
Յաջորդող ժամերուն Լիբանան պիտի սկսի քարիւղի եւ կազի պեղումները իր 
ջուրերուն մէջ: Այս մասին ֆրանսական Թօթալ ընկերութիւնը յայտարարեց 
նախագահ Միշէլ Աունի տեսակցութենէ մը ետք երէկ:
«Մենք պիտի սկսինք պեղումներ, որոնց առաջին արդիւնքները պիտի 
յայտնուին երկու կամ աւելի ամիսէն» նշեալ ընկերութիւնը ներկայացնող 
խօսնակը ըսաւ լրագրողներու:
Պաապտայի հանդիպման ներկայ եղած են նաեւ Ուժանիւթի նախարար 
Ռէյմոնտ Ղաժար եւ Լիբանանի Քարիւղի Տնօրինման Խորհուրդի տնօրէնը 
Ուալիտ Նասր:
Նշենք, որ երեք հաւանականութիւններ կան այս գործընթացի աւարտին: 
Քարիւղ կամ կազ պիտի չի յայտնաբերուի: Յայտնագործուած ուժանիւթին 
քանակը առեւտրական նշանակութիւն պիտի չունենայ: Գտնուածը պիտի 
արժէ դուրս բերել:
Յիշեցնենք, որ պաշտօնապէս երեք ընկերութիւններու իրաւասութիւն 
տրուած է պեղելու Լիբանանի ջուրերուն մէջ Թօթալը, Էնին եւ Նովաթէքը: 
Անոնք պիտի պեղեն պլոքներ 4ի եւ 9ի մէջ:

Լիբանանի  առողջապահութեան նախարարութիւնը երէկ հաստատեց,  որ 
երկրին մէջ առկայ է Քորոնա ժահրով վարակուած հիւանդ մը այդպիսով   
երկրին մէջ բարձրացնելով Քորոնայով վարակուած հիւանդներու թիւը 
երկուքի։
Կը նշուի նաեւ, որ վարակը կրող հիւանդը կապ ունի շաբաթ մը առաջ 
յայտնաբերուած պարագային հետ: Ըստ հաղորդուածին վերջերս երկու 
հիւանդները կրօնական բնոյթի այցելութիւն մը տուած էին դէպի Իրան։
Յիշեցնենք, որ  կը հաղորդուի թէ երկու հիւանդներն ալ կը գտնուին Պէյրութի 
Ռաֆիք Հարիրիի անուան պետական հիւանդանոցին մէջ, որ այսօր կը 
համարուի այդ  վարակի բուժման գլխաւոր  հիւանդանոցը։
 

Ժընեւի մէջ, Փետրուար 25-ին, 
տեղի ունեցած է Հայաստանի 
Հանրապետութեան արտաքին 
գործոց նախարար Զոհրապ 
Մնացականեանի հանդիպումը 
Յունաստանի արտաքին գործոց 
նախարար Նիգոս Տենտիասի 
հետ: Այս մասին կը յայտնեն 
ՀՀ ԱԳՆ լրատւութեան եւ հան-
րային դիւանագիտութեան վար-
չութենէն:
Գործընկերները անդրադարձած են հայ-յունական բարեկամական յարա-
բերութիւններուն առնչուող հարցերու: Նախարար Մնացականեան նշած 
է, որ Հայաստանը բարձր կը գնահատէ եղբայրական Յունաստանի 
հետ հաստատուած ջերմ յարաբերութիւնները՝ հիմնուած դարերէ եկող 
պատմական կապերու եւ փոխադարձ յարգանքի ու վստահութեան վրայ:
Արտաքին գործոց նախարարները վերահաստատած են երկկողմ 
հետաքրքրութիւն ներկայացնող ոլորտներու մէջ համագործակցութիւնը 
խորացնելուն ուղղուած համատեղ նախաձեռնութիւններով հանդէս գալու 
պատրաստակամութիւնը՝ ընդգծելով, որ անցեալ տարի հաստատուած 
Հայաստան-Յունաստան-Կիպրոս եռակողմ ձեւաչափը կու գայ համալրելու 
երկկողմ օրակարգը: Զրուցակիցները մտքեր փոխանակած են եռակողմ 
ձեւաչափի ծիրէն ներս 2020 Ապրիլին Երեւանի մէջ կայանալիք առաջին 
գագաթնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքներուն շուրջ:
Դրական գնահատելով Հայաստանի եւ Յունաստանի միջեւ քաղաքական 
երկխօսութեան ներկայ մակարդակը՝ արտաքին գործոց նախարարները 
շեշտած են բարձրաստիճան փոխայցելութիւններուն եւ արտաքին քաղաքա-
կան գերատեսչութիւններուն միջեւ քաղաքական խորհրդակցութիւններուն 
նոր լիցք հաղորդելու կարեւորութիւնը:
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ՍԴՀԿ - ՀՅԴ - ՌԱԿ 
Միջկուսակցական Ժողով

Երէկ, Չորեքշաբթի, 26 Փետրուարին, Սոցիալ դեմոկրատ Հնչակեան 
կուսակցութեան Նոր Հաճնոյ գրասենեակին մէջ տեղի ունեցաւ 
միջկուսակցական հանդիպում մը` ՍԴՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի եւ ՌԱԿ-ի 
միջեւ: Ներկայ էին ՍԴՀԿ-էն՝ ատենապետ Սեպուհ Գալփաքեան, 
Մարտիկ Ժամկոչեան, ՀՅԴ-էն՝ ներկայացուցիչ երեսփոխան Յակոբ 
Բագրատունի, Յակոբ Հաւաթեան, Մելիք Գարագաւորեան եւ ՌԱԿ-
էն՝ ատենապետ Սեւակ Յակոբեան եւ Արմէն Վայեճեան։

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜԼիբանանեան Èáõñ»ñ

Քարիւղի եւ Կազի Պեղումները Պիտի Սկսին 

Զոհրապ Մնացականեան Հանդիպած է 
Յունաստանի Արտաքին Գործոց Նախարարի Հետ

Լիբանանի Մէջ Քորոնայով Վարակուած Ըլլալու 
Երկրորդ Պարագային Մասին Շրջագայած Լուրը 

Հաստատուեցաւ
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Յովհաննէս Գասապեան

Յովհաննէս Գրիգոր Գասա-
պեան (1880, Ակն — 27 
Փետրուար 1915, Մոնդեվիտէօ), 
հայ բժիշկ։
Յովհաննէս Գասապեան ծնած 
է մօտաւորապէս 1880 թուա-
կանին, Սեբաստիոյ նահան-
գի, Սեբաստիոյ գաւառի՝ 
Ակն գաւառակի կեդրոն Ակն 
քաղաքին մէջ։ Նախնական 
կրթութիւնն ստացած է 
ծննդավայրէն ներս։
1903 թուականին աւարտած է 
Պէյրութի Ամերիկեան համալ-
սարանի բժշկական բաժինը։ 
Հաստատուած է Սամսոն՝ 
նաւահանգստային քաղաքին 
մէջ եւ որպէս բժիշկ աշխատած 
է։
1914 թուականին՝ Առաջին 
համաշխարհային պատերազ-
մի ժամանակ, զօրակոչուած է 
Օսմանեան բանակ եւ ծառա-
յած՝ 10-րդ զօրաբաժինի ամրու-
թիւններու վաշտի զինուո-
րական բժիշկ։
1915 թուականին, Փետրուար 
27-ին սպաննուած է կամ 
մահացած ժանտախտէ՝ մօտ 
35 տարեկան հասակին։

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան 
Շնորհաւորական Այցելութիւնը Նախարար   

Օհանեան-Գէորգեանին

ՍԴՀԿ - ՀՅԴ - ՌԱԿ Միջկուսակցական Ժողով

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Չորեքշաբթի, 26 Փետրուար  
2020-ի առաւօտեան,  ՀԵԸ-ի Կեդ-
րոնական Վարչութիւնը  ներկա-
յացնող պատուիրակութիւն մը, 
ատենապետ Վիգէն Չերչեանի 
գլխաւորութեամբ, այցելեց   Լիբա-
նանի  երիտասարդութեան եւ 
մարմնակրթութեան  նախարար 
Վարդինէ Օհանեան-Գէորգեանին, 
անոր  գրասենեակին մէջ:

Հանդիպումը առիթ մը եղաւ  շնոր-
հաւորելու  նախարար  Օհանեան-
Գէորգեանը՝  իր ստանձնած պաշ-
տօնին առիթով: Կեդրոնական 
Վարչութեան  պատուիրակու-
թիւնը   հակիրճ  ծանօթութիւններ  

տուաւ նախարարուհիին ՀԵԸ-ի 
գործունէութեան շուրջ:
Նախարարուհին  բարձր  գնահատեց   
երիտասարդութեան դերը մեր  ընկե-
րութեան մէջ  աշխուժացնելու Հայ 
Երիտասարդաց Ընկերակցութեան  
աշխատանքները, վստահեցնելով որ  

