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ԵՐԿՈՒ  ԽՈՍՔ 

1985 թ. հոկտեմբերին լրացավ Նորին Սուրբ Օծություն Տ.Տ. Վազգեն Ա. Ամենայն Հա-

յոց Հայրապետի գահակալության 30-ամյակը։ Հայոց Հայրապետի ընտրությունը և Նրա 

երեսնամյա գահակալությունը Ս. Գրիգոր Լուսավորչի Աթոռի վրա հանդիսացավ մեր ազ-

գային-եկեղեցական նորագույն պատմության մեջ հիշարժան մի ժամանակաշրջան‚ որով 

մի նոր լուսավոր էջ բացվեց հայ Եկեղեցու և Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի՝ մեր օրերի պատմու-

թյան մեջ‚ որ լի է եկեղեցաշեն‚ մշակութային և հայրենանվեր բազում իրագործումներով։ 

Հայրապետական գահակալության 30-ամյակի այս երջանիկ առիթով Գերագույն Հո-

գևոր Խորհուրդս գոհունակությամբ մեր ժողովրդին է ներկայացնում Վազգեն Ա. Ամենայն 

Հայոց Վեհափառ Հայրապետի կյանքի և բազմաբովանդակ գործունեության «Տարեգրու-

թյան» սույն հատորը1‚ որտեղ փաստերի և թվերի լեզվով‚ ժամանակագրական հաջորդա-

կանությամբ շարադրված են Նրա կյանքի սկզբնական ժամանակահատվածը՝ սկսած Նրա 

ծննդից (1908 թ. սեպտեմբերի 20) մինչև Լուսավորչի սուրբ Գահին բազմելը (1955 թ. հոկ-

տեմբերի 2)։ 

«Տարեգրություն»-ը կազմել և հրատարակության է պատրաստել Հայկ. ՍՍՀ Գիտու-

թյունների ակադեմիայի ավագ գիտական աշխատակից‚ բանասիրական գիտությունների 

թեկնածու Սուրեն Շ. Վանեցին։ «Տարեգրության» կազմության աշխատանքները գտնվել են 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի անմիջական հսկողության ներքո։ 

Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդս հույս է հայտնում‚ որ Վազգեն Ա. Ամենայն Հայոց Հայ-

րապետի կյանքի ու գործունեության ներկա «Տարեգրություն»-ը‚ որն իր նախորդը չունի 

հայ ժողովրդի 130 կաթողիկոսներից և ոչ մեկի կյանքում‚ արդյունավետ սկիզբ կհանդի-

սանա այդ բնույթի հետագա է՛լ ավելի խորանիստ աշխատությունների համար։ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՀՈԳԵՎՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

                                                           
1 Վազգեն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գահակալության 30-ամյա տարելիցին նվիրված այս գիրքը‚ որը 

տպագրվել է 1986 թ.‚ նախօրոք նախատեսվում էր լույս ընծայել չորս հատորներով։ Ինչ-ինչ պատճառներով‚ 

սակայն‚ որոշվում է նյութը կրճատել՝ հասցնելով մեկ հատորի։ 

 Ստորև ներկայացնում ենք Վազգեն Ա. Կաթողիկոսի ամբողջական տարեգրությունը։ Ընթերցողին 

ավելի մատչելի լինելու համար‚ տպագրված հատորի նյութը ներկայացված կլինի շեղատառով (Italic)‚ 

մնացյալը՝ սովորական տառատեսակով։   

 



5 
 

ԳԼՈՒԽ  ԱՌԱՋԻՆ 

Մ Ե Ծ  Ճ Ա Ն Ա Պ Ա Ր Հ Ի  Ս Կ Ի Զ Բ Ը 

1 9 0 8 

Սեպտեմբերի 20. – Բուխարեստում (Ռումինիա) արհեստավորի ընտանիքում ծնվեց 

Կարապետ Աբրահամի Պալճյանը (հետագայում՝ Նորին Սուրբ Օծություն‚ Ծայրագույն 

Պատրիարք և Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց‚ Տ.Տ. Վազգեն Ա)։ Հայրը՝ Աբրահամ Կարապետի 

Պալճյան ( 1869 թ. Ռոդոստո (Արևմտյան Թուրքիա) – 1939 թ. (Բուխարեստ)‚ մասնագիտու-

թյամբ՝ կոշկակար‚ մայրը՝ Սիրանույշ Մարգարի Պալճյան (մինչև ամուսնությունը՝ Մար-

գարյան‚ 1884 թ. Ադրիանուպոլիս (Էդրինե. Թուրքիայի եվրոպական մաս) – 1974 թ. Երևան)‚ 

հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի‚ նախապես Ռոդոստոյի «Ս. Խաչ»  և «Ս. Թագ-

վոր» թաղերի հայկական դպրոցներում։ 

«Էջմիածին»‚ 1955‚ № 10-11 («Նորին Ս. Օծություն Տ.Տ. Վազգեն Ա կաթողիկո-

սի կենսագրությունը»)։ 1974‚ № 10 («Մահ տիրամոր՝ Սիրանույշ Պալճյան»)։ 

«Մեր ընտանիքը սովորական‚ ըստ ամենայնի հայկական ընտանիք լինելով 

հանդերձ‚ ուներ մի քանի առանձնահատուկ գծեր‚ որոնց մասին արժե հիշատա-

կել։ Հայրս‚ չնայած մասնագիտությամբ կոշկակար էր‚ - ինչպես‚ ի դեպ‚ կոշկա-

կար էր նաև նրա հայրը‚ այսինքն՝ պապս‚ – բայց մեծ հակում ուներ դեպի այն 

ամենը‚ ինչ հայկական էր ու ազգային‚ սիրում էր հայկական երգն ու ժողովրդա-

կան երաժշտությունը։ Բնավորությամբ համեստ մարդ էր‚ բարի‚ ներողամիտ‚ մի 

քիչ էլ պարզամիտ։ Դրանից էլ հաճախ օգտվում էին նրա գործընկերները՝ տա-

նել-չբերելու‚ խոստանալ-չկատարելու առումով‚ որի համար էլ երբեմն արժա-

նանում էր մորս կշտամբանքին։ «Էլի՞ քեզ խաբեցին»‚ – նման դեպքերում հանդի-

մանանքով լի ձայնով հարցնում էր մայրս‚ որին հայրս պատասխանում էր իրեն 

բնորոշ պարզությամբ. «Է՜‚ դիմացինս մարդ էր‚ մարդ. չհավատայի՞»։ Հայրս աշ-

խատասեր էր‚ սիրում էր իր գործը‚ լավ տիրապետում էր իր արհեստին‚ բայց 

որովհետև առևտրի առումով ոչ մի հակում և ընդունակություն չուներ‚ այդ 

պատճառով էլ մենք մշտապես առավել քան համեստ գոյություն ենք պաշտպա-

նել։ 
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Հորս հակապատկերն էր մայրս‚ ինչպես հաճախ նրան կոչում էին Բուխարես-

տում‚ «Սիրանույշ վարժուհին»։ Նա արթնամիտ կին էր‚ աշխատասեր ու եռան-

դուն‚ ընտանիքի հետ առնչվող բոլոր տիպի ֆինանսական-տնտեսական խնդիր-

ներում՝ հաշվենկատ ու գործագետ։ Կարողանում էր ընտանիքում ներքին կար-

գապահություն ստեղծել։ Նա ջերմ նախանձախնդիրն էր այն ամենի‚ ինչ հայ-

կական էր ու ազգային‚ – ի դեպ այս հարցում հայրս էլ հետ չէր մնում նրանից‚ - և 

ամենայն հետևողականությամբ դրանք աշխատում էր ներդնել մեր ընտանի-

քում։ Մեր տան խոսակցական լեզուն‚ օրինակ‚ միայն հայերենն էր‚ և եթե ես 

առօրյա հաղորդակցության ժամանակ արտաբերում էի որևէ խոսք այլ լեզվով‚ 

մայրս անհապաղ ուղղում էր ինձ‚ ասելով դրա հայերեն համազորը։ Նրա նման-

օրինակ վարքագծի հետևանքով մեր ընտանիքը մինչև վերջ պահպանեց իր շատ 

որոշակի և վառ արտահայտված ազգային-հայկական նկարագիրը։ Մայրս հա-

սարակական գործչի որոշակի արտահայտված կարողություններ ուներ‚ և չնա-

յած ընտանեկան բազում գործերին‚ ժամանակ էր գտնում իր եռանդուն մաս-

նակցությունը բերել հայկական համայնքի հասարակական-մշակութային գոր-

ծերին։ Այս կապակցությամբ‚ անկարևոր չի լինի հիշատակել հետևյալ դեպքը։ 

1907 թվականին‚ երբ դեռ փակ էր Բուխարեստի միակ հայկական «Միսաքյան» 

ազգային վարժարանը‚ մորս նախաձեռնությամբ ու ջանքերով ստեղծվեց երեք 

հոգուց բաղկացած կանանց կոմիտե‚ ովքեր գրավոր բողոք ներկայացրեցին Ռու-

մինական կառավարության Դավանանքների մինիստրությանը‚ պահանջելով 

հնարավորինս շուտ բանալ կրթական այդ հաստատությունը։ Երբ ռումինական 

կառավարությունը սկսեց զանազան պատճառաբանություններով հարցը 

ձգձգել‚- ի դեպ նա այդ դպրոցը բանալու մեջ անհրաժեշտություն չէր տեսնում‚- 

մայրս հենց դպրոցի բակում հավաքեց հայազգի բազմաթիվ կանանց և մեծ ցույց 

կազմակերպեց։ Այս գործողությունը զգալի դեր խաղաց դպրոցը վերաբացելու 

գործում։ Ավելացնեմ‚ որ «Սիրանույշ վարժուհին» հոդվածներով աշխատակցում 

էր հայր Մկրտիչ Պոտուրյանի հրատարակած «Երկիր» շաբաթաթերթին 

Մեր ընտանիքը խաղաղ էր‚ հանգիստ‚ տանն իշխում էր համերաշխութան 

ոգին»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. ապրիլի 27-ի հարցազրույցից։ 
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Սեպտեմբերի 23. Բուխարեստի (Ռումինիա) «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական 

եկեղեցում (ամբողջական՝ «Սուրբ Հրեշտակապետք Գաբրիել և Միքայել»)‚ Հարություն քա-

հանա Սարգսյանի ձեռքով և Պետրոս Սուքիասյանի կնքահայրությամբ‚ տեղի է ունենում 

Կարապետ Աբրահամի Պալճյանի մկրտության արարողությունը։ Մկրտվողին տրվում է 

նաև երկրորդ՝ «Լևոն» անունը և ըստ այդմ նա վերանվանվում է Լևոն-Կարապետ Աբրահա-

մի Պալճյան։ 

Վեհափառ Հայրապետի հոգևոր և հասարակական հետագա կյանքում այնքան 

նշանակալից դեր խաղացած «Սուրբ Հրեշտակապետք»  եկեղեցին կառուցվել է 

1743 թվականին‚ Ակնեցի մեծահարուստ առևտրական Հովվյան Հարություն 

ամիրայի ջանքերով ու դրամական օժանդակությամբ և նախապես եղել է շատ 

փոքր ու անշուք։ Ըստ Հակոբ Ճ. Սիրունու՝ «հավանորեն փայտաշեն‚ բայց հա-

րուստ» այս եկեղեցին թուրքական հրոսակների՝ 1769 թ. Բուխարեստի վրա կա-

տարած հարձակման հետևանքով հիմնավորապես կողոպտվում է‚ իսկ մի քանի 

տարի անց զոհ է գնում քաղաքում ծագած մեծ և կործանարար հրդեհին։ 1871 թ. 

վերոհիշյալ Հարություն ամիրայի թոռների՝ Պողոս‚ Չոբան և Գաբրիել Հովվյան-

ների ֆինանսական օժանդակությամբ‚ ավերված եկեղեցին հիմնովին վերակա-

ռուցվում է‚ նախորդի համեմատ դառնալով ավելի «գեղեցիկ‚ քարաշեն և փառա-

վոր» և այդ ժամանակվանից էլ վերջնականապես ստանում է «Սուրբ Հրեշտա-

կապետք Գաբրիել և Միքայել» կամ համառոտ՝ «Սուրբ Հրեշտակապետք» անվա-

նումը։ «Սուրբ Հրեշտակապետքը» այդպես էլ շարունակում է իր գոյությունը 

շուրջ երեսուն տարի‚ ավելի ու ավելի հաստատուն կերպով վերածվելով Բուխա-

րեստի հայության հոգևոր և հասարակական կենտրոնի։ 1895-96 և մանավանդ 

1908 թթ.‚ երբ Օսմանյան Թուրքիայի վարած հայաջինջ քաղաքականության հե-

տևանքով գաղթական հայերի նորանոր հոսանքներ ապաստան գտան Ռումի-

նիայում և մանավանդ Բուխարեստում‚ եկեղեցին «ոչ միայն հինցած էր 

տարիներու ընթացքին‚ այլև նեղ կուգար տեղի հայության հոգևոր կարիքները 

բավարարելու համար» և տեղիք էր տալիս լրացուցիչ դժվարությունների։ Նկա-

տի առնելով այս հանգամանքը‚ Բուխարեստի հայության ջանքերով և հայազգի 

մեծահարուստների դրամական օժանդակությամբ (Գրիգոր Ա. Մելիք‚ Արմենակ 

Մանիսալյան‚ Ռոբերտ Ասլան‚ Հակոբ Օհանեսյան և ուրիշներ)‚ 1911 թ. սկսվում 
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են «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցու հիմնական վերակառուցման աշխա-

տանքները (ճարտարապետ՝ յազգէն Րումենաց պարոն Տ. Մայմարօլի»)‚ որոնք 

տևում են շուրջ չորս տարի։ 1915 թ. սեպտեմբերի 6-ին‚ Բուլղարիայի հայոց հո-

գևոր առաջնորդ Ղևոնդ արքեպիսկոպոս Դուրյանի ձեռքով‚ կատարվում է 

«Սուրբ Հրեշտակապետք» հոյաշեն եկեղեցու հանդիսավոր օծումը և բացման 

արարողությունը։ 

Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցին գոյություն ունի առ այսօր և 

թեև կորցրել է այն անփոխարինելի դերը‚  որ ուներ առաջ՝ ռումինահայ գաղութի 

ծաղկման շրջանում‚ բայց իր համեստ հնարավորությունների ու կարողություն-

ների սահմաններում շարունակում է իրականացնել քաղաքի ամբողջ հայկական 

համայնքի հոգևոր-մշակութային կյանքը կազմակերպելու և խթանելու հետ 

կապված այլևայլ աշխատանքները։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Վկա-
յագիր մկրտության» № 51)։ Հ.Ճ. Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին ռումեն հողի վրա‚ 
Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 1966‚ էջ 54-63։ 

 

1 9 1 3 

Գարուն. – Սիրանույշ Պալճյանը որդու՝ Լևոն-Կարապետ Պալճյանի2 հետ‚ Բուխա-

րեստից ուղևորվում է Պոլիս‚ ի տեսություն իրենց հարազատների։ 

Վազգեն Ա.‚ (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 

10։ 

«Պալճյանների ազգաբանական տոհմածառը մեզ ներկայանում է հետևյալ ձևով։ 

Հայրս՝ Աբրահամ Պալճյանը‚ ծնունդով Ռոդոստո քաղաքից (արևմտ. Թուրքիա)‚ անցյալ դա-

րի՝ հավանորեն 80-ական թվականներին‚ իր հարազատների հետ տեղափոխվում է Պոլիս։ 

Երբ ծայր են առնում 1895-96 թվականների հայկական հանրածանոթ ողբերգությունները‚ 

որոնք իրենց առավել սուր ձևերով դրսևորվելու էին Պոլսում‚ նա 1898-ին մեծ դժվարու-

                                                           
2  Հնօրյա պարբերականներում ու արխիվային փաստաթղթերում‚ մինչև Լևոն-Կարապետ Պալճյանի ձեռ-

նադրությունը և հետևաբար «Վազգեն» հոգևորական անունը ստանալը  (տե՛ս մեզ մոտ՝ 1943 թ. սեպտեմբերի 

29 և 30)‚ հանդիպում ենք նրա անվան գրության երեք տարբերակների՝ «Լևոն Պալճյան»‚ «Կարապետ Պալճ-

յան» և «Լևոն-Կարապետ Պալճյան»։ Նույնությամբ պահպանել ենք այդ երեք ձևերն էլ‚ ըստ փաստաթղթում 

կատարված նշման։ Խնդրում ենք ընթերցողին նկատի ունենալ‚ որ բոլոր դեպքերում խոսքը վերաբերում է 

նույն անձնավորությանը՝ Նորին Ս. Օծություն Տ.Տ. Վազգեն Ա. կաթողիկոսին։ 
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թյամբ փոխադրվում է Բուխարեստ Բուլղարիայի վրայով (մեծ դժվարությամբ‚ որովհետև 

ռումինական կառավարությունը արգելել էր գաղթական հայերի մուտքը Ռումինիա) և 

հաստատվում է այնտեղ։ 1907 թ. Բուխարեստում է հաստատվում նաև մայրս՝ Սիրանույշ 

Մարգարյանը‚ ծնված Ադրիանուպոլսում (թուրք. Էդիրնե. արևմտյան Թուրքիա)‚ որի մայրը 

նույնպես ռոդոստոցի է եղել‚ նույնպես մազապուրծ թուրքական արյունոտ յաթաղանից։ 

Նույն այդ 1907 թվականին‚ Բուխարեստում Աբրահամ Պալճյանն ու Սիրանույշ Մարգար-

յանը ամուսնանում են։ Ես ծնողներիս միակ երեխան եմ եղել։ 

Հարազատների տեսակետից հայրս բավականին «հարուստ» էր. նա ուներ երկու 

եղբայր և երկու քույր։ Մի եղբայրը՝ Հակոբ Պալճյանը‚ ապրում էր Բուխարեստում‚ արհես-

տով կոշկակար էր և հաճախ աշխատում էր հորս հետ։ Հակոբն ամբողջ կյանքում չամուս-

նացավ և այդպես ամուրի էլ մահացավ Բուխարեստում։ Մյուս եղբայրը՝ Գրիգոր Պալճյանը‚ 

գրեթե ամբողջ կյանքում ապրեց Բուխարեստում և արդեն մեծ տարիքում ամուսնացավ 

(կինը՝ Սրբուհի)‚ ունենալով երկու աղջիկ. Նվարդ և Արշալույս Պալճյան։ Հետագայում 

երկու քույրերն էլ տեղափոխվեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Գրիգորը ընդունակ 

անձնավորություն էր‚ ինքնուրույն ջութակ նվագել էր սովորել և հաճախ հանդես էր գալիս 

զանազան ընկերական հավաքույթներում։ 

Հորաքույրս՝ Հռիփսիմե Պալճյանը‚ կոշկակար Գևորգ Թիմոսյանի հետ Բուխարես-

տում ամուսնանալուց հետո‚ ունեցել է երկու երեխա‚ որոնցից առաջինը Կարապետ Թի-

մոսյանն էր‚ ծնված 1899 թ.‚ որն իր ծննդավայրի տարրական դպրոցն ավարտելուց հետո‚ 

ուսման հաջորդ աստիճանը շարունակեց Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում‚ ապա վերա-

դարձավ Բուխարեստ։ Բազմաթիվ հոդվածներով հանդես էր գալիս ժամանակի ռումինա-

հայ պարբերականներում։ Նա վախճանվեց Էջմիածնում 1983 թվականին։3 

                                                           
3 ՈՒղեցույց ունենալով Վեհափառ Հայրապետի ակնարկն այն մասին‚ որ Կարապետ Թիմոսյանը ռումինա-

հայ պարբերականներում հանդես է եկել հոդվածներով‚ մեր պրպտումները տարանք նաև այդ ուղղությամբ և 

ստացված արդյունքները բավականին ուշագրավ եղան։ Կ. Թիմոսյանը մեծ մասամբ տպագրվել է ռումինա-

հայ «Նոր կյանք» պարբերականում‚ գրել է հրապարակախոսական-գրականագիտական բնույթի հոդվածներ‚ 

որոնցից շատերը մասնագիտական խորություն ունեն։ Դրանցից են. «Հեղափոխական Ֆրանսիան կը շարու-

նակե պայքարը» («Նոր կյանք»‚ 1953‚ № 164)‚ «Վլադիմիր Մայակովսկիի ստեղծագործությունները (ծննդյան 

60-ամյակի առթիվ)» (անդ‚ № 164)‚ «Իվան Տուրգենև ռուս մեծ գրողը» (անդ‚ № 172)‚ «Լև Տոլստոյ (ծննդյան 125-

ամյակի առթիվ)» (անդ‚ № 173)‚  «Ռումեն ժողովրդի տաղանդավոր զավակը. կոմպոզիտոր Չիպրիան Պորում-

պեսկու» (անդ‚ № 178)‚ «Սովետական ծաղկուն մշակույթը» (անդ‚ № 180)‚ «Սովետական բանաստեղծներու 

խաղաղության խոսքը (Սարմեն‚ Ս. Կապուտիկյան‚ Ն. Զարյան‚ Գ. Սարյան)» (անդ‚ № 183) և այլն։ 

     Այլևայլ առիթներով հանդես է եկել նաև մի շարք զեկուցումներով‚ որոնցից հիշատակելի են. «Ստ. 

Շահումյանի կյանքը և գործը» (1953 թ. հոկտեմբերի 1‚ «Ստեփան Շահումյան մշակութային տանը») «Անտոն 
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Հռիփսիմե Թիմոսյանի երկրորդ երեխան Նվարդ (Մանիկ) Թիմոսյանն է‚ որը ծնվել է 

Բուխարեստում 1902 թ. և ամբողջ կյանքում չի ամուսնացել։ Այժմ ապրում է Էջմիածնում։ 

Հռիփսիմե Պալճյանը վախճանվել է Բուխարեստում 1926 թ.։ Մյուս հորաքույրս Գյուլունիա 

Պալճյանն էր։ Նա բոլորից ավագն էր և կյանքի սկզբնական շրջանում ապրում էր Պոլսում։ 

Հետագայում Հայկ (?) Զաքարյանի հետ ամուսնանալուց հետո‚  որոշ ժամանակ անց փո-

խադրվեց նախ՝ Բուլղարիա‚ ապա վերջնականապես հաստատվեց Բուխարեստում և այն-

տեղ էլ վախճանվեց։ Իր քրոջ նման Գյուլունիա Պալճյանը նույնպես տնային տնտեսուհի էր  

և ուներ մեկ աղջիկ՝ Մարիամ Զաքարյան։ Եվ վերջապես՝ Հովհաննես Պալճյան հորեղբայրս‚ 

որն ապրում էր Պոլսում‚ ամուսնացած էր‚ սակայն մինչև իր կյանքի վերջն էլ ժառանգ 

չունեցավ։ Իր մյուս եղբայրների նման կոշկակար էր և Պոլսում էլ մահացավ։ 

Պալճյան եղբայրներն ու քույրերը ջերմ կապերով կապված էին իրար հետ և առաջին 

իսկ անհրաժեշտության դեպքում‚ լիներ դա աշխատանքում թե ընտանեկան կյանքում‚ ան-

հապաղ իրար օգնության ձեռք էին մեկնում։ 

Շատ ավելի համեստ է մորս կողմի տոհմական ճյուղագրությունը։ Մայրս ուներ մեկ 

եղբայր Հակոբ անունով‚ որը մորս ավագն էր‚ ծնվել էր 1882 թ. (?) Ադրիանապոլսում և հե-

տագայում փոխադրվել էր Բուխարեստ։ Որոշակի մասնագիտություն չուներ‚ մի որոշ ժա-

մանակ օգնում էր հորս և հորեղբայրներիս։ Վախճանվել է Բուխարեստում‚ 1930-ական 

թվականներին»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. ապրիլի 12-ի հարցազրույցից։ 
Պալճյանների գերդաստանի վերաբերյալ որոշ մանրամասնություններ մեզ 

հայտնել է օր. Նվարդ (Մանիկ) Թիմոսյանը‚ որին հայտնում ենք մեր շնորհա-

կալությունը4։ 

                                                                                                                                                                                                      
Չեխով» (1954 թ. հուլիսի 29‚ նույն տեղում)‚ «Սերո Խանզադյանի «Հողը» վեպը» (1954 թ. հոկտեմբերի 17‚ նույն 

տեղում) և այլն։ 
4 Վեհափառ Հայրապետի ազգաբանության հետ առնչվող հարցերն ավարտելու համար նշենք‚ որ «Պալճյան» 

ազգանունը‚ մանավանդ արևմտահայության շրջանում‚ բավականին հաճախ է հանդիպում։ Անցյալ դարի 60-

70-ական թթ. Պոլսահայ պարբերականներում ինքնուրույն ու թարգմանական բանաստեղծություններով 

հանդես էր գալիս Թովմաս-Գեղամ Պալճյանը։ Մոտավորապես այդ ժամանակահատվածում Պոլսում ֆրան-

սերենից հայերեն կատարած թարգմանություններով և կրթական-հոգևորական գործունեությամբ հայտնի էր 

Բարդուղիմեոս վարդապետ Պալճյանը։ Վիեննայի Մխիթարյան միաբանությունը 80-90-ական թթ. իր անդամ-

ների թվում ուներ ճանաչված հայագետ‚ բնագրագետ‚ բանասեր ու թարգմանիչ (ֆրանսերենից՝ հայերեն) 

Ալեքսանդր Պալճյանին։ Երևանում դարասկզբին կային տաճկահայ ծագում ունեցող «Մեղրագործյաններ»‚ որ 

նույն «Պալճյան» ազգանվան հայերեն թարգմանությունն է։ Վերոնշյալները‚ սակայն‚ Վազգեն Առաջին Վեհա-

փառ Հայրապետի ազգաբանական տոհմածառի հետ առնչություն չեն ունեցել։ 
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Հուլիսի 30. – Բուլղարական բանակի հետևակային զորամասերը Մակեդոնիայում 

ռազմական գործողություններ են սկսում Սերբիայի‚ Հունաստանի‚ Չեռնոգորիայի և Ռու-

մինիայի միացյալ բանակների դեմ։ Սկսվում է Բալկանյան երկրորդ պատերազմը։ 

Պատերազմի սանձազերծման հետևանքով‚ Պալճյան ընտանիքի վերադարձը 

Պոլսից Բուխարեստ‚ արդեն անհնար է դառնում։ 

Рябинин А.А., ″Балканская война″, СПБ, 1913. Жабокрицкий В.А., ″Болгария 

накануне Балканских войн 1912-1913гг.″, Киев, 1960. Վազգեն Ա‚ Հայրապետ 

հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 10։ 

Կեսեր. – Պոլսում Լևոն-Կարապետ Պալճյանը սկսում է հաճախել Կետիկ փաշա թա-

ղամասում գտնվող «Սուրբ Մեսրոպյան» ազգային հայկական ծաղկոցը (իմա՛. մանկապար-

տեզ)։ 

Սըվասըլյան Հակոբ‚ «Ամենայն Հայոց... Վազգեն Ա Կաթողիկոս և իր Թուր-
քիա այցելությունը»‚ Պոլիս‚ 1961‚ էջ 5։ 

Օգոստոսի 10. – Բուխարեստում‚ մի կողմից Բուլղարիայի և մյուս կողմից Սերբիայի‚ 

Չեռնոգորիայի‚ Հունաստանի և Ռումինիայի միջև կնքվում է պատերազմական գործողու-

թյունների դադարեցման և փոխադարձ հաշտության պայմանագիր։ Ավարտվում է Բալ-

կանյան երկրորդ պատերազմը։ 

″Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и деклара-

циях (сост. Ключников Ю. В. и Сабанин А. В.)″, ч. I, Москва, 1925, стр. 372. 

Ամառ. – Սիրանույշ Պալճյանը որդու հետ Պոլսից մեկնում է Ռոդոստո։ Մոտ մեկ 

ամիս մնալուց հետո‚ վերադառնում է Պոլիս։ 

«Ռոդոստոյի մեր առաքելությունը շատ էլ լուրջ նպատակներ չէր հետապնդում։ 

Պարզապես մայրս ցանկացավ տեսնել իր ծննդավայրը‚ իսկ առիթը առավել քան 

հարմար էր»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. ապրիլի 12-ի հարցազրույցից։ 

Աշուն. Սիրանույշ Պալճյանը որդու՝ Լևոն-Կարապետ Պալճյանի հետ‚ թողնելով Պո-

լիսը‚ վերադառնում է Բուխարեստ։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ Էջ-

միածին‚ 1958‚ էջ 10։ 
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Աշուն. – Բուխարեստում Լևոն-Կարապետ Պալճյանը սկսում է հաճախել տեղի հայ-

կական վարժարանը‚ մինչև 1910 թ. ձմեռ։ Նրա ստացած գիտելիքները տանը լրացնում ու 

խորացնում էր մայրը։ 

 

 

ՎԵՀԱՓԱՌԸ ՎԵՑ ՏԱՐԵԿԱՆ 
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ՎԵՀԱՄՈՐ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԿԱՐԻ ՀԵՏԵՎՈՒՄ 

«Լևոն-Կարապետն առաջին անգամ հայերեն այբբենարանը հեգել է սկսում 

ուսուցչուհի մոր ծնկների առաջ‚ – գրում էր Վեհափառ Հայրապետի կենսագիրը‚ 

-երեխայի  նախադպրոցական  դաստիարակության  գործում առանձնապես մեծ 

ազդեցություն է թողել՝ նրա սրտի‚ հոգու և մտքի վրա‚ իր հարազատ մայրը‚ որն 

իր մայրական անխարդախ կաթի հետ իր զավկին ջամբել է նաև հավատի սրբա-

զան հուրը‚ մայրենի լեզվի քաղցրությունն ու ճաշակը‚ Հայաստանյայց Եկեղեցու 

պաշտամունքը‚ ազգասիրության շունչն ու ոգին։ 

Նույն տեղում‚ էջ 10։ 

Հունիսի 28. – Սարաևոյում (Բոսնիա‚ Հարավսլավիա) ուսանող Գավրիլա Պրինցիպը 

սպանում է Ավստրիական թագաժառանգ Ֆրանից-Ֆերդինանդին։ Սկսվում է առաջին հա-

մաշխարհային իմպերիալիստական պատերազմը։ 

Սկզբնական շրջանում պատերազմող կողմերը բաժանված էին երկու մեծ զո-

րախմբավորումների։ Գերմանիան և Ավստրո-Հունգարիան միասին կազմում 

էին «Անտանտա» անունը կրող միությունը‚ որին հակընդդեմ կանգնած էր հա-

կառակորդ կողմը‚ հանձինս Մեծ Բրիտանիայի‚ Ֆրանսիայի‚ Ռուսաստանի‚ Բել-

գիայի‚ Սերբիայի և Չեռնոգորիայի։ Ռումինիան‚ որ սկզբում վարում էր «զենքը 

ձեռքին սպասելու» քաղաքականություն‚ շուրջ երկու տարի անց հարեց Անտան-

տային‚ այն պայմանով‚ որ պատերազմի հաղթական ավարտից հետո Ռումինա-

կան Թագավորությանը հողային տարածքներ կտրվեն Ավստրո-Հունգարիայից և 

մանավանդ՝ Ռումինիային կտրվի Տրանսիլվանիան։ 
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Полетика Н., ″Возникновение Мировой Войны″, М.-Л., 1935. Вержховский 

Д.В. и Ляхов В.Ф., ″Первая Мировая Война 1914-1918 гг.″, М., 1964. 

1 9 1 6 

Օգոստոսի 14. – Անտանտայի կազմում հանդես եկող Ռումինական Թագավորու-

թյունը պատերազմ է հայտարարում Ավստրո-Հունգարիային‚ օգոստոսի 15-ին՝ Կայզերա-

կան Գերմանիային‚ օգոստոսի 17-ին՝ Օսմանյան Թուրքիային և օգոստոսի 19-ին՝ Բուլ-

ղարիային։ Ռումինական չորս բանակներին ընդդեմ (250 հազար զինվոր) հյուսիս արևել-

քից կանգնած էր գեն. Է. Ֆալկենհայնի գերմանական և ավստրո-հունգարական միացյալ 

զորամիավորումը‚ արևմուտքից՝ գեն. Իոսիֆի ավստրիական բանակը և հարավից՝ Բուլղա-

րիայից‚ գեն. Մակենզենի դանուբյան բանակը։ Այն կազմված էր բուլղարացիներից և թուր-

քերից։ 

Չնայած նախահարձակ լինելու հետևանքով ձեռք բերված որոշ ռազմական հա-

ջողություններին‚ ռումինական բանակը‚ չդիմանալով թշնամու գերազանց ուժե-

րի ճնշմանը‚ շուտով սկսում է տեղի տալ։ Օգոստոսի 22-ին գեն. Մակենզենի 

բանակը‚ ճնշելով ռումինացիների դիմադրությունը‚ գրավում է Բազարջիկը‚ 

օգոստոսի 24-ին‚ ռումինական Տուրտուկայ քաղաքի կայազորը դադարեցնում է 

դիմադրությունը և ցած է դնում զենքը։ Օգոստոսի 27-ին ամբողջ Սիլիստրան 

մաքրվում է ռումինական բանակներից։ Սեպտեմբերի 13-ին գեն. Է.Ֆալկենհայնի 

հրամանատարությամբ գործող գերմանական և ավստրո-հունգարական միաց-

յալ բանակը սկսում է ընդհանուր հարձակումը։ Սեպտեմբերի 26-ին ռումինա-

կան բանակը պարտվում է Սեգեշվար քաղաքի մատույցներում‚ հոկտեմբերի 2-

ին Բրաշվոյի ռազմաճակատում։ Հոկտեմբերի 7-ին գեն. Մակենզենի բանակը 

ջախջախում է ռումինացիներին Իսմայիլի շրջանում‚ հոկտեմբերի 17-ին՝ Իսմա-

յիլի մատույցներում։Նոյեմբերի 8-ին ավստրիական լեռնահրաձգային և գերմա-

նական ալպիական դիվիզիաները‚ անցնելով Կարպատները‚ գրավում են Կրա-

յովան‚ նոյեմբերի 10-ին գերմանական բանակի հեծյալ զորամասերը հասնում են 

Կարակալ քաղաքի մատույցներին‚ ճանապարհ հարթելով դեպի Բուխարեստ։ 

Նոյեմբերի 23-ին‚ մայրաքաղաքի համար տրված անհաջող ճակատամարտից 

հետո‚ ռումինական բանակները թողնում են Բուխարեստը։ 

Виноградов В.Н. ″Румыния в годы Первой Мировой войны″, Москва, 1969 г. 
″История Румынии (1918-1907 гг.)″, Москва, 1971, стр. 9-217. 
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Հոկտեմբեր. – Թուրքիայի ռազմական մինիստր Էնվեր փաշայի գաղտնի հուշագիրը 

(մեմորանդում) Դանուբյան բանակի հրամանատար գեներալ Մակենզենին‚ Ռումինիայում՝ 

նրա գրավելիք տարածքներում‚ այլազգիների նկատմամբ «խտրական միջոցառումներ» 

գործադրելու մասին։ 

Հուշագրից. (հույների‚ հրեաների‚ գնչուների‚ գագաուզների մասին խոսեցուց 

հետո) «... հատկապես‚ գեներալ‚ Ձեր բարձր ուշադրությունն եմ հրավիրում Ռու-

մինական Թագավորության տարածքում ապրող հայազգի բնակչության վրա‚ 

որոնք մեր վարած վերջին քաղաքականության հետևանքով (ակնարկում է 1915 

թ. հայկական կոտորածները. Ս.Շ.) կարողացան ճողոպրել Թուրքիայից և վերա-

բնակվել այնտեղ։ Նրանց նկատմամբ պետք է կիրառվեն խստություններ ամե-

նամեծ չափերով‚ անպայմանորեն ներառյալ մասսայական տեղահանությունն 

ու զանգվածաբար ոչնչացումը»։ 

″Международные отношения 1870-1918 гг. (Сборник документов)″, Москва, 
1940, стр. 124. 

Աշուն. – Իրենց ֆիզիկական գոյությունն ու անվտանգությունը պաշտպանելու նպա-

տակով‚ սկսվում է հայ ազգաբնակչության զանգվածային փախուստը Ռումինիայից։ Ար-

տագաղթողները բնակություն են հաստատում գերազանցապես Ռուսաստանում։ Ընդհա-

նուր հաշվով արտագաղթում է ռումինաբնակ հայերի 80 տոկոսը։ 

Գալփագյան Հովհաննես‚ «Ռումանահայ գաղութը»‚ Երուսաղեմ‚ 1979‚ էջ 5-18։ 

Աբրահամյան Ա.Գ.‚ «Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության»‚ 

հ. Բ‚ Երևան‚ 1967‚ էջ 129-141։ 

Աշուն. – Երկրում ծայր առած հասարակական-քաղաքական և ազգային անբարե-

նպաստ պայմանների հետևանքով‚ իր գոյությունը դադարեցնում է Բուխարեստի հայկա-

կան վարժարանը և Լևոն-Կարապետ Պալճյանը ազատ է արձակվում։ Որդու գիտելիքները 

հայոց լեզվի և հայ մշակույթի բնագավառում տնային պարապմունքների միջոցով շարու-

նակում է լրացնել ու խորացնել մայրը։ 

«Տիրամայր Սիրանույշ Պալճյան‚ – գրում էր Հովհ. Գալփագյանը‚ – համեստ 

նկարագրի տեր‚ ձեռներեց ու աշխատասեր կին մըն էր և գլխավոր նեցուկը նախ՝ 

տան և ապա իր որդվույն‚ որուն դաստիարակության և նկարագրին կազմավո-

րումին համար ոչինչ խնայած էր։ Սիրանույշ Պալճյան եղած էր իր որդվույն 

խիստ քննադատը‚ ուղղելու անոր քայլերը դեպի մարդկային ըմբռնումի ազնվա-
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գույն զգացումներուն՝ սեր հանդեպ մարդկության‚ չխնայելու ոչ մեկ ճիգ իր նմա-

նը հասկնալու։ Ամենայն Հայոց Հայրապետը իր մոտ՝ Տիրամայր Սիրանույշ 

Պալճյանին կպարտի իր կրոնա-բարոյական կրթությունն ու բարեպաշտությու-

նը։ Մորը կպարտի հանրության և հայության օգտին անսակարկ զոհվելու և 

անձնվիրաբար ծառայելու զգացումը»։ 

Գալփագյան Հովհաննես‚ «Ռումանահայ գաղութը»‚ Երուսաղեմ‚ 1979‚ էջ 128։ 

Ձմեռ. – Աբրահամ և Սիրանույշ Պալճյանները իրենց որդու՝ Լևոն-Կարապետ Պալճ-

յանի հետ‚ թողնելով Բուխարեստը‚ բնակություն են հաստատում Ռուսական կայսրության 

Օդեսա քաղաքում։ 

«Հատկապես Օդեսան ապաստարան ընտրելու հիմնական շարժառիթներից 

առաջինը հետևյալն էր։ 

Դեռ մինչև Բուխարեստից արտագաղթելը, քաղաքում համառ լուրեր էին 

շրջում այն մասին‚ որ օր-օրի վրա առաջացող գերմանական և մանավանդ գենե-

րալ Մակենզենի հրամանատարության ներքո գտնվող թուրքական բանակները‚ 

Ռումինիայի՝ իրենց նվաճած շրջաններում նորանոր հայկական ջարդեր են կազ-

մակերպելու։ Ավելացվում էր նաև‚ որ այդ ջարդերը առավել խստությամբ պետք 

է իրականացվեն մանավանդ այն հայերի նկատմամբ‚ որոնք տարբեր տարիների 

ընթացքում հեռացել էին Թուրքիայից‚ իսկ իմ ծնողները‚ ինչպես հայտնի է‚ հենց 

այդպիսինների թվին էին պատկանում։ Տեղավորվելով Օդեսայում‚ այսինքն՝ 

հիմնականում անցնելով Ռուսաստանի իշխանության ներքո‚ ֆիզիկական 

ոչնչացման վտանգը ռումինահայերի համար վերանում էր։ 

Անկարևոր չէր նաև հետևյալ հանգամանքը։ Չնայած նրան‚ որ Օդեսան 

գտնվում էր Ռուսական պետության աշխարհագրական տարածքում‚ բայց այն-

տեղ մեծ թվով ռումինական զորամիավորումներ կային‚ որոնք‚ ինչպես լսել 

էինք‚ իրենց հնարավորությունների ու կարողությունների սահմաններում 

պաշտպանում էին հայրենի Ռումինիայից եկած գաղթականներին և անհրաժեշ-

տության դեպքում սատար ու հովանավոր էին հանդիսանում նրանց։ Այս էլ‚ գո-

յատևելու առումով բարեբաստիկ վիճակ էր խոստանում մեզ համար‚ չնայած 

նրան‚ որ Օդեսան էլ‚ իր հերթին‚ ապրում էր անհանգիստ օրեր։ Բազմաթիվ էին 
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դեպքերը‚ երբ գիշերներն արթնանում էինք կրակոցներից‚ փողոցային մարտերի 

աղմուկից‚ նավահանգստում կանգնած ռազմանավերի հրանոթների ահեղա-

ձայն որոտներից...» 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. ապրիլի 25-ի հարցազրույցից։ 

1 9 1 7 

Սկիզբ. - Օդեսայում Լևոն-Կարապետ Պալճյանը սկսում է հաճախել քաղաքի ռուսական 

դպրոցի շենքում բացված և հայազգի մտավորական Արմեն Շիտանյանի տնօրինու-

թյան ներքո գտնվող հայկական նախակրթական դասընթացները։ «Երեխայի դաս-

տիարակության գործը սիրով ստանձնում և շարունակում է մայրը։ Միաժամանակ‚ 

ծնողների նյութական ծանր զրկանքների գնով‚ տանը երեխային մասնավոր դասեր է 

տալիս ուսուցիչ և մտավորական Աշոտ Սպանդարյանը»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 
Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 10։ 

«Քանի որ պատերազմի հետևանքով հարյուրավոր հայ գաղթական ընտանիք-

ներ ապաստանել էին Օդեսայում‚ բնականաբար‚ նրանց երեխաները զուրկ էին 

որևէ հայկական ուսում ստանալու տարրական հնարավորությունից։ Նկատի 

ունենալով այս հանգամանքը‚ տեղի հայ մտավորականությունը կրթական-մշա-

կութային գործիչ‚ հոդվածագիր Արմեն Շիտանյանի գլխավորությամբ դիմեց քա-

ղաքի ռուսական դպրոցներից մեկի ղեկավարությանը և թույլտվություն խնդրեց 

նրանց մոտ և նրանց հսկողության ներքո հայկական սիստեմատիկ դասընթաց-

ներ բանալու։ Ռուսական դպրոցի ղեկավարությունը‚ անշուշտ ունենալով հա-

մապատասխան կազմակերպությունների համաձայնությունը‚ տվեց այդ իրա-

վունքը։ Իրենց հերթին Օդեսայում ապաստանած հայերն էլ Շիտանյանին ընտ-

րեցին այդ դասընթացների տնօրեն‚ և այդ ձևով ստեղծված Օդեսայի հայկական 

դպրոցն սկսեց իր աշխատանքները։ Ամենանախնական ու պարզ մի դպրոց էր‚ 

որտեղ ավանդումը կատարվում էր դասընթացային եղանակով և հիմնականում 

գործում էր ամռան ամիսներին‚ այսինքն այն ժամանակ‚ երբ ռուսական հիշյալ 

դպրոցը ամառային արձակուրդների պատճառով փակվում էր։ Այդ նախնական 

դպրոցում սովորում էր ավելի քան հարյուր հայազգի երեխա»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. ապրիլի 23-ի հարցազրույցից։ 
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1 9 1 8 

Ապրիլի 24 (մայիսի 7). – Բուխարեստում‚ մի կողմից Ռումինական Թագավորության 

և մյուս կողմից Գերմանիայի‚ Ավստրո-Հունգարիայի‚ Բուլղարիայի և Թուրքիայի միջև 

կնքվում է անջատ հաշտության պայմանագիր։ Ռումինիան իրեն համարում է պարտված‚ 

«համաձայնվում է»  երկրում անորոշ ժամանակով «թույլ տալ» ավստրո-գերմանական բա-

նակներ‚ գերմանական մոնոպոլիաներին է հանձնում իր երկրի նավթի մշակման իրա-

վունքը և դուրս է գալիս պատերազմից։ 

Ռումինական Թագավորությունը պարտավորվում է նաև‚ առանց իրավաբա-

նական և դատաքննչական հարցապնդումների‚ վերընդունել Ռումինիայից ար-

տագաղթած բոլոր քաղաքացիներին և նյութական ու բարոյական բոլոր միջոց-

ներով օժանդակել նրանց՝ իրենց տնտեսությունն ու մշակութային կյանքը վերա-

կանգնելու գործում‚ դրա համար ոչ մի փոխհատուցում չպահանջելով նրանցից։ 

″История Румынии (1918-1970)″, т. 2, Москва, 1971, стр. 11-24. 

1 9 1 9 

Աշուն. – Բուխարեստում կնքված հաշտության պայմանագրի հետևանքով‚ սկսվում 

է Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում բնակություն հաստատած ռումինահայ ընտանիք-

ների զանգվածային վերադարձը դեպի Ռումինիա։ 

Աբրահամյան Ա.Գ.‚ «Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմու-

թյան»‚ հ. Բ‚ Երևան‚ 1967‚ էջ 129-141։ 

Սկիզբ. – Աբրահամ և Սիրանույշ Պալճյանները իրենց որդու՝ Լևոն-Կարապետ Պալճ-

յանի հետ թողնելով Օդեսան‚ վերադառնում են Ռումինիա և վերահաստատվում են 

Բուխարեստում։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ Էջ-
միածին‚ 1958‚ էջ 10։ 

«Հայրս կրկին ձեռքն առավ իր կոշկակարական գործիքները և Հակոբ ու Գրի-

գոր եղբայրների հետ եռանդով գործի անցավ։ Պատերազմը‚ որ տեղի էր ունեցել 

նաև Բուխարեստ քաղաքում‚ մեծամեծ ավերածությունների ու կործանումների 

պատճառ‚ ճիշտ է‚ չէր եղել‚ բայց շատ մեծ էին մարդկանց հասցված նյութական 

վնասները։ ՈՒրեմն հորս և նրա եղբայրների համար գործ շատ կար։ Մայրս‚ 
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իրեն բնորոշ գործագիտությամբ‚ նորից սկսեց զբաղվել մեր տնային տնտեսու-

թյունը կազմակերպելու հետ կապված բազմաբնույթ հարցերով‚ միաժամանակ 

գործուն մասնակցություն բերելով քաղաքի հայկական համայնքի հասարակա-

կան-մշակութային կյանքին»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. ապրիլի 25-ի հարցազրույցից։ 

1 9 2 0 

Սեպտեմբեր. – Բուխարեստում Լևոն-Կարապետ Պալճյանը‚ ներկայացնելով իր հա-

մապատասխան փաստաթղթերը‚ ընդունվում է գերմանական «Evangelische schule» 

(«Եվանգելիշե շուլե») դպրոցի երկրորդ դասարանը։ 

«ՈՒսումնառությանս տարիներին անցել եմ հետևյալ առարկաները. մաթեմա-

տիկա‚ պատմություն‚ մարմնամարզություն‚ երաժշտություն‚ որն ուղեկցվում էր 

երգեցողությամբ‚ նկարչություն և գերմաներեն‚ լատիներեն‚ անգլերեն լեզուներ։ 

Նշված և ուրիշ՝ չնշված առարկաների գծով ես մշտապես դասվել եմ օրինակելի 

աշակերտների շարքում։ 

Դպրոցի ուսուցիչներից հիշատակության արժանի է դոկտ. Դրեպները‚ որը գեր-

մաներեն էր ավանդում և բանիմաց մանկավարժ էր‚ դոկտ. Քիլիսոնը՝ մեր պատ-

մության ուսուցիչը և ուրիշներ»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. օգոստոսի 22-ի հարցազրույցից։ 

1 9 2 1 

Կեսեր. – Բուխարեստում‚ ներքին տարաձայնություններից հետո  իր գործունեու-

թյունն է վերսկսում քաղաքի հայկական «Միսաքյան» ազգային երկսեռ վարժարանը‚ որը 

դադարեցրել էր իր գործունեությունը 1916 թ. կեսերից։ Վարժարանն ուներ 91 աշակերտ‚ 

առաջին տեսուչն էր Վարդան Մեստուճյանը։ 

Նոր շրջանում սեփական ազգային դպրոց ունենալու գաղափարը ռումինահա-

յերի մոտ ծնվել էր դեռ 19-րդ դարի սկզբներից‚ որը համայնքի ականավոր դեմքե-

րի ջանքերով‚ աստիճանաբար սկսել էր նյութական կերպարանք ստանալ։ 1817 

թ. մայիսին Մանուկ պեյ Միրզայանցի ֆինանսական օժանդակությամբ Բուխա-
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րեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցու բակում սկսում է կառուց-

վել հայկական դպրոցի շենք‚ որն ավարտվում է նույն թվականին‚ և այդ թվակա-

նից էլ դպրոցը սկսում է իր աշխատանքները։ Վերջինս գործում է խիստ անկա-

նոն և մի քանի տարի անց փակվում է։ 1847 թ. ակնեցի մեծահարուստ վաճառա-

կան Վարդերես ամիրա Միսաքյանը իր միջոցներով կառուցում է դպրոցի նոր 

շենք «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցու դիմաց և իր գոյությունն է սկսում «Մի-

սաքյան ազգային վարժարանը»‚ որը գտնվում էր եկեղեցու վարչության հոգա-

ծության ներքո։ Վերջինս չորս դասարան ունեցող տարրական դպրոց էր‚ ուներ 

իր «Ծաղկոցիկը» (իմա՛. մանկապարտեզ)‚ ավանդվում էին լեզուներ (հայերեն‚ 

ռումիներեն‚ ֆրանսերեն‚ հետագայում նաև գերմաներեն)‚ պատմություն և աշ-

խարհագրություն։ Ըստ 1864 թ. տվյալների դպրոցն ուներ 68 աշակերտ‚ որոնցից 

32-ը առաջին դասարանում‚ 14-ը՝ երկրորդում‚ 12-ը՝ երրորդում և 10-ը՝ չորրորդ 

դասարանում։ 1904 թ. քաղաքական անբարենպաստ դեպքերի պատճառով «Մի-

սաքյան ազգային վարժարանը» փակվում է‚ բայց վերաբացվում է 1906-ին։ 1912-

ին վարժարանի տեսչի պաշտոնին է հրավիրվում հայ գրականության դասական 

Վրթանես Փափազյանը‚ «այն ենթադրությամբ‚ թե կարելի պիտի ըլլար դպրոցը 

երկրորդական վարժարանի մը վերածել‚ ինչ որ չիրականացավ» և իր պարտա-

կանությունները մեկ տարի վարելուց հետո‚ Փափազյանը հեռանում է։ 

1922-ին‚ ռումինահայ թեմի՝ որպես ինքնուրույն միավոր կազմակերպվելու կա-

պակցությամբ‚ ստեղծվում է առանձին «Կրթական մարմին»‚ որն ուսումնական 

պարտադիր ծրագրեր է մշակում ինչպես «Միսաքյան ազգային վարժարանի»‚ 

այնպես էլ հայկական համայնքի մյուս բոլոր դպրոցների համար‚ լայն աշխա-

տանքներ է ծավալում գաղութում կրթական գործը կազմակերպելու առումով։ 

Հետևանքն այն է լինում‚ որ «Միսաքյան ազգային վարժարանը» նույն 1922 թ. 

դառնում է յոթամյա դպրոց՝ վեց ուսուցիչներով։ 1926 թ. ռումինահայ մեծահա-

րուստ տիկին Մարիամ Քեսիմյանի նվիրատվությամբ‚ դարձյալ նույն «Սուրբ 

Հրեշտակապետք» եկեղեցու բակում կառուցվում է դպրոցի երկհարկանի նոր 

շենք և նրան տրվում է նոր՝«Միսաքյան-Քեսիմյան ազգային վարժարան» անունը։ 

Վերջինս‚ մանավանդ 1922 թ. հայերի՝ նոր հոսանքի Ռումինիա գաղթելուց հետո 

(տես մեզ մոտ այդ թվականը) աստիճանական զարգացում է ապրում։ 1932 թ. 
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նրա աշակերտների թիվը հասնում է 405-ի՝ 16 ուսուցիչներով‚ որոնցից 3-ը՝ ռու-

մինացի‚ իսկ 1939-ին վարժարանին կից կառուցվում է մի նոր մասնաշենք ևս‚ 

որտեղ բացվում է գիշերօթիկ բաժին։ Այդ զարգացումը կայուն հենքի վրա է 

դրվում 1948 թվականից‚ երբ օգոստոսի 15-ին Ռումինական Ժողովրդական Հան-

րապետության Մինիստրների խորհուրդը որոշում է ընդունում՝ այդ ուսումնա-

կան տարվանից սկսած պետության միջոցներից աշխատավարձ վճարել Հան-

րապետության տարածքում գործող դպրոցների ուսուցիչներին (անշուշտ նաև 

հայկական դպրոցի ուսուցիչներին)։ 1946 և 1948 թթ. պարբերաբար Մայր Հայրե-

նիք՝ Խորհրդային Հայաստան կատարված հայրենադարձության հետևանքով‚ 

վարժարանի աշակերտների թիվը նվազել է մինչև 210-ի‚ ապա և 85-ի‚ թեև այն 

մշտապես մնացել է յոթնամյա կրթական հաստատություն։ Հետագա տարինե-

րին՝ «Միսաքյան-Քեսիմյան ազգային վարժարանը» ստանում է նոր՝ «Բուխարես-

տի հայկական ազգային վարժարան» անունը և որոշ ընդհատումներով շարու-

նակելով իր գործունեությունը‚ 1965 թ. վերջնականապես փակվում է։ 

Տարիների ընթացքում հիշյալ հայկական ազգային վարժարանի տնօրեններն 

են եղել հայ նոր գրականության դասական Վրթանես Փափազյանը‚ Վ. Մեստուճ-

յանը‚ Արտ. Տիրացյանը‚ Գ. Ղազարյանը‚ Օ. Պերպերյանը‚ Հ. Դևեճյանը‚ Վ. Կա-

րակյոզյանը‚ Օ. Վարդանյանը‚ Ե. Տիրատուրյանը‚ Ն. Գրիգորյանը և ուրիշներ‚ 

վարժարանի ուսուցիչներից են եղել Արտ. Տիրացյանը‚ Ե. Արծրունին‚ օր. Ս. 

Գանթարճյանը‚ Լևոն-Կարապետ Պալճյանը (հետագայում՝ Ամենայն հայոց կա-

թողիկոս Տ.Տ. Վազգեն Ա.)‚ Եր. Հայրապետյանը‚ Հ. Ղարիբյանը‚ Սարգիս Սրենցը‚ 

Հ. Պապիկյանը‚ Ղ. Կոնիկյանը‚ Խ. Եգանյանը‚ Մ. Թամրազյանը‚ Զարեհ Պլպուլը և 

այլն։ 

«Սևան»‚ 1957 թ. № 3 («Առավոտ մը Բուխարեստի Հայկական վարժարանին 
մեջ»)‚ Օհանյան Ա.‚ «Վրթանես Փափազյան»‚ Երևան‚ 1977‚ էջ 473‚ Գալփագյան 
Հովհ.‚ «Ռումանահայ գաղութը»‚ Երուսաղեմ‚ 1979‚ էջ 143-150։ 

Հունիս. – Լևոն-Կարապետ Պալճյանը ավարտում է Բուխարեստի գերմանացի բողո-

քականների «Evangelische schule» («Եվանգելիշե շուլե») դպրոցի երկրորդ դասարանը և 

փոխադրվում է երրորդը։ 

«ՈՒսումնառության տարիներին պատանի Կարապետը աչքի էր ընկնում բնա-

վորության որոշակի արտահայտված գծերով։ Տանը՝ աշխույժ ու եռանդաշատ 
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տղա էր‚ սիրում էր վազվզել բնակարանով‚ չարաճճի ու սրամիտ կատակներ 

անել հոր‚ մոր‚ հորեղբայրների հետ։ 1919 թ. Բուխարեստում վերահաստատվե-

լուց հետո‚ բոլոր Պալճյանները որոշ ժամանակ ապրում էին տարբեր հարկա-

բաժիններ ունեցող մեկ ընդհանուր բնակարանում‚ իսկ քանի որ Կարապետը 

մեր ամբողջ գերդաստանի միակ տղան էր‚ նրան բոլորը շատ էին սիրում։ Մա-

նավանդ երեկոյան ժամերին‚ երբ Պալճյան եղբայրները աշխատանքից հետո 

իրենց ընտանիքներով հավաքվում էին ընդհանուր սենյակում‚ բոլորն էլ մեծ 

հաճույքով զբաղվում էին նրա հետ։ 

Բոլորովին ուրիշ էր Կարապետը դաս սովորելու ժամանակ կամ դպրոցական 

որևէ հանձնարարություն կատարելիս‚ կամ գիրք կարդալիս։ Այդ ժամանակ նա 

կենտրոնանում էր‚ մի տեսակ հավաքվում‚ լրջանում էր։ Դասերը սովորում էր 

բարեխղճորեն‚ առանց շտապողականության‚ առանց որևէ բան բաց թողնելու 

կամ մոռանալու։ Ընդհանրապես շատ աշխատասեր երեխա էր և լեզուներ սովո-

րելու մեջ՝ ընդունակ։ Գերմանական դպրոցում սովորելը հենց սկզբից իսկ մեծ 

բարդության պատճառ դարձավ։ Դա այն էր‚ որ տանը Կարապետի դասերին 

հետևելը‚ պարապելիս նրան օգնելը փաստորեն անկարելի էր դառնում։ Սակայն 

գործին միջամտեց մայրը։ Նա ճիշտ է‚ գերմաներեն չգիտեր‚ բայց ֆրանսերեն 

խոսող մի ընկերուհի ուներ‚ որը և այդ լեզվի տված հնարավորությունների սահ-

մաններում‚ պատրաստակամորեն հանձն առավ անել այն ամենը‚ ինչ կարող էր։ 

Այդ ընկերուհու հետ էր‚ երբ մայրը մի անգամ գնացել էր դպրոց՝ տեսչի մոտ‚ 

վերջինս ասել էր. «Ձեր որդու նման ընդունակ և լավ սովորող աշակերտ ես քիչ 

եմ ունեցել»։ Առհասարակ գերմանական դպրոցում ուսուցիչները Կարապետի 

մասին միայն գովասանքով էին խոսում»։ 

Օր. Մանիկ (Նվարդ) Թիմոսյանի հետ ունեցած 1983 թ. հոկտեմբերի 14-ի 

հարցազրույցից։ 

Հուլիսի 28. - Հրապարակվում է Ռումինական Կառավարության Դավանանքների 

մինիստրության պաշտոնագիրը՝ Հուսիկ արքեպիսկոպոս Զոհրապյանին նշանակելու «հո-

գևոր պետ Ռումանիո թեմին‚ վարելու համար Ռումանիո հայոց եկեղեցու բոլոր գործերը»։ 

Նույն թվականի սեպտեմբերին այդ մասին պաշտոնապես տեղեկացվում է ռումինահայ 

հավատացյալներին‚ իսկ 1922 թ. փետրվարի 8-ին Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գևորգ Ե. 

Սուրենյանցը Կաթողիկոսական Կոնդակով վավերացնում է այդ նշանակումը։ Այսպիսով‚ 
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վերջնականապես ձևավորվում է Ռումինիայի հայոց հոգևոր թեմը‚ որն ավելի քան հինգ 

հարյուր տարվա ընդմիջումից հետո (վերջին առաջնորդ Հովհաննես եպիսկոպոս‚ 1401 թ.)‚ 

ունենում է պետականորեն վավերացված և հոգևոր իշխանությունների կողմից ճանաչված 

ղեկավար։ 

1812 թ. մայիսի 16-ի՝ Բուխարեստում կնքված հաշտության պայմանագրի հե-

տևանքով‚ երբ Բեսարաբիայի մարզը միացվեց Ռուսական կայսրությանը‚ մար-

զի մայրաքաղաք Քիշնևում հաստատվեց տեղի հայոց նոր Առաջնորդություն։ Այն 

կառավարվում էր Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնից կամ նրա հրահանգով՝ Պոլսի 

Պատրիարքարանից ուղարկված բարձրաստիճան հոգևորականներով‚ որոնք‚ ի 

դեպ‚ չկարողացան քիչ թե շատ նշանակալից գործերով դրսևորել իրենց (վերջին 

առաջնորդ՝ Ներսես Արքեպիսկոպոս Խուդավերդյան)։ Առաջին Համաշխարհա-

յին պատերազմի ավարտից հետո‚ Բեսարաբիան կրկին միացվեց Ռումինիային‚ 

որտեղ‚ սակայն‚ թե՛ ինքնուրույն համայնք կար և թե՛ մայրաքաղաքում՝ Բուխա-

րեստում‚ առաջնորդարան։ Նույն պետության տարածքում հայկական երկու հո-

գևոր կենտրոնների գոյությունն արդեն անիմաստ էր դառնում և Գևորգ Ե. կաթո-

ղիկոսը ձեռնամուխ է լինում դրանց միավորմանը։ Սակայն Քիշնևի հայոց առաջ-

նորդությունը Բուխարեստ փոխադրելու և մեկ ամբողջական թեմ կազմելու ջան-

քերը երկար ժամանակ հաջողությամբ չէին պսակվում‚ որովհետև «ոչ ոք չէ 

կրցած տեղական հայության հետ լեզու գտնել»։ Աստիճանաբար ձևավորվել և 

20-ական թվականներին արդեն կար ընդդիմադիր մի կուսակցություն‚ Ներսես 

քահանա Առաքելյանի գլխավորությամբ‚ որը ոչ միայն դեմ էր արտահայտվում 

երկու առաջնորդությունների միացմանը‚ այլև Քիշնևի առաջնորդի տեղի համար 

առաջ էր քաշում Գնել եպիսկոպոս Գալեմքյարյանի թեկնածությունը։ 

Այս պայմաններում էր‚ որ 1920 թ. դեկտեմբերի 30-ին ռումինահայ թեմի ներքին 

դրության հետ ծանոթանալու համար Բուխարեստ է գալիս Հուսիկ արքեպիսկո-

պոս Զոհրապյանը‚ որպես լիազոր կառավարիչ։ Ընդդիմադիր կողմերի ներկայա-

ցուցիչների հետ բանակցություններ վարելուց‚ համոզելուց ու հորդորելուց հետո‚ 

նա կարողանում է լավ-վատ խաղաղեցնել նրանց և լուծել առաջնորդարանի 

հարցը հօգուտ Բուխարեստի։ Սրբազանի այս ջանադիր գործունեությունը չի 
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վրիպում Ռումինական կառավարության ուշադրությունից‚ որի համար էլ նրան 

հանձնարարվում է ամբողջ թեմի հոգևոր առաջնորդի պարտականությունը։ 

«Էջմիածին»‚ 1955‚ № 7 («Սփյուռքի մեր թեմերը»)‚ Գալփագյան Հովհ. «Ռումա-

նահայ գաղութը»‚ Երուսաղեմ‚ 1979‚ էջ 116-120։ ՀՍՍՀ Մինիստրների խոր-

հրդին առընթեր Արխիվային վարչության՝ Պետական կենտրոնական պատ-

մական արխիվ5‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 

1‚ գործ № 5314 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Սեպտեմբեր. – Լևոն-Կարապետ Պալճյանը սկսում է հաճախել Բուխարեստի գերմա-

նացի բողոքականների «Evangelische schule» («Եվանգելիշե շուլե») դպրոցի երրորդ դասա-

րան։ 

Հոկտեմբերի 30. – Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս և Ծայրագույն Պատրիարք Գևորգ Ե. 

Սուրենյանցի (Թիֆլիզեցի) կոնդակը (№ 417) Հայաստանի և Սփյուռքի բոլոր թեմերի հո-

գևոր առաջնորդներին‚ համայն հոգևոր դասին հայոց և ի սփյուռս աշխարհի գտնվող հա-

յությանը‚ Հայաստանի նորաստեղծ Խորհրդային իշխանությանը հնարավոր բոլոր միջոց-

ներով (նյութական և դրամական օժանդակություն‚ թեմերում լույս տեսնող առաջադիմա-

կան պարբերականներում Հայկական Խորհրդային Հանրապետության մասին զանազան 

բնույթի դրվատական հոդվածների հրատարակում‚ Հայաստանում հաստատված նոր կար-

գերի թշնամիներին «գրով և բանիւ» նշավակում և այլն) օգնություն և օժանդակություն ցույց 

տալու մասին։ Ընդհանրական և մասնակի համանման կոնդակներով Գևորգ Ե. Կաթողիկո-

սը հանդես է եկել նաև 1922 թ. հունվարի 24-ին (№ 54)‚ 1922 թ. հունիսի 10-ին (№ 431)‚ 1922 

թ. հուլիսի 30-ին (№ 498)‚ 1923 թ. նոյեմբերի 1-ին (№ 543)‚ 1925 թ. հոկտեմբերի 10-ին (№622)‚ 

1927 թ. նոյեմբերի 17-ին (№ 944)‚ Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման 10-րդ 

տարեդարձի առթիվ՝ 1930 թ. նոյեմբերի 29-ին և այլն։ 

Վերջին կոնդակից. - «Բազմազան ազգք Խորհրդային Միութեան բերկրութեամբ 

սրտի տօնեն զտասնամեայ յօբելեան հաստատութեան նորոյ Իշխանութեանս‚ 

որպէս զհետևանս Մեծի յեղափոխութեանն‚ կատարելոյ ի սահմանս նախկին 

միապետական իշխանութեան Ռուսաստանի։ Իրաւամբ համարուի այս՝ տօն 

ուրախութեան բոլորից ազգաց միացելոց ընդ դրօշիւք հաւասարութեան և եղբայ-

րութեան‚ որ յերէկն և յեռանդն միայն ի ծառայութեան կային ըստ քաղաքա-

կանին‚ ըստ տնտեսականին‚ ըստ կրթականին և ըստ ամենայն ազգաց իրաւանց։ 

                                                           
5 Հետագայում՝ ՊԿՊԱ։ 
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Տօնն այս մեծ է առաւելապէս վասն ժողովրդեան և աշխարհիս մերոյ‚ զի հա-

մաշխարհային պատերազմն և ընդդիմամարտութիւնք դրացի ազգաց ոխացելոյ 

ընդ միմյանս ի ձեռն բանսարկուին‚ յաւէր և ի կորուստ դարձուցին ողջոյն ազգն 

մեր և զերկիր։ Զարդիս կիսամեռ և հիւծեալ ժողովուրդն մեր յառնէ յաւերակաց ի 

նոր կեանս և ի շինութիւն հայրենեաց՝ շնորհիւ խաղաղութեան‚ հաւասարու-

թեան ազգաց և համերաշխութեան դրացեաց մերոց‚ պարգեւելոց ի ձեռն 

Խորհրդային Իրաւակարգի։ Ապաքեն յայտ է այս ամենայն որդւոց մերոց‚ բնակե-

լոց ի Հայաստան աշխարհիս և այսու յայտ առնեմք նաև որդւոց մերոց‚ բնակելոց 

յայլ հասարակապետութիւնս Խորհրդային Միութեան և յոլորտս զանազան մա-

սանց աշխարհի... 

Արդ‚ սիրեցեալ զաւակք Մեր‚ որպէս ի նախկին կոնդակս բազմիցս յորդորեալ է 

Մեր սատար հանդիսանալ նիւթապէս և բարոյապէս շինութեան երկրիս‚ զարդիս 

առաւել ևս յորդորեմք զամենայն հաւատացեալս Հայաստանեայց Առաքելական 

Եկեղեցւոյ‚ որք ի սփիւռս աշխարհի‚ եռեալ ի սիրտ և ի հոգի և ջերմագին սիրով 

հաղորդ լինիլ ի սրբազան գործն վերակենդանութեան ազգիս և երկրիս‚ տեսա-

նելով զպտուղն խաղաղութեան և ջանից Կառավարութեան Հայաստան աշխար-

հիս։ Ասացուած նախնեաց է‚ թէ «Ծառն արմատով է ծառ‚ տունն՝ հիմամբ» (վկա-

յակոչումը կատարված է Ղ. Ալիշանի «Հայոց աշխարհիկ» բանաստեղծությունից. 

Ս.Շ.)‚ արմատք կենդանութեան և հիմունք խաղաղութեան ժողովրդեանս Հայ-

կազեան սեռի‚ է մայր երկիրն մեր և ի նմա բնակեալ ժողովուրդն‚ ուստի և յոր-

դորեմք զձեզ հոգւոյ ակամբ տեսանել զամենայն գործս և զբարեկարգութիւնս‚ 

որք կատարին ի հինութիւն երկրիս և ջերմեռանդ սրտիւ մասնակից հանդիսա-

նալ նիւթապէս և բարոյապէս։ 

Հուսկ ապա‚ առ ձեզ են բանք Մեր‚ Առաջնորդք‚ հովիւք և քահանայք ժողո-

վրդեանս‚ որոց պատուիրեմք... յորդորեցէք զհօտ ձեր կեալ ի սէր և ի համերաշ-

խութիւն‚ գործակից լինել վերաշինութեան երկրիս‚ որպէս կենդանի մասն միոյ 

մարմնոյ ազգիս‚ որոյ սիրտ և կենտրոն է՝ հայրենի երկիրն մեր և բնակեալ ի 

նման ժողովուրդն։ Աղօթեսցուք առ Աստուած‚ զի հաստատուն և յարատև 

արասցէ զխաղաղութիւն յերկրի մերում և զվաստակս ժողովրդեանս ի 



26 
 

շինութեան իւր արդիւնաւորեսցի ըստ մարգարէին‚ թէ «Շինեսցեն տունս և 

ինքեանք բնակեսցին‚ տնկեսցեն այգին և ինքեանք կերիցն զպտուղ նոցա»»։6 

Մ.Մաշտոցի անվ. Մատենադարան‚ Կաթողիկոսական դիվան‚ թղթ. № 239‚ 
վավ. № 184‚ 235‚ 242։ 

1 9 2 2 

Սեպտեմբեր. - Լևոն-Կարապետ Պալճյանը սկսում է հաճախել Բուխարեստի գեր-

մանացի բողոքականների «Evangelische schule» («Եվանգելիշե շուլե») դպրոցի չորրորդ 

դասարան։ 

- Թուրքիայի վարած ազգայնական և հայատյաց քաղաքականության հետևանքով‚ 

թուրքահայության մի ստվար զանգված մշտական բնակության համար փոխադրվում է 

Ռումինիա։ Գաղթականները գերազանցապես հաստատվում են Բուխարեստում‚ Կոնս-

տանցայում‚ Գալացում‚ Բրաիլայում‚ Պլոեշտիում‚ Կրայովայում‚ Պիտեշտում‚ Ֆոքշանում‚ 

Բակաում‚ Յաշում և Ռոմանում։ Այդ ներգաղթի հետևանքով ռումինահայ նոր գաղութի 

թվական կազմը դառնում է շուրջ քսան հազար հոգի։ 

«Էջմիածին»‚ 1947 թ.‚ № 9-10 («Ռումանիո հայ գաղութը»)։ Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Հայ 
եկեղեցին ռումեն հողի վրա. Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 1966‚ էջ 145։ 

1920-1924 թթ. ամառ. – Լևոն-Կարապետ Պալճյանը դպրոցական ամառային արձա-

կուրդների ժամանակ՝ «տարին երկու-երեք ամիս‚ դեռևս 14 տարեկանից սկսյալ‚ ստիպված 

է լինում աշխատել հայ առևտրականների մոտ‚ ապահովելու համար իր դպրոցական տա-

րեկան վճարումները»‚ ինչպես նաև բարելավելու ընտանիքի տնտեսական աննախանձելի 

վիճակը։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ Էջ-

միածին‚ 1958‚ էջ 11։ 

 

                                                           
6 1920 թ. նոյեմբերի 29-ին Հայաստանի Ռազմահեղափոխական կոմիտեն (նախագահ՝ Ս. Կասյան‚ անդամներ՝ 

Ա.Մռավյան‚ Ս.Տեր-Գաբրիելյան‚ Ա. Նուրիջանյան‚ Ա. Բեկզադյան‚ Ի.Դովլաթյան) Իջևանում հրապարակում է 

Դեկլարացիա՝ դաշնակցական վարչակարգը տապալելու և Հայաստանում Խորհրդային իշխանություն 

հաստատելու մասին։ Դեկտեմբերի 4-ին ռուսական 11-րդ Կարմիր բանակի զորամասերը տեղական բնույթի 

մարտերից հետո մտնում և ազատագրում են Երևանը։ Այն հայտարարվում է նորաստեղծ Խորհրդային Հան-

րապետության մայրաքաղաք։ 

 Գևորգ Ե. կաթողիկոսի վերոհիշյալ կոնդակները նշանավոր են նաև այն առումով‚ որ Հայաստանում 

խորհրդային կարգերի հաստատումից գրեթե անմիջապես հետո Հայ Լուսավորչական եկեղեցին ու նրա 

հոգևոր առաջնորդը անհապաղ ձեռք է մեկնել պատմականորեն նորին և իսկույն հանդես է եկել օգնության 

կոչով։ (Տե՛ս՝ Կարապետյան Հ.‚ «Մեծ պայքարի մարդիկ»‚ գիրք Ա.‚ Երևան‚ 1963‚ 483 էջ։ «Հայ նոր գրականու-

թյան պատմություն»‚ հ. 5‚ Երևան‚ 1979‚ էջ 999)։ 
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Սեպտեմբեր. - Լևոն-Կարապետ Պալճյանը‚ ընդունելության նպատակով կատարվող 

համապատասխան հարցազրույցը հաջողությամբ անցնելուց հետո‚ սկսում է հաճախել 

Բուխարեստի «Առևտրական բարձրագույն վարժարան»։ 

«Գերմանական ավետարանական դպրոցը թողնելու պատճառներից մեկն այն 

էր‚ որ այնտեղ պահանջվող ուսման վարձը խիստ թանկ էր։ Չնայած նրան‚ որ 

ծնողներս կանգ չէին առնում ֆինանսական և ոչ մի զոհողության առջև՝ ինձ ըստ 

հնարավորության բարձր ուսում տալու համար‚ և չնայած դպրոցական ամառա-

յին արձակուրդների ժամանակ ես աշխատում էի ծանոթ հայազգի առևտրական-

ների  մոտ՝  դրամ  վաստակելու  համար‚  բայց   դրանով  հանդերձ‚  իմ   ուսման 

համար պահանջվող վարձը մեր ընտանիքի համեստ ֆինանսական հնարավո-

րություններից բարձր էր։ 

Անկարևոր չէր նաև հետևյալ պատճառը. դպրոցի տնօրինությունը որոշակի և 

ընդգծված քաղաքականություն էր վարում իրենց մոտ սովորող ոչ գերմանացի‚ 

ասենք՝ հայ‚ հրեա‚ ռումինացի և այլ երեխաների նկատմամբ‚ դպրոցը նրանցից 

հնարավորին չափ շուտ մաքրելու իմաստով։ Այդ իսկ նպատակով յուրաքանչ-

յուր տարվա վերջին անց էին կացվում խստաշունչ քննություններ։ Ըստ որում‚ 

եթե քննությունից կտրվողը‚ ասենք‚ գերմանացի էր‚ ապա նրան թույլատրվում 

էր հետագայում վերահանձնել առարկան‚ իսկ եթե կտրվողը օտարազգի էր՝ ան-

հապաղ հեռացվում էր դպրոցից։ Այդպես վարվեցին իմ հայազգի դասընկերնե-

րից շատերի հետ և‚ չնայած նրան‚ որ դպրոցում ես դասվում էի օրինակելի սո-

վորողների շարքում‚ բայց աստիճանաբար թե՛ ծնողներիս և թե՛ ինձ համար 

պարզ դարձավ‚ որ այդ հանգամանքը ի վերջո ինձ չի օգնելու։ 

Այդ բոլորի հետևանքով ահա‚ կիսատ թողնելով ուսումնառությունս‚ գնացի 

«Առևտրական բարձրագույն վարժարան»‚ թեև այդ բնագավառում էլ‚ հորս նման‚ 

մեծ ընդունակություններով աչքի չէի ընկնում»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. օգոստոսի 22-ի հարցազրույցից։ 
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Աշուն. – Լևոն-Կարապետ Պալճյանը անդամագրվում է «Հայ մարմնակրթական ընդ-

հանուր միության» (համառոտ՝ «Հ.Մ.Ը.Մ.») Բուխարեստի մասնաճյուղին‚ եռանդուն մաս-

նակցություն բերելով այդ մասնաճյուղի աշխատանքների հետ կապված գործնական միջո-

ցառումներին։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա. կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Կեն-

սագրական նոթեր»)։ 

Քանի որ Լևոն-Կարապետ Պալճյանը ամենևին էլ երկրորդական դեմք չի եղել 

«Հ.Մ.Ը.Մ.»-ի Բուխարեստի մասնաճյուղում‚ մի գործունեություն‚ որը‚ հասկանալի 

է‚ ըստ ամենայնի արտացոլված է ներկա «Տարեգրության» մեջ‚ ապա ավելորդ չի 

լինի գեթ համառոտակի շարադրել այդ մասնաճյուղի պատմությունը։ 

1921 թ. Պոլսից՝ Բուլղարիայի վրայով անցնելով‚ Ռումինիա է գալիս և Բուխա-

րեստում հաստատվում է երիտասարդ վանեցի‚ նախկին զինվորական Երվանդ 

Սմսարյանը։ Ոգևորված ճանապարհորդության ժամանակ հանդիպած նույնա-

բնույթ կազմակերպություններից և մանավանդ Առաջին համաշխարհային պա-

տերազմի ավարտից հետո դրանց ծավալած գործունեությունից‚ նա դիմում է Բու-

խարեստի «Միսաքյան» (այն ժամանակ) ազգային վարժարանի ղեկավարությանը‚ 

խնդրելով թույլատրել իրեն ստեղծել նույնը նաև Բուխարեստում։ Ըստ նախնա-

կան մտահղացման‚ «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության»՝ «Հ.Մ.Ը.Մ.»-ի 

Բուխարեստի մասնաճյուղը ընդգրկելու էր գերազանցապես երիտասարդներին և 

զարկ էր տալու ֆիզկուլտուրային ու սպորտին‚ իր առջև նպատակ դնելով «հայ 

մանուկին տալ հոգիի և մարմնի դաստիարակություն‚ սորվեցնել անոր ըլլալ 

չարքաշ ու ժուժկալ‚ կարգապահ ու օրինապահ‚ արթուն‚ արագ ու ճիշտ դատող‚ 

ձեռներեց‚ կորովի‚ արի հայրենասեր‚ զարգացնելով անհատին մեջ պարտակա-

նության‚ պատասխանատվության և պատվի զգացումներ»։ Հայկական «Քեսիմ-

յան» վարժարանի հոգաբարձությունը թեր ու դեմ վեճերից հետո‚ տալիս է իր հա-

մաձայնությունը՝ հոգաբարձության անդամներից Սիմոն Շիշմանյանին և Ղազա-

րոս Կռնիկյանին նշանակելով «բարոյական հսկիչներ»։ Երվանդ Սմսարյանը 1921 

թ. մայիսից սկսում է կազմակերպչական աշխատանքները։ 

Շարժումը‚ հավանորեն նաև իրենց՝ հիմնադիրների համար ևս‚ անսպասելի լայն 

թափ ու ընթացք է ստանում։ «Հ.Մ.Ը.Մ.»-ի Բուխարեստի մասնաճյուղին սկսում են 
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անդամագրվել հայկական և օտարազգի դպրոցների բարձր դասարանների աշա-

կերտներ‚ ուսանողներ‚ երիտասարդ արհեստավորներ։ Դրա հետևանքով  1921 թ. 

աշնանը կազմակերպվում է մասնաճյուղի առաջին ընդհանուր ժողովը‚ որն ընտ-

րում է պաշտոնական վարչություն և աշխատանքները բնականոն ընթացք են 

ստանում։ 

1921 թ. հոկտեմբերին «Հ.Մ.Ը.Մ.»-ի Բուխարեստի մասնաճյուղի ղեկավարությու-

նը հանձն է առնում Պոլսից նոր վերադարձած Հակոբ Քյուրքչյանը (հետագայում՝ 

Պղտիկյան)‚ իսկ 1922 թ. փետրվարին այդ մասնաճյուղը պաշտոնապես ճանաչ-

վում ու վավերացվում է Պոլսի «Հ.Մ.Ը.Մ.»-ի կենտրոնական վարչության կողմից‚ 

որպես այդ բնույթի հայկական կազմակերպությունների 34-րդ մասնաճյուղը։ 1922 

թ. Ծնունդի խթման օրը տեղի է ունենում առաջին «Ավետիսը»‚ որն այնուհետև 

դառնում է կայուն ավանդություն։ 

1925 թ. կեսերից մասնաճյուղի ղեկավարությունը բանակցություններ է սկսում 

քաղաքի թաղական ղեկավարության հետ՝ սեփական դահլիճ ունենալու համար‚ 

որը պետք է դառնար մասնաճյուղի անդամների պաշտոնական հավաքատեղին։ 

Ընդառաջելով այս խնդրանքին‚ թաղականությունը տրամադրում է քաղաքի հայ-

կական վարժարանի մի սենյակը‚ որը համապատասխան վերանորոգումից հետո 

վերածվում է ակումբի և պաշտոնապես բացվում է 1925 թ. դեկտեմբերի 7-ին‚ ռու-

մինահայ պետական գործիչ Գ. Տրանկու-Յաշի ձեռքով։ Քիչ անց հնարավոր է լի-

նում ձեռք բերել Արմենյասկա փողոցի վրա գտնվող դաշտը‚ որը շուտով վերած-

վում է մասնաճյուղի անդամների համար մարզահրապարակի։ Այսպիսի վերելքը 

հրամայաբար պահանջ դրեց մասնաճյուղի գործունեությունն ավելի լայնացնելու‚ 

այն սոսկ սպորտին ու մարմնամարզությանը զարկ տվող կազմակերպությունից 

կրթական-մշակութայինի վերածելու մասին։ Այդպես էլ եղավ։ Ղեկավարության 

ջանքերով ակումբում ստեղծվեցին դասընթացներ հայոց լեզուն վատ իմացող ռու-

մինահայերի համար‚ կազմակերպվեցին հայ մշակույթին ու գրականությանը 

նվիրված հրապարակային զեկուցումներ‚ գրեթե ամեն շաբաթ մասնաճյուղի 

դահլիճում տեղի էին ունենում գրական ասուլիսներ‚ որոնք ուղեկցվում էին 

մտքերի աշխույժ փոխանակությամբ։ Ղեկավարության ջանքերով‚ վերջապես‚ 

ակումբում ստեղծվեց բավականին ճոխ գրադարան‚ որը գոյություն ունեցավ 
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երկար ժամանակ և այլն։ Աշխատանքներ էին սրանք‚ որոնց‚ ինչպես արդեն 

ասացինք‚ ի թիվս այլոց‚ իր գործունյա մասնակցությունն էր բերում Լևոն-Կարա-

պետ Պալճյանը։ 

Թվելով «Հ.Մ.Ը.Մ.»-ի՝ Բուխարեստի մասնաճյուղի գործիչներին (Հարություն 

Պասմաճյան‚ «որուն բնակարանը վարչական գրասենյակ է եղած երկար ժամա-

նակ»‚ Հակոբ Մեյնազարյան՝«բանակումներու խոհարարը‚ որը և լավագույն 

հավաքիչն էր եղած ատենին»‚ Գևորգ Քեսթանյան‚ «որ բազկերակն էր «Հ.Մ.Ը.Մ.»-

ին‚ «փաթենթավոր քարտուղարը՝ Կարապետ Բոլատյանը» ‚ Սիմոն Պապիկյան՝ 

«մարզական շարժման ոգին» և այլն)‚ «Արազը» այս կապակցությամբ հավելում էր. 

«Այս բոլորին հետ կարելի չէ մոռացության տալ պպ. Հակոբ Ճ. Սիրունին‚ Գևորգ 

Հաջի-Արթինյանը‚ Արտ. Թովմասյանը‚ դոկտ. Արամ Սալբին‚ Հ. Աթանասյանը և Հ. 

Նշանյանը‚ որոնք ըլլալով հանդերձ շրջանային վարչության անդամներ և ամբողջ 

շրջանին բեռը ունենալով իրենց ուսին‚ տարիներ շարունակ խանդավառվեր ու 

խանդավառեր են Բուխարեստի մասնաճյուղի աշխատանքներով‚ տրամադրելով 

իրենց կարելին»»։ 

«Արազ»‚ 1932 թ. № 50‚ նոյեմբերի 27 («Դեմքեր ու դեպքեր. տասնամյակի առ-
թիվ»)։ «Հ.Մ.Ը.Մ. քսանամյա հուշարձան (1918-1938)»‚ Փարիզ‚ 1939‚ «Հուշա-
մատյան Հ.Մ.Ը.Մ.-ի քառասնամյակին (1918-1958)» ‚ Բեյրութ‚ 1958։ 

1 9 2 5 

Հունիսի 2. – Բուխարեստի «Աթենեում» դահլիճում տեղի է ունենում երաժիշտ Լևոն 

Եղիազարյանի համերգը։ Նա հանդես է գալիս հայկական ժողովրդական երգերի կատար-

մամբ («Վարդանի երգ»‚ «Հոյ նազանիմ»‚ «Ինճիլիկ»‚ «Կռունկ» և այլն)։ Ներածական խոսքով 

հանդես է գալիս Նիկոլա Յորգան։ Համերգին ներկա էր Լևոն-Կարապետ Պալճյանը‚ որն իր 

մասնակցությունն էր բերել այն կազմակերպելու գործին։ 

«Այդ օրը‚ – հետագայում գրում էր Հակոբ Սիրունին‚ – Յորգա խոսեցավ շատ գե-

ղեցիկ ճառ մը‚ զոր հաջորդ օրը պիտի տային ռումեն բոլոր թերթերը‚ անուղղակի 

ներբողը ընելով այսպես հայ ժողովուրդին և անոր մշակույթին։ Այդ ճառին մեջ է‚ 

որ Յորգա թվեց հայ գաղթերը դեպի Ռումինիա դարերու ընթացքին‚ հայ տարրին 

խաղացած դերը այս երկրին մեջ՝ իբրև «աշխատակիցը» ռումին ցեղին‚ իշխանա-

պետության ստեղծման ատեն‚ ակնարկեց հին հայ քաղաքակրթության՝ Բյու-
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զանդիոնի մեջ հայոց կատարած դերին‚ ծանրացավ Կիլիկյան Հայաստանի վրա‚ 

և վերջապես հասավ նոր օրերուն‚ երբ արդեն‚ ըսավ‚ հայ ժողովուրդը կհեծե‚ 

բայց կտքնի ու միշտ կձգտի վերելքի‚ փորձելով բեկորները փրկել հայ հին քաղա-

քակրթության։ Իր այդ օրերու գրականությունը կգտնվի խոր‚ հուզիչ թախիծի մը 

շերտին ներքև։ ՈՒ արդարև‚ վերջին դարուն ահավոր ճիգ մը պետք եղավ‚ որ 

հուսալքված ու ընկճված ժողովուրդի մը համար դարձյալ ներարկվի հույսը‚ 

վաղվան օրերու հավատքը ու քաջությունը անոնց սպասելու‚ հուսալու»։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972 թ.‚ էջ 178‚ 
263։ 

Հունիս. – Բուխարեստում ռումիներեն հրատարակվող «Universul Literar» պարբերա-

կանը իր ամբողջ համարը հատկացնում է հայ ժողովրդի գրական-մշակութային կյանքը 

մեկնաբանող զանազան բնույթի ռումիներեն հոդվածների‚ որն առաջին դեպքն էր Ռումի-

նիայի մտավորական կյանքում։ Աշխատանքը նախաձեռնել և պարբերականներում մի քա-

նի հոդվածներով հանդես էր եկել Նիկոլա Յորգան‚ նրան օգնել էր Հակոբ Սիրունին։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին Ռումեն հողի վրա. Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 

1966 թ.‚ էջ 186։ 

Սեպտեմբերի 26. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Հուսիկ եպիսկոպոս Զոհրապյա-

նի հայտարարություն նամակը Բուխարեստից Էջմիածին‚ Տ.Տ. Գևորգ Ե. Սուրենյանց կա-

թողիկոսին‚ թեմի հոգևորական և աշխարհիկ գործերում տիրող անելանելի վիճակի մա-

սին։7 

Հայտարարությունից. «Թեմիս քահանայության մեծագույն մասը թերուս‚ կիսա-

գրակարդաց է և միանգամայն անհամապատասխան յուր բարձր հովվական կոչ-

մանը։ Ոմանք մեծ պատերազմից առաջ և հետո‚ զինադադարի միջոցին‚ Անատո-

լուի այլևայլ շրջաններից անցել են Ռումանիա‚ իբրև վարձկան‚ այլ ոչ ընտրյալ 

հովիվ‚ ու այդ իսկ պատճառով‚ ձգտել են գնալ այնտեղ‚ ուր ավելի ռոճիկ է առա-

ջարկվել իրենց։ Չունենալով իրենց վրա հսկող հոգևոր պետ‚ նրանք վարժվել են 

սանձարձակության և կամայականությունների‚ բնավ կարևորություն չտալով 

                                                           
7  Այստեղ և հետագայում մեջբերված Հուսիկ եպիսկոպոս Զոհրապյանի նամակները ուղղակի իմաստով 

առնչություն չունեն մեզ հետաքրքրող Լևոն-Կարապետ Պալճյանի կյանքի կամ աշխատանքային գործունեու-

թյան հետ‚ բայց անգնահատելի փաստաթղթեր են այն առումով‚ որ ամենայն հստակությամբ բացահայտում 

են այն անագորույն վիճակը‚ որի մեջ գտնվում էր ամբողջ ռումինահայ թեմը‚ մի թեմ‚ որի հոգևոր առաջնորդը 

լինելու պատիվը մի քանի տարի անց‚ արդեն «Տ. Վազգեն վարդապետ» հորջորջմամբ‚ վիճակվելու էր նույն 

Լևոն-Կարապետ Պալճյանին։ 



33 
 

Պոլսի պատրիարքարանի կողմից երբեմն-երբեմն ուղարկված «այցելու հովիվ-

ներին»‚ որոնք այս ու այն հայաբնակ վայրերը այցելելով‚ իրենց ստամոքսն են 

պարարել և ազատ ժամոցադրամ գրպանելով՝ վերադարձել են Պոլիս. ասոնք եր-

բեք բարոյական հակակշռի չեն ենթարկել քահանաներին և ոչ ալ հետաքրքրվել 

են թաղական խորհուրդների հաշիվներով։ Իսկ այժմ‚ երբ Ձերդ Սրբության բա-

րեհաճ տնօրինությամբ «Ռումանահայոց թեմ» հաստատվեցավ (տե՛ս մեզ մոտ՝ 

1921 թ. հուլիսի 28. Ս.Շ.)‚ ու թեմի առաջնորդ անվանվեցավ նվաստս‚ քահանա-

յությունն իրեն զգաց որոշ ազատությունից զրկված։ Կան քահանաներ‚ որոնք հո-

գևոր-հովվական տեսակետից ոչ միայն արժեք չեն ներկայացնում‚ այլև անպատ-

վություն կբերեն հայոց Եկեղեցուն‚ իրենց դատապարտելի‚ բայց աշկարա գոր-

ծերով։ Այդպիսինները թեմական իշխանության դատաստանից խուսափելու հա-

մար ապավինում են կառավարական և այլ մութ ուժերի։ 

Սույն հայտարարությամբս պիտի խնդրեմ Ձերդ Վեհափառությունից‚ բարե-

հաճել Հայրապետական Կոնդակով որոշ հրահանգներ և արտոնություններ 

շնորհել ինձ՝ քահանաներին խրատելու‚ հանդիմանելու և պատժելու՝ հանցա-

գործության դեպքում։ Առաջնորդը‚ – թեմի հոգևոր պետն ու գլուխը‚ – իրավունք 

պիտի ունենա անսանձ‚ հանցավոր և անուղղյա քահանաներին մինչև իսկ կար-

գալույց հռչակելու‚ մանավանդ ներկա ժամանակում‚ երբ Մայր Աթոռի հետ կա-

նոնավոր և անմիջական հարաբերություն չկա։ Հանուն Հայրապետական բարձ-

րագույն իշխանության‚ պիտի տրվին պատիժները ի հարկին՝ հետ անաչառ 

քննության։ 

Վեհափառ Տեր. 

Խնդրածս կոնդակը անհրաժեշտ է։ Նա կլրացնե այն պակասը‚ որ ունինք այս-

տեղ. նա կլինի առաջնորդի համար գրավոր օրենք‚ մինչև մեր նախագահությամբ 

Ռումանահայ թեմի «Կրոնական ժողովի» հաստատումը»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 
գործ. № 5265 («Գրագրություն Ռումինիայի հայոց թեմի հետ‚ Հուսիկ Զոհրապ-
յանի նամակները...»)։ 
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Հունիսի 4. – Բուխարեստի «Աթենեում» դահլիճում տեղի է ունենում ռումինական 

Կերլա քաղաքի (արևմտ. Ռումինիա) հայկական եկեղեցու երգչախմբի համերգը։ Ի թիվս 

այլ հանդիսականների‚ համերգին ներկա էր Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972 թ.‚ էջ  266-

267։ 

1 9 2 7 

Կեսեր. – Նիկոլա Յորգայի նախաձեռնությամբ Ռումինիա է գալիս ֆրանսիացի 

արևելագետ‚ հայագետ Ֆրեդերիկ Մակլերը‚ որը Բուխարեստի կենտրոնական «Ֆունդա-

ցիա Կարոլ» դահլիճում հանդես է գալիս երեք հրապարակային դասախոսություններով‚ 

նվիրված Կիլիկյան Հայաստանին։ Ի թիվս այլոց‚ ֆրանսիացի գիտնականին ունկնդրել է 

նաև Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին Ռումեն հողի վրա. Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 

1966 թ.‚ էջ 186։ Նույնի՝ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972 թ.‚ 

էջ  287-288։ 

-Բուխարեստում Նիկոլա Յորգայի նախաձեռնությամբ և Հակոբ Սիրունու ջանքերով‚ 

հիմնվում է «Հայ մշակույթի մատենադարանը»։ Այդ հաստատության հիմնադրման աշխա-

տանքներին իր մասնակցությունն էր բերում նաև Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

«Պատկառելի սրահ մը ճարեր էինք դպրոցի շենքին մեջ ու դարակներ զետեղել 

պատին‚ – այս կապակցությամբ հետագայում գրում էր Սիրունին‚ - և զանոնք 

լեցնել պետք էր։ Յորգայի հանձնարարական նամակն էր‚ որ հնարավորություն 

տվավ այս տողերը գրողին Մոլդովայի հայ համայնքներեն երթալ հավաքելու 

գրքերու և թուղթերու այն հսկա պաշարը‚ որ կորիզն եղավ ռումանահայ Կեդրո-

նական մատենադարանին և հետագային ալ Հայ մշակույթի տան։ Յորգա ինքն 

իսկ գրքերու ստվար թիվ մը նվիրեց և հրճվանքեն կխայտար‚ երբ իր անդրանիկ 

այցը կուտար մատենադարանին։ ՈՒ հետևյալ տողերը թողուց ոսկեմատյանին 

մեջ. «Ի հիշատակ այցելությանս այս հարկին‚ որ իր մեջ մտածումը կամփոփե 

հինավուրց և ազնվական ժողովրդի մը»»։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին Ռումեն հողի վրա. Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 

1966 թ.‚ էջ 186։ 
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Ապրիլի 22. – Հրատարակվում է Ռումինական Թագավորության «Դավանանքի մա-

սին» վերնագիրը կրող օրինագիծը։ Ըստ այդ օրինագծի 21-րդ հոդվածի‚ պետության տա-

րածքում գտնվող Հայ Լուսավորչական եկեղեցին (հետևելով ռուսական «Положение»-ի 

մշակած ավանդույթին՝ Ռումինական կառավարությունը հայկական եկեղեցին անվանել է 

«Հայ-Գրիգորյան») ճանաչվում է որպես հնագույն պատմական եկեղեցիներից մեկը‚ որին 

մյուս դավանանքների նկատմամբ վերապահվում էր հավասար իրավունքներ։ 

Անդրադառնալով այս խնդրին՝ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Հուսիկ Զոհրապ-

յանը Գարեգին Հովսեփյանին ուղղված իր հերթական նամակում գրում էր. «Պե-

տությունը օրենք հրատարակեց‚ որով պաշտոնապես պետական եկեղեցու կող-

քին կճանաչվին բոլոր օտար դավանությունները (եկեղեցիները)‚ որոնց շարքին է 

և մեր եկեղեցին‚ ինչպես երբեմն Ռուսաստանում և Տաճկաստանում («Положе-

ние»-ն և «Ազգային Սահմանադրություն»)։ Այս տեսակետից հիշյալ տերություն-

ներից հետո‚ Ռումինիան առաջինն է‚ որ հայոց եկեղեցու կառավարությանը 

իրավունքներ կուտա։ Հավանական է‚ որ մոտ ատեններս թեմական պատգամա-

վորական ժողով հրավիրվի՝ ներքին թեմական կանոնադրություն մշակելու‚ 

հիմք ունենալով պետության օրենքը։ Լավ է‚ և գոհ ենք։ Քաղաքական խնդիրների 

հետ կապ չունենք։ Մերը միայն եկեղեցական կազմակերպություն է‚ հոգևոր-թե-

մական»։ 

«Էջմիածին»‚ 1958 թ.‚ էջ 340 («Ռումինահայ թեմ»)։ Մ.Մաշտոցի անվան Մա-
տենադարան‚ Գարեգին Հովսեփյանի ֆոնդ‚ թղթ. № 96‚ վավ. № 1125։ 

Մայիս. – Լևոն-Կարապետ Պալճյանը հաջողությամբ հանձնելով Բուխարեստի 

«Առևտրական բարձրագույն վարժարան»-ի չորրորդ կուրսի ավարտական քննությունները‚ 

փոխադրվում է վերջին՝ հինգերորդ կուրս։ 

Մայիսի 2. – Հակոբ Սիրունու ջանքերով Բուխարեստում իր գոյությունն սկսած «Հայ 

մշակույթի մատենադարանին» այցի է գալիս պրոֆ. Նիկոլա Յորգան։ Մեծարգո հյուրին դի-

մավորողների թվում էր նաև Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 268։ 
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Սեպտեմբեր. - Լևոն-Կարապետ Պալճյանը սկսում է հաճախել Բուխարեստի «Ա-

ռևտրական բարձրագույն վարժարան»-ի վերջին՝ հինգերորդ կուրսի դասերին։ 

Հոկտեմբերի 12. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Հուսիկ Արքեպիսկոպոս Զոհրապ-

յանի նամակը Բուխարեստից Էջմիածին՝ Գարեգին Հովսեփյանին։ Նամակագիրը անդրա-

դառնում է հասարակական և եկեղեցական բնույթի մի քանի հարցերի։ 

Անդրադառնալով իր հոգևոր ղեկավարության ներքո գտնվող թեմին‚ Զոհ-

րապյանը գրում էր. «Կարևոր մեծ հարցը թեմիս քահանայության բարձրացման 

խնդիրն է‚ որ օրվան հերթական խնդիր է դարձել։ Բացի 3 հոգուց (բոլորը՝ 25)‚ 

մնացյալները անպետք և տգետ մարդիկ։ Համարյա ամենքն ալ ծերացած։ Նորերը 

չկան։ Պետք է պատրաստել։ Իսկ պատրաստել կարելի է երկու կերպ. կամ այս-

տեղ հոգևոր դպրոց (հատուկ) բանալ‚ որ մեծ ծախքերու հետ է կապված‚ և կամ 

սաներ ընտրել և ուղարկել Երուսաղեմ։ Հավանական է‚ որ վերջինը ընտրեմ։ 

Խոստումներ կան‚ պետք է ձևակերպել և գործի անցնել։ 

...Ես զբաղված եմ թեմիս վերակազմության հարցով։ Մինչև այժմ մեր հայ 

եկեղեցին Ռումինիո մեջ ճանաչված էր de facto։ Այժմ‚ ապրիլյան օրենքով‚ նաև 

de jure‚ պետությունից օրենքով ճանաչված մյուս օտար եկեղեցիներու շարքին։ 

Այժմ սպասում եմ‚ որ օրենքի բացատրությունը (Regulament) լույս տեսնի։ Հենց 

որ լույս տեսավ‚ պատգամավորական ժողով պիտի հրավիրեմ‚ թեմի համար 

ներքին կանոնադրություն պատրաստելու‚ այլ խոսքով ամբողջ թեմը մի հայտա-

րարի բերելու։ Այնուհետև կունենանք միայն մեկ (ընդգծումը նամակագրինն է‚ 

Ս.Շ.) կանոնադրություն‚ համայն Ռումինիո թեմի համար։ Աշխատում եմ ըստ 

իմովսանն‚ առանց օգնականների և առանց դրամի։ 

Մատենադարան‚ Գարեգին Հովսեփյանի ֆոնդ‚ թղթ. № 96‚ վավ. № 1125‚ 1149։ 

1 9 2 9 

Փետրվարի 18. – Բուխարեստի Ազգային թատրոնի դահլիճում պրոֆ. Նիկոլա Յոր-

գան հանդես է գալիս ռումիներեն լեզվով իր առաջին դասախոսությամբ‚ նվիրված Հա-

յաստանի բնական և աշխարհագրական պայմաններին։ Այդ շարքի երկրորդ զեկուցումը 

նույն այդ դահլիճում Յորգան կարդաց նույն թվականի փետրվարի 20-ին («Հայ ժողովրդի 

ծագումնաբանության մի քանի հարցեր»)‚ փետրվարի 22-ին («Հայ ժողովրդի հին և միջնա-
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դարյան շրջանի պատմությունից») և փետրվարի 26-ին («Հայ գրականությունը և արվես-

տը»)։ Յորգայի այս դասախոսությունները նույն՝ 1929 թ. Բուխարեստում հրատարակվել են 

առանձին գրքով ռումիներեն՝ «Չորս դասախոսություններ Հայաստանի մասին» ընդհանուր 

խորագրի ներքո և Փարիզում՝ ֆրանսերեն‚ 1930 թ.‚ «Brève histoire de le Petite Armenie-

L'Arménie Cilicienne» վերնագրով։ 

Բուխարեստում կարդացվող Յորգայի դասախոսություններին ի թիվս այլ ունկնդիր-

ների‚ ներկա էր նաև Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

Յորգայի վերոհիշյալ զեկուցումները Հ. Սիրունին ներկայացնում էր հետևյալ 

կերպ. «Յորգա‚ ներածութենե մը հետո‚ խոսեցավ հայ ցեղի հայրենիքին ու անոր 

բնական աշխարհագրության վրա‚ նկարագրելով լեռները‚ լճերը‚ գյուղերն ու 

քաղաքները‚ կլիման ու բարքերը‚ նախ՝ Հին Հայաստանը‚ «որուն համար թե 

բախտ և թե դժբախտություն էր գտնվիլ լեռնային այդ օրրանին մեջ»։ Հետո Հա-

յակիլիկիան‚ ուր նա ավելի դյուրավ կրնար շփվիլ Արևմուտքի հետ։ 

Երկրորդ զեկուցումը Յորգա նվիրեց հայ ցեղին‚ մեկնելով այն տեսակետեն‚ թե 

զուտ‚ անխառն ցեղեր գոյություն չունին և թե հայերն ալ իրենց ցեղային կազմու-

թյան ատեն կրած են ազդեցություններ‚ թեև անկե հետո կրցած են իրենց ցեղա-

յին դիմագիծը անվթար պահել։ Ներկա հայ ցեղը‚ ան ալ շարունակությունը 

կնկատեր Թրակիայեն Փոքր Ասիա գաղթող արմեններուն‚ որոնց խառնվեցավ 

Հայաստանի նախաբնիկ տարրը – ցեղը ուրարտացիներուն։ 

Յորգա կըսե իր երրորդ զեկուցման մեջ‚ թե հայերը պետք է իրենց ազգային բուն 

պատմությունը սկսին Դ. դարեն‚ երբ անոնք սկսած հետզհետե ազգ մը դառնալ‚ – 

նախ՝ այբուբեն և վերջապես 552-ին՝ կազմելով ինքնուրույն եկեղեցի։ Յորգա հե-

տո կշարունակե նյութը‚ նախ ներկայացնելով Նախահայաստանը‚ ապա Հայաս-

տանի կապը Հռոմի և պարթևներու հետ Բյուզանդիոնի հարաբերությունները‚ 

արաբական նվաճումը‚ Անին‚ թաթարները‚ Հայակիլիկիան։ 

Իր չորրորդ զեկուցման՝ Յորգա մեծապես հարուստ կհռչակե հայ գրականու-

թյունը և ինքնատիպ. կգտնե‚ որ հայ միտքը անցած է գրական բոլոր դպրոցնե-

րեն‚ բայց ամենեն արժեքավորը կնկատե հայ ժողովրդական բանաստեղծությու-

նը։ Անցնելով բուն նյութին‚ կներկայացնե անգիր դպրության շրջանը‚ հետո 
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Ոսկեդարը‚ ի վերջո տաղասացներն ու աշուղները‚ մեջբերումներ ընելով 

Կոստանդին Երզնկացիեն‚ Ֆրիկեն ու Խաչատուր Կեչառեցիեն‚ հուսկ ուրեմն 

գալով նոր գրականության և մեջբերելով նմույշներ ժամանակակից մեր բանաս-

տեղծներեն։ Աչքե կանցնե հայ արվեստները‚ ճարտարապետությունը‚ փառքը 

հռչակելով Բագրատունիներուն և մանրանկարչությունը Ռուբինյանց և ավելաց-

նելով‚ որ ժամանակակից հայ միտքը իր նախնիներուն ժառանգած է գույներու 

զգացումը‚ կյանքի զվարթությունը‚ պաշտամունքը դյուցազուններուն և բնու-

թյան հրաշալիքներուն‚ – գիծեր‚ որոնք ամենեն գրավիչ հատկանիշներն են հայ 

արվեստին»։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 133‚ 
275-278։ 

Մարտի 4. – Բուխարեստի «Ռումինահայ կենտրոնական մատենադարանում» Հակոբ 

Սիրունու նախաձեռնությամբ և ռումինահայ գործիչներ Գևորգ Հաջի-Արթինյանի‚ Արամ 

Ջումպուշյանի‚ տիկին Ս. Մելիքի և Հարություն Գազազյանի ջանքերով‚ կազմակերպվում է 

հանդիպում պրոֆ. Նիկոլա Յորգայի հետ։ Ի թիվս այլոց հանդիպմանը ներկա էր Լևոն-

Կարապետ Պալճյանը։ 

«Այդ առիթով‚ – գրում էր Հ.Ճ. Սիրունին‚ – իբրև հիշատակ ոսկի գրիչ մը տվինք՝ 

կոթը զարդարված հայկական կաթողիկեով։ Միևնույն ատեն նվիրեցինք ալբոմ 

մը‚ զոր հայկական մոտիվներով գեղազարդած էր Օննիկ Փոլատյան‚ և ուր հա-

վաքած էինք ինչ որ մեր մամուլը գրած էր Յորգայի մասին իր վերջին դասախո-

սությանց առթիվ‚ և ուղերձները հայ մարմիններուն և միություններուն»։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ նշվ. աշխ.։ 

Մայիս. - Լևոն-Կարապետ Պալճյանը‚ հաջողությամբ հանձնելով Բուխարեստի 

«Առևտրական վարժարանի» վերջին կուրսի ավարտական քննությունները‚ «վերջացնում է 

բարձրագույն վարժարանի առևտրական ճյուղը և ստանում վկայական»։ Առևտրական այդ 

վկայականը նրան արդեն իրավունք էր վերապահում շարունակել ուսումնառությունը 

Ռումինիայի ցանկացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 

Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 10։ Gerhard Bassarak, ″Katholikos Vasken I″, Berlin, 1983, p. 4. 
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Սեպտեմբեր. - Լևոն-Կարապետ Պալճյանը աշխատանքի է անցնում Բուխարեստի 

հայկական «Միսաքյան-Քեսիմյան» ազգային վարժարանում‚ որպես ուսուցիչ‚ ավանդելով 

ռումիներեն‚ ռումին ժողովրդի պատմություն‚ հետագայում՝ աշխարհագրություն‚ հայոց 

լեզու‚ ֆիզկուլտուրա։ 

«Դպրոցում նա իր շուրջն ստեղծում է ջերմ մթնոլորտ և վայելում հեղինակու-

թյուն‚ – գրում էր նրա կենսագիրը։ - Նա սիրվում է։ ՈՒսանողության մտքում և 

հոգում տպագրվում է ուսուցիչ և մանկավարժ պարոն Պալճյանի կերպարը‚ իր 

բարոյական և գաղափարական մարդու սրտառուչ պատկերով‚ պատկեր‚ որ եր-

բեք չի եղծվում ժամանակի ընթացքում։ Դպրոցում‚ հասարակության մեջ նրա 

ներկայությունը ուսանողների մեջ առաջ է բերում ոգեկան խանդավառություն։ 

Նրան սիրում էին բոլորը։ Նա իր դասերի մեջ դնում էր ոչ միայն իր հմտությունը‚ 

այլև իր քաղցր հոգին‚ իր անսպառ եռանդը‚ հավատը‚ լավատեսությունը‚ «հա-

ւատով ուղիղ‚ յուսով համբերող‚ սիրով անկեղծաւոր‚ ուսուցանելով անձանձ-

րոյթ» (Խորենացի)։ Ոչ թե պարզ ու սովորական գիտելիքներ էր հաղորդում‚ այլ 

«զհոգի առաքելաբար աշակերտելոցն տայր»։ Իր երկարամյա ուսուցչական աս-

պարեզում իր ուսանողներին ջամբել է (իմա՛. կերակրել է‚ սնել է. Ս.Շ.) ուսում և 

գիտություն‚ ներշնչել է մանավանդ հայրենասիրական ոգի‚ հայ մշակույթի սեր։ 

Նրա մանկավարժական աշխատանքը տալիս է բարի պտուղներ։ Նրա աշա-

կերտները առանձին ջերմությամբ են խոսել իրենց «Պարոն Պալճյանի» մասին»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 
Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 12։ 

-Նիկոլա Յորգայի հրավերով և նրա նախաձեռնությամբ Ռումինիա է գալիս արվես-

տագետ Սիրարբի Տեր-Ներսիսյանը և Բուխարեստում սկսում է զբաղվել ռումինական և 

ռումինահայ մանրանկարչության ուսումնասիրությամբ։ Ի թիվս այլոց՝ Սիրարբի Տեր-Ներ-

սիսյանի հետ ծանոթանում է նաև Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

Հ.Ճ. Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին ռումեն հողի վրա‚ Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 

1966‚ էջ 186։ Նույնի. «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 

288-289։ 

-Լևոն-Կարապետ Պալճյանը սկսում է հաճախել Բուխարեստի «Միսաքյան-Քասիմ-

յան» հայկական ազգային վարժարանին կից բացված հայոց լեզվի և գրականության գիշեր-
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օթիկ դասընթացներին։ Նրա հետ պարապմունքներն անց էր կացնում ռումինահայ կրթա-

կան-մշակութային գործիչ‚ ուսուցիչ-դաստիարակ Գևորգ Ղազարյանը։ 

Այս տարիներից սկսած Պալճյանը աստիճանաբար սկսում է ավելի ու ավելի 

աչքի ընկնել Բուխարեստի հայկական համայնքում‚ որպես այդ համայնքի երի-

տասարդ‚ շնորհալի ուժերից մեկը։ «Ընտանիքը‚ դպրոցը և հայկական շրջանակը‚ 

– գրում էր նրա կենսագիրը‚ – լրացնում և ամբողջացնում են պատանի Լևոնի 

միջնակարգ կրթությունը։ Խոստումնալից երիտասարդի առաջ այժմ բացվում են 

գործունեության ավելի լայն ասպարեզներ։ Նա ծանոթ ու սիրված դեմք է Բուխա-

րեստի հայ ազգային շրջանակներում‚ փրտռված ու ծափահարված «ասմունքի 

վարպետ» բոլոր հանդեսներում‚ ուր Թումանյանից‚ Վարուժանից‚ Մեծարենցից‚ 

Սիամանթոյից‚ Չարենցից‚ Շուշանիկ Կուրղինյանից իր կատարած արտասա-

նություններով հայրենասիրական գերազանց ապրումի պահեր է շնորհում 

հանդիսականներին»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 
Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 10։ 

1 9 3 0 

Հունվարի 24. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Հուսիկ Արքեպիսկոպոս Զոհրապյանի 

նամակը Բուխարեստից Էջմիածին‚ Գարեգին Հովսեփյանին։ 

Ի թիվս այլ հարցերի‚ անդրադառնալով իր թեմին‚  Հուսիկ Զոհրապյանը գրում 

էր. «Փաստ է‚ որ մեր քահանայությունը անպատրաստ և իրենց սրբազան կոչու-

մի գիտակցությունը չունեցող անձինքներից է բաղկանում գլխավորապես։ Մաս-

նավորապես իմ թեմի քահանայությունը‚ բայց մի երկու հոգուց‚ բացարձակա-

պես տգետ է‚ հոգևոր ապրումներից զուրկ‚ նյութապաշտ‚ ծույլ‚ շողոքորթ և այլն։ 

Բայց բանը նրանումն է‚ որ այդ քահանայությունն էլ մի քանի տարուց հետո 

պիտի փնտրվի‚ բայց չգտնվի‚ մինչդեռ հոգևոր պաշտոնյայի կարիքը կա և պիտի 

լինի։ Ծրագրեր ունեմ քահանայություն‚ հոգևոր պաշտոնեություն պատրաստել‚ 

բայց ոչ օգնականներ ունեմ և ոչ էլ դրամ‚ որ կարողանամ ծրագրերս իրագործել։ 

Այդու ամենայնիվ‚ որոշել եմ մեծ պասի առաջին շաբթուն հրավիրել թեմիս բոլոր 

թաղական խորհուրդների ներկայացուցիչներին՝ միասին մտածելու և գործնա-

կան քայլեր առնելու այդ խնդրի վերաբերմամբ»։ 
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Մ.Մաշտոցի անվան Մատենադարան‚ Գարեգին Հովսեփյանի ֆոնդ‚ թղթ. № 
96‚ վավ. № 1244։ 

Սկիզբ. - Լևոն-Կարապետ Պալճյանը Բուխարեստի «Միսաքյան-Քեսիմյան» հայկա-

կան ազգային վարժարանում ստանձնում է նաև վարժարանի քարտուղարի պարտակա-

նությունները‚ որոնց մեջ էր մտնում նաև «պետական մարմինների հետ հարաբերություն-

ներ պահպանելը»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 
Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 10։ Էջմիածնի կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա. 
Կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Կենսագրական նոթեր»)։ 

Մայիսի 8. – Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում երկարատև հիվանդությունից հետո վախ-

ճանվեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գևորգ Ե. Սուրենյանցը (Տփղիսեցի)։ Ծնվ. 1847 թ. 

օգոստոսի 28-ին Թիֆլիսում‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս էր օծվել 1912 թ. Էջմիածնում‚ 

հաջորդելով Մատթեոս Բ. Կոստանդնուպոլսեցուն։ 

«Հայկական սովետական հանրագիտարան»‚ հ. 3‚ Երևան‚ 1977 թ.‚ էջ 19։ 

Հունիսի 15. – Բուխարեստի Շոսե արվարձանի ցուցահանդեսների տաղավարում 

պրոֆ. Նիկոլա Յորգայի պատվավոր նախագահությամբ և Հակոբ Սիրունու‚ Գևորգ Հաջի-

Արթինյանի նախաձեռնությամբ‚ բացվում է «Հայկական արվեստի ցուցահանդեսը»։ Այն 

կազմակերպելու գործում իր մասնակցությունն ուներ նաև Լևոն-Կարապետ Պալճյանը‚ ով 

նաև մասնակցում էր ցուցահանդեսի բացման արարողությանը։ 

«Այդ ցուցահանդեսը‚ – հետագայում գրում էր Հ.Ճ.Սիրունին‚ – իսկապես դեպք 

մը եղավ Ռումանիո մայրաքաղաքին մեջ և շաբաթներով խոսեցուց հայ ժո-

ղովրդի և իր հոգեկան արժեքներուն վրա։ Յորգա ոչ միայն հովանավորությունը 

տված էր անոր և զորավիգ եղած զայն կազմակերպողներուն‚ այլ ինքն իսկ պան-

ծացուց զայն «Նեամուլ Ռոմընեստ»-ի մեջ լույս տեսած իր խմբագրականով։ «Հայ 

ազգին հավաստիք մը» կոչվող խմբագրականին մեջ Յորգա կգրեր. «Հոն պիտի 

գտնվին առարկաներ զորս ղրկած են հայեր ուրիշ երկիրներե‚ որոնցմե ոմանք 

խիստ բացառիկ գեղեցկությամբ և ինքնատիպությամբ։ Մեր երկրեն մյուսը և մեկ 

դարեն մյուս դարը ազգային միևնույն ներշնչումն է‚ որուն մեջ այս ժողովրդին 

իրապաշտ ոգին կխառնվի ռոմանտիկ տարրերուն հետ‚ որ Արևելքեն կուգան և 

ֆրանսիական միջնադարու նրբին բանաստեղծության հետ»։ 
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Հ.Ճ. Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին ռումեն հողի վրա‚ Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 
1966‚ էջ 188‚ 201։ Նույնի. «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ 
էջ 279-282։ 

Օգոստոսի 14. – Բուխարեստում ռումինահայ մի խումբ հասարակական գործիչների 

ջանքերով ստեղծվում է գրական-հասարակական և մշակութային «Հայ մշակույթի բարե-

կամներու ընկերակցությունը» (ռումիներեն՝ «Fundatia Culfuala Armeana»)‚ որն իր առջև 

նպատակ էր դնում «առաջին հերթին‚ հայ ժողովուրդին իրեն ճանչցնել ու սիրցնել իր 

հոգեկան գանձերը և հետո զանոնք ճանչցնել հյուրընկալ երկրին»։ Ընկերությունն ուներ 

տասնմեկ հոգուց բաղկացած իր Վարչությունը և Գործադիր դիվանը (երկու հոգի)‚ նրա 

պատվավոր նախագահն էր պրոֆ. Նիկոլա Յորգան։ Մշակութային այս կազմակերպության 

թե՛ հիմնադրման‚ և թե՛ նրա հետագա աշխատանքներին իր մասնակցությունն էր բերում 

Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

«Սկսանք գործունեության լայն շրջանով մը‚ – գրում էր Հ.Ճ. Սիրունին‚ – Մեր 

փափագներեն ոմանց իրականացում չտվին պարագաները. այդ կարգեն էին հայ 

և ռումեն ուսմանց շրջանակը և հայկական տուն մը Վըլենիի մեջ (նաև՝ Վըլենի 

դը Մունտեն‚ գյուղաքաղաք Բուխարեստից հյուսիս‚ որտեղ իր հանգիստն էր 

անցկացնում Նիկոլա Յորգան. Ս.Շ.)‚ հայ մտավորականության համար։ Փոխա-

րեն‚ հնարավոր եղավ աշխատիլ հայ և ռումեն մտավոր կապերուն համար և 

բազմաթիվ առիթներ ստեղծել հայ միտքն ու արվեստը ճանչցնելու համար ռու-

մեններուն‚ առիթներ‚ որոնք պիտի չիրականանային սակայն‚ եթե չըլլային Յոր-

գայի քաջալերությունն ու հովանին»։ 

Հ.Ճ. Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին ռումին հողի վրա. Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 
1966‚ էջ 189։ Նույնի՝ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 
283։ 

-Ռումինական Կառավարությունը հրապարակում է պետության տարածքում անց-

կացված մարդահամարի տվյալները։ Ըստ այդ տվյալների՝ ամբողջ Ռումինիայում բնակ-

վում էր 15.444 հայ‚ որոնցից 4761 հոգին ապրում էին Բուխարեստում։ Այս թվերը վե-

րաբերում են այն անձանց‚ որոնք մարդահամարի ժամանակ որպես հայ են ցուցակագրվել։ 

Հ.Ճ. Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին ռումին հողի վրա. Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 
1966‚ էջ 44-45։ 
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Մայիսի 7. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Հուսիկ Արքեպիսկոպոս Զոհրապյանի 

նամակը Բուխարեստից Նոր-Նախիջևան‚ Գարեգին Հովսեփյանին։ 

Ազգային-եկեղեցական բնույթի մի քանի հարցերի անդրադառնալուց հետո 

Զոհրապյանը գրում էր. «Նորության գրած չպիտի լինեմ‚ եթե ասեմ‚ որ գաղութ-

ներում ամեն ինչ քար ու քանդ է լինում։ Ազգային-եկեղեցական վիճակը օր 

ավուր ավելի ու ավելի ծանրանում է։ Էջմիածնի հետ հոգևոր հաղորդակցության 

մեծ պահանջ կա։ Առանց կենտրոնական իշխանություն ունենալու‚ հնարավոր 

չէ գոյություն պահպանել։ Ո՞վ պետք է վճռե այս հիմնական խնդիրը։ Խոսքս եկե-

ղեցական-հոգևոր հարցերի մասին է‚ ու ամենից առաջ՝ եկեղեցական բարեկար-

գության մասին։ Հուսալքումը համագաղութային է։ Ամենքը տանջվում են‚ նոր և 

թարմ բան են ուզում‚ բայց լսող և գործող չկա‚ մանավանդ հոգևոր աշխատու-

թյուն չկա»։ 

Մ.Մաշտոցի անվան Մատենադարան‚ Գարեգին Հովսեփյանի ֆոնդ‚ թղթ. № 
96‚ վավ. № 1312։ 

Հունիսի 18. – Բուխարեստում‚ «Հայ մշակույթի բարեկամներու ընկերության» կազ-

մած պատվիրակությունը (շուրջ 10 հոգի)‚ Հակոբ Սիրունու գլխավորությամբ այցելում է 

Նիկոլա Յորգային և երկու ուղերձներով (որոնցից մեկը՝ թեմակալ առաջնորդ Հուսիկ եպիս-

կոպոս Զոհրապյանի կողմից) շնորհավորում է նրա ծննդյան 60-ամյակը։ Պատվիրակու-

թյան կազմում էր նաև Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 308-
309։ 

Նույն օրը. – Բուխարեստի «Միսաքյան-Քեսիմյան» ազգային վարժարանում տեղի է 

ունենում հոբելյանական հանդիսություն‚ նվիրված Ն. Յորգայի 60-ամյակին։ Ողջույնի խոս-

քով հանդես են գալիս վարժարանի տնօրեն Գ. Ղազարյանը‚ ուսուցիչներ Ս. Սրենցը և Հ. 

