ 
վստահություն, միասնականություն և 
պատասխանատվություն» խորագրի 
ներքո։ Այն տեղի ունեցավ հայ ժողովրդի 
կյանքում կայանալիք երկու կարևոր 
իրադարձությունների նախաշեմին. 
2018 թվականի մայիսի 28-ին տոնվելու է 
Հայաստանի առաջին հանրապետության 
կազմավորման 100-ամյակը, իսկ 
աշնանը՝ քաղաքամայր Երևանի 2800-
ամյա հոբելյանը։ 

Համաժողովի թեմատիկ նիստերն 
անցկացվեցին 4 հիմնական 
ուղղություններով՝ «Հայաստանի 
զարգացման հիմնախնդիրները», 
«ՀՀպաշտպանական քաղաքականության 
առանձնահատկությունները ժամանակակից 
մարտահրավերների պայմաններում», 
«Արտաքին քաղաքականության օրակարգ» և 
«Հայապահպանության հիմնախնդիրներ»։

Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային 
համալիրում կայացած Համաժողովի հանդիսավոր 
բացման լիագումար նիստում ելույթ ունեցան 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ Սերժ 
Սարգսյանը, Արցախի Հանրապետության Նախագահ 
Բակո Սահակյանը, ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ 
Հակոբյանը։ Ամբողջ աշխարհից հավաքված 1500-ից 
ավելի հայերին իրենց հայրապետական օրհնության 
խոսքն ուղղեցին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն 

«вЗаимное доверие, объединение 
и ответственность»

Под этим девизом 18-20 сентября 2017 года в Ереване прошёл VI Всеармянский 
форум «Армения-Диаспора» при участии более полутора тысячи делегатов 
из армянских общин разных стран мира. 

ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հայոց Կաթողիկոսը և Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Մեծի Տանն 
Կիլիկիո Կաթողիկոսը։

Դրանից հետո մասնակիցներն իրենց աշխատանքը 
շարունակեցին հիմնական ուղղություններից՝ 
նախապես ընտրված թեմատիկ նիստերում։

Այդ կարևոր միջոցառմանը Ղրիմի 
Հանրապետությունն արդեն երկրորդ անգամ 
ներկայացնում էր Ղրիմի Հանրապետության և 
Սիմֆերոպոլ քաղաքի հայկական ազգամշակութային 
ինքնավարությունների նախագահի տեղակալ, 
«Մասյաց աղավնի» ամսագրի գլխավոր խմբագիր 
Վահան Վերմիշյանը։ Մեր ներկայացուցիչն 
աշխատում էր արտերկրում հայապահպանության 
հիմնախնդիրները քննարկող հանձնաժողովի կազմում։

Երկօրյա զեկուցումների և  քննարկումների 
արդյունքների համաձայն՝ Համաժողովն 
ընդունեց Հայտարարություն։

Միջոցառման շրջանակներում՝ 
Սփյուռքից ժամանած 
պատգամավորների համար 
կազմակերպվել էին նաև 
ընդունելություններ և մշակութային 
հագեցված ծրագիր։

Սեպտեմբերի 21-ին 
պատգամավորների մի մասը հատուկ 
հրավերով մասնակցեց  ՀՀանկախության 
օրվա կապակցությամբ տրված՝ 
ՀՀՆախագահի ընդունելությանը, 
որը կայացավ ՀՀպաշտպանության 
նախարարության համալիրում։

Официально
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Официально

Հոկտեմբերի 12-ին ՀՀ սփյուռքի նախարար 
Հրանուշ Հակոբյանն ընդունեց Գրողների 
համահայկական 6-րդ համաժողովի մասնակից 
սփյուռքահայ հայագիր և օտարագիր գրողներին՝ 
Հայաստանի գրողների միության նախագահ 
Էդվարդ Միլիտոնյանի գլխավորությամբ:

Է. Միլիտոնյանը Սփյուռքի նախարարին 
ներկայացրեց հոկտեմբերի 8-12-ը Ծաղկաձորում 
կայացած համաժողովի արդյունքները՝ նշելով, 
որ անդրադարձ է կատարվել հայ գրականության 
արդի խնդիրներին: 

Սփյուռքի նախարարը հանդիպեց 
Գրողների համահայկական 

6-րդ համաժողովի մասնակիցների հետ

Ողջունելով հյուրերին՝ Սփյուռքի նախարարը 
նշեց, որ հայկական մամուլն ակտիվորեն 
լուսաբանեց  համաժողովի աշխատանքները, 
ինչն էլ հայ հասարակությանը հնարավորություն 
ընձեռեց ծանոթանալ սփյուռքահայ գրողներին 
և նրանց ստեղծագործությանը: Նախարարը 
կարևորեց նաև օտար լեզվով հայ գրականությունն 
ու միտքն աշխարհին ներկայացնելու հանգամանքը: 
«Ժամանակակից հայ գրականությունը մեծ 
հարստություն է ստեղծել, որին պիտի հասու լինի 
ոչ միայն հայ, այլև օտարազգի ընթերցողը: Այս 

իմաստով շատ կարևոր է մեր 
օտարագիր գրողների դերը: 
Սփյուռքահայ գրողներից 
շատերը մասնակցեցին նաև 
Հայաստան-Սփյուռք 6-րդ 
համաժողովին, և այս երկու 
համաժողովները լավագույն 
հնարավորություն էին ինչպես 
գրող-ընթերցող, այնպես էլ 
հայաստանցի և սփյուռքահայ 
գրողների միջև նոր կապերի 
ստեղծման համար», – նշեց 
նախարարը: 

Սփյուռքի նախարարը 
հավելեց, որ հայ գրողներն են 
մտավորականության զարդը, 
քանի որ նրանք ոչ միայն 
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ստեղծում են նոր գործեր, այլև մայրենի 
լեզվի կրողներն ու պահապաններն են 
օտար երկրներում: 

Բարձր գնահատելով ամիրիկահայ 
գրող, թարգմանիչ և խմբագիր Սարգիս 
Վահագնի՝ սփյուռքում հայ մշակույթի 
տարածմանը նպաստող գործունեությունը 
և ստեղծագործական գործունեությամբ 
Հայաստան-Սփյուռք գործակցության 
զարգացմանը բերած ավանդը՝ նախարար 
Հրանուշ Հակոբյանը պարգևատրեց նրան 
Սփյուռքի նախարարության «Վիլյամ 
Սարոյան» մեդալով:

Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ 
ընդունելության և պարգևի համար՝ 
Սարգիս Վահագնը նշեց, որ հպարտանում 
է Սփյուռքի նախարարության 
գործունեությամբ:

Վրաստանում հայ գրողների «Վերնատուն» 
միության նախագահ, վրաց խորհրդարանի 
նախկին պատգամավոր Ժորա Սնխչյանն ընդգծեց, 
որ Սփյուռքի նախարարության հետ ակտիվ 
համագործակցության արդյունքում միությունը 
կարողանում է արագ լուծել իր խնդիրները: 

Իրանահայ գրող Վարանդն իր 
ստեղծագործությունների վերջին ժողովածուն 
նվիրելով Սփյուռքի նախարարին՝ նկատեց, 
որ համաժողովի ձևաչափով հանդիպումները 
գրողներին լավագույն հնարավորություն են 
ընձեռում միասին աշխատելու, համատեղ գրական-
մշակութային ծրագրեր մշակելու և իրագործելու:

Ռումինահայ գրող Մադլեն Գարագաշյանը 
շեշտեց, որ «Արի տուն»-ը լավագույն 
հայադարձության  ծրագիրն է, և այս տարի իրենց 
համայնքից ծրագրին մասնակցած երկու աղջնակ 
վերադարձել են Ռումինիա ու ակտիվորեն 
ներգրավվել համայնքում իրականացվող 

Официально

հայապահպանական ծրագրերին, հանդես են 
գալիս հետաքրքիր նախաձեռնություններով:

Լիբանանահայ գրող, հրապարակախոս 
Խաչիկ Դեդեյանն իր հերթին շնորհավորեց 
Սփյուռքի նախարարին՝ վերջերս տպագրած 
«Հայկական Սփյուռքը հարափոփոխ աշխարհում» 
հանրագիտարանային նշանակություն ունեցող 
աշխատության համար:

Ամերիկահայ Ֆիրա Ակյանը նշեց, որ 
նախարարությունում ստացավ այն ջերմությունը, 
որն անհրաժեշտ է գրողին լավագույն զգացումներով 
լիցքավորվելու համար:

Քննարկվեցին առաջիկայում իրանահայ, 
վիրահայ, պոլսահայ գրողների օրերը 
Հայաստանում անցկացնելուն, ինչպես 
նաև երիտասարդ գրողների ընդլայնված 
խորհրդակցության կազմակերպմանը վերաբերող 
հարցեր:  

Հանդիպման ավարտին Սփյուռքի նախարարը 
գրողներին նվիրեց «Գրական Սփյուռք – 2016» 
տարեգիրքը:
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В далеком 1989 году, когда в старой дореволю-
ционной армянской школе по улице Кавказской в 
Симферополе начала действовать национальная 
воскресная школа, мы и мечтать не могли, что 
дети будут изучать родной язык в общеобразо-
вательных школах, где работать будут учителя, 
получившие образование для его преподавания в 
Крыму. И в том же далеком 1989 году у нас было 
всего два класса – для младших и старших. В 
первом могли учиться дети с 7 до 15-16 лет, а во 

втором, где преподавал я, возраст учащихся ко-
лебался от 16 до 75 лет. Племянница композито-
ра Александра Спендиарова – 75-летняя Мария 
Спендиарова была прилежной ученицей и приез-
жала ради этих двух часов изучения армянского 
языка из Севастополя. Вот ещё  один феномен тех 
лет: это всенародный, я бы даже сказал интерна-
циональный энтузиазм в приобретении того, чего 
люди были лишены долгие годы. В моем клас-
се учились взрослые люди разных национально-

пУсть никогда не иссякнет родник

стей, иногда родители со своими детьми сидели 
за одной партой. Кстати, о партах: в этом здании, 
которое принадлежало школе №16, учились дети 
с 1 по 4 класс. Поэтому когда дяди и тети под-
нимались, чтобы ответить на вопрос или идти к 
доске, нередко поднимались с партой вместе. 

А сегодня мы проводим языковой конкурс 
«Ахпюр» («Родник») уже в семнадцатый раз. И 
каждый год – это преодоление новых высот, до-
стижение новых успехов. Вот результат совмест-

ного коллективного тру-
да преподавателей, детей 
и родителей.

Было бы несправед-
ливо не подчеркнуть в 
этих достижениях боль-
шую роль директора Не-
традиционной армянской 
школы (НАШ) Тамары 
Виноградской-Григорян. 

Итак, 14 октября 2017 
года в актовом зале шко-
лы № 33 в полном разгаре 
конкурс «Ахпюр-2017». 
Тема декламации – по-
эзия выдающегося ар-
мянского поэта Егише 
Чаренца.

Звонкие голоса детей 
уносят присутствующих 

в просторы Армении, где величественно восседа-
ет библейский Арарат. И возникающие чувства 
двойственные: ностальгия по родному краю и 
гордость за тех детей, которые на языке своих 
предков продолжают говорить и воспевать свою 
древнюю родину. Однако Крым и Россия стали 
нам второй родиной, и русский язык стал для нас 
родным. И то, что каждый выступающий эмоци-
онально переживал во время декламации, озна-
чает, что армянский для них является также род-

ным языком. 
Дети, рожденные от смешанных 

браков, первыми усваивают язык 
окружения. Этому способствуют 
семья и родственники, детский сад, 
школа и улица. Как и на конкурсах 
прошлых лет, это особенно чувство-
валось во время чтения: произноше-
ние и понимание содержания текста.  

В этом конкурсе практически 
нельзя было кого-то выделить. Соб-
ственно говоря, кого-то выделить 
для награждения также было не-
просто. Все дети выступали очень 
хорошо. И все-таки жюри в соста-
ве председателя Станислава Яна, 
членов – Грачья Хачатряна, Гаяане 

Образование
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Торосян, Шамира Хубларяна и Елены Габриелян 
определили победителей и призё-
ров конкурса. 

Гран-при конкурса «Ахпюр  – 
2017» завоевали Мария Машла-
хян и Марианна Шахбазян.

В начальной группе первое 
место заняла Елизавета Акопян, 
третье – Артур  Геворкян. 

В младшей группе победила 
Мелине Арутюнян, на втором 
месте – Аршак Ананян. Третье 
место между собой поделили 
Мариам Гюлумян и Сергей Ха-
чатурян.

В средней группе на пер-
вом месте Гоар  Саакян, на 
втором – Мане Ханданян и Ма-
рианна Бельченко, на третьем – 

Гукас Ахвердян и Лаура Мов-
сисян. Кроме дипломов, дети 
получили призы и подарки. 

Огромную благодарность 
от имени жюри выражаем 
преподавателям Анжеле Аве-
тисян и Гоар  Петросян, кото-
рые во время всего конкурса 
переживали за каждого ребен-
ка, за каждое выступление. 

17 лет «журчит» конкурс 
«Ахпюр», разнося знания и 
радости. Язык является осно-
вополагающим фактором для 
определения национальной 
идентичности. И пусть никог-
да не иссякнет этот родник.  

Ян Станислав, 
заслуженный 

журналист РК

Образование
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в боях За крым

Вартан 
ГриГоряН

Начало в № 3 2013 г.,  № 1 2014 г., № 1 2016 г., №№ 1, 2, 3, 2017 г.

Три ордеНа за Керчь 
КомроТы Н. Н. айрапеТяНа

Командир  стрелковой роты 1133 СП 89 Та-
манской стрелковой дивизии, капитан Норапет 
Николаевич айрапетян, 1912 г. р., уроженец с. 
Гадрут. На фронт был призван 1 июля 1941 года 
Гадрутским РВК Нагорно-Карабахской АО. В бо-
евых действиях участвовал с 6 декабря 1941 года.

По неполным данным, полученным из наград-
ных листов, которые размещены на сайте «Подвиг 
народа», только в боях за Керченский полуостров 
и г. Керчь Н. Н. Айрапетян был награжден тремя 
орденами: Красного Знамени, Отечественной во-
йны II степени и Красной Звезды. Четыре раза 
был ранен.

Был ли он награжден в боях за Севастополь, 
где его полк, получивший за отличие почетное 
наименование «Севастопольский», информации 
найти не удалось. После освобождения Крыма, в 
ходе одного из боев, капитан Н. Н. Айрапетян был 
представлен к ордену Александра Невского (При-
казом по войскам 33 армии № 22/н от 27 января 
1945 г. был награжден орденом Красной Звезды). 
В 1985 году награжден орденом Отечественной 
войны I степени. Это вся информация, которую 
удалось собрать про его боевые награды.

Из полученных за Керчь трёх боевых орденов 
на Норапета Айрапетяна первоначально удалось 
раздобыть документы только двух наградных ли-
стов. Но в ходе новых поисков все же удалось 
раздобыть и первый наградной лист, который был 
представлен за отличие, проявленное им в ходе 
Керченско-Эльтигенской десантной операции. 
Выписка из наградного листа на командира стрел-
ковой роты 3-го батальона 1133 СП Норапета Ай-
рапетяна (в документе – Аропетян):

«В наступательных операциях 11 ноября 
1943 года за расширение плацдарма на Крым-
ском полуострове первым ворвался на террито-
рию завода имени Войкова Колонковского района 
и выбил противника из занимаемых им позиций.

Достоин правительственной награды – орде-
на Красной Звезды.

Командир 1133 стрелкового полка, майор Тре-
петун, 20 ноября 1943 года».

Приказом командира 89 Таманской стрелковой 
дивизии № 035/н от 25 ноября 1943 года Н. Н. Ай-
рапетян был награжден орденом Красной Звезды.

Этим же приказом за отличие, проявленное в 
ходе Керченско-Эльтигенской десантной опера-

ции, орденом Красной Звезды были награждены 
и другие воины-армяне, которые сражались в со-
ставе 89 Таманской стрелковой дивизии:

– замковой 45 мм батареи 1137 СП, ефрейтор 
абрамян арам акопович, 1903 г. р., колхозник, 
на фронте с 1943 года, был призван Сталинским 
РВК г. Еревана. Известно, что ранее, в боях за 
Тамань, он был награжден медалью «За отвагу».

– командир  стрелковой роты 1133 СП, стар-
ший лейтенант егиазаров Георгий айрапетович, 
1923 г. р., уроженец г. Баку (про него будет рас-
сказано ниже).

– командир  стрелкового отделения 1137 СП, 
рядовой Ваган Вартанович, 1910 г. р., был при-
зван Кировабадским ГВК Азербайджанской ССР. 
По неполным данным, в годы войны он также был 
награжден орденом Отечественной войны III сте-
пени (за Керчь, ОПА № 0129/н от 31 января 
1941 г.), а также медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».

– командир  отделения противотанковых ру-
жей 1-го стрелкового батальона 1135 СП, стар-
шина Ваньян Григорий аванесович, 1910 г. р., 
уроженец п. Мартакерт Нагорно-Карабахской 
АО, был призван в мае 1942 года Мартакертским 
РВК. По неполным данным, в годы войны был на-
гражден орденом Отечественной войны II степени. 
Известно также, что он в 1985 году был награж-
ден орденом Отечественной войны I степени.

– разведчик 399 отдельной роты разведки 89 Та-
манской стрелковой дивизии Газиян Ваго Хача-
турович, 1920 г. р., в армии с 23 июля 1941 года, 
был призван Дзержинским РВК г. Баку.

– командир  отделения минометной роты 2-го 
стрелкового батальона 1135 СП, старший сержант 
Нагапедьян Карапет еревантович, 1923 г. р., 
уроженец с. Багнари Гагринского р-на Абхазской 
АССР, был призван Гагринским РВК Абхазской 
ССР. Известно также, что в 1985 году он был на-
гражден орденом Отечественной войны II степени.

– комсомольский организатор  3-го стрелкового 
батальона 1135 СП, лейтенант Фиданян арам Та-
расович, 1920 г. р., был призван Ленинаканским 
ГВК 22 июня 1941 года.

После небольшого отступления вернусь к 
Н. Н. Айрапетяну.

Своим вторым орденом (Красного Знамени) он 
был награжден за бои в г. Керчи. Выписка из на-
градного листа на лейтенанта Н. Н. Айрапетяна:

Никто не забыт
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«В наступательных операциях за г. Керчь 23-
24 января 1944 года во время десанта успешно 
высадил свою роту. Сразу же выбил противни-
ка из занимаемого рубежа, с боями ворвался в г. 
Керчь. Его рота уничтожила 5 огневых точек, 
1 автомашину с боеприпасами, 3 пушки, 5 ручных 
пулеметов. Взяты трофеи: 1 автомашина, 5 руч-
ных пулеметов, 20 винтовок.

Поднимая наступательный порыв бойцов, вы-
двигаясь вперед, лично уничтожил 15 солдат и 
офицеров. В бою за г. Керчь ранен.

Достоин правительственной награды – орде-
на Красного Знамени.

Командир 1133 СП, майор Трепетун, 28 января 
1944 года».

Приказом войскам ОПА № 0129/н от 31 ян-
варя 1944 года Н. Н. Айрапетян был награжден 
орденом Красного Знамени.

Свою третью боевую награду Н. Айрапетян по-
лучает в ходе начавшейся Крымской наступатель-
ной операции.

Выписка из наградного листа на старшего лей-
тенанта Н. Н. Айрапетяна:

«За то, что в бою за совхоз Мариенталь 11 
апреля 1944 года в момент сильного артиллерий-
ского и минометного огня противника он поднял 
свою роту и сам, непосредственно находясь в бо-
евых порядках, повел её в атаку. В результате 
чего противник был выбит с рубежа обороны, по-
теряв до 70 солдат и офицеров убитыми. Кро-
ме того, взято в плен 40 немецких и румынских 
солдат и прочие трофеи.

Достоин 3-й правительственной награды – 
ордена Отечественной войны II степени.

Командир 1133 СП, подполковник Трепетун, 
12 мая 1944 года».

Приказом частям и соединениям 156-го стрел-
кового корпуса № 022/н от 24 мая 1944 года 
Н. Н. Айрапетян был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. Вновь сделаю отсту-
пление и отмечу, что этим же орденом были на-
граждены и другие воины-армяне:

– офицер  связи штаба 1133 СП, старший лей-
тенант арутюнян мкртыч осипович, 1910 г. р., 
уроженец ст. Орджоникидзевская Сунженского 
р-на, в армии с 28.10.1941 г., был призван Сун-
женским РВК Чечено-Ингушской АССР. Извест-
но также, что в 1985 году он был награжден орде-
ном Отечественной войны I степени.