նախարարութիւնը  պատրաստ է   
մարզական, երիտասարդական  
տարբեր ոլորտներու մէջ աջակ-
ցութեան: 

ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ 

ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Ժողովականները քննարկեցին 
լիբանանեան քաղաքական բեմին 
վրայ տեղի ունեցած վերջին զար-
գացումները, ստեղծուած տնտե-
սական ճգնաժամը, ինչպէս նաեւ 
լիբանանահայութեան առջեւ 
ծառացած կրթական, ընկերային 
եւ տնտեսական զանազան խնդիր-
ներն ու տագնապները:
Քննարկելով քաղաքական օրա-
կարգը՝ ժողովականները արդա-
րացի համարեցին 17 հոկտեմբե-
րին ծայր առած ժողովրդային 
բողոքներն ու պոռթկումները եւ 
նշեցին, որ տագնապէն դուրս գալու 
միջոցներ կը շարունակեն մնալ 
կողմերուն միջեւ երկխօսութիւնը, 
կառավարութեան կողմէ ուսում-
նասիրուած տնտեսական ծրագիրի 
մը գործադրութիւնը, ինչպէս 
նաեւ պետական համակարգին 
մէջ փտածութեան վերացումը 
եւ յափշտակուած գումարներու 
վերադարձը պետական գան-
ձարկղին՝ դատաիրաւական 
անկախ համակարգի մը ստեղ-
ծումով։
Ժողովականները շեշտեցին, 
որ Լիբանան հեռու պէտք 
է պահել արտաքին ամէն 

տեսակի միջամտութիւններէն եւ 
ապատեղեկատուութեան ու խեղա-
թիւրումներու վրայ հիմնուած 
խուճապային մթնոլորտէն։ Փաս-
տը ցոյց տուած է, որ բեւեռացու-
մը երբեք չի նպաստեր ներկայ 
առաջադրանքներու իրականաց-
ման, այլ ընդհակառակն աւելի կը 
ծանրացնէ առկայ վատ կացութիւնը։
Իսկ  ազգային օրակարգով, որպէսզի 
ստեղծուած տնտեսական տագ-
նապը չունենայ սուր հետեւանք-
ներ, կենսական նկատուեցաւ, որ 
համայնքի կազմակերպութիւն-
ները եւ կառոյցները առաւելագոյն 
դիւրութիւններ ընծայեն համայնքի 
զաւակներուն եւ զարկ տան ընկե-
րային ու բարեսիրական օժանդա-
կութիւններուն՝ թեթեցնելու համար 
քաղաքայիններուն կրած տնտե-
սական, կենցաղային, առողջապա-
հական  ու ապրուստի ծանր բեռը:
Այս ծիրին մէջ անհրաժեշտ նկա-
տուեցաւ ներկայ հանգրւանին 
անխախտ պահել լիբանանահա-
յութեան անվտանգութիւնն ու 
միասնակամութիւնը եւ ճիգ չխնա-
յել երաշխաւորելու լիբանանահայ 
համայնքի կենսունակութիւնը եւ 
անոր պատմական դերակատարու-
թեան շարունակականութիւնը։
Միջկուսակցական ժողովը անդրա-

դարձաւ նաեւ պատմութեան 
ընթացքին Լիբանանի հանդէպ 
մի՛շտ ալ թշնամական վերա-
բերմունք որդեգրած, երկար 
ժամանակ զայն իր լուծին 
ենթարկած, զայն սովամահ 
դարձուցած, ծաւալապաշտ ու 
ցեղասպան Թուրքիոյ Լիբանանի 
նկատմամբ որդեգրած նորօրեայ 
տխուր վերաբերմունքին, որ կը 
սպառնայ այս անգամ երկրի 
կայունութեան ու ապահովութեան։ 
Այս իմաստով անհրաժեշտ նկատ-
ւեցաւ ցուցաբերել համալիբա-
նանեան զգաստութիւն եւ խոհե-
մութիւն։ 
Ժողովը անդրադարձաւ նաեւ 
հայաստանեան ու արցախեան 
վերջին իրադարձութիւններուն։ 
Որոշուեցաւ յառաջիկայ հանդի-
պումին եզրակացնել Հայոց 
ցեղասպանութեան 105-ամեա-
կի ոգեկոչման համահայկական 
ձեռնարկներու մանրամասնու-
թիւնները։ 