Հայրապետյանը‚ «մասնավոր հրավերով»՝ Հակոբ Սիրունին։ Հանդիսությանը ներկա էր 

Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

Նույն տեղում։ 
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Հուլիսի 19. - «Հայ մշակույթի բարեկամներու ընկերությունը» Վըլենի դե Մունտենում 

(նաև՝ Վըլենի. գյուղաքաղաք Բուխարեստից հյուսիս‚ որտեղ իր ամառային հանգիստն էր 

անցկացնում Նիկոլա Յորգան) կազմակերպում է հանդիսություն նվիրված Նիկոլա Յորգա-

յի ծննդյան 60-ամյակին։ Հոբելյարին է ներկայանում շուրջ 60 հոգուց բաղկացած հայկական 

պատվիրակությունը (Հ. Սիրունի‚ Զ. Չոփուրյան‚ Արտ. Թովմասյան‚ Գր. Զամպաքչյան և 

այլն)‚ որը ողջույնի ուղերձներով շնորհավորում է նրան։ Պատվիրակության կազմում էր 

նաև Լևոն-Կարապետ Պալճյանը‚ ով հանդիսությանը հաջորդող գեղարվեստական մասում 

«արտասանություններ ըրավ հայերեն և ռումաներեն»։ 

Ռումինահայ համայնքի կազմակերպած հանդիսությունները «մեծապես հու-

զած էին զինքը։ Բացառիկ թիվերը‚ զորս զանազան երկիրներու մեջ հայ թերթեր 

նվիրեցին իր հոբելյանին‚ և ուղերձները‚ զորս այդ առթիվ ստացավ բոլոր հայ 

հոգևոր պետերեն և բազմաթիվ հայ կազմակերպություններե‚ հոգեկան կազդույ-

րի առիթներ եղան իրեն համար։ Մեր մասնակցությունը Բուխարեստի հոբելյա-

նական հանդիսությանց և մանավանդ Վըլենի դը Մունտենի մեջ մեր կազմակեր-

պած «Հայկական օրը»‚ որ ամենեն շքեղն եղավ բոլոր հանդիսություններուն‚ 

մանկական ցնծության պահեր տվին Յորգային»։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին Ռումեն հողի վրա. Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 

1966 թ.‚ էջ 189։ Նույնի՝ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972 թ.‚ 

էջ  60‚ 321-324‚ 373։ 

Կեսեր. – Բուխարեստի Պետական համալսարանի տարբեր ֆակուլտետների հայազ-

գի ուսանողների ջանքերով հիմնվում է կրթական-մշակութային և հասարակական բնույթի 

«Հայ ուսանողների միությունը» կազմակերպությունը‚ որը գոյությունը շարունակում է մին-

չև 1944 թ.։ 

«Դեռ այդ տարվա սկզբներին Բուխարեստի պետական համալսարանի մի 

խումբ առաջադեմ և ձեռներեց հայազգի ուսանողներ‚ թվով 20-25 հոգի‚ ունենա-

լով անշուշտ տեղի հայկական համայնքի տարեց անդամների բարոյական օգ-

նությունը‚ միտք հղացան ստեղծել ուսանողական մի ընկերություն‚ որը քաղա-

քական-կուսակցական նպատակներ չպետք է ունենար և հնարավորությունների 

ու կարողությունների սահմաններում պետք է զբաղվեր հայ հին ու նոր գրակա-

նության‚ արվեստի ու հայ մշակույթի ուսումնասիրության հարցերով։ Այդ անելն 

առավել անհրաժեշտ էր այն պատճառով‚ որ ինչպես ռումինահայ երիտասար-
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դության‚ այնպես էլ մանավանդ ուսանողների մեջ զգալի քանակություն էին 

կազմում այն հայ պատանիները‚ որոնք վատ գիտեին իրենց մայրենի լեզուն‚ 

գրականությունն ու արվեստը։ Այդպես էլ‚ ահա‚ ծնվեց ուսանողական այդ ընկե-

րությունը‚ որը 1931 թ. կեսերին կազմակերպչական առումով արդեն ձևավորվել 

էր և ուներ իր պաշտոնական անվանումը՝ «Հայ ուսանողների միություն»։ Իսկ 

քանի որ «Միությունը»» պետականորեն նախորոշված հավաքատեղի չուներ‚ 

ապա նիստերը անց էին կացվում Բուխարեստի հայկական եկեղեցու բակում 

գտնվող դահլիճում։ Իր ֆինանսական կարիքները հոգալու համար ընկերությու-

նը տարին մեկ-երկու անգամ կազմակերպում էր երեկույթներ և պարբերաբար 

հայերեն լեզվով դասախոսություններ՝ նվիրված հայ գրականության‚ մշակույթի 

և լեզվի հետ առնչվող ամենազանազան հարցերին։  Օրինակ‚ հայ միջնադարյան 

գրականության մասին զեկուցումով հանդես եկավ Շահան Պերպերյանը՝ նշա-

նավոր կրթական-մշակութային գործիչ Ռեթևոս Պերպերյանի որդին‚ Մկրտիչ 

Խրիմյան Կաթողիկոսի՝ Պետերբուրգ կատարած ուղևորության մասին ընդար-

ձակ զեկուցմամբ հանդես եկավ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Հուսիկ Զոհ-

րապյանը‚ հմուտ բանասեր Գարեգին Հովսեփյանը զեկուցում կարդաց հայկա-

կան մանրանկարչության մասին‚ իսկ Հակոբ Սիրունու զեկուցումը նվիրված էր 

19-րդ դարի պոլսահայ գեղարվեստական գրականության մի քանի անկյունաքա-

րային հարցերին և այլն։ Զեկուցումներից հետո անպայման հայերեն լեզվով 

տեղի էր ունենում մտքերի փոխանակություն‚ իսկ որովհետև «Հայ ուսանողների 

միության» անդամների գերակշիռ մասը երիտասարդներ էին‚ ապա մտքերի այդ 

փոխանակությունը լինում էր հախուռն‚ համարձակ և հաճախ տևում էր մի քա-

նի ժամ։ Բուխարեստի «Հայ ուսանողների միությունը» ծաղկուն ժամանակ ունե-

ցավ մինչև 50 անդամ‚ քանզի համալսարանն ավարտելուց հետո էլ ընկերության 

անդամները շարունակում էին իրենց մասնակցությունը բերել նրա աշխատանք-

ներին‚ և անուրանալի դեր կատարեց ժամանակի ռումինահայ երիտասարդու-

թյան մտավոր-գեղագիտական զարթոնքը խթանելու գործում»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. ապրիլի 15-ի հարցազրույցից։ 
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Մնում է հավելել‚ որ մեկ տարի անց՝ 1931 թ. աշնանը (տե՛ս մեզ մոտ) արդեն 

ուսանող դարձած Լևոն-Կարապետ Պալճյանը անդամագրվեց «Հայ ուսանողների 

միությանը»‚ ապա՝ դարձավ վերոնշյալի վարչության անդամներից մեկը։ 

Հուլիսի 31. – Ռումինական Թագավորության Մինիստրների խորհուրդը‚ պրոֆ. Նի-

կոլա Յորգայի նախագահությամբ‚ հաստատում է կանոնադրությունը հայ առաքելական 

եկեղեցու (այն ժամանակ՝ «Հայ Գրիգորյան եկեղեցի») թեմը պաշտոնապես ճանաչելու և 

տեղի լուսավորչական հայերի հոգևոր կենտրոն եպիսկոպոսական Աթոռը ընդունելու մա-

սին։ Թեմը բաղկացած էր Ռումինիայի տարբեր շրջաններում գտնվող 22 հայկական հա-

մայնքներից։ Օրինագիծը՝ որպես իրավական փաստաթուղթ‚ հրապարակվում է ռումինա-

կան պաշտոնական օրաթերթում‚ նույն թվականի օգոստոսի 3-ին‚ որի հիման վրա հոկ-

տեմբերի 27-ին‚ Առաքելական հատուկ հրովարտակով Հուսիկ Զոհրապյանը հաստատվում 

է Ռումինահայ թեմի առաջնորդի պաշտոնում։ 1931 թ. նոյեմբերի 25-ին «Հուսիկ Արք-

եպիսկոպոս իր հավատարմության երդումը ըրավ Վեհապետին առջև‚ և ի ներկայության 

գահաժառանգ իշխանին և վարչապետին»։ 

Օրինագիծը. Հոդ. 1. Ռումանիո Հայ Գրիգորյան թեմը կհայտարարվի հաս-

տատված‚ կենտրոն ունենալով Բուխարեստը և թեմը իր մեջ կպարունակե հայ 

Գրիգորյան դավանանքին բոլոր հավատացյալները։ 

Հոդ. 2. Ռումանիո Հայ Գրիգորյան թեմին պետը պիտի կրե «Ռումանիո Հայ Լու-

սավորչական Թեմի առաջնորդ» տիտղոսը։ 

Հոդ. 3. Ռումանիո Հայ Գրիգորյան թեմը կգտնվի Էջմիածնի դավանական և կա-

նոնական իրավասության տակ‚ բայց պիտի կանոնագրե‚ ղեկավարե և մատա-

կարարե իր բոլոր կրոնական‚ մշակութային‚ հրիտակային և հոգաբարձուական 

հարցերը ինքնավար կերպով. համաձայն Դավանությանց ընդհանուր ռեժիմի 

օրենքին‚ որ վավերացված է պատկանյալ իշխանության կողմե։ 

Հոդ. 4. Զանց առնելով 1928 ապրիլ 22-ի Դավանությանց ընդհանուր ռեժիմի 

օրենքին 31-րդ և 32-րդ հոդվածները‚ 21 հուլիս 1929-ի բարեփոխություններով‚ 

Պետությունը պարտավոր չէ նպաստ տալու Հայ Լուսավորչական դավանանքին 

պատկանող եկեղեցիներուն։ 
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Հանրային կրթության և Դավանանքի նախարար՝ Ն. Յորգա։ 

«Պայքար»‚ 1937 թ. № 214‚ սեպտեմբերի 12 («Ռումինահայ կյանք»)։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին ռումեն հողի վրա‚ Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 

1966‚ էջ 24-25‚ 139-140‚ 189։ Գալփագյան Հովհաննես‚ «Ռումանահայ գաղութը»‚ 

Երուսաղեմ‚ 1979‚ էջ 120-124։ 

Օգոստոսի 1. – Հայկական Մարմնամարզական ընդհանուր միության նախաձեռնու-

թյամբ‚ Բուխարեստի հայ երիտասարդների մի խումբ՝ Հակոբ Սիրունու գլխավորությամբ‚ 

բանակում է Վըլենի դը Մունտենում (նաև՝ Վըլենի. գյուղաքաղաք Բուխարեստից հյուսիս‚ 

որտեղ իր հանգիստն էր անցկացնում Նիկոլա Յորգան)։ Արշավը տևում է շուրջ 10 օր‚ որի 

ընթացքում մասնակիցները հանդիպումներ և հարցազրույցներ են ունենում պրոֆ. Յորգա-

յի հետ։ Այդ չվերթի մասնակիցներից էր նաև Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 377-
379։ 

Նոյեմբերի 19. – Ռումինական Թագավորության Մինիստրների խորհուրդը հաստա-

տում է երկրի տարածքում գործող Հայկական Լուսավորչական եկեղեցու թեմական կանո-

նադրությունը։ Մինիստրների խորհրդի այս որոշումը նույն թվականի նոյեմբերի 29-ին վա-

վերացվում է արքայական հրովարտակով։ 

Հ.Ճ. Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին ռումեն հողի վրա‚ Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 
1966‚ էջ 139-140‚ 189-196։ 

1 9 3 2 

Փետրվարի 29. – Նիկոլա Յորգայի հրավերով Ռումինիա ժամանած գրականագետ-

բանասեր Արշակ Չոպանյանը Բուխարեստի «Աթենեում» դահլիճում հանդես է գալիս հայ 

մշակույթին նվիրված հրապարակային դասախոսությամբ։ Երեկոն նախագահում էր Նիկո-

լա Յորգան։ «Հայ արվեստի բնորոշ առանձնահատկությունները» խորագիրը կրող հաջորդ 

դասախոսությամբ Չոպանյանը հանդես է եկել մարտի 3-ին‚ Բուխարեստի «Ֆունդացիա 

Կարոլ» դահլիճում‚ «Հայ դասական և ժողովրդական բանաստեղծությունը» թեմայով եր-

րորդ դասախոսությամբ՝ մարտի 7-ին‚ և վերջապես՝ «Հայ ժամանակակից բանաստեղծու-

թյունը» թեման ունեցող չորրորդ դասախոսությամբ՝ մարտի 9-ին։ Արշակ Չոպանյանի դա-

սախոսություններին‚ ի թիվս այլ ունկնդիրների‚ ներկա էր Լևոն-Կարապետ Պալճյանը‚ ով և 

հանդես է գալիս նրա գործերի արտասանությամբ։ 
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«Առաջին դասախոսության օրը‚ – այս կապակցությամբ գրում էր Հակոբ Սիրու-

նին‚ – Չոպանյանի հետ բեմ ելավ և Յորգա և ջերմ բառերով ներկայացուց բանա-

խոսը‚ ըսելով‚ որ անոր ներկայությունը Բուխարեստ մշակութային դեպք մըն է‚ 

հետո փառաբանությունը ընելով հայ ժողովուրդին‚ իբրև ցեղի մը‚ որ իրեն պար-

տադրված դաժան պայմաններուն հակառակ‚ տքնած ու ստեղծագործած է միշտ 

մշակույթի բոլոր մարզերուն վրա‚ տալով այսպես իր նպաստը մարդկային քա-

ղաքակրթության»։ 

Երկրորդ դասախոսության ժամանակ‚ մինչև սկսելը «Յորգա ներկա էր և խոսք 

առավ։ Անգամ մը ևս ծանոթացուց բանախոսը հանրության‚ ըսելով‚ որ Չոպան-

յան ոչ միայն ականավոր հայ գրագետ մըն է‚ հայ գրականության այսօրվա փառ-

քերեն մին‚ այլ նաև մեկը‚ որ տասնյակ տարիներե ի վեր կը տքնի Ֆրանսայի մեջ՝ 

Եվրոպային ճանչցնելու և սիրցնելու համար հայ ժողովուրդը‚ լույսին հանելով 

հայ ժողովուրդի հոգեկան գանձը և նմույշներ տալով անկե օտարին. վկա շարքը 

իր «Վարդենիք»-ներուն‚ որոնց մեջ հայ հոգին կցոլանա իր ամենեն գեղեցիկ ար-

տահայտություններուն մեջ։ Յորգա հետո‚ քանի մը սիրալիր խոսքեր ուղղեց 

իրեն՝ Չոպանյանին ալ»։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 290-
292։ 

Ապրիլի 10. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Հուսիկ Արքեպիսկոպոս Զոհրապյանի 

նամակը Բուխարեստից Էջմիածին‚ Գարեգին Հովսեփյանին։ 

Բուլղարիայի‚ Հունաստանի և հայկական մյուս գաղութների հոգևոր թեմերի 

«ողբալի վիճակը» նկարագրելուց հետո‚ Զոհրապյանը հավելում է. «Իմ թեմը այդ 

կողմից հանդարտ է. գլխավոր պատճառն այն է‚ որ ես ոչ մեկ կողմ չեմ բռնում»։ 

Մայիսի 24. – Բուխարեստի «Միսաքյան-Քեսիմյան» հայկական ազգային վարժարա-

նում սկսվում են տարեվերջյան քննությունները‚ որոնք տևում են մինչև հունիսի 16-ը։ Ի 

թիվս այլ առարկաների (Հայերեն‚ Քաղաքացիական ուսմունք‚ Երաժշտություն‚ Լատինե-

րեն և այլն)‚ աշակերտները հունիսի 1-ին քննություն են հանձնում Ռումիներեն լեզու և հու-

նիսի 10-ին՝ Ռումիներեն պատմություն և աշխարհագրություն առարկաներից։ Քննություն-

ները ընդունում էր ուսուցիչ Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 
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«Արազ»8‚ 1932 թ. № 4‚ հուլիսի 5 («Ժամանակացույց Ազգային վարժարանի 

ավարտող դասարանի ամավերջի քննությանց»)։ 

Հունիսի 4. – Բուխարեստի «Քասա Ֆեմեյի» դահլիճում տեղի է ունենում հոբելյանա-

կան հանդիսավոր երեկո‚ նվիրված հայ ժողովրդի ազգային տոնին։ «Սրահը կհորդեր բազ-

մությամբ և ոգևորությամբ‚ օրվան բանախոսությունը ըրին պպ. Հ. Պապիկյան և Սարգիս 

Սրենց»։ 

Երեկոյի երկրորդ՝ գրական-գեղարվեստական բաժնում‚ ի թիվս այլոց‚ գեղարվես-

տական արտասանությամբ հանդես է գալիս Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

«Արազ»‚ 1932 թ. № 3‚ հունիսի 12 («Հայ ազգային տոնը Ռումանիո մեջ»)։ 

Օգոստոսի 4. – Բուխարեստի հայկական «Րաֆֆի» երիտասարդական կազմակեր-

պության նախաձեռնությամբ‚ «թարմ ու տաք մթնոլորտի մը մեջ‚ ստվար բազմություն մը 

կազմող ունկնդիրներու ներկայության» տեղի է ունենում Սարգիս Սարունու հրապա-

րակային դասախոսությունը «Կուսակցությունները գաղութներու մեջ անհրաժե՞շտ են‚ թե՞ 

ոչ» թեմայով։ Դասախոսությանը ներկա էր նաև Լևոն-Կարապետ Պալճյանը‚ ով‚ ի թիվս 

այլոց (Վ. Կեմիճյան‚ Ս. Սայն‚ Հ. Սվաճյան)‚ իր մասնակցությունն է բերում զեկուցման շուրջ 

ծայր առած մտքերի փոխանակությանը։ 

1932 թ. սկզբներին Բուխարեստի 12 գրասեր հայ երիտասարդներ դիմում են 

ռումինահայ թեմի հոգևոր և աշխարհիկ ներկայացուցիչներին‚ խնդրելով նրանց 

համաձայնությունը՝ մշակութային մի կազմակերպություն ստեղծելու համար։ 

Որոշված էր‚ որ այդ կազմակերպությունն ունենալու էր «Րաֆֆի» անվանումը և 

զբաղվելու էր «բնաշխարհիկ և տարաշխարհիկ» հայ գրականության ու մշակույ-

թին առնչվող հարցերը վերլուծելու և տարածելու աշխատանքներով։ Համայնքի 

տարեց անդամները նորաստեղծ ընկերության աշխատանքային ծրագրում որոշ 

շտկումներ մտցնելուց հետո‚ տալիս են իրենց համաձայնությունը և «Րաֆֆի» 

                                                           
8 «Արազ» եռօրյա թերթը սկսել է հրատարակվել Բուխարեստում 1932 թ. մայիսի 15-ից։ Այն բաղկացած էր չորս 

մեծադիր էջերից։ Տպագրվում էր բարձրորակ թղթի վրա‚ ուներ գեղեցիկ ձևավորում և հարուստ էր ռումինա-

հայ կյանքին ու գործիչներին վերաբերվող լուսանկարներով։ Չնայած սկզբում որպես խմբագիր նշվում էր 

Արտաշես Թովմասյանը‚ որից հետո՝ Վ. Չուլջյանը‚ բայց նրան գաղափարական ուղղություն տվողը Հակոբ Ճ. 

Սիրունին էր‚ ով նաև հանդես էր գալիս բազմաթիվ հոդվածներով։ «Արազը» դադարեցրել է իր գործունե-

ությունը 1944 թ. վերջին։ 

 Հիշեցնենք նաև‚ որ «Արազի» լրիվ հավաքածուն Երևանի գրապահոցներում գտնելն անկարելի եղավ։ Ձեռքի 

տակ ունեցել ենք պարբերականի՝ 1932 թ. մայիսի 15-ից (№ 1) մինչև 1937 թ. դեկտեմբերի 19-ի (№ 563) 

համարները։ 
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մշակութային միությունը սկսում է իր գործունեությունը։ Քիչ անց՝ 1932 թ. հոկ-

տեմբերի 29-ին միությունը պաշտոնապես ճանաչում է նաև Ռումինական կա-

ռավարությունը։ 

Ոգևորված հաջող մեկնարկից‚ «Րաֆֆին» սկսում է եռանդագին գործունեու-

թյուն ծավալել։ Իրար են հաջորդում հրապարակային դասախոսությունները‚ 

որոնք տեղի էին ունենում հինգշաբթի օրերը և վարում էին համայնքի կարող 

ուժերը՝ Արտ. Տիրացյան‚ Հ.Ճ.Սիրունի‚ Վ.Մեշտուտճյան։ 

«Արազ»‚ 1932թ. № 18‚ օգոստոսի 7 («Րաֆֆիի» դասախոսությունները»)‚ 

1934թ. № 262‚ դեկտեմբերի 30 («Րաֆֆի» մշակութային միության անդրանիկ 

պատգամավորական ժողովը)‚ № 267‚ հունվարի 30 («Հինգերորդ «Րաֆֆին»»)։ 

Սեպտեմբերի 15. – Բուխարեստում իր հերթական ուսումնական տարեշրջանն է 

սկսում տեղի հայկական «Միսաքյան-Քեսիմյան» ազգային երկսեռ վարժարանը։ Վերջինս 

ուներ 371 աշակերտ-աշակերտուհի‚ որոնք բաշխված էին հետևյալ ձևով։ Մանկապարտեզ-

47‚ Ա.կարգ-70‚ Բ. կարգ-74‚ Գ.կարգ-68‚ Դ. կարգ-50‚ Ե. կարգ-29‚ Զ. կարգ-15 և Ե. կարգ-18 

սովորող։ Վարժարանի ուսուցչական կազմը ներկայանում էր հետևյալ ձևով. Գ. Ղազարյան 

(տնօրեն)‚ Մ. Թամրազյան‚ Հ. Պապիկյան‚ Ղ. Կոնիկյան‚ Լ. Պալճյան‚ Հ. Գարիպյան‚ Ա. Տի-

րացյան‚ դոկտ. Ֆուրունճյան‚ Հար.Սիրունյան‚ Գ. Սարգիսյան‚ Գ. Ճերրահյան‚ օր. Ս. Գան-

թարճյան‚ տիկ. Մ. Շահնազարյան‚ օր. Մ. Բոգդան‚ Պ. Չունթու‚ Արթենի և Իոնեսկու։ Ըստ 

այդմ վարդարանն ուներ տասնվեց ուսուցիչ‚ որոնցից երեքը՝ ռումինացի։ 

«Արազ»‚ 1932թ. № 32‚ սեպտեմբերի 25 («Ազգային վարժարանը»)։ 

Սեպտեմբեր. - Լևոն-Կարապետ Պալճյանը Բուխարեստի պետական համալսարա-

նին ներկայացնելով համապատասխան փաստաթղթերը և հաջողությամբ հանձնելով ըն-

դունելության քննությունները‚ ուսանող է արձանագրվում Պետական համալսարանի գրա-

կանության և փիլիսոփայության ֆակուլտետի առաջին կուրսում‚ մասնագիտություն ընտ-

րելով մանկավարժությունը‚ հոգեբանությունը և հասարակական գիտությունները։ 

«Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)»‚ 
Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 11։ 

Աշուն. - Լևոն-Կարապետ Պալճյանը ընդունվում է «Հայ ուսանողների միության» 

կազմակերպության շարքերը‚ ապա և՝ դառնում է այդ ընկերության գործուն անդամներից 

մեկը։ 
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Հետագայում անդրադառնալով այդ ընկերության աշխատանքներին‚ Վեհա-

փառ Հայրապետը գրում էր. «Երբ ձեր տարիքը ունեինք (Վեհափառը զրուցում է 

Փարիզի «Մարի Նուպար» ուսանողական տանը հավաքված ուսանողության 

հետ. Ս.Շ.)‚ սկսած էինք ուսանիլ Բուխարեստի համալսարանին մեջ։ Այնտեղ ալ 

կազմած էինք հայ ուսանողական միություն մը‚ թեև մեր թիվը ձեզի չափ մեծ չէր‚ 

25-28 հոգի‚ որոնք Համալսարանի զանազան ճյուղերուն մեջ կուսանեին։ Հայ 

կյանքին հետ կապ պահելն էր մեր բոլորի նպատակը և երբեմն կսարքեինք 

հավաքույթներ‚ ուր մեզմե յուրաքանչյուրը խոսք կառներ իր կարգին։ Մենք ալ 

ընտրեցինք նյութ մը և անոր շատ տարօրինակ անուն մը դրինք‚ «Կարժե՞ հայ 

մնալ»։ Շատեր քննադատեցին‚ որ նման նյութ մը ընտրած ենք. «Ամոթ չէ՞‚ որ հայ 

ուսանող մը այդպիսի հարցում մը կընե»։ Բայց չշեղեցանք նպատակեն և սովո-

րականեն տարբեր ձևով բան մը ընելու ցանկությամբ‚ ինչ որ հատուկ է ձեզի ալ և 

օգտակար‚ համարձակեցանք խոսիլ այդ նյութի վրա‚ որովհետև կկարծեինք‚ թե 

կարելի է քննել ամեն բան։ Վերջ ի վերջո‚ հարցումը չէ‚ որ արժեք ունի‚ այլ այդ 

հարցը լուծելու ձևը‚ հարցումին տրվող պատասխանը։ Դեկարտ նոր հար-

ցումներ դնելով է‚ որ դարագլուխ մը բացած է արևմտյան քաղաքակրթության 

մեջ։ Կարգ մը փիլիսոփաներ կըսեն‚ թե «մարդը էակ մըն է‚ որ հարցումներ դնել 

գիտե»։ Երբ մենք ալ հարցումը դրինք‚ հոգիի կազմության շրջանին մեջ էինք։ 

Անոնք‚ որ Մեզ քննադատեցին ադոր համար‚ չենք գիտեր‚ թե ինչքա՛ն լավ հայեր 

մնացին։ Հարցումներե խուսափիլը չի նշանակեր միշտ՝ ճշմարիտ ուղղության 

մեջ ըլլալ»։ 

«Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Տ.Տ. Վազգեն Ա.-ի ուղևորությունը»‚ Էջմիածին‚ 
1956‚ էջ 275։ 

Նոյեմբերի 7. – Ռումինահայ «Արազ» թերթը անդրադառնալով Բուխարեստում իր 

գործունեությունը ծավալող «Հայ Մարմնակրթական ընդհանուր միության» աշխատանք-

ներին‚ արձանագրում է‚ որ այդ շարժման մեջ են «հասակ նետած և դարձած են այսօր այդ 

շարժման ղեկավարները‚ օրինակ՝ Հ. Միրիջանյանը‚ Լ. Պալճյանը‚ Ժ. Գարագաշյանը‚ եղ-

բարք Թումաճանյանները‚ Հ. Արզումանյանը և ուրիշներ»։ 

«Արազ»‚ 1932թ. № 50‚ նոյեմբերի 27 («Տասնամյակի առիթով»)։ 
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Նոյեմբերի 12. – Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում գումարված Համազգային-Եկեղեցական 

սրբագումար ժողովը իր հերթական նիստում‚ ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ Ամե-

նայն Հայոց Կաթողիկոս և Ծայրագույն Պատրիարք է ընտրում Խորեն եպիսկոպոս Մու-

րադբեկյանին։ Նոյեմբերի 13-ին Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարում տեղի է ունենում Խորեն Ա 

նորընտիր կաթողիկոսի հանդիսավոր օծումը։ 

Մ.Մաշտոցի անվ. Մատենադարան‚ Կաթողիկոսական դիվան‚ թղթ. № 239‚ 
վավ. № 293 («Խորեն Ա կաթողիկոսի անդրանիկ կոնդակը») 

Անդրադառնալով այս հարցում Հայաստանի կառավարության վարած քաղաքակա-

նությանը‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Հուսիկ արքեպիսկոպոս Զոհրապյանը գրում էր. 

«Խորհրդային Հայաստանի կառավարության բռնած դիրքը կաթողիկոսական հարցում‚ 

ամեն գովասանքի ու շնորհակալության արժանի է։ Դաշնակցությունը սպասում էր‚ որ 

չպիտի թույլ տրվի կաթողիկոսական ընտրություն կատարել։ Հանկարծակիի եկան‚ երբ 

կաթողիկոսական ընտրությունը կատարվեց։ Դաշնակցական մամուլը չի գիտեր‚ թե ինչ 

ընե ամեն ինչ վարկաբեկելու համար։ Բարեբախտությունն այն է‚ որ իրենց վրա ուշադրու-

թյուն դարձնող չկա»։ 

Մ.Մաշտոցի անվ. Մատենադարան‚ Գարեգին Հովսեփյանի ֆոնդ‚ թղթ. № 96‚ 
վավ. № 1410։ 

Գրեթե նույն տեսակետն է զարգացնում Գարեգին Հովսեփյանին՝ 1932 թ. նոյեմ-

բերի 20-ին գրած իր նամակում Երուսաղեմի պատրիարք Թորգոմ արքեպիսկո-

պոս Գուշակյանը. «Մենք բառ չունենք‚ – գրում էր նա‚ – հայտնելու նաև մեր ջեր-

մագին գնահատանքը Հայաստանի կառավարության կողմե այս առթիվ ցուցված 

բարձրորեն ազնիվ և արդարամիտ վերաբերմունքին համար։ Այս երկու և կես 

տարիներու հապաղման միջոցին‚ երբ գտնվեցան կարճատեսներ‚ որոնք այլընդ-

այլո մեկնաբանություններով պղտորեցին ազգային զգացումը‚ մենք միշտ մնա-

ցինք մեր հուսալից դրության մեջ‚ և մեր կրոնաթերթին՝ «ՍԻՈՆԻ» մեջ պաշտ-

պանեցինք միշտ այն տեսությունը‚ թե Հայաստանի կառավարությունը երբեք 

չկրնար տարածել որևէ ձգտում կամ նպատակ‚ Հայության կյանքին մեջ տկա-

րացնելու Հայ եկեղեցիին գաղափարն ու զգացումը‚ որոնք հայ ազգության և Հայ 

Հայրենիքին ամենեն պահպանիչ ազդակներն եղան ցարդ‚ և ասկե վերջն ևս 

նույն պատվական կառավարությունը իր կարելին պիտի չզլանա Հայրապետա-

կան սրբության դիրքին պահպանման համար‚ և ի սփյուռն աշխարհի ցրված 
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հայրենազուրկ Հայության սիրտը իր հոգևոր մորը՝ Սուրբ Էջմիածնի հետ կեն-

դանի հաղորդակցության մեջ պահելու համար»։ 

ՊԿՊԱ‚ Կաթողիկոսական դիվան‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ. № 161 (Գրու-
թյուններ և հեռագրեր Խորեն Ա կաթողիկոսին... նրա ընտրվելու կապակցու-
թյամբ)։ 

Դեկտեմբերի 11. – Բուխարեստում հանդիսավոր պայմաններում տեղի է ունենում 

կրթական-երիտասարդական «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» նորակառույց 

ակումբի բացումը։ «Ներկայացուցիչներ ունեին Թաղականությունը‚ ՈՒսուցչական մարմի-

նը‚ Երևան միությունը‚  ՈՒսանողական միությունը և «Կոմիտաս» երաժշտական միությու-

նը»։ «Հայ Մարմնակրթական ընդհանուր միության» հասարակական դերի և դաստիարակ-

չական մեծ գործի մասին զեկուցումներով հանդես են գալիս Ա. Գասարճյանը‚ Հ. Պապիկ-

յանը‚ Թ. Շիշմանյանը‚ Վ. Կեմիրճյանը և ուրիշներ։ Վերջում‚ «ակումբին հանձնախումբին 

կողմե խոսք ըրավ պ. Կարապետ Պալճյան‚ որ շնորհակալություն հայտնեց բոլոր ներկանե-

րուն և բացատրեց այն դերը‚ որ պիտի ունենա Հ.Մ.Ը.Մ.- այս նոր ակումբը»։ 

«Արազ»‚ 1932թ. № 55‚ դեկտեմբերի 15 (««Հ.Մ.Ը.Մ. »-ի ակումբին բացումը»)։ 

Դեկտեմբերի 18. – Բուխարեստում‚ իրենց սեփական ակումբում իրավաբան Պերճ 

Կարապետյանի նախագահությամբ և Լևոն Պալճյանի քարտուղարությամբ, իր աշխա-

տանքներն է սկսում «Ռումինահայ ուսանողների միության» տարեկան ընդհանուր ժողովը‚ 

որին ներկա էին 26 անդամներ։ Ընկերության աշխատանքների մասին հաշվետու զեկու-

ցումով հանդես է գալիս նախագահ Վ. Կեմիրճյանը։ 

Զեկուցումից հայտնի է դառնում‚ որ ուսանողական միությունը մեկ տարվա ըն-

թացքում կազմակերպել է հասարակական դասախոսություններ‚ իր մասնակ-

ցությունն է բերել «Հայ մշակույթի» օրվա հետ կապված հանդիսություններին‚ 

նամակագրական կապի մեջ է մտել Փարիզի‚ Միլանի‚ Նանսիի‚ Բեռլինի‚ Վիեն-

նայի՝ համապատասխան բնույթն ունեցող ուսանողական կազմակերպություն-

ների հետ։ «Ռումինահայ ուսանողների միության» անդամների թիվը հասել է 46 

հոգու‚ հաշվետու ժամանակաշրջանում ընկերությունն ունեցել է 10.000 լեյ 

մուտք  և 6.000 լեյ ելք»։ 

«Արազ»‚ 1932թ. № 58‚ դեկտեմբերի 25 (««ՈՒսանողական միության ընդհա-
նուր ժողովը»)։ 
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Հունվարի 19. – Բուխարեստի «Րաֆֆի» կրթական-մշակութային միության դահլի-

ճում տեղի է ունենում Վահան Կեմիրճյանի հրապարակային դասախոսությունը «Պատե-

րազմը՝ քաղաքակրթության ազդակ» թեմայով։ Ներկա էին մեծ թվով ունկնդիրներ‚ իսկ 

«դասախոսությունը հայտարարված ըլլալով վիճաբանական‚ խոսք առին նաև պպ. Գևորգ 

Քեսթանյան‚ Լևոն Պալճյան‚ Խ. Եգանյան և Մյուրոն Մեսցելի»։ 

«Արազ»‚ 1933թ. № 67‚ հունվարի 26 («Րաֆֆիի» բեմը»)։ 

Հունվարի 22. – Բուխարեստի «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» ակում-

բում տեղի է ունենում այդ կազմակերպության ընդհանուր անդամակցական ժողովը։ 

Մտքերի գործունյա փոխանակումից հետո‚ ընտրվում է «Հ.Մ.Ը.Մ.»-ի նոր վարչություն‚ 

հետևյալ կազմով. Հ. Փիրանյան–ատենապետ‚ Ա.Խաշխաշյան-ատենադպիր‚ Վ. Սվաճյան-

գանձապահ‚ Հ.Միրիջանյան-ջոկատների ընդհանուր ղեկավար‚ Ժ.Գարագաշյան և 

Կարապետ Պալճյան-անդամներ։ 

«Արազ»‚ 1933թ. № 68‚ հունվարի 29 («Հ.Մ.Ը.Մ.»-ի կյանքեն»)։ 

Հունվարի 27. - Բուխարեստի «Րաֆֆի» կրթական-մշակութային միության դահլի-

ճում տեղի է ունենում գրական բանավեճ‚ Ավ. Ահարոնյանի «Խայլը» պատմվածքի շուրջ։ 

Դահլիճում ներկա էին մեծաքանակ ունկնդիրներ։ Բանավեճն ընթացել է աշխույժ մթնո-

լորտում։ «Ի վերջո‚ Ժյուրին‚ որ կազմված էր պ. Հակոբ Ճ. Սիրունիի նախագահությամբ‚ և 

որուն անդամներն էին պպ. Հրաչ Բանիկյան‚ Հակոբ Քյուչուքյան‚ Խ. Եգանյան և Լևոն 

Պալճյան‚ հետևյալ եզրակացությանց հանգեցան. 

Ա. Ճակատագիրն ինքնին գոյություն չունի։ 

Բ. Նախապաշարումներն ու ավելորդապաշտություններն են‚ որ մարդոց մեջ ստեղ-

ծած են նման գաղափար մը։ 

Գ. Մարդիկ կրնան հետևաբար դրությունը փոխել։ 

Դ. Մարդկային ուժերեն վեր եղած պատահարները ճակատագիր չեն նշանակեր։ 

Ե. Ավետիք Ահարոնյան ուզած է կռվիլ ժողովրդական այն նախապաշարման դեմ‚ թե 

հայը տկար է‚ և չի կրնար իր թշնամին զգետնել»։ 
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Ժյուրիի հանձնարարությամբ‚ այս եզրակացությունը դահլիճում կարդացել է Լևոն-

Կարապետ Պալճյանը։ 

«Արազ»‚ 1933թ. № 68‚ հունվարի 29 («Րաֆֆիի» բեմը»)։ 

Փետրվարի 12. – Բուխարեստի «Երևան» գրական-գեղարվեստական միության 

կենտրոնական սրահում «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» վարչության 

անդամ Լևոն Պալճյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում այդ կազմակերպության գե-

ղարվեստական հանդիսավոր երեկոն։ Ներկա էին ընկերության անդամները‚ նրանց ծնող-

ները և «համակիրների հոծ բազմություն մը»։ 

Բացելով գեղարվեստական երեկոն‚ Լևոն Պալճյանը «հանուն վարչության ողջունեց 

ծնողները»‚ ապա հանգամանորեն կանգ առավ «Հ.Մ.Ը.Մ.»-ի կողմից հայազգի երիտասար-

դության բնագավառում տարվող կրթական-մարմնամարզական աշխատանքների հետ 

կապված մի քանի հարցերի վրա։ 

Երեկոն ավարտվել է գեղարվեստական մասով։ 

«Արազ»‚ 1933թ. № 74‚ փետրվարի 19 («Բուխարեստ»)։ 

Ապրիլի 6. – Բուխարեստի «Րաֆֆի» միության սրահում‚ քաղաքի հայ համայնքի նա-

խաձեռնությամբ և Հակոբ Ճ. Սիրունու նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում մեծ հանդիսու-

թյուն‚ նվիրված Նիկոլա Յորգային Բրեմոնի մրցանակ շնորհելուն (այն շնորհվել է Փարի-

զում‚ նույն թվականի փետրվարի 16-ին)։ Այդ մրցանակին Յորգան արժանացել էր Կիլիկ-

յան Հայաստանին նվիրված ուսումնասիրության համար։ Ի թիվս այլոց‚ հանդիսությանը 

ներկա էր Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

«... Բազմաթիվ ուղերձներե հետո խոսեցավ նույնպես ինքը՝ Յորգան‚ ուր ան-

գամ մը ևս ոգեկոչեց հայ արժեքները և հռչակեց իր անխախտ հավատքը հայ ժո-

ղովուրդի մեծ ապագային համար»։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին Ռումեն հողի վրա. Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 

1966 թ.‚ էջ 190։ Նույնի՝ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972 թ.‚ 

էջ  432։ 

Մայիսի 4. - Բուխարեստի հայկական «Րաֆֆի» գրական-մշակութային տան դահլի-

ճում տեղի է ունենում Ժիրայր Գարագաշյանի հրապարակային դասախոսությունը «Հիտ-

լերիզմը» թեմայով։ 
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Դասախոսության ավարտից հետո տեղի է ունենում թեր ու դեմ մտքերի փոխանա-

կություն‚ որին մասնակցում են Մ. Թամրազյանը‚ Գ. Քեսթանյանը‚ Կարապետ Պալճյանը‚ 

Վ. Կեմիրճյանը և Հակոբ Ճ. Սիրունին։ 

«Արազ»‚ 1933թ. № 96‚ մայիսի 7 («Րաֆֆիի» կյանքեն»)։ 

Մայիս-հունիս. – Լևոն-Կարապետ Պալճյանը հաջողությամբ հանձնում է Բուխա-

րեստի պետական համալսարանի Գրականության և փիլիսոփայության ֆակուլտետի 

առաջին կուրսի տարեվերջյան քննությունները և փոխադրվում երկրորդ կուրս։ 

Համալսարանում‚ սկսած առաջին կուրսից‚ Լևոն-Կարապետ Պալճյանը‚ ի թիվս 

այլոց ունկնդրել է ականավոր գիտնական‚ պրոֆ. Նիկոլա Յորգայի դասա-

խոսությունները։ Վերջինս 1932 թ. հունիսի 2-ին ազատվել էր Ռումինական Թա-

գավորության վարչապետի պաշտոնից (այն ստանձնել էր 1931 թ. ապրիլի 17-ից) 

և աշխատանքի էր անցել Պետական համալսարանում‚ որպես «Միջնադարի 

պատմություն» առարկայի դասախոս։ Այս ժամանակվանից էլ սկսվել է ռու-

մինացի հռչակավոր մտավորականի և նրա հայազգի ուսանողի մտերմությունը։ 

Հունիսի 1. - Բուխարեստի հայկական «Րաֆֆի» գրական-մշակութային տան դահլի-

ճում‚ մեծաքանակ ունկնդիրների ներկայությամբ‚ տեղի է ունենում Կարապետ Պալճյանի  

հրապարակային դասախոսությունը «Օսվալդ Շպենգլերը և իր վարդապետությունը» թե-

մայով։ Դասախոսությունը լսվում է մեծ հետաքրքրությամբ‚ զեկուցողին տրվում են բազ-

մաթիվ հարցեր։ 

«Արազ»‚ 1933թ. № 101-102‚ մայիսի 28 («Դասախոսություն»)։ № 104‚ հունիսի 4 
(«Դասախոսություններ»)։ 

Հունիսի 15. – Բուխարեստի հայկական «Րաֆֆի» գրական-մշակութային տան դահ-

լիճում տեղի է ունենում հրապարակային վիճաբանական դասախոսություն «Նոր սերուն-

դը» թեմայով։ Զեկուցող Գ. Քեսթանյանը հանդես է գալիս «Գործի դնենք նոր սերունդը» տե-

սակետը զարգացնող ելույթով‚ իսկ հակադրվելով նրան‚ Հակոբ Ճ. Սիրունին զարգացնում է 

«Նոր սերունդ չկա» դրույթը։ 

Զեկուցումների շուրջ ծայր առած մտքերի փոխանակությանը մասնակցում են 

տասնչորս հոգի‚ որոնց թվում՝ Ժ. Գարագաշյանը‚ Վ. Պապիկյանը‚ Կարապետ Պալճյանը‚ 
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Ա. Սայանը և ուրիշներ‚ «որոնք արտահայտվեցան թեր ու դեմ‚ միանալով դասախոսներեն 

մեկուն կամ մյուսին կարծիքին»։ 

«Արազ»‚ 1933թ. № 108‚ հունիսի 18 («Ռումինահայ կյանք»)։ 

Հունիսի 18. – Բուխարեստի նույն դահլիճում տեղի է ունենում հրապարակային վի-

ճաբանական ժողով «Խորհրդային Հայաստանի մեջ ինքնուրույն մշակույթ կրնա՞ զարգա-

նալ» թեմայով։ Առաջին զեկուցող Մ. Թամրազյանը զարգացնում էր այն միտքը‚ որ 

Խորհրդային Հայաստանի պայմաններուն ինքնուրույն մշակույթի զարգացումն անկարելի 

է‚ երկրորդ զեկուցողը՝ Հակոբ Ճ. Սիրունին իր ելույթում պաշտպանում էր տրամագծորեն 

հակառակ տեսակետը։ Երկու դասախոսների ելույթներից հետո «ներկաներեն խոսք առին 

պպ. Ե. Սարգիսյան‚ Գ. Քեսթանյան‚ Կարապետ Պալճյան‚ Խ. Եգանյան և ուրիշներ»։ 

«Արազ»‚ 1933թ. № 110‚ հունիսի 25 («Ռումինահայ կյանք»)։ 

Հուլիսի 20. – Բուխարեստի նույն միության դահլիճում տեղի է ունենում հրապարա-

կային վիճաբանական դասախոսություն հետևյալ թեմայով. «Անհատը թե միջավայրը կգե-

րիշխե արվեստի մեջ»։ Զեկուցումներով հանդես են գալիս Կարապետ Պալճյանը և Վահան 

Կեմիրճյանը։ 

«Առաջին խոսողն էր պ. Կարապետ Պալճյան‚ որ ջանաց ապացուցանել‚ թե 

արվեստի մեջ գերիշխողը միջավայրի ազդեցությունն է‚ որովհետև գեղարվես-

տական երկերը կախում ունեն իրենց ժամանակեն‚ շրջապատեն և ընկերութե-

նեն‚ և միջավայրն է‚ որ կհայթայթե երկի մը նյութը‚ գաղափարը‚ արտահայտու-

թյան միջոցները‚ ձևը‚ ոճը‚ ոգին։ Տաղանդներն անգամ‚ որոնք իրենց կնիքը 

կդնեն արվեստի գործերուն վրա‚ զերծ չեն իրենց միջավայրեն‚ իրենք իսկ ազդե-

ցությունը ըլլալով այդ միջավայրին։ 

Հակաճառեց պ. Վահան Կեմիրճյան‚ իր կարգին ջանալով փաստել‚ թե 

արվեստի գործերուն մեջ անհատական տարրն է‚ որ կգերիշխե‚ իսկ միջավայրը 

հում նյութն է‚ որ կուտա արվեստագետին ձեռքը։ Հեղինակ մը ապրելու համար 

պետք է համապատասխանե տվյալ շրջանի մը և տվյալ միջավայրի մը մտայ-

նության‚ բայց գործեր ալ կան‚ որ իրենց ատենին չեն ըմբռնվիր‚ ու ավելի հետո է‚ 

որ կանցնին աշխարհի մեծագույն ստեղծագործությանց կարգը»։ 
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Զեկուցումներին հաջորդում է մտքերի աշխույժ ու գործունյա փոխանակու-

թյուն‚ որից հետո Հակոբ Ճ. Սիրունու նախագահությամբ ստեղծված հատուկ 

ժյուրին ամփոփելով վիճաբանությունները‚ անում է հետևյալ եզրակացությունը. 

«Գրական և գեղարվեստական գործերը անկախ չեն իրենց միջավայրեն. արվես-

տագետը‚ սակայն‚ անոնց վրա կդնե իր անձնական կնիքը։ 

Գեղարվեստական շարժումները‚ այսինքն անոնք‚ որ դպրոց ու հոսանք կստեղ-

ծեն և իրենց միջավայրին վրա կազդեն‚ մարմին առնելու համար պետք չէ‚ որ 

խորթ ըլլան իրենց միջավայրին՝ որքան ալ անհատները դեր խաղան անոնց 

զարգացման մեջ։ 

Հանճարներն է‚ որ վեր են միջավայրին անմիջական ազդեցութենեն‚ ու իրենց 

ինքնածին թափով անմահ գործեր կստեղծեն։ Անոնց երկերը դարերու դիմանա-

լու համար պետք է որ ունենան տիեզերական գիծը‚ այն‚ որ վեր է շրջաններեն ու 

միջավայրներեն»։ 

«Արազ»‚ 1933թ. № 118‚ հուլիսի 23 («Րաֆֆիի» կյանքեն»)։ 

Սեպտեմբեր. – Լևոն-Կարապետ Պալճյանը սկսում է հաճախել Բուխարեստի պետա-

կան համալսարանի Գրականության և փիլիսոփայության ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի 

դասերին։ 

«Ամեն առավոտ համալսարան գնալիս՝ որդիս համբուրում էր ինձ‚ ես էլ փո-

խադարձաբար համբուրում էի նրան և օրհնանքի խոսքերով ճանապարհ դնում։ 

Այդպիսի կարգ էր սահմանված մեր ընտանիքում և դա լավ կարգ էր։ ՈՒ երբ 

Լևոնը դուրս էր գալիս տնից դասի գնալու‚ ես հայացքով երկա՜ր‚ երկա՜ր ուղեկ-

ցում էի նրան։ Գեղեցիկ էր նա‚ առնական շարժուձևով‚ գեղահասակ‚ եռանդա-

շատ ու աշխույժ։ Նա իմ միակ հպարտությունն էր‚ իմ հիացմունքը‚ իմ պարծան-

քը‚ իմ երջանկությունը։ Այդպիսի պահերին ինձ թվում էր‚ որ ես արդեն աչքերով 

չէի նայում նրան‚ այլ զգացմունքներով։ Թվում էր‚ որ ես ոչ թե մտքով եմ խոսում 

նրա հետ‚ այլ հոգուս ձայնով։ Մայրերն ինձ կհասկանան‚ որովհետև մայրերն 

այդպիսի ձայն ունենում են։ Եվ հոգուս ձայնն էլ‚ ասես‚ իմ կամքից անկախ‚ իմ 

շրթունքներով աղոթք էր մրմնջում Ամենաբարձրյալին. իմ միակ աղոթքը‚ միակ 

խնդրանքը. «Աստվա՛ծ իմ‚ ամենակարող ու բարեգութ Արարիչ‚ անսպառ արա 
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քո սերն իմ զավակի հանդեպ‚ պահիր-պահպանիր իմ միամորիկին» (Տիրամայր 

Սիրանույշ Պալճյան)։ 

-Բուխարեստի «Հայ ուսանողների միության» պաշտոնական նամակ-ուղերձը Հա-

յաստանի խորհրդային իշխանության ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի նախագահ 

(վարչապետ) Սահակ Տեր-Գաբրիելյանին‚ կրթական-մշակութային և գրական-հասարա-

կական հողի վրա կապեր ստեղծելու իրենց և Հայաստանի մտավորականության հետ։ 

Նույնը՝ 1934 թ.։ 

«Հերկ»‚ 1937 թ. № 7 (դեկտեմբեր)‚ էջ 4 («Մեր Հայրենիքը»)։ 

Հունիսի 1. – Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում գրաբար հրատարակվում է Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոս և Ծայրագույն Պատրիարք Խորեն Ա. Մուրադբեկյանի անդրանիկ կոնդակը‚ 

ուղղված Սփյուռքի հայության բոլոր հոգևոր առաջնորդներին‚ կրթական-մշակութային և 

ազգային-հասարակական կազմակերպություններին‚ ինչպես նաև «համօրէն հաւատաց-

եալ հօտին Հայաստանեայցս Եկեղեցւոյ‚ որ ի Հայաստան աշխարհի‚ ի հայրապետութիւնս 

Խորհրդային Միութեան և յամենայն պետութիւնս ի սփիւռս աշխարհի»։ Վեհափառ Հայրա-

պետը կոչ էր հնարավոր բոլոր ձևերով ու միջոցներով սատար հանդիսանալ Հայաստանի 

խորհրդային իշխանությանը։ 

Կոնդակից. «Ընդ Հայրական ողջունիւ յորդորեմ և զՁեզ‚ զամենայն Առաջնորդս 

թէմօրէից Մերոց‚ զդասս եպիսկոպոսաց և վարդապետաց‚ որք ի Հայաստան աշ-

խարհի‚ ի Խորհրդային Միութեան և յարտասահմանի‚ լինել զգաստ և աչալուրջ 

ի պաշտամանդ‚ ժիր ի քարոզութեան Բանին կենաց‚ օղակ կենդանի ընդ մէջ 

հաւատացեալ ժողովրդոց և Հայրապետական Աթոռոյ‚ զի ամենեքեան Դուք 

հոգևոր որդիք էք Մեծի Տանս և անդամք միաբանական ուխտիս։ Զգուշացուցա-

նեմք մանաւանդ զԱռաջնորդս արտասահմանեան թեմօրէից‚ հեռի կալ և պահել 

զհաւատացեալ Ձեր ժողովուրդ ի կուսակցական պայքարաց և յանախորժու-

թեանց‚ հայելով միայն ի բարոյական և ի կրօնական շինութիւն հօտիդ։ Հայրենի 

երկիրս և համայն ազգ ի սփիւռս կարօտին խաղաղութեան‚ առ ի բուժել զընկա-

լեալ վէրս իւրեանց‚ ուստի և պարտիք գուն գործել վտարել ի միջոյ հաւատա-

ցելոց զամենայն ինչ‚ որ հակառակ կա խաղաղութեան և մի թողուլ զթշնամական 

արարս ընդդէմ Մայր Հայրենեաց Մերոց՝ Խորհրդային Հայաստանի և Կառավա-
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րութեան նորին։ Յորդորեմք և զքահանայս և զամենայն պաշտօնեայս ընդ իշխա-

նութեամբ Ձերով‚ կենցաղավարութեամբ և հաւատարմութեամբ առ մայրս մեր 

Ս. Եկեղեցի‚ օրինակ հանդիսանալ ամենայն հաւատացելոց‚ վառել զջահ հաւա-

տոյ և բարեպաշտութեան ի հոգիս հաւատացելոց։ Ողջունեմք և օրհնեմք զամե-

նայն Ազգային-Եկեղեցական վարչութիւնս և խորհուրդս թեմօրէից և եկեղեցեաց‚ 

որք աստ ի Միութեանս և յարտասահմանեան գաղութս։ 

... Որդեակք իմ հոգևորք‚ ունիմք ասել Ձեզ բան ինչ մխիթարական եւ աւետա-

ւոր‚ զի թէպէտ ըստ բերման դժբաղդ հանգամանաց աւերեցաւ երկիր մեր և տա-

րագրեցաւ կենդանի մնացեալ ժողովուրդն‚ սակայն ողորմութեամբն Աստուծոյ 

շնորհեցաւ մեզ Արարատեան աշխարհն սահմանակից գաւառքն‚ որ օր ըստ օրէ 

ծաղկեալ բարգաւաճի ի շինարարութեան և ի քաղաքակրթական-գիտական և ի 

տնտեսական ամենատեսակ ձեռնարկութիւնս ի ձեռն բարեջան Կառավարու-

թեան Խորհրդային Հայաստանի։ Ժողովուրդ մեր ջան ի գործ եդեալ զաւանդա-

կանն իւր աշխատասիրութիւն և զեռանդ‚ նորոգէ զաւերեալ հայրենիս իւր‚ 

բարեփոխելով զնա յերկիր պտղաբեր և բարեկեցիկ։ Մինչ ի հաստատութիւն 

Խորհրդային Կառավարութեանն ի Հայաստան աշխարհի‚ յերեսաց աղքատու-

թեան երկիրն հազարք հազարաց յազգէ մերմէ խնդրէին զգիւտ պատառ մի հացի 

յօտար քաղաքս Կովկասու‚ Ռուսաստանի և արտասահմանի‚ այժմ երկիր մեր ոչ 

միայն բաւարարէ զկարիս սննդեան և կենաց բնիկ ժողովրդեանն‚ այլ և հետզհե-

տե ընդունի ի ծոց իւր զցրուեալ որդիս յօտար սահմանաց։ Զայս յայտ առնեմք 

Ձեզ‚ որդեակք Մեր սիրելիք‚ յուրախութիւն և ի մխիթարութիւն‚ յորդորելով զՁեզ 

սատարել բարոյապէս և նիւթապէս վերաշինութեան երկրիս‚ զկրթական և զբա-

րենպատակ ամենատեսակ հաստատութեանց ասեմ‚ զվերաշինութենէ քաղա-

քաց և գիւղօրէից‚ զգործարանաց և զծաղկմանէ երկրագործութեան‚ զի Դուք ոստ 

էք միոյ ծառոյն‚ արմատք և բուն կենդանութեան որոյ հաստատեալ կան ի 

պատմական հայրենիս մեր‚ ի Խորհրդային Հայաստանի»։ 

Մ.Մաշտոցի անվ. Մատենադարան‚ Կաթողիկոսական դիվան‚ թղթ. № 239‚ 
վավ. № 293 («Խորեն Ա. Կաթողիկոսի անդրանիկ կոնդակը»)։ 

Նոյեմբերի 5. – Բուխարեստի «Քասա Ֆեմեյի» հաստատության կենտրոնական դահ-

լիճում հայկական հինգ մշակութային կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ տեղի է 

ունենում «Հայ մշակույթի օրվան» նվիրված հոբելյանական հանդիսությունը։ Ելույթներով 
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հանդես են գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Հուսիկ Արքեպիսկոպոս Զոհրապյանը‚ հ. 

Սահակ Կոգյանը‚ Հակոբ Ճ. Սիրունին և ուրիշներ։ 

Հոբելյանական հանդիսության երկրորդ՝ գեղարվեստական մասում «Պարոն Լևոն 

Պալճյան ընթերցումներ ըրավ Ահարոնյանեն‚ Զարյանեն‚ Վարուժանեն ու Տերյանեն‚ 

կտորներ արտասանեց Հայաստանի և արտասահմանի բանաստեղծներեն»։ 

«Արազ»‚ 1933թ. № 148‚ նոյեմբերի 9 («Հայ մշակույթի տոնը»)։ 

Դեկտեմբերի 2. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Հուսիկ Արքեպիսկոպոս Զոհրապյա-

նի նամակը Բուխարեստից Էջմիածին՝ Գարեգին Հովսեփյանին։ 

Անդրադառնալով նորընտիր կաթողիկոսի կոնդակին‚ Զոհրապյանը գրում էր. 

«Թեմերից կարծեմ միայն իմն է‚ որ տակավին չարժանացավ անդրանիկ կոն-

դակը ստանալուն։ Ոչ բարիացակամ տարրերը‚ կուսակցական ոգով տոգորված-

ները լուրեր են տարածում թեմիս մեջ‚ թե առաջնորդը անդրանիկ կոնդակը 

ստացել է‚ բայց թաքցնում է‚ դիտմամբ չի կարդում և այլն‚ որով կամենում են 

իրենց հայտնի չար դիտավորությամբ գրգռություն առաջ բերել թեմիս մեջ‚ իմ 

դեմ լարել ժողովուրդը՝ ինձնից վրեժխնդիր լինելու նպատակով այն չարաչար 

պարտության համար‚ որ կրեցին անցյալ տարի։ 

... Թեմս այժմ համեմատաբար ավելի խաղաղ է‚ քան անցյալ տարի։ Ատամ 

կրճտացնողները անպակաս են։ Առիթ չեն փախցնում զիս հայհոյելու իրենց 

թերթին մեջ։ Կարևորություն չեմ տալիս։ Հիմա էլ‚ մի երկու կաթոլիկ աբեղաների 

ձեռքը գործիք դառնալով‚ կաթոլիկություն են խաղցնում։ Ողորմելինե՜ր։ Այս 

կուսակցականները էլ ամեն չափ ու սահման անցան‚ մեկդի դնելով ամեն պատ-

կառանք. ամոթ ասած բանը նրանց համար գոյություն չունի։ Ես ամուր կերպով 

կանգնած եմ իմ պաշտոնիս պատնեշին վրան։ Շատ հայհոյեցին‚ լուտանքներ 

թափեցին‚ բայց ես կարևորություն չտվի և չեմ էլ տալիս։ Ես իմ գործս գիտեմ. կա-

րիք չունեմ ոչ նրանց աջակցության և ոչ էլ խորհրդին։ Ինձ առաջնորդողը օրենքն 

է և արդարությունը»։ 

Մ.Մաշտոցի անվ. Մատենադարան‚ Գարեգին Հովսեփյանի ֆոնդ‚ թղթ. № 96‚ 
վավ. № 1461։ 
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Դեկտեմբերի 10. – Բուխարեստի «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության»  

(«Հ.Մ.Ը.Մ.») ակումբում բարձրաստիճան հյուրերի «պաշտոնական մարմիններու» և բազ-

մաթիվ հանդիսականների ներկայությամբ տեղի է ունենում հանդիպում ռումինական պե-

տական գործիչ‚ հայազգի Գրիգոր Տրանկու-Յաշի հետ։ Բարձրաստիճան հյուրին ակում-

բում դիմավորում է Լևոն Պալճյանը‚ ով և հանդես է գալիս նրան նվիրված ոգևորիչ ուղեր-

ձով։ 

Պատասխանելով Լևոն Պալճյանի ուղերձին‚ Գ. Տրանկու-Յաշն ասել է. «Երջա-

նիկ կզգամ ինքզինքնիս‚ անգամ մըն ալ գտնվելուս համար ձեր մեջ։ Երջանիկ եմ 

և միևնույն ատեն հպարտ մանավանդ անոր համար‚ որ փորձեցի ըլլալ կապ մը 

բնիկ և եկվոր հայության միջև‚ անոնց‚ որ դարերու ընթացքին այս օրհնյալ հողին 

վրա ապրեցան‚ և անոնց‚ որ եկան ապաստարան գտնել այս հյուրընկալ երկին-

քին տակ։ Երջանիկ սերունդ մըն ենք մենք‚ որովհետև մեր աչքերով տեսանք 

իրականացումը դարավոր իդեալի մը‚ որուն համար զոհվեցան այնքան սե-

րունդներ։ Օրհնված սերունդ‚ որովհետև տեսանք‚ որ մեր աչքերուն տակ ծնավ 

ազատ Հայաստան մը»։ 

«Արազ»‚ 1933թ. № 188‚ դեկտեմբերի 14 («Ռոմանահայ կյանք»)։ 

Դեկտեմբերի 17. – Բուրախեստի «Ռումինահայ ուսանողների միության» դահլիճում 

տեղի է ունենում միության տարեկան ընդհանուր ժողովը «ատենապետությամբ պ. Լևոն 

Պալճյանի և ատենադպրությամբ պ. Լևոն Հարությունյանի»։ Կարդացվում է վարչության 

գործունեության միամյա հաշվետվությունը‚ ապա տեղի է ունենում մտքերի փոխանա-

կություն։ Ընդհանուր ժողովն ավարտվում է վարչության նոր կազմի ընտրությամբ։ 

Անդրադառնալով «Ռումինահայ ուսանողական միության» նպատակներին‚ ժո-

ղովն արձանագրել է. «Թեև ծնած Ռումանիո հողին վրա‚ սնած այս երկրի ավան-

դություններով‚ դաստիարակված անոր ոգիով ու հետևաբար վերջնական և 

ամուր կերպով կապված այս երկրին‚ մենք այդուհանդերձ պահած ենք մեր 

հոգիներու խորը թաքուն այն զգացումը‚ որ հազարամյա ու փառավոր անցյալի 

մը‚ հեռավոր ու անծանոթ հայրենիքի մը գիտակցութենեն կբխի։ 

Այդ զգացումն է‚ որ կստիպե մեզ միանալ ու իբրև մեր կոչումին գիտակից 

տարրեր‚ ջանալ‚ որ անցյալին մեջ ավանդ տրված մշակութային ու պատմական 
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գանձը անվթար մնա։ Ատոր համար անհրաժեշտ է գոտեպնդվիլ ու փոխադարձ 

օգնությունով անոր պատնեշ մը կանգնել կյանքին ամեն վայրկյան հարուցված 

խոչընդոտներուն դեմ»։ 

«Արազ»‚ 1933թ. № 161‚ դեկտեմբերի 24 («ՈՒսանողական կյանք»)։ 

-Լևոն-Կարապետ Պալճյանը‚ որպես Բուխարեստի Պետական համալսարանական-

ների «Հայ ուսանողների միության» անդամ‚ գաղութի հայ երիտասարդության  մտավոր 

կյանքը կազմակերպելու նպատակով‚ ավելի է զարկ տալիս այդ ընկերության աշխա-

տանքներին։ 

«Համալսարանի ուսանողության առաջին տարիներից‚ – այս կապակցությամբ 

գրում է Վեհափառ Հայրապետի կենսագիրը‚ – նա մի խումբ գիտակից և նվիր-

ված հայ երիտասարդների հետ‚ Բուխարեստում աշխատում է «Հայ ուսանողա-

կան միության»» մեջ‚ պետական և այլ դպրոցներում սովորող հայ նոր սերնդի 

մեջ ազգային ոգի արթնացնելու և նրանց հայ պահելու ազնիվ գաղափարով։ 

Ռումինահայ նոր սերնդի լավագույն ու խոստումնալից կորիզը հավաքվում է 

«Հայ ուսանողական միության» մեջ‚ ապրելով հայ ժողովրդի հոգսերով‚ ուրա-

խություններով‚ ապագայով։ 

«Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)»‚ 
Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 12-13։ 

1 9 3 4 

Հունվարի 14. – Բուխարեստի «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» 

(Հ.Մ.Ը.Մ.) ակումբում տեղի է ունենում այդ կազմակերպության հերթական ընդհանուր ժո-

ղովը։ Լսվում է միության անդամ Ա. Սայանի հաշվետվությունը‚ ով գործուղվել էր Բա-

զարճիք՝ «Հ.Մ.Ը.Մ.»-ի տեղի մասնաճյուղի աշխատանքներին ծանոթանալու համար և դրա-

կան է գնահատում նրա կատարած աշխատանքը։ «Ժողովը այդ առթիվ‚ պ. Կարապետ 

Պալճյանի առաջարկով‚ միաձայնությամբ քվեարկեց բանաձև մը‚ որով Բուխարեստի մաս-

նաճյուղի ընդհանուր ժողովը գոհունակությամբ կընդունի շրջանային ժողովի (իմա. Բա-

զարճիքի. Ս.Շ.) տված որոշումները և հանձնառու կըլլա անոնց կիրարկության»։ 
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Այս հարցից հետո «Պ. Կարապետ Պալճյան կարդաց մասնաճյուղի տարեկան գոր-

ծունեության տեղեկագիրը և ժողովը դիվանին առաջարկով քվեարկեց բանաձև մը‚ որ 

կգտնե‚ թե Վարչությունը ըրած է կարելին Հ.Մ.Ը.Մ.-ի բարգավաճման համար»։ 

«Արազ»‚ 1934թ. № 166‚ հունվարի 18 («Ռումանահայ կյանք»)։ 

Հունվարի 21.- Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում տեղի է 

ունենում հանդիսավոր պատարագ և հոգեհանգստի պաշտամունք ի հիշատակ Ռումի-

նիայի վարչապետ‚ պետական գործիչ Յոն Դուքայի ողբերգական մահվան. «Ներկա էր 

խուռն բազմություն մը»։ 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Հուսիկ Արքեպիսկոպոս Զոհրապյանի հոգեհանգստ-

յան խոսքից հետո‚ Բուխարեստի հայկական ազգային վարժարանի անունից «խոսք առին 

Գ. Ղազարյան‚ Կարապետ Պալճյան և օր. Մարիա Բոգդան‚ բոլորն ալ պանծացնելով հիշա-

տակը ռումեն պետական մեծ մարդուն‚ և շեշտելով կորուստը‚ զոր երկիրը կը կրե անոր 

եղերական մահվամբ»։ 

«Արազ»‚ 1934թ. № 168‚ հունվարի 25 («Յոն Դուքայի հիշատակին»)։ 

Փետրվարի 6. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Հուսիկ Արքեպիսկոպոս Զոհրապյանի 

նամակը Բուխարեստից Էջմիածին՝ Գարեգին Հովսեփյանին։ 

Նամակից. «Մեր բոլոր գաղութները ներկայումս խառնակ վիճակի մեջ են։ Ավե-

լի ճիշտ կլիներ ասել‚ թե անիշխանության են մատնված‚ որ արդյունք է կուսակ-

ցական անմիտ‚ անվերջ վեճերի։ Կան մարդիկ‚ որոնք իրենց յորովայնե ընտրեալ 

են համարում ազգային‚ եկեղեցական‚ թեմ(ական) խնդիրները կարգադրելու և 

որոնք տեղի-անտեղի կերպով իրենց քիթն են կոխում բոլորովին իրենց չվերաբե-

րող խնդիրների մեջ։ Այսօր այդ մարդիկ են‚ որ ծառանում են և եկեղեցու դեմ‚ 

ասելով-գրելով իրենց օրգանների մեջ‚ թե վերջ պետք է տալ եկեղեցուն և եկեղե-

ցական կազմակերպությամբ կառավարելու միջնադարյան սովորության։ ... Էլ 

պատիվ չմնաց‚ խայտառակվեցանք աշխարհի առաջ ազգովին‚ պղծելով ամեն 

սրբություն։ Ես պատրաստ եմ ամեն րոպե սա գաղութ կոչված անտանելի միջա-

վայրից հեռանալ»։ 

Մ.Մաշտոցի անվան Մատենադարան‚ Գարեգին Հովսեփյանի ֆոնդ‚ թղթ. № 
96‚ վավ. № 1475։ 
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Փետրվարի 11. – Բուխարեստի «Ռումինահայ ուսանողների միության» դահլիճում‚ 

«մեծաքանակ ունկնդիրների ներկայությամբ» տեղի է ունենում միության անդամ Կարա-

պետ Պալճյանի հրապարակային դասախոսությունը «Նոր սերունդը» թեմայով։ 

Անդրադառնալով այս դասախոսությանը‚ ռումինահայ «Արազ» թերթը նշում էր. «Կ. 

Պալճյան խոսեցավ‚ եզրակացնելով‚ որ թեև այսօր չենք կրնար ըսել‚ որ նոր սերունդ մը գո-

յություն ունի‚ սակայն չեն պակսիր անոր կենսական տարրերը։ Հետևաբար պետք է միշտ 

հուսանք‚ որ օր մը կրնա ծնունդ առնել նաև մեր մեջ նոր սերունդ մը»։ 

«Արազ»‚ 1934թ. № 175‚ փետրվարի 18 («ՈՒսանողական կյանք»)։ 

Մայիս-հունիս. - Լևոն-Կարապետ Պալճյանը հաջողությամբ հանձնելով Բուխարես-

տի պետական համալսարանի Գրականության և Փիլիսոփայության ֆակուլտետի երկրորդ 

կուրսի տարեվերջյան քննությունները‚ փոխադրվում է երրորդ կուրս։ 

Հունիսի 9. – Ռումինական Թագավորության արտաքին գործերի մինիստր Ն. Տիտու-

լեսկուն և Խորհրդային Միության լիազոր-ներկայացուցիչ Մ.Ս. Օստրովսկին ստորագրում 

են երկու պետությունների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 

պայմանագիր։ Կողմերից յուրաքանչյուրը հավաստում է իր հարգանքը մյուսի նկատմամբ‚ 

խոստանում է հարգել սահմանների անձեռնմխելիությունը և պարտավորվում է չանդամա-

գրվել որևէ այլ խմբակցության‚ եթե այն կարող է վնասակար հետևանքներ ունենալ մյուս 

կողմի համար։ 

Սեպտեմբեր. - Լևոն-Կարապետ Պալճյանը սկսում է հաճախել Բուխարեստի պետա-

կան համալսարանի Գրականության և Փիլիսոփայության ֆակուլտետի երրորդ կուրսի 

դասերին։ 

Հոկտեմբերի 28. – Բուխարեստի «Դալլես» համերգային սրահում‚ հայ եկեղեցու Հո-

գաբարձության և Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Հուսիկ արքեպիսկոպոս Զոհրապյանի 

նախաձեռնությամբ տեղի է ունենում հոբելյանական ճոխ հանդիսություն‚ նվիրված Հայ 

Մշակույթի օրվան։ Հուսիկ արքեպիսկոպոսի բացման խոսքից հետո համապատասխան 

զեկուցումներով հանդես են գալիս Գրիգոր Թրանկու-Յաշը և հայկական ազգային վարժա-

րանի տնօրեն Օննիկ Պերպերյանը։ Հանդիսության երկրորդ՝ գրական-գեղարվեստական 

մասում‚ ի թիվս այլոց‚ «պ. Կարապետ Պալճյան արտասանեց Արշակ Չոպանյանի «Գեղոն ի 

պատիվ հայ լեզվի» արձակ բանաստեղծությունը»։ 
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«Արազ»‚ 1934թ. № 246‚ նոյեմբերի 1 («Ռումինահայ կյանք»)։ 

Նոյեմբերի 11. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում Էջմիածնի Գե-

րագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ‚ կաթողիկոսական լիազոր-պատվիրակ Տ. Գարեգին 

արքեպիսկոպոս Հովսեփյանը մատուցում է Սուրբ Պատարագ «Ի ներկայության հախուռն 

բազմության մը‚ հանրության բոլոր խավերեն»։ Գարեգին Արքեպիսկոպոսը հանդիսավո-

րաբար ընթերցում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Խորեն Ա. Մուրադբեկյանի վերջին կոն-

դակը և ապա ներկաների համար հանգամանորեն վերլուծում է այն‚ շեշտը դնելով սփյուռ-

քահայության մեջ ազգային-հոգևորական կյանքին զարկ տալու‚ գաղութներում եղած ներ-

քին հակասությունները հարթելու հարցի վրա։ Հանդիսավոր Պատարագին և կաթողիկո-

սական կոնդակի ընթերցմանը‚ ի թիվս այլոց‚ ներկա էր Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

«Արազ»‚ 1934թ. № 250‚ նոյեմբերի 15 («Ռումինահայ կյանք»)։ 

Նոյեմբերի 15. – Բուխարեստի կենտրոնական «Դալլես» դահլիճում Կաթողիկոսա-

կան նվիրակ Տ. Գարեգին արքեպիսկոպոս Հովսեփյանը հանդես է գալիս Խորհրդային Հա-

յաստանի հոգևոր և մշակութային կյանքին նվիրված ընդարձակ զեկուցումով‚ որին ներկա 

էին «Հազարե ավելի երկսեռ բազմություն մը։ Բանախոսության ընթացքին մոգական լապ-

տերով կցուցադրվեր Էջմիածինը‚ Խորեն Ա Կաթողիկոսին լուսատիպ նկարը‚ Հայրապե-

տական աթոռը‚ մեռոնի կաթսան‚ գմբեթի կենտրոնի զարդանկարները‚ խորանի թան-

կարժեք վարագույր մը և այլն»։ Ի թիվս այլոց՝ զեկուցմանը ներկա էր նաև Լևոն-Կարապետ 

Պալճյանը։ Կաթողիկոսական նվիրակը շուրջ մեկ ամիս մնում է Ռումինիայում‚ ազգային-

հայագիտական բնույթի զեկուցումներով հանդես գալով երկրի հայաշատ քաղաքներում։ 

Հետագայում անդրադառնալով Գարեգին Հովսեփյանի այս առաքելությանը‚ Տ. Վազ-

գեն Պալճյանը գրում էր. - «Ո՞ր ռումինահայը հուզմունքով ու հպարտությամբ չի հիշեր այդ 

օրերը... երբ մեր հարազատ Խորհրդային Հայրենիքեն այս երկիրը ժամանեց Տ. Գարեգին 

սրբազան արքեպիսկոպոս Հովսեփյանը‚ այսօրվան շնորհազարդ Հոբելյար Տանն Կիլիկիո 

Վեհափառ Կաթողիկոսը։ Ռումինիան առաջին երկիրն էր‚ ուր ոտք դրավ Ս. Էջմիածնի 

Մայր Աթոռի և մեր Մայր Երկրի նվիրակը։ 

Եվ ի՜նչ ոգևորություն ու շունչ բերավ Ան մեր այն ատենվան մշուշոտ‚ անհորիզոն 

իրականության մեջ... 
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Մեր հայրենիքի և Ս. Էջմիածնի աննման առաքյալը մեր հոգիները արևածաղկի 

նման դարձուց «դեպի Արարատի ստորոտում ծաղկող հայրենիքը‚ դեպի թանկագին 

Խորհրդային Հայաստանը‚ դեպի հայ ժողովրդի կենդանության արևը» ։ 

Տ. Գարեգին արքեպիսկոպոսը նվիրյալ հոգևորականի և մեծ հայրենասերի ջահերը 

ձեռքին‚ երկրե երկիր‚ աշխարհե աշխարհ գնաց ու քարոզեց։ Գարեգին եպիսկոպոս‚ ան-

տարակույս‚ մեր օրերուն մեծագույն հայերեն մինն է‚ թե որպես հոգևորական‚ թե որպես 

մշակութային և ազգային գործիչ»։ 

«Արազ»‚ 1934թ. № 251‚ նոյեմբերի 18 («Գարեգին արքեպիսկոպոսի բա-
նախոսությունը Էջմիածնի և Հայաստանի շինարարության մասին»)։ Վազգեն 

Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ Էջմիածին‚ 

1958‚ էջ 350։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ 

ցուց. № 1‚ գործ. № 5276 («Գրագրություն Ռումինիայի հոգևոր թեմի հետ...»)։ 

Նոյեմբերի 18. – Բուխարեստի «Հայ մարմնամարզիկների ընդհանուր միության» 

ակումբի Բուխարեստի մասնաճյուղի վարչության նախաձեռնությամբ և վարչության ան-

դամ Վահե Փափազյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում հանդես‚ նվիրված այդ կազ-

մակերպության հերթական տարելիցին։ «Հրավիրված էին զանազան ազգային մարմիննե-

րու  և միությանց ներկայացուցիչներ»։ Ի թիվս այլ զեկուցողների (Հակոբ Ճ. Սիրունի‚ Գ. 

Ղազարյան‚ Հ. Խնդիրյան)‚ ելույթ է ունենում Կարապետ Պալճյանը։ 

«Երկրորդ խոսողն էր պ. Կարապետ Պալճյան‚ – այս կապակցությամբ գրում էր 

«Արազ» պարբերականը‚ – որ ըսավ‚ թե Հ.Մ.Ը.Մ.-ն ալ դժնդակ օրեր կապրի այն մռայլ 

մթնոլորտին մեջ‚ որ այս պահուս տարածված է ամենուրեք‚ ջլատելով հայ կյանքը‚ բայց 

թելադրեց չհուսահատիլ‚ որովհետև ինչպես ամեն ախտավոր երևույթ‚ անցավոր է նաև հայ 

կյանքը մթագնող այս ամպը‚ ու կու գան դարձյալ պայծառ օրեր»։ 

«Արազ»‚ 1934թ. № 252‚ նոյեմբերի 22 («Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կյանքեն»)։ 

Նոյեմբերի 25. – Բուխարեստի «Րաֆֆի» սրահում‚ քաղաքի հայկական համայնքի 

նախաձեռնությամբ‚ տեղի է ունենում պրոֆ. Նիկոլա Յորգայի ռումիներեն հրապարակա-

յին դասախոսությունը‚ նվիրված մշակույթի դերին ու նշանակությանը՝ ինչպես անհատի 

մտավոր կարողությունների կազմակերպման‚ այնպես էլ ազգերի՝ որպես հավաքական 

ամբողջություն ձևավորվելու գործում։ Դասախոսությունը կազմակերպելու մեջ իր մաս-

նակցությունն ուներ Լևոն-Կարապետ Պալճյանը‚ ով և ի թիվս այլոց‚ գտնվում էր դահլի-

ճում։ 
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«Արազ»‚ 1934թ. № 254‚ նոյեմբերի 29 («Պրոֆ. Նիկոլա Յորգա «Րաֆֆիի» մեջ 

կը բացատրե‚ թե ինչ է մշակույթը»)։ Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ 

Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 348-350։ 

Դեկտեմբերի 1. – Բուխարեստի Հայկական ազգային վարժարանի դահլիճում տեղի է 

ունենում դպրոցական հանդես‚ նվիրված Տրանսիլվանիայի և Բուկովինայի՝ Ռումինիայի 

հետ միացման տարեդարձին։ Այդ երևույթի պատմա-հասարակական նշանակության և 

այն‚ որպես համազգային տոն դիտելու քաղաքական շարժառիթների մասին զեկուցումով 

հանդես է գալիս Ազգային վարժարանի ուսուցիչ Լևոն Պալճյանը։ 

«Արազ»‚ 1934թ. № 257‚ դեկտեմբերի 9 («Ազգային վարժարան»)։ 

Դեկտեմբերի 4. – Բուխարեստում «Ռումինահայ ուսանողների միության» նախաձեռ-

նությամբ և այդ միության ակումբում‚ Կաթողիկոսական նվիրակ Գարեգին Արքեպիս-

կոպոս Հովսեփյանը հանդես է գալիս երկու ժամ տևող հրապարակային դասախոսու-

թյամբ՝ «Հայ արվեստը» թեմայով։ Զեկուցման չորս ենթաբաժիններում («Կրոն և արվեստ»‚ 

«Գերեզմանական կոթողներ»‚ «Արվեստի ճամբան» և «Հայ մանրանկարչությունը») 

քննարկված է արվեստի՝ իբրև մտածողության ինքնուրույն գեղագիտական համակարգի‚ 

առանձնահատկությունները և նրա դրսևորումների ձևերը հայկական իրականության 

պայմաններում։ Դասախոսությանը ներկա էր Լևոն-Կարապետ Պալճյանը‚ ով վերջում 

հանդես է գալիս շնորհակալական խոսքով։ 

«Արազ»‚ 1934թ. № 257‚ դեկտեմբերի 9 («Գարեգին արքեպիսկոպոսի 
դասախոսությունը հայ արվեստի մասին»)։ 

1 9 3 5 

Հունվարի 13. –Բուխարեստի «Րաֆֆի» կրթական-մշակութային ընկերության սրա-

հում տեղի է ունենում ռումինահայ կրթական-մշակութային գործիչ‚ ազգային բարերար 

Հովհաննես Բակլաճյանի երեսնամյա հանրային գործունեությանը նվիրված հանդիսավոր 

նիստ-ճաշկերույթ։ Ի թիվս այլոց (Գևորգ Քեսթանյան՝ «Րաֆֆի» ընկերության անունից‚ 

Հակոբ Ճ. Սիրունի՝ «Արազ» պարբերականի անունից‚ Շ. Կյուրճյան՝ Հայկական ազգային 

վարժարանի անունից և այլն)‚ հոբելյարի անձի ու գործի մասին դրվատական խոսքով 

հանդես է գալիս Կարապետ Պալճյանը։ 

«Արազ»‚ 1935թ. № 265‚ հունվարի 13 («Ժողովուրդի զավակը»)‚ № 266‚ 

հունվարի 17‚ («Ի պատիվ պ. Հ. Բակլաճյանի»)։ 
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Հունվարի 24. – Բուխարեստում հանդիսավորությամբ նշվում է Ռումինիայի կրթա-

կան-մշակութային և պետական գործիչ‚ Ռումինական կառավարության Աշխատանքի մի-

նիստր և այդ մինիստրության հիմնադիր‚ Բուխարեստի Առևտրական Բարձրագույն վար-

ժարանի դասախոս‚ պրոֆեսոր‚ ազգությամբ հայ‚ Գրիգոր Լ.Տրանկու-Յաշի աշխատան-

քային գործունեության 50-ամյակը։ Հայկական համայնքի կողմից հոբելյարին ողջունում է 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Հուսիկ Արքեպիսկոպոս Զոհրապյանը‚ ով նաև հրապարա-

կում է նրա անունով ստացված Հայրապետական կոնդակը։ Հանդիսությունը կազմակեր-

պելու գործում իր որոշակի դերն ուներ Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ. № 5283։ 

Հունվարի 27. – Բուխարեստում «Ռումինահայ ուսանողական միության» նախաձեռ-

նությամբ‚ այդ ընկերության սրահում տեղի է ունենում Ռումինական Ակադեմիայի իսկա-

կան անդամ‚ պրոֆ. Գալա Գալակտիոնի հրապարակային դասախոսությունը‚ նվիրված 

Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության 1500-ամյակին։ Զեկուցումը‚ որը տևել է ավելի 

քան երկու ժամ‚ «լսվեցավ մեծ ախորժով ներկաներուն կողմե»։ Գ. Գալակտիոնի այս զե-

կուցումով բացվում է Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությանը նվիրված դասախոսու-

թյունների շարքը‚ որոնք գրեթե ամբողջ տարվա ընթացքում իրականացվեցին Բուխա-

րեստում։ 

Հիշյալ զեկուցումը կազմակերպելու գործում զգալի դեր ուներ Լևոն-Կարապետ 

Պալճյանը։ 

«Արազ»‚ 1935թ. № 270‚ հունվարի 31 («Գալա Գալակտիոնի դասախոսու-
թյունը Աստվածաշնչի մասին»)։ 

Մայիսի 10. – Բուխարեստի Հայկական ազգային վարժարանի դահլիճում‚ Շապին-

Գարահիսարի «Վիշապ» հայրենակցական միության նախաձեռնությամբ և վարժարանի 

տնօրեն Գ. Ղազարյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում նախնական խորհրդակցու-

թյուն‚ որի նպատակն էր  միջոցառումներ մշակել զորավար Անդրանիկի՝ Ազգային վարժա-

րանի բակում կանգնեցվելիք հուշարձանի բացումը նախապատրաստելու համար։ Խորհր-

դակցության քարտուղար էր ընտրվել Կարապետ Պալճյանը։ 

«Արազ»‚ 1935թ. № 299‚ մայիսի 12 («Անդրանիկի հուշարձանին բացումը»)։ 
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Մայիս-հունիս. - Լևոն-Կարապետ Պալճյանը հաջողությամբ հանձնելով Բուխա-

րեստի պետական համալսարանի Գրականության և փիլիսոփայության ֆակուլտետի եր-

րորդ կուրսի տարեվերջյան քննությունները‚ փոխադրվում է չորրորդ կուրս։ 

Մայիսի 28. – Հայկական ազգային տոնի կապակցությամբ‚ Բուխարեստի Հայկական 

ազգային վարժարանի հոգաբարձությունը աշակերտներին տանում է կիրակնօրյա ավան-

դական զբոսանքի Բուխարեստի մերձակա Պանասեա ավանի անտառը։ «Այդ առթիվ վար-

ժարանի ուսուցիչներեն պ. Կարապետ Պալճյան աշակերտներուն բացատրեց օրվա տոնին 

նշանակությունը»։ 

«Արազ»‚ 1935թ. № 306‚ հունիսի 2 («Մայիս 28-ը և ազգային վարժարանը»)։ 

Մայիսի 30. – Ռումինահայ «Արազ» եռօրյա թերթը (№ 304) հրատարակում է «Կոշկա-

կար արհեստավորներու համար» խմբագրական հոդվածը։ Նկարագրված է ինչպես ռումի-

նահայ կոշկակարների‚ այնպես էլ Բուխարեստում աշխատող նմանատիպ արհեստա-

վորների նյութական խիստ ծանր վիճակը։ 

«Պահ մը‚ – գրում էր թերթը‚ – եթե ոչ փայլուն‚ գոնե հուսատու օրեր ապրելե հե-

տո‚ հայ կոշկակար արհեստավորները կը տքան հիմա տնտեսական տագնապին 

ճիրաններուն մեջ։ ՈՒ բոլոր անոնք‚ որոնք ծանոթ են Մոշիլորի և Վափորուլ-

Ասանի շրջակաները բնակվող հայ արհեստավորներու վիճակին‚ չեն կրնար 

առանց սրտի ճմլումի դիտել անոնց կիսաքաղց վիճակը։ Արդարև‚ հայ կոշկա-

կարներուն մեծագույն մասը‚ հակառակ անոր‚ որ կաշխատին իրենց ընտանիքի 

անդամներուն գրեթե բոլորին մասնակցությամբ‚ ի վիճակի չէ դիմադրելու օրե օր 

սաստկացող տնտեսական տագնապին‚ և հասած է արդեն թշվառության դուռը։ 

Պակաս չեն այնպիսինները‚ որոնք արդեն գործազուրկ‚ օրվան հացին անգամ 

կարոտ կքաշեն։ Կան շատեր ալ‚ որոնք տարվան քանի մը ամիսներուն‚ թեև մա-

սամբ կաշխատին հրեա Վաճառականներու հաշվույն և կամ հայ վարպետներու 

մոտ‚ սակայն քանի մը ամիսներու աշխատանքը հազիվ թույլ կու տա իրենց 

ապրիլ օրը օրին‚ ու տարված մեծ մասը մղձավանջի տակ կապրին։ 

Հրեա վաճառականները այդ մանր արհեստավորներուն արտադրած կոշիկնե-

րը ոչ թե միայն ողորմելի գիներով կը գնեն‚ այլ փոխարժեքին մեծ մասը նախա-

նյութով‚ – կաշի և այլն‚ – վճարելով‚ կրկնապես կշահագործեն զանոնք»։ 
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«Արազ»‚ 1935թ. № 304‚ մայիսի 30 («Կոշկակար արհեստավորներու համար»)։ 

Հետագայում «Արազ» պարբերականը տարբեր առիթներով նորից է անդրադառնում 

Ռումինիայում և մանավանդ Բուխարեստում ապրող հայ կոշկակար արհեստավորներին‚ 

ամեն անգամ նորանոր ցնցող փաստեր հաղորդելով նրանց նյութական և տնտեսական 

խիստ ծանր վիճակի մասին։ Հասկանալի է‚ որ «տնտեսական տագնապի» այդ դրության 

մեջ էլ գտնվում էին Պալճյանները‚ հարկավ նաև՝ կոշկակար Աբրահամ Պալճյանի ընտա-

նիքը։ 

Հունիսի 3. – Բուխարեստում սկսվում են Ազգային վարժարանի ընթերցավարտ կար-

գի ավարտական հրապարակային քննությունները։ Ի թիվս այլ առարկաների (բնագի-

տություն‚ երգեցողություն‚ ֆրանսերեն‚ լատիներեն և այլն)‚ հունիսի 15-ին շրջանա-

վարտները հանձնելու էին «Ռումիներեն» և հունիսի 17-ին՝ «Աշխարհագրություն» առար-

կաները։ Բուխարեստի հայկական Ազգային վարժարանում այդ առարկաները ավանդում և 

նշված օրերին աշակերտներից քննություն էր ընդունում ուսուցիչ Կարապետ Պալճյանը։ 

«Արազ»‚ 1935թ. № 303‚ մայիսի 26 («Ազգային վարժարանի ամավերջի 

քննությունները»)։ 

Հունիսի 18. – Բուխարեստում‚ Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության 1500-ամյա-

կի տոնակատարությունը ամբողջ Ռումինիայում անցկացնելու համար ստեղծվում է պե-

տական‚ հասարակական և մշակութային 16 գործիչներից բաղկացած հոբելյանական 

հանձնաժողով (մինիստրներ՝ Նիկոլաե Տիտուլեսկու‚ Ալեքսանդր Լապեդատու‚ պրոֆ. Գրի-

գոր Տրանկու-Յաշ‚ ակադեմիկոս-զորավար Ռադու Ռոսետտի և այլն)‚ որոնց գլխավորում 

էր Նիկոլա Յորգան։ Ինչպես Նիկոլա Յորգային‚ այնպես էլ հանձնաժողովի աշխատանք-

ներին օգնում էին Հակոբ Սիրունին և Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 351-
353։ 

Օգոստոսի 11. – Բուխարեստում Հարություն Պապոյանի խմբագրությամբ‚ արևմտա-

հայերեն սկսում է հրատարակվել ռումինահայ առաջադիմական ուժերի օրգանը հանդի-

սացող «Պահակ» պարբերականը։ Այս սկզբում հրատարակվում էր որպես շաբաթաթերթ‚ 

հետագայում սկսեց լույս տեսնել շաբաթը երկու անգամ և այդ ձևով էլ գոյատևեց մինչև 

1946 թ. հուլիսը։ «Պահակի» վերջին էջը հրատարակվում էր ռումիներեն‚ որը հանդիսանում 
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էր ամբողջ համարում տպագրված առավել աչքի ընկնող նյութերի վերաշարադրումը։ 

Պարբերականը 1941 թ. հունիսի վերջից մինչև 1944 թ. նոյեմբեր չի հրատարակվել։ 

Սկզբնական շրջանում գաղափարական-աշխարհայացքային բնույթի որոշ տատա-

նումներ ապրելուց հետո‚ 1944 թ. վերջերից «Պահակը» վերջնականապես դառնում է ռու-

մինահայ դեմոկրատական հոսանքի տրամադրությունների արտահայտիչը։ Նրա էջերում 

պարբերաբար տպագրվում էին հայ դասական և ժամանակակից գրողներից Վահան Տեր-

յանի‚ Հովհ. Թումանյանի‚ Հակոբ Հակոբյանի‚ Վաղարշակ Նորենցի‚ Հովհ. Շիրազի‚ Նաիրի 

Զարյանի և այլոց բանաստեղծությունները‚ Հրաչյա Քոչարի՝ Հայրենական մեծ պատերազ-

մին վերաբերող ակնարկները‚ Դերենիկ Դեմիրճյանի‚ Ստեփան Զորյանի‚ Գարեգին Սևուն-

ցի և ուրիշների արձակ գեղարվեստական ստեղծագործությունները։ Այդ նույն պատճառով 

«Պահակի» էջերում պարբերաբար հանդես էին գալիս ռումինահայ առաջադիմական թևի 

այնպիսի ներկայացուցիչներ‚ ինչպիսիք էին Էդուարդ Քոլանճյանը‚ Զարեհ Պլպուլը‚ դոկտ. 

Արտաշես Տիրացյանը‚ խմբագիր Հարություն Պապոյանը և ուրիշներ։ 

«Պահակում» ուղեգրական բնույթի ուշագրավ հոդվածներով‚ գեղարվեստական ակ-

նարկներով‚ կրոնական-հոգևորական հրատապ հարցերի վերաբերյալ շահեկան «մտո-

րումներով» հաճախակի հանդես էր գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն 

Պալճյանը։ 

Պարբերականը լայնորեն պրոպագանդում էր Մայր Հայրենիքի ինչպես գիտական‚ 

այնպես էլ տնտեսական և արդյունաբերական նվաճումները‚ հանգամանալից տեղեկու-

թյուններ էր հաղորդում այն բոլոր ձեռքբերումների մասին‚ որոնց հասել էր Հայաստանը 

մանավանդ Հայրենական մեծ պատերազմից հետո ընկած ժամանակաշրջանում։ «Հայազգի 

քաջորդիներ» ընդհանուր խորագրի ներքո դիմանկար-կենսագրականներ էր տալիս հայ 

ժողովրդի ականավոր զորավարների մասին (Ասքանազ Կարապետյան‚ Հովհաննես Իսա-

կով‚ Նվեր Սաֆարյան‚ Սարգիս Մարտիրոսյան‚ Հայկ Թումանյան և այլն)։ 

«Պահակը»‚ վերջապես‚ ուներ առանձին բաժին «Թեմական կյանք» կամ «Առաջնոր-

դարանեն» ընդհանուր խորագրի ներքո‚ որտեղ ընթերցողները հանգամանորեն տեղե-

կացվում էին բոլոր այն միջոցառումների մասին‚ որոնք իրականացվում էին Բուխարես-

տում կամ Ռումինահայ ամբողջ թեմում (թեմի Առաջնորդի կամ Առաջնորդական տե-

ղապահի այլևայլ շրջագայություններ‚ «Սուրբ Հրեշտակապետք» կամ համայնքի մյուս բո-
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լոր եկեղեցիներում կատարվող զանազան հոգևոր արարողություններ‚ ազգային տոների 

առթիվ տեղի ունեցող գոհաբանական մաղթանքներ և այլն)։ 

1946 թ. հուլիսի 14-ին‚ հրատարակելով հերթական՝ 377-րդ համարը‚ «Պահակը» 

դոկտ. Արտ. Տիրացյանի ««Պահակի» վերջին թիվը» 9  վերնագիրը կրող խմբագրականով‚ 

պաշտոնապես ազդարարում է իր գոյությունը դադարեցնելու մասին։ Նրան գրեթե անմի-

ջապես փոխարինելու է գալիս ռումինահայ հաջորդ պարբերականը‚ որն ուներ «Հա-

յաստանյան ճակատ» անվանումը։ 

Սեպտեմբեր. - Լևոն-Կարապետ Պալճյանը սկսում է հաճախել Բուխարեստի պետա-

կան համալսարանի Գրականության և փիլիսոփայության ֆակուլտետի վերջին՝ չորրորդ 

կուրսի դասերին։ 

Սեպտեմբերի 13. – Ռումինահայ «Արազ» եռօրյա թերթը հրատարակում է հոդված 

Բուխարեստի Հայկական ազգային վարժարանի ուսուցչական կազմում՝ նոր ուսումնական 

տարին սկսելու կապակցությամբ‚ կատարված որոշ փոփոխությունների մասին։ Տեղեկաց-

վում է‚ որ «տնօրեն պ. Օննիկ Պերպերյանը պահվեցավ իր պաշտոնին վրա»‚ «ուսուցիչ պ. 

Գարիպյանի տեղ‚ որ մտադիր ըլլալով քահանայական կոչում ստանալ‚ պաշտոնի կոչ-

վեցավ ծանոթ գրագետ ուսուցիչ պ. Հովհ. Տեվեճյան»‚ «նախկին ուսուցիչ Պ. Հովհաննես 

Պապիկյան վերահաստատվեցավ իր պաշտոնին մեջ» և այլն։ 

Հոդվածն ավարտվում է մեզ համար կարևոր հետևյալ ձևով. «Նախկին ուսուցիչնե-

րեն իրենց պաշտոններուն վրա կպահվին պպ. Գ. Ղազարյան‚ Ղ. Կռնիկյան‚ Կարապետ 

Պալճյան‚ Գ. Ճերահյան‚ Գ. Սարգսյան‚ Խ. Ինկիլիզյան‚ Ք. Օդաբաշյան‚ Սիմուլեսկու‚ օր. Մ. 

Բոգդան‚ օր. Կյումուշյան‚ օր. Ս. Գանթաճյան‚ օր. Կ. Գանթաճյան»։ 

«Արազ»‚ 1935թ. № 338-339‚ սեպտեմբերի 13 («Ազգային վարժարանի ուսուց-
չական նոր կազմը»)։ 

Հոկտեմբերի 6. – Բուխարեստի Հայկական ազգային վարժարանի դահլիճում‚ վար-

ժարանի հոգաբարձությունը կազմակերպում է «մտերմիկ ու ջերմ հանդիպում մը» կրթա-

կան հաստատության ուսուցչական կազմի հետ։ «Նախ խոսք առավ հոգաբարձության 

ատենապետ պ. Հ. Ավետիկյան‚ շնորհավորելով ուսուցիչներու պաշտոնը և ուսուցչական 

կազմին ներկայացնելով վարժարանի փոխ-տնօրեն պ. Տեվեճյանը։ 

                                                           
9 Պարտք ենք համարում հայտնել‚ որ Երևանի գրապահոցներում «Պահակի» բոլոր տարեթվերն անկարելի 

եղավ գտնել։ Ձեռքի տակ ունեցել ենք այդ պարբերականի խիստ թերի հավաքածուները  միայն։ 
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Հետո խոսք առավ հոգաբարձության ատենադպիր պ. Լ. Շահազիզյան‚ որ ջերմ բա-

ռերով ողջունեց ուսուցչական ասպարեզին դժվարություններն ու նվիրականությունը‚ հա-

ջողություն մաղթելով Բուխարեստի  Ազգային վարժարանի կրթական մշակներուն։ 

Հանուն ուսուցչական կազմին խոսեցավ փոխ-տնօրեն պ. Հովհաննես Տեվեճյան»։ 

Ազգային վարժարանի հոգաբարձության և ուսուցչական կազմի այս հանդիպմանը 

ներկա էր նաև ուսուցիչ Լևոն Պալճյանը։ 

«Արազ»‚ 1935թ. № 347‚ հոկտեմբերի 13 («Ազգային վարժարանը»)։ 

Հոկտեմբեր. – Բուխարեստի պետական համալսարանում հայ և ռումին ուսանողնե-

րի ներկայությամբ տեղի է ունենում ակադեմիկոս‚ պրոֆեսոր Գալա Գալակտիոնի հրա-

պարակային դասախոսությունը‚ նվիրված Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության 1500-

ամյակին։ Ի թիվս այլոց‚ դասախոսությանը ներկա էր նաև ուսանող Լևոն-Կարապետ Պալճ-

յանը։ 

Հ.Ճ. Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին ռումեն հողի վրա‚ Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 
1966‚ էջ 137-138։ 

Հոկտեմբերի 27. – Բուխարեստի «Աթենեում» դահլիճում տեղի է ունենում հոբելյա-

նական հանդիսություն‚ նվիրված Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության 1500-ամյակին։ 

«Հայ ժողովրդի անցյալը և որոշ կանխատեսումներ նրա ապագայի մասին» զեկուցումով 

հանդես է գալիս պրոֆ. Նիկոլա Յորգան։ Հանդիսությանը ներկա էր և այն կազմակերպելու 

գործում դեր ուներ Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

Պրոֆ. Յորգայի զեկուցումից. «Դուք‚ որ հավաքվեր եք այսօր ձեր մեծ դա-

րադարձը տոնելու համար‚ գիտե՞ք‚ թե որքան իրավունք ունիք հպարտ ըլլալու։ 

ՈՒրիշ ժողովուրդներ ալ տոն ունին‚ բայց անոնք կտոնեն ավելի իրենց հաղթա-

նակները ուրիշ ազգերու վրա‚ իրենց զենքի հաջողությունները‚ փառքը պատե-

րազմներուն։ Այո՛‚ ժողովուրդներ կան‚ որ բռնության հաղթանակը պաշտամունք 

ըրած են իրենց։ Բայց ի՜նչ գեղեցիկ է‚ երբ ձերինին նման հին և մեծ ժողովուրդ մը 

ոչ թե կմտածի իր մղած պատերազմները տոնել կամ իր կրած տառապանքները‚ 

այլ կտոնե իր հոգեկան նվաճումները։ Աստվածաշնչի ձեր թարգմանությունը‚ 

ասկե 15 դար առաջ‚ մեկն է ամենեն մեծ հոգեկան հաղթանակներեն‚ զոր ժողո-

վուրդ մը երբևիցե կրնա տարած ըլլալ պատմության մեջ»։ 
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Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին Ռումեն հողի վրա. Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 

1966 թ.‚ էջ 138-139‚ 191։ Նույնի՝ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-

Լիբանան‚ 1972 թ.‚ էջ  352։ 

Նոյեմբերի 23. – Բուխարեստի «Աթենեում» դահլիճում տեղի է ունենում Աստվածա-

շնչի հայերեն թարգմանության 1500-ամյակին նվիրված հոբելյանական հանդիսության եր-

րորդ նիստը։ «Աստվածաշունչի հայերեն լեզվով թարգմանության 1500 տարին» խորագիրը 

կրող զեկուցումով հանդես է գալիս պրոֆ. Նիկոլա Յորգան։ Նիստին‚ ի թիվս բազմաթիվ 

ունկնդիրների‚ ներկա էր Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

«Ոչ մեկ ատեն‚ – այս առիթով գրում էր Հակոբ Ճ. Սիրունին‚ – Յորգա այնքան 

վճռական էր եղեր հայ ժողովուրդի ապագային մասին իր լավատեսության մեջ‚ 

որքան սույն հոբելյանի օրերուն։ Ճառերը‚ զորս այս առթիվ խոսեցավ‚ տեսակ մը 

խտացումն եղան հայ ժողովուրդի ստեղծագործ ուժերուն վրա իր ունեցած 

վստահության‚ նաև տեսակ մը կտակ հայերուս‚ որպեսզի գուրգուրանք մեր 

ավանդությանց վրա‚ այո՛‚ սիրենք Ռումանիան‚ որ ասպնջական եղած է մեզի‚ 

բայց չմոռանանք երբեք մեր բուն հայրենիքը»։ 

Հ.Ճ. Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին ռումեն հողի վրա‚ Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 
1966‚ էջ 191‚ 202։ 

1 9 3 6 

Սկիզբ. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցու գավթում տեղի է ունե-

նում «Հայ ուսանողների միության» հերթական նիստը։ «Ֆրանց Վերֆելը և նրա «Մուսա 

լեռան քառասուն օրերը» վեպը» թեմայով զեկուցումով հանդես է գալիս Լևոն-Կարապետ 

Պալճյանը։ 

«Իմ զեկուցումը ընդունվեց անսքող հրճվանքով և նույնիսկ ծափահարություն-

ներով‚ որից‚ անկեղծորեն ասած‚ շատ շոյվեցի։ Բայց մտքերի փոխանակության 

ժամանակ եղան նաև դիտողություններ։ Հատկապես նշվեց‚ որ վեպի վերլուծու-

թյանը վերաբերող մի քանի հատվածներ համառոտ են և մասնագիտական 

խորացման կարիք են զգում։ Նշվեցին նաև լեզվա-ոճական բնույթի որոշ ան-

հարթություններ։ Դրանով հանդերձ‚ «Միությունը» որոշեց‚ որ զեկուցումը‚ ար-

ված դիտողությունների հիման վրա որոշ մշակումներից ու լրացումներից հետո‚ 

հանձնվի տպագրության։ Ես այդպես էլ արել եմ (տե՛ս մեզ մոտ՝ 1940 թ. – Ս.Շ.)»։ 
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Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. ապրիլի 15-ի հարցազրույցից։ 

Մինչև կեսերը. – Համալսարանական պարապմունքներին զուգընթաց Լևոն-Կարա-

պետ Պալճյանը սկսում է գրաբար լեզվի մասնավոր դասընթաց անցնել պոլսահայ մտավո-

րական‚ կրթական-մշակութային գործիչ Հակոբ Ճ. Սիրունու մոտ։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ Էջ-
միածին‚ 1958‚ էջ 11։ 

Անդրադառնալով Հակոբ Ճ. Սիրունու կատարած անփոխարինելի դերին ինչ-

պես ռումինահայ համայնքի հայագիտական-մշակութային կյանքը կազմակեր-

պելու ասպարեզում‚ այնպես էլ իր ներքին-անձնական կյանքում‚ Վեհափառը 

գրում էր. «Չկա մեկը‚ որ այնքան երկար տարիներ իր մոտ ապրած ըլլա‚ իրմով և 

իր շունչին տակ։ Մենք տակավին պատանի էինք‚ կարճ տաբատով‚ երբ ընկեր-

ներու հետ‚ հաճախ էլ առանձին կայցելեինք պարոն Սիրունիին և տիկին Նվար-

դին տունը. ոչ թե պարզապես տեսության։ Մեր բոլոր հանդիպումները սկզբեն 

մինչև վերջ եղած են բովանդակալից‚ և այդ բովանդակությունը եղած է միշտ 

գաղափարական. բովանդակություն մը‚ որու մասին շատ հիշողություններ 

կրնայինք պատմել։ Կուզեինք ըսել միայն‚ որ Բուխարեստի մեջ հասակ նետեց 

մտավորական և մանավանդ համալսարանական երիտասարդ սերունդ մը‚ որ 

շրջապատեց պարոն Սիրունիին սիրով ու հիացմունքով‚ որովհետև տեսավ 

անոր մեջ ճշմարիտ առաքյալ մը‚ նվիրված իր ժողովրդի կյանքին ու մշակույթին‚ 

նվիրված մանավանդ այն ուխտին‚ որ ուխտը եղած էր մեր նահատակ գրագետ-

ներուն և հասարակական գործիչներու սերունդին։ 

Պարոն Սիրունին իր ներշնչումներով տևապես լուսավորեց այդ սերունդը‚ 

որոնց մեծ մասը հայկական կրթություն չուներ‚ օտար երկրներու պայմաններուն 

մեջ։ Պարոն Սիրունին էր առավելապես‚ որ տվավ անոնց հայ պատմության 

շունչը‚ ոգին‚ գիտակցությունը և արժեքը հայ մշակույթին‚ որով այդ համալսա-

րանական երիտասարդները ոգևորվեցան և հպարտ զգացին‚ որ նման ժողովրդի 

մը զավակներն են։ Պետք է ավելցընել նաև‚ որ շատ դյուրին չէր պարոն Սիրու-

նիին հետ գործել. շատ խստապահանջ էր և բոլորը աշխատանքի կմղեր։ ՈՒրիշ 

պարագը մը ևս‚ զոր կուզենք ընդգծել այստեղ այն է‚ որ պարոն Սիրունին այդ 

երիտասարդներուն վրա տևապես հսկեց‚ որպեսզի անոնք իզուր ժամանակ 
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չկորսնցնեն և չմոլորին հայ գաղութներուն հատուկ ներքին ճղճիմ վեճերու 

մթնոլորտի մեջ։ Ան հսկեց‚ որ անոնք հեռու մնան սահմանափակվածութենե և 

տեսնեն հայ ժողովուրդը իր լայն հորիզոնին վրա‚ իր պատմական հորիզոնին 

վրա‚ իր հիմնական և տևական շահերով և իր հավիտենական արժեքներով։ 

Կխորհինք‚ թե այդ եղավ պարոն Սիրունիի մեծ արժանիքներեն մեկը։ Երրորդ 

պարագան‚ զոր կուզենք ընդգծել‚ այդ պարոն Սիրունիի անկաշառ և հստակ 

հայրենասիրությունն է։ Հակառակ այլևայլ անցողական պայմաններու և պարա-

գաներու՝ պարոն Սիրունին գիտցավ միշտ կարևոր հանգրվաններու առջև ճիշտ 

տեսնել հայ ժողովրդի հիմնական շահերուն ճանապարհը»։ 

«Տ.Տ. Վազգեն Ա. Հայրապետի իններորդ ուղևորությունը»‚ Էջմիածին‚ 1971 թ.‚ 
էջ 257-258։ 

Փետրվար. - Կարապետ Պալճյանը բարձր նիշերով հանձնելով ավարտական քննու-

թյունները‚ ավարտում է Բուխարեստի պետական համալսարանի Գրականության և փիլի-

սոփայության ֆակուլտետը‚ ստանալով ուսուցիչ-մանկավարժի որակավորում։ 

«Համալսարանը վճռական նշանակություն է ունենում Պալճյանի մտավոր զար-

գացման‚ մտահորիզոնի ընդլայնման‚ մանկավարժական-գիտական‚ հասարա-

կական-ազգային հայացքների ձևավորման բնագավառում։ Երիտասարդ համալ-

սարանականը մեծ սիրով և եռանդով զբաղվում է մանկավարժության‚ գրակա-

նության և փիլիսոփայության առաջավոր մտքերի ուսումնասիրությամբ։ Հա-

մալսարանի ուսանողության տարիներին և՛ աշխատում է ազգային վարժարա-

նում‚ և՛ սովորում‚ միաժամանակ գործուն մասնակցություն բերելով հայ ազգա-

յին-հասարակական աշխատանքների մեջ»։ 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտելու նույն փաստը ար-

ձանագրել է նաև «Արազը» հետևյալ ձևով. «Բուխարեստի Համալսարանին գրա-

կան-փիլիսոփայական ֆակուլտետն հաջողությամբ ավարտելով‚ «Լիչենցիաթի» 

տիտղոս ստացավ Ազգային վարժարանի ուսուցիչներեն պ. Կարապետ Պալճ-

յան»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 
Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 10։ Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա կաթողիկոսի 
անձնական ֆոնդ («Diploma de Licenta № 4798» տրված 1936 թ. հունիսի 17-ին)։ 
«Արազ»‚ 1936 թ. № 392‚ մարտի 26 («Նոր Համալսարանավարտ»)։ 
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Անդրադառնալով Բուխարեստի պետական համալսարանում իր ուսումնառության 

ժամանակ մասնագիտական առարկաներ ավանդող դասախոսներին‚ Վեհափառ Հայրա-

պետը մեզ հանձնած «Կենսագրական նոթերում» գրում էր. «Համալսարանում‚ իբրև կա-

րևոր դասախոսներ ունեցել եմ՝ պրոֆ. Տուդոր Վիանուին (Մշակույթի փիլիսոփայություն)‚ 

պրոֆ. Կոնստանտին Ռեդուլեսկու-Մոտրուին (Հոգեբանություն‚ Վիլհելմ Վունդտի աշա-

կերտ)‚ պրոֆ. Պետրե Նեգուլեսկուին (Փիլիսոփայություն)‚ պրոֆ. Նիկոլա Յորգային (Միջ-

նադարի պատմություն)‚ պրոֆ. Դիմիտրիե Գուստիին (Ընկերային գիտություններ)‚ Կ.Կ. 