– наводчик батареи 120 мм минометов 1133 СП, 
младший сержант агаджанян Фердинанд Багоно-
вич, 1922 г. р., уроженец г. Степанавана, в армии 
с 27 июня 1941 года, был призван Кировским РВК 
г. Еревана. В годы войны он также был награжден 
орденами Красной Звезды, Славы III степени и ме-
далью «За отвагу» (1133 СП № 023/н от 3 ноября 
1943 г.). 1 августа 1986 года награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 

Выписка из наградного листа:
«Во время наступательных операций по осво-

бождению Крыма, в боях за освобождение города 

Керчь 10 апреля 1944 года из своего орудия унич-
тожил 3 миномета, 2 пулемета с прислугой, раз-
бил 1 автомашину и 4 повозки с боеприпасами.

В боях за селение Мариенталь 11 апреля 1944 
года уничтожил 81 мм миномет, станковый и 
ручной пулеметы с прислугой и подавил огонь 
минометной батареи противника.

В боях за колхоз «Большевик» 24 апреля 1944 
года подавил огневую точку и уничтожил 10 солдат.

Достоин 2-й правительственной награды – 
ордена Отечественной войны II степени.

Командир 1133 СП, подполковник Трепетун».
– командир  орудия батареи 76 мм пушек 1133 

СП, старший сержант Георгиян артуш Новосар-
тович, 1919 г. р., был призван в июле 1941 года 
Кировабадским ГВК Азербайджанской ССР. По 
неполным данным, он в годы войны был награж-
ден двумя орденами Отечественной войны II сте-
пени и двумя медалями «За отвагу».

– начальник радиостанции роты связи 1133 СП, 
красноармеец дзиваян арменак маркарович, 
1923 г. р., уроженец села Крым Мясникянского 
р-на, был призван 1 апреля 1942 года Мясников-
ским РВК Ростовской области. По неполным дан-
ным, в годы войны был награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степени, Красной Звезды, 
а также медалью «За отвагу». 1 августа 1986 года 
был награжден орденом Отечественной войны I 
степени.

Три ордеНа за Керчь КомаНдира 
роТы Г. а. еГиазароВа

Командир  стрелковой роты 1133 СП 339 СД, 
старший лейтенант Егиазаров Георгий Айрапето-
вич, 1923 г. р., уроженец г. Баку. Был призван 25 
августа 1941 года Сталинским РВК г. Баку. В боях 
за г. Керчь был награжден орденом Красного Зна-
мени. Известно также, что за участие в Керченско-
Эльтигенской десантной операции Г. А. Егиазаров 
награжден орденами Красной Звезды и Алексан-
дра Невского. Сведений о других наградах пери-
ода войны раздобыть пока не удалось. В боях за 
г. Керчь 26 января 1944 года он был ранен и эва-
куирован в госпиталь. В 1985 году был награжден 
орденом Отечественной войны I степени.

Выписка из наградного листа на командира 
стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 1133 
СП Г. А. Егиазарова:

«В наступательных операциях 8 ноября 1943 
года за овладение селением Доманкой Керчен-
ского района при отражении атаки противника 
взял взвод ПТР и выдвинулся вперед своей роты. 
Из ружья ПТР вел огонь по танкам противника. 
Когда были танки отбиты, перешел на станко-
вый пулемет и расстреливал отступающих про-
тивников. Уничтожил 10 фрицев.

Достоин правительственной награды – орде-
на Красной Звезды.

Начальник 1133 стрелкового полка, 17 ноября 
1943 года».

Никто не забыт
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Приказом командира 89 Таманской стрелковой 
дивизии № 035/н от 25 ноября 1943 года Геор-
гий Егиазаров был награжден орденом Красной 
Звезды.

На момент награждения вторым орденом за 
Крым – Александра Невского Георгий Егиазаров 
имел два ранения, но находился в строю.

Выписка из наградного листа:
«Во время наступательных операций 11-13 

ноября 1943 года за овладение заводом имени Во-
йкова первый ворвался на его территорию. А при 
наступлении на город Керчь 13 ноября 1943 года 
одним из первых со своим подразделением достиг 
его окраины.

Достоин второй правительственной 
награды – ордена Александра Невского.

Командир 1133 стрелкового полка, майор Тре-
петун, 17 ноября 1943 года».

Приказом войскам ОПА № 027/н от 18 дека-
бря 1943 года Георгий Егиазаров был награжден 
орденом Александра Невского.

 За участие в Керченско-Эльтигенской десант-
ной операции этим приказом были награждены и 
другие воины-армяне. Орденом Красного Знаме-
ни награждены:

– стрелок 1-й стрелковой роты 1133 СП 89 Та-
манской стрелковой дивизии, красноармеец Ава-
несов Аванес Джангирович, 1894 г. р., призван 
Мартунинским РВК Нагорно-Карабахской АО.

– помощник командира взвода автоматчиков 
694 СП 383 стрелковой дивизии, старший сержант 
Саакьян (Саакян) Георгий Мелконович, 1909 г. 
р., призван Кировским РВК г. Тбилиси. На мо-
мент награждения имел два ранения. Награжден 
медалью «За отвагу». По данным ОБД «Мемори-
ал», он погиб 5 декабря 1943 года и был оставлен 
на территории, занятой врагом. В другом доку-
менте сообщается, что он погиб 20 ноября и был 
оставлен на нейтральной полосе.

Орденом Красной Звезды был награжден на-
чальник административно-хозяйственной части 
89 Таманской стрелковой дивизии, старший лей-
тенант Казарян Тигран Егиазарович, 1903 г. р., 
призванный в 1940 году Спандарянским РВК 
г. Еревана. По неполным данным, в годы войны 
был награжден орденами Отечественной войны II 
степени и Красной Звезды.

Свой третий орден за Крым старший лейтенант 
Г. Егиазаров получает в ходе боев за г. Керчь.

Выписка из наградного листа:
«В наступательных операциях за г. Керчь 23-

24 января 1944 года высадился десантом со сво-
ей ротой в тыл противника в районе г. Керчь. 
Сразу же выбил противника с занимаемого ру-
бежа и с боями ворвался в г. Керчь. Его рота 
уничтожила два взвода пехоты противника, 4 
огневых точки, разрушила 2 дзота. Воодушевляя 
бойцов, находился впереди, сам лично уничтожил 
12 немецких солдат и офицеров. Будучи ранен 26 
января 1944 года, продолжал руководить ротой, 
пока не была выполнена поставленная боевая за-
дача.

Достоин второй правительственной награды 
– ордена Красного Знамени.

Командир 1133 стрелкового полка, майор Тре-
петун, 28 января 1944 года».

Приказом ОПА № 0129/н от 31 января 1944 
года Г. А. Егиазаров был награжден орденом 
Красного Знамени.

оТличиВшись В БояХ за Г. Керчь,
 Были предсТаВлеНы К ордеНу 

КрасНоГо зНамеНи…

В боях за г. Керчь приказом ОПА № 0129 от 
31 января 1944 года, помимо Г. А. Егиазарова, 
были награждены и другие соотечественники. 
Так, орденом Славы III степени этим приказом 
награждена группа бойцов армянской националь-
ности, первоначально представленная командова-
нием полка к ордену Красного Знамени. Вот их 
фамилии:

– автоматчик 1137 СП 89-ой Таманской СД, 
красноармеец михаил семенович (симонович) 
айрапетян, 1914 г. р., призван Мегринским РВК 
в феврале 1942 года. В боях за Керчь был ранен. 
Первоначально командованием полка он пред-
ставлялся к ордену Красного Знамени. Это пред-
ставление поддержало командование дивизии, но 
вышестоящее командование наградило его орде-
ном Славы III степени.

В другом документе сообщается, что до боев за 
Крым он имел одно ранение и одну контузию, а в 
боях за Тамань награжден медалью «За отвагу»: 
«… В боях за Тамань первым ворвался в тран-
шею противника, выбил из него немцев и удержал 
её до подхода своего подразделения».

В 1985 году Михаил Айрапетян был награжден 
орденом Отечественной войны I степени. С такими 
же данными (годом рождения и наградой) значит-
ся еще один соотечественник, уроженец с. Цакури 
Гадрутского р-на Нагорного Карабаха.

Выписка из наградного листа на бойца стрел-
ковой роты 1137 СП, рядового Михаила Айрапе-
тяна:

«В бою при прорыве вражеской обороны 23 ян-
варя 1944 года, на подступах к городу Керчь, вы-
полняя поставленную задачу и проникнув в тыл 
противника, огнем из личного оружия вызвал па-
нику и расстройство в рядах врага, чем создал 
условия для продвижения отделения вперед. В 
этом бою был ранен и направлен в МСБ.

За умелые действия и смелость в бою досто-
ин правительственной награды – ордена Красно-
го Знамени.

Командир 1137 СП, подполковник Полевик, 
28 января 1944 года».

Приказом ОПА № 0129 от 31 января 1944 года 
М. С. Айрапетян был награжден орденом Славы 
III степени.

– стрелок 1135 СП, красноармеец аветис Ха-
чатурович алексанян, 1910 г. р., был призван 
22 июня 1941 года Кутаисским РВК Армении. 

Никто не забыт
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Представлялся первоначально к ордену Красного 
Знамени.

Выписка из наградного листа на стрелка 
1 стрелковой роты 1135 СП:

«В боях за овладение городом Керчь 
22.1.1944 года, будучи в составе роты, решаю-
щей задачу основного прорыва долговременной 
обороны немцев на решающем направлении, не-
взирая на яростное сопротивление противни-
ка и явную в связи с тем опасность для жиз-
ни, решительно бросился на штурм вражеских 
укреплений.

Заметив сильно мешающий дзот, скрытно 
подобрался к нему и гранатами уничтожил его 
гарнизон. Ворвавшись в город Керчь, в уличных 
боях дерзкими действиями уничтожил трех 
гитлеровцев и одного захватил в плен.

24.01.1944 года тов. Алксаньян был ранен и 
эвакуирован в госпиталь.

Достоин награждения орденом Красного 
Знамени.

Командир 1135 стрелкового полка, майор 
Суспуро, 28 января 1944 года».

Награждение орденом Красного Знамени 
28 января 1944 года поддерживает и командова-
ние дивизии. Приказом ОПА № 0129 от 31 ян-
варя 1944 года А.Х. Алексанян был награжден 
орденом Славы III степени.

В очередной раз он отличился 11 апреля 1944 
года в ходе освобождения г. Керчи. Приказом 
по 1135 СП 89-ой стрелковой Таманской Крас-
нознаменной дивизии № 014/н от 27 апреля 
1944 года был награжден медалью «За отвагу».

Выписка из наградного листа:
«… 11 апреля 1944 года за овладением г. 

Керчь, презирая смерть, под интенсивным ог-
нем противника один из первых ворвался в 
траншеи врага и личным оружием уничтожил 
двух гитлеровцев, этим самым способствовал 
продвижению стрелковых подразделений».

– наводчик ручного пулемета 1137 СП, крас-
ноармеец Ваган Вартанович Бабаян, 1910 г. р., 
был призван 25 декабря 1941 года Кирова-
бадским ГВК Азербайджанской ССР. Перво-
начально был представлен к ордену Красного 
Знамени. В боях за Керчь 26 января 1944 года 
был ранен. По имеющимся неполным данным, 
в годы войны командир  стрелкового отделения, 
сержант В. В. Бабаян был награжден ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды, а также 
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Выписка из наградного листа на наводчи-
ка ручного пулемета 1137 СП, красноармейца 
В. В. Бабаяна:

«В бою при наступлении на город Керчь с 
23 января 1944 года, прикрывая своим огнем 
стрелковые отделения, маневрируя на поле 
боя, подавил три вражеских пулеметно-огне-
вых точки, чем дал возможность наступающе-
му отделению быстро ворваться на передний 
край обороны немцев.

Продвигаясь вперед и ведя огонь в глубине 
обороны противника, уничтожил 5 фашистов 
и частично рассеял автоматчиков. Выполняя 
в дальнейшем задачу, был ранен и доставлен в 
МСБ.

За умелое маневрирование огнем на поле боя, 
бесстрашие и отвагу достоин второй правитель-
ственной награды – ордена Красного Знамени.

Командир 1137 стрелкового полка, подполков-
ник Полевик, 28 января 1944 года».

Награждение орденом Красного Знамени 
28 января 1944 года поддерживает и командование 
дивизии. Приказом ОПА № 0129 от 31 января 
1944 года В. В. Бабаян был награжден орденом 
Славы III степени.

К этой награде в ходе Керченско-Эльтигенской 
десантной операции в боях за п. Колонка (окраи-
на Керчи), ему был добавлен орден Красной Звез-
ды.

Выписка из наградного листа на команди-
ра стрелкового отделения 1137 СП, рядового 
В. В. Бабаяна:

«Командуя отделением в боях на Крымском 
п-ове 11 ноября 1943 года за населенный пункт 
Колонка, выполняя приказание командира, на сво-
ем участке первым ворвался на окраину села, 
преследуя врага, лично уничтожил 6 солдат и его 
отделение – 15 фрицев.

Достоин 2-й правительственной награды – 
ордена Красной Звезды.

Командир 1137 стрелкового полка, подполков-
ник Полевик, 19 ноября 1943 года».

Приказом командира 339 СД № 035/н от 
25 ноября 1943 года рядовой В. В. Бабаян был 
награжден орденом Красной Звезды.

Стрелок 1137 СП, красноармеец мегердыч 
Хачатурович саркисян, 1896 г. р., был призван 
в 1942 году Гукасянским РВК Армении. О нем из-
вестно, что к моменту представления к награде он 
ранее, в боях за Тамань, был награжден медалью 
«За отвагу» и имел два ранения.

Выписка из наградного листа на бойца стрел-
ковой роты 1137 СП, красноармейца М. Х. Сар-
кисяна:

«В период боя, при прорыве вражеской обороны 
на подступах к городу Керчь, 23 января 1944 года 
по сигналу командира отделения смелым броском 
вперед одним из первых достиг траншеи против-
ника, умело брошенной гранатой уничтожил 4-х 
гитлеровцев. На пути продвижения вперед был 
ранен, вынесен с поля боя и доставлен в МСБ.

За решительные действия и храбрость до-
стоин представления награде – ордену Красного 
Знамени.

Командир 1137 стрелкового полка, подполков-
ник Полевик, 28 января 1944 года».

Награждение орденом Красного Знамени 
28 января 1944 года поддерживает и командование 
дивизии. Приказом ОПА № 0129 от 31 января 
1944 года М. Х. Саркисян был награжден орде-
ном Славы III степени.

Никто не забыт
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дВа ордеНа КрасНоГо зНамеНи 
за Керчь майора рачия ГриГоряНа

Всегда с интересом читаю новинки докумен-
тальной литературы, в которых рассказывается о 
героических действиях красноармейцев в боях за 
Крым против немецко-фашистских захватчиков. 
Зная об активном участии воинов из Закавказья 
в этих сражениях, всегда выискиваю эпизоды, ко-
торые связаны с армянами. Так, в одном из во-
енно-исторических сборников «Десанты Великой 
Отечественной войны», который вышел под ре-
дакцией В. Горчакова (М.; Яуза – Эксмо, 2008. – 
512 с.), в главе «Оптимистическая трагедия (по-
следние дни Эльтигенского плацдарма, декабрь 
1943 года)» историк Андрей Кузнецов, рассказы-
вая про «бои 6 декабря и прорыв», кратко опи-
сывает любопытный эпизод. Там среди прочего 
рассказывается про одну из десантных групп, со-
стоящую из 18 человек. Они вырвались из окру-
жения к основным нашим частям ОПА, пройдя 
от Эльтигена до северной окраины Керчи. После 
захвата плацдарма на горе Митридат они на рас-
свете, дойдя до северной окраины Керчи, с боем 
пересекли позицию германских войск и вышли в 
расположение Отдельной Приморской армии. В 
Керчи разгромили штаб 22-го румынского бата-
льона и захватили его знамя. 18 человек прош-
ли через весь город, пересекли незамеченными 
две линии фронта и вышли к своим на основном 
плацдарме. Как пишет автор, «этот случай вызвал 
даже скандал, поскольку бойцы дошли до огневых 
позиций нашей артиллерии в тылу, но никто их ни 
разу не спросил, кто они и откуда».

К сожалению, в книге не указывается, кто ру-
ководил этой десантной группой. А ведь известно 
его имя – рачия левонович Григорян, 1912 г. р., 
уроженец г. Кировабад, был призван Ворошилов-
ским РВК г. Баку в июне 1941 года.

В ходе Керченско-Эльтигенской десантной опе-
рации в звании старшего лейтенанта Р. Л. Григо-
рян был награжден двумя орденами Красного Зна-
мени. Впоследствии воевал в звании майора. Всего 
же в годы войны Рачия Григорян был награжден 
орденами Красного Знамени, Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги», а также орденом От-
ечественной войны I степени (в 1985 году). О его 
славных делах лучше расскажут наградные листы.

Выписка из наградного листа на помощника 
начальника 1-го отделения штаба 318 Новорос-
сийской стрелковой дивизии, старшего лейтенанта 
Р. Л. Григоряна:

«Старший лейтенант Григорян, участник де-
сантной операции на берегу Керченского полу-
острова в ночь на 1 ноября 1943 года.

Находясь непосредственно в боевых порядках 
подразделений, помогал командованию и лично 
воодушевлял бойцов при отражении атак про-
тивника.

Бесстрашный офицер, инициативный и испол-
нительный работник штаба дивизии.

Тов. Григорян достоин правительственной 
награды – ордена Красного Знамени.

Зам. командира 318 Новороссийской стрелко-
вой дивизии, полковник Корсун, 17 ноября 1943 
года».

Приказом войскам 18  армии № 0171/н от 6 но-
ября 1943 года старший лейтенант Р. Л. Григорян 
был награжден орденом Красного Знамени. Через 
месяц награжден вторым таким же орденом.

Выписка из наградного листа:
«7 декабря 1943 года дивизия прорвала линию 

обороны противника в районе села Эльтиген и 
прошла по тылам противника. Активное уча-
стие в этой операции принимал старший лейте-
нант Григорян Рачия Леонович.

Пройдя 18 километров и достигнув окрест-
ностей г. Керчи, старший лейтенант Григорян 
вместе с группой в районе горы Митридат по-
шёл на прорыв второй линии обороны противни-
ка с целью выйти к своим частям с весьма ценны-
ми документами и представил их в ближайший 
штаб.

Старший лейтенант Григорян, действуя сме-
ло и решительно, вместе с группой пробирался к 
обороне противника с боями и занял несколько 
вражеских складов с боеприпасами и продоволь-
ствием, которые уничтожил и сжёг. В этой опе-
рации Григорян показал мужество, бесстрашие и 
отвагу в боях с немецкими захватчиками.

Тов. Григорян достоин правительственной 
награды – ордена Красного Знамени.

Зам. командира 318-й Новороссийской стрел-
ковой дивизии, полковник Корсун, 14 декабря 1943 
года».

Приказом войскам Отдельной Приморской ар-
мии № 024/н от 17 декабря 1943 года Р. Л. Гри-
горян был награжден орденом Красного Знамени. 
Отмечу, что этим приказом всего было награжде-
но 11 человек.

В БояХ за Крым дВажды 
предсТаВлялся К ордеНу 

КрасНоГо зНамеНи…

Приказом частям и соединениям 16 стрелко-
вого корпуса № 025/н от 30 ноября 1943 года 
орденом Отечественной войны II степени был на-
гражден командир  отделения роты противотан-
ковых ружей 1137 СП 89 Таманской стрелковой 
дивизии, старший сержант микоян Бабкен сер-
геевич, 1922 г. р., призванный в 1942 году Ахал-
калакским РВК Грузии. Первоначально он пред-
ставлялся к ордену Красного Знамени. Выписка 
из наградного листа:

«Участник боев по освобождению населен-
ных пунктов и расширению плацдарма на Кер-
ченском полуострове. Проявил себя бесстраш-
ным и отважным воином. В одном только бою 
9 ноября 1943 года, когда противник, бешено со-
противляясь, открыл пулеметно-минометный 
огонь по наступающим стрелковым подразде-

Никто не забыт
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лениям и заставил залечь, тов. Микоян пришел 
на выручку, меткими выстрелами уничтожил 
вражеские пулеметные гнезда и два ротных 
миномета, истребив при этом 15 солдат и офи-
церов. Тогда противник ослабил огонь, и пехота 
двинулась вперед, поставленная задача выпол-
нена.

За боевые действия достоин правительствен-
ной награды – ордена Красного Знамени.

Командир 1137 стрелкового полка, подполков-
ник Полевик, 19 ноября 1943 года».

