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Հարիւրաւոր քաղաքացիներ երէկ 
հաւաքուեցան Պէյրութի կեդրոնը 
բողոքելու համար Լիբանանի 
տնտեսական եւ կենցաղային 
պայմաններուն դէմ:  
Տնտեսական գետնի վրայ վերջին 
զարգացումները մղեցին ժողո-
վուրդը աւելի եւս մտահոգուելու եւ 
իր ուժերուն դիմելով համա-
խմբուելու, առաջքը առնելու 

հաւանական աղէտի մը: 
Երէկուայ բողոքի շարժումը երկրորդն է: Նմանօրինակ շարժում մը տեղի 
ունեցած էր նաեւ նախորդ Կիրակի օր: 

Այսօրուայ համար նախատեսուած գործադուլը, որ պիտի կատարէին Վառե-
լանիւթ ներածող ընկերութիւնները, վերջին վայրկեանին առկախուեցաւ, 
Վարչապետ Հարիրիի կողմէ որոշ ապահովութիւն ստանալէ ետք, որ իրենց 
պահանջները պիտի կատարուին: 
Արդարեւ, Շաբաթ օր վարչապետ Հարիրի վստահեցուցած էր, որ դրա-
մատուները, օրական դրութեամբ պիտի ապահովեն վառելանիւթի ընկե-
րութիւններու տոլարային պահանջքը, ըստ Կեդրոնական Դրամատան նոր 
կարգադրութեան:
Կը սպասուի, որ վառելանիւթի կայաններն ալ իրենց կարգին առկախեն 
գործադուլը այսօր առաւօտ իրենց կազմակերպած մամլոյ ասուլիսի մը 
ընթացքին: 

Լիբանանի Վարչապետ Սաատ Հարիրի երէկ Կիրակի  6   Հոկտեմբեր 
2019ին յետմիջօրէին ժամանեց Ապու Տապի երկօրեայ պաշտօնական 
այցելութեան մը համար: 
Վարչապետարանէն յայտարարուած պաշտօնական հաղորդագրութիւն մը 
տեղեկացուց, որ վարչապետը պիտի տեսակցի գահաժառանգին եւ Արա-
բական Միացեալ Էմիրութեան զինեալ ուժերու փոխ հրամանատար Մոհա-
մատ Պըն Զայէտ Ալ Նահեանի հետ: 
Կը սպասուի, որ Հարիրի այսօր իր մասնակցութիւնը բերէ ԱՄԷ-Լիբանան 
Ներդրումներու Ֆորումին:.

Բողոքի Նոր Ցոյցեր Պէյրութի Մէջ

Վառելանիւթի Ընկերութիւնները Առկախեցին 
Յայտարարուած Գործադուլը

Հարիրի Պաշտօնական Այցով Մը 
Ժամանեց Ապու Տապի
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Կիրակի, 6 Հոկտեմբեր 2019-ին, Ժընեւի մէջ հանդիպում մը տեղի ունեցաւ 
Հայաստանի Հանրապետութեան Վսեմաշուք նախագահ Արմէն Սարգիսեանի 
եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին միջեւ։
Հանդիպումէն ետք Վեհափառ Հայրապետը ճաշի հիւրը եղաւ նախագահ 
Սարգիսեանին։

Դէպի Սերպիա պաշտօնական այցելութեան ծիրէն ներս, Հայաստանի Հան-
րապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան  ամենաբարձր մակարդակի 
վրայ շփումներ ունեցաւ Պելկրատի մէջ։ Սերպիոյ նախագահ Ալեքսանտր 
Վուչիչ պաշտօնական արարողութիւնով մը դիմաւորեց Արմէն Սարգսեանը։ 
Երկու երկիրներու նախագահները դիմաւորման արարողութենէն վերջ նախ 
ունեցան առանձնազրոյց մը, որմէ վերջ գլխաւորեցին պատուիրակութիւններու 
բանակցութիւնները։ Արմէն Սարգսեան եւ Ալեքսանտր Վուչիչ սարքեցին 
նաեւ համատեղ մամլոյ ասուլիս մը։ Օրուան տեւողութեան Արմէն Սարգս-
եան հանդիպումներ ունեցաւ Սերպիոյ ազգային ժողովի նախագահին եւ 
վարչապետին հետ։ Բաց աստի, նախագահ Սարգսեան հիւրընկալուեցաւ նաեւ 
Պելկրատի գիտափորձագիտական փարքին մէջ։

Նախագահ Արմէն Սարգիսեան Եւ Արամ Ա. 
Վեհափառ Հայրապետը Հանդիպեցան 

Ժընեւի Մէջ

Արմէն Սարգսեանի Պաշտօնական 
Այցելութիւնը Սերպիա
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Նիլս Պոր

Նիլս Պոր (դան.՝ Niels Henrik 
David Bohr, հոկտեմբերի7, 1885, 
Քոփընհակըն, Դանիա - նոյեմ-
բերի 18, 1962, Քոփընհակըն, 
Դանիա), դանիացի ականա-
ւոր ֆիզիկոս եւ հասարակա-
կան - քաղաքական գործիչ։ 
Ստեղծած է աթոմի առաջին  
տեսութիւնը եւ յետագային 
աշխոյժ մասնակցութիւն ունե-
ցածէ անոր հիմունքներուն 
մշակման գործին մէջ, որուն 
համար 1922ին արժանացած 
է Նոպելեան մրցանակին բնա-
գիտութեան բնագաւառին մէջ։ 
Պորը միաժամանակ մեծ աւանդ 
ունի նաեւ աթոմային միջուկի եւ 
միջուկային հակազդեցութեան 
տեսութեան մէջ։ Ան, մաս-
նաւորապէս, զարգացուցած 
է աթոմային միջուկներուն 
բաժանման տեսութիւնը։
Քոփընհակընի մէջ Պորը 
ստեղծած է բնագէտներու մեծ 
բազմազգ դպրոց եւ շատ բան 
ըրած է ամբողջ աշխարհի 
բնագէտներու համագործակ-
ցութեան զարգացման համար։ 
Պոր աշխոյժ կերպով մասնակ-
ցած է աթոմային սպառնալիքի 
դէմ պայքարին։

«Լրատուութիւն Կատարող Կազմակերպութեան Մը Նկատմամբ 
Այս Յարձակումը Անքաղաքակիրթ Միջոց Է, 

Ինչպէս Նաեւ Ատելութեան Ծայրայեղ Դրսեւորում»

«Զարթօնք»ի խմբագիրը խստիւ 
կը դատապարտէ հայրենի «Հայե-
լի» մամուլի ակումբին վրան տեղի 
ունեցած յարձակումը

Տեղեկանալով հայրենի «Հայելի» 
մամուլի  ակումբին վրայ տեղի ունեցած 
յարձակման մասին, «Զարթօնք»ի 
գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեան 
հետեւեալ յայտարարութեամբ հան-
դէս  եկաւ..
«Հիմնուելով մեր դաւանանքին վրայ, 
խստօրէն կը  դատապարտենք մամու-
լի եւ ազատ խօսքի նկատմամբ ոեւէ 
ոտնձգութիւն:
Ատելութեան քարոզի, այլակար-
ծութեան նկատմամբ անհան-
դուրժողականութեան եւ նման 
բացասական երեւոյթներու դէմ 