Անտոնեսկուին (Մանկավարժություն) և այլն»։ 

Իսկ խոսելով համալսարանում սովորելու ժամանակ իր նախասիրած հեղինակների 

մասին‚ Վեհափառ Հայրապետը հավելում էր. «Նախընտրած հեղինակներ. Ֆրենսիս Բեկոն‚ 

Ռընե Դեկարտ‚ Հերբերտ Սպենսեր  (Փիլիսոփայություն)‚ Էմիլ Դյուրկհեյմ (Ընկերային գի-

տություններ)‚ Ջոն Դուի (Մանկավարժություն)»։ 

Թվարկված այս մտավորականների գործունեության գեթ համառոտակի քննությու-

նը մեզ համար հստակորեն բացահայտում է‚ թե ինչպիսի բարձր ու հարուստ մտավորա-

կան սնունդ էր ստանում ուսանող Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ Իր դասախոսների թվում 

առաջին տեղում հիշատակվող Տուդոր Վիանուն (1897-1964) համալսարանում դասավան-

դում էր «Ընդհանուր Փիլիսոփայության պատմություն»‚ ապա և՝ «Գեղագիտություն» 

առարկաները։ Նրա գրչին էին պատկանում «Գեղագիտություն» (1934 թ.) աշխատությունը‚ 

որը երկար տարիներ համալսարանում շրջանառության մեջ էր որպես ուսումնական ձեռ-

նարկ‚ «Ռումինական արձակագիրների արվեստը» (1941 թ.)‚ «Մտավոր արժեքների տեսու-

թյան ներածություն» (1944 թ.) աշխատությունները‚ ինչպես նաև տեսական-գրականագի-

տական բնույթի ոչ քիչ թվով հոդվածներ։ Տ. Վիանուն մշտապես հանդես է եկել գեղագի-

տական առաջավոր մեթոդների պրոպագանդմամբ‚ որի համար էլ նա թե՛ իր ժամանակ‚ և 

թե՛ հետագայում դասվում էր ռումին մտավորականության առաջադիմական ներկայացու-

ցիչների շարքում։ Կ. Ռեդուլեսկու-Մոնտրուն (1868-1957) հոգեբանական-փիլիսոփայական 

բնույթի ուշագրավ հոդվածներով հանդես էր գալիս դեռ Առաջին համաշխարհային պատե-

րազմից առաջ։ 1900-1941 թթ. նա ղեկավարում է Բուխարեստի համալսարանի Հոգեբա-

նության ֆակուլտետը և այդ ժամանակվանից էլ սկսում է հանդես գալ իր հայացքների 

պրոպագանդմամբ։ Իր ուսուցչի՝ Վիլհելմ Վունդտի նման‚ Ռեդուլեսկու-Մոնտրուն ևս քա-

րոզում էր դաստիարակության հարցում ազատության սկզբունքը‚ պահանջում էր հասա-
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րակական սիստեմների գնահատության հարցում դիմել հոգեբանական վերլուծություն-

ների և ըստ այդմ գնահատել նրա օգտակարությունը։ Պետրե Նեգուլեսկուն (1872-1951)՝ 

Ռումինական փիլիսոփայական դպրոցի մատերիալիստական թևի ներկայացուցիչը‚ հեղի-

նակն էր «Կուլտուրայի ձևերի ծագումնաբանությունը» (1934 թ.)‚ «Մարդկության ճակատա-

գիրը» (1944 թ.) աշխատությունների‚ որոնք քննարկվող նյութի մատերիալիստական մեկ-

նաբանության հետևանքով մեծ աղմուկ հանեցին։ Երկար տարիներ նա Փիլիսոփայության 

պատմություն էր կարդում Բուխարեստի պետական համալսարանում։ Նեգուլեսկուն հե-

տևողականորեն հանդես էր գալիս ֆաշիստական սոցիոլոգիայի և փիլիսոփայության դեմ‚ 

մերկացնելով «հասարակությունից բարձր կանգնած անհատի» «լիարժեք և ոչ լիարժեք 

ցեղերի» մասին նրանց տեսությունը։ Գալով Նիկոլա Յորգային (1871-1940)՝ ռումինական 

ժողովրդի ականավոր զավակին‚ համաշխարհային անուն ու հռչակ ունեցող պատմա-

բանին‚ պետական նշանավոր գործչին‚ պարբերականի հիմնադիր-խմբագրին‚ բավական է 

ասել‚ որ նրա պատմագիտական ժառանգությունը բաղկացած է մի քանի հազար անունից‚ 

որոնցից շատերը նոր խոսք էին այդ գիտության բնագավառում‚ որի համար էլ նա‚ դեռ իր 

կենդանության օրոք‚ ստացավ «Ռումինական պատմագրության նահապետ» անունը։ Հա-

յացքներով սկզբունքային հակաֆաշիստ Յորգան բազում անգամներ հանդես եկավ ֆաշիզ-

մի ու ռասիզմի դեմ‚ անողոք քննադատության ենթարկեց նրանց գաղափարական դրույթ-

ները‚ հիտլերյան ավազակաբարո պատերազմները‚ մի վարքագիծ‚ որը նրա ողբերգական 

մահվան պատճառ դարձավ։ Եվ վերջապես՝ Դիմիտրե Գուստին (1880-1955)‚ ով իր գործու-

նեությունն սկսեց որպես սոցիոլոգիայի դասախոս նախ՝ Յասսիի‚ ապա Բուխարեստի պե-

տական համալսարանում‚ իր աշխատություններով դեռևս 40-ական թվականներին դար-

ձավ Ռումինական սոցիոլոգիական դպրոցի հիմնադիրն ու ականավոր ներկայացուցիչնե-

րից մեկը։ 1921 թ. նա Բուխարեստում հիմնեց այդ թեքումն ունեցող հատուկ գիտական 

հաստատություն՝ Ռումինիայի սոցիալական ինստիտուտը‚ որը համաքայլ ընթանալով այդ 

ուսումնասիրությունների՝ ժամանակի առաջավոր մակարդակի հետ‚ կարողացավ նոր 

աստիճանի վրա բարձրացնել «Ընկերային գիտությունները» Ռումինիայում։ Գուստին իր 

աշխատություններում և մանավանդ «Սոչիոլոճիա Ռոմենյասկե» ամսագրում հրատարակ-

ված հոդվածներով‚ մի ամբողջ գլխով վեր բարձրացավ ինչպես Ռումինիայում‚ այնպես էլ 

Բուխարեստում իրենց գործունեությունը ծավալած ռումին պահպանողական սոցիոլոգ-

ների բանակից և իր հաստատուն տեղն ապահովեց այդ ուսմունքի՝ առաջադեմ գործիչների 

շարքում։ 



80 
 

Այսպիսին է համառոտակի Բուխարեստի պետական համալսարանում դասախոսող 

այն անձանց գիտական գործունեության բնութագրությունը‚ որոնք տարիների իրենց հա-

նապազօրյա աշխատանքով ձևավորել են ուսանող Լևոն-Կարապետ Պալճյանի միտքն ու 

աշխարհայացքը։ Գալով այն մտավորականներին‚ որոնք ուսանելու ընթացքում առաջին 

հերթին են հետաքրքրել նրան‚ ապա անգլիացի մատերիալիստ-փիլիսոփա և սխոլաստիկ 

մտածողության հետևողական հակառակորդ Ֆրենսիս Բեկոնին (1561-1626)‚ ֆրանսիացի 

դուալիստ-փիլիսոփա‚ մաթեմատիկոս և ֆիզիոլոգ Ռենե Դեկարտին (1596-1650)‚ անգլիացի 

պոզիտիվիստ փիլիսոփա և Անգլիայում փիլիսոփայության այդ ուղղության հիմնադիր 

Հերբերտ Սպենսներին (1820-1903)‚ ֆրանսիական սոցիոլոգ-պոզիտիվիստ‚ «Ֆրանսիական 

սոցիոլոգիական դպրոցի» ականավոր հիմնադիր Էմիլ Դյուրկհեյմին (1858-1917) և վերջա-

պես՝ ամերիկացի փիլիսոփա‚ սոցիոլոգ‚ հոգեբան-մանկավարժ Ջոն Դուին (1859-1952) իր 

նախասիրելի հեղինակների թվում հիշատակելը‚ արդեն գեղեցիկ կերպով խոսում է այն 

մասին‚ թե մտավոր ինչպիսի առաջնակարգ սնունդ էր ստանում նա‚ Պետական համալսա-

րանի շենքը թողնելու ժամանակ։ 

Այս բոլորը գալիս է ապացուցելու‚ որ շրջանավարտ Լևոն-Կարապետ Պալճյանը 

կյանք էր մտնում զինված առաջավոր գիտելիքների հարուստ պարաշով. գիտելիքներ‚ որը 

նա անմնացորդ ի սպաս դրեց ամբողջ Ռումինիայի և մասնավորապես Բուխարեստի հայ-

կական համայնքի հոգևոր կյանքը կազմակերպելու գործում‚ իրավացիորեն վաստակելով 

կրթական-մշակութային գործչի պատվանունը։ 
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ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ 

Կ Ր Թ Ա Կ Ա Ն – Մ Շ Ա Կ ՈՒ Թ Ա Յ Ի Ն  Գ Ո Ր Ծ Ի Չ Ը 

1 9 3 6 

Փետրվարի վերջ. – Բուխարեստի պետական համալսարանում տեղի է ունենում հա-

մալսարանի շրջանավարտ Լևոն-Կարապետ Պալճյանի ավարտաճառի (դիպլոմ) հրապա-

րակային պաշտպանությունը։ Պաշտպանության ներկայացված ավարտաճառի թեման էր 

«Կարգապահության հարցը մանկավարժության մեջ»։ 

Հետագայում անդրադառնալով իր նախընտրած թեմային առնչվող հարցերին‚ 

Վեհափառ Հայրապետը գրում էր. «Կուզեինք հիշել մանավանդ երկու անուններ‚ 

որոնք Մեզի մասնավոր կերպով թանկ եղած են. Վիլիամ Ջեյմս և մանկավարժ 

Ջոն Դուի։ Եթե չենք սխալիր‚ ասոնք այս հաստատության մեջ փայլած են իրենց 

գործունեությամբ (Վեհափառ Հայրապետը խոսում է Քեմբրիջի «Հարվարդ» 

համալսարանում. Ս.Շ.)։ Մեր սրտին հատկապես շատ մոտ եղած է Ջոն Դուի‚ որ 

Բուխարեստ 1936-ին հիմքը կազմած է մեր մանկավարժական ավարտական 

աշխատասիրության։ Գուցե վերջին քսան-երեսուն տարիներու շրջանին այստեղ 

որոշ փոփոխություններ կրած է մանկավարժական մտածողությունը Ջոն Դուիի 

տեսություններու առնչությամբ‚ բայց Մենք կմնանք զայն մեծապես գնահատող-

ներեն մեկը»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 
Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 11։ Նույնի՝ «Կոնդակներ‚ քարոզներ‚ ճառեր‚ ելույթներ 
(գիրք երրորդ)»‚ Էջմիածին‚ 1976 թ.‚ էջ 216։ 

Կրթության բնագավառի ամերիկյան երկու հռչակավոր մեծությունների՝ ման-

կավարժ-հոգեբան‚ փիլիսոփա Վիլիամ Ջեյմսի (1842-1910) և փիլիսոփա-մանկա-

վարժ Ջոն Դուիի (1859-1952) անունների հիշատակությունը և մանավանդ‚ հա-

վաստումը‚ որ «Կարգապահության հարցը մանկավարժության մեջ» խորագիրը 

կրող իր ավարտաշարադրանքը գրվել է նրանց՝ այդ հարցի շուրջ մշակած հա-

մապատասխան տեսության հիման վրա‚ մեզ հնարավորություն է տալիս գեթ 

ընդհանուր գծերով պարզել այն հիմնական խնդիրները‚ որոնց անդրադարձել էր 

Պետական համալսարանի շրջանավարտ Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 
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Թե՛ Ջեյմսը և թե՛ Դուին զարգացնում էին այն տեսությունը‚ որ երեխաները ինչ-

քան էլ լավը լինեն և դրական հատկություններով օժտված‚ կյանքում միշտ էլ 

կարող են սխալ ճանապարհով ընթանալ։ Ճիշտ չէ բացարձակ ու անսահման 

ազատության մեջ թողնել երեխային‚ հուսալով‚ որ նա ինքն իրեն‚ ի վերջո‚ 

կկանգնի բանական ճանապարհի վրա։ Դուին վճռականորեն դեմ է Ռուսսոյի 

այն տեսությանը‚ թե երեխան ի բնե մաքուր է‚ անարատ ու ազնիվ‚ և արտաքին 

միջամտությունը կարող է միայն փչացնել նրա զարգացման հետագա ընթացքը։ 

Այս տեսությունը «բանաստեղծական է ու ռոմանտիկ»։ 

Դուին գտնում էր‚ որ դաստիարակության գործը պետք է տարվի հետևողակա-

նորեն‚ երեխան պետք է դրվի կարգապահական որոշակի դրության ներքո‚ 

մինչև որ կազմակերպվի հոգեպես ու մտավոր‚ որպեսզի արդեն կարողանա ղե-

կավարել ինքն իրեն։ Երեխան պիտի հստակորեն իմանա‚ թե ինքն ինչ իրավունք 

ունի անել և ինչը՝ ոչ‚ ավելի ճիշտ՝ ինչը իրեն թույլ կտրվի անել և ինչը կարգելվի։ 

Բնականաբար‚ արտաքին միջամտություն ասելով‚ Դուին ի նկատի չուներ այլև-

այլ բռնի միջոցներ ու կաշկանդումներ կիրառելը կամ երեխայի բոլոր արարքնե-

րը հիմնավորապես արգելելը։ Միջամտությունը պետք է լինի սիրով ու գորովով‚ 

համբերատար կերպով համոզելով‚ բայց միշտ որոշակի հսկողության ներքո‚ 

անհրաժեշտության դեպքում արգելելով‚ երբեմն նույնիսկ՝ պատժելով (այստե-

ղից Դուիի հայտնի  աֆորիզմը. «Մե՛ք տատանվի խփել փոքրիկի թաթիկներին‚ 

այդ թաթիկները հետո շնորհակալություն կհայտնեն ձեզ»)։ Այս դաստիարակու-

թյունն է‚ ահա‚ որ օգտակար է դառնում և տալիս է իր բարի պտուղները։ 

Երեխայի դաստիարակության հարցում դպրոցին առաջնություն տալը թե՛ 

Ջեյմսը‚ թե՛ Դուին ճիշտ չէին համարում։ Դպրոցն ինչքան էլ անթերի լինի‚ 

ինչքան էլ բարձր ու կատարյալ‚ չի կարող փոխարինել ընտանեկան դաստիա-

րակությանը։ Իսկ ընտանիքում երեխայի դաստիարակության հիմնական հոգսը 

պետք է իր վրա վերցնի մայրը‚ որովհետև երեխան իր աճման և զարգացման ըն-

թացքում առաջին հերթին կարիք ունի մայրական գուրգուրանքի ու սիրո։ Ինչ-

քան էլ կատարյալ լինի ուսուցիչը‚ նա չի կարող փոխարինել հարազատ մորը։ 

ՈՒրեմն ուժի մեջ է մնում այն ճշմարտությունը‚ թե երեխայի դաստիարակու-

թյան գործում դպրոցի հետ  գործը պետք է առաջ տանեն մայրերը։ 
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Այսպիսի մոտեցումը կարգապահության որոշակի սաղմեր կարմատավորի 

փոքրիկի մոտ և տարիների ընթացքում‚ նրա մեծանալու հետ‚ կվերածվի գի-

տակցված անհրաժեշտության։ Այսպիսով‚ կաճի տվյալ հասարակության հա-

մար կարգապահ քաղաքացի‚ քանզի «պետության հիմքը նրա կարգապահ քա-

ղաքացիներն են»։ 

Մարտ (?) - Կարապետ Պալճյանը  սկսում է հաճախել Բուխարեստի պետական 

համալսարանի Տիտու Մայորեսկուի անվան մանկավարժական համալսարանական սեմի-

նարներին։ ՈՒսումնառությունը տևում է մեկ տարի։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ 
(″Universitatea din Bucuresti, Certificat № 526″)։ 

Ապրիլի 14. – Բուխարեստում տեղի է ունենում «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր 

միության» Բուխարեստի մասնաճյուղի ընդհանուր ժողովը։ Մտքերի գործունյա փոխանա-

կությունից հետո‚ առաջիկայում Բուխարեստում կայանալիք «Հայ մարմնակրթական ընդ-

հանուր միության» 12-րդ Համառումինական կոնֆերանսի պատգամավորներ են ընտրվում 

հետևյալ անձինք. Սիմոն Պապիկյան‚ Ժ. Գարագաշյան‚ Կարապետ Պալճյան և Հ. Ապազյան։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 398‚ ապրիլի 19 («Պատգամավորական ժողով Հ.Մ.Ը.Մ.-ի»)։ 

Ապրիլի 19. – Բուխարեստում‚ հանդիսավոր պայմաններում իր աշխատանքային 

գործունեությունն է սկսում «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» 12-րդ Համա-

ռումինական կոնֆերանսը։ Ի թիվս կոնֆերանսի աշխատանքներին իրենց մասնակցությու-

նը բերած ռումինական այլևայլ քաղաքների Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հայ պատգամավորների‚ Բուխա-

րեստի մասնաճյուղը ներկայացնում էին Սիմոն Պապիկյանը‚ Ժ. Գարագաշյանը‚ Կարա-

պետ Պալճյանը և Ա. Խաշխաշյանը։ Կոնֆերանսն իր երեք նիստերում մշակում է համապա-

տասխան հրահանգներ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի շրջանային մասնաճյուղերի գործունեության համար (9 

կետ)‚ վավերացնում է Բազարճիք քաղաքի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մասնաճյուղի մի քանի 

նախաձեռնությունները‚ որոնք վերաբերում էին կարգապահության ամրապնդմանը‚ մշա-

կում է կանոններ‚ որոնք հստակություն էին մտցնում կենտրոնական և մասնաճյուղային 

կազմակերպությունների աշխատանքային հարաբերությունների միջև (4 կետ)‚ ընտրում է‚ 

վերջապես‚ 9 հոգուց բաղկացած շրջանային նոր վարչություն։ Հիշյալ բոլոր հարցերի կա-

պակցությամբ իր ելույթներով  և մտքերի փոխանակության ժամանակ զանազան կարծիք 
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հայտնելով‚ ի թիվս այլոց‚ կոնֆերանսի աշխատանքներին մասնակցել է Կարապետ Պալճ-

յանը։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 399‚ ապրիլի 23 («Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Ռումինիո շրջանի ԺԲ 
պատգամավորական ժողովը»)։ 

Մայիսի 3. – Բուխարեստում‚ «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» սրա-

հում‚ Սիմոն Պապիկյանի նախագահությամբ և Կ. Բոլատյանի քարտուղարությամբ‚ տեղի է 

ունենում հիշյալ միության Բուխարեստի մասնաճյուղի տարեկան ընդհանուր ժողովը։ 

Ժողովը լսում է ընկերության մասնաճյուղերի պատգամավորների հաշվետվությունները և 

վարչության մեկ տարվա աշխատանքային հաշվետվությունը։ Մտքերի փոխանակությու-

նից հետո ընտրվում է «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» նոր վարչություն հե-

տևյալ կազմով. Կարապետ Պալճյան‚ Հ. Թումաճանյան‚ Հ. Պզտիկյան‚ Գ. Նագաշյան‚ Հ. Ար-

զումանյան‚ Հ. Ասլանյան և Նորայր Տերտերյան։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 403‚ մայիսի 3 («Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կյանքեն‚ ընդհանուր ժողով»)։ 

Մայիսի 5. - Բուխարեստում‚ «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» սրա-

հում‚ տեղի է ունենում հիշյալ միության նորընտիր տեղական վարչության անդրանիկ նիս-

տը։ Կատարվում է աշխատանքի բաժանում և ըստ այդմ՝ «Հ.Մ.Ը.Մ.»-ի տեղական վարչու-

թյան ատենապետ է ընտրվում Կարապետ Պալճյանը‚ քարտուղար՝ Հ. Ասլանյանը‚ գանձա-

պահ՝ Հ. Թումաճանյանը։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 404‚ մայիսի 10 («Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կյանքեն‚ նոր վարչությունը»)։ 

Մայիսի 31. – Բուխարեստի «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» սեփա-

կան մարզադաշտում տեղի է ունենում ճոխ հանդիսություն‚ նվիրված Մայր Հայրենիքին 

(«Հայրենիքի օր»)։ Օրվա պատմա-հայրենասիրական նշանակության մասին զեկուցումով 

հանդես է գալիս «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» վարչության ատենապետ 

Կարապետ Պալճյանը։ 

Ռումինահայ «Արազ» պարբերականը‚ որը հանդիսացել է մեր միակ աղբյուրը‚ 

Ատենապետի զեկուցումը մեջ է բերել «ամփոփումով»‚ այսինքն՝ համառոտաց-

ված։ Այդ տարբերակն էլ մեջ ենք բերում ստորև։ 

«Մեր միության անունին առաջին տառը (իմա. «Հ.» -ն. ակնարկում է «հայ» բա-

ռը. Ս.Շ.) պարտավոր ենք արդարացնել։ Եվ այդ նպատակին կհասնինք երկու 
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միջոցով. նախ՝ ունենալով ու պահելով մեր հայ ազգի զավակները ըլլալու գի-

տակցությունը‚ և երկրորդ‚ վառ պահելով հայ հայրենիքի գաղափարը։ Առանց 

Հայաստանի‚ մեր գոյությունն իսկ իմաստ չունի։ Մեզ բոլորիս ի մի կապողը մեր 

ազգային ոգին է և Հայաստանի իրականությունը։ Այդ Հայաստանը որ գոյություն 

ունի‚ մեծ ճիգերով ու արյունով ձեռք բերված է։ Ան իր զմայլելի պատմություն 

ունի‚ որուն պետք է ծանոթ ըլլա ամեն հայ։ Այդ պատմությունը մեկ խոսքով կա-

րելի է ամփոփել հետևյալ բառերուն մեջ։ Հայերը անխտիր 1918-ի մայիս 19-26 

օրերուն ահեղ մահու և կենաց կռիվ մղեցին մեր վեց հարյուր տարվան թշնամի-

ին դեմ և հաղթեցին։ Վերջապես դարավոր պարտություններեն‚ կեղեքումներեն‚ 

ջարդերեն վերջ հայը հաղթեց թուրքին։ 

Այդ շրջանը դեռ սկիզբն է։ Ահա այդ ստեղծված Հայաստանը արդեն մոտ քսան 

տարեկան կյանք ունի և ապահով ենք‚ որ ապագան պիտի հաստատե Գյոթեին 

խոսքերը նաև մեր Հայաստանի նկատմամբ։ 

Այսօր մենք բոլորս‚ մեր երիտասարդ ոգևորությամբը‚ մեր զգացումներու բո-

վանդակ թափովը և մանավանդ մեր կամքի ամբողջ ուժովը կըսենք‚ – թող ապրի՛ 

Հայաստանը»։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 411‚ հունիսի 4(«Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կյանքեն. «Հայրենիքի օրը»)։ 

Հունիսի 14. – Բուխարեստում Ա. Խաշխաշյանի նախագահությամբ տեղի է ունենում 

«Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» Բուխարեստի մասնաճյուղի ընդհանուր ժո-

ղովը‚ որտեղ քննարկվում է միության 1936-37 թթ. ընդհանուր բյուջեն։ Մտքերի գործունյա 

փոխանակությունից հետո բյուջեն (ընդհանուր գումար՝ 185‚500 լեյ‚ 1936-37 թթ. տարեշրջա-

նի ծախս՝ 110‚500 լեյ‚ անձեռնմխելի ֆոնդ՝ 75‚000 լեյ) հաստատվում է։ 

Հաջորդ հարցի կապակցությամբ՝ «նորություն մը ըլլալով‚ վարչության ատենապետ 

պ. Կարապետ Պալճյան ժողովին ներկայացուց վարչության ապագա գործունեության հե-

տևյալ ուղեգիծը‚ որ ընդհանուր գնահատանքի առարկա եղավ ու վավերացավ միաձայնու-

թյամբ»։ 

Կ.Պալճյանի՝ ժողովի քննությանը ներկայացված առաջիկա գործունեության ծրագի-

րը բաղկացած է չորս կետերից‚ իրենց համապատասխան ենթաբաժիններով‚ որոնցից մեջ 

ենք բերում առավել բնութագրականները. 
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«Մեր ծրագիրն է արդարացնել Հ.Մ.Ը.Մ.-ի անունը‚ այսինքն՝ Բուխարեստի մեր կազ-

մակերպությունը պահել Հայ‚ դարձնել իսկապես Մարմնակրթական և ընդհանուր ու վե-

րածել Հայկական միության մը։ 

Ա. Հայ անունը արդարացնել ըսելով‚ կհասկնանք. 

ա) Տոնել հայ ազգային տոները. 

բ) Հսկել հայ լեզվի գործածության վրա‚ ի հարկին դասավանդելով մեր մայրենի 

լեզուն։ 

գ) Ծանոթացնել Միության անդամները հայ արժեքներուն։ 

դ) Կենդանի պահել սերը հանդեպ հայ հայրենիքին‚ մասնավոր ուշադրության 

առարկա դարձնելով անոր պատմությունը‚ աշխարհագրությունը և արդի Հայաստանի 

կյանքը և անոր զարգացման զանազան հարցերը։ 

Գ. Միության ընդհանուր ազգային կազմակերպություն մը ըլլալու հանգամանքը 

չմոռնալ‚ այս ուղղությամբ պրոպագանդ ընել և առանց որևէ խտրության միության մեջ հա-

վաքել բոլոր հայ պատանիները ու երիտասարդները‚ արդարացնելու համար դաստիա-

րակչական առաքելությունը‚ զոր ունի Հ.Մ.Ը.Մ.-ն։ 

Դ. Վերջապես՝ Հ.Մ.Ը.Մ.-ն պետք է լրացնե կատարյալ միության մը բոլոր պայման-

ները։ Այս նպատակին հասնելու համար պետք է կազմակերպել Միության շարքերը‚ տա-

լով անոնց օրգանական ձև։ Կազմակերպչական սիստեմի մը կարոտ են մանավանդ մար-

զական շարքերը։ Կազմակերպչական ձևը‚ զոր որոշած ենք գործադրել‚ մարզական շար-

քերու խմբակային դրությունն է։ Մեր միության ծոցին մեջ գոյություն ունեցող ճյուղերը ու 

անոնց ստորաբաժանումները պետք է ըլլան կազմակերպված միավորներու ցանց մը‚ որ 

իր ամբողջության մեջ մեկ մեծ միավոր մըն է‚ ներդաշնակ և նույնանպատակ»։ 

Ինչպես դժվար չէ նկատելը‚ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ատենապետ Կարապետ Պալճյանը Միու-

թյան՝ առաջիկայում ծավալելիք գործունեությունը նախանշելիս‚ որոշակիորեն ընդգծել է 

այն հանգամանքը‚ որ այնտեղ գերիշխի հայկականն ու ազգային-հայրենասիրականը։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 415‚ հունիսի 18 («Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կյանքեն. ընդհանուր ժողով»)։ 
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Հունիսի 17. – Բուխարեստի Պետական համալսարանի հանդիսությանց դահլիճում 

տեղի է ունենում համալսարանի 1936 թ. շրջանավարտների ավարտական վկայականների 

(դիպլոմ) հանձնման հանդիսավոր արարողությունը։ Ի թիվս այլոց‚ ավարտական վկայա-

կան է ստանում շրջանավարտ Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

″Diploma de Licenta № 4798″ 

Հունիսի 21. – Բուխարեստի Ռումինահայ կենտրոնական մատենադարանի դահլի-

ճում Հովհաննես Ավետիքյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Բուխարեստի Հայկա-

կան ազգային վարժարանի հետագա զարգացման ու հեռանկարային խնդիրների հետ 

կապված խորհրդակցություն։ Ներկա էին Թեմական խորհրդի անդամներ Սիմոն Քեհյա-

յանն ու Արտաշես Միլիտոնյանը‚ Ռումինահայ միության նախագահ Արիս Ֆեսճյանը‚ Թե-

մական պատգամավորներ Հակոբ Սիրունին‚ Արտաշես Թովմասյանը և ուրիշներ։ 

«Ազգային Վարժարանի ուսուցչական կազմեն ներկա էին պպ. Օ. Պերպերյան‚ Հ. Տե-

վեճյան‚ Գ. Ղազարյան‚ Կարապետ Պալճյան‚ ինչպես նաև Ս. Մատենճյան‚ Ե. Սարգսյան և 

Գ. Քեսթանյան։ 

Եղան կարծիքի փոխանակություններ»։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 417‚ հունիսի 25 («Բուխարեստի հայ դպրոցին ապագան»)։ 

Հուլիսի 2. – Ռումինահայ «Արազ» թերթը (№ 419) հրատարակում է «Բուխարեստի 

ազգային վարժարանը անցնող տարվան ընթացքին» խորագիրը կրող տարեկան տեղեկա-

գիրը։ Ի թիվս այլ հարցերի («Աշակերտությունը»‚ «Ելևմտական բաժին»‚ «ՈՒսումնական 

բաժին» և այլն)‚ տեղեկագրում մի առանձին ենթագլուխ նվիրված է ուսուցչությանը։ Արձա-

նագրելով‚ որ 1935-36 ուսումնական տարում վարժարանն ունեցել է 14 մնայուն և 2 այցելու 

ուսուցիչներ‚ որոնց վճարվել է 69,750 լեյ ամսաթոշակ‚ արվում է հետևյալ հավելումը. 

«Պետք է հիշենք‚ որ մնայուն ուսուցիչներեն ամեն մեկը վերցուցած է դասապահերեն 

առավելագույնը‚ ինչ որ օրենքը կթույլատրե‚ այսինքն՝ 28-են 30 պահ (իմա՛. դասաժամ‚ 

Ս.Շ.) շաբաթական‚ և չենք գիտեր‚ թե որևէ օտար վարժարան‚ ուր ուսուցիչները ավելի պա-

հեր ունեցած ըլլան»։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 419‚ հուլիսի 2 («Ռումանահայ կյանք»)։ 
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Օգոստոսի 9. – Հակոբ Սիրունու նախաձեռնությամբ և «Հայ մշակույթի բարեկամնե-

րու ընկերակցության» ջանքերով‚ Վըլենի դը Մունտենում (նաև Վըլենի. գյուղաքաղաք Բու-

խարեստից հյուսիս‚ որտեղ հաճախ իր հանգիստն էր անցկացնում Նիկոլա Յորգան)‚ 

կազմակերպվում է «Հայկական օրերի շարքի» առաջին գրական-գեղարվեստական երեկոն‚ 

որին ներկա էին շուրջ 50 ռումինահայեր։ Երեկոյի երկրորդ՝ գեղարվեստական մասում‚ 

հայերեն և ռումիներեն լեզուներով բանաստեղծությունների արտասանությամբ‚ հանդես 

են գալիս Լևոն-Կարապետ Պալճյանը  և Սեդա Սարունին։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 429‚ օգոստոսի 13 («Այց մը Վըլենի դը Մունթեն‚ նախկին 
վարչապետ‚ պրոֆ. Նիկոլա Յորգային»)։ Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային 
հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 380։ 

Սեպտեմբերի 20. – Ի կատարումն «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» 

Բուխարեստի մասնաճյուղի որոշման‚ – եռամսյա տևողությամբ դասեր կազմակերպել Մի-

ության ղեկավար անդամների համար‚ -  քաղաքի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի դահլիճում տեղի է ունենում 

այդ մտահղացման արդյունքը հանդիսացող առաջին դասախոսությունը։ Զեկուցող՝ Հակոբ 

Ճ. Սիրունի։ 

«Հոգևոր պաշտամունքե մը հետո‚ զոր կատարեց Իգնատիոս քահանա Քիլիմլյան‚ պ. 

Գեղամ Խաշխաշյան հանուն սկաուտական կազմակերպության ղեկավարության‚ բացատ-

րեց ձեռնարկին նպատակը։ Ողջույնի խոսքեր ըրին պ. Եփրեմ Սարգսյան‚ – հանուն շրջա-

նային վարչության և Կարապետ Պալճյան‚ – հանուն Բուխարեստի մասնաճյուղի վարչու-

թյան»։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 441‚ սեպտեմբերի 24 («Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կյանքեն»)։ 

Հոկտեմբերի 1. – Բուխարեստի Հայկական ազգային վարժարանի ՈՒսանողական 

սրահում‚ ուսումնական տարին սկսելու կապակցությամբ‚ տեղի է ունենում հանդիսավոր 

նիստ‚ որը նախագահում էր հոգաբարձության ատենապետ Հ. Ավետիքյանը։ Ներսես քա-

հանա Քերովբեյանի կրոնական արարողությունից հետո‚ աշակերտներին ուղղված ողջույ-

նի խոսքով հանդես են գալիս Հ. Ավետիքյանը‚ Հովհաննես Տևեճյանը‚ Սիմոն Շիշմանյանը և 

ուրիշներ։ 

Հանդիսավոր նիստին‚ ի թիվս վարժարանի ուսուցիչների‚ ներկա էր ուսուցիչ Լևոն-

Կարապետ Պալճյանը։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 444‚ հոկտեմբերի 4։ 
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Հոկտեմբերի 18. – Բուխարեստի «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» 

ակումբում տեղի է ունենում Բուխարեստի մասնաճյուղի կազմակերպած գրական-գեղար-

վեստական հանդեսը‚ նվիրված «Հայ մշակույթի օրվան»։ Զեկուցող Հովհաննես Տևեճյանը 

«հստակ ոճով մը իր դասախոսությունը զարգացուց‚ տալով հայ մշակույթի պատկերը իր 

ընդհանուր գիծերուն մեջ և շեշտելով մանավանդ անոր արժեքը ու կարևորությունը մեզ 

համար»։ 

Զեկուցմանը հաջորդող գեղարվեստական մասում «տեղի ունեցան ընթերցումներ 

պպ. Կարապետ Պալճյանի և Ք. Օդաբաշյանի կողմե հայ նորագույն բանաստեղծներեն՝ Կ. 

Զարյանեն‚ Ն. Պեշիկթաշլյանեն‚ Զ. Սյուրմելյանեն‚ Վ. Տերյանեն և Վ. Նորենցեն»։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 449‚ հոկտեմբերի 22 («Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կյանքեն»)։ 

Նոյեմբերի 1. – Ռումինահայ «Արազ» պարբերականը (№ 452) «Պարբերական մը» 

ընդհանուր խորագրի ներքո‚ հրատարակում է հետևյալ ազդարարությունը. 

«Մեզմե կխնդրեն հայտարարել‚ թե «մոտ օրեն լույս պիտի տեսնե գիտական-մշա-

կութային ամսաթերթ մը‚ աշխատակցությամբ Բուխարեստի խումբ մը երիտասարդ մտա-

վորականներու։ Հանդեսը իբրև նպատակ պիտի ունենա։ 

1. Նպաստել հայ կյանքի մտավոր մակարդակի բարձրացման‚ օգտվելով ռումեն և 

օտար մտածողներու գործերեն։ 

2. Դաստիարակչական գործ կատարել մասնավորաբար հասարակագիտական 

խնդիրներու ուղղությամբ‚ անոնցմով մեր ազգային հարցերը առարկայորեն 

պարզաբանելու միտումով։ 

3. Հանդիսավայրը ըլլալ հայ երիտասարդ մտավորականներու ճիգերուն‚ ստեղ-

ծելու համար հնարավորությունը՝ անկաշկանդորեն ձևավորելու իրենց մտավոր 

և հոգեկան մտորումները»։ 

Պիտի անդրադառնանք այս ձեռնարկին»։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 452‚ նոյեմբերի 1 («Բուխարեստ. պարբերական մը»)։ 

Ինչպես դժվար չէ կռահելը‚ խոսքը վերաբերում է «Հերկ» գիտական‚ մշակութային և 

հասարակական ամսագրին‚ որն‚ իրոք‚ սկսեց հրատարակվել Բուխարեստում 1937 թ. կե-

սերից (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը) և որի խմբագիրն էր Կարապետ Պալճյանը։ Կատա-
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րելով իր խոստումը‚ «Արազը»‚ իսկապես‚ հանդես եկավ հետագայում «Հերկի» մասին ըն-

դարձակ խմբագրական հոդվածով։ 

Նոյեմբերի 29. - «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» Բուխարեստի մաս-

նաճյուղը քաղաքի Այնթրախտի դահլիճում տոնում է իր հիմնադրման 18-րդ տարեդարձը 

«խուռն բազմության մը ներկայության»։ Հանդիսությանը նախագահում էր կրթական-մշա-

կութային հայազգի գործիչ Գրիգոր Տրանկու-Յաշը։ Ի թիվս այլ հյուրերի‚ ներկա էր ռումի-

նական հասարակական գործիչ‚ դոկտ. Թոմեսկուն։ 

«Հանուն մասնաճյուղի‚ – այս կապակցությամբ գրում էր «Արազ» թերթը‚ – բաց-

ման խոսք ըրավ պ. Կարապետ Պալճյան‚ նախ՝ ռումաներեն ու հետո հայերեն‚ 

ծանրանալով մասնավորապես Հ.Մ.Ը.Մ.-ն բնորոշող երկու հիմնական կետերու 

վրա‚ – անոր դերը բուն իսկ մանուկին համար և անոր դերը ազգային տեսակե-

տով։ Տալե հետո Հ.Մ.Ը.Մ.-ի թվական պատկերը‚ հասարակության կոչ ըրավ բո-

լորվիլ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի շուրջ‚ բարոյապես և նյութապես քաջալերելով զայն իր ձեռ-

նարկներուն մեջ և մանավանդ իրականացնելով սեփական մարզասրահի մը 

կառուցման ծրագիրը‚ որ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի տեղական մասնաճյուղի անմիջական հոգե-

րեն մեկն է»։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 461‚ դեկտեմբերի 3 («Ռումինահայ կյանք. Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 
օրը»)։ 

Դեկտեմբերի 1. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում տե-

ղի է ունենում գոհաբանական պաշտամունք‚ նվիրված Արտիալի՝ Ռումինիայի հետ միաց-

ման 18-րդ տարեդարձին։ Եկեղեցական արարողությունից առաջ տեղի է ունենում դպրո-

ցական հանդես «և այս առիթով ուսուցիչ պ. Կարապետ Պալճյան աշակերտության բա-

ցատրեց այս տոնախմբության բացառիկ արժեքը»։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 461‚ դեկտեմբերի 3 («Դեկտեմբերի 1-ը հայ համայնքի մեջ»)։ 

Դեկտեմբերի 9. - «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» Բուխարեստի մաս-

նաճյուղի ակումբում  տեղի է ունենում միության ջանքերով կազմակերպված երկրորդ դա-

սախոսությունը։ «Ինչպես հասկնանք սպորտը» թեմայով հանդես է գալիս Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ատե-

նապետ Կարապետ Պալճյանը։ 

«Արազ»‚ 1936 թ. № 462‚ դեկտեմբերի 6 («Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կյանքեն. դասախոսու-
թյուն»)։ 
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Հունվարի 24. – Բուխարեստի «Ռումինահայ ուսանողների միության» դահլիճում 

տեղի է ունենում այդ միության ջանքերով կազմակերպված հերթական դասախոսությունը։ 

«Գիտություն և քաղաքականություն» թեմայով զեկուցումով հանդես է գալիս Կարապետ 

Պալճյանը։ 

«Արազ»‚ 1937 թ. № 476‚ հունվարի 24 («ՈՒսանողական կյանք. դասախոսու-
թյուն»)։ 

Հունվարի 29. – Ռումինահայ «Արազ» պարբերականը (№ 478) «Մեր գաղութը իր ճի-

գերուն մեջ» ընդհանուր խորագրի ներքո‚ առանձին էջ է հատկացնում «Հայ մարմնակրթա-

կան ընդհանուր միության» Բուխարեստի մասնաճյուղի աշխատանքներին։ Տրված է այդ 

մասնաճյուղի համառոտ վերլուծական պատմությունը («Տասնհինգ տարիե ի վեր մեր գա-

ղութին մեջ կգործի Հ.Մ.Ը.Մ.-ն։ Փառքի և անշքության‚ եռանդի և մեղկության շրջաններ 

ունեցավ հոս ալ. բայց ան միշտ պատնեշին վրա է‚ լայն խավերու համակրանքը իր հետ»)‚ 

նրա գործունեության վերջին մեկ տարվա՝ 1936 թ. բնութագիրն ու վերլուծությունը։ «Վաղ-

վան աշխատանքները» ենթագլխում հանգամանորեն տրված են մասնաճյուղի առաջիկա 

անելիքները։ Տրված են նաև մասնաճյուղի ներքին կառուցվածքը և ղեկավար մարմինները‚ 

որից իմանում ենք‚ որ «Բուխարեստի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մասնաճյուղի պատասխանատու մար-

մինը յոթ անձերե բաղկացած Վարչությունն է‚ որ կղեկավարե միության բոլոր գործերը և 

ունի հետևյալ կազմը. պպ. Լևոն Պալճյան‚ Հ. Ասլանյան‚ Հ. Թումաճանյան‚ Հ. Պզտիկյան‚ Ն. 

Տերտերյան‚ Հ. Արզումանյան և Գ. Նագգաշյան»։ 

«Արազ»‚ 1937 թ. № 478‚ հունվարի 29 («Մեր գաղութը իր ճիգերուն մեջ»)։ 

Հունվարի 31. – Բուխարեստի «Րաֆֆի» կրթական-մշակութային ընկերության դահ-

լիճում մեծաքանակ ունկնդիրների ներկայությամբ‚ տեղի է ունենում Կարապետ Պալճյանի 

հրապարակային դասախոսությունը «Անդրե Ժիդի տպավորությունները Խորհրդային 

Միութենեն» թեմայով։ 

«Պ. դասախոսը‚ – այս կապակցությամբ գրում էր «Արազ» թերթը‚ – նախ գտավ‚ 

որ հասարակական երևույթները առարկայական մեթոդով պետք է քննվին‚ այս 

տեսակետեն‚ ըսավ‚ Անդրե Ժիդ եղած է լուրջ դիտող մը և վերլուծող մը և մարդ-
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կային առաջադիմության ծառայելու իսկ դիտավորությամբ վճռած է գրել այն բո-

լորը‚ զոր տեսած է ան Խորհրդային Միության մեջ։ 

Պ. Պալճյան ծանրացավ մասնավորապես երեք խնդիրներու վրա. 1. Դասակար-

գերու վերացումը. 2. Քաղաքական դիկտատուրան և 3. Գրականության վիճակը 

Խորհրդային Միության մեջ։ 

Հատվածներ կարդաց Կարլ Մարքսեն‚ Լենինեն և Ստալինի տեսակետներեն և 

այդ փաստերու հիման վրա բերավ Անդրե Ժիդի տպավորությունները‚ որոնց 

համեմատ Խորհրդային Միության մեջ չեն վերցած դասակարգերը‚ այլ փոփոխ-

ված նորատիպ մանրբուրժուա դասակարգին. քաղաքական դիկտատուրա կա և 

կշարունակվի‚ հակառակ Մարքսի իսկ կանխատեսության։ 

Պ. դասախոսը իր եզրակացության մեջ ըսավ‚ թե Խորհրդային կարգերու մասին 

արտահայտված դրական և բացասական կարծիքները բնավ պետք չէ որ պակ-

սեցնեն մեր սերը դեպի Հայաստանը և ընդհակառակը‚ լավ է‚ որ լուսաբանենք և 

գիտակցական ըլլա մեր սերը»։ 

«Արազ»‚ 1937 թ. № 480‚ փետրվարի 4 (««Րաֆֆիի» կյանքեն»)։ 

Հունիսի 2. – Կարապետ Պալճյանը քննական բարձր նիշերով ավարտում է Բուխա-

րեստի պետական համալսարանի Տիտու Մայորեսկուի անվան մանկավարժական սեմի-

նարի գործնական մանկավարժության բաժինը‚ որպես գլխավոր մասնագիտություն ունե-

նալով մանկավարժությունը։ 

Էջմիածին‚ 1958 թ.‚ էջ 11։ Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա կաթողիկոսի 
անձնական ֆոնդ (″Universitatea din Bucuresti, Certificat № 526″)։ 

Հունիսի 23. – Բուխարեստի «Հայ մշակութային հիմնարկության» և «Ռումինահայ 

կենտրոնական մատենադարանի» համատեղ ջանքերով‚ Մատենադարանի կենտրոնական 

սրահում կազմակերպվում է Ռումինահայ համայնքի կյանքում մինչ այդօր տեղի ունեցած 

կարևոր նախաձեռնություններից մեկը‚ որի մասին այնպես սիրով հետագայում արձա-

գանքեցին համայնքի թե ավագները‚ և թե պարբերական մամուլը. հանդիպում ռումինացի 

հայագետ‚ պրոֆ. Վլադ Բընըցիանուի հետ։ «Ներկա էին հիսունի չափ անձնավորություն-

ներ զանազան ազգային մարմիններե և կազմակերպություններե‚ ինչպես նաև զանազան 

խավերե»։ Ի թիվս այլոց (փաստաբան Արտաշես Թովմասյան‚ Արիս Ֆեսճյան‚ կրթական-
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մշակութային գործիչ Հակոբ Սիրունի)‚ որոնք այդ հանդիպման ժամանակ հանդես են եկել 

ողջույնի խոսքով‚ ձայն է վերցրել նաև Կարապետ Պալճյանը։ Նա «հանուն Ազգային վար-

ժարանի ուսուցչական խումբին շեշտեց պրոֆ. Վ. Բընըցիանուի արժեքը՝ ոչ միայն հայ 

ժողովուրդի ձիրքերը ռումեն ժողովուրդին ծանոթացնելու տեսակետով‚ այլև հայ ժողո-

վուրդին մեջ իր արծարծած ոգևորության համար‚ որ ներկա դժնդակ օրերուն գեղեցիկ 

պատվաստի մը վերը կկատարե»։ 

«Արազ»‚ 1937 թ. № 524‚ հունիսի 27 («Ընդունելություն ի պատիվ հայագետ 

պրոֆ. Վլադ Բընըցիանուի»)։ 

Կեսեր. – Բուխարեստում մի խումբ առաջադեմ երիտասարդ հայ մտավորականներ 

(պրոֆ. Գր. Ավագյան‚ Արշ. Ագտերյան‚ Արամազդ‚ Համ. Թումաճյան‚ Արշ. Կլորիկյան‚ Համ. 

Փիրանյան‚ Քր. Օդաբաշյան) Կարապետ Պալճյանի խմբագրությամբ և Ժ. Գարագաշյանի 

վարչությամբ‚ ձեռնամուխ են լինում «Հերկ» խորագրով գիտական‚ մշակութային և հասա-

րակագիտական ամսագիր հրատարակելու աշխատանքներին։ «Հերկի» հրատարակության 

իրավաբանական արտոնությունը պատկանում էր Մկրտիչ Պոտուրյանին։ 

Պարբերականի ազդագրից. ««Հերկը» հայ մտավորականին‚ հայ երիտասարդին 

ու առհասարակ մտավոր կյանք ապրող հայ մարդուս ու կնոջ ամսաթերթն է։ 

«Հերկի» նպատակն է հայ ընթերցողին ներկայացնել առարկայորեն‚ ներկա քա-

ղաքակիրթ աշխարհի գիտական‚ մշակութային‚ ընկերային‚ տնտեսական կյան-

քի արժեքները ու մտածումները‚ հոսանքներն ու խմորումները։ 

«Հերկը» կուզե նաև դիտել հայ կյանքը և հայրենիքը ու ապրիլ անոնց ներկային 

ու ապագային հետ կապված խնդիրներով։ «Հերկը» կձգտի միաժամանակ‚ դաս-

տիարակչական դեր կատարել նոր սերունդի շարքերուն մեջ‚ ազգային-հավա-

քական ուղղությամբ։ 

«Հերկը» գրական-գեղարվեստական բաժին չունի»։ 

- - - - - 

«Հարցի պատմությունը ծայր առավ 1937 թվականի սկզբներից‚ երբ ամսագրի 

հրատարակության համար արդեն ստեղծվել էր համապատասխան գրական 

մարմին‚ որոշված էր‚ որ հրատարակելիք պարբերականը պիտի ունենա «Հերկ» 

անվանումը‚ որոշված էր վերջապես‚ որ խմբագրի պարտականությունները վա-
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րելու եմ ես։ Մնում էր ռումինական կառավարությունից թույլտվություն խնդրել 

մեր ամսագրի հրատարակության համար‚ մի գործ‚ որն ի դեպ կապված էր զգա-

լի բարդությունների հետ‚ որովհետև ռումինական կառավարությունը որոշա-

կիորեն չէր խրախուսում ոչ ռումիներեն լեզվով որևէ նոր պարբերականի հրա-

տարակությունը և պահանջում էր բավարարվել եղածով։ Դիմեցի Հակոբ Սիրու-

նուն‚ ով դեռ 1932 թվականից հրատարակում էր «Արազ» եռօրյա թերթը և խնդրե-

ցի նրա համաձայությունը՝ հրատարակել մեր «Հերկը» որպես «Արազի» հավել-

ված։ Սիրունին համաձայնվեց տալ այդ արտոնությունը‚ անգամ խոստացավ‚ որ 

«Հերկը» կհրատարակի իր սեփական՝ «Արազ» պարբերականի տպարանում‚ 

բայց սկզբից իսկ մի անխախտ պայման դրեց. «Հերկի» բոլոր նյութերը ինքը 

պետք է կարդա ու խմբագրի‚ փոփոխի ըստ իր տեսակետների ու հայեցողու-

թյան։ Այդպիսի ծանր պայմանների հետ ես‚ որպես խմբագիր‚ չհամաձայնեցի։ 

Ծայր առավ վեճ‚ իմ հարաբերությունները Սիրունու հետ վատացան և մենք 

հրաժարվեցինք նրա օգնությունից։ 

Այն ժամանակ հիշեցի‚ որ ռումինահայ կաթոլիկ համայնքի նշանավոր 

դեմքերից մեկը՝ կրթական-մշակութային գործիչ Հ. Մկրտիչ Պոտուրյանը‚ դեռ 

1934 թվականից Բուխարեստում հրատարակում էր «Հայ մամուլ» շաբաթաթեր-

թը‚ այսինքն՝ պետության կողմից հայալեզու պարբերական հրատարակելու 

արտոնություն ուներ։ Դիմեցի Հ. Պոտուրյանին. բացատրեցի գործի էությունը և 

նախորդ դեպքի նման՝ խնդրեցի‚ որ թույլ տա հրատարակել «Հերկը» որպես հա-

վելված նրա «Հայ մամուլին»։ Հ. Մկրտիչ Պոտուրյանը ոչ միայն սիրով համա-

ձայնվեց տալ մեզ այդ արտոնությունը‚ այլև խոստացավ բնավ չմիջամտել ամ-

սագրի աշխատանքներին‚ չխառնվել նյութերի ընտրության‚ հոդվածների 

խմբագրման և նմանատիպ աշխատանքներին։ Մի խոստում‚ որն ի դեպ‚ նա բա-

րեխղճորեն կատարեց մինչև վերջ։ Ամեն ինչ մեզ համար շատ ձեռնտու էր և մենք 

ոգևորված գործի անցանք։ Այդ էր ահա պատճառը‚ որ «Հերկ» ամսագիրը‚ առա-

ջին իսկ համարից սկսած‚ բացի  պաշտոնական անվանումից‚ ուներ նաև երկ-

րորդ՝ «Հավելված հայ մամուլի» ենթավերնագիրը։ Իսկ պարբերականի վրա‚ 

առաջին իսկ ամսատետրակից մինչև վերջ‚ հիշատակվեց Հ. Մկրտիչ Պոտուրյա-
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նի անունը‚ չնայած նրան‚ որ նա «Հերկի» հետ կապված հարցերում ոչ մի դեր չի 

կատարել և այդ տարիներին նույնիսկ Բուխարեստում չէր ապրում»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1985 թ. փետրվարի 6-ի հարցազրույցից։ 

Հունիսի 10. – Բուխարեստում Կարապետ Պալճյանի խմբագրությամբ և Ժ. Գարա-

գաշյանի վարչությամբ արևմտահայերեն սկսում է հրատարակվել «Հերկ» ամսագիրը։ 1938 

թ. մայիսին‚ հրատարակելով վերջին՝ 12-րդ համարը‚ «Հերկը» դադարում է։ 

«Կարապետ Պալճյանը «Հերկի» մեջ հանդես է գալիս հրապարակագրի իր խոս-

տումնալից տաղանդով‚ գրական փորձով ու ճաշակով։ Երիտասարդ խմբագիրը 

ինքնատիպ ոճով և ինքնուրույն փիլիսոփայությամբ‚ մեր ազգային-եկեղեցական 

և մշակութային կյանքի շուրջ‚ ընթերցողի մտքում արծարծում է հայրենիքի սերը‚ 

հայ մշակույթի պաշտամունքը‚ Հայ եկեղեցու հուրը‚ հրավեր է կարդում բոլորին՝ 

առաջնորդվել գիտության լույսով‚ մտածման կարգապահության ճանապարհով։ 

Այդ օրերին Սփյուռքի հայությանը հուզող ազգային-եկեղեցական և մշակութա-

յին հարցերը երիտասարդ խմբագրի գրչի տակ խորհրդածության նյութ էին 

դառնում գրական գեղեցիկ և ոգեշնչող հոդվածների մեջ‚ գրված համոզմունքով‚ 

լավատեսությամբ։ «Հերկը» լույս տեսավ 12 համար միայն։ Այնուամենայնիվ նա 

ուներ ընթերցողների լայն շրջանակ թե՛ Ռումինիայում‚ և թե՛ Սփյուռքի գրական 

շրջանակներում։ «Հերկը» մշակութային խրախուսիչ երևույթ էր ռումինահայ 

կյանքում»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 
Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 23։ 

Պարբերականի այս՝ առաջին համարում Կարապետ Պալճյանի գրչին են պատկա-

նում «Մտածել» առաջնորդողը (ունի «Պ.» ստորագրությունը)‚ «Ապագա ունի՞նք» հրապա-

րակախոսական հոդվածը (ստորագրված է «Կ.Պալճյան») և «Ինչ կնշանակե Dialectique» 

պատմա-փիլիսոփայական էսսեն (ունի «Կ.Պ.» ստորագրությունը)10։ 

                                                           
10 Ընդառաջելով մեր խնդրանքին‚ Վեհափառ Հայրապետը սիրահոժար մեր տրամադրեց «Հերկ» ամսագրի Իր 

անձնական օրինակը‚ որի վրա կարմիր թանաքով նշված էին այն բոլոր ստորագրված ու անստորագիր հոդ-

վածները‚ որոնք պատկանում էին Իր գրչին։ Սա մեծապես օգնեց մեզ‚ թե՛ անստորագիր հոդվածների հեղի-

նակային պատկանելությունը ճշտելու‚ և թե՛ խմբագրի գրական-հրապարակախոսական ժառանգությունն 

ավելի ամբողջացված ունենալու տեսանկյունից։ Ըստ այդմ՝ «Հերկում» Կարապետ Պալճյանը հանդես է եկել 
«Լևոն»‚ «Կ.Պալճյան»‚ «Պ.» և «Կ.» ստորագրություններով‚ հաճախ մեկ համարում ամենազանազան բնույթ ու 
բովանդակություն ունեցող չորսից-հինգ անուն գործերով։ Կարապետ Պալճյանի գրչին է պատկանում նաև 
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Առաջաբանից. «Մտածել։ 

Ահա ինչ որ կուզենք սորվիլ։ Սորվիլ մեր ընթերցողներուն‚ մանավանդ մեր 

երիտասարդ ընթերցողներուն հետ։ 

Մտքի «դիսցիպլին» ստեղծել։ Այս է մեր նպատակը։ 

Եվրոպան դարերե ի վեր մտածման պաշտամունքի շնորհիվ իր հոգիով կբարձ-

րանա դեպի անհասանելի բարձունքներ։ 

Գիտենք‚ կար ատեն‚ երբ հայ ժողովուրդն ալ կդավաներ այդ պաշտամունքը։ 

Ճակատագիրը‚ սակայն‚ հաճախ ընդհատեց անոր մտքի ու հոգիի վերելքը։ 

Բայց այսօր ազգովին կանք. ու եթե կուզենք հետ այսու ալ ըլլալ‚ պետք է 

վերստին մշակենք մեր մեջ մտածման պաշտամունքը‚ վերստին ստեղծենք մտքի 

դիսցիպլինը։ 

Ամեն հայ մտավորականի ու երիտասարդի առաջին պարտքն է իր մտքով ու 

հոգիով վերածվիլ հնոցի մը‚ մեր հավաքականության պատկանող խնդիրները 

մտածելու նպատակով‚ ու զանոնք նոր ձևերով‚ նոր լուծումներով դարբնելու հա-

վատքով։ 

«Հերկի» շուրջ հավաքված խումբ մը երիտասարդներ իրենց համեստ ուժերով 

կուզեն մտածել ու ապրիլ նոր ժամանակներու մտածումներով ու խնդիրներով և 

նաև հայ ժողովրդի ներկայի և ապագայի հետ կապված հարցերով։ 

«Հերկը» նաև հրավեր մըն է մտածելու՝ ուղղված հայ հասարակության և ի մաս-

նավորի հայ երիտասարդության անխտիր։ 

Պետք է ազգային հավաքական մտածումի դիսցիպլինը ստեղծել։ 

Որովհետև‚ մանավանդ հետ այսու‚ ազգովին մտածելով միայն կարելի է ազ-

գովին ապրիլ։ 

Որովհետև մտածելով միայն կարելի է արդի կյանքի «ռիթմին» հետևել։ 

                                                                                                                                                                                                      
ռումինահայ գրական-հասարակական կյանքի համառոտ անդրադարձը հանդիսացող «Նշմարներ» շարքը‚ 
որոնք մեծ մասամբ ստորագրված չեն։ Հետագա հրապարակագրական գործունեության ընթացքում Կարա-

պետ Պալճյանը հրաժարվեց «Լևոն» կեղծանունից և հիմնականում պահպանեց մյուս երեք ձևերը։ 
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Որովհետև ազգային ճակատագրական հանգույցները մտածելով միայն կարելի 

է լուծել»։ 

Հունիսի կես. – Աթենքի «Նոր օր» օրաթերթը հանդես է գալիս «Մտածել սորվինք» խո-

րագիրը կրող խմբագրական հոդվածով‚ որտեղ միտումնավոր քննադատության է ենթարկ-

վում «Հերկ» պարբերականի առաջին ամսատետրակը։ Նախ‚ բացասաբար է գնահատված 

այդ նախաձեռնությունն ամբողջությամբ‚ քանզի մի քանի «խակ և տաքգլուխ» երիտա-

սարդների համար «ուժե վեր գործ է» ինքնուրույն պարբերականի հրատարակությունն 

սկսելը. մի բան‚ որ ոչ մի դրական հետևանքի ի վերջո չի հասցնելու։ Ապա քննադատված է 

ամսագրի որդեգրած ուղղությունը‚ որը‚ ըստ հոդվածագրի «ոչինչ չունի հրահանգիչ»‚ քան-

զի այն ոչ գրական-գեղարվեստական է‚ ոչ գիտական‚ ոչ փիլիսոփայական։ Արված են նաև 

մի քանի դիտողություններ՝ «Հերկի» լեզվական ցածր կուլտուրայի և հրատարակչական 

ցածր որակի վերաբերյալ։ 

Խմբագրականից. «Բուխարեստի մեջ սկսած է հրատարակվիլ նոր պարբերա-

կան մը «Հերկ» անունով։ Առաջնորդողին մեջ (նկատի ունի «Մտածել» խմբագրա-

կանը‚ որի հեղինակը Կարապետ Պալճյանն է. Ս.Շ.) ազգովին մտածելու անհրա-

ժեշտությունը կշեշտե։ «Հերկի» շուրջ հավաքված խումբ մը երիտասարդներ 

իրենց համեստ ուժերով կուզեն մտածել ու ապրիլ նոր ժամանակներու մտա-

ծումներով ու խնդիրներով և նաև հայ ժողովուրդի ներկայի ու ապագային հետ 

կապված հարցերով։ Նոր առաքյալնե՞ր. երբե՛ք։ Պարբերաթերթին Ա. թիվին բո-

վանդակությունը նորություն չի բերեր բնավ։ 

Հազար անգամ ծամծմված խոսքեր‚ արտահայտված կարծիքներ տեղ գտած են 

պարբերաթերթին մեջ անխնամ շարադրությամբ։ Լեզվի տեսակետով «Հերկը» 

շատ խեղճ է։ Միայն առաջնորդող հոդվածը կբավե համոզվելու համար‚ թե անոր 

շուրջ բոլորված երիտասարդները լավ հայերեն չեն գիտեր ու եթե գիտեն անգամ‚ 

չեն կրնար բացատրել իրենց միտքը։ ՈՒժի և նյութի ավելորդ սպառում»։ 

Իր պարբերականի անմիջապես հաջորդ համարում («Հերկ»‚ № 2)‚ հանդես գալով 

«Լևոն» ստորագրությունը կրող և «Լավ հայերեն չենք գիտեր» վերնագրով պատասխան-

հոդվածով‚  խմբագիր Կարապետ Պալճյանը գրում էր. «Կուզենք լրջորեն անդրադառնալ‚ 
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առանց քաշքշուկի‚ առանց հեգնանքի‚ առանց իսկ անարդար և անբարեխիղճ քննադատու-

թյան մը պատասխանելու դիտումով։ 

Ազգովին այնպիսի ժամանակներ կապրինք‚ որ անթույլատրելի է կենալ ու հեգնել‚ 

խծբծել և բյուզանդական դարձվածքներ գործածել‚ ջայլամի քաղաքականությամբ հարվա-

ծելու համար։ 

Ո՛չ‚ մենք կմերժենք այդ ձևերը։ Մենք մեզի երբեք թույլ չպիտի տանք թեթևորեն վար-

վելու‚ որովհետև կըմբռնենք վայրկյանի լրջությունը։ 

Անմիջապես ըսենք‚ որ‚ այո՛‚ ճիշտ է‚ թե մենք կատարյալ հայերեն չենք գիտեր։ «Հեր-

կի» շուրջ բոլորված երիտասարդներեն գրեթե բոլորը հայ նախակրթարան իսկ չեն ավար-

տած։ Այն հայերենը‚ որ գիտեն ինքնաշխատությամբ սորված են։ Ո՞վ սակայն և ո՞ր բարե-

խիղճ ու իսկական հայ մտվորականը կրնա մեզ դատապարտել ասոր համար։ 

Այո‚ մենք շատ լավ հայերեն չենք գիտեր‚ սակայն որոշած ենք սորվիլ՝ հայերենի 

թարգմանելով մեր օտար լեզվով սորված մտքերը‚ ապրումները‚ հույզերը (այստեղ և 

հետագայում ընդգծումները մերը չեն. Ս.Շ.)։ Մեզմե ոմանք պիտի կարենային անշուշտ‚ 

տեղ մը գրավել օտար հրապարակագրության մեջ‚ կամ օտար լեզվով թերթ մը հրատարա-

կել‚ սակայն նախընտրեցինք չբաժնվիլ Մեսրոպյան տառերեն։ 

Եվ ասիկա մե՞ղք մըն է։ 

Ի՞նչ կուզեն «Նոր օրի» խմբագիրները։ Քաշվի՞նք հրապարակեն։ Այդ պարագային 

ի՞նչ պիտի շահին իրենք։ «Հերկի» հրատարակումով մեզմե ոչ մեկը ոչ մեկ անձնական շահ‚ 

կամ բարոյական հավակնություններու կձգտի‚ այլ ընդհակառակը‚ ան մեզմե ամեն մեն 

կես նյութական և բարոյական զոհողություններ կխլե։ Հետևաբար մենք առանձնապես բան 

մը պիտի չկորսնցնեինք ազգային կյանքե հեռու կենալով։ Արդյոք «Նոր օրի» խմբագիրը 

կուզե հայկական կյանքը Գետտոյի՞ մը վերածված տեսնել‚ ուր ինք թագավորե... անապա-

տի վրա։ 

Ո՛չ‚ պարոն խմբագիր‚ այդ չի կրնար ըլլալ‚ որովհետև մենք կհավատանք‚ թե հայ 

կյանքը կանգ չէ առած ու ամեն երիտասարդ ոչ միայն իրավունք ունի‚ այլ մանավանդ 

պարտավոր է հայ հրապարակը իջնելու‚ իր ուժերը փորձելու համար‚ իր սերունդի նպաս-

տը բերելու համար‚ մտավորական տեսակետով։ 
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Իսկ դուք‚ «Նոր օրի» խմբագիրներ‚ եթե Ձեր կոչումին գիտակցությունը ունիք‚ 

պարտավոր եք առաջ քաշելու ու քաջալերելու երիտասարդությունը‚ հայ կյանքի շարունա-

կության սիրուն՝ հանդուրժելով նույնիսկ երբեմն անոր խարխափումներուն‚ քննադատելով 

ալ հաճախ անոր սխալները։ 

Ձեր քննադատականը թող ըլլա ուժեղ‚ սակայն անկեղծ‚ ճակատաբաց‚ շինիչ ու 

ճամբա բացող։ 

Պարոննե՛ր‚ այդ է ձեր դերը և հոտ՝ ձեր արժեքը»։ 

Հուլիսի 4. – Ռումինահայ «Արազ» պարբերականը (№ 526) հանդես է գալիս «Մտածել 

սորվինք» հոդվածով (հեղ. Հակոբ Սիրունի?)‚ որտեղ իր պաշտպանության տակ է առնում 

Կարապետ Պալճյանի «Հերկ» ամսագիրը Աթենքի «Նոր օրի» հարձակումներից։ «Անհեթեթ 

խմբագրական նոթ» հայտարարելով «Նոր օրի» առաջնորդողը‚ «Արազի» հոդվածագիրը 

բարձրացնում է նաև՝ գաղութի հոգևոր կյանքը կազմակերպելու հետ կապված մի քանի 

հարցեր։ 

Հոդվածից. «Մեր ընթերցողները գիտեն‚ որ խումբ մը երիտասարդներու նախա-

ձեռնությամբ վերջերս Բուխարեստի մեջ սկսավ լույս տեսնել նոր ամսագիր մը‚ 

«Հերկը»։ Ամեն նոր ձեռնարկ անշուշտ կունենա իր խարխափումները առաջին 

առթիվ‚ ու ատեն կանցնի‚ մինչև որ ան իր հունը կգտնե։ Բայց փոխանակ ողջու-

նելու թարմությունը‚ զոր «Հերկը» կբերե իր հետ‚ և հիմնական մտահոգությունը 

որ անոր առաջադրություններուն մեջ կա‚ ահա «Նոր օր» Աթենքի մեր պաշտո-

նակիցը անհեթեթ խմբագրական նոթ մը կհրատարակե «Հերկի» լույս տեսնելուն 

առիթով։ 

«Հերկի» մասին մենք ալ պիտի խոսինք։ Բայց չենք կրնար այժմեն իսկ չցավիլ 

Աթենքի մեր պաշտոնակցին եզրակացությանը վրա։ Ո՞Ւր էր իր այս նախաձեռ-

նությունը‚ երբ տասնհինգ տարիե ի վեր հայ գաղութները‚ – Աթենքն ալ մեջը ըլ-

լալով‚ – զոհ կերթան «ուժի և նյութի ավելորդ սպառումին» ու հայ գրականու-

թյունը կողողեն ամեն տեսակ ցափըռտուքներով։ Գոնե այս տղաքը գրական 

հավակնություններ չունին...» 

«Արազ»‚ 1937 թ. № 526‚ հուլիսի 4 («Մտածել սորվինք»)։ 
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Նույն օրը. – Բուխարեստի «Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության» կենտրո-

նական սրահում տեղի է ունենում մասնաճյուղի «Մարզասրահի հանձնախումբի» անդրա-

նիկ նիստը‚ որը նախագահում էր Գ. Հաջի-Արթինյանը։ 

«Սույն հանձնախումբին մաս կկազմեն նաև պպ. Անտոն Մուրադյան‚ Եդ. Թյուլ-

պենտճյան‚ Հ. Փիրանյան‚ Հարություն Ապազյան և Կարապետ Պալճյան»։ 

«Արազ»‚ 1937 թ. № 528‚ հուլիսի 11 («Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կյանքեն»)։ 

Հուլիսի 10. - «Հերկը» (№ 2) արևմտահայերեն հրատարակում է Կարապետ Պալճյանի 

«Ինչի կհավատանք» (ունի «Պ» ստորագրությունը)‚ «Ռուսահայ Թրքահայ» (նույն ստորա-

գրությամբ)‚ «Լավ հայերեն չենք գիտեր» («Լևոն» ստորագրությամբ) հրապարակախո-

սական հոդվածները‚ «Դեկարտի այժմեությունը» («Կ.Պալճյան» ստորագրությամբ)‚ «Ինչ 

կնշանակե A priori» («Պ» ստորագրությամբ) տեսական-քննադատական վերլուծականները 

և «Նշմարներ» (անստորագիր) գրական-հասարակական կյանքի տեղեկատուն։ 

«Ինչի կհավատանք» հոդվածից. «Ժամանակ մը պիտի գա‚ երբ մարդիկ պիտի 

ափսոսան‚ որ չապրեցան մեր դարը և երանի պիտի տան մեզի‚ որ զայն ապրե-

ցանք։ Մանավանդ հետպատերազմյան շրջանը‚ անշուշտ որ պատմության ամե-

նեն հետաքրքրականներեն մին պիտի մնա։ Այս տարիներուն ընթացքին է‚ որ 

տեղի կունենա փլուզումը այն կառուցվածքին‚ որուն համար մտածող մարդկու-

թյունը մեկ քանի դար շարունակ տքներ էր։ 

Ի՞նչ մնաց հին երազներեն։ 

Գրեթե ոչինչ։ Ժողովուրդները հրաժարեցան մտքի վերացական կառուցումնե-

րեն‚ ձգեցին պատերազմի դաշտին վրա ցնորքները ու վերադարձան իրենց տուն‚ 

ավելի քան երբեք իրատես։ Ամեն ժողովուրդ մնաց այն հիմնական դրամագլու-

խով‚ զոր իրեն թողած էին իր պապերը‚ այն արժանիքներով ու հատկություննե-

րով‚ որոնք կբխեին իրենց արյունեն ու հողեն։ 

Հայ ժողովուրդը‚ ավելի քան ուրիշ որևէ ժողովուրդ‚ եղավ հուսախաբ։ 

Հուսախաբ իր բարեկամներեն‚ հուսախաբ արդարության և ճշմարտության 

սկզբունքներեն‚ հուսախաբ քաղաքական մարդկության խղճեն և‚ ինչ որ ահա-

վոր է‚ հուսախաբ նույնիսկ ինքզինքեն։ 
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Բայց արդյո՞ք նոր վերակառուցում մը պիտի սկսի։ Ավերակ պատմութենեն 

մեզի մնացած արժեքները պիտի ծառայե՞ն արդյոք որպես ատաղձ հայ նոր կյան-

քի մը։ Կենտրոնախույս այս շրջանին պիտի հաջորդե՞ արդյոք ավելի ներդաշ-

նակ ու հավաքման շրջան մը‚ որ տանի հին հայ ազգը դեպի պատմական նոր ու 

ինքնատիպ համադրություն մը։  

Նոր ազգային վերածնունդ մը պիտի գա՞։ 

Մենք կհավանա՛նք անոր։ 

Հուսալքումը‚ բարոյալքումը ժողովուրդներու կյանքին մեջ որքան որ «բացատ-

րելի» ըլլան‚ կուգան ու կերթան սերունդի մը հետ։ 

Մենք ուրախությամբ կուզենք հաստատիլ‚ որ այդ է ու պիտի ըլլա նաև մեր 

ապագան։ 

Իրապես հուսալքումը‚ բարոյալքումը կապված են հին սերունդի հետ։ Հռչակա-

վոր «այլևս անելիք չունինք» ըսողները ապացուցած են ու կապացուցանեն իրենց 

«անելիք չունենալը»։ Երիտասարդությունը երբեք չի կրնար ըսել «անելիք չկա»։ 

Հայ ապագայի համար ատաղձ կառուցանել‚ նյութական և մանավանդ մտավոր 

ու հոգևոր իմաստով‚ ահա մեր օրերուն մեծ խնդիրը։ 

Կառուցանել ցեղին հոգիեն բխող զգացմունքներու թելադրանքին տակ։ Կառու-

ցանել՝ ազգին պատմութենեն ժայթքող ոգեկան հիմունքներու վրա։ Կառուցանել՝ 

ժողովրդի ինքնուրույն մշակույթի գանձերեն ներշնչված ոճով։ 

Մենք կհավատանք հայ ցեղի ոգիի կենսունակության։ Մենք կհավատանք մեր 

պատմութենեն մեզի եկող պատգամներուն։ Մենք կհավատանք մանավանդ‚ որ 

բոլոր նոր հայերը պիտի հասնին միևնույն լուսավոր կետին‚ տեղ մը ապագային 

մեջ։ 

Չի կրնար ըլլալ‚ որ հայ պատմությունը մեռնի‚ ինչքան ատեն որ հայ Հայրենիք 

մը ու հայ ժողովուրդ կան։ ՈՒշ կամ կանուխ՝ անցողակի ու ժամանակավոր ձևե-

րը կմաշին‚ կփոխվին ու կմնա տևականը‚ հիմնականը‚ անհրաժեշտը։ 
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Հազարամյա պատմությունը վերստին կզարթնի ամենուն հոգիներուն մեջ ու 

հայ ժողովուրդը իր պատմության սանձերը իր ձեռքը առած‚ իր սեփական մեկ 

հայրենիքին մեջ կսլանա դեպի իր հայկական ապագան»։ 

Հուլիսի 15. – Ռումինահայ «Արազ» թերթը (№ 529) հրատարակում է ««Հերկին» 

համար» խորագիրը կրող խմբագրական հոդվածը։ Դրվատվում է երիտասարդների գործը‚ 

նրանց ազգօգուտ գործունեությունը և արվում են որոշ քննադատական դիտողություններ։ 

«Արդար չպիտի ըլլար անշուշտ‚ – գրում էր հոդվածագիրը‚ – համեստ ծավալով 

ամսօրյա այս պարբերականը դատել իր առաջին թիվեն իսկ։ Ձեռնարկ մը‚ որ իր 

հունը գտած չէ դեռ ու իր ճամբան կփնտռե‚ կարելի չէ տակավին նժարի դնել իբ-

րև արժեք։ Ոչ կարելի է անմիջապես խանդավառվիլ քանի մը հոդվածներեն‚ 

զորս ստորագրած է հոն այս կամ այն երիտասարդը‚ ոչ ալ խծբծանքի նյութ 

դարձնել առաջին խարխափումները‚ որոնք անվրեպ կհետևնա նման փորձի մը‚ 

երբ մանավանդ նախաձեռնողները առաջին անգամ է‚ որ կիջնեն լրագրական 

ասպարեզ ու առաջին անգամ շփման մեջ կուգան հանրության հետ»։ 

Ինչպես դժվար չէ նկատելը‚ հոդվածի ելակետը «Հերկի» նկատմամբ ունենալիք 

վերաբերմունքի մասին ճիշտ է։ Այդ մտայնությունն էլ շեշտվում է հետագայում‚ 

այսինքն՝ «Ինչ որ մեզ կոգևորե սակայն‚ երիտասարդական այս նախաձեռնու-

թյան մեջ՝ անոր տուն տվող ոգին է։ Հոգիով օտար չեն մեզմե անոր ձեռնարկող-

ները‚ ոչ ալ խորթ են մեզի անոնց ներքին ձգտումները։ Բայց ինչ որ համակրելի 

կընե մեզ իրենց ձեռնարկը‚ իրենց հիմնական մտահոգությունն է։ Զերծ այն թե-

թևսոլիկ հավակնություններեն‚ որոնց վարժված ենք հանդիպիլ նման փորձերու 

ատեն‚ «Հերկի» հիմնադիրները համեստ առաջադրություն մը միայն ունին. երի-

տասարդությանը մտածման մղել և եվրոպական մտքին պատվաստը բերել հայ 

մտածումեն ներս»։ 

Ապա հաջորդում են դիտողություններ‚ որոնք չնայած իրենց որոշ խստությանը‚ 

անաչառ են և ամսագրին օգտակար լինելու որոշակի նպատակամղում ունեն. 

«Ձեռնարկ մը‚ իր նպատակեն չէ‚ որ կչափվի և ոչ ալ հաճախ արդյունքեն զոր ան 

կուտա‚ այլ առավելապես զայն գլուխ հանելու համար թափած ճիգերուն անկեղ-

ծութենեն և կորովեն ու կամքեն‚ զոր մարդ ի սպաս կդնե անոր։ Եթե «Հերկի» հիմ-



103 
 

նադիրները գիտցան կառչիլ այս հիմնական տարերքին‚ թող վստահ ըլլան‚ թե 

հետք մը պիտի ձգեն իրենց ետքը։ ՈՒնայն ջանքերը անոնք են‚ որ մարդ կթափե 

առանց ներքին համոզման‚ առանց հավատքի‚ քայլերը շեղելով հովին համա-

ձայն‚ ազդվելով աջին ու ձախին կեղծ գովեստեն կամ նենգամիտ սաստերեն‚ 

կամ կենալով կես ճամբան‚ փուշեն ու խութեն սահմռկած։ Գիծ մը որդեգրողը 

պետք է անկե չշեղի»։ 

Ապա. «Կյանքը‚ ինչպես բնությունը‚ ավելորդ բեռ չընդունիր։ Գոյության իրա-

վունք չկա բոլոր այն բաներուն համար‚ որոնք կոչում մը չունին։ ՈՒ մասնավո-

րապես‚ երիտասարդական ձեռնարկ մը վեր պետք է մնա հասարակ-տեղիքնե-

րե‚ ու ջանա ինք իր շեշտը բերել։ Ինչ կվերաբերի «Հերկին»‚ ան զգույշ պետք է 

ըլլա պատանեկան մարզանքներու թատր ըլլալե. աշակերտական խմորատիպե-

րը‚ որոնք ուրիշ բան չըրին երբեմն՝ բայց եթե սոփեստությունը մարզել մեր 

պատանիներուն մեջ‚ պետք է սարսափեցնեն զինքը։ Եվրոպական միտքը‚ որուն 

պատվաստը կուզեն մեզ բերել‚ բավական նոր պատգամներ ունի‚ անոնց թար-

մությունը հայ երիտասարդության թարգմանելու համար։ «Հերկը» պետք չէ դառ-

նա «պիտանի ու պիտան գիտելյաց շտեմարան» մը‚ ու աշխատակիցներու թիվ 

ունենալու կամ հոդվածագիր քաջալերելու մոլորանքեն չբռնվի։ Ոչինչ պիտի բե-

րե օտար միտքը մեզի՝ եթե անոր չմոտենանք հայու մը մտահոգություններով»։ 

Եվ երրորդ ու վերջին դիտողությունը. «Կասկած չկա‚ որ պարտավոր ենք բծա-

խնդրություն պահանջել լեզվի տեսակետով ալ։ Որքան ալ գրական հավակնու-

թյուններ չունենա «Հերկը»՝ ան պետք է գիտնա‚ թե հայ լեզուն ալ սրբություն մըն 

է‚ որ պետք է ծունկի բերե մեզ‚ հայ տառը գործածողներս‚ ինչ տարիքի‚ ինչ 

կրթության ալ ըլլանք»։ 

«Արազ»‚ 1937 թ. № 529‚ հուլիսի 15 («Մեր խոսքը «Հերկին» համար»)։ 

Օգոստոս. - «Հերկ» ամսագրի խմբագրությունը‚ խմբագիր Կարապետ Պալճյանի նա-

խաձեռնությամբ‚ ձեռնամուխ է լինում Բուխարեստում ստեղծել «ուսմանց շրջանակ մը‚ 

մտավորական կյանք ապրիլ ուզող հայ երիտասարդներու համար»։ Ստեղծվելիք ընկերու-

թյունը պետք է ունենար միայն կրթական-մշակութային թեքում։ 

«Հերկ»‚ 1937 թ. № 3-4‚ օգոստոս-սեպտեմբեր («Նշմարներ»)։ 
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Օգոստոսի 8. – Հակոբ Սիրունու նախաձեռնությամբ և «Հայ մշակույթի բարեկամնե-

րու ընկերակցության» ջանքերով‚ Վըլենի դե Մունտենում (նաև՝ Վըլենի. գյուղաքաղաք 

Բուխարեստից հյուսիս‚ որտեղ իր ամառային հանգիստն էր անցկացնում Նիկոլա Յորգան)‚ 

կազմակերպվում է «Հայկական օրերի շարքի» երկրորդ գրական-գեղարվեստական երե-

կոն‚ որին ներկա էին ավելի քան 100 ռումինահայեր։ Պրոֆ. Վլադ Բընըցիանուի «Ռումինա-

հայ գաղութը և իր մատուցած ծառայությունները ռումեն երկրին» վերնագրով զեկուցումից 

հետո‚ տեղի է ունենում գեղարվեստական մաս‚ որտեղ‚ ի թիվս այլոց‚ հայերեն և ռումինե-

րեն լեզվով բանաստեղծությունների արտասանությամբ‚ հանդես է գալիս Լևոն-Կարապետ 

Պալճյանը։ 

«Պարոն Կարապետ Պալճյան‚ – այս առիթով գրում էր «Արազ» թերթը‚ – ընթերցում-

ներ ըրավ հայ հին և նոր քերթողական գրականություններեն. Մեսրոպեն‚ Շնորհալիեն‚ 

Նահապետ Քուչակեն‚ Մկրտիչ Պեչիկթաշլյանեն‚ Միսաք Մեծարենցեն և Դանիել Վարու-

ժանեն»։ 

«Արազ»‚ 1937 թ. № 533‚ օգոստոսի 1 («Հայկական օրը Վըլենի դե Մունտենի 
մեջ»)‚ № 535‚ օգոստոսի 15 («Ռումանահայ կյանք»)։ Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա 
Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 381-382։ 

Օգոստոս-սեպտեմբեր. - «Հերկը» (№ 3-4) արևմտահայերեն հրատարակում է Կարա-

պետ Պալճյանի «Ըսողներ կան» խմբագրականը (ստորագրություն՝ «Պ.»)‚ «Ո՞Ւր ես Լուսա-

վորիչ» («Լևոն» ստորագրությամբ) «Ռամկավար կուսակցությունը ապրի՞լ կուզե» (ստորա-

գրություն՝ «Պ.»)‚ «Ի՞նչ կնշանակե Bourgeois» (ունի «Կ. Պալճյան» ստորագրությունը) հրա-

պարակախոսական հոդվածները և «Նշմարներ» գրական-հասարակական կյանքի տեղե-

կատուն (անստորագիր)։ 

Խմբագրականից. «Ըսողներ կան մեզի‚ թե վճռական կեցվածք մը ու տեսակետ 

մը չունինք։ Այս դիտողությունները կըլլան «կուսակցական» խնդիրներու 

առնչությամբ։ Եթե անոնք այլ տեսակետներե ու հիմնական խնդիրներե մեկնեին‚ 

ըսելիք պիտի չունենայինք։ Որովհետև կընդունեինք‚ թե դիմագիծ մը‚ կեցվածք 

մը ու ոգի մը ունենալը անհրաժեշտ է‚ ու պիտի ունենանք ժամանակի ընթաց-

քին։ 
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Մեր ըսելիքները կվերաբերին այն հայ մարդուն‚ որ նույնիսկ‚ եթե կուսակցա-

կան չէ‚ ամեն բան կուսակցական նեղ ակնոցով կդիտե‚ ու կյանքի ուրիշ գետին 

չի ճանչնար կամ չուզեր ճանչնալ։ 

Դժբախտ մտայնություն է աս։ 

Որովհետև կյանքը ամբողջություն մըն է‚ զոր պետք է հավաքաբար ապրիլ իր 

բոլոր կողմերով‚ իր բոլոր խնդիրներով‚ կարելի եղածին չափ ներուժ։ Կյանքի 

աղբյուրները‚ կյանքի զանազան հորիզոնները ու անոնց հետ կապված խնդիր-

ները մեզ կարծածեն շատ ավելի կապ ունին իրարու հետ։ Տեսական‚ քաղաքա-

կան ու ընկերային‚ մշակութային‚ գեղարվեստական և նույնիսկ կրոնական 

խնդիրները եթե բավարար չափով մը խորացվեին‚ իրարու կհանդիպին‚ իրար 

զեղչելով կամ իրարու հետ նույնանալով։ 

Եվ ահա ատոր համար անհրաժեշտ է հայ մարդուն մտավոր և ոգևոր հորիզոնը 

բանալ‚ զայն ազատել միայն «կուսակցական» մտահոգությանց մեջ ապրելու 

մոլորանքեն։ 

Այս երևույթը‚ մեր օրերու հայ մարդուն՝ այսօրեն անդին չանցնելու‚ անցողա-

կանը տևականին հետ‚ ոչ անհրաժեշտը անհրաժեշտին հետ‚ մակերեսը խորքին 

հետ շփոթելու արդյունքն է‚ որ հոգեբանական վիճակին անհետևողական‚ աճա-

պարող‚ կետի մը վրա լրջորեն կանգ առնելու համբերությունը չունեցող նկա-

րագրի մը‚ հոգեկան աղքատ կոմպլեքսի մը։ 

Կյանքը իր էության մեջ ներքին մղում և արտաքինի հետ հարաբերություն է։ 

Ապրիլ ըսել է ինչպես օրգանական‚ նույնպես և մարդկային-հավաքական կյան-

քին մեջ‚ ներքին ներուժ մղումը մը թելադրանքին տակ‚ հարաբերության մեջ ըլ-

լալ արտաքին աշխարհին հետ‚ ընդունակ ըլլալ այդ աշխարհի բազմազան 

գրգիռները ընդունելու և անոնց հակազդելու‚ համաձայն այդ հավաքական 

օրգանիզմի ներքին օրենքներուն ու ձգտումներուն։ Ժողովուրդ մը այնքան ներ-

ուժ կապրի‚ ինչքան բազմաթիվ ու բազմազան մտքի ու հոգիի կապեր կմշակե 

արտաքին աշխարհի ու ժամանակի խնդիրներուն հետ։ 

Մեր ջերմ ու բուռն տենչանքն է. ազգովին մնալ ու ապրիլ։ 
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Ինչ կվերաբերի մեր կեցվածքին‚ ըսենք‚ որ չենք աճապարեր։ Մեր ուղին պիտի 

կառուցանենք ժամանակի ընթացքին։ 

Ճամբա ելած ենք ոգեպաշտ մեկնակետե մը։ Սեփական դիմագծություն ու ոգի 

կառուցանելու մեր ճանապարհը պիտի շարունակենք միևնույն ոգեպաշտ հա-

վատքով՝ այդ ճանապարհին մեջ պարփակելով համադրաբար‚ հայ կյանքի ու 

հոգիի բոլոր երեսները‚ բոլոր հորիզոնները‚ մեջը ըլլալով նաև քաղաքականը։ 

Մենք կդավանինք ուրեմն ոգեպաշտ սկզբունքը ու ազգային-հասարակական 

կյանքը դիտելու համադրական տեսակետը»։ 

Սեպտեմբերի 15. – Բուխարեստի «Հայկական ազգային վարժարանի» ուսանողական 

սրահում‚ «ներկայությամբ ուսուցչական կազմին‚ հոգաբարձության և ծնողներու»‚ տեղի է 

ունենում ուսումնական նոր տարեշրջանի հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Հոգևոր 

արարողությունից հետո‚ հոգևոր դասի կողմից խոսք է վերցնում Ներսես քահանա Քերով-

բեյանը‚ վարժարանի ղեկավարության կողմից՝ տնօրեն Հովհ. Տեվեճյանը և հոգաբարձու-

թյան կողմից՝ Երվանդ Սրապիոնյանը։ 

Հանդիսավոր այս արարողությանը‚ ի թիվս վարժարանի մյուս ուսուցիչների‚ ներկա 

էր նաև Կարապետ Պալճյանը։ 

«Արազ»‚ 1937 թ. № 545‚ սեպտեմբերի 19 («Ազգային վարժարանի վերաբացու-

մը»)։ 

Սեպտեմբերի 17. – Բուխարեստի «Րաֆֆի» կրթական-մշակութային միության 

սրահում‚ Բուխարեստի վարչության նախաձեռնությամբ‚ տեղի է ունենում նախնական 

խորհրդակցություն‚ նվիրված հայ գրականության դասական Րաֆֆու՝ առաջիկայում կա-

յանալիք հոբելյանը նշելու համար միջոցառումներ մշակելուն։ «Ներկայացուցիչներ ղրկած 

էին Բուխարեստի հայ թերթերեն զատ՝ Ռումինահայ Ազգային Միությունը‚ Ազգային վար-

ժարանի հոգաբարձությունը‚ Հայ մշակութային հիմնարկությունը‚  Ազգային վարժարանի 

տնօրինությունը‚ Ռումինահայ կենտրոնական մատենադարանը‚ «Րաֆֆի» վարչությունը‚ 

«Կոմիտաս» երաժշտական միությունը‚ Ռումինահայ ուսանողական միությունը‚ Գթության 

Խաչը և այլն»։ 

Մտքերի գործունյա փոխանակությունից հետո‚ հոբելյանը ըստ արժանվույն նշելու 

համար ընտրվում է հանձնաժողով հետևյալ կազմով. Գ. Ղազարյան‚ Ե. Սարգսյան‚ Կարա-
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պետ Պալճյան‚ Հակոբ Ճ. Սիրունի‚ Հովհ. Տեվեճյան։ Հանձնաժողովը ներկաներին ի հաս-

տատումն ներկայացնում է աշխատանքային առաջիկա գործունեության հետևյալ ծրագի-

րը։ 

«Ա. Բուխարեստի առաջնակարգ սրահներուն մեկուն մեջ սույն աշնան վերջը սար-

քել գրական-գեղարվեստական հանդես մը‚ պանծացնելու համար Րաֆֆիին իբրև գրագետ‚ 

գործիչ և ազատագրության ռահվիրա։ 

Բ. Ի հարկին արտասահմանեն գրական կարկառուն դեմք մը հրավիրել իբրև օրվան 

բանախոս։ 

Գ.Տոնական թիվ մը լույս ընծայել Բուխարեստի մեջ՝ ժողովրդականացնելու համար 

Րաֆֆիի կատարած դերը։ 

Դ. Աջակցել Րաֆֆիի երկերուն ծավալման մեր գաղութին մեջ։ 

Ե. Րաֆֆիի անունով սաներ պահել արտասահմանի հայ լավագույն կրթարաններեն 

մեկուն մեջ»։ 

«Արազ»‚ 1937 թ. № 545‚ սեպտեմբերի 19 («Րաֆֆիի հարյուրամյակը»)։ «Հերկ»‚ 
1937 թ.‚ № 3-4‚ օգոստոս-սեպտեմբեր («Նշմարներ»)։ 

Սեպտեմբերի 23. - «Արազը»  (№ 546) արևմտահայերեն հրատարակում է Պ[ալճյան] 

Կ[արապետի] «Մտերիմ նամակներ հայ ծնողքներուն» մանկավարժական-դիդակտիկ 

բնույթի իր առաջին հոդվածը։ 

Հոդվածից. «Մեր խոսքի նյութը պիտի ըլլա քու զավակդ ու անոր դաստիարակու-

թյունը։ 

Չեմ գիտեր‚ թե ինչքան տրամադիր ես զիս լսելու. սակայն պիտի փորձեմ քու 

ուշադրությունդ կեցնել իմ ըսելիքներուս վրա‚ որովհետև վստահ եմ‚ թե մայր մը կամ հայր 

մը չպիտի մերժեն զբաղիլ խնդիրներով‚ որ կվերաբերին իրենց ամենասիրելի էակին‚ իրենց 

զավակին։ Նույնիսկ  եթե երբեմն ըսածներուս համաձայն չըլլաս և հակառակ կարծիքը 

ունենաս դուն‚ կշորհիմ‚ որ կրկին օգտակար պիտի կարենամ ըլլալ քեզի։ 

Ճշմարիտ և ուղիղ ճամբան կարելի չէ մեկ անգամեն գտնել։ Պետք է զայն փնտռել։ 
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Իսկ իմ փափագս ալ այդ է‚ սիրելի ծնողք։ Կառաջարկեմ քեզի‚ որ հետդ մեկտեղ‚ 

սկսինք փնտռել այն ճամբան‚ որով պետք է առաջնորդես զավակդ մատաղ հասակեն իսկ։ 

Ճամբա մը‚ որ ըլլա ճշմարիտ և ուղիղ‚ որ քու զավակդ դարձնե կատարյալ մարմնով ու 

հոգվով‚ որ ունենաս «բարի զավակ մը»‚ ինչպես կըսե մեր ժողովուրդը։ 

Սիրել։ 

Ահա այն մոգական ուժը‚ որ մեր մեջ միշտ ներկա և միշտ վառ պետք է ըլլա մեր 

սկսելիք գործին ամբողջ տևողությանը։ Առանց անոր պիտի թափառեինք խավարի մեջ և 

իզուր պիտի փնտռեինք ճամբանիս։ 

Սիրել ըսելով‚ ոմանք կհասկնան տղուն քմահաճույքները գոհացնել‚ կամ ֆիզիկա-

կան գուրգուրանք‚ որ հաճախ չափազանցությանց կերթա ու վտանգավոր կդառնա երեխա-

յին զգացումներուն զարգացման համար։ 

ՈՒրիշներ ալ կան‚ որոնք սիրելը վտանգավոր կգտնեն ու իրենց կամքին կուզեն 

հպատակեցնել երեխան՝ բռնի միջոցներով զսպելով անոր մեջ ու խլելով անկե՝ ազատ զգա-

լու‚ ազատ մտածելու և կամենալու բնական պահանջը ու իրավունքը։ Առաջինը շփացնել 

ըսել է‚ երկրորդը՝ տղուն հոգին վայրենացնել‚ որոնք երկուքն ալ ի վերջո կտանին նույն 

տեղը՝ դեպի տղուն նկարագրին փճացումը։ Ծնողք մը‚ որ իր զավակը էապես կսիրե‚ պետք 

չէ այդպես վարվի։ 

Սերը պետք է ըլլա գիտակցական։ 

Էակ մը սիրել‚ կնշանակե անոր արժեք մը տալ‚ կնշանակե անոր հոգիին մեջ գոհա-

րը փնտռել‚ գտնել ու զայն արժեքավորել։ 

Ամեն երեխային հոգիին ծալքերուն մեջ լուսավոր անկյուններ կան‚ թաքնված ուժեր 

կան‚ ստեղծագործ մղումներ կան‚ բարիին սերմը կա‚ զոր պետք է փնտռել գիտնալ ու 

գտնել‚ զոր պետք է պահել գիտնալ ու զարգացնել‚ զոր պետք է մշակել գիտնալ ու կատա-

րելագործել։ 

Հայ ծնողք‚ սիրե զավակդ։ 

ՈՒ սիրո արդյունքը‚ իսկական հրաշակերտ մը‚ քու ստեղծագործությունդ պիտի ըլ-

լա։ 
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Այս սիրով ուրեմն‚ սկսինք շարքը մեր մտերիմ զրույցներուն»։ 

«Արազ»‚ 1937 թ. № 546‚ սեպտեմբերի 27 («Մտերիմ նամակներ հայ ծնողքնե-
րուն»)։ 

Սեպտեմբերի 26. – Բուխարեստում‚ «Հերկ» ամսագրի խմբագրատանը Կարապետ 

Պալճյանի ղեկավարությամբ և շուրջ 25 հայազգի երիտասարդների անդամակցությամբ‚ 

տեղի է ունենում տեղի հայկական մտավորական կյանքը խթանող ընկերության անդրա-

նիկ նիստը։ Ընկերությունը ճշտում է աշխատանքային գործունեության ծրագիրը և կատա-

րում աշխատանքների բաժանում։ 

«Այս հանդիպումին մեջ «Հերկի» խմբագրության կողմե ներկայացվեցավ շրջա-

նակի աշխատանքներուն ծրագիրը‚ որու համաձայն մասնակցող անդամները 

տասնհինգ օրը անգամ մը հանդիպում պիտի ունենան‚ երբ ամեն մեկը իր հեր-

թին պիտի ուսումնասիրե ու զարգացնե որոշ նյութ մը‚ ըստ նախապես գծված 

ծրագրին։ ՈՒսմանց շրջանակը իր աշխատանքները որոշեց սկսել հոկտեմբե-

րեն»։ 

«Հերկ»‚ 1937 թ. № 3-4‚ օգոստոս-սեպտեմբեր («Նշմարներ»)։ № 5‚ հոկտեմբեր 

(«1937-ի հայը»)‚ «Նշմարներ»)։ № 6‚ նոյեմբեր («Նշմարներ»)։ 

Հոկտեմբերի 10. - «Հերկը» (№ 5) արևմտահայերեն հրատարակում է Կարապետ 

Պալճյանի «1937-ի հայը» խմբագրականը (ունի «Պ.» ստորագրությունը)‚ «Ընկերային գիտու-

թյանց այժմեականությունը» (ստորագրված է «Կ.Լ.»)‚ «Քաջազնունին և մենք» (ունի 

«Կ.Պալճյան» ստորագրությունը) հրապարակախոսական հոդվածները‚ «Ինչ կնշանակե 

ոգի» պատմա-փիլիսոփայական ակնարկը («Կ.Պ.» ստորագրությամբ) և «Նշմարներ» գրա-

կան-հասարակական կյանքի տեղեկատուն (անստորագիր)։ 

Խմբագրականից. «Մենք իրապես կորսնցուցած ենք ամբողջական հայուն հոգե-

բանությունը։ Հետպատերազմյան հայուն ամբողջականությունը կազմալուծված 

է ու կորսված անոր կյանքին այն կենտրոնաձիգ ուժը‚ որ իր շուրջ կքաշե նոր սե-

րունդներուն ապրումները։ 

Ոմանք կխորհին‚ թե լավ հայ ըլլալ կնշանակե անհատական բարձր դիրքերու 

հասնիլ ու հայ անունին վարկը այսպեսով բարձրացնել յաչս հյուրընկալ ժողո-

վուրդին։ ՈՒրիշներ կկարծեն‚ թե հայերեն գիտնալն իսկ անհրաժեշտ չէ. կբավե 

միայն գիտակցությունը ունենալ‚ – այսինքն կարծիքը‚ – թե հայ են‚ ու այդ «գի-
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տակցությունով»‚ – իրենց հոգիին մեկ անկյունը պահած‚ – այլևս կրնան հան-

գիստ ապրիլ որպես ... հայ։ 

ՈՒրիշներ կհավատան‚ թե լավ հայ ըլլալ կնշանակե հետաքրքրություն տածել 

հանդեպ Հայաստանին‚ անոր տնտեսական-մշակութային շինարարությանց ու 

բավարարվիլ այն մտքով‚ որ այսպես կամ այնպես Հայաստան մը կա‚ որուն մա-

սին եթե լավ բան մը հանդիպին թերթերուն մեջ‚ գոհունակություն մը կզգան։ Այս 

տեսակի մարդոց համար Հայաստանը զուտ աշխարհագրական իրականություն 

մըն է‚ իսկ հայկականություն կնշանակե Հայաստանով հետաքրքրվիլ որպես 

տեսակ մը ցուցահանդես։ 

Ո՞րն է ճշմարիտ հայը‚ ի՞նչ կնշանակե հայ ըլլալ‚ ի՞նչ կնշանակե Հայաստանը 

սիրել։ 

Կը խորհինք‚ թե վերև հիշված կեցվածքները‚ հայ ըլլալու կերպարը‚ – զոր մենք 

պետք է հարգենք‚ – թեև գրեթե բոլորն ալ կրնան ճշմարիտ հայու մը բաղկացու-

ցիչ տարրերը ըլլալ‚ սակայն առանձին առանձին առնված՝ բավարար ըլլալե 

հեռու են։ 

...Այո‚ Հայրենիքը և ազգը սիրելու զգացումները պետք է ունենալ‚ – չունեցողնե-

րը այլասերած էակներ են‚ – առանց սակայն այդ զգացումներով «ռեքլամ» ընելու. 

պարզապես անոր համար‚ որ այդ սերը մասնավոր արժանիք մը չէ‚ այլ բնական 

վիճակ մը։ Ի՞նչ անուն պիտի տայիք այն մարդուն‚ որ աջին ու ձախին ինքզինքը 

կգովե այն պատճառով‚ որ‚ օրինակ‚ իր մայրը կսիրե‚ որ զայն տունեն դուրս չը-

ներ և զայն չուրանար։ Ամեն մարդ իր ծնունդով իսկ անքակտելի կերպով կապ-

ված է իր ցեղին ու անոր բնաշխարհին‚ միայն մեկ օրգանական ամբողջություն 

մը կազմելով։ 

Նույնանալ ցեղին հետ որպես կենսաբանական էակ. նույնանալ ազգին պատ-

մության և մշակույթին հետ որպես բարոյական-ոգևոր էակ‚ գործող էակ‚ վեր-

ջապես նույնանալ հայ պետությունը ամրացնող ու անոր ապագան պսակող 

իդեալներուն հետ‚ որպես կամեցող և կառուցանող քաղաքական էակ։ 

Ահա‚ մեր կարծիքով‚ ճշմարիտ պատկերը ամբողջական հայուն»։ 
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Հոկտեմբեր. – Փարիզում հրատարակվող «Վեմ» երկամսյա հանդեսը (№ 3) արևմտա-

հայերեն հրատարակում է Սիմոն Վրացյանի «Հերկ» խորագիրը կրող գրախոսական ազդա-

րարությունը։ Արված են մի քանի դիտողություններ ամսագրի վարած գրական-հասարա-

կական քաղաքականության վերաբերյալ‚ ինչպես նաև հոգածու կերպով նշված է այն դրա-

կանն ու խրախուսելին‚ որը մի քանի ամսվա իր գոյատևման ընթացքում կարողացել է կա-

տարել նա։ 

Գրախոսականից. «Այս նոր ամսագիրը ծնունդ է առել Բուխարեստում։ Արդեն 

լույս է տեսել հինգ տետրակ‚ յուրաքանչյուրը 16 էջանոց։ «Հերկի» նպատակն է 

«մտածել սորվիլ»‚ բաղձանքն է «ազգային-հավաքական մտածումի դիսցիպլինը 

ստեղծել»։ ՈՒ հետո‚ վերջին տետրակի (№ 3-4) առաջաբանում՝ «Մեր ուղին պի-

տի կառուցանենք ժամանակի ընթացքին»։ 

ՈՒրեմն «Հերկը» երիտասարդական մի պարբերաթերթ է‚ որի խմբագիրներն ու 

աշխատակիցները դեռ սեփական ուղի չունեն և ուզում են մտածել սովորել ըն-

թերցողների հետ։ Վատ նպատակ չէ։ Մտածել սովորելը‚ համենայն դեպս‚ քաջա-

լերանքի արժանի բան է։ Վատն այն է‚ որ դեռ սեփական ուղի չունեցող և մտածել 

սովորելու կարիքը զգացող մարդիկ‚ փոխանակ սովորելու‚ արդեն սկսել են 

ուրիշներին սովորեցնել (№ 3-4-ի առաջաբանը) և ուրիշների «ուղի ունենալը» 

ծաղրել։ «Մտածել սովորելու» տարօրինակ ձև է և բոլորովին անհաջող սկզբնա-

վորություն։ 

Վատ է և այն‚ որ մի կողմից «Հերկի» երիտասարդները հավատացնում են‚ թե 

«Ճամբա ելած ենք ոգեպաշտ մեկնակետե մը։ Սեփական դիմագծություն և ոգի 

կառուցանելու մեր ճանապարհը պիտի շարունակենք միևնույն ոգեպաշտ 

հավատքով»։ Իսկ մյուս կողմից «Հերկի» տետրակները լեցնում են թարգմանու-

թյուններով‚ քաղվածքներով կամ շարադրություններով օտար հեղինակներից և 

հայ իրականությունից չբխող նյութերի մասին։ Եվ այդ նյութերը տալիս են այն-

պես‚ որ ընթերցողը զգում է‚ թե «Հերկի» երիտասարդները պետք է ունենան ոչ 

միայն «մտածել սորվելու»‚ այլ ընդհանրապես սովորելու։ Սովորելու մանավանդ 

հայկական բաները։ 
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Այս բոլորով հանդերձ‚ «Հերկը» քաջալերական երևույթ է։ Նա ցույց է տալիս‚ որ 

օտար միջավայրից գրավված հայ երիտասարդության մի որոշ մասը համառո-

րեն ուզում է մնալ հայ՝ կապված հայրենիքին ու հայ մշակույթին և հայ լինելն ու 

հայությամբ ապրելը հոգեկան հաճույք է համարում իրեն համար։ 

Մենք կմաղթեինք միայն‚ որ «Հերկի» շուրջ համախմբված երիտասարդները‚ 

ավելի շատ զբաղվեին Հայաստանով ու հայ մշակույթով‚ սովորեին հայոց պատ-

մությունն ու գրականությունը‚ թերթի էջերը լեցնեին հայության վերաբերող նյու-

թերով։ Չէ՞ որ ձեր նպատակն է սովորել և «ուղի կառուցանել ժամանակի ընթաց-

քին»‚ հայկական ուղի‚ անշուշտ։ Դրա համար ամենից առաջ պետք է գիտենալ 

Հայաստանի ու հայ ժողովրդի անցյալն ու ներկան։ Այլապես կարելի չէ ունենալ 

«Ազգային-հասարակական կյանքը դիտելու համադրական տեսակետ»»։ 

«Վեմ»‚ 1937թ. № 3‚ հուլիս-հոկտեմբեր («Գիրք և մամուլ. «Հերկ» նոր ամսագի-

րը»)։ 

Նոյեմբերի 7. – Ռումինահայ «Արազ» եռօրյա թերթը (№ 554) արևմտահայերեն հրա-

տարակում է Պ[ալճյան] Կ[արապետի] «Մտերիմ նամակներ հայ ծնողքներուն» դիդակտիկ-

մանկավարժական բնույթի իր երկրորդ հոդվածը։ 

Հոդվածից. «Տարեցը միշտ կկարծե‚ թե երեխան «պզտիկ մարդ» մըն է‚ որ անոր 

հոգեկան կյանքը աստիճան առ աստիճան հարստացնելով նոր ծանոթություննե-

րով ու ապրումներով‚ պիտի հասնի «Մեծ մարդ մը»։ Այլ խոսքով‚ մենք‚ տարեց-

ներս կկարծենք‚ թե երեխան ոչ լրիվ մարդ մըն է‚ որ ժամանակի ընթացքին պի-

տի դառնա լրիվ մարդ մը‚ ամբողջ մարդ մը։ 

Երեխան կնմանեցնենք շենքի մը‚ որ նոր սկսած է կառուցվիլ‚ որուն ամեն օր 

աղյուս մը կավելնա ու շենքը կսկսի բարձրանալ‚ մինչև որ ան պատրաստ ըլլա։ 

Այն ատեն այլևս երեխան կատարյալ մարդ մը կնկատենք։ Այս «ճարտարապե-

տի» մտայնությամբ‚ տղուն հոգին ձևել ու շտկել ուզող ծնող մը գործի կանցնի ու 

կաշխատի երկու ուղղությամբ։ 

ա). Հետևողական կերպով ու հաճախ տղուն համար տանջանք պատճառող մի-

ջոցներով կզսպե‚ կմեռցնե երեխային համար բնական եղող արտահայտություն-

ներ ու ելույթներ‚ զոր կնկատե ուժի ավելորդ ու աննպատակ վատնում։ 
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Տղուն կարգիլվի վազել‚ խաղալ‚ կարգիլվի աղմուկ ընել‚ առարկաներ խառնել և 

այլն։ 

բ). Արգելքներու դրության հետ զուգահեռաբար‚ ծնողքը կաշխատի երկրորդ 

ուղղությամբ մըն ալ։ 

Այս անգամ ծանոթություններ‚ գիտելիքներ ու մտքեր ներմուծելով‚ – այսինքն 

հարկադրելով‚ – տղուն հոգիին և ուղեղին մեջ։ 

Այս պարագային ծնողքը (կամ դպրոցը) ինքզինքնին հարց չի տար‚ թե արդյոք‚ 

այն ծանոթություններն ու մտքերը‚ զոր կուզե տղուն ուղեղին մեջ «տեղավորել» 

որպես երեխայի հոգին «լրացնող» «աղյուս մը»‚ կհամապատասխանե՞ն այդ 

ուղեղին զարգացման աստիճանին ու հոգեկան ներքին պահանջներուն։ Կարծես 

թե տղուն հոգին ճերմակ տախտակ մը ըլլար‚ որուն վրա կարելի է գրել ամեն ինչ 

որ կուզես‚ կամ կակուղ մոմ մը‚ որուն կարելի է տալ որևէ ձև ըստ դաստիարկող 

անձին նախասիրությանց։ 

Այս սխալ ուղղությունները կբխին անկե‚ որ մեր ծնողքները կկարծեն‚ թե երե-

խան «պզտիկ» և «անկատար» մարդ մըն է‚ և երեխային հոգեկան ապրումները 

կդատեն իրենց տարեցի հոգեկան ապրումներուն չափերով։ 

Այս տեսակ «դաստիարակության» մը արդյունքը կըլլա այն‚ որ ծնողքներուն 

(դպրոցներուն) կատարած աշխատանքները ու ճիգերը կմնան անզոր։ Արտաք-

նապես կթվի թե տղան հնազանդած է ու հոգեպես հարստացած‚ սակայն այդ բո-

լորը իրապես կմնան մակերեսին վրա և հոգին՝ անոնց անհաղորդ։ 

Երեխային հոգիին խորքին մեջ‚ խեղդված վիճակի մեջ‚ կաճին բնական 

ձգտումները ու որոշ տարիքի մեջ‚ երբ ծնողքը կկարծեն‚ թե արդեն իր «շինու-

թյունը» ավարտվելու մոտ է‚ հանկարծ սարսափով կտեսնե‚ թե ինչպես ժամա-

նակի ընթացքին այնքան խնամքով՝ տղուն հոգիին մեջ մուծված ու շարած «աղ-

յուսները» կփլին‚ տարիներու աշխատանքը ոչնչի կամ‚ – ինչ որ ավելի գեշ է‚ – 

ավերակի մը վերածելով։ Իսկ տղան‚ իսկապես չդաստիարակված մեծցած կըլլա‚ 

որուն հետևանքները‚ – որ պարագայե պարագա կտարբերին‚ – հաճախ ծանր 
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կրնան ըլլալ անոր ապագա կյանքին համար։ Որովհետև նման դաստիարակչա-

կան սխալները այլևս կարելի չէ ուղղել։ 

Ահա ատոր համար մեր ժամանակի մանկավարժները առիթ չեն փախցներ 

ըսելու և շեշտելու‚ թե երեխան պետք չէ դատել տարեց մարդու ակնոցովը‚ և 

անոր հոգեկան ապրումներուն պետք չէ մոտենալ տարեց մարդու հոգեկան 

օրենքներովը։ 

Երեխան «փոքր» մարդ մը չէ‚ տարեց մարդուն «մանրանկարը» չէ‚ այլ այն իր 

տեսակին մեջ կատարյալ էակ մըն է‚ ինքնուրույն բնություն մըն է‚ իր հատուկ 

օրենքներով‚ զոր պետք է ճանչնալ‚ անոր հոգիին արտահայտությունները հասկ-

նալու համար։ 

Երեխան պակաս մարդ չէ քան տարեցը‚ այլ տարբեր մարդ մըն է‚ որ ներքին 

օրգանական զարգացման մը ընթացքով‚ – մարմնային‚ մտային և հոգեկան 

իմաստով‚ – պիտի փոխվի տարեց մարդու։ 

Տարեց դառնալու մղումները երեխայի մեջ բնական կերպով կան արդեն։ Ծնողք 

-դաստիարակին միջամտությունը պիտի ըլլա ոչ թե միջամուխ ըլլալ այդ բնա-

կան զարգացման գործողության մեջ‚ այլ պարզապես արտաքին լավագույն պայ-

մաններ ստեղծել ու բարոյական գծի մը վրա բերել տղուն ներքին բնական 

ձգտումները‚ առանց հարկադրանքի մը զգացումը տալու անոր։ 

Մեծ ճշմարտություն մը կա այն խոսքին մեջ‚ զոր ըսած է մանկավարժ մը‚ թե՝ 

«լավագույն դաստիարակը ան է‚ որ չուզեր դաստիարակել»»։ 

«Արազ»‚ 1937 թ. № 546‚ սեպտեմբերի 27 («Մտերիմ նամակներ հայ ծնողքնե-
րուն»)։ 

Նոյեմբերի 10. - «Հերկը» (№ 6) արևմտահայերեն հրատարակում է Կարապետ Պալճ-

յանի «Ներքին քաղաքականություն» հրապարակախոսական հոդվածը (ունի «Կ.Պալճյան» 

ստորագրությունը)‚ «Ինչ կնշանակի ոգի» պատմա-փիլիսոփայական ակնարկը (ստորա-

գրված է «Կ.Պ.») և «Նշմարներ» գրական-հասարակական կյանքի տեղեկատուն (անստո-

րագիր‚ մի քանիսն ունեն «Պ.» ստորագրությունը)։ 
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«Ներքին քաղաքականություն» հոդվածից. «Մեր հետապնդած նպատակն է 

ճշտել ու հիմնավորել այն պարտքը‚ այն պատմական դերը‚ որ գաղութահայու-

թյունը կոչված է ունենալու մեր ազգի այս ճակատագրական օրերուն‚ զոր կապ-

րինք։ Մեր իրական կյանքին մեջ‚ գաղութահայ ազգային մարմիններու և կազմա-

կերպությանց գործունեության մեջ‚ այդ գիտակցության ներկայությունը չերևար։ 

Եվ սակայն անհրաժեշտ է‚ որ գաղութահայությունը ոչ միայն իր կյանքը պահ-

պանելու մասին խորհի‚ – ինչ որ բնականաբար նույնքան անհրաժեշտ է‚ – այլ 

նաև համահայկական պատմական իմաստ մը տա իր գոյության։ Անշուշտ մեծ 

դժբախտություն է‚ որ բոլորս ալ մեր հայրենիքի‚ – Խորհրդային Հայաստանի‚ – 

մեջ չենք ապրիր։ Սակայն քանի որ մեզի տրված է անկե դուրս ապրիլ‚ պետք չէ 

ժամանակը կորսնցուցնենք‚ այլ մեր արտախորհրդային կյանքի բոլոր հնարավո-

րությունները պետք է օգտագործենք առավելագույն չափով‚ ի խնդիր մեր ժողո-

վուրդի ապագա ոգևոր ամբողջականության։ Մենք կուզենք գաղութահայ կյանքի 

գոյության իմաստը գտնել ու հիմնավորել փորձել։ Այդ իմաստը‚ կկարծենք‚ 

կարելի է գտնել ազգային ներքին քաղաքականության մեջ։ 

Ի՞նչ կհասկնանք ուրեմն ներքին քաղաքականություն ըսելով։ 

Ներքին քաղաքականություն ըսելով կուզենք հասկնալ մեր ժողովուրդի ներքին 

կյանքի բոլոր երեսները՝ մեր անցյալին ու ապագային‚ մեր տևականության‚ մեր 

բարոյական-ոգևոր գոյության հետ առնչությամբ։ Մեզի համար ներքին քաղաքա-

կանությունը կընդգրկե ազգային կյանքին բոլոր երեսները‚ բոլոր երևույթները‚ 

բոլոր խնդիրները համադրաբար։ Տեսնելու մեր այդ կերպը կբխի այն ըմբռնու-

մեն‚ զոր ունինք ազգի մասին։ 

Մենք ազգերու գոյության նկատմամբ օրգանական ըմբռնումը ունինք։ Այսինքն 

ազգը մեզի համար տեսակ մը օրգանիզմ է‚ որ ծնած է ու կապրի‚ և կրնա որոշ 

պայմաններու տակ անհետանալ‚ այսինքն մեռնիլ։ Ազգը օրգանիզմ մըն է‚ սա-

կայն ոչ միայն նյութական‚ այլ մանավանդ բարոյական-ոգեկան օրգանիզմ մը։ 

Ազգը եթե օրգանական ամբողջություն մըն է‚ ուրեմն անոր ամբողջ մշակույթին 

անցյալը‚ ամբողջ պատմությունը ոչ թե մեռյալ հատվածներու շարք մըն է‚ այլ 

այսօրվան կենդանի ազգին զանազան նույնքան կենդանի մասերը. ազգային 

իրականության մը մեջ ներկա է ամբողջ անցյալը որպես իրականացած համա-
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դրություն հոգեկան կարելիություններու և ներկա է նաև ապագան‚ որպես իրա-

կանալի հնարավորություն։ 

ՈՒրեմն որպեսզի մենք՝ հայերս‚ ներքին քաղաքականություն մը կարողանանք 

կազմակերպել‚ նախ պետք է հստակ գիտակցությունը ունենանք մեր ազգային 

ինքնության։ Որովհետև միայն այդ գիտակցութենեն կրնան բխիլ՝ մեր ներքին 

կյանքը կառուցանելու հոգեկան մթնոլորտը և ոգևորությունը‚ այդ կառուցումը 

հնարավոր դարձնող ատաղձներու ստեղծումը և վերջապես այդ կառուցումը 

իրականացնելու գործնական միջոցները գտնելու կամքը և ուժը»։ 

Դեկտեմբերի 4. - «Հերկ» ամսագիրը (№ 8) «Մեր հարցումին կպատասխանեն» ընդհա-

նուր խորագրի ներքո‚ հրատարակում է Օննիկ Ռեթևոսի Պերպերյանի նամակը‚ գրված 

Ալեքսանդրիայից (Եգիպտոս)‚ որտեղ նամակագիրը իր նկատումներն է հայտնում ամ-

սագրի վարած քաղաքականության և նրա առաջիկա անելիքների մասին։ 

Նամակից. ««Հերկը» կրնա այս վերստեղծման (իմա. հայ երիտասարդության 

հոգեկան վերածննդին նպաստելուն. Ս.Շ.) բերել իր բաժինը։ «Հերկը» ըմբռնած է 

մեր ներկա գոյավիճակը ու մեր ապագայի պետքերը այնպիսի պայծառությամբ 

մը‚ ու այդ պետքերուն ի սպաս դրած է այնպիսի քաջություն մը‚ որ հիացում 

միայն կպատճառե ինձի։ Հետևաբար ես կհավատամ‚ որ ան կգտնվի արդեն 

օգտակարության որոշ մակարդակի մը վրա։ 

Բայց որպեսզի հայ ընկերային այն նոր արժեքները‚ զորս «Հերկը» կջատագովե 

կամ պիտի կրնա ջատագովել‚ ստանան առարկայական այն հանգամանքը‚ որով 

միայն հայ ընկերութենեն ներս կրնան անոնք դառնալ գործոն‚ «Հերկը» պետք է 

լրացնե ոգեկան contagion-ի անհրաժեշտ պայմանները‚ որոնք‚ անշուշտ‚ չեն 

խուսափած իր հիմնադիրներուն իրատես նկատողութենեն և որոնց փութով 

իրականացումը միայն պետք է մաղթել ջերմագին»։ 

«Հերկ»‚ 1938 թ. № 8‚ հունվար («Մեր հարցումին կպատասխանեն»)։ 

Դեկտեմբերի 5. – Բուխարեստի «Դալլես» սրահում‚ «Հայկական մշակութային հիմ-

նարկության» նախաձեռնությամբ և մեծաքանակ հանդիսականների ներկայությամբ‚ տեղի 

է ունենում հոբելյանական հանդիսություն‚ նվիրված Վիեննայի Մխիթարյանների «Հանդես 

ամսօրյա» ամսագրի հիսունամյա տարելիցին։ Բացման խոսքով հանդես է գալիս ռումինա-
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ցի հայագետ‚ պրոֆ. Վլադ Բընըցիանուն‚ ապա համապատասխան զեկուցումներով՝ Հ. Սա-

հակ Կոգյանը («Հայ լեզուն «Հանդես ամսօրյա»-ի մեջ»)‚ Հակոբ Ճ. Սիրունին («Գիտության 

կռիվը ավանդության դեմ») և Հ. Տեվեճյանը («Մխիթարյանց դերը հայ ժողովուրդին մեջ»)։ 

Հոբելյանական հանդիսության գեղարվեստական մասում ասմունքով հանդես է 

գալիս Կարապետ Պալճյանը։ 

«Պ. Կարապետ Պալճյանը‚ – այս կապակցությամբ գրում էր «Արազ» պարբերա-

կանը‚– արտասանեց Դանիել Վարուժանի զմայլելի մեկ քերթվածը‚ «Լույսը»‚ որը 

տեսակ մը ոգեկոչումն է հայ ժողովրդի սրտին մեջ դարերով տևող լույսի 

ծարավին‚ որ մարդը կմղե հոգեկան նվաճումներու։ «ՈՒ ես կերթամ դեպի աղ-

բյուրը լույսին» »։ 

«Արազ»‚ 1937 թ. № 561‚ դեկտեմբերի 9 («Բուխարեստի հայությունը իր 
հարգանքի տուրքը կուտա Մխիթարյանց գործին»)։ 

Դեկտեմբերի 7. – Լ.Կ.Կերտանյանի՝ ««Հերկ» ամսագրի խմբագրությանը» խորագիրը 

կրող նամակը Փարիզից‚ որտեղ նամակագիրը‚ իր գոհունակությունը հայտնելով Կարա-

պետ Պալճյանի «Մտածել» խմբագրականում առաջ քաշված տեսակետների նկատմամբ 

(տես մեզ մոտ՝ 1937 թ. հունիսի10)‚ անում է նաև որոշ քննադատական դիտողություններ։ 

«Ձեր ընելիքը‚ Ձեր կատարելիք դերը սահմաներ եք ինքնին։ Մտածել‚ սորվիլ‚ 

գործել‚ – ինչպես կգրեք։ Ասիկա արդեն ամբողջ ծրագիր մըն է։ Զգուշացեք միայն‚ 

որ «մտքի դիսցիպլինը»‚ զոր կառաջադրեք ստեղծել ձեր շուրջը‚ տարամերժ 

հատվածականության մը չվերածվի‚ ինչպես դժբախտաբար‚ կըլլա ուրիշ կող-

մեր։ Ինչ չափով որ կհարգեք Ձեր սեփական համոզումները‚ նույն չափով աշխա-

տեցեք հարգել նաև ուրիշներու համոզումները։ Աշխարհը շատ անհամ ու ան-

հրապույր բան մը կդառնար‚ եթե ամեն մարդ նույն կերպ մտածեր։ 

Հետո‚ ներկայի ու ապագայի հարցերով զբաղված ատեննիդ մի մոռանաք անց-

յալը և հաճախ հեքախուզեցեք զայն։ Փոքր ու տկար ազգերու ուժը իրենց փորձա-

ռությունն է»։ 

«Հերկ»‚ 1938 թ. № 9‚ փետրվար («Մեր հարցումին կպատասխանեն»)։ 

Դեկտեմբերի 10. - «Հերկը» (№ 7) արևմտահայերեն հրատարակում է Կարապետ 

Պալճյանի «Մեր հայրենիքը» հրապարակախոսական հոդվածը (ունի «Կ.Պալճյան» ստորա-
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գրությունը)‚ «Ինչ կնշանակե Sunthese» տեսական-փիլիսոփայական էսսեն և ռումինահայ 

կյանքի գրական-հասարակական տեղեկատուն հանդիսացող «Նշմարները» (վերջին 

երկուսը անստորագիր)։ 

«Մեր հայրենիքը» հոդվածից. «Խորհինք սակայն քիչ մը‚ և կրկին հարց տանք 

մեզի‚ թե ինչ ըսել է հայրենիք։ 

Մեզի համար բացարձակ ակներև է‚ որ հայրենիքի գաղափարը գոյության 

իմաստ մը կունենա միայն ազգային-օրգանական-ոգեպաշտ տեսակետի մը մեջ։ 

Այլապես ան կեղծ բառ մըն է‚ պարզապես սխալ գործածված՝ մտքերը շփոթեց-

նելու ծառայող և կամ ամուլ պոլիտիկոսություն‚ առանց հոգեկան հարազատու-

թյան հիմքի։ 

Հայրենիքը օրգանական ազգի մը օրրանն է‚ և դուն ուր ալ ծնած ըլլաս‚ ուր ալ 

ապրիս‚ որ պետության քաղաքացին իսկ ըլլաս‚ քու օրգանական Հայրենիքդ 

կմնա քու ցեղիդ‚ քու նախահայրերուդ հողը‚ հոգ չէ‚ թե այդ հողին որ մասը ըլլա։ 

Այդ Հայրենիքը‚ նյութական Հայրենիքը կթափանցե մարդու հոգիին մեջ‚ կկազմե 

անջնջելի պատկեր մը ցեղին մեջ‚ որ կփոխանցվի սերունդե սերունդ. Հայրենիքը 

կդառնա անբաժանելի մասը մարդու հոգեբանության‚ կդառնա ցեղային միա-

վորի մը հավաքական-հոգեկան բարձր ապրումներուն հորիզոնը։ Նյութական 

Հայրենիքը տակավ հոգիիդ խառնվելով‚ կծնի նոր իրականություն մը‚ կենդանի 

Հայրենիք մը‚ որուն կմախքը աշխարհագրական հայրենիքն է‚ և որուն մարմինը 

սակայն‚ կազմված է ազգին բոլոր սերունդներու կյանքովը‚ որ պատմությունն է‚ 

հոգեկան բոլոր գանձերովը‚ որ ավանդություններն են‚ բոլոր արժեքներովը‚ որ 

ընտրյալներ են ստեղծագործած։ 

...Չենք գիտեր ինչպես‚ բայց կհավատանք‚ որ օր մը կյանքը մեզ պիտի ժպտի 

վերջապես։ Կհավատանք‚ որովհետև մեր մեջ‚ ըսենք հոս անկեղծորեն‚ ավելի 

զորեղ‚ քան «տեսակետները» Հայրենաբաղձության զգացումն է. այն դարերով 

ծարավ մնացած զգացումը‚ որ մեզի փոխանցված է մեր բոլոր այն նախնիքներեն‚ 

որոնք ապրեցան Հայաստանի հողին ու լույսին կարոտով և մեռան անհայրե-

նիք»։ 
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Դեկտեմբերի 12. – Բուխարեստում հանդիսավոր պայմաններում նշվում է «Հայ 

մարմնակրթական ընդհանուր միության» (Հ.Մ.Ը.Մ.) օրը‚ «համեստ ծրագրով և շինիչ բանա-

խոսությամբ մը»։ Հանդիսությանը ներկա էր «Հերկ» ամսագրի խմբագիր Լևոն-Կարապետ 

Պալճյանը։ 

«Հերկ»‚ 1937 թ. № 7‚ դեկտեմբեր («Նշմարներ»)։ 

Դեկտեմբերի 19. – Բուխարեստի կենտրոնական դահլիճում հանդիսավորաբար 

նշվում է Հայաստանի խորհրդայնացման հերթական 17-րդ տարեդարձը։ «Հերկի» խմբա-

գրության կողմից ներկա էր խմբագիրը՝ Կարապետ Պալճյանը։ 

«Հերկ»‚ 1937 թ. № 7‚ դեկտեմբեր‚ էջ 16 («Նշմարներ»)։ 

1937-42 թթ. «տարիներին որոշ մտերմություն է ստեղծվում ռումինահայ թեմի առաջ-

նորդ Տ. Հուսիկ արքեպիսկոպոս Զոհրապյանի և երիտասարդ ուսուցչի (իմա՛. Լևոն-Կարա-

պետ Պալճյանի. Ս.Շ.) միջև‚ հոգևոր և մտավորական գետնի վրա։ Այս շրջանին է‚ մանա-

վանդ‚ որ նրա հոգու և գիտակցության մեջ ամրապնդվում է սերը և պաշտամունքը դեպի Ս. 