Приказом частям и соединениям 16 стрелко-
вого корпуса № 025/н от 30 ноября 1943 года 
старший сержант Б. С. Микоян был награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

В дальнейшем в боях за Севастополь в долж-
ности уже помощника командира взвода стрел-
ковой роты 1137 СП он вновь был представлен 
к ордену Красного Знамени, но будет награжден 
орденом Славы III степени.

Выписка из наградного листа на помощника 
командира взвода стрелковой роты 1137 Ростов-
ского стрелкового полка 89 стрелковой Красноз-
наменной Таманской дивизии, старшего сержанта 
Б. С. Микояна:

«10 мая 1944 года на рубеже Песчаной бухты, 
расчищая путь, первым со своим взводом достиг 
укрепленной линии противника. Уничтожил при 
этом три огневых точки противника и этим 
обеспечил продвижение всей роты.

За достигнутый успех, способствовавший бы-
стрейшему разгрому немецких войск в Крыму, 
достоин второй правительственной награды – 
ордена Красного Знамени.

Командир 1137 Ростовского стрелкового пол-
ка, подполковник Полевик, 3 июня 1944 года».

Несмотря на то, что командир  89 Таманской 
стрелковой дивизии и 16 стрелкового корпуса сво-
ей резолюцией поддержали награждение орденом 
Красного Знамени, приказом частям Отдельной 
Приморской армии № 0479/н от 2 июля 1944 
года Б.С. Микоян был награжден орденом Славы 
III степени.

Орденом Отечественной войны II степени при-
казом по частям и соединениям 16 стрелкового 
корпуса № 025/н от 30 ноября 1943 года вместе 
с Б. С. Микояном были награждены и другие во-
ины-армяне:

– стрелок стрелковой роты 1137 СП 89 Таман-
ской стрелковой дивизии, красноармеец айра-
петян павел акопович, 1894 г. р. Был дважды 
ранен.

Выписка из наградного листа:
«Отличился в боях на Керченском полуостро-

ве как храбрый и отважный боец.
Во время наступательных действий в райо-

не завода им. Войково 11 ноября 1943 года бес-
страшно сражался против немецко-фашистских 
захватчиков, истребив при этом 4 немецких 
солдата и одного офицера. Получив в этом бою 
ранение, не оставил поля боя до тех пор, пока 

полностью противник не был выбит с террито-
рии завода.

Достоин правительственной награды – орде-
на Отечественной войны II степени.

Командир 1137 стрелкового полка, подполков-
ник Полевик, 19 ноября 1943 года».

Приказом частям и соединениям 16 стрелко-
вого корпуса № 025/н от 30 ноября 1943 года 
красноармеец П. А. Айрапетян был награжден ор-
деном Отечественной войны II степени.

– стрелок 7 стрелковой роты 696 СП 89 Таман-
ской стрелковой дивизии, красноармеец Вартанян 
Вачик аганесович, 1923 г. р., уроженец с. Ок-
тембер  Октемберянского р-на Армении. Был при-
зван в январе 1943 года. В другой раз приказом 
командира полка он был награжден медалью «За 
отвагу». О других наградах ничего не выяснено. 
В 1985 году награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Выписка из наградного листа:
«Тов. Вартанян в боях на Керченском полу-

острове показал себя храбрым и мужественным 
воином. Одним из первых ворвался в траншею 
противника и огнем своей винтовки уничтожил 
8 гитлеровцев.

За образцовое выполнение боевых задач и про-
явленный героизм командование 696 стрелкового 
полка представляет красноармейца Вартаняна 
к правительственной награде – ордену Отече-
ственной войны II степени.

Командир 696 стрелкового полка, подполков-
ник Сосен, 18 ноября 1943 года.

Достоин правительственной награды – орде-
на Славы III степени.

Командир 383 стрелковой дивизии, генерал-
майор Горбачев, 20 ноября 1943 года».

Приказом частям и соединениям 16 стрелково-
го корпуса № 025/н от 30 ноября 1943 года крас-
ноармеец В. А. Вартанян был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Изучив приказ командира 696 СП № 032/н 
от 7 декабря 1943 года, выяснил, что Вачик Вар-
танян был также награжден медалью «За отва-
гу». В приказе отмечено, что он награжден «… 
За мужество и отвагу, проявленное им в боях на 
Керченском полуострове. Тов. Вартанян первым 
ворвался в расположение противника. Граната-
ми и огнем автомата уничтожил огневую точку 
противника и трех гитлеровцев».

Этой наградой вместе с В. А. Вартаняном 
был отмечен ещё  один соотечественник – сани-
тар  2 стрелкового батальона 696 СП 339 СД, 
красноармеец мартиросян азат мартиросович, 
1901 г. р., призванный особой авиагруппой. В до-
кументе указывается, что награжден «… За само-
отверженную работу по эвакуации раненых бой-
цов и офицеров с поля боя. Тов. Мартиросян под 
огнем противника вынес с поля боя 20 раненых 
бойцов и офицеров с их оружием».

Продолжение следует.

Никто не забыт
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Георгий Вартанович Франгулян – армянин по 
происхождению, советский и российский скуль-
птор, педагог, профессор, академик РАХ, народ-
ный художник Российской Федерации, член Со-
юза художников СССР. 

Родился 29 мая 1945 года в Тбилиси в ста-
ринном квартале Сололаки. Место рождения, 
по словам скульптора, во многом определило его 
творческий метод и отношение к жизни:

«Я родился и вырос в Грузии, в Тбилиси, сре-
ди гор. И мое ощущение пространства было вос-
питано именно там. Когда видишь, что облака 
плывут ниже тебя, что орлы летают внизу, 
и ты следишь за их скольжением на фоне гор, 
за движением воздушных потоков, поднимаю-
щегося тумана, тогда и рождаются ощущения, 
определяющие твою жизнь».

Бабушка Франгуляна была пианисткой, в 
доме приветствовалось всё, связанное с искус-
ством. Атмосфера музыки и творчества созда-
вала определенную ауру, формируя особое от-
ношение к жизни и будущий творческий метод 
скульптора.

В 1956 году семья Франгуляна переехала в 
Москву. Здесь будущий скульптор поступил в 
знаменитую физико-математическую «Вторую 

школу», известную тем, что помимо мощного ма-
тематического образования, она давала ученикам 
широчайший пласт гуманитарных знаний. Учи-
тель литературы Феликс Раскольников, рискуя 
статусом и положением, открывал ученикам за-
прещённых авторов, в том числе одного из лю-
бимых писателей Франгуляна – Исаака Бабеля. 
Спустя годы, работая над памятником писателю, 
установленном в Одессе в 2011 году, скульптор 
признавался, что колорит и сущность бабелевско-
го языка во многом его сформировали:

«Здесь нет пустых мест, есть невероятная 
плотность образов и необычный русский язык…, 
пожалуй, Исаак Бабель – скорее скульптор от 
литературы».

В школе также работал шекспировед и специ-
алист по античности Владимир Рогов. Инициати-
ва Рогова поставить в школьном театре трагедию 
Софокла «Филоктет» сыграла решающую роль в 
определении будущей профессии. В подарок ре-
жиссёру Франгулян вылепил статуэтку Филокте-
та. Случайно увидев статуэтку, друг семьи, скуль-
птор Михаил Смирнов дал ей высокую оценку, 
открыв Франгуляну двери в мир искусства.

В 1964 году Г. Франгулян поступил на отделе-
ние скульптуры Высшего художественно-промыш-

ленного училища имени Строганова. 
Здесь он воспитывался на пересече-
нии двух школ – Георгия Мотови-
лова и Александра Матвеева, чьи 
ученики преподавали пластическое 
искусство (этюд, лепка фигуры). 
Однако поступить с первого раза в 
училище будущему скульптору не 
удалось. Ему пришлось ещё год ак-
тивно работать, обучаясь ремеслу 
рисовальщика. Как впоследствии 
отмечал скульптор, это сыграло су-
щественную роль в осмыслении про-
фессии. Каждый художник должен 
быть идеальным рисовальщиком, 
потому что ремесло формирует лич-
ный почерк, определяющий худож-
ника как индивидуальность. И толь-
ко впитав в себя все этапы развития 
мирового искусства, можно стать его 
частью.

В историческом центре Москвы, на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца, 
31 октября 2017 года открыт первый в России общенациональный мемориал «Стена скорби» – трид-
цатиметровую композицию из бронзы и гранита – для увековечения памяти жертв политических ре-
прессий. Масштабный монумент возвели по инициативе Совета при Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского общества и правам человека в соответствии с указом президента РФ 
от 30.09.2015 г. № 487 «О возведении мемориала жертвам политических репрессий». В Совет фонда 
входят сенатор Владимир Лукин, президент фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, 
политолог Сергей Караганов, режиссер Павел Лунгин, глава общества «Мемориал» Арсений Рогинский, 
советник президента РФ Михаил Федотов.

Памятник создан в литейной мастерской в подмосковных Химках. Автор проекта – народный ху-
дожник России, скульптор Георгий Франгулян.

творЧеское кредо 

георгия ФрангУляна

Культура
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Ещё учась в Строгановке, Франгулян 
стал постоянным участником отечествен-
ных и международных художественных 
выставок. На протяжении творческого 
пути скульптор принял участие более 
чем в ста выставках.

В 1982 году после посещения симпози-
ума по литью в Венгрии Франгулян по-
пал под обаяние процесса и в 1983 году 
создал первое в СССР авторское литей-
ное производство во дворе своей мастер-
ской. Он стал самостоятельно отливать 
бронзовые скульптуры, подчиняясь толь-
ко своим убеждениям и желаниям.

Георгий Франгулян работает в жанре 
станковой и монументальной скульптуры 
с различными материалами, в том чис-
ле бронзой, мрамором, деревом, керамикой. Если 
нужно, использует воск, стекло, зеркала и даже 
воду. Особое место в творчестве Франгуляна за-
нимает графика.

Одной из граней графического творчества ху-
дожника является созданная им оригинальная 
техника восковых рисунков, отдаленно напо-

минающая технику энкаустики. В ней работали 
древние египтяне, создавая знаменитые фаюмские 
портреты. В своей авторской технике художник 
использует графит, тушь, акварель и расплав-
ленный воск. Такое сочетание как бы оживляет 
бумагу, дает возможность создавать на плоскости 
пластически подвижные образы.

В 1990-е годы Георгий Фран-
гулян создал новый жанр, ко-
торый условно можно назвать 
«скульптурным дизайном» – 
оригинальные по своему образ-
ному воплощению функциональ-
ные вещи (серия «Часы», 1993 г., 
бронза, позолота, серебрение, 
полудрагоценные камни).

Широкой публике Франгулян 
известен своими монументальны-
ми работами в разных городах 
России и бывшего СССР, а также 
в Венгрии, Болгарии, Италии, 
Бельгии.

Предмет отдельного интереса 
представляет собой мастерская 
художника, расположенная в 
старинном бревенчатом особня-

ке недалеко от Арбата. Уникальное, живое про-
странство, созданное художником, несёт атмос-
феру прекрасного мгновения жизни, искру эмо-
ции, абсолютной победы над повседневностью.

Во всех произведениях Франгуляна сочета-
ется проникновенный лиризм и трезвый расчёт, 
тонкая интуиция и высокая профессиональная 
культура, открытое жизнелюбие и склонность к 
профессиональному анализу. Фраза скульптора – 
эпиграф к каталогу выставки, проходившей в 
Академии художеств, определяет творческое кре-
до художника: 

«Можно разрушить храм, но каждая его 
часть будет нести в себе дух созидания».

Одна из главенствующих тем в станковом 
творчестве художника – обнажённая натура. Это 
одиночные или парные композиции преимуще-
ственно в бронзе, реже в камне, дереве и керами-
ке, детализированные или, наоборот, неизменно 
экспрессивные по выраженному в них движению.

Георгий Франгулян за свою творческую жизнь 
удостоился много наград. Вот лишь некоторые из 
них: Гран-при Международного конкурса малой 
пластики (Ньиредьхаза, Венгрия), орден «Знак 
Почёта», Гран-при Международного конкурса 
скульптуры (Познань, Польша), золотая, сере-
бряная и бронзовая медали центра «Дантеско» 
(Равенна, Италия), золотая и серебряная медали 
Российской академии художеств, золотая пуш-
кинская медаль Союза художников РФ, медаль 
муниципалитета Антверпена (Бельгия), высший 

орден Российской академии ху-
дожеств «Золотой крест», ме-
даль Российской академии ху-
дожеств «За заслуги перед Ака-
демией», золотая медаль Союза 
художников России «За выдаю-
щийся вклад в изобразительное 
искусство России», орден «Се-
ребряный крест» Общероссий-
ской общественной организации 
«Союз армян России», медаль 
Мовсеса Хоренаци за выдаю-
щиеся творческие достижения в 
областях армянской культуры, 
искусства, литературы, образо-
вания, гуманитарных наук.

По материалам Интернета 
подготовил 

Рушан Пилосян
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Եղիշե Չարենցը՝ Եղիշե Աբգարի Սողոմոնյանը, 
ծնվել է 1897 թվականի մարտի 13-ին, Կարսում, 
գորգավաճառ Աբգար աղայի ընտանիքում: 
«Արևելյան փոշոտ ու դեղին մի քաղաք, անկյանք 
փողոցներ, բերդ, Վարդանի կամուրջ, Առաքելոց 
եկեղեցի և հինգ հարկանի պաշտոնական մի շենք», – 
այսպես է գրողը ներկայացնում իր ծննդավայրը։ 

Երկար տարիներ Չարենցի ծննդյան վայրը 
գիտնականների և բանասերների վեճի առարկա 
էր, որովհետև նրա թղթերում պահպանվել էր 
պարսկական մի անձնագիր, որտեղ նշված էր, որ 
նա ծնվել է Պարսկաստանի Մակու քաղաքում: 
Բանն այն է, որ 1919 թ. Չարենցն իր ընկերոջ` Գևորգ 
Աբովի հետ մեկնում է Կարս` նորաբաց հայկական 
դպրոցներում ուսուցչությամբ զբաղվելու: Բայց 
քանի որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
համաձայն զինապարտներին չէր թույլատրվում 
ուսուցչությամբ զբաղվել, նրանք, օգտագործելով 
Չարենցի հոր` Աբգար աղայի կապերը, ձեռք են 
բերում պարսկական անձնագրեր:

Իրականում Չարենցի ծնողները Պարսկաստանի 
Մակու քաղաքից էին և, համաձայն բանաստեղծի 
ավագ եղբոր` Սերոբի վկայության, Սողոմոնյանների 
ընտանիքը 1883 թ. տեղափոխվում է Էրզրում, 
այնուհետև` Կարս: 

Չարենցը 1908–12  թթ. սովորել է Կարսի հայկական, 
ապա՝ ռուսական ռեալական ուսումնարաններում, 
1916–17 թթ.՝ Մոսկվայի Շանյավսկու անվան 
ժողովրդական համալսարանում։ 1922 թ., որպես 
ազատ ունկնդիր, ընդունվել է Վալերի Բրյուսովի 
հիմնադրած գեղարվեստական գրականության 
բարձրագույն ինստիտուտը, բայց չի ավարտել: 

Հեղափոխությամբ ոգևորված՝ Չարենցը 1918–19 

ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ – 120
исполнилось 120 лет со дня рождения 

великого армянского поэта, 
проЗаика и переводЧика,

 классика армянской литератУры 
егише Чаренца

Եղիշե Չարենցը հայ գրականության նորագույն շրջանի սկզբնավորողն է։ Նա
ընդարձակել է գեղարվեստական մտածողության հայեցադաշտը, 

կանխորոշել գրականության հետագա զարգացման ուղիները, թարմացրել 
լեզուն, տաղաչափությունը, հարստացրել գրական ժանրերը:

թթ. Ռուսաստանում մասնակցել է քաղաքացիական 
կռիվներին։ Նույն թվականին աշխատել է 
Հայաստանի լուսժողկոմատում՝ որպես արվեստի 
բաժնի վարիչ: 1922 թ. Գևորգ Աբովի և Ազատ 
Վշտունու մասնակցությամբ «Երեքի դեկլարացիան» 
հրապարակելուց հետո սկսվել է Չարենցի բուռն 
գրական-կազմակերպչական գործունեությունը:

Չարենցը Գուրգեն Մահարուն պատմել է, թե 
Կարս էր եկել Չարենց ազգանունով մի բժիշկ, որի 
ցուցատախտակի «Չարենց» մակագրությունն էլ 
վերցրել է։ Պատանեկան տարիների մտերիմները 
այլ բացատրություններ էլ են տալիս։ Ըստ Կարինե 
Քոթանջյանի՝ բանաստեղծը Չարենց է մկրտվել, 
որովհետև մանկուց եղել է չար երեխա։ Նրան 
այնքան են չար ասել, որ Չարենց էլ մնացել է։ Իսկ 
Անուշավան Ջիդեջյանը (Վիվան) բանաստեղծի 
կողմից վկայել է, որ Չարենց անունն առաջացել 
է Ալեքսանդր Պուշկինի «Անչար» ոտանավորի 
հնչյունական տեղաշարժերի հետևանքով։ 1921 
թվականից Չարենց գրական անունը նրա համար 
դառնում է նաև քաղաքացիական ազգանուն։ 
Չարենց անվան ընտրությանը բանաստեղծն 
ավելի ուշ տվել է տրամաբանական այսպիսի 
բացատրություն. «Աշխարհում բարու դիմակի տակ 
շատ հաճախ չարն է թաքնված, ես էլ իմ հոգու բարի 
բովանդակությանը, այսպես ասած, չար անուն եմ 
տվել»։

Չարենցը 1924–25 թթ. եղել է Թուրքիայում, 
Իտալիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում: 
1925 թվականի կեսերից ղեկավարել է «Նոյեմբեր» 
գրական խմբակցությունը: 1926–1928 թթ. աշխատել 
է «Խորհրդային Հայաստան» թերթի և «Նորք» 
հանդեսի խմբագրություններում, 1928–35 թթ.՝ 
Հայպետհրատում:

Չարենցի առաջին բանաստեղծու-
թյունը տպագրվել է 1912 թ.՝ Թիֆլիսի 
«Պատանի» ալմանախում, իսկ 
բանաստեղծությունների առաջին՝ 
«Երեք երգ տխրադալուկ աղջկան» 
ժողովածուն լույս է տեսել 1914 թ. և 
նվիրվել է Աստղիկ Ղոնդախչյանին։ 
1915 թ. Թիֆլիսում լույս է տեսել 
«Կապուտաչյա հայրենիք» պոեմը: 
Նույն թվականին նա զինվորագրվելով 
հայկական կամավորական խմբին` 
հասել է Վանի մատույցները, 
ականատես եղել պատերազմի 
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դաշտում և Վանում՝ «Մեռած քաղաքում» տեղի 
ունեցող ողբերգությանը: Տեսածի ու ապրածի 
անմիջական տպավորությամբ գրել է «Դանթեական 
առասպել» (1916 թ.) պոեմը: 

Մի օր քաղաքի տպարաններից մեկի մոտ 
Չարենցը հանդիպում է գրախանութներից մեկի 
տնօրեն Ալեքսանդր Տեր-Եսայանին և ասում, 
որ «բերել եմ ոտանավորներս տպել տամ»: 
Տղայի համարձակ պատասխանը հետաքրքրում 
է գրավաճառին։ Նա վերցնում է ձեռագիրը, 
կարդում և զարմանում: Նրա միջնորդությամբ 
էլ 1914 թ. լույս է տեսնում պատանի Չարենցի` 
Աստղիկ Ղոնդախչյանին նվիրված «Երեք երգ 
տխրադալուկ աղջկան» բանաստեղծությունների 
առաջին ժողովածուն (Աստղիկը Կարսի իգական 
գիմնազիայի 5-րդ դասարանի աշակերտուհի էր, 
որին սիրահարված էր պատանի Եղիշեն):

1918–21 թթ. լույս են տեսել Չարենցի «Սոմա», 
«Ամբոխները խելագարված», «Երկիր Նաիրի» 
պոեմները և այլ գործեր: 

Հայրենիքի կործանման ահավոր տագնապը 
սրտում՝ 1920 թ. Չարենցը գրել է «Մահվան տեսիլ» 
բանաստեղծությունը, որը շարունակական 
դարձած ազգային ողբերգությունների խտացումն 
է: Երկրի ճակատագրով այրվող բանաստեղծը 
ճգնաժամային այդ պահին պատրաստ է դառնալու 
իր հայրենիքի վերջին զոհը.

Թող ո՜չ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի,
Ուրիշ ոտքեր կախաղանին թող մոտ չգան,
Եվ թող տեսնեն իմ աչքերի մեջ կախվածի,
Իմ բո՜րբ երկիր, լուսապսակ քո ապագան...