ՍԴՀԿ Լիբանանի Շրջանի 
Վարիչ Մարմին

 ՀՅԴ  Լիբանանի Կեդրոնական 
Կոմիտէ

 ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային 
Վարչութիւն

Զոհրապ Մնացականեան 
Հանդիպած է Յունաստանի 

Արտաքին Գործոց 
Նախարարի Հետ

Զոհրապ Մնացականեան 
Ճոզէֆ Պորելին 

Ներկայացուցած է 
ԼՂ Հիմնահարցին Գծով 

Հայաստանի Սկզբունքային 
Մօտեցումները
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ԱԳ նախարարներ Մնացականեան 
եւ Տենտիաս մտքեր փոխանակած են 
տարածաշրջանային եւ միջազգային 
օրակարգի հրատապ հարցերու, 
Մերձաւոր Արեւելքի մէջ տեղի 
ունեցող զարգացումներուն շուրջ:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
արտաքին գործոց նախարար Զոհ-
րապ Մնացականեան, Փետրուար 
25-ին, հեռախօսազրոյց ունեցած է 
Եւրոպական Միութեան արտաքին 
գործերու եւ անվտանգութեան 
քաղաքականութեան հարցերով 
բարձր ներկայացուցիչ, Եւրոպա-
կան յանձնաժողովի փոխնախագահ 
Ժոզէֆ Պորելի հետ: 
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(Սբ. Ղազար կղզիին վրայ, Մխիթարեաններու մատենադարանին մէջ 
ուսումնասիրեց հայ գրչարուեստը եւ մանրանկարչութիւնը), Ֆրանսա եւ 
Իսպանիա, որոնց տպաւորութիւններու ներքոյ ստեղծեց գեղարուեստական 
հոյակապ գործեր: Այցելեց նաեւ Անի (այդ շրջանին ստեղծած անոր կտաւներու 
վայրն անյայտ է), Սեւան եւ Հայաստանի այլ վայրեր, ծանօթացաւ պատմական 
յուշարձաններուն, Էջմիածինի մատենադարանին մէջ՝ հայկական նկարա-
զարդ ձեռագիրներուն:
Սուրէնեանց գեղանկարչութիւն եւ արուեստի պատմութիւն դասաւանդեց 
Էջմիածինի Գէորգեան ճեմարանին մէջ, ուր Մայր Տաճարի որմնանկարներն 
ու մանրանկարները ընդօրինակեց: 
Ակադեմական բարձր կրթութիւն ստացած, հայկական եւ համաշխարհային 
մշակոյթներուն խորութեամբ տիրապետող նկարիչը,ժամանակի նշանա-
ւոր մտաւորականներէն էր,որ բնաւ չկորսնցուց իր ստեղծագործութեան 
ազգային նկարագիրը եւ իր իւրայատկութեամբ ու տաղանդով հարստա-
ցուց հայ կերպարուեստը: Ան ստեղծեց իր ժամանակի հայ ազգային 
գեղարուեստականգաղափարական մտածելակերպն արտացոլող կտաւներ, 
19-րդ դարու վերջաւորութեան եւ 20-րդ դարու սկիզբը տեղի ունեցած 
հայկական կոտորածները պատկերող գործերու շարք, դիմանկարներ եւ 
բնանկարներ: Նաեւ ստեղծեց հայկական առաջին պատմական բնանկարը՝ 
«Սբ. Հռիփսիմէ Եկեղեցին»:  
Սուրէնեանց մուտք գործեց կերպարուեստի գրեթէ բոլոր ոլորտները։ Ան նաեւ 
գիրքեր նկարազարդող, քանդակագործ, ճարտարապետ, արուեստներու 
հմուտ տեսաբան,լաւագոյն գծապատկերներ ընողն ու բեմանկարիչն էր՝ 
արեւելահայ կերպարուեստի մէջ, ըլլալով նաեւ՝ լեզուաբան, յօդուածագիր, 
թարգմանիչ, հասարակական գործիչ։ Հայկական թերթերու եւ ամսագրերու 
մէջ հրապարակած յօդուածաշարքերով Սուրէնեանց հանդէս եկաւ նաեւ 
իբրեւ պատմաբան եւ ազգագրագէտ: 1883թ., Թիֆլիսի «Մեղու Հայաստանի» 
թերթին մէջ հրապարակեց առաջին տեսական յօդուածը` «Քանի Մը Խօսք 
Հայկական Ճարտարապետութեան Մասին»: Ան նկարազարդեց բազմաթիւ 
գիրքեր՝ հայկական ժողովրդական հեքիաթներ, ռուս եւ արեւմտաեւրոպական 
կարգ մը գրողներու ստեղծագործութիւնները։ Սանքթ Փիթերսպուրկի 
Մարիինեան եւ Մոսկուայի գեղարուեստական թատրոններուն մէջ ձեւաւորեց 
շատ պիեսներու բեմադրութիւններ:
1892-1917թթ., նկարիչը մասնակից եղաւ Մոսկուայի, Սանքթ Փիթերսպուրկի, 
Թիֆլիսի (ուր Անդրկովկասի Արդիւնաբերական ցուցահանդէսին ոսկեայ 
մետալի արժանացաւ) եւ Պաքուի հասարակական ու մշակութային կեանքին, 
նաեւ տարբեր վայրերու մէջ՝ նկարիչներու մոսկովեան, Լէոնարտօ տա 
Վինչիի, Փերետվիժնիքներու Ընկերութեան 22-րդ, Քուինճիի Անուան 
Ընկերութիւններու ցուցահանդէսներուն՝ երբեմն նոյն տարուան մէջ քանի մը 
ցուցահանդէսներու մասնակցելով:(Բազմաթիւ են անոր գործերու յետմահու 
կազմակերպուած ցուցահանդէսները): Սուրէնեանցի «Սալոմէ» կտաւը 
ցուցադրուեցաւ Միւնխէնի Գեղարուեստի Ակադեմիայի 100-ամեակին 
նուիրուած եւ Վենետիկի Գեղարուեստի Համաշխարհային երկամեայ 
ցուցահանդէսներուն: 
Ան մտերիմ էր Նիկողայոս Ադոնցի, Ա. Սպենդիարեանի, Ա. Ծատուրեանի, 
Պետրոս Ադամեանի (որուն քանի մը անգամ մատիտանկարեց), ինչպէս 
նաեւ ռուս նշանաւոր նկարիչներ Իլիա Ռէբինի, Ա. Կոլովի, քանդակագործ 
Ա. Մաթվէեւի եւ ուրիշներու հետ: 
Սուրէնեանցը ծանօթ էր նաեւ Անթոն Փաւլովիչ Չեխովին. վերջինս անգամ 
մը դիմեց նկարիչին. «Յարգելի՛ Վարդգէս Աքոփովիչ, համոզուած եմ, որ 
միայն Դուք պէտք է պատկերազարդէք (իմ) «Ճայը» ներկայացումը: 
Ինձ համար շատ կարեւոր է»: Ճակատագրական առաջարկ մը, երբ 
Սուրէնեանցի ձեւաւորումը փրկեց առաջին անգամ ձախողած բեմադրութիւնը, 
եւ երկու հանճարներու համատեղ աշխատանքը իրապէս մեծ յաջողութիւն 
բերաւ ներկայացումին: Չեխովը բարձր գնահատեց հայ նկարիչին գործը, 
իսկ Սուրէնեանցը քանի մը կտաւ նուիրեց ռուս հռչակաւոր գրողին:
1905-15թթ. Սուրէնեանցը կ’ապրէր Սանքթ Փիթերսպուրկ, բայց ցնցուած 
հայոց Մեծ Եղեռնի լուրերէն՝ գնաց նախ Թիֆլիս, ապա Էջմիածին, ուր 
ստեղծեց հայ գաղթականներու բազմաթիւ դիմանկարներ եւ մասնակցեցաւ 
բարեգործական նպատակներով կազմակերպուած նուիրաբերութիւններուն:
1915-ին, Սուրէնեանցի, Ա. Քալանթարեանի, Ն. Ադոնցի, Տ. Տէր-Վարդանեանի 
նախաձեռնութեամբ Փիթերսպուրկի մէջ հիմնուեցաւ Գեղեցիկ Արուեստներու 
Հայկական Ընկերութիւնը, իսկ 1916-ին, Թիֆլիսի մէջ՝ իր, Ե. Թադեւոսեանի, 
Մ. Սարեանի եւ Փ. Թէրլէմէզեանի հետ՝ Հայ Արուեստագէտներու Միութիւնը: 
1916թ. Մոսկուայի մէջ լոյս տեսաւ «Հայաստանի Պոէզիան» (ռուս.) 
ժողովածուն` Վ. Բրիւսովի խմբագրութեամբ, Սուրէնեանցի եւ Մ. Սարեանի 
նկարազարդումներով: 
Յետագային նկարիչը գնաց Խրիմի Ինքնավար Հանրապետութեան 
Եալթա քաղաքը` հայկական եկեղեցին որմնանկարներով նկարազար-
դելու նպատակով: Մասամբ նկարազարդեց եկեղեցւոյ պատերը, խորանը, 
գմբէթը, բայց ծանր հիւանդութեան պատճառով կէս մնաց գործը եւ ան 
դէպի յաւերժութիւն մեկնեցաւ 6 Ապրիլ 1921-ին, 61 տարեկան հասակին 
մէջ:Անոր գերեզմանը կը գտնուի Եալթայի հայկական եկեղեցւոյ բակը:2009թ. 
Սուրէնեանցի Ախալցխայի տան պատին տեղադրուեցաւ անոր խորաքան-
դակը (քանդակագործ` Լեւոն Գրիգորեան):

 03
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ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Իրապէս հպարտանալու իրաւունք 
ունինք հայերս... Չնայած յաճախ 
ինքնաքննադատօրէն կ’ըսենք, թէ 

շատ կը պարծենանք, կամ իւրաքան-
չիւր տաղանդաւոր անձի ետին հայու 
արիւն կամ հայութեան հետ կապ մը 
կը փնտռենք, սակայն իրողութիւնն այն 
է, որ՝ այո՛,հազարաւոր տաղանդաւոր 
անհատներ զտարիւն կամ կիսով չափ 
հայ եղած են(եւ տակաւին որքան անյայտ 
մնացած են): Իսկ արդեօ՞ք հպարտանալիք 
չէ որ քանակապէս այսքան նուազ ազգէ 
մը, տարբեր երկիրներու մէջ, բազու՜մ 
հանճարներ ու տաղանդաւոր անձեր ծնած 
են, եւ դեռ կը ծնին. ո՛չ միայն մէկ ասպարէ-
զի մէջ, մէկ ուղղութեամբ, այլ տարաբնոյթ 
բնագաւառներու, ասպարէզներու մէջ, 
յաճախ՝ բազմատաղանդ: 
Եթէ փորձենք թուել անոնց անունները, 
նախ բազմաթիւ էջեր պիտի լեցուին, նաեւ շեղած պիտի ըլլանք մեր այսօրուան 
բուն նիւթէն:
Այսօր պիտի խօսինք հայազգի բազմատաղանդ հանճարներէն մէկուն՝ 
հռչակաւոր նկարիչի մը մասին, որ հայ պատմանկարչութեան հիմնադիր-
հայրն է, որ խորապէս գիտակցելով իր ազգին, իր ժողովուրդին ցաւը, 
եւ որ պատմական անցքերն ու իրողութիւնները կտաւներու վերածելով՝ 
պատմութիւնը սերունդներուն փոխանցելու միտքը յղացաւ: 
Գեղանկարիչ մը, որու վրձինած՝ գոյներու եւ ձեւի կատարեալ նրբութեամբ 
հրամցուած կտաւները պարզապէս կը գերեն գեղեցիկը գնահատող դիտող-
ները: Եզակի արուեստագէտներէն մին, որ հայ կերպարուեստի դարաւոր 
մշակոյթը համաշխարհային արուեստի մակարդակին հասցուց, նաեւ 
զգալիօրէն նպաստեց գծանկարչութեան եւ գրքարուեստի զարգացումին:
Վարդգէս Սուրէնեանց - նկարիչ ու ՀԱՅ մը, որ իր կտաւներուն մէջ 
մանրամասնօրէն ներկայացուց հայոց պատմութեան կարեւոր անցքերը 
(իր ժամանակակից նշանաւոր նկարիչներէն ո՛չ ոք «պատմական նկարներ» 
ստեղծած է), բուն կերպարներուն հետ վարպետօրէն միահիւսելով նաեւ հայ 
մանրանկարչութեան գեղեցիկ զարդեր,ճարտարապետութեան ժանեկազարդ 
քանդակներ եւ որմնանկարներ, ազգային տարազներ՝ մէկ կտաւի վրայ 
միաժամանակ ներկայացնելով հայկական արուեստի քանի մը ճիւղերու 
բարձրակարգ եւ նրբակերտ տարրերը: 
Ինքնայատուկ նկարիչ Վարդգէս Սուրէնեանց ծնած է 27 Փետրուար (հին 
տոմարով՝ 10 Մարտ), 1860-ին՝ Յակոբ քահանայ Սուրէնեանցի յարկին 
տակ,Վրաստանի Սամցըխէ-Ջաւախք նահանգի Ախալցխա շրջանին մէջ: 
Տակաւին պզտիկ տարիքէն ան նկարել սկսաւ: Օր մը պզտիկը, իր 
քահանայ հօրը եւ ընտանիքին բարեկամի մը հետ Պախչիսարայ այցելեց: 
Ճանապարհին ան՝ հրապուրուելով խանական պալատի եւ շատրուանի 
գեղեցկութեամբ, քանի մը մատիտէ գծանկարներ ըրաւ, որոնք չվրիպեցան 
ընտանիքի բարեկամին աչքէն: Վերջինս՝ անմիջապէս նկատելով ապագայ 
մեծ տաղանդին սաղմերը փոքրիկին մէջ, գովեց անոր, եւ վերջը ներկեր 
նուիրեց: Այս դէպքը Վարդգէսին դէպի նկարչութեան աշխարհ առաջնորդելու 
առիթը հանդիսացաւ:
Իսկ ընտանեկան այդ բարեկամը ոչ այլ ոք էր, քան հանրաճանաչ, 
տաղանդաւոր ծովանկարիչ Յովհաննէս Այվազովսքին: Հետագային 
Սուրէնեանցը Պախչիսարայ պատկերող իր ստեղծագործութիւնները 
նուիրեց Այվազովսքիին:
1868թ. ընտանիքը տեղափոխուեցաւ Սիմֆէրոփոլ, ապա Մոսկուա:Հայրը 
կարգուած էր իբրեւ տեղական թեմի աւագ քահանայ եւ կրօնի պատմութեան 
ուսուցիչ Լազարեան ճեմարանին մէջ,ուր եւ Վարդգէսը նախնական 
կրթութիւնը ստացաւ: Այնուհետեւ ուսումը շարունակեց Մոսկուայի մեծ 
հեղինակութիւն վայելող՝ Գեղանկարչութեան, Քանդակագործութեան եւ 
Ճարտարապետութեան ուսումնարանի ճարտարապետութեան բաժի-
նէն ներս, ապա՝ Միւնխէնի Գեղարուեստի Կայսերական Ակադեմիայի 
ճարտարապետութեան, եւ վերջապէս՝ գեղանկարչութեան բաժիններու մէջ: 
Սուրէնեանցը, գիտարշաւի մը մաս կազմելով, այցելեց Պարսկաստան՝ 
Թաւրիզ, Թեհրան, Մազանդարեան, Շիրազ եւ Սպահան քաղաքներ, եւ այդ 
տպաւորութիւններու ներքոյ արեւելեան թեմաներով կտաւներ ստեղծեց՝ 
«Հարեմին Մէջ», «Ֆիրտուսին Իր «Շահ-Նամէ» Պոէմը Կը Կարդայ Շահ 
Մահմուտ Ղազնեւիին», «Սալոմէ» եւ այլն: Ան ճամբորդեց նաեւ Իտալիա 