համապատասխան հակազդեցութիւն 
չկիրառելը կը հանգեցնէ այսպիսի 
լարուած իրավիճակի:
Լրատուական գործունէութիւն կատա-
րող կազմակերպութեան նկատմամբ 
այս յարձակումը քաղաքական թէ 
այլ նամակներ ուղղելու անքաղաքա-
կիրթ միջոց է, ինչպէս նաեւ ատելու-
թեան ծայրայեղ դրսեւորում, որ ըստ 
երեւոյթին ընկերային համացանցի 
գրանցումներու սահմաններէն ալ 
դուրս գալով, տեղափոխուած է իրա-
կան կեանք:
Տեղական իշխանութիւններէն եւ իրա-
ւապահ համակարգէն կ՛ակնկալենք 
խիստ վերաբերմունք այս երեւոյթ-
ին նկատմամբ, որովհետեւ  նման 
միջադէպեր կը խաթարեն մեր երկրին 
միջազգային վարկանիշը:
Լրագրողներու եւ լրատուամիջոցնե-
րու նկատմամբ նման վերաբերմունք 
կը վտանգէ խօսքի ազատութիւնը՝ 
ժողովրդավարութեան ձգտող մեր 
պետութեան մէջ: Ամէն բռնութիւն 
լրատուամիջոցներու դէմ պէտք է 
ստանայ իրաւական ու քաղաքական 
համարժէք պատասխան:

Այս առիթով մենք կոչ կ՛ընենք պատ-
կան մարմիններուն անյապաղ 
դիմակազերծել մեր գործընկերոջ 
դէմ յարձակում գործած մարդոց 
ու արժանի պատիժը տալ անոնց, 
այլապէս նոյնանման դէպքեր կրնան 
անսանձելի կերպով կրկնուիլ եւ դառ-
նալ սովորական երեւոյթ մը մեր սիրելի 
հայրենիքին մէջ»:
Յիշեցնենք, որ Շաբաթ 5 Հոկտեմ-
բեր 2019ին 4 անձեր յարձակած 
են Հայաստանի մէջ գործող 
«Հայելի» մամուլի ակումբին եւ 
նոյն հասցէին մէջ գործող Hayeli.
am կայքի խմբագրութեան վրայ, 
կատարելով խափանարարական 
արարք: Անոնք նաեւ  հանդէս եկած 
են յայտարարութեամբ, որ կայքն ու 
ակումբը պէտք է փակել, քանի որ 
կայքի հրապարակումներէն մէկը 
իրենց սրտով չէ, իսկ անոր գլխաւոր 
խմբագիրը եւ ակումբի նախագահը 
Անժելա Թովմասեան ստացած է 
անձնական սպառնալիքներ: Նշենք, 
որ Անժելա Թովմասեան Սահմա-
նադրական դատարանի նախագահ 
Հրայր Թովմասեանի քոյրն է:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ժընեւի Մէջ Հանդիպում Ունեցաւ Սուրիական 
Հարցի Գծով Մ.Ա.Կ.-ի Ներկայացուցիչներուն Հետ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 
Ժընեւի մէջ երկար հանդիպում մը 
ունեցաւ Սուրիոյ հարցի Միացեալ 
Ազգերու Կազմակերպութեան 
(Մ.Ա.Կ.) պատասխանատու խմբա-
կին հետ՝ ընդառաջելով անոնց 
փափաքին։ Խմբակի ղեկավար Ճ. 
Փիթըրսըն անակնկալ կերպով 
հանդիպումէն առաջ ճամբորդած 
ըլլալով, հանդիպումին ներկայ եղան 
իր փոխանորդն ու անմիջական 
խորհրդականը։ Անոնք յայտնեցին 
Վեհափառ Հայրապետին, որ 30 
Հոկտեմբեր 2019-ին սկիզբ պիտի 
առնէ Սուրիոյ Հանրապետութեան 
նոր սահմանադրութիւն մշակելու 
առաքելութեան լծուած մարմինի 
ժողովական աշխատանքները, Ժընեւի 
մէջ։
Յիշեալ մարմինը պիտի բաղկանայ 150 
սուրիացի անդամներէ։ Այս մարմինը 
ներկայացուցչական հետեւեալ 
կազմաւորումը պիտի ունենայ.- 50 

հոգի կառավարութիւնը, 50 հոգի 
ընդդիմադրութիւնը եւ 50 հոգի 
քաղաքացիական հասարակութիւնը 
(համայնքներ, կազմակերպութիւններ, 
միութիւններ, կրօններ եւ այլն) 
ներկայացնող։ Մարմինը պիտի 
ունենայ իր գործադիր վարչութիւնը՝ 
բաղկացած 45 անդամներէ, նոյն 
ներքին բաղկացութեամբ.- 15 
հոգի կառավարութիւնը, 15 հոգի 
ընդդիմադրութիւն եւ 15 հոգի 
քաղաքացիական հասարակութիւնը 
ներկայացնող։
Մ.Ա.Կ.-ի գրասենեակի պատաս-
խանատուները յիշեցուցին Վեհա-
փառ Հայրապետին, որ այս որո-
շումը առնուած էր Մ.Ա.Կ.-ի ապա-
հովական խորհուրդին կողմէ (թիւ 
2254) եւ զօրակցութիւնը կը վայելէ 
Ռուսիոյ, Իրանի եւ Թուրքիոյ եւ, 
բնականակաբար, Սուրիոյ կառա-
վարութեան։
150 անձերէ բաղկացած մարմինին 

անդամներուն անունները շուտով 
պիտի հրապարակուին Մ.Ա.Կ.-ին 
կողմէ։ Յատուկ աշխատանք պիտի 
տարուի, որ նոյն մարմինին մէջ 
ըլլան նաեւ իրաւաբաններ, իգական 
սեռի պատկանողներ, կառոյցներու 
ներկայացուցիչներ, որպէսզի գործ-
ընթացքը ըլլայ համասուրիական, 
ինչպէս նաեւ Սուրիոյ կողմէ նախա-
ձեռնուած ու ղեկավարուած։
Նորին Սրբութիւնը լսելէ պատաս-
խանատուներուն կողմէ տրուած 
լայն զեկոյցը եւ իմանալէ ետք ցարդ 
պատրաստուած ցանկին մէջ հայու մը 
ներկայութիւնը, իր կարգին, հետեւ-
եալ մտածումները ու առաջարկները 
փոխանցեց գրասենեակի պատաս-
խանատուներուն.-
1) Ան ողջունեց Սուրիոյ Հանրա-
պետութեան համար նոր սահմա-
նադրութիւն խմբագրելու գործ-
ընթացքը՝ զայն նկատելով առաջին 
գործնական քայլը Սուրիան դէպի 
ամբողջական խաղաղութիւն 
առաջնորդող։ Այս ծիրին մէջ Հայ-
րապետը շեշտեց Սուրիոյ հողային 
ամբողջականութիւնը պահելու հրա-
մայականը, զոր պէտք է յստակօրէն 
երաշխաւորուի սահմանադրութեամբ։
2) Նորին Սրբութիւնը քրիստոնեայ 
համայնքներուն մասնակցութիւնը 
յիշեալ գործընթացքին նկատեց յոյժ 
կարեւոր, որպէս անբաժան մասը սու-
րիացի ժողովուրդին ու հայրենիքին։ 
Ան ըսաւ, որ համայնքներու ներ-
կայացուցիչները պէտք է նշանա-