Սիրո թեման Չարենցի ստեղծագործության 
մեջ զարգանում է յուրօրինակ ձևով. 
բանաստեղծությունների առաջին շարքերին («Հրո 
երկիր», «Լիրիկական բալլադներ», «Ծիածան», 
«Ողջակիզվող կրակ» և այլն), որոնց  բնորոշ են 
անցած սիրո հիշողությունն ու սրբազան կարոտը, 
հաջորդել են 1920–21 թվականներին գրած «Էմալե 
պրոֆիլը Ձեր», «Փողոցային պչրուհին», «Տաղարան», 
«Ութնյակներ արևին» 
շարքերը՝ միանգամայն այլ 
տրամադրություններով. մեկում 
երգի դիցուհին սառն ու նրբակիրթ 
գեղեցկուհին է, մյուսում՝ ազատ 
սիրո հմայքներով փողոցի 
աղջիկը, երրորդում՝ արևելյան 
«գոզալը»: 

1920-1921 թվականներին 
Եղիշե Չարենցն ապրում էր իր 
կյանքի ամենաբուռն օրերը։ 
Այդ աննախադեպ եռուզեռը 
նրան պարտադրել էր ոչ 
միայն ազգային, քաղաքական 
և հանրային կյանքը, այլև՝ 
անձնական ճակատագիրը։ Սիրո 
հրդեհը այրում էր 23-24-ամյա 
երիտասարդի հոգին։ Եվ մեկը 
չէր նրա սերը, այլ մի քանիսը։ 

Արտաքուստ բարեկիրթ, 
անգամ սառը, բայց ներքուստ 
վարար ու կրքոտ սեր է նա 

տածել բանաստեղծուհի Արմենուհի Տիգրանյանի՝ 
կոմպոզիտոր Արմեն Տիգրանյանի քրոջ հանդեպ, 
որը նրանից մեծ էր տասը տարով։ Ա.  Տիգրանյանին 
ձոնած նրբակիրթ երգերը «Էմալե պրոֆիլը Ձեր» 
խորագրով տպագրվել են մամուլում 1921 թվականին 
և երկերի ժողովածուի առաջին հատորում՝ 1922 
թվականին։ 

Հայտնի է  Չարենցի մոլեգին սերը բանաստեղ-
ծուհի Լեյլիի (Փառանձեմ Սահակյան) հանդեպ, որը 
նրանից մեծ էր տասներեք տարով։ Նրան ևս Չարենցը 
նվիրեց բանաստեղծությունների առանձին մի շարք՝ 
«Փողոցային պչրուհուն», որը ևս տպագրվեց երկերի 
ժողովածուի առաջին հատորում՝ 1922 թվականին։  

Աստղիկ Ղոնդախչյանը եղել է Չարենցի առաջին 
սերը, ում էլ նվիրել է «Երեք երգ տխրադալուկ 
աղջկան» ժողովածուն։ Աստղիկը եղել է երաժիշտ 
և սովորել է Կարսի, Թիֆլիսի երաժշտանոցներում։ 
Չարենցը շատ մտերիմ էր նաև Աստղիկի հորեղբոր 
տղաների հետ։ 

Կարինե Քոթանճյանի հետ մտերմությունը եղել 
է ոչ միայն անձնական, այլ նաև ստեղծագործական։ 
Նրան է նվիրել ամբողջ «Ծիածան» շարքը։ 

Լյուսի Թառանյանի նկատմամբ Չարենցը 
նույնպես անտարբեր չի եղել։ Նա եղել է 
դերասանուհի, ապրել է Բաքվում։ Չարենցը և Լյուսի 
Թառանյանը հանդիպել են 1918 թվականին շատ 
կարճ ժամանակ։ Նրա «Բրոնզե քույր իմ, բրոնզե 
հարս» բանաստեղծությունը նվիրված է Լյուսիին։ 

1930-ական թվականներին կնոջ մահից հետո 
Չարենցը մտադրվում է ամուսնանալ։ Թեկնածուների 
մեջ էր նաև այն տարիների Երևանի գեղեցկատես 
կանացից մեկը՝ Արաքսյա Մանուկյանը, որով 
հետագայում գերվել է նաև Ավետիք Իսահակյանը։ 
Չարենցի ամուսնական առաջարկը Արաքսյան 
մերժում է, իսկ Չարենցը շարունակում է նրան ձոնել 
իր ստեղծագործությունները՝ «Արաքսյային», «Ո՞ւր 
ես, Արաքս»։ 

1931 թվականի սեպտեմբերի 29-ին Չարենցը 
պաշտոնապես գրանցում է ամուսնությունը 
Իզաբելլա Կոդաբաշյանի հետ։ Բանաստեղծին 
Իզաբելլան երկու դուստր է պարգևում՝ Աստղիկը և 

Արփենիկը։ 
Ամբողջ կյանքի ընթացքում 

Չարենցը չի մոռացել իր 
առաջին կնոջը՝ Արփենիկ 
Տեր-Աստվածատրյանին, որի 
հետ ամուսնացել էր 1921 թ. 
մայիսին։ Արփենիկին Չարենցը 
սիրել է բարձրագույն սիրով։ 
Բնավորությամբ նա եղել է մեղմ 
ու սրտակից ընկեր, տխուր 
պահերին երգել Չարենցի 
համար։ Եվ որ ամենակարևորն 
է՝ հասկացել բանաստեղծին, 
ներել նրա մոլորությունները, 
սիրային պատմությունները, 
կենցաղային և գրական վեճերը։ 
Արփիկը հոգեկան նեցուկ է եղել 
Չարենցին և սատար կանգնել 
նրան մշտապես։ 

Արփիկի մահը՝ 1927 թ. 
հունվարին, Չարենցն ահավոր 
ծանր է տարել։ Մահվան 
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հաջորդ օրն իսկ այրել է հանգուցյալ 
կնոջ բոլոր զգեստները, որոնք ինքը 
սիրով ու գուրգուրանքով բերել էր 
արտասահմանից։ Այրել է, որպեսզի 
ուրիշի ձեռքը չընկնեն, և դրանով իսկ 
չնսեմանա սիրելիի հիշատակը։ Իսկ 
որպես թանկարժեք մասունք հանել 
է Արփիկի գիպսե դիմակը և ձեռքի 
կրկնօրինակը։ Դրանք պահվում են 
բանաստեղծի տուն-թանգարանում։ 

Այդ օրերին էլ Չարենցը մարմնին 
է դաջել Արփիկի մահվան տարեթիվն 
ու նրա անունը։ Արփիկի մահից հետո 
Չարենցը մեկուսացել է շրջապատից, 
օրեր շարունակ փակվել իր սենյակում 
և գրել «De profundis» վերնագրով 
պոեմ, որ հոգեհանգստի աղոթքի 
տրմադրություններ է ունեցել։

Կնոջ հուղարկավորության ժամանակ 
ամբողջ ճանապարհին Չարենցը գոռացել է ու 
ողբացել։ Գերեզմանափոսի մոտ կանգնած դիմադրել 
է, չի թողել, որ դագաղը գերեզմանափոս իջեցնեն, 
ստիպել է բացել կափարիչը։ Ոմանք պատմում 
են, որ Արփիկի դագաղում՝ ապակյա տարայի 
մեջ ամփոփված, Չարենցը բանասեղծություններ 
է թաղել։ Այդ սերը հետագայում շատ է ներշնչել 
բանաստեղծին։ «Էպիքական լուսաբացը»՝ «Նվիրում 
եմ գիրքս հիշատակին կնոջս, ընկերոջս, հերոսական 
բարեկամիս՝ Արփենիկ Չարենցին» ընծայագրով ձոնել 
է նրան։ Գրքում Արփենիկի հիշատակին նվիրված է 
նաև երկու սոնետ՝ «Իմ բարեկա՛մ, իմ սե՛ր, հերոսական 
ընկեր», «Մենք ապրեցինք քեզ հետ մի վիթխարի 
դարում»։ Նրան է ձոնել նաև «Տաղարան» ժողովածուն։

1922–24 թվականներին Չարենցն ստեղծել է 
քարոզչական գրականություն՝ «Ամենապոեմ», 
«Ռոմանս անսեր», «Մաճկալ Սաքոյի 
պատմությունը» պոեմները, «Կապկազ» թամաշա» 
թատերագրությունը, «Կոմալմանախ» ժողովածուն, 
գրել է նաև «Երկիր Նաիրի» վեպը, «Ասպետական» 
ռապսոդիան, «Պոեզոզուռնա»  ժողովածուն, 
«Չարենց-նամե» պոեմը:

«Երկիր Նաիրի» վեպում Կարս քաղաքի 
պատմության համայնապատկերի վրա հեղինակը 
ներկայացրել է Առաջին աշխարհամարտի (1914–18 
թթ.) տարիներին Հայաստանի պատմաքաղաքական 
կացությունը, ազատ, անկախ ու միացյալ հայրենիքի 
երազանքը, դրան հաջորդած ամոթալի ու ծանր 
պարտությունները: Վեպն արտաքուստ երգիծական 
է, սակայն ներքուստ ծայրաստիճան ողբերգական 
ստեղծագործություն է: 

Ընկերներից մեկը մի հատկանշական դրվագ է 
հիշում Չարենցի մասին. 

«... Հայրը` Աբգար աղան, փող էր տվել, որ Եղիշեն 
կոշիկ առնի, իսկ որդին, առանց երկար-բարակ 
մտածելու, այդ գումարով գրքեր առած եկավ տուն:

– Տո՛, դու խելքդ հացի հետ ես կերե՞լ,– զայրացավ 
հայրը: – Բոբի՞կ պիտի ման գաս: 

Եղիշեն ձայն չհանեց, բայց հետո, երբ դուրս եկանք 
ու գնում էինք մեր տուն, ճանապարհին ասաց.

 – Լավ է մարդ ոտքից բոբիկ լինի, քան թե` 
խելքից»:

Համախմբելով «Նոյեմբեր» խմբակցության 
գրական ուժերը՝ Չարենցը փորձել է գրականությունը 

փրկել ապազգային քարոզչությունից: Ծայր է առել 
տևական գրապայքար նրա և պրոլետգրողների 
միջև. Չարենցի ու համախոհների դեմ սկսվել են 
քաղաքական հալածանքներ: Այս պայքարի բովում 
ծնված «Լիրիքական անտրակտ» շարքը, «Խմբապետ 
Շավարշը» պոեմը, «Էպիքական լուսաբաց» և 
«Գիրք ճանապարհի» ժողովածուները դարձել են 
ժամանակի գլխավոր և ուղենշային գրքերը: Մինչ 
այդ նա տպագրել էր նաև «Երևանի ուղղիչ տնից» 
հուշ-ակնարկը:

«Գիրք ճանապարհի» ժողովածուն Չարենցի 
ապրած կյանքի հանրագումարն է. «Պատմության 
քառուղիներով», «Դեպի լյառը Մասիս», «Մահվան 
տեսիլ», «Նորք» պոեմները փիլիսոփայական 
խորհրդածություններ են հայ ժողովրդի պատմական 
ճակատագրի շուրջ: 

1935–37 թթ. Չարենցի ստեղծագործության 
ամենաբարդ շրջանն է, որը բնութագրվում է 
անձնական ու քաղաքական կյանքի և իրականության 
ճիշտ ու վավերական արտացոլումով («Կոմիտասի 
հիշատակին», «Նավզիկե», «Իմ լեռան աղոթքը», «Մի 
ամայի վայրում...» պոեմները, «Հերոսի հարսանիքը» 
չափածո թատերագրությունը, «Դոֆին նայիրյան» 
սոնետների շարքը և այլն):

Հետաքրքիր է Չարենցի և Իսահակյանի առաջին 
հանդիպումը: Մի անգամ, երբ Իսահակյանը 
Կարսում զբոսնում էր հյուրանոցի բակում, պատանի 
Եղիշեն տեսնում է նրան և կախարդվածի պես, 
հիացած նայում է նրան: Վարպետին դուր չի գալիս 
այդ սևեռուն հայացքը, և նա մի ուժգին ապտակ է 
հասցնում Չարենցին: 1925 թ. Չարենցը Վենետիկում 
հանդիպում է Իսահակյանին և մտերմիկ զրույցի 
ժամանակ հիշեցնում է միջադեպը: Վարպետը 
ծիծաղելով պատասխանում է.

– Դե, ոչինչ, Եղիշե ջան, դա ուստա–սիլլասի է 
եղել: Ապտակս ուժգին է եղել, դրա համար էլ լավ 
բանաստեղծ ես դարձել:

Անձի պաշտամունքի դաժան տարիներին` 
1930-ական թթ. սկսվում են հալածանքները 
գրողների, մշակութային և հասարակական 
գործիչների նկատմամբ: Դրանից չի խուսափում 
նաև Չարենցը։ Հայաստանի գրողները Չարենցին 
խորհուրդ են տալիս մեկնել Ռուսաստան, քանի որ 
կանխազգում էին, որ հնարավոր է բանաստեղծը 
ստալինյան ռեպրեսիաների զոհը դառնա։ Խաչիկ 
Դաշտենցին Չարենցն ասել է, որ չի կարող մեկնել 
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Հայաստանից, քանի որ իրեն Հայաստանից դուրս 
չի պատկերացնում։

1935 թվականից սկսած՝ Չարենցի դեմ ուղղված 
հալածանքներն ավելի են խորանում։ Նրան 
հեռացնում են հրատարակչությունից և գրողների 
միությունից։ 1936 թվականի սեպտեմբերի 24-ից 
Չարենցը ենթարկվում է տնային կալանքի, նույնը 
վերջնականապես պարտադրվում է նոյեմբերի 
9-ին։ Հայտնի է նաև, որ այդ օրերին գրազի համար 
մի գիշերում Չարենցը գրել և հաջորդ օրը պատռել 

է վեց տասնյակից ավելի քառյակ։ 1936 թվականից 
ավելի ուժգնացած հալածանքների օրերին Չարենցը 
մեկուսացված կյանք է վարում։ Նա սպասումների 
մեջ էր։ 

1937 թվականի նոյեմբերի 27-ին, բանտի 
հիվանդանոցում օրեր 
շարունակ տևած անգիտակից 
վիճակից հետո բոլորից 
լքված ու անօգնական՝ իր 
մահկանացուն է կնքում 
Եղիշե Չարենցը՝ ժամանակի 
մեծագույն բանաստեղծը։ 
Տարիներ շարունակ տևած 
այս դաժան ողբերգության 
գլխավոր դեմքը արյունաքամ 
և ուժասպառ հեռացավ 
աշխարհից։ 

Չարենցը տառապել է 
խորացած մորֆինիզմով, 
որից և հյուծվել է օրգանիզմը, 
իսկ վերջին օրերին մորֆիի 
բացակայությունը հասցրել 
է աղեստամոքսային ուղու 
քայքայման։ Գլուխ են 
բարձրացել նաև նախկին 
հիվանդությունները։ Նրա վիճակը ծանրացել 
էր նոյեմբերի 17-ից, այդ իսկ պատճառով 
տեղափոխվել էր բանտի հիվանդանոց, ուր և 
վախճանվել է՝ չհասնելով դատավճիռի կայացման։ 

Նրան թաղեցին գիշերը, բոլորից գաղտնի, աչքից 
հեռու, Երևանից Էջմիածին տանող խճուղու ձախ 
կողմում, Հրազդանի աջ ափին, ձորի բարձունքում 
գտնվող ներքին գործերի նախարարության 
պանսիոնատի այգու քարքարուտների մեջ։ 
Նա, որ վաղուց արդեն լեգենդ էր դարձել իր 

ժողովրդի համար, շարունակեց այդպես էլ ապրել 
մինչև իր նոր հարությունը և նաև դրանից հետո։ 
Մարգարեանալով, մի քանի ամիս առաջ՝ 1936 
թվականի դեկտեմբերի 15-ին Չարենցը գրել է.

Իմ մահվան օրը կիջնի լռություն,
Ծանր կնստի քաղաքի վրա,
Ինչպես ամպ մթին կամ հին տրտմություն,
Կամ լուր աղետի` թերթերում գրած...

Չարենցը թարգմանել է Յոհան 
Վոլֆգանգ Գյոթեի, Հայնրիխ Հայնեի, 
Վիկտոր Հյուգոյի, Ուոլտ Ուիտմենի, 
Էմիլ Վերհառնի, Ռայներ Մարիա 
Ռիլկեի, Ալեքսանդր Պուշկինի, Նիկոլայ 
Նեկրասովի, Միխայիլ Լերմոնտովի, 
Մաքսիմ Գորկու, Վլադիմիր 
Մայակովսկու, Սերգեյ Եսենինի և 
ուրիշների գործերից, հանրակրթական 
դպրոցների համար կազմել է 
դասագրքեր, խմբագրել ու հրատարակել 
է հայ բանահյուսության նմուշներ, հայ 
դասական և ժամանակակից գրողների 
գրքեր:

Հայ թատրոնում բեմադրել են 
Չարենցի «Կապկազ» թամաշա» պիեսը, 
«Դեպի ապագան» (ըստ Չարենցի 
գործերի), «Երևանի ուղղիչ տնից» 
հուշ-ակնարկը, «Երկիր Նաիրի» 

վեպը (հեռուստաներկայացում), «Խմբապետ 
Շավարշը» (ռադիոբեմադրություն): Չարենցի 
կերպարին անդրադարձել են գրականության 
մեջ, կերպարվեստում և կինոյում, նրա մի շարք 

բանաստեղծությունների հիման վրա 
գրել են երգեր:

Սահմանվել է Հայաստանի 
գրողների միության Չարենցի 
անվան մրցանակ: ՀՀ հազարանոց 
թղթադրամի վրա պատկերված է 
Չարենցի դիմանկարը, Երևանում 
գործում է նրա տուն-թանգարանը: 

Չարենցի անունով կոչվել 
են փողոցներ, դպրոցներ, 
գրադարաններ Երևանում, 
Հայաստանի Հանրապետության 
այլ քաղաքներում, Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետությունում, 
Ջավախքում: Երևանում 
կառուցվել է նրա հուշահամալիրը 
(1985 թ., քանդակագործ՝ Նիկողայոս 
Նիկողոսյան), նրա անվան դպրոցի 
առջև տեղադրված է բանաստեղծի 
կիսանդրին:

Ե՜ս եմ հիմա – մի պոետ. 
և իմ անունը – Չարենց –
Պիտի վառվի դարերում, 
պիտի լինի բա՛րձր ու մեծ:
Ես եկել եմ դարերից 
ու գնում եմ հաղթական
Դեպի դարերը նորից՝ 
դեպի վառվող ապագան:
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«Ինքն է՝ Չարենցը՝ մարտիկը և արքան, մարդու 
հայրենիքի այս հարատև կռվի ոչ մի պահը չուրացած 
և ոչ մի մարտը չշրջանցած, արյուն տվող գահակալ 
բարձունքի հասած մարտիկը»։ 

Հրանտ Մաթևոսյան

«Ի՞նչ կարող ես գրել հրաշքի մասին։ Նաիրին 
ծնեց Չարենցին։ Պատռվեց հողը, կանաչ ծիլը բացեց 
աչքերը ու նայեց շուրջը։ Ժայռակոփ պատկերներ 
և սեպագրեր տեսավ, տեսավ ծաղկազարդ 
մագաղաթներ և ձուլածո տաճարներ՝ բայց ծով արյան 
ու ծով ցավերի մեջ։ Սիրտը 
մղկտաց։ Բարձրացրեց 
գլուխը՝ տեսավ շողացող 
Արևը։ Հուսադրվեց։ Շարժեց 
արմատները, զգաց, որ 
հիմքը բազալտ է։ Թինդ 
առավ։ Եվ իր բազալտե 
հայրենիքի արցունքները 
սրբելու համար մխրճվեց 
փոթորիկների մեջ ու ելքեր 
որոնեց։ Բարձրացավ 
ժամանակի սամումը, 
երկինքը սևակնեց ու 
բոցավառվեց։ Ու նա 
որոտաձայն կանչում 
էր Մհերին՝ փնտրելով 
Ագռավաքար տանող 
ճամփան...