Հայ Պատմանկարչութեան Հիմնադիրը.
Վարդգէս Սուրէնեանց-160
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Աղօթքով Սկսինք Պահեցողութեան
«Պահեցողութիւնը Աղօթք Է, Ապաշխարհութիւն Է, Իրար Օգնել Է» 

Ըսաւ Անանիա Ծ. Վրդ. Գուճանեան

Լիբանանահայ Կեանք

Oրհնութեամբ Լիբանանի հայոց 
առաջնորդ գերաշնորհ Տ. Նարեկ 
արքեպիսկոպոսին եւ պահեցողու-
թիւնը աղօթքով սկսելու նպատակով, 
երէկ՝ երկուշաբթի, 24 փետրուար 
2020-ին, առաւօտեան ժամը 10։00-
ին, Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ 
տեղի ունեցաւ աղօթքի, խոկումի 
եւ խորհրդածութեան հոգեպարար 
պահ մը։ 

Աղօթքի սկզբնաւորութեան թեմի 
կրօնական ժողովի ատենապետ 
արժանաշնորհ Տ. Սարգիս աւ. 
քհնյ. Սարգիսեան հաւատացեալ 
ժողովուրդին ըսաւ, որ նման նախա-
ձեռնութիւն մը առաջին անգամ 
ըլլալով կը կատարուի թեմէն ներս 
եւ այսօրուան աղօթքով բացումը կը 
կատարենք քառասնօրեայ պահե-
ցողութեան շրջանին։ Ան նկատել 
տուաւ, որ պահեցողութիւնը եւ 
աղօթքը զիրար կ՛ամբողջացնեն, 
որովհետեւ երկուքը մեր հոգիները 
կը մաքրեն, չարը կը հեռացնեն եւ 
բոլորս որպէս մէկ ամբողջութիւն 

հաւաքուած ենք եւ կը հաւատանք, որ 
այս աղօթքը իր տեղը եւ դերը պիտի 
ունենայ իւրաքանչիւրին կեանքին 
մէջ։ 
Օրուան պատգամը փոխանցեց 
Լիբանանի հայոց թեմի քարոզիչ 
հոգեշնորհ Տ. Անանիա ծ. վրդ 
Գուճանեան։ Ան յայտնեց, որ ըստ 
Աստուածաշունչին, պահեցողու-
թիւնը սուգի եւ ցաւի շրջան մըն 
է, ինքնազրկանք կամ ինքն իրեն 
տրուած կամաւոր պատիժ, որը 
կ՛իրագործուէր որոշ ժամանակ 
ուտելու եւ խմելու ատեն, ինչպէս 
նաեւ հաճոյքէն ամբողջովին հրա-
ժարելով, հետեւաբար կրօնական 
նպատակով ինքն իրեն որեւէ զրկանք 
պարտադրելը պահեցողութիւն է։ 
Հայր սուրբը յայտնեց, որ աղօթքը 
անբաժան եղած է պահքէն աւելցնե-
լով, որ երբ մարդիկ պահեցողութիւն 
կ՛ընեն միաժամանակ կը կիրար-
կեն նաեւ աղօթքը։ Ան ըսաւ, որ 
պահքը հետզհետէ աւելի կիրար-
կելի դարձաւ իբրեւ ապաշխարանքի 
նշան եւ արտայայտութիւն, որուն 
ամենաբացայայտ օրինակը կու 
գայ նինուէացիներէն, որոնք հաւա-
տալով Աստուծոյ պատգամին պահե-
ցողութիւն յայտարարեցին եւ բոլորը 
քուրձ հագան։ 
Շարունակելով իր խօսքը հայր 
սուրբը ըսաւ, որ պահքի ներկայ 
ձեւին, այսինքն՝ համադամ կերա-
կուրներէն եւ մսեղէնէն հրաժարե-
լու սովորութեան առաջին անգամ 
կը հանդիպինք Դանիէլի մարգա-
րէական գիրքին մէջ աւելցնելով, 
որ Աստուածաշունչի հին եւ նոր 
կտակարաններէն մեզ աւանդուած 
հրահանգներու եւ տրուած օրի-
նակներուն լոյսին տակ մեզի համար 
անհասկնալի կը մնայ, թէ ինչպէս 
կրնանք պահքի օրէնքը անտեսել կամ 
բացայայտօրէն անոր դէմ պայքարիլ 
յատկապէս այն քրիստոնեաները, 
որոնք իրենց հաւատքին եւ գոր-
ծին ամբողջ շէնքը կ՛ուզեն կառուցել 
լոկ Աստուածաշունչի տուեալներուն 
վրայ նկատել տալով, որ մեծ պահքը 

որպէս հիմք ունի Քրիստոսի 40 օրերու 
ծոմապահութիւնը անապատին մէջ 
եւ որովհետեւ մարդկային սովորա-
կան բնութիւնը գրեթէ անկարող է 
տոկալ 40 օրերու ծոմապահութիւնը, 
ուստի եկեղեցին տնօրինած է կատա-
րել 40 օրերու պահեցողութիւն՝ 
օրական միայն մէկ անգամ ուտելով։ 
«Այս կոչուած է մեծ պահք, որուն 
գլխաւոր նպատակը հաւատացեալին 
նախապատրաստելն էր, որպէսզի 
աւագ շաբթուան ընթացքին արժա-
նապէս մօտենայ Ս. հաղորդութեան 
եւ աւելի մեծ ուրախութեամբ տօնէ 
Ս. Զատիկը» հաստատեց հայր 
սուրբը աւելցնելով, որ մենք պահքի 
ժամանակ պէտք է գոհութիւն 
յայտնենք Աստուծոյ ամէն ինչի 
համար ինչպէս նաեւ համբերող 
ըլլանք եւ բարիք գործենք։ 
Եզրափակելով իր խօսքը Անանիա 
ծ. վրդ. Գուճանեան ըսաւ. «Պահե-
ցողութեան ժամանակ առաջին 
հերթին կարեւորը մեր միտքերն 
են, զանոնք ազատել ուրիշի մասին 
մտածելէն, ուրիշին կեանքով 
զբաղելէն, անոր պահեցողութիւնը 
դատելէն, ուրիշի կեանքը քննար-
կելէն։ Պահեցողութիւնը աղօթք է, 
ապաշխարութիւն է, իրար օգնել 
է» եւ աղօթեց, որ ներկայ պայ-