Էջմիածին»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 
Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 13։ 

«Եթե շատ ճշգրիտ լինենք՝ այդ մտերմությունն սկսվեց 1936 թվականի սկզբնե-

րից‚ երբ ես հաջողությամբ պաշտպանելով դիպլոմային աշխատանքս‚ ավարտե-

ցի Բուխարեստի պետական համալսարանի Գրականության և փիլիսոփայու-

թյան ֆակուլտետը։ Այդ ժամանակվանից էլ Հուսիկ Սրբազանն սկսեց առանձնա-

հատուկ ուշադրություն ցուցաբերել իմ նկատմամբ։ Հաճախակի հանդիպումներ 

էր ունենում ինձ հետ‚ որոնց ժամանակ երկարորեն խոսում էր հայ եկեղեցու 

դերի ու նշանակության‚ նրա հին ու նոր ականավոր գործիչների մասին‚ վերլու-

ծում էր Էջմիածնի պատմական դերը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում և այլն։ 

Ապա նա սկսեց ընթերցանության համար ինձ հանձնարարել վերոհիշյալ 

բնույթն ունեցող հոգևորական-աստվածաբանական գրականություն‚ որոնց օգ-

նությամբ ծանոթացա մեր եկեղեցու դավանանքի առանձնահատկություններին‚ 

նրա իրավական և կազմակերպական բնորոշ գծերին։ Ընդհանրապես Սրբա-

զանը հարուստ գրադարան ուներ և ես՝ իմ ուսուցչական աշխատանքից ազատ 

ժամերին‚ ամբողջ ժամեր էի անցկացնում նրա գրադարանում‚ որտեղ էլ‚ նրա 
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օգնությամբ‚ պարապում հայ եկեղեցու պատմության‚ աստվածաբանության‚ 

իրավունքի ուսումնասիրությամբ‚ թեև‚ ճիշտն ասած‚ սկզբնական շրջանում 

հոգևորական դառնալու միտքը ոչ ինձ և ոչ էլ‚ մանավանդ‚ մայրիկիս շատ էլ չէր 

հրապուրում։ 

Մեր կապերն ավելի սերտացան 1937 թվականից‚ երբ Բուխարեստում սկսվեց 

հրատարակվել «Հերկ» գիտական-հասարակական ամսագիրը‚ որի խմբագրի 

պարտականությունները‚ ինչպես հայտնի է‚ դրված էր ինձ վրա։ «Հերկի» հրա-

տարակությունը նախապատրաստելու և այն իրականացնելու գործում Հուսիկ 

արքեպիսկոպոսի դերը‚ իհարկե‚ անտեսել չի կարելի‚ բայց նրա նպատակը ամ-

սագրի խնդիրների ու նպատակների վերաբերյալ մի փոքր այլ էր։ Սրբազանը 

կամենում էր‚ որ «Հերկը» հիմնականում կրոնա-հոգևորական թեքում ունենար և 

լիներ Ռումինիայի Հայոց առաջնորդարանին կից ու նրա ղեկավարության ներքո 

գտնվող մի պարբերական։ Բայց ինչ-ինչ պատճառներով այդպես չստացվեց‚ թեև 

հնարավոր ամեն առիթով այդ բնույթն ու նպատակաուղղվածությունն ունեցող 

հարցերը իրենց պատշաճ տեղն էին գտնում ամսագրում. մի բան‚ որ շատ դուր 

էր գալիս Սրբազանին։ Իսկ երբ 1938 թ. ապրիլին «Հերկի» 11-րդ համարում լույս 

տեսավ իմ «Քրիստոնյա ըլլալ» հոդվածը‚ որի վերնագիրն անգամ խոսում է նրա 

բովանդակության մասին (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.)‚ Հուսիկ արք-

եպիսկոպոս Զոհրապյանը իրավացիորեն կարող էր արձանագրել‚ որ իր թափած 

աշխատանքը իմ վրա ամենևին էլ անօգուտ չէր անցել։ 

Մեր այդ մտերմությունը տարիների ընթացքում ավելի խորացավ ու բովանդա-

կալից դարձավ և շարունակվեց մինչև 1942 թ. աշունը‚ մինչև Հուսիկ Սրբազանի 

մահը»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1984 թ. մարտի 12-ի հարցազրույցից։ 

--- Կարապետ Պալճյանը սկսում է աստիճանաբար գրի առնել հոգեբանական‚ փի-

լիսոփայական և հասարակական-հասարակագիտական բնույթի իր դատողություն-

աֆորիզմները։ Հետագայում‚ հոգևոր գործունեության անցնելու կապակցությամբ‚ այդ 

աֆորիզմներում սկսում է նկատելի երանգ կազմել նաև հոգևորական-տեսական տարրը և 

հասարակական երևույթների բացատրության կրոնական մեկնակետը։ Վերջիններս 
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գրվում էին ամենատարբեր առիթներով‚ առանց ժամանակային հաջորդականության 

հետևողական պաշտպանության և նրանց ամբողջական ընտրանին (109 անուն) առաջին 

անգամ հրատարակվել է 1976 թ. Վեհափառ Հայրապետի «Կոնդակներ‚ քարոզներ‚ ճառեր‚ 

ելույթներ» խորագիրը կրող ժողովածվի երրորդ գրքում՝ «Մտածումներ» ընդհանուր 

խորագրի ներքո։ 

«Մտածումներ» շարքի գործերից. «Միայն մարդկային օրգանական իրակա-

նություն մը կրնա իրական մշակույթ մը ստեղծել‚ իսկ մարդկային ընկերության 

օրգանական իրականությունները ազգերն են (1937 թ.)։ 

Մեծ է արվեստի ուժը։ Օ՜‚ եթե մարդկության և պետությանց ղեկավարները 

դաստիարակված ըլլային արվեստի բարձր հասկացողությամբ‚ գուցե մեր 

ճակատագիրն ալ տարբեր ըլլար (1940 թ.)։ 

Կրոնական բուն զգացումը իր խորքին մեջ ազգային բնույթ չունի։ Բայց իր 

պատմական կազմավորման‚ զարգացման և դրսևորման մեջ‚ այո‚ տվյալ ժողո-

վուրդի մը հոգեվիճակին հատուկ ուրույն ձևը ստացած է‚ այսինքն՝ ժողովուրդին 

հոգեկան և պատմական զարգացման հատուկ դրոշմը (1945 թ.)։ 

Ձեռքին կատարած գործերուն հետքերը դեմքին վրա կկարդացվին (1947 թ.)։ 

Ձեր երեխաներու հոգիներուն մեջ ինչ որ սերմանեք‚ այն կհնձեք վերջը։ Բարո-

յական նկարագիրը թանկագին մարգարիտ մըն է‚ որ լուսաշող ադամանդի նման 

կփայլի ուր որ ալ գտնվի՝ համեստ հյուղակի կամ ապարանքի մեջ. ան կլու-

սավորե‚ կկառուցե‚ բարիք կտարածե իր շուրջը (1948 թ.)։ 

Խաղաղությունը պարզապես անշարժություն չէ‚ և ոչ ալ կրավորական կեց-

վածք‚ ոչ գերեզմանային խաղաղություն։ Հասարակական կյանքի մեջ խաղաղու-

թյունը կենդանի ուժերու‚ ապրող ու գործող ուժերու ներդաշնակ գոյավիճակն է 

արդարության պայմաններու մեջ‚ բարոյական օրենքի ներքո (1949 թ.)։ 

Եթե մերժենք Աստուծո առաջ խոնարհիլ‚ ստիպված կլինենք մարդկանց առջև 

խոնարհելու (1950 թ.)։ 

Ամեն ծնունդ մի հրաշք է։ Բոլոր մայրերը կույս են (1952 թ.)։ 
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Բոլոր սուրբերը‚ բոլոր հերոսները միամիտ են‚ քաջ են և բարի։ 

Քրիստոնեությունը հաղթանակի կատար մըն է աշխարհի մեջ‚ մարդկային բա-

րոյական կարգի մը հաստատման պայքարի ճամբուն վրա (1953 թ.)։ 

Կենսաբանության մեջ ծանոթ օրենքը ի զորու է նաև մարդկային հոգեկան 

կյանքի ծնունդի ու զարգացման ընթացքի կապակցությամբ‚ այսինքն՝ ամեն ծնող 

ու ապրող անհատի հոգեկան կյանքի զարգացման ընթացքում‚ նշանակալից չա-

փով կրկնվում է պատմությունը տվյալ անհատի ազգային հավաքականության  

հոգեկան զարգացման։ Ամեն հայի մեջ կրկնվում է հայ ժողովրդի հոգու պատմա-

կան զարգացման ընթացքը (1956 թ.)։ 

Խաղաղության իղձը՝ տիեզերական նշանակության ցոլացումն է մարդկային 

հոգու մեջ (1957 թ.)։ 

Կրոնական հավատքը և անհավատությունը մարդկային իմացականության եր-

կու բևեռներն են‚ մեկը մյուսով պայմանավորված։ 

Հոգին նյութին երազն է. երազի ընդմեջեն է‚ որ կտեսնենք նյութական աշխարհը 

(1958 թ.)։ 

Ազգությունները մարդկային հավաքականությունների՝ պատմականորեն զար-

գացած ամենաբանական ու ամենաստեղծարար գոյության կերպերն են‚ որոնք 

բյուրեղանում են տվյալ ազգությունների մշակույթով։ Ազգությունները՝ մարդկա-

յին հավաքականությունների մշակութաստեղծ միավորներն են (1958 թ.)։ 

Աստված խոսած է ու կխոսի մարդկանց միջոցավ։ Նույնիսկ Իր Որդին‚ որպես-

զի աշխարհին խոսի‚ հարկ եղավ‚ որ մարդանա (1959 թ.)։ 

Կթվի‚ թե կարելի չէ այսօր ալ բանաստեղծություն հորինել հայկական հարա-

զատ շունչով‚ առանց մեր աստվածաշունչ գրաբարին‚ առանց Նարեկացիին‚ 

առանց Շնորհալիին (1960 թ.)։ 

Հոգին նման է էլեկտրական լամպի մը‚ որուն եթե հոսանք իջնե‚ լույս կուտա 

(1960 թ.)։ 

Առանց մարդու Աստված չկա‚ որովհետև առանց Աստուծո մարդ չկա (1961 թ.)։ 



123 
 

Ամեն ճշմարիտ մեծ ստեղծագործող‚ իր մեջ զգում է արարչական ուժի ներկա-

յությունը (1962 թ.)։ 

Ճշմարիտ կրոնական հավատքը՝ կայուն‚ կրավորական‚ քարացած հոգեկան 

վիճակ չէ‚ այլ հարափոփոխ‚ միշտ վերանորոգվող հոգեկան վիճակ։ Հավատքը 

ինքնակերտման հոգեկան պրոցես է։ 

Խաղաղությունը կյանքի ուժերի‚ ամբողջ ու շինարար ուժերի ներդաշնակ գո-

յավիճակն է‚ արդարության‚ բարոյական օրենքի լույսի տակ։ Խաղաղության հետ 

են բոլոր գարունները‚ աշխարհի բոլոր մայրերը‚ բոլոր երեխաները (1968 թ.)։ 

Սարդարապատի հաղթանակին համազոր իրադարձություն է Ալեքսանդրա-

պոլի սև դաշնագրի ոչնչացումը։ Այդ դաշնագիրը կյանքի չկոչվեցավ միմիայն 

շնորհիվ Խորհրդային կարգերի հաստատման Հայաստանի մեջ։ Ալեքսանդրա-

պոլի դաշնագրի՝ կյանքի չկոչվելով է‚ որ նոր կյանքի կոչվեցավ հայ ժողովուրդն 

ու հայ պետությունը։ 

Աստված պահի մեզ խելացի մարդկանցից‚ որոնք զուրկ են բարոյական զգա-

ցումից (1972 թ.)։ 

Իսրայել Օրիի‚ Ներսես Աշտարակեցիի և Խաչատուր Աբովյանի օրերեն սկսած‚ 

հայ ժողովրդի քաղաքական ճակատագրի հիմնական տվյալները ոչ միայն չեն 

փոխված‚ այլ առավել ևս շեշտված են‚ մանավանդ 1915-ի եղեռնեն և Ալեքսանդ-

րապոլի դաշնագրի մահաբույր ուրվականեն հետո (1972 թ.)։ 

Իբրև ժողովուրդ‚ մենք պիտի կարողանանք գոյատևել առավելապես մեր ազ-

գային մշակույթի նոր արժեքներով՝ մայրենի հողի վրա (1974 թ.)։ 

Մարդու հոգին չի գոհանար միայն տնտեսական բարիքներով ու գիտության 

լույսով։ Ամեն մարդու ներաշխարհի մեջ խորան մը կա երազանքի‚ իր լույսի 

նյութեղեն պայմաններեն վեր բարձրանալու‚ նյութի կապանքներեն դուրս գալու 

և ուրիշ ճշմարտություններ որոնելու՝ կյանքի ու մահվան սահմաններու վրա‚ 

հավերժության հույսով իր հոգին մխիթարելու մի խնդիր (1975 թ.)։ 
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Հայ ժողովրդի հոգու աշխարհում կենդանի են մնացել թե՛ Վարդանը‚ և թե՛ Վա-

սակը‚ մինչև մեր օրերը։ Եվ Վարդանը՝ Կարմիր‚ շարունակում է իր պայքարը 

Վասակի դեմ (1975 թ.)»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց‚ Կոնդակներ‚ քարոզներ‚ ճառեր‚ ելույթներ. 

Գիրք երրորդ‚ Էջմիածին‚ 1976‚ էջ 283-297։ 

1 9 3 8 

Հունվարի 10. - «Հերկը» (№ 8) արևմտահայերեն հրատարակում է Կարապետ Պալճ-

յանի «Հայրենասիրություն» առաջնորդողը («Պ.» ստորագրությամբ)‚ «Ինչ կնշանակե «Idea-

lisme» » տեսական-փիլիսոփայական հոդվածը (ունի «Կ.Պ.» ստորագրությունը) և «Նշմար-

ներ» գրական-հասարակական կյանքի տեղեկատուն (ստորագրված է «Պ.»)։ 

«Նշմարներ» շարքից. «Երաժշտությունը միակ արվեստն է‚ որ կթափանցե մար-

դուն հոգիին խորերը‚ անոր ամբողջ էությունը տակն ու վրա կընե‚ առթելով 

անոր ապրումի ամենախոր և ամենագեղեցիկ պահերը։ Մանավանդ երբ այդ 

երաժշտությունը իր ազգինն է‚ որուն մեջեն իրեն կխոսին ցեղին հոգին և ար-

յունը‚ ցավերն ու ուրախությունը‚ ըլլալով ինքնատիպ ու գողտրիկ‚ ունենալով 

իսկական հանճարի գծեր և որուն մեկ երգը կբավե զայն անմահացնելու‚ ինչպես 

Beethoven-ի մեկ երաժշտական նախադասությունը։ Մանավանդ երբ այդ 

երաժշտությունը արտահայտությունն է ցեղի մը‚ որ խորապես երաժշտագետ է‚ 

հոգվով ջինջ և պայծառ՝ տղու մը պես‚ խորապես ազնիվ ու պարկեշտ‚ երբ 

Կոմիտաս մըն է‚ որ կառնե զայն հայ գեղջուկին բերնեն‚ միացնելով անոր 

հանճարին իր տաղանդը‚ չեն գիտեր‚ թե երկուքեն որո՞ւն վրա հիանաս‚ Կոմի-

տասի՞ն‚ որ համեստ‚ անձնազոհ և ազնիվ՝ նման իր ցեղին‚ իր ամբողջ կյանքն ու 

տաղանդը տրամադրեց անոր‚ ի հայտ բերելու գանձերը հայ գեղջուկ երաժշտու-

թյան‚ թե՞ այս վերջինին վրա‚ որ ինքնաբերաբար ու բնականորեն բխած է հայուն 

հարուստ հոգիեն։ 

Այդ զգացումները կունենանք ամեն անգամ‚ որ կլսենք հայ երաժշտությունը»։ 
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Հունվարի սկիզբ. – Ռումինահայ «Արազ» թերթը հանդես է գալիս մի հոդվածով‚ որ-

տեղ օգտագործելով հեգնական արտահայտություններ‚ քննադատում է «Հերկի» խմբագիր 

Կարապետ Պալճյանի տեսակետները ազգային և այլ խնդիրների վերաբերյալ11։ 

Պատասխանելով հոդվածագրին‚ Կարապետ Պալճյանն այս առիթով գրում էր. 

«Երբ «Հերկը» սկսանք հրատարակել‚ գիտեինք‚ որ ազգային և այլ խնդիրներու 

շուրջ հաճախ նույն կարծիքները պիտի չունենանք ինչպես մեր հիները‚ որոնք 

մտածելե ավելի նույն բաները կը կրկնեն տարիներե ի վեր։ Բնական է‚ որ մենք 

մեր կյանքի զանազան երևույթներու մեջ այլ հարաբերություններ գտնեինք։ Եվ 

ցարդ այդ է‚ որ փորձած ենք։ Ատկե կուգա նաև մտածելու անհրաժեշտությունը։ 

Իրապես կմտածե այն մարդը‚ որ քայլ առ քայլ հետևելով դեպքերու և երևույթ-

ներու հեղաշրջման‚ կգտնե նոր հարաբերություններ անոնց միջև‚ անդադար 

կվերաքննե զանոնք և ի հարկին փոփոխության կենթարկե։ 

Այս իմաստով մտածել ուզողը բնականորեն ենթակա է երբեմն սխալելու ալ‚ 

բայց նաև ինքզինքը ուղղելու։ 

Այսպես ըմբռնած ըլլալով մեր գոյության իմաստը‚ մենք երբեք չպիտի հուզվինք 

քաշքշուկներեն ու հեգնանքներեն կամ որակումներեն‚ որոնք կըլլան մեր հաս-

ցեին։ Մենք միշտ պատրաստ ենք քննադատություններ լսելու և պատասխանե-

լու‚ սակայն միայն լրջության սահմաններու մեջ։ Հեգնություններով ու բառախա-

ղերով մեղք է‚ որ մեր ժամանակը վատնենք‚ մեղք է թուղթին ու մելանին‚ մեղք է 

նաև ընթերցողին‚ որ վերջ ի վերջո ալ ձանձրացած է բառախաղերե ու աժան 

սրամտություններե։ 

Ով որ ըսելիքը լրջորեն չի կրնար ըսել‚ կնշանակե‚ թե իրապես ըսելիք չունի»։ 

«Հերկ»‚ 1938 թ. № 9‚ փետրվար («Նշմարներ»)։ 

Փետրվարի 10. - «Հերկը» (№ 9) արևմտահայերեն հրատարակում է Կարապետ 

Պալճյանի «Բնազդ և գիտակցություն» հոգեբանական-փիլիսոփայական հոդվածը (ունի 

«Կ.Պ.» ստորագրությունը) և ռումինահայ գրական-հասարակական կյանքի «Նշմարներ» 

խորագիրը կրող անստորագիր տեղեկատուն։ 

                                                           
11 Քանի որ Երևանի գրապահոցներում «Արազ» պարբերականի հիշյալ տարեթիվը և համարը գտնել չհաջող-

վեց‚ այնտեղ տպագրված այդ հոդվածի մասին այլ մանրամասնություններ պարզել չենք կարողացել։ 
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«Բնազդ և գիտակցություն» հոդվածից. «Գիտակցությունը‚ ինքն ալ‚ բնական է‚ 

զարգացում ունի։ Նախամարդն ալ գիտակցության մը սկզբնավորությունը ու-

ներ‚ որը սակայն‚ շատ կտարբերեր անշուշտ‚ այսօրվան մարդուն գիտակցու-

թյան աստիճանեն և նույնքան հավանական է‚ որ քանի մը հարյուր սերունդ հե-

տո մարդկային գիտակցությունը շատ պիտի տարբերի այսօրվանեն‚ առանց սա-

կայն նախորդ աստիճաններու դրոշմը կորսնցնելու։ Որովհետև‚ թեև բնության 

մեջ հեղաշրջումը ընդհանուր օրենք է‚ սակայն միաժամանակ‚ բնությունը չա-

փազանց պահպանողական ալ է։ Երևի ներքին հավասարակշռության անհրա-

ժեշտութենե մղված‚ ան կպահե որոշ հետքերը զարգացման բոլոր նախնական 

ձևերուն և հեղաշրջման հանգրվաններուն։ Ամեն մեկ անհատ իր կյանքին մեջ 

(մանկության և պատանեկության մեջ մանավանդ) կկրկնե ամբողջ տեսակին 

(espece) զարգացման աստիճանները‚ ձևերը»։ 

Փետրվարի 19. – Բուխարեստում‚ մեծաքանակ ունկնդիրների ներկայությամբ‚ տեղի 

է ունենում պրոֆ. Նիկոլա Յորգայի հրապարակային դասախոսությունը ռումիներեն լեզ-

վով՝ «Աճման թերությունները» վերնագրով։ «Խոսքը ռումեն նոր սերնդի և անոր աճման ու 

հոգևոր զարգացման հետ կապված թերություններու մասին էր»։ «Հերկ» պարբերականի 

կողմից դասախոսությանը ներկա էր խմբագիր Կարապետ Պալճյանը։ 

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը‚ որ մեծանուն գիտնականի զարգացրած տե-

սակետները կարող էին ուսանելի լինել նաև  ռումինահայ երիտասարդության համար‚ 

«Հերկի» խմբագրությունը նպատակահարմար է համարում իր հերթական՝ 9-րդ տետրա-

կում (փետրվար)‚ թարգմանաբար զետեղել «քանի մը հատվածներ սույն դասախոսութե-

նեն»։ 

«Հերկ»‚ 1938 թ. № 9‚ փետրվար («Աճման թերությունները»)։ 

Փետրվարի 20. – Բուխարեստում‚ Հակոբ Սիրունու նախաձեռնությամբ և Ռումինա-

կան մշակութային լիգայի ջանքերով‚ կազմակերպվում է գրական-գեղարվեստական ճոխ 

հանդիսություն‚ նվիրված հայ դասական արվեստին։ Այդ բնույթն ունեցող հաջորդ հանդի-

սությունը‚ ավելի մեծաքանակ ունկնդիրների ներկայությամբ‚ տեղի է ունենում նույն թվա-

կանի ապրիլի 10-ին։ Ի թիվս այլոց‚ հիշյալ հանդիսություններին իր մասնակցությունն էր 

բերում Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 
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Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 301։ 

Մարտի 10. - «Հերկը» (№ 10) արևմտահայերեն հրատարակում է Կարապետ Պալճ-

յանի «Մարքսիստը» հրապարակախոսական հոդվածը (ունի «Կ.Պալճյան» ստորագրությու-

նը) և «Նշմարներ» գրական-հասարակական կյանքի տեղեկատուն (հաղորդումներից մի 

քանիսն ունեն «Պ.» ստորագրությունը‚ մյուսներն անստորագիր են)։ 

«Մարքսիստը» հոդվածից. «Կարլ Մարքս‚ անցյալ դարուն մեծագույն մտածող-

ներեն մին‚ բացի իր զուտ տնտեսական տեսություններեն‚ որոնցով ան դարձած 

է ու պիտի մնա անփոխարինելի աղբյուր մը բոլոր տնտեսագետներուն համար‚ 

ուզած է ըլլալ նաև նոր կյանքի մը մարգարեն։ Ան խոր կերպով մը ուսումնասի-

րած է մանավանդ Անգլիո դրամատիրական պատմաշրջանը և այդ դրամատի-

րական աշխարհի մեջ տեսած ու հաստատած երևույթներեն եզրակացուցած 

օրենքները ընդհանրացուցած է բոլոր ժողովուրդներու‚ բոլոր պատմաշրջան-

ներու նկատմամբ‚ ու հասած այն ընդհանուր եզրակացության‚ որ տնտեսա-

կանը‚ կյանքի այն միակ հիմնական գործոնն է‚ որ կվարե մարդկային հասարա-

կական կյանքը իր բոլոր դրսևորումներով։ Մարդկային ընկերային կյանքը հե-

ղաշրջել երազող առաքյալներու շարքը երկար է և Մարքսեն առաջ և անկե հետո։ 

Մարքսը սակայն ամենեն մեծն է իր գործով ու իր ազդեցություններով ապա-

գային վրա‚ իսկ տնտեսագիտության տեսակետեն‚ ինչպես վերն ալ շեշտեցինք‚ 

անշուշտ որ Մարքսը պատմության մեջ պիտի մնա որպես հսկա մը։ 

... Մարդկությունը ուրեմն‚ իր գիտություններով‚ իր փիլիսոփայություններով‚ 

իր մտայնություններով կսպասեր ճարտարապետին‚ որ մարդկային ընկերու-

թյունը գործնականապես վերակառուցելու ընդհանուր ծրագիրը գծեր։ Այդ ճար-

տարապետները չուշացան երևան գալ։ Կարլ Մարքսը անոնցմե մեկն էր և ամե-

նեն հեղինակավորը‚ որ ստանձնեց այդ դերը։ Կարլ Մարքսը արդյունքն է իր ժա-

մանակի գիտություններուն‚ փիլիսոփայության ու ոգիին։ Ատոր համար ան իր 

ընկերվարությունը իրավամբ կոչեց գիտական ընկերվարություն»։ 

Մարտի 12. – Նյու Յորքում հրատարակվող «Հայաստանի կոչնակ» ամսագիրը (№ 11) 

արևմտահայերեն հրատարակում է Միհրան Արևյանի «Արևյան թղթակցություն» խորագի-

րը կրող հոդվածը։ 
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Հեղինակը ստեղծել է «պարոն Նորթանյանի»‚ «Հոյպունի շեյխ և քրդական դեսպան 

Խամսեդդին բեկի»‚ «ամենագետ խմբագիր պարոն Ամպոտյանի» պայմանական կեր-

պարները և նրանց բերանով‚ հեգնական-անբարյացակամ տոնով անդրադառնում է ժա-

մանակի և մանավանդ ռումինահայ պարբերականներին‚ որոնք «մեր մտքեն չանցած հե-

րոսություններ նկարագրեցին ու մեզի վերագրեցին‚ մեր կրած ջարդերը ներբողեցին և կո-

տորածներովը պարծեցան‚ Բուխարեստի‚ Սելանիկի‚ Հյուսիսային և Հարավային Ամերի-

կայի մեջ հայերեն հոդվածներով քրդանպաստ հանրային կարծիք մշակեցին»։ Պ. Ամպոտ-

յանը իր հերթին հայտարարում է‚ որ պետք է գործել «լրագրական ռամկավարությամբ»‚ որ 

«այս կամ այն անկյունը քաշված ինքնակոչ խմբագիր մը‚ իր երկուքուկես կամավոր և 

ակամա բաժանորդներով» կամենում է հեղաշրջել աշխարհը և այլն։ Նույն հեգնական 

տոնով հոդվածագիրը ակնարկներ է անում «Հերկ» ամսագրի և այնտեղ տպագրվող հոդ-

վածների մասին։ 

Պատասխանելով ընդդիմախոսին‚ Կ.Պալճյանը գրում էր. «Ճիշտ կամ սխալ 

կարծիքները կարելի է հանդուրժել. մենք միշտ հարգանքով կվերաբերվինք բո-

լոր անոնց հանդեպ‚ որոնք ուրիշ կարծիքի են։ Այս հոդվածի պարագային ալ չենք 

ուզեր խոսիլ անոր խորքին մասին‚ որ ըստ մեզի հոգեբանորեն ճիշտ չէ և ազգա-

յին տեսակետեն բարոյական չէ։ 

Մեր վրդովումը սակայն‚ կվերաբերի այդ հոդվածի ձևին։ Չէինք սպասեր‚ որ 

«Հայաստանի կոչնակի» պես պարբերաթերթ մը‚ կրոնական դաստիարակչական 

ուղղությամբ‚ տեղ տար թեթևսոլիկ‚ գռեհիկ ճաշակով և աղքատ հոգիով գրված-

քի մը։ Որովհետև Մ. Արևյանի գրությունը այդպես է։ 

Դժբախտաբար մեր գրեթե բոլոր թերթերուն մեջ կարելի է հանդիպել նման 

գրություններու։ Ամեն բանի վրա խնդալը‚ հեգնելը‚ ծիծաղիլը մեր օրերու հայուն 

հաճույքներեն մին է։ Թուլամորթի‚ տկարի‚ վատի հոգեբանություն է այս։ 

Գավռոշին դաստիարակության արդյունքը։ 

Եվ սակայն այս գիծը մեր բուն ժողովուրդին հարազատ հոգեկան մեկ գիծը չէ։ 

Բուն հայ ժողովուրդը լուրջ է‚ «ծանր գլուխ» է։ 

Վերադառնա՛նք ուրեմն մեր ցեղի հատուկ լրջության։ 
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Վերստին տա՛նք հայուն այն‚ ինչ որ Գյոթեն իր մեկ հռչակավոր խոսքով կըսեր‚ 

թե հորեն ժառանգած է «des lebens ernstes Fühlen» (կյանքի լրջության զգացումը)։ 

Այսպիսով‚ դաստիարակչական մեծ գործ մը կատարած պիտի ըլլանք։ 

«Հայաստանի կոչնակը» հետ այսու կարդալ կուզենք առանց Միհրան Արևյան-

ներու հեգնանքներուն...»։ 

«Հերկ»‚ 1938 թ. № 11‚ ապրիլ («Նշմարներ»)։ 

Ապրիլի 5‚ լույս 6. – Էջմիածնում վախճանվեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս և Ծայ-

րագույն Պատրիարք (լրիվ ձևով. «Ծառա Հիսուսի Քրիստոսի և անհասանելի կամոքն Աս-

տուծո և եպիսկոպոսապետ և Կաթողիկոս ամենայն հայոց‚ Ծայրագույն պատրիարք համ-

ազգական նախամեծար աթոռո Արարատյան առաքելական մայր եկեղեցվո սրբո կաթողի-

կե Էջմիածնի») Խորեն Ա.Մուրադբեկյանը։ Ծնվ. 1873 թ. դեկտեմբերի 8-ին Թիֆլիսում‚ Ամե-

նայն Հայոց Կաթողիկոս և Ծայրագույն Պատրիարք էր ընտրվել 1932 թ. նոյեմբերի 10-ին 

(տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը)։ 

«ՏՏ. Գեորգ Զ. կաթողիկոսի կյանքը և գործունեությունը»‚ Էջմիածին‚ 1955 թ.‚ 

էջ 47։ ՊԿՊԱ‚ Կաթողիկոսական դիվան‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 240 

(«Խորեն Ա. Մուրադբեկյան կաթողիկոսի մահվան մասին»)։ Գործ № 5112 

(«Կոնդակ...»)։ 

Ապրիլի 10. - «Հերկը» (№ 11) արևմտահայերեն հրատարակում է Կարապետ Պալճ-

յանի «Ապրիլի 24» խմբագրականը (ունի «Պ.» ստորագրությունը)‚ «Քրիստոնյա ըլլալ» («Կ. 

Պալճյան» ստորագրությամբ)‚ «Ընկերային» հրապարակախոսական հոդվածները և 

«Նշմարներ» գրական-հասարակական կյանքի տեղեկատուն (վերջին երկուսը՝ անստորա-

գիր)։ 

Խմբագրականից. - «Ապրիլի 24։ 

Թշնամիին փորձը՝ հայ ժողովուրդը մեռցնելու։ Թշնամիին փորձը՝ այդ սև օրը 

հայության տիեզերական սուգի օրը դարձնելու։ 

Եվ սակայն‚ ապրիլի 24-ը‚ այսօր‚ նոր կյանքի օր։ Կյանք՝ լեցուն կիրքով ու սե-

րով։ Կյանք‚ որ կհոսի դեպի վրեժ‚ դեպի իդեալ‚ դեպի հաղթանակ։ Կյանք‚ որ 

տակավ կնորոգե‚ կշինե‚ կստեղծե... 

Կապրի՛նք... 
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Ապրիլի 24‚ ինքնապաշտպանումի օր։ 

Այսօր մեր աչքերուն առջև կուրվագծվի «Մուսա լեռը»։ Մենք հոն ենք։ Այո՛‚ հոն 

ենք բոլորս։ Մեր կյանքը՝ քառասուն օրերն են։ Իրոք‚ ի՞նչ տարբերություն։ 

Մենք ալ ձգած մեր բնակավայրը‚ հավաքված հոս լեռան մը վրա‚ ուր պետք է‚ 

պե՛տք է կազմակերպենք ինքնապաշտպանությունը։ Լերան վրա ենք։ Կպայքա-

րինք։ Այո՛‚ հոս ալ կան Քիպուսյաններ‚ Շատախյաններ‚ դասալիքներ և‚ սակայն‚ 

կան Բագրատյաններ‚ Թովմասյաններ‚ Ավագյաններ‚ Իսկուհիներ‚ Նուրհաններ‚ 

Ստեփաններ‚ Հայկեր (Ակնարկված են Ֆր. Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն 

օրը» վեպի հերոսները. Ս.Շ.)...  

... Հոս ալ երբեմն եսամոլներ‚ սեփական ոչխարու հաշիվը ընողներ‚ նախան-

ձողներ‚ դավողներ‚ վախկոտներ և‚ սակայն‚ նաև կռվողներ‚ զոհվողներ‚ նվիր-

վածներ‚ հավատացողներ...  

Ապրիլի 24‚ հույսի օր։ «Մուսա լեռի» ժողովուրդը փրկվեցավ‚ որովհետև 

գիտցավ միաբանիլ‚ կարգապահ ըլլալ‚ կազմակերպվիլ ու չհուսահատիլ մինչև 

վերջին կաթիլը ուժին։ Այդ հույսի‚ հավատքի և պայքարի ժողովուրդը 

փրկվեցավ։ 

Մենք ևս կհավատանք փրկության։ Փրկության նավը կու գա‚ կբավե որ հա-

վատանք ու տոկանք»։ 

«Քրիստոնյա ըլլալ» հոդվածից. «Կար ժամանակ‚ երբ մարդիկ կրոնքը‚ հե-

տևաբար և քրիստոնեությունը կնկատեին որպես տեսակ մը նախապաշարում։ 

Մեր կյանքի մեջ‚ նույնիսկ հիմա գաղութներու մեջ‚ քրիստոնեությունը շատ 

մտավորականներու կողմե կնկատվի տիրացություն‚ խավարամտություն կամ 

առնվազն հետամնացություն։ Ավելին‚ կարծես մեր եկեղեցին ալ ազդված է այս 

հոսանքեն և կարծես կամչնա իր կրոնականութենեն և կաշխատի... աշխար-

հականանալ։ Չե՞ք նկատած‚ որ մեր հայ լուսավորչական եկեղեցին շատ կխոսի 

իր ազգային դերի մասին‚ որ իր գոյությունը կարծես տեսակ մը արդարացնել 

կփորձե միայն այդ ձևով։ Մեր եկեղեցին կարծես համարձակությունը չունի ըսե-

լու թե այո՛‚ իմ գոյության իմաստը ամեն բանե առաջ քրիստոնյա հավատքին մեջ 
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է։ Իրերու այս կացության մեջ‚ բնական է‚ որ ժողովուրդն ալ թերի քրիստոնյա 

ըլլա։ Եվ իրապես‚ մեր թերի քրիստոնյա ըլլալու նշանները բազմաթիվ են։ Մենք 

հարազատ քրիստոնեական դաստիարակություն չենք ստանար‚ առիթն ալ չու-

նենք ստանալու։ Ո՛չ մեր ազգային վարժարանները‚ ո՛չ մեր մամուլը‚ ո՛չ մեր 

գրականությունը‚ ո՛չ մեր հանրային մշակութային կազմակերպությունները մե-

զի չեն տար քրիստոնեական դաստիարակություն մը։ Թող ներվի մեզի‚ եթե 

նույնիսկ համարձակինք ըսելու‚ թե ոչ իսկ մեր եկեղեցվո բեմը այդ դաստիա-

րակչական դերը լրիվ չի կատարեր։ 

Գիտենք որ‚ գուցե շատերը մեր այս տողերը կարդալով մեզ պիտի նկատեն հե-

տադեմ։ Բայց մենք կմնանք մեր տեսակետին վրա‚ որովհետև նախ տարրական 

լրջության զգացում մը կպարտադրե մեզի‚ ունենալ այս մտածումները. կամ 

քրիստոնյա ենք‚ կամ չենք։ Կարելի չէ հայ լուսավորչական մնալ և սակայն 

մտքով ու հոգով օտար ըլլալ անոր հիմնական գաղափարներուն ու ոգիին։ Կա-

րելի չէ քրիստոնյա ըլլալ «ըստ սովորության»‚ «ըստ ավանդության» ու այսպիսով 

եկեղեցին վերածել բրածո իրականության մը։ Լուրջ մարդու գործ չէ այդ։ 

Նախնական մարդոց հասարակական կյանքը ուսումնասիրած գիտնականնե-

րը‚ մանավանդ ֆրանսիական ընկերաբանական նոր դպրոցը‚ ապացուցած են‚ 

որ կրոնական զգացումը ինքնուրույն‚ բնական և անհրաժեշտ երևույթ մըն է‚ 

առանց որու ընկերային կյանքը հնարավոր իսկ չէ։ 

Առաջին՝ պատճառականության սկզբունքը (principe de causalité) արդյունքն է 

քրիստոնյա մտածումին։ Հոս է‚ որ առաջին անգամ մարդիկ խորհած են առաջին 

պատճառի մասին‚ որ Աստված էր։ Այս քրիստոնյա գաղափարը ծնունդ տված է 

պատճառականության սկզբունքին‚ որը իր կարգին‚ հիմունքն է նորագույն գի-

տության։ Սուրբ Թովմա Աքվինացին կըսեր‚ թե պատճառի և արդյունքի միջև 

պետք է կապ մը ըլլա այնպես‚ ինչպես ստեղծողի և ստեղծվածի միջև։ Այս պատ-

ճառականության գաղափարը‚ որ քրիստոնյա մտածողներու հղացումն է‚ Բեկոն 

կկիրառե բնությունը ճանչնալու նպատակով ու այսպիսով հիմը կդնե նորագույն 

գիտության։ 
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ՈՒրիշ մեկ հիմնական գաղափար մը՝ ստեղծագործության գաղափարն է։ 

Առաջին անգամ ըլլալով՝ քրիստոնեությունն է‚ որ աշխարհ կնկատե որպես Աս-

տուծո կողմե ազատ կերպով ստեղծված իրականություն մը։ Հետևաբար բնու-

թյունը կդառնա Աստուծո ստեղծագործություն‚ բնությունը ճանչնալու գործը՝ 

աստվածային գործ։ Ահա այս ոգին մարդը կմղե դեպի բնություն‚ դեպի իրակա-

նության ճանաչում‚ որ արևմուտքի հիմնական մեկ ձգտումն է։ Մարդ սկսավ 

Աստվածը փնտռել անոր ստեղծագործության‚ այսինքն բնության մեջ։ Բայց եթե 

Աստված ազատ կամքով ստեղծող մըն է‚ ուրեմն մարդն ալ‚ որ Աստուծո ստեղ-

ծած էակն է և անոր պատկերը երկրի վրա‚ նույնպես ազատ կամք մը ունի և 

ստեղծագործելու ուժերով օժտված է։ Ահա այն եզրակացությունը‚ որ արևմուտ-

քի մարդը կմղե դեպի վոլյունտարիստ գաղափարաբանություններ‚ որոնք 

կհատկանշեն եվրոպական մշակույթը։ Ազատության‚ մարդկային անհատական 

ազատության գաղափարը նույնպես քրիստոնյա գաղափար մըն է։ Առանց քրիս-

տոնեության ոգիի հնարավոր չէր կրնար ըլլալ Ֆաուստի տիպարը‚ որ նորագույն 

արևմտյան մարդը առաջնորդող պատկերն է։ 

Քրիստոնեության մեկ ուրիշ մեծ նպաստը մարդուն ներքին աշխարհին նվա-

ճումն է։ Ներքին խիղճը‚ ենթակայականը‚ քրիստոնեության գյուտեն են։ Հոգին 

ավելի մոտ է Աստուծո‚ որովհետև ան է Աստուծո պատկերը մարդուն մեջ։ Հե-

տևաբար հոգին աստվածային‚ ստեղծագործող ուժեր ունի։ Այս գաղափարն է‚ որ 

զարգանալով կտանի դեպի դեկարտյան գաղափարապաշտության և բնապաշ-

տության։ ՈՒ կարելի՞ է արևմտյան քաղաքակրթությունը ըմբռնել‚ առանց բանա-

պաշտության սկզբունքներուն‚ որոնք այդ քաղաքակրթության հիմնական հա-

վատամքներն են։ 

Վերջապես հիշենք և ապագայի գաղափարը‚ որ նույնպես‚ քրիստոնեության 

հիմնական հավատքեն կբխի։ Երկնային արքայության տեսությունով քրիստոնե-

ությունն մարդկության առաջ կբանա ապագայի հեռանկարը։ Ապագայի‚ շար-

ժումի‚ հեղաշրջումի‚ դինամիզմի գաղափարները բոլորն ալ քրիստոնյա մտայ-

նության և մտածումի արդյունքներն են‚ որոնք այսօր անբաժանելի են արև-

մտյան մշակույթի ոգիեն։ 
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Հիշեցինք միայն քանի մը մտքերը հեղինակներուն‚ ցուցնելու համար այն լուրջ 

վերաբերմունքը‚ զոր ունին գիտնականները և մեծ մտածողները հանդեպ մարդ-

կության այն մեծագույն արժեքին‚ որ քսան դարերու ուժը ունի‚ որ պատմության 

մեջ ճանչցված բարձրագույն մշակույթին հիմունքն իսկ կկազմե ու կկոչվի քրիս-

տոնեություն։ 

Ի՞նչ կըլլար‚ եթե վերջապես անգամ մըն ալ մենք լրջորեն վճռեինք քրիստոնյա 

ըլլալ...»։ 

Ապրիլի 10. - «Հերկ» ամսագիրը (№ 11) հրատարակում է Ս. Արարատյանի՝ Բուխա-

րեստից գրված և խմբագրությանն ուղղված նամակը‚ որտեղ նա նկատումներ է հայտնում 

ամսագրի գոյության և առաջիկայում նրա անելիքների մասին։ 

Նամակից.- «Հայ երիտասարդության ընդհանուր պարտականություններեն  

զատ‚ «Հերկի» շուրջ համախմբվածները ունին նաև պատասխանատվության այդ 

կոչումը։ 

Դուք ականատես եք այն արագընթաց հեղաշրջումին‚ որին ենթակա է այսօր 

ընկերային-քաղաքական աշխարհը։ Դուք ապրում եք գիտական գրավումների 

խելակորույս մի դարաշրջան։ ՈՒ մանավանդ դուք շնչում եք մի այնպիսի մթնո-

լորտում‚ ուր ընկերային-հասարակական գաղափարները չունին երեկվա իրենց 

բովանդակությունն ու կոչումը։ 

Ամենօրյա զբաղումների մեջ մխրճված հայ երիտասարդությունը‚ ուզենալով 

հանդերձ‚ անկարող է հետևիլ ամբողջությամբ օրվա դեպքերի այս բարդ ելև-

էջներին։ 

«Հերկը» այստեղ ևս պիտի հասնի իր ընկերներին‚ – տալով սեղմ‚ ամփոփ‚ 

խնամված հոդվածներ՝ դյուրացնելով նոր սերնդի կրթության ու ընկերային քա-

ղաքական դաստիարակության գործը։ 

Լավին՝ լավ և վատին՝ վատ ասելու կամեցողությունը և քաջությունը պիտի 

ունենա «Հերկը»‚ այլապես նա պիտի կորցնի իր գոյության իրավունքը»։ 

«Հերկ»‚ 1938 թ. № 11‚ ապրիլ («Մեր հարցումին կպատասխանեն»)։ 
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Մայիսի 1. – Բուխարեստի «Դալլես» սրահում ««Րաֆֆի» մշակութային միության»‚ 

«Հայ ուսանողների միության»‚ «Հայ մտավորական երիտասարդների ընկերության» և այլոց 

ջանքերով հանդիսավորաբար նշվում է վիպասան Րաֆֆու ծննդյան 110-ամյա հոբելյանը։ 

Հանդիսության կազմակերպչական աշխատանքները սկսվել էին 1937 թ. կեսերից։ «Հերկի» 

խմբագրության կողմից ներկայացված էր Կարապետ Պալճյանը։ 

«Րաֆֆին պատմություն է‚ առասպել է‚ խորհուրդ է‚ ոգի է‚ – գրում էր Պալճյանը‚ 

- և ամեն բանե վեր ազգային բարոյական արժեք։ Հայ հոգիին ստուգության‚ տա-

րողության‚ ինքզինքը իրագործելու ուժին ապացույցներեն մեկն է։ Այս պատ-

մական իրողություն է և ոչ մեկ ուժ չի կրնար տեղեն խախտել զայն» («Հերկ»‚ 1938 թ.‚ 

№ 11)։ 

«Հերկ»‚ 1937 թ. № 3-4‚ օգոստոս-սեպտեմբեր‚ էջ 24 («Նշմարներ»)։ № 5‚ հոկ-

տեմբեր‚ էջ 15 («Նշմարներ»)։ 1938 թ. № 11‚ ապրիլ‚ էջ 16 («Նշմարներ»)։ 

Մայիսի սկիզբ. – Ռումինահայ «Պահակ» շաբաթաթերթը հանդես է գալիս երկու հա-

ջորդական խմբագրականներով‚ որոնցում խիստ քննադատության է ենթարկում գաղութա-

հայ երիտասարդությանը։ Այս հենքի վրա որոշակի միտումնավորությամբ քննադատված է 

«Հերկի»՝ երիտասարդության կապակցությամբ վարվող քաղաքականությունը12։ 

Իր պատասխանում խմբագիր Պալճյանը գրում էր. «Կարդացինք և ոչինչ 

գտանք դրական‚ ոգեպնդիչ և շինիչ։ Գտանք ծանր ամբաստանություններ երի-

տասարդության և մասնավորաբար մեր հասցեին։ Մենք չենք ըսեր‚ թե մեր գա-

ղութահայ երիտասարդությունը քննադատելի չէ։ Ակներև է‚ որ ան բացակա է 

ազգային կյանքեն ու դեռ անկարող ինքնություն մը ունենալու։ 

Բայց այս վիճակին դարմանը «Պահակի» խմբագրականներուն թշնամական 

դի՞րքն է ու ոգի՞ն։ Բնա՛վ երբեք։ 

Սակայն‚ պարոն խմբագիր‚ որ մեզ կամբաստանեք‚ թույլ տվեք‚ որ մենք ալ 

ձեզի հարց տանք‚ թե դուք ի՞նչ կընեք։ Ենթադրենք‚ որ սխալ ուղիի վրա ենք‚ 

դուք‚ սակայն‚ որ ճիշտ ուղին գիտեք‚ ինչո՞ւ չեք գործեր։ Ո՞Ւր է ձեր հասցուցած 

սերունդը։ Գոնե նմուշը տեսնենք։ Կազմակերպության մը ղեկավարներն եք 

ավելի քան տասը տարիե ի վեր‚ ուր Ձեր տեսակետները բնական է‚ ի զորու են. 

                                                           
12 Երևանի գրապահոցներում «Պահակ» շաբաթաթերթի հիշյալ համարը գտնել չենք կարողացել։ Այդ պատ-

ճառով հոդվածի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ չունենք։ 
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ուրեմն ինչո՞ւ չեք մտներ այդ իսկ կազմակերպության երիտասարդության մեջ ու 

չեք դաստիարակեր զայն Ձեր գիտցած ձևով‚ Ձեր գիտցած իդեալներով։ 

Արդյոք իսկապե՞ս դուք չեք Ձեր անձնական պատյաններուն մեջ քաշվածները։ 

ՈՒ տրված ըլալով‚ որ Դուք‚ ինչպես հիները‚ ավելի հայկական կրթություն մը 

ստացած եք քան նորերը‚ արդյոք Դուք ավելի դատապարտելի չե՞ք։ Ոչինչ չեք 

կրցած ընել երիտասարդության համար ու չեք ըներ։ Սակայն ուրիշներուն ճիգե-

րը կհեգնեք։ Կհեգնեք քանի մը երիտասարդներու ճիգերը‚ – այո‚ տկար ճիգերը‚ – 

ու դուք մութ անկյուն մը քաշված կքրքջաք։ 

Գործ կա՛։ Ով որ ընդունակ է գործ մը կատարելու‚ վերացական‚ ամուլ տեսու-

թյունները մեկդի թող դնե ու հրապարակ իջնե ու պայքարի հնարավորը փրկելու 

համար։ Իսկ եթե մեր հիները հոգնած են‚ անճարակ են ու անսիրտ‚ թո՛ղ այլևս 

լռեն։ 

Երիտասարդությունը վերացական խորհուրդներու պետք չունի‚ այլ կյանքի 

օրինակի‚ խղճմտանքի և սիրո»։ 

«Հերկ»‚ 1938 թ. № 12‚ մայիս‚ էջ 16 («Նշմարներ»)։ 

Մայիսի 10. - «Հերկը» (№ 12) արևմտահայերեն հրատարակում է Կարապետ Պալճ-

յանի «Քսան տարի հետո» խմբագրականը (ունի «Պ.» ստորագրությունը)‚ «Նոր աշխարհը» 

հրապարակախոսական-տնտեսագիտական հոդվածը (ունի «Կ.Պալճյան» ստորագրությու-

նը) և «Նշմարներ» գրական-հասարակական տեղեկատուն (անստորագիր)։ 

«Նոր աշխարհը» հոդվածից. «Մենք կուզենք միայն փաստերը արձանագրել‚ 

իրողությունը հաստատել‚ կջանանք ճիշտ տեսնել‚ հասկնալ‚ ու եթե կարելի է՝ 

եզրակացություններ անել։ Մենք նախապաշարումներ չունինք‚ ոչ ալ նախասի-

րություններ ու քարացած a priori գաղափարներ։ Մեր միակ գետինը իրականու-

թյունն է‚ այնպես ինչպես ան կա‚ իսկ այդ իրականությունը տեսնելու և դատելու 

միակ գործիքը մեր մտածումն է։ Մեզի համար ամեն բան մտածումի առարկա է‚ 

ու ամեն մտածում՝ դատումի մը նախեզր։ 

Գաղութահայ երիտասարդ սերունդը իր գիտակցությունով‚ իր բովանդակ հո-

գիով պինդ կերպով պիտի բռնե Խորհրդային Հայաստանի օձիքը‚ աչքերը սևե-
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ռած դեպի նա։ Ան մեկդի պետք է դնե ամեն կողմնակի և ձևական մտածումներ‚ 

ու ապրի Հայաստանով. այսինքն‚ գոնե մտքով ու հոգիով մասնակից դառնա 

անոր կյանքի իրականության ու հեղաշրջման։ Որովհետև ակներև է‚ որ կյանքը 

Խորհրդային երկիրներու մեջ‚ ինչպես նաև այնտեղի մարդկանց մտածումը‚ մեծ 

հեղաշրջումներու նոր պատմաշրջան մը սկսած է ապրիլ։ ՈՒ ով որ իր հայրենի-

քը կսիրե‚ պետք է նախ՝ քննական վերաբերմունքով մը հետևի այդ բոլորին։ 

Խորհրդային միության կյանքը‚ մանավանդ վերջին տարիներու ընթացքին շեշտ-

ված դիալեկտիկ ընթացք մը ունի։ Գաղութահայ մտավորականությունը պետք է 

մասնակցի ուրեմն այդ դիալեկտիկ ընթացքին»։ 

* * * 

«Հերկի» այս համարի վերջում զետեղված «Վարչական» բաժնում խմբագրությունը 

տեղեկացնում է‚ որ իրենք պատրաստվում են շարունակել պարբերականի հրատարակու-

թյունը‚ որ «այս մեկ տարվան ընթացքին «Հերկը» կարողացավ տեղ գրավել մեր իրակա-

նության մեջ‚ իր վրա առնելով որոշ բաժին մը»։ Խմբագրությունը նույնիսկ հավաստում է‚ 

որ «Առաջիկա տարեշրջանի համար «Հերկը» պիտի ջանա ընդլայնել իր ծավալը ու աշխա-

տակիցների շրջանակը» և նախազգուշացնում է գալիք տարվա իր ընթերցողներին‚ որ 

պիտի անի ամեն ինչ‚ ավելի ուշագրավ նյութեր հրատարակելու համար։ 

Չնայած այսպիսի լայն նախապատրաստությանը‚ «Հերկ» ամսագրի այս՝ 12-րդ 

(մայիս) համարը վերջինը եղավ։ Պարբերականը դադարեց գոյություն ունենալ‚ ինչպես 

հավաստում է Վեհափառ Հայրապետի կենսագիրը‚ քաղաքական աննպաստ պայմանների 

պատճառով։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 
Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 23։ 

Օգոստոսի 7. - Վըլենի դե Մունտենում (նաև՝ Վըլենի. գյուղաքաղաք Բուխարեստից 

հյուսիս‚ որտեղ իր ամառային հանգիստն էր անցկացնում Նիկոլա Յորգան)‚ Հակոբ Սիրու-

նու նախաձեռնությամբ և «Հայ մշակույթի բարեկամներու ընկերակցության» ջանքերով 

կազմակերպվում է «Հայկական օրերի շարքի» չորրորդ գրական-գեղարվեստական երեկոն‚ 

որին ներկա էին շուրջ հինգ հարյուր ռումինահայեր։ Գրիգոր Զամպաքճյանի՝ հայ մշա-

կույթին նվիրված դասախոսությունից հետո տեղի է ունենում գեղարվեստական մաս‚ 

որտեղ‚ ի թիվս այլոց‚ հայերեն և ռումիներեն լեզուներով բանաստեղծությունների արտա-

սանությամբ հանդես է գալիս Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 
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Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 382-384։ 

Օգոստոսի 21. – Նույն գյուղաքաղաքում Նիկոլա Յորգայի նախաձեռնությամբ կազ-

մակերպվում է Մեծարանքի տոն‚ նվիրված կրթական-մշակութային հայ գործիչ‚ բանասեր 

Հակոբ Սիրունուն Ռումինական Մշակութային Լիգայի պատվո վկայական հանձնելուն։ 

Ողջույնի ճառերով հանդես են գալիս Նիկոլա Յորգան‚ Գրիգոր Զամպաքճյանը և ուրիշներ։ 

Մեծարման տոնին ներկա էր նաև Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին Ռումեն հողի վրա. Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 

1966 թ.‚ էջ 191։ Նույնի՝ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972 թ.‚ 

էջ  389-395։ 

Հոկտեմբեր. – Բուխարեստի «Գաղութահայ տարեգիրք» պարբերականում‚ որը 

խմբագրում էր Մկրտիչ Պոտուրյանը արևմտահայերեն հրատարակվում է Կարապետ 

Պալճյանի «Անձնավորության գաղափարի մասին (մտածումներ)» խորագիրը կրող պատ-

մա-փիլիսոփայական ուսումնասիրությունը։ 

ՈՒսումնասիրությունից. «Իրապես‚ մարդը իր անհատական «Եսի» զգացումը 

շատ ուշ գտած է‚ իր վայրենի վիճակին իսկ‚ ան պատկանած է ընկերության մը‚ 

«կլանին»‚ ու երկար դարեր ապրած է իր «կլանին» հավաքականության գիտակ-

ցությունը‚ նախքան իր անհատականության գիտակցությունը ունենալը։ Հավա-

քական «Եսը» միակ իրականությունը‚ միակ հոգեկան մթնոլորտն է եղած‚ որուն 

մեջ ապրած են նախապատմական մարդիկ‚ ու այսօր ալ դեռ շատ մը վայրենի 

ցեղեր։ Այսօր ալ դեռ այդ ցեղերը‚ ինչպես կվկայեն զանոնք ուսումնասիրող ընկե-

րաբանները‚ զուրկ են իրենց սեփական‚ անհատական «Եսի» զգացումեն ու չեն 

գիտեր իրենք զիրենք զանազանել շրջապատեն։ Այդ զանազանելու գործը կա-

տարված է շատ դանդաղ կերպով‚ մինչև որ մարդը գտած է ինքզինքը‚ իր 

անհատականության զգացումը։ Ադոր համար է‚ որ նոր ընկերաբանները կըսեն‚ 

թե նախ ընկերությունը գոյություն ունեցած է‚ ու հետո անհատը։ 

Այսինքն՝ Ռուսսոյի տեսության ճիշտ հակառակը։ 

Իրապես սակայն‚ մարդը դեռ գտած չէ ինքզինքը‚ գտած չէ դեռ իր ճշգրիտ տեղը 

այս կյանքին մեջ։ Կարելի պիտի ըլլար նույնիսկ քաղաքակիրթ ազգերու պատ-

մությունը գրել‚ մարդկային իրականությունը ու անոր կյանքի բոլոր երևույթները 
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դիտելով այս ինքնաճանաչումի աստիճանավոր զարգացման տեսակետեն։ 

Մարդը կշարունակե դեռ ինքզինքը փնտռել‚ ինքզինքը գտնել ու ճանչնալ։ 

Հին մտայնությունը կըսեր անհատին. «Եղի՛ր այն‚ ինչ որ պետք է ըլլաս» ու այդ 

«պետք է»-ն կկապեր վերացական գաղափարներու կամ զգայապաշտ ցանկու-

թյուններու հետ‚ առանց նախօրոք ծանոթ եղած ըլլալու մարդկային կյանքի իր 

արմատներուն և անոր բնության պայմաններուն։ Նոր մտայնությունը‚ հիմնված 

գիտությանց նորագույն արդյունքներուն վրա‚ որ երկար ատենե ի վեր կպեղե‚ 

կքննե ու լույս կսփռե մարդուն կյանքին այդ՝ ցարդ թաքուն իրականության վրա‚ 

նախ կըսե. «Եղիր այն‚ ինչ որ ես»‚ հետո կըսե. «Եղիր այն‚ ինչ որ կրնաս ըլլալ»։ Եվ 

ադկե վերջ միայն կարելի կըլլա ըսել. «Եղիր այն‚ ինչ որ պետք է ըլլաս»։ Եթե 

գործնականին մեջ այս պատվերները կիրառել ուզենք‚ պետք է նկատենք‚ որ 

առաջին պատվերին կհամապատասխանե ինքնաճանաչումի հոգեկան գոր-

ծողությունը‚ երկրորդ պատվերին՝ ինքնաքննադատության գործողությունը‚ իսկ 

երրորդին՝ ինքնակերտումի գործողությունը։ Ինքզինքը այսպես կերտած մարդը‚ 

իր կյանքի վերջավորության‚ հավանաբար կապրի ֆաուստյան այն վսեմ պահը‚ 

երբ բավարարված իր ստեղծած գործեն‚ կրնա գոչել ինքն ալ. «Կա՛նգ առ 

վայրկյան‚ քանզի դուն շատ գեղեցիկ ես»։ 

Գրականության մեջ կհանդիպինք երեք տիպարներու‚ երեք հանճարեղորեն 

ստեղծագործված հոգեկան աշխարհներու‚ որոնք մեր կարծիքով կրնան ներկա-

յացնել ու մարմնացնել վերև հիշված երեք հոգեկան վիճակները. գիտակցության 

պայքարի այդ երեք հանգրվանները՝ ինքնակերտումին հասնելու ի խնդիր։ 

Առաջինը Էդիպն է‚ որուն գիտակցությունը կերթա մինչև ինքնաճանաչում‚ 

առանց ինքզինքը այդ «ճակատագրեն» ազատել փորձելու։ Էդիպը մարդն է‚ որ 

չարը կընե առանց գիտնալու‚ հետո սակայն‚ իր մեջ ծնելով մեղքին գիտակցու-

թյունը‚ – ինքնաճանաչում‚ – կսկսի իր հոգեկան կյանքին անդարմանելի ողբեր-

գությունը‚ զոր դատապարտված է ապրիլ որպես ճակատագիր‚ մինչև մահ։ Երկ-

րորդը Կարամազովներն են (բացի Ալյոշայեն)‚ որոնք սկիզբեն իսկ գիտակ-

ցությունը ունին իրենց մեղքերուն‚ որոնք ամեն վայրկյան ինքզինքնին պեղելու‚ 

քննելու ու դատելու մարմաջը ունին‚ որոնք ինքզինքնին դատապարտելու և 

տանջելու հաճույքը կուզեն ապրիլ‚ ի խնդիր իրենց հոգիի փրկության ու «նոր 
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կյանքի» մը արշալույսին։ Եվ սակայն չեն հաջողիր ինքզինքնին տիրապետելու։ 

Կարամազովները անդադար գիտակցությունը ունին իրենց հոգիի այն երկու 

անդունդներուն‚ որոնցմե մին դեպի վեր կբարձրանա‚ մյուսը դեպի ցածը կիջնե։ 

Երրորդը Ֆաուստն է‚ որ կհաջողի հասնիլ ինքնակերտումին՝ պայքարի ու իր 

ստեղծած «գործի» շնորհիվ։ Ֆաուստը չենթարկվիր ճակատագրին և ոչ ալ գո-

հացում կստանա իր հոգիին սահմաններուն մեջ‚ տառապանքի միջոցավ փրկու-

թյուն փնտռելով։ Ֆաուստը մարդն է‚ որ կպայքարի ճակատագրին ու ինքզինք-

նին դեմ։ Ֆաուստը մարդկային գիտակցության և կամքի ուժերի միջամտության 

հաղթանակն է։ Ան ինքզինքեն դուրս կելլե ու հասարակաց բարիքին մեջ‚ ընկե-

րության երջանկության մեջ կգտնե փրկությունը։ 

Էդիպ կհպատակի ճակատագրին։ 

Կարամազովները կփնտռեն փրկությունը։ 

Ֆաուստը կգտնե ու կիրականացնե զայն»։ 

1 9 3 9 

Հունիսի 6. – Բուխարեստի երկաթուղային կայարանում‚ Հակոբ Սիրունու գլխավո-

րությամբ հավաքված հայերի պատվիրակությունը դիմավորում է Եվրոպայից վերադար-

ձող Նիկոլա Յորգային։ Պատվիրակության կազմում էր նաև Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 432։ 

Հոկտեմբերի 22. – Բուխարեստում‚ Հակոբ Սիրունու նախաձեռնությամբ և Ռումինա-

կան մշակութային լիգայի ջանքերով‚ տեղի է ունենում հոբելյանական հանդիսություն‚ 

նվիրված ռումինական գրականության դասական Միհայիլ Էմինեսկուի մահվան հի-

սունամյա տարելիցին։ Այդ հանդիսությանը‚ Բուխարեստի Հայկական ազգային վարժարա-

նի ուսուցիչների մի խմբի հետ‚ ներկա էր նաև Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 302։ 

Դեկտեմբեր. – Բուխարեստում Հակոբ Սիրունու նախաձեռնությամբ և ռումինական 

մշակութային լիգայի ջանքերով‚ կազմակերպվում է հայ դերասան Մանվել Մարությանի 

առաջին հյուրախաղը։ Վերջինս Բուխարեստում մնում է մինչև 1940 թ. փետրվարը‚ հանդես 
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է գալիս յոթ հյուրախաղերով‚ որոնց‚ ի թիվս բազմաթիվ այլ հանդիսականների‚ ներկա էր 

լինում Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

Նույն տեղում։ 

1 9 4 0 

Մայիսի 12. – Ռումինահայ «Պահակ» շաբաթաթերթը (№ 228) «Գրախոսականի մը 

առթիվ» խորագրով հրատարակում է ազդարարություն Կարապետ Պալճյանի «Մուսա 

լերան հայերը Ֆրանց Վերֆելի վեպին մեջ» գրքույկի մասին։ 

Ազդարարությունը. «Ստացանք «Մուսա լերան հայերը Ֆրանց Վերֆելի վեպին 

մեջ (վերլուծական փորձ)» 62 էջերե բաղկացած գրքույկ մը‚ տպագրված Բուխա-

րեստ‚ 1940 թ.‚ գին է 40 լեյ։ Հեղինակ Կարապետ Պալճյան։ 

Իբրև փորձ և իբրև երիտասարդական լուրջ աշխատանքի նախաձեռնություն՝ 

գնահատելի երևույթ կարելի է համարել հրատարակությունը նմանօրինակ ինք-

նուրույն գրքույկի մը։ Դյուրազգացություններու տեղիք չտալու համար՝ ակամա 

կսահմանափակենք մեր շատ մը առարկությունները ի մասին սույն վերլուծա-

կան փորձի մեջ տիրող ռոմանտիկ և միստիկ ոգիին. որմե պետք էր որ հեռու 

մնային գոնե հետպատերազմյան մեր երիտասարդները»։ 

«Պահակ»‚ 1940 թ. № 228‚ մայիսի 12 («Տեղական հայ կյանք»)։ 

Հունիսի 11. – Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի տեղապահ Տ. Գեորգ արքեպիսկոպոս Չո-

րեքչյանի հեռագիրը արտասահմանի հայկական թեմերի բոլոր առաջնորդներին։ Տեղե-

կացվում է‚ որ Խորհրդային Հայաստանի կառավարությունը‚ ունենալով անշուշտ միութե-

նական կառավարության համաձայնությունը‚ տվել է իր հավանությունը Մայր Աթոռ Ս. Էջ-

միածնում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրություններ կատարելու մասին։ 

Մեկնաբանելով այս երևույթը‚ ռումինահայ «Պահակ» թերթը գրում էր. «Ամե-

նայն Հայոց կաթողիկոսի ընտրության արտոնությունը‚ զոր Խորհրդային Հայաս-

տանը կուտա այսօր‚ -  անշուշտ Խորհրդային միության Կենտրոնական Կառա-

վարության բարյացակամ հավանությամբ‚ – ներկա հայ իրականության խոշո-

րագույն երևույթն է‚ որ պիտի արձանագրվի իբրև պատմական նշանակալից 

փաստ և որ պիտի ունենա իր բազմակողմանի անդրադարձումները։ Չենք կաս-
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կածիր իսկ‚ թե որքան սփոփանք ու խրախույս‚ որքան երանություն ու ինքնա-

վստահություն պիտի ներշնչե այդ արտոնությունը՝ հատկապես արտասահմանի 

հուսաբեկ ու «անտեր‚ անհայրենիք» մեր եղբայրներուն‚ մանավանդ ընդհանուր 

փլուզումի օրերուն։ 

Պատկան շրջանակներուն թողլով խնդրի կրոնական-դավանական կողմը մենք 

վեր կուզենք հանել արտոնության ընկերային-ազգային նշանակությունն ու ար-

ժեքը։ ՈՒ արդարև համայն հայությունը‚ – Մայր երկրի մեջ թե Արտասահմանի 

մեջ‚ – հիացումով պիտի հաստատե անգամ մը ևս‚ որ Խորհրդային իշխանու-

թյունը ոչ միայն անտարբեր չէ Հայության հանդեպ‚ այն նույնիսկ միջազգային 

ահավոր դեպքերու այս օրերուն‚ իր ուշադրության առարկան կդարձնե հայ ժո-

ղովրդի դարավոր մեկ հիմնարկությունը‚ հարգելով հայ ժողովրդի որոշ մեկ 

հատվածի դավանական համոզումները‚ որքան ալ անոնք հաշտ չըլլան օրվա 

ռեժիմի հիմքը ներկայացնող վարդապետության հետ»։ 

 «Պահակ»‚ 1940 թ. № 233‚ հունիսի 16 («Խորհրդային Հայաստան արտոնեց 

Էջմիածնի կաթողիկոսական ընտրությունը»)։ 

Նոյեմբերի 27. - Սինա գյուղի (Բուխարեստից արևելք) իր բնակարանից առևանգվում 

և հարևան Ստրեշնիկ գյուղի անտառում ֆաշիստական «Երկաթյա գվարդիա» կազմակեր-

պության ձեռքով տանջամահ է արվում մեծ պատմաբան և հայ ժողովրդի ջերմ բարեկամ‚ 

Ռումինական Ակադեմիայի անդամ (1910 թ.)‚ պրոֆ. Նիկոլա Յորգան։ Ծնվ. 1871 թ. հունիսի 

18-ին‚ Բոտոշանում։ 

«Դեռ 1919-ին անդամ ընտրված էր ան ֆրանսիական կաճառին։ Հետզհետե 

անոր իրենց գիրկը բացին իտալական‚ լեհական‚ չեխական‚ սերբ‚ շվեցարական‚ 

շվեդական‚ իսպանական կաճառները‚ և Հռոմի ակադեմիան‚ և պատվավոր դոկ-

տոր հռչակեցին զայն Փարիզի‚ Ստրասբուրգի‚ Լիոնի‚ Ժնևի‚ Օքսվորդի‚ Վիլնոյի‚ 

Բրատիսլավայի‚ Մադրիդի‚ Աթենքի‚ Հռոմի և Ալճիրի համալսարանները։ Յորգա 

անդամ էր նաև միջազգային զանազան գիտական ընկերություններու‚ դափնե-

կիր՝ բազմաթիվ մրցանակներու»։ 

«Բազմավեպ»‚ 1940 թ. № 8-12 («Մահ պրոֆ. Նիկոլա Յորգայի»)։ Հ.Ճ.Սիրունի‚ 
«Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 70։ 
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Նոյեմբերի 28. – Բուխարեստի «Բելլու» գերեզմանոցում‚ գաղտնի պայմաններում 

տեղի է ունենում պրոֆ. Նիկոլա Յորգայի հոգեհանգստի և թաղման արարողությունը։ Ի 

թիվս այլոց‚ արարողությանը ներկա է լինում նաև Հայկական Ազգային վարժարանի ուսու-

ցիչ Լևոն-Կարապետ Պալճյանը։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին Ռումեն հողի վրա. Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 

1966 թ.‚ էջ 195։ Նույնի՝ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972 թ.‚ 

էջ  440-451։ 

«Յորգայի դրությունը‚ մանավանդ Յոն Անտոնեսկուի վարչապետության տա-

րիներին‚ հետևողական կերպով վատանում էր‚ և դրա պատճառը բոլորիս հա-

մար հասկանալի էր։ Չնայած հայացքներով պահպանողական‚ բայց Յորգան 

ամեն առիթով խստորեն քննադատում էր ֆաշիստական վարչակարգը‚ գտնում 

էր‚ որ այն միայն դաժան բռնապետություն և նորանոր ազգային սահմանափա-

կումներ է բերում‚ դեմ էր արտահայտվում մանավանդ ռումինական ֆաշիզմին և 

նրանց ձայնափողը հանդիսացող «Երկաթյա գվարդիա»» ազգայնական կազմա-

կերպությանը և այլն։ 

Այդ բոլորի խտացված արտահայտությունը հանդիսացավ 1940 թ. նոյեմբերի 

սկզբի Յորգայի ռադիոելույթը‚ որտեղ նա բացահայտորեն հայտարարեց‚ որ 

ֆաշիզմը որպես երևույթ առհասարակ‚ և մանավանդ‚ ռումինական ֆաշիզմը‚ 

ամոթ ու նախատինք է տվյալ ազգի համար և կոչ արեց պայքարի դրոշ պարզել 

ֆաշիզմի դեմ։ 

Հետևանքը եղավ այն‚ ինչ եղավ... 

Դեպքը հայտնի դարձավ հաջորդ օրը։ Այդ օրը լույս տեսած Բուխարեստի ռու-

մինական կենտրոնական օրաթերթի ամենավերջին էջի ամենաներքևի մասում‚ 

զանազան աննշան հայտարարությունների ու երկրորդական-երրորդական 

բնույթի տեղեկությունների մեջ տպագրված էր հազիվ նկատվող մի ազդ Նիկոլա 

Յորգայի մահվան վերաբերյալ։ Եվ չնայած դիվանագիտորեն ավելացված էր‚ որ՝ 

«Կառավարությունը հանցավորները կփնտռե‚ անոնց նկատմամբ տնօրինելու 

համար ծանր պատիժներ‚ օրենքին համաձայն»‚ բայց բոլորի համար պարզ էր‚ 

որ ամեն ինչ կատարվել էր հենց կառավարության թողտվությամբ‚ և ուրեմն ոչ 

մի պատժվող էլ չէր լինելու. ի դեպ‚ հենց այդպես էլ եղավ։ Լուրը  ցնցեց բոլորիս և 
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մանավանդ՝ Բուխարեստի հայությանը։ Բոլորին հայտնի էր այն անփոխարինե-

լի դերը‚ որ կատարում էր Նիկոլա Յորգան հայ ժողովրդի հոգևոր արժեքները 

գիտականորեն վեր հանելու և մասսայականացնելու գործում‚ ուստի նրա կո-

րուստը իսկապես անփոխարինելի էր։ Այդ կորուստը խստորեն ցավալի էր նաև 

ինձ համար‚ որովհետև անձնապես գիտեի ռումինական ժողովրդի այդ ականա-

վոր զավակին և մեր մշակույթի հետ կապված զանազան հարցերով մեկից ավելի 

անգամ էի հանդիպումներ ունեցել նրա հետ։ ՈՒստի գույժն իմանալով‚ մեր վար-

ժարանի ֆրանսերենի ուսուցչուհի‚ հայազգի Մարիա Բոգդանի հետ շտապեցինք 

դեպքի վայրը‚ թեև մեր արարքը կապվում էր զգալի ռիսկի հետ։ 

Մարա քաղաքի կենտրոնական Բելլու գերեզմանոցում հավաքվել էր շուրջ 1500 

հոգի՝ հասարակության ամենատարբեր խավերի ներկայացուցիչներից։ Քար 

լռություն էր տիրում։ Նույնիսկ Յորգայի կինը լալիս էր բացարձակապես անձայն։ 

Չեղավ ոչ դամբանական խոսք‚ ոչ ելույթներ‚ ոչ էլ որևէ հանդիսություն։ Կատար-

վեց միայն հոգևոր արարողություն‚ այն էլ՝ շատ համառոտ։ Ճեղքելով ամբոխը‚ 

ես ընդհուպ մոտեցա Յորգայի դագաղին և մոտիկից նայեցի հանգուցյալին։ Նրա 

ամբողջ դեմքի վրա պարզ երևում էին խոշտանգման հետքերը։ Յորգայի հոգե-

հանգստի‚ կամ թաղման‚ կամ նրա մասին ընդհանրապես‚ ռումինական և ոչ մի 

թերթ ոչ մի տող չգրեց»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. սեպտեմբերի 8-ի հարցազրույ-

ցից։ 

--- Բուխարեստում արևմտահայերեն հրատարակվում է Կարապետ Պալճյանի 

«Մուսա լեռան հայերը Ֆրանց Վերֆելի վեպին մեջ (վերլուծական փորձ)» գրական-

քննադատական ուսումնասիրությունը։ 62 էջ։ 

Այն բաղկացած է տասներկու առանձին ենթաբաժիններից‚ որոնցից յուրաքանչյուրը 

ինքնուրույն քննական դիտարկումներ լինելով հանդերձ‚ հանդիսանում են մեկը մյուսի 

բնականոն շարունակությունը։ 

Հատվածներ.  «Համաշխարհային համբավ ունեցող Վիեննացի գրագետ Ֆրանց 

Վերֆել 1933-ին հրատարակեց իր վեպերու գլուխգործոցը‚ «Մուսա լեռան քառա-

սուն օրերը»։ Հեղինակի մասին մենք՝ հայերս‚ շատ բան չենք գիտեր։ Գիտենք 

սակայն‚ թե ան մեծ‚ անզուգական ծառայություն մը մատույց հայ ժողովուրդին։ 
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Ծառայություն մը‚ որուն համար հայ ժողովուրդը երբեք չպիտի կրնա հավասար 

չափով մը իր երախտագիտությունը հայտնել այս մեծ մարդուն‚ Ֆրանց Վեր-

ֆելին։ Մեծ եղեռնի մասին ոչինչ ունինք նույնքան արժեքավոր‚ ինչքան այս վե-

պը։ Ճիշտ է‚ մեր գրականությունը լեցուն է հիշողություններով‚ նկարագրու-

թյուններով‚ և սակայն անկեղծ ըլլալու համար պետք է խոստովանինք‚ թե անոնք 

ոչ մեկ մնայուն արժեք կներկայացնեն։ 

Որովհետև միայն արվեստը կրնա դեպք մը անմահացնել։ Որովհետև միայն 

արվեստը հավիտենական կենդանության գաղտնիքը գիտե։ Որովհետև միայն 

արվեստը կրնա տալ ճշմարիտը և իրականը. ավելի իրական‚ քան թե ինքը՝ իրա-

կանությունը։ 

Մոլորությունը չունենանք  խորհելու‚ թե Ֆրանց Վերֆելի վեպը գրված է թուր-

քին դեմ‚ որ հակաթուրք բրոբականտին ծառայող գործ մըն է։ Ո՛չ։ Չեմ կարծեր‚ 

որ Ֆրանց Վերֆել թուրքին թշնամի է և չեմ կարծեր‚ որ ան իր մեծ վեպը գրած է 

այդ գիտակցությամբ։ Խորհիլ այսպես‚ պիտի նշանակեր վեպին արժեքը 

չհասկնալ և հեղինակը վիրավորել։ Ֆրանց Վերֆել շատ մեծ արվեստագետ մըն 

է‚ իր ստեղծագործության մեջ չառաջնորդվելու համար «բրոբագանտի»‚ «հակա-

թուրք» կամ «հայասեր» զգացումներով։ Վեպին մեջ հայն ու թուրքը մարդկային 

հոգիներու երկու բևեռներն են։ Հեղինակը կրցած է հասնիլ այդ բևեռներուն‚ թա-

փանցած է անոնց էության ու տված է անոնց հոգիները‚ իրենց իսկ խոր իս-

կությամբ։ 

Համաշխարհային գրականության մեջ մեծ գրագետներեն քիչերը միայն կրցած 

են ժողովուրդի մը հոգին ապրեցնել իր բոլոր խորություններով‚ բարդություն-

ներով ու հակասություններով‚ ինչպես Ֆրանց Վերֆելը հայ ժողովրդի զանազան 

տիպարները կապրեցնե իր վեպին մեջ։ Դոստոևսկիին մասին‚ – որ հոգեբանա-

կան վեպին մեծագույն վարպետն է‚ – Շտեֆան Ցվայգ կըսե‚ թե եթե զայն կար-

դաս‚ ինքզինքդ ավելի լավ կճանչնաս որպես մարդ։ Առանց չափազանցնելու 

կարելի է ըսել‚ թե Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն օրերը» կարդալով‚ 

ինքզինքնիս ավելի լավ կճանչնանք իբրև հայ։ Այս տեսակետեն մեզի‚ գաղութա-

հայ երիտասարդությանս համար‚ որ այնքան կտառապինք հոգեկան անբովան-

դակութենե‚ – հայկական իմաստով‚ – ու այնքան անծանոթ ենք հայուն հոգիին 
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հարազատ գույներուն‚ Վերֆելի գործը հայտնություն մըն է‚ որ մեր հոգին կլեցնե 

ու ստուգություն մը կուտա անոր։ 

Վեպին մեջ ապրողները նորմալ մարդիկ են‚ սովորական հայեր‚ նույնիսկ 

միջակ մարդիկ‚ որոնք բնականոն պայմաններու մեջ ազգային կյանքին մեջեն 

աննշմար պիտի անցնեին։ Խաղաղ ժամանակներու մեջ «անուշ ջուրի» ազգային 

գործիչները հավանաբար պիտի կասկածեին իսկ անոնց հայրենասիրության և 

զոհաբերության ոգիին վրա։ Եվ սակայն այս հանդարտ‚ բարեպաշտ‚ պահպա-

նողական ու համբերատար մարդիկ‚ արտաքնապես զուրկ բացառիկ հոգեկան 

կարողություններե‚ ճակատագրի մեկ ծանր պահուն գիտեն և կրնան ուժգնորեն 

ցեղին հանճարը ապացուցանել և արժեցունել զայն առավելագույն չափով։ Շատ 

ավելի դժվար է գրագետի մը համար սովորական մարդուն մեծ գործեր ընել տալ‚ 

քան թե սկիզբեն իսկ բացառիկ և արտասովոր անհատականություններ զատել 

ու անոնց հանձնել մեծ դերեր։ Առաջին ձևը շատ ավելի տաղանդ և հոգեբանի 

հանճար կենթադրե‚ իսկ վեպը կդառնա ավելի կենդանի‚ ավելի իրական գույ-

ներով և ատով ալ՝ ավելի արժեքավոր։ 

Ինչպե՞ս եղավ Գաբրիել Բագրատյանի վերափոխման հրաշքը։ ՈՒրկե՞ կուգա‚ 

ի՞նչ իմաստ ունի ան։ Ինչ բառ ալ գործածենք սակայն‚ ու ինչպես ալ փորձենք 

մեկնել‚ այս «հրաշքին» հոգեբանական հիմքը կմնա նույնը և գիտական իմաս-

տով՝ ճշմարիտ‚ իրական երևույթ մըն է‚ որ կբացատրվի ենթագիտակցության 

տեսությամբ։ Այսօր գիտությունը մեզի կսորվեցնե‚ թե մարդ էակը չի ծնիր 

առանց հոգեկան ժառանգության‚ այնպես‚ ինչպես կկարծեին 19-րդ դարու ասո-

ցիացիոնիստ հոգեբանները։ Այլ ամեն մեկ նորածինի մեջ կան սերմերը այն բո-

լոր բնազդներուն‚ մտածելակերպերուն‚ գործելակերպերուն‚ ձգտումներուն ու 

նույնիսկ չիրականացված իղձերուն‚ զորս անոր նախնիները սերունդե սերունդ 

իրենց հոգիներուն մեջ կրեր ու սնուցեր էին։ Այդ բոլոր՝ ցեղեն ժառանգված 

հոգեկան տարրերը բարդ ու խորունկ արմատներ կտարածեն մարդուն հոգիին 

անծանոթ աշխարհին մեջ‚ ենթագիտակցության մեջ‚ ուր և թագնված կմնան 

առանց որևէ ենթագիտակցական ձևով զգացնելու իրենց գոյությունը։ Հաճախ 

սակայն‚ այդ թաղված ու թաքուն ուժերը ի հայտ կուգան ուղղակի կամ ան-

ուղղակի կերպով։ Ամբողջ կյանք մը քեզի հետ կապրին անոնք մեջդ‚ ու ոչինչ չես 
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գիտեր անոնց գոյության մասին։ Հանկարծ սակայն‚ պահ մը կուգա‚ երբ անոնք 

կզարթնուն ու մուտք կգործեն գիտակցությանդ մեջ։ Կպատահի հրաշքը։ Մեջդ 

ամեն բան գլխիվայր կշրջի և անսանձելի ուժ մը կտանի քեզ դեպի նոր ու ավելի 

ճշմարիտ իրականացումը ինքզինքնիդ։ Գաբրիել Բագրատյանի մեջ կարթնա-

նան իր նախահայրերը ու կգործեն իր միջոցավ։ 

Ինչ որ պետք չէ վրիպի մեր մասնավոր ուշադրութենեն այն է‚ թե Ֆրանց Վեր-

ֆելի վեպին մեջ գլխավոր դերակատար Գաբրիել Բագրատյանը գաղութահայ 

մըն է։ Գաղութահայ են նաև Ստեփանը և ուսանող Ավագյանը։ Ֆրանց Վերֆել 

ստեղծած է իդեալ գաղութահայը։ Ոչ այն գաղութահայը‚ որ մեծխոսիկ ու լայն 

շարժուձևերով ազգասիրության և հայրենասիրության վրա առտու իրկուն 

կերդնու... խոսքով‚ կամ... գաղափարով‚ այլ գաղութահայու տիպար մը‚ որ լուռ 

ու մունջ ապրելով գաղութի մը մեջ‚ երբեք չի պարծենար մեծ մեծ խոսքերով‚ 

բայց երբ գերագույն պահը կուգա‚ ներկա է այնտեղ‚ հայրենի հողին վրա 

պաշտպանելու և մեռնելու համար իր ազգին ու հայրենիքին պատվին ու ազա-

տության ի խնդիր։ 

Ըսված է‚ թե Րաֆֆի՝ հայ ազատագրության հերոսները ու հեղափոխական տի-

պարները կանխած է իր վեպերուն մեջ‚ տիպարներ‚ որոնք հետո կյանքեն ծնան։ 

Արդյոք պիտի կարենա՞նք ըսել‚ թե Ֆրանց Վերֆելն ալ իրականությունը կկանխե 

իր վեպին մեջ‚ ստեղծելով այն գաղութահայերը‚ որոնք իրապես պիտի ծլին մեր 

գաղութներուն մեջ‚ ու պիտի ծաղկին և պտուղ տան հայրենի հողին վրա։ Պիտի 

ծնի՞ն արդյոք իրական Գաբրիել Բագրատյաններ‚ Ավագյաններ ու Ստեփաններ‚ 

որոնք անոնց ձևով կամ ձևերով կարենան ստեղծել իրենց նախահայրերու աշ-

խարհին մեջ կյանքի և արժեքներու նոր կոթողներ ի փառս հայ հոգիին և կյանքի 

ուժին։ 

Մեր այս փոքրիկ ուսումնասիրության եզրակացությո՞ւնը. 

-Հավատք հայ մարդու բարոյական ուժերուն վրա։ Հավատք հայ հայրենիքի 

ապագային վրա։ Եվ հպարտություն հայ ըլլալնուս համար։ 

Իսկ գործնական եզրակացությո՞ւնը. ամեն հայ պետք է կարդա Ֆրանց Վերֆելի 

«Մուսա լեռան քառասուն օրը»»։ 
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Հունվար. – Գեներալ Յոն Անտոնեսկուի հրամանը‚ տրված Բուխարեստում. բոլոր 

այն հայազգիները‚ որոնք Ռումինական պետության տարածքում բնակություն են հաստա-

տել 19-րդ դարի 20-ական թվականներից (տե՛ս մեզ մոտ՝ 1922 թ.) և ռումինական հպատա-

կության գրանցում չունեն‚ դիտվում են որպես անվստահելի տարրեր և զանգվածաբար 

տեղահանվելով՝ աքսորվում են երկրի խորքերը։ Հրամանն ի կատար էր ածվելու ութ օրվա 

ընթացքում։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 442։ 

«Դա թերևս ամենամեծ և ամենասոսկալի վտանգն էր‚ որը կախվեց ռումինահայ 

ամբողջ գաղութի գլխին‚ որովհետև 1922 թ. Ռումինիա գաղթած գրեթե բոլոր 

«նոր» հայերը ռումինական գրանցում չունեին։ Այս հանգամանքն էլ հիմք էր 

տվել ենթադրելու‚ որ «նոր» հայերը կարող էին համակրանք ունենալ 

Խորհրդային Միության‚ Խորհրդային Հայաստանի հանդեպ և ուրեմն նրանք 

անվստահելի էին դիտվում Ռումինական ֆաշիստական կառավարության 

կողմից։ Հարցը հօգուտ մեզ հնարավոր եղավ լուծել հետևյալ ձևով։ Յոն Անտո-

նեսկուի մտերիմ զորավարներից մեկը‚ գեներալ Չեխոսկին հայազգի կին ուներ‚ 

ծնեալ Ֆերահյան‚ որը ջերմ նախանձախնդիր էր այն ամենի‚ ինչ հայկական էր։ 

Ռումինահայ թեմի հանձնարարությամբ՝ նրա մոտ գնացին Թեմի հոգևոր առաջ-

նորդ Հուսիկ արքեպիսկոպոս Զոհրապյանը և Գրիգոր Զամպաքչյանը‚ տիկնոջը 

հանգամանորեն բացատրեցին տեղի հայության համար ստեղծված անելանելի 

կացությունը և խնդրեցին նրա օգնությունը։ Տիկինը խոստացավ իր ամուսնու 

միջոցով համոզել Անտոնեսկուին‚ որ վերջինս հետ կանգնե իր հրամանն ի կա-

տար ածելուց։ Բարեբախտաբար՝ այդպես էլ եղավ։ Անտոնեսկուն‚ իհարկե‚ ուժի 

մեջ թողեց իր հրամանը‚ բայց անորոշ ժամանակով կասեցրեց նրա գործադրու-

մը։ Իսկ հետագայում ծայր առած քաղաքական ու պատերազմական դեպքերի 

հետևանքով‚ այն վերջնականապես չիրագործվեց»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. հոկտեմբերի 27-ի հարցա-
զրույցից։ 

Ապրիլի 10. – Մայր աթոռ Ս. Էջմիածնում իր աշխատանքային գործունեությունն է 

սկսում Ազգային-Եկեղեցական Սրբագումար Ժողովը‚ որի օրակարգի հարցն էր «Ամենայն 



148 
 

Հայոց Կաթողիկոսի ընտրությունը»։ Սակայն նկատի ունենալով‚ որ Հիտլերյան Գերմա-

նիայի՝ Եվրոպայում սանձազերծած պատերազմի հետևանքով‚ արտասահմանյան թեմերի 

պատվիրակների գերակշիռ մասը չէր կարողացել ներկայանալ Սրբագումար Ժողովին և 

հետևաբար «չկար պահանջված եպիսկոպոսների թիվը‚ որպեսզի կաթողիկոսի օծումը կա-

տարվեր հայ եկեղեցու ավանդական սովորությունների ու կարգերի համաձայն»‚ որոշվում 

է Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի ընտրությունն ու օծումը հետաձգել մի այլ բարեպատեհ 

ժամանակի։ 

«Տ.Տ. Գեորգ Զ Կաթողիկոսի կյանքը և գործունեությունը»‚ Էջմիածին‚ 1955 թ.‚ 
էջ 48։ 

Ապրիլի 15 (?). – Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում գումարված Ազգային-Եկեղեցական 

Սրբագումար Ժողովը իր հերթական նիստում‚ ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ‚ Գե-

որգ Արքեպիսկոպոս Չորեքչյանին ընտրում է Ամենայն Հայոց Հայրապետության Ազգըն-

տիր տեղակալ։ 

Նույն տեղում‚ էջ 48-49։ 

Հունիսի 22. – Գերմանական բանակի տանկային‚ մոնոմեխանիզացված և հետևակա-

յին միավորումների ավանգարդային ստորաբաժանումները սկսում են անցնել Խորհրդա-

յին Միության սահմանը։ Սկսվում է Խորհրդային ժողովրդի Հայրենական Մեծ պատերազ-

մը։ Հավատարիմ մնալով դաշնակցային իր պարտականություններին‚ նույն թվականի հու-

լիսի 1-ին Խորհրդային Միության դեմ պատերազմական գործողություններ է սկսում նաև 

Ռումինիան։ 

Սկզբնական շրջանում‚ քանի դեռ ռազմական հաջողությունն ուղեկցում էր 

գերմանացիներին‚ վատ չէին նաև նրանց հետ կռվող ռումինական բանակների 

գործերը։ Սակայն Մոսկվայի տակ կրած պարտությունից (1941 թ. սեպտեմբերի 

30-1942 թ. ապրիլի 20)‚ և մանավանդ Ստալինգրադի (1942 թ. հուլիսի 17-1943 թ. 

փետրվարի 2) ու Կուրսկի (1943 թ. հուլիսի 5-1943 թ. օգոստոսի 25) մոտ գերմա-

նացիներին հասցված խորտակիչ ջախջախումից հետո‚ ըստ ամենայնի վատա-

ցավ թե «Մեծ Թագավորության» և թե նրա զինված ուժերի վիճակը։ Ռազմական 

իրադարձությունների տրամաբանական ավարտը հանդիսացավ «Յասսի-Քիշ-

նևյան ճեղքումը» (1944 թ. օգոստոսի 20-սեպտեմբերի 4)‚ որի ժամանակ 

Խորհրդային զորամիավորումները ռազմաճակատի այդ հատվածում կործանիչ 



149 
 

հարվածներ հասցրեցին ռումինական բանակներին և հիմնովին ջախջախեցին 

նրանց։ Ռումինիան պատերազմն ավարտեց 1944 թ. օգոստոսի 23-ին‚ պարտու-

թյամբ (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը)‚ տալով մինչև 400.000 զինվոր սպանված‚ 

վիրավոր և անհետ կորած։ 

Н.И. Лебедев, Румыния в годы Второй Мировой войны, Москва, 1961 г. 320 
стр. Большая Советская энциклопедия, т. 4, Москва, 1971, стр. 387 и пос. 

Հուլիսի 5. – Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի նախագահ և Ամենայն Հայոց հայրապետու-

թյան Ազգընտիր տեղակալ Գեորգ Արքեպիսկոպոս Չորեքչյանի՝ համայն աշխարհի հայու-

թյանն ուղղված կոչը («Կոչ հայ ժողովրդին»)‚ Խորհրդային Միության վրա ֆաշիստական 

Գերմանիայի ուխտադրուժ հարձակումը դատապարտելու և ֆաշիզմի դեմ անողոք պայ-

քարի ելնելու մասին։ Համանման կոչերով Գեորգ Չորեքչյանը հանդես եկավ նաև 1941 թ. 

հուլիսի 30-ին‚ 1942 թ. սեպտեմբերի 20-ին‚ 1943 թ. փետրվարի 2-ին։ 

Առաջին կոչից. «Երկու շաբաթ է‚ որ գերմանական զորաբանակները ներխուժել 

են մեր Խորհրդային Միության երկիրը‚ ավերելով ու թալանելով մեր հայրենիքը‚ 

մահ բերելով մեր ծնողներին‚ եղբայրներին‚ քույրերին ու զավակներին։ ... Սովե-

տական Միության ժողովուրդը երբեք պատերազմ չի ցանկացել‚ նա ճշտորեն 

պահպանել է իր խոստումները և հավատարիմ մնացել իր միջազգային պայմա-

նագրերին‚ պահանջներ չի ունեցել ուրիշների երկրների նկատմամբ և մեծ համ-

բերությամբ ու տոկուն կամքով տարել է խաղաղ քաղաքականություն հանդեպ 

բոլոր պետությունների‚ մանավանդ հանդեպ Գերմանիայի։ ՈՒստի Հիտլերի 

նենգամիտ‚ դավադիր արշավանքը մեր երկիրը‚ առանց նախազգուշացման‚ չա-

րագործություն է‚ և աննախընթաց համամարդկային պատմության մեջ։ 

Ս. Էջմիածնի ծայրագույն հոգևոր իշխանությունը անկարող է անտարբեր ակա-

նատես հանդիսանալ. նա ի դեմս հայ եկեղեցու և հայ ժողովուրդի՝ բողոքելով բո-

ղոքում է կատարված այս անարդարության դեմ։ Բայց և հոգվով ուրախ է և մխի-

թարված‚ որ այս պատմական վայրկյանին իր հոգևոր զավակներն էլ‚ մյուս ժողո-

վուրդների հետ‚ ոգևորությամբ ու ազնվությամբ կատարում են իրենց ժողովրդա-

կան‚ քաղաքացիական ու պետական պարտականությունները։ 

Ս. Էջմիածինը հորդոր է կարդում նաև արտասահմանի հայության‚ ըստ ամե-

նայնի օժանդակել հայրենիքի մեծ և արդար գործին‚ նպաստելով նորա հաջող 
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լուծման։ Հայ եկեղեցին դիմում է նաև մյուս քրիստոնյա եկեղեցիներին ու ոչ 

քրիստոնյա կրոնապետներին‚ բողոքի ձայն բարձրացնել այս անլուր անարդա-

րության դեմ։ Ամո՛թ և նախատինք նրանց‚ որոնք կդավաճանեն մեր մեծ հայրե-

նիքի շահերին‚ որոնք‚ Հուդայի և Վասակի նման‚ դավաճանելով իր ժողովրդին‚ 

իր հայրենիքին‚ իր Եկեղեցուն‚ կծառայեն թշնամուն։ Հայ ժողովուրդը այդպիսին-

ներին դատապարտության սյունին կգամե‚ ինչպես պատմությունը վարվել է դա-

վաճան Վասակի հետ»։ 

«Տ.Տ. Գեորգ Զ Կաթողիկոսի կյանքը և գործունեությունը»‚ Էջմիածին‚ 1955 թ.‚ 
էջ 135-136։ 

Վերջեր. – Ֆաշիստական Ռումինիա են սկսում բերվել պատերազմի ժամանակ գերի 

վերցված խորհրդային ռազմագերիների առաջին խմբերը՝ իրենց հետագա արգելակումն 

անցկացնելու համար։ Ռազմագերիները տեղավորվում են Կալաֆատի‚ Տիմիշոարայի‚ 

Ինդիպենդենցիայի և Սլոբոզիայի համակենտրոնացման ճամբարներում։ 

«Մեզ‚ խորհրդային շուրջ երկու հազար հիվանդոտ‚ վիրավոր‚ երկար քայլելուց 

տանջալիորեն հոգնած ռազմագերիներիս‚ գերմանացիները‚ հասկանալի սնա-

պարծությամբ‚ դեպի համակենտրոնացման ճամբար տարան քաղաքի կենտրո-

նական փողոցով։ ՈՒժասպառությունից ընկնելու կամ շարքից հետ մնալու որևէ 

փորձի դեպքում գնդակահարվում էին տեղն ու տեղը։ Մեր համակենտրոնաց-

ման ճամբարը ժամանակին մեքենա-տրակտորային կայան էր եղել‚ համապա-

տասխան փայտաշեն բարակներով‚ որոնք երևի նախատեսված էին եղել կես-

օրվա տապից կոլտնտեսականներին մի քանի ժամ պատսպարելու համար։ Հի-

մա այդ ամբողջ հսկայական տարածությունը պատված էր փշալարերի խիտ 

շարքով։ Այդ փշալարերից ներս խցկեցին բոլորիս‚ իսկ քանի որ ծանր վիրա-

վորներ ու հիվանդներ շատ կային‚ նրանց մի կերպ տեղավորեցինք բարակ-

ներում‚ փայտաշեն նառերի վրա‚ կողք կողքի։ Հեռվից նայելիս թվում էր‚ թե ափ-

սեի մեջ դրված բարակ-երկար տառեխների շարք է։ Նրանք այնքան թույլ էին ու 

այնքան հյուծված‚ որ ժամերով իրենց դիրքը չէին փոխում։ Քիչ թե շատ առողջ-

ներս մնացինք դրսում‚ բաց երկնքի տակ։ Մեր հագուստներն‚ իհարկե‚ ցնցոտի-

ներ էին‚ որոնք մեզ գրեթե չէին ծածկում և ռումինական երկրի անձրևը‚ արևը‚ 

ձմեռվա ցուրտը անգթորեն ասեղնում էին մեր բաց մարմինները։ Ի լրումն այս 

բոլորի‚ ճամբարի ղեկավարությունը փախուստների դեմ պայքարելու համար 
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նոր միջոց էր հնարել. խնամքով հավաքեցին գերիների՝ առանց այն էլ խղճուկ 

հագուստները և փոխարենը տվեցին մի-մի սատինե վարտիք‚ իսկ մի վարտիքով‚ 

հասկանալի է‚ հեռու չես փախչի։ Հետո էլ ավելացվեց նոր օրենք. Խորհրդային 

մեկ սպայի՝ ճամբարից փախչելու դեպքում‚ գնդակահարվում էին տասնհինգ 

ռազմագերի‚ իսկ եթե փախչում էր շարքայինը՝ գնդակահարում էին տասին։ Դեռ 

ճանապարհին գերմանացի հսկիչները ամեն ինչ խլեցին մեզնից. ծխախոտի 

տուփ‚ փող‚ գրչահատ դանակներ‚ գեղեցիկ թաշկինակ‚ ինձնից խլեցին նույնիսկ 

ծնողներիս նկարները և պատռելով գցեցին ցեխերի մեջ։ 

Ճամբարի աչքի ընկնող բաները փշալարե ցանկապատի անկյուններում կանգ-

նած փայտե աշտարակներն էին‚ որոնց վրա տեղավորված էին մի-մի գնդացիր և 

լուսարձակ։ Գերմանացիները դրանց վրայից գիշերները լուսավորում էին ճամ-

բարը ու մերթ ընդ մերթ կարճ կրակահերթ տալիս իրենց հաճույքի կամ մեզ 

սարսափեցնելու համար։ Նշանակալից էին նաև սիլոսի հորերը‚ որոնք տեղա-

վորված էին փշալարերի երկարությամբ։ Այդ սիլոսի հորերի թիվը անց էր մեկ 

տասնյակից և մենք արդեն գիտեինք դրանց նշանակությունը։ Ամեն օր երեկոյան 

դեմ մի գերմանացի սպա երկու զինվորների ու թարգմանիչների հետ մտնում 

էին գերիների բազմության մեջ‚ հորերի համար մարդիկ ջոկելու։ Տանում էին 

հրեաներին‚ հրամանատարներին‚ կոմիսարներին‚ բոլշևիկներին‚ ծանր վիրա-

վորներին‚ հիվանդներին‚ այսինքն՝ ում որ ցանկանում էին։ «Ընտրյալներին» 

տանում էին դեպի հորերը‚ շարք էին կանգնեցնում‚ չգիտես ինչու նորից կար-

դում էին նրանց ազգանունները և գերմանական ճշտապահությամբ բաժանում 

էին հորերի վրա։ Հնչում էին համազարկերը... 

ՈՒշ երեկոյան գալիս էր ծածկած ավտոմեքենան‚ «ընտրյալներին» հանում էին 

հորերից ու տանում հարևան ձորակը... Ով չէր դիմանում‚ անցնում էր տախտա-

կե ծածկի հետևը‚ փշալարերին մոտենալու։ Դա ամենահեշտ միջոցն էր կտրելու 

կամքի և տառապանքի թելը։ Փշալարերին մոտեցողները գնդակահարվում էին 

առանց նախազգուշացման։ 

Մարդիկ չէին նստում։ Նստած տեղից ելնելը դժվար էր։ Սովից ուռած փուչիկնե-

րի նման հենվում էին բարակի պատերին‚ խոնարհում էին հանգած աչքերը‚ 

թարթիչներով փակում էին աշխարհը։ Կրծում էր կարոտը‚ կրծում էր վիշտը‚ 



152 
 

կրծում էր անզոր զայրույթը‚ թվում էր‚ թե ամեն ինչ վերջանում է‚ ամեն ինչ 

խավարում‚ լցվում քաոսով‚ հյուծվում երևակայության քաոսին և հույզերի 

շփոթի մեջ անկարելին կարելի դառնում։ Այդ ժամանակ հուսահատ ճիգով պոկ-

վում էին բարակի պատերից‚ երերուն քայլերով մոտենում փշալարին‚ մերկ 

ձեռքով փորձում կտրատել դրանք՝ հսկող զինվորների աչքերի առաջ ու ... 

գնդակահարվում առանց հառաչանքի‚ առանց տնքոցի»։ 

Ըստ Խ.Գյուլնազարյանի «Ոսկի որոնողները» գրքի (Երևան‚ 1964 թ.‚ էջ 225-

292)։ 

1 9 4 2 

Սկիզբ. – Բուխարեստի հայկական համայնքի երևելիների նախաձեռնությամբ‚ 

ստեղծվում է կոմիտե‚ որն իր առջև խնդիր էր դնում օգնել Ռումինիայում գտնվող 

Խորհրդային ռազմագերիներին։ Կոմիտեն բաղկացած էր հետևյալ անձանցից. Հակոբ Սի-

րունի – մտավորական‚ մշակութային գործիչ‚ Հմայակ Քելլերյան – ֆինանսական աշխա-

տող‚ Ասատուր Սիմոնյան – մանր առևտրական‚ դոկտոր Սալբի (Արամ Սահակյան) – 

բժիշկ‚ Զապել Շուշան – նկարչուհի։ Ռազմագերիներին օգնող Կոմիտեն գոյություն ունե-

ցավ մինչև 1944 թ. օգոստոսի 23-ը։ 

Հետագայում անդրադառնալով այս հարցին‚ Տ. Վազգեն Պալճյանը գրում էր. 

«Կարժե հիշել այստեղ նաև այն պարագան‚ որ 1942-են մինչև 1944 թ. օգոստոսի 

23-ը‚ թեմական իշխանության կողքին գերիներու օգնության մարմին մը 

կազմվեցավ‚ որ մեր երկրի մեջ գտնվող Խորհրդային ռազմագերիներուն եղբայ-

րական օգնության գործը կազմակերպեց և ավելի քան 1500 հայ և այլ ազգու-

թյանց պատկանող Խորհրդային ռազմագերիներ իր հոգածության ներքո առավ‚ 

անոնց ուղարկելով հագուստեղեն‚ կոշիկ‚ սնունդ և փող։ Ասիկա մեր գաղութի 

հայրենասիրության ապացույցներեն մին եղավ և հակառակ բազում դժվարու-

թյանց և մեծ արգելքներու‚ ի վերջո հաջողեցավ այս օգնության գործի արտոնու-

թյունը ձեռք բերել և կազմակերպել»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5299 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

«Աշխատում էինք‚ պաշտպանելով ամենամեծ զգուշությունները։ Հենց դրա հա-

մար էլ ռազմագերիներին օգնող կոմիտեի կազմը‚ ինչպես դժվար չէ նկատելը‚  
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ստեղծեցինք շատ խայտաբղետ մարդկանցից։ Մտածեցինք‚ որ բռնվելու դեպքում 

կպատճառաբանենք‚ որ ոչ մի Կոմիտե չի եղել‚ որ դրանք միանգամայն տարբեր 

մարդիկ են և իրար հետ որևէ ընդհանուր բան չեն էլ կարող ունենալ։ Հավաքվում 

էինք միջին հաշվով ամիսը մեկ անգամ‚ առանց նախօրոք նշանակված օր ունե-

նալու‚ որևէ  մեկիս տանը և անպայման ուտելիք-խմելիքով լի սեղանի մոտ։ Այս 

էլ էր զգուշության համար մտածված։ Անհրաժեշտության դեպքում կարելի կլի-

ներ պատճառաբանել‚ որ հավաքվել էինք սովորական ճաշկերույթի»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. դեկտեմբերի  21-ի հարցա-
զրույցից։ 

Հուլիսի 12. – Վըլենի դը Մունտենում (նաև՝ Վըլենի. գյուղաքաղաք Բուխարեստից 

հյուսիս‚ որտեղ ամառվա ամիսներին կազմակերպվում էին հայ մշակույթին նվիրված հան-

դիսություններ)‚ Հակոբ Սիրունու և Լևոն-Կարապետ Պալճյանի նախաձեռնությամբ‚  «Հայ 

մշակույթի բարեկամներու ընկերակցության» ջանքերով վերսկսում է իր գոյությունը «Հայ-

կական օրերի շարքը»։ Հանդիսությունը նվիրված էր հանգուցյալ Նիկոլա Յորգայի հիշա-

տակին (տե՛ս մեզ մոտ‚ 1940 թ. նոյեմբերի 27)։ 

«... թափառեցա որբի պես այդ որբ քաղաքին մեջ‚ – այս կապակցությամբ գրում 

էր Հակոբ Սիրունին‚ – օրվան հանդիսությունը հոգեհանգիստով մը սկսավ վան-

քի եկեղեցիին մեջ։ Ծունկի էին բոլորը ու կարտասվեին‚ երբ քահանան կոգեկո-

չեր Յորգան...»։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 444։ 

Օգոստոսի 13. – Նույն գյուղաքաղաքում տեղի է ունենում «Հայկական օրերի շարքի» 

վերջին հանդիսությունը։ «Ռումեն ժողովուրդի հնագույն անկախ գոյությունը ըստ թրքա-

կան աղբյուրներու» խորագիրը կրող զեկուցումով հանդես է գալիս Հակոբ Սիրունին։ 

Չնայած հետագայում թափված բոլոր ջանքերին‚ հայ մշակույթին նվիրված՝ Վըլենի 

դը Մունտենում կազմակերպվող այս օգտաշատ նախաձեռնությունը հնարավոր չի լինում 

շարունակել։ «Հայկական օրերի շարքը»‚ որի նախաձեռնողն ու կազմակերպիչը Նիկոլա 

Յորգան էր‚ իսկ նրա սպանությունից հետո՝ Հակոբ Ճ. Սիրունին‚ իսկ վերջինիս օգնում էր 

Լևոն-Կարապետ Պալճյանը‚ վերջնականապես դադարում է գոյություն ունենալուց։ 

Նույն տեղում‚ էջ 445։ 
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Հոկտեմբերի 23. – Բուխարեստում երկարատև ու ծանր հիվանդությունից հետո (շա-

քարախտ) վախճանվեց Ռումինիայի հայ լուսավորչական հոգևոր թեմի առաջնորդ (այն 

ժամանակ՝ «Հայ Գրիգորյան եկեղեցի») Հուսիկ Արքեպիսկոպոս Զոհրապյանը‚ որը հոգևոր 

այդ պարտականությունը վարում էր 1921 թվականից։ Ծնվ. 1871 թ. Նոր-Նախիջևանի (Դոնի 

Ռոստովի մարզ) Մեծ Սալա գյուղում։ 

«Հուսիկ Արքեպիսկոպոս Զոհրապյանը հայ իրականության պատրաստված‚ 

բազմակողմանի կրթություն ստացած հոգևորականներից էր։ Նա ավարտել էր 

Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի լրիվ դասընթացը և 1894 թվականին Մեսրոպ 

Սմբատյանի ձեռքով ձեռնադրվել էր վարդապետ։ Երկու տարի անց‚ ուսման մեջ 

կատարելագործվելու համար ուղարկվել էր Գերմանիա‚ ընկերակիցներ ունենա-

լով Գարեգին Հովսեփյանին (հետագայում՝ Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիո)‚ 

Գեորգ Չորեքչյանին (հետագայում՝ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.)‚ 

Կոմիտաս Սողոմոնյանին‚ որը հետագայում պետք է դառնար հայկական ժո-

ղովրդական երգի և երաժշտության դասականը և մի քանի ուրիշների13։ Վերա-

դառնալով Էջմիածին‚ նա նշանակվել էր Սինոդի անդամ‚ Գևորգյան ճեմարա-

նում Կրոնի դասատու‚ Մկրտիչ Խրիմյանի‚ ապա Իզմիրլյան կաթողիկոսների 

դիվանապետ։ Երբ դարասկզբին Մկրտիչ Կաթողիկոս Խրիմյանն ուղևորվեց Պե-

տերբուրգ‚ ռուսական թագավոր Նիկոլայ II-ի հետ բանակցություններ վարելու‚ 

նրան ուղեկցողների թվում էր նաև Հուսիկ Զոհրապյանը։ Այդ ուղևորության‚ 

Մկրտիչ Կաթողիկոս Խրիմյանի հիվանդության ու մահվան մասին նրա հուշա-

պատումը հետագայում հրատարակվել է «Էջմիածին» ամսագրում14։ 

Ավելացնեմ‚ որ 1910-1917 թվականներին‚ Հուսիկ Զոհրապյանը պաշտոնավա-

րել է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանում‚ որպես կրոնի ուսուցիչ և միաժամա-

նակ հաճախել է Մոսկվայի Կայսերական Համալսարանի իրավաբանական ֆա-

կուլտետի դասախոսություններին‚ որը ավարտել է 1916 թվականին‚ առաջին 

կարգի դիպլոմով։ 

                                                           
13 Հուսիկ Զոհրապյանը Ընդհանուր աստվածաբանության‚ փիլիսոփայության և պատմության դասախոսու-
թյուններ էր լսել Բեռլինի‚ Հալլեի և Լայպցիգի համալսարաններում։ 
14 «Էջմիածին»‚ 1971 թ. № 2‚ փետրվար‚ «Խրիմյան Հայրիկի մահը (հիշողություններ)»։ 
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Հուսիկ Սրբազանը լեզուներ գիտեր‚ հայ ժողովրդին ու նրա եկեղեցուն նվիր-

ված հոդվածներով հանդես էր գալիս ժամանակի պարբերականներում։ Նշանա-

կալի է ռումիներենով լույս տեսած նրա մի աշխատությունը‚ որը նվիրված էր 

հայ եկեղեցու պատմությանն ու վարդապետությանը։ 

Գիտական առումով այսպիսի նկարագիր ունենալով հանդերձ‚ Հուսիկ Զոհ-

րապյանը‚ սակայն‚ թույլ էր որպես հոգևորական գործիչ։ 1921 թ.‚ ստանձնելով 

Ռումինահայ Թեմի առաջնորդի պարտականություները‚ նա գրեթե ոչինչ չկարո-

ղացավ անել իրեն վստահված թեմն ի մի բերելու և կազմակերպչորեն ամբող-

ջացնելու առումով։ Պատճառները մի քանիսն էին. թեմում լայնորեն բորբոքված 

էր կուսակցական պայքարը‚ վատ էին ժամանակները‚ ինքը՝ Հուսիկ Սրբազանը 

մշտապես անգործունյա էր ու անտարբեր։ Օգտագործելով այս բարեպատեհ 

առիթը‚ իսկ ավելի շուտ՝ հին թշնամությունն ու անձնական քենը դարձնելով 

գործողությունների ուղեցույց‚ Հակոբ Սիրունին իր «Արազ» թերթով լայնածավալ 

արշավանք էր սկսել Սրբազանի դեմ‚ դրանով իսկ թե՛ նորանոր դառնություններ 

պատճառելով նրան և թե՛ ավելի թուլացնելով թեմի՝ առանց այն էլ թույլ ներքին 

ամբողջությունը։ 

Ընդհանրապես Հուսիկ Զոհրապյանը կյանքից դառնացած‚ ամեն ինչից ձանձ-

րացած մարդու նկարագիր ուներ։ Նա ամեն գնով խուսափում էր անգամ քա-

րոզներ կարդալուց‚ որը նրա ուղղակի պարտականությունն էր‚ և դա նույնիսկ 

այն դեպքում‚ երբ Բուխարեստի հայազգի հավատացյալները այդ խնդրանքով մի 

քանի անգամ դիմել էին նրան։ Միայն կարևոր հանդիսությունների ժամանակ և 

այն էլ մեծ դժվարությամբ‚ հանդես էր գալիս կարճառոտ քարոզներով»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1984 թ. հոկտեմբերի 18-ի հարցա-
զրույցից։ 

Հոկտեմբերի վերջ. –Բուխարեստի հայկական ազգային գերեզմանոցում տեղի է 

ունենում Ռումինիայի հայկական հոգևոր թեմի առաջնորդ Տ. Հուսիկ Արքեպիսկոպոս Զոհ-

րապյանի թաղումը։ 

«Առաջնորդական պատասխանատու աթոռը‚ – գրում էր Վեհափառ Հայրապե-

տի կենսագիրը‚ – մնում է թափուր։ Այդ օրերին «աչք ամենեցուն ի նա հայէին» ։ 

Բոլորի մտքում գտնվել էր‚ արդեն կար առաջնորդը։ Դա ուսուցիչ‚ համալսարա-



156 
 

նավարտ‚ հավատավոր ու ազնիվ Լևոն Պալճյանն էր։ «Ձայն բազմաց՝ ձայն 

Աստուծոյ»։ «Ոչ եթէ անձամբ ոչ առնու զպատիւ [պաշտաման]‚ այլ կոչեալն յԱս-

տուծոյ՝ որպէս և Ահարովն» (Եբր. Ե. 4)։ Քահանայության պատիվը աստվածային 

կոչում է։ Նախախնամական տնօրինությամբ նա կոչվում է այդ բարձր հոգևոր 

առաքելության նվիրական գործին։ Աստվածային կոչումից հետո կար նաև 

ժողովրդի բարի վկայությունը. «Պարտ է վկայութիւն բարի և յարտաքնոցն ունել‚ 

զի մի ի նախատինս անկանիցի» (Ա. Տիմ. Գ. 7)»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 

Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 13‚ 340։ 

Նոյեմբեր. – Բուխարեստում Արտաշես Գասարճյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ու-

նենում Ռումինահայ թեմի Թեմական Խորհրդի հերթական նիստը‚ որը քննարկում է թեմի 

առաջնորդի՝ թափուր մնացած տեղի համար հերթական թեկնածուի հարցը։ Մտքերի գոր-

ծունյա փոխանակությունից հետո‚ որոշվում է այդ պարտականությունը‚ առաջնորդական 

տեղապահի իրավասության սահմաններում‚ ժամանակավորապես հանձնարարել Բու-

խարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցու երեց Տ. Մամբրե քահանա Պիպեռյանին։ 

Գալփագյան Հովհ.‚ «Ռումանահայ գաղութը»‚ Երուսաղեմ‚ 1979‚ էջ 123-124։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ. 