կուին պատասխանատուներուն 
կողմէ եւ իրենց ամբողջական ու 
գործօն մասնակցութիւնը բերեն այս 
կարեւոր գործընթացքին։ Այս ծիրին 
մէջ Վեհափառ Հայրապետը շեշտեց 
մէկէ աւելի հայ ներկայացուցիչներ 
ունենալու անհրաժեշտութիւնը՝ յիշեց-
նելով, որ հայ համայնքը Սուրիոյ 
քրիստոնեայ կարեւոր համայնքներէն 
մէկն է։
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17րդ Դարու Ամենատաղանդաւոր Նկարիչներէն Մէկը՝ 
Ռեմպրանտ Վան Ռէյն 

(Մահուան 350-Ամեակ)

«Առանց մթնոլորտի նկարչութիւնը ոչինչ է:»
Ռեմպրանտ վան Ռէյն

350 տարի առաջ, Հոկտեմբեր 4-ին, իր տառապալից կեանքին հրաժեշտ 
տուաւ 17-րդ դարու ամենատաղանդաւոր գեղանկարիչներէն մէկը՝ 
Ռեմպրանտ վան Ռէյնը: 
Այս բազմաժանր նկարիչը կը ներկայացնէ մարդկանց զգացումները, 
վերապրումներն ու հոգեկան աշխարհը: Ան առաւելաբար դիմանկարներ, 
աստուածաշնչային և դիցաբանական թեմաներով պատկերներ կը ստեղծէ, 
որոնք անոր վրձինի զօրութեամբ կը դառնան մարդկային զգացումներն ու 
յարաբերութիւնները հոգեբանօրէն բացայայտող պատումներ։
Ռեմպրանտի ստեղծագործական շրջանը կը համընկնի հոլանտական 
ոսկեայ դարուն, երբ ազգային արուեստը՝ յատկապէս գեղանկարչութիւնը, 
իր ծաղկումը կ’ապրէր: 
Ռեմպրանտի կենսագրութիւնը, կարելի է ըսել, նահատակի մը կենսագրութիւն 
է: Ժամանակակիցները չէին ընդունիր անոր՝ իր նկարները չէին գնահատեր, 
աշակերտները դաւաճանեցին անոր ամենադժուար պահուն: Անոր չէին 
շրջապատեր երկրպագուները, ոչ իսկ կը հրաւիրէին պաշտօնական տօնա-
կատարութիւններուն մասնակցելու: Սակայն ան այնքան մեծահոգի էր, 
որ չզայրացաւ ոչ մէկ բանէ: Հաւանաբար ատիկա տաղանդին արտացո-
լումն էր: Նկարիչի կեանքը լեցուն էր հարազատներու կորուստներով ու 
հիասթափութիւններով, և միայն արուեստին լիովին նուիրուած ըլլալը 
փրկեց անոր յուսահատութենէն: Անոր շրջանակն էին խանութները, պարզ 
քաղաքացիները, գիւղացիները և արհեստաւորները: Հասարակ և անկեղծ 
մարդիկ չափազանց մօտ էին անոր սիրտին:
Ռեմպրանտի կենսագրութիւնը կարճ կարելի է նկարագրել` շարունակական 
աշխատանք և ստեղծագործական որոնումներ բառերով:
Սակայն նկարիչը կեանքի սկզբնական շրջանին երջանկութեան տարիներ 
նոյնպէս ունեցած է: 
Հոլանտայի հարաւը ապրող, ջրաղացի սեփականատէր, հարուստ Հարմէն 
Հերրիթսզօն վան Ռէյնի բազմազաւակ ընտանիքին մէջ, 1606թ. (որոշ 
աղբիւրներու մէջ 1607թ.)  Յուլիս 15-ին լոյս աշխարհ կու գայ 6-րդ երեխան՝ 
Ռեմպրանտ Հարմէնս վան Ռէյնը: Ռեմպրանտի ծնողքը նիւթական միջոցներու 
պակաս չունէր. ապագայ նկարիչին հայրը հարուստ ըլլալէ զատ, նաև անչափ 
հոգատար էր կնոջ և երեխաներու նկատմամբ: Ռեմպրանտի կաթոլիկ մայրը 
հացթուխի աղջիկ էր և մեծ կարևորութիւն կու տար համեղ սնունդին:
Երեկոները ընտանիքը կը հաւաքուէր սեղանին շուրջ և «Աստուածաշունչ»ը 
կ’ընթերցէր: Հայրը Ռէյն գետին ափը  հացատուն մը ունէր, որ փոքրիկ վան 
Ռէյնի ամենասիրելի վայրն էր: Ան ժամեր շարունակ կը հետևէր հացատունէն 
բացուող գեղեցիկ տեսարանին, ինչը և կը նպաստէր պզտիկ Ռեմպրանտի 
ճաշակի ձևաւորումին: Ան բնաւ անտարբեր չէր մնար որևէ գեղեցիկ բանի 
հանդէպ:
Շուտով Ռեմպրանտը կը սկսի լատինական դպրոց յաճախել, սակայն գիտու-
թիւնը անոր բնաւ չէր յուզեր. անոր միայն նկարչութիւնը կը հետաքրքրէր: 
Ծնողները 13-ամեայ Ռեմպրանտին հոլանտացի շատ տաղանդաւոր, կաթոլիկ՝ 