Չարենցը լեգենդ էր։ Ի՞նչ 
գրես լեգենդի մասին։ Գուցե 
կանխորոշվա՞ծ էր նրան՝ 
ողջակիզվել իբրև տառապանքի, մաքառման ու 
հավատի խորհրդանշումն... Ո՞վ գիտե»։ 

Մարտիրոս Սարյան

«Այսօր հատկապես, առայժմ գոնե, Եղիշե Չարենցն է 
միակ իսկական պոետը կովկասահայ իրականության մեջ»։

Վահան Տերյան

«Ինձ մինչև օրս էլ անհավանական է թվում, որ 
«Դանթեական առասպելը» գրված է տասնութամյա 
պատանու ձեռքով։ Անհավանական ու զարմանալի։ 
Հիրավի, որտեղի՞ց այդքան կյանքի իմացություն, 
խորասուզումների այդպիսի կարողություն, 
խորհրդածությունների այդպիսի ներհունություն, 
այդպիսի լեզու և, վերջապես, այդպիսի անթերի 
կատարում... Տառապանքն է երևի, որ ժամանակից 
շուտ ոտքի է հանել պատանու հոգում նիրհող 
ուժերը»։ 

Վահագն Դավթյան

«Չեմ էլ հիշում, թե երբ եմ առաջին անգամ լսել 
կամ կարդացել «Ես իմ անուշ Հայաստանին»: Երբեք 
բերանացի չեմ սովորել՝ պարզապես գիտցել եմ։ Ինձ 
թվում է, թե Սահակի ու Մեսրոպի աղոթքների հետ 
էլ բերել եմ։ Դա մեր այսօրվա աղոթքն է։ Աղոթ, որը 
կարելի է թե՛ մտքում հյուսել, թե՛ մրմնջալ շշուկով, 

թե՛ արտասանել բարձրաձայն։ Իսկ ինչի՞ հետ 
համեմատես «Ես իմ անուշը»: Քիչ կլինի ասել, թե 
բանաստեղծություն է։ Պոեմ էլ չէ, վեպ՝ նույնպես, 
որովհետև իրենց ծավալով, մոնումենտալությամբ 
հանդերձ դրանք կյանքը ներկայացնում են այս կամ 
այն մասշտաբով։ «Ես իմ անուշ Հայաստանին», 
ավելի շուտ, բոլոր մասշտաբներից դուրս պաննո 
է։ Պաննո՝ հասցված ժողովրդական էպոսի 
աստիճանին։ Դա անհիշելի ժամանակներից 
եկող Հայասա-Ուրարտու-Արմենիա երկրի 
համապարփակ պաննո-դիմանկարն է։ Դա 

մեր ազգի կենսագրության ու վարքի կենդանի 
արտացոլքն է, մեր կրած տառապանքների 
ու փայփայած իդեալների, մեր անկումների 
ու վերելքների, արհավիրքների ենթակա մեր 
ճակատագրի ու անմեռ մնալու մեր ձգտման 
գեղարվեստական սինթեզն ու բյուրեղացումն է։ 
Այդպիսի մի երկ աշխարհ բերելու համար պետք էր 
ամենաքիչը կիսաաստված լինել»։

Մարտիրոս Սարյան

«Ինձ վրա մեծ տպավորություն թողեցին նրա 
«Դանթեական առասպել»-ը և «Տաղարան»-ը, 
լիրիկական մի շարք բանաստեղծություններ, 
մանավանդ նրա հայրենասիրական 
բանաստեղծությունը՝ մեծ խորքով «Ես իմ 
անուշ Հայաստանին»: Ինձ համար, առանց 
չափազանցության, բոլորովին օբյեկտիվ 
կերպով կասեմ, որ հայ տառերով, հայ բառերով 
այդպիսի բանաստեղծություն չի գրված 
հայրենասիրության տեսակետից։ Դա եզակի, 
աննախընթաց բան է։ Նույնիսկ կարելի է ասել, որ 
եվրոպական, համաշխարհային գրականության 
հայրենասիրական ժանրի բանաստեղծություններ 
այդպիսի թափով, այդպիսի ընդարձակ խոսքով 
գրված բան գոնե ես չեմ հիշում»։

Ավետիք Իսահակյան

ՄԵՐ ՄԵԾԵՐԸ ՉԱՐԵՆՑԻ ՄԱՍԻՆ
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«Չարե՜նցը, Չարե՜նցը... «Ես իմ անուշ 
Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում...»: Անոր 
չհանդիպած գիտեի արդեն իր այս քերթվածը։ 
Սկսած էի արտասանել Ամերիկայի մեջ։ Ամեն մեկ 
բառ բացատրել տված էի ու գրեթե գոց սորված։ 
Զայն մինչև այսօր կնկատեմ մեր երկրին, մեր 
հողին, մեր պատմության նվիրված ամենեն 
գեղեցիկ երգը, գովաբանական աղոթքը։ «Հայր 
մեր»-ին նմանվող աղոթք մը»։ 

Վիլյամ Սարոյան
 
«Ես իմ անուշ Հայաստանի...» 

բանաստեղծությունը 16 տողանի 
արձանագրություն է՝ փորագրված վիթխարի 
ժայռի վրա, որը կտակված է դարերին»։ 

Էդվարդ Ջրբաշյան

«Եղիշեն մեր նոր ժամանակների շեմքին և 
նույն այդ ժամանակներում ծնված մեծագույն 
բանաստեղծն է. ավելի, քան բանաստեղծ, 
տեսանողը այդ նոր ժամանակների, որի 
արգասիքը եղավ նա՝ իր խռովահույզ 
հոգով, արձագանքը՝ իր բոցաշունչ լեզվով 
ու պողպատաձույլ պատկերացումը՝ իր 
մտայնությամբ։ Եղիշեն նրանցից էր, որ բացի իր 
ժամանակինը լինելուց՝ բացատրությունն ու այդ 
ժամանակի տեսանելի և շոշափելի մարմնացումը 
եղավ։ Հին դարերում նման մարդկանց մարգարե 
էին անվանում»։ 

Վահրամ Փափազյան

«Չարենց հայ հանճարի նոր հաստատում մըն 
է ու նույն ատեն՝ բարեգուշակ նշան մը հայ ցեղի 
հոգեկան զորացման»:

Արշակ Չոպանյան 

«Չարենցը հեղափոխության ոչ միայն 
մեծատաղանդ երգիչն էր, այլև մեծատաղանդ 
հեղափոխական էր երգի մեջ: Դա պաշտոնների 
համատեղություն չէր, այլ տարերքների 
համընկնում»:

Պարույր Սևակ

Լուսմփոփի՜ պես աղջիկ՝ 
աստվածամոր աչքերով, 
Թոքախտավոր, թափանցիկ, 
մարմինի՜ պես երազի, 
Կապո՜ւյտ աղջիկ, 
ակաթի ու կաթի պես հոգեթով, 
Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ... 
Ես ի՞նչ անեմ, ի՞նչ անեմ, 
որ չմեռնի իմ հոգին, 
Որ չմարի իմ հոգին 
քո ակաթե աչքերում. 
Ես ի՞նչ անեմ, որ մնա 
ծիածանը երեքգույն, 
Որ չցնդի, չմարի՜ 
իմ հոգու հեռուն... 
Լուսմփոփի՜ պես աղջիկ՝ 
աստվածամոր աչքերով, 

Թոքախտավոր, թափանցիկ, 
մարմինի՜ պես երազի, 
Կապո՜ւյտ աղջիկ, 
ակաթի ու կաթի՜ պես հոգեթով, 
Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ...
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ՀԵռԱՑՈՒՄԻ ԽՈՍքԵՐ

Իմ աչքերի մեջ այնքա՛ն կրակներ եմ մարել ես 
Եվ հոգուս մեջ, հուսահատ, այնքան աստղեր

 եմ մարել: 
Կյանքս, որ հուշ է դարձել, հեռանալիս չանիծես. 
Կյանքս կանցնի, կմարի - բայց երգս կա, կապրի դեռ: 

Կյանքս կանցնի, կմարի, որպես կրակ ճահիճում` 
Աննպատակ ու տարտամ, անմխիթար ու անհույս: 
Երգերիս մեջ - դու գիտե՞ս - ինձ ոչ-ոք չի ճանաչում` 
Կարծես ուրի՛շն է երգում կապույտ կարոտը հոգուս: 

Հավիտյան գոց ու անխոս` թափառել եմ ու լռել. 
Ոչ-ոք, ոչ-ո՜ք չգիտե` արդյոք ի՞նչ է կյանքս, ես. 
Միայն գիտեն, որ կյանքում ինչ-որ երգեր եմ գրել, 
Ինչպես գիտեմ, որ դու կաս, որ սիրում է մեկը քեզ: 

Ես երգել եմ քո հոգին, քո ժպիտը լուսավոր, 
Քո աչքերի, քո դեմքի տխրությունը սրբազան. 
Կյանքս թողած անհունում - ես երգել եմ սերը խոր 
Ու կարոտը թևերիս, որ երբե՛ք քեզ չհասան... 

Մոտենում է, քո՜ւյր իմ, ա՛խ, իրիկունս միգամած. 
Ես ի՞նչ անեմ, որ հոգիս չհեծկլտա կարոտից. 
Ինչպե՞ս, ինչպե՞ս ընդունեմ կյանքիս

բաժակը քամած, 
Որ ձեռքերս չդողան, որ օրերս ներե՛ն ինձ: 

Գուցե՛ հանկարծ կասկածեմ, չհավատամ ինքս, ես, 
Ու սուտ թվա իմ հոգուն քո կարոտը սրբազան... 
- Ի՛նչ էլ լինի, քո՜ւյր իմ, քո՜ւյր, հեռանալիս չանիծե՛ս 
Խե՛ղճ կարոտը թևերիս, որ երբե՛ք քեզ չհասան...

ԵՐԱզ ՏԵՍԱ  

Երազ տեսա. Սայաթ-Նովեն մոտս էկավ 
սազը ձեռին, 

Հրի նման վառման գինու օսկեջրած թասը ձեռին, 
Նստեց, անուշ երգեր ասավ` հին քամանչի 

մասը ձեռին: 
Էնպես ասավ, ասես ուներ երկնքի ալմասը ձեռին: 

Ու էն երգին օրոր-շորոր, ինչպես հուրի, 
ատլաս ու խաս, 

Երազիս մեջ գոզալն էկավ` ինքն էլ վառման 
քաղցր երազ. 

Նազանք արավ, Սայաթ-Նովի սիրտը լցրեց 
միրգ ու մուրազ, 

Կանգնեց-մնաց` դեմքից քաշած օսկեկարած 
խասը ձեռին: 

Նայե՛ց-նայեց Սայաթ-Նովեն, ամպի նման տխուր 
մնաց. 
Ասավ` Չարե՜նց, էս գոզալից սրտիս մե հին մրմուռ 
մնաց. 
Սիրտս վառվեց, մոխիր դարձավ` ինքը կրակ ու 
հուր մնաց, 
Դո՜ւ էլ նրա գովքը արա, որ գա` օսկե մազը ձեռին: 

Էսպես ասավ Սայաթ-Նովեն ու վեր կացավ, 
որպես գիշեր, 

Գնաց նորից տխուր ու լուռ` սիրտը հազար 
մուրազ ու սեր. 

Երազն անցավ – դո՜ւ մնացիր, պատկերքը քո 
մնաց լուսե, 

Մեկ էլ իմ խեղճ սիրտը մնաց` Սայաթ-Նովի 
սազը ձեռին:

* * *
Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն 

եմ սիրում, 
Մեր հին սազի ողբանվագ, լացակումած լարն 

եմ սիրում, 
Արնանման ծաղիկների ու վարդերի 

բույրը վառման, 
Ու նարիյան աղջիկների հեզաճկուն պարն

 եմ սիրում։ 

Սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ջինջ, 
լիճը լուսե, 

Արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն 
բուքը վսեմ, 

Մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ 
պատերը սև,

Ու հնամյա քաղաքների հազարամյա 
քարն եմ սիրում։ 

Ուր էլ լինեմ՝ չեմ մոռանա ես ողբաձայն 
երգերը մեր, 

Չեմ մոռանա աղոթք դարձած երկաթագիր 
գրքերը մեր, 

Ինչքան էլ սուր սիրտս խոցեն 
արյունաքամ վերքերը մեր, 

Էլի ես որբ ու արնավառ իմ Հայաստան յարն 
եմ սիրում։ 

Իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ 
հեքիաթ չկա, 

Նարեկացու, Քուչակի պես լուսապսակ 
ճակատ չկա, 

Աշխարհ անցիր, Արարատի նման ճերմակ 
գագաթ չկա, 

Ինչպես անհաս փառքի ճամփա՝ ես իմ 
Մասիս սարն եմ սիրում։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ 
ՄԱՅՐԱքԱՂԱքՆԵՐԸ

ԱՐՄԱՎԻՐ

Հայաստանի առաջին մայրաքաղաք Արմավիրը 
մ. թ. ա. 1032 թ. կառուցել է Հայկյանների 
Այրարատյան թագավորության հիմնադիր 
Արամայիսը: Ավերակները Երասխ գետի ձախ 
ափին են՝ ներկայիս Արմավիրի մարզի Հայկավան, 
Արմավիր և Ջրաշեն գյուղերի բարձունքների վրա: 
Վանի թագավորության (մ. թ. ա. IX–VII դարեր) 
արքա Արգիշտի Ա-ն մ. թ. ա. մոտ 776 թ. Արմավիրի 
հարևանությամբ կառուցել է Արգիշտիխինիլի 
քաղաքը, որը վերածվել է տերության հյուսիսային 
շրջանների վարչական կենտրոնի և ռազմական 
հենակետի: Արգիշտիխինիլին, սերտաճելով 
Արմավիրին, մ. թ. ա. IV–III դարերում դարձել է 
Երվանդունիների թագավորության մայրաքաղաքը՝ 
պահպանելով Արմավիր անունը: Քաղաքը նաև 
պետության հեթանոսական պաշտամունքային 
գլխավոր կենտրոնն էր՝ քրմապետի նստավայրը:

Արքունիքը Երվանդաշատ տեղափոխվելուց 
հետո Արմավիրը կորցրել է իր նշանակությունը 
և մատենագրության մեջ արդեն հիշատակվել է 
որպես «լքված մայրաքաղաք»: Այն իր գոյությունը 
պահպանել է մինչև V դարը, որից հետո այլևս իբրև 
քաղաք չի հիշատակվել: 

1839 թ. Հյուսիսային Կովկասում՝ Կուբան գետի 
ձախ ափին, չերքեզահայերի հիմնադրած գյուղը 
1848 թ. կոչվել է Արմավիր (այժմ՝ քաղաք՝ ՌԴ 
Կրասնոդարի երկրամասում): 

ՎԱՆ

Վանն աշխարհի հնագույն այն քաղաքներից է, 
որ գոյություն ունի հիմնադրման օրվանից: Հայտնի 
է նաև Տուշպա, Բիաինա, Տոսպ, Երվանդավան, 
Վանտոսպ, Քաղաքն Շամիրամա և այլ անուններով: 
Կառուցվել է Վանա լճի ափից 2–3 կմ արևելք՝ 
Վասպուրական նահանգի Տոսպ գավառում: 

Այն հիմնադրել է Վանի թագավորության կամ 
Ուրարտուի հիմնադիր Սարդուրի Ա արքան 
(մ. թ. ա. 835–824 թթ.), անվանել է Տուշպա և 
դարձրել պետության մայրաքաղաքը, որն ավելի 
է ընդարձակվել մ. թ. ա. VIII–VII դարերում։ 908–
1021 թթ. եղել է Վասպուրականի Արծրունյաց 
թագավորության մայրաքաղաքը:

XVII դարի պատմիչ Առաքել Դավրիժեցու 
վկայությամբ՝ քաղաքն զգալիորեն տուժել է 1648 թ. 
երկրաշարժերից: 

Մինչև 1915–16 թթ. Վանն Արևմտյան Հայաստանի 
արհեստագործական, հոգևոր և կրթամշակութային, 
գրահրատարակչական նշանավոր կենտրոնն էր:

XX դարի սկզբին Վանում եղել է 12 եկեղեցի: 
1914 թ. քաղաքում գործել են Կեդրոնական և Երամյան 
վարժարանները, Արարուց (երկսեռ), Հայկավանքի, 
Սբ. Հակոբի, Նորաշենի, Հանկույսերի (արական), 
թաղային Սանդխտյան օրիորդաց դպրոցները: 

XIX դարի 2-րդ կեսից Վանն Արևմտյան 
Հայաստանի հայ ազգային-ազատագրական 

շարժման կենտրոններից էր: Առաջին 
աշխարհամարտի (1914–18 թթ.) 
նախօրեին քաղաքն ուներ 34 հազար 
հայ, 21 հազար թուրք բնակիչներ: Մեծ 
եղեռնի ժամանակ Վանի հայությունը 
շրջակա գավառների հայերի հետ 
դիմել է ինքնապաշտպանության, 
որի հաղթական ավարտից հետո 
ռուսական հրամանատարությունը 
կազմավորել է Վանի  
նահանգապետությունը (գոյատևել 
է 70 օր)՝ Արամ Մանուկյանի 
գլխավորությամբ: Սակայն 1915 թ. 
հուլիսի 2-ին ռուսական զորքերի 
անսպասելի նահանջի պատճառով 
բնակչությունը հարկադրված թողել 
է քաղաքը և գաղթել Արևելյան 
Հայաստան: Մի քանի օր անց 

Հայաստանն աշխարհի ամենաշատ մայրաքաղաքներ ունեցող երկիրն է.  դրանք տասներկուսն 
են՝ Արմավիր, Վան, Երվանդաշատ, Արտաշատ, Տիգրանակերտ, Վաղարշապատ, Դվին, Բագարան, 
Շիրակավան, Կարս, Անի և Երևան: Իրենց մայրաքաղաքներն են ունեցել նաև պատմական տարբեր 
ժամանակահատվածներում անկախ հռչակված Փոքր Հայքի, Ծոփքի, Սյունիքի, Տաշիր-Ձորագետի և 
հայկական այլ թագավորություններ:
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ռուսական զորքերը վերագրավել 
են Վանը. բնակիչների մի մասը 
վերադարձել է քաղաք: Կազմավորվել 
է Վասպուրականի իշխանություն՝ 
Կոստի Համբարձումյանի 
գլխավորությամբ: Սակայն 
1918 թ. փետրվարին թուրքերը կրկին 
հարձակվել են, և հայերն ստիպված 
դարձյալ գաղթել են:

Վանում են ծնվել հայ 
գրականության, արվեստի, 
գիտության և հասարակական-
քաղաքական բնագավառի բազմաթիվ 
երախտավորներ՝ նկարիչ Փանոս 
Թերլեմեզյանը, պետական գործիչ 
Աղասի Խանջյանը, գրող Գուրգեն 
Մահարին, ռեժիսոր Վարդան 
Աճեմյանը, ճարտարապետության 
պատմաբան Վարազդատ Հարությունյանը և 
ուրիշներ:

Ներկայումս Վանը Թուրքիայի Հանրապետության 
համանուն իլի (նահանգ) կենտրոնն է՝ 50 հազար 
բնակչությամբ: Թուրքերից բացի՝ քաղաքում 
բնակվում են նաև քրդեր: 

ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏ

Երվանդաշատը Երվանդունիների 
թագավորության վերջին մայրաքաղաքն է. 
հաջորդել է Արմավիրին: Հիմնադրել է Երվանդ Դ 
Վերջին (մ. թ. ա. 220–201 թթ.) թագավորը Երասխ 
գետի ձախ ափին՝ Ախուրյանի հետ միախառնման 
տեղում: Ավերակները հայտնաբերվել են 
այժմյան Արմավիր մարզկենտրոնից հարավ-
արևմուտք՝ Բագարան և Երվանդաշատ գյուղերի 
միջակայքում: Երվանդաշատի վերաբերյալ 
արժեքավոր տեղեկություններ է հաղորդում 
Մովսես Խորենացին: 

Մ. թ. ա. 189 թ. Արտաշես Ա-ն Մեծ Հայքում իրեն 
թագավոր հռչակելուց հետո հիմնադրել է երկրի նոր՝ 
Արտաշատ մայրաքաղաքը:

Երվանդաշատը 360-ական թվականներին 
կործանել են Պարսից Շապուհ II արքայի զորքերը: 

ԱՐՏԱՇԱՏ

Արտաշատը Հայաստանի մայրաքաղաքն 
էր մ. թ. ա. II – մ. թ. IV դարերում: Հիմնադրել է 
Արտաշես Ա-ն (մ. թ. ա. 189–160 թթ.) Այրարատ 
նահանգի Ոստան Հայոց գավառում՝ Երասխ և 
Մեծամոր գետերի ջրկիցում՝ այժմյան Արտաշատ 
քաղաքից 10 կմ հարավ-արևմուտք՝ Խոր վիրապի 
վանքի շրջակայքում: Արտաշատի մասին, հայ 
մատենագիրներից բացի, վկայում են նաև հունական 
ու հռոմեական աղբյուրները:

Նկատի ունենալով քաղաքի անառիկ դիրքը՝ 
հռոմեացիներն այն անվանել են Հայկական 
Կարթագեն: Հռոմեացի զորավար Կորբուլոնը 
մ. թ. 58 թ. գրավել, իսկ 59 թ. ավերել ու  հրկիզել  է 
Արտաշատը: Քաղաքը վերակառուցվել է 66 թ-ին, 
որի համար Հռոմի Ներոն կայսրը Հայոց արքա 
Տրդատ Ա-ին տրամադրել է նյութական միջոցներ և 
արհեստավորներ: 