№ 5308 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

1 9 4 3 

Սկիզբ. – Բուխարեստում Արտաշես Գասարճյանի նախագահությամբ տեղի է ունե-

նում Ռումինահայ համայնքի Թեմական խորհրդի հերթական նիստը‚ որտեղ քննարկվում է 

թեմի հոգևոր առաջնորդի տեղի համար համապատասխան թեկնածու գտնելու հարցը։ 

Մտքերի գործունյա փոխանակությունից հետո որոշվում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդի 

պաշտոնի համար նկատի ունենալ Լևոն-Կարապետ Պալճյանին‚ և խնդրել նրան տալու իր 

համաձայնությունը։ 

«Մոտ տարիե մը ի վեր‚ – այս կապակցությամբ գրում էր Հովհ. Գալփագյանը‚ -  

առաջնորդական աթոռը թափուր էր‚ սակայն Թեմական խորհուրդը իր ատենա-

պետով՝ Արտաշես Գասարճյան‚ այն համոզման հանգած էր‚ թե բացի հոգևոր 

պատրաստությամբ մտավորական մը ըլլալե‚ Առաջնորդը հարկ էր որ տիրացած 

ըլլար և երկրի լեզվին։ Գտնվեցան կարող հոգևորականներ‚ նույնիսկ ի կենդա-

նության Հուսիկ Սրբազանի‚ որոնք փափագ հայտնած էին ծառայելու Առաջնոր-
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դարանին մեջ‚ սակայն ռումեն լեզվին տեղյակ չէին և հարմար չնկատվեցան։ 

Ռումեն լեզվին տիրապետող բարձրաստիճան կղերականի մը կարիքը այնքան 

ստիպողական էր‚ որ գաղութին երևելի անձնավորություններեն Գեորգ Հաճի 

Արթին‚ ազգասեր ու առատաձեռն անձնավորություն մը‚ պաշտոնապես հանձն 

կառներ հոգալու քանի մը ուսանողներու հոգևոր ճեմարանի բոլոր ծախքերը‚ 

մինչև անոնց լրիվ ավարտումը‚ եթե հանձնառու ըլլային անոնք‚ իրենց ուսումը 

ավարտելե վերջ‚ ծառայելու Ռումանահայ թեմեն ներս։ 

Այդ ժամանակներուն «աչք ամենեցուն ի նա հայէին»։ Լևոն-Կարապետ Պալճ-

յանն էր ան‚ որ կլրացներ այս բոլոր պայմանները։ Համալսարանական բարձր 

կրթությամբ‚ երիտասարդ‚ լուրջ‚ իր պատրաստակամությունը կհայտներ 

ծառայելու Հայ Եկեղեցվույն ու հայ ազգին»։ 

Գալփագյան Հովհ.‚ «Ռումանահայ գաղութը»‚ Երուսաղեմ‚ 1979‚ էջ 125։ 
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ԳԼՈՒԽ  ԵՐՐՈՐԴ 

Դ Ե Պ Ի   Հ Ո Գ ԵՎ Ո Ր  Բ Ա Ր Ձ ՈՒ Ն Ք Ն Ե Ր 
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Կեսեր. – Լևոն-Կարապետ Պալճյանը կրոնական գործունեության անցնելու պատճա-

ռով ազատվում է Բուխարեստի Հայկական Ազգային վարժարանի ուսուցչի պարտակա-

նություններից‚ հաջողությամբ վարելով այն տասնչորս տարի։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 
Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 12-13։ 

Իր երկարատև մանկավարժական գործունեության ընթացքում «Պարոն Պալճ-

յանը» աճեցրել է բազմաթիվ աշակերտներ‚ որոնք իրենց ազնիվ աշխատանքով 

թե՛ Ռումինիայում‚ և թե՛ հայրենադարձվելուց հետո՝ Խորհրդային Հայաստա-

նում‚ նշանակալից ներդրում ունեն երկու հանրապետությունների կրթական‚ 

մշակութային‚ հասարակական կյանքում‚ և որոնք մշտապես‚ անսքող ջերմու-

թյամբ ու ջերմ սիրով են խոսել իրենց անմոռանալի ուսուցչի մասին։ Բերում ենք 

այդ կարծիքներից մի քանիսը։ 

«1933-1937 ուսումնական տարիներին սովորել եմ Բուխարեստի հայկական «Մի-

սաքյան-Քեսիմյան» ազգային վարժարանի նախակրթարանում և մեզ ռումիներեն լեզու‚ 

իսկ հետագայում‚ դրա հետ միաժամանակ‚ Ռումինական ժողովրդի պատմություն էր 

ավանդում պարոն Պալճյանը։ 

Նախ՝ որպես ուսուցիչ‚ գրավիչ էր իր արտաքինով։ Առույգ էր‚ աշխույժ‚ երիտասարդ  

և մանկավարժի պահվածք ուներ։ Ձայնը հնչուն էր‚ ախորժալուր։ Միշտ հագնված էր կոկիկ 

ու անթերի‚ և դա իր մեջ մի տեսակ պարտավորեցնող բան ուներ մեզ‚ աշակերտներիս 

նկատմամբ։ Երևի ունևոր ընտանիքից չէր‚ որովհետև իմ սովորելու ամբողջ տարիներին 

նա մեզ  էր ներկայանում մեծ մասամբ նույն կոստյումով ու փողկապով‚ բայց չնայած դրան‚ 

միշտ խնամված ու օրինակելի։ Հիանալի գիտեր թե ռումիներեն լեզուն և թե ռումին ժո-

ղովրդի պատմությունը և կարողանում էր այդ առարկաները հետաքրքիր ձևով մատուցել։ 

Այդ պատճառով էլ մենք՝ աշակերտներս‚ նրան լսում էինք մեծ ուշադրությամբ։ Երկու 

առարկաներն էլ‚ հասկանալի է‚ ավանդվում էին ռումիներեն‚ և պարոն Պալճյանը այնպես 

անթերի էր տիրապետում այդ լեզվին‚ որ սկզբնական շրջանում ես կարծում էի‚ թե նա 
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տանը հատուկ ռումիներենի ուսուցիչ է ունեցել։ Իսկ հետագայում բազմաթիվ դեպքերի 

ականատես եղա‚ երբ նա ինչ-ինչ առիթներով ուղղում էր իրենց՝ այսինքն ծագումով ու 

ծնունդով ռումինացիների լեզվա-ոճական սխալները։ Որպես ուսուցիչ շատ հոգատար էր‚ 

մինչև վերջ նվիրված իր աշակերտներին‚  անկեղծորեն վշտանում էր վատ պատասխանից 

կամ աշակերտների այս կամ այն տհաճ արարքներից‚ առավել ևս տխրում էր‚ երբ ստիպ-

ված էր լինում ցածր կամ անբավարար նիշ նշանակել‚ բայց դրանով հանդերձ՝ խիստ էր ու 

պահանջկոտ։ Վատ պատասխանող կամ թերացող աշակերտների հետ‚ պարոն Պալճյանը 

համաձայնվում էր դասերից հետո մնալ դպրոցում և պարապել‚ իսկ այդ տեղի էր ունենում 

հաճախ։ 

Ընդհանրապետ մեր ուսուցիչը շատ մեծ նշանակություն էր տալիս արտադպրոցա-

կան աշխատանքներին։ Մի առիթով մեզ տարավ մանկական թատրոն՝ «Սպիտակ արաբը» 

ներկայացմանը‚ որը Բուխարեստում բեմադրվել էր տեղի հայազգի սիրողական մակար-

դակի դերասանների ուժերով։ Ներկայացումից հետո հարց ու պատասխանի ձևով վերլու-

ծեցինք ամբողջ գործը‚ նշեցինք դրական ու բացասական կերպարները‚ նրանց առանձնա-

հատկությունները‚ բնութագրեցինք բովանդակության ուշագրավ մանրամասնությունները։ 

Տարիներ են անցել‚ բայց ես միշտ երախտագիտությամբ եմ հիշում մեր անզուգական 

պարոն Պալճյանին»։ 

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի փոխտնօրեն Գ.Ա.Տիրացյանի 
հետ ունեցած 1983 թ. օգոստոսի 16-ի հարցազրույցից։ 

«Ես կոնկրետ թվականը չեմ կարող հիշել‚ բայց 30-ական թվականներին սովորել եմ 

Բուխարեստի «Միսաքյան-Քեսիմյան» հայկական ազգային վարժարանում‚ որտեղ մեզ 

Ռումինական ժողովրդի պատմություն էր ավանդում պարոն Կարապետ Պալճյանը։ Դա-

սավանդումն‚ իհարկե‚ կատարվում էր ռումիներեն լեզվով։ 

Առաջին վառ տպավորությունը‚ որը տիրականորեն մնաց ինձ մոտ՝ պարոն Պալճ-

յանի արտաքինն էր։ Մեր դասատուն հագնված էր անթերի և մեծ ճաշակով։ Կրում էր կոս-

տյումին համընկնող գեղեցիկ փողկապ և արևի ակնոցներ‚ որոնք հրաշալի կերպով լրաց-

նում էին իրար։ Ապա ձայնը. պարոն Պալճյանը հնչուն‚ բարձր ձայն ուներ‚ փոքր-ինչ մե-

տաղական երանգներով‚ և անշուշտ այդ էր պատճառը‚ որ ունկնդիրների վրա հաճելի ներ-

գործություն էր ունենում։ Նոր դասը պատմելիս կամ մեզ հետ առօրյա խոսակցության ժա-

մանակ‚ նա կարողանում էր գրավել նաև այդ ձայնով։ Կիրթ մարդկանց բնութագրող շարժ 
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ու ձև ուներ. ընդհանրապես նրա պահվածքը‚ խոսակցություն վարելու եղանակը‚ դիմացի-

նին ունկնդրելու ձևը՝ մանավանդ դասերի ժամանակ‚ եթե կարելի է այսպես արտահայտ-

վել՝ արիստոկրատական էր։ Եթե չիմանայինք ծագումը‚ վստահ կարելի կլիներ պնդել‚ որ 

բարձր դասի ընտանիքի որդի էր։ 

Պարոն Պալճյանը դասը կարողանում էր ավանդել հետաքրքիր ձևով‚ հաճախ շե-

ղումներ էր անում պատմության դասագրքից՝ որևէ ուշագրավ միջադեպ պատմելու հա-

մար‚ որը սակայն օգնում էր տվյալ դասը ավելի լավ հասկանալուն։ Նույնիսկ լեզվի 

քերականական կանոնները կամ չոր ու ցամաք սահմանումները մեզ մատուցում էր այն-

պես‚ որ ուշադիր լսում էինք։ Նոր դաս պատմելիս կամ մեր հարցերին պատասխանելու 

ժամանակ‚ երբեմն դիմում էր փոքրիկ հումորի կամ սրամիտ բառախաղ էր անում։ Մեր 

դասաժամերն անցնում էին բովանդակալից ու հագեցած և‚ եթե կարելի է այսպես ասել‚ 

աշխույժ-կատակախառն։ 

Տարիների իմ ուսումնառության ընթացքում ոչ մեկ անգամ չեմ հիշում‚ որ պարոն 

Պալճյանը ձայնը բարձրացներ. բավական էր լինում մի խստաշունչ հայացքը կամ մի տե-

սակ «ուղիղ» նայվածքը։ Իսկ նա այդ երկուսն էլ ուներ և հմտորեն կարողանում էր օգտա-

գործել ի տեղին։ 

Ազգասեր էր ու հայրենասեր‚ այս հասկացողության ամենալայն իմաստով‚ և այդ 

մտայնությունն էլ հետևողականորեն ներարկում էր իր աշակերտների մեջ։ Դասավանդ-

ման ժամանակ օգտագործում էր ամեն մի հնարավոր առիթ հայ ժողովրդի հերոսական 

շրջանի պատմությունից այլևայլ հայրենասիրական դեպքեր պատմելու‚ այդ դեպքերը 

վերլուծելու‚ դրանց հիման վրա մեզ դաստիարակելու համար։ Մի խոսքով‚ պարոն Պալճ-

յանը մանկավարժ էր ոչ թե ըստ պաշտոնի ու հանուն աշխատավարձի‚ այլ ըստ կոչման։ 

Մանկավարժ էր ամբողջ հոգով‚ ամբողջ էությամբ։ Նա ապրում էր իր ուսուցչական 

աշխատանքով։ Եվ զարմանալի չէ‚ որ հետագայում‚ նույնիսկ այն ժամանակ‚ երբ նրան 

վիճակվեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գայիսոնը‚ նա չհրաժարվեց մանկավարժական 

աշխատանքից։ Վազգեն Պալճյանը մանկավարժ էր «կամոքն Աստուծո» և նա պարզապես 

չէր կարող ապրել առանց աշակերտների»։ 

Պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող‚ բանասիրական գիտու-

թյունների թեկնածու Սուրեն Քոլանջյանի հետ ունեցած 1983 թ. սեպտեմբերի 

25-ի հարցազրույցից։ 
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Ընդառաջելով մեր խնդրանքին‚ ՀՍՍՀ Ժողովրդական դերասանուհի Վարդուհի 

Վարդերեսյանը ներկայացրեց իր հուշերը իր ուսուցիչ պ. Կարապետ Պալճյանի 

մասին։ Այն բերում ենք նույնությամբ։ 

«Տարիներ շարունակ կամեցել եմ մի քանի խոսք ասել Վեհափառի մասին‚ որին 

աշակերտելու բախտն եմ ունեցել տասնամյակներ առաջ‚ Բուխարեստի հայկական դպրո-

ցում։ Եվ հիմա‚ երբ ներկայացել է առիթը՝ թղթին հանձնելու խոհերս ու զգացումներս‚ եր-

կյուղած մի ակնածություն կաշկանդում է ինձ և գրիչս չի ենթարկվում կամքիս։ Ինձ համա-

կած հույզերին գեթ մոտավոր չափով ուրիշներին հաղորդակից դարձնելու համար‚ հարկ է 

ունենալ իրեն իսկ՝ Վեհափառի արքայական խոսքի հարստությունն ու բազմերանգությու-

նը‚ խոսք‚ որ վաղ մանկությանս օրերից ուղեցույց աստղ է եղել ինձ համար և աշխարհի 

խճճված ճամբարների խաչմերուկներում շլմորած որբուկ աղջնակիս միշտ հիշեցրել‚ թե 

որտեղից եմ գալիս և ուր եմ քայլերս ուղղելու‚ որպեսզի ապահովաբար պահել կարենամ 

մեր ոսկեղենիկ մայրենին։ 

ՈՒսուցչիս խոսքի կախարդանքից հիմա էլ չեմ կարողանում ազատվել։ Այսօր էլ‚ երբ 

ականջալուր եմ լինում Վեհափառի խոսքին՝ որևէ սուրբ ծիսակատարության ժամին‚ կամ 

որևէ պաշտոնական ամբիոնից և կամ սովորական հանդիպումների միջոցին վեհափառա-

կան իր հարկի տակ‚ նույն սարսուռն է համակում ինձ‚ ինչպես տասնամյակներ առաջ‚ 

աշակերտական նստարանին ձուլված‚ ունկնդրում էի ուսուցչիս։ Թեև անցել են կյանքիս 

առավոտները‚ բայց չի անցել և երբևէ չի էլ անցնելու այն նախասկիզբ ակնածանքը‚ որ 

ունեցել եմ ուսուցչիս հանդեպ։ 

Հաճախ մենությանս պահերին‚ կեսգիշերային անդորրի գրկում‚ երբ լռում են ձայնե-

րը բոլոր‚ միտքս իջնում է տարիների սանդուղքն ի վար ու լսում եմ արժանահիշատակ 

ուսուցիչներիս ձայները‚ մտաբերում նրանց դեմքերը. մարդիկ‚ որոնց պարտական եմ ոչ 

միայն հոգով‚ այլև... հացիվ։ Հողեղեն արարածներ չէին կարծես‚ երկնային առաքյալներ էին 

թվում‚ որոնք իջել էին պահպանելու փորձություններից հայու որբացած բեկորներին։ Մեր 

ճամփաները ձգվեցին տարբեր ուղղություններով‚ շատերին չհանդիպեցի այլևս‚ բայց 

նրանց հիշատակը տակավին ապրում է իմ հոգում։ Ես եղա այն բախտավորներից‚ որոնց 

ճամփան անցավ Վեհափառի հովանու տակ։ Այս պարագան ինքնին եղավ դպրոց և ուսում-

նառություն ինձ համար։ 
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Բեմական տարիներիս փորձով գիտեմ‚ որ չի ստեղծվի արվեստի մեծարժեք գործ 

առանց ոգեկոչումի։ Վեհափառին եմ պարտական ոգեկոչումի եզական մի ակնթարթի հա-

մար‚ որ անջնջելիորեն դրոշմվել է հիշողությանս մատյանում։ Տարիներ առաջ էր։ Հեռախո-

սով հայտնեցին‚ որ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը կամենում է տեսնել ինձ։ Որոշյալ ժամին 

ներկայացա՝ տակավին անտեղյակ խնդրին։ Սրտիս անհանգիստ զարկերով ոտքս հպեցի 

ընդունարանի սեմին։ Վեհափառը ելավ ընդառաջ՝ մշտական լույսը դեմքին։ Հայտնեց‚ որ 

հյուրեր ունի Ռումինիայից‚ բոլորն էլ բարձրաստիճան հոգևորականներ։ Հետո հանձնեց 

Նարեկացու «Մատյանից» մի հատվածի ռումիներեն թարգմանությունը‚ որ ինքն էր կատա-

րել և պատվիրեց երեք օրից սովորել և պատվել հյուրերին արտասանությամբ։ Այսքան 

կարճ ժամանակում սովորել‚ այլևս չեմ ասում մշակել ասմունքելու համար‚ եթե անհնարին 

էլ չէ‚ ապա շատ է դժվար։ Բայց երևի մարդու մեջ ապրում են իրեն իսկ անծանոթ ուժեր‚ 

որոնք հայտնվում են ճակատագրական պահերին և հանում մարդուն անելանելի վիճակից։ 

Եվ ես կենտրոնացրի բոլոր ուժերս‚ այդ կարճ միջոցին սուզվեցի Նարեկացու կախարդա-

կան աշխարհը՝ ճաշակելով աստվածային տողերի հմայքը։ Սքանչացած էի Վեհափառի 

գերընտիր թարգմանությամբ։ Ռումիներենը նույնքան ուժգին էր հնչում ականջիս‚ որքան 

բնագիրը։ 

Նշանակված օրը ներկայացա‚ արտասանեցի։ ՈՒնկնդիրներս՝ համաշխարհային 

պոեզիայի գոհարներին քաջատեղյակ այրեր‚ կատարելապես ապշած ու սքանչացած էին 

միջնադարյան մեծ բանաստեղծի արվեստով։ Ճարտասանական արվեստին հմուտ այդ 

մարդիկ բառեր չէին գտնում որակելու Նարեկացու հանճարը։ 

Եթե երբևէ թղթին հանձնելու լինեմ իմ ստեղծագործ կյանքի երանելի ակնթարթները‚ 

այս մեկը կգրեմ երկաթագիր տառերով։ Կնկարագրեմ և Վեհափառի վարարուն խինդը‚ 

դեմքին իջած լուսապսակը... 

Իմ ուսուցչի երբեմնի սևաթույր գանգուրները չկան հիմա։ Նրա ուսերին ծանրացել է 

յոթանասունհինգ տարիների բեռը. մեր բիբլիական լեռան գագաթի կուսական ձյունն է իջել 

նրա իմաստուն գլխին։ Նրա ներշնչված դեմքին անսահման խաղաղություն կա‚ զարմանա-

լի վճիտ աչքերում՝ անսպառ բարություն‚ որ շռայլում է համայն հայությանը‚ բոլորին‚ 

առանց սպառումի երկյուղի։ 
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Հիմա‚ ամեն անգամ Վեհափառին հանդիպելիս‚ ինձ համակում է երանելի մի զգացո-

ղություն և հավատում եմ մեր ժողովրդի լուսերեն երազների իրականացումին‚ հավատում 

եմ ժամանակների արդարությանը‚ հայ ժողովրդի հավերժությանը...»։ 

* * * 

«Բուխարեստի «Միսաքյան-Քեսիմյան» հայկական ազգային վարժարանում իմ սովո-

րելու տարիներին‚ պարոն Պալճյանը մի քանի առարկա էր ավանդում. ավանդում էր Ռու-

մինական ժողովրդի պատմություն‚ աշխարհագրություն‚ ռումիներեն լեզու‚ իսկ հետագա-

յում‚ և քիչ ավելի ցածր դասարաններում մի որոշ ժամանակ էլ‚ կարծեմ‚ կրոն ավանդեց։ 

Ինձ պատմել են‚ որ նա ավանդել է նաև մարմնամարզություն։ 

Նախ պիտի ասեմ‚ որ մեր վարժարանում լայնորեն տարածված էր աշակերտ-աշա-

կերտուհիներին ծեծելը։ ՈՒնեինք‚ օրինակ‚ մի ուսուցիչ‚ պարոն Պապիկյանը‚ որը մի տե-

սակ ներքին հպարտությամբ‚ փայտով էր մտնում դասարան և ամեն մի առիթով բարձրա-

ձայն հայտարարում էր. «Օրհնյալ է փայտն‚ որով լինի արդարություն»։ Մարմնական պա-

տիժների նկատմամբ նույն մոտեցումն ունեին մյուս ուսուցիչներն էլ‚ սակայն բոլորովին 

այդպես չէր պարոն Պալճյանը։ «Ծեծել» հասկացողությունը նրա մոտ ոչ միայն գոյություն 

չուներ‚ այլև ամեն անգամ և ամեն առիթով դեմ էր արտահայտվում դրան‚ ընդ որում՝ շատ 

կտրուկ։ Նույնիսկ ես‚ որ մեր դասարանի ամենաչարաճճի ու ամենավատ սովորող աշա-

կերտուհին էի‚ – մարմնական պատիժ երբեք չեմ ստացել։ Ավելին‚ դասի ժամանակ ձայն 

բարձրացնել կամ աշակերտներին վիրավորական բառերով պիտակելն անգամ ոչ մեկս 

չէինք տեսել պարոն Պալճյանի մոտ։ Նրա հանդարտ‚ պատկառազդու կեցվածքը‚ համեստ‚ 

բայց տիրական շարժուձևը‚ այսպես ասած՝ արքայական պահվածքը և այս ամենի հետ 

ամբողջություն կազմող՝ թե իր ավանդած առարկաների‚ և թե ռումիներեն լեզվի անթերի 

գիտակությունը‚ մեզ արդեն ստիպում էր հավաքվել‚ կենտրոնանալ և համակ ուշադրու-

թյուն դարձած լսել նրան։ 

Լավ մանկավարժ լինելու հետ մեկտեղ‚ պարոն Պալճյանը լավ հոգեբան էր‚ և պա-

տահական չէր‚ որ նա հետագայում պետք է հենց «Հոգեբանություն» առարկան դասա-

վանդեր։ Հիշում եմ այսպիսի մի դեպք. դպրոցում կորել էր ուսուցիչներից մեկի դրամա-

պանակը և այն գտնելը հանձնարարվել էր երկու ուսուցիչների՝ պարոն Մազմանյանին և 

պարոն Պալճյանին։ Դասարան մտնելով՝ պարոն Մազմանյանն սկսեց գոռալ մեզ վրա‚ 

սպառնալ‚ հայտարարեց‚ որ անգթորեն կպատժի բոլորին‚ որ գողին ծեծելով «կիսամեռ 
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կանի»։ Իսկ որովհետև ես‚ չգիտեմ ինչու‚ կաս-կարմիր էի կտրել‚ Մազմանյանը որոշեց‚ որ 

գողը ես եմ‚ և իր զայրույթի ամբողջ մոլուցքը թափեց ինձ վրա։ «Անմիջապես վերադարձ-

րո՛ւ դրամապատակը‚ – որոտում էր նա‚ – եթե ոչ՝ մատներդ արյունլվա կանեմ»։ Ես լալով 

բացատրում եմ‚ որ չեմ վերցրել‚ որ չգիտեմ անգամ‚ թե այն որտեղ է‚ բայց ոչինչ չէր օգնում։ 

Չգիտեմ‚ թե ինչով կվերջանար այս ամենը‚ եթե այդ ժամանակ դասարան չմտներ պարոն 

Պալճյանը։ «Պարո՛ն Մազմանյան‚ – իրեն հատուկ հանդարտ եղանակով սկսեց նա‚ -  մեք 

տանջի աղջկան։ Դրամապանակը գտնվել է։ Այն վերցրել է աշակերտներից մեկը և արդեն 

վերադարձրել է»։ «Ինչպե՞ս‚ – զարմացավ պարոն Մազմանյանը‚ – երևի մի լավ ծեծել եք այդ 

անպիտանին‚ այո՞»։ «Ամենևին‚ – շարունակեց պարոն Պալճյանը‚ – դասարանում հայտնե-

ցի տեղի ունեցած դեպքի մասին‚ բացատրեցի‚ որ գողությունը անպատվաբեր‚ վիրավորա-

կան արարք է և հորդորեցի‚ որ վերցնողը վերադարձնի դրամապանակը։ Այդպես էլ եղավ»։ 

«Իսկ ո՞վ էր այն վերցրել‚ – զայրույթով հարցրեց Մազմանյանը»։ «Այդ արդեն կարիք չկա‚ որ 

իմացվի‚ – պարոն Պալճյանը հանդարտ ժպտաց»։ 

Որպես դասատու պարոն Պալճյանը հոգատար էր աշակերտներիս նկատմամբ‚ բա-

րի էր. հաճախ ներողամիտ‚ բայց և խիստ էր ու պահանջկոտ։ Չիմացողներին զիջումներ 

անել‚ կամ ծնողների «խաթեր» համար նրանց երեխաներին բարձր նիշեր նշանակել (վար-

ժարանում իմ սովորելու տարիներին կային աշակերտներ‚ որոնց ծնողները ռումինահայ 

համայնքի հարուստներից էին) նրա մոտ բոլորովին չկար։ Մի անգամ աշխարհագրության 

դասին ես դասս պարոն Պալճյանին շատ վատ պատասխանեցի‚ այնքան վատ‚ որ չիմացա 

անգամ‚ թե որտեղ է գտնվում Միսիսիպի գետը։ «Քեզ անբավարար պետք է նշանակեմ‚ – 

դժգոհ հայտարարեց նա»։ «Պարո՛ն Պալճյան‚  եթե ես անբավարար նիշ ստանամ‚ դասա-

րանս չեմ փոխի‚ – աշխատեցի մի կերպ փրկության եզր գտնել ես»։ Զգացի‚ որ ասածս 

խիստ մտահոգեց ուսուցչիս‚ զգացի‚ որ նա ներքին խռովք էր ապրում‚ մի քանի անգամ 

հուզված գնաց-եկավ դասարանում։ Որովհետև աղջիկ աշակերտի՝ իր դասարանը չփոխելը 

պախարակելի բան էր մեր վարժարանում և այդ բանը պարոն Պալճյանը շատ լավ գիտեր։ 

Բայց և զիջել‚ առարկան կատարելապես չիմացողին բարձր գնահատական դնել‚ կնշանա-

կեր հրաժարվել իր սկզբունքներից և ուրեմն՝ իջնել ուսուցչի վեհ բարձունքից։ Ի վերջո‚ նրա 

մոտ հաղթանակեց ուսուցիչը։ 

Ընդհանրապես‚ պարոն Պալճյանի դասերը շատ հետաքրքիր էին անցնում։ Ռումի-

ներեն լեզվի ժամերին‚ օրինակ‚ նա մեկ առ մեկ բոլորիս տետրերում գրում էր այդ օրը սո-

վորելիք մեր տառերը և հանձնարարում էր մեզ գրել յուրաքանչյուրից մի քանի տող։ Իսկ 
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պատմության դասին‚ երբ‚ ասենք‚ պատմում էր նոր տրվելիք նյութը‚ գրատախտակի վրա 

հաջողությամբ նկարում էր դասի հետ կապված մուլտիպլիկացիոն բնույթի զանազան 

նկարներ‚ որոնք թե՛ հետաքրքիր էին դարձնում դասը‚ և թե՛ աշխուժացնում էին բոլորիս։ 

Ընդհանրապես‚ պարոն Պալճյանը օրինակելի ձեռագիր ուներ և բավականին լավ կարողա-

նում էր նկարել։ Դասաժամի՝ մանավանդ երկրորդ կեսին‚ երբ նկատում էր‚ որ աշակերտ-

ները հոգնել էին‚ նրանց շարք էր կանգնեցնում և դուրս էր բերում բակ՝ զբոսանքի։ Այդ ժա-

մանակ խաղում էինք զանազան խաղեր‚ զբոսնում էինք‚ երգեր էինք երգում։ Պարոն Պալճ-

յանը նույնպես մեզ հետ միասին մասնակցում էր խաղերին‚ մեզ հետ միասին երգում էր 

զանազան երգեր։ 

Իսկ գաղափար տալու համար‚ թե նա ինչպիսի սիրով ու հոգատարությամբ էր կապ-

ված իր աշակերտների հետ‚ պատմեմ մի դեպք։ 

Ամեն տարի մայիսի կեսերին ավանդույթ էր‚ որ մեզ՝ Հայկական ազգային վարժա-

րանի աշակերտներիս‚ ուսուցիչների ղեկավարությամբ տանում էին Բուխարեստից արև-

ելք գտնվող Բընեասայի անտառները‚ զբոսանքի։ Այդպիսի զբոսանքներից մեկի ժամանակ 

մեր խմբի ղեկավարն էր պարոն Պալճյանը։ Տեղ հասնելուն պես մեր ղեկավարը կազմա-

կերպեց զանազան ժամանցներ. տղաների համար՝ վոլեյբոլի մրցումներ‚ մեզ՝ աղջիկներիս 

համար‚ աչքակապուկ խաղալ և այլն‚ ըստ որում ինքն էլ էր խաղում մեզ հետ։ Երեկոյան 

պարոն Պալճյանը բարձր դասարանի աշակերտների մի մեծ խմբի տարավ Բընեասայի 

մոտ գտնվող մի վայր՝ այցելության‚ իսկ մեզ պատվիրեցին սպասել իրենց։ Երբ մի քանի 

ժամ անց խումբը հետ վերադարձավ‚ պարզվեց‚ որ երկու աշակերտուհի կորել էին։ 

Տե՜ր Աստված‚ թե ինչպես այլայլվեց պարոն Պալճյանը‚ պարզապես անկարելի է 

պատմել։ Աչքներիս առաջ գունատվեց‚ շարժումները դարձան նյարդային‚ անհանգիստ‚ 

ասես տեղը չէր գտնում։ Անհապաղ հավաքեց բարձր դասարանի առավել ճարպիկ աշա-

կերտներից մի քանի հոգի և իսկույն մեկնեցին կորածներին որոնելու։ Ամբողջ մի քանի 

ժամ շրջակա անտառներում լսվում էին նրանց ձայնականչերը։ Ի վերջո‚ կորած երկու 

աշակերտներին գտան և խումբը հաղթականորեն մեզ մոտ վերադարձավ։ Պետք էր տեսնել 

պարոն Պալճյանի դեմքը։ Թեև նախկին գունատությունն ու անհանգստությունը կար‚ բայց 

մի տեսակ երկնային խաղաղություն էր իջել վրան։ Այդպես կարող էր հանդարտվել ու 

հանգստանալ միայն որդիներին գտած հայրը։ 
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Այո՛‚ պարոն Պալճյանը ոչ միայն հրաշալի ուսուցիչ էր‚ այլև բարեգութ հայր էր բո-

լորիս համար։ Եվ պատահական չէր‚ որ նա Հայրապետ դարձավ մի ամբողջ ժողովրդի 

համար»։ 

Ռեբեկա Մելքոնյան (Հայկական հանրապետության Գիտությունների Ակա-
դեմիայի տեխնիկական բաժնի աշխատակից)։ 

 

«Որպեսզի ես պատմեմ իմ անզուգական ուսուցչի՝ պարոն Պալճյանի մասին‚ պետք է 

սկսեմ փոքր-ինչ հեռվից։ Պիտի հիշեցնեմ‚ որ մեր դպրոցը՝ Բուխարեստում հայտնի «Մի-

սաքյան-Քեսիմյան ազգային վարժարանը»‚ բակում ուներ իր «Ծաղկոցիկը» այսինքն՝ 

մանկապարտեզը‚ որտեղ նախապես սկսում էին հաճախել հայազգի երեխաները և մեկ-

երկու տարի նախնական ուսումնառության մի շրջան անցնելուց հետո ընդունվում էին 

վարժարանի առաջին դասարան։ Իմ ժամանակ ծաղկոցիկի վարժուհին էր օրիորդ Սաթե-

նիկը‚ որը հռչակավոր հայազգի զորավար Անդրանիկի նշանածն էր եղել և իրերի բերումով 

այդպես էլ չէր ամուսնացել նրա հետ։ Եվ քանի որ մեր ծաղկոցիկը գտնվում էր դպրոցի 

բակում‚ բոլորս ճանաչում էինք աշակերտներից շատերին‚ որովհետև դասամիջոցների 

ժամանակ բակ իջնելով‚ նրանք խաղում էին մեզ հետ։ Գիտեինք նաև վարժարանի գրեթե 

բոլոր ուսուցիչներին։ Այս ժամանակվանից էր‚ ահա‚ որ ես՝ ծաղկոցիկի սանիկս‚ ճանաչել 

եմ պարոն Պալճյանին‚ թեև այդ ծանոթությունը‚ ինչպես դժվար չէ կռահելը‚ հեռակա բնույթ 

ուներ։ Գրեթե ամեն օր տեսնում էի նրան դասի գալիս‚ իրեն բնորոշ հանդարտ ու խոհական 

քայլվածքով‚ իր գեղեցիկ «ուսուցչական» պահվածքով‚ որն այնքան սազում էր նրան։ 

Տեսնում էի‚ թե ինչպես դպրոցի սաները խուռներամ շրջապատում էին սիրելի ուսուցչին ու 

անհապաղ ծայր էր առնում աշխույժ ու կենդանի խոսակցությունը։ Ա՜խ‚ ինչպես էի ես 

նախանձում նրանց... 

Այս բոլորից հետո հասկանալի էր իմ անսահման ոգևորությունը‚ երբ 1934 թվակա-

նին ծաղկոցիկն ավարտելու պես անմիջապես ընդունվեցի «Միսաքյան-Քեսիմյան ազգային 

վարժարան» և իմացա‚ որ մեզ ռումիներեն լեզու է դասավանդելու պարոն Պալճյանը։ 

Առաջին իսկ դասը պարոն Պալճյանը սկսեց շատ հետաքրքիր։ Անթերի ռումիներե-

նով նա մեզ սկզբում ծանոթացրեց իր առարկային‚ ասաց‚ որ ինքը շատ է սիրում աշխա-

տասեր երեխաներին‚ որ բոլորը պետք է աշխատեն լավ սովորել ռումիներեն լեզուն‚ որը 

երկրի պետական լեզուն է։ Խոսելու ամբողջ ընթացքում նա գործածում էր պարզ բառեր ու 

արտահայտություններ՝ մեզ մինչև վերջ հասկանալի լինելու համար‚ օգտագործում էր զա-

նազան սրամտություններ‚ պատկերավոր համեմատություններ‚ կատակներ էր անում 
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աշակերտների հետ և դրա համար էլ դասը շատ ուրախ էր անցնում։ Ներածական խոսքն 

ավարտելուց հետո մեզնից յուրաքանչյուրի տետրի ձախ կողմում իր գեղեցիկ ու հստակ 

ձեռագրով գրեց ռումիներեն առաջին մի քանի տառերը և հանձնարարեց‚ որ այդ տողերը 

մենք լրացնենք։ Այսպես սկսվեց մեր առաջին դասը։ Եվ այդ ժամանակվանից ինձ մոտ 

ամենաջերմ հիշողություններ են մնացել պարոն Պալճյանի վերաբերյալ։ Ես իհարկե չեմ 

ցանկանում վատաբանել վարժարանի մյուս ուսուցիչներին։ Նրանց թվում էլ‚ անկասկած‚ 

կային լավերը‚ բայց չեմ կարող չընդգծել‚ որ պարոն Պալճյանի՝ որպես գիտակ մանկավար-

ժի որակը անհամեմատ բարձր էր բոլորից։ Դրա պատճառը նախ այն էր‚ որ նա մանկա-

վարժ էր‚ ինչպես ընդունված է ասել հոգով ու արյունով‚ մանկավարժ էր ի բնե։ Չմոռա-

նանք‚ որ նրա մայրն էլ ամբողջ Բուխարեստի հայությանը հայտնի «Սիրանույշ վարժու-

հին» էր‚ ով այդ ասպարեզում աշխատել էր շատ տարիներ և հռչակված էր որպես համբա-

վավոր ուսուցչուհի։ Իսկ արյան կանչը‚ գոնե իմ կարծիքով‚ շատ կարևոր հանգամանք է 

մասնագիտություն ընտրելու հարցում։ 

Եվ ապա‚ որ պակաս կարևոր չէր‚ պարոն Պալճյանը հիմնավորապես ծանոթ էր 

եվրոպական դասական մանկավարժության առաջադիր սկզբունքներին և այդ բնագավա-

ռում ձեռք բերած իր հարուստ գիտելիքները հիանալի կերպով կարողանում էր ներդնել 

վարժարանի՝ իր աշխատանքային գործունեության մեջ։ Չմոռանանք‚ որ մեր վարժարանի 

ուսուցիչներից նա միակն էր‚ որն ավարտել էր Պետական Համալսարան և հենց մանկա-

վարժության բաժինը։ Իսկ համալսարանական մակարդակ ունեցող և մանկավարժական 

սիստեմատիկ կրթություն ստացած ուսուցիչը՝ գոնե վարժարանում սովորելու իմ ժամա-

նակահատվածում‚ հազվագյուտ երևույթ էր։ 

Այս բոլորի համամիասնությունն էր պատճառը‚ որ պարոն Պալճյանը մեզ համար 

հենց սկզբից իսկ դարձավ համընդհանուր հիացմունքի ու հարգանքի առարկա‚ որպես նոր 

մանկավարժության մեթոդներով առօրյա աշխատանքում ղեկավարվող ուսուցիչ։ Այս կա-

պակցությամբ բերեմ փոքրիկ‚ բայց բնորոշ օրինակ։ 

Պարոն Պալճյանն ուներ մի հազվագյուտ ինքնահոս‚ որի նմանը ոչ միայն ես‚ այլև 

մեր դասարանի աշակերտներից և ոչ մեկը չէր տեսել։ Այդ գրչով էր նա դասամատյանում 

կատարում իր նշումները‚ այդ գրիչով էր մեր տետրերում գրում այն տառերը‚ որոնք պետք 

է օրինակեինք‚ այդ գրչով էր կատարում իր այլևայլ գրառումները և այլն։ Սակայն այդ գրի-

չը մեկ այլ և մեզ համար անփոխարինելի մի դեր էլ ուներ։ Եթե աշակերտը իր գրավոր 

աշխատանքը կատարած էր լինում շատ օրինակելի‚ ապա պարոն Պալճյանը դասի ժամա-
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նակ իր գրիչը տալիս էր տվյալ աշակերտին‚ որպեսզի նա դրանով գրի օրվա նոր դասը։ Եվ 

պետք էր տեսնել‚ թե մենք ինչպիսի՜ ջանասիրությամբ էինք կատարում գրավոր տրված 

մեր հանձնարարությունները‚ որպեսզի բախտ ունենայինք գեթ մեկ անգամ գրելու պարոն 

Պալճյանի գրիչով... 

Աշակերտներին խրախուսելու մանկավարժական մի մեթոդ էր սա‚ որի կիրառու-

թյունը ընդունում և խրախուսում էին շատ ականավոր մանկավարժներ‚ որոնց թվում Հեն-

րիխ Պեստալոցցին‚ Ջոն Դյուին և ուրիշներ։ 

Դասի ժամանակ մեր ուսուցիչը խիստ էր‚ բայց ոչ չար։ Երբ նկատում էր‚ որ հոգնել 

ենք‚ հենց դասարանում կազմակերպում էր որոշ հանգստացուցիչ վարժություններ։ Նրա 

հրամանով‚ օրինակ‚ դասարանում քառաշարք կանգնած աշակերտների առաջին շարքը 

կանգնում էր‚ ապա նստում‚ դրան հետևում էր մյուս շարքը‚ ապա երրորդը‚ չորրորդը և 

այսպես մի քանի անգամ։ Հատուկ վարժություններ էր մտածել մատները հանգստացնելու 

համար‚ և մանավանդ աջ ձեռքի մատները‚ որը կատարում էինք մեթոդիկ հաջորդականու-

թյամբ և այլն։ Բոլոր այդ վարժությունները դասի ժամանակ կատարում էինք պարբերաբար 

և ինքը՝ մեր ուսուցիչը‚ այդ վարժությունները կատարում էր մեզ հետ։ 

Բայց ամենակարևորը‚ որ կամենում եմ ընդգծել Պալճյան-մանկավարժի դպրոցա-

կան գործունեության մեջ‚  նրա անխտրական վերաբերմունքն էր աշակերտներիս նկատ-

մամբ‚ նրա հավասարասիրությունը։ Մեր դասարանը‚ որ բաղկացած էր մոտ քառասուն 

հոգուց‚ իր կազմում ուներ թե՛ ամբողջ Բուխարեստում հայտնի հարուստների‚ թե՛ սովո-

րական ունեևորների‚ թե՛ համեստ կարողության տեր աշխատավորների երեխաներ‚ կա-

յին‚ վերջապես‚ այնպիսինները‚ որոնք բառիս իսկական իմաստով դուրս էին գալիս աղ-

քատ ընտանիքներից։ Եվ ոչ մեկս երբեք չենք տեսել‚ որ պարոն Պալճյանը որևէ խտրակա-

նություն դներ աշակերտներիս միջև‚ կամ ընդգծված մոտեցում հանդես բերեր ասենք՝ 

դեպի ունևորների երեխաները։ Բոլորը նրա համար բացարձակապես հավասար էին‚ գնա-

հատվում էին միայն և բացառապես ըստ գիտելիքների և կարող էին բավարար կամ անբա-

վարար ստանալ ում երեխան էլ որ լիներ։ Եվ հավասարասիրության այս քաղաքականու-

թյունը անցնում էր նաև մեզ՝ աշակերտներիս։ Մենք‚ օրինակ‚ գիտեինք‚ որ մեր մեջ կային 

հարուստների երեխաներ‚ տեսնում էինք‚ որ ասենք՝ նախաճաշի ժամանակ տարբեր չա-

փով էին գումար հավաքում տարբեր երեխաներից‚ և միայն այսքան։ Չէինք էլ մտածում‚ որ 

այստեղ ինչ-որ հարուստի ու աղքատի հարց կա‚ որովհետև դպրոցում այդպիսի հարց 
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ընդհանրապես չկար։ Ամեն ինչ արվում էր‚ որպեսզի խտրականություն չզգային մանա-

վանդ աղքատների երեխաները։ 

Մի անգամ պարոն Պալճյանը բոլորիս դասարանից դուրս հրավիրեց և նստելով իր 

սեղանի մոտ‚ հրահանգեց մեկ առ մեկ մտնել ներս։ Սկսեցինք ներս մտնել և գրավել մեր 

տեղերը՝ այդպես էլ ոչինչ չհասկանալով։ Նկատել էինք‚ որ պարոն Պալճյանը իր անզուգա-

կան ինքնահոսով ինչ-որ նշումներ էր անում դասամատյանում‚ յուրաքանչյուրիս անվան 

դիմաց‚ բայց դարձյալ չէինք հասկանում եղելությունը։ Որոշ ժամանակ անց‚ չեմ հիշում որ 

տոնի կապակցությամբ‚ դպրոցի դահլիճում տեղի ունեցած հանդիսավոր արարողությու-

նից հետո հանկարծ ներս մտան տնօրինության ներկայացուցիչները և սկսեցին աշակերտ-

ներիս փոքրիկ տուփերով նվերներ բաժանել։ Զարմանալու բան‚ ճիշտն ասած‚ չկար։ Եկե-

ղեցական կամ ազգային այլևայլ հանդիսությունների ժամանակ‚ հաճախ էր պատահում‚ որ 

այդ կապակցությամբ մեզ նվերներ էին բաժանում‚ ասենք՝ մրգեղեն‚ քաղցրավենիքներ‚ 

գրենական պիտույքներ։ Բայց այս անգամ նվերները‚ եթե կարելի է այսպես ասել‚ տնտե-

սական բնույթ ունեին‚ այսինքն՝ հագուստեղեն էին‚ կոշիկներ‚ գուլպաներ։ Շատ հետո և բո-

լորովին պատահաբար իմացանք եղելությունը։ Պարզվեց‚ որ այն ժամանակ մեկ առ մեկ 

աշակերտներին ներս թողնելով‚ պարոն Պալճյանը ուշադրությամբ զննել է յուրաքանչյու-

րին‚ պարզել է ում ինչ է հարկավոր‚ այդ մասին համապատասխան գրությամբ դիմել է 

դպրոցի հոգաբարձությանը‚ սա էլ՝ Թեմական խորհրդին‚ և կարիքավոր աշակերտներին 

համապատասխան օգնություն է ցույց տրվել։ Իսկ որպեսզի այդ օգնությունը նրանց համար 

վիրավորական չլինի‚ այն տրվել է որպես տոնական նվեր... 

Պարոն Պալճյանի այս «ստուգումները» կրկնվեցին էլի մի քանի անգամ և տարբեր 

ձևերով։ 

Չորս տարի սովորեցի մեր Ազգային վարժարանում‚ անընդհատ աշակերտելով պա-

րոն Պալճյանին‚ գիտելիքների ու վարվեցողության անսպառ պաշարներ ստանալով նրա-

նից և վայելելով նրա ջերմ հոգատարությունը»։ 

Մանուկ Մանուկյան (Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինս-
տիտուտի  երաժշտության տեսության և դասավանդման մեթոդիկայի ամբիո-
նի վարիչ‚ արվեստագիտության թեկնածու)։ 

 

«Երբ անցնում է հիսուն տարի‚ մարդն իր ուսուցիչների մասին միշտ հաճույքով է 

հիշում‚ որովհետև այն կապված է մանկության՝ մարդկային կյանքի ամենաերջանիկ ժա-

մանակաշրջանի հետ։ Սակայն կան ուսուցիչներ‚ որոնք մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ խոր 
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հետքեր են թողել։ Ինձ համար այդպիսին է եղել Բուխարեստի «Միսաքյան-Քեսիմյան ազ-

գային վարժարանի» ուսուցիչ Կարապետ Պալճյանը։ 

Երիտասարդ‚ բարյացակամ և միաժամանակ պահանջկոտ‚ բազմակողմանիորեն 

զարգացած և միշտ պատրաստ իր գիտելիքները հաղորդելու աշակերտներին՝ այդպիսին 

էր մեր բոլորի սիրելի պարոն Պալճյանը։ Նա ինձ դասավանդել է աշխարհագրություն‚ 

պատմություն‚ բնագիտություն. առարկաներ‚ որոնք շատ հետաքրքիր են բնույթով։ Պարոն 

Պալճյանը երբեք չէր բավարարվում դասագրքի գիտելիքներով։ Դասավանդելու ընթացքում 

նա միշտ ավելացնում էր մի որևէ հետաքրքիր փաստ‚ ուշագրավ դրվագ‚ իր անձնական 

վերաբերմունքը այս կամ այն երևույթի նկատմամբ։ 

Ավագ դասարանի աշակերտներս արդեն ունեինք մեր գնահատականները յուրա-

քանչյուր ուսուցչի մասին։ Մենք՝ աշակերտներս‚ թեկուզ ներքին ընկալմամբ‚ կարողանում 

էինք տարբերել ուսուցչին վարժապետից։ Իսկ պարոն Պալճյանը բոլորիս միահամուռ ու 

հաստատուն կարծիքով‚ ուսուցիչ էր բառիս ամենաբովանդակալից իմաստով։ Մի անգամ‚ 

երբ հնչեց դասամիջոցի զանգը‚ և նա իրեն բնորոշ խոհական քայլվածքով հանդարտ դուրս 

եկավ դասարանից‚ աշակերտներից մեկը այսպիսի միտք ասաց. «Մենք պարոն Պալճյանին 

անվանում ենք ուսուցիչ ճիշտ այնպես‚ ինչպես ուսուցիչ են անվանել Մեսրոպ Մաշտոցին»։ 

Գիտեինք‚ որ պարոն Պալճյանը ավարտել է Բուխարեստի համալսարանի բանասի-

րա-փիլիսոփայական ֆակուլտետը‚ իսկ համալսարանական կրթություն ունեցող ուսու-

ցիչները մի քանիսն էին ընդամենը մեր հայկական դպրոցում։ Բանն իհարկե միայն հա-

մալսարանական կրթության մեջ չէ‚ շատ կարևոր են ուսուցչի մարդկային հատկություն-

ները և մանկավարժական ձիրքը։ Մեր սիրելի ուսուցիչը բացի համալսարանական կրթու-

թյունից‚ օժտված էր նաև այդպիսի վեհ հատկություններով ու ձիրքերով։ Մեզ՝ աշակերտ-

ներիս և ընդհանրապես քաղաքի ազգաբնակչությանը հարգանք‚ պատկառանք էր պատ-

ճառում և այն հանգամանքը‚ որ մեր ուսուցիչը ազասեր էր և լավ տիրապետում էր հայոց 

լեզվին‚ հայ գրականությանը և պատմությանը‚ ըստ որում չունենալով հայագիտական 

բարձրագույն կրթություն։ Նա մեզ ներարկում էր սեր և հարգանք Հայաստանի‚ նրա նվա-

ճումների հանդեպ։ 

Պարոն Պալճյանը ամեն պատշաճ առիթով մեզ մղում էր դեպի աշխատասիրություն 

և գիտելիքներ։ Մինչև այսօր հիշում եմ նրա հետևյալ խոսքերը. «Երբ երեկոյան գլուխդ 

դնում ես բարձին‚ հիշիր‚ թե այսօր ինչ նոր բան ես սովորել»։ 
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Ես պարտական եմ իմ նախկին ուսուցչին ոչ միայն Բուխարեստի ազգային վարժա-

րանում ստացած դաստիարակության համար‚ խորանիստ գիտելիքների‚ այլև իմ կյանքի 

հետագա ուղու համար։ Այդ նա էր‚ որ հորս հետևողականորեն համոզեց‚ որ ես հայկական 

վարժարանն ավարտելուց հետո ուսումս շարունակեմ ռումինական լիցեյում և ստանամ 

բակալավրի վկայական։ 

Ռումինական կառավարությունթ‚ չնայած արվող բազմատեսակ հավաստիացումնե-

րին‚ շատ էր չէր խրախուսում օտարազգի երեխաների՝ բարձրագույն ուսումնական հաս-

տատություններում ուսումը շարունակելը‚ իսկ մեր ընտանիքի համար‚ որի ֆինանսական 

հնարավորությունները առավել քան սահմանափակ էին‚ իրենց երեխայի համար այդպիսի 

քայլի դիմելը գրեթե անիրականանալի երազ էր։ Պարոն Պալճյանի՝ հորս համոզելու հե-

տևանքով‚ իմ՝ լիցեյ ընդունվելու ու ավարտելու շարունակությունը եղավ Մայր Հայրենի-

քում բարձրագույն կրթություն ստանալս և հետագայում իմ ամբողջ գիտամանկավարժա-

կան գործունեությունը։ 

1945 թիվ։ Ռումինահայ գաղութի պատվիրակությունը վերադարձել էր Մայր Հայրե-

նիք‚ Սովետական Հայաստան կատարած այցելությունից հետո։ Բուխարեստի կենտրո-

նում‚ ինչպես հայտնի է‚ կողք-կողքի գտնվում են հայկական համայնքի կրթական-մշակու-

թային օջախները՝ հայկական «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցին‚ դպրոցը‚ «Հայ Մշակույ-

թի տունը» և «Հայաստանյան ճակատ» ակումբը։ Կիրակի օր էր։ Հավուր պատշաճի պատա-

րագից հետո եկեղեցու բակում մեծ միտինգ էր‚ որտեղ հայրենիքից վերադարձած պատվի-

րակները ոգևորված ու հիացմունքով պատմում էին Հայաստանի նվաճումների մասին։ 

Նորընծա վարդապետ Վազգեն Պալճյանը խոսում էր Մայր Հայրենիքի էկոնոմիկայի‚ գի-

տության և արվեստի նվաճումների‚ բնությունը վերափոխելու‚ հանրապետությունում կա-

տարվող կանաչապատման վիթխարի աշխատանքների մասին։ Վարդապետը պատմում 

էր‚ պատմում‚ իսկ ես‚ ասես կախարդված‚ նայում էի նրան... 

Որ պարոն Պալճյանը բանավոր խոսքի մեծ հմայք ուներ‚ բոլորս գիտեինք‚ բայց այն 

ինչ տեսա և ինչին ականջալուր եղա եկեղեցու բակում‚ վեր էր ամեն պատկերացրածից։ 

Դեմքը ներքին ապրումներից գունատվել էր‚ ասես պայծառացել և հենց դրա համար էլ՝ 

ավելի սիրելի էր դարձել։ Աչքերը հուզմունքից փայլում էին‚ բոցկլտում մի տեսակ ներքին 

անբացատրելի փայլով‚ որն ուրիշ անգամ ոչ մեկս չէինք տեսել։ Մայր Հայաստանի գեղեց-

կությունները նկարագրելիս՝ շուրթերը դողում էին։ Իսկ վերջում‚ երբ պատմելուց‚ ներկա-

յացնելուց‚ վերլուծելուց հետո մի քանի քայլ առաջ եկավ և դիմեց բոլորիս «Մայր Հայրենի-
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քեն ու Սուրբ Էջմիածնեն ձեզի ողջո՜ւյն եմ բերած» բարձրագոչ բացականչությամբ‚ եկեղե-

ցու բակը դղրդաց ծափահարություններից։ Քանի՜-քանի՜ հոգի՝ շուրջս կանգնածներից‚ 

սրբում էին աչքերից թափվող արցունքները։ 

Երբ 1948 թ. հուլիսի 5-ին մեր քարավանը ժամանեց Երևան‚ նայեցի դեպի Քանաքեռի 

ու Նորքի ծառապատած բարձունքները և հիշեցի իմ նախկին ուսուցչի ոգևորված դեմքը և 

ելույթը եկեղեցու բակում կայացած միտինգին ժամանակ։ 

Անցան տարիներ։ Իմ նախկին սիրելի ուսուցիչ պարոն Պալճյանը այսօր՝ Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Վազգեն Առաջինը‚ մեծ թափով ծավալեց իր մարդասիրական և հայ-

րենանվեր գործունեությունը։ Նա դարձավ բոլորի կողմից շատ հարգված և գնահատված 

համաշխարհային դեմք‚ ով իր ամբողջ ուժն ու եռանդը ի գործ դրեց աշխարհի ժողովուրդ-

ների միջև բարեկամության և խաղաղության ամրապնդման համար։ 

1978 թ. դեկտեմբերին Բուխարեստի նախկին «Միսաքյան-Քեսիմյան» հայկական ազ-

գային վարժանի տարբեր տարիների շրջանավարտ սաներս հավաքվեցինք և գնացինք 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ շնորհավորելու Վեհափառ Հայրապետին իր ծննդյան 70-

ամյակի առթիվ։ Մեզնից մի քանիսը խոսեցին‚ ցանկացան Վեհափառին քաջառողջություն 

և երկար կյանք‚ արտահայտեցին լավագույն բարեմաղթություններ։ Իր պատասխան խոս-

քում Նորին Սուրբ Օծություն Վազգեն Կաթողիկոսը շնորհակալություն հայտնեց իր նախ-

կին աշակերտներին ջերմ և հուզիչ խոսքերի համար‚ նրա համար‚ որ չենք մոռացել մեր 

ուսուցչին։ Եվ ի՜նչ հիանալի հիշողություն. նշեց բոլորիս անուն-ազգանունները‚ ինչպես 

տարիներ առաջ մեր դպրոցում։ Վեհափառը գոհունակություն հայտնեց‚ որ իր նախկին 

աշակերտները‚ որտեղ էլ լինեն‚ հայրենիքում թե սփյուռքում‚ միշտ իրեն հիշում և գալիս են 

այցելության։ «Բայց ինձ համար‚ – ավելացրեց նա‚ – ամենահաճելին և ամենաթանկը մեր 

այսօրվա հանդիպումն է‚ որովհետև այն տեղի է ունենում մեր թանկագին Մայր Հայրենի-

քում‚ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում։ Դուք ներգաղթել եք և մեր Հանրապետության‚ ամ-

բողջ Խորհրդային երկրի ժողովրդի հետ մասնակցել մեր հայրենիքի նոր կյանքի կառուց-

մանն ու առաջընթացին»։ 

Կլանված լսում էի‚ ինչպես տարիներ առաջ։ Տեսնում էի բարի և իմաստուն աչքերը‚ 

լսում էի նույն հանդարտ ու գորովալից ձայնը‚ ունկնդրում էի այն խորիմաստ խոսքերը‚ ինչ 

որ աշակերտական տարիներիս։ Բայց ափսո՜ս‚ որ անողոք ժամանակը և Հայրապետական 

բազմաթիվ հոգսերը ավելի ու ավելի որոշակի են թողնում իրենց հետքերը... 
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Տարբեր առիթներով գնացել ենք Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին՝ Վեհափառ Հայրապե-

տին տեսնելու։ Վերջին հանդիպման ժամանակ առաջարկություն մտցրեցինք. Վեհափառ 

Հայրապետի ութսունամյա հոբելյանի ժամանակ‚ որը լրանալու է‚ ինչպես հայտնի է‚ 1988 

թ. աշնանը‚ իրենց ալեզարդ ուսուցչին շնորհավորելու գան ոչ միայն Խորհրդային Հայաս-

տան հայրենադարձված և հայրենի երկրում ապրող նրա նախկին աշակերտները‚ այլև 

սփյուռքաբնակները‚ որոնք‚ ի դեպ‚ փոքր թիվ չեն կազմում։ Մեր այս առաջարկությանը Վե-

հափառը հավանություն տվեց և ասաց‚ որ այդ մտահղացումը ըստ ամենայնի իրականաց-

նելու համար պետք է նախապատրաստական ու կազմակերպչական աշխատանք տանել։ 

Ի սրտե ցանկանում եմ‚ որպեսզի իրականանա բոլորիս այս իղձը‚ 1988 թվականին 

նորից հավաքվենք ու խանդավառութամբ գնանք շնորհավորելու մեր ուսուցչին‚ մարդկա-

յին հոգիների իսկական ճարտարապետին»։ 

Հակոբ Առաքելյան (Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի օտար լե-
զուների ամբիոնի վարիչ‚ դոցենտ)։ 

 

Սեպտեմբերի 20. – Լևոն-Կարապետ Պալճյանը Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակա-

պետք» հայկական եկեղեցու ավագերեց Տ. Իգնատիոս ավագ քահանա Քիլիմյանի ընկե-

րակցությամբ‚ դուրս է գալիս Բուխարեստից դեպի Հունաստան‚ վարդապետական ձեռնա-

դրության համար։ 

«Ինչպես Եվրոպայի մեծ մասը‚ այնպես էլ Ռումինիան‚ այդ տարիներին 

գտնվում էր ֆաշիստական Գերմանիայի ռազմական տիրապետության ներքո։ 

Գերմանիայի նվաճած բազմաթիվ երկրների տարածքում գտնվող միակ բարձր-

աստիճան հոգևորականը‚ որն իրավասու էր իրականացնել իմ ձեռնադրությու-

նը‚ Հունաստանի հայկական թեմի առաջնորդ Կարապետ եպիսկոպոս Մազլըմ-

յանն էր‚ որը‚ հասկանալի է‚ գտնվում էր Աթենքում։ Այդ էր ահա‚ դեպի Հունաս-

տան մեր առաքելության շարժառիթը»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. մարտի 28-ի հարցազրույցից։ 

Սեպտեմբերի 23. – ՈՒղևորները‚ անցնելով Բուխարեստ-Սոֆիա-Սկոպիե-Սալոնի-

կի-Աթենք ուղեգծով‚ հասնում են Աթենք։ 

«Բուխարեստից մինչև Աթենք՝ երկաթուղով կատարվող մեր ուղևորությունը‚ 

որը խաղաղ պայմաններում պետք է տևեր 8-10 ժամ‚ երկարաձգվեց  ամբողջ 

հինգ օր՝ փոխադրամիջոցների խիստ անկանոնության և գնացքների մեծ ուշա-

ցումների պատճառով։ Ծանր պատերազմի հետևանքները դեռ երևում էին ամեն 
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քայլափոխում։ Գնացքներում չափազանց խիստ էր հսկողությունը‚ ամբողջ ճա-

նապարհորդության ընթացքում բազմաթիվ անգամ և բազմապիսի ստուգումնե-

րի ենթարկվեցինք։ Մեր ուղևորության ընթացքում գնացքը մի քանի անգամ 

ռմբակոծվեց անգլո-ամերիկյան ռազմական օդանավերի կողմից‚ իհարկե եղան 

և մարդկային զոհեր։ Դժվարություններով և մահացու վտանգներով լի այսպիսի 

պայմաններում‚ կիրակի օրն առավոտյան‚ վերջապես հասանք Աթենք‚ և պա-

տահաբար հանդիպած մի տեղացի հույնի օգնությամբ տեղավորվեցինք քաղաքի 

հանրային հյուրանոցում։ Կեսօրվա ժամին նույն այդ հույն քաղաքացին բարեհո-

գաբար առաջնորդեց մեզ Կրիեզի փողոցի վրա գտնվող հայկական եկեղեցին‚ 

որը գտնվում էր քաղաքի մյուս ծայրում‚ մեր հյուրանոցից բավական հեռու։ Երբ 

հասանք եկեղեցի‚ պատարագն արդեն վերջացել էր‚ և ժողովուրդը՝ ցրվել։ Մնա-

ցել էին միայն սակավաթիվ պատահական մարդիկ‚ եկեղեցու մոմավաճառը և մի 

քանի հավատացյալներ։ Նրանցից մեկն էլ մեզ առաջնորդեց Աթենքի հայոց Թե-

մական խորհրդի անդամ Միհրան Փափազյանի բնակարանը։ Թե՛ հյուրանոցից 

եկեղեցի‚ և թե՛ եկեղեցուց մինչև Փափազյանի բնակարանն ընկած տարածու-

թյունը‚ որն‚ ի դեպ‚ դարձյալ բավականին երկար էր‚ մենք գնացինք ոտքով։ 

Պատճառն այն էր‚ որ նույնիսկ քաղաքային տրանսպորտը՝ ավտոբուսները‚ 

տրոլեյբուսները‚ տրամվայներն ու տաքսիները‚ նույնիսկ անհատական օգտա-

գործման մասնավոր մեքենաները գերմանացիները բռնագրավել էին։ Այդ կարգի 

փոխադրական բոլոր միջոցները սպասարկում էին միայն և բացառապես գեր-

մանացիներին‚ ինչպես նաև այն հույներին‚ որոնք աշխատում էին նրանց հա-

մար։ 

Միհրան Փափազյանը մեզ ընդունեց շատ սիրալիր ու բարեկամաբար‚ երկար 

ժամանակ մտերմիկ զրույց ունեցավ մեզ հետ‚ հանգամանորեն տեղեկություններ 

հարցրեց ռումինահայ գաղութի վիճակի‚ նրա ներքին-տնտեսական դրության 

մասին։ Միհրան Փափազյանը նվիրված հայրենասեր էր‚ հայ ժողովրդի ազգային 

շահերի ջերմ նախանձախնդիր և‚ որ պետք է ընդգծել‚ չէր համակրում գերմանա-

ցիներին։ Մինչև վերջ էլ նա հոգատար վերաբերմունք ունեցավ մեր նկատմամբ‚ 

և իրեն ներկայանալու հաջորդ օրը մեզ տարավ Հունաստանի հայկական թեմի 

առաջնորդ Կարապետ արքեպիսկոպոս Մազլըմյանի մոտ‚ որն ապրում էր 

Աթենքի ծայրամասը հանդիսացող Ֆալերո արվարձանում։ 
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Կարապետ Մազլըմյանը նույնպես բարեկամաբար ընդունեց մեզ և հավանու-

թյուն տվեց ձեռնադրվելու իմ ցանկությանը‚ պայմանով սակայն‚ որ ձեռնադրու-

թյունը հետագայում վավերացվի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմից։ 

Կարապետ Մազլըմյանը հավատավոր և ավանդապահ‚ հին սերնդի հարգված 

հոգևորականներից էր‚ մինչև վերջ նվիրված հայ եկեղեցուն‚ Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածնին  և Խորհրդային Հայաստանին։ Հունահայ համայնքում ծավալած ողջ 

գործունեության ընթացքում նա քիչ ջանք ու եռանդ չխնայեց տեղի հայության 

մեջ արմատավորելու սերը դեպի Խորհրդային Հայրենիքը և ամրապնդելու հա-

վատը դեպի համայն հայության հոգևոր կենտրոնը‚ դեպի Սուրբ Էջմիածինը։ 

Ինչպես հայտնի է‚ 1943 թ. նոյեմբերի 28-ից մինչև դեկտեմբերի 1-ը‚ Պարսկաս-

տանի մայրաքաղաք Թեհրանում տեղի էր ունենալու դաշնակից երեք պետու-

թյունների՝ Խորհրդային Միության‚ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Մեծ–

բրիտանիայի ղեկավարների Կոնֆերանսը‚ որը պետք է քննարկեր պատերազմի 

ավարտի‚ Եվրոպայում երկրորդ ճակատի բացման‚ աշխարհի հետպատերազմ-

յան կառուցվածքի և այս կարգի ուրիշ հարցեր։ Մազլըմյանը մեծ հավատ ուներ 

այդ կոնֆերանսի վերաբերյալ։ Նա խորապես համոզված էր և միանգամայն լա-

վատեսորեն տրամադրված‚ որ Թեհրանի կոնֆերանսում կայացված որոշումնե-

րով և այդ կոնֆերանսի մշակած նոր միջոցառումներով վերջնականապես 

կջախջախվի հիտլերյան ռազմական մեքենան։ Լինելով Խորհրդային իրավա-

կարգի ջերմ կողմնակից‚ նա տիվ և գիշեր աղոթում էր Երկրորդ Համաշխար-

հային պատերազմում Խորհրդային Միության հաղթանակի համար»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1985 թ. փետրվարի 27-ի հարցազրույ-
ցից։ 

Սեպտեմբերի 23-27. – Լևոն-Կարապետ Պալճյանը Իգնատիոս ավագ քահանա Քի-

լիմյանի հետ ուսումնասիրում են Աթենքի պատմական հուշարձանները (Ակրոպոլիսի 

ժայռ‚ Պարթենոն‚ Օլիմպիական Զևսի տաճար‚ Հեփեսոսի տաճար‚ «Հողմերի աշտարակ» և 

այլն)։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա. կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ 

(«Grenzübertrittcshein Sudost № V/980»)։ 
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Սեպտեմբերի 27. – Աթենքի հայկական «Սուրբ Կարապետ» եկեղեցում Լևոն-Կարա-

պետ Պալճյանը ստորագրում է հոգևոր գործունեության նվիրվելու վերաբերյալ իր «ՈՒխ-

տագիրը»։ 

ՈՒխտագիրը. «Կուխտեմ հավատարիմ մնալ Հայաստանյայց Առաքելական 

Սուրբ Եկեղեցվո բոլոր օրենքներուն և Հայրապետական կանոններուն‚ հպատա-

կիլ վերին իշխանության բոլոր հրահանգներուն‚ հավատարիմ մնալ Ս. Էջմիած-

նի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին ու Հոգևոր Գերագույն Խորհրդի բոլոր հրա-

հանգներուն‚ ու աշխատիլ իմովսանն հայ Առաքելական Ս. Եկեղեցվո պայծա-

ռությանը և արարողություններու ու ծեսերու անխախտ պահպանությանը։ 

Կուխտեմ նաև‚ իմ բոլոր ուժերովս նվիրվիլ հայ համայնքի և հայ կյանքի կա-

րիքներուն ու ժողովուրդի շահերու պաշտպանությանը»։ 

Գալփագյան Հովհ. «Ռումանահայ գաղութը»‚ Երուսաղեմ‚ 1979թ.‚ էջ 125։ 

Սեպտեմբերի 29-30. – Աթենքում (Հունաստան)‚ Տուրղուդի Ֆիքսի հայոց «Սուրբ Կա-

րապետ» եկեղեցում‚ Հունաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Կարապետ արքեպիսկոպոս 

Մազլըմյանի ձեռքով‚ Ռումինական Թեմական Խորհրդի անդամ Ռուբեն Իսրայելյանի 

կնքահայրությամբ տեղի է ունենում Լևոն-Կարապետ Պալճյանի վարդապետական ձեռ-

նադրությունը։ Ըստ այդմ՝ նա վերանվանվում է ՏԵՐ ՎԱԶԳԵՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ։ 

Վարդապետական ձեռնադրության վկայականը. «Ռումանահայ Թեմական 

Խորհրդո և Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցվո ավագերեց Արժա-

նապատիվ Տ. Իգնատիոս քահանա Քիլիմյանի պաշտոնական դիմումին և գրա-

վոր ու բերանացի բացատրություններուն վրա՝ 

Նկատելով‚ որ Թեմակալ առաջնորդ Տ. Հուսիկ Սրբազան Արքեպիսկոպոսի 

վախճանումով թափուր մնացած տեղվույն Առաջնորդական Աթոռի համար Պե-

տության կողմե Ռումանահայության կողմե շնորհված հիմնական կանոնագիրը 

պարտադիր կընե տեղվույն մեջ թեմակալ Առաջնորդ եպիսկոպոսի և կամ փո-

խանորդ վարդապետի մը գոյությունը։ 
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Նկատելով‚ որ ներկայի պայմաններուն մեջ առ այն հոգևոր վերին իշխանու-

թյան հավանությունն ու հաճություն ձեռք բերել բացարձակապես անկարելի 

եղած է. 

Նկատելով սակայն Ռումանահայ գաղութի գոյության և պահպանության ան-

հրաժեշտությունն ու հրամայական պահանջը‚ հավանեցա մատուցած խնդրան-

քին ընթացք տալ հանուն Ռումանահայ թեմին՝ վարդապետական ձեռնադրու-

թյուն կատարելով հանձին տեղվույն ազգայիններեն Տիար Կարապետ Պալճյանի‚ 

համոզում գոյացնելով ընծայացուին ձեռնհասության և արժանավորության 

մասին‚ և ըստ այնմ ալ՝ ներկայի սեպտեմբերի 29-ի և 30-ի Դշ. և Եշ. օրերու մեջ... 

ընծայու պարոն Կարապետ Պալճյանը՝ Դպիր‚ Կիսասարկավագ‚ Ավագ Սար-

կավագ‚ Քահանա‚ Աբեղա և Վարդապետ ձեռնադրեցի‚ համաձայն հայ Առաքե-

լական Սուրբ Եկեղեցվո կանոնաց և օրենսդրության‚ վերակոչելով զայն Տ. Վազ-

գեն վարդապետ։ 

Այսու պատեհությամբ նկատի առնելով տեղվույն մեջ նորապսակ վարդապե-

տեն իրեն վստահված պաշտոնը արժեքավորելու պայմանները‚ ըստ խնդրանաց‚ 

արտոնեցի վարդապետական ծաղկյա փիլոն և լանջախաչ կրելու‚ առաջիկայեն 

հոգևոր վերին իշխանության հաճության և վավերացման ենթարկելու պայմա-

նավ։ 

Մաղթելով ի Տեառնե՝ մեր հոգեծին որդին‚ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյան‚ 

«առնել մշակ առանց ամօթոյ» և հանձնելով զայն ի խնամս Արարչին»։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա. կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Վկա-
յագիր վարդապետական ձեռնադրության»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն 
Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5302 («Ռումինահայ թեմի 
գրագրությունը...»)։ Էջմիածին‚ 1951 թ.‚ № 4-6 («Հանգիստ... Տ. Կարապետ 
արքեպիսկոպոս Մազլըմյանի»)։ 

«Երիտասարդ ուսուցիչը‚ – այս կապակցությամբ գրում էր Վեհափառ Հայրա-

պետի կենսագիրը‚ – շուտով իր հարազատ ճանապարհն է գտնում՝ Հայ եկեղե-

ցուն և ժողովրդին ամբողջովին ծառայելու ասպարեզում։ ՈՒսուցիչը դառնում է 

վարդապետ‚ հոգևոր ուսանող։ Նա հրաժարվում է աշխարհիկ կյանքից‚ ինչպես 

Սուրբ Մեսրոպ իր ժամանակին՝ զինվորական ասպարեզից, դառնալով վանա-

կան-վարդապետ։ Նախախնամության Սուրբ Աջն էր ընտրել և առաջնորդել 
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նրան։ Նա նախախնամության կողմից առաքված հանդիսացավ մեր օրերում‚ 

մեր եկեղեցու և ժողովրդի համար»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 
Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 13։ 

 

Հոկտեմբերի 2. – Աթենքում Տ. Վազգեն նորընծա վարդապետ Պալճյանին տրվում է 

նրա ձեռնադրությունը հավաստող պաշտոնական փաստաթուղթ։ Այն ունի «Վկայագիր 

վարդապետական ձեռնադրության» անվանումը և վավերացված է հունահայ թեմի առաջ-

նորդ Կարապետ արքեպիսկոպոս Մազլըմյանի ինքնագիր ստորագրությամբ ու կնիքով։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա. կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Վկա-
յագիր վարդապետական ձեռնադրության»)։ 

 

Հոկտեմբերի 4. – Վազգեն նորընծա վարդապետը և Իգնատիոս ավագ քահանա Քի-

լիմյանը դուրս են գալիս Աթենքից և գնացքով ուղևորվում են դեպի Բուխարեստ։ 

«Աթենքից Բուխարեստ մեր վերադարձի ճանապարհը դարձյալ հագեցած էր 

մեծամեծ փորձություններով ու դժվարություններով։ Մեկից ավելի դեպքեր 

եղան‚ երբ գնացքները ճանապարհներին կանգ առան հաճախ հինգից վեց ժամ‚ 

երբեմն էլ՝ է՛լ ավելի։ Այդ կանգառների պատճառները ռմբակոծության հե-

տևանքով ավերված ճանապարհներն էին կամ այդ նույն պատճառով փուլ եկած 

կամուրջները։ Անգլիական և ամերիկյան ռազմական օդանավերը մեթոդիկ հա-

ջորդականությամբ շարունակում էին ռումբերի տարափ թափել ստրատեգիա-

կան առումով կարևոր բոլոր բնակավայրերի վրա‚ առաջին հերթին հարվածներ 

հասցնելով հաղորդակցության ճանապարհներին‚ երկաթուղագծերին ու երկա-

թուղային կայարաններին‚ կամուրջներին։ Ճանապարհի մի տարածքում‚ օրի-

նակ‚ մեր գնացքը կանգ առավ։ Պարզվեց‚ որ մեզնից առաջ գնացած մարդատար 

գնացքը ընկել է ռմբակոծության տակ‚ հիմնովին ջախջախվել և գրեթե ամբող-

ջությամբ շրջվել է ճանապարհի կողքի ձորը։ Իսկ այսպիսի դեպքերի մենք ակա-

նատես եղանք էլի մի քանի անգամ։ 

Նման բնույթի ոչ քիչ դժվարություններ հաղթահարելուց հետո‚ մենք‚ վերջա-

պես‚ հասանք Բուխարեստ։ Այստեղ մնացի մի քանի օր‚ որից հետո մեկնեցի 

Սուչավա‚ անցկացնելու համար կանոնական քառասունքս»։  

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1985 թ. փետրվարի 6-ի հարցազրույ-
ցից։ Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա. կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ։ 
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Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 
Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 13-14։ 

Հոկտեմբերի 14. – Վազգեն վարդապետը դուրս գալով Բուխարեստից‚ գնացքով ու-

ղևորվում է Սուչավա (հյուս. Ռումինիա) իր կանոնական քառասունքն անցկացնելու հա-

մար։ Նույն օրը տեղ հասնելով‚ նա ապաստանում է «Սուրբ Հաճկատար» հայկական վան-

քում։  

Ըստ մեզ հասած պատմական տվյալների‚ Սուչավա քաղաքի «Սուրբ Հաճկա-

տար» (նաև՝ «Ս. Հաճիկատար»‚ «Ս.Խաչկատար») հայկական վանքը հիմնադրվել 

է 1515 թվականին‚ երկու վաճառական (անասնավաճառ) մեծահարուստ հայազ-

գի եղբայրների՝ Աստվածատուր և Տոնական Տոնավագյան եղբայրների ջանքե-

րով և ֆինանսական օժանդակությամբ։ Ավարտելով կառուցումը‚ Տոնավագյան 

եղբայրները վանքը նվիրում են Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնին։ Աշխար-

հագրական առումով իր զբաղեցրած շահավետ տեղի‚ ինչպես նաև հայկական 

հոգևոր այլ՝ քիչ թե շատ նշանավոր կենտրոնների բացակայության պատճառով‚ 

«Սուրբ Աստվածածին» վանքը շուտով դառնում է ուխտատեղի ոչ միայն մոտիկ 

կամ հեռավոր հայաբնակ քաղաքներից եկող ռումինահայ հավատացյալների 

համար‚ այլև տեղում բնակվող ու շրջակա քաղաքներում հաստատված քրիս-

տոնյաների (ռումինացի‚ գերմանացի‚ լեհ և այլն) համար ընդհանրապես։ Բնա-

կանոն հետևանքն այն է լինում‚ որ վանքի հռչակը կարճ ժամանակում տարած-

վում է ամբողջ Ռումինիայում։ «Գիտենք պարագաներ‚ – այս առիթով գրում էր 

Հով. Գալփագյանը‚ – երբ մեծ թվով օտար քրիստոնյա հավատացյալներ կուգա-

յին ու ծնրադիր բլուրը կբարձրանային‚ և հետո երեք անգամ‚ դարձյալ ծնրադիր‚ 

եկեղեցիին շրջանը ընելե վերջ՝ կաղոթեին»։ 

1633 թ.-ից վանքը ստանում է  նաև նոր անվանում՝ «Սուրբ Հաճկատար»‚ որն 

աստիճանաբար տարածվում է և ընդհանրանում‚ և ի վերջո հայագիտական 

գրականության մեջ դառնում է նրա պաշտոնական անվանումը։ Այս անվանմա-

նը բազմիցս հանդիպում ենք մատենագիտական գրականության մեջ‚ որպես 

անուն հանած ուխտատեղի‚ հոգևոր կենտրոն‚ որպես «Արևելյան Եվրոպայի մեջ 

համբավավոր դարձած հայ վանքերեն մին» (Հ.Ճ.Սիրունի)։ Վանքը առևտրական-

ֆինանսական գործարքներ վավերացնելու համար ունեցել է իր սեփական‚ հո-

գևոր իշխանությունների կողմից վավերացված կնիքը‚ անհատական աղոթքը՝ 
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«Տեր ողորմեան» («Սուրբ Հաճկատար‚ մայր ողորմած‚ զողորմութեան դուռն մեզ 

բաց...»)‚ որը պաշտոնապես երգվել է հոգևոր հանդիսությունների ժամանակ։ Սա 

աննախադեպ երևույթ է մեր եկեղեցիների և վանքերի պատմության մեջ։ 17-18-

րդ դարերում հիշատակվում է‚ որ «Ս. Հաճկատարը» վերածված է եղել կուսանո-

ցի (նույնիսկ հիշատակվում է‚ որ «կույսերու թիվը հասեր է մինչև քառասունի»)‚ 

թեև‚ ընդունելով հանդերձ այս փաստը‚ Հ.Ճ.Սիրունին գտնում է‚ որ «մայրապետ-

ներ կամ քույրեր պետք չէ եղած ըլլան հոն»։ 19-րդ դարի կեսերից «Ս. Հաճկա-

տարը» աստիճանաբար կորցնում է իր նախկին փառքն ու հեղինակությունը‚ իսկ 

20-րդ դարում և մանավանդ մեր օրերում‚ գրեթե զրկված լինելով հավատաց-

յալներից ու ուխտավորներից‚ նա միայն պատմական արժեք է ներկայացնում‚ 

որպես այդպիսին էլ՝ «կվայելե ամբողջական հոգածությունը Ռումեն պետու-

թյան՝ Կրոնից նախարարութեան միջոցավ»։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա. կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ։ Հ.Ճ. 

Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին ռումեն հողի վրա‚ Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 1966‚ 

էջ 106-108։ Գալփագյան Հովհաննես‚ «Ռումանահայ գաղութը»‚ Երուսաղեմ‚ 

1979‚ էջ 53-70։ 

Հոկտեմբերի 16. – Սուչավա քաղաքի (Հյուսիս-արևելյան Ռումինիա) «Սուրբ Հաճկա-

տար» հայկական վանքում‚ Գնել ավագ քահանա Մանտալյանի հոգևոր հսկողության ներ-

քո‚ Վազգեն վարդապետ Պալճյանը սկսում է անցկացնել իր կրոնական քառասունքը։ 

Հոգևոր կյանքի պատրաստության մի շրջան է սա‚ որի ընթացքում իր ժո-

ղովրդին և նրա եկեղեցու ծառայությանը նվիրվելու պատրաստվող վարդապե-

տը‚ առանձնանալով աշխարհիկ կյանքից (ծնողներից‚ հարազատներից‚ արյու-

նակից բարեկամներից և այլն)‚ մի վերջին անգամ ներքին քննության է ենթար-

կում իրեն‚ հանրագումարի է բերում տարիների ընթացքում ամբարած իր հո-

գևոր-աստվածաբանական գիտելիքները‚ համապատասխան բնույթի գրակա-

նության ընթերցումով մի անգամ ևս վերհիշում է հայկական եկեղեցուն բնորոշ 

կրոնական արարողությունների կարգը և այլն։ Այս կապակցությամբ‚ ամենևին  

երկրորդական չեն հոգևոր վերահսկիչի պարտականությունները‚ ով խորհուրդ-

ներով‚ այլևայլ բնույթի պարզաբանումներով ու համապատասխան բացատրու-

թյուններով լրացնում է այն թերին‚ որ նկատել է իր սանիկի հոգևոր պատրաս-

տության ընթացքի մեջ։ 



181 
 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 
Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 13։ 

 

Նոյեմբերի 14. – Հայկական խորհրդային հանրապետության Ժողովրդական կոմի-

սարների խորհրդի որոշումը. Ժողովրդական Կոմիսարների խորհրդին կից Հայ Լուսավոր-

չական եկեղեցու գործերի խորհուրդ ստեղծելու մասին։ Խորհրդի նախագահ է հաստատ-

վում Սուրեն Ներսեսի Հովհաննիսյանը։ 

Հիշյալ պետական մարմինը իրականացնելու էր կապը Հայկական հանրապե-

տության կառավարության և Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի ղեկավարությամբ 

գործող Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի միջև‚ հոգևոր-պետական բնույթ 

ունեցող այն հարցերի շուրջ‚ որոնք երկուստեք հետաքրքրություն էին ներկա-

յացնում։ 

«Էջմիածին»‚ 1944 թ. № 1 («Հայ եկեղեցու պարտքը իր ժողովրդի հանդեպ»)։ 

№6 («Սասունցի Դավիթ» տանկային շարասյան շուրջը»)։ 1945 թ. № 6-7 («... 

Ս.Ն. Հովհաննիսյանի ճառը...»)։ 

 

Նոյեմբերի 25. – Բուխարեստից‚ Թեմական Խորհրդի հանձնարարությամբ‚ Սուչա-

վայի «Սուրբ Հաճկատար» վանք են գալիս պրոֆ. Հակոբ Սիրունին և Արտաշես Սարգիսյա-

նը իրենց կանանց հետ‚ տիկ. Վիկտորիա Տուտյանը ու Յաշ քաղաքից՝ Տ. Արսեն քահանա 

Վարժապետյանը‚ Սուչավայում‚ Գնել ավագ քահանա Մանտալյանի հոգևոր հսկողության 

ներքո գտնվող Վազգեն վարդապետ Պալճյանին քառասունքից հանելու համար։ 

Վանքի «Հիշատակությանց մատյանում» Վազգեն վարդապետը այս կապակցու-

թյամբ հետևյալն է գրել. «Այսօրվանե ինձի համար կ'սկսի նոր կյանք մը‚ կյանք 

մը‚ որ նվիրված պիտի ըլլա մեր եկեղեցվույն ու մեր համայնքին։ Աստված հետս 

ըլլա»։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ 

(«ՈՒխտավորներու հիշատակությանց մատյան»)։ Հ.Ճ. Սիրունի‚ «Հայ եկե-

ղեցին ռումեն հողի վրա‚ Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 1966‚ էջ 119։ 

Նոյեմբերի 26. – Սուչավայի հայկական «Սուրբ Հաճկատար» վանքում Վազգեն վար-

դապետ Պալճյանը‚ վանքի ավագ քահանա Տ. Գնել Մանտալյանի‚ Յաշ քաղաքի քահանա Տ. 

Արսեն Վարժապետյանի և ուխտավորների ներկայությամբ‚ մատուցում է իր անդրանիկ 

պատարագը‚ «Ի հիշատակ Մոլդավահայ թեմի առաջին առաջնորդ Տ. Հովհաննես Եպիսկո-

պոսի‚ որ 1401-ին Հայաստանյայց եկեղեցվո աթոռը հիմնեց ու երկրին իշխան Ալեքսանդրու 

Չել Պունի կողմե պաշտոնապես ճանչցվեցավ»։ 
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Պրոֆ. Հակոբ Ճ. Սիրունին‚ ով ներկա էր եղել պատարագին‚ հետևյալ հուզիչ 

տողերն է թողել վանքի ուխտավորների «Հիշատակությանց մատյանում». «Պատ-

մական այս վանքին մեջ‚ ուր դարերը իրենց մռայլ խորհուրդը կծրարեն‚ և ուր 

սերունդներ եկան իրենց ցավը պատմելու հայ Աստվածամոր ու մեկնեցան 

սփոփված‚ նվիրական այս բոլորին վրա‚ ուր մեր պապերը Աստուծո աղոթեցին 

ու դարե դար սերունդները իրարու փոխադրեցին սրբազան ավանդությունները 

աստվածային մասունքի մը պես‚ այսօր‚ նորընծա հայ վարդապետ մը իր ուխտը 

կընե Աստուծո ու մարդոց առջև‚ իր ուխտը կընե դարերուն առջև։ 

Սակավ են հավատացյալները‚ որ եկեր են վկա ըլլալու հանդիսավոր այս ուխ-

տին‚ բայց հայուն Աստվածը վկա է վերեն‚ ու վկա են ոգիները անթիվ պապե-

րուն։ Եկեր են անոնք դարերուն խորեն։ Անոնք Անիեն կուգան‚ կուգան գերեզ-

մաններեն։ Անոնք կուգան շշնջալու հեքիաթը‚ զոր հայ ժողովուրդը գրկած կվա-

զե դարերու մեջեն‚ խորհուրդը մեծ Գողգոթային ու մարտիրոսության‚ որուն 

խաչը շալակած կքալե հայ ժողովուրդը խոնարհ ու վսեմ‚ աղկաղկ ու հզոր‚ ու 

մրմնջալու անուշ ու մռայլ մեղեդիի մը պես. 

-ՈՒխտդ ընդունակա՛ն վարդապե՛տ‚ Աստված ընդունի թող պատարագդ՝ հա-

նուն այս ժողովրդին‚ որ կզոհվի դարե դար‚ ինչպես Աստուծո որդին»։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա. կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («ՈՒխ-

տավորներու հիշատակությանց մատյան»)։ Հ.Ճ. Սիրունի‚ «Հայ եկեղեցին 

ռումեն հողի վրա‚ Նիկոլա Յորգա»‚ Էջմիածին‚ 1966‚ էջ 114‚ 124։ 

 

Նույն օրը. – Սուչավայի «Սուրբ Հաճկատար» վանքում իր անդրանիկ պատարագը 

մատուցելուց հետո‚ Վազգեն վարդապետ Պալճյանը իր ուղեկիցների հետ վերադառնում է 

Բուխարեստ։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա. կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Քաղ-

վածքներ Հաճկատար Ս. Աստվածածին վանքի ուխտավորներու հիշատակու-

թյանց մատյանեն»)։ 

 

«Աղոթքի‚ հսկումի‚ ծոմապահության այս քառասնօրյա շրջանից հետո‚ – գրում 

էր Վեհափառ Հայրապետի կենսագիրը‚ -  հոգով պայծառացած և աճած‚ իմաս-

տությամբ պսակավոր և իր կոչման արժանավայել գիտակցությամբ‚ նա վերա-

դառնում է Բուխարեստ‚ ստանձնելու համար թեմի նախ՝ առաջնորդական փո-

խանորդի և ապա թեմակալ առաջնորդի պաշտոնը։ Իր սուրբ պատարագը մա-
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տուցում է Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում‚ ծովածավալ բազ-

մության առջև և նույն օրը‚ Թեմական պատգամավորական ժողովը միաձայնու-

թյամբ ընտրում է նրան Թեմի Առաջնորդական տեղապահ»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 

Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 14։ 

 

Նոյեմբերի 28. – Բուխարեստի հայկական «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում «ծո-

վածավալ բազմության առջև» և համայնքի կրթական-մշակութային ականավոր գործիչնե-

րի ներկայությամբ‚ Վազգեն վարդապետ Պալճյանը մատուցում է իր երկրորդ պատարագը‚ 

բնաբան ունենալով «Տէր եթէ զշրթունս իմ բանաս‚ բերան իմ երգիցէ զօրհնութեանս քո»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց ...‚  էջ 14։ 

Նույն օրը. – Բուխարեստի Հայոց Թեմական պատգամավորական ժողովը Արտաշես 

Գասարճյանի նախագահությամբ‚ Վազգեն վարդապետ Պալճյանին միաձայն ընտրում է 

Ռումինիայի Հայ առաջնորդական տեղապահ‚ մոտ մեկ ամիս առաջ վախճանված Հուսիկ 

արքեպիսկոպոս Զոհրապյանի փոխարեն (տե՛ս մեզ մոտ՝ 1942 թ. հոկտեմբերի 23)։ 

«Վազգեն վարդապետ երբ ընտրվեցավ Ռումանահայ թեմի Առաջնորդական 

փոխանորդ‚ – այս կապակցությամբ գրում էր Հովհ. Գալփագյանը‚ – երկիրը քա-

ղաքական արգահատելի վիճակ մը կներկայացներ։ Երկրորդ համաշխարհային 

պատերազմի առաջին օրերեն իսկ Ռումեն պետությունը հարկադրված էր զիջե-

լու Բուլղարիային Դոբրուջայի երկու բարեբեր նահանգները‚ ուր կգտնվեին հա-

յաշատ և բեղուն ազգային կյանք ունեցող երկու քաղաքներ. Բազարճըգ (հետա-

գայում՝ Տոլբուխին. Ս.Շ.) և Սիլիստրե։ Արևմտյան սահմանը՝ Թրանսիլվանիան‚ 

ուր ճիշտ է‚ քիչ էին հայ լուսավորչականներ‚ սակայն կաթոլիկ հայեր կային բա-

վական թիվով‚ գերմանական ճնշումին տակ անցավ Հունգարիո տիրապետու-

թյան ներքև։ Հյուսիսային Բուկովինայեն՝ Չերնովիցին և Բեսարաբիան‚ ուր կա-

յին 8-9 համայնքներ իրենց հինավուրց եկեղեցիներով‚ գրավվեցան Խորհրդային 

Միութենեն։ Ի՞նչ կմնար այսպես անդամահատված Ռումինիայեն։ Լաց ու կոծ։ 

Վրա հասավ նաև Մոլդովայի սովը։ 

Հակառակ այս ծանր վիճակին‚ Վազգեն Առաջնորդը ձեռնարկեց թեմին վերա-

նորոգչական աշխատանքներուն‚ բարձրացուց հայ Եկեղեցվո հեղինակությունը 

յաչս օտարաց‚ սերտ ու սիրալիր պահեց Առաջնորդական աթոռին կապերը Ռու-

մեն պետության հետ‚ որ սկսավ պատիվ ու մեծարանք ընել հայ ազգին հոգևոր 
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պետին‚ զարգացուց Ռումեն օրթոդոքս եկեղեցվո հետ փոխհարաբերությունները 

և մշակեց շատ սիրալիր բարեկամական կապեր անոր հովվապետին՝ Ժուս-

տինյան Պատրիարքին և փոխանորդներուն՝ Անթիմ և Թեոքդիստ Սրբազաննե-

րուն հետ‚ որոնք միշտ բարյացակամ գտնվեցան հանդեպ հայ ժողովրդին և հայ 

եկեղեցիին։ Այցելեց և ընդունեց օտար դավանությանց ներկայացուցիչները‚ 

նույնիսկ հրեա և թուրք։ Հետևելով իր նկարագրին բնորոշ գիծը կազմող խաղա-

ղասիրության‚ ժողովուրդներու միջև բարեկամության ու կրոնական համագոր-

ծակցության ի նպաստ արտահայտվեցավ միշտ»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ Էջ-
միածին‚ 1958‚ էջ 14‚ 340։ Գալփագյան Հովհ.‚ «Ռումանահայ գաղութը»‚ Երու-
սաղեմ‚ 1979‚ էջ 127-128։ 

Նոյեմբեր. - Վազգեն վարդապետ Պալճյանը իր տեսական-աստվածաբանական գի-

տելիքներն ավելի հարստացնելու ու խորացնելու նպատակով‚ ուսանող է արձանագրվում 

Բուխարեստի Պետական համալսարանի Աստվածաբանական ֆակուլտետում‚ որպես 

ազատ ունկնդիր։ Դասընթացները ավարտվում են 1944 թ. վերջերին։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց... ‚ էջ 14։ 

Մեզ հանձնած «Կենսագրական նոթերում» անդրադառնալով իր ուսումնառու-

թյանը Աստվածաբանական ֆակուլտետում‚ Վեհափառ Հայրապետը գրում էր‚ 

որ իրեն դասախոսել են «հայտնի աստվածաբան պրոֆեսորներ՝ Հայր Գալա Գա-

լակտիոն (մասնագետ հին կտակարանի)‚ Հայր Ղարալամբիե (մասնագետ նոր 

կտակարանի)‚ Հայր Իոն Կոման (մասնագետ եկեղեցու հայրաբանության) և 

ուրիշներ»։ 

Թվարկված այս անունները համապատասխան մեկնաբանությունների և բա-

ցատրականների կարիք չունեն‚ որովհետև թե՛ որպես դասախոսներ‚ և թե՛ մա-

նավանդ որպես իրենց բնագավառների հմուտ մասնագետներ‚ վերջիններիս 

անունները վաղուց դուրս էին եկել իրենց երկրի սահմաններից։ Պրոֆ. Իոն 

Կոմայի աշխատություններն‚ օրինակ‚ մի քանի լեզուներով թարգմանվելու 

բախտին էին արժանացել‚ Հին Կտակարանի բնագրի քննությանը վերաբերող 

պրոֆ. Գալա Գալակտիոնի մեկից ավելի ուսումնասիրությունները դասվում էին 

այդ բնույթի գործերի թվում լավագույնների շարքը և այլն։ Իսկ այս բոլորը գալիս 
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է հավաստելու‚ որ եթե համալսարանական կրթությունը Կարապետ Պալճյանին 

տվեց հումանիտար գիտությունների գծով ընտիրն ու լավագույնը‚ ապա Աստ-

վածաբանական ֆակուլտետը նրա միտքը հարստացրեց այդ բնույթի ոչ պակաս 

բազմակողմանի ու խորանիստ գիտելիքներով։ 

Դեկտեմբերի 21. – Ռումինական պետության պաշտոնական հրովարտակով վավե-

րացվում է ու ճանաչվում Վազգեն Վարդապետ Պալճյանի՝ հանրապետության Հայ լուսա-

վորչական թեմի առաջնորդական տեղապահի ընտրությունը (տե՛ս՝ 1943 թ.‚ նոյեմբերի 28)։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց... ‚ էջ 14‚ 340։ 

Վերջեր. – Բուխարեստում արևմտահայերեն հրատարակվում է Կարապետ Պալճյա-

նի «Խրիմյան հայրիկ որպես դաստիարակ (19-րդ դարի Հայոց մեծ պատրիարքի և կաթողի-

կոսի ընկերային‚ մանկավարժական հայացքների ուսումնասիրություն)» աշխատությունը‚ 

155 էջ։ Հեղինակն աշխատությունն ավարտել է 1942 թ. սեպտեմբերին‚ Բուխարեստի մա-

մուլի և գրքերի հրատարակությունների կոմիտեն այն հրատարակության է թույլատրել 

1943 թ. ապրիլի 20-ին (հրաման № 119)։ 

Աշխատությունը բաղկացած է առաջաբանից և տաս գլուխներից‚ որտեղ նախ՝ 

քննված են Մկրտիչ Խրիմյանի տեսական-փիլիսոփայական հայացքները մար-

դու‚ նրա պատմա-դաստիարակչական դերի և հասարակության հետ նրա ունե-

ցած փոխհարաբերության մասին (գլուխ Ա.‚ «Խրիմյան որպես մտածող»)։ Ներ-

կայացված են լուսավորություն տարածելու‚ իր ժողովրդին մտավոր բարձր մշա-

կույթի հաղորդակից անելու‚ անձնական և հասարակական տնտեսություն կազ-

մակերպելու Խրիմյանի տեսակետները (գլուխ Բ.‚ «Լույս գիտություն‚ տնտեսու-

թյուն»)։ Վերլուծված են կրթության և նրա խրիմյանական ըմբռնման հատկա-

նշական առանձնահատկությունները (գլուխ Գ.‚ «Կրթության ըմբռնում»)։ Վեր-

լուծված են անհատի կատարելագործման այն եղանակները‚ որ առաջարկում է 

Խրիմյանը ընդհանուր առմամբ (գլուխ Դ‚ «Անհատի կատարելագործում») և կա-

նանց հարցում մասնավորապես (գլուխ Ե.‚ «Կնոջ դաստիարակությունը»)։ 

Քննված են համայնքի՝ որպես հասարակական միավորի ըմբռնումը Խրիմյան 

հայրիկի  մոտ (գլուխ Զ.‚ «Համայնքի ըմբռնում») և հողի՝ որպես «Կենդանի իրա-

կանության» առարկայացած գիտակցությունը (գլուխ Է‚ «Հողի սեր»)։ Առանձին 
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գլխում (գլուխ Ը. «Խրիմյան և հայ գաղութները») տրված են Խրիմյանի վերա-

բերմունքը գաղթաշխարհի հայության վերաբերյալ և նրա առաջարկած գիտա-

մանկավարժական եղանակները ազգային ձևն ու բովանդակությունը պահպա-

նելու համար։ Նախավերջին՝ «Քննական ակնարկ» գլխում հեղինակն ի մի է 

բերել իր եզրակացությունները Խրիմյան-մանկավարժի մասին «Այնպես‚ ինչպես 

անոնք ի հայտ կուգան հեղինակին գործերու ընթերցումեն»։ Վերջին՝ 10-րդ 

գլխում («Ժամանակագրական ուրվագիծ Հայրիկի կյանքեն»)‚ տրված է Մկրտիչ 

Խրիմյանի կյանքի ու գործունեության համառոտ աղյուսակը։ 

Առաջաբանից. «... Մանկավարժը մարդ մըն է‚ որ գիտակցությունը ունի մարդուն և 

անոր կյանքին անկատարության‚ բայց միաժամանակ կհավատա անոնց բարելավման և 

զինված գիտությամբ ու անսահման սիրով ու նվիրումով կանցնի գործի։ Մանկավարժը 

միայն դպրոցի մեջ երեխա կրթողը չէ։ Մանկավարժը կրթողն է‚ դաստիարակողն է‚ առհա-

սարակ։ Որովհետև միայն երեխան չէ‚ որ պետք է դաստիարակել։ Դաստիարակին գործը 

երեխայով կսկսի‚ բայց կանգ չառներ երեխայության շրջանի վերջավորությունը։ Ավելին‚ 

դաստիարակչական գործին բուն նպատակը երեխայության շրջանեն անդին կգտնվի. 

անոր նպատակն է հասուն մարդոց ընկերությունը բարեփոխել։ 

Գիտենք‚ շատ շատերու համար դաստիարակությունը երեխայական շրջանի համար 

«հնարված» միջանկյալ աշխատանք մըն է‚ որուն նպատակն է երեխան հեռու պահել կարգ 

մը հոռի ունակություններե ու անոր վարվելակերպի ու բարեկրթության որոշ սկզբունքներ 

ու սովորություններ տալ։ Այդ միջանկյալ շրջանին երեխան պետք է ըլլա քաղաքավար‚ 

պետք է ըլլա բարի‚ պետք է ըլլա ճշմարտախոս‚ արդարամիտ և այլն‚ և այլն։ Այս բոլորը‚ 

սակայն‚ մինչև որ տղան «հասուն» դառնա ու ճանչնա իրականությունը։ Ատկե հետո մեր 

նախկին երեխան‚ այժմ հասուն մարդ դարձած‚ կսկսի նոր շրջան մը ապրիլ՝ երբ մինչև այդ 

իր սորված դաստիարակչական սկզբունքները կծալե ու կնետե մեկդի‚ որպես այլևս ան-

պետք գործիքներ ու կնետվի կյանքի մեջ և հաճախ կսկսի խոսիլ‚ մտածել ու գործել՝ երե-

խայական շրջանին իր խոսածին‚ մտածումին ու գործածին ճիշտ հակառակը։ 

... Ինչ խոսք‚ որ այսպես ըմբռնված դաստիարակությունը կեղծ դաստիարակություն 

մըն է։ Դաստիարակությունը կդառնա երեխաներ վախցնելու տեսակ մը խրտվիլակ‚ տե-

սակ մը կազմակերպված սուտ կամ եթե կուզեք՝ տեսակ մը առասպել‚ երեխան որոշ շրջան 

մը խաբելու համար կյանքի «իրականության» առջև։ Դաստիարակությունը կդադարի ան-
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կեղծ‚ լուրջ և հիմնական աշխատանք մ'ըլլալե ու կկորսնցնե իր բուն իմաստն իսկ և բնա-

կան դերը։ ... Ճշմարիտ դաստիարակությունը սակայն‚ ինչպես ըսինք արդեն‚ նպատակ 

ունի հասուն մարդը բարեփոխել և առհասարակ ընկերությունը հեղաշրջել։ Ահա այս 

պատճառով մանկավարժությունը «դպրոցական գիտելիք» մը չէ միայն‚ այլ ընկերային գի-

տություն մը‚ մարդկային ընկերությունը բարենորոգելու և կատարելագործելու աշխա-

տանքին նվիրված առաքելություն մը‚ որուն կաշխատակցին հոգեբանն ու բարոյագետը‚ 

ընկերաբանն ու պետական մարդը։ ... 

Շատ շատերու համար Խրիմյանը պատմական դեմք մըն է միայն‚ որ «իր ժամանա-

կին» դեր մը կատարած է ու կարգ մը «խրատական» գրքեր գրած գավառական ժողովրդին 

համար։ Ոմանք ճիշտ է‚ կգնահատեն զինքը որպես բանաստեղծ‚ որ տեղ մը ունի հայ 

գրականության մեջ։ Իսկ ընդհանուր կարծիքը այն է‚ որ Խրիմյան գերազանցապես հասա-

րակական գործիչ մը եղած է‚ քաղաքական իմաստով։ ՈՒ մեր ժողովրդի հիշողության մեջ 

կապրի «երկաթե շերեփի» պատմությունով։ ... Խրիմյան երազած ու մտածած է‚ ձեռնարկած 

ու աշխատած է հայ ժողովուրդը վերականգնել‚ վերանորոգել՝ հեղաշրջելով‚ բարելավելով 

անոր տնտեսական‚ ընկերային‚ քաղաքական ու բարոյական մշակութային կյանքը գիտու-

թյան ու սիրո ուժով‚ իսկական մեծ դաստիարակի մը ոգիով։ ՈՒրիշ խոսքով‚ Խրիմյան մեզի 

համար գերազանցապես ընկերային մանկավարժ մըն է իր ժամանակի համար և շատ մը 

տեսակներե նաև մեր ժամանակներու համար։ ... Թող բնավ տարօրինակ չթվի եթե ըսենք‚ 

թե ապագային դեռ շատ պիտի խոսվի ու գրվի Խրիմյանի մասին ոչ որպես «պատմական 

դեմք»‚ այլ որպես դաստիարակը հայ ժողովրդին։ Պիտի խոսվի մանավանդ անոր 

այժմեության մասին։... 

Խրիմյան սովորական մարդ մը չէ և ոչ ալ սովորական մանկավարժ մը։ Առանց վա-

րանումի կրնանք ըսել‚ թե այն մեծագույն դաստիարակներեն մին է ոչ միայն հայկական 

դափերով‚ այլ անոր գործը կրնա փառավոր տեղ մը գրավել աշխարհի մեծ մանկավարժնե-

րու շարքին‚ որպես ինքնատիպ ստեղծագործ։ Դաստիարակ Խրիմյանը համեմատելով 

կարգ մը համբավ ունեցող մանկավարժներու հետ‚ չես կրնա չտեսնել ու չհաստատել‚ թե 

անոնք ինչքան փոքր կթվին հայ դաստիարակին առողջ մտքերուն ու հզոր շունչին քով»։ 
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Հունվար. – Էջմիածնում արևելահայերեն սկսում է հրատարակվել Էջմիածնի Հայրա-

պետական աթոռի պաշտոնական օրգանը՝ «Էջմիածին» ամսագիրը։ Այն լույս է տեսնում 

Ամենայն Հայոց հայրապետության Ազգընտիր տեղակալ Գեորգ Արքեպիսկոպոս Չորեքչյա-

նի հրամանով։ Առաջին խմբագիրն էր պրոֆ. Առաքել Առաքելյանը։ «Էջմիածին» ամսագիրը‚ 

պարբերականության որոշ փոփոխություններից հետո‚ շարունակում է հրատարակվել առ 

այսօր։ 

«Էջմիածին» ամսագրի հրատարակության առաջին տասնամյակը՝ 1944-1954 

թթ. կարելի է համարել նրա՝ կազմակերպչորեն ամրապնդման և գիտական 

առումով ձևավորման ժամանակաշրջան։ Ամսագրի այս տարիների աշխատա-

կիցներից էին Գեորգ Զ. Հայրապետը‚ Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին Ա. 

Հովսեփյանը‚ Ստեփաննոս Մալխասյանցը‚ Հրաչյա Աճառյանը‚ Երվանդ Շահա-

զիզը‚ Գարեգին Լևոնյանը‚ Լևոն Մելիքսեթ-Բեկը‚ Երվանդ Տեր-Մինասյանը‚ 

Աշոտ Աբրահամյանը‚ Եզնիկ վարդապետ Ազնավուրյանը‚ Ռուբեն Արքեպիսկո-

պոս Դրամբյանը‚ Կարապետ Եպիսկոպոս Ղրիմեցին և ուրիշներ։ Ամսագրի 

առաջին իսկ համարներից սկսած‚ ամենատարբեր բնույթի հոդվածներով ու 

ուսումնասիրություններով սփյուռքից իրենց աշխատակցությունն են բերում Ար-

տավազդ Արքեպիսկոպոս Սյուրմելյանը‚ Արշակ Ալպոյաճյանը‚ Նորայր Եպիս-

կոպոս Ծովակյանը (Պողարյան)‚ Հարություն Քյուրդյանը‚ Արամ Երեմյանը և 

այլն։ 

Անդրադառնալով նոր հրատարակվող պարբերականի խնդիրներին ու նպա-

տակներին‚ Ամենայն Հայոց Հայրապետության Ազգընտիր Տեղակալ Գեորգ Արք-

եպիսկոպոս Չորեքչյանը առաջին համարի առաջաբանում («Հայ եկեղեցու 

պարտքը իր ժողովրդի հանդեպ») գրում էր. «Այն ժամին‚ երբ հաղթական Կար-

միր Բանակը ջախջախելով ատելի թշնամուն‚ արտաքսում է մեր սրբազան հայ-

րենիքի սահմաններից‚ Մայր Աթոռը հրատարակում է իր պաշտոնական ամսա-

գիրը՝ «Էջմիածինը»։ 

Հայրապետական ամսագիրը հանդիսանում է այն միջոցը‚ որը պետք է համա-

խմբի սփյուռքի բոլոր հայերին իրենց սրբազան Հայրենիքի շուրջը‚ Մայր Աթոռի 



189 
 

շուրջը։ Հայությանն ուղղված մեր կոչի մեջ ասել ենք. «Հայը‚ բացի Խորհրդային 

Հայաստանից‚ չունի այլ հայրենիք։ Հայը Հայաստանից դուրս չունի այլ հաստա-

տուն կռվան‚ բայց եթե Մայր Հայրենիքը‚ հայ եկեղեցին և նրան գլխավորող 

Ամենայն Հայոց Հայրապետությունը‚ Ս. Էջմիածնի Հայրապետական Աթոռով։ 

Այս պատգամով հրապարակ է գալիս Հայրապետական ամսագիրը‚ նույն այդ 

պատգամով նա կշարունակի իր գոյությունը և հետագայում։ Հայրապետական 

Աթոռը հրավիրում է աշխարհի բոլոր մասերում ցրված հայերին համախմբվել 

մեր Մայր Հայրենիքի՝ Հայաստանի շուրջը‚ Հայրապետական Մայր Աթոռի՝ Ս. 

Էջմիածնի շուրջը‚ պայքարել ֆաշիզմի դեմ‚ մեր սրբազան հայրենիքի‚ ողջ ազա-

տասեր մարդկության ատելի թշնամու դեմ»։ 

Հավատարիմ մնալով աշխատանքային գործունեության այս քաղաքականու-

թյանը‚ ամսագիրն իր էջերում անդրադառնում էր կրոնա-աստվածաբանական‚ 

գրական-մշակութային‚ պատմա-բանասիրական բնույթի ամենատարբեր հար-

ցերի‚ զետեղում էր ռուսական և եվրոպական լեզուներից կատարված չափածո և 

արձակ թարգմանություններ‚ լայնորեն տեղ էր տալիս աշխարհի չորս ծայրերում 

գտնվող հայկական եկեղեցական թեմերի գործունեությանը և‚ որ մեզ համար 

այս դեպքում կարևոր է‚ պարբերաբար անդրադառնում էր ռումինահայ թեմին։ 

«Գաղութահայ կյանք»‚ «Հայոց եկեղեցի»‚ «Ռումինահայ թեմ» և ուրիշ ընդհանուր 

խորագրերի ներքո «Էջմիածինը» պարբերաբար տեղեկություններ էր հաղորդում 

այդ թեմի մասին‚ նկարագրում էր այնտեղ տեղի ունեցած այս կամ այն եկեղե-

ցական-հասարակական աշխատանքները‚ վերլուծաբար ներկայացնում էր ամ-

բողջ համայնքի ու հոգևոր թեմի նոր վերելքը ծնող և այն պայմանավորող շար-

ժառիթները‚ դրվատում էր թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Պալճյանի եռանդալից 

գործունեությունը։ Քիչ ավելի ուշ՝ 50-ական թվականներից սկսած‚ «Էջմիածինը» 

հաջորդաբար հրատարակում է Վազգեն Սրբազանի ուղեգրությունները‚ զանա-

զան բնույթի հոդվածները‚ եկեղեցական և ազգային տարբեր տոների առթիվ նրա 

ասած ճառերը‚ Ռումինիայից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին առաքված նրա նամակ-

ները‚ այլևայլ առիթներով ասած քարոզները‚ ամենազանազան բնույթ ու բովան-

դակություն ունեցող հեռագրերը և այլն‚ – որոնք այսօրվա ուսումնասիրողների 

համար մեծ արժեք են ներկայացնում։ 
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Առաջին կես. – Հոգևոր և աշխարհիկ ներկայացուցիչներից կազմված ռումինա-

հայ պատվիրակության հանդիպումը ռումինական զինվորական իշխանության 

ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվում է Ռումինիայում գտնվող Խորհրդային 

ռազմագերիներին նյութապես օգնելու և վիրավորներին ու հիվանդներին Բու-

խարեստի հայկական հիվանդանոցում բուժելու հարցը՝ ըստ թեմի ներքին հնա-

րավորությունների ու միջոցների։ Մի շարք սահմանափակումներին հետո‚ ռու-

մինական զինվորական իշխանությունները տալիս են իրենց համաձայնությու-

նը։ 

«Հարցը սկզբում դրվեց կրոնական տեսանկյունից‚ ռազմագերիներին հոգևոր 

մխիթարություն բաշխելու նպատակով։ Հարցի այսպիսի դրվածքը զինվորական 

իշխանություները բանական համարեցին և տրվեց համապատասխան իրավուն-

քը։ Հոգևորական բնույթի արարողությունները ռազմագերիների համար բա-

րեխղճորեն կատարում էր Տ. Մամբրե քահանա Պիպերյանը։ 

Ապա առաջ քաշվեց ռազմագերիներին բժշկական օգնություն և սնունդ մատա-

կարարելու հարցը‚ որն‚ ի վերջո‚ լուծվեց հօգուտ մեզ։ Այդ եղանակով ճամբարից 

հիվանդանոց՝ բուժվելու‚ բերվեցին տասնյակ ռազմագերիներ‚ որոնց թվում նաև 

Ասատուր Մնացականյանը (հետագայում՝ պատմական գիտությունների դոկ-

տոր‚ Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի գիտաշխատող)‚ Հակոբ Անասյանը 

(հետագայում՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու‚ ականավոր մատե-

նագետ) և ուրիշներ»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. դեկտեմբերի 21-ի հարցա-

զրույցից։ 

Հետագայում անդրադառնալով ռումինական ֆաշիզմի տիրապետության տարինե-

րին վերոհիշյալ բնագավառում իրենց ծավալած գործունեությանը‚ Տ. Վազգեն Պալճյանը 

գրում էր. «Պատերազմի սկզբեն ի վեր‚ թիվ երկու նորաշեն ազգային նախակրթարանը վե-

րածված էր հիվանդանոցի (60 անկողինով)‚ ուր կխնամվին վիրավոր զինվորներ։ Սույն հի-

վանդանոցին մեջ խնամվեցան նաև բազմաթիվ խորհրդային ռազմագերիներ (մեր ճիգերով 

ու միջնորդություններով կարելի եղավ այդ արտոնությունը բացառապես ձեռք բերել)‚ իսկ 

զինադադարեն վերջ‚ նույն հիվանդանոցը խնամվեցան խորհրդային վիրավոր բանակա-

յիններ»։ 
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ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5299 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Սկիզբ. – Բուխարեստում Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն 

Պալճյանի‚ կրթական-մշակութային գործիչ Հակոբ Ճ. Սիրունու և ռումինահայ ազգային այլ 

երևելիների նախաձեռնությամբ‚ Հովսեփ և Վիկտորիա Տուտյանների ֆինանսական օժան-

դակությամբ‚ իր գոյությունն է սկսում քաղաքի «Հայ մշակույթի տունը»։ Վերջինս կրթական‚ 

մշակութային‚ հասարակական բնույթ ուներ և իր առջև դնում էր գործունեության հետևյալ 

խնդիրները. «Ա. զարկ տալ հայ մշակույթի զարգացմանն ու տարածմանը։ Բ. օտարներին 

ծանոթացնել հայ արվեստի ու մշակույթի հետ և ամրապնդել հայ և ռումեն ժողովուրդներու 

մշակութային կապերը։ Սույն նպատակին հասնելու համար «Հայ մշակույթի տունը» պետք 

է. 

ա) Ճոխացնե ու ծաղկեցնե Ռումանահայ Կենտրոնական Մատենադարանն ու թան-

գարանը։ բ) Կազմակերպե ասուլիսներ‚ դասախոսություններ ու դասընթացներ‚ ինչպես 

հայերեն‚ այնպես էլ ռումեն և այլ լեզուներով։ գ) Հրատարակե մատենաշար մը‚ և ի հարկին 

պարբերական մը‚ հայ-ռումեն կամ այլ օտար լեզուներով‚ ինչպես նաև սահմանե գրական 

մրցանակներ։ դ) Կազմակերպե գրական-գեղարվեստական հանդեսներ‚ երաժշտական հա-

մերգներ և տոնախմբություններ և ե) Սարքե ցուցահանդեսներ»։ 

Բավականին ընդարձակածավալ‚ բազմակողմանի և իրականացնելու իմաստով 

աշխատատար այս ծրագիրը‚ «Հայ մշակույթի տունը»‚ շնորհիվ իր հիմնադիրների և 

մանավանդ Վազգեն վարդապետ Պալճյանի և Հակոբ Սիրունու ջանադիր գործունեության‚ 

տարիների տևողության ընթացքում հնարավորություն է ունենում իրականացնել։ 

«Էջմիածին»‚ 1948 թ. № 5-6 («Ռումանահայոց մտքի գանձարան «Հայ մշակույ-
թի տունը»»)։ 

Հունվարի 28. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում‚ հայ և 

ռումին մեծաքանակ հավատացյալների ներկայությամբ‚ տեղի է ունենում հոգևորական-

հասարակական հանդիսավոր արարողություն‚ նվիրված Ռումինահայ թեմի առաջնոր-

դական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանին Ռումինական կառավարության հրովարտակով՝ 

իր պաշտոնում հաստատվելուն։ Հանդիսությանը ներկա էին Ռումինիայի Դավանանքների 

մինիստր Յոն Պետրովիչը‚ Մինիստրության ընդհանուր քարտուղար Աուրել Պոպան‚ կա-

բինետի դիրեկտոր Կոնստանտին Միկուն‚ Հայկական համայնքի հասարակական գործիչ 

Արտաշես Գասարճյանը‚ Ռումինիայի Հայկական միության նախագահ Գրիգոր Զամպաք-
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ճյանը‚ կրթական-մշակութային գործիչ‚ խմբագիր Հակոբ Սիրունին‚ Հայկական ազգային 

վարժարանի ուսուցիչ Արտաշես Տիրացյանը և ուրիշներ։ 

Եկեղեցում տեղի է ունենում հավուր պատշաճի Պատարագ և համապատասխան 

հոգևոր արարողություն‚ որը‚ շրջապատված քահանաների խմբով‚ վարում էր Տ. Վազգեն 

Պալճյանը։ Հոգևոր արարողության ավարտից հետո‚ մասնակիցները հրավիրվում են 

«Տուտյան մշակութային տան» դահլիճը‚ որտեղ‚ ի թիվս այլոց‚ ռումիներեն լեզվով ճառերով 

հանդես են գալիս թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետը‚ Արտաշես 

Գազարճյանը‚ Գրիգոր Զամպաքչյանը և Դավանանքների մինիստր Յոն Պետրովիչը։ 

Տ. Վազգեն Պալճյանի ճառը.  «Պարոն Մինիստր‚ պարոն ընդհանուր քարտու-

ղար‚ սրբազան հոգևոր հայրեր‚ տիկիններ և պարոններ։ 

Մեր հայկական սուրբ եկեղեցին այսօր տոնակատարության մեջ է‚ որովհետև 

առաջնորդական նոր տեղապահի հաստատման կապակցությամբ‚ նա պատիվ 

ունի թե՛ ինքը հրճվելու‚ և թե՛ ուրախացնելու ռումինական պետական գործիչնե-

րին և մշակույթի բարձր ներկայացուցիչներին։ Մեր հայկական համայնքի անու-

նից‚ այս կապակցությամբ‚ ես բերում եմ իմ խորին շնորհակալությունը։ Այս րո-

պեին‚ որը հանդիսավոր է և սուրբ միաժամանակ‚ խնդրում եմ բոլորին հավա-

տալ իմ հանդեպ ցուցաբերված վստահության և պատվի համար‚ որը մատուց-

վում է այստեղ‚ հանձինս ինձ տրված պաշտոնի։ Խնդրում եմ հավատալ այն ան-

սահման վստահության ու պատվի համար‚ որը դուք ցույց եք տալիս ինձ։ 

Սրանից հինգ և ավելի դարեր առաջ անհավատ ազգերի կողմից հալածված մեր 

նախնիները‚ Սուրբ Խաչը ձեռքին և Աստծու խոսքը իրենց հոգում‚ ապաստան են 

գտել այս ռումինական և քրիստոնեական հողի վրա‚ որտեղ նրանք խարիսխ են 

գցել իրենց հավատքի և մշակույթի համար։ Դարերի տևողության ընթացքում 

այդ մարդիկ աստիճանաբար կարողացել են ներգրավվել ռումին ժողովրդի 

քաղաքացիական և պետական կյանքի մեջ։ 

Առաջին հերթին ես ինձ հետ բերում եմ անխախտ հավատքը առ մեր փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոսը և Սուրբ Կտակարանի խոսքը իրականության և հավերժական 

ճշմարտության մասին։ Երկրորդ հերթին ինձ հետ եմ բերում նաև խորին հա-

վատքը մեր հայկական առաքելական սուրբ եկեղեցու նկատմամբ‚ որը տասնվեց 
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դարեր ի վեր քարոզում է Աստծու խոսքը։ Եվ երրորդ հերթին‚ ես ինձ հետ եմ բե-

րում քրիստոնեական Եվրոպայի ստեղծած մշակույթի և նրա բարձր գաղափար-

ների նկատմամբ անխախտ հավատքը։ Սրբություն‚ բարություն‚ գեղեցկություն‚ 

ճշմարտություն‚ սոցիալական արդարություն‚ ազատություն‚ – ահա 

հասկացություններ‚ որոնք ինձ համար ամենևին էլ պայմանական խոսքեր չեն‚ 

այլ մեծ գաղափարներ‚ կենդանի իդեալներ և իսկական մարդուն հատկանշա-

կան հասկացություններ։ 

Ի վերջո‚ ես բերում եմ ինձ հետ իմ էությունը‚ այսինքն՝ ձեզ եմ ներկայանում 

այնպես‚ ինչպես որ կամ. հանդարտ խառնվածք‚ ինձ շրջապատող բոլոր ան-

ձանց նկատմամբ սիրո հոգեկան մթնոլորտ և հակում դեպի հաշտություն‚ ներ-

դաշնակություն և իրար հանդեպ դրական փոխհարաբերություն։ 

Ռումինիայի արևշատության և քրիստոնեական բարեկեցության գաղափարը 

ունենալով իր հոգում‚ ավարտեց իր առաքելությունը հայկական թեմի առաջնոր-

դական նախկին տեղապահը։ Նույն մաքուր և պայծառ մտքով այսօր սկսում է իր 

առաքելությունը Ռումինիայի հայ Գրիգորյան լուսավորչական եկեղեցու նոր 

առաջնորդը։ 

Թող այսպես ինձ օգնի Աստված»։ 

Ինչպես վկայում է «ՈՒնիվերսուլ» թերթը‚ Տ. Վազգեն վարդապետի ելույթը բազմիցս 

ընդհատվել է երկարատև ծափահարություններով‚ եղել են ոչ քիչ թվով խրախուսիչ բացա-

կանչություններ։ 

Յոն Պետրովիչի ճառից. «Ես այսօր գտնվում եմ ձեր մեջ Դավանանքների մի-

նիստրի պաշտոնի բերումով և որպես այդպիսին‚ ես պետք է վարչական վերա-

հսկողություն կատարեմ մեր երկրի բոլոր եկեղեցիների նկատմամբ։ Այս հանգա-

մանքը գուցե բացատրեր իմ ներկայությունը‚ բայց ոչ նաև իր գործունեությունը 

այստեղ գտնվելուս համար։ Ես ձեր մեջ եմ եկել հաճույքով‚ որովհետև հայ ժո-

ղովրդի՝ բազմադարյա պատմություն ունեցող համայնքը այնպես է ներգրավվել 

ռումինական իդեալների և ավանդությունների մեջ‚ որ ինձ մոտ ստեղծվում է այն 

զգացումը‚ թե գտնվում եմ ռումինական մի հանդիսության մեջ։ 
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Տեղի է ունենում իսկապես զարմանալի մի երևույթ։ Աշխարհում կան ուրիշ ժո-

ղովուրդներ էլ‚ որոնք այս նույն վիճակում են գտնվում։ Բայց տեսեք. որոշ դեպ-

քերում ազգությունը մեկն է‚ իսկ քաղաքացիությունը՝ այլ‚ իսկ ձեր ազգի դեպ-

քում վիճակն իսկապես բացառիկ է։ Դուք հայ եք ազգությամբ‚ բայց միաժամա-

նակ‚ ոչ միայն ռումինական քաղաքացի եք‚ այլև ազգությամբ էլ ասես ռումինա-

ցի։ Առանց լքելու ձեր նախնական ազգությունը‚ դուք յուրացրիք ռումինականը‚ 

հավասարապես հավատարիմ լինելով երկուսին էլ։ Անկասկած է‚ որ հայերի այս 

ներգրավումը ռումինական ազգության կազմում‚ կախված է նաև այն ընկերա-

կան ձևից‚ որով նրանք ընդունվել են մեր ժողովրդի կողմից։ Եվ իսկապես‚ անց-

յալում երբեք չի եղել որևէ հալածանքի դեպք մեր կողմից‚ այնպես‚ ինչպես այսօր 

էլ չկա որևէ տիպի սահմանափակում ձեր նկատմամբ։ 

Մեր երկրում մենք ունեցել ենք մեկից ավելի ծագումով հայազգի մինիստրներ և 

գրողներ։ Չնայած դրան‚ նրանց հայկական ծագումը երբեք չի դիտվել որպես 

պակասություն‚ որպես խոտելիության նշան։ Ո՞վ է երբևիցե  կասկածանքով մո-

տեցել Գրիգորի Տրանկու-Յաշին միայն այն բանի համար‚ որ նա հայ էր։ Ո՞վ չի 

հպարտացել Կարապետ Իբրաիլյանուով‚ որը նույնպես ծագումով հայ էր։ Այսօր 

էլ մենք հպարտանում ենք հռչակավոր Գրիգոր Զամպաքչյանի նկարչական‚ 

քննադատական և արվեստագիտական գործունեությամբ։ Հիշենք դպրոցների 

տան հրատարակչությունը‚ մի հրատարակչություն‚ որը գերազանցապես ռումի-

նական է և կոչված է առաջ մղելու ռումինական մշակույթը‚ հրատարակվում է 

հատորների շարքերով և առաջնությունը տալիս է Զամպաքչյանի գործերին։ 

Ես տրամաբանության պրոֆեսոր եմ։ Տրամաբանության օրենքները ուսուցա-

նում են‚ որ տվյալ գործը մշտապես պետք է հավասար լինի ինքն իրեն։ Որ նա չի 

կարող այս պահին լինել մի բան և միաժամանակ մի այլ բան‚ քան նա է։ Բայց 

ահա‚ նույնության և հակասության սկզբունքը դադարում է‚ երբ խոսքը վերաբե-

րում է հայերի դիրքին Ռումինական երկրում։ Մեր հայերը A են‚ և միաժամանակ 

ոչ A‚ այսինքն՝ նրանք հայ են և միաժամանակ իսկական ռումինացիներ։ Սա 

գալիս է ապացուցելու‚ որ ձեր և ռումինական ժողովուրդների միջև հոգեկան մեծ 

կապեր կան և մենք իրար կապված ենք զգում մի ընդհանուր պատմական հի-

շողության հենքի վրա և մի ընդհանուր ապագայի գաղափարի հիման վրա։ Չեմ 
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կարծում‚ որ Ռումինիայում հայեր լինեն‚ որոնք ռումիներեն չիմանան‚ բայց գի-

տեմ‚ որ կան հայեր‚ որոնք չգիտեն իրենց ազգային լեզուն։ Սա գալիս է ապացու-

ցելու‚ թե որքան է խորացել հոգեկան փոխներթափանցման պրոցեսը հայերի և 

իրենց նոր հայրենիքի միջև։ 

Ռումինաբնակ մեր հայերի և ռումինացիների միջև բարեկամությունը ընթացել 

է անընդհատ աճելով և զարգանալով դեպի անխարդախ սերը։ Սերը չի կարող 

վերածվել բարեկամության‚ երբ այն դադարում է գոյություն ունենալուց‚ բայց 

բարեկամությունը կարող է փոխվել սիրո այն ժամանակ‚ երբ այն շատ է խորա-

նում։ Այս պատմական կապերը‚ որոնք նվազեցնում են մեր ժողովուրդների միջև 

եղած տարբերությունները‚ բարձրացնելով նրանց հարաբերությունները մի նոր‚ 

բարձր մակարդակի‚ մենք զգում ենք այսօր‚ ձեր թեմի առաջնորդական տեղա-

պահի՝ իր պաշտոնում հաստատվելու օրվա առթիվ և ունենում ենք այն նույն 

զգացումները‚ որ մենք ունենում ենք մեր թեմական առաջնորդի՝ իր պաշտոնում 

հաստատվելու կապակցությամբ։ Կարծում եմ‚ որ հայկական եկեղեցին‚ ինչպես 

և ռումինական ազգային եկեղեցին‚ ի սպաս կդնեն իրենց ամբողջ առաքելական 

գործունեությունը‚ ժողովրդական լայն զանգվածների մեջ տարածելու ավետա-

րանական սկզբունքները‚ որոնք առավել քան անհրաժեշտ են այժմ‚ երբ մարդ-

կությունը նոր հասարակարգի ստեղծման ուղիներ է փնտրում։ Դրա համար ես 

ուրիշ փրկություն չեմ տեսնում‚ քան այն փրկությունից‚ որը կարող է ստեղծվել 

աշխարհում քրիստոնեական սկզբունքների հաղթանակի հետևանքով‚ որին հա-

վասարապես նպաստում է նաև հայ եկեղեցին. մի եկեղեցի‚ որին ես սիրով կհա-

մարեի մեր ազգային եկեղեցու մի ճյուղը»։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ 
(«Universul №28, 29, Januarie, 1944»)։ 

Հունվարի 29. – Ռումինական «ՈՒնիվերսուլ» թերթը (№ 28)‚ «Ռումինիայի հայկական 

եկեղեցու առաջնորդական նոր տեղապահի հաստատումը» ընդհանուր խորագրի ներքո‚ 

հրատարակում է պաշտոնական հաղորդագրություն Տ. Վազգեն Վարդապետ Պալճյանին իր 

պաշտոնում պետության կողմից վերահաստատելու մասին։ Թերթը տվել է այդ հանդիսու-

թյան նկարագրությունը‚ ապա զետեղել է Առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյա-

նի‚ Արտաշես Գասարճյանի‚ Գրիգոր Զամբակչյանի և Դավանանքների մինիստր Յոն 

Պետրովիչի ռումիներեն ճառերը։ 
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Նույն տեղում։ 

Փետրվարի 3. – Բուխարեստում նորաստեղծ «Հայ մշակույթի տունը» կազմակեր-

պում է իր անդրանիկ հանդիսությունը‚ որը նվիրված էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդա-

կան տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանին՝ հոգևոր այդ պաշտոնում պետության 

կողմից հաստատվելու առթիվ (տե՛ս մեզ մոտ. 1943 թ. դեկտեմբերի 21)։ Վազգեն վարդապե-

տի հոգևորական և հասարակական գործունեության մասին դրվատական զեկուցումներով 

հանդես են գալիս կրթական-մշակութային գործիչ Հակոբ Սիրունին‚ Ռումինական կառա-

վարության Դավանանքների նախարար‚ պրոֆ. Յոն Պետրովիչը և ուրիշներ։ 

Հ.Ճ.Սիրունի‚ «Նիկոլա Յորգային հետ»‚ Անթիլիաս-Լիբանան‚ 1972‚ էջ 445։ 

Հուլիս. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ 

Պալճյանի դիմումը Բուխարեստի գերմանական ռազմական ներկայացուցյությանը։ 

Վարդապետը տեղեկացնում է‚ որ ինքը անկախ գերմանացիների կողմից հարուցվող 

արգելքներին‚ օգնություն է ցույց տալու շուրջ հազար հայազգի այն ռազմագերիներին‚ 

որոնք պատերազմի հետևանքով ապաստանել էին Բուխարեստում։ 

«Սկսած 1944 թ. գարնանից‚ Արևելյան ռազմաճակատի կողմից Ռումինիա և 

մանավանդ Բուխարեստ սկսեցին գալ հայազգի գաղթականների բազմաթիվ մեծ 

և փոքր խմբեր։ Դրանք ռազմագերիներ էին‚ բայց կային նաև ոչ զինվորականներ‚ 

ոմանք ընտանիքներով‚ երեխաներով էին‚ փոքր թիվ չէին կազմում վիրավոր-

ներն ու հիվանդները։ Ընդհանրապես՝ բոլորն էլ շատ վատ վիճակի մեջ էին և 

ըստ ամենայնի օգնության կարոտ։ Միայն Բուխարեստում այդ գաղթականների 

թիվը շուտով անցավ 200 հոգուց‚ որոնք հիմնականում ապաստանեցին քաղաքի 

Հայկական Ազգային Վարժարանի շենքում։ Կազմակերպեցինք նյութական օգ-

նության գործը‚ քիչ-շատ տանելի պայմաններ ստեղծեցինք գիշերելու համար‚ 

ուտելիք ու հագուստներ տվեցինք չունեցողներին‚ կազմակերպեցինք բժշկական 

օգնություն։ Եվ չնայած այն բանին‚ որ մեր այս արարքը բոլորովին դուր չէր գա-

լիս գերմանական օկուպացիոն իշխանություններին‚ չնայած մեկից ավելի եղան 

խիստ նախազգուշացումներն ու սպառնալից դիտողությունները‚ բայց մենք 

համբերատար կերպով շարունակում էինք մեր գործը»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. օգոստոսի 27-ի հարցազրույցից։ 
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Մինչև կեսեր. -  Ռումինիայի հայկական ամբողջ թեմը շարունակում է Կալաֆատ‚ 

Տիմիշոարա‚ Ինդիպենդենցիա և Սլոբոզիա քաղաքների համակենտրոնացման ճամբարնե-

րում գտնվող հայ խորհրդային ռազմագերիներին նյութական օգնություն ցույց տալու հետ 

կապված աշխատանքները. մի գործ‚ որին թեմը ձեռնամուխ էր եղել 1942 թվականի 

սկզբներից (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը)։ Օգնության աշխատանքները 1943-ից սկսած‚ 

ղեկավարում էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ 

Պալճյանը։ Թեմը ռազմագերիների համար հավաքում էր ամենատարբեր տեսականի 

ունեցող պարենային ու արդյունաբերական ապրանքներ‚ այդ բոլորը փաթեթավորելով 

դարձնում էր ծանրոցներ‚ որոնք ամիսը մեկ անգամ Տ. Մամբրե Պիպերյանը տանում էր 

ճամբար և իր ինքնատիպ քարոզից հետո բաժանում էր համակենտրոնացման ճամբարնե-

րում գտնվողներին։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. դեկտեմբերի 21-ի հարցազրույ-
ցից։ 

Իսկ թե ինչ բովանդակության քարոզ էր կարդում Տ. Մամբրե Պիպերյանը‚ – մի քա-

րոզ‚ որի ոչ «սովորական» լինելու մասին ակնարկում է Վեհափառ Հայրապետը‚ – մեզ օգ-

նում է հասկանալ սովետահայ արձակագիր‚ նախկին ռումինական ռազմագերի Խաժակ 

Գյուլնազարյանի «Տեր հոր քարոզը» պատմվածքը։ Այն մեջ ենք բերում որոշ կրճատումնե-

րով։ 

«Հանկարծ քահանան թեթևակի ժպտաց‚ վզից հանեց ոսկե խաչը‚ որ նրա 

հսկայական բռի մեջ կարծես փոքրացավ ու փայլը կորցրեց։ Խաչը բարձրացրեց ու բամբ‚ 

երգեցիկ ձայնով սկսեց իր քարոզը. 