մաններուն մէջ Աստուած բոլորին 
միտքի հանգստութիւն տայ, համբե-
րութիւն տայ, որպէսզի կարենանք 
քառասնօրեայ պահքը ճիշդ կերպով 
կատարել։
Աւարտին բոլորը միասին երգեցին 
ապաշխարութեան շարականը, 
«Տէր ողորմեայ»-ն եւ աղօթեցին 
տէրունական աղօթքը։ Այնուհետեւ, 
Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ 
Սամուէլեան- Եռագոյն» սրահին մէջ 
տեղի ունեցաւ մտերմիկ հաւաք եւ 
նախաճաշ:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Դուինի Հնավայրի Տարածքին Թանգարան Պիտի Կառուցուի

Պատմամշակութային Արձագանգ

Հայաստանի պատմական մայրա-
քաղաք Դուինի հնավայրի տարած-
քին մէջ թանգարան պիտի կառուցուի: 
Այդ մասին յայտարարած է Արարա-
տի մարզպետ Գարիկ Սարգսեան` 
նշելով, որ ան նախատեսուած է ՀՀ 
տնտեսութեան նախարարութեան 
զբօսաշրջութեան պետական կոմի-
տէի 2020-ի ծրագիրով:
«Թանգարանը պիտի կառուցուի 
Դուին հնավայրի տարածքին, ուր կան 
գտածոներ, պատմամշակութային 

արժէք ներկայացնող ցուցանմուշ-
ներ, որոնք այժմ բաց երկինքի տակ 
են եւ կը վնասուին: Ուստի շատոնց 
նախատեսուած էր այնտեղ կառու-
ցել թանգարան»,- աւելցուցած է 
Սարգսեան, կը տեղեկացնէ «Փաս-
թինֆօ»-ն:
Սարգսեանի խօսքով` պիտի հիմ-
նանորոգուի նաեւ 18 քմ. ճանապար-
հահատուած, որ Արարատի մարզը 
պիտի կապէ Կոտայքին, եւ զբօ-
սաշրջային լաւ ուղղութիւն է:

«Զբօսաշրջիկները անմիջապէս 
Գառնիէն կրնան գալ Դուին: Այս 
տարի կառավարութեան կողմէ 
500 քմ. ճանապարհահատուածի 
կառուցման 27 քմ.-ը նախատեսուած 
Արարատի մարզին մէջ»,- նշած է 
մարզպետը:
Ան նաեւ տեղեկացուցած է, որ Խոր 
Վիրապի համալիրի կառատան եւ 
աստիճաններու կառուցման աշխա-
տանքներն ընթացքի մէջ են:
Դուինը հիմնադրուած է 4-րդ դարու 

առաջին կէսին: Ըստ պատմահայր 
Մովսէս Խորենացիի` «Դուին» 
բառը պարսկերէն ծագում ունի եւ 
կը նշանակէ բլուր: Իր ծաղկման 
շրջանին Դուինի բնակչութեան 
թիւը գերազանցած է 100 հազարը: 
Արշակունիներու պալատէն (IV դար) 
պահպանուած են արքայական 
գահասրահի (272 քառակուսի մեթր 
մակերեսով) աւերակները:
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Հայրենի Մշակութային Գործիչ Արմենուհի Դեմիրճեան Այցելեց 
Մեսրոպեան Վարժարան

Լիբանանահայ Դպրոց

26 Փետրուարին Հայ կաթողիկէ 
Մեսրոպեան բարձրագոյն վար-
ժարանը հիւրընկալեց “Սիլվա 
Կապուտիկեան” գրական հիմնադ-
րամի տնօրէն եւ տուն-թանգարա-

նի վարիչ Արմենուհի Տեմիրճեանը, 
որ Պէյրութ կը գտնուի հրաւէրով 
Տիր կրթամշակութային կեդրոնին 
հրաւէրով:
Տիկին Դեմիրճեան հանդիպում 

ունեցաւ տնօրէն Կրէկուար Գալուս-
տի հետ եւ ծանօթացաւ Մեսրո-
պեան վարժարանին, շրջագայելով 
տարբեր բաժանմունքները: Ան 
դպրոցին նուիրեց իր ղեկավարած 
հիմնադրամին նորագոյն հրատա-
րակութիւնները:
Արմենուհի Դեմիրճեան 28 
Փետրուարի երեկոյեան, Մարաշի 
հայրենակցական միութեան 
սրահին մէջ հանդէս պիտի գայ 
դասախօսութեամբ, նուիրուած 
անուանի բանաստեղծուհի Սիլվա 
Կապուտիկեանին:
 

 
Տեղեկատուական գրասենեակ

Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան 
Բարձրագոյն Վարժարանի

Շուշիի Արուեստագիտական 
Համալսարանին Մէջ Մասնագիտական 

Գրադարան Հիմնադրուած է

Արարատի Մարզին Մէջ Պիտի 
Կազմակերպուի Ծիրանի Փառատօն

Մշակութային Արձագանգ

Շուշիի արուեստագիտական համալ-
սարանի յատակագծային-արուես-
տագիտական տարրալուծարանին 
մէջ հիմնադրուած է մասնագիտա-
կան գրադարան ռատիոելեկտրո-
նային, թուային ելեկտրոնային եւ 
ելեկտրոարուեստագիտութեան մաս-
նագէտներու համար:
Ըստ Artsakhpress.am-ի` տարրա-
լուծարանի ղեկավար, ուժանիւթի 
ամպիոնի դասախօս Սամուէլ 
Բեկթաշեան ըսած է, որ գրադա-
րանը ստեղծուած է իր անձնա-
կան, ռատիոելեկտրոնային ճար-
տարագէտ Գագիկ Գրիգորեանի 
նուիրաբերած 70 կտոր գիրքերու, 
հանրագիտարաններու, ձեռնարկ-
ներու, արդիւնաբերական եւ կեն-
ցաղային ելեկտրոնային գիրքերու 
հիման վրայ:
Ս. Բեկթաշեան նշած է, որ ռատիո-
ելեկտրոնային, թուային ելեկտ-
րոնային եւ ելեկտրոարուեստա-
գիտութեան մասնագէտներու 
պատրաստման գործին մէջ գրա-
կանութեան պակասը լուրջ խնդիր 

ՀՀ Արարատի մարզին մէջ 2020-
ին մեծ շուքով պիտի նշուի ծիրա-
նի փառատօնը: «Արմենփրես»-ի 
հաղորդմամբ` այս մասին լրագրող-
ներուն յայտնեց Արարատի մարզ-
պետ Գարիկ Սարգսեան:
«Ծիրանը Հայաստանի մէջ ամենէն 
առաջ կը հասուննայ Արմաշի եւ 
Սուրէնաւանի հատուածին մէջ, 
այդ իսկ պատճառով այս տարի կը 
նախատեսենք մեծ շուքով ծիրանի 
փառատօն կազմակերպել: Աշնան 
ալ պիտի նշենք բերքի տօնը» ,- 
տեղեկացուց Արարատի մարզպետը:
Անդրադառնալով մարզի հիւրատ-
ներու եւ հիւրանոցներու ոլորտին` 
մարզպետը շեշտեց, որ այս պահին 
մարզին մէջ չկան հիւրանոցներ:
«Զբօսաշրջիկները հիմնականօ-
րէն մեր մարզին մէջ չեն գիշերեր, 
քանի որ Երեւանին շատ մօտ կը  
գտնուինք: Մեր մարզին մէջ կանգառ 
կը կատարեն միայն Խոր Վիրապի եւ 
Նորավանքի մէջ»,- նկատել տուաւ 
ան:
Անոր խօսքով, այստեղ հարց կայ` 
մարզի զբօսաշրջային գրաւչութիւնը 
յաւուր պատշաճի ներկայացնելու, 

էր. այժմ հարցը լուծուած է:
«Առանց հարուստ գրադարանի, 
Շուշիի արուեստագիտական համալ-
-սարանը չէր կրնար կազմակերպել 
ուժանիւթի ամպիոնի աշխատանքը: 
Մենք՝ բնագէտներս, այսօր մաս-
նագիտական գրականութեան 
համաշխարհային խնդիր ունինք: 
Եւ, բնականաբար, դժուարութիւններ 
կ՝առաջանային դասախօսներու 
համար, որովհետեւ աղբիւրներու, 
մասնագիտական գրականութեան 
պակաս կար: Կը կարծեմ, որ մաս-
նագիտական գրադարանը պիտի 
դիրացնէ մեր աշխատանքը»,- աւել-
ցուցած է Ս. Բեկթաշեան:
 