Քաղաքը ծաղկման ու զարգացման շրջանում 
(մ. թ. ա. I – մ. թ. II դարեր) ունեցել է ավելի քան 150 
հազար բնակիչ:

Արտաշատը եղել է միջազգային առևտրի 
խոշոր կենտրոն, որի դերը մեծացել է հատկապես 
I–II դարերում. հայկական «Արքունական» 
ճանապարհով կապված էր Տիգրանակերտի ու 
Միջագետքի երկրների հետ: 

Արտաշատը նաև հելլենիստական մշակույթի 
հայտնի կենտրոն էր: 368 թ. 
Պարսից Շապուհ II արքան, ի թիվս 
Հայաստանի այլ քաղաքների, ավերել 
է նաև Արտաշատը:

ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏ

Տիգրանակերտը Մեծ Հայքի Աղձնիք 
նահանգի Նփրկերտ գավառում էր՝ 
Տիգրիսի ձախակողմյան վտակներից 
մեկի ափին (այժմ՝ Թուրքիայի 
Դիարբեքիրի նահանգում): Հիմնադրել 
է Տիգրան Բ Մեծը մ. թ. ա. 70-ական 
թվականների սկզբին, իր թագադրման 
վայրում: 

Քաղաքը կարճ 
ժամանակամիջոցում դարձել 
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1828 թ. Արևելյան Հայաստանի՝ Ռուսաստանին 
միանալուց հետո դարձել է Երևանի նահանգի 
Վաղարշապատի գավառի կենտրոնը: 

XIX դարի վերջից Վաղարշապատը դարձել է հայ 
մշակույթի կարևոր կենտրոններից մեկը: 

ԴՎԻՆ

Դվինը հաջորդել է Արտաշատին: Հիմնադրել 
է Հայոց Խոսրով Գ Կոտակ թագավորը (330–
338 թթ.)՝ Այրարատ նահանգի Ոստան Հայոց 
գավառում: Դվինի մերձակայքում տնկվել են Տաճար 
մայրու և Խոսրովակերտ անտառները: Վերջինս 
պահպանվել է ցայժմ և կոչվում է Խոսրովի անտառ: 
Արշակունիների անկումից (428 թ.) հետո Դվինը V 
դարի կեսից դարձել է Մարզպանական Հայաստանի 
մայրաքաղաքը: 

Վաղարշապատից հետո Դվինը 484– 931 թթ. եղել 
է Հայոց կաթողիկոսության աթոռանիստը: VI–VIII 
դարերում Դվինում գումարվել են համազգային 
նշանակության ժողովներ: 

VII–IX դարերում Դվինը եղել է խալիֆության 
Արմինիա վարչամիավորման նստավայր, որտեղ 
արաբ ոստիկաններն ունեցել են դրամ հատելու 
իրավունք: 

Հայաստանում Բագրատունիների թագավորու-
թյան հաստատումից (885 թ.) հետո Դվինը նոր 
տնտեսական վերելք է ապրել: Դվինում արտադրվել 
և օտար երկրներ են արտահանվել բրդե ու 
մետաքսե գործվածքներ, գորգեր, բազմոցներ, 
հախճապակե առարկաներ, որդան կարմիր և այլն: 
Ծաղկուն շրջանում ունեցել է 100 հազարից ավելի 
բնակչություն: 

1020-ական թվականներից հետո Դվինում իշխել 
են մահմեդական ամիրները, իսկ XI դարի 2-րդ կեսին 
այն զավթել են սելջուկ-թյուրքերը: 1203 թ. քաղաքն 
ազատագրել են Զաքարյան իշխանները և միացրել 
Շիրակի իրենց տիրույթներին: Դվինը լիովին 
ավերվել է Ջալալ էդ Դինի 1255 թ. արշավանքների 
ժամանակ: 

Այժմ քաղաքի ավերակները տարածվում 
են ՀՀ Արարատի մարզի Վերին Դվին, Ներքին 
Դվին, Նորաշեն, Բերդիկ, Հնաբերդ և այլ գյուղերի 
սահմաններում:

է հելլենիստական Արևելքի հռչակավոր 
կենտրոններից: Ենթադրվում է, որ ծաղկուն 
շրջանում ունեցել է շուրջ 100 հազար բնակիչ: 
Շուրջ 5-ամսյա համառ դիմադրությունից հետո՝ մ. 
թ. ա. 69 թ. հոկտեմբերի 6-ին, հռոմեացի զորավար 
Լուկուլլոսը նվաճել է Տիգրանակերտը: Տիգրան 
Բ-ի մահից (մ. թ. ա. 55 թ.) հետո այն դադարել 
է մայրաքաղաք լինելուց, թեև շարունակել է 
պահել ռազմավարական նշանակությունը: Հայ 
Արշակունիների (I–V դարեր) օրոք Հարավային 
Հայաստանի խոշոր քաղաքներից էր և Աղձնիքի 
բդեշխության կենտրոնը: Տիգրանակերտը խիստ 
տուժել է III–IV դարերի հռոմեա-պարսկական 
պատերազմների ընթացքում: 350-ական 
թվականներին քաղաքը գրավել և հիմնովին 
ավերել է Պարսից Շապուհ II-ը՝ բնակիչների 
մեծագույն մասին գերեվարելով Պարսկաստան: 
Տիգրանակերտը լիովին ամայացել է և այլևս չի 
վերաշինվել: 

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ
Վաղարշապատը (կոչվել է նաև Վարդգեսավան, 

Էջմիածին) գտնվում է Երևանից 18 կմ արևմուտք 
(այժմ` ՀՀ Արմավիրի մարզում): 

Երվանդ Սակավակյաց  թագավորի օրոք (մ. թ. ա. 
570–560 թթ.) հիմնադրել է վերջինիս փեսա Վարդգես 
Մանուկը և կոչել Վարդգեսավան: Հայոց Վաղարշ 
Ա Արշակունի արքան (117–140 թթ.) քաղաքը 
պարսպապատել, բարեկարգել և վերանվանել 
է Վաղարշապատ՝ դարձնելով թագավորական 
երկրորդ աթոռանիստը (Արտաշատից հետո)`  
մինչև հայ Արշակունյաց արքայատոհմի անկումը 
(428 թ.): Քաղաքի նշանակությունը հատկապես 
մեծացել է Հայաստանում քրիստոնեությունը 
պետական կրոն հռչակելուց (301 թ.) հետո, երբ 
այստեղ հիմնադրվել է Էջմիածնի Մայր 
տաճարը (302–303 թթ.): Քաղաքը դարձել 
է Ամենայն Հայոց կաթողիկոսության 
գահանիստ (ընդհատումներով): Հայոց 
գրերի գյուտից (405 թ.) հետո Մեսրոպ 
Մաշտոցը վերադարձել է Վաղարշապատ: 
Կաթողիկոս Սահակ Ա Պարթևը և 
Մեսրոպ Մաշտոցը Վաղարշապատում են 
հիմնադրել առաջին հայկական դպրոցը:

484–486 թթ-ին Վահան Մամիկոնյանը 
հիմնովին նորոգել է Սբ. Էջմիածնի վանքը, 
իսկ վանքի հոգաբարձու, պատմիչ Ղազար 
Փարպեցու ջանքերով հիմնադրվել է հայոց 
առաջին մատենադարանը, Վաղարշապատը 
դարձել է հայ գրչության կենտրոն:

XI դարից՝ թյուրք-սելջուկների, ապա 
թաթար-մոնղոլների նվաճումների 
ժամանակ, մինչև XV դարը, 
Վաղարշապատը կորցրել է իր երբեմի շուքը, բայց 
1441 թ. Ամենայն հայոց կաթողիկոսական աթոռը 
Սսից Սբ Էջմիածնում վերահաստատվելուց հետո 
քաղաքը նոր շունչ է առել ու վերակենդանացել: 
Մայր տաճարից (IV դար) և Հռիփսիմեի ու Գայանեի 
(VII դար) եկեղեցիներից բացի՝ կառուցվել են 
Շողակաթի եկեղեցին (1694 թ.) և այլ շինություններ: 

Ամենայն հայոց կաթողիկոս Սիմեոն Ա Երևանցու 
ջանքերով 1771 թ. Վաղարշապատում հիմնադրվել է 
Հայաստանի առաջին տպարանը, 1776 թ. կառուցվել 
է թղթի առաջին գործարանը (թղթատուն): 
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«Արմենիա Մարիտիմա» – «Ծովային 
Հայաստան» – այսպես է կոչվում ղրիմահայ արվեստի 
ավանդական փառատոնը, որը տեղի ունեցավ 
հոկտեմբերի 29-ին Սիմֆերոպոլում: Այն անցկացվում 
է արդեն երրորդ տարին անընդմեջ՝ Ղրիմում 
հայկական մշակույթի օրերի շրջանակներում: Ինչպես 
և այս տարվա մնացած միջոցառումները, այն նվիրված 
էր մեծ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու 
ծննդյան 200-ամյակին: Վատ եղանակի պատճառով 
փառատոնը Յալթայի ծովափից տեղափոխվեց 

«ԾՈՎԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՓԱռԱՏՈՆՆ ԱՅՍ 
ԱՆԳԱՄ ԿԱՅԱՑԱՎ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱԿՈՒՄ» 

Фестиваль «армения маритима» 
в «армянском дворике»

Սիմֆերոպոլ քաղաքի Հայկական ազգամշակութային 
ինքնավարության բակ: Բայց կար ևս մեկ, ավելի 
հաճելի պատճառ. այդ օրը կայացավ «Հայկական 
բակ» մշակութային-ազգագրական կենտրոնի 
շնորհանդեսը:

«Հայկական բակ» նախագիծն իրագործվում 
է Ղրիմի Հանրապետության ազգամիջյան 
հարաբերությունների և բռնագաղթված 
քաղաքացիների գործերի կոմիտեի գրանտային 
աջակցությամբ, և հայ համայնքի մի խումբ 

Традиционный фестиваль армянского искус-
ства «Армения Маритима» прошёл 29 октября 
в Симферополе. Он проводится уже третий год 
подряд в рамках Дней армянской культуры в 
Крыму, которые в этом году приурочены 200-ле-
тию И. Айвазовского. В этот же день состоялась 
презентация культурно-этнографического центра 
«Армянский дворик».  

В этот день гостей ждали выставка-ярмарка 
«Аллея чудес», где были выставлены произведе-
ния художников и мастеров прикладного искус-
ства, армянская кухня во всём своём многооб-
разии, всех угощали традиционным благотвори-
тельным обедом «матах» и домашним вином. Ро-
дители танцоров ансамбля «Арарат» приготовили 
рекордный, длиной 5,6 метра, «брдуч» – завёр-
нутые в армянском лаваше брынза и зелень. Его 

разрезали на части и угостили всех желающих.
Весь день зрители наслаждались проходящим 

на сцене концертом.
Фестиваль прошёл при поддержке Государ-

ственного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан Респу-
блики Крым, Администрации города Симферо-
поля и Дома дружбы народов. Организаторами 
выступили: Местная армянская национально-
культурная автономия городского округа Сим-
ферополь (председатель – А. Мартоян) и образ-
цовый коллектив Республики Крым, танцеваль-
ный ансамбль «Арарат» (художественный руко-
водитель – Арам Григорян). Сценарий меропри-
ятия подготовили Н. Евтушок и В. Вермишян. 
Ведущие концерта – Г. Асатрян и А. Бондаренко.

Праздники
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էնտուզիաստների ջանքերի շնորհիվ բակն 
աստիճանաբար ստանում է իր հիմնական ազգային 
ուրվագծերը: Այս նախաձեռնության գաղափարական 
ոգեշնչողը և կազմակերպիչը «Արարատ»  պարի 
համույթի գեղարվեստական ղեկավար, Ղրիմի 
Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր 
գործիչ Արամ Գրիգորյանն է: Կազմակերպիչները 
հուսով են, որ նախագիծն օգնություն կստանա 
նաև Սիմֆերոպոլի քաղաքային իշխանությունների 
կողմից, քանի որ  «Հայկական բակը» կարող է դառնալ 
Ղրիմի մայրաքաղաքի գրավիչ տեսարժան վայրերից 
մեկը և կօգնի զբոսաշրջիկների հոսքն ուղղել նաև 
դեպի Սիմֆերոպոլ: Բացի այդ, նախատեսվում է, 
որ այստեղ իրենց մշակութային միջոցառումները 
կարող են անցկացնել ղրիմաբնակ այլ ազգերի 
ներկայացուցիչները: Դժվար է գերագնահատել 
այս հարցում Արամ 
Գրիգորյանի կատարած 
աշխատանքն ու դրամական 
ներդրումները: Դեռևս 
գրանտն ստանալուց շատ 
առաջ բակում կատարվել 
են լուրջ բարենորոգումներ, 
շարունակվում է համայնքի 
շենքի նկուղի հիմնովի 
վերանորոգումը, որի 
ավարտից հետո այն 
կդառնա «Հայկական 
բակ» նախագծի կարևոր 
բաղկացուցիչ մասը: 
Անհրաժեշտ է նշել 
նաև այն փաստը, որ 
վերջին ժամանակներս 
«Հայկական բակը», 
որպես զբոսաշրջիկների 
ներգրավման միջոց, 

բազմիցս ներկայացվել է համառուսաստանյան և 
միջազգային տուրիստական ցուցահանդեսներում: 
Ա. Գրիգորյանի ներկայացրած տաղավարը 
առանձնակի ուշադրության է արժանացել 
տուրիստական ֆիրմաների ներկայացուցիչների 
կողմից: «Մրիյա» հյուրանոցային համալիրում 
նոյեմբերի 2-3-ին կայացած տուրիստական 
միջազգային ցուցահանդես այցելած՝ Ղրիմի 
Հանրապետության ղեկավար Ս. Վ. Աքսյոնովը 
նույնպես հետաքրքրություն է ցուցաբերել «Հայկական 
բակ» տաղավարի և նախագծի հանդեպ:

 «Armenia Maritima», որն, ինչպես վերը նշեցինք, 
նշանակում է «Ծովային Հայաստան»: Ջենովական 
աղբյուրներում այսպես է կոչվել թերակղզու հարավ-
արևելյան մասը: Հայ արվեստի այս փառատոնն 
էլ իր անվանումն ստացել է այդտեղից: Դեռևս 
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ցուցադրվում էին հայ նկարիչների և 
կիրառական արվեստի վարպետների 
ստեղծագործությունները, հայկական 
խոհանոցն՝ իր ողջ բազմազանությամբ։ 
Բոլորին հյուրասիրեցին հայկական 
գինով ու ավանդական մատաղով, որ 
մատուցեցին Շամիր Խուբլարյանն ու 
Մովսես Ավետիսյանը: 

«Արարատ» պարի համույթի 
սաների ծնողները պատրաստեցին 
5,6 մետր երկարությամբ ռեկորդային 
բրդուճ՝ լավաշի մեջ փաթաթված 
հայկական պանրով ու կանաչիով, որը 
կտրտեցին և մաս-մաս բաժանեցին 
բոլորին ցանկացողներին:

Ամբողջ օրը հանդիսատեսները 
վայելեցին հրաշալի կազմակերպված 
համերգը, որին մասնակցեցին երգիչ-

երգչուհիներ, ասմունքողներ, Գաբրիել 
Այվազովսկու անվան դպրոցի սաները 
և «Արարատ» պարային համույթը: 
Հայերից բացի, ելույթ ունեցան 
նաև այլ ազգային համայնքներից 
եկած հյուրեր: Ժողովրդական 
երգի ու պարի «Տավրի» համույթի 
(գեղարվեստական ղեկավար՝ Քսենյա 
Բիլիկ) մենակատարների կենսուրախ 
«Ռուսական պարը» բարձրացրեց 
հանդիսատեսների տրամադրությունը, 
իսկ Վրաստանի վաստակավոր 
արտիստ, Ղրիմի Հանրապետության 
մշակույթի վաստակավոր գործիչ, 
Ղրիմի Հանրապետության 
տարածաշրջանային վրացական 
ազգամշակութային ինքնավարության 
նախագահ Ռաշիդ Մամեդովը 
կատարեց ռուսերեն, վրացերեն և 
հայերեն երգեր:

հնագույն ժամանակներից 
հայ ժողովուրդը բնակություն 
է հաստատել Սև ծովի 
ափերին՝ պահպանելով 
և բազմապատկելով 
իր սովորույթներն ու 
ավանդույթները, տալով իր 
սրտի մի մասնիկը նոր «փոքր 
հայրենիքին»՝ Ղրիմին։

Այս փառատոնի նպատակը 
Ռուսաստանի ժողովուրդների 
մշակութային ժառանգության, 
Ղրիմի Հանրապետության 
ազգությունների ավանդական, 
մասնավորապես՝ ղրիմահայերի 
մշակույթի պահպանումն է։

Այդ օրը բակը լի էր հայ 
արվեստի երկրպագուներով, 
և նրանք չսխալվեցին՝ օրվա 
մեծ մասն անցկացնելով 
այստեղ։ Հյուրերին 
սպասում էին «Հրաշքների 
ծառուղի» ցուցահանդես-
տոնավաճառը, որտեղ 
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Փառատոնի ընթացքում ՂՀ 
տարածաշրջանային ազգամշակութային 
ինքնավարության մի շարք ակտիվ 
անդամներ պարգևատրվեցին 
շնորհակալագրերով և պատվոգրերով, 
Հովհաննես Այվազովսկու անվան 
հուշամեդալներով, իսկ նրանցից 
հինգը՝ Հովսեփ Հակոբյանը, Մերուժան 
Պետրոսյանը, Սուրեն Սարոյանը, Ավետիս 
Խաչատրյանը և Կարեն Գևորգյանը (տեր 
Խաչատուր) արժանացան ղրիմահայոց 
բարձրագույն պարգևին՝ Ոսկե նշանին: 
Հովհաննես Այվազովսկու անվան 
հուշամեդալի արժանացան «Արարատ» 
պարի համույթի մենակատար Նինա 
Բաղդասարյանը, բարեգործներ Սուրեն 
Սարոյանը, Վիտալի Ստեփանյանը, 
Ստյոպա Հակոբյանը և Արայիկ 
Թադևոսյանը:

 Փառատոնը կայացավ Ղրիմի Հանրապետության 
ազգամիջյան հարաբերությունների և բռնագաղթված 
քաղաքացիների գործերի պետական կոմիտեի, 
Սիմֆերոպոլ քաղաքի վարչակազմի, Ժողովուրդների 
բարեկամության տան աջակցությամբ: 

Տոնահանդեսի կազմակերպիչներն էին՝  
Սիմֆերոպոլ քաղաքի տեղական հայկական 
ազգամշակութային ինքնավարությունը (նախագահ՝ 
Արմեն Մարտոյան), «Արարատ» պարի համույթը 
(գեղարվեստական ղեկավար՝ ՂՀ մշակույթի 
վաստակավոր գործիչ Արամ Գրիգորյան): 
Միջոցառման սցենարը պատրաստել էին Նատալյա 
Եվտուշոկը և Վահան Վերմիշյանը: Համերգը վարեցին 
Գալյա Ասատրյանը և Ալեքսանդրա Բոնդարենկոն:

Խմբագիր
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В 1993 году переехал в Крым, 
где и живёт по сей день в посёлке 
Айкаван. Участвовал в строитель-
стве этого единственного армян-
ского посёлка в Крыму с 1993 по 
1999 год. Избирался депутатом 
местного совета.

С 1999 по 2004 год работал за-
местителем директора по финан-
сово-экономической деятельности 
Симферопольского ремонтно-ме-
ханического завода.

Вагаршак Седракович уже 
много лет занимается писатель-
ской деятельностью. В 1995 году 
вышла его повесть «Крымский 
арестант», а недавно он закончил 
роман «Тигран Великий», кото-
рый по частям печатается в альма-
нахе Союза крымских армянских 

писателей «Родина в сердце». На его страницах он 
опубликовал также свои воспоминания о годах пре-
бывания в депортации.

Он любящий отец, заботливый муж и самый 
любимый дедушка на свете. Пользуется большим 
уважением в крымской армянской общине. Как го-
ворят, «с ним можно отправиться в путь».

Редакция журнала «Голубь Масиса», Союз 
крымских армянских писателей сердечно поздрав-
ляют Вагаршака Мазлумяна с юбилеем. Желаем 
крепкого здоровья и долгих лет жизни, мирного 
неба над головой и новых творческих успехов.