-Այժմ և միշտ հավիտյանս հավիտենից ամմե՜ն... Տղաք‚ ինձի քաջ հայտնի է‚ որ չեք 

հավատար‚ այսինքն անհավատ եք‚ ամմե՜ն... Տղաք‚ ով կուզե կհավատա‚ ով չուզե չի 

հավատա‚ ամմե՜ն։ 

Քահանան ոգեշունչ դեմք էր առել‚ աչքերը երկինք հառած‚ լայն շարժումներով 

խաչակնքում էր մեր շարքերն ու ծոր տալիս. 

-Տղաք‚ ի սեր Քրիստոսի չխնդաք‚ ինձի ալ կկորցնեք‚ ձեզի ալ... Խնդիրք մը ունիմ 

միայն‚ այժմ և միշտ հավիտյանս հավիտենից‚ ամմե՜ն... 
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-Տղաք‚ աստծու սիրուն այս շուներուն չըլլա թե հավատաք‚ չըլլա թե հավատնիդ 

փոխեք։ Մենք պզտիկ ազգ մըն ենք‚ Վասակ չըլլանք‚ ամմե՜ն։ 

-Չըլլա թե կամավոր գրվիք‚ ձեր զորավարները՝ չեմ ուզեր ազգերնին տալ‚ որ ասոնք 

չհասկնան‚ արդեն կհաղթե՜ն‚ կգա՜ն‚ ամմե՜ն... 

-Տղաք‚ ձեր զորավար Բզեզյանը սա շուներուն այնպիսի ջարդ մը տված է‚ որ հազար 

տարի ալ անցնի՝ ասոնք պիտի հիշեն ու սիրտերնին վառվի‚ ամմե՜ն։ 

-Լսիր‚ ո՞վ է մեր զորավար Բզեզյանը‚ – զգույշ ուսիս թեքվելով‚ հարցրեց Տիգրանը։ 

-Չիմացա՞ր. Ժուկովն է‚ մարշալը։ Ազգանունը հայերեն է թարգմանել։ 

-Ա՜ա։ 

Իսկ ոգևորված հայր սուրբը շարունակում էր. 

-Մեծ գետին քովի քաղաքը‚ հոն ուր հայ գաղութ մ' ալ կա‚ ձերոնք առե՜ր են‚ առե՜ր 

են։ Մնայք խաղաղությամբ այժմ և միշտ‚ հավիտյանս հավիտենից‚ ամմե՜ն... 

Նա վերջին անգամ շարքերը խաչակնքեց։ Մենք շտապ բարակները ցրվեցինք՝ մեր 

օտարազգի ընկերներին պատմելու քահանայի քարոզը»։ 

Խ. Գյուլնազարյան‚ Ոսկի որոնողները‚ Երևան‚ 1964 թ.‚ էջ 240-244։ 

Օգոստոսի 20. – Երրորդ և Երկրորդ ՈՒկրաինական բանակները (հրամ. բանակի 

գեն. Ռ.Յա. Մալինովսկի և բան. գեն. Ֆ.Ի.Տոլբուխին)‚ Սևծովյան նավատորմի ռազմանավե-

րը (հրամ. ծովակալ Ֆ.Ս.Օկտյաբրսկի) և Դանուբյան ռազմական նավատորմը սկսում են 

համընդհանուր հարձակումը գերմանո-ռումինական «Հարավային ՈՒկրաինա» զորա-

խմբավորման դեմ (հրամ. գեներալ-ֆելդմարշալ Գ. Ֆրիսներ)‚ Յասսի-Քիշինև ռազմաճա-

կատում։ Ռազմական գործողություններին Խորհրդային կողմից մասնակցում էին 1.200 

հազար զինվոր‚ 16 հազար հրանոթ և ականանետ‚ 1870 տանկ և ինքնագնաց մեքենա և 2200 

օդանավ։ Օգոստոսի 22-ին Սովետական զորամասերը կոտրելով ռումինացիների դիմա-

դրությունը‚ հասնում են Պրուտ գետին։ Նույն օրը‚ Սևծովյան նավատորմի՝ Դնեստրի լիմա-

նում իջեցված դեսանտը գրավում է Դանուբի գետաբերանը։ Օգոստոսի 23-ին ավարտվում 

է գերմանո-ռումինական 6-րդ բանակի շրջապատումը‚ որը կատաղի մարտերից հետո‚ 

անձնատուր է լինում։ Օգոստոսի 24-ին Խորհրդային զորամիավորումները Խուշիի և Լեո-
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վոյի շրջանում շրջապատում են գերմանական 18 դիվիզիա և ստիպում նրանց դադարեցնել 

դիմադրությունը։ Օգոստոսի 25-ին զենքը ցած է դնում Սև ծովին սեղմված Ռումինական եր-

րորդ բանակը։ Օգոստոսի 29-ին‚ արյունահեղ մարտերից հետո լիկվիդացվում է Պրուտ 

գետի ափին գտնվող գերմանո-ռումինական զորամիավորումը‚ և սովետական տանկային 

զորամասերը հասնում են Բուխարեստի և Պլոեշտիի մատույցներին։ 

«Յասսի-Քիշինևյան օպերացիան»‚ որի ժամանակ հակառակորդի՝ միայն գերիների 

թիվը անց էր 200 հազարից‚ ավարտվում է։ 

Г. Фрисснер, «Проигранное сражение», Москва, 1960 г., стр. 85-90. «История 
Румынии (1918-1970)», т. 2, Москва, 1971 г., стр. 407-408. 

Օգոստոսի 23. – Օգտվելով խորհրդային բանակի հաղթական առաջխաղացումից‚ 

Ռումինիայի առաջադիմական ուժերը Բուխարեստում բարձրացնում են զինված հակաֆա-

շիստական ապստամբություն և տապալում են ռումինա-գերմանական ֆաշիստական 

վարչակարգը։ Նույն օրը‚ նորաստեղծ ռումինական դեմոկրատական կառավարությունը 

դիմում է Դաշնակից բանակների հրամանատարությանը‚ հայտնելով‚ որ Ռումինիան բոլոր 

ռազմաճակատներում իր ուժերը միացնում է Խորհրդային Միության ռազմական ուժերին 

և հանդես է գալիս ընդդեմ հիտլերյան Գերմանիայի բանակների։ 

«Սևան (ամսագիր)»‚ 1950 թ.‚ № 10 («23 օգոստոս‚ 1944»)։ «История Румынии 
(1918-1970)»‚ т. 2, Москва, 1971 г., стр. 407-418. 

Օգոստոսի 31. – ՈՒկրաինական երկրորդ ռազմաճակատի մոտո-մեխանիզացված 

զորամասերը‚ Ռումինական Առաջին կամավորական դիվիզիայի հետ‚ հանդիսավոր տո-

ղանցով մտնում են Բուխարեստ։ 

«Մայրաքաղաքով անցնելու առաջնության իրավունքը տրված էր Տուդոր Վլա-

դիմիրեսկուի անվան ռումինական կամավորական դիվիզիային։ Բուխարեստի 

ազգաբնակչությունը դիմավորում էր Խորհրդային բանակի զինվորներին որպես 

եղբայրների‚ դիմավորում էր ծաղիկներով‚ դրոշակներով‚ ջերմագին ողջույննե-

րով։ Տարերայնորեն առաջացած միտինգներում Ռումինիայի մայրաքաղաքի 

բնակիչները արտահայտում էին իրենց ջերմ երախտագիտությունը դեպի Կար-

միր բանակը։ Ռումինական նոր կառավարության ներկայացուցիչը միտինգնե-

րից մեկի ժամանակ դիմելով խորհրդային զինվորներին‚ ասել էր. «Մեր խորին 

երախտագիտությունն ենք հայտնում հերոսական և փառապանծ Խորհրդային 
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ազատարար բանակին‚ որը մեր սիրելի ռումինական բանակի հետ համատեղ 

մաքրում է մեր երկիրը հիտլերյան բարբարոսների հորդաներից»»։ 

«История Румынии (1918-1970)»‚ т. 2, Москва, 1971 г., стр. 417. 

Սեպտեմբեր. – Ռումինիայում գտնվող ռազմագերի Ասատուր Շմավոնի Մնացական-

յանը Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանին է հանձնում իր 

չափածո և արձակ գեղարվեստական ստեղծագործությունների՝ «Գիրք գրված փշալարի 

ճանկերում» խորագիրը կրող ժողովածուն ի պահ։ Ժողովածուն գրվել էր Ռումինիայի 

համակենտրոնացման զանազան ճամբարներում‚ նրա հեղինակի գտնվելու շուրջ երկու 

տարիների ընթացքում։ 

«Երբ ամբողջ Ռումինիայում հաղթական ելքով ավարտվեց պատերազմը‚ իսկ 

Բուխարեստի ազատագրումը այդ պատերազմի՝ մի տեսակ վերջակետը հանդի-

սացավ‚ բնականաբար‚ ոչնչացվեցին Ռումինիայում գտնվող Կալաֆատի‚ Տիմի-

շոարայի‚ Սլոբոզիայի և մյուս քաղաքների համակենտրոնացման ճամբարները։ 

Ազատագրված խորհրդային ռազմագերիները եկան-հավաքվեցին Բուխարես-

տում և աստիճանաբար կենտրոնացան մեր հայկական «Սուրբ Հրեշտակա-

պետք» եկեղեցու բակում։ Այստեղ էլ խորհրդային ազատարար բանակների 

բարձրաստիճան զինվորական ներկայացուցիչների և իմ գլխավորությամբ հա-

վաքված հոգևորական դասի հետ համատեղ‚ տեղի ունեցավ միտինգ։ Նախկին 

ռազմագերիները նախ՝ իրենց խնդակցությունը հայտնեցին բաղձալի ազատա-

գրության առթիվ‚ ապա վճռականորեն իրենց պարտականությունը նկատեցին 

շուտով գնալու ռազմաճակատ‚ գերմանացիների դեմ կռվելու։ Չնայած նրանք 

շատ հյուծված էին‚ շատերն էլ անառողջ ու հիվանդ‚ բայց ատելությունը դեպի 

գերմանացիները այնքան անզուսպ էր‚ որ կտրուկ մերժեցին հրամանատարու-

թյան ու մեր հոգևոր դասի ներկայացուցիչների խորհուրդը՝ նախ կազդուրվել‚ և 

համառորեն պնդեցին իրենց պահանջը։Նախկին ռազմագերիները մի քանի օր 

հետո դարձան զինվորներ։ 

Այդ ժամանակ էլ‚ ահա‚ ինձ մոտեցավ մի հյուծված երիտասարդ‚ ներկայացավ 

որպես Ասատուր Մնացականյան և ինձ հանձնեց մի փոքրիկ ձեռագիր գրքույկ։ 

«Իմ գրածներն են‚ – քաշվելով ասաց նա‚ – եթե կարելի է պահեցեք Ձեզ մոտ։ Ես 

մեկնում եմ ռազմաճակատ‚ եթե մնա ինձ մոտ՝ ո՞վ գիտի‚ ինչ կարող է պատա-
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հել»։ Հասկանալի է‚ գրքույկը վերցրեցի‚ խոստացա այն պահպանել։ Ասատուր 

Մնացականյանը գնաց պատերազմի դաշտ և ես այլևս չտեսա նրան։ Եվ հաճախ‚ 

առօրյա աշխատանքից ազատ ժամերին‚ ես ձեռքս էի վերցնում զինվոր Ասատու-

րի ձեռագիրը‚ որի տիրոջը‚ ճիշտն ասած‚ ռազմաճակատում զոհված էի համա-

րում։ 

Երկու տարի անց‚ ամռան մի օր‚ բանակայինի համազգեստով մի զինվորական 

եկավ ինձ մոտ և հուզմունքով ասաց. «Հայր Սուրբ‚ ես Ասատուր Մնացական-

յանն եմ‚ հիշո՞ւմ եք։ Իմ բանաստեղծությունների գրքույկը Բուխարեստում‚ պա-

տերազմի ավարտից հետո Ձեզ տվեցի...»։ Շարունակությունն ասելու կարիք ար-

դեն չեղավ։ Եվ հուզված և շտապով բերեցի նրա գրքույկը։ Եվ պետք էր տեսնել‚ 

թե հոգեկան ինչպիսի՜ ապրումներով Ասատուր Մնացականյանը վերցրեց այն‚ 

դողացող ձեռքերով սկսեց թերթել‚ դեմքը ինչպես ողողվեց արցունքներով։ 

Տեսարանը անպատմելի հուզիչ էր»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1984 թ. փետրվարի 2-ի հարցազրույցից։ 

Ասվածին մնում է հավելել‚ որ Ասատուր Մնացականյանի՝ վերոհիշյալ գրքույկը 

հետագայում‚ արդեն Վազգեն Առաջին կաթողիկոսի գահակալության տարիներին‚ հետ է 

գնվել նրա տիրոջից և այժմ պահպանվում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի ձեռագրատանը‚ 

700 համարի ներքո։ 

Սեպտեմբերի 20. – Ամենայն Հայոց Հայրապետության Ազգընտիր տեղակալ Գեորգ 

արքեպիսկոպոս Չորեքչյանի շրջաբերական-կոնդակը Սփյուռքում բնակվող համայն հա-

յությանը («Գաղութահայ իմ սիրելի ժողովուրդ» խորագրով)‚ Հայրենական մեծ պատե-

րազմի մոտալուտ հաղթական ավարտի‚ Մայր Աթոռի՝ այդ հաղթանակն ապահովելու հա-

մար ծավալած վիթխարի գործունեության և Հայրենական մեծ պատերազմում հայ ժո-

ղովրդի ցուցաբերած անօրինակ սխրանքների մասին։ 

Շրջաբերական-կոնդակից. «Հայ երիտասարդությունը անձնազոհաբար նետվեց 

պատերազմի դաշտը։ Հայ կանայք և պատանիները ավելի նվիրյալ աշխատանք 

սկսեցին թիկունքում։ Շնորհիվ Միութենական հանրապետությունների բազմա-

լեզու ժողովուրդների նման գործելակերպի‚ անարգ թշնամին վտարվեց մեր 

սահմաններից և ջախջախվեց նորա կենդանի ուժն ու զինվորական տեխնիկան։ 
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Հայ եկեղեցին խոսքից անցավ գործի. Էջմիածինը հորդորական ջերմ ուղերձներ 

ուղարկեց ամենուրեք‚ ուր հայ կար‚ նյութապես աջակցելու Կարմիր բանակին։ 

Էջմիածինն ինքն առաջին օրինակը տվեց և տեսնելով հայ ժողովրդի բուռն ցան-

կությունը՝ հանեց ազգային սեփականություն ճանաչված պատմական գանձա-

րանից թանկարժեք առարկաներ ու հատկացրեց սույն Հայրենական պատերազ-

մի սուրբ գործին։ Նրա օրինակը վարակիչ եղավ հայության համար։ Հայ ժո-

ղովուրդն ընդունեց Սուրբ Էջմիածնի հրավերը և ամեն կողմից առատ նվերներ 

թափվեցան Սուրբ Էջմիածին‚ այլևայլ եղանակով նպաստելու պատերազմի 

հաղթության։ Հայ ժողովուրդը ոչ միայն զինյալ աջակցություն է ցույց տվել 

Հայրենական մեծ պատերազմին‚ այլև թիկունքում տարել է կարևոր աշխա-

տանքներ։ Թիկունքում հայ կինը‚ հայ ծերունին և հայ պատանին փոխարինել են 

երիտասարդ մարտիկներին և՛ դաշտի աշխատանքներում‚ և՛ գործարաններում‚ 

և՛ տանը։ Թիկունքում հայ մարդը հոգածություն է ունեցել նաև մարտիկների ըն-

տանիքների մասին՝ խնամելով նրանց որբերին‚ այրիներին։ Մատակարարել է 

դեղորայք վիրավորներին‚ նվերներ է ուղարկել մարտիկներին‚ որպես նշանակ 

իր տածած սիրո։ Ես՝ իբրև հայ մարդ‚ մխիթարված եմ հայ ժողովրդի վերոհիշյալ 

գործելակերպով‚ բայց առավել մխիթարված եմ տեսնելով հայ ժողովրդի վարած 

հերոսական պայքարը Միութենական ժողովուրդների շարքում‚ իր հայրենիքի 

ազատության համար և բռնության ու ստրկացման դեմ։ Ծանր է տեսնել՝ ուժից 

վեր‚ հայ ժողովրդի տված մարդկային զոհերը‚ սակայն մխիթարական է նրա քաջ 

զավակների ամեն օր հերոսացող նորանոր անունները լսել‚ որոնք հարստաց-

նում են և վսեմացնում մեր հնադարյա պատմությունը և բարձրացնում հայ ժո-

ղովրդի անունն ու պատիվը։ Մեր պետությունը խրախուսում է յուրաքանչյուր 

ցեղի և ազգի կուլտուրական զարգացումը ազգային ոգով‚ որի հետևանքով ամե-

նափոքր ազգն անգամ ազատ է իր կյանքը կազմակերպելու և զարգացնելու իր 

ազգային ավանդությունների և սովորությունների համեմատ։ Կառավարության 

հատուկ ուշադրության արժանացավ մյուս եկեղեցիների շարքում նաև հայ եկե-

ղեցին‚ շնորհիվ իր ցուցաբերած հայրենասիրության‚ որի շնորհիվ հնարավոր 

եղավ լույս ընծայել օրացույց‚ հրատարակել ամսագիր‚ պատգամավոր ուղարկել 

արտասահման։ Բնականաբար‚ կառավարության ուշադրությունը պիտի ոգևորե 

մեզ առավել ևս արդյունավետ դարձնել մեր գործունեությունը։ Եվ կառավարու-
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թյունը վստահ կարող է լինել‚ որ հայ եկեղեցին և հայ ժողովուրդը‚ ապագայում 

ևս‚ միացած մյուս եկեղեցիների և ժողովուրդների հետ‚ առավել ևս պիտի 

աջակցի ինչպես հայրենիքի ազատության և թշնամու վախճանական ջախ-

ջախման‚ նույնպես նաև ընդհանուր հայրենիքի վերաշինության և նրա ժողո-

վուրդների տնտեսական զորացման և վերակառուցման Սուրբ Գործին»։ 

Հոկտեմբեր. – Բուխարեստում Ռումինական Աշխատավորական կուսակցության 

նախաձեռնությամբ‚ ակադեմիկոս Կոստանդին Պարհոնի նախագահությամբ‚ ստեղծվում է 

«Խորհրդային Միության հետ բարեկամական կապերի Ռումինական ընկերությունը» 

(«ԱՌԼՈՒՍ»)։ Վերջինս կրթական‚ մշակութային‚ հասարակական բնույթ ուներ և իր առջև 

նպատակ էր դնում զեկուցումների‚ ցուցահանդեսների‚ գրական-գեղարվեստական‚ թատե-

րական և այլ բնույթն ունեցող խմբերի փոխանակության‚ երկու երկրներին վերաբերող 

գիտա-գեղարվեստական գրքերի հրատարակությունների միջոցով պրոպագանդել Ռումի-

նիայի և Խորհրդային Միության գիտա-տեխնիկական և հասարակական նվաճումները։ Իր 

սկզբնավորմանը հաջորդող հետագա տաս տարիների ընթացքում «ԱՌԼՈՒՍ»-ը ունեցավ 

ավելի քան վեց միլիոն անդամ և «ունեցավ արդյունավետ գործունեություն մը՝ ժո-

ղովրդականացնելով Խորհրդային Միության հոյակապ նվաճումները‚ տնտեսական‚ գի-

տական‚ մշակութային և Խորհրդային պետության շինարարական մարմիններուն մեջ»։ 

Ի թիվս ռումինահայ կրթական-մշակութային այլևյլ գործիչների‚ «ԱՌԼՈՒՍԻ» 

աշխատանքներին իր գործուն մասնակցությունն էր բերում Թեմի Առաջնորդական տեղա-

պահ Տ.Վազգեն Պալճյանը։ 

«Սևան (ամսագիր)»‚ 1954 թ. հոկտեմբեր (««ԱՌԼՈՒՍԻ» տասնամյա գոյու-

թյունը»)։ 

 

Նոյեմբերի 26. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում Ռումինահայ 

թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը մատուցում է սուրբ Պատարագ և 

կատարում է հոգեհանգստի հանդիսավոր արարողություն‚ ի հիշատակ Պոլսի հայոց 

պատրիարք Տ. Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Նարոյանի (վախճ. 1944 թ. հունիսին‚ Պոլսում) և 

Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Տ. Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Նշանյանի (վախճ. 1944 թ. 

հուլիսի 26-ին‚ Երուսաղեմում)։ Հոգևոր այս պաշտամունքը կատարվում էր համաձայն 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսության Ազգընտիր Տեղակալ Գեորգ Արքեպիսկոպոս 
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Չորեքչյանի՝ նույն թվականի կեսերին բոլոր հայկական թեմերին ուղարկված հատուկ 

հրահանգ-շրջաբերականի։ 

«Պահակ»‚ 1944 թ.‚ № 281‚ նոյեմբերի 26‚  («Հանդիսավոր Ս.Պատարագ և հո-

գեհանգիստ»)։ «Էջմիածին»‚ 1944 թ. № 6‚ հունիս («Տ. Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս 

Նարոյան»)‚ № 7-9‚ հուլիս-սեպտեմբեր («Տ. Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Նշա-

յան»)։ 

 

Նոյեմբերի 29. - Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում Ռումինահայ 

թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի նախագահությամբ‚ տեղի է 

ունենում գոհաբանական հանդիսավոր արարողություն և մատուցվում է հավուր 

պատշաճի Սուրբ Պատարագ‚ նվիրված Հայաստանում խորհրդային կարգերի 

հաստատման 24-րդ տարեդարձին։ 

Հոգևոր արարողությունից հետո տեղի է ունենում «վարժարանի կազմակերպած 

հանդեսը մատենադարանի սրահին մեջ»։ 

«Պահակ»‚ 1944 թ.‚ № 281‚ նոյեմբերի 26‚  («Գոհաբանական աղոթք»)։ 

Նույն օրը. – Բուխարեստի «Դալլես» դահլիճում  տեղի է ունենում հանդիսություն‚ 

նվիրված Հայաստանում Խորհրդային կարգերի հաստատման 24-րդ տարեդարձին։ «Բեմին 

վրա հանդեսին նախագահության սեղանին շուրջ կբազմեին Խորհրդային դեսպանատան 

Ա. քարտուղար հայազգի Սահակ Դոնգուլով‚ զորավար Վասիլև‚ դոկտ. Րըտուքու‚ ռոման 

համայնավար կուսակցության և մամուլի ներկայացուցիչներ‚ Ռումին-Սովետ Բարեկա-

մության Միության նախագահը՝ դոկտ. Կոստանդին Պարխոն‚ ծանոթ հայագետ‚ պրոֆ. 

Վլադ Բընըցիանու‚ Թեմիս Առաջնորդական փոխանորդ Տ. Վազգեն վարդապետ‚ թաղական 

խորհրդի նախագահը՝ դոկտ. Ծ. Ֆուրունճյան և այլք»։ Տեղի են ունենում հավուր պատշաճի 

ելույթներ և ապա գեղարվեստական մաս։ Ի թիվս այլոց‚ Հայաստանի Խորհրդայնացման 

տարելիցին նվիրված ողջույնի ուղերձով հանդես է գալիս Թեմի Առաջնորդական տեղա-

պահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

Հանդիսության մասնակիցները մեծ ոգևորությամբ ընդունում են ողջույնի հեռագիր՝ 

ուղղված Հայկական ՍՍՀ Գերագույն Խորհրդի Նախագահության Նախագահ ընկ. Մացակ 

Պապյանին։ 

Հեռագիրը. «Ռումինիայի հայկական գաղութը‚ որը բաղկացած է 25 հազար 

հայերից‚ Ձեզ՝ ազատ Խորհրդային Հայաստանի գերագույն օրգանի ղեկավարիդ‚ 

իր եղբայրական ողջույնը և շնորհավորանքն է հղում Խորհրդային Հայաստանի 

24-րդ տարեդարձի առթիվ։ 
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Մենք հպարտ ենք‚ որ հաղթական Կարմիր Բանակի շարքերում‚ ռուս մեծ 

ժողովրդի և ՍՍՌՄ-ի մյուս ժողովուրդների զավակների հետ մարտնչում են նաև 

Խորհրդային Հայաստանի անվեհեր զավակները՝ Սասունցի Դավթի սերունդը‚ 

գեներալներ‚ սպաներ ու զինվորներ‚ որոնց հետ այստեղ՝ Ռումինիայի տերիտո-

րիայում տեղի ունեցած հանդիպումը հպարտությամբ ու հիացմունքով լցրեց մեր 

սրտերը։ 

Մոտ է գերմանական ֆաշիզմի դեմ վերջնական հաղթանակ տանելու ժամը։ 

Մենք անհամբեր սպասում ենք այն ժամին‚ երբ մեզ‚ հայրենի  հողից կտրված 

աշխատավոր հայերիս ևս‚ հնարավորություն կվիճակվի մեր ավանդը մտցնելու 

մեր սիրելի ու թանկագին հայրենիքի հետագա բարգավաճման գործում։ 

Կեցցե՜ ժողովուրդների կամքով ստեղծված հզոր Խորհրդային Միությունը։ 

Կեցցե՜ Խորհրդային Հայաստանը»։ 

«Ռումինիայի Հայկական միացյալ կազմակերպությունների նախագահու-
թյուն»։ «Պահակ»‚ 1944 թ.‚ № 282‚ դեկտեմբերի 3։ «Էջմիածին»‚ 1944 թ.‚ № 10-12 
(«Հայաստանում Խորհրդային իշխանության հաստատման 24-րդ տարեդար-
ձի տոնակատարությունը սփյուռքի հայության մեջ»)։ 

 

Նոյեմբերի 29. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի 

կարգադրությամբ‚ Հայաստանի Խորհրդայնացման տարեդարձի առթիվ թեմի հայկական 

եկեղեցիներում տեղի է ունենում հանդիսավոր գոհաբանական արարողություն‚ որից 

հետո կարդացվում է տեղապահի կազմած աղոթքը։ Արարողության այս կարգը պարտա-

դիր է դառնում հետագա տարիների համար։ 

Աղոթքը. «Եւ արդ‚ մեք ամենեքեան խոնարհեալ անկանիմք առաջի Քո և մեծաւ 

պաղատանօք հայցեմք յամենառատ յողորմութենէդ Քումմէ‚ զի շնորհեսցես բար-

օրութիւն և բարգաւաճ կեանս Խորհրդային Հայաստանի‚ որոյ այսօր հիմնար-

կութեան է յիշատակ։ 

Զհանրապետութիւն նորա զօրաւոր և անպարտելի կացուսցես‚ ձեռն Քո ըն-

կալցի և բազուկ Քո զօրացուսցէ զժողովուրդ նորա‚ զթշնամիս նորա հալածական 

արասցես և զյարուցեալսն ի վերայ նորա ի ներքոյ ոտից նորա արկցես։ 

Ամենայաղթ զօրութեամբդ Քո և նշանաւն Սրբոյ Խաչիդ ամրացուսցես և 

պարսպեալ պահպանեսցես զնա և զիշխանութիւն նորա յամենից երեւելեաց և 

յաներեւութից թշնամեաց։ 
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Դու‚ Տէ՛ր‚ պահապան լիցիս Խորհրդային Հայաստան աշխարհի‚ աճեցուսցես և 

պտղաբերս արասցես զարտօրայս նորա‚ անթառամ և դալարս արասցես զպար-

տեզս և զայգիս նորա։ Օրհնեսցես և լիառատ արասցես զամբարս նորա և 

զհնձանս։ Անժանգ կացուսցես զմաճ և զգութան նորա‚ զմուրճն և զբրիչ նորա։ 

Արասցես‚ որ հնչեն երգն և օրորն ի յարկս նորա և հանապազ մնասցե զլոյսն ի 

նմա և պահեսցես զնա‚ Տէր‚ ի խաղաղութեան և ի բարօրութեան։ 

Դո՛ւ‚ Տէ՛ր‚ առաջնորդ լիցիս ամենեցուն որք յեղուն արգանդի նորա զքիրտն և 

զտքնութիւնն իւրեանց։ Պահպանեսցես զղեկաւարս եւ զպաշտօնեայս նորա. 

շնորհք և ողորմութիւն Քո անպակաս արասցես ի նոցանէ‚ որովք կացցեն և 

մնասցեն նոքա անախտ հոգւով և անայլայլ վարուք‚ ուղղամիտ մտօք‚ բերկրեալ 

սրտիւ‚ ուրախ դիմօք‚ առողջ և յամենայն վտանգէ ազատ մարմնով։ Այլ և արաս-

ցես զնոսա հանճարեղ ի խորհուրդս‚ իմաստուն ի բանս‚ խոհեմ և շրջանկատ ի 

գործս‚ արդարակշիռ ի դատաստանս‚ ողորմած և քաղցր ի տնանկս‚ յորբս և յայ-

րիս‚ խնամածու ամենայն կարեաց երկրի‚ և ահարկու‚ և երկիւղալի թշնամեաց։ 

Դու‚ Տէ՛ր‚ զօրավիգ լիցիս ամենեցուն‚ որք հեղուն զարիւն իւրեանց ի պաշտպա-

նութիւն Համայն Խորհրդային Հայրենեաց։ Զօրացուսցես զզօրապետս և զամե-

նայն զօրս նորա‚ արիացուսցես զնոսա ի պատերազմունս թշնամեաց. զմինն 

զհազարս նոցա հալածեսցէ և երկուքն զբիւրս նոցա հարցէ։ Դո՛ւ լինիս նոցա 

մարտակից‚ որպես լինէիր ընդ Մովսիսի և ընդ Յեսուայ ընդ Դաւթի և ընդ այլոց 

ծառայից քոց։ Դո՛ւ պսակես զնոսա դափնէօք և տաս նոցա յաղթական վերադարձ 

ի յարկս իւրեանց‚ ի մաճ և ի սալ։ 

Դո՛ւ‚ Տէր‚ օգնական լիցիս ժողովրդեան Հայոց։ Օրհնեսցես զամենեսեան‚ որք 

ընդ հովանեալ Խորհրդային Հայաստանի կան. զաշխատաւորս քաղաքաց և զշի-

նականս գիւղօրէից‚ զամենեսեան որք քրտամբ իւրեանց ոռոգեն երկիր և ճգամբ 

իւրեանց ստեղծեն զնա։ Օրհնեսցես զմեծն և զփոքունսն‚ զարսն և զկանայսն և 

զամենայն ժողովուրդ հայոց։ 

Պահեսցես և պահպանեսցես զնա ցկատարած աշխարհի‚ անխոնջ ի տքնու-

թիւն‚ յոժար ի քիրտ և վաստակ‚ անյողդողդ ի կամս‚ աննկուն ի հաւատս‚ հանա-

պազ ծարաւի լուսոյ‚ բերրի և բերկրեալ յաւիտեան‚ ընդ հովանեաւ Հայաստա-

նեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ և մեք գոհանալով փառաւորեսցուք զՔեզ 

ընդ Որդւոյ և ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ‚ այժմ և միշտ և հաւիտեանս. ամէն»։ 
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ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5299 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

1 9 4 5 

Հունվարի 1. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը 

Բուխարեստում այցելում է Խորհրդային դեսպանատուն և շնորհավորում է դեսպանատան 

առաջին քարտուղար Սահակ Դոնգուլովի նոր տարին։ Իր պատասխան խոսքում դեսպա-

նատան Առաջին քարտուղարը նախ՝ շնորհակալություն է հայտնում ինչպես անձամբ իր‚ 

այնպես էլ այն պետության անունից‚ որի ներկայացուցիչն է ինքը‚ ապա կոչ է անում Ռու-

մինահայ եկեղեցուն‚ ըստ ամենայնի աջակցել «Հայաստանյան ճակատի» աշխատանքնե-

րին‚ բոլոր ուժերն ի սպաս դնել համայնքում դեպի Խորհրդային Հայաստանն ու Խորհրդա-

յին Միությունը եղած համակրանքն ուժեղացնելու համար։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 43 (344)‚ նոյեմբերի 18 («Հայաստանյան ճակատի առա-
ջին կոնգրեսը»)։ 

 

Հունվարի 2. – Ռումինահայ թեմական խորհրդի նախագահ Ա. Գասարճյանի և 

անդամներ՝ Ալեքսանդր Երեցփոխյանի‚ Արտ. Սարգսյանի և Հրանտ Ագտերյանի համատեղ 

ստորագրությունը կրող «Զեկուցումը» Բուխարեստից Էջմիածին‚ «Ամենապատիվ Տ. Գեորգ 

Արքեպիսկոպոս Չորեքչյանին»‚ թեմում իրենց ծավալած հոգևոր-հասարակական գործու-

նեության մասին։ 

Զեկուցումից. «Ինչպես հայտնի է Ամենապատվությանդ‚ թեմիս բազմարդյուն 

առաջնորդ Տ. Հուսիկ Արքեպիսկոպոս Զոհրապյանը 1942 թվի հոկտեմբերի 23-ին 

վախճանեցավ։ 

Առաջնորդական աթոռի թափուր մնալովը թեմիս համար ստեղծված էր մի 

շատ ծանր կացություն։ Համաձայն տեղվույն պետական օրենքների‚ թեմս ան-

պատճառ պետք է ունենա իր ներկայացուցիչը‚ որը պետք է լինի կուսակրոն 

հոգևորական‚ եպիսկոպոս կամ վարդապետ։ Պատերազմի և սորա հետ կապված 

զանազան դեպքերի հետևանքով ծագում էին շարունակ տեղվույն հայության և 

թեմիս վերաբերյալ զանազան խնդիրներ։ Այս խնդիրները այս կամ այն ձևով լու-

ծելու համար հարկ էր լինում դիմել կառավարության աջակցության կամ միջ-

նորդության թեմի կամ եկեղեցու անունից։ Երկու դեպքում էլ պահանջվում էր 

եկեղեցու պետի ներկայությունը։ 

Հանգուցյալ առաջնորդի վախճանելուց անմիջապես հետո Թեմական Խոր-

հուրդս մտահոգվեցավ նորա փոխանորդի հարցով։ Հաղորդակցության բացա-
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կայության պատճառով‚ հնարավորություն չունեինք դիմելու Ձերդ Ամենա-

պատվության‚ խնդրելով նշանակել մեզ առժամյա մի եպիսկոպոս կամ 

վարդապետ‚ որը փոխարիներ առաջնորդական պաշտոնը մինչև նոր առաջ-

նորդի ընտրությունը։ Հնարավորություն չկար նաև այդպիսի մի անձ հրավիրել 

ուրիշ տեղերից‚ որովհետև բոլոր այն երկրները‚ որտեղից որ թերևս հնարավոր 

լիներ հրավիրել այդպիսի մի թեկնածու‚ մեր երկրի հետ պատերազմական 

վիճակի մեջ էին։ Վերջապես ի նկատի առնվեցավ և այն հանգամանքը‚ որ ներկա 

պայմաններում խնդրի լավագույն լուծումը կլիներ‚ եթե ապագա թեկնածուն գի-

տենար տեղական պետական լեզուն‚ որպեսզի կառավարության առջև ավելի 

դյուրին և ավելի հաջող կարողանար ներկայացնել Հայությունը և եկեղեցին։ 

Գտնվելով այսպիսի կացության մեջ‚ Թեմական Խորհուրդս որոշեց թեկնածու 

նշել տեղական ուժերից։ Այս ուղղությամբ գործելով‚ կանգ առաջ Բուխարեստի 

հայկական Ազգային դպրոցի ուսուցիչ պ[արոն] Կարապետ Պալճյանի վրա։ 

Վերջինս տաճկահայ ընտանիքի զավակ‚ ծնված 1908 թվին Բուխարեստում‚ 

ուսումը առած է Բուխարեստի հայոց դպրոցում‚ ապա ավարտած է տեղվույն 

պետական միջնակարգ դպրոցի դասընթացքը և համալսարանի փիլիսոփայա-

կան և մանկավարժական ճյուղը։ Երկար տարիներ ուսուցչի պաշտոն վարելով 

Բուխարեստի հայոց յոթնամյա դպրոցում‚ ցույց է տված իրեն որպես համեստ‚ 

պարկեշտ և բարեխիղճ ուսուցիչ‚ իսկ մի շարք գրական աշխատություններով‚ 

հայերեն գրված‚ ապացուցած է իր լուրջ պատրաստությունը։ Ահա այս բոլոր 

հատկությունները ի նկատի ունենալով‚ Թեմական Խորհուրդս ուրախ եղավ‚ երբ 

պ[արոն] Պալճյանը չմերժեց մեր դիմումը և սիրահոժար կերպով ընդունեց մեր 

առաջարկը‚ նվիրվել Հայաստանյայց Եկեղեցվո սպասավորության և ընդունել 

Թեմիս առաջնորդական տեղապահի պաշտոնը»։ 

Թվարկելով նորընտիր տեղապահի կյանքի՝ այդ պաշտոնում հաստատվելու 

համար անցած ճանապարհը (վարդապետական ձեռնադրության համար Հու-

նաստան մեկնելը‚ Կարապետ արքեպիսկոպոս Մազլըմյանի մոտ ձեռնադրվելը‚ 

Սուչավայի «Սուրբ Հաճկատար» վանքում իր կանոնական քառասունքն անց 

կացնելը և այլն)‚ «Զեկուցման» հեղինակները շարունակում են. 

«Տ. Վազգեն վարդապետը կարճ ժամանակվա ընթացքում յուրացրեց բարձրաս-

տիճան հոգևորականի համար գիտնալիք անհրաժեշտ եկեղեցական արարողու-
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թյունները‚ իսկ յուր հեզահամբույր ու պարկեշտ բնավորությամբ‚ իր ջանասի-

րությամբ և իմաստալից ու հանրության համար մատչելի քարոզներով‚ շահե-

ցավ թեմիս հայության խորին հարգանքը ու սերը։ 

Այսպիսով‚ Թեմական Խորհուրդս‚ թեպետև հանգամանքների բերմամբ‚ ստիպ-

ված եղավ դիմել այս քայլին առանց Ձերդ Ամենապատվության նախօրոք համա-

ձայնության ու օրհնության‚ սակայն համոզված է‚ որ այս ձևով լրացրեց ոչ միայն 

այն պակասը‚ որ զգացվում էր Թեմումս առաջնորդական աթոռի թափուր լինե-

լուն պատճառով‚ այլև ձեռք բերավ Հայաստանյայց եկեղեցվո և Մայր Աթոռի 

համար մի արժանավոր սպասավոր։ 

Զեկուցանելով այս բոլորը‚ Թեմական Խորհուրդս դիմում է Ձերդ Ամենապատ-

վության‚ խոնարհաբար և ամենայն հարգանոք խնդրելով Ձեզ‚ որ բարեհաճիք 

վավերացնել Թեմական Խորհրդիս կատարած քայլերը և հաստատել Տ.Վազգեն 

վարդապետ Պալճյանին որպես Առաջնորդական Տեղապահ Ռումանահայ Թե-

մի»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5299 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Հունվարի 3. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի 

զեկուցագիրը‚ ուղարկված Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ Կաթողիկոսական 

տեղապահ Տ. Գեորգ արքեպիսկոպոս Չորեքչյանին։ Մանրամասնորեն բնութագրված է 

Ռումինահայ Թեմը‚ տեղի հայերի գրաված հասարակական դիրքը‚ նրանց մասնագիտու-

թյուններն ու մասնագիտական զբաղվածության աստիճանը‚ հայկական եկեղեցական հա-

մայնքների՝ երկրում ծավալած ազգային և հասարակական գործունեությունը։ Տրված է 

հայկական կրթական-մշակութային կազմակերպությունների‚ գաղութում հրապարակվող 

հայկական պարբերականների‚ Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին թեմի ծավա-

լած ազգապահպանիչ աշխատանքների գիտակ վերլուծությունը։ 

Զեկուցագրից. «Խորհրդային ազատարար բանակներու մուտքը Ռումանիա‚ 

ինչպես նաև մայրաքաղաքիս Խորհրդային զինվորական իշխանությանց բարյա-

ցակամությունը‚ հնարավորություն կուտան ինձի այսու‚ իմ և մեր գաղութի որ-

դիական սիրո ողջույնները ուղղել Ձերդ Ամենապատվության‚ Մայր Աթոռի 

Միաբանության‚ հայ ժողովրդին և յուր կորովի պետական վարիչներուն։ Մեր 

հայ գաղութը‚ ինչպես նաև‚ կկարծեմ‚ բոլոր հայ գաղութները‚ աշխարհի որ 
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կողմն ալ գտնվին‚ իրենց սրտերու մեջ վառ պահած են սերը դեպի մեր նախնի-

ներու եկեղեցին‚ դեպի Ս. Էջմիածինը‚ և դեպի մեր վերածնող ու վերաշինվող 

Մայր Հայրենիքը. և կօրհնենք անոր իմաստուն վարիչները‚ որոնք գիտցան 

պահել-պահպանել մեր երկիրը և մեր ժողովուրդը։ Երջանիկ ենք‚ երբ կմտածենք‚ 

թե շնորհիվ Խորհրդային Միության հզոր հովանիին‚ կենդանի է այսօր մեր ժո-

ղովուրդը‚ կանգուն է հայկական հանրապետությունը ու վառ է Ս. Լուսավորչի 

կանթեղը։ 

Ձերդ Ամենապատվության կուզեմ վստահեցնել‚ թե գաղութահայը 

հավատարմորեն կմնա Մայր Հայրենիքի ու Ս. Էջմիածնի կողքին‚ և պատրաստ է 

միշտ կարելին չխնայել՝ յուր սերը և հոգածությունը դրապես ապացուցանելու 

համար։ Ինչպես կհայտնվի Ռոմանահայ Թեմական Խորհրդի ներփակված նա-

մակեն‚ մեր թեմի սրբազան առաջնորդի վախճանելն հետո (ակնարկում է Հուսիկ 

Զոհրապյանին‚ տե՛ս մեզ մոտ՝ 1942 թ. հոկտեմբերն 23. Ս.Շ.)‚ անարժանիս վի-

ճակվեցավ վարդապետ ձեռնադրվել և առաջնորդական աթոռի տեղապահու-

թյան պաշտոնը ստանձնել։ 

... Մեր թեմը‚ ինչպես ծանոթ է Ձեզ‚ վարչականորեն կգործե համաձայն Ռումեն 

դավանությանց օրենքին և պետության կողմե վավերացված մեր թեմական կա-

նոնագրքին‚ ինչպես անցյալի մեջ‚ նույնպես և այսօր‚ կշարունակե յուր‚ գրեթե 

բնականոն ընթացքը։ ՈՒնինք այժմ տասնհինգ եկեղեցական համայնքներ՝ 

Բուխարեստ‚ Կոնստանցա‚ Գալաց‚ Բրաիլա‚ Փիթեշթ‚ Պապադաղ‚ Տուլչա‚ Սուլի-

նա‚ Ֆոքշան‚ Թրկու-Օքնա‚ Բակեու‚ Ռոման‚ Յաշ‚ Սուչավա և Բոթուշան։ Ներ-

կայիս կկարծինք ունենալ 20 000 հայ մեր գաղութին մեջ»։ 

Ռումինահայ թեմի՝ վերոհիշյալ տասնհինգ համայնքների հայ ազգաբնակչու-

թյան‚ նրանց սպասարկող եկեղեցիների ու քահանայական դասի մասին վիճա-

կագրական տեղեկություններ հաղորդելուց հետո‚ Առաջնորդական տեղապահը 

շարադրում է Ռումինիայի տարածքում հաստատված հայազգի բնակչության 

վերլուծական պատմությունը։ «Հին ռումանահայ ըսելով կհասկնանք հինեն 

եկած հայերը‚ որոնք բոլորը ռումեն քաղաքացի և ռումանախոս ըլլալով հան-

դերձ‚ տակավին Հայաստանյայց եկեղեցվո հավատարիմ մնացած են։ Նոր հա-

յերը‚ որոնք այսօր հայ անունը կրողներու ստված մեծամասնությունը կկազմեն‚ 

այս երկիրը գաղթած են Թուրքիայեն XIX դարու վերջինը‚ առավելապես 1896-ին 
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և XX դարու սկզբին‚ մանավանդ նախորդ մեծ պատերազմեն հետո։ Այս նոր 

հայերու մեկ մասը‚ մոտավորապես 15% արդեն ռումեն քաղաքացիություն ստա-

ցած է‚ սակայն մեծամասնությունը «առանց հպատակության» օտարներ են‚ պե-

տական պաշտպանության ներքո («Նանսենյան» հայեր)‚ իսկ մնացյալ շուրջ 20%-

ը օտար հպատարակություն ունին‚ ինչպես՝ պարսկական‚ թրքական‚ ֆրանսի-

ական‚ հունական‚ բուլղարական և այլն»։ 

Այս կապակցությամբ էլ տնտեսագիտական ու վիճակագրական բնույթի զա-

նազան տեղեկություններ հաղորդելուց հետո‚ քննության առարկա է դարձվում 

ռումինահայության վիճակը Հայրենական պատերազմի և գերմանական օկու-

պացիայի տարիներին։ 

«Ներկա պատերազմի ընթացքին ռմբակոծումներու կամ այլ զինվորական գոր-

ծողությանց հետևանքով‚ բարեբախտաբար մեր եկեղեցիները և եկեղեցապատ-

կան կալվածները զգալի ավերներ չեն կրած։ Թեթև վնասներ միայն կրած են Յա-

շի և Փիթեշթի եկեղեցիները‚ որոնք արդեն նորոգվելու մեջ են։ Առհասարակ‚ մեր 

թեմի հայության մասին էլ նույն բանը կարելի է ըսել։ Ի բաց առեալ քանի մը հա-

յերու կրած վնասները (20-30 տուն կամ վաճառանոց-գործարան) և 15-20 անձի 

զոհերե‚ մեր երկրի հայությունը ծանր կորուստներ չունեցավ»։ 

Ապա թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը անդրադառնում 

իրեն վստահված համայնքի կրթական-մշակութային կյանքին։ 

«Բուխարեստի մեջ ունինք յոթնամյա երկսեռ վարժարան մը և նախակրթարան 

մը‚ ընդամենը 250 աշակերտությամբ‚ իսկ Կոնստանցայի մեջ՝ նախակրթարան 

մը‚ շուրջ 100 երկսեռ աշակերտներով։ Բուխարեստի եկեղեցու բակին մեջ նոր 

կառուցվեցավ գեղեցիկ շենք մը «Մշակույթի տուն» անվան տակ (Տուտյան 

Հովսեփի նվիրատվությամբ)‚ որն ունի երկու սրահ. մեկը գրադարան‚ 9000 

գրքերով‚ ձեռագրերով ու պարբերաթերթերով օժտված‚ իսկ երկրորդ սրահը՝ 

թանգարան‚ որտեղ ցուցադրված են ռումեն հողի վրա գտնված եկեղեցական-

պատմական իրեր‚ ինչպես նաև հայ արվեստագետներու գործեր։ Գաղութիս մեջ 

լույս կտեսնե երկու թերթ. մեկը եռօրյա‚ իսկ մյուսը՝ շաբաթաթերթ։ Բուխարեստի 

հայ գաղութը ունի նաև հետևյալ բարեսիրական հաստատությունները‚ որոնք 

կգործեն Թաղական Խորհուրդի հովանավորության տակ. աղքատախնամ‚ ծե-

րանոց (կիներու համար) և բուժարան մը։ Պատերազմի սկիզբեն ի վեր‚ № 2 նո-
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րաշեն ազգային նախակրթարանը վերածված է հիվանդանոցի (60 անկողինով)‚ 

որտեղ կխնամվին վիրավոր զինվորներ։ Սույն հիվանդանոցին մեջ խնամվեցան 

նաև բազմաթիվ խորհրդային ռազմագերիներ»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5299 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Տ.Վազգեն Պալճյանի այս զեկուցագիրը քննության արժանի մի կետ էլ է պարունա-

կում։ Նախ՝ թեմի առաջնորդական տեղապահը գերմանական տիրապետության ներքո 

գտնվող շուրջ չորս տարվա հարկադրական լռությունից հետո‚ առաջին անգամ է դիմում 

համայն հայության հոգևոր կենտրոնին՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնին և հանգամանորեն տե-

ղեկություններ է հաղորդում իրեն վստահված թեմի ինչպես ներքին-տնտեսական‚ այնպես 

էլ հասարակական-քաղաքական իրավիճակի մասին։ Մի բան‚ որի կարիքը խստորեն 

զգացվում էր‚ որովհետև դեռ նախորդ առաջնորդը՝ հանգուցյալ Հուսիկ Արքեպիսկոպոս 

Զոհրապյանը այդ ուղղակի պարտականությունը ևս կատարում էր մեծ թերացումներով‚ 

անսիստեմ ու անխնամ‚ հաճախ մեկ տարի տևող ընդմիջումներ տալով իր ուղարկած զե-

կուցագրերի միջև‚ որի համար քանիցս արժանացել էր Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի 

կշտամբանքներին։ Վազգեն Պալճյանի այս անդրանիկ զեկուցագրերով կրկին հաստատ-

վում էր ցանկալի կապը Ռումինահայ համայնքի և նրան ղեկավարող ու ուղղություն տվող 

Մայր Աթոռի միջև‚ որն այնուհետև կայուն ու հաստատուն օրինաչափություն դարձավ։ 

Ապա. ուշադրությունից չի վրիպում այն հանգամանքը‚ որ գերմանական օկու-

պացիայի և ֆաշիստական ռազմակարգի շուրջ չորս տարիների ընթացքում‚ ռումինահայ 

գաղութը‚ չնայած իրեն հասած նյութական և հոգևոր վնասներին‚ այնուամենայնիվ ոչ 

միայն կարողացել էր գոյատևել և համեմատաբար բարեկեցիկ պայմաններ ապահովել իր 

համար‚ այլև հիմնականում պահպանել էր ազգային-հայկական և մշակութային նկարագի-

րը։ Իսկ սա էլ նշանակում էր‚ որ Ռումինահայ Թեմական Խորհուրդը և մանավանդ թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Վազգեն վարդապետ Պալճյանը‚ իրենց թեմը չվտանգելու 

համար կարողացել էին ճկուն դիվանագիտություն հանդես բերել գերմանական 

ռազմական իշխանությունների հետ կապված այլևայլ հարցեր լուծելիս‚ կարողացել էին 

խուսափել հախուռն մոտեցումից‚ կամ‚ որ նման դեպքերում հաճախ է պատահում‚ 

վտանգավոր ինքնուրույնություններ անելուց և գործել էին հեռատեսորեն ու անհրաժեշտ 

շրջահայեցությամբ։ Նշելու արժանի մի փաստ է սա‚ որը դարձյալ դրական կողմից է 
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ներկայացնում ինչպես Ռումինահայ թեմի գործիչներին‚ այնպես էլ թեմի առաջնորդական 

տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանին։ 

Սկիզբ. – Օգտվելով Ռումինիայի՝ ֆաշիզմի լծից ազատագրման և երկրում մշակու-

թային զարգացման համար ստեղծված բարեպատեհ պայմաններից‚ նոր ուժով ու եռանդով 

է ծավալում իր թատերական գործունեությունը Բուխարեստի հայկական թատրոնը‚ որը 

«հայ հասարակությանը ներկայացուց արժեքավոր պիեսներ‚ որոնց ներկայացման ներկա 

եղան տասնյակ հազարավոր թատերասերներ հայ ազգաբնակչության շարքերեն»։ Թատե-

րական կոլեկտիվը բաղկացած է եղել 40-ից ավելի սիրող դերասաններից‚ ովքեր տա-

րիների ընթացքում բեմադրել են Ն. Զարյանի «Աղբյուրի մոտ»‚ Մ. Մելիք-Քոչարյանի 

«Հարազատ մարդիկ»‚ Արամաշոտ Պապայանի «Բախտավորյանները»‚ Հ. Պարոնյանի «Մե-

ծապատիվ մուրացկանները»‚ Ալ. Շիրվանզադեի «Պատվի համարը» և ուրիշ գործեր։ 

Ռումինական դասական դրամատուրգիայից բեմադրվել են Ի.Լ. Կարաջալեի «Փոթորկալից 

գիշեր մը»‚  Աուրել Պարանկայի «Չար խոտը» և այլ գործեր։ Իրենց խաղով աչքի են ընկել Ա. 

Սայանը‚ Մկրտիչ Վավազյանը‚ Վարդուհի Վարդերեսյանը‚ Մադլեն Պենլյանը‚ Գեղամ 

Ոսկյանը‚ խմբի բեմադրող-ռեժիսոր Տիգրան Կաժարյանը և ուրիշներ։ 

Մեզ համար ուշագրավ է այն հանգամանքը‚ որ հիշյալ թատերական խմբի 

ներկայացումներին իբրև դերասանուհի‚ մասնակցել է Վեհափառ Հայրապետի 

հորեղբոր դուստրը՝ Մարիամ Պալճյանը։ Նա հանդես է եկել Մոլիերի «Ագահ»‚ Ն. 

Զարյանի «Աղբյուրի մոտ»‚ Ալ. Շիրվանզադեի «Պատվի համար» ներկայացումնե-

րում և դրվատական գրախոսականների է արժանացել իր դերակատարումների 

համար։ 

«Սևան (ամսագիր)»‚ 1953 թ. № 4 («Բուխարեստի հայկական թատերական 

կոլեկտիվի գործունեութենեն»)։ 1954 թ. № 4 («Բուխարեստի Ստեփան 

Շահումյանի անվան մշակույթի տան գործունեութենեն»)։ 

 

Հունվար. – Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսության ազգընտիր տեղակալ Տ. Գեորգ Արք-

եպիսկոպոս Չորեքչյանի հրամանի համաձայն‚ Հայաստանի և Սփյուռքի հայկական հո-

գևոր թեմերում սկսվում է Ս. Էջմիածնում առաջիկայում կայանալիք՝ Ամենայն Հայոց Կա-

թողիկոսի ընտրության համար գումարվող Համազգային եկեղեցական ժողովի պատգա-

մավորների ընտրությունը (բաց քվեարկությամբ)։ 

Ինչպես վկայում են պահպանված արձանագրությունները‚ այդ ընտրություններն 

անցել են «Մեծ խանդավառությամբ»‚ «Խուռն բազմության ներկայությամբ»‚ «Մեծաքանակ 

հավատացյալների առկայությամբ»։ Հունվարի 28-ին տեղի է ունենում Բոստոնի Ազգային-



214 
 

Երեսփոխանական ժողովը (նախագահ՝ Տ. Տիրան Նեսոյան)‚ փետրվարի 25-ին՝ Ֆրեզնոյի 

«Ս. Պողոս» եկեղեցում‚ Կալիֆորնիայի Թեմական Ազգային ժողովը (նախագահ՝ Եղիշե 

ավագ քահանա Գալընտյան)։ Մայիսի 14-ին‚ Տ. Վարդգես քահանա Գրիգորյանի նախագա-

հությամբ‚ տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղի Մարդակերտի շրջանի ժողովը։ Մայիսի 

20-ին‚ Երևանի «Ս. Սարգիս» եկեղեցում‚ Ռուբեն Ծ. վարդապետ Դրամբյանի նախագահու-

թյամբ գումարված հավատացյալների ժողովն առաջարկում է 18 պատգամավորների թեկ-

նածություններ‚ որոնց թվում Ավետիք Իսահակյան‚ Ստեփան Մալխասյան‚ Մարտիրոս 

Սարյան‚ Երվանդ Շահազիզ‚ Առաքել Առաքելյան։ Նույն օրը «Ս. Լուսավորիչ» եկեղեցու 

բակում Տ. Վարդգես քահանա Գրիգորյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Կիրո-

վաբադի հայ հավատացյալների ընդհանուր ժողովը‚ մայիսի 27-ին Լենինականի «Ս. 

Աստվածածին» եկեղեցում‚ Շիրակի թեմի հավատացյալները առաջարկում են իրենց թեկ-

նածուներին‚ որոնց թվում՝ դերասան Արմեն Արմենյան‚ Արարատ Ղարիբյան‚ գրող-երգի-

ծաբան Գավռոշ Հարությունյան‚ ժողովի նախագահն էր Ռուբեն վարդապետ Դրամբյանը։ 

Մայիսի 30-ին Էջմիածնի միաբանների առաջին միաբանական ժողովը (նախագահ՝ Ներսես 

վարդապետ Աբրահամյան) առաջարկում է իր պատգամավորին‚ ապա միաձայն պաշտ-

պանում է Գեորգ Արքեպիսկոպոս Չորեքչյանի թեկնածությունը և այլն։ 

ՊԿՊԱ‚ Կաթողիկոսական դիվան‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. № 307 

(Տարբեր թեմերի եկեղեցիների ժողովների արձանագրություններ)‚ № 308 

(«Մանդատներ...»)‚ № 309 («Ազգային-եկեղեցական ժողովի... մասին»)։ 

Հունվարի 28. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» մատենադարանի սրահում իր 

աշխատանքային գործունեությունն է սկսում «Հայաստանյան միասնական ճակատի» (հե-

տագայում՝ «Հայաստանյան ճակատ») առաջին պատգամավորական խորհրդաժողովը։ 

Բազմաթիվ ներկաները «Բուռն ծափահարություններով կողջունեն Խորհրդային դեսպա-

նատան Առաջին քարտուղար Սավա Դոնգուլովը։ Ընկ. Դոնգուլով ձեռքի ջերմ սեղմում-

ներով կողջունե բոլոր պատգամավորները ու կգրավե իր տեղը նախագահական սեղանի 

շուրջ։ Քիչ վերջը կուգա նաև թեմիս առաջնորդական տեղապահ Վազգեն վարդապետ 

Պալճյան»։ 

Պատգամավորական մանդատների ստուգումից և ղեկավար մարմինների ընտրու-

թյունից հետո (նախագահ‚ քարտուղար‚ թարգմանիչներ)‚ խորհրդաժողովն անցնում է օրա-

կարգի առաջին հարցին՝ Ս. Դոնգուլովի ճառը լսելուն։ Ճառից հետո‚ ի թիվս այլոց‚ ձայն է 

տրվում Թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետին‚ «որ կըսե. 
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Հարգելի պարոն Դոնգուլով. եղբայրներ‚ մեր մեջ ունինք այսօր պարոն Դոնգու-

լովը‚ որ խորհուրդ մըն է մեզի համար‚ և որմե զրկված էինք տասնյակ տարիներ։ 

Ան մեր հայրենիքը կներկայացնե. թույլ տվեք որ ողջունեմ զինքը և իրմով՝ այդ 

մեծ երկրի մեծ ու փոքր վարիչները։ 

Իբրև երիտասարդ‚ ես չեմ տեսած մեր հայրենիքը. կզգամ սակայն‚ որ հիմնա-

կան ու խոր փոփոխություն մը առաջ եկած է ամենուս գիտակցության մեջ։ 

Տակավին մենք չենք ըմբռնած այդ խորհուրդի բովանդակ իմաստը։ 

Մեր գաղութի պատմության մեջ նոր էջ մը բացվեցավ. այլևս անհաղորդ չենք 

մեր հայրենիքի վերելքին։ Մեր սրբազան պարտականությունն է լավագույն 

տպավորությունները ձգել մեր պետության ներկայացուցիչներուն վրա‚ որովհե-

տև Եվրոպայի առաջին հայ գաղութն ենք‚ որուն հետ շփման մեջ կմտնեն անոնք։ 

Բոլորվի՛նք հայրենիքի գաղափարին շուրջ‚ հետևի՛նք հայրենիքի ձայնին‚ որ 

քաղցր է ու հզոր. քաղցր՝ որովհետև հայրենիքեն կուգա‚ հզոր‚ որովհետև 

Խորհրդային Միութենեն կուգա»։ 

Մի քանի ուրիշ ելույթներից հետո‚ «նախագահ Դանիելյան ընկ. Դոնգուլովեն կստա-

նա Էջմիածնի կաթողիկոսական Տեղապահ Գեորգ Արքեպիսկոպոս Չորեքչյանի ուղարկած 

շրջաբերական-կոնդակը (նկատի ունի Գեորգ Չորեքչյանի «Գաղութահայ իմ սիրելի 

ժողովուրդ» շրջաբերական-կոնդակը. տես մեզ մոտ‚ 1944 թ. սեպտեմբերի 20. Ս.Շ.)‚ զոր ընկ. 

Դանիելյան կհանձնե Վազգեն վարդապետի կարդացվելու համար պատգամավորական 

ժողովին մեջ։ Պատգամավորները և ներկա ժողովուրդը հոտընկայս կ'ունկնդրեն շրջա-

բերական-կոնդակի ընթերցումը‚ հաճախակի խանդավառ ծափահարություններու մեջ»։ 

Ընդմիջումից հետո տեղի է ունենում Պատգամավորական Խորհրդաժողովի երկ-

րորդ նիստը‚ որի օրակարգն էր՝ նոր ստեղծվելիք «Հայաստանյան միասնական ճակատի» 

կենտրոնական վարչության ընտրությունը։ Գաղտնի քվեարկությունից հետո ընտրվում է 

տասնհինգ հոգուց բաղկացած վարչության կազմ‚ որի նախագահ է ընտրվում ազգային-

կրթական գործիչ (զբաղմունքով շաքարեղենի և սուրճի գործարանատեր) Վահան Դա-

նիելյանը։ Կրթական-մշակութային և հասարակական բնույթ ունեցող «Հայաստանյան 

միասնական ճակատ» նորաստեղծ կազմակերպությունը ստանում է իր պաշտոնական ճա-

նաչումն ու իրավաբանական վավերացումը և սկսում է իր գործունեությունը։ 
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Հարցի պատմությունը հետևյալն է. 1945 թ. հունվարի 17-ին ռումինահայ մի 

խումբ դեմոկրատ գործիչների ջանքերով ստեղծված «Նախաձեռնող մարմինը»‚ 

«Կոչ ռումինահայության» վերնագիրը կրող ուղերձով դիմեց գաղութի բոլոր 

հայազգի բնակիչներին։ Իրավացիորեն արձանագրելով այն հանգամանքը‚ որ 

Խորհրդային ազատարար բանակների շնորհիվ Ռումինիայի փրկությունը 

ստեղծել է հասարակական-քաղաքական բոլորովին նոր պայմաններ‚ որոնք 

որոշակի պարտավորություն են դնում ռումինահայության վրա‚ կոչի հեղինակ-

ները հավելում են‚ որ «անհրաժեշտ է ստեղծել ռումինահայության միասնական 

ու միակ կուռ կազմակերպություն մը‚ որու նպատակը պիտի ըլլա մշակութային 

մերձեցում և եղբայրական սերտ կապ հաստատել Մայր Հայրենիքի՝ Խորհրդա-

յին Հայաստանի հետ։ Այս կազմակերպությունը պիտի սատարե դեմոկրատիկ 

սկզբունքներու կիրարկման՝ Ռումանիո մեջ ու պիտի մղե վճռական պայքար՝ 

ֆաշիզմի դեմ։ 

Նորակազմ այս միության անդամ կրնան ըլլալ առանց դասակարգի խտրու-

թյան բոլոր հայերը‚ որոնք իրենց սրտին մեջ կուզեն պահել սեր՝ դեպի հայրե-

նիք»։ 

Այս կոչը լայն արձագանք գտավ ռումինահայության մեջ և համակիրների մեծ 

համախումբ հավաքեց‚ մանավանդ‚ որ ստեղծվելիք ընկերությունը «դեմոկրա-

տիկ սկզբունքներու» հիման վրա էր և կուսակցական կամ կրոնա-դավանաբա-

նական բնույթի որևէ թեքում չուներ։ Իրենց հերթին‚ Ռումինիայում գտնվող 

Խորհրդային ռազմա-քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչները‚ կռահե-

լով ստեղծվելիք ընկերության օգտակարությունը տեղի հայությանը՝ Խորհրդա-

յին Միության ու Մայր Հայրենիք-Խորհրդային Հայաստանի ոգով դաստիարա-

կելու հարցում‚ Բուխարեստում գտնվող Ռումինիայի Խորհրդային դեսպանա-

տան ավագ քարտուղար Սավա Դոնգուլովի միջոցով ըստ ամենայնի սատար ու 

հովանավոր հանդիսացան նրանց‚ օգնելով ու օժանդակելով հնարավոր բոլոր 

հարցերում։ Նոր ընկերությունն ստացավ «Հայաստանյան միասնական ճակատ» 

(հետագայում՝ «Հայաստանյան ճակատ») անվանումը‚ վերոհիշյալ պատգամա-

վորական առաջին խորհրդաժողովում պաշտոնապես ճանաչվեց և սկսեց լայն 
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գործունեություն ծավալել ռումինահայ համայնքի կյանքում‚ գոյատևելով մինչև 

1950 թ. մայիսը։ 

«Հայաստանյան ճակատի» աշխատանքների մեջ իր գործուն մասնակցությունն 

ուներ Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Վազգեն վարդապետ 

Պալճյանը։ 

Շուրջ երկու տարի անց՝ 1947 թվականին‚ բնութագրելով ռումինահայերի այս 

կազմակերպությունը‚ «Էջմիածինը» գրում էր. «Ինչպես մայրաքաղաքի‚ նույնպես 

և Ռումանիո հայաշատ գավառային քաղաքներուն մեջ կգործե պատերազմեն 

վերջ հիմնված մեկ ու միասնական կազմակերպություն մը‚ «Հայաստանյան 

ճակատը»‚ որուն շուրջ համախմբված են Խորհրդային Հայաստանի բարեկամ 

բոլոր հայրենասերները առանց կուսակցական‚ դավանական կամ դասակար-

գային խտրության։ 

Հայ քաղաքական կուսակցություններ չկան այլևս։ 

«Հայաստանյան ճակատը» ունի իր երիտասարդական‚ աշխատավորական‚ 

առևտրական‚ կանանց‚ մարզական‚ երաժշտական և թատերական բաժիններն 

ու իր օրգանը՝ «Հայաստանյան ճակատ» թերթը՝ մեկ էջ ռոմաներենով։ Սույն 

միասնական կազմակերպության հետ սերտորեն կգործակցին Առաջնորդարա-

նը‚ Թեմական Խորհուրդը‚ Վարժարանի Հոգաբարձությունը‚ Հայ Մշակույթի 

տուն-մատենադարանը (որն իր ճոխությամբ Բալկաններու հայ մատենադա-

րաններու շարքին առաջին տեղը կգրավե)‚ Տեշլիու Հայկական բուժարանը‚ «Ան-

նա-Մելիք» ծերանոցը‚ Ազգային Խնամատարությունը։ Բոլոր այս հաստատու-

թյուններու վարչական մարմինները կընտրվին «Հայաստանյան ճակատի» 

թեկնածուներեն։ 

Ազգային‚ մշակութային և հասարակական բոլոր ձեռնարկները (իմա. միջոցա-

ռումները. Ս.Շ.)‚ միտինգներ‚ դասախոսություններ‚ համերգներ կամ թատերա-

կան ներկայացումներ‚ – որոնք անընդհատ կհաջորդեն իրարու‚ տեղի կունենան 

«Հայաստանյան ճակատի» ղեկավարությամբ ու անվերապահ գործակցությամբը 

բոլորին‚ սկսյալ Թեմի Առաջնորդական փոխանորդ Վազգեն վարդապետ Պալճ-
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յանեն‚ ազգային-եկեղեցական պաշտոնատարներեն‚ մինչև մեծ ու մանր առև-

տրականները‚ մտավորականներն ու բանվորները։ 

Մեր Կազմակերպության Կենտրոնական Վարչությունը բաղկացած է մեծ գոր-

ծարանատերերե‚ մտավորականներե և աշխատավորներե։ Նախագահն է ընկեր 

Վահան Դանիելյան‚ որ գրեթե անտեսած է իր առողջությունն ու սեփական գոր-

ծը‚ մեր հանրային գործով տարված է»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 290‚ փետրվարի 4 («Հայաստանյան միասնական ճակա-

տի առաջին պատգամավորական ժողովը»)։ «Էջմիածին»‚ 1946 թ.‚ № 11-12 

(«Ռումանահայ կյանք»)‚ 1947 թ. № 9-10 («Ռումանիո հայ գաղութը»)։ ՊԿՊԱ‚ 

Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5311 

(«Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նույն օրը. – Ռումինահայ Թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ 

Պալճյանը ստանում է Ամենայն Հայոց Հայրապետության ազգընտիր տեղակալ Տ. Գեորգ 

Արքեպիսկոպոս Չորեքչյանի «Գաղութահայ իմ սիրելի ժողովուրդ» խորագիրը կրող շրջա-

բերական-կոնդակը և հրամայում է մասսայականացնել Ռումինահայ թեմի բոլոր եկեղեցի-

ներում։ 

Պալճյան Վազգեն‚ «Խոսք Հայրենիքի մասին»‚ Բուխարեստ‚ 1945 թ.‚ էջ 4։ 

Փետրվարի 2. – Ամենայն Հայոց Հայրապետության Ազգընտիր Տեղակալ Գեորգ արք-

եպիսկոպոս Չորեքչյանի հեռագիրը Ս. Էջմիածնից Բուխարեստ‚ Ռումինահայ թեմի առաջ-

նորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանին՝ 1945 թ. Մայր Աթոռում կայանալիք Համազ-

գային-եկեղեցական ժողովի համար պատգամավորներ ընտրելու մասին։ Ըստ այդմ՝ Ռու-

մինահայ թեմին իրավունք էր վերապահվում ընտրել մեկ հոգևորական և մեկ աշխարհիկ 

պատգամավոր։ Նույն թվականի փետրվարի 6-ին բոլոր հայկական թեմերին է ուղարկվում 

Գեորգ Արքեպիսկոպոս Չորեքչյանի ստորագրությունը կրող № 62 շրջաբերական կարգա-

դրությունը՝ պատգամավորական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ‚ որով և հար-

ցը պաշտոնական է դառնում։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5299 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)‚ № 5301 («Ռումինահայ թեմի 
գրագրությունը...»)։ 

Փետրվարի 4. – Ռումինահայ «Պահակ» շաբաթաթերթը (№ 290) հրատարակում է նո-

րաստեղծ հասարակական-մշակութային կազմակերպության՝ «Հայաստանյան ճակատի» 

կենտրոնական վարչության «Կոչ Ռումինահայության. սիրելի հայրենակիցներ» խորագիրը 
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կրող ուղերձը‚ որը հասցեագրված էր Ռումինիայի տարածքում ապրող բոլոր հայերին։ 

Կոչը‚ նախ՝ ազդարարում է‚ որ «այսօրվընե սկսյալ Ռոմանիո մեջ գոյություն ունի և գոյու-

թյուն պիտի ունենա այս միակ կազմակերպությունը՝ Հայաստանյան ճակատը»‚ որից հետո 

12 առանձին կետերով շարադրվում են այդ կազմակերպության աշխատանքային հիմնա-

կան սկզբունքները։ 

Կոչից. - ««Հայաստանյան ճակատը» մեր սիրելի հայրենիքի՝ Խորհրդային Հայաս-

տանի ճակատն է‚ որուն կապված պիտի ըլլա ամեն հայ մարդու սիրտն ու միտքը։ 

«Հայաստանյան ճակատը» պիտի ստեղծե բոլոր անհրաժեշտ միջոցները‚ որպեսզի 

հայ մարդը հաղորդակից ըլլա իր հայրենիքի կյանքին‚ անոր տոգորումներուն և անոր հաղ-

թանակներուն։ 

«Հայաստանյան ճակատը» քաղաքական կուսակցություն չէ‚ այլ հայրենասիրական 

ու մշակութային կազմակերպություն մը‚ որ ամենասերտ ու բազմակողմանի կապեր պիտի 

հաստատե Մայր Հայրենիքին հետ։ 

«Հայաստանյան ճակատի» դռները գոց են բոլոր դաշնակցականներու և այնպիսին-

ներու առջև‚ որոնք խոսքով կամ գործով Խորհրդային Հայրենիքի դեմ գաղափարական‚ քա-

ղաքական կամ զինվորական պայքար են մղած։ 

«Հայաստանյան ճակատը» պիտի պայքարե ֆաշիզմի՝ մեր Հայրենիքի և դեմոկրատիկ 

Ռումանիո այս թշնամիին դեմ։ 

«Հայաստանյան ճակատը» հայ բազմություններու կազմակերպությունն է‚ ուստի և 

այն կոչ կընե ձեզի ու կսպասե‚ որ խումբ խումբ արձանագրվիք անոր։ Հեռու մնալը հան-

ցանք պիտի ըլլա‚ որովհետև Հայրենիքին կռնակ դարձնելը հանցանքներու մեծագույնն է։ 

Զինվորագրվեցե՛ք Հայաստանյան ճակատին‚ որպեսզի վաղը‚ երբ Խորհրդային Հայաստան 

ձեզմե ձեր հայրենասիրական տուրքի հաշիվը պահանջե‚ կարող կըլլաք անոր ըսելու‚ թե 

«Հայաստանյան ճակատի» կազմակերպության մեջ բերած եք դուք ալ ձեր բաժին աշխա-

տանքը‚ թե դուք ալ ձեր ճիգը խառնած եք անոր ընդհանուր ճիգերուն։ 

«Հայաստանյան ճակատի» դրոշակին տակ – ահա մեր կոչը ամբողջ ռոմանահա-

յության։ Այս դրոշակը լուրջ և վստահելի ձեռքերու մեջն է‚ որոնք գիտեն բարձր պահել 

զայն։ 
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Բոլորվեցե՛ք այս դրոշակին շուրջ‚ որ բոլորինս է‚ ամբողջ ռոմանահայությանն է։ 

Կեցցե՜ ռոմանահայության միակ կազմակերպությունը՝ «Հայաստանյան ճակատը»։ 

Կեցցե՜ Խորհրդային Հայաստան»։ 

«Հայաստանյան ճակատի» կենտրոնական վարչություն։ Բուխարեստ‚ 31 
հունվարի‚ 1945 թ.։ «Պահակ»‚ 1945 թ. № 290‚ փետրվարի 4 («Կոչ ռոմանահա-
յության»)։ 

Փետրվարի 23. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում տե-

ղի է ունենում գոհաբանական մաղթանքի հատուկ արարողություն‚ նվիրված Խորհրդային 

Բանակի ստեղծման 27-րդ տարեդարձին։ Այն կազմակերպել էր «Հայաստանյան ճակատը»։ 

Հոգևոր արարողությունը նախագահում էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ 

Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 294‚ մարտի 4 (««Հայաստանյան ճակատը» խանդավա-

ռորեն տոնեց Կարմիր Բանակի օրը»)։ 

Մարտ. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ 

Պալճյանի նամակ-շրջաբերականը‚ իր իրավասության ներքո գտնվող թեմի հայկական 

եկեղեցիների քահանաներին։ Հրավիրում է նրանց Բուխարեստ‚ կղերական դասի կողմից 

ընտրելու համար համապատասխան թվով պատգամավորներ‚ որոնք պետք է մասնակցեն 

առաջիկա՝ մարտի 18-ին տեղի ունենալիք Թեմական պատգամավորական ժողովին։ 

Անդ («Թեմական կյանք»)։ 

Մարտի 4. – Ռումինահայ «Պահակ» շաբաթաթերթը (№ 294) հրատարակում է խմբա-

գիր Հարություն Պապոյանի «Թեմական առաջնորդի ընտրության հարցը» առաջնորդող 

հոդվածը‚ որտեղ հեղինակը հայտնում է իր մի քանի նկատումները այդ հարցի վերաբեր-

յալ։ 

«Հուսիկ արքեպիսկոպոսի վախճանումեն հետո‚ – գրում էր հոդվածագիրը‚ – 

ռումինահայ թեմի առաջնորդական աթոռը թափուր մնաց‚ առաջնորդական տե-

ղապահի պաշտոնը հանձնվելով նորընծա Վազգեն վարդապետ Պալճյանի։ Դեռ 

Հուսիկ արքեպիսկոպոսի կենդանության շրջանին՝ հաճախ պահանջ դրվեցավ 

թեմական առաջնորդի կողքին փոխանորդի մը նշանակման մասին‚ սակայն այդ 
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ծրագիրը անգործադրելի մնաց‚ հարմար թեկնածու մը գտնելու և նյութական 

դժվարություններու պատճառով։ 

Այսօր‚ հանձին երիտասարդ Վազգեն վարդապետի‚ ռումանահայ թեմը հարմա-

րագույն առաջնորդական փոխանորդի թեկնածու մը ունի արդեն։ Կմնա ուրեմն 

Թեմական առաջնորդի մը ընտրության հարցը‚ որուն լուծումը շատ կդյուրանա 

Էջմիածնի եկեղեցական ժողովի գումարման առթիվ։ 

Արդարև‚ ռոմանահայ կաթողիկոսական պատվիրակները լավագույն առիթը 

պիտի ունենան այդ խնդրո շուրջ ուղղակի խորհրդակցելու Էջմիածնի Գերա-

գույն Խորհուրդին հետ՝ Մայր Աթոռի Միաբանության ծոցեն ընտրելու համար 

կարող ու հեղինակավոր բարձրաստիճան հոգևորական մը‚ իբր առաջնորդ Ռո-

մանահայ թեմին։ Պատմական այս շրջանին‚ երբ ռոմանահայ գաղութը ջերմ 

սիրո և խոր ակնածանքի զգացումներով տոգորված է հանդեպ Մայր Հայրենիքին 

ու սրտատրոփ կսպասե անոր հրահանգներուն‚ Խորհրդային Հայաստանեն եկող 

հոգևոր պետ մը անփոխարինելի առաքյալի մը դերը կրնա կատարել‚ դյուրաց-

նելով իրականացումը հայրենաբաղձ տարագիրներու ակնկալություններին։ 

Էջմիածնական հմուտ հոգևորական մը‚ ծանոթ մեր հայրենիքի պայմաններուն‚ 

օրենքներուն և պետական ըմբռնումներուն‚ հեղինակավոր կերպով կրնա ներ-

կայացնել մեր գաղութը թե հաչս ռոման իշխանությանց‚ և թե Հայաստանի և 

Խորհրդային Միության վերին մարմիններուն մոտ»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 294‚ մարտի 4 («Թեմական առաջնորդի ընտրության 

հարցը»)։ 

Մարտի 4. – Բուխարեստի «Սլաքա» կինոստուդիայի դահլիճում «Հայաստանյան 

ճակատի» Կենտրոնական Կոմիտեի նախաձեռնությամբ և ավելի քան երկու հազար հոգու 

ներկայությամբ‚ տեղի է ունենում ճոխ միտինգ‚ նվիրված «Ռումինահայ-Խորհրդային 

Միություն» բարեկամությանը‚ որը «իր նախորդը չէ ունեցած թե իր ծավալով‚ թե իր ճոխ 

հայտագրով և թե իր օրինակելի կարգ ու կանոնով»։ Ընտրվում է միտինգի պատվավոր 

նախագահություն‚ բաղկացած 28 հոգուց‚ որոնց թվում թեմի Առաջնորդական տեղապահ 

Վազգեն վարդապետ Պալճյան‚ Թեմական խորհրդի նախագահ Արտաշես Գասարճյան‚ 

«Հայաստանյան ճակատի» Կենտրոնական Կոմիտեի նախագահ Վահան Դանիելյան‚ դոկտ. 
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Արտաշես Տիրացյան‚ «Պահակ» շաբաթաթերթի խմբագիր Հարություն Պապոյան և 

ուրիշներ։ 

Միտինգի նախագահ Վ. Դանիելյանը համառոտ ներածական խոսքով բանալով 

հանդիսությունը‚ զեկուցման է հրավիրում Հարություն Պապոյանին‚ որից հետո՝ դոկտ. 

Արտ. Տիրացյանին։ Ապա‚ Ռումինահայ հոգևոր դասի կողմից Խորհրդային իշխանությանն 

ու Մայր Հայրենիքին ուղղված ուղերձով հանդես է գալիս Թեմի առաջնորդական տեղա-

պահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

Վազգեն վարդապետի ուղերձը. «Ռումանիո մեջ 700 տարվա գաղութ մը ունինք։ 

Դարեր շարունակ հայը ապրեցավ այս երկրին մեջ ու իր քրտինքով մեծապես 

օժանդակեց ռումեն ժողովրդի տնտեսական և մշակութային զարգացման։ 

Քիչ են այն շրջանները‚ երբ հայը հալածանք կրեց այս երկրին մեջ ու հայը 

երախտապարտ մնաց ռումեն երկրի ժողովուրդին։ 

Հին ռոմանահայ գաղութը դարերու ընթացքին հալեցավ‚ անոր վրա 19-րդ 

դարուն և 1918-են վերջ նոր գաղթականներ եկան ավելնալու‚ որ մենք ենք‚ այս 

սրահը լեցնողներս‚ որոնք հետևեցան նախորդներու օրինակին ու երախտագետ 

մնացին Ռոման երկրին. սակայն միևնույն ատեն երբեք չմոռցանք մեր հայ 

ըլլալու պարագան։ 

Բարոյական երկու հիմքի վրա կեցավ մեր գաղութը. նախ՝ հավատարմություն 

հանդեպ ռոման ժողովրդին և երկրորդ՝ հայրենաբաղձության ոգին‚ որ երբեք 

չպակսեցավ հայու սրտեն։ 

Հազարավոր դարերու մշակույթ և այսօր ալ բարգավաճ հայրենիք ունեցող ժո-

ղովուրդ մը‚ որքան ալ հեռու ապրի մայր հողեն‚ այնուամենայնիվ դարավոր 

հայրենիքը չէր կրնար չխոսիլ հայու հոգիին։ Հայրենասիրության այս բնազդը 

ահա այսօր հորդեցավ ու կ'ողողե մեր հոգին‚ դառնալով պայծառ գիտակցու-

թյուն։ 

«Հայաստանյան ճականը» ուրիշ բան չէ‚ եթե ոչ կազմակերպումը այդ բնազդին‚ 

այդ գիտակցության։ Հայրենիքը «Հայաստանյան ճակատի» ճամբով մեզի ձեռք 

կերկարե։ Մենք ևս գրկաբաց պետք է նետվինք դեպի մեր հայրենիքը։ 

Մենք՝ Հոգևորականներս‚ զմեզ կզգանք այս ճակատին մեջ։ Այսօր բոլորիս հա-

մար մեկ ճամբա կա‚ որ կտանի դեպի Երևան»։ 
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«Պահակ»‚ 1945 թ. № 295‚ մարտի 11 (««Հայաստանյան ճակատի» փառավոր 
միտինգը»)։ 

Մարտի 18. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» կենտրոնական սրահում իր աշ-

խատանքային գործունեությունն է սկսում Ռումինահայ թեմի հոգևոր և աշխարհիկ ներկա-

յացուցիչների ընդհանուր ժողովը («Թեմական կոնգրես»)։ Ի թիվս ներքին-կազմակերպչա-

կան բնույթի այլևայլ հարցերի‚ ժողովն իր օրակարգում ուներ՝ առաջիկայում Էջմիածնում 

կայանալիք Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրության կապակցությամբ գումարվող Համ-

ազգային-եկեղեցական ժողովի աշխարհական պատգամավորի ընտրություն‚ և երկրորդ՝ 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդի ընտրություն։ 

«Առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյան հակիրճ խոսքերով 

կբանա ժողովը‚ ի միջի այլոց ըսելով. «Երկար և տխուր ժամանակաշրջանե մը վերջ‚ ահա 

կբացվին մեր առջև մեր հայրենիքի դռները‚ շնորհիվ ազատարար Կարմիր Բանակին։ 

Այսօր ժողովուրդ‚ Էջմիածին և հայ պետություն սրբազան երրորդություն մը‚ մեկ ամբող-

ջություն կներկայացնե»։ 

Ապա ժողովն անցնում է Էջմիածնում կայանալիք Համազգային-Եկեղեցական ժողո-

վի համար աշխարհական պատգամավորի ընտրությանը։ Առաջարկվում է «Հայաստանյան 

ճակատի» թեկնածու‚ դոկտ. Արտաշես Տիրացյանի անունը։ «Հակաթեկնածու չգտնվելով‚ 

ժողովը միաձայնությամբ Էջմիածնի պատվիրակ կընտրե ընկ. դոկտոր Արտաշես Տիրաց-

յանը‚ որը շնորհակալություն հայտնելով ժողովին‚ կհայտարարե‚ թե պիտի ջանա բա-

րեխղճորեն կատարել իր առաքելությունը»։ 

Տեղի է ունենում մտքերի աշխույժ ու գործունյա փոխանակություն‚ որի ժամանակ 

արտահայտվում են թե՛ հոգևորական և թե՛ աշխարհիկ մի շարք պատգամավորներ։ Ի վեր-

ջո «Ժողովը պաշտոն կուտա դոկտոր Ա. Տիրացյանի‚ որ Վազգեն վարդապետի հետ միա-

սին‚ Էջմիածնի ժողովին մեջ իր քվեն տա Չորեքչյան Արքեպիսկոպոսին‚ իբրև հարմարա-

գույն կաթողիկոսական թեկնածուի»։ 

Օրակարգի հաջորդ հարցի՝ Ռումինահայ թեմի առաջնորդի ընտրության կապակ-

ցությամբ‚ ժողովը մտքերի փոխանակությունից հետո հանգում է հետևյալ եզրակացության. 

««Պահակի» մեկ խմբագրականով կարծիք հայտնած էինք (տե՛ս մեզ մոտ. 1945 թ. մարտի 4‚ 

Ս.Շ.)‚ որ հարմարագույն պիտի ըլլար Վազգեն վարդապետը պահել իբրև առաջնորդական 

փոխանորդ‚ իսկ թեմական առաջնորդի պաշտոնին հրավիրել Էջմիածնեն միաբան մը։ 
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«Հայաստանյան ճակատը» յուրացուցած ըլլալով վերոհիշյալ տեսակետը‚ դոկտ. Արտաշես 

Տիրացյան զայն կներկայացնե պատգամավորներուն‚ որոնք թեր և դեմ կարծիքներ հայտ-

նելե վերջ‚ բացարձակ մեծամասնությամբ կորոշեն՝ ռումանահայ աշխարհական և հոգևոր 

պատվիրակներուն միջոցով նորընտիր կաթողիկոսեն և Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր 

Խորհրդեն խնդրել‚ որ հանձնարարեն հարմարագույն հոգևորականը Ռոմանահայ թեմի 

Առաջնորդական աթոռին համար»։ 

Նույն օրը‚ երկրորդ կեսին իր աշխատանքներն է շարունակում Ռումինահայ թեմի 

ընդհանուր ժողովը («Թեմական կոնգրես»)։ «Վազգեն վարդապետը ժողովը բանալով‚ 

կհրավիրե ներկաները հոտընկայս‚ վայրկյան մը (իմա. մեկ րոպե. Ս.Շ.) հարգել հիշատակը 

թեմիս նախորդ առաջնորդ‚ հանգուցյալ Հուսիկ Արքեպիսկոպոսի։ Վազգեն վարդապետ 

շնորհակալություն կհայտնե իրեն տրված վարդապետական աստիճանին և իրեն ցույց 

տրված աջակցության համար»։ Համապատասխան ղեկավար մարմինների ընտրությունից 

հետո (Թեմական Խորհուրդ‚ դիվան‚ դիվանի նախագահ)‚ Ռումինահայ Թեմական ընդ-

հանուր ժողովը ավարտում է իր աշխատանքը։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 297‚ մարտի 25 («Թեմական կոնգրեսը»)։ ՊԿՊԱ‚ Կա-
թողիկոսական դիվան‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. № 312 («Ազգային-եկեղե-
ցական ժողովի պատգամավորական ցուցակներ»)։ Թղթ. № 5300 («Հեռագրեր 
Ռումինահայ թեմից...»)։ 

Մարտի 19. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի 

հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսության 

Ազգընտիր տեղապահ Տ. Գեորգ Չորեքչյանին։ Զեկուցում է մեկ օր առաջ կայացած Թեմա-

կան ընդհանուր ժողովի և այդ ժողովում պատգամավորների ընտրության մասին։ 

Հեռագիրը. «Ամսի 18-ին հրավիրված թեմական ներկայացուցիչների ընդհանուր 

ժողովը Էջմիածնում կայանալիք Համազգային-եկեղեցական ժողովին մասնակ-

ցելու համար պատգամավորներ ընտրեց պ. Արտաշես Տիրացյանին և թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանին։ Ընդունեցեք մեր ամենախո-

նարհ ողջույնները։ Ժողովի օրվա և օրակարգի մասին համապատասխան կար-

գադրությունը ստացել եմ։ 

Վազգեն վարդապետ Պալճյան»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5300 («Հեռագրեր Ռումինահայ թեմից...»)։ 
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Մարտի 25. – Բուխարեստի «Մոդեռն» ճաշարանում‚ «Հայաստանյան ճակատի» նա-

խաձեռնությամբ‚ կազմակերպվում է հանդիսավոր ճաշկերույթ‚ ի պատիվ Ռումինիայի 

Խորհրդային դեսպանատան ավագ քարտուղար Սավա Դոնգուլովի։ «Ներկա էին Դոնգու-

լով ամոլը‚ Թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ‚ «Հայաստանյան ճա-

կատի» Կենտրոնական Կոմիտեի նախագահ ընկ. Վ. Դանիելյան իր աշխատակիցներով‚ 

«Հայաստանյան ճակատի» մշակութային‚ երաժշտական‚ ուսանողական‚ մարզական‚ կա-

նանց և սանուց բաժիններու‚ բանվորներու ներկայացուցիչներ»։ 

Ճաշկերույթի տևողության ընթացքում «Մեկընդմեջ խոսք առան Ա. Նազարյան‚ Վ. 

Երեցյան‚ դոկտ. Արտ. Տիրացյան‚ Տ. Վազգեն վարդապետ‚ Մելինե Նազարյան‚ Տիգրան Պա-

պոյան և ուրիշներ»։ 

Ճաշկերույթն անցել է մտերմիկ խանդավառ մթնոլորտում և վերածվել է հայրենասի-

րական ու բարեկամության հանդիսության։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 298‚ ապրիլի 1 («Ճաշասեղան ի պատիվ ընկ. Դոնգուլո-

վի»)։ 

 

Մարտի 28. – Ռումինական Թեմի Առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի 

նամակը Բուխարեստից Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Ամենապատվություն Տ. Գեորգ Արքեպիսկո-

պոս Չորեքչյանին»։ Զեկուցում է այն մասին‚ որ մարտի 18-ին Բուխարեստում տեղի է ունե-

ցել Ռումինահայ թեմի պատգամավորական ժողովը‚ որի ժամանակ Մայր Աթոռ Ս. Էջ-

միածնում կայանալիք Ազգային-եկեղեցական ժողովին մասնակցելու համար ընտրվել են 

երկու պատգամավոր. տեղի հայկական դպրոցի տնօրեն դոկտոր Արտաշես Գրիգորի Տի-

րացյան և թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Աբրահամի Պալճյան։ Երկու պատ-

գամավորների վերաբերյալ հաղորդվում են կենսագրական բնույթի որոշ տեղեկություններ։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5301 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Ապրիլի 4. – Բուխարեստում Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազ-

գեն Պալճյանը‚ փաստաբան Գալուստ Ասվատուրովի ընկերակցությամբ‚ ներկայանում է 

Ռումինական հանրապետության կրթության նախարար  պ. Շթեֆան Վոիթեքին և նրան է 

հանձնում Թեմական Խորհրդի կողմից վավերացված պաշտոնական մի հուշագիր՝ 

Ռումինիայի տարածքում գտնվող հայկական վարժարաններին պետական նպաստով 

ապահովելու մասին։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 300‚ ապրիլի 15 («Զեկույց Թեմական խորհրդի»)։ 
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Ապրիլի 22. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում Ռումի-

նահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի նախագահությամբ‚ տեղի է 

ունենում հոգեհանգստի հանդիսավոր արարողություն և մատուցվում է Սուրբ Պատարագ‚ 

ի հիշատակ 1915 թվականի հայկական եղեռնի զոհերի։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 301‚ ապրիլի 22 («Հոգեհանգիստ ընդհանուր նահատա-
կաց»)։ 

 
Ապրիլի 25. – Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության Արդարադատության 

Մինիստրությունը հիմք ընդունելով նույն թվականի ապրիլի 16-ին իրենց ներկայացված 

հայցագիրը‚ Վազգեն վարդապետ Պալճյանին շնորհում է ռումինական քաղաքացիություն։ 

Տեղեկանքը տրվել է նույն թվականի ապրիլի 30-ին։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Dip-
loma de incetâtenira»)։ 

 

«Այդպիսի ուշացումով ռումինական քաղաքացիություն ստանալու պատճառն 

այն էր‚ որ պատերազմի հաղթական ավարտի և ֆաշիստական Գերմանիայի 

մոտալուտ կործանման հեռանկարը‚ հաստատ հույսեր էին ներշնչում Ռումի-

նիայի հայությանը‚ որ մոտենում է Մայր Հայրենիք՝ Խորհրդային Հայաստան 

վերադառնալու բաղձալի պահը։ Իսկ Ռումինական քաղաքացի լինելու դեպքում‚ 

հարցը մեծամեծ բարդությունների տեղիք կտար։ Եվ ռումինահայերից շատ-

շատերը‚ այդ իսկ պատճառաբանությամբ‚ ռումինական քաղաքացիություն չէին 

ընդունել։ Սակայն հետագայում‚ և մանավանդ 1945 թվականի սկզբներից պարզ 

դարձավ‚ որ հասարակական-քաղաքական այլևայլ պատճառներով‚ Մայր Հայ-

րենիք վերադառնալու բաղձանքը‚ գոնե մոտիկ ապագայում‚ չէր իրականանա-

լու։ Ապրել Ռումինական պետության մեջ և չլինել նրա քաղաքացի՝ արդեն չէր 

կարելի։ Եվ տեղի հայերը զանգվածաբար սկսեցին Ռումինական հպատակու-

թյուն ընդունել»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. ապրիլի 5-ի հարցազրույցից։ 

Մայիսի 2. – Վազգեն վարդապետ Պալճյանը գրում է իր «Զատիկ» գրական խոսքը։ 

Այն նույնությամբ հրատարակել է ռումինահայ «Պահակ» երկշաբաթաթերթը‚ նույն թվա-

կանի մայիսի 6-ի № 2 (303) համարում։ 

«Զատիկ». «Ավանդական սովորություններ կան‚ որ մարդուս հոգիին խոր ապ-

րումներեն կբխին‚ և զանազան հանդիսավոր առիթներուն մեջ մաղթանքներ 

ընել կթելադրեն մեզի։ 
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Այսպիսի հանդիսավոր պահ մըն է ահա‚ 1945-ի մայիսյան այս Զատիկը։ 

Զատիկ‚ Մայիս և 1945։ 

Երեք խորհուրդներ իրարու միացած։ 

Զատիկ՝ Խորհուրդը Մեծ Նազովրեցիին մարդասիրական վսեմ գաղափարնե-

րուն‚ հարությունը՝ Խորհուրդը մարդկության արդար և ճշմարիտ բոլոր մեծ 

գաղափարներու վերջնական հաղթանակին։ 

Մայիս՝ խորհուրդը բնության վերազարթնումին‚ բողբոջումը կյանքի թաքուն 

ուժերուն և ընձյուղումը մարդու բոլոր հույսերուն։ 

Մայիս՝ խոստումը մարդկային ճնշված բազմություններու փրկությանը և դրո-

շակը՝ բռնության դեմ ծառացող արդար աշխատանքի բոլոր բազուկներուն։ 

1945՝ ավետաբերը «սուտ Քրիստոնյաներու» ջախջախման. փլուզումը մարդոց և 

ժողովուրդներու միջև բարձրացված ատելության բերդերուն. լուսափայլը՝ 

ազատության և խաղաղության արևածագին։ 

Մեր այսքան փորձություններե անցած ժողովուրդը‚ որ դարեր շարունակ 

«մահուամբ զմահ կոխեաց» Սովետական եղբայր ժողովուրդներու կողքին‚ 

լիառատ կերպով կվայելե այսօր թե՛ Զատիկը‚ թե՛ իր Մայիսը և 1945-ի փառքը։ 

Թող օրհնյա՜լ ըլլան հայ ժողովուրդն ու անոր հարություն առած սուրբ 

հայրենիքը»։ 

Մայիսի 6. – Ռումինահայ «Պահակ» երկշաբաթաթերթը (№ 2 (303)) տպագրում է 

Թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանի «Սուրբ Էջմիածնա 

լումա» վերնագիրը կրող ազդը։ Հիշեցվում է ռումինահայությանը‚ չմոռանալ իրենց ավան-

դական նվիրատվությունը կատարել Ս. Էջմիածնին և Մայր Հայրենիքին։ 

Ազդը. «Գաղութիս հայրենասեր և հավատացյալ ժողովուրդը կհրավիրվի իր 

ավանդական նվերը տալու Սուրբ Էջմիածնին‚ զոր թեմիս պատգամավորները 

իրենց հետ պիտի տանին՝ ի նշան այն ջերմագին զգացումներուն‚ որ բոլոր ռոմա-

նահայերս կտածենք հանդեպ մեր հարազատ սիրելի հայրենիքին ու նվիրական 

Սուրբ Եկեղեցվո Մայր Աթոռին։ 

 Սույն ժողովրդական հանգանակությունը  Զատկի Ա. օրը պիտի կատարվի եկե-

ղեցվո բակին մեջ‚ Թեմականի Տնտեսական Մարմնի միջոցավ։ 

Առաջն[որդական] Տեղապահ 

Վազգեն վարդապետ»։ 
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Որոշ ժամանակ անց՝ մայիսի 20-ին‚ «Պահակ»-ում դարձյալ հանդես գալով այս 

առիթով‚ Թեմի առաջնորդական տեղապահը «Լումա Սուրբ Էջմիածնի համար» խորագիրը 

կրող ազդով նորից կրկնեց իր ազգակիցներին ուղղված վերոհիշյալ հիշեցումը‚ հավելելով 

հետևյալը. «Այսու կհայտարարենք‚ թե Սուրբ Էջմիածնի համար բացված հանգանակու-

թյունը կշարունակվի մինչև 25 մայիս‚ որպեսզի գաղութիս բոլոր հավատացյալները հնա-

րավորություն ունենան իրենց լուման տալու մեր Մայր Աթոռին։ 

Նվերները կարելի է հանձնել Առաջնորդարան կամ Թեմական Տնտեսական Մարմ-

նույն։ 

Առաջնորդական Տեղապահ 

Վազգեն վարդ[ապետ]»։ 

«Պահակ»‚ 1955 թ. № 2 (303)‚ մայիսի 6 («Սուրբ Էջմիածնի լումա»)։ № 5 (306)‚ 

մայիսի 20 («Լումա Սուրբ Էջմիածնի համար»)։ 

 

Մայիսի 8. – Կարլսհորստում (Բեռլինի արվարձան) Խորհրդային պատվիրակության 

ղեկավար‚ Խորհրդային Միության մարշալ Գեորգի Կոնստանտինովիչ Ժուկովի և գերմա-

նական պատվիրակության ղեկավար‚ գեներալ-ֆելդմարշալ Վիլհելմ Կայտելի միջև 

կնքվում է ֆաշիստական Գերմանիայի պարտության և գերմանական բանակների անվե-

րապահ կապիտուլյացիայի պայմանագիր։ Սովետական Միության ժողովուրդների արդա-

րացի պատերազմը‚ որը ստացավ «Հայրենական Մեծ պատերազմ» անունը‚ ավարտվեց 

հաղթանակով։ 

Մայիսի 9. – Էջմիածնում Մայր Աթոռի միաբանությունը‚ ֆաշիզմի դեմ տարած հաղ-

թանակի օրվա առթիվ‚ Մայր Տաճարում կատարում է գոհաբանական հանդիսավոր մաղ-

թանք‚ որին ներկա էին Ամենայն Հայոց Հայրապետության Ազգընտիր Տեղակալ Տ. Գեորգի 

Արքեպիսկոպոս Չորեքչյանը և ամբողջ հոգևոր դասը։ Գոհաբանական մաղթանքից հետո 

Չորեքչյանը Միաբանության անունից շնորհավորական հեռագիր է ուղարկում Երևան‚ Հա-

յաստանի Ժողկոմխորհրդի նախագահ ընկ. Ա.Ս. Սարգսյանին։ 

«Մեր մեծագործ հայրապետ‚ Վեհափառ Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ն (այն ժամանակ՝ Ազգընտիր 

Տեղակալ)‚ պատերազմի առաջին իսկ օրերին կանգնեց մեր Պետականությունը պաշտպա-

նելու մարտական դիրքերում։ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը իր նյութական սուղ միջոց-

ներից զգալի գումար հատկացրեց Հայրենական Պատերազմի ֆոնդին։ Սրան հետևեցին 

Վեհափառ Հայրապետի քարոզները‚ կոչերը‚ ուղղված համայն հայության‚ մեր բոլոր եկե-

ղեցիներին՝ մեկ մարդու պես ոտքի կանգնելու և պաշտպանելու մեր փառապանծ հայրենի-
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քը։ Ինչպես Հայաստանում և Սովետական Միության մեջ‚ նույնպես և Սփյուռքի հայկական 

հատվածներում լայն արձագանք գտան Վեհի կոչերը։ Կազմակերպվեց գեներալ Բաղրամ-

յանի անվանդ ֆոնդը և «Սասունցի Դավիթ» անվամբ տանկային շարասյունը։ Հայ եկեղեցին 

հավատարիմ իր ավանդական սկզբունքին‚ իր համեստ մասնակցությունը բերեց իր նվի-

րական Հայրենիքի պաշտպանության գործին»։ 

«Էջմիածին»‚ 1950 թ. № 11-12 («Հայ եկեղեցին և հայ պետականությունը»)։ 

1945 թ. № 5 («Պաշտոնական»)։ 

 

Մայիսի 13. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում‚ Ռումի-

նահայ Թեմական խորհրդի նախաձեռնությամբ և «Հայաստանյան ճակատի» գործակցու-

թյամբ‚ տեղի է ունենում գոհաբանական հանդիսավոր մաղթանքի արարողություն‚ նվիր-

ված Հիտլերյան Գերմանիայի դեմ Խորհրդային Միության տարած հաղթանակին։ Ի թիվս 

բազում բարձրաստիճան հյուրերի‚ արարողությանը ներկա էին «Խորհրդային դեսպանա-

տան ավագ քարտուղար Սավա Դոնգուլով‚ դավանությանց նախարար՝ հայր Պուռտուչայ‚ 

վարչապետության ընդհանուր քարտուղար Ռիփոշանու‚ վարչապետության արարողա-

պետ պ. Միրեսկու‚ Բուխարեստի քաղաքապետ‚ զորավար Դոմբրովսկի‚ Բուլղարական 

դեսպանատան ավագ քարտուղար պ. Պետկով‚ Հարավսլավական դեսպանատան քար-

տուղար պ. Միլատինով‚ դավանությանց նախարարի դիվանապետ պ. Կոնստանտին Պո-

պեսկու»‚ Ռումինահայ համայնքի կրթական-մշակութային մի շարք գործիչներ և այլն։ 

Հանդիսավոր մաղթանքի արարողությունը վարել է Ռումինահայ թեմի առաջնոր-

դական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

Մաղթանքի արարողությունից հետո հյուրերը հրավիրվում են «Հայ Մշակույթի 

տան» կենտրոնական դահլիճը‚ որտեղ «Վազգեն վարդապետ հաղթանակի օրվա նշա-

նակությունը վեր հանեց հայ և ռոման լեզուներով ու կարդաց ռոմաներեն ուղերձ մը‚ 

խմբագրված Կարգադիր հանձնախումբին կողմե‚ որ կարտահայտեր ռոմանահայության 

խնդակցությունները Խորհրդային‚ Դաշնակից և Ռոման բանակներու տարած հաղթության 

առթիվ։ Սույն ուղերձի ռուսերեն թարգմանությունը՝ պ. Գրիգոր Զամպաքճյան»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 4 (305)‚ մայիսի 17 («Բուխարեստի հայությունը կփառա-
բանե հաղթանակի օրը»)։ 

 

Մայիսի 16. - Բուխարեստ է ժամանում Մոլդավական Խորհրդային Հանրապետու-

թյան օրթոդոքս եկեղեցու պետ‚ Քիշնևի և Մոլդավիայի Հոգևոր առաջնորդ‚ Նորին Սրբու-

թյան Երոնիմ եպիսկոպոսը‚ որին ուղեկցում էին Մոսկվայի պատրիարքարանի պաշտո-

նաթերթի պատասխանատու քարտուղար‚ ավագերեց Ա.Բ.Սմիրնովը և Տեր Ս.Վ.Չերնով 
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քահանան։ «Կղերական սույն պատվիրակությունը‚ որ կներկայացներ Մոսկվայի Ալեքսեյ 

պատրիարքը‚ – համայն Օրթոդոքս եկեղեցու պետը‚ – կուգար փոխադարձելու այցելությու-

նը Ռոման եկեղեցվո պատվիրակության‚ որ անցյալ ամիս Մոսկվա գնաց»։ Ի թիվս «պատ-

կան մարմիններու»‚ բարձրապատիվ հյուրերին դիմավորելու էին եկել նաև ռումինահայ 

հոգևորականների պատվիրակությունը‚ Ռումինահայ Թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. 

Վազգեն վարդապետ Պալճյանի գլխավորությամբ։ 

Առաջնորդական Տեղապահը բարի գալուստի ջերմ խոսքերով դիմավորում է հյու-

րերին‚ ապա նրանց հրավիրում է այցելել նաև հայոց եկեղեցին։ Այդ հրավերն ընդունվում է 

գոհունակությամբ։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 6 (307)‚ մայիսի 24 («Ն.Ս.Երոնիմ... կայցելե Բուխարես-

տի հայ համայնքը»)։ 

 

Մայիսի 20. – Մոլդավական Հանրապետության Օրթոդոքս եկեղեցու պետ‚ Քիշնևի և 

Մոլդավիայի առաջնորդ Նորին Սրբություն Երոնիմ եպիսկոպոսը իր ուղեկիցներով այցե-

լում է Բուխարեստի հայկական «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցին։ Բարձրապատիվ 

պատվիրակությանը ուղեկցում է Ռումինիայի Դավանությանց նախարար Հայր Պուրտու-

չան‚ Խորհրդային դեսպանատան ավագ քարտուղար Սավա Դոնգուլովը‚ «Հայ պաշտոնա-

կան մարմիններու խուռն բազմություն մը»։ 

«Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում տեղի է ունենում գոհաբանական հակիրճ 

արարողություն‚ որը վարում է Ռումինահայ Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն վարդապետ 

Պալճյանը։ 

Հոգևոր արարողության ավարտից հետո բարձրաստիճան հյուրերը անցնում են 

Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տուն»‚ ծանոթանում են ռումինահայ համայնքի կրթական‚ 

մշակութային‚ հասարակական կյանքին‚ գրում են իրենց տպավորությունները «Հայ մշա-

կույթի տան» ոսկեմատյանում։ 

«Այստեղ‚ – գրում էր ռումինահայ «Պահակ» երկշաբաթաթերթը‚ – Վազգեն վար-

դապետ ռոմաներենով կոկիկ ճառ մը արտասանեց‚ զոր ռուսերենի թարգմանեց 

փաստաբան պ. Գալուստ Ասվատուրով։ 

Վազգեն վարդապետ խնդրեց հայ համայնքի ողջույնները հաղորդել Ալեքսեյ 

պատրիարքին և շնորհակալություն հայտնեց նախարար Տեր Պուրտուչայի‚ իր 

սիրալիր խոսքերուն համար։ (Վերջինս «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում 

հանդես էր եկել ռումիներեն ջերմ ուղերձով‚ որտեղ դրվատական խոսքեր էր 
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ասել Ռումինահայ Համայնքի և նրա առաջնորդ Տ. Վազգեն վարդապետի մասին. 

Ս.Շ.)։ 

Վազգեն վարդապետ շարունակեց իր խոսքը‚ քրիստոնեական եկեղեցին նմա-

նեցնելով փունջի մը‚ որուն ծաղիկներեն մին է հայ եկեղեցին. սույն օրինակը 

կպատշաճի նաև Խորհրդային Միության բաղկացուցիչ ժողովուրդներուն. հայ 

ժողովուրդը կներկայացնե Խորհրդային Միության ժողովուրդներու գեղեցիկ և 

հզոր փունջի ծաղիկներեն մին։ Տերը օրհնե այն ուժեղ ձեռքերը‚ որոնք վեր 

կբռնեն այդ մեծ փունջը։ Հայ ժողովուրդը ռուս և ռումեն ժողովուրդներու կողքին 

առաջ պիտի ընթանա։ 

Գիտենք‚ որ ռուս և հայ եկեղեցիները իրենց պարտականությունները կատա-

րեցին Խորհրդային Հայրենիքին հանդեպ։ Մենք ալ կխոստանանք մեր պարտա-

կանությունները կատարել»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 6 (307)‚ մայիսի 24 («Ն.Ս.Երոնիմ... կայցելե Բուխարես-

տի հայ համայնքը»)։ 

 

Նույն օրը. – Ռումինահայ «Պահակ» երկշաբաթաթերթը (№ 5 (306) ) «Նոր հրատա-

րակություն» խորագրի ներքո հրատարակում է հետևյալ ազդը. «Թեմիս առաջնորդական 

տեղապահ Վազգեն վարդապետ լույս ընծայած է «Մեր պատարագը» վերտառությամբ 

գրքույկ մը‚ կոկիկ արտաքինով ու 104 փոքրաթիվ էջերե բաղկացած։ 

Առաջաբանական տողերե կերևի‚ որ հեղինակը մտադիր է ապագային գրել ավելի 

մեծ աշխատություն մը‚ եկեղեցական բոլոր արարողություններու մասին»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 5 (306)‚ մայիսի 20 («Նոր հրատարակություն»)։ 

 

Մայիսի 24. – Ռումինահայ «Պահակ» երկշաբաթաթերթը (№ 6 (307) ) «Նոր հրատա-

րակություն» խորագրի ներքո հրատարակում է հետևյալ ազդը. «Թեմիս առաջնորդական 

տեղապահ Վազգեն վարդապետ Պալճյան լույս ընծայած է «Խոսք Հայրենիքի մասին» վեր-

տառությամբ նոր գրքույկ մը (27 էջերե բաղկացած)‚ որուն մեջ զետեղված է Կաթողիկոսա-

կան Տեղապահ Չորեքչյան Արքեպիսկոպոսի՝ գաղութներու ուղղած շրջաբերական կոն-

դակը‚ ինչպես նաև հեղինակի՝ զանազան առիթներով արտասանած քարոզներեն մեկ քա-

նին»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 6 (307)‚ մայիսի 24 («Նոր հրատարակություն»)։ 
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Մայիսի 29. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանին 

տրվում է պաշտոնական լիազորագիր‚ որով հավաստվում են նրա պատգամավորական 

իրավունքները Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում կայանալիք Ազգային-եկեղեցական ժողովի ժա-

մանակ։ Լիազորագիրը հաստատված էր Թեմական Խորհրդի կնիքով‚ այն իր ստորագրու-

թյամբ վավերացրել էր Թեմական խորհրդի նախագահ Արտաշես Գասարճյանը։ 

Լիազորագիրը. - «Ռումինահայ Թեմական Խորհուրդը այսու հաստատում է‚ որ 

լիազորագիրս ներկայացնող Ռումինահայ թեմի Առաջնորդական Տեղապահ Տ. 

Վազգեն վարդապետ Պալճյանը‚ տարվույս մարտի 18-ի Բուխարեստում գու-

մարված թեմական պատվիրակների ժողովի միաձայն որոշման համաձայն‚ 

լիազորված է մասնակցել Ս. Էջմիածնում տարվույս հունիս 10-16-ին կայանալիք 

Ազգային եկեղեցական ժողովին (այն տեղի է ունեցել հունիսի 13-25-ին։ Տես մեզ 

մոտ. Ս.Շ.)‚ որպես թեմիս հոգևորականության պատգամավոր‚ համաձայն Ազ-

գային-Եկեղեցական ժողով գումարելու հատուկ կանոնադրության 9-րդ հոդվա-

ծի ծանոթության»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5301 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Նույն օրը. – Ռումինահայ Թեմական Խորհուրդը նախագահ Արտաշես Գարագաշ-

յանի ստորագրությունն ունեցող պաշտոնական խնդրով դիմում է Բուխարեստից Էջմիա-

ծին՝ «Նորին Վեհություն‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ Չորեքչյանին»‚ առաջնոր-

դական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանին օգնելու հետ առնչվող մի քանի հարցեր առաջ 

քաշելով։ 

Խնդիրը. - «Վեհափառ Հայրապետ. 

Թեմական Խորհուրդը տարվույս 2 հունվարի № 4335 գրությամբ պատիվ ունեցավ 

խոնարհաբար զեկուցանելու‚ որ թեմիս առաջնորդական աթոռի թափուր մնալուց հետո‚  

Խորհուրդս հարմար գտավ լրացնել այդ բացը‚ ընտրելով Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյա-

նին‚ որպես առաջնորդական տեղապահ (տես մեզ մոտ՝ 1945 թ. հունվարի 2. Ս.Շ.)։ Տ. Վազ-

գեն վարդապետը‚ շնորհիվ իր բարձր կարողությունների‚ շահեց ամբողջ ռումանահայու-

թյան հարգանքը և սերը և արժանացավ պետական շրջանակներու գնահատման‚ իսկ Թե-

մական Խորհուրդս շատ գոհ է‚ որ նորան վիճակվեցավ հաջող ընտրությամբ վաստակել 

Թեմիս և Մայր Աթոռի համար մի արժանավոր սպասավոր։ 
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Սակայն ներկայիս‚ երբ մեծ հաղթանակից հետո հնարավորություն է ստեղծվում 

ավելի սերտ կապ հաստատել մեր Հայրենիքի և Մայր Աթոռի հետ‚ երբ Խորհրդային իշ-

խանության բարյացակամ վերաբերմունքի և երկրիս մեջ ստեղծված նոր կարգերի շնորհիվ 

տեղական ազգային-եկեղեցական կյանքը ավելի եռանդուն կերպարանք է ստացած‚ թեմա-

կան պատգամավորական ժողովի և մեր համեստ կարծիքով՝ միանգամայն նպատակա-

հարմար կլիներ‚ եթե Տ. Վազգեն վարդապետի կողքին ունենայինք և մի առաջնորդ-եպիս-

կոպոս մեր մայր երկրից եկած։ 

Այսպիսի մի առաջնորդի ներկայությունը կուժեղացներ ընդհանուր ոգևորությունը և 

թեմը ավելի լրիվ կներկայացներ յաչս տեղական իշխանության։ Հայրենիքից եկած մի 

առաջնորդ՝ տեղական լեզվին և իրավակարգերին քաջ ծանոթ‚ Տ. Վազգեն վարդապետի 

հետ միասին Ռումինիայում կստեղծեին մի ուժեղ և հեղինակավոր առաջնորդություն։ 

Արդ‚ նկատի ունենալով այս բոլորը‚ Թեմական Խորհուրդս ամենախոնարհաբար 

խնդրում է Ձերդ Վեհափառությանը‚ բարեհաճիք նշել մեր պատգամավորներին մի համա-

պատասխան եպիսկոպոս‚ որը կարողանար ստանձնել մեր թեմի առաջնորդի պաշտոնը։ 

Այս դեպքում Թեմական Խորհուրդս կհրավիրեր արտակարգ պատգամավորական ժողով‚ 

որն անշուշտ կընտրեր նորան առաջնորդ մեր թեմի համար»։ 

ՊԿՊԱ‚ նույն տեղում։ 

Նույն օրը. Ռումինահայ Թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ 

Պալճյանի դիմումը «Նորին Սուրբ Օծության Վեհափառ Կաթողիկոսին Ամենայն Հայոց» 

Գեորգ Զ. Չորեքչյանին։ Միջնորդում է Չորեքչյանի առջև իր թեմից երեք քահանաների հո-

գևորական պարգևներ շնորհելու համար։ Տեղապահի դիմումը հարգվում է։ 

Դիմումը. «Ռումինահայ Թեմական Խորհուրդը իր վերջին նիստի մեջ որոշում է 

կայացրել դիմել ինձ‚ որպես առաջնորդական տեղապահի‚ խնդրելով դիմել Ձերդ 

Օծության‚ պարգևատրել Տ. Երեմիա ավագ քահանա Ապրիլյանին‚ Մանուկ քա-

հանա Յաղջյանին և Հովհաննես քահանա Ղարիբյանին իրենց բարվոք պաշտո-

նեության համար։ Հարգելով Թեմական Խորհրդի դիմումը և միացնելով նվաս-

տիս խնդիրը‚ որդիական սիրով և ամենայն պատկառոք խնդրում եմ Ձերդ 

Սրբության բարեհաճությունը‚ որ եթե արժան կգտնեք շնորհել։ 

ա. Վարդապետական ականակուռ լանջախաչ կրելու իրավունք Թեմիս Կրոնա-

կան Հանձնաժողովի անդամ և Գևորգյան ճեմարանավարտ Տ. Երեմիա ավագ 

քահանա Ապրիլյանին։ 
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բ. Քահանայական լանջախաչ՝ Բուխարեստի ծխատեր Տ. Մանուկ քահանա 

Յաղջյանին։ 

գ. Քահանայական լանջախաչ՝ Բրայիլայի ծխատեր Տ. Հովհաննես քահանա 

Ղարիբյանին։ 

Ընդ սմին‚ պատիվ ունեմ հայտնելու Ձերդ Սրբության‚ որ Տ. Երեմիա ավագ 

քահանա Ապրիլյանը նախապես արժանացած է կաթողիկոսական սրբատառ 

կոնդակներով քահանայական լանջախաչի‚ թավշյա գլխարկի (կամիլավկա) և 

ավագ քահանայական պատվի»։ 

Նույն տեղում։   

Նույն օրը. – Ռումինահայ թեմական խորհրդի նախագահ Ա. Գասարճյանի և թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանի համատեղ ստորագրու-

թյունները կրող նամակը‚ ուղղված «Խորհրդային Հայկական Հանրապետության Գերագույն 

Խորհրդի նախագահ Մացակ Պապյանին»։ Իրենց վստահված թեմի անունից նամակագիր-

ները հավաստում են ամբողջ թեմի հայության ջերմ սերն ու նվիրվածությունը Խորհրդային 

Հայաստանի‚ նրա կառավարության և «ամբողջ Խորհրդային հզոր հայրենիքի» հանդեպ։ 

Նամակը. – «Հարգելի նախագահ. 