ինչպէս Դուին հնավայրը, Արտաշատ 
մայրաքաղաքը եւ այլ պատմական 
վայրեր:
Սարգսեան հաւաստիացուց, որ 
մարզին մէջ եղած բոլոր խնդիրները 
յառաջիկայ տարիներուն պիտի 
լուծեն, որպէսզի այդ վայրերն աւելի 
հասանելի ըլլան զբօսաշրջիկներուն:
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Տասը լեզուներու տիրապետող, լայնախոհ մտքի տէր, իմացութեան 
գիտական խորութիւն ունեցող, բնածին բազմատաղանդ եւ բազմակողմանի 
զարգացած Սուրէնեանց ուսումնասիրեց տարբեր ազգերու գրականութիւնն 
ու արուեստը. ան պարսկերէնով կ’արտասանէր Հաֆէզ եւ Օմար Խայեամ, 
թարգմանութիւններ կ’ընէր անգլերէն գեղարուեստական գրակութեան 
հանճարներ Ուիլիըմ Շէյքսփիրէն (շատ գործերու շարքին նաեւ «Ռիչըրտ 
Երկրորդ», զոր ղրկեց դերասան Պետրոս Ադամեանին),Կէօթէի, Հայնէի 
բանաստեղծութիւններէն, Օսքար Ուայլտի եւ այլ հեղինակներու գործե-
րէն, հանդէս կու գար իտալերէն զեկոյցներով, գերմաներէնով գիրքերու 
յառաջաբաններ կը գրէր, ծաղրանկարներով հանդէս կու գար «Թռչող 
Թերթիկներ» երգիծական թերթին մէջ: 
Օտար երկրի մէջ հաստատուած ըլլալը, տարբեր ժողովուրդներու, անոնց 
պատմութիւններու եւ մշակոյթներու հետ շփուիլը իր անդրադարձը ունեցաւ 
նկարիչի ստեղծագործութիւններու վրայ, սակայն ան՝ իր ամբողջ էութեամբ 
հարազատ ու կապուած մնաց հայ մշակոյթին, իր հայրենիքին, իր ազգի 
պատմութեան՝ «Արուեստը ազգութիւն չի գիտեր, բայց իւրաքանչիւր 
ազգ իր արուեստը ունի» սկզբունքով, եւ խորապէս մտահոգուած ըլլալով 
անոր հոգսերով: «Աշխարհի ամէն կողմը ցրուած են զօրեղ նկարիչներ, 
որոնցմէ ամէն մէկն իր գտնուած երկրին մէջ անուն հանած եւ 
հռչակուած է հայրենիքէն դուրս. զորօրինակ Շահին, որ Փարիզ կը 
գտնուի, Մախոխեան՝ Պեռլին եւ շատ ուրիշներ:Եւ ամէն անգամ,երբ 
իրար կը պատահէինք, միշտ լուրջ կերպով կը ցաւակցէինք որ այդ կերպ 
անջատուած ենք իրարմէ եւ չենք կազմէր ամփոփ ընկերութիւն մը: 
Այդ գանգատը ես անձամբ հանգուցեալ Յովհաննէս աղա Այվազովս-
քիիէն եւս լսած եմ»,-գրած է նկարիչը:
Սուրէնեանցի հօրը քահանայ ըլլալը, անշուշտ, 
իր մեծ ազդեցութիւնը ունեցած է նկարիչի 
կողմէն կրօնական թեմաներով բազմաթիւ 
կտաւներ ստեղծելու ուղղութեամբ. «Անիի 
Աղջկանց Վանքի Աւերակները», «Տիրամայրը 
Մանկան Հետ» (2 տարբերակներ), «Թափո-
րի Ելքը Էջմիածնի Մայր Տաճարէն»,«Անի.
Կանանց Ելքը Եկեղեցիէն»,«Հռիփսիմէի 
Վանքը»,«Երկրպագութիւն» եւ այլն: Ան նոր 
մօտեցումներով ստեղծեց Տիրամօր եւ Յիսուս 
Քրիստոսի իրապաշտական կերպարները: Սրբա-
պատկերներ, որոնք նոր խօսք էին հայ հոգեւոր 
միջավայրի համար: Անոր «Աստուածամայրը 
Գահին Վրայ» նկարը կը գտնուի Էջմիածինի 
Մայր Տաճարին մէջ:

«Խրիմեան Հայրիկ Կաթողիկոսի Դիմանկա-
րը»: Յայտնի է, որ Մկրտիչ Ա-ը ջանասիրաբար 
կը պաշտպանէր հայ ժողովուրդի իրաւունք-
ներն ու շահերը,նիւթապէս կ’օգնէր 1895 թ. 
Արեւմտեան Հայաստանէն Արեւելեան Հայաստան 
ապաստանած հայ փախստականներուն: 1909թ.
ան քաջաբար կը պայքարէր կայսր Նիկոլայ Բ-ի՝ 
հայկական եկեղեցիի եւ դպրոցական միջոցներու 
բռնագրաւման հրամանագիրին դէմ: Սուրէնեանցը 
պատկերած է այն պահը, երբ Խրիմեան Հայրիկը 
գորգին կը նետէ նամակը՝ իբրեւ կայսեր հրա-
մանագիրին չհնազանդելու ապացոյց մը: 
Հայ գեղանկարչութեան մէջ Վարդգէս Սուրէնեան-
ցը՝ Հայոց Ցեղասպանութիւնը պատկերող առա-
ջին արուեստագէտը եղաւ: Ան բազում կտաւներ 

ստեղծեց այդ թեմայով, ատոնց մէջ ներկայացնելով հայ ժողովուրդի 
հերոսական անցեալը, տխուր ներկան, անոր 
ընդվզումը, տառապանքն ու հաւատը՝ պայծառ 
ապագայի նկատմամբ։ Հայ ժողովուրդի ողբերգական 
դրուագներէն մէկը կը ներկայացնէ «Ոտնահարուած 
Սրբութիւն» (1895) կտաւը, որ ցոյց կու տայ թուրք 
հրոսակներու կատարած բարբարոսութիւնը՝ հայ 
եկեղեցւոյ, հայ մշակոյթի նկատմամբ: Կտաւը 
բողոք մըն է հնադարեան հայկական մշակոյթի 
ոչնչացման դէմ. ան կ’արտայայտէ հայ ժողովուրդի 
հանդէպ կատարուած ոտնձգութիւնները, ազգի 
ցաւն ու դաժան հարուածները առաջինը իր վրայ 
ընդունող հոգեւորականի կերպարը, մշակութային 

արժէքներու յօշոտումը: Հանճարեղ նկարիչի 
վրձնած իւրաքանչիւր մանրուք մեր աչքերուն 
առջեւ կը պարզէ այն գազանաբարոյ արարքը, զոր 
կատարուած է տաճարէն ներս: 
«Ջարդէն Յետոյ» (1897)՝ 1894-1896թթ. հայերու 
կոտորածէն դրուագ մը, խորապէս յուզող, հոգե-
բանական լարուածութիւն եւ սարսուռ յառա-
ջացնող կտաւ մը: 
Այս երկու կտաւները, կարծէք, աշխարհին ուղղ-
ւած նկարիչին ճիչն ու բողոքն է, նաեւ հազարաւոր 
անմեղ զոհերու ցասումը՝ ընդդէմ անարդարու-
թեան:
Այս եւ նմանատիպ այլ աշխատանքներու մէջ 
ցայտուն կերպով դրսեւորուած է Սուրէնեանց 

հանճարը. գաղափարականի, գեղանկարչականի, հոգեբանականի եւ 
պատմական դրուագի համատեղումն ու կատարեալ ներդաշնակումը՝ մէկ 
ստեղծագործութեան մէջ: 
Նկարիչը յաճախ անդրադարձաւ նաեւ հնադարեան պատմական իրա-
դարձութիւններուն, առասպելներուն, հին հայկական ժողովրդական լեգենդ-
ներուն։ 
Մեծ է այդ թեմաներով ստեղծած կտաւներու շարքը, սակայն անդրադառնանք 
անոնցէ երկու ամենայայտնիներուն:
Օտարերկրեայ զաւթիչներու դէմ բողոքի փայլուն 
դրսեւորում մըն է «Շամիրամը Արա Գեղեցիկի 
Դիակի Մօտ» (1899թ.) գործը, ուր պատկերուած է 
այն պահը, երբ Շամիրամ, նստած իր սիրելիին քով՝ 
յուսահատութեան եւ շփոթութեան ծանր միտքերու 
մէջ խորասուզուած է: Սուրէնեանցի հերոսուհին իր 
մէջ կը խտացնէ չարի, իշխողի, նուաճողի եւ դաժանի 
յատկանիշները, ոչ մէկ արգելքի առջեւ կանգ առնող՝ 
իր սիրոյն համար պայքարող կնոջ տեսակը: Բայց ան 
միաժամանակ գեղեցիկ, հպարտ, վիրաւորուած եւ 
դժբախտ կնոջ խորհրդանիշ մըն է։ 
«Զապէլ Թագուհին Կը Վերադառնայ Իր Գահին» 
(1909թ.) կտաւին մէջ, ի տարբերութիւն նենգամիտ 
Շամիրամի, նկարիչը ստեղծած է գեղադէմ եւ նուրբ, 
բարի կնոջ մը կերպարը, որ նաեւ իր հայրենիքի ու 
ժողովուրդի համար մարտնչող, համարձակ թագուհի 
մըն է: Կիլիկիոյ Զապէլ թագուհին, որ  4 տարեկանին ժառանգած էր հօրը՝ 
Լեւոն 2-րդ Մեծագործի գահը, իր տոհմին՝ Ռուբինեաններու վերջին 
ներկայացուցիչն էր: Իսկ իր ծնած զաւակներն արդէն նոր՝ Հեթումեան տոհմի 