С уважением, 
Рушан Пилосян,
Ваган Вермишян 

Нашему старшему другу 
и коллеге, ветерану труда, 
члену Союза крымских ар-
мянских писателей – коллек-
тивного члена Национального 
союза писателей Украины, 
одному из активных членов 
армянской общины – Вагар-
шаку Седраковичу Мазлу-
мяну 21 ноября исполнилось 
восемьдесят лет. Хотя, глядя 
в его мужественное армянское 
лицо, не скажешь, что он уже 
разменял девятый десяток…

Родился Вагаршак Маз-
лумян в 1937 году в деревне 
Шейх-Мамай Старо-Крым-
ского района, в Крыму. 

Началась Великая Отече-
ственная война… Четырёх-
летним мальчишкой три года  находился в окку-
пации. 

Настала весна 1944-го. Вместе со свободой на 
полуостров пришла и беда… Депортация… Его вме-
сте с семьёй выслали на Урал. Там он окончил 10 
классов, потом служил в Советской армии. 

В 1963 году окончил мотоциклетный техникум 
в г. Ирбите Свердловской области и начал работать 
инженером-технологом на вагоностроительном за-
воде в Днепродзержинске. По окончании Днепро-
петровского инженерно-строительного института в 
1970 году работал на стройках области, где прошёл 
путь от мастера до главного инженера строительно-
го управления.

Много лет трудился на стройках Армении, зани-
мая руководящие должности. Строил 16-й квартал 
в Ереване. 

славный пУть к восьмидесятиЮ

Юбилеи
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Организовать встречи с из-
вестными людьми нашего горо-
да, провести творческие уроки, 
презентовать книги и журналы 
для учащихся Симферопольской 
школы №12 – это уже стало до-
брой традицией для сотрудников 
библиотеки им. И. Сельвинско-
го г. Симферополя. И поскольку 
делается это всё с добрыми наме-
рениями и с полной отдачей сил, 
то получается очень интересно и 
познавательно, и сорок пять ми-
нут урока пролетают, как одна. 

Сами ученики с удовольстви-
ем участвуют в таких меропри-
ятиях, что повышает уровень 
освоения темы уроков: как гово-
риться, полезное с приятным. 

в библиотеке им. а. пУшкина состоялась 
преЗентация жУрнала «наш крым» 

ЧереЗ кУльтУрУ – к добрососедствУ 

В Центральной городской библиотеке 
им. А. Пушкина в Симферополе 26 ок-
тября состоялась встреча заведующих 
библиотек-филиалов МБУК «Централь-
ная библиотечная система для взрослых 
городского округа Симферополь» с чле-
ном Союза журналистов России, заслу-
женным журналистом Республики Крым, 
главным редактором журналов «Наш 
Крым» и «Голубь Масиса» Ваганом Вер-
мишяном. Его представил директор би-
блиотеки Сергей Олейников.

Гость рассказал о двух изданиях – 
«Наш Крым» и «Голубь Масиса». Куль-
турно-просветительский журнал «Наш 
Крым» учреждён Государственным коми-

тетом по делам межнациональных 
отношений и депортированных 
граждан Республики Крым и Ме-
диацентром им. И. Гаспринского. 

В этом иллюстрированном из-
дании помещены материалы об 
истории, культуре народов Кры-
ма,  традициях и обрядах, искус-
стве и ремёслах. Журналисты не 
оставляют без внимания прак-
тически каждое мероприятие 
национально-культурных обще-
ственных организаций, народные 
праздники, фестивали искусств 
и национальной кухни, выставки 
и экспозиции. 

Культура
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Очередной такой урок прошёл 9 ноября в 9 
А классе. Преподаватель истории и общество-
знания Эльвира Альчикова представила гостей: 
заведующую библиотекой им. И. Сельвинского 
Светлану Дорошеву и ответственного секретаря 
журналов «Наш Крым» и «Голубь Масиса», за-
служенного журналиста РК Рушана Пилосяна.

Светлана Дорошева ознакомила учеников с 
темой беседы, предоставив слово Рушану Пило-
сяну. 

Р. Пилосян в познавательной и увлекательной 
форме рассказал об истории создания журналов, 
их рубриках и интересных статьях, а также о на-
родах, проживающих в Крыму. 

Крым – поистине великолепное место! Здесь 
есть всё: горы, леса, реки, моря, памятные места, 
овеянные преданиями и легендами. Дивная кра-
сота природы Крыма никого 
не оставляет равнодушным.  
Она завораживает, удивляет, 
восхищает! Наш полуостров 
привлёк к себе разные наро-
ды. У каждого из них – своя 
уникальная и многогранная 
история. И знание культуры, 
традиций и достижений со-
седа другой национальности 
дает возможность сближения 
и дружбы между народами, 
населяющими Крым. Обо 
всём этом повествуется на 
страницах журналов «Наш 
Крым» и «Голубь Масиса».

В ходе урока Р. Пилосян 
рассказал ребятам также об 
альманахе «Родина в сердце» 
Союза крымских армянских 

писателей, который он возглавляет и подарил в 
библиотеку и учащимся несколько экземпляров 
этих изданий.

В конце Эльвира Альчикова поблагодарила 
гостей за содержательную встречу со школьни-
ками. 

PS. Хотелось бы отметить, что в выпуске № 2 
журнала «Голубь Масиса» размещена статья о 
мероприятии «Лучший ученик великого худож-
ника», посвященном 160-летию со дня рождения 
художника-мариниста Эммануила Магдесяна, 
которое провели сотрудники библиотеки-фили-
ала № 23 им. И. Сельвинского в школе № 12.

Светлана Дорошева,
заведующая библиотекой 

им. И. Сельвинского  г. Симферополя 

Культура
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армянский остров венеции

ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ։ 
ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵք ԴԱՐ

Армянское присутствие в Европе рас-
пространяется от Лондона – до Лар-
наки, и от Лиссабона – до Львова. Ар-
мяне оставили наследие по всей Европе. 
Армянская католическая конгрегация 
Мхитаристов является одной из наибо-
лее ярких примеров этого наследия, и в 
этом году отметилась 300-летняя го-
довщина их присутствия в одном из са-
мых культовых городов Европы. 

Пароход отправляется из Сан-Заккарии в один 
из самых уникальных уголков Венеции, кото-
рый свидетельствует о вековой многокультурной 
истории этого великолепного города. Этот уни-
кальный уголок – Сан-Ладзаро-дельи-Армени или 
армянский остров Святого Лазаря. В этом году 
исполнилось 300 лет с того момента, когда остров 
стал домом для конгрегации Мхитаристов.

Основатель конгрегации – Мхитар Себастаци, 
родился в Себастии в 1676 году. В качестве про-
поведника он отправился в Константинополь, где 
вокруг него собрались ученики, который в 1701 
году превратился в монашескую общину. Сталки-
ваясь с сопротивлением властей, аббат Мхитар и 
его последователи переезжали с места на место – 
сначала в Грецию, а потом в Венецию. В Вене-
ции Мхитару удалось получить в дар небольшой 
остров Святого Лазаря, расположенный в южной 
части Венецианской лагуны.

В последующих веках отцы-мхитаристы ока-
зали глубокое влияние на науку, образование и 
издательскую деятельность в Европе в целом, и в 
армянском мире – в частности.

До сих пор монастырь, который они основали, 
продолжает издавать книги. Венеция – один из 
двух городов в мире, который может похвастать-
ся тем, что ежегодно, на протяжении 300 лет, пу-

бликует хотя бы одну книгу на армянском языке. 
Благодаря усилиям и деятельности этих мона-

хов, появились первые издания древних рукопи-
сей, переводы значительных европейских произве-
дений, и армянское наследие было продемонстри-
ровано в Европе и за ее границами. 

Конгрегация Мхитаристов всегда служила мо-
стом, связывающим Армению и Европу. 

Однако, наиболее значительную роль Конгре-
гация сыграла для развития языка и самобытно-
сти. Именно мхитаристы впервые опубликовали 
современные словари армянского языка. 

Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր Մխիթար 
Սեբաստացին ծնվել է 1676 թ. փետրվարի 7-ին 
Սեբաստիա քաղաքում: Ուսումը ստացել է Սուրբ 
Նշան վանքում: 1696 թ. մայիսի 17-ին օծվել է 
որպես քահանա, իսկ 1699 թ. Մխիթարը Կարմիր 
վանքի առաջնորդ Մարգար եպիսկոպոսից ստացել 
է վարդապետի աստիճան: Մխիթարն ընդունել է 
կաթոլիկ դավանանքը՝ հավատարիմ մնալով ազգային 
առանձնահատկություններին:

1700 թ. սեպտեմբերի 8-ին՝ Սուրբ Մարիամ 
Աստվածածնի ծննդյան տոնին, Կ. Պոլսում Մխիթարը 
և իր շուրջը համախմբված երիտասարդները հիմնել են 
Սուրբ Անտոն Աբբայի միաբանությունը: Հիմնադրման 
ժամանակ միաբանությունում կար 12 վանական, 
որոնցից 4-ը վարդապետներ էին: Միաբանությունը 

դրվել է Տիրամոր մասնավոր պաշտպանության ներքո՝ 
«Որդեգիր Կուսի-Վարդապետ Ապաշխարության» 
նշանաբանով, որի սկզբնատառերն այսօր էլ գրված են 
Մխիթարյան միաբանության զինանշանի վրա:

Սակայն իրավիճակի փոփոխման և Կ. Պոլսի 
հայ առաքելական ու կաթոլիկ համայնքների միջև 
հարաբերությունների ծայրաստիճան սրման 
պատճառով Մխիթարը հարկադրված էր դիմել 
փախուստի: 

Խուսափելով օսմանյան հետապնդումներից՝ 
Մխիթարն իր միաբանների հետ 1706 թ. 
տեղափոխվել է վենետիկյան իշխանության տակ 
գտնվող Մորեա թերակղզու Մեթոն բերդաքաղաքը: 
1714 թ. դեկտեմբերի 3-ին թուրքերի՝ վենետիկցիներին 
հայտարարած պատերազմի պատճառով, Մխիթարը 

Память
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միաբանների մեծ մասի հետ ստիպված լքում է Մեթոնը 
և տեղափոխվում Վենետիկ: Վենետիկը լինելով անկախ 
հանրապետություն, այդ ժամանակաշրջանի Եվրոպայի 
մշակութային և լուսավորչական կենտրոններից էր: 
Մխիթարն ընտրում է Վենետիկը՝ նախապատվությունը 
տալով գիտական ազատ գործունեությանը:

1712 թ. Վատիկանը Մխիթար Սեբաստացուն 
ճանաչել է միաբանության առաջնորդ, նրան շնորհել 
աբբահոր կոչում: 1717 թ. Կղեմես ΧІ Պապը հաստատել 
է Միաբանության կանոնադրությունը:  

1717 թ. օգոստոսի 26-ին Սենատը 
Մխիթարյաններին մշտական բնակության իրավունքով 
տրամադրում է Սուրբ Ղազար կղզին: Այնտեղ նրանք 
հաստատվում են սեպտեմբերի 8-ին՝ Միաբանության 
հիմնադրման տարեդարձի օրը: Այստեղ էլ սեփական 
գծագրությունների միջոցով Մխիթարը կառուցում 
է իր ծրագրած մենաստանը, եկեղեցին և օժանդակ 
շենքերը: Մխիթարն իրականացրել է գիտական 
կրթական գործունեություն՝ զերծ մնալով քարոզչական 
և հովվապետական առաքելությունից: Նա պահպանել 
է Հայ Առաքելական եկեղեցու ավանդույթները: 
Այսպիսով հիմնադրվել է Վենետիկի Մխիթարյան 
Միաբանությունը և ծավալել լայն հոգևոր ու գիտական 
գործունեություն:

XIX դ. սկզբին, երբ Ֆրանսիան վերացրել էր իր 
տիրապետության ներքո գտնվող բոլոր կրոնական 
միաբանությունները, Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոն 
I Բոնապարտը 1810 թվականի օգոստոսի 17-ի 
հրովարտակով Ս. Ղազարի հայկական միաբանությունը 
ճանաչել է գիտական հաստատություն՝ «Հայկական 
ակադեմիա» պատվավոր տիտղոսով:

Մխիթարը մահացել է 1749 թ. ապրիլի 27-ին Սուրբ 
Ղազար կղզու Ավագ Խորանի առջև: Նրա գերեզմանը 
դարձել է ուխտագնացության վայր:

1773 թ. մայիսի 16-ին Ստեփանոս Մելքոնյանի 
աբբայության տարիներին միաբանների մի մասը ներքին 
հակասությունների պատճառով, Աստվածատուր 
արքեպիսկոպոս Բաբիկյանի գլխավորությամբ 
բաժանվել են և կազմել Մխիթարյան Միաբանության 
երկրորդ թևը, որը գործել է որպես առանձին ինքնուրույն 
միաբանություն: Բաժանման 
ժամանակ 19 միաբան գնացել է  
Տրիեստ, իսկ 18 միաբան մնացել 
է Սուրբ Ղազարում: Երկրորդ 
թևը սկզբում հաստատվել է 
Տրիեստ քաղաքում: Այն բանից 
հետո, երբ Նապոլեոնը ստիպել 
է Մխիթարյաններին դուրս 
գալ Տրիեստից, միաբանները 
հաստատվել են Վիեննայում 
(Ավստրիա): 1811թ. հունիսի 
8-ին Ավստրիայի արքունիքը 
պաշտոնապես ճանաչել է 
Մխիթարյաններին և նրանց 
հատկացրել Սուրբ Ուլրիչի  
թաղամասի ծայրամասում 
գտնվող նախկին Կապուչին 
վանքը:

Վանականները կառուցել 
են իրենց սեփական եկեղեցին, 
որի ճարտարապետական 

հորինվածքը և նկարագիրը պատկանել է եվրոպական 
արվեստին: Առանձին կառուցել են դպրոց և ստեղծել 
տպագրատուն:

Վիեննայի Մխիթարյան միաբանությունը 1773 
թվականից սկսած աշխարհի տարբեր ծայրամասերում 
ունեցել է 45 մասնաճյուղ՝ Եվրոպայում, Աֆրիկայում, 
Ասիայում, Հյուսիսային Ամերիկայում: Դրանք 
իրենց մեջ ներառել են ժառանգավորաց դպրոցներ, 
վարժարաններ, ինչպես նաև հոգևորական նստավայր:  

2000 թ. Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության 
գլխավոր աբբահայր Հայր Գոճանյանի օրոք տեղի 
է ունեցել Մխիթարյան երկու միաբանությունների 
միավորումը:

Մխիթարյան միաբանությունը, Վենետիկի և 
Վիեննայի պատմական զույգ ճյուղավորումներով, 
երկարատև բանակցություններից և քննարկումներից 
հետո Վենետիկի Ս. Ղազար Մայրավանքում 
2000 թ. հուլիսի 10–21-ը կազմակերպել է միացյալ 
ընդհանուր արտակարգ ժողով, որին մասնակից երկու 
հաստատությունների բոլոր միաբանները որոշել 
են միավորվել՝ ստեղծելով Մխիթարյան միացյալ 
միաբանություն՝ մեկ կենտրոնական վարչությունով: 

Վենետիկի Ս. Ղազար Մայրավանքը Մխիթարյան 
միացյալ միաբանության գլխավոր կենտրոնատեղին 
է, Վիեննայի վանքը՝ առաջին գլխավոր մենաստանը, 
որը պետք է ունենա տեղական աբբահայր տիտղոսը 
կրող մի վանահայր: Զույգ միաբանությունների բոլոր 
առաքելավայրերն ու կենտրոնները կառավարվելու 
են նորընտիր ընդհանրական աբբահոր և իր 
Միացյալ վարչական խորհրդի կողմից: Միավորման 
շնորհիվ որոշ ժամանակով լուծվել է միաբանության 
համահայկական կրթական գործունեության խնդիրը: 

1990-ական թվականների սկզբին Վիեննայի 
Մխիթարյան միաբանությունը երկարաժամկետ 
վարձակալության հիմունքով Հայաստանի 
Հանրապետության դեսպանությանն է 
տրամադրել մասնաշենք, դրա դիմաց Հայաստանի 
Հանրապետությունում վարժարան հիմնելու 
նպատակով ստանալով մի հողակտոր և շինություն 
Ավան համայնքում: 1994 թ. Երևանում բացվել է 
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Մխիթարյանների կենտրոնը, որտեղ գործում է 
ժառանգավորաց դպրոց, կա մատուռ և գրադարան: 

1736 թվականից մինչ այսօր աշխարհի տարբեր 
մասերում գործել է շուրջ 30 Մխիթարյան վարժարան: 
Դրանցից շատերը տարբեր իրավիճակներից ելնելով 
փակվել են:

Ներկայումս գործում են Մխիթարյանների Բուենոս 
Այրեսի, Հալեպի, Բեյրութի, Ստամբուլի երկու, Փարիզի, 
Լոս Անջելեսի վարժարանները, ինչպես նաև Լիբանանի 
և Հայաստանի ժառանգավորաց դպրոցները, որոնց 
վերապահված է միաբանությունը նոր վարդապետ-
միաբաններով համալրելու առաքելությունը: 

Իր ստեղծման օրից մինչ այսօր Մխիթարյան 
միաբանությունը եղել և մնում է հայ գիտության և 
մշակույթի օջախներից մեկը՝ շնորհիվ իր մշակութային 
և գիտական հարուստ ժառանգության: 

Սուրբ Ղազարի միաբանությունն ունի իր 
պարբերականը՝ «Բազմավեպ» հայագիական հանդեսը, 
որը 1843 թ. հիմնադրել են ծովանկարիչ Հովհաննես 
Այվազովսկու եղբայրը՝ Գաբրիել Այվազովսկին և 
Ղևոնդ Ալիշանը: Հիմնադրման օրվանից մինչ այսօր 
հանդեսը շարունակում է կատարել իր ուրույն 
ներդրումը հայագիտության մեջ: Այն Եվրոպայի  
չորրորդ ամենահին պարբերականն է: 

Մխիթարյան միաբանությունն աշխարհում միակ 

կաթոլիկ համայնքն է, որ երբեք լատինացված չի 
եղել՝ շնորհիվ միաբանության հիմնադիր Մխիթար 
Սեբաստացու:  Մխիթարյանների արարողությունները 
երբեք չեն եղել լատինածես և չեն կատարվել 
լատիներենով, այլ բացառապես հայերենով՝ 
համաձայն Հայ Առաքելական եկեղեցու ծիսական 
արարողակարգի:   

Մխիթարյան Միաբանությունն ունի հնագիտական 
թանգարան: Թանգարանի հավաքածուն սկսել է 
կազմավորվել միաբանության հիմնադրման առաջին 
օրից՝ 1700 թ. սեպտեմբերի 8-ից: Բուն թանգարանը 
հիմնվել է 1717 թ., երբ Մխիթարյանները հաստատվել 
են Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում: Այն բաղկացած 
է մի քանի բաժիններից: Թանգարանը 17-րդ դարի 
վենետիկյան արվեստին ու ճաշակին բնորոշ մի կառույց 

է, որն իր մեջ ամփոփում է  արևելյան բազմաթիվ 
հնություններ՝ հայկական, հունական և հնդկական 
արվեստի նմուշներ: 

Մխիթարյան միաբանության Մատենադարանն 
ունի 4000-ից ավել հավաքածու և բազմազան նյութերի 
հարստություն, որոնք ընդգրկում են 1200 տարվա 
(5-19-րդ դդ.) ժամանակահատված: Այստեղ խնամքով 
պահվում է հայ ձեռագիր արվեստի գլուխգործոցներից 
մեկը՝ Մլքե թագուհու Ավետարանը (862 թ.), որը 
հավանաբար պատրաստվել է Վասպուրականում և 
պատկերազարդվել մանրանկարով: Մատենադարանը 
հայտնի է նաև հայերեն հնաոճ գրքերի հարուստ 
հավաքածուով: 

Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության տպարանը 
հիմնվել է 1811-1812 թթ. (մինչև 1999 թ.), ուր հիսուն 
լեզուներով տպագրվել է շուրջ 2000 անուն գիրք: 

1812 թ. հուլիսին լույս է տեսել Վիեննայի 
տպագրության առաջին հրատարակությունը: Այն 
Մխիթարյանների առաջին տպարանն է: Կարճ 
ժամանակահատվածում Մխիթարյանների Վիեննայի 
տպագրատունը՝ շնորհիվ նրա առաջին ղեկավար հայր 
Արիստակես Ազարյանի, ձեռք է բերել մեծ համբավ, 
ինչպես նաև ֆինանսական զգալի նվաճումներ: 
1829 թ. գլխավոր աբբահայր Արիստակես Ազարյանը 
հիմնադրել է կաթոլիկական գրքերի տարածման 
ընկերակցությունը, որն իր գոյության 20 տարիներին 

հրատարակել է շուրջ 
100 աշխատանք՝ 475 000 
տպաքանակով:  

Մխիթար Աբբահայրը 
մեծ ուշադրություն է 
դարձրել հայկական 
ձեռագրերի հավաքագրմանը 
և դրանց պահպանմանը: 
Միաբանությունում 1750 
թ. եղել է 250 ձեռագիր: 
Դարավերջին այդ թիվը հասել 
է 900-ի, իսկ 1850 թ.՝ 1200-
ի: 1900 թ. այդ թիվը 2000  
է, իսկ 1990 թ. Վենետիկի 
Մխիթարյաններն ունեին 
շուրջ 5000 ընտիր ձեռագիր 
մատյանների հավաքածու: 
Հայկական ակադեմիական և 

գիտական առաջին բառարանները նույնպես կազմվել 
են Մխիթարյանների կողմից: 

Կեսդարյա աշխատանքի շնորհիվ վենետիկյան 
երեք վարդապետներ կազմել են հայերեն լեզվի «Նոր 
բառգիրք Հայկազեան լեզուի» արժեքավոր բառարանը՝ 
երկու մեծածավալ հատորով, որը հրատարակվել է 
1836-1837 թթ.:

Մխիթարյանները մեծ ներդրում ունեն նաև հայ 
պատմագրության զարգացման մեջ, ի մասնավորի` 
Հայր Միքայել Չամչյանի եռահատոր «Հայոց 
պատմություն» աշխատության: Մխիթարյանների 
աշակերտները զբաղվել են նաև թարգմանչական 
գործունեությամբ: 

1973 թ. Մխիթարյանները սկսել են հրատարակել 
«Հայագիտական մատենաշարը»՝ բաղկացած 26 
արժեքավոր աշխատությունից: 
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Год тому назад, в середине ноября 2016 года, 
в парке имени Левона Захарьяна Завет-Ленин-
ского сельского поселения произошло важное и 
знаковое событие. На одной из парковых аллей 
был открыт хачкар из туфа, что является боль-
шой заслугой Джанкойской армянской нацио-
нально-культурной автономии и администрации 
посёлка. Внизу каменной стелы – надпись на 
двух языках: «В память армянским воинам, по-
гибшим в Крыму в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.». Так армяне Джан-
койского района решили почтить память своих 
земляков, павших на крымской земле в годы 
войны. Именно там, возле памятника, ими же 
было обещано, что через год здесь будет ещё 
один памятник – бывшему председателю Завет-
Ленинского колхоза, основателю парка Левону 
Калустовичу Захарьяну… 

Прошёл год… И напротив хачкара теперь стоит 
памятник нашему знаменитому соотечественнику – 
участнику обороны Севастополя, кавалеру двух 
орденов Ленина, Отечественной войны I степени, 
Трудового Красного Знамени Левону Калустовичу 
Захарьяну, построенный исключительно на част-
ные пожертвования. Джанкойцы сдержали слово, 
честь и хвала им!