Կաթողիկոսական ընտրության առիթով Սուրբ Էջմիածին ուղարկելով մեր թե-

մի պատգամավորները՝ Վազգեն վարդապետ և դոկտ[որ] Արտաշես Տիրացյան‚ 

Թեմական Խորհուրդս հանուն Ռումանահայ գաղութի իր ջերմագին ողջույնի 

առաջին խոսքը կուղղե հայ Հայրենիքի՝ Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն 

Խորհրդի նախագահին և կառավարության բոլոր անդամներին‚ միաժամանակ 

խնդրելով Ձեզմե‚ որ հաճիք մեր հայրենասիրական և երախտագիտական վառ 

զգացմունքներուն թարգմանը հանդիսանալ Խորհրդային Միության Կառավա-

րության և մեծ հաղթական մարշալ Ի.Վ.Ստալինի մոտ։ 

Վստահ կրնաք ըլլալ‚ թե ամբողջ գաղութահայությունը մեկ մարդու նման 

այսօր ցնծության մեջ է և խոր երախտագիտությամբ ոգևորված‚ որովհետև շնոր-

հիվ Խորհրդային Իշխանության բարձր օժանդակության‚ հնարավորություն 

կտրվի մեր մեջ կապը ամրացնել մայր Երկրի և Սուրբ Էջմիածնի հետ։ 

Յուր ազգային և եկեղեցական գերագույն շահերու պայծառ գիտակցությամբ և 

հայրենասիրական ամենաազնիվ ոգվով առաջնորդված‚ ռումինահայ գաղութի 

անունով կմաղթենք Ձեզի՝ Խորհրդային հզոր հայրենիքի մեծ ու փոքր վարիչնե-
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րուդ‚ կար և ուժ և Ձեր բոլոր հայրենաշեն ծրագիրներու կատարյալ հաջողու-

թյուն։ 

Ապրի՛ հաղթական մեծ հայրենիքը՝ Խորհրդային Միությունը։ 

Ապրի՛ հայ ժողովուրդն ու իր ծաղիկ հայրենիքը՝ Խորհրդային Հայաստանը»։ 

Նույն տեղում‚ գործ № 5304 («Ռումինահայ թեմի թեմական Խորհրդի նախա-

գահի և առաջնորդական տեղապահի դիմումը...»)։ 

 

Մայիսի 31. – Ռումինահայ «Պահակ» երկշաբաթաթերթը հրատարակում է «Դեպի 

Հայաստան» խորագիրը կրող խմբագրական‚ որտեղ ամբողջ համայնքի անունից բարի երթ 

է ցանկանում և հաջողություններ բարեմաղթում Կաթողիկոսական ընտրության համար 

Էջմիածին մեկնող ռումինահայ պատգամավորներին։ 

Խմբագրականը. «Ցանկալի պահը հասավ արդեն։ Մեկ-երկու օրեն ճամբա 

կիյնան Ռումինահայ թեմի զույգ պատվիրակները. իրենց կընկերանան նաև 

խումբ մը ազգայիններ‚ որոնք բարեպատեհ առիթը պիտի ունենան իրենց կարո-

տակեզ աչքերով տեսնելու մեր Հայրենիքի չքնաղ վերելքը։ 

Մեր պատվիրակներուն և այցելուներուն հետ պիտի ըլլան նաև մեր Հայրենա-

բարձ սրտերը։ Իրենց հետ տենդագին անհամբերությամբ սպասեցինք մեկնումի 

այս օրվան ու սրտատրոփ պիտի սպասենք իրենց վերադարձին՝ հաղորդակից 

ըլլալու համար մեր Հայրենիքի ժողովրդի ծոցին մեջ իրենց վայելած հոգեզմայլ 

ապրումներուն։ 

Մեր աչքերով պիտի դիտեն անոնք Հայաստանյան բնաշխարհի գեղեցկություն-

ները ու մեր լեզուներով պիտի խոսին Հայրենիքի հարազատ զավակներուն՝ չար-

քաշ բանվորներուն և կոնխոզնիկներուն‚ կայտառ երիտասարդներուն և իմաս-

տուն վարիչներուն։ 

Պիտի դիտեն‚ պիտի լսեն ու պիտի պատմեն... 

Պիտի բացվին լեզուները ու սրտերը‚ պիտի ձուլվին ու դառնան մեկ սիրտ։ 

Մեկ է մեր Սիրտը ու մեկ են մեր ցավերն ու իղձերը։ Հուզումով հետևեցանք մեր 

հայրենիքի եղբայրներու քառորդ դարու մաքառումներուն ու անոնց գուրգու-

րանքի փոխադարձ զգացումներով ապրեցան գաղթական մեր կյանքի տառա-

պանքները։ 

Պայքարեցան անոնք իրենց ու մեր դարավոր իղձերու իրականացման համար։ 

Վաղը անոնք այլևս առանձին չպիտի մնան իրենց հերոսական պայքարին մեջ։ 
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Մեր պատվիրակներն ու այցելուները առաջին ուղևորներն են դեպի Հա-

յաստան տանող ճամբուն վրա։ Վաղը այս ճանապարհով պիտի քալեն հազարա-

վոր տարագիրները արտասահմանեն‚ որոնք պիտի երթան իրենց քրտինքն ու 

բազուկները միացնելու մեր հայրենիքի ժողովուրդի ճիգերուն‚ որպեսզի համա-

հայկական թափով վերջ դնեն մեր անլուր տառապանքներուն ու վերջնական 

հաղթանակով իրականացնեն իրենց դարավոր իղձերը։ 

Թող բարո՜վ երթան ու բարով վերադառնան մեր պատվիրակներն ու այցե-

լուները‚ որոնց անձկությամբ պիտի սպասե ամբողջ ռոմանահայությունը»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 8 (309)‚ մայիսի 31 («Դեպի Հայաստան»)։ 

Հունիսի 1. – Բուխարեստի Հայկական Ազգային վարժարանի կենտրոնական դահլի-

ճում «Հայաստանյան ճակատի» նախաձեռնությամբ‚ կազմակերպվում է հանդիսավոր թե-

յասեղան‚ ի պատիվ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին ուղևորվող ռումինահայ հոգևոր և աշխար-

հիկ պատգամավորության։ Թեյասեղանին‚ ի թիվս կուսակցական և պետական այլևայլ 

գործիչների (Խորհրդային բանակի գնդապետներ Գուսև և Բորիսով։ Ռումինիայում 

Խորհրդային դեսպանատան ավագ քարտուղար Դոնգուլով‚ «Հայաստանյան ճակատի» 

Կենտրոնական Կոմիտեի նախագահ Վ. Դանիելյան)‚ ներկա էին Մայր Աթոռ մեկնող բոլոր 

պատվիրակները և առաջնորդական Տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

«Վազգեն վարդապետ և ընկ. Դանիելյան‚ – այս առիթով գրում էր «Պահակը»‚ – 

հանուն պատվիրակներուն շնորհակալություն հայտնեցին Խորհրդային իշխա-

նությանց ներկայացուցիչ բարձր հյուրերուն՝ կաթողիկոսական պատվիրակնե-

րուն և այցելուներու ճանապարհորդության առթիվ իրենց ընձեռած դյուրու-

թյուններուն և աջակցության համար. շնորհակալություն հայտնեցին նաև իրենց 

ի պատիվ սարքված ողջ սեղանին համար»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 10 (311)‚ հունիսի 10 («Ողջերթի սեղան ի պատիվ Էջ-

միածին մեկնող պատվիրակներուն»)։ 

 

Հունիսի 6. – Բուխարեստի Պընասիա օդանավակայանից Խորհրդային Հայաստան է 

մեկնում Ռումինահայ Թեմի՝ հոգևորական և աշխարհիկ ներկայացուցիչներից բաղկացած 

պատվիրակությունը։ Թեմը պաշտոնապես ներկայացնում էին առաջնորդական տեղապահ 

Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանը և «Հայաստանյան ճակատի» Կենտրոնական Կոմիտեի 

փոխնախագահ‚ Բուխարեստի Հայկական Ազգային վարժարանի տնօրեն Արտաշես Տի-

րացյանը։ Պատվիրակության մյուս անդամները գալիս էին որպես այցելուներ և հետևա-
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բար‚ առաջիկայում‚ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում կայանալիք Համազգային-Եկեղեցա-

կան ժողովի աշխատանքների հետ ուղղակի առնչություն չունեին։ Օդանավակայանում‚ ի 

թիվս այլոց‚ պատվիրակներին բարի ճանապարհ մաղթողների թվում էր Բուխարեստի 

Խորհրդային Դեսպանատան Ավագ քարտուղար Սավա Դոնգուլովը։ 

Բացի վերոհիշյալ երկու պաշտոնական ներկայացուցիչներից‚ ռումինահայ 

պատվիրակության կազմում էին նաև հետևյալ անձինք. 1. Վահան Դանիելյան – 

գործարանատեր‚ «Հայաստանյան ճակատ» հասարակական կազմակերպության 

Կենտրոնական Կոմիտեի նախագահ։ 2. Արտաշես Սեֆերյան–գործարանատեր։ 

3. Արշակ Նազարյան–մանր առևտրական։ 4. Հովհաննես Աշճյան–բանվոր։ 5. 

Մուշեղ Մկրտչյան–բանվոր։ 6. Մեսիա Խաչերյան–բանվոր։ 7. Կիրակ Սագըզլյան 

–երգիչ (տենոր)։ 8. Տիգրան Տեր-Գրիգորյան–ուսանող‚ «Հայաստանյան ճակատի» 

երիտասարդական բաժնի վարիչ։ 

Տիրացյան Արտ.‚ Մեկ ամիս Հայաստանի մեջ‚ Բուխարեստ‚ 1945 թ.‚ էջ 9-10։ 

Հունիսի 8. – Օդեսայում‚ Ռոստովում և Սուխումիում վայրէջքներ կատարելուց հետո‚ 

Երևան է ժամանում Ռումինահայ Թեմի՝ հոգևոր և աշխարհիկ ներկայացուցիչներից 

բաղկացած տաս հոգուց կազմված պատվիրակությունը‚ որը գլխավորում էին Ռումինահայ 

Թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը և կրթական-մշակութային գործիչ 

Արտաշես Տիրացյանը։ Օդանավակայանում հյուրերին դիմավորում են Կրոնական պաշ-

տամունքների գործերի Հայաստանի ներկայացուցիչ Բոգդան Վերդյանը‚ Պետական Հա-

մալսարանի դասախոս Խորեն Գյուլբենկյանը և Կաթողիկոսական Տեղակալի ներկայացու-

ցիչներ՝ Տ. Խորեն Ծայրագույն վարդապետ Յոլչեջյանը ու Ներսես վարդապետ Աբրահամ-

յանը։ 

«Մեր հուզումը իր գագաթնակետին կհասնի‚ – այս առիթով գրում էր Արտաշես 

Տիրացյանը‚ – երբ սավառնակի դուռը կբացվի ու մեկ-մեկ կիջնենք ու հայրենի 

հողին վրա ոտք կդնենք։ Ֆիլմի բազմաթիվ օպերատորներ ու լուսանկարիչներ 

կանցնին անմիջապես իրենց գործին։ Պաշտոնական բազմաթիվ անձեր մեզի բա-

րի գալուստի խոսքեր կուղղեն‚ իսկ մենք բոլորս ընթացք ենք տված մեր ար-

ցունքներուն։ Ոչի՛նչ չենք լսեր‚ կլսենք միայն մեր սրտին բաբախյունը ու կզգանք 

միայն մեր այտերուն թաց ջերմությունը։ 

Տեր Վազգեն վարդապետ կփորձե քանի մը խոսքով մեր բոլորի արտահայտիչն 

ըլլալ‚ սակայն ա՛ն ալ կփղձկի և ձեռքերով կծածկե իր արցունքոտ աչքերը։ 
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Սրբազան լռություն մը կտիրե։ Վարդապետը իր և մեր կողմեն այսպես ողջունեց 

հայրենիքի բարի տեսությունը։ Հարազատներու հանդիպումը միշտ ալ այսպես 

կկատարվի»։ 

Նույն տեղում‚ էջ 16։ 

Հունիսի 10. – Ռումինահայ պատգամավորությունը Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճ-

յանի և դոկտ. Արտաշես Տիրացյանի գլխավորությամբ‚ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում ներկա-

յանում է Ամենայն Հայոց Հայրապետության Ազգընտիր տեղակալ Տ. Գեորգ Արքեպիսկո-

պոս Չորեքչյանին։ 

Նույն տեղում‚ էջ 23։ 

Եվ այսպես‚ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում առաջին անգամ Ամենայն Հայոց Կա-

թողիկոսության տեղակալ Գեորգ Չորեքչյանին էր ներկայանում ռումինահայ թե-

մի առաջնորդական երիտասարդ տեղապահը. հանդիպում‚ որը ինչ-որ տեղ նաև 

քննություն էր նրա համար։ Ինչ խոսակցություն է եղել՝ տարաբախտաբար չգի-

տենք‚ որոշակիորեն հայտնի է միայն‚ որ Չորեքչյանի ստացած տպավորությունը 

առավել քան դրական է եղել։ «Վազգեն վարդապետը հիացրեց ինձ»‚ – այսպիսի և 

է՛լ ավելի գերադրական կարծիքները ամենևին էլ հազվագյուտ չեղան Կաթողի-

կոսական Տեղապահի հետագա բազմաթիվ գրություններում։ Իսկ սա նշանա-

կում էր‚ որ Ռումինահայ թեմը իրոք ընտրյալ ղեկավար էր գտել իր համար‚ և 

հետևաբար Վազգեն վարդապետը‚ որպես թեմի առաջնորդական տեղապահ‚ 

արդեն կայացել էր։ 
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ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ 

Ա Ռ Ա Ջ Ն Ո Ր Դ Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ա Պ Ա Հ Ի  Ի Ր Ա Վ Ա Ս ՈՒ Թ Յ Ա Ն  

Ս Ա Հ Մ Ա Ն Ն Ե Ր ՈՒ Մ 

1 9 4 5 

Հունիսի 11. – Արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապի հայկական ըն-

կերությունը‚ նախագահ Մարիա Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ‚ Երևանում կազմակեր-

պում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում կայանալիք Համազգային-Եկեղեցական ժողովի 

համար Հայաստան ժամանած հոգևորական և աշխարհիկ պատգամավորների հանդիպու-

մը Խորհրդային Հայաստանի գիտության և արվեստի ականավոր ներկայացուցիչների հետ։ 

Հանդիպումը տևում է մոտ չորս ժամ և անցնում է ջերմ ու բարեկամական մթնոլորտում։ 

Բացման խոսքում վարչության նախագահ Մ. Պետրոսյանը նախ՝ բարի գալուստի 

խոսքով դիմում է Մայր Հայրենիք ժամանած բոլոր պատվիրակներին‚ ապա նշում է‚ որ 

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում կայանալիք Համազգային-Եկեղեցական առաջիկա ժողովը 

վերջին տարիների ամենամեծ իրադարձությունն է հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում‚ 

որովհետև այն կոչված է ընտրելու համայն հայության համար հոգևոր նոր պետ՝ Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոս։ Այդ վեհ նպատակի համար Ս. Էջմիածնում է հավաքվել հայության 

հոգևոր և աշխարհիկ դասի ընտրանին Բուենոս-Այրեսից‚ Հյուսիսային Ամերիկայից‚ Բուլ-

ղարիայից‚ Ռումինիայից‚ Եգիպտոսից‚ Պաղեստինից‚ Լիբանանից‚ Սիրիայից և բազում այլ 

գաղթավայրերից։ 

«Հանդիպումին ներկա էին բանաստեղծ Գեղամ Սարյան‚ նկարիչ Մարտիրոս 

Սարյան‚ երգչուհի Հայկանուշ Դանիելյան‚ երգիչ Շարա Տալյան‚ պրոֆ. տնտեսա-

գետ Զաքար Բաշինջաղյան‚ պրոֆ. բժիշկ Արտաշես Մելիք-Ադամյան‚ քանդա-

կագործ Արա Սարգսյան‚ պրոֆ. մանկավարժ Արշավիր Շավարշյան‚ բանաս-

տեղծուհի Աղավնի‚ բանաստեղծ Հրաչյա Հովհաննիսյան և ուրիշներ։ 

... Այնուհետև արտասահմանի բոլոր պատգամավորներն ու հյուրերը հայտ-

նեցին իրենց փափագները կապի ընկերության հարակցությամբ‚ խոստանալով 

հայրենիքին ամեն նյութական ու բարոյական օգնություն։ Այս առթիվ‚ գաղութ-

ներու ներկայացուցիչները լայնորեն արտահայտվեցան ու փափագ հայտնեցին‚ 

որ իրենց այս բոլոր խնդրանքները Կապի ընկերության միջոցավ հաղորդվին 

Հայաստանի Կառավարության»։ 
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Տիրացյան Արտ.‚ Մեկ ամիս Հայաստանի մեջ‚ Բուխարեստ‚ 1945 թ.‚ էջ 114-

118։ 

Հունիսի 13. – Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում Ամենայն Հայոց Հայրապետության Ազգըն-

տիր Տեղակալ Տ. Գեորգ Արքեպիսկոպոս Չորեքչյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում 

Համազգային-Եկեղեցական ժողովին եկած Թեմակալ առաջնորդների և փոխթեմակալների 

նախապատրաստական-խորհրդակցական ժողովի առաջին նիստը։ Ի թիվս այլ պատգա-

մավորների‚ նիստին ներկա էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն 

վարդապետը։ 

Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ՝ «Ս. Էջմիածինը և նրան ենթակա հաս-

տատությունների պահպանումը‚ նրանց նյութական ապահովումը»‚ տեղի է ու-

նենում մտքերի աշխույժ փոխանակություն։ Մասնակցելով ծավալված մտքերի 

փոխանակությանը՝ «Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանը նշում է‚ որ նկատի ունե-

նալով‚ որ վանքը և ճեմարանը հետագայում կարող են ունենալ իրենց հիվանդա-

նոցը‚ հայտնում է‚ որ իրենք Բուխարեստում ունեին 75 մահճակալից կազմված 

հիվանդանոց‚ որ այժմ լիկվիդացիայի է ենթարկված‚ բայց հիվանդանոցի իրերը 

մնում են‚ ուստի հարցնում է‚ եթե վանքը կարիք ունենա դրան‚ ինքը վերադառ-

նալուց հետո կարող է հարց հարուցել այն Էջմիածին տեղափոխելու համար։ 

Ժողովը հանձնարարում է նրան իրագործել իր մտադրությունը և հիվանդանոցի 

կահավորությունը տեղափոխել Էջմիածին»։ 

Նույն օրը երեկոյան. – Ամենայն Հայոց կաթողիկոսության Ազգընտիր Տեղակալ 

Գեորգ Արքեպիսկոպոս Չորեքչյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Նախապատրաս-

տական-Խորհրդակցական ժողովի երկրորդ նիստը։ 

Օրակարգի երկրորդ հարցի վերաբերյալ՝ «Հայ բարերարների և կտակարար-

ների՝ դեպի Մայր Հայրենիքն ունենալիք վերաբերմունքը» բացված մտքերի փո-

խանակության ժամանակ‚ «Ռումինիայի փոխթեմակալ Վազգեն վարդապետը 

հայտնում է‚ որ իր հետ այստեղ են ժամանել Ռումինիայի տեքստիլ արդյունա-

բերողների լիազորները‚ որոնք ի հաշիվ Ռումինիո տեքստիլ գործարանատերե-

րի‚ Լենինականում պետք է կառուցեն մեկ տեքստիլ գործարան»։ 

ՊԿՊԱ‚ Կաթողիկոսական դիվան‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. № 310 («...Նա-
խապատրաստական-խորհրդակցական ժողովի արձանագրությունները»)։ 

 

Հունիսի 15. – Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում Ազգընտիր տեղակալ Տ. Գեորգ Արքեպիս-

կոպոս Չորեքչյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի 
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ընտրության համար ժամանած Համազգային-Եկեղեցական Ժողովի պատգամավորների 

առաջին պաշտոնական հանդիպումը։ Իրենց վստահված թեմերի հոգևոր-հասարակական 

և մշակութային կյանքի համառոտ բնութագրությամբ‚ հանդես են գալիս թեմերի 

առաջնորդներն ու առաջնորդական տեղապահները։ 

«... ոտքի է կանգնում հաջորդ ճառախոսը՝ Ռումինիայի հայերի առաջնորդա-

կան տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանը։ 

«Ամենապատիվ Սրբազան Հայր (Տ. Վազգեն Պալճյանը դիմում է Գեորգ արք-

եպիսկոպոս Չորեքչյանին. Ս.Շ.)‚ խոնարհաբար կներկայացնեմ Ռումինահայ 

թեմը և  մեր բոլոր հավատացյալներու կողմեն կուգամ ողջունելու Սուրբ Էջմիա-

ծինը և համբուրելու Ձերդ ամենապատվության Սուրբ Աջը։ Վստահ եղեք‚ թե 

ամբողջ Ռումինահայ գաղութը բոցավառված է ամենաազնիվ սիրով և խանդա-

վառությամբ հանդեպ մեր մայր հայրենիքի՝ Սովետական Հայաստանի և Սուրբ 

Էջմիածնի։ 

Բովանդակ գաղութահայության զգայնության կենտրոնը այս սուրբ վայրերն են։ 

Սովետական բարեխնամ և հզոր կառավարության բարյացակամության և օժան-

դակության շնորհիվ‚ ինչպես նաև Ձերդ Ամենապատվության իմաստուն և հայ-

րենասեր գործունեությամբ‚ Հայաստանյայց եկեղեցին կմտնե իր դերին մեջ‚ 

շարունակելու համար իր պատմական առաքելությունը մեր ժողովրդի հոգևոր 

կյանքի բարգավաճման և մեր Սովետական Հայրենիքի վերաշինության վսեմ 

գործին մեջ։ Այս ճամբուն վրա Ռումինահայությունը Ձեզ կհետևի ամենայն 

նվիրումով ու վճռականությամբ։  

Թող օրհնյա՛լ ըլլա այս պատմական օրը»։ 

«Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 6-7 («Համազգային եկեղեցական ժողովը»)։ 

Հունիսի 16. (ժ. 11) –Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Հոգևոր ճեմարանի մեծ դահլիճում 

տեղի է ունենում Համազգային-Եկեղեցական ժողովի պաշտոնական բացումը‚ որին ներկա 

էին 102 պատգամավոր‚ որոնցից 28-ը հոգևորականներ։ Եկեղեցական ժողովին ներկա էին 

ՍՍՀՄ Ժողկոմսովետին կից՝ Կրոնական պաշտամունքների գործերի նախագահ Ի.Վ. Պոլ-

յանսկին և ՀՍՍՀ Ժողկոմսովետին կից՝ Հայ եկեղեցու գործերի խորհրդի նախագահ Սուրեն 

Ներսեսի Հովհաննիսյանը։ 

Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիո Տ. Գարեգին Հովսեփյանի գոհաբանական աղոթքից 

և Ամենայն Հայոց Հայրապետության Ազգընտիր տեղակալ Տ. Գեորգ Արքեպիսկոպոս Չո-
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րեքչյանի՝ պատգամավորներին ուղղված բացման ճառից հետո‚ Համազգային-Եկեղեցա-

կան Ժողովն սկսում է իր աշխատանքները։ Ընտրվում է ատենապետություն (Ավետիք 

Իսահակյան‚  Ստեփան Մալխասյանց և Եգիպտոսի պատգամավոր Ճանիկ Չագըր)‚ քար-

տուղարություն (Բուլղարիայի թեմի առաջնորդ Տ. Գրիգոր վարդապետ Կարապետյան‚ 

Վրաստանի փոխթեմական առաջնորդ Տ. Սահակ ավագ քահանա Սահակյան‚ Տ. Վահան 

քահանա Թավարբեկյան և պատգամավոր Առաքել Յազըճյան) և մանդատային հանձնա-

ժողով։ 

«Մանդատային հանձնաժողովի կազմում‚ – կարդում ենք «Էջմիածին» ամ-

սագրում‚ – ընտրվում են Բեյրութի առաջնորդ‚ գերաշնորհ Տ. Արտավազդ արք-

եպիսկոպոս Սյուրմեյանը‚ Ռումինիայի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն 

վարդապետ Պալճյանը‚ Պատգամավորներ Աղաջանյան Արմենակը և Թարյան 

Սեդրակը»։ Նույն տեղում‚ մանդատային հանձնաժողովի անդամները իրենց նա-

խագահ են ընտրում Տ. Արտավազդ արքեպիսկոպոս Սյուրմեյանին։ 

«Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 6-7 («Համազգային Եկեղեցական ժողովը»)։ ՊԿՊԱ‚ 
Էջմիածնի Գերագույն հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. № 311 
(«1945 թ. Ազգային-Եկեղեցական ժողովի արձանագրությունները»)։ 

 

Հունիսի 17. – Հայաստանում գտնվող՝ Համազգային-Եկեղեցական ժողովի հոգևորա-

կան և աշխարհիկ պատգամավորները այցելում են Զանգվի ձորում գտնվող «Քանաքեռ-

գես» հիդրոէլեկտրակայանը։ Բարձրաստիճան հյուրերին դիմավորում են Հիդրոէլեկտրա-

կայանի տնօրեն Սարգիս Քամալյանը‚ տնօրենի տեղակալ Թաթուլ Մարտիկյանը‚ գլխավոր 

ինժեներ Գևորգ Փերիխանյանը‚ որոնք և տալիս են համապատասխան բացատրություններ։ 

Տիրացյան Արտ.‚ Մեկ ամիս Հայաստանի մեջ‚ Բուխարեստ‚ 1945 թ.‚ էջ 167-

173։ 

 

Հունիսի 18 (ժ. 11). – Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանի դահլիճում Մեծի 

Տանն Կիլիկիո Գարեգին Ա. կաթողիկոս Հովսեփյանի նախագահությամբ և ակադեմիկոս 

Ավետիք Իսահակյանի ատենապետությամբ‚ տեղի է ունենում Համազգային-Եկեղեցական 

ժողովի երկրորդ նիստը։ Ծափահարություններով և հոտնկայս ընդունվում է ողջույնի և 

շնորհակալության խոսքը‚ ուղղված Խորհրդային պետության ղեկավարությանը‚ լսվում է 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսության Ազգընտիր տեղակալ Տ. Գևորգ Արքեպիսկոպոս Չորեք-

չյանի ընդարձակ հաշվետվությունը՝ 1941 թ. ապրիլի 10-ից առ այդօր Մայր Աթոռում կա-

տարված աշխատանքների մասին‚ հոդված առ հոդված քննարկվում է Ազգային-Եկեղեցա-
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կան ժողովի կանոնադրությունը‚ ինչպես նաև քննարկվում են ներքին-կազմակերպչական 

բնույթի ուրիշ հարցեր։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. 
№ 315 («1945 թ. Ազգային-Եկեղեցական ժողովի 2-րդ նիստի արձանագրությու-
նը»)։ 

 

Նույն օրը երեկոյան. – Հայաստանում գտնվող Համազգային-Եկեղեցական ժողովի 

հոգևոր և աշխարհիկ պատգամավորները Երևանում հանդիպում են հայ գրականության ու 

մշակույթի ներկայացուցիչների հետ։ «Խորհրդային արվեստի զարգացման խնդիրները» 

թեմայով զեկուցումով հանդես է գալիս Սուրեն Հարությունյանը։ 

«Ներկա էին Արվեստի Վարչության պետի տեղակալ Սուրեն Հարությունյան‚ 

Դերենիկ Դեմիրճյան‚ ռեժիսյոր Արմեն Գուլակյան‚ դերասանուհի Ռուզան Վար-

դանյան‚ դերասաններ Արմեն Արմենյան‚ Հրաչյա Ներսիսյան‚ Գուրգեն Ջանի-

բեկյան‚ Ավետ Ավետիսյան‚ Դավիթ Մալյան‚ Քենթրբերիի վանքի վանահայր 

դոկտ. Հյուլետ Ջոնսոն‚ նկարիչ Մհեր Աբեղյան և առաջին հանդիպումին ներկա 

գտնվող անձերը» (տե՛ս մեզ մոտ՝ 1945 թ. հունիսի 11)։ 

Տիրացյան Արտ.‚ Մեկ ամիս Հայաստանի մեջ‚ Բուխարեստ‚ 1945 թ.‚ էջ 119-

123։ 

 

Հունիսի 19 (ժ. 12.30). - Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Հոգևոր ճեմարանի դահլիճում‚ Մեծի 

Տանն Կիլիկիո Գարեգին Ա. կաթողիկոս Հովսեփյանի նախագահությամբ և ակադեմիկոս 

Ավետիք Իսահակյանի ատենապետությամբ‚ տեղի է ունենում Համազգային-Եկեղեցական 

ժողովի երրորդ նիստը‚ որտեղ ի թիվս օրակարգի այլ հարցերի‚ քննության է առնվում Մայր 

Աթոռի բյուջեի վիճակը։ «Մտքերի լայն փոխանակությունից հետո‚ միաձայն ընդունվում է 

Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանի և պատգամավոր Էոժեն Փափազյանի կազմած 

բանաձևը»։ 

Այդ բանաձևը հետևյալն է. «Նկատի ունենալով Ս. Էջմիածնի ընդհանուր տևա-

կան կամ բացառիկ պետքերու վերաբերյալ Բյուջեի հաստատման հարցը‚ ար-

տասահմանի և հայրենիքի համայնքներուն կողմե նյութական միջոցներու հայթ-

այթումին և լավագույն կերպով տնտեսումին պետքը‚ ժողովը միաձայնությամբ և 

ոգևորությամբ ընդառաջ երթալով Մայր Աթոռի ամեն կարիքներուն‚ կորոշե 

ամեն մեկ թեմի պատգամավորներեն ընտրված մեկ մեկ ներկայացուցիչե կազ-

մել մասնաժողով մը‚ որպեսզի ընդհանուր համաձայնությամբ‚ կաթողիկոսարա-

նի բյուջեի հանձնախումբին պետք եղած ծրագիրը կազմե»։ 
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«Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 6-7 («Համազգային-Եկեղեցական ժողովը»)։ ՊԿՊԱ‚ 

Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. № 316 

(«1945 թ. Ազգային-Եկեղեցական ժողովի Գ. նիստի արձանագրությունը»)։ 

 

Նույն օրը երեկոյան. – Հայաստանում գտնվող Համազգային-Եկեղեցական ժողովի 

պատգամավորները «Ազգընտիր Տ. Գեորգ Չորեքչյան տեղակալին‚ Կիլիկիո Վեհափառ կա-

թողիկոսին (նկատի ունի Գարեգին Հովսեփյանին. Ս.Շ.) և Երուսաղեմի պատրիարքին 

(նկատի ունի Կյուրեղ Իսրայելյանին. Ս.Շ.) հետ միասին» հրավիրվում են Հայֆիլհար-

մոնիա‚ դպրոցական աշակերտների ուժերով տրվող համերգին։ Հրավիրվածների թվում էր 

նաև Ռումինահայ թեմի Առաջորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանը։ 

Հյուրերը‚ աշակերտների կատարմամբ‚ ունկնդրել են հատվածներ Բեթհովենի‚ 

Շուբերտի‚ Շումանի‚ Մենդելսոնի‚ Նիկ. Տիգրանյանի‚ Ռոմանոս Մելիքյանի‚ Կո-

միտասի և այլ դասականների ստեղծագործություններից։ 

Սիոն Եպիսկոպոս Մանուկյան‚ Ամիս մ' ի Հայաստան‚ Նյու-Յորք‚ 1946‚ էջ 56-

59։ 

 

Հունիսի 20 (ժ. 11.30). – Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Հոգևոր ճեմարանի դահլիճում‚ 

Մեծի Տանն Կիլիկիո Գարեգին Ա. կաթողիկոս Հովսեփյանի նախագահությամբ և Ամերի-

կայի արևելյան թեմի պատգամավոր Հայկ Գավուքճյանի ատենապետությամբ‚ տեղի է 

ունենում Համազգային-Եկեղեցական ժողովի չորրորդ նիստը‚ որտեղ‚ ի թիվս օրակարգի 

մյուս հարցերի‚ քննության են առնվում Մայր Աթոռի պահպանության հետ կապված 

խնդիրները։ 

«Այս հարցի առթիվ Ռումինիայի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վար-

դապետ Պալճյանը առաջարկեց հետևյալ բանաձևը‚ որն ընդունվեց նույնությամբ. 

«Ժողովը մեծ գոհունակությամբ և երախտագիտությամբ լսելով‚ որ Սովետական 

Հայաստանի բարեխնամ կառավարությունը Ս. Էջմիածնին վերադարձուցած է 

Ճեմարանի մատենադարանը‚ փափագ կը հայտնե և առաջարկ կբերե նորընտիր 

Վեհափառ Հայրապետին‚ սույն մատենադարանը ճոխացնել կրոնական‚ 

եկեղեցական և մատենագիտական ուղղությամբ»»։ 

«Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 6-7 («Համազգային-Եկեղեցական ժողովը»)։ ՊԿՊԱ‚ 

Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. № 319 

(«1945 թ. Ազգային-Եկեղեցական ժողովի Դ. նիստի արձանագրությունը»)։ 

 

Հունիսի 21 (ժ. 13.30). - Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Հոգևոր ճեմարանի դահլիճում‚ Մեծի 

Տանն Կիլիկիո Գարեգին Ա. կաթողիկոս Հովսեփյանի նախագահությամբ և մեծ բանաս-

տեղծ Ավետիք Իսահակյանի ատենապետությամբ‚ տեղի է ունենում Համազգային-Եկեղե-
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ցական ժողովի հինգերորդ նիստը‚ որտեղ‚ ի թիվս օրակարգի մյուս հարցերի‚ լսվում է 

Մանդատային հանձնաժողովի զեկուցումը ժողովին մասնակցող պատգամավորների հաշ-

վառման մասին։ 

«Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 6-7 («Համազգային-Եկեղեցական ժողովը»)։ ՊԿՊԱ‚ 

Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. № 320 

(«1945 թ. Ազգային-Եկեղեցական ժողովի Ե. նիստի արձանագրությունը»)։ 

 

Հունիսի 22 (ժ. 12). - Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում‚ Մեծի Տանն Կիլիկիո Գարեգին Ա. 

կաթողիկոսի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Համազգային-Եկեղեցական ժողովի վե-

ցերորդ նիստը։ Պատգամավորների քննությանն է ներկայացվում Էջմիածնի պահպանման 

բյուջեի հարցը։ 

«Ժողովը‚ լսելով այս հարցի հետ կապված լուսաբանություններն ու հավելում-

ները‚ ընդունեց Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանի կազմած հետևյալ բանաձևը. 

«Մայր աթոռի պահպանման համար որոշված 5 տոկոս եկեղեցական տուրքին 

զուգընթաց‚ ժողովը կարող է շարունակել ավանդաբար ընդունված «Լուսավորչի 

լուման» հօգուտ Ս. Էջմիածնի‚ անհատական նվիրատվության եղանակով»։ 

«Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 6-7 («Համազգային-Եկեղեցական ժողովը»)։ 

Նույն օրը (ժ. 15.30). - Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում‚ Մեծի Տանն Կիլիկիո Գարեգին Ա. 

կաթողիկոսի նախագահությամբ‚ Համազգային-Եկեղեցական Ժողովը ձեռնամուխ է լինում 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրության աշխատանքներին։ Կատարելով իր համայնքի 

հանձնարարությունը‚ Ռումինահայ Թեմի առաջնորդական տեղապահ‚ պատգամավոր 

Վազգեն վարդապետ Պալճյանը (պատգամավորական տոմս № 7) տալիս է իր քվեն հօգուտ 

Ամենայն հայոց Կաթողիկոսության Ազգընտիր տեղակալ Տ. Գեորգ արքեպիսկոպոս Չո-

րեքչյանի։ 

Նույն օրը (ժ. 16.45). – Մեծի Տանն Կիլիկիո Գարեգին Ա. կաթողիկոսը զեկուցում է 

Համազգային-Եկեղեցական ժողովի պատգամավորներին տեղի ունեցած ընտրության 

արդյունքներն մասին։ Ըստ այդմ՝ 111 պատգամավորների 110 քվեով‚ Ամենայն Հայոց կա-

թողիկոս էր ընտրվել Գեորգ Արքեպիսկոպոս Չորեքչյանը (Գեորգ Զ.)։ Ժողովը «Ծափահա-

րությունների ու կեցցեների որոտով» վավերացնում է նոր կաթողիկոսի ընտրության փաս-

տը։ 

«Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 6-7 («Համազգային-Եկեղեցական ժողովը»)։ 

Հունիսի 24 (ժ. 11.00-17.00). – Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարում տեղի է ունենում Ամե-

նայն Հայոց նորընտիր Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի օծման հանդեսի 
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արարողությունը։ «Ամպհովանին կկրեին պատգամավորներեն՝ Հայաստանի մեծ բանաս-

տեղծ Ավետիք Իսահակյան‚ ակադեմիկոս Ստեփաննոս Մալխասյան‚ Ճանիկ Չագըր  (Ե-

գիպտոս) և Հայկ Գավուգճյան (Ամերիկայեն)»։ 

«Սովետական Հայաստան»‚ 1945 թ. № 126 («Հայ եկեղեցու ժողովի մասին»)։ 

«Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 6-7 («Համազգային եկեղեցական ժողովը»‚ «Ամենայն 

Հայոց Վեհափառ կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ-ի օծման հանդեսը»)։ Սիոն եպիս-

կոպոս‚  Ամիս մ' ի Հայաստան‚ Նյու-Յորք‚ 1946 թ.‚ էջ 16։ 

Նույն օրը երեկոյան. – Ամենայն հայոց նորընտիր կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չո-

րեքչյանը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի՝ Վեհարանի հանդիսությանց դահլիճում ընդունում է 

հոգևորական և աշխարհիկ պատգամավորների‚ որոնք շնորհավորում են նրա հայրապե-

տական ընտրությունը։ Ի թիվս այլոց‚ նորընտիր Հայրապետին աշխատանքային բեղմնա-

վոր գործունեության և արևշատության ցանկությամբ շնորհավորում է Ռումինահայ թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

Տիրացյան Արտ.‚ Մեկ ամիս Հայաստանի մեջ‚ Բուխարեստ‚ 1945 թ.‚ էջ 34։ 

Հունիսի 25. – Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում Նորին Սուրբ Օծություն‚ Ամենայն հայոց 

կաթողիկոս և Ծայրագույն պատրիարք Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի նախագահությամբ և 

ակադեմիկոս Ավետիք Իսահակյանի ատենապետությամբ‚ տեղի է ունենում Համազգային-

Եկեղեցական ժողովի վերջին՝ յոթերորդ նիստը։ Ներքին-կազմակերպչական և հոգևորա-

կան-հասարակական բնույթի մի շարք հարցերի քննարկումից հետո‚ Եկեղեցական ժողովն 

ավարտում է իր աշխատանքը։ Ի թիվս մյուս պատգամավորների‚ ժողովին իր մասնակցու-

թյունն էր բերում Ռումինահայ թեմի Առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

«Մեր եկեղեցական տարեգրությանց մեջ Էջմիածնի համագումարը‚ – այս առի-

թով գրում էր Սիոն եպիսկոպոս Մանուկյանը‚ – բացառիկ դեպք մըն էր‚ աննախ-

ընթաց‚ որովհետև. 

1. Առաջին անգամն ըլլալով‚ Կիլիկիո Կաթողիկոսը և Երուսաղեմի Պատրի-

արքը ներկա կըլլային ու կը վերահաստատվեր հայ եկեղեցվո միասնակա-

նությունը։ 

2. Ազատ և անկաշկանդ ընտրություն կատարվեցավ ու միաձայնությամբ Կա-

թողիկոս ընտրվեցավ Գեորգ Զ.։ 

3. Առանց քաղաքական իշխանության միջամտության և վավերացման՝ ընտ-

րությունը կատարվեցավ։ Մինչդեռ‚ Ցարական իշխանության ատեն Պրոկու-

րորը ներկա կըլլար և Ցարը իրավունք ուներ երկու ընտրյալներեն մին վա-

վերացնել‚ ըստ Պոլոժենիայի։ 
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4. Ազգային-Եկեղեցական Սահմանադրության նախագիծը պատրաստվեցավ 

համագումարի կողմե‚ ուր կվերահաստատվեր հայ Եկեղեցվո միասնակա-

նությունը»։ 

«Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 6-7 («Համազգային եկեղեցական ժողովը»)։ «Սովետա-

կան Հայաստան» (Օրաթերթ)‚ 1945 թ. № 127 («Ծայրագույն Պատրիարք Ամե-

նայն Հայոց Կաթողիկոսի օծումը»)։ Սիոն եպիսկոպոս‚  Ամիս մ' ի Հայաստան‚ 

Նյու-Յորք‚ 1946 թ.‚ էջ 21։ 

 

Նույն օրը. – Համազգային-Եկեղեցական ժողովի աշխատանքների ավարտվելուց հե-

տո‚ ժողովի հոգևորական և աշխարհիկ պատգամավորները հռչակում են Նոր ժողովի 

կազմվելու փաստը։ Վերջիններս հայ ժողովրդի հողային տարածքները Թուրքիայի կողմից 

ապօրինաբար բռնագրավված լինելու և այն ազատագրելու ու Խորհրդային Հայաստանին 

միացնելու մասին կազմում են ընդարձակ հուշագիր և այն ուղարկում են Ի.Վ.Ստալինին։ Ի 

թիվս մյուս պատգամավորների‚ հուշագիրը ստորագրում են Ռումինահայ թեմի առաջնոր-

դական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը և դոկտ. Արտաշես Տիրացյանը։ 

Տիրացյան Արտ.‚ Մեկ ամիս Հայաստանի մեջ‚ Բուխարեստ‚ 1945 թ.‚ 40 էջ։ 

Հունիսի 26. – Երևանում‚ Հայկական Հանրապետության Ժողովրդական Կոմիսարնե-

րի Խորհրդի նախագահի տեղակալ Սահակ Կարապետյանը ընդունում է Համազգային-

Եկեղեցական ժողովի համար Հայաստան ժամանած հայկական գաղութների հոգևորական 

և աշխարհիկ պատգամավորներին։ Ընդունելությանը ներկա էին նաև Սիմակ Սահակյանը 

(Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի նախագահ)‚ Գևորգ Ղևոնդյանը (Հանրապետու-

թյան առողջապահության Ժողկոմ)‚ Հայկազ Մարջանյանը (Ժողովրդական Կոմիսարների 

խորհրդին կից Գյուղատնտեսական բաժնի վարիչ)‚ Ա. Ղազախեցյանը (Լուսավորության 

Ժողովրդական Կոմիսարի տեղակալ) և Լ. Շարամանյանը (գործերի կառավարիչ)։ Ի թիվս 

այլ պատգամավորների‚ ընդունելությանը ներկա էր նաև Ռումինահայ թեմի առաջնոր-

դական տեղապահ Վ. Վազգեն Պալճյանը։ 

«Բազմաթիվ պատգամավորներ կարգով խոսք կառնեն և իրենց խորին շնորհա-

կալությունները կհայտնեն Խորհրդային Միության և Խորհրդային Հայաստանի 

Կառավարությանց‚  իրենց եղած ընդունելության համար մեր հայրենիքի մեջ։ 

Ապա հայտնվեցան գաղութներու կողմե կարգ մը փափագներ‚ ուղղված Հայաս-

տանի կառավարության‚ խնդրելով անոր իրագործումը կարելիության սահման-

ներու մեջ։ Այս հայտնված ցանկություններն գլխավորն անշուշտ ներգաղթի 
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խնդիրն էր‚ որուն վրա ծանրացան գլխավորապես Ատրպատականի‚ Սիրիայի‚ 

Հունաստանի‚ Բուլղարիո և Ռումանիո պատգամավորները։ Նաև՝ գաղութներեն 

հայ ուսանողներ Երևանի Համալսարանը ընդունելու հարցը առաջարկվեցավ իմ 

և ուրիշներու կողմե։ Հարց դրվեցավ նաև Տաճկահայաստանի միացման մասին 

Խորհրդային Հայաստանին։ Ի վերջո‚ պատգամավորներս խնդրեցիք‚ որ կառա-

վարության ներկա անդամները հաճին ընդհանուր գծերով ծանոթացնելու մեզի 

մեր հայրենիքը‚ որպեսզի ի վիճակի ըլլանք վերադարձին ճիշտ կերպով ներկա-

յացնելու զայն մեր հայրենակիցներին»։ 

Տիրացյան Արտ.‚ Մեկ ամիս Հայաստանի մեջ‚ Բուխարեստ‚ 1945 թ.‚ էջ 52-53։ 

Հունիսի 27. – Երևանում‚ Հայկական Եկեղեցու գործերի խորհրդի նախագահ Սուրեն 

Ներսեսի Հովհաննիսյանը ընդունում է Համազգային-Եկեղեցական ժողովի հոգևորական և 

աշխարհիկ պատգամավորներին։ Ընդունեությունը տևել է մի քանի ժամ և անցել է բացա-

ռիկ ջերմ ու բարեկամական մթնոլորտում։ Ի թիվս այլ պատգամավորների‚ ընդունելությա-

նը ներկա էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

«Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 6-7 («Խրոնիկա»)։ 

Հունիսի 28. – Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի՝ Համազգային-Եկեղեցական ժողովի պատ-

գամավորները‚ որոնց թվում էր նաև Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. 

Վազգեն Պալճյանը‚ այցելում են Սևանա լիճ ու կղզին։ Ճանապարհին «... բարձրացանք դե-

պի Քանաքեռ‚ առաջին հայ վիպասան Խաչատուր Աբովյանի գյուղը։ Ճամբուն վրա ցույց 

կուտան այն տունը‚ ուր ապրել է մեծանուն վիպասանը»։ 

Սիոն եպիսկոպոս‚ Ամիս մ' ի Հայաստան‚ Նյու-Յորք‚ 1946 թ. էջ 25-27։ 

Հունիսի 29. – Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. 

Չորեքչյանը վավերացնում է և «հաստատում է ի գործածութիւն» Ազգային-Եկեղեցական 

ժողովների գումարման՝ քսաներեք կետերից բաղկացած հատուկ կանոնադրությունը։ 

Կանոնադրության կետերից. «1. Հայաստանյայց Առաքելական Ս. Եկեղեցու Գերա-

գույն կանոնադիր մարմինը Ազգային-Եկեղեցական ժողովն է։ 

2. Ազգային-Եկեղեցական ժողովը գումարվում է Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում։ 
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3. Ազգային-Եկեղեցական ժողովը հրավիրում է Ամենայն Հայոց Ծայրագույն Պատ-

րիարք-Կաթողիկոսը։ 

4. Ազգային-Եկեղեցական ժողովի նախագահն է Ամենայն Հայոց Ծայրագույն Պատ-

րիարք-Կաթողիկոսը։ 

5. Ազգային-Եկեղեցական ժողովի անդամ են. 

ա) Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամները։ 

բ) Մեծի տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսն իր եպիսկոպոսներով և Երուսաղեմի ու Կոս-

տանդնուպոլսի պատրիարքները։ 

գ) Հայոց եկեղեցու բոլոր առաջնորդները։ 

դ) Հայոց եկեղեցու բոլոր եպիսկոպոսները։ 

11. Ազգային-Եկեղեցական ժողովի անդամ կարող են լինել ժողովրդից ընտրված‚ 30 

տարին լրացած իրավասու ծխականները։ 

13. Մինչև 25 000 ժողովուրդ ունեցող թեմը ընտրում է մեկ պատգամավոր. յուրա-

քանչյուր թեմ ընտրում է այնքան պատգամավոր‚ որքան անգամ 25 000 ժողովուրդ է պա-

րունակում իր մեջ։ 

14. Ազգային-Եկեղեցական ժողովի թեմական պատգամավորների ընտրության մաս-

նակցում են հոգևորականները և քաղաքացիական չափահասություն ունեցող աշխարհա-

կան իրավասու ծխականները։ 

20. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի մահվան դեպքում‚ Կաթողիկոսի ընտրության հա-

մար Ազգային-Եկեղեցական ժողով հրավիրվում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Տեղա-

պահը‚ Ս. Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի հետ։ 

21. Նոր Կաթողիկոսի ընտրությունը տեղի է ունենում Կաթողիկոսի մահվանից ոչ 

շուտ քան վեց ամիս հետո»։ 

«Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 8 («Պաշտոնական»)։ 
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Հունիս. – Ռումինահայ թեմի անունից թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն 

Պալճյանը կատարում է նյութական նվիրատվություն‚ Ս. Էջմիածնի Մայր Աթոռի ներքին 

կարիքները բավարարելու համար։ 

Նվերներն են. 1. Մեկ ինքնահոս գրիչ ոսկյա ծայրով և թանաք։ 2. Մեկ գունավոր 

մետաղյա մատիտ և քիմիական մատիտներ։ 3. Տասներկու հատ երեսսրբիչ (հինգ 

մեծ և յոթ փոքր)։ 4. 5մ վեղարացու սև կտավ։ 5. 3մ սև‚ հաստ կերպաս։ 6. 12մ սև‚ 

բարակ կերպաս։ 7. 6մ մոխրագույն կերպաս։ 8. 6 զույգ հողաթափ։ 9. 36մ սպի-

տակ կտավ ճերմակեղենի համար։ 10. 36 զույգ սև գուլպա։ 11. Քառասուն հատ 

թաշկինակ։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. 

№ 318 («Նվիրատվությանց մատյան»։)։ 

Հունիս. – Էջմիածնում Ամերիկայի թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տ. Սիոն եպիս-

կոպոս Մանուկյանը ծանոթանում է Ռումինիայի թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. 

Վազգեն վարդապետի հետ։ Այդ ծանոթությունը հետագայում վերածվում է անխախտ 

մտերմության։ 

«Վազգեն սրբանազի հետ առաջին անգամ ծանոթացել եմ 1945 թ. հունիսին‚ երբ 

ես‚ ի թիվս հայազգի այլ հոգևորական պատգամավորների‚ եկա Երևան‚ մաս-

նակցելու Գեորգ Զ. Չորեքչյանի ընտրության առթիվ հրավիրված Համազգային-

Եկեղեցական ժողովի աշխատանքներին։ Մինչ այդ‚ առանձնապես ծանոթներ 

չենք եղել‚ թեև ես‚ իմ հոգևորական գործունեության բերումով եղել էի Ռումի-

նիայում։ Մեր ծանոթությունը Երևանում շուտով մտերմության փոխվեց‚ որովհե-

տև բացի այն‚ որ շուրջ մեկ ամսվա աշխատանքների ընթացքում մենք միասին 

մասնակցում էինք Համազգային-Եկեղեցական ժողովի աշխատանքներին և հե-

տևաբար գրեթե միշտ իրար հետ էինք‚ այլև այն պատճառով‚ որ ապրում էինք 

նույն սենյակում։ Տպավորությունս‚ առաջին իսկ հանդիպումից սկսած‚ խիստ 

դրական էր‚ նույնիսկ‚ եթե կարելի է այսպես ասել‚ հիացական։ Վազգեն սրբա-

զանը երիտասարդ էր‚ համակրելի արտաքինով‚ լավ դաստիարակություն ստա-

ցած մարդկանց բնորոշ կիրթ շարժուձևով։ Համեստ էր ծայրաստիճան և նրա 

բնավորության այդ գիծը որոշակիորեն դրսևորվում էր ամեն քայլափոխում։ Սա-

կավախոս էր ու լրջախոհ‚ բայց երբ պետք էր լինում՝ գիտեր ասել այն‚ ինչ ան-
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հրաժեշտ էր‚ առանց ավելորդությունների։ Ընդարձակ գիտելիքներ ուներ մանա-

վանդ ընդհանուր պատմության‚ տեսական աստվածաբանության‚ հայ եկեղեցու 

պատմության վերաբերյալ և այդ թեմաների մասին խոսելիս‚ կարողանում էր 

նյութը ներկայացնել այնպես‚ որ բոլորս հաճույքով լսում էինք նրան։ Սակայն մի 

գիծ‚ որն առանձնապես ինձ դուր էր գալիս‚ Վազգեն սրբազանի վառ արտա-

հայտված հայրենասիրությունն էր։ Նրա մոտ հայրենասիրությունը ընդամենը 

գեղեցիկ բառ չէր կամ միայն տոնական քարոզ‚ կամ հավուր պատշաճի ասվող 

խոսք. մի բան‚ որ դժբախտաբար շատ հաճախ կարելի է նկատել մանավանդ 

շատ հոգևորականների և սփյուռքում կուրծք ծեծելու սիրահար «ազգային» հայ-

տարարված գործիչների մոտ։ Հայրենասիրությունը միս ու արյուն էր Վազգեն 

սրբազանի համար‚ նրա կյանքն ու հոգևոր-հասարակական գործունեությունն 

իմաստավորող հզոր ու կարևոր ազդակներից մեկը։ Կարճ ասած՝ սրբազանի 

հետ իմ առաջին ծանոթությունն ու մտերմությունը խորապես տպավորիչ էր։ Մի 

տարի անց՝ 1946 թվականին‚ երբ լույս տեսավ իմ «Ամիս մ'ի Հայաստան» գիրքը‚ 

ի թիվս իմ մյուս բարեկամների‚ մի օրինակ էլ՝ համապատասխան մակագրու-

թյամբ‚ ուղարկեցի Բուխարեստ՝ Վազգեն սրբազանին։ Գրեթե անմիջապես ստա-

ցա դրվատական մի նամակ‚ որտեղ հեղինակը իրեն այնքան բնութագրական 

սեղմ ու գիտական ոճով անդրադարձել էր իմ գրքի առավելություններին‚ բնու-

թագրել նրանց գրական-գեղարվեստական առանձնահատկությունները‚ հան-

գամանորեն քննել էր գրքիս՝ որպես հուշագրական-ուղեգրական գործի ներքին 

օրինաչափությունները։ Այդ նամակը‚ անկեղծորեն ասած՝ ինձ շատ հաճելի 

եղավ»։ 

Սիոն սրբազան Մանուկյանի հետ ունեցած 1983 թ. հոկտեմբերի 11-ի հար-

ցազրույցից։ 

Հուլիսի 3. – Հոգևոր և աշխարհիկ ներկայացուցիչներից բաղկացած ռումինահայ 

պատվիրակությունը‚ որը գլխավորում էին Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ 

Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանը և դոկտ. Արտաշես Տիրացյանը‚ Երևանի օդանավակայա-

նից մեկնում է Բուխարեստ։ 

Օդանավակայանից պատգամավորները հեռագրեր են ուղարկում Խորհրդային 

Միության կառավարությանը‚ Հայկական ՍՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահության նա-

խագահ Մացակ Պապյանին և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին‚ որ-
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տեղ «ամիս մը տեսած ու անճանաչելի ըլլալու աստիճան բարգավաճ հայրենիքի կարճ 

նկարագրությունը տալով»‚ հայտնում են իրենց շնորհակալությունն ու երախտագիտու-

թյունը։ 

Իրենց անմիջական աշխատանքներին զուգընթաց‚ պատգամավորները‚ բացի 

վերևում հիշատակված այցելություններից‚ շրջագայություններ են կատարել 

Հայկական հանրապետությունում‚ այցելել են Զվարթնոց‚ Գեղարդ‚ Օշական‚ 

ինչպես նաև Երևանի զանազան թանգարաններ‚ տեսարժան վայրեր‚ Մատենա-

դարան‚ եղել են մի քանի գործարաններում և այլն։ 

«Սովետական Հայաստան» (Օրաթերթ)‚ 1945 թ. № 134 («Հայ եկեղեցական 

ժողովի պատգամավորների և հյուրերի մեկնումը»)։ «Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 8-

10 («Համազգային-Եկեղեցական ժողովի շուրջը»)։ Տիրացյան Արտ.‚ Մեկ ամիս 

Հայաստանի մեջ‚ Բուխարեստ‚ 1945 թ.‚ էջ 43‚ 200-203։ 

Հետագայում անդրադառնալով Մայր Հայրենիքից ստացած իր տպավորություննե-

րին՝ Վեհափառ Հայրապետը գրում էր. «Երբ 1945 թվականին առաջին անգամ այցելեցինք 

Հայաստան‚ հանգուցյալ կաթողիկոսի ընտրության առիթով‚ պատերազմը նոր վերջացած 

էր‚ երկիրը շատ ծանր վիճակի մեջ էր ու ժողովուրդը տակավին թշվառ։ Բազմաթիվ այրի-

ներու‚ լացող մայրերու գրեթե ամեն տեղ կհանդիպեինք։ Օր մը հանդիպեցանք համեստ 

հայ մարդու մը‚ հյուրանոցեն մեր դուրս եկած պահուն։ Պահ մը կեցուց՝ հարցնելու համար‚ 

թե իր մեկ եղբայրը արդյոք գերի չէ՞ ինկած Ռումանիա։ Այդ առիթով պահ մը խոսքի 

նստանք իրար։ Արտահայտությունը‚ զոր ան ունեցավ‚ երբեք չենք մոռնար։ «Այնքա՜ն ծանր 

օրեր ապրեցինք Երևանում՝ պատերազմի ընթացքում և հատկապես վերջին շրջանում. այն 

ժամանակ մանավանդ‚ երբ Վոլգայի ափերին ճակատագրական մարտ էր մղվում հիտլեր-

յան ոհմակների դեմ։ Չեք կարող երևակայել‚ թե ինչ վիճակի մեջ էինք ապրում այդ օրերին 

այստեղ. որովհետև Արաքսի մյուս ափին‚ մեր դարավոր թշնամին պատրաստ էր խուժելու 

մեզ վրա։ Սպասում էր‚ որ Վոլգայի ափին գերմանացիները հաղթեն‚ որպեսզի այս կողմից 

հարձակվի»։ Եվ պատկերավոր ձևով ավելցուց. «Աշնան տերևի նման մեր սրտերը դողում 

էին»»։ 

«Տ.Տ. Վազգեն Ա Հայրապետի իններորդ ուղևորությունը»‚ Էջմիածին‚ 1971 թ.‚ 
էջ 258-259։ 

Հուլիսի 6 (?). – Ռումինիայի թեմի պատվիրակությունը‚ որը գլխավորում էին Ռումի-

նահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանը և դոկտ. Ար-
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տաշես Տիրացյանը‚ հասնում է Բուխարեստ։ Մայրաքաղաքի Բընեասա օդանավակայա-

նում պատվիրակությունը‚ ի թիվս այլոց‚ դիմավորում է Բուխարեստի Խորհրդային դես-

պանատան Ավագ քարտուղար Սավա Դոնգուլովը։ 

«Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 8-10 («Համազգային-Եկեղեցական ժողովի շուրջը»)։ 
Տիրացյան Արտ.‚ Մեկ ամիս Հայաստանի մեջ‚ Բուխարեստ‚ 1945 թ.‚ էջ 43‚ 200-
203։ 

Հուլիս. – Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս.Էջմիածին է ուղարկվում Ռումինահայ թեմա-

կան խորհրդի նախագահ Արտաշես Գասարճյանի և թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. 

Վազգեն Պալճյանի համատեղ ստորագրությունները կրող նամակը‚ ուղղված «Նորին վեհա-

փառություն‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին»։ Ամբողջ թեմի անու-

նից նրա ներկայացուցիչները շնորհավորում են Կաթողիկոսի ընտրությունը։ 

Նամակը. «Վեհափառ Տեր. 

Թեմական պատգամավորական ժողովը և Խորհուրդս‚ սրտի մեծ գոհունակու-

թյամբ տեղեկացավ‚ որ Լուսավորչի Հայրապետական աթոռը երկար տարիներ 

թափուր մնալուց հետո‚ վերջապես հնարավոր պիտի լինի Խորհրդային իշխա-

նության բարեհաճ օժանդակությամբ‚ ընտրել նոր կաթողիկոս‚ ըստ ավանդա-

կան սովորությանց Հայաստանյայց եկեղեցվո։ 

Ռումանահայ գաղութը պատմական ձախորդ դեպքերի բերմամբ‚ կտրված լի-

նելով հանդերձ Մայր Երկրից‚ այնուամենայնիվ վառ է պահած իր սրտի մեջ սե-

րը դեպի մեր հայրենիքը և Սուրբ Էջմիածինը։ Ահա թե ինչու ամեն մի տեղեկու-

թյուն‚ որ ավետում է մեզ մեր հայրենիքի հաջողության‚ բարգավաճման և կյանքի 

կանոնավորման մասին‚ ընդունում ենք մեծ ոգևորությամբ ու գոհունակությամբ։ 

Օտարության մեջ մենք այսօր զգում ենք մեզ երջանիկ‚ ու հպարտ ենք‚ որ ունինք 

պաշտպան հանձինս Խորհրդային Հայաստանի կառավարության և ազգային 

Եկեղեցվո Վեհափառ Հայրապետի։ 

Վեհափառ Հայրապետ. 

Տոգորված այսպիսի զգացմունքներով‚ Ռումանահայ գաղութը պատիվ է համա-

րում իրեն շնորհավորելու Ձեր ընտրությունը և մաղթում է Ձերդ Սրբության եր-

կար կյանք‚ կատարյալ առողջություն և անդորր ու արդյունավետ հայրապե-
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տություն ի փառս Հայաստանյայց աշխարհի  և եկեղեցվո։ Ի սրտե բարեմաղթում 

ենք Ձեզ‚ Վեհափառ Տեր‚ անշէջ պահել Սուրբ Լուսավորչի կանթեղը‚ նորա կեն-

արար լույսը սփռելով ամբողջ հայ աշխարհի և սփյուռքի հայության վերա։ 

Գաղութահայությունը երջանիկ կլիներ‚ եթե Վեհափառությանդ Հայրապետու-

թյան օրով‚ հնարավորություն ստեղծվեր հավաքելու օտար երկրներ ցրված հայ-

որդիներին‚ որպեսզի սոքա ևս‚ միահամուռ ուժերով‚ մասնակից լինեին հայրե-

նիքի վերաշինման մեծ գործին»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5301 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հուլիսի 8. – Բուխարեստի «Սլաքա» կինոդահլիճում «Հայաստանյան ճակատի» տե-

ղական կոմիտեի նախաձեռնությամբ‚ Բուխարեստի Խորհրդային դեսպանատան ավագ 

քարտուղար Սահակ Դոնգուլովի նախագահությամբ և ավելի քան երկու հազար հայազգի 

ունկնդիրների մասնակցությամբ‚ տեղի է ունենում հանդիսավոր հավաք «հայրենիքի 

կարոտով տոգորվող հայրենակիցներու»‚ որտեղ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Համազգային-

Եկեղեցական ժողովից վերադարձած պատգամավորները հանդես են գալիս իրենց տպա-

վորություններով Մայր Հայրենիքի մասին։ Ի թիվս այլոց (Վահան Դանիելյան‚ Արտաշես 

Սեֆերյան‚ Տիգրան Տեր-Գրիգորյան‚ Արտաշես Տիրացյան և այլն)‚ հանդես է գալիս Ռու-

մինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանը։ 

Վազգեն վարդապետի ճառից. «Սիրելի հայրենակիցներ. 

Ճշմարիտ է‚ ոչ երազ է և ոչ ալ պատրանք‚ Հայաստանեն կուգանք։ Տեսանք մեր 

Մայր Հայրենիքը‚ տեսանք Մասիսն ու Արագածը‚ տեսանք մեր երկրի կապույ-

տը‚ խմեցինք մեր երկրի ջուրը և ոսկեվազ գինին‚ տեսանք Երևանը և վարդա-

գույն քարե շինված կառավարության շենքը‚ որտեղ ժողովուրդի վարդագույն 

ապագան կհյուսվի. տեսանք մանավանդ մեր հարազատ ժողովուրդը‚ մեր ազ-

նիվ‚ աշխատող‚ ստեղծագործող‚ մեր հերոս ժողովուրդը‚ որ մեզ գրկաբաց և 

սրտաբաց ընդունեց‚ անհուն կարոտով և սիրով տոգորված։ 

Բայց իմ զգացմունքներուս ընթացքը պետք է կեցնեմ ու ձեզի խոսեմ ամփոփ 

կերպով Սուրբ Էջմիածնի և մեր նորընտիր Հայրապետի մասին։ Սուրբ Էջմիածի-
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նը և մեր եկեղեցվո Մայր Աթոռը այսօր կվերածնին և վերաշինվող հայրենիքի մը 

կողքին կունենանք ահա՝ նաև վերաշինվող եկեղեցի մը։ 

Գաղութահայ հավատացյալ ժողովուրդը կրնա ուրախութենեն ցնծալ‚ որովհե-

տև մեր եկեղեցին‚ Սուրբ Էջմիածինը‚ այսօր հեղինակություններ են‚ հարգված և 

սիրված հաստատություններ ոչ միայն հայ ժողովրդի կողմեն‚ այլ նաև հայ պե-

տության և Խորհրդային վերին իշխանությանց կողմե։ Այս բոլորը սակայն‚ 

կպարտինք մեր նորընտիր Հայրապետին՝ Գեորգ Զ. Կաթողիկոսին‚ անոր վայե-

լած հեղինակության‚ անոր տարած աշխատանքին‚ անոր հավատարմության‚ 

հանդեպ մեծ և ազնիվ ռուս ժողովուրդին‚ անոր նվիրումին հանդեպ Խորհրդային 

Իշխանության։ 

Մեր Հայրապետը այն իմաստուն և հեռատես եկեղեցականը եղավ‚ որ տեսավ 

թե՝ հայ ժողովրդի փրկությունը ռուս ժողովուրդի և Խորհրդային իշխանության 

հաղթանակին մեջն է։ Եվ ահա այս մեծ հայրենասերը‚ այսօր իր կեցվածքին ու 

աշխատանքին պտուղը կքաղե և որով կշահին նաև մեր եկեղեցին և մեր 

ժողովուրդը։ 

Այսօր Գեորգ Զ. Կաթողիկոսը շահած է սիրտը այն մեծ ղեկավարին‚ որ Ստա-

լինն է։ Ապրիլի 19-ին սպարապետ Ստալինը ընդունեց մեր Հայրապետը‚ որ իրեն 

ներկայացուց հուշագիր մը։ Գեներալիսիմուս Ստալինը լսելով այս խնդրանքնե-

րը‚ ըսած է. «Այս խնդիրները վաղուց կարգադրված ըլլալու էին» ‚ և իր ձեռքով 

հուշագրի վրա մակագրած է. «Համաձայն եմ»։ 

Վեհափառը‚ ցուցնելով մեզի պատմական այս թուղթը‚ ըսավ. «Ահա մեր եկե-

ղեցվո հիմնաքարը‚ որուն վրա պիտի կառուցանենք մեր նոր կյանքը»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 15 (316)‚ հուլիսի 15‚  («Հայաստանյան ճակատի» փառա-
հեղ միտինգը»)։ «Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 11-12‚ հունիս («Կաթողիկոսական 
պատվիրակներու և այցելուներու զեկույցը»)։ 

Հուլիսի 15. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում Ռումի-

նահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանը մատուցում է 

հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ և հանդես է գալիս հավուր պատշաճի քարոզով‚ որի ժա-

մանակ նա հավատացյալներին տեղեկություններ է հաղորդում Մայր Հայրենիք Խորհրդա-

յին Հայաստանի և Մայր Աթոռում տեղի ունեցած՝ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրու-
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թյան մասին։ Ներկաները Առաջնորդական տեղապահին «կունկնդրեին անհագ հե-

տաքրքրությամբ»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 15 (316)‚ հուլիսի 15‚  («Հայտարարություն»)։ 

Հուլիսի 22. – Ռումինական թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը‚ 

Թեմական խորհրդի անդամ Հակոբ Ադըյամանյանի ուղեկցությամբ‚ ժամանում է Կոնս-

տանցա (Արևելյան Ռումինիա)՝ հովվական այցելության համար։ Նույն օրը Կոնստանցայի 

հայկական «Սուրբ Աստվածածին» եկեղեցում‚ Առաջնորդական տեղապահը մատուցում է 

Սուրբ Պատարագ և հանդես է գալիս հավուր պատշաճի քարոզով «խուռն բազմության մը 

ներկայության‚ մանրամասն պատմելով Էջմիածնի Ազգային-Եկեղեցական Ժողովի աշխա-

տանքներու և որոշումներու մասին»։ 

«Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 17 (318) («Առաջնորդական փոխանորդի այցը Կոնս-
տանցա»)։ Տիրացյան Արտ.‚ Մեկ ամիս Հայաստանի մեջ‚ Բուխարեստ‚ 1945 թ.‚ 
էջ 203։ 

Նույն օրը. – Կոնստանցա քաղաքի՝ «Հայկական ճակատ» կազմակերպության տեղա-

կան մասնաճյուղի նախաձեռնությամբ‚ «Հայաստանյան ճակատի» տեղական ակումբում 

տեղի է ունենում Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի 

հանդիպումը քաղաքի հայազգի բնակչության հետ‚ որը տևում է մի քանի ժամ։ Տ. Վազգեն 

վարդապետը «Հայաստանեն կարգ մը դրվագներ պատմեց‚ ոգևորելով ներկաները»։ 

Նույն տեղում։ 

Հուլիսի 23. – Կոնստանցայում Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. 

Վազգեն Պալճյանը քաղաքի Թաղականության նախագահ Պ. Տիրատուրյանի ուղեկցու-

թյամբ այցելում է Կոնստանցայի ռումինական օրթոդոքս եկեղեցու առաջնորդ Չեզարիե 

եպիսկոպոսին‚ որ «ջերմ ընդունելություն մը ըրավ Տ. Վազգեն վարդապետին։ Առաջնորդա-

կան փոխանորդը կպատմե ռումեն եպիսկոպոսին Խորհրդային Հայաստան իր այցելու-

թյան և մանավանդ Էջմիածնի Համազգային-Եկեղեցական Ժողովի ու երկրին կրոնական 

կացության մասին»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 17 (318)‚ հուլիսի 29  («Առաջնորդական փոխանորդի 

այցը Կոնստանցա»)։ 

Նույն օրը. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը  

Կոնստանցայից գնացքով վերադառնում է Բուխարեստ։ 
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Նույն տեղում։ 

Հուլիսի վերջ. – Ռումինահայության չափածո և արձակ գեղարվեստական գրակա-

նությունը խրախուսելու նպատակով‚ Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» ջանքերով‚ 

կազմակերպվում է գրական-գեղարվեստական ստեղծագործությունների բաց մրցանակա-

բաշխություն‚ որը կրում էր «Անահիտ Սահակյան» անունը։ Ընտրվում է մրցանակա-

բաշխության ժյուրի («Գրադատ ատյան») հետևյալ կազմով. Տ. Վազգեն վարդապետ 

Պալճյան‚ Հարություն Խնդիրյան‚ Վահրամ Երեցյան և Սիմոն Խորեն։ 

Կարծիքների աշխույժ փոխանակությունից հետո Ժյուրին հրապարակում է մրցա-

նակաբաշխության արդյունքները‚ որից պարզվում է‚ որ մրցանակի արժանի էր համարել 

հետևյալ գործերը. 1) Զարեհ Պլպուլ. «Մեր ժամուն սուրբերը»։ 2) Եդ. Գոլանճյան. «Խառ-

նածինը» և 3) Հորիոն. «Հայաստանը տեսա»։ 

Մանկա-պատանեկան գրականության բնագավառում Ժյուրին որոշել էր խրախու-

սական մրցանակ հատկացնել դոկտ. Արամ Սալբիին «Պատգամավոր շուները» վիպակի 

համար։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 15 (316)‚ հուլիսի 15  («Հայ Մշակույթի տան մրցումներու 

արդյունքը»)։ 

Հուլիսի 23. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի 

հեռագիրը Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ. 

Չորեքչյանին։ Տեղեկացնում է իրեն վստահված թեմում ծայր առած համազգային ընդհա-

նուր վերելքի ու ոգևորության առաջացման և դրա հետևանքով Մայր Հայրենիքին նյութա-

կան օգնություն կազմակերպելու մասին։ Համանման մի հեռագիր էլ Առաջնորդական տե-

ղապահը տվել էր սեպտեմբերի 8-ին (տես մեզ մոտ այդ թվականը)։ 

Առաջին հեռագրից. «Ինչպես իմ Ս. Էջմիածին եղած ատեն արդեն հաղորդած էի 

Ձերդ Վեհափառության‚ այստեղ մենք հիվանդանոց մը ունինք պատերազմի վի-

րավորներու համար‚ որ այժմս փակվեցավ։ Մեր բոլորիս ցանկությունն ըլլալով 

սույն հիվանդանոցի ամբողջ կահավորումը նվիրել մեր Հայրենիքին‚ Թեմական 

Խորհուրդը որոշեց և պատշաճ միջոցներ ձեռք առավ‚ որ մոտ ատենեն այս հի-

վանդանոցի բոլոր մեքենաները‚ գործիքները և կահավորումը դեպի Հայաստան 

փոխադրվեն Ռումանիո «Հայաստանյան ճակատի» հայրենասիրական կազմա-
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կերպության միջոցով‚ Հայաստանի կառավարության տրամադրության տակ 

դրվելու նպատակով հիվանդանոցի մը համար»։ 

«Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 11-12 («Հեռագիրներ արտասահմանից»)։ 

Հուլիսի 25. – Բուխարեստում Ռումինական օրթոդոքս եկեղեցու պատրիարք Նիկո-

դիմը ընդունում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանին և 

նրան ուղեկցող՝ Թեմական Խորհրդի փոխնախագահ Արտաշես Գասարճյանին։ 

«Այս առիթով‚ – գրում էր «Պահակ» թերթը‚ – Վազգեն վարդապետը Նորընտիր 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ.-ի եղբայրական ողջույնները հաղորդած է 

Ս. Պատրիարքին և ապա հակիրճ նկարագրությունը ըրած է Էջմիածնի Համազ-

գային-Եկեղեցական ժողովի աշխատանքներուն։ Այնուհետև Վազգեն վարդա-

պետ հատկապես ծանրացած է եկեղեցվո վայելած ազատության վրա և մատնա-

նշած դյուրությունները‚ որ հայ եկեղեցիին ալ ընծայված են Խորհրդային 

Պետական իշխանությանց կողմե։ 

Արտակարգ սիրալիր մթնոլորտի մը մեջ‚ ժամե մը ավելի տևող սույն ընդունե-

լության վերջին‚ Սուրբ Պատրիարքը կխնդրե Վազգեն վարդապետեն‚ որ իր հա-

տուկ ողջույններն ու բարեմաղթությունները հաղորդե հայոց նորընտիր հայրա-

պետին»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 17 (318)‚ հուլիսի 29  («Ռումանիո Նիկոդիմ Պատրիարքը 
կընդունի մեր առաջնորդական փոխանորդը»)։ 

Հուլիսի 29. – Գալաց քաղաքում (Արևելյան Ռումինիա)‚ տեղի հայազգիների մեծա-

քանակ հավաքույթում Էջմիածնի Համազգային-Եկեղեցական ժողովից վերադարձած հո-

գևոր և աշխարհիկ պատգամավորները հանդես են գալիս իրենց հուշերով ու տպավորու-

թյուններով Մայր Հայրենիքի մասին։ Ի թիվս այլոց‚ իր հուշապատումներով հանդես է գա-

լիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ Նման հավա-

քույթ-հուշապատում տեղի է ունենում նաև Ջուրջույի (Հար. Ռումինիա) հայության հետ՝ 

օգոստոսի 5-ին։ 

Տիրացյան Արտ.‚ Մեկ ամիս Հայաստանի մեջ‚ Բուխարեստ‚ 1945 թ.‚ էջ 203։ 

Հուլիսի  31. – Բուխարեստի հայկական «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցու բակում 

տեղի է ունենում չորս հազարից ավելի ռումինահայերի ընդհանուր միտինգ։ Մասնակից-
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ները մեծ ոգևորության պայմաններում երեք հեռագիր են ուղարկում Խորհրդային Միու-

թյան‚ Անգլիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարներ Իոսիֆ Ստալինին‚ 

Հարրի Տրումենին և Կլեմենտ-Ռիչարդ Էտլիին‚ խնդրելով նրանցից համապատասխան մի-

ջոցներ ձեռք առնել Թուրքահայաստանի հողային տարածքները Խորհրդային Հայաստա-

նին միացնելու համար։ Միտինգը կազմակերպել էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդական 

տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

«Ահա այս միտինգի մեջ‚ – հետագայում գրում էր դոկտ. Արտաշես Տիրացյանը‚ 

– երբ ես ներկաներուն հարց տվի‚ թե լա՞վ ենք ըրած‚ – առաջնորդական փոխա-

նորդ Տ. Վազգեն վարդապետ և ես‚ – ռումանահայության անունեն ստորագրելով 

Ազգային Ժողովի հուշագիրը ուղղված մարշալ Ստալինին‚ միտինգի ամբողջ 

բազմությունը միաբերան ու անվերջ ծափերով պատասխանեց. շա՛տ լավ եք 

ըրած‚ կեցցե՜ք։ Վարդապետն ու ես‚ անշուշտ‚ չէին կասկածեր‚ թե հուշագիրն 

ստորագրելով՝ ճիշտ ու լրիվ կերպով կարտահայտեինք մեր ներկայացուցած 

ազգային զգացմունքներն ու իդեալները»։ 

Տիրացյան Արտ.‚ Մեկ ամիս Հայաստանի մեջ‚ Բուխարեստ‚ 1945 թ.‚ էջ 40-41։ 

Սեպտեմբերի 30. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի նախագահությամբ‚ 

մատուցվում է Սուրբ Պատարագ և տեղի է ունենում հանդիսավոր մաղթանքի արարողու-

թյուն‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Չորեքչյանի անվանակոչության առթիվ։ 

«Վազգեն վարդապետ այս առիթով քարոզ մըն ալ արտասանեց‚ վեր հանելով եկեղեցանվեր 

և հայրենասեր նորընտիր Հայոց Հայրապետի անձնավորությունը»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 32 (333)‚ հոկտեմբերի 4  («Հանդիսավոր մաղթանք»)։ 

Հոկտեմբերի 16. – Բուխարեստի Պառլամենտի դահլիճում‚ Ռումինական օրթոդոքս 

եկեղեցու պատրիարք Նիկոդիմի նախագահությամբ և ռումինական դեմոկրատ հոգևորա-

կանության նախաձեռնությամբ տեղի է ունենում «Ռումեն կղերի և փոքրամասնությանց 

դավանանքներու» համագումարը։ Ի թիվս փոքրամասնություն կազմող դավանանքների 

այլևայլ ներկայացուցիչների‚ համագումարին մասնակցում էր Ռումինահայ եկեղեցու 

պատվիրակությունը‚ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի 

գլխավորությամբ (անդամներ՝ Արտաշես Գասարճյան‚ Անանիա քահանա Ապրիլյան‚ 
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Իգնատիոս քահանա Քիլիմյան‚ Մամբրե քահանա Պիպերյան‚ Մանուկ քահանա Յաղճյան‚ 

Հարություն քահանա Հովսեփյան և Ռոման քաղաքից՝ Տրդատ քահանա Մելքոնյան)։ 

Նիկոդիմ պատրիարքի‚ Դավանանքների նախարարապետ Պուրտուչայի և Ռումի-

նիայի նախագահ Պետրու Գրոզայի ելույթներից հետո‚ ձայնը տրվում է Ռումինահայ թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանին։ 

«Տ. Վազգեն վարդապետ իր ողջույնի խոսքին մեջ‚ – այս առիթով գրում էր «Պա-

հակ» պարբերականը‚ – հիշելե վերջ‚ թե՝ Հայաստանյայց եկեղեցին իր գոյության 

16 դարերու ընթացքին միշտ փոխադարձ հանդուրժողության և բոլոր եկեղեցի-

ներու եղբայրացման կողմնակիցը եղած է‚ ավելցուց. Ահա թե ինչու հայ եկեղե-

ցին երջանիկ է այսօր ու այս համագումարին կբերե իր ողջույնը ռումեն ժողո-

վուրդի օրթոդոքս Եկեղեցվույն և բոլոր դավանանքներուն‚ որոնք ներկայացված 

են այս համագումարին մեջ։ Այս համագումարը կոչված է ըլլալու առաջին կազ-

մակերպված արտահայտությունը փոխադարձ ճանաչման հասկացողության և 

արժեքավորման ճամբուն վրա. միաժամանակ կոչ մըն է ան‚ դրոշ մը‚ որուն 

շուրջ հավատքով‚ բոլոր դավանության սպասավորները պիտի ծառայեն հավա-

տարմությամբ և ոգևորությամբ ժողովուրդին‚ հայրենիքին և Վեհապետին։ 

Թույլ տվեք‚ որ միաժամանակ այստեղ հայտնեմ ողջույնը Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ի‚ զոր հայ ժողովուրդի ներկայացուցիչները ընտրեցին 

1945 թ. հունիսին‚ Խորհրդային Հայաստանի մեջ‚ ոգևորության մթնոլորտի տակ։ 

Որպես մեկը‚ որ մասնակցեցա եկեղեցական ժողովին Խորհրդային Հայաստա-

նի մեջ‚ կխորհիմ‚ թե իմ պարտքս է այստեղ բերել իմ վկայությունը‚ թե՝ 

Խորհրդային Միության մեջ եկեղեցին‚ Հայրենական պատերազմի ընթացքին‚ իր 

ցուցաբերած հայրենասիրության շնորհիվ‚ իր դիրքը այնքան զորացուցած է պե-

տության մեջ‚ որ Խորհրդային Կառավարությունը ոչ միայն կատարյալ ազատու-

թյուն տված է բոլոր դավանանքներուն‚ այլև ես հաստատեցի թե այդ կառավա-

րությունը կօգնե և կօժանդակե անոնց շատ մը տեսակետներով։ 

Այս համագործակցությունը եկեղեցվո‚ ժողովուրդների և պետության միջև‚ որ 

իրականության մեջ կխորհիմ‚ թե կրնա ուղեցույց մը ըլլալ շատերուն‚ իսկ մեզ 

համար առավել ևս պատճառ մը հաստատապես համոզվելու թե նոր ժամանակ-
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ները‚ ընկերային մեծ գաղափարները ոչ միայն արգելք չեն‚ այլ կրնան բարոյա-

կան‚ իրական նեցուկ մը ըլլալ բոլոր այն եկեղեցիներուն և հավատացյալներուն 

համար‚ որոնք գիտեն առաջ ընթացող պատմության նշանները հասկնալ և գի-

տեն իրենց ուժերը միացնել լուսավոր վաղվան օրը կառուցանելու համար‚ օրը 

համերաշխության և եղբայրակցության բոլոր մարդոց և ժողովուրդներու միջև»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 37(338)‚ հոկտեմբերի 21  («Կղերական համագումարը»)։ 

Հոկտեմբերի 21. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» կենտրոնական դահլիճում‚ 

դոկտ. Արամ Սալբիի նախագահությամբ և «ի ներկայության խուռն բազմության մը‚ որ 

սրահեն մինչև սանդուղները խռնված կեցած էր»‚ տեղի է ունենում մշակույթի օրվան նվիր-

ված հանդիսությունը։ Պատվավոր հյուրերի թվում էին Ռումինիայում Խորհրդային դես-

պանատան առաջին քարտուղար Սահակ Դոնգուլովը և Խորհրդային Հայաստանից Ռու-

մինական Ժողովրդական Հանրապետություն ժամանած պատվիրակներ Բաբկեն 

Աստվածատրյանն ու Էդուարդ Ֆաբրիկովը։ Դոկտ. Արամ Սալբիի բացման խոսքից հետո 

հյուրերին ողջունում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն 

Պալճյանը‚  որ «ակնարկ մը նետելով կուլտուրայի ընդհանուր ըմբռնման վրա‚ 

եզրակացուց‚ թե մեր հայրենիքի մեջ ազգային մշակույթի ներկայացուցիչները պետք է թև-

թիկունք դառնան հողագործին և բանվորին»։ 

Երեկոյան «Քափշա» ճաշարանի սրահում Բուխարեստի հայկական ազգային մար-

մինների շուրջ յոթանասուն ներկայացուցիչների և վերոհիշյալ բարձրաստիճան հյուրերի 

մասնակցությամբ‚ տեղի է ունենում հանդիսավոր ճաշկերույթ։ Բանալով այն‚ «Առաջնոր-

դական տեղապահ Վազգեն վարդապետ‚ բացման հակիրճ խոսքով բարի գալուստ կմաղթե 

օրվա բարձրաստիճան հյուրերուն‚ հավաստիքներ տալով‚ որ քսանհինգ տարի առաջ ռուս 

և հայ ժողովուրդներու միջև կնքված դաշինքը միահամուռ կերպով կվավերացվի արտա-

սահմանի հայության կողմե»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 38 (339)‚ հոկտեմբերի 25  («Սովետական Հայաստանի 

պատվիրակությունը Բուխարեստի մեջ»)։ 

Նոյեմբերի 3. – Ի պատասխան Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյա-

նի՝ հոգևոր ճեմարանի բացումը տեղեկացնող հեռագրի‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդա-

կան տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը  շնորհավորական հեռագիր է ուղարկում Բուխարես-

տից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ ցանկանալով նորաբաց ճեմարանին աշխատանքային 
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մեծամեծ հաջողություններ‚ իսկ ուսուցչական մարմնին և ուսանողությանը՝ գովելի եռանդ 

և ջանասիրություն։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 41 (342)‚ նոյեմբերի 4 («Էջմիածնի ճեմարանի բացումը»)։ 

Նոյեմբերի 7. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում‚ Ռու-

մինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի նախագահությամբ‚ տեղի 

է ունենում գոհաբանական մաղթանքի արարողություն‚ նվիրված Հոկտեմբերյան Սո-

ցիալիստական Մեծ Հեղափոխության 25-րդ տարեդարձին։ Խոսելով այդ մասին‚ Առաջնոր-

դական տեղապահը նախ ներկայացրել է հարցի պատմական հատվածը‚ ցույց տալով այն 

մեծ առաջընթացը‚ որին ենթարկվել է Ռուսաստանը հեղափոխության քսանհինգ տարի-

ների ընթացքում‚ ապա մեկնաբանել է այդ հեղափոխության բարերար ազդեցությունը 

փոքր ազգերի‚ որոնց թվում նաև՝ հայ ժողովրդի վրա։ «Եկեղեցին կհորդեր խուռն բազ-

մությամբ‚ շատերը դուրսը կեցած էին»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 43 (344)‚ նոյեմբերի 18  («Մաղթանք Բուխարեստի հայոց 

եկեղեցվո մեջ»)։ 

Նույն օրը. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը‚ 

Բուխարեստում գտնվող Ռումինիայի Խորհրդային դեսպանատան առաջին քարտուղար Ս. 

Ի.Քաֆթարաձեին է ուղարկում շնորհավորական հեռագիր հետևյալ բովանդակությամբ. 

«Պարոն Ս.Ի. Քաֆթարաձեին‚ Սովետական Միության Ռումինիայի դեսպանին 

Բուխարեստ. 

Խորհրդային Հայրենիքի մեծ տարեդարձի առթիվ‚ իմ‚ հայ եկեղեցվո և հայ թեմի 

կողմե‚ կբերեմ սրտագին շնորհավորություններս։ 

Կեցցե՜ մեծ Խորհրդային հայրենիքը‚ ի բախտավորություն հոն բնակվող ժողո-

վուրդներուն։ 

Առաջնորդական տեղապահ Ռումանիո թեմի՝ 

Վազգեն Վ[ա]րդ[ապետ] Պալճյան»։ 

Նույն տեղում։ 
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Նոյեմբերի 18. – Բուխարեստի «Քափչա» առաջնակարգ ճաշարանի սրահում «Հա-

յաստանյան ճակատ» հասարակական կազմակերպության առևտրական բաժնի նախա-

ձեռնությամբ‚ տեղի է ունենում ողջերթի հանդիսավոր ճաշկերույթ‚ նվիրված Խորհրդային 

Հայաստանի  պատվիրակներ՝ Հայաստանի կուսակցական-պետական գործիչ Բաբկեն 

Աշոտի Աստվածատրյանի և դոցենք Էդուարդ Ֆաբրիկովի՝ Բուխարեստից Մայր Հայրենիք 

վերադառնալուն։ Հանդիսավոր ճաշկերույթի ընթացքում‚ ի թիվս այլոց (Արտաշես Տի-

րացյան‚ Սահակ Դոնգուլով‚ Հարություն Պապոյան‚ Արտաշես Գասարճյան և այլն)‚ ներկա 

էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը‚ որը և հանդես է 

գալիս խորհրդային պատվիրակներին ուղղված հավուր պատշաճի խոսքով‚ ապա և անում 

է բարեմաղթություններ նրանց հետագա աշխատանքի կապակցությամբ։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 44 (345)‚ նոյեմբերի 22  («Խորհրդային Հայաստանի 

պատվիրակներու մեկնումը»)։ 

Նոյեմբերի 27. – Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի դիմումը երեք 

մեծ պետությունների ղեկավարներին. Խորհրդային Միության Ժողովրդական կոմիսարնե-

րի խորհրդի նախագահ Ի.Վ. Ստալինին‚ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտ 

Հ.Ս. Տրումենին և Մեծ Բրիտանիայի պրեմիեր-մինիստր Կ.Ռ. Էտլիին։ Վեհափառ Հայրա-

պետը հարց է բարձրացնում՝ պատմական Հայաստանի հողային տարածքները Օսմանյան 

Թուրքիայից վերցնելու և Խորհրդային Հայաստանին միացնելու մասին։ 

Դիմումից. «Պետությունները հանուն իրենց հանդիսավոր խոստումների և հայ-

տարարած սկզբունքների‚ պարտավոր են կատարել քաղաքակրթական մի վեհ 

ակտ‚ մարդասիրական մի սուրբ գործ՝ փրկել վերջնական կորստից մի հին կուլ-

տուրական ազգի մնացորդները‚ մի ազգի‚ որը ստեղծել է դասական լեզու և գրա-

կանություն‚ տվել է արվեստի հոյակապ կոթողներ և ունի արժեքավոր ներդրում-

ներ համամարդկային կուլտուրայի մեջ։ 

Թուրքիան և նորա բարեկամները‚ վիժեցնելու համար հայկական դատը‚ հայ-

տարարում են‚ թե ներկա Թուրքիան դեմոկրատիկ իրավակարգ ունի‚ նա հին 

Թուրքիան չէ‚ և հայերը‚ եթե կամենան‚ կարող են վերադառնալ իրենց նախկին 

բնակավայրերը։ Սակայն հայ ժողովուրդը անցյալի անթիվ փորձերից գիտե‚ որ 

գոյություն չունի հին և նոր Թուրքիա‚ նա միևնույն Թուրքիան է‚ և հայ ժողովուր-
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դը‚ ինչպես և եվրոպական դիպլոմատիան‚ լավ գիտեն թուրքական խոստումնե-

րի արժեքը։ 

Միակ ելքն է Թուրքա-Հայաստանի ազատագրումը և կցումը Սովետական Հա-

յաստանին։ 

ՈՒստի վերստին խնդրում ենք‚ որ Թուրքիայի հայկական վիլայեթները միաց-

վեն Սովետական Հայաստանին‚ որպեսզի հայությունը ամբողջանա հավաքվե-

լով հայրենի երկրում և ապահովության ու խաղաղության մեջ շարունակե իր 

ընդհատված քաղաքակրթական աշխատանքը և ի հայտ բերե իր անուրանալի 

ստեղծագործական պոտենցիալը։ 

Այս արդար ու վսեմ գործի հաջողության համար աղերսանոք դիմում եմ Ամե-

նակարող Աստծու օգնությանը. թող Բարձրյալն օրհնե Ձեզ և առաջնորդե Ձեր 

միտքն ու կամքը բարին կատարելու»։ 

«Էջմիածին»‚ 1945 թ. № 11-12 («Պաշտոնական»)։ 

Նոյեմբերի 29. – Բուխարեստում և Ռումինիայի հայկական թեմի մյուս քաղաքների 

եկեղեցիներում տեղի է ունենում հանդիսավոր գոհաբանական արարողություն‚ նվիրված 

Հայաստանում Խորհրդային կարգերի հաստատման 25-րդ տարեդարձին։ Արարողությու-

նից հետո կարդացվում է Խորհրդային իրավակարգը փառաբանող աղոթք‚ որի տեքստը 

գրել էր թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ Աղոթքի ամբողջական 

բնագիրը տե՛ս՝ 1944 թ. նոյեմբերի 29։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5299 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նույն օրը. – Ռումինահայ «Պահակ» երկշաբաթաթերթը (№ 45 (346)) հրատարակում է 

թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի «Եկեղեցվո օրհնությունը» 

ակնարկը։ 

«Մայր երկրի հայ եղբայրներու և քույրերու կողքին՝ մեկ սիրտ ու մեկ հոգի‚ ամ-

բողջ գաղութահայությունը անզուսպ հուզումով կողջունե այսօր՝ մոխիրներեն 

վերածնված մեր հայրենի՝ Խորհրդային երիտասարդ Հայաստանի քսանհինգամ-

յակը այն պայծառ գիտակցությամբ‚ թե հայ ժողովուրդը ուղիղ ճամբու մեջ ըլլա-

լով‚ հետ այսու ևս հերոսական ճիգերով պիտի շարունակե տքնիլ‚ շինել և ստեղ-
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ծագործել ռուս մեծ ժողովուրդի կողքին‚ միշտ և հավիտյան‚ հանուն մեր սեփա-

կան հայրենիքի ապահովության‚ հանուն մեր զավակներու բարօրության‚ հա-

նուն հայ մշակույթի ավելի և ավելի ծաղկման։ 

Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին‚ որպես հարազատ հոգևոր մայր հայ ժո-

ղովրդին‚ գորովով և անհուն սիրով կօրհնե այս մեծ օրը և կմաղթե կար‚ ուժ և 

հանճարին շնորհը հայ երկրի իմաստուն ղեկավարներուն‚ քաղաքներու 

ճարտար աշխատավորներուն և գյուղերու բարի շինականներուն‚ որոնք իրենց 

հավատարիմ աշխատանքով‚ իրենց ճակտի քրտինքով‚ Հայ հայրենիքը վեր-

ստեղծեցին ու զայն պիտի բարձրացնեն միշտ դեպի վեր՝ կառուցումի և արդար 

կյանքի ճանապարհով»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 45 (346)‚ նոյեմբերի 29  («Եկեղեցվո օրհնությունը»)։ 

Նույն օրը. -  Ռումինիայի Հայկական թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն 

Պալճյանը Բուխարեստից  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին ուղարկած իր հեռագրով‚ շնորհա-

վորում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին‚ Հայաստանում 

Խորհրդային կարգերի հաստատման 25-րդ տարեդարձի առթիվ։ 

Հեռագիրը. «Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ.-ին Հայաստանի խորհրդայ-

նացման 25-րդ տարեդարձի այս ամենահանդիսավոր օրվա առթիվ‚ Ռումինա-

հայ ամբողջ թեմի անունից‚ հղում եմ Ձեզ և Ձեր միջոցով՝ Խորհրդային 

Հայաստանի կառավարությանը մեր սրտագին շնորհավորանքները։ 

Կեցցե՜ հայ ժողովուրդը և ռուս մեծ ժողովրդի հետ եղբայրական անխախտ դա-

շինքի մեջ գտնվող Խորհրդային Հայաստանը»։ 

«Էջմիածին»‚ 1945 թ.‚ № 11-12 («Մայր Աթոռ»)։ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն 

Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5297 («Հեռագրեր 

Ռումինահայ թեմից»)։  

Նոյեմբերի 29. – Բուխարեստի «Սլաքա» կինոթատրոնի մեծ դահլիճում‚ «Հայաստան-

յան ճակատի» նախաձեռնությամբ‚ Վահան Դանիելյանի նախագահությամբ և «շուրջ 30000 

հայրենասերներու երկսեռ անդամոց ներկայությամբ»‚ տեղի է ունենում հանդիսավոր 

նիստ‚ նվիրված Հայաստանում Խորհրդային կարգերի հաստատման 25-րդ տարեդարձին։ 

Պատվավոր նախագահության ընտրությունից հետո (Միխայիլ Կալինին‚ Պետրու Գրոզա‚  
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Անաստաս Միկոյան և այլն)‚ ընտրվում է հանդիսավոր նիստի գործնական նախագահու-

թյուն՝ բաղկացած 15 հոգուց։ Ի թիվս այլոց (Սերգեյ Քաֆթարաձե‚ գեներալ-գնդապետ Սուս-

այկով‚ ներքին գործերի մինիստր Թեոհարի Ջորջեսկու‚ Ռազմական մինիստր Ռըշկանու‚ 

Ազգային մինիստր‚ պրոֆ. Վլդեսկու Ռըքուասա‚ Խորհրդային դեսպանատան առաջին 

խորհրդական Սավա Դոնգուլով և այլն)‚ նախագահության կազմում էր Ռումինահայ թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 46(347)‚ դեկտեմբերի 9  («Սովետական Հայաստանի 
պանծալի 25-ամյակի տոնակատարությունը»)։ 

Նույն օրը երեկոյան. - Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» կենտրոնական սրահում‚ 

«Հայաստանյան ճակատի» նախաձեռնությամբ կազմակերպվում է ճոխ ընդունեություն և 

ճաշկերույթ‚ «ի ներկայության 150 հրավիրյալներու‚ -  ռոման և խորհրդային բարձրագույն 

հյուրերու և հայ ազգայիններու»։ Ի թիվս այլևայլ բարձրաստիճան հյուրերի (Ռումինիայում 

Խորհրդային Միության դեսպան Ս.Ի. Քաֆթարաձե՝ իր կնոջ հետ‚ դեսպանատան առաջին 

քարտուղար Սահակ Դոնգուլով՝ իր կնոջ հետ‚ «ՏԱՍՍ»-ի գործակալության թղթակիցներ 

Լուբո և Մորև‚ Ռումինիայի վարչապետ դոկտ. Պետրու Գրոզա‚ մինիստր Գեորգե Գեորգիու 

Դեժ և այլն)‚ ընդունելությանը իր մասնակցությունն էր բերել Ռումինահայ թեմի առաջնոր-

դական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

Հանդես գալով ճաշկերույթի ժամանակ՝ «Տ. Վազգեն վարդապետ ռումիներեն 

լեզվով կարտահայտե հայ գաղթականության երախտագիտական զգացումները 

հանդեպ ռոման և բուլղար ժողովուրդներուն»։ 

Նույն տեղում։ 

Դեկտեմբերի 12. – Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի նամակը 

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնից՝ Բուխարեստ‚ «Հարազատից Մայր Աթոռո‚ Բարձրապատիվ Տ. 

Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյան և պատվարժան անդամոց Թեմին թեմական 

խորհրդո հայոց Ռումանիո»։ Դրվատական կարծիք հայտնելով թեմի առաջնորդական տե-

ղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի և Թեմական խորհրդի ջանադիր գործունեության վերաբեր-

յալ‚ Վեհափառ Հայրապետը տեղեկացնում է‚ որ հարգելով համայնքի և աշխարհիկ ղեկա-

վարության խնդրանքը‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ է նշանակված Տ. Սուրեն եպիս-

կոպոս Թորոսյանը։ 
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Նամակը. «Ս. Էջմիածնի Միաբանության պատվավոր անդամ և Մայր Աթոռի 

հարազատ զավակ‚ հանգուցյալ Հուսիկ արքեպիսկոպոս Զոհրապյանի մահվա-

նից հետո տեղի ունեցած մի քանի փաստերը վկայում են Թեմական խորհրդիդ 

անդամների եկեղեցասեր և ժողովրդասեր գործելակերպի մասին և հայտարար 

են նոցա բարեխիղճ ծառայության։ Այդ փաստերը հաղորդված են մեզ Թեմական 

խորհրդիդ և Առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետի 

գրություններով։ Տ. Վազգեն վարդապետի ժամանակին և հաջող ընտրությունը 

Թեմական խորհրդիդ խոհականության և հեռատեսության վկայականներն են։ 

Նա յուր համեստությամբ‚ պարկեշտությամբ‚ պատրաստությամբ և խելքով գրա-

վեց ինձ և ես հավատացած եմ‚ որ մի քանի տարուց հետո‚ իր փորձառությամբ և 

օգտակար գործունեությամբ եպիսկոպոսական ձեռնադրության կարժանանա և 

ժողովրդական ընտրությամբ կբազմի Ռումանիո հայոց թեմի Առաջնորդական 

աթոռը։ Ընտրության հաջորդող ձեռնադրության արագացումը գտնում եմ տեղին 

և շատ գովելի‚ որի համար հայտնում եմ իմ Հայրապետական գոհունակությունս 

և Հայրապետական օրհնությունս։ 

Առայժմ Թեմդ կարոտում է մի Եպիսկոպոս Առաջնորդի‚ հատկապես Ս. Էջ-

միածնի միաբանի‚ որպեսզի Ս. Էջմիածնի ավանդությունները բերե և հաստատե 

տեղումդ. որպեսզի Ս. Էջմիածնի և Խորհրդային Հայրենիքի գաղափարները ար-

ծարծե և արմատացնե տեղիդ հայության սրտում. որպեսզի ռումինահայությունը 

սերտորեն կապե Ս. Էջմիածնի և Խորհրդային հայրենիքի հետ։ Այս հիմունքնե-

րով մենք որոշել ենք ուղարկել Ձեզ‚ որպես ժամանակավոր առաջնորդ‚ Ս. Էջ-

միածնի միաբան‚ Գերապատիվ Տ. Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանին‚ որ ղեկա-

վարե Ձեզ մեր խորհուրդներով‚ համաձայն պետական օրենքների‚ հարմարվելով 

տեղական սովորություններին և որ գլխավորն է‚ հաշտ ու համերաշխ ապրելու 

հորդոր տալով հայ ժողովրդին‚ ռումեն ժողովրդի հետ։ Ըստ այսմ առաջարկվում 

է փութապես ընթացք տալ գործին և հաղորդել Մեզ հեռագրով Առաջնորդի 

առաքման մասին։ 

Աղոթյուք և Հայրապետական օրհնությամբ՝ 

Գեորգ Զ. Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց»։ 
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ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5301 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը»)։ 

Դեկտեմբերի 16. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» վարչության նախաձեռնու-

թյամբ և այդ կազմակերպության կենտրոնական սրահում‚ տեղի է ունենում հիշատակի 

հանդիսություն‚ նվիրված «մեծ հայասեր և գիտուն» Նիկոլա Յորգայի մահվան հինգերորդ 

տարեդարձին։ Հանդեսի բացումը կատարում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղա-

պահ Տ. Վազգեն Պալճյանը‚ Յորգայի կյանքի ու գիտական գործունեության մասին համա-

պատասխան զեկուցումներով հանդես են գալիս Սուրեն Քոլանջյանն ու Աքսենթե Կ. 

Թրայանը։ 

«Առաջնորդական տեղապահ Վազգեն վարդապետ Պալճյան‚ – այս առիթով 

գրում էր ռումինահայ «Պահակ» թերթը‚ – բացման խոսքը արտասանելով‚ ըսավ 

թե՝ հայ ժողովուրդն ու պրոֆեսոր Յորգան սիրած են զիրար փոխադարձաբար‚ 

բայց Յորգան գիտնական մըն էր‚ որ ամենեն ավելի սիրած է հայ ժողովուրդը‚ 

քան մեր ուրիշ գիտնական բարեկամները‚ թողլով անջնջելի անուն մը մեր պատ-

մության մեջ»։ 

«Պահակ»‚ 1945 թ. № 48 (349)‚ դեկտեմբերի 23  («Հիշատակի հանդես»)։ 

---Բուխարեստում արևմտահայերեն հրատարակվում է Վազգեն վարդապետ 

Պալճյանի «Մեր պատարագը» կրոնական աշխատությունը։ 104 էջ։ 

Առաջաբանից. «Մեր եկեղեցին հաճախողներուն մեծամասնությունը ոչ միայն 

չի կարդար Սուրբ Գիրքը‚ այլ բնավ չի հասկնար եկեղեցվո մեջ կարդացվածը։ 

Ավելին. մեր ժողովուրդի մեծ մասը և մանավանդ մեր նոր սերունդները չեն գի-

տեր եկեղեցական արարողությանց իմաստը տարրական չափով իսկ։ 

Ինչո՞ւ համար այսքան անտարբերություն և անգիտություն։ Պատճառը ժողո-

վուրդին անհավատ ըլլալը չէ‚ և բնավ երբեք հարգանքի պակասը հայ եկեղեցվո 

հանդեպ։ Պատճառներեն գլխավորը‚ մեր կարծիքով այն է‚ թե բացատրող ու սոր-

վեցնող չկա։ Բացատրող ու սորվեցնող չկա ոչ ընտանեկան հարկի տակ‚ ոչ 

դպրոցին մեջ‚ ոչ իսկ եկեղեցվո մեջ կամ եկեղեցիեն դուրս‚ կղերականներու 

կողմե ‚ ոչ ալ գրականություն կա այս նպատակով։ 

Մեր համոզումը այն է‚ թե կրոնական խորհուրդները բացատրելով‚ աղոթքները 

և այլ ծիսակատարությունները հասկնալի դարձնելով‚ եկեղեցական երգերը 

սորվեցնելով մեր նոր սերունդներուն‚ գեթ ոմանց մեջ պիտի զարթնի եկեղեցա-
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կան կոչում։ Եվ մեր եկեղեցին այդպիսով‚ պիտի կարողանա իրեն նոր սպասա-

վորներ ստեղծել։ Այս խորհրդածության գործնական եզրակացությունը թող ըլլա 

մեր ժողովրդի բոլոր խավերուն մեջ Ավետարանի խոսքը տարածելը‚ բացատրե-

լը‚ եկեղեցական բոլոր արարողություններն ու ծիսակատարությունները հաս-

կանալի դարձնելը և ժողովրդին ու մեր մանուկներուն‚ պատանիներուն‚ հոգևոր 

աղօթքներ ու եկեղեցական երգեր սորվեցնելը։ 

Ահա թե ինչու մեր մտքին մեջ գաղափարը ծնավ‚ մեր քիչ գիտցածեն բաժին 

հանել մեր ընթերցող ժողովուրդին‚ և այսպիսով օգտակար ըլլալ անոր հոգևոր 

կյանքին ամրապնդման։ Մեր փափագն է մանավանդ‚ որ մեր պատանիներն ու 

երիտասարդները անպայման կարդան սույն գրությունը‚ և քիչ մըն ալ 

խորհրդածեն աստվածային բաներուն վրա»։ 

Աշխատությունը «օգտակար է նաև այն մարդու համար‚ որ ինքզինքը հավա-

տացյալ չի կարծեր‚ որովհետև կխորհինք‚ թե պարտական է ծանոթանալ և 

հասկնալ այդ արարողությանց նշանակությունը‚ խորհուրդը և անկե հետո է‚ որ 

խորհրդածելով և դատելով‚ իր վերջնական վճիռը կրնա տալ իր բռնելիք դիրքին 

մասին»։ 

---Բուխարեստում արևմտահայերեն հրատարակվում է Վազգեն վարդապետ Պալճ-

յանի «Խոսք հայրենիքի մասին» գրական-հրապարակախոսական աշխատությունը։ 27 էջ։ 

Հանդիսանում է Բուխարեստի «Սուրբ հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում 

և քաղաքի հայկական համայնքի զանազան հավաքույթներում կայացած քարոզ-

ների համառոտությունը։ Քարոզներ‚ որոնք տեղի են ունեցել Ազգընտիր տեղա-

պահ Գեորգ Արքեպիսկոպոս Չորեքչյանի «Գաղութահայ իմ սիրելի ժողովուրդ» 

շրջաբերական-կոնդակի առիթով (տես մեզ մոտ‚ 1944 թ. սեպտեմբերի 20)։ 

Աշխատությունից. «Պատմությունը մեզի կսորվեցնե‚ թե այն գաղութները‚ որոնք 

դավանափոխ եղան և Մայր երկրի ու Սուրբ Էջմիածնի հետ իրենց կապը 

կտրեցին‚ անոնք շուտով տարրալուծվեցան ու կորան‚ իբր հետք՝ ցանցառ հի-

շատակներ միայն ձգեցին պատմության մեջ... 

Ժողովուրդ մը‚ որ մոտ երեք հազար տարիներու պատմության մը ժառանգորդն 

է‚ ժողովուրդ մը, որ երկու հազար տարիներու հավատք մը և կազմակերպված 

եկեղեցի մը ունի‚ ժողովուրդ մը‚ որ Եվրոպական իմաստով կատարելության 

բարձունքները հասնող մշակութային արժեքներ ստեղծած է‚ ժողովուրդ մը‚ որ 
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իր հայրենիքի ազատության համար զոհաբերության և հերոսության աննման 

էջեր գրած է իր պատմության ընթացքին‚ ժողովուրդ մը‚ որ կտեսնե‚ թե այսօր 

վերաշինվող ու ծաղկող հայրենիք մը ունի՝ ազատ‚ հզոր և հաղթական‚ այդպիսի 

ժողովրդի մը զավակները չէին կրնար և չեն մոռցած իրենց մայր ժողովուրդը‚ 

իրենց մայր Հայրենիքը։ Ահա թե ինչու այսօր բոլոր գաղութահայերը‚ ինչ հասա-

կի ալ ըլլան‚ ինչ ընկերային դիրքի ալ պատկանին‚ ինչ մտավորական մակար-

դակ ալ ունենան‚ այժմու Սովետական Հայաստանը իրենց հարազատ հայրե-

նիքը կնկատեն‚ կսիրեն զայն‚ կգուրգուրան անոր վրա և ըստ այդմ կառաջնոր-

դեն իրենց քայլերը‚ ըլլա անհատական‚ ըլլա մանավանդ հավաքական կյանքի 

մեջ։ 

Գաղութահայության հայրենասիրությունը ճշմարիտ է‚ անկեղծ է և խորապես 

ուժգին։ Երկյուղածությամբ և հավատքով մոտենանք գաղութահայության այդ 

ամենեն սրբազան զգացումին։ 

Հայրենասիրական զգացումով լուսավորված՝ ամբողջ գաղութահայությունը ի 

մի ձուլված է‚ առաջնորդված ըլլալով իր ազգային շարժերուն հստակ գիտակցու-

թյամբ։ Կա մեկ հայ ժողովուրդ‚ կա մեկ հայ հայրենիք‚ կա մեկ ճակատագիր‚ 

հետևաբար կա մեկ կամեցողություն և գործելու մեկ ուղղություն։ Մեր բոլոր 

ճամբաները դեպի Երևան կտանին‚ դեպի մեր սիրելի Երևանը‚ դեպի մեր Սո-

վետական Հայաստանի ծաղիկ մայրաքաղաքը։ Ժամանակ է‚ որ բոլոր հայերը 

անխտիր՝ վերջնականապես մոռնան իրենց հինեն մնացած քեներն ու անհաս-

կացողությունները և եղբայրական սրտերով‚ ձեռք ձեռքի տված նվիրվին հայրե-

նասիրական վսեմ գործին։ Ընկերային կյանքի մեջ‚ փոխադարձ սերը հավաքա-

կան շահու գիտակցութենեն կծնի։ Ով որ անկեղծորեն հայրենասեր է և ճշմար-

տապես կդավանի ժողովրդի և հայրենիքի շահերու սկզբունքը‚ ան մեկ կողմ 

դրած իր ԵՍ-ը‚ կհպատակի նվիրական ՄԵՆՔ-ի օրենքին։ Այդպիսի մը չի կրնար 

չսիրել իր ընկերը‚ իր հայրենակիցը‚ ան չի կրնար մերժել համախումբը բոլոր 

կենդանի ուժերուն։ Գործակցությունը և եղբայրությունը բոլոր անոնց‚ որոնք 

ՄԱՔՈՒՐ ՁԵՌՔԵՐՈՎ կուգան շարքերը խտացնելու‚ միացյալ ճիգերով ժո-

ղովրդանվեր վսեմ գործը ի կատար ածելու նպատակով... 

Գաղութահայությունը կլսե իր հայրենիքի կոչը‚ որ քաղցր է և հզոր։ Բայց որով-

հետև մեր ԵՐԿԻՐ ԴՐԱԽՏԱՎԱՅՐ-են կհնչե‚ և հզոր‚ որովհետև Սովետական 
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Հայրենիքեն կուգա։ Կարգապահ գիտակցությամբ մը հետևինք այդ ձայնին և 

ամենայն նվիրումով անոր ծառաները դառնանք»։ 

1 9 4 6 

Հունվար. – Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի՝ Մայր Աթոռ Ս. 

Էջմիածնից տրված շրջաբերականը «Արտասահմանի առաջնորդներին» խորագրով։ Հանձ-

նարարվում է արտասահմանի գաղութների հայկական թեմերի առաջնորդներին հնարա-

վոր բոլոր ձևերով արծարծել հայրենադարձության գաղափարը իրենց վստահված թեմերի 

հայության մեջ և այդ հենքի վրա կազմակերպել դեպի Մայր Հայրենիք Խորհրդային Հա-

յաստան հայրենադարձության գործը։ (Շրջաբերականը տրվել է 1945 թ. դեկտեմբերի 28-

ին)։ Սփյուռքի հայությանն ուղղված համանման շրջաբերականով Վեհափառ Հայրապետը 

հանդես եկավ նաև 1946 թ. հունիսի 1-ին։ 

Առաջին շրջաբերականից. «Առաջին իմպերիալիստական պատերազմի ընթաց-

քում նմանը չտեսնված հայկական ջարդերի հետևանքով‚ հայ ժողովուրդի 

մնացորդները մազապուրծ փախան Թուրքահայաստանից և ապաստարան որո-

նեցին Մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի այլևայլ վայրերում... Հայաստանը ամա-

յացավ։ 

Այն օրից հայ ժողովրդի մի ստվար հատվածը‚ գաղթականի ցուպը ձեռին‚ տա-

ռապալից կյանք վարելով‚ թափառում է երկրե-երկիր‚ հարմար տեղ որոնելով 

ժամանակավորապես ծվարելու համար։ Սակայն միշտ հուսալից‚ թե երբևիցե 

պիտի դառնա իր հայրենի երկիրը՝ Խորհրդային Հայաստան‚ հագեցնելու իր կա-

րոտակեզ հոգին։ Սովետական մեծ և հզոր պետությունը‚ որ քաղաքականապես 

ծնունդ առած օրից ազնիվ ու մարդասեր ոգի է ցուցաբերել‚ փոքր ազգերի և պե-

տությունների իրավունքներն է պաշտպանել‚ անտարբեր չէր կարող մնալ գա-

ղութահայ ժողովրդի տառապալից կյանքը տեսնելով։ Գաղութահայությունը վա-

ղուց սպասում էր‚ որ բացվեր իր ներգաղթի ճամբան դեպի Հայաստան. 1941 

թվականից‚ Մեր ստացած բազմաթիվ գրություններն ու պաշտոնական անձանց 

բանավոր արտահայտություններն այդ են ապացուցանում։ Այսօր‚ երբ ներգաղ-

թի հարցը սրտաբաց ու լայն մասշտաբով է դրված՝ տեղի հայ հոգևորականու-

թյունը բարոյական պարտականություն ունի բացատրել իր հոտին հարցի ներկա 

վիճակը և նորա շտապ կազմակերպման անհրաժեշտությունը և իր ոգևորիչ քա-
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րոզներով անմար պահել հայ ժողովրդի ոգևորությունը։ Նույն պարտականու-

թյունն է ծանրանում նաև հայ ինտելիգենցիայի և մամուլի վրա։ 

Խորհրդային Հայաստանում կազմակերպված ներգաղթի կոմիտեն հրահանգել 

է տեղերում կոմիտեներ կազմակերպել‚ որպեսզի ներգաղթը կանոնավոր‚ արագ 

և հաջող կատարվի։ Հատկապես առաջնորդներիդ վերա բարոյական պարտա-

կանություն կա Ձեր հեղինակությամբ‚ ճարտար լեզվով և ազդու խոսքով 

աջակցելու հիշյալ կոմիտեների հաջող կազմակերպմանը‚ առաջ քաշելով հեղի-

նակավոր‚ գործունյա և ներգաղթի գաղափարին նվիրված անձանց։ Եվ այս 

առթիվ Ձեր կատարած աշխատանքների մասին անմիջապես Մեզ զեկուցանել‚ 

որպեսզի գործն ընթացք ստանա և պետական խնամակալության հանձնվի։ Այս 

գործում Ձեզ իբրև խորհրդակից՝ մեծապես կարող են օգտակար լինել թեմական 

խորհուրդն և պատգամավորական ժողովը։ 

Հայ կառավարությունը ըստ ամենայնի ընդառաջում է ներգաղթի հաջող լուծ-

ման։ Այդ նպատակով Հայաստանում կազմակերպված է ներգաղթի կոմիտե‚ որը 

խորհում է ներգաղթող ժողովրդին փոխադրել‚ երկրում տեղավորման դյուրու-

թյուններ տալ և նորա ապրուստի մասին հոգալ‚ որպեսզի եկողները գոհ սրտով‚ 

խաղաղ և ապահով ապրեն և հային հատուկ քրտնաջան աշխատանքով մաս-

նակցեն տեղի կուլտուրական բարձր տնտեսության։ 

Ամենաբարձրյալի օգնությունն ենք հայցում այս մեծ ու սուրբ գործի վերա և 

աղոթում Ձեր ձեռնարկի հաջողության համար։ 

Ամենակալի Աջը թո՛ղ պահապան և հովանավոր լինի հայ ժողովուրդի վերա‚ 

որ նա հաջողությամբ և ապահով դառնա իր հայրենի երկիրը՝ Խորհրդային Հա-

յաստան և իր կարոտակեզ հոգին հագեցնե։ 

Գեորգ Զ. 

Կաթողիկոս Ամենայն հայոց» 

«Էջմիածին»‚ 1946 թ. № 1 («Արտասահմանի առաջնորդներին»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջ-

միածնի Գերագույն հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. № 311 

(«Գեորգ Զ. Կաթողիկոսի շրջաբերականը...»)։ 

 

Հունվարի 19. – Բուխարեստում‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. 

Վազգեն Պալճյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Թեմական խորհրդի արտահերթ 

ժողովը‚ որտեղ հաղորդումով հանդես է գալիս Տ. Վազգեն Պալճյանը։ Նա տեղեկացնում է 

ներկաներին‚ որ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի որոշմամբ 
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(տե՛ս մեզ մոտ՝ 1945 թ. դեկտեմբերի 12)‚ Ռումինահայ Թեմի առաջնորդ է նշանակված Տ. 