ներկայացուցիչներ էին: Ան սիրուած եւ մեծ 
անուն շահած էր իր վարած քաղաքական ու 
հասարակական աշխոյժ գործունէութեան 
շնորհիւ: Մահացած է 37 տարեկանին:  
Վարդգէս Սուրէնեանցի այս երկու բարձ-
րարժէք կտաւները կը ցուցադրուին 
Հայաստանի Ազգային Պատկերասրահին 
մէջ:

* * *
Վարդգէս Սուրէնեանցի Մասին

Ի.ՌԷԲԻՆ -...Իր իւրայատկութեամբ զիս զարմացուց պ. Սուրէնեանցի 
նկարը, այն ծնունդ առնող նոր դպրոցի մը վառ տիպար է... Թիֆլիսի 
համար ...կարելի չէ գտնել տեղական դպրոցի աւելի լաւ հիմնադիր, 
քան Սուրէնեանցն է: 
Մ.ՍԱՐԵԱՆ-...Վարդգէս Սուրէնեանցի արուեստը հայ ժողովրդական 
հոգեւոր կուլտուրայի գոհարներէն է: ...Հազուագիւտ բարոյական 
արժանիքներով օժտուած էր Սուրէնեանցը նաեւ որպէս մարդ, 
որպէս քաղաքացի եւ որպէս հասարակական գործիչ:...Բարձր 
կուլտուրայով կատարուած անոր լաւագոյն գործերու մէջ ուժեղ կը 
տրոփէ Հայաստանի սիրտը, որու համար Վարդգէս Սուրէնեանցը 
կ’ապրի այնքան, որքան կ’ապրի հայ ժողովուրդը: 
Վ.ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ-Երաժշտութեան մէջ` Կոմիտաս, գրականութեան 
մէջ Թումանեան ունեցող ժողովուրդը կերպարուեստի մէջ Վարդգէս 
Սուրէնեանց ունեցաւ - ժամանակով Կոմիտասի եւ Թումանեանի 
տարեկիցը, գործով` նոյն ժողովրդանուէր միսիայի երախտաւոր 
մշակը:
Հ.ԻԳԻԹԵԱՆ-...Սուրէնեանցի ստեղծագործութիւնները...զուսպ, լուռ 
ռէքվիէմ է, ռէքվիէմ ժողովուրդի, որ շատ դառնութիւն ու տառա-
պանքներ կրած, բայց ծունկի չէ եկած, անձնատուր չէ եղած: Ռէքվիէմ, 
որու ուժը ոչ թէ զանգերու ղօղանջներու մէջ է, այլ անբարբառ խոր 
վիշտով առլեցուն մեղեդիի մէջ, սակայն այդ լուռ բողոքն աւելի ուժեղ 
է բոլոր բառերէն: Կը բողոքէ հողը,կը բողոքէ հնամենի կուլտուրան,կը 
բողոքեն մեռեալները: 
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Միւս երգը, որի մասին ուզում եմ պատմել 
բոլոր ծննդեան տարեդարձներին  երգուող 
շնորհաւորական երգն է, որ դարձել է  կարծես 
թէ ծննդեան տարեդարձի օրհներգ բոլոր ազգերի 
ներկայացուցիչների համար։ «Հեփի Պըրթտէյ» 
երգը ի սկզբանէ գրուած է եղել երաժշտական 
դպրոցի սաներին ողջունելու համար եւ կոչւում 
էր «Good morning to all» (Բարի լոյս բոլորին)։  Այն 
գրել էին Միլտրեթ եւ Պեթթի Սմիթ Հիլլ քոյրերը, 
որոնցից մէկը դպրոցի ուսուցչուհի էր, իսկ միւսը՝ 
նոյն դպրոցի տնօրէնը։ Պեթթին իր դասարանի 
սաների հետ գրել էր մի պարզունակ քառատող, 
որպէսզի դպրոցի սաները ողջունէին միմեանց 
առաւօտեան՝ դասերը լաւ տրամադրութեամբ 
սկսելու համար, իսկ Միլտրեթը գրեց մեղե-
դին, որով երգում էին ողջոյն-երգը։ Այստեղ 
խօսքը գնում է  1893  թուականի մասին։ Երգն  
այնքան արագ սիրուեց   բոլորի կողմից եւ 
այնքան յաճախ էր գործածւում, որ հետզհետէ 
սկսեցին ձեւափոխել թեքստը, նոր ընդունուած 
աշակերտներին եւ հիւրերն ողջունելու, 
իսկ հետագայում էլ՝ ծննդեան տարեդարձը 
շնորհաւորելու համար։ 
Երգը ձեւափոխուելուց յետոյ այնքան  յաճախ 
էր հնչում տարբեր միջոցառումների ժամանակ, 
որ Կսմիթ Հիլ քոյրերի երրորդ քոյրը՝ Ճեսի-
քան բարկացաւ եւ այն գրանցեց հեղինակային 
իրաւունքների գրանցման գրասենեակում։ 
Նա   երգի  հանրային գործածութեան համար 
պահանջեց նշել հեղինակներին, իսկ ֆիլմերում 
կամ համերգներում գործածելու համար, որտեղ 
երգի միջոցով գումար էր գոյանում, պահանջեց 
փոխանցել հասոյթից մասնաբաժին։ Երգից 
կուտակուած հոնորարները նրանց զարմիկը՝ 
Արչիպալտը, տարիներ յետոյ նուիրատւութիւն 
արեց Ամերիկայի Լեզուաբանների Միութեանը։ 

Երգի ամենահանրայայտ տարբերակներն են, 
անկասկած, դերասանուհի Մերլին Մոնրո-
յի կատարումը է, որը նա երգեց Միացեալ 
Նահանգների նախագահ Ճոն  Քեննետիի 
ծննդեան տարեդարձին  եւ Պիթլզ խմբի կատա-
րումը, երբ նրանք միմեանց տարեդարձ էին 
շնորհաւորում տարբեր միջոցառումների կամ 
համերգների ժամանակ։ 
Երկու երգերն էլ այնքան հին են եւ այնքան 
միջազգային բնոյթ են կրում, որ ոչ մէկի մտքով 
չի անցնում, որ դրանք իրենց ժողովրդական 
մշակոյթի մաս չեն, էլ չխօսենք այն հանգամանքի 
մասին, որ ոչ մէկի մտքով չի անցնում 
յիշել դրանց հեղինակներին։ Թերեւս 
այս երկու երգը մեզ յայտնի երգերից 
ամենահնագոյններից են, եւ 
անշուշտ, ամենասիրուածը։   