Один за другим к микрофону подходят участ-
ники церемонии открытия. Председатель Местной 
армянской национально-культурной автономии го-
родского округа Джанкой Гарик Арсенян расска-
зал о том, как зародилась идея памятника и как 
она была осуществлена, кстати, также на средства 
и общины, и местной администрации. 

Выступили также глава администрации Завет-
Ленинского сельского поселения Владимир 
Никифоров, директор парка им. Левона За-
харьяна Николай Арсиевич: последний хо-
рошо знал основателя парка и заметно вол-
новался, рассказывая о Левоне Калустовиче. 
В своём выступлении бывший председатель, 
почётный член Джанкойской армянской об-
щины Ашот Авагян рассказал много инте-
ресного о человеке с большой буквой, имя 
которого мы все называем с большой гордо-
стью. 

На открытии присутствовала и делегация 
из Симферополя во главе с председателем 
Местной армянской национально-культур-
ной автономии городского округа Симфе-
рополь Арменом Мартояном – знаменитым 
Самвелом, командира народного ополчения. 
А. Мартоян и председатель комиссии по во-
енно-патриотическому воспитанию Регио-
нальной армянской национально-культурной 
автономии РК Вартан Григорян, поздравляя 
собравшихся с важным событием в жизни 
армян Крыма и джанкойцев в частности, 
подчеркнули сплочённость и активную дея-

выполнить обещание – 
дело Чести для джанкойских армян
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Левон Калустович Захарьян родился в 1915 
году в семье Калуста Захарьяна, бежавшего во 
время геноцида армян 1915 года в Османской им-
перии из Трапезундского вилай-
ета Турции. Семья поселилась в 
Армян-Барине, ныне село Сталь-
ное Джанкойского района.

Левон охотно учился в рус-
ской семилетней школе, любил 
спорт, занимался в кружках 
художественной самодеятельно-
сти. Общительного, грамотного 
комсомольца райком направил в 
Сов партшколу в Симферополе, 
в которой он проучился только 
год. Отозвали в связи с избрани-
ем председателем колхоза татар-
ской деревни Кенекес.

Грянула война. В числе пер-
вых встал Захарьян в ряды за-
щитников Родины: служил на Черноморском 
флоте.

Первого июля 1942 года по телеграмме Вер-
ховного командования было приказано оставить 
Севастополь. Левон Захарьян оказался среди 
тех, кто пешим был направлен в сторону Джан-
коя. В пути силы окончательно оставили его. Без 
признаков жизни его бросили в степи. Случай-
но татарские ребята узнали в лежащем человеке 
председателя своего колхоза. Пришли и сказали 
его жене, чтобы она забрала похоронить. Софья 
Киркоровна более двенадцати километров несла 
на руках мужа домой, вырвала из лап смерти, 
поставила на ноги.

В январе 1943 года по чьему-то доносу в село на-
грянули жандармы, чтобы арестовать его. Сосед-та-
тарин задержал немцев, а сам послал к нему сына, 
чтобы предупредить о страшной угрозе. Левон успел-
таки через окно бежать. Не застали. До апреля 1944 
года воевал Левон Калустович в партизанском отряде.

После войны вернулся в колхоз на прежнюю 
должность. Однако вскоре был выселен на Урал, 
в тайгу. Десять лет прожили Захарьяны в Сверд-

ловской области. Левон Калу-
стович работал на бумажной 
фабрике. Настал 1954-й год, и 
было принято решение Верхов-
ного Совета СССР, по которому 
все участники обороны Севасто-
поля, пленённые после 25 июня 
1942 года, восстанавливались 
в правах. Получив документы, 
дающие право на проживание 
в «любой точке Советского Со-
юза», семья Захарьянов возвра-
тилась в Крым.

Левон Калустович стал рабо-
тать управляющим овощеводче-
ским отделением совхоза «Зареч-
ный». В 1959 году его избрали 

председателем колхоза имени Фрунзе, впослед-
ствии переименованного в «Завет Ленина». Левон 
Калустович почти четверть века в 1959-1983 годах 
успешно руководил хозяйством в селе Завет-Ленин-
ский Джанкойского района.

В короткий срок колхоз стал передовым хозяй-
ством. За трудовые достижения более ста восьми-
десяти колхозников были награждены правитель-
ственными наградами, а председатель – четырьмя 
высшими орденами, в том числе дважды – орде-
ном Ленина, а также орденами Трудового Красно-
го Знамени и Отечественной войны I степени.

Его именем назван центральный парк в колхозе 
«Завет Ленина» Джанкойского района.

Его сын Аркадий Захарьян – заслуженный врач 
Украины, почетный академик Крымской академии 
наук, преждевременно ушел из жизни и похоро-
нен на староармянском мемориальном кладбище в 
г. Симферополе.

левон калУстовиЧ Захарьян: страницы жиЗни

тельность джанкойской армянской общины, а так-
же важность их добрых начинаний в воспитании 
молодого поколения.  

К микрофону подходит родная сестра Левона 
Калустовича – Людмила Захарьян и, еле сдержи-
вая слёзы, рассказывает о своём брате, каким был 

он добрым, отзывчивым, человечным, готовым 
прийти на помощь всем, кто нуждался в этом, не-
зависимо от того, родственник он, друг, знакомый 
или просто человек, независимо от национально-
сти и вероисповедания. И не случайно, что его 
вспоминают добрым словом все, кто знал: армя-

не и крымские та-
тары, русские и 
украинцы, греки и 
болгары...

После освя-
щения памятни-
ка отцом Сергием 
появились цве-
ты у подножия 
стелы – дань ува-
жения человеку, 
которого зовут Ле-
вон Захарьян.  

Рушан 
Пилосян

Память
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наша команда – первая
В Симферополе прошёл турнир по 

мини-футболу среди команд местных 
национально-культурных автономий, 
посвящённый Дню народного единства. 
Победителя ждал главный приз – Кубок 
главы администрации города Симферо-
поля.

По итогам турнира почётное первое место за-
няла команда Местной армянской национально-
культурной автономии городского округа Сим-
ферополь, которая переиграла греков.

Кубок достался команде Крымскотатарской 
национально-культурной автономии.

Давно наши спортсмены не радовали нас сво-
ими достижениями. Отрадно, что наконец «лёд 
тронулся», и мы предвкушаем радость грядущих 
побед. 

Свою большую лепту в триумф футболистов 
внёс вратарь, юрист-консультант армянской об-
щины Арарат Асатурян, который уже несколько 
месяцев на волонтёрских началах оказывает ад-
вокатские и консультативные услуги нашим со-
отечественникам.

В составе нашей команды играли Сероп 
Петросян (капитан), Арарат Асатурян (вра-
тарь), Давид Акопян, Серёжа Саркисян, Арман 
Петросян, Арам Меликян, Гарик Аветисян. Тре-
нер – Мовсес Аветисян. Армянскую нацио нально-
культурную автономию представлял Вардан 
Саргсян. 

От всего сердца поздравляем наших ребят-
спортсменов и желаем новых успехов во всех 
сферах их деятельности! 

Спорт
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Грачья Хачатрян, его 
творчество, его жизнь 
окружены удивительным 
сопереживанием и заслу-
женным признанием.

Он выдающийся не 
только по разнообразию 
талантов и эрудиции че-
ловек: поэт, каллиграф, 
художник, искусствовед, 
народный мастер при-
кладного искусства, учи-
тель, философ   и обще-
ственный деятель.

Как художника и по-
эта его очень ценят и зна-
ют в ставшем уже давно 
родным Крыму, в люби-
мой Армении…

Грачья Хачатрян вы-
рос в селе Ошакан Аш-
таракского района, где 
покоится прах создателя 
армянского алфавита (405 г.), святого вардапета 
Месропа Маштоца.

Его отец – известный и уважаемый в округе 
человек – Аршавир Хачатрян, художник и ком-
позитор, народный певец – гусан, стал для сына 
первым учителем.

Грачья Хачатрян получил высшее образование 
на художественном отделении факультета эстети-
ки Ереванского педагогического института. По 
распределению был направлен на работу в школу 
№1 города Аштарака, где встретил свою будущую 
жену и коллегу по творчеству – Софью, с кото-
рой прожил много счастливых лет в Армении и 
Крыму…  Их талантливые дети – дочь Анжела 
и сын Артур пошли по стопам родителей, посвя-
тили себя искусству. Несколько лет назад Софья 

оставила этот мир, но оста-
лась навсегда в его сердце, 
в сердцах любимых детей, 
родных, учеников, почита-
телей её таланта. 

В 1999 году Грачье Ха-
чатряну было присвоено 
звание «Учитель года». Он 
был отмечен общенацио-
нальным благотворитель-
ным союзом «Гоямарт» за 
патриотическую работу с 
детьми. 

Поэт и творец по нату-
ре, Грачья организовал в 
Ереване Центр современ-
ной поэзии. Он благодарен 
судьбе за встречи с замеча-
тельными людьми: поэтами 
Ованесом Ширазом, Амо 
Сагияном, Геворгом Эми-
ном, Размиком Давояном, 
поэтессами Сильвой Капу-

тикян и Алисией Киракосян, народным худож-
ником-монументалистом Григором Ханджяном, 
академиком искусствоведения Рубеном Заряном, 
композитором Тиграном Мансуряном, актером 
Фрунзе Мкртчяном, певцами Шарлем Азнавуром 
и Рози Армен, доктором искусствоведения Луизой 
Самвелян и многими выдающимися земляками. 

Грачья Хачатрян великолепно владеет искус-
ством темперы на телячьей коже – «магахат» 
(пергамент), работы по дереву, орнамента хачка-
ров, которые суждено создавать только настоящим 
мастерам. Он единственный в Крыму профессио-
нальный художник каллиграф-миниатюрист, про-
должатель лучших традиций армянских мастеров 
средневековья. Глядя на картины Грачья Хачатря-
на, вспоминаешь творчество великого Тороса Рос-

Հոգով ու մարմնով տակավին երիտասարդ, 
սկզբունքային, աշխույժ, ուղղամիտ ու սրախոս այս 
անձնավորության մուտքը Ղրիմի հայկական համայնք 
նոր ուժ ու եռանդ, յուրատեսակ գունազարդում 
հաղորդեց մեր մշակութային կյանքին։ 

Այսօր էլ նա շարունակում է իր արգասաբեր 
ստեղծարար գործունեությունը՝ ի նպաստ Ղրիմում 
հայ մշակույթի զարգացման։

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆք ՄԵՐ ՀՈԲԵԼՅԱՐԻՆ
Ղրիմահայ արվեստի ամենակարկառուն դեմքերից մեկը՝ Ղրիմահայ նկարիչների 
միության նախագահ մանրանկարիչ ու վայելչագիր, արվեստաբան ու գծանկարիչ, 

ճարտասան ու բանաստեղծ  Հրաչյա Խաչատրյանը տոնեց իր 70-ամյակը։

Ցանկանանք Հրաչյա Խաչատրյանին երկար 
տարիների առողջ, երջանիկ ու արևշատ կյանք, 
ստեղծագործական նորանոր բարձունքներ։

Այս ուրախալի առիթով հոբելյարի հետ հանդիպեց 
Եվպատորիայի մեր արտահաստիքային թղթակից 
Ալեքսանդր Սկլյարուկը, որի նյութն էլ ներկայացնում ենք 
ձեր ուշադրությանը։

слово о граЧье хаЧатряне
(к 70-летию художника)

Поздравляем
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лина из Киликийской Армении, который соз-
давал свои бессмертные шедевры в ХIII веке, 
каллиграфов-миниатюристов Кафской школы, 
творящих в крымских армянских монастырях и 
в Сурб Хаче в том числе. 

Снова смотрю на картины и графику, пере-
листываю страницы бесчисленных альбомов 
и папок, книг, созданных при его участии, и 
передо мной проходит вся его жизнь, раскры-
вается своей богатой новизной весь его путь в 
страну под названием «Искусство». И дыша 
воздухом, насыщенным запахом ладана нашей 
истории, становится видимым образ миниатю-
риста, украшавшего летописи в кельях средне-
вековых монастырей, которые остались навсег-
да символами цивилизации.

 Грачья Хачатрян в своих творениях от-
крывает перед нами такое глубинное понима-
ние чувств и созерцания, такое мудрое миро-
ощущение, такую философию красоты, кото-
рые под силу только по-настоящему большому 
Варпету – Мастеру.

И в наши дни Грачья Хачатрян – продол-
жатель светлого и святого дела древних масте-
ров армянской миниатюры, говорит со своими 
современниками и будущими последователями 
об удивительной своими потрясениями истории 
своего народа, о героизме, победах, его возрож-
дении, о том, что волновало его мысли, воспи-
тывало чувство патриотизма, вдохновляло на 
творчество. 

И этот трудный путь сопровождают его сти-
хи и статьи, как драгоценное обрамление твор-
чества. Cтихи Грачья Хачатряна раскрывают ещё 
одну грань таланта, помогают ощутить его слог 
живой и взволнованный. Его стихи, эссе и афо-
ризмы – о любви к женщине, родной Армении, о 
времени и о себе.

Удивительно, как он точно находит и трактует 
собственные сюжеты, как поднимает моральные 
проблемы, как подчеркивает свои взгляды и ре-
шает эти задачи.

Он – любящий отец и настоящий друг. Гра-
чья в переводе с армянского – «огненные глаза», 
в глубине которых столько веры, доброты и огня, 
как у жар-птицы, завораживающей собою многие 
поколения.

Недавно он встретил замечательную Юлию – 
учителя и коллегу по творческому цеху, которая 
стала ему верной спутницей по жизни и творче-
ству.

По убеждению Грачья Хачатряна: «Самая 
большая вершина любви человека – это любовь 
к своей Родине, к своему народу. Если человек не 
может любить свой народ и быть щедрым к нему, 
он не может любить никого, он не может любить 
женщину.  А если может, то может любить другие 
народы и имеет честь представлять свой народ». 
Все его творчество – это преданность своему на-
роду. Его удивительные работы украшают галереи 
и частные коллекции во многих городах и странах 
ближнего и дальнего зарубежья, которые он часто 
дарил от всей души.

В 2017 году в честь 200-летнего юбилея 
И. К. Айвазовского он подарил авторскую ра-
боту – миниатюру с молитвой «Отче наш» Фео-
досийской картинной галерее имени великого ху-
дожника-мариниста.

Грачья Хачатрян уже семь лет возглавляет 
Союз крымских армянских художников и явля-
ется членом Союза крымских армянских писате-
лей, успешно сочетая свое творчество с активной 

Поздравляем



44

го
л

уб
ь 

м
а

с
и

с
а

  #
 4

 2
0

1
7

общественной деятельностью. Он – организатор и 
участник многих художественных выставок и фе-
стивалей культур народов Крыма, а также актив-
ный автор и талантливый иллюстратор литератур-
ного альманаха «Родина в сердце», многих книг 
и альбомов, создатель эмблем Союза крымских 
армянских писателей и Армянской школы им. Га-
бриела Айвазовского. 

«Каждый представитель своей нации должен 
считать себя наследником достижений своего на-
рода – от далекого прошлого до настоящего вре-
мени. И лишь тогда он будет чувствовать нацио-
нальную гордость, когда будет признавать досто-
инства и достижения других национальностей и 
народов», – из дневника Грачья Хачатряна.

В 2002 году, в честь 100-летия присвоения 
Алуште статуса города, Грачья Хачатрян по 
собственной инициативе создал 20 экземпляров 
юбилейной медали из природного камня обсиди-
ан – в знак признания и любви к Алуште и её 
труженикам.

Грачья Хачатрян – заслуженный работник 
культуры Крыма, награждён многими грамота-
ми и медалями, в том числе памятной медалью 
И. К. Айвазовского Крымского армянского обще-
ства. Его послание к армянской общине, выпол-
ненное на пергаменте, хранится в Крымском ар-
мянском обществе. 

Этот год – юбилейный для художника. В октя-
бре ему исполнилось 70 лет. Он, как всегда, оста-
ётся молодым сердцем и душой.

 В наше время творчество Грачья Хачатряна – 
уникальное явление, которое должно иметь свое 
достойное продолжение. 

Александр Саакян

Дорогой Грачья!

Как мудрый армянин Вы прилагаете мно-
го сил и стараний для возрождения армянской 
культуры и искусства в Крыму. Обладая осо-
бым творческим даром художника, искусство-
веда, литератора, Вы находитесь в приятном 
окружении интересных и талантливых людей. 
Ваше благотворное влияние чувствуется всегда. 
Рука художника видна в палитре человеческих 
отношений.

Ваше удивительное мастерство живёт в за-
мечательных работах, которые отличаются тон-
ким, скрупулезным, высокого уровня творче-
ским подходом. Ваша щедрая речь отличается 
армянским ударением, которое созвучно родно-
му духу и добрым стремлениям, и все, что Вы 
делаете, делаете хорошо и красиво, всегда имея 
свой индивидуальный почерк.

Жизнь сегодня весьма нуждается в чутких, 
честных, добрых и надежных людях, и Ваше 
многогранное творчество щедро дарит людям 
свой опыт и служит подтверждением лучших 
человечес ких качеств.

Есть личности, которые представляют до-
стойно свой народ, лучшее, что есть в веках. 
Вы – один из них! Вы представляете в Крыму 
древнюю армянскую культуру. 

Сегодня Вы – юбиляр! 
Сердечно поздравляем Вас с 70-летним юби-

леем! Желаем, чтобы наполненная достижени-
ями годовщина жизни наградила Вас крепким 
здоровьем, радостью, процветанием и новыми 
наслаждениями от своего творчества на дол-
гие-долгие годы! Пусть благородный Ваш труд 
на благо армян и других народов Крыма будет 
высоко оценен по достоинству, пусть не устают 
Вам признаваться в любви, пусть дети и внуки 
будут благодарны за любовь и заботу!

Сердечно, А. С. Склярук

Поздравляем
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