պատմական գեղանկարիչ Յակոբ Սուանէնպիւրխի քով կրթուելու կու տան: 
Հետազօտողները չեն կրցած այդ շրջանի Ռեմպրանտի կտաւներէն գտնել, 
որու պատճառով յայտնի չէ՝ նկարիչի ստեղծարար իւրայատկութեան վրայ 
Սուանէնպիւրխէն ստացած ազդեցութեան հարցը: Իսկ 1623թ., տղան կը 
տեղափոխուի մայրաքաղաք, ուր կրթութիւն կը ստանայ 2-րդ ուսուցիչէն՝ 
Փիթըր Լասթմանէն, որմէ Ռեմպրանտը կը սորվի ճիշդ նկարելու արուեստը, 
գոյներու կարևորութիւնը, ստուերի և լոյսի խաղը: 
Տարիներ անց՝ 1627թ. նկարիչը Ամսթերտա-
մէն իր հարազատ քաղաքը կը վերադառնայ, 
և իր ուժերուն  վստահելով, ընկերոջ՝ Եան 
Լիվէնսին հետ գեղանկարչութեան դպրոց 
կը հիմնէ ու աշակերտներ կը հաւաքէ: Քանի 
մը տարուան ընթացքին ան մեծ ճանաչում 
կ’ունենայ։ Քսանէ աւելի տարիներ Ռեմպ-
րանտն ապագայի խոշոր նկարիչներէն շատե-
րուն իր հմտութիւնները կը սորվեցնէ։
Նկարիչի յաջողութեան մէջ մեծ էր Քոնս-
դանտին Հէյկենսի դերը, որ արքայազն Օրա-
նացիի քարտուղարն էր, եւ այդ ժամանակ՝ 
յայտնի բանաստեղծ և մեկենաս: Ան շուտով 
կը նկատէ Ռեմպրանտին և կ’օգնէ անոր կապ 
հաստատել հարուստ պատուիրատուներու հետ և ինքը անձամբ արքայայազն 
Օրանացիի համար կրօնական թեմայով քանի մը նկարներ կը պատուիրէ: 
1631թ. Ռեմպրանտը դարձեալ Ամսթերտամ կը հաստատուի, ուր պատու-
իրատուներու ստուար խումբ մը ձեռք կը ձգէ. հոս ան կանանց և տղա-
մարդկանց գլուխներու բազմաթիւ էթիւտներ կը ստեղծէ։ Մասնաւորապէս 
դիմանկարչութիւնը հնարաւորութիւն կու տայ անոր ամսթերտամցի հարուստ 
պատուիրատուներ գրաւել և յաջողութեան հասնիլ։ Ամսթերտամեան առաջին 
տարիներուն Ռեմպրանտի ստեղծագործութիւններու մէջ զգալի տեղ կը 
գրաւեն ինքնադիմանկարները, որոնց շարքը կը ձևաւորէ անոր եզակի, 
անձնական կեանքին պատկերը, ուր նկարիչը ինքզինքը կը պատկերէ 
բացառապէս անկեղծ, առանց աւելորդ ինքնահաւանութեան։
Ռեմպրանտը 23 տարեկանին
Նկարիչի հետագայ կեանքին և գործունէութեան վրայ նկատելի հետք կը 
ձգէ ամուսնութիւնը հարուստ Սասգիա վան Էյլենպիւրխի (1632 թ.) հետ, 
որմէ ետք իր բոլոր կտաւներու մէջ ան Սասգիային կը նկարէ: Սասգիան կը 
դառնայ վարպետի հիմնական «թանգարանը»:  
Այդ տարիները նկարիչի ամենաերջանիկ ժամանակներն էին՝ ան յաջողակ էր, 
յայտնի և երջանիկ, ունէր փոխադարձ կրքոտ սէր, նիւթական բարեկեցութիւն: 
Այդ շրջանի գործերը լի են հարուստ գոյներով և ջերմ շունչով կը շնչեն: 
Նկարիչը կը ստեղծէ կրօնական գործեր, բազմաթիւ դիմանկարներ և 
ինքնատիպ դիմանկարներ սիրելի կնոջը հետ: 
1641-ին՝ կը ծնի անոնց որդին՝ Թիթոսը, անսահման ուրախութիւն պարգեւելով 
ծնողքին, քանի որ ատկէ առաջ երեք երեխաները մեռած էին վաղ տարիքին։
Սասգիայի հայրը Լէուվարտէնի քաղաքագլուխն էր, որու շնորհիւ շատ 
կարևոր դռներ կը բացուին Ռեմպրանտի առջև, և անիկա 50-էն աւելի 
դիմապատկերներու պատուէր կը ստանայ: Այդ շրջանի առաւել արժէքաւոր 
դիմանկարներէն են Սասգիայի գլուխգործոցներ համարուող պատկերներու 
շարքը՝ տունը, անկողինին մէջ պառկած, յաճախ հարուստ հանդերձանքով 
կամ թատերական կերպարով՝ «Սասգիան Ֆլորայի Կերպարով», «Սասնային 
Ինքնապատկերը Սասգիան» և այլն։
1630-ականներուն Ռեմպրանտը կը ստեղծէ իր առաջին բնանկարները՝ «Քարէ 
Կամուրջով Բնանկար», ինչպէս նաև առաջին մեծարժէք փորագրութիւնները՝ 
«Անառակ Որդւոյն Վերադարձը», «Բերետով Ինքնադիմանկար»ը։

Պատրաստեց՝   ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
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Լիբանանահայ Դպրոց

Պատիւ Արժանաւորին

Մեսրոպեան Վարժարան
Վերամուտի Սուրբ Պատարագ

Մայր Աթոռի Մէջ Պարգեւատրում 

պահերուն, ոդովհետեւ նման մօտե-
ցումն է որ մեզի կ՛օգնէ վառ պահել 
շնորհակալութեան ոգին՝ ի տես 
կեանքի պարգեւին: Երկրորդ՝ սիրել 
մերձաւորն ու ընկերը, որովհետեւ 
սէրը մեծագոյն շնորհքն է տրուած 
մարդուն, որպէսզի ան անշեղ մնայ 
Աստուծոյ ճամբուն մէջ, եւ երրորդ՝ 
աղօթել ու միշտ աղօթել, ձգտելով 
միշտ մնալ Յիսուս Քրիստոսի բարե-
կամութեան մէջ:
Պատարագի ընթացքին աշակերտ-
ներ ներկայացուցին զանազան 
դիտաւորութիւններ՝ Վերամուտին 
առիթով:
 

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան 

Բարձրագոյն Վարժարանի

կայ էին տնօրէն պարոն Կրէկուար 
Գալուստ, ուսուցիչներ եւ ծնողներ:
Իր քարոզին մէջ Տէր Ռաֆֆի շեշտեց 
երեք անհրաժեշտութիւններ. ուրախ 
պահել հոգին, նոյնիսկ դժուար 

Հոկտեմբեր 4-ին, Պուրճ Համուտի 
Սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ տեղի 
ունեցաւ Մեսրոպեան վարժարանի 
վերամուտի Սուրբ Պատարագը, զոր 
մատոյց եւ որուն առիթով քարոզեց 
վարժարանի հոգեւոր տեսուչ Տէր 
Ռաֆֆի քահանայ Յովհաննէսեան, 
ընթերակայութեամբ Հայր Ղազար 
վրդ. Պետրոսեանի եւ Հայր Խաչիկ 
վրդ. Գույումճեանի: Պատարագի 
երգեցողութիւնը կատարեցին վար-
ժարանի Ծիծեռնակ երգչախումբին 
անդամները՝ ղեկավարութեամբ 
պարոն Մանուէլ Քէշիշեանի:
Աշակերտութեան հետ միասին՝ ներ-

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. 
Կաթողիկոնսը Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի մէջ պարգեւատրած 
է  սփիւռքահայ յայտնի բժիշկ ու 
բարերար Կարօ Դերձակեանը։ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ 
տեղի ունեցաւ պարգեւատրման 
հանդիսաւոր արարողութիւն մը, 
որու ընթացքին Նորին Սրբութիւնը 
ամերիկահայ բժիշկին շնորհեց «Ս. 
Սահակ-Ս. Մեսրոպ» պատուոյ բար-
ձր շքանշանը։
Հայրապետական Սրբատառ 
կոնդակի ընթերցումէն վերջ 
Վեհափառ Հայրապետը Տքթ. 

Կարօ Դերձակեանին յանձնեց 
շքանշանը եւ հանդէս եկաւ գնա-
հատանքի խօսքով մը։ Մեծա-
րեալի կեանքին ու ազգանուէր 
գործունէութեան անդրադարձաւ 
նաեւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
«Իզմիրլեան» բժշկական կեդրո-
նի պատասխանատուներէն Տոց. 
Արթուր Կրապսքի։
Տքթ. Կարօ Դերձակեանն ալ մեծա-
րանքի արարողութեան աւարտին 
իր երախտագիտութեան խօսքը 
արտասանեց Վեհափառ Հայրա-
պետին նկատմամբ։
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Սուրիահայ Օրագիր

Մշակութային Արձագանգ

Աբեղայական Ձեռնադրութիւն Հալէպի Սրբոց Քառասնից Մանկանց 
Մայր Եկեղեցւոյ Մէջ

«Երկրի Հակառակ Կողմը» Թատերական 
Ներկայացում

Կիրակի, 6 Հոկտեմբեր 2019-
ին, յընթացս Սուրբ եւ Անմահ 
Պատարագին, Հալէպի Սրբոց 
Քառասնից Մանկանց մայր եկե-
ղեցւոյ մէջ, թեմի առաջնորդ 

Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեան, 
աբեղայական ձեռնադրութիւն եւ 
օծում կատարեց Մեծի Տանն Կիլիկի-
ոյ Կաթողիկոսութան Դպրեվանքի 
շրջանաւարտներէն Բարշ. Ճորճ Սրկ. 
Պրիխանեանին՝ վերանուանելով Տ. 
Մանուկ աբեղայ։
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան աւանդութեան համա-
ձայն, միաբանութեան կապուած 
բոլոր ձեռնադրութիւնները եւ վար-
դապետական յատուկ աստիճանի 
տուուչութիւնները կը կատարուին 
Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ։ 

Շաբաթ երեկոյեան կատարուեցաւ 
Կոչման Արարողութիւնը, իսկ 
այս առաւօտ՝ ձեռնադրութիւնն 
ու օծումը, իբրեւ կնքահայր ունե-
նալով Տէր եւ Տիկին Սարգիս 
Կիրակոսեան։ Ձեռնադրութեան 
ներկայ էին թեմի Ազգային Իշխա-
նութեան ներկայացուցիչները եւ 
հաւատացեալներու բազմութիւն մը։
Նորընծայ հայր սուրբը իր քառաս-
նօրեայ պահեցողութեան ու 
հոգեմտաւոր պատրաստութեան 
շրջանը պիտի անցընէ Սրբոց 
Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ 
մէջ եւ ապա, ընդառաջելով թեմի 
փափաքին, Վեհափառ Հայրապե-
տին արտօնութեամբ պիտի ծառայէ 
թեմեէն ներս, իբրեւ առաջնորդի 
օգնական, Ազգային Քարէն Եփփէ 
Ճեմարանին մէջ կրօնքի դասատու 
եւ Դպրեվանքի ներկայացուցիչ։

Այս պարագային, նկատի առնելով 
կարգ մը իւրայատուկ պայմաններ, 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին 
բարձր արտօնութեամբ, աբեղա-
յական ձեռնադրութիւնն ու օծումը 
կատարուեցաւ Հալէպի պատմական 
Սրբոց Քառասնից Մանկանց մայր 
եկեղեցւոյ մէջ։

Յայտնենք, որ նորընծայ Մանուկ 
աբեղան Դպրեվանքի ընծայարանի 
բաժինը աւարատած էր Յունիս 
ամսուն եւ իր դասընկերները արդէն 
իսկ աբեղայական ձեռնադրութիւն եւ 
օծում ստացած էին՝ վերակոչուելով 
Տ. Սարգիս, Տ. Գէորգ եւ Տ. Յակոբ 
աբեղաներ։
Ձեռնադրութեան խարտաւիլակն էր 
Դպրեվանքի հսկիչներէն Հոգշ. Տ. 
Զաւէն Վրդ. Նաճարեան։ Մեր եկե-
ղեցւոյ աւանդութեան համաձայն, 

Երեւանի մէջ բեմադրուեցաւ «Երկրի 
հակառակ կողմը» խորագրեալ 
ներկայացումը։ Սա Հայաստանի 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
կողմէ հեղինակուած համանուն 
վէպի հիման վրայ կատարուած 
ներկայացումն է։ Այդ վէպին հիմքով 
բեմագրութիւնը գրած եւ խաղը 
բեմադրած է «Թատրոնի տանիքին» 

թատերաբեմի անդամ Մխիթար 
Դանիէլեան։
Երեկոյթի պատուոյ հիւրերն էին 
Նի-կոլ Փաշինեան եւ իր կողակիցը՝ 
Աննա Յակոբեան։ Ներկայացումը 
անցաւ խանդավառ մթնոլորտի մը մէջ 
եւ դերակատարները արժանացան 
ջերմ ծափահարութիւններու։
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17րդ Դարու Ամենատաղանդաւոր Նկարիչներէն Մէկը՝ 
Ռեմպրանտ Վան Ռէյն 

(Մահուան 350-Ամեակ)

17րդ Դարու Ամենատաղանդաւոր Նկարիչներէն Մէկը՝ 
Ռեմպրանտ Վան Ռէյն 

(Մահուան 350-Ամեակ)

Նիւթական պայմանները Ռեմպրանտին հնարաւորութիւն կու տան 
առանձնատուն մը գնել (այժմ Ռեմպրանտի տունթանգարանը), որուն մէջ ան 
կը հաւաքէ արուեստի հնաոճ՝ անթիկ գործեր: Հոն կը պահուէին Ռաֆայէլի, 
Տիւրէրի եւ Մանդէկնայի աշխատանքները:
Ռեմպրանտի յաջողութիւնը կը կրկնապատկուի՝ 1632թ. «Բժիշկ Թիւլփի 
Անդամազննութեան Դասը» կտաւի ստեղծումով. ընդունուած կարգին 
հակառակ՝ դիմանկարի հերոսներու դէմքերը հանդիսատեսին չեն նայեր, 
այլ՝ կէտի մը, որ հոգեպէս կը համախմբէ կերպարները:  
Ռեմպրանտին առնչուող հետաքրքական փաստերը կը սկսին այն պահէն, երբ 
պարզ կը դառնայ, թէ 14 տարեկանին ան ուսանած է Լէյտենի համալսարանի 
բժշկական բաժինը (ուսանողական մատեաններու մէջ այդ մասին առկայ 
է 1620թ. Մայիս 20-ի լատիներէն գրանցումը): Աւարտա՞ծ է նկարիչը այդ 
համալսարանը թէ՞ ոչ, պատմաբաններուն անյայտ է, սակայն բազմաթիւ 
վկայութիւններ կան որ ան, առնուազն, մէկ տարի արուեստ և բժշկութիւն 
ուսանած է: 
Լէյտենի համալսարանը Եւրոպայի մէջ առաջիններէն էր, ուր հիմնուեցաւ 
մարդազննական թատրոնը (anatomical theatre). բժիշկները կենդանիներու և 
մարդոց ցուցադրական դիահերձումներ կը կատարէին: Այն որ Ռեմպրանտը 
յաճախած է այդ դիահերձումներուն,կը փաստեն ճշգրտօրէն պատկերուած 
այն բժշկագիտական մանրամասները, որոնք առկայ են իր «Մարդազննական 
Դասեր» կտաւներու շարքին մէջ:  
Յաջորդ յաջողութիւնը 1635թ. «Ապրահամի Զոհաբերութիւնը» նկարած 
կտաւը կը բերէ: 
Ռեմպրանտի նկարներու գրաւչութիւնը այն է որ նկարիչը ուշադրութիւն կը 
դարձնէ իւրաքանչիւր մանրուքի վրայ, ինչը տպաւորութիւն կը ստեղծէ, թէ 
անոր հերոսները ողջ են՝ կը շնչեն: 
Ռեմպրանտը բազում կտաւներ կը 
ստեղծէ կրօնական թեմաներով. «Սուրբ 
Ընտանիք», «Քրիստոսը Գալիլէյեան 
Փոթորիկի Ժամանակ», «Անխելք 
Հարուստի Առակը», «Սիմէոնն Ու 
Աննան Տաճարի Մէջ», «Քրիստոսը 
Էմաուսի Մէջ», «Խաչ Բարձրացնելը», 
«Խաչէն Իջեցնելը», «Յակոբը Կ’օրհնէ 
Յովսէփի Որդիներուն», «Ասուրը, Ամա-
նը և Եսթերը», «Պետրոս Առաքեալի 
Հրաժարումը» և այլ կտաւներ: 
Ռեմպրանտն Աստուածաշնչեան տեսարանները կը պատկերէ՝ հիմնուելով 
Սուրբ Գիրքի բովանդակութեան իմացութեան վրայ: 1640-ական թուականնե-
րը անոր համար հանգիստ, Աստուածաշնչային մութ դարաշրջան կ’ըլլան, ուր 
նկարիչը աւելի ու աւելի խորաթափանցօրէն կը բացայայտէ կերպարներու 
հոգևոր փորձառութիւններու երանգները: Ան կը նկարէ սիրելիներու, 
սովորական մարդոց եւ ծերերու դիմանկարներ: Մասնաւորապէս արժէքաւոր 
են ծերունիներու դիմանկարները, ուր խտացուած են երկար տարիներ վիշտ 
ու զրկանքներ տեսած մարդոց ներքին գեղեցկութիւնն ու իմաստութիւնը:

Ռեմպրանտի ծերունիները

Սակայն, յաջողութիւնը կտրուկ երես կը թեքէ՝ 1642-ին պատուէրով 
«Գիշերային Պահակախումբ» հրաշալի աշխատանքի ստեղծումով, 
որ Ամսթերտամի հրացանակիրներու նոր շէնքին համար էր և անոր 
անդամներու խմբային դիմանկարն էր: Ատիկա նկարիչի ամենամեծ կտաւն 
էր՝ չորս մեթր, որ սակայն կը մերժուի պատուիրատուներու կողմէն, և սուր 
քննադատութեան կ’ենթարկուի, քանի որ՝ ըստ անոնց կարծիքի, նկարիչը 
շեղած էր ընդունուած որոշ կանոններէն: Այդ մերժումը արուեստագէտի 
կեանքին առաջին ողբերգական դէպքն էր, որ շատ պատուիրատուներու 
հեռու կը վանէ տաղանդաւոր նկարիչէն: Գիտնականներու կարծիքով այս 
նկարով պայմանաւորուած էր Ռեմպրանտի անյաջողութիւնները:      
Հոգեկան ծանր վիճակը կ’անդրադառնայ անոր այդ շրջանի կտաւներուն 
վրայ՝ մէկ կէտի վրայ միայն լոյս ձգելով, մնացեալ նկարը ամբողջովին 
ստուերի մէջ է:
1642թ., յաջորդ դժբախտութիւնը կը թակէ Ռեմպրանտին դուռը. կեանքին 
հրաժեշտ կու տայ իր սիրելի Սասգիան, նկարիչին ձգելով իրենց մէկ տարեկան 
որդւոյն՝ Թիթոսին հետ միայնակ: Շուտով նկարիչը կը կորսնցնէ նաեւ իր մօրը 
և քոյրերուն: Այսպիսով կը խաթարուի անոր կեանքը, որ պիտի տևէր մինչև 
իր ապրած օրերուն աւարտը: Այդ ընթացքին ան կը ստեղծէ իր ընտանիքի 
անդամներու շատ դիմանկարներ` մայր, հայր, քոյր եւ ինքնատիպ դիմանկար:
Որոշ ժամանակ անց Ռեմպրանտը 
կը միաւորուի իր երիտասարդ աղա-
խին Հէնտրիքէ Ստոֆելսի հետ, 
որուն կերպարը առկայ է նկարիչի 
այդ ժամանակուան բազմաթիւ 
աշխատանքներու մէջ՝ «Ֆլորա», 
«Լողացող Կինը», «Հէնտրիքէն 
Պատուհանի Մօտ»: 
Թիթոսը և իր խորթ մայր Հէնտրիքէն, 
արուեստի և հնաոճ իրերու խանութ 
կը բանան նկարչին համար, բայց անո-
նց ջանքերը չեն փարատեր վիշտը: 
Եկեղեցին կը դատապարտէ նկարիչի 
ապրելակերպը, երկրորդ կնոջը կը պարսաւէ մեղսաւոր կենակցութեան 
համար, իսկ 1654ին ծնած անոնց աղջ-կան անօրինական կը համարէ: 
Սակայն, Ռեմպրանտը, որու կենսագրութիւնը շատ տխուր փաստեր կը 
պարունակէ, մէկ բանէն գոհ էր. հասկցած էր ճշմարիտ սէրը: Իսկ Հէնտրիքէն 
ոչ միայն հոգատար և սիրող կին էր, այլև առանձնայատուկ, արտառոց 
բարութեամբ կրցաւ փոխարինել Թիթոսի վաղամեռիկ մօրը: Բայց շուտով 
նկարիչի վիճակը աւելի կը վատթարանայ, երբ 1660ի սկիզբը կը մահանայ 
Հէնտրիքէն:
Չնայած այս ամէն դժբախտութիւններուն, նկարիչը կը շարունակէ աշխատիլ: 
Այդ դժուարին տարիներուն ան կը ստեղծէ շարք մը նշանաւոր գործեր` 
«Սինտիքի» և ուրիշներ:  
Աւելի ուշ, Ռեմպրանտը կը սիրահարուի Թիթոսի դայեակ, երիտասարդ 
և գեղեցիկ Կերտյէ Տիրքսին: Անոնց սիրավէպէն լոյս աշխարհ կու գայ 
Քառնելիան, սակայն Ռեմպրանտը երջանիկ չէր… Սասգիայի հայրը դէմ կը 
կենայ այդ միութեանը. ան չէր հաշտուիր այն միտքին հետ, թէ ուրիշ կին 
մը պիտի վայելէր իր մահացած դստեր ունեցուածքը: (Սասգիայի կամքին 
համաձայն ալ, ամուսինը երկրորդ անգամ ամուսնանալ չէր կրնար): Այսպիսով 
անոնց ամուսնութիւնը կը ձախողի: Տիրքսը դատ կը բանայ Ռեմպրանտին 
դէմ՝ մեղադրելով անոր  խոստումը չկատարելու և իր հետ չամուսնանալու 
համար: Այս միջադէպը հարթելու համար նկարիչը զգալի գումար կը ծախսէ:
Հետզհետէ կը կուտակուին չմարած պարտքերը. 1656թ. նկարիչը իր 
սնանկութեան մասին կը յայտարարէ: 1657-1658թթ. անոր ամբողջ ունե-
ցուածքը աճուրդի կը դրուի: Սակայն որոշ պարտատէրեր, բաւարարուած 
չըլլալով այդքանէն, դատարանէն որոշում ձեռք կը բերէն, ըստ որու 
հետագային նկարիչի ստեղծած բոլոր գործերը պէտք է վաճառուէին 
մնացած պարտքերը մարելու համար: Կտաւներու երբեմնի վառ գոյները 
կը փոխարինուին մռայլ և թախծոտ երանգներով…Տան և ունեցուածքի 
վաճառքէն յետոյ, աղքատ և մերժուած նկարիչը ստիպուած կը տեղափոխուի 
Ամսթերտամի ամենաաղքատ՝ հրէական թաղամասը և կեանքի մնացած 
մասը կ’անցընէ նեղութեան մէջ: Այդ տարիներուն նկարիչին միակ մօտ 
մարդը Թիթոսը կը մնայ:
1668թ., Հէնտրիքէի մահէն հինգ տարի անց, իր մահկանացուն կը կնքէ 
նաեւ Թիթոսը, ձգելով հօրը ծայրայեղ յուսահատութեան մէջ: Ռեմպրանտը 
բացարձակապէս չի համակերպիր Թիթոսի կորուստին հետ, և ծանր հոգեկան 
ապրումներու արդիւնքին, ծայրայեղ աղքատութեան մէջ, 1669թ. Հոկտեմբեր 
4-ին կը հեռանայ կեանքէն, իր դստեր ձեռքերու մէջ աւանդելով հոգին:

Շար. Էջ 07
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Սկիզբը Էջ 03

ՁՕՆ
Եղեգնեայ գըրչով երգեցի փառքեր.
— Քեզի ընծա՜յ, իմ հայրենիք —
Սոսեաց անտառէն էի զայն կըտրէր…
— Քեզի ընծա՜յ, հին հայրենիք —
Եղեգնեայ գըրչով երգեցի քուրմեր.
Ընդ եղեգան փող լո’յս ելաներ:

Եղեգնեայ գըրչով երգեցի կարօտ.
— Ձեզի ընծա՜յ, հայ պանդուխտներ —
Ան տարաշխարհիկ բոյսի մ’էր ծըղոտ…
— Ձեզի ընծա՜յ, հեգ պանդուխտներ —
Եղեգնեայ գըրչով երգեցի հարսեր.
Ընդ եղեգան փող ո՛ղբ ելաներ:

Եղեգնեայ գըրչով երգեցի արիւն.
— Ձեզի ընծա՜յ, սուրի զոհեր —
Ան ծլած էր մոխրի մէջ իբրև կընյուն…
— Ձեզի ընծա՜յ, կրակի զոհեր —
Եղեգնեայ գըրչով երգեցի վէրքեր.
Ընդ եղեգան փող սի՛րտս ելաներ:

Եղեգնեայ գըրչով որբ տունս երգեցի.
- Քեզի ընծա՜յ, հայր ալեհեր –
Ցամաքած աղբիւրէն մեր զայն հոտեցի…
- Քեզի ընծա՜յ, մայր կարևեր -
Եղեգնեայ գըրչով օջախս երգեցի.
Ընդ եղեգան փող ծու՛խ ելաներ:

Ու պայքա՜ր, պայքա՜ր, պայքա՜ր երգեցի.
- Ձեզի ընծա՜յ, հայ մարտիկներ -
Գրիչս եղաւ անթրոց սըրտերու հնոցի…
- Ձեզի ընծա՜յ, քաջ մարտիկներ -
Եղեգնեայ գըրչով վըրէժ երգեցի.
Ընդ եղեգան փող բո՛ց ելաներ:

Դանիէլ Վարուժան

07 2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

17րդ Դարու Ամենատաղանդաւոր Նկարիչներէն Մէկը՝ 
Ռեմպրանտ Վան Ռէյն 

(Մահուան 350-Ամեակ)

Ռեմպրանտի նկարները լի են առեղծուածներով: 
Օրինակ, 1636-ին ստեղծած «Տանայա» նկար-
ին մէջ, որու վրայ նկարիչն աշխատած է 11-էն 
աւելի տարիներ, սկիզբը կը կարծէին, թէ հին 
աստուածուհիներէն մէկը պատկերուած է: 
Գիտնականները չէին հասկանար, թէ ինչո՞ւ 
նկարի կինը նման չէ Սասգիային. չէ՞ որ ան 
խենթի պէս կը սիրէր և իւրաքանչիւր կտա-
ւի հերոսուհին կը դարձնէր անոր: Յետագայ 
ուսումնասիրութիւնները, սակայն, կը ցրեն 
«մշուշը», կը փարատուին գիտնականներու 
կասկածները. կը բացայայտուի որ Ռեմպրանտը 
քանի մը անգամ փոխած է կտաւի հերոսուհիին 
դիմագիծերը:  
Ռեմպրանտը շատ կը սիրէր իր ամենալաւ նկարը՝ 
«Տանայա»ն, քանի որ այն ոչ թէ սովորական 
պատուէր մըն էր, այլ իր կնոջ` Սասգիայի կերպա-
րը: Սակայն անոր մահէն վերջ, Ռեմպրանտի նոր 
սիրուհին` Կերտյէ Տիրքսը, հաւանաբար, խանդե-
լով պնդած և հասած է այն բանին, որ նկարիչը 
որոշ ժամանակ անց «Տանայա»ն վերանկարելով՝ 
Սասգիայի դէմքին վրայ կը նկարէ Կերտյէի դէմքը: 
Արդիւնքին, կտաւի հերոսուհիին դէմքը կը դառնայ 
նախկին կնոջ և նոր սիրուհիին դիմագիծերու 
համադրութիւնը: Սասգիայի իրական պատկերը 
միայն ճառագայթային շողարձակումներու շնորհիւ 
տեսանելի է:    
Կտաւը նուիրուած է յաւերժական սիրոյ թեմային: 
Պատմութիւնը թագաւորի դուստր Աքրիսիուս 
Տանայայի առասպելն է: Նկարիչը պատկերած 
է այն պահը, երբ Տանայան երջանկօրէն Զեւսին 
կը սպասէ:
Վերջին տարիներուն Ռեմպրանտը յաճախ 
ինքնատիպ դիմանկարներ կը գծէ, որոնց մէջ 
կարծէք թէ արուեստագէտը կը փորձէր ներ-
կայացնել սեփական կեանքը, ձգտելով իմանալ 
իր ապագայ ճակատագիրը և Աստուծոյ ծրագիրը: 
Այդ դիմանկարներու մէջ առկայ է ոգեշնչուած դէմ-
քով մարդը, որ հերոսաբար կը դիմանայ կեանքի 
դժուար փորձութիւններուն և կը յաղթահարէ 
կորուստի դառնութիւնը: Ռեմպրանտի և անոր 
նկարներու կենսագրութիւնը, կարծէք թէ, կապ 
չունին իրարու հետ՝ կտաւներու կերպարները 
այնքան խաղաղ են, որ չեն համադրուիր հեղինակի 
բարդ ողբերգական ճակատագիրին հետ: Անոր 
վերջին ստեղծագործութիւնները գեղարուեստի 
պատմութեան մէջ եզակի երևոյթ են։ Անոր կպչուն, 
կարծէք թէ կտաւի վրայէն սահող ներկերու 
գաղտնիքը մինչև այսօր չէ բացայայտուած: 
Չնայած տեսողութեան վատթարացմանը, 
Ռեմպրանտը կը շարունակէ նկարել: Իր կեանքի 
վերջին տարիներուն՝ 16681669թ. տաղանդաւոր 
հոլանտացին կեանք կու տայ իր վերջին, ամե-
նայայտնի կտաւներէն մէկուն՝ «Անառակ 