                        Մի Երգի Պատմութիւն -39-

Թուինքլ, Թուինքլ Լիթըլ Սթար եւ Հեփի Պըրթտէյ 
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Այս անգամ երգերն ընտրելիս որոշեցի 
անդրադառնալ  աշխարհին ձանձրոյթի աստի-
ճանի հասցնող յայտնիութեան երկու մանկական 
երգի։ Առաջինն այնքան ձեւափոխութիւնների 
է  ենթարկուել, որ նրա իւրաքանչիւր տարբե-
րակ ապրում է բնօրինակից անկախ։ Խօսքը 
Թուինքլ, Թուինքլ Լիթլ Սթար երգի մասին է, 
որի հեղինակներն են Ճէյն եւ Էն Թէյլըրնե-
րը, ովքեր սկսնակ գրողներ էին եւ գրում էին 
վէպեր, որոնք, յաջողութիւն չէին ունենում։ 
Երկար փնտռտուքներից յետոյ նրանք իրենց 
ոճը գտան մանկագիր բանաստեղծների 
դերում։ 1806 թուականին նրանք տպագրեցին  
«Մանկական հանգեր» վերնագրով մանկական 
բանաստեղծութիւնների ժողովածու, որտեղ կար 
մի բանաստեղծութիւն «Աստղ» վերնագրով։ 
Բանաստեղծութիւնը սկսւում էր «Twinkle, 
Twinkle, Little Star» (Շողացող, շողացող փոքրիկ 
աստղ ) տողերով։ Այսօր  այս բանաստեղծութեան 
առաջին տողերը անգիր գիտեն գրեթէ բոլոր 
լեզուներով խօսող փոքրիկները, որովհետեւ այս 
տողերով է սկսւում աշխարհի ամենայայտնի 
մանկական երգը։ 
Երգի մեղեդին գրուել է 1740-ականներին։ Այն 
մանկական հումորային երգ էր ֆրանսերէն 
լեզուով, սակայն հեղինակը յայտնի չէր։ 1781 կամ 
82 թուականին մեղեդուն ուշադրութիւն դարձրեց 
Մոցարտը եւ շատերը սխալմամբ կարծում 
են, որ մեղեդու հեղինակը նա է։ Իրականում 
նա երգի մեղեդին որպէս թեմա օգտագործեց  
«12 վարիացա ժողովրդական թեմաներով» 
ստեղծագործութիւնը գրելիս։ 
Մեղեդին եւ բանաստեղծութիւնը իրար միացրեց 
Ուիլիամ Հիքսոնը, ով  հեղինակեց  The Singing 
Master  երաժշտական 5 հատորանի դասա-
գիրքը։ Նա տարբեր  մեղեդիներ  համադրում 
էր  բնագրերի հետ, ստեղծելով մանկական 
երգեր։ Դրանց մեծ մասի հեղինակը հենց նա 
էր։  Յայտնի չէ, թէ  ինչ պատճառով նա որոշեց 
միացնել այս մեղեդին եւ բանաստեղծութիւնը, 
բայց դրանք կարծես հենց իրար 
համար ստեղծուած լինէին։
Մեղեդին նաեւ հիմք է հանդիսացել 
եւս երկու մանկական երգի՝ գառ-
նուկների եւ այբուբենի մասին։ 
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Մութին Մէջ

Մութին մէջ կ՛ուզեմ որ կեանքըս անցնի,
Երազի մը պէս մեղմ ու կարճատև,
Անձայն, անշշուկ, ամենին գաղտնի
Լայն ճամփուն մէջէն քայլով մը թեթև,
Առանց ստուերիս շղթային բռնի։
Չեմ ուզեր տեսնել աստղերը երկնի,
Որոնք կը բացուին հոն՝
ժպիտ իբրև, Իբրև ժպիտներ մարդոց 
ծերունի–
Մութին մէջ։
Ինչպէս որ ցցուած վիզէ մը ծխանի
Մոլթր ելլելով կ՛երթայ համրաթև
Տնդիլ օդին մէջ ու իրեն հետև
Չի թողուր ո՛չ մէկ հետք յիշատակի,
Այնպէ՛ս թող իմ կեանքն հալի՛, տարտղնի՛
Մութին մէջ։

ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ
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¸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 
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Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Ս. եւ Անմահ Պատարագ
Ս. Սարգիս Եկեղեցուոյ Մէջ

Կիրակի, 1 Մարտ 2020ին, Նոր Սիսի Ս. Սարգիս Եկեղեցուոյ Մէջ 
Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի կատարուի.

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ՝
Տէր Միւռոն Քհնյ. Սարգիսեան

(Հոգեւոր հովիւ Գանատայի Միսիսոկա քաղաքի Ս. 
Վարդան Հայց. Առաք. Եկեղեցուոյ)

Ժամերգութիւն   ժամը 8.00ին
Ս. Պատարագ    ժամը 9:30ին
Քարոզ     ժամը 10:30ին
Սիրով հրաւիրուած է հաւատացեալ ժողովուրդը ներկայ գտնուե-
լու այս հոգեպարար արարողութեան եւ հաղորդուելու օրուայ 
խորհուրդով:

Ս. Սարգիս Եկեղեցուոյ
Թաղական Խորհուրդ

ԳՐԱՒՈՒԱԾ  ՕՐ

ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ 

ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ
ԵՐԱՆԳԻ ՀԱՄՈՅԹԸ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՒ ՊԱՐՈՒՍՈՅՑ
ԱՆԻ ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ
ՀՀ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐ ԳՈՐԾԻՉ

ՊԵՏՐՈՍ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

Ուրբաթ, 13 Մարտ 2020, առաւօտեան ժամը 11.30-ին, 
աշակերտական ելոյթ

Շաբաթ, 14 Մարտ 2020, երեկոյեան ժամը 8.30-ին՝ ԿԱԼԱ
Կիրակի, 15 Մարտ 2020, երեկոյեան ժամը 7.00-ին

«Էմիլ Լահուտ»ի անուան Համագումարներու Պալատին 
մէջ (Տըպայա)

Տոմսերը ապահովել ՀԵԸ-ի Գրասնեակէն՝ 04-523043/44, 
81-374074

Եւ ելոյթի օրերը` կիշէէն

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Զոհրապ Մնացականեան Ճոզէֆ Պորելին 
Ներկայացուցած է ԼՂ Հիմնահարցին Գծով 
Հայաստանի Սկզբունքային Մօտեցումները

Այս մասին կը յայտնեն ՀՀ ԱԳՆ 
լրատւութեան եւ հանրային դիւանա-
գիտութեան վարչութենէն:
Զրուցակիցները մտքեր փոխանա-
կած են ՀՀ-ԵՄ գործընկերութեան 
բազմաշերտ օրակարգի շուրջ, 
ընդգծուած է Արեւելեան գործընկե-
րութեան կարեւորութիւնը՝ իբրեւ 
ԵՄ հետ ընդհանուր արժէքներու 
եւ ամրագրուած նպատակներու 
կեանքի կոչման ուղղուած կարեւոր 
հարթակ: Զրուցակիցները շեշտած 
են Հայաստան – Եւրոմիութիւն 

Համապարփակ եւ ընդլայնուած գոր-
ծընկերութեան համաձայնագիրը:
Հեռախօսազրոյցի ընթացքին 
քննարկուած է ՀՀ-ԵՄ երկկողմ եւ 
բազմակողմ քայլերու յառաջիկայ 
ժամանակացոյցը:
ԵՄ բարձր ներկայացուցչի խնդրան-
քով՝ նախարար Մնացականեան 
ներկայացուցած է ԼՂ հիմնահարցին 
գծով Հայաստանի սկզբունքային 
դիրքորոշումը եւ մօտեցումները, ինչ-
պէս նաեւ անդրադարձած խաղաղ 
կարգաւորման գործընթացի ծիրէն 
ներս վերջին հանդիպումներուն:

Սկիզբը Էջ 02

Քորոնա Ժահրի Ներթափանցումը Կանխելու 
Նպատակով՝ Կ՛արգիլուի Զինծառայողներու 

Ծնողներուն Այցը Զօրամասեր
Տարածաշրջանին, մասնաւորապէս 
Իրանի Իսլամական Հանրապե-
տութեան մէջ արձանագրուած նոր 
Քորոնա ժահրի հիւանդութեան դէպ-
քերուն հետ կապուած, Փետրուար 
25-էն ՀՀ ԶՈՒ բոլոր զօրամասերուն 
մէջ կ՛արգիլուի զինծառայողներու 
ծնողներուն եւ հարազատներուն 
այցելութիւնները, պարտադիր ժամ-
կէտային զինծառայողներու բոլոր 
տեսակի արձակուրդներն ու ազատ 
արձակումները, որոնց մէջ նաեւ 
վերականգնողական (բուժական) 
արձակուրդներու տրամադրումը 
(բացառութեամբ՝ «Ես Եմ» ծրագի-
րով զինուորական ծառայութիւն 
ընող զինծառայողներուն), կ՛ըսուի 
ՀՀ պաշտպանութեան նախա-
րարութեան տարածած հաղոր-

դագրութեան մէջ:
«ՀՀ զինուած ուժերուն մէջ կան-
խարգելիչ ձեռնարկումները նպա-
տակ ունին կանխել Քորոնա ժահրի 
հիւանդութեան ներթափանցումը 
զօրամասեր, հնարաւորին չափ 
ապահովագրել զինծառայողները 
վարակուելէ եւ անհրաժեշտութեան 
պարագային ճիշդ կազմակերպել 
հակահամաճարակային գործողու-
թիւնները:
Կը յորդորենք բոլոր զինծառայող-
ներու հարազատներուն զերծ մնալ 
զօրամասեր այցերէն, գիտակ-
ցաբար մօտենալ ձեռնարկուող 
միջոցառումներուն, քանի որ 
անոնք կը բխին զինծառայողնե-
րու շահերէն»,– նշուած է հաղոր-
դագրութեան մէջ։