Որդւոյն Վերադարձը»: Ոչ ոք գիտէ, թէ որոնք 
են նկարին բնորդները, սակայն պարզ է այն 
որ կերպարները ամենահասարակ մարդոցմէ 
ստեղծուած են: Ասիկա խորը հոգեբանական 
տրամա է՝ ուր զօրաւոր կերպով ընդգծուած է ծնո-
ղական սիրոյ գեղեցկութիւնը:Նկարիչի վերջին 
ստեղծագործութիւնը նուիրուած է մարդու հոգւոյն 
մէջ չարին հետ բախուելու խնդիրին: Ասիկա 
գլուխգործոց մըն է. ծունկի իջած ապաշխարող 
որդին կ’արտայայտէ մարդու կեանքի ամբողջ 
ողբերգութիւնը: Հօր պատկերին մէջ շատ բնական 
եւ ճշմարտապէս՝  խտացուած է ծնողական սէրն 
ու անսահման ներողամտութիւնը: Իսկ մօտիկ 
կանգնած, անտարբեր արտայայտութիւնով 
դիտորդները` հասարակութեան անդամներն են, 
որոնք կը դատապարտէին անառակ որդիին, բայց 
հայրական սէրը կը յաղթէ այդ անտարբերութիւնն 
ու թշնամանքը:
Ռեմպրանտ կը ստեղծէ միայն մէկ ծովային բնա-
պատկեր, որ 1990-ին կը գողցուի Իզապելա 
Սթիւարթ Կարտների թանգարանէն և մինչ այժմ 
փնտռման մէջ է:
Անոր գծանկարները չեն զիջիր իր գեղանկարչա-
կան աշխատանքներուն. առաւելաբար կը գնա-
հատուին վերջին շրջանին եղէգնեայ գրիչով 
աշխատած գծանկարները:
Մարդկանց հոգեվիճակը հասկնալու և ճշտօրէն 
պատկերելու համար Ռեմպրանտին անուանած 
են «քաղաքակրթութեան մեծագոյն մարգարէներ-
էն մէկը»: 
Ֆրանսացի հռչակաւոր քանդակագործ Օկիւսթ 
Ռոտէնը ըսած է. «Համեմատել զիս Ռեմպրանտին 
հե՞տ: Ինչպիսի՛ սրբապղծութիւն։ Ռեմպրան-
տի՝ արուեստի սիւնին հե՞տ։ Մենք պէտք է 
խոնարհինք Ռեմպրանտի առջև և երբեք մէկու 
մը չհամեմատենք անոր հետ»։ Վինսէնթ վան Կոկը 
գրած է. «Ռեմպրանտը այնքան խորը ընկղմած 
է խորհրդաւորութեան մէջ, այնպիսի բաներ 
կ’ըսէ, որոնց համար բառեր չկան և ոչ մի լեզուով 
բացատրելու: Ճիշդ է անոնք Ռեմպրանտին կը 
կոչեն հրաշագործ. ասիկա դիւրին գործ չէ»։  
Տպաւորապաշտ նկարիչ Մաքս Լիպերմանը 
ըսած է. «Ամէն անգամ, երբ ես կը տեսնեմ Հալ-
սի նկարները՝ կ’ուզեմ նկարել, երբ կը տեսնեմ 
Ռեմպրանտի նկարները՝ յանձնուիլ կ’ուզեմ»: Իսկ 
Քարլ Մարքսը ըսած է, թէ անոր նկարներու մէջ 
նոյնիսկ Մատոննան  պատկերուած է հասարակ 
գիւղացի աղջկայ տեսքով:
Հսկայական է Ռեմպրանտի ձգած ժառանգու-
թիւնը՝ 350 կտաւ, 300 փորագրութիւններ եւ 
հազարաւոր այլ նկարներ, որոնք միայն անոր 
մահէն վերջ կը գնահատուին:
Ռեմպրանտը կը մնայ խորհրդաւոր և անգե-
րազանցելի: Համաշխարհային արուեստի պատ-
մութեան մէջ անոր գլուխգործոցներու նման ուրիշ 
գործեր չկան:

Այսու կը յայտնենք թէ Լիբանանի Մարաշի հայրենակցական միութեան վարչութիւնը 
սկսած է ընդունելու ԿԱՐԻՔԱՒՈՐ հայրենակիցներուն 2019-2020 տարեշրջանի 
կրթանպաստի դիմումները:
Կը խնդրուի հայրենակիցներէն անձամբ ներկայանալ վարչութեանս գրասենեակը 
ամէն Երկուշաբթի,Չորեքշաբթի կամ Ուրբաթ օրերը կ.ե.ժամը 3:00 էն 7:00: Ընդունման 
վերջին պայմանաժամն է Ուրբաթ 29 Նոյեմբեր 2019-ին,որմէ ետք ներկայացուած 
դիմումները պիտի մերժուին:
Բարի վերամուտ բոլորին: ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԱՐԱՇԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ 

ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Մարաշի Հայրենակցական Միութիւն

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
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ՄՕՏ ՕՐԷՆ

Լոյս Կը Տեսնեն
ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով

(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան 
Առիթով

(Զարթօնք Մատենաշարէն)

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Լրատուութեան Գործընկեր

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐԵՐ

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

98 Ամեակ

82 Ամեակ

• Կալա Ընթրիք
Շաբաթ, 23 Նոյեմբեր 2019

• Հրապարակային Հանդիսութիւն 
Կիրակի, 24 Նոյեմբեր 2019

• Ցուցահանդէս
Երեքշաբթի, 26 Նոյեմբեր 2019

• Գիրքերու Շնորհանդէս
Հինգշաբթի, 28 Նոյեմբեր 2019

Արմէն Սարգսեանի Պաշտօնական Այցելութիւնը 
Սերպիա

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Պաշտօնական աղբիւրներու հաղոր-
դումներով, Արմէն Սարգսեան եւ 
Ալեքսանտր Վուչիչ քննարկումներու 
ընթացքին կանգ առին երկկողմանի 
համագործակցութեան զարգացման 
հեռանկարներուն վրայ։ Նախագահ 
Սարգսեան շեշտեց. «Մենք ունինք 
փոխադարձ ըմբռնման հիա-
նալի մակարդակ մը եւ համա-
գործակցութեան հսկայական ներ-
ուժ»։ Ան կարեւորեց փոխադարձ 
այցելութիւններու եւ գործարար 
շփումներու աշխուժացումը։ Պելկ-
րատի մէջ Արմէն Սարգսեան 
ընդգծեց, որ Հայաստանի քաղաքա-
ցիներու պարագային վիզայի անհ-

րաժեշտութեան ջնջուիլը եւ Երեւանի 
մէջ Սերպիոյ դեսպանութեան բացուի-
լը կրնան կարեւոր քայլեր հանդիսանալ 
յարաբերութիւններու ամրապնդման 
ուղղութեամբ։ Համապատասխան 
որոշումները արդէն ընդունուած 
են։ Պելկրատի հանդիպումներուն 
ժամանակ Արմէն Սարգսեան մատ-
նանշեց, որ Հայաստան եւ Սերպիա 
ունին զանազան առումներով բազ-
մաթիւ նմանութիւններ։
Միւս կողմէ, պաշտօնական այցելու-
թեան առթիւ Արմէն Սարգսեան 
հարցազրոյց մըն ալ տուաւ Սերպիոյ 
«Փոլիթիքա» օրաթերթին։ Այս առթիւ 
ան ըսաւ. «Մենք սերպերը կ՚ընկալենք 
որպէս ոչ միայն հաւատի, այլեւ ճակա-
տագրի եղբայրներ»։

Սկիզբը Էջ 01

Սկիզբը Էջ 02

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ժընեւի Մէջ 
Հանդիպում Ունեցաւ Սուրիական Հարցի Գծով 

Մ.Ա.Կ.-ի Ներկայացուցիչներուն Հետ

3) Որպէսզի մարմինին, ինչպէս նաեւ 
գործադիր վարչութեան աշխա-
տանքները ըլլան կազմակերպ, ներ-
դաշնակ ու հետեւողական, Նորին 
Սրբութիւնը առաջարկեց, որ աշխա-
տանքի մեթոտ, ժամանակացոյց եւ 
ուղեցոյց ճշդուի։
Ողջունելով Վեհափառ Հայրապետին 

մտածումները ու թելադրութիւնները, 
գրասենեակի պատասխանատունե-
րը առաջարկեցին, որ գրասենեակը 
խորհրդակցութեան ճամբով մնայուն 
կապ պահէ Նորին Սրբութեան հետ, 
Անթիլիասի թէ Ժընեւի մէջ։ Այս ծիրէն 
ներս առաջարկուեցաւ հանդիպում մը 
ունենալ յառաջիկայ օրերուն Անթի-
լիասի Մայրավանքին մէջ։