Սուրեն Եպիսկոպոս Թորոսյանը։ Վերջինս նախկինում հովվել էր Հյուսիսային Կովկասի և 

Աստրախանի հոգևոր թեմերը‚ ապա ազատվելով այդ պարտականությունից‚ տվել էր իր 

համաձայնությունը Ռումինահայ թեմի առաջնորդի թափուր պաշտոնը վարելու համար։ 

Թեմական խորհուրդը համապատասխան միջոցառումներ է մշակում նորընտիր առաջ-

նորդին ըստ արժանվույն ընդունելու համար և հանձնարարում է շնորհակալական հե-

ռագիր ուղարկել Մայր Աթոռ‚ հայտնելով ամբողջ թեմի գոհունակությունը այդ նշանակման 

առթիվ։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5308 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նույն օրը. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի և 

Թեմական խորհրդի նախագահ Արտաշես Գասարճյանի համատեղ ստորագրությունները 

կրող հեռագիրը Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս 

Տ.Տ. Գեորգ Զ-ին‚ հետևյալ բովանդակությամբ. «»Ձեր հեռագիրը թեմական առաջնորդ նշա-

նակելու մասին ստացել ենք ուշացումով։ Նախապատրաստական միջոցներ են ձեռք 

առնված Սուրեն եպիսկոպոսին ընդունելու համար։ Սրբազանի գալստյանը սպասում ենք 

հիացմունքով և ուրախությամբ։ 

Նույն տեղում։ 

Փետրվարի 3. – Ռումինահայ «Պահակ» երկօրյա թերթը (№ 54 (355)) արևմտահա-

յերեն հրատարակում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճ-

յանի «Ներգաղթը և մեր պարտականությունը» հրապարակախոսական հոդվածը։ 

Հոդվածը. «Ամեն ճշմարիտ հայ մարդու համար իսկական ավետիս մը եղավ 

Խորհրդային բարձր իշխանության այն որոշումը‚ որով թափառական հայ ժո-

ղովուրդը կհրավիրվի իր Մայր Հայրենիքը վերադառնալ։ 

Երկար տարիներու հայ ժողովուրդի իղձն է‚ որ կիրականանա‚ երբ հայրենիքի 

դուռները կբացվեն իր կարոտակեզ զավակներուն առջև։ 

Այս առիթով ավելորդ չեմ համարեր անգամ մը ևս ընդգծել այն իրականությու-

նը‚ զոր կպարտինք Խորհրդային հայրենիքի վարիչներուն‚ որոնք՝ մեր ժողովրդի 

համար այս փրկարար գործին առաջնություն կուտան‚ երբ տակավին այնքան 
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այլևայլ մեծ խնդիրներ չեն լուծված‚ երբ Սովետական հայրենիքը ինքը՝ այնքան 

դարմանելի մեծ վերքեր ունի թշնամիին կոխած հողերուն վրա։ 

Այսօր‚ երբ այլ հովանավորությանց ներքև գտնվող փոքր ժողովուրդները իրենց 

իսկ հայրենիքին մեջ կհալածվին‚ կամ ուրիշներ ծովը կթափվին‚ որպեսզի չկա-

րենան իրենց հայրենի հողին վրա ոտք դնել‚ ահա այս ժողովրդի զավակները 

կհրավիրվին Հայաստան մեկնիլ ու հոն հաստատվիլ՝ Խորհրդային հզոր պաշտ-

պանության տակ‚ ուր հայը այսօր ինքզինզը ապահով կզգա ավելի քան երբեք‚ և 

ավելի քան այլուր։ 

Ներգաղթը‚ սակայն‚ միայն զգայական խնդրի պետք չէ վերածենք‚ այլ մտած-

ված և կշռված ձեռնարկի մը‚ որ կհամապատասխանե մեր ազգային ամենակեն-

սական շահերուն։ Հետևապես‚ այդ գործի կազմակերպման մեջ‚ գաղութահայու-

թյունը ամենալուրջ միջոցներու պետք է դիմե և ամենամեծ զոհողությանց բաժին 

մը ստանձնե‚ որպեսզի առավելագույն չափով թեթևացնե այն նյութական հսկա 

բեռը‚ որ բնականաբար պիտի բարդվի հայ երիտասարդ հանրապետության 

ուսերուն վրա։ 

Իրապես‚ այս ընդհանուր ներգաղթի ծրագիրը հսկայական ձեռնարկ մըն է։ 

Հարյուր հազարավոր բազմություններու տեղափոխումը աշխարհի չորս կողմե-

րեն՝ միայն Խորհրդային Միության պես մեծ պետության մը միջոցներով կրնան 

հնարավոր դառնալ։ Եվ սակայն գործը պիտի կատարվի։ Խորհրդային Միության 

հեղինակությունը‚ անոր ուժն ու նյութական և բարոյական միջոցները գերագույն 

երաշխիքն են հայ ժողովուրդին համար։ 

Բայց գաղութահայությունը բարոյական սրբազան պարտականությունը ունի՝ 

ինքն ալ‚ իր միջոցներով‚ իր նյութական օժանդակությամբ դյուրացնելու այս մեծ 

գործին հաջողությունը։ Մենք‚ գաղութահայերս‚ երբեք պետք չէ մոռանանք Հա-

յաստանի ժողովուրդին անսահման զոհաբերությունը թե՛ աշխատանքի‚ թե՛ 

կռվի մեջ‚ ամբողջ պատերազմի ընթացքին։ Անոնք իրենց կյանքի գնով «Մահ-

ուամբ զմահ կոխեցին»‚ փրկեցին բոլոր հայերու հայրենիքը և Մայր Հայաստանը 

անգամ մըն ալ հարություն առավ։ 
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Այս ազնիվ ու հերոս ժողովուրդը այսօր կըսե մեզի՝ մենք տքնեցինք‚ մենք շի-

նեցինք‚ մենք ահեղ կռվով պաշտպանեցինք մեր հողերը և հաղթեցինք‚ այժմ 

վտանգը անցավ և կսկսի խաղաղ կառուցումի նոր կյանք մը‚ աշխարհի չորս 

կողմը ցրված հայ եղբայրներ մենք զձեզ չենք մոռցած. մենք ձեզի համար ալ 

հաղթեցինք. եկեք տուն‚ մեր տունը‚ որ ձերն ալ է. եկեք Հայաստան Աշխարհ‚ զոր 

դուք երգեցիք և երազեցիք որպես «երկիր դրախտավայր». եկեք միասին ողջու-

նենք հայոց երկնքի վրա ծագող արևը‚ միասին հերկենք‚ միասին կռենք ու 

կոփենք‚ եկեք միասին կերտենք մեր վառ ապագան՝ ժողովուրդներու այս մեծ 

եղբայրության աշխարհին մեջ։ Այս պատմական հրավերին‚ մեր պատասխանը‚ 

մեր վերաբերմունքը պետք է ձգտի հավասարիլ այդ կանչին հայրենասիրական 

բարձրության։ 

Մեր գաղութը «Հայաստանյան ճակատի» միջոցավ ձեռնարկած է«ատաղձի 

ֆոնդի» մը ստեղծման‚ նպատակ ունենալով նախքան ներգաղթողներու մեկնու-

մը‚ Հայաստան առաքել ատաղձ‚ որպես շինանյութ բնակարաններու կառուց-

ման։ Այս ձեռնարկի կատարյալ հաջողությունը մեր գաղութի դրական հայրե-

նասիրության ապացույցներեն մին պիտի ըլլա‚ իսկ Խորհրդային Հայրենիքի 

վարիչներուն համար գաղութիս վերաբերմունքը ճշտող չափանիշը պիտի 

հանդիսանա։ Հետևաբար պիտի ուզեի կոչ ընել Ռոմանահայության‚ բոլորին 

հայու գիտակցությանը ու խղճին‚ որ ոգևորությամբ և առատաձեռնությամբ դի-

մավորեն այս «ատաղձի» հանգանակությունը։ Ոչ ոք թող չի սակարկե։ Ով որ 

ունի‚ իրմե ուզվածին կրկինը թող տա‚ լավ գիտնալով որ Մայր Հայրենիքին է որ 

կուտա‚ և ատիկա պարտք մը և պատիվ մըն է միաժամանակ։ Երանի անոնց‚ 

որոնք ունին և պիտի կրնան տալ‚ ճշմարիտ հայու մը սրտեն բխածին չափ։ 

Հայ գաղութները չեն կրնար հեռու մնալ հայրենիքեն ու չեն կրնար անտարբեր 

մնալ ու պիտի չմնան։ 

Պատմությունը պիտի արձանագրե‚ որ գաղթաշխարհը գիտցավ անգամ մըն ալ 

հայրենասեր ըլլալ ու իր պարտքը կատարել իր հարազատ հայրենիքին հանդեպ։ 

Թող Աստված օրհնե հայ ժողովուրդը՝ իր դարավոր‚ բայց միշտ երիտասարդ 

Մայր Երկիրը շինելու‚ շեն ու պայծառ պահելու իր վեհ ճամբուն մեջ։ 
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Վազգեն վ[ա]րդ[ապետ]»։ 

Բուխարեստ 

«Պահակ»‚ նշվ. համարը։ 

Փետրվարի 17. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյա-

նի նամակը Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծություն Վեհա-

փառ Հայրապետ և Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Գեորգ Զ.-ին»։ Զեկուցում է այն նախա-

պատրաստական աշխատանքների մասին‚ որոնք ձեռք են առնված թեմում‚ նորընտիր 

առաջնորդ Տ. Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանին դիմավորելու համար։ 

Նամակը. «Վեհափառությանդ 12 դեկտեմբերի 1945 թ. գրությունը ստացա (տես 

մեզ մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.) այս տարվա հունվարի 19-ին։ Անմիջապես գումա-

րեցի Թեմական Խորհրդի ժողով‚ որը ամենայն ակնածությամբ և ուրախությամբ 

լսելով Ձերդ Վեհափառության  բարձր կարգադրությունը՝ Տ. Սուրեն եպիսկոպոս 

Թորոսյանին մեր թեմի ժամանակավոր առաջնորդ նշանակման մասին‚ միաձայ-

նությամբ որոշեց նախապատրաստական միջոցներ ձեռք առնել Սրբազանի ըն-

դունելության համար և հատկապես նորա բնակարանի հարցը լուծելու համար։ 

Եկեղեցուն կից շենքը‚ ուր պետք է լինի Առաջնորդարան‚ գրավված լինելով վար-

ձակալներով‚ դիմեցինք համապատասխան իշխանությանց և բավարար լուծում 

ստանալով‚ փութացինք հեռագրով դիմել Ձերդ Վեհափառության‚ խնդրելով Ձեր 

կարգադրությունը նոր առաջնորդի մեկնումի մասին դեպի թեմը։ 

Այսու հաստատում եմ մեր ուղարկած հեռագիրը և հույսով եմ‚ որ մոտ ժա-

մանակից բախտ կունենանք ողջունելու մեր մեջ Տ. Սուրեն սրբազանին‚ ստա-

նալով և Ձերդ Վեհափառության հայրապետական օրհնությունները։ 

Վեհափառությանդ ուղարկած 1946 թվականի Էջմիածնական օրացույցները 

ստացա‚ որի համար հայտնում եմ մեր բոլորիս խորին շնորհակալությունները։ 

Մատչելով ի համբույր Ս. Աջոյն Ձերդ Վեհափառության‚ մնամ խոնարհ որդի՝ 

Փոխանորդ Թեմին Հայոց Ռոմանիո 

Վազգեն վարդապետ Պալճյան»։ 
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ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5308 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Փետրվարի 24. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» կենտրոնական դահլիճում 

«Հայաստանյան ճակատի» նախաձեռնությամբ տեղի է ունենում հանդիսավոր տոնակա-

տարություն‚ ի պատիվ Կարմիր բանակի ստեղծման 28-րդ տարեդարձի։ «Սրահը լեփ-լե-

ցուն ըլլալով‚ հարյուրավոր մարդիկ մնացին նախասրահին մեջ‚ սանդուխներուն վրա և 

վարի նախագավիթը»։ Արմենակ Մազմանյանի՝ հավուր պատշաճի զեկուցումից և գեղար-

վեստական ճոխ մասից հետո‚ «փակման խոսքն ըրավ թեմիս առաջնորդական փոխանորդ 

Տ. Վազգեն վարդապետ‚ բացատրելով օրվա նշանակությունը մասնավորապես մեզ՝ հա-

յերուս համար»։ 

«Պահակ»‚ 1946 թ. № 58 (359)‚ մարտի 3  («Կարմիր բանակի օրվա տոնակա-

տարությունը Հայաստանյան ճակատի կողմե»)։ 

 

Փետրվարի 23. – Բուխարեստի «Թեատրուլ Մունչիտորես» թատերասրահի կենտ-

րոնական դահլիճում‚ մեծաքանակ հայազգիների ներկայությամբ և «Հայաստանյան ճա-

կատի» նախաձեռնությամբ‚ տեղի է ունենում հոբելյանական հանդիսություն‚ նվիրված հայ 

ժողովրդի մեծ գոյապայքարին՝ Ավարայրի ճակատամարտի 1495-րդ տարեդարձին։ Հա-

վուր պատշաճի բանախոսությամբ հանդես են գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդական 

տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը և ռումինահայ կրթական-մշակութային գործիչ‚ բանաս-

տեղծ Զարեհ Պլպուլը։ 

«Պահակ»‚ 1946 թ. № 57 (358)‚ մարտի 3  («Հայտարարություն»)‚ № 59 (360)‚ 

մարտի 10 («Վարդանանց օրը»)։ 

 

Մարտի 10. – Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի նամակը Մայր 

Աթոռ Ս. Էջմիածնից՝ Բուխարեստ‚ «Թեմին հայոց Ռումանիո‚ համայն հոգևորականաց եւ 

հաւատաւոր ժողովրդեան»։ Վեհափառ հայրապետը տեղեկացնում է‚ որ «Այսու‚ Հայրա-

պետական կոնդակաւ Մերով‚ հաստատեցաք զմիաբան Մայր Աթոռոյս՝ զնորապսակ Տ. 

Սուրէն Եպիսկոպոսն ի պաշտաման Առաջնորդի թեմիդ‚ և ահաւասիկ առաքեցաք զնա առ 

ձեզ‚ ի մխիթարել զամենեսեանդ‚ որ յետ աշխարհասասան եւ ահեղ պատերազմին‚ զրկեալ 

յընչից  եւ ի սիրելեաց եւ ի վերայ աւերակաց նստել‚ մեծապէս կարօտիք այդմ։ Այլ և ի պայ-

ծառացուցանել եւ 'ի բարեկարգել զեկեղեցիս հայոց Թեմիդ‚ 'ի կրթել եւ ի մարզել յԱստ-

ուածային օրէնս եւ յաւետարանական պատուէրս՝ հոգաշունչ քարոզութեամբ եւ կենդանի 

գործովք իւրովք»։ 
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Ապա հաջորդում են Հայրապետական օրհնանքներ ամբողջ թեմին և նրա առաջնոր-

դական տեղապահին‚ ապա խրատներ՝ «Մի՛ և մի լիցի ձեզ խոտորեալ ի լուսաշաւիղ ընթա-

ցից երանելի հարց մերոց‚ և մի երբեք թողուլ զազգային եկեղեցին»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5309 («Կոնդակ‚ հեռագրեր‚ գրություններ...»)։ 

Մարտի 11. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի հեռագիրը Մայր 

Աթոռ Ս. Էջմիածնից՝ Բուխարեստ‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազ-

գեն Պալճյանին հետևյալ բովանդակությամբ. «Մարտի 12-ին Սուրեն եպիսկոպոս Թորոս-

յան‚ Ձեր թեմին առաջնորդը‚ պիտի մեկնի Բուխարեստ։ Դիմավորեցեք զինքը Կոնստան-

ցայի մեջ։ Ինքը ձեզ պիտի հեռագրե Օդեսայեն։ 

Գեորգ Զ.»։ 

«Պահակ»‚ 1946 թ. № 61 (362)‚ մարտի 24  («Ռումանիո թեմական առաջնորդը 

Բուխարեստ կհասնի»)։ 

 

Մարտի 19. – Ռումինահայ թեմի նորընտիր առաջնորդ Տ. Սուրեն եպիսկոպոս Թո-

րոսյանին դիմավորելու համար‚ Բուխարեստից գնացքով Կոնստանցա են մեկնում թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը‚ «Հայաստանյան ճակատ» հասարակա-

կան կազմակերպության Կենտրոնական կոմիտեի անդամներ Հարություն Պապոյանը‚ 

Աղասի Ժամկոչյանը և այլն անձինք։ 

Նույն տեղում։ 

Մարտի 23. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանը իր 

շքախմբով դուրս գալով Կոստանցայից‚ ժամանում է Բուխարեստ‚ որտեղ նրան ցույց է 

տրվում հավուր պատշաճի ընդունելություն։ Սրբազանը հանդես է գալիս ողջույնի հակիրճ 

խոսքով‚ հատկապես ընդգծելով‚ որ Մայր Աթոռում դրական կարծիք ունեն Ռումինահայ 

թեմի մասին «ի շնորհիվ նրա եռանդաշատ ու ջանադիր առաջնորդական տեղապահի»։ Ի 

թիվս այլոց‚ Սուրեն եպիսկոպոսի շքախմբի կազմում էր Ռումինահայ թեմի առաջնոր-

դական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

«Պահակ»‚ 1946 թ. № 62 (363)‚ մարտի 31 («Ռոմանահայ թեմի նորընտիր 
առաջնորդի ... ժամանումը»)։ 

 

Մարտի 24. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանը‚ 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի  և թեմի հոգևոր ու աշխարհիկ այլ ներ-

կայացուցիչների ուղեկցությամբ‚ հոգևոր պաշտամունք կատարելու համար առաջ-
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նորդվում է Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցին։ «Ժամերգության ընթացքին‚ 

Տեր Վազգեն վարդապետ հակիրճ բառերով բարի գալուստ մաղթեց Սրբազան Առաջնոր-

դին (իմա՛. Սուրեն Թորոսյանին. Ս.Շ.)‚ հայտնելով ռոմանահայոց թեմի սերն ու պատրաս-

տակամ հնազանդությունը հանդեպ իր հոգևոր նորընտիր պետին»։ 

«Հայերի երկսեռ խուռն բազմություն‚ – հետագայում գրում էր Սուրեն Սրբազա-

նը‚ – անհամբեր սպասում էր ինձ։ Եկեղեցում ըստ պատշաճի կատարված աղոթ-

քից ու քարոզից հետո ինձ տարան քաղաքացի Համբո Ղազարյանի բնակարանը‚ 

ուր ի պատիվ նորեկ առաջնորդի պատրաստել էին ճոխ ճաշկերույթ‚ ուր եկած 

էին ականավոր հասարակական գործիչներ և մի քանի պաշտոնական անձինք 

Խորհրդային դեսպանատնից‚ մոտ յոթանասուն հոգի»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5308 («Տեղեկագիր № 1‚ Ռոմանիո թեմի առաջնորդ Սուրեն եպիսկոպոսից»)։ 

«Պահակ»‚ 1946 թ. № 62 (363)‚ մարտի 31 («Ռոմանահայ թեմի նորընտիր առաջ-

նորդի... ժամանումը»)։ 

Մարտի 25-27. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Սուրեն Թորոսյանը առաջնորդա-

կան տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի և թեմի հոգևոր ու աշխարհիկ այլ ներկայացուցիչնե-

րի ուղեկցությամբ‚ այցելում է Բուխարեստի հայկական կրթական-մշակութային կենտրոն-

ներ‚ այլևայլ հասարակական հաստատություններ։ 

«Պարտքս համարեցի‚ –հետագայում գրում էր Սուրեն Թորոսյանը‚ – նախ այցե-

լել հայոց ուսումնարանները‚ աշակերտության‚ ուսուցչական կազմին‚ նրանց 

ուսման դրվածքին և ապահովող նյութական միջոցներին ի մոտո ծանոթանալու։ 

Ժամանակի պարագաներին նայած՝ ամեն ինչ գոհացուցիչ ու լավ գտա. հաճելի 

տպավորություն թողին աշակերտության (200 հոգի) կարգապահությունը‚ վարքն 

ու բարքը‚ ուսման ծարավն‚ աշխատասիրությունն ու առաջադիմությունը։ Ան-

ցած տարի ուսումնարանի վրա ծախսվել է 20.880.891 լեյ։ 

Եղա «Աննա-Մելիք» կոչված ծերանոցը‚ ուր լուրջ խնամքով և ուշադրությամբ 

պահվում են 20-ի չափ զառամյալ‚ ուժասպառ ու հյուծված պառավ կանայք։ 

Նրանց վրա անցած տարի ծախսվել է 7.222.382 լեյ։ Ծերանոցին կից է «Քրևէ-

Տեշլի» անվամբ բուժարանը‚ ուր հայազգի չքավորները ձրի բժշկական օգնու-

թյուն են գտնում։ Տարբեր մասնագիտությամբ հայ բժիշկ-բժշկուհիները որոշ 

օրերում գալիս են անվարձ բժշկում. հիշատակելի ու գովելի մի հիմնարկություն 
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է‚ որն ունի բժշկական ամեն տեսակ գործիքների հարուստ մի կաբինետ և 

ինքնուրույն դեղատուն։ Բուժարանի անցած տարվա բյուջեն կազմում է 1.860.400 

լեյ։ 

Հայերն ունեն նաև Աղքատախնամ մի մարմին‚ որը պարբերաբար աղքատ ու 

չունևոր ընտանիքներին դրամական միջոցներով օգնում է։ Անցած տարի աղ-

քատներին բաժանել են 12.332.272 լեյ»։ 

«Պահակ»‚ 1946 թ. № 62 (363)‚ մարտի 31 («Սրբազան առաջնորդը կայցելե 

Ազգային վարժարանը»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ 

ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5308 («Տեղեկագիր № 1‚ Ռոմանիո թեմի 

առաջնորդ Սուրեն եպիսկոպոսից»)։  

Մարտի 29. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանը թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի հետ Բուխարեստում այցելում է Ռումի-

նիայի Խորհրդային դեսպանին՝ Ս.Ի. Քաֆթարաձեին և դեսպանության քարտուղար Սա-

հակ Դոնգուլովին։ 

«Քաֆթարաձեն‚ –հետագայում գրում էր Սուրեն Թորոսյանը‚ – գեղեցիկ արտա-

քինով‚ պարթև հասակի‚ հարցասեր ու կենսուրախ մի անձնավորություն է‚ թուխ 

մազերով‚ շարժուձևով իսկական կովկասցի։ Խիստ սիրալիր ու ժպտադեմ ըն-

դունեց ինձ. խոսեցինք Խորհրդային Միության հոգևորականության‚ եկեղեցի-

ների‚ Էջմիածնի արդի վիճակի և Ձերդ Վեհափառության (իմա. Գեորգ Զ. Կաթո-

ղիկոսի. Ս.Շ.) մասին։ Հայոց անցյալին ու պատմությանը քաջածանոթ է։ Նա 

խոստացավ ինձ ի դեպ և ըստ կարյաց ամենայն աջակցություն։ 

Նրա առաջին քարտուղար Դոնգուլովն էլ‚ որ Արմավիրի չերքեզախոս հայերից 

է‚ ջերմ սրտով ընդունեց ու պատվեց և հայտնեց յուր պատրաստակամությունը 

ամեն մի անհրաժեշտ կարևոր գործի համար ընդառաջ գալ‚ օգնության ձեռք 

կարկառել»։ 

«Պահակ»‚ 1946 թ. № 63 (364)‚ ապրիլի 7 («Սրբազան առաջնորդը կընդունվի 

... Ս. Քաֆթարաձեի կողմե»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ 

ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5308 («Տեղեկագիր № 1‚ Ռոմանիո թեմի առաջ-

նորդ Սուրեն եպիսկոպոսից»)։ 

 



281 
 

Ապրիլի 6. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանը թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի հետ այցելություն է տալիս Ռումինական 

Հանրապետության Դավանանքների նախարար‚ պրոֆ. Միքայել Ռուլեային։ 

«... հետը կես ժամ խոսակցություն ունեցանք գաղութահայության‚ ռումին ժո-

ղովրդի‚ իշխանության ու հոգևորականության սերտ ու անկեղծ հարաբերության 

մասին։ – գրում էր Սուրեն Թորոսյանը‚ – Թարգման եղավ Հայր Վազգեն վարդա-

պետը (իմա՛. առաջնորդական տեղապահը. Ս.Շ.)։ Նախարարն ևս շատ սիրալիր 

վերաբերմունք ցուցադրեց և խոստացավ անհրաժեշտ ամեն դեպքում ինձ աջակ-

ցություն և օգնություն ցույց տալ»։ 

Նույն տեղում։ 

Ապրիլի 11. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանը թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի և Թեմական խորհրդի նախագահ Ար-

տաշես Գասարճյանի հետ Բուխարեստում այցելություն է տալիս Ռումինական Օրթոդոքս 

եկեղեցու առաջնորդ Նիկոդիմ Պատրիարքին։ 

«Պատրիարք Նիկոդիմը ռուսերեն լավ գիտեր‚ որովհետև Կիևի հոգևոր ճեմա-

րանն էր ավարտել։ Բարձրահասակ‚ լայնաթիկունք‚ 82-ամյա աշխույժ‚ զրուցա-

սեր‚ ազատամիտ ու մարդասեր մի անձնավորություն։ Հունադավան հոգևորա-

կանության շարքում հազվագյուտ մի հոգևորական։ Լավ համարում ուներ հայ 

ժողովրդի ու հոգևորականության մասին։ Մեր խոսակցությունը համարյա մի 

ժամ տևեց։ Վազգեն վարդապետի ու թեմական խորհուրդի նախագահ Գասարճ-

յանի հետ էլ ռումիներեն էր խոսում»։ 

«Պահակ»‚ 1946 թ. № 64 (365)‚ ապրիլի 14 («Գերապատիվ Սուրեն եպիսկոպոս 

կընդունվի ռոմեն Ս. Պատրիարք Նիկոդիմի կողմե»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի 

Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5308 («Տեղե-

կագիր № 1‚ Ռոմանիո թեմի առաջնորդ Սուրեն եպիսկոպոսից»)։ 

 

Ապրիլի 19. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանի և թե-

մի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի համատեղ ստորագրությունները 

կրող հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. 

Գեորգ Զ. Չորեքչյանին։ Իրենց թեմի անունից վերջիններս շնորհավորում են Վեհափառ 

Հայրապետին՝ Քրիստոսի սուրբ հարության առթիվ։ 

Հեռագիրը. «Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց։ Հղում ենք Ձեզ և Մայր Աթոռի եղ-

բայրներին մեր համընդհանուր քրիստոնեական ողջույնը։ Մեր հարազատ 
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Երևանի բոլոր հավատացյալներին‚ հոգևորական դասին շնորհավորում ենք 

Զատկի տոնը։ Աղոթում ենք Ամենաբարձրյալին‚ որպեսզի նա հաջողակություն և 

հզորություն շնորհի այն ղեկավար ուժերին‚ որոնք խաղաղություն ու ազատու-

թյուն են բերել ճնշված ժողովուրդներին և որոնք նպատակ են դրել Մայր Հայրե-

նիքում հավաքել աշխարհով մեկ ցրված հայերին»։ 

Ծանոթ. Հեռագիրն աղավաղված էր‚ վերականգնել ենք‚ ելնելով ընդհանուր 

բովանդակությունից և‚ հետևաբար‚ լիակատար ճշգրտությունը երաշխավորել 

չենք կարող։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. 

№ 5309 («Կոնդակ‚ հեռագրեր‚ գրություններ...»)։ 

 

Ապրիլի 22. - Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում‚ Ռումի-

նահայ թեմի առաջնորդ Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունե-

նում հոգեհանգստի հանդիսավոր արարողություն‚ նվիրված 1915 թ. ապրիլին զոհված հայ 

նահատակների հիշատակին։ Հավուր պատշաճի քարոզով հանդես է գալիս Ռումինահայ 

թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

«Տ. Վազգեն վարդապետ‚ խոսելով 1915-ի Մեծ Եղեռնի մասին‚ արևմտահայ ժո-

ղովրդի կրած տառապանքներն ու անոր նահատակությունը ոգեկոչեց‚ երբ հայ 

ազատատենչ ժողովրդի թշնամիները փորձեցին հայկական հարցը լուծել‚ ամ-

բողջ ժողովուրդ մը դեպի մահ առաջնորդելով։ Այս զարհուրելի օրերուն էր 

սակայն‚ – այսպես շարունակեց Տ. Վազգեն վարդապետ‚ – որ կախաղան բարձ-

րացվող քսան անմահ հերոսներեն մին‚ հանուն հայ մարտնչող ժողովուրդին‚ 

խիզախորեն գոչեց. 

«Դուք մեզ կսպաննեք‚ բայց գիտցեք‚ որ մեզմե վերջ հազարներ պիտի գան»։ 

Եվ իրոք‚ այդ մարգարեությունը իրականացավ‚ հազար-հազարներ եկան և նոր 

հայրենիք մը կերտեցին‚ Հայաստանը վերածնավ իր փլատակներեն‚ ան այսօր 

կենդանի է‚ վերաշինության և առաջադիմության ճամբուն մեջ կգտնվի‚ հզոր և 

հաղթական իր հյուսիսի մեծ եղբոր՝ Ռուս ժողովուրդի հետ միասին‚ կողք-կողքի։ 

Հայ ժողովուրդը իր վերածնունդի երկրորդ հանգրվանի վրա կանգնած է այսօր‚ 

քաջն Անդրանիկի հիշած «կես մնացած գործը» ամբողջացնելու ճամբուն մեջ։ Այդ 

գործին գաղափարականով բոցավառված է այս պահուս բովանդակ հայ աշխար-

հը։ Մենք տեսանք ու զգացինք‚ որ այնտեղ‚ Սովետական Հայաստանի մեջ‚ այդ 
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ազգային գիտակցությունը ոչ թե տկարացած է‚ այլ շատ ավելի զորավոր‚ քան 

մենք դա‚ գաղութահայերս կերևակայենք։ Հոն հայ ժողովուրդը ամբողջական 

գիտակցությունը ունի‚ թե ինք հայ դատին տերն է և թե այդ «կես մնացած գործը» 

պետք է և պիտի իր լրումին հասնի‚ թե անցյալի մեծ անարդարությունը պետք է և 

պիտի սրբագրվի նույն մեծ եղբայր ժողովուրդի աջակցությամբ և օժանդակու-

թյամբ‚ որին հետ իր բաղդը կապած էր‚ կապած էր երեկ‚ կապած է այսօր և 

հավիտյան։ 

Ահա այս համահայկական մեծ գործի շուրջ պետք է հավաքվին բոլոր հայերը 

առանց խտրության՝ մոռանալով բոլոր այն մանր խնդիրները‚ որոնք երեկ կբաժ-

նեին զիրենք իրարմե։ 

Գաղտնիք չէ‚ թե անցյալի մեջ գաղութահայությունը երկու մտայնության 

բաժնված էր։ Այսօր‚ ոչ մեկ պատճառ կա‚ որ որևէ երկվություն գոյություն ունե-

նա։ Մենք բոլորս‚ բոլոր գաղութահայերս‚ սկսած մեզմե վեր գտնվող մարմիննե-

րեն և մինչև ամենահամեստ հայը‚ այս պատմական պահուն պետք է հոգեպես 

պատրաստված ըլլանք մեր գերագույն բարձր գիտակցությամբը։ Եթե տակավին 

այս միասնականության ճամբուն վրա իրար հասկնալու թերություններ կան գա-

ղութահայությանց ծոցին մեջ‚ երկու կողմե ալ վստահ եմ‚ ճիգ մը ևս պիտի կա-

տարվի հայուն հայրենասիրության և եղբայրակցության ամբողջությունը իրա-

կանացնելու համար։ 

Ըսված է‚ թե մենք‚ հայերս‚ անմիաբան ենք. սակայն ստույգ է նաև‚ թե վճռական 

և ճակատագրական պահերուն հայերը գիտցած են միանալ‚ հավաքել ազգին բո-

լոր ուժերը և միասնաբար ընթանալ դեպի ճակատագրի նոր լուսաբացը։ Այդպի-

սի պահ մը կապրինք այսօր‚ ազգահավաքման և հայրենի հողերու ամբողջական 

իդեալներով գոտեպնդված։ 

Գիտնանք մեր հայրենասիրությունը բարձրացնել մինչև այս պատմական 

պահուն կատարները. իրար հասկնանք‚ իրարու հետ գործակցինք‚ ավելորդ և 

անօգուտ բարդություններ չստեղծենք մեր կյանքին մեջ‚ հինեն մնացած կամ նոր 

ստեղծված վերքերը բուժենք և հանուն մեր բյուր-բյուրավոր նահատակներու հի-

շատակին‚ հանուն մեր հայրենիքի աշխատավոր ու ստեղծագործ հերոս ժողովր-

դին երջանկության‚ հանուն մեր լուսավոր ապագային՝ բոլոր ձեռք ձեռքի տված‚ 

նվիրվինք բոլոր ժամանակներու հայ ժողովրդին իղձերուն իրականացման։ 
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Ահա‚ այս ատեն է միայն‚ որ մեր նահատակ եղբայրներու և քույրերու աճյուն-

ները իրենց հանգիստը պիտի գտնեն»։ 

«Պահակ»‚ 1946 թ. № 66 (367)‚ մայիսի 1 («Նահատակաց օրը»)։ 

Մայիսի 7. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Սուրեն Եպիսկոպոս Թորոսյանը Բու-

խարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին է ուղարկում իրեն վստահված թեմի ներքին վիճակի‚ 

այնտեղ գործող կրթական-մշակութային և հասարակական կազմակերպությունների թե-

մերի ղեկավար դեմքը ներկայացնող ազգային գործիչների մասին իր առաջին «Տեղեկագի-

րը»։ Ի թիվս այլոց‚ «Տեղեկագրում» բնութագրված է նաև թեմի առաջնորդական տեղապահ 

Տ. Վազգեն Պալճյանի գործունեությունը։ 

Տեղեկագրից. «Ռումանիո թեմում այժմ կուսակցական ոչ մի խմբավորում ու 

կուսակցական պայքար գոյություն չունի. կա միայն Թեմական խորհուրդ և 

«Հայաստանի ճակատ»։ Առաջինը եկեղեցական‚ բարեգործական խնդիրներով է 

զբաղված‚ իսկ երկրորդը՝ հայրենասիրական‚ կուլտուրական. երկուսն էլ իրար 

հետ համերաշխ ու սերտ կապերով են կապված‚ որովհետև երկուսի մեջն էլ հայ 

հասարակության բոլոր խավերից էլ մարդիկ կան։ Հրատարակում են «Պահակ» 

շաբաթաթերթը։ Թեմական խորհրդի բոլոր անդամներն էլ (7 հոգի) Բուխարես-

տից են ընտրված. սա չունի տնտեսական կայուն մի բազա‚ մյուս քաղաքներից 

միայն Կոնստանցան է դրամական աննշան օգնություն հասցնում։ Այժմ Բուխա-

րեստում տաս հազար շունչ հայություն կա. ռումանահայ գաղութի բոլոր 

հարուստները այստեղ են կենտրոնացած‚ ունեն շաքարի‚ տեքստիլ‚ մանածա-

գործական և այլ գործարաններ և շատ բարեկեցիկ վիճակի մեջ են։ 

Թեմն այժմ ունի 20 եկեղեցական համայնք‚ որոնցից 14-ը եկեղեցի կամ աղոթա-

տան շենք ունեն։ Թեմում կան 15 քահանաներ‚ որոնցից մեկը կուրության պատ-

ճառով պաշտոնից հեռացած է և թեմականից ստանում է 40 հազար լեյ‚ մյուսը 

անդամալույծ է դարձել‚ 4-ը Բուխարեստի եկեղեցումն են սպասավորում‚ 2-ը 

Կոնստանցայի աղոթատունը‚ 2 քահանաներն էլ շրջիկ հովիվներ են։ 

Անցած տարի Թեմական խորհրդի եկամուտ-արդյունքն եղել է 28.285.832 (մեր 

կուրսով՝ 94.268 ռուբլի)‚ Թեմական խորհրդի բոլոր անդամներն էլ ունևոր մար-

դիկ լինելով՝ ոչ մեկը ռոճիկ չի ստանում»։ 

Այնուհետև Առաջնորդ Սրբազանը հանգամանորեն նկարագրում է Բուխարես-

տի հայկական «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցին‚ շեշտելով նրա բարեխնամ 



285 
 

վիճակը‚ արձանագրելով‚ որ այնտեղ պարտաճանաչությամբ կատարում են բո-

լոր հոգևոր արարողությունները։ Նշում է‚ որ «զարմանալի ու չտեսնված բարե-

պաշտություն ու ջերմեռանդություն է տիրում այստեղ»‚ որ «Կիրակի օրվա 

առավոտյան ժամն ու պատարագ միասին տևեց 7‚5 ժամ‚ եկեղեցին մինչև վերջ 

լեփ-լեցուն էր‚ նույնիսկ դրսի բակում շարժումի տեղ չկար»։ Ցավով արձանա-

գրում է‚ որ «ՈՒսյալ‚ զարգացած քահանաներ չունենք‚ եղածներն էլ միջակ 

կրթության տեր‚ այս ու այն կողմերից են եկել» և այլն։ 

«Տեղեկագրում» մի նշանակալից հատված նվիրված է թեմի առաջնորդական 

տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանին։ Տ. Սուրեն Թորոսյանը նախ նշում է‚ որ 

«Վազգեն վարդապետը ապրում է Առաջնորդարանի նախկին շենքի երկրորդ 

հարկում իր մոր հետ»‚ որ «թեմիս առաջնորդական տեղապահը՝ Վազգեն վար-

դապետը‚ որպես Ռումին պետության հպատակ‚ պետությունից ամսական ստա-

նում է 300 հազար լեյ‚ որը տրվում է ըստ կրթական ցենզի։ Պետությունից ռոճիկ է 

ստանում նաև նրա քարտուղարը‚ մոտ 150 հազար լեյ»։ Տեղեկացնում է Մայր 

Աթոռին‚ որ ռոճիկ չստանալու հետևանքով իր ֆինանսական ծանր վիճակը 

արդեն բարելավվել է‚ քանզի «Հայր Վազգեն վարդապետի միջոցով ինձ‚ ի դիմաց 

ռոճիկի‚ ինն հարյուր հազար լեյ են տվել ծախսելու»։ Տ. Վազգեն Պալճյանը բնու-

թագրված է որպես «խոհուն ու հանդարտաբարո»‚ որպես «գործունյա‚ եռանդուն 

տեղապահ»‚ որպես «Ազգասեր և իր հոտին նվիրված հոգևորական»։ 

«Տեղեկագրում» Վազգեն վարդապետի մասին հայտնված ինչպես այս‚ այնպես 

էլ ուրիշ կարծիքների ուշադիր քննությունից‚ սակայն‚ որոշակիորեն նկատվում 

է այն դժգոհ‚ երբեմն պարզապես անբարյացակամ տոնը‚ որով Սուրեն սրբազա-

նը խոսում էր իր տեղապահի մասին։ Աշխատանքային այս ոճը‚ տարաբախտա-

բար‚ ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի է խորանում։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ. № 5308 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Մայիսի 28. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը 

գնացքով դուրս գալով Բուխարեստից‚ ժամանում է Ֆոքշան (Արևելյան Ռումինիա)։ 

«Պահակ»‚ 1946 թ. № 71(372)‚ հունիսի 9 («Հերոսներու օրը Ֆոքշանի մեջ»)։ 

Մայիսի 30. – Ֆոքշան քաղաքում (Արևելյան Ռումինիա) Ռումինահայ թեմի առաջ-

նորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի ղեկավարությամբ տեղի են ունենում հոգե-

հանգստյան արարողություններ‚ նվիրված Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժա-
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մանակ զոհված ռումին և հայ հերոսների հիշատակին։ Նույն օրը Վազգեն վարդապետը 

վերադառնում է Բուխարեստ։ 

Նույն տեղում։ 

Հունիսի 1. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի «Արտասահման-

յան թեմերի առաջնորդներին» խորագիրը կրող շրջաբերականը‚ տրված Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածնից‚ հայրենադարձության գործը կազմակերպելու և այդ կապակցությամբ անհրա-

ժեշտ բոլոր աշխատանքներին ըստ ամենայնի զարկ տալու մասին։ 

Շրջաբերականից. «Խորհրդային Հայաստանի Կառավարությունը‚ Կենտրոնա-

կան Խորհրդային իշխանության համաձայնությամբ‚ հայրենասիրական բնույթ 

կրող‚ խոշոր և մեծարժեք գործի է ձեռնարկել։ Նա բացել է ի սփյուռս ցրված հա-

յության առաջ իր երկրի դռները։ Ներգաղթը հայրենասիրական բնույթ է կրում‚ 

որովհետև օտարության մեջ‚ ձուլման քաղաքականության հետևանքով‚ հետզհե-

տե հյուծվող և անէացող հայ ժողովուրդը ոչ միայն ազատվում է այդ վտանգից‚ 

այլ հայրենիք գալով‚ ավելացվում է ժողովրդի թիվը‚ նպաստելով նորա ֆիզի-

կական զորացման։ 

Իմ սիրելի հայ ժողովուրդ‚ Քեզ եմ դիմում առանց դասակարգերի խտրության‚ 

դու‚ որ քո պատմության ամբողջ ընթացքում սիրել ես քո հայրենիքը‚ նվիրվել ես 

նորա զարգացման և արյուն թափել նորա անկախության համար‚ դու‚ որ սիրել 

ես քո Ազգը‚ նորա պատվի և ազատության համար մարտիրոսացել‚ կասկածից 

դուրս է‚ որ այսօր‚ երբ Ազգդ ու Հայրենքդ կարոտում են քո աջակցության‚ դու չես 

զլանա քո բարոյական և նյութական աջակցությունը տրամադրեÉ նորան‚ հա-

մոզված լինելով‚ որ այդ աջակցությունը պիտի նպաստե Ազգիդ և Հայրենիքիդ 

զորացման ու զարգացման։ 

Գերաշնորհ Տեր Սրբազան‚ Քեզ եմ դիմում և քո միջոցով թեմիդ ամբողջ հո-

գևորականության‚ որ ամեն ջանք գործ դրվի նյութական աջակցության գործը 

կատարելությամբ կազմակերպելու‚ որպեսզի ներգաղթի գաղափարական և 

սուրբ գործը‚ անգամ փոքրիկ չափով չտուժե և հանցանքը ապագայում ձեր խղճի 

վրա չծանրանա։ Մենք խորապես համոզված ենք‚ որ այս խոշոր գործի հաջողու-

թյանը ամեն հայ մարդ պարտք կհամարե նպաստել և իր խելքով‚ և իր դրամով‚ 

առանց թերանալու իր բարոյական պարտքի հանդեպ և իր խղճի ձայնի առաջ։ 
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Մեր նպատակն է՝ 1) Շտապ կարգով‚ տեղական պայմաններին համապատաս-

խան‚ կազմակերպել նյութական աջակցության հարցը և գործի անցնել։ Ձեր 

ձեռնարկների ու նոցա ելքի մասին պարբերաբար իրազեկ անել Մեզ ի գիտու-

թյուն‚ ի միամտություն և ի աջակցություն։ Մեր կողմից կառաջարկենք ի գոր-

ծադրություն հետևյալ միջոցները։ 

2) Ավանս տալու համար՝ ժամանակավորապես թեմիդ բոլոր եկեղեցիների 

դրամը փոխարինաբար գանձել‚ վաճառվելիք կալվածների հաշվին գանձելու և 

վերադարձնելու պայմանով։ 

3) Տեղիդ հարուստներից կազմակերպել հանձնաժողով‚ իրենց ներքին համա-

ձայնությամբ պատկառելի դրամագլուխ գոյացնելու համար‚ որի նպատակը կլի-

նի ֆինանսավորել գաղթողներին‚ ապագայում նոցա կալվածների վաճառումից 

գոյացած դրամից հետ ստանալու պայմանով։ 

4) Լայն հանգանակություն կազմակերպել‚ որից գոյացած դրամը անվերադարձ 

նպաստ տալ կարիքավորներին։ 

Ավարտելով խոսքս՝ մաղթում եմ Փրկչին՝ նեղյալների‚ վշտացյալների և հա-

լածյալների միակ ճշմարիտ բարեկամին‚ ի սեր այս սուրբ գործի հաջողության‚ 

ույժ և եռանդ պարգևե Ձեզ և Ձեր աջակիցներին‚ հաջողությամբ պսակելու այս 

մեծ ու ազնիվ գործը։ Մաղթում եմ Տիրոջը‚ որ իր հովանին տարածե գաղթող ժո-

ղովուրդի վերա և ներգաղթը հաջողությամբ պսակե։ Մաղթում եմ Բարձրյալին‚ 

որ գաղթականություն հանող պետությունների  տրամադրությունը ի բարին ուղ-

ղե‚ որպեսզի հայ պատմական ժողովրդի դարավոր տառապանքները գոնե 

մասամբ բուժվին։ 

Գեորգ Զ. 

Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց»։ 

«Էջմիածին»‚ 1946 թ. № 8-10‚ օգոստոս-հոկտեմբեր («Արտասահմանյան թե-

մերի առաջնորդներին»)։ 

 

Հունիսի 2. – Բուխարեստի «Միորիցա» դահլիճում‚ «հսկա բազմության մը ներկա-

յության»‚ տեղի է ունենում մեծ միտինգ նվիրված Ռումինահայ համայնքից Մայր Հայրենիք՝ 

Խորհրդային Հայաստան ներգաղթողներին։ «Սրահ կմտնեն Խորհրդային Հայաստանի 

պատվիրակներ Գուրգեն Մուրադյան և Բաբկեն Չարչյան և բուռն ու երկարաձի՜գ  ծափեր 

կդղրդեցնեն սրահը»։ 
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Միտինգի նախագահ Վահան Դանիելյանը‚ բացման համառոտ խոսքից հետո‚ բեմ է 

հրավիրում գործնական նախագահությանը հետևյալ կազմով. Թեմակալ առաջնորդ Տ. Սու-

րեն եպիսկոպոս Թորոսյան‚ Առաջնորդական փոխանորդ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյան‚ 

Ռումինական հանրապետությունում Սովետական դեսպանատան ավագ քարտուղարներ 

Շուստով‚ Ս. Դոնգուլով‚ Ֆեդոտով և ուրիշներ։ Հայրենադարձությունը դրվատող և նրա 

պատմական իմաստն ու նշանակությունը բացահայտող ելույթներով հանդես են գալիս 

Բաբկեն Չարչյանը և Թեմական առաջնորդ Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանը։ 

«Պահակ»‚ 1946 թ. № 71(372)‚ հունիսի 9 («Ներգաղթի մեծ միտինգ Բուխարես-

տի մեջ»)։ 

 

Հունիսի 16. – Ռումինահայ «Պահակ» երկօրյա թերթը (№ 72 (373) ) հրատարակում է 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի «Երևանյան պատ-

կերներ» գրական ակնարկը։ 

Ակնարկը. «Վեց հունիս‚ 1945... 

Տարի մը կլրանա այն երանելի օրեն‚ երբ հսկա մեքենայի մը թևերով թռիչք 

առինք ու երկինքներ ճեղքելով՝ իջանք‚ ոտք դրեցինք հայ հողին վրա։ 

Այդ պահը ամբողջ կյանք մը կարժեր։ 

ՈՒժգին կերպով այն զգացումը ունեցա‚ թե կյանքիս առավելագույն երջանկու-

թյան պահը կապրիմ‚ և կրնամ Ֆաուստին պես գոչել. «Կանգ առ րոպե‚ դուն 

այնքա՜ն գեղեցիկ ես»։ 

Մեր նախնիներուն հողին վրա կանգնած եմ և հայ եղբայրներու ձեռքերը կսեղ-

մեմ կարոտով։ Հոգիիս թևերը կերկարին‚ կտարածվին ամեն կողմ և գուրգուրա-

լից կդպին ամեն ինչի՝ մինչև հորիզոնները հեռավոր։ 

Քիչ հետո Աբովյանի վրա ենք... 

Կկոխեմ փողոցի քարերուն վրա‚ ամեն քայլափոխիս մարմինս ու սիրտս ամեն 

մի քարեն հուզում կը քաշե։ Ամեն ինչ տարօրինակ կենդանություն մը ունի։ Քա-

րերը‚ ծառերը‚ մարդոց աչքերն ու երկնքի կապույտը‚ հոգիիս կխոսին անծանոթ‚ 

սակայն մտերիմ բարբառով մը‚ որ ջերմ հոսանքի մը պես զգայարաններուս 

ընդմեջեն կհոսի։ 

Սիրտս ուժգին կտրոփե և կուրծքս նեղ կուգա։ 

Աշխարհը ամբողջ շուրջս պար է բռնած։ 
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Պատրա՞նք թե իրականություն. անորոշ երկյուղ մը կապրիմ՝ չըլլա թե երազ 

եղած ըլլա։ 

Եվ որպես գերագույն ստուգություն‚ հայացքս Մասիսը կփնտռե... 

-------------------- 

Ավելի ուշ հյուրանոցեն դուրս կելլեմ և դեպի Պետական օպերան կուղղվիմ։ 

Մենակ կքալեմ Երևանի փողոցներու մեջեն։ Շուրջս խինդ ու ծիծաղ‚ արևի 

առատ լույս ու ջերմություն և անհամար աչքեր՝ հայորդիներու ժպտալից աչքեր‚ 

պայծառ ու հյուրընկալ աչքեր։ 

Օպերայի հրապարակին վրա կխոսիմ Երևանցիներու հետ։ 

Այնքան ըսելիքներ ունինք իրարու‚ որ խոսելու հարկ չկա։ 

Հույզերու հեղեղին մեջ բառերը կկոտրտվին‚ կխեղդվին‚ անկենդան խաղալիք-

ներու նման... 

Երևանցին հպարտ է իր մայրաքաղաքով. ան կխոսի շենքերու‚ գործարաններու 

և պողոտաներու մասին‚ թատրոնի և օպերայի մասին ու կըսե. «շինեցինք»‚ «մենք 

շինեցինք»‚ և կավելցնե. «պիտի շինենք»։ Ամեն մեկ երևանցի այն զգացումը ունի‚ 

թե իր և իրեն պեսներուն հավաքական ճիգին և տքնության արդյունքներն են‚ 

զոր մենք‚ դուրսեն եկողներս կտեսնենք այժմ։ Ամեն շինարար գործ‚ ամեն կա-

ռուցում‚ ամեն ստեղծագործություն բոլորի «գործն է»‚ և բոլորի 

սեփականությունը։ 

Նույնիսկ մարդիկ սեփականացուցած են։ Երևանցին չըսեր միայն «մեր 

Մասիսը‚ մեր ջուրը‚ մեր խաղողը‚ մեր կաուչուկը‚ մեր համալսարանը»‚ այլ կըսե 

նաև «մեր Աճառյանը»‚ «մեր Իսահակյանը‚ մեր հայկանուշ Դանիելյանը...»։ 

Կզգաս‚ թե ամբողջ Երևանը‚ ամբողջ երկիրը բույն մըն է‚ ուր հայերը կապրին 

այդ բույնին մեջ‚ անոր սեփականատերը ըլլալու գիտակցությամբ։ Սեփականա-

տերը երկրին անցյալին ու ապագային։ 

Գերանհատական գիտակցություն մը կիշխե բոլոր հոգիներուն վրա և մարդիկ 

կապրին իրենց անհատական կյանքին կենտրոնեն դուրս գտնվող բարձր նպա-

տակի մը համար. կապրին համայնքի զգացումին մեջ և համայնքի շահերուն գի-

տակցությամբ։ 

Երևանի մեջ մարդիկ «մինակ» չեն‚ ամեն մեկի կյանքը իր անհատական 

կյանքով չի սկսիր և ոչ ալ անով կվերջանա։ Հազարամյա հայ ժողովուրդն է‚ որ 
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կապրի ու կշնչե ամենուն գիտակցության մեջ. հայ ժողովուրդը‚ որ մեկ անգամ 

ծնած է դարեր առաջ և որ այլևս վախճան չունի։ 

Չէ՞ որ իր հայրենիքին մեջ հայը չի մեռնիր...»։ 

Հունիսի 19. – Ռումինիայում Խորհրդային դեսպանատան ավագ քարտուղար Սա-

հակ Դոնգուլովը «Հայաստանյան ճակատ» հասարակական կազմակերպության ղեկավար 

Վահան Դանիելյանի ուղեկցությամբ‚ այցելում է Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան»  

կենտրոնական դահլիճում կազմակերպված Խորհրդային Հայաստանի արդյունաբերու-

թյան և գյուղատնտեսության նվաճումները ներկայացնող պատկերների ցուցահանդես‚ որը 

պաշտոնապես բացվել էր հունիսի 16-ին։ Բարձրաստիճան հյուրերին «Հայ մշակույթի 

տան» գավթում դիմավորում են Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանը‚ դոկտ. Արտ. Տիրացյանը‚ 

դոկտ. Արամ Սալբին և Աղասի  Ժամկոչյանը։ 

Մոտ մեկ ժամ ցուցահանդեսը հետաքրքրությամբ դիտելուց և իր շնորհակալու-

թյունն ու գոհունակությունը հայտնելուց հետո‚ «սրբազան առաջնորդը (իմա՛. Տ. Վազգեն 

Պալճյանը. Ս.Շ.)‚ հրավիրեց հարգելի հյուրը Առաջնորդարան‚ ուր կատարվեցավ կարճ 

հյուրասիրություն մը»։ 

«Պահակ»‚ 1946 թ. № 73 (374)‚ հունիսի 23 («Պ. Ս. Դոնգուլով կայցելե Հայաս-

տանի պատկերներու ցուցահանդեսը»)։ 

 

Հունիսի 23. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում‚ Ռումի-

նահայ թեմի առաջնորդ Տ. Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանը մատուցում է Սուրբ Պատա-

րագ‚ որին հաջորդում է հայրապետական մաղթանք‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. 

Գեորգ Զ. Չորեքչյանի օծման տարեդարձի առթիվ։ Հոգևոր այս արարողությանը իր մաս-

նակցությունն է բերում թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

«Պահակ»‚ 1946 թ. № 73 (374)‚ հունիսի 23 («Մաղթանք Հայրապետական»)։ 

Հուլիսի 18. – Բուխարեստի «Ռըքարու» ճաշարանի պարտեզում‚ «Հայաստանյան 

ճակատ» կազմակերպության նախաձեռնությամբ և «ավելի քան հազար ներկաներու» մաս-

նակցությամբ‚ տեղի է ունենում ճոխ հանդիսություն‚ նվիրված 1100 ռումինահայերի՝ 

Խորհրդային Հայաստան հայրենադարձվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի 

հանձնմանը։ Ի թիվս բազմաթիվ պետական և կուսակցական ականավոր գործիչների‚ «Մի-

տինգին ներկա էին ռումինահայ թեմի առաջնորդ Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյան‚ «ՏԱՍՍ»-

ի թղթակից պ. Լուբո‚ Վազգեն վարդապետ Պալճյան և «Հայաստանյան ճակատի» կոմի-

տեներու բոլոր ճյուղերու անդամները»։ Հայրենադարձությունը կազմակերպելու գործում 
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որոշակի դեր ունեին առաջնորդ Տ. Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանը և առաջնորդական տե-

ղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1946 թ. № 2 (73)‚ հուլիսի 28 («Հսկա միտինգ Բու-

խարեստի մեջ» )։ «Էջմիածին»‚ 1946 թ. № 6-7‚ հունիս-հուլիս («Հայերի մեկ-

նումը Ռումինիայից Խորհրդային Միություն»)։ 

 

Հուլիսի 21. – Բուխարեստում‚ Հարություն Պապոյանի խմբագրությամբ (վերջինիս 

բացակայության ժամանակ այդ պարտականությունները կատարում էր դոկտ. Արտաշես 

Տիրացյանը)‚ սկսում է հրատարակվել ռումինահայ մշակութային և հասարակական «Հա-

յաստանյան ճակատ» կազմակերպության տպագիր պարբերականը՝ «Հայաստանյան 

ճակատ» շաբաթաթերթը։ 

Սկսելով իր գոյությունը‚ «Հայաստանյան ճակատը» առաջին իսկ համարից սկսած‚ 

որոշակիորեն կանգնեց Մայր Հայրենիքի նվաճումները լայնորեն պրոպագանդելու‚ ինչպես 

ամբողջ Խորհրդային Միության‚ այնպես էլ Հայաստանի վերընթաց զարգացումը իր ընթեր-

ցողներին ներկայացնելու դիրքերում։ Նրա էջերում այդ բնույթի ամենաբազմապիսի գոր-

ծերով հանդես էին գալիս ռումինահայ ավագ և կրտսեր սերնդի մեկից ավելի ստեղծագոր-

ծողներ (Հարություն Պապոյան‚ Արտաշես Տիրացյան‚ Սարգիս Սրենց‚ Զարեհ Պլպուլ)‚ 

Ռումինահայ թեմին վերաբերող կրոնա-հասարակական բնույթի հոդվածներով‚ հրապա-

րակախոսական ուղերձներով‚ գրական էսսեներով հանդես էր գալիս թեմի առաջնորդա-

կան տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ Շաբաթաթերթը «Թեմական կյանք» և «Առաջնորդա-

րանեն» ընդհանուր խորագրի ներքո տեղեկություններ էր հաղորդում հոգևորական այն 

բազմաբնույթ գործունեության մասին‚ որը‚ իրեն այնքան բնութագրական մեծ եռանդով 

ծավալում էր Վազգեն վարդապետը։ 

«Հայաստանյան ճակատը» հրատարակելով հերթական 196-րդ համարը‚ դադարեց 

1950 թ. մայիսի 7-ին։15 

Օգոստոսի 2. – Կոնստանցա քաղաքում (Արևելյան Ռումինիա) տեղի է ունենում տե-

ղաբնակ հայերի և ռումինահայ հայրենադարձների ավելի քան երկու հազար հոգուց բաղ-

կացած ընդհանուր միտինգ‚ նվիրված ռումինահայ հայրենադարձների առաջին քարա-

վանի՝ Մայր Հայրենիք մեկնելուն։ Ի թիվս բարի երթի խոսքով հանդես եկած պետական‚ 

հասարակական և հոգևորական այլևայլ գործիչների (Հարություն Պապոյան‚ թեմի առաջ-

                                                           
15 Պարտք ենք համարում տեղեկացնել‚ որ «Հայաստանյան ճակատ» պարբերականն ամբողջությամբ Երևանի 

գրապահոցներում գտնելն անկարելի եղավ։ Ձեռքի տակ ունեցել ենք տարբեր տարիների թերի հավաքածու-

ները միայն։ 
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նորդ Տ. Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյան‚ Կոնստանցայի նահանգապետ Պ. Տուշա‚ Ռումինի-

այի խորհրդային դեսպանատան առաջին քարտուղար Պ. Ֆյոդորով և այլն)‚ հանդես է գա-

լիս նաև Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

«Տ. Վազգեն վարդապետ‚ – այս առիթով գրում էր «Հայաստանյան ճակատ» շա-

բաթաթերթը‚ – գեղեցիկ ռումաներենով մը կըսե հետևյալը.  

Այս հանդիսավոր բաժանման վայրկյանին‚ երբ այս պատվական երկրեն կհե-

ռանաք ընդմիշտ‚ մեր շնորհակալության ու գնահատանքի խոսքը կուղղենք ռո-

ման ժողովրդին‚ այս երկրի վեհապետին և կառավարության։ Գիտենք‚ որ դուք 

այս երկիրը թողնելով‚ բան մը կձգեք այստեղ։ Դուք կմեկնիք սակայն այստեղեն 

ոչ թե որովհետև դժգոհ եք այս երկրեն‚ այլ որովհետև Ձեր հայրենասիրական 

բուռն զգացումները կմղեն ձեզ դեպի Ձեր սիրելի հայրենիքը։ 

Այս երկրին և ժողովրդին կրկին անգամ շնորհակալություններ հայտնելով‚ 

կմաղթեմ Ձեզի բարի ճանապահ»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1946 թ. № 4 (80)‚ օգոստոսի 11 («Ռումինահայ ներ-
գաղթի կարավանը մեկնեցավ»)։ 

 

Սեպտեմբերի 3. – Բուխարեստի Ֆինանսիստների և մեծ ճարտարարվեստայինների 

միության ակումբի պարտեզում Հայկական Հանրապետության ներգաղթի կոմիտեի ներ-

կայացուցիչներ Բաբկեն Չարչյանը և Գուրգեն Մուրադյանը տալիս են Պատվո սեղան‚ ռու-

մինահայության ներգաղթի կազմակերպումը հաջողությամբ ավարտելու կապակցությամբ։ 

Ի թիվս մոտ հիսուն կուսակցական ու պետական տարբեր հյուրերի (Ռումինիայի 

Խորհրդային դեսպանատան գործերի հավատարմատար Դ.Գ. Յակովլև‚ դեսպանատան 

խորհրդական Մ.Վ. Կորժ‚ ՏԱՍՍ-ի թղթակից Լուբո‚ Ռումինական Հանրապետության ներ-

քին գործերի մինիստր Թեոհարի Ջորջեսկու և այլն)‚ Պատվո սեղանին ներկա էր Ռումինա-

հայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1946 թ. № 8 (84)‚ սեպտեմբերի 8 («Պատվո սեղան»)։ 

 

Սեպտեմբերի 15. – Ռումինահայ «Հայաստանյան ճակատ» շաբաթաթերթը (№ 9 (85) ) 

արևմտահայերեն հրատարակում է հետևյալ ազդը. «Վազգեն վարդ[ապետ] Պալճյան իր 

հրատարակած աշխատություններեն՝ «Մուսա լեռան հայերը» և «Խրիմյան հայրիկ որպես 

դաստիարակ» գիրքերը կփնտռե ծախու առնելու համար։ 

Այս գիրքերը ունեցող հայրենակիցներե կխնդրվի վարդապետին տրամադրության 

տակ դնել զանոնք‚ փոխան վճարումի»։ 
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Սեպտեմբերի 20. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի սրբատառ 

Կոնդակը՝ ուղղված Մայր Հայրենիքի և Սփյուռքի բոլոր հոգևոր թեմերին։ Հիշեցվում է‚ որ 

առաջիկայում լրանում է հիշարժան մի տարեթիվ՝ Կիլիկիայի Սիս քաղաքում գտնվող հայ 

ժողովրդի հոգևոր կենտրոնը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին փոխադրելու հինգ հարյուրամ-

յակը‚ մի տարեթիվ‚ որը պետք է նշվի համապատասխան տոնակատարությամբ։ 

Նույն թվականի դեկտեմբերի 18-ին հրապարակվում է Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի 

հրահանգ-շրջաբերականը‚ որտեղ կոնկրետ միջոցներ են առաջարկվում հոբելյանական 

տոնակատարությունն անցկացնելու վերաբերյալ։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5311 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նոյեմբերի 29. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի 

հրահանգի համաձայն‚ թեմի հայկական բոլոր եկեղեցիներում տեղի է ունենում գոհաբա-

նության հանդիսավոր արարողություն‚ նվիրված Հայաստանում Խորհրդային կարգերի 

հաստատման 26-րդ տարեդարձին։ Հավուր պատշաճի քարոզներով հանդես են գալիս եկե-

ղեցիների քահանաները։ 

Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում այդ առիթով տեղի է ունենում Ս. 

Պատարագ և գոհաբանական արարողություն‚ թեմի առաջնորդական տեղապահի նախա-

գահությամբ։ Արարողությունից հետո հնչեցվում է Խորհրդային իրավակարգը փառաբա-

նող աղոթք‚ որը գրել էր Տ. Վազգեն Պալճյանը։ Աղոթքի լրիվ տեքստը տես 1944 թ. նոյեմբերի 

29-ին։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5311 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Դեկտեմբերի 25. – Բուխարեստում‚ կրթական-մշակութային գործիչ Աղասի Ժամկոչ-

յանի բնակարանում‚ շուրջ քառասուն բարձրաստիճան հյուրերի ներկայությամբ‚ տեղի է 

ունենում նրա որդու մկրտության արարողությունը։ «Սիրուն մանչուկի» կնքահայրն էր 

«Հայաստանյան ճակատի» ղեկավար Վահան Դանիելյանը‚ իսկ կնքամայրը՝ ռումինահայ 

ականավոր երգչուհի Քնարիկ Գրիգորյանը։ «Արարողությունը կատարեց Տ. Սուրեն 

եպիսկոպոս Թորոսյան՝ թեմիս առաջնորդը‚ իր կողքին ունենալով Տ. Վազգեն վարդապետը 

(իմա՛. Պալճյան. Ս.Շ.) և Երեմիա Ապրիլյան քահանան»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1946 թ. № 24 (100)‚ դեկտեմբերի 29 («Վաստակա-

վոր երգչուհի Քնարիկ Գրիգորյան... կնքամայր»)։ 
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---Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը‚ հոգևորա-

կան-հասարակական բնույթի իր մյուս աշխատանքների հետ միաժամանակ ստանձնում է 

նաև Բուխարեստի «Հայ Մշակույթի տան» նախագահի պարտականությունները։ Այդ աշ-

խատանքները նա վարում է մոտ երկու և կես տարի‚ մինչև 1948 թ. կեսերը։ 

«Էջմիածին»‚ 1948 թ. № 5-6 («Ռումանահայոց մտքի գանձարան «Հայ Մշա-

կույթի տունը»»)։ 

 

1946 (?) – Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի պատասխան-նամակը «Տեղապա-

հի թեմին հայոց Ռումանիո‚ բարձրապատիւ Տ. Վազգէն վարդապետ»‚ նրա տնօրինության 

ներքո գտնվող թեմի երեք քահանաներին հոգևորական համապատասխան պարգևներ 

շնորհելու մասին։ 

Նամակը. «Ընկալեալ  զխնդիր Ձերդ բարձրապատւութեան‚ որով խնդրէք պար-

գևատրել զերիս քահանայս Ձեր՝ զՏէր Երեմիա աւագ քահանայն Ապրիլեան 

վարդապետական լանջախաչիւ‚ զՏէր Մանուկ քահանայն Եաղճեան լանջախա-

չիւ‚ զՏէր Յովհաննէս քահանայն Ղարիպեան լանջախաչիւ։ 

Հաճելի է մեզ‚ ըստ խնդրանաց ձերոց‚ արտօնել տեառն Երեմիա աւագ քահա-

նայի Ապրիլեան‚ ուսելոյ ի Գեորգեան Ճեմարանի Մայր Աթոռոյ‚ վարդապետա-

կան ականակուռ լանջախաչիւ‚ տեառն Մանուկ քահանայի Եաղճեան Բուխա-

րեստի՝ քահանայական լանջախաչիւ‚ տեառն Յովհաննէս քահանայի Ղարիպ-

եան‚ լանջախաչիւ։ 

Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդ»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ. № 563 («Գրագրություններ տարբեր թեմերի առաջնորդներին»)։  

1 9 4 7 

Հունվարի 1. – Ռումինահայ համայնքի հոգևոր ներկայացուցիչներին է առաքվում 

Թեմի առաջնորդ Տ. Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանի ստորագրությունն ու կնիքը կրող դի-

մումը՝ նոր առաջնորդարանի կահավորման համար դրամական օժանդակություն հավա-

քելու մասին։ Աշխատանքների կազմակերպման գործը հանձնարարված էր Թեմի առաջ-

նորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանին։ 

«Մինչև մարտ ամիսը‚ – Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին ուղարկված իր նամակում 

գրում էր Սուրեն Սրբազանը‚ – յոթանասուն միլիոն լեյ հավաքվեց առանձին հա-

մարակալ անդորրագրերով‚ որոնց տակն ես եմ ստորագրել և մեր կնիքովը 
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կնքել։ Որոշ մարդկանց միջոցով օրեցօր հավաքված գումարը հենց նույն օրում էլ 

հանձնել եմ գանձապահ հայր Վազգեն վարդապետին‚ իսկ սա անմիջապես թե-

մականի ելից-մտից հաշվեմատյանում անց է կացրել յուր ձեռքով։ 

Շուկայում օրեցօր ռումին փողի կուրսն ընկնում էր‚ ուստի նպատակահարմար 

դատվեց անմիջապես անհրաժեշտ իրերի գնումներ կատարել։ Հայր Վազգեն 

վարդապետը քաղաքացի Բարակյան Վարդանի հետ մոտ 45 միլիոն լեյի մի գու-

մար ծախսեց...» 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ. № 5311 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Փետրվարի 22. – Նյու-Յորքում գործող «Ամերիկահայ ազգային խորհուրդը» (ատենա-

պետ՝ Նշան Շահինյան‚ փոխատենապետ՝ Մարտիկ Մարտենց‚ քարտուղար՝ Սեդրակ 

Շահեն‚ գանձապահ՝ Մեսրոպ Պաճագյան) հրապարակում է պաշտոնական կոչ‚ ուղղված 

«ամեն ողջամիտ և հայրենասեր հայերու»‚ Համաշխարհային Հայկական Կոնգրես հրավի-

րելու մասին։ 

Կոչից. «Պատերազմի վախճանը իր հետ բերավ շատ մը բարդ և կնճռոտ հար-

ցեր՝ անոր արհավիրքեն ազատված մեծ ու փոքր ազգերու համար։ Ամեն ազգ‚ իր 

ֆիզիկական և նյութական ուժի բոլոր աղբյուրները գործի կդնե բուժելու իր 

վերքերը‚ վերաշինելու քանդված գյուղերն ու քաղաքները։  

Մենք՝ Հայերս ալ պետք ունինք քննելու մեր ներկա դիրքը և նկատի առնելու 

պատերազմի ստեղծած նոր կացությունն ու պայմանները։ Նախորդ պատերազ-

մի վախճանին գտանք Թրքահայություն՝ բնաջնջումին եզրը հասած‚  անոր կեսը 

ջարդված ու հալածված‚ և մնացած կեսը իր տունեն և օջախեն վտարված։ 

Մինակ Ռուսական Հայաստանը բախտավոր գտնվեցավ ազատելու բնաջնջու-

մի վտանգեն‚ երբ ան միացավ Խորհրդային հանրապետություններուն Միու-

թյան‚ իբր հավասար մեկ անդամ։ Եվ քսանվեց տարիներու ընթացքին Խորհրդա-

յին Հայաստանի ժողովուրդը ստեղծեց ապահով ու երջանիկ կյանք մը‚ շնորհիվ 

իր ստեղծագործ և նախաձեռնող ոգիին և իբր արդյունք Հայկական հանրապե-

տության՝ Խորհրդային Միության անդամակցության։ 
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Վերածնվող Մայր Հայրենիքի վերելքին լայնագույն չափով օգնելու և արտա-

սահմանի հայոց բարօրության‚ ներգաղթի և հողային արդար իրավունքներու 

վերստացումին օգտին կատարվող աշխատանքները ներդաշնակելու և համա-

դրելու համար... նախաձեռնված է Համաշխարհային Հայկական կոնգրես մը 

գումարել»։ 

Կոնգրեսի համար մշակված էր աշխատանքային հետևյալ նախնական օրա-

կարգը. «Ա. Միություն և համագործակցություն ստեղծել բոլոր հայ գաղութներու 

մեջ‚ ներգաղթի և վերաշինության շուրջ։ Բ. Հասարակաց նպաստավոր կարծիք 

ստեղծել հայ հողային իրավունքներու նկատմամբ և անոնց արդար լուծումը 

հետապնդել Միացյալ Ազգերու միջոցավ։ Գ. Մշակութային և հոգեկան կապերը 

զորացնել գաղութներու և Մայր Հայրենիքի միջև։ Դ. Հայտնաբերել հայ գաղութ-

ներու հավատարմությունը և ծառայությունը իրենց բնակած երկիրներու կառա-

վարություններուն։ Եվ Ե. Միջոցներ ստեղծել Կոնգրեսի որոշումները գործա-

դրության դնելու»։ 

Համաշխարհային Հայկական Կոնգրեսը տեղի ունեցավ Նյու Յորքում և տևեց շուրջ 

մեկ շաբաթ։ Ի թիվս հայկական հոգևոր և աշխարհիկ այլևայլ կազմակերպությունների‚ 

Ռումինահայ թեմի անունից Կոնգրեսին հեռագրով ողջունել և նրան աշխատանքային 

հաջողություններ է մաղթել թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ. № 3627 («Գործ... համազգային ժողովի մասին»)։ 

Փետրվարի 27. - «Հայաստանյան ճակատ» կազմակերպության նախագահ Վահան 

Դանիելյանի և այդ կազմակերպության ընդհանուր քարտուղար Ա. Ժամկոչյանի համատեղ 

ստորագրությունները կրող հեռագիրը Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Ամե-

նայն Հայոց Հայրապետ Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Զեկուցում են Ռումինիայի թեմի առաջնորդ Տ. 

Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանի վարած պառակտիչ գործունեության և թեմում հետագա 

նրա մնալը անկարելի լինելու մասին։ 

Հեռագիրը. «Առաջնորդ Սուրեն Թորոսյանը մեծ անհամաձայնություն է առա-

ջացրել‚ վտանգավոր հանդիսանալով գաղութի‚ ժողովուրդի և հայրենիքի շահե-

րին‚ ինչպես նաև Ձեր հեղինակությանը։ Փոխադարձ հասկացողության գալու 

մեր բոլոր ջանքերն ապարդյուն են անցել։ Նրա հետ համագործակցությունը 
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բացարձակապես անկարելի է։ Խնդրում ենք բարեհաճեցեք հեռագրով հետս կո-

չել նրան‚ ավելի մեծ անախորժությունները կանխելու համար»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 
գործ. № 5309 («Կոնդակ‚ հեռագրեր...»)։ 

Մարտի 11. – Թողնելով իրեն վստահված թեմը‚ Բուխարեստից ինքնաթիռով 

Մոսկվա է մեկնում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանը‚ Մայր 

Աթոռ Ս. Էջմիածին վերադառնալու համար։ Սուրեն Սրբազանը Մայր Աթոռ է հասնում 

մարտի 22-ին։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1947 թ. № 34 (110)‚ մարտի 16 («Սուրեն 
եպիսկոպոսի մեկնումը»)։ «Էջմիածին»‚ 1947 թ. № 3-4‚ մարտ-ապրիլ («Մայր 
Աթոռ»)։ 

 

Մարտի 27. – Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Սուրեն 

եպիսկոպոս Թորոսյանը «Նորին Վեհափառություն Տ.Տ. Գեորգ 6-ի‚ Սրբազնագույն Կաթո-

ղիկոսի Ամենայն Հայոց» խորագրով‚ ներկայացնում է իր թեմի հոգևորական‚ կրթական-

մշակութային‚ հասարակական և տնտեսական կյանքի բնութագրությունը հանդիսացող 

հինգերորդ տեղեկագիրը։ 

Անդրադառնալով առաջնորդության տարիներին իր և տեղապահ Տ.Վազգեն 

Պալճյանի  միջև ստեղծված հարաբերություններին‚ Սուրեն Թորոսյանը գրում 

էր. «Վազգեն վարդապետի հետ ամբողջ տարին սիրով ու համերաշխ գործ ենք 

տարել‚ որպես հայր և որդի։ Ճիշտ է‚ եղել են որոշ դեպքեր նրա կողմից‚ որ ինձ 

զայրույթ են պատճառել‚ և ես ժամանակին նրան հանդիմանել եմ այդ պատճա-

ռով‚ բայց այդ էլ վաղանցուկ է եղել‚ շուտ մոռացության եմ տվել»։ 

Այսպիսի գովաբանական սկզբից հետո‚ սակայն‚ հետագա շարադրանքի ըն-

թացքում‚ Սուրեն սրբազանը նշում է մի շարք մանր‚ նեղմիտ իրադարձություն-

ներ‚ որոնք ավելի շուտ անլուրջ բամբասանքի տպավորություն են թողնում։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ. № 5311 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Ապրիլի 10. - «Հայաստանյան ճակատ» կազմակերպության Կենտրոնական Կոմի-

տեի նախագահ Վահան Դանիելյանի և ընդհանուր քարտուղար Ա. Ժամկոչյանի համատեղ 

ստորագրությունները կրող զեկուցագիրը Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ 

«Նորին Վեհափառության Տ.Տ. Գեորգ Զ.Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին»։ 
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Տեղեկացվում է‚ որ Սուրեն եպիսկոպոսը «ոչ միայն չարդարացուց գաղութիս 

ակնկալությունները թեմիս օգտակար ըլլալու տեսակետե‚ այն ան ուղղակի 

վնասակար դեր մը խաղաց... պառակտելով ավելի քան երկու տարիե ի վեր 

հանգիստը գտած այս գաղութը»։ Որ՝ «Սուրեն եպիսկոպոս կտառապի ամեն ան-

ձի մեջ գողը տեսնելու հիվանդութենեն»։ Որ թեմի առաջնորդը «եկեղեցու բակեն 

փոխանակ միասնականություն‚ սեր և միություն քարոզելու‚ ամեն առիթով պա-

ռակտումի սերմեր ցանեց գաղութիս մեջ։ Ան իր շուրջը հավաքած էր նյութական 

ու բարոյական իմաստով վարկաբեկված կարգ մը անձեր»։ Որ «Թորոսյան եպիս-

կոպոս այսօր անգործունյա և անժողովրդական անձ մըն է» և այլն։ Թեմի առաջ-

նորդի թույլ տված հոգևորական և աշխատանքային-կազմակերպչական բնույթի 

սխալները հանգամանորեն թվարկելուց հետո‚ որոնք‚ ի դեպ‚ ներկայացված են 

համոզիչ և կուռ տրամաբանությամբ‚ արվում է հետևյալ վճռական եզրակացու-

թյունը.«Թորոսյան եպիսկոպոսի ներկայությունը թեմիս մեջ ոչ մեկ օգտակարու-

թյուն ունենալե զատ‚ միմիայն վնասակար պիտի ըլլա‚ իբրև երկպառակություն 

սերմանողի։ ՈՒստի իր հեռացումը խիստ անհրաժեշտ ու շտապողական 

կգտնենք այլ գայթակղություններու առաջն առնելու համար։ 

Արդ կը խնդրենք Ձերդ Վեհափառութենեն‚ որ բարեհաճեք զինքը ազատ կա-

ցուցանել Ռումանահայ թեմի առաջնորդի պաշտոնեն։ Սուրեն եպիսկոպոս չար-

դարացուց Ձերդ Վեհափառության հայրենասիրական և եկեղեցասիրական բա-

րի տրամադրությունները‚ իր պաշտոնի հարակցությամբ և պատճառ դարձավ‚ 

որ «Հայաստանյան ճակատը» ստիպված ըլլա Ձերդ Վեհափառությանը դառնաց-

նելու այսպիսի ցավալի խնդիրով մը»։ 

Զեկուցագրում մի զգալի հատված էլ նվիրված է Տ. Սուրեն Թորոսյանի և Թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի աշխատանքային հարաբերու-

թյուններին‚ որոնք դարձյալ հեռու էին բնականոն և խաղաղ լինելուց։ Քննության 

առարկա դարձնելով այն ծնող շարժառիթները‚ զեկուցագրի հեղինակները 

հետևյալն են նշում. «Միջադեպը տեղի ունեցավ թեմիս փոխ-առաջնորդ Տ. Վազ-

գեն վարդապետի հետ‚ մեղադրելով զինքը անարդարորեն (Սուրեն եպիսկոպոս 

Թորոսյանը. Ս.Շ.)‚ և թույլ տվեք ըսելու‚ նաև գռեհիկ կերպով այն բանի մեջ‚ թե 

Վազգեն վարդապետ հանգուցյալ Հուսիկ Արքեպիսկոպոսի հագուստներն ու 

ճերմակեղենը գործածած է... մինչդեռ անոնք‚ ըստ Սուրեն եպիսկոպոսի‚ իրեն 
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կպատկանին եղեր։ Մենք գիտենք սակայն‚ որ Վազգեն վարդապետ‚ իբրև 

նախկին ուսուցիչ‚ նյութական խիստ անձուկ պայմաններ ուներ‚ ուստի երբ իրեն 

առաջարկվեցավ փոխ առաջնություն‚ ան համեստորեն գոհացավ Հուսիկ 

Արքեպիսկոպոսի՝ Թեմական խորհուրդի կողմե իրեն տրամադրված հին 

հագուստներով‚ և անշուշտ մտքեն չէր կրնար անցունել‚ թե երեք տարի հետո‚ 

հանձին Սուրեն Եպիսկոպոսի‚ պահանջատեր մը պիտի ունենար‚ մինչդեռ մեր 

եկեղեցական կանոնադրությամբ‚ այդ պահանջատերը կրնար միմիայն Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսն ըլլալ և այս. համենայն դեպս‚ ոչ թե հին‚ գործածված հա-

գուստներու‚ այլ արժեքավոր իրերու վերաբերմամբ‚ որոնք արդեն Էջմիածին 

ղրկվեցան նույն ինքն Տ. Վազգեն վարդապետի ձեռքով և հանձնվեցան Ձերդ 

Վեհափառության։ Այս տգեղ և անոր հաջորդող նույնքան տգեղ միջադեպեր այն-

քան խոր ազդեցություն են ձգած Տ. Վազգենի վրա‚ որ այս երիտասարդ վարդա-

պետն այլևս իր ամբողջ հավատը հանրային գործերուն հանդեպ կորսնցուցած 

կթվի‚ մանավանդ‚ որ Սուրեն եպիսկոպոս‚ ինքն անգործունյա‚ բացարձակապես 

անտարբերության ու անգործության է մատնած նաև Վազգեն վարդապետը»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 
գործ. № 5311 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Մայիսի 12. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի և 

Թեմական խորհրդի նախագահ Ա. Պոյաճյանի համատեղ ստորագրությունները կրող 

շրջաբերական հրահանգը‚ ուղղված թեմի բոլոր եկեղեցիներին։ Մայր Աթոռը Սիս քաղա-

քից Ս. Էջմիածին փոխադրելու 500-ամյակի կապակցությամբ‚ առաջարկվում է մայիսի 25-

ին մատուցել հանդիսավոր  պատարագ և ապա գոհաբանական աղոթք‚ իսկ Հայրապե-

տական կոնդակի ընթերցումից հետո‚ տեղի ունենան մասնավոր հանդիսություններ‚ «ուր 

խոսք պետք է առնեն հոգևորականներ և աշխարհականներ‚ բացատրելու համար տոնա-

կատարության նշանակությունը»։ Մայիսի 25-ը հայտարարվում է «Հանդիսությանց օր»։ 

Նույն տեղում։ 

Մայիսի 22. - Բոււխարեստում‚ ինչպես նաև ամբողջ Ռումինիայում‚ հանդիսավորու-

թյամբ նշվում է պատերազմում զոհված ռումին հերոսների՝ պետականորեն սահմանված 

օրը։ Մայրաքաղաքում այդ առթիվ կայացած սգո հանդիսությանը Ռումինահայ թեմի անու-

նից մասնակցում էին թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը և Թեմական 

խորհրդի նախագահ Ա. Պոյաճյանը։ 
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Մայրաքաղաքի հայոց գերեզմանատան մատուռում‚ այդ օրվա առթիվ‚ տեղի է ունե-

նում Ս. Պատարագ և հոգեհանգստի հանդիսավոր պաշտամունք։ Օրվա նշանակության 

մասին հավուր պատշաճի խոսքով հանդես են գալիս Տ. Վազգեն Պալճյանը և փաստաբան 

Երվանդ Միլիտոնյանը։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1947 թ. № 45 (121)‚ հունիսի 1 («Հերոսներու օրը»)։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ. 

№ 5311 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Մայիսի 24. – Բուխարեստի հայկական  գերեզմանոցում տեղի է ունենում Բուխա-

րեստի ծխատեր քահանա Երեմիա Ապրիլյանի «աճյունը հողին ի պահ տալու» արարողու-

թյունը «ի ներկայության բազմահարյուր երկսեռ հայ և օտար հասարակության»։ 

«Իր անձի և կյանքի կարևոր գիծերը վեր հանեցին իր դագաղին առջև Առաջնորդա-

կան փոխանորդ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյան‚ պ. Հրանտ Վարդանյան և Ստեփան սար-

կավագ»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1947 թ. № 45 № 121‚ հունիսի 1 («Հանգիստ Տ. Երե-
միա քահանա Ապրիլյանի»)։ 

Մայիսի 25. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում տեղի է 

ունենում Կաթողիկոսական աթոռը Կիլիկիայի Սիս քաղաքից Ս. Էջմիածին փոխադրելու 

500-ամյակին նվիրված հանդիսությունը։ 

Բարեբախտաբար մեզ հասել է այդ տոնակատարության նկարագրությունը‚ 

որից երևում է‚ որ այն կատարվել է աննախադեպ շուքով ու հանդիսավորու-

թյամբ։ Նկարագրությունը մեջ ենք բերում ամբողջությամբ։ 

«Մայրաքաղաքիս մայր եկեղեցին այդ օրը կանուխեն արդեն լեցված էր բարե-

պաշտ ժողովուրդով։ Հանդիսավոր Սուրբ Պատարագը մատուցվեցավ Առաջնոր-

դական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետի կողմանե‚ շրջապատված տեղվույս 

արժանապատիվ քահանա հայրերով։ Սուրբ Պատարագին հաջորդեց գոհաբա-

նական մաղթանքի արարողությունը‚ որուն սկզբին պատարագիչ հայր սուրբը‚ 

Տ. Վազգեն վարդապետը‚ Ս. Էջմիածնեն ստացված սրբատառ կոնդակը կարդաց 

և ապա ոգևորյալ և հայրենաշունչ քարոզով մը խոսեցավ հոծ թվով ներկա ժո-

ղովրդին‚ վեր հանելով մանավանդ Սուրբ Էջմիածնա Մայր Աթոռի հայրենասի-

րական և ազգահավաքման գետնի վրա ունեցած անփոխարինելի մեծ դերը։ 



301 
 

Խոսեցավ նաև այն գործակցության և միասնականության ոգվույն մասին‚ որ 

կտիրե այսօր Մայր Աթոռի և Մայր Հայրենիքի՝ Խորհրդային Հայաստանի բարե-

ջան վարիչներու միջև‚ ներգաղթի գործի կազմակերպմամբ և հայոց պատմական 

հողերու Խորհրդային Հայրենիքին կցելու պահանջով։ 

Գոհաբանական մաղթանքեն հետո‚ հանդիսության երկրորդ մասը սկսավ։ Այս 

առթիվ Թեմական Խորհրդի փոխ. նախագահ պր. Երվանդ Մելիտոնյան ռումեն 

լեզվով և Բուխարեստի թաղականության նախագահ պր. Գառնիկ Տեիրմենճյան 

հայերեն լեզվով‚ օրվան տոնի նշանակությունը փառաբանեցին և հանուն մեր 

ժողովրդին‚ իրենց ողջույնի և որդիական սիրո խոսքը ուղղեցին Սուրբ Էջմիած-

նա Մայր Աթոռին և անոր Ազգընտիր և հայրենանվեր գահակալին՝ Վեհափառ 

Գեորգ Զ. Ամենայն Հայոց Հայրապետին։ 

Հաջորդեցին երկու հոգեշունչ արտասանություններ‚ մեկը գրված իսկ այս 

առթիվ մեր Բուխարեստի Ազգային վարժարանի ուսուցիչ պր. Զարեհ Պլպլուի 

կողմե‚ որուն օրինակը կներփակենք (Զարեհ Պլպուլի՝ ներփակ ուղարկված այդ 

բանաստեղծությունը չէր պահպանվել. Ս.Շ.)։ Վերջին խոսք առնողը եղավ պր. 

դոկտոր Արտաշես Տիրացյան‚ 1945 թ. Ազգային-Եկեղեցական ժողովի պատվի-

րակ‚ որ հանուն «Հայաստանյան ճակատ» հայրենասիրական կազմակերպու-

թյան Կենտրոնական վարչության‚ ներշնչյալ գեղեցիկ ճառ մը արտասանեց‚ հու-

զելով բոլոր ներկաներու հայրենասիրական զգացումները։ 

Հանդեսը փակվեցավ «Հայր Մեր»-ով։ 

Հանդիսությանց մասնակցեցավ ամբողջ գաղութը‚ իր բոլոր ազգային մարմին-

ներով‚ ինչպես նաև «Հայաստանյան ճակատի» բոլոր մարմիններու հավաքական 

մասնակցությամբը։ Այս տոնակատարությունը մեր գաղութի կյանքին մեջ իրոք 

որ հիշատակելի օր մը պիտի մնա»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ. № 5311 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Մայիսի 25. – Ֆոքշանում (Հար. Ռումինիա) Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տե-

ղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի շրջաբերական հրահանգի համաձայն‚ տեղի է ունենում Ս. 

Պատարագ և գոհաբանական մաղթանք‚ նվիրված Կաթողիկոսական աթոռը Կիլիկիայի 
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Սիս քաղաքից Ս. Էջմիածին փոխադրելու 500-ամյակին։ Հանդիսավոր պատարագը և մաղ-

թանքը կատարում է Տ. Արսեն քահանա Վարժապետյանը։ 

«Էջմիածին»‚ 1947 թ. № 11-12‚ նոյեմբեր-դեկտեմբեր («Գոհաբանական մաղ-

թանք 500-ամյակի առթիվ‚ Ֆոքշանում»)։ 

 

Մայիսի 26. – Ռումինիայի պրավոսլավ եկեղեցու պատրիարք Նիկոդիմին այցելելու 

համար‚ Մոսկվայի և Համայն Ռուսիո պատրիարք Ալեքսին դուրս է գալիս Մոսկվայից‚ 

գնացքով Բուխարեստ ուղևորվելու համար։ Համայն Ռուսիո Պատրիարքին ուղեկցում էին 

Լենինգրադի և Նովգորոդի մետրոպոլիտ Գրիգորին‚ Դմիտրովսկու արքեպիսկոպոս Վի-

տալին և այլ հոգևոր անձինք։ 

«Էջմիածին»‚ 1947 թ. № 5-6‚ մայիս-հունիս («Ռուսաց եկեղեցի»)։ 

 

Մայիսի 29. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի 

նամակը Բուխարեստից‚ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին սուրբ Օծություն Վեհափառ 

Հայրապետ և Սրբազնագույն կաթողիկոս Ամենայն Հայոց‚ Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Նամակագիրը 

հանգամանալից տեղեկություններ է հաղորդում իրեն վստահված թեմի ներքին դրության 

մասին և առաջ է քաշում ռումինահայերի ներգաղթի հետ կապված կազմակերպչական 

բնույթի մի քանի հարցեր։ 

Նամակից. «Վեհափառ Տեր. 

Պիտի ուզեի Ձեզ վստահեցնել‚ թե Ռումինահայությունը իր հայրենասիրական 

և եկեղեցասիրական զգացմունքներուն մեջ խորապես անկեղծ է‚ և միշտ պատ-

րաստ է այդ բանը գործով ապացուցելու։ Այսպես է‚ որ հակառակ իր թվական 

փոքրության և միջոցներու նվազության‚ մեր գաղութը «Հայաստանյան ճակատ» 

հայրենասիրական կազմակերպության միջոցավ‚ անցյալ տարի 1700 ռումանա-

հայերու ներգաղթը իրականացուց միմիայն իր նյութական միջոցներով և այդ 

առթիվ ալ Հայրենիքին նվեր հղեց 3.000 մետր խորանարդ ատաղձ‚ հիվանդանոց 

մը լրիվ սարքով և այլն։ 

Իրոք‚ ներգաղթը մեր գաղութին մեջ ևս աննախընթաց ոգևորություն ստեղծեց։ 

Միայն գաղութներու մեջ ապրող հայ մը կրնա չափել ներգաղթի գործի մեծ նշա-

նակությունը։ Ներգաղթը արտասահմանի հայության փրկությունն է և միակ 

փրկությունը։ Ահա թե ինչու ամեն տեղ խելահեղ խանդավառություն կտիրե և 

բոլոր պանդուխտ հայորդիները անհամբեր կսպասեն 1947-ին կազմակերպվելիք 

կարավաններուն մեկնումին։ Հայը կուզե ամեն գնով իր պապերուն Հայրենիքը 
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վերադառնալ‚ որ այսօր‚ շնորհիվ Խորհրդային արդար և հզոր իշխանության եր-

ջանիկ է և ապահով։ Եվ ներգաղթի թռիչքը այլևս չի կարելի սանձել։ Ան ժո-

ղովրդական պահանջ մը դարձած է և գաղութահայության ղեկավարներս ստիպ-

ված ենք կրկին և կրկին անգամներ դիմել‚ խնդրել‚ որ ներգաղթը շարունակվի‚ 

շարունակվի անպայման։ 

... Գաղութիս «Հայկական ճակատի» ղեկավարությունը‚ որ գովելի ժրաջանու-

թյամբ նվիրված է ներգաղթի գործի կազմակերպության‚ ինչպես անցյալ տարի‚ 

այս տարի ևս‚ արդեն կատարած է նախապատրաստական աշխատանքները և 

հարկ եղած դիմումները կշարունակե կատարել պետական իշխանությանց մոտ‚ 

որպեսզի Խորհրդային Հայաստանի Կառավարությունը անդրադառնա իր այն 

որոշման վրա‚ որով այս տարվա ծրագրին մեջ չի նախատեսվիր ռումանահայ 

գաղթը։ «Հայաստանյան ճակատի» կենտրոնական ղեկավարության հետ համա-

խորհուրդ կերպով‚ ես պարտք կհամարեմ ինձ Ձեզ զեկուցանել այս բոլորը և 

առանձնապես խնդրել‚ որ բարի ըլլաք Ձերդ Վեհափառության ամբողջ հեղինա-

կությունը ի գործ դնել Խորհրդային Հայաստանի Կառավարության և Ներգաղթի 

Կենտրոնական Կոմիտեի Նախագահության առաջ‚ որպեսզի ռումանահայու-

թյունը չանտեսվի այս տարի և գոնե շուրջ երկու հազար հոգի արտոնություն 

ստանան Մայր Հայրենիք գալու։ Այս բանը անհետաձգելի պահանջ մը կդառնա‚ 

տրված ըլլալով մանավանդ մեր երկրին՝ Ռումանիո մեջ ստեղծված տնտեսական 

ծանր պայմանները‚ իբրև հետևանք քայքայիչ պատերազմին և վերջին երկու 

տարում աննախընթաց երաշտին։ Իրապես այսօր հայության մեծամասնությու-

նը հուսահատ կացության մը մատնված է։ Շատ շատերը բացարձակապես ան-

գործ են և օրե օր կմեծնա այն հայերու թիվը‚ որ ազգային իշխանությանց 

կստիպվին դիմել ապրուստի‚ հագուստի‚ փայտի‚ դեղորայքի և այլ կարիքներու 

համար։ Իսկ մեր ազգային իշխանությունները‚ այսօրվան պայմաններուն մեջ‚ 

այլևս ի վիճակի չեն իրենց ուսերուն վրա վերցնել այս հոգսը։ 

Ահա թե ինչու այս տարվան ներգաղթը առավել ևս անհրաժեշտ և անհետա-

ձգելի ազգային պահանջ մը կդառնա մեր գաղութին համար»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5311 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 
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Հունիսի 1. – Բուխարեստի «Տուտյան Մշակութային տան» դահլիճում‚ մեծաքանակ 

ունկնդիրների ներկայությամբ տեղի է ունենում Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տե-

ղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի հրապարակային դասախոսությունը՝ «Անհատ և հավաքա-

կանություն Սովետական իրականության մեջ» թեմայով։ 

Դասախոսությունն անցնում է աշխույժ‚ գործունյա մթնոլորտում‚ զեկուցողին 

տրվում են բազմաթիվ հարցեր։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1947 թ. № 45 (121)‚ հունիսի 1 («Տուտյան մշակու-
թային տուն»)։ 

 
Հունիսի 8. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի և 

«Հայաստանյան ճակատի» Կենտրոնական Կոմիտեի նախագահ Վահան Դանիելյանի հրա-

վերով‚ Մոսկվայի և Համայն Ռուսիո պատրիարք Ալեքսի սրբազանը այցելում է քաղաքի 

հայկական «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցին և հանդիպումներ է ունենում հավատացյալ 

հայերի հետ։ 

«Քանի մը հազարի հասնող հայեր եկեղեցի լեցվել են‚ որուն դռնեն մինչև փո-

ղոցի դարպասը գորգեր կփռվին։ Անոնց երկայնքով կազմված անցքեն երկու 

կողմը աշակերտներն ու ուսուցիչները‚ յուրաքանչյուրը ծաղկեփունջ մը բռնած‚ 

կշարվին։ Վեցական ռումեն և խորհրդային դրոշակներ ալ պարզված են երկու 

կողմերը։ 

Ս. Պատրիարքը կհասնի ժամը 17-ին և մուտքին առջև կընդունվի առաջնորդա-

կան փոխանորդ Տ. Վազգեն վարդապետին (իմա. Պալճյան. Ս.Շ.)‚ Թեմական 

Խորհուրդին «Հայաստանյան ճակատի» Կենտրոնական մարմնին և Եկեղեցա-

կան Խորհուրդին կողմե։ Այսպես կազմված թափորը գորգերու վրայեն կհառա-

ջանա դեպի եկեղեցի։ Աշակերտները անոր անցած ատեն ծաղկեփունջները կնե-

տեն գետին։ Նորին Սրբազնության շքախմբին մաս կկազմեին Լենինգրադի և 

Նովոգրոդի մետրոպոլիտը՝ Վիտալի արքեպիսկոպոսը‚ Խորհրդային դեսպանա-

տան կողմե Ն. Էլիբեկյան և Ֆյոդորով‚ Ռումինական Դավանությանց նախարա-

րության քարտուղար Հայր Դոկտ. Վասքա‚ այլ անձնավորություններ‚ ռուս և 

ռումեն հոգևորականներ»։ 

Նույն օրը. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում բարձր հյուրերին 

դիմավորելու «Բարի գալուստի» խոսքով հանդես են գալիս թեմի առաջնորդական փոխա-
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նորդ Վազգեն Պալճյանը և «Հայաստանյան ճակատի» Կենտրոնական կոմիտեի նախագահ 

Վահան Դանիելյանը։ 

Վազգեն Պալճյանի խոսքից. «Աստվածառաք մեծ և սուրբ հուզումներ կալեկոծեն 

մեր հոգիներն այս պահուս և մենք զՁեզ կդիմավորենք Ամենապատիվ սրբազան 

Հայրեր‚ խոր երախտագիտական զգացումով լեցված։ Մեր երախտագիտության 

մտածումը կուղղվի նաև Նորին Սրբության Նիկոդիմ պատրիարքին Ռումանիո և 

Ռումեն օրթոդոքս Սուրբ եկեղեցվո‚ որոնք մեզ այս առիթը ընծայեցին‚ երբ մենք 

իրենց լուսավոր օրինակին հետևելով՝ կրնանք ահա մեր մեջ ընդունիլ և մեծարել 

օրթոդոքս Սուրբ եկեղեցվո բարձր ներկայացուցիչները։ Հանուն Հայաստանյայց 

Սուրբ Եկեղեցվո‚ հանուն Ռումանահայ Թեմական Խորհուրդին և Բուխարեստի 

Թաղական Խորհուրդին‚ խոնարհաբար կխնդրենք Նորին Սրբության Ալեքսեյ 

Պատրիարքեն‚ Լենինգրադի և Նովգորոդի Սուրբ Մետրոպոլիտ Գրիգորիեն և 

Վադալիե Սուրբ արքեպիսկոպոսեն‚ որ ընդունին բարի գալուստի մեր քրիս-

տոնեական ողջույնը‚ ողջույն մը‚ որ կը բխի մեր բոլորիս որդիական անխառն 

սիրո ամենաջերմ զգացումներեն։ Օրթոդոքս Եկեղեցվո և մեր Հայաստանյայց 

Եկեղեցվո միջև միշտ ալ եղած են ամենասերտ բարեկամական կապեր և միշտ 

ալ պիտի ըլլան։ 

Բայց մեր եկեղեցիներու միջև գոյություն ունեցող եղբայրական սիրո և ներդաշ-

նակ գործակցության կապերը մենք տեսանք և զգացինք մանավանդ Ս. Էջմիած-

նա մեջ‚ 1945-ի Հայ Ազգային-Եկեղեցական ժողովին առթիվ (տես այդ թվականը‚ 

հունիսի 13 և հտն. Ս.Շ.)‚ Ամենայն Հայոց Վեհափառ կաթողիկոս Գեորգ Զ. 

Հայրապետի ոգվույն‚ խոսքին և գործին մեջ։ 

Ամենապատիվ Պատրիարք Հայր‚ իրապես Ամենայն Հայոց Հայրապետը Ձեր 

ճշմարիտ եղբայրն է ի Քրիստոս և այն քաջ հովվապետը‚ որ Խորհրդային Հայ-

րենիքի պաշտպանության համար մղված կռվի ծանր‚ բայց հերոսական օրերուն‚ 

հանդես եկավ որպես Ձեզ մարտակից եղբայր‚ մարտի և հաղթանակի հրավեր 

կարդալով իր ժողովրդին։ ՈՒ այսօր ալ ամենայն Հայոց Հայրապետը Ձերդ 

Սրբազնության կողքին միշտ արթուն ու ապահով պահապան մըն է Սովետա-

կան ժողովուրդներու եղբայրության և Ձեզ միշտ աղոթակից ըլլալով‚ Ան‚ հանուն 

Հայաստանյայց Աստվածակառույց Եկեղեցվույն կօրհնե մեծ ու ազնիվ ռուս 

ժողովուրդը։ Սուրբ Էջմիածինը միշտ պիտի աղոթե և պիտի գործե Խորհրդային 
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Միության ժողովուրդներու եղբայրության‚ խաղաղության և ազատության‚ ու 

անոնց մեծ ու միացյալ Հայրենիքին փառքին համար»։ 

Պատասխան խոսքում Մոսկվայի և Համայն Ռուսիո Պատրիարք Ալեքսի սրբա-

զանը ասել է. «Ես շատ ուրախ եմ‚ որ կայցելեմ Ձեր եկեղեցին և համայնքը‚ որ 

այնքան սիրով կապված կտեսնեմ իր եկեղեցիին։ Ես Ձեր կաթողիկոսին‚ Նորին 

Սրբություն Գեորգ Զ.-ի հետ մշտապես նամակագրության մեջ եմ։ Ես կճանչնամ 

Ձեր եկեղեցվո բազմաթիվ հովիվները։ Անոնցմե շատերու հետ ծանոթանալու 

առիթ եմ ունեցած նաև արտասահմանի մեջ‚ այսպես՝ Եգիպտոս‚ Երուսաղեմ‚ 

Բեյրութ‚ Անթիլիաս‚ Թեհրան և այլ վայրեր։ Ամեն տեղ վայելած եմ անոնց հյու-

րասիրությունը և սքանչացած եմ անոնց կրոնական ու ազգային հաստատու-

թյուններուն վրա։ Ով որ եկեղեցական պատմությունը գիտե‚ անոր ծանոթ է‚ թե 

հայ ժողովուրդը գտնվելով ազգային-քաղաքական դժվարագույն պայմաններու 

մեջ‚ Հայ Եկեղեցին չկրցավ 451 թվին Քաղկեդոնի տիեզերական ժողովին ղրկել 

իր ներկայացուցիչները‚ որմե պետո հայ եկեղեցին առանձնացավ։ Բայց և 

այնպես մենք՝ բոլոր քրիստոնյաներս միևնույն Աստվածը կպաշտենք‚ ուստի և 

ես կկարծեմ‚ որ բաժնված եկեղեցիները նորեն կմիանան խաղաղության սուրբ 

գործին շուրջ‚ և մենք բոլորս մեր լեզուներով կընենք մեր պատարագները «որ-

պէս յերկինս և յերկրի» (այս վերջին բառերը Պատրիարքն արտասանել է 

հայերեն)։ 

Կօրհնեմ Ձեզ բոլորիդ և ձեր ամբողջ համայնքը»։ 

Հունիսի 9. – Մոսկվայի և Համայն Ռուսիո  Պատրիարք Ալեքսիի հեռագիրը Բուխա-

րեստից՝ Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանին՝ Բուխարեստի 

հայկական համայնքի և նրա առաջնորդների կողմից իրեն ցույց տրված ընդունելության 

մասին։ 

Հեռագիրը. «ՀՍՍՀ‚ Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին. 

Այսօր այցելեցի Բուխարեստի Հայոց եկեղեցի։ Իմ սրտագին ողջույնն եմ հղում 

Ձերդ Վեհափառության։ Սքանչելի տպավորություն ստացա այստեղի հայկական 

գաղութից։ 

Ալեքսի‚ Պատրիարք Համայն Ռուսիո»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5311(«Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 
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Հունիսի 14. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի և 

Թեմական Խորհրդի նախագահ Ա. Պոյաճյանի համատեղ ստորագրությունները կրող նա-

մակը‚ ուղարկված Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ օծության 

Վեհափառ Հայրապետ և Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Նամակագիրները 

զեկուցում են Վեհափառ Հայրապետին մայիսի 25-ին իրենց մոտ տեղի ունեցած տոնակա-

տարության‚ ինչպես նաև Մոսկվայի և Համայն Ռուսիո  Պատրիարք Ալեքսիին գաղութում 

ցույց տված ընդունելության համար։ 

«Նորին Սրբություն Ալեքսեյ Պատրիարքը և իր ընկերները «Հրաշափառով» ըն-

դունվեցան եկեղեցվո մեջ‚ որտեղ տեղի ունեցավ գոհաբանական մաղթանք մը 

քառաձայն երգչախմբի ընկերակցությամբ։ Ապա Առաջնորդական Տեղապահ 

Վազգեն վարդապետը հայերեն լեզվով բարի գալուստի խոսքը արտասանեց‚ որ 

անմիջապես ռուսերեն և ռումեն լեզուներու թարգմանվեցավ։ Պատասխանեց 

Նորին Սրբություն Ալեքսեյ Պատրիարքը‚ իր գոհունակությունը հայտնելով իրեն 

ցույց տրված մեծարանքի համար։ 

Եկեղեցական արարողութենեն վերջ‚ «Տուտյան Մշակութային տան» սրահին 

մեջ‚ որուն ընթացքին խոսք առնելով‚ պարոն Վահան Դանիելյան‚ հանուն «Հա-

յաստանյան ճակատի»‚ բարի գալուստ մաղթեց Նորին Սրբության։ 

Բարձրաստիճան հյուրերը մոտ երկու ժամ տևող այս այցելութենեն վերջ մեկ-

նեցան‚ խուռն բազմության խանդավառ ծափերու որոտին տակ»։ 

Նույն տեղում։ 

Կեսեր. – Բուխարեստի «Գր. Զամպաքճյան» փողոցի վրա իր գոյությունն է սկսում գե-

ղարվեստական նկարների ու քանդակների «Զամպաքճյան» թանգարանը։ Այն պարունա-

կում է մինչև 250 ցուցանմուշներ‚ որոնք տարիների ընթացքում հավաքել և նշված թվակա-

նին ինքնակամ Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետությանն էր նվիրել ար-

վեստագետ‚ Ռումինական Ակադեմիայի թղթակից-անդամ (1948 թ.) Գրիգոր Հակոբի Զամ-

պաքճյանը։ Թանգարանի կազմակերպման գործում‚ ի թիվս այլոց‚ իր մասնակցությունն էր 

բերել Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը։ 

«Սևան (ամսագիր)»‚ 1957 թ. № 7‚ հուլիս («Զամպաքճյան թանգարանի հիմ-

նադրության տասնամյակը»)։ 

 

Օգոստոսի 5. – Ռումինիայի Խորհրդային դեսպան Ս.Ի.Քաֆթարաձեն իր կնոջ և 

դստեր հետ‚ դեսպանատան կցորդ Ս. Էլչիբեկյանի ուղեկցությամբ այցելում են Բուխարես-



308 
 

տի «Հայ մշակույթի տան» կենտրոնական սրահում բացված և «Հայաստանյան ճակատի» 

ջանքերով կազմակերպված Արտելների ցուցահանդեսը։ Բարձրաստիճան հյուրերին դի-

մավորում են Թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը‚  «Հայաստանյան 

ճակատի» ղեկավար Վահան Դանիելյանը և ուրիշներ։ 

Ցուցահանդեսը դիտելուց հետո‚ հյուրերը «մեծարվեցան շամպանիայով և խմորեղե-

նով‚ որից հետո «Հայաստանյան ճակատի» նախագահ ընկ. Վահան Դանիելյան‚ Առաջնոր-

դական փոխանորդ Վազգեն վարդապետ և արտելի նախագահ ընկ. Պարթև‚ պատշաճ 

խոսքերով շնորհակալություն հայտնեցին հյուրերուն‚ մանավանդ այն բարձր ուշադրու-

թյան համար‚ զոր պարոն Քաֆթարաձե‚ ինչպես միշտ‚ այս անգամ ևս ցույց տվավ Ռոմա-

նահայ գաղութին հանդեպ»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1947 թ. № 55 (131)‚ օգոստոսի 10 («Տեղական 

լուրեր»)։ 

 

Օգոստոսի 13. – Սուրբ Աստվածածնա տոնակատարության կապակցությամբ Սու-

չավա ժամանած՝ Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը‚ 

տեղի հայկական  «Ս. Հաճկատար» եկեղեցում հավուր պատշաճի պատարագ է մատու-

ցում։ 

Այս առթիվ վանքի «ՈՒխտավորներու հիշատակությանց մատյանում» Վազգեն 

վարդապետը հետևյալն է գրել. «Մոտ չորս տարի վերջ (ակնարկում է 1943 թ. 

հոկտեմբերի 14-ի իր ուղևորությունը. տես մեզ մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.)‚ ահա 

կրկին Հաճկատար կգտնվիմ‚ Սուրբ Աստվածածնո առթիվ սուրբ պատարագ մա-

տուցանելու համար։ Մորս հետ եկա քանի մը օր վանքին մեջ բնակելու ուխտով։ 

Եկեղեցին և շրջաբակը գտա ավելի անխնամ վիճակի մը մեջ‚ քան 1943-ին։ Ան-

շուշտ անցնող պատերազմի հետքերը հոս ալ նկատելի են։ Աղոթենք Աստուծո‚ 

որ մեզ ուժ ու կարողություն տա‚ որպեսզի ավելի լրջորեն կարենանք այս սրբա-

վայրին մասին խորհիլ և միջոցներ ձեռք առնել‚ զայն ավելի պայծառ վիճակի մը 

հասցնելու համար»։ 

Իսկ Վազգեն վարդապետի մայրը՝ Սիրանույշ Պալճյանը‚ նույն առիթով հե-

տևյալն է գրել. «Եկա Հաճկատար‚ Սուրբ Աստվածածնա տոնին որպես ուխ-

տավոր։ Բարձրյալն Աստված մեր աղոթքը և խնդրանքը ընդունելի ընե և մաղ-

թենք‚ որ առաջիկա տարին խաղաղությամբ և առողջությամբ արժանի ըլլանք 
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դարձյալ այցելելու և փառաբանելու Սուրբ Աստվածածնա տոնը Սուրբ Հաճկա-

տար վանքին մեջ»։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Քաղ-
վածքներ Հաճկատար Ս. Աստվածածին վանքի ուխտավորներու հիշատակա-
րանաց մատյանեն»)։ 

Օգոստոսի 15. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյա-

նը‚  մոր՝ Սիրանույշ Պալճյանի հետ դուրս են գալիս Սուչավայից‚ Բուխարեստ վերադառ-

նալու համար։ Վերջիններս նույն օրը երեկոյան հասնում են Բուխարեստ։ 

Նույն տեղում։ 

Օգոստոսի 19. – Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի հանձնարարությամբ՝ Տ. Կա-

րապետ եպիսկոպոս Մազլըմյանի հեռագիրը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնից Բուխարեստ‚ 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանին։ «Գերագույն Հոգևոր 

Խորհուրդը առաջարկում է Ձեզ շտապ կարգով վիզա ստանալ և ներկայանալ Վեհափառ 

Հայրապետին‚ զեկուցելու թեմի դրության մասին այն հաշվով‚ որ ծննդյան տոներին 

վերադառնաք Բուխարեստ»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5309 («Կոնդակ‚ հեռագրեր‚ գրություններ...»)։ 

Օգոստոսի 20. – Ռումինահայ Թեմական Խորհրդի փոխնախագահներ Երվանդ Մի-

լիտոնյանի և Արտաշես Պոյաճյանի‚ Թեմական Խորհրդի անդամներ Արամ Ճապուրովի‚ 

Գալուստ Ասվատուրովի‚ Սարգիս Փափազյանի‚ Գարեգին Բարսեղյանի‚ Հմայակ Քելլերյա-

նի և Հակոբ Ադիամանյանի համատեղ ստորագրությունները կրող նամակը Բուխարեստից՝ 

Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծության Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետ և Կաթողիկոս 

Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Թեմական խորհուրդը խնդրում է ծայրագունության աստիճան շնորհել 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանին‚ և պաշտոնապես 

հաստատել նրան այդ աստիճանում։ 

Նամակը. «Թեմական խորհուրդս անդրադառնալով թեմիս առաջնորդական 

աթոռին շուրջ ստեղծված կացության‚ կհամարձակի Ձերդ Վեհափառության 

զեկուցանելու հետևյալը։ 

Մեր թեմին առաջնորդական աթոռին թափուր մնալովը‚ մեր նախկին Առաջ-

նորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանը‚ որ իր այս տիտղոսին 
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և պաշտոնին մեջ ավելի լրիվ կներկայացներ մեր Եկեղեցին ու Թեմը‚ այսօր սոսկ 

փոխանորդի հանգամանքին մեջ թողնելով զինքը‚ տեսակ մը նվազեցուցած է իր 

աթոռին առաջվան հեղինակությունը։ 

Այս նկատառումեն դրդված և հիմնվելով 1946 թ. մայիսի Պատգամավորական 

ժողովին որոշման վրա (տես մեզ մոտ՝ 1946 թ. մայիսի 26. Ս.Շ.)‚ կրկին անգամ 

Ձերդ Վեհափառության ուշադրությանը կհանձնենք Տ. Վազգեն վարդապետ 

Պալճյանին Ծայրագունության աստիճան շնորհելու խնդիրը‚ ի հարկին կոչելով 

զնա այս նպատակի համար Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ ներկա ներգաղթի կարա-

վանի հետ‚ որ տեղի պիտի ունենա տարվույս հոկտեմբերի սկզբին։ Եթե մեր այս 

միջնորդությունը հարգվի‚ կխնդրենք‚ որ Վեհափառությանդ որոշումը մեզի 

հայտնվեր հեռագրով։ 

Թեմական Խորհուրդին համեստ կարծիքով‚ եթե Տ. Վազգեն վարդապետը քա-

ջալերվի ծայրագունության աստիճանով և միաժամանակ կարգվի ժամանակա-

վոր առաջնորդի պաշտոնին մեջ‚ մինչև համապատասխան ընտրություն կա-

տարվելը‚ շատ ավելի հաջող և արժանավայել կերպով պիտի կարենար ներկա-

յացնել մեր եկեղեցին և թեմը ի աչս Ս. Էջմիածնի‚ Խորհրդային Հայաստանի‚ այլև 

Ռումեն դեմոկրատ պետության և օտար եկեղեցիներու‚ նամանավանդ որ ան 

քաջ ծանոթ է երկրիս օրենքներուն և կտիրապետե պետական լեզուն։ 

Վստահ ենք‚ որ Տ. Վազգեն վարդապետը‚ շնորհիվ իր անձնական բարձր հատ-

կություններու‚ հեզ ու խաղաղասեր բնավորության‚ համեստ ու պարկեշտ վարք 

ու բարքի և վերջապես վայելելով բոլորի համակրանքը և սերը‚ միանգամայն պի-

տի արդարացնի Ձերդ Վեհափառության այս բարձր ուշադրությունը‚ մխիթա-

րելով և մեզ իր արժանավոր եկեղեցականի մը հանգամանքով։ 

Մատչելով ի համբույր Վեհափառությանդ Սուրբ Աջոյն և հայցելով Ձեր Հայրա-

պետական օրհնությունը‚ մնամք Վեհափառությանդ խոնարհ որդիք. 

Ստորագրություններ 

Կնիք» 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5299 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 
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Օգոստոսի 21. – Մոսկվայի և Համայն Ռուսիո Պատրիարք Ալեքսիի հեռագիրը Մոսկ-

վայից՝ Բուխարեստ‚ Ռոմինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանին‚ 

հետևյալ բովանդակությամբ. «Շնորհակալություններս կհայտնեմ իմ՝ Ձեր եկեղեցին այցե-

լությանս իբր բարի հիշատակ ղրկված նկարին համար»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1947 թ. № 57 (133)‚ օգոստոսի 24 («Վերջին ժամ»)։ 

Օգոստոսի 24. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյա-

նի նամակը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծություն Վեհափառ 

Հայրապետ և Ս. Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին»։ Նամակագիրն 

անդրադառնում է իր տնօրինության ներքո գտնվող թեմի հետ առնչվող մի քանի հարցերի։ 

Նամակը. «Վեհափառ Տեր. 

Անհուն ուրախությամբ ստացանք Ձերդ Վեհափառության հեռագիրը‚ որով կա-

վետեիք մեզ‚ թե Ռումինահայ ներգաղթի նկատմամբ՝ մեր 29 մայիս 1947 թվակիր 

դիմումին (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.) հաճած եք ընթացք տալ Ձերդ 

բարձր միջնորդությամբ։ Եվ իրոք‚ քանի մը օր վերջ‚ այս ավետաբեր հեռագրին 

հաջորդեց Խորհրդային Հայաստանի բարեխնամ կառավարության պաշտոնա-

կան հրահանգումը‚ որով կարտոնվի 1500 հայերի ներգաղթը Ռումինիայեն‚ այս 

տարվան ընթացքին։ 

Խորապես համոզված‚ որ Ձերդ Սուրբ Օծության հեղինակավոր միջամտու-

թյունը պատկան իշխանությանց մոտ իր մեծ նշանակությունն է ունեցած առա-

ջադրված խնդրույն նպաստավոր լուծման կապակցությամբ‚ հանուն Թեմական 

Խորհրդիս և հանուն մեր ամբողջ ժողովրդին‚ մեր խորին շնորհակալությունը և 

ամենաջերմ երախտագիտությունը կհայտնենք Ձերդ Վեհափառության‚ վասնզի 

այս բարի լուրը իսկական փրկարար ավետիս մը և օրհնություն մը եղավ մեր 

հայրենասեր գաղութին համար։ Միաժամանակ ջերմապես պիտի խնդրենք Ձեզ-

մե Վեհափառ Տեր‚ որ մեր թեմի երախտագիտական զգացումներու թարգմանը 

հանդիսանաք մեր հարազատ Հայրենիքի՝ Խորհրդային Հայաստանի կառավա-

րության և ներգաղթի կենտրոնական մարմնի նախագահության մոտ‚ ռումանա-

հայ գաղութի հանդեպ իրենց ցույց տված այս հույժ բարյացակամ և հոգատար 

վերաբերմունքի համար։ 
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Թող ապրի՛ն‚ շատ ապրին Խորհրդային հայրենիքի ժողովրդանվեր վարիչները։ 

Ընդունեցեք խնդրեմ Վեհափառ Տեր‚ իմ ալ երախտագիտական զգացմանց և որ-

դիական ամենախոնարհ սիրո հավաստին և թույլ տվեք մատչիլ ի համբույր 

Ս.Օծությանդ Աջույն. 

Առաջնորդական փոխանորդ՝ 

Վազգեն վարդապետ»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ. № 5311 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Օգոստոսի 26. – Ռումինիայի հայկական «Հայաստանյան ճակատ» հասարակական 

կազմակերպության Կենտրոնական Կոմիտեի նախագահ Վահան Դանիելյանի և քարտու-

ղար Հարություն Պապոյանի համատեղ ստորագրությունները կրող նամակը Բուխարես-

տից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծություն Ծայրագույն Պատրիարք և Կաթո-

ղիկոս Ամենայն Հայոց  Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին»։ «Հայաստանյան ճակատ»  կազմակեր-

պությունը խնդրում էր Տ. Վազգեն Պալճյանին պաշտոնապես հաստատել Ռումինահայ թե-

մի առաջնորդական տեղապահի պաշտոնում։ 

Նամակը. «Հայաստանյան ճակատի» Կենտրոնական Կոմիտեն‚ վերահասու ըլ-

լալով Ռումանահայ Թեմի ներկա կացության‚ և ի նկատի ունենալով‚ որ առաջ-

նորդական աթոռը թափուր է մնացած‚ իսկ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյան չու-

նի համապատասխան լիազորություններ արժանավայել ձևով ներկայացնելու 

զայն ի աչս Խորհրդային և Ռումեն պետական իշխանությանց‚ մյուս կողմեն‚ նա-

խանձախնդիր ըլլալով‚ որ Սփյուռքի ազգային բոլոր մարմինները ինչքան հնա-

րավոր է ավելի լավ գործեն և կապված ըլլան իրար հետ միասնական սերտ կա-

պերով‚ – այսու կխնդրե Ձերդ Վեհափառութենեն‚ որ բարեհաճիք նշանակել Տ. 

Վազգեն վարդապետը Ռոմանահայ թեմի տեղապահի պաշտոնին‚ մինչև որ Թե-

մական Պատգամավորական ժողովը ընտրե նոր թեմական առաջնորդ։ 

Համոզված‚ որ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյան պիտի կարենա արդարացնել 

Ձերդ Վեհափառության վստահությունը‚ մնամք խորին ակնածությամբ‚ ի դիմաց 

«Հայաստանյան ճակատի» 
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Նախագահ    Ընդհանուր քարտուղար 

(ստորագրություն)   (ստորագրություն) 

Նույն տեղում։ 

Սեպտեմբերի 8. -  Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վար-

դապետ Պալճյանի նամակը Բուխարեստից Ռոման (Հյուս. Ռումինիա)‚ Տաճատ քահանա 

Մելքոնյանին։ Պատասխանելով վերջինիս անհարգալից նամակին‚ որ Սուչավա ավանդա-

կան ուխտագնացության գնալը (տե՛ս մեզ մոտ՝ 1947 թ. օգոստոսի 12 և հտն.) «թեթևորեն 

շարժվիլ և այդ մառախլապատ եղանակին ուխտն ու զվարճություն փնտռել է»‚ որ «կանո-

նադրության ծռթած հոդվածներուն հետևելով՝ մեղքը Ձեր վզին‚ վերջը չի զղջաք»‚ Վազգեն 

վարդապետը գրում էր. «Խեղաթյուրումներով‚ հեգնանքներով և սպառնալիքներով‚ վստահ 

եղեք‚ թե որևէ լուրջ գործ չեք կրնար ընել»‚ որ՝«մեկ անգամ ընդմիշտ պետք է գիտնաք‚ թե ես 

ինքնագլուխ գործող անձ մը չեմ և չեմ ալ ուզեր ըլլալ։ Կգործեմ թեմական Խորհուրդի հետ 

միասին և կանոնադրությամբ» ։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ. № 5314 («Գործ Տաճատ Մելքոնյան քահանայի...»)։ 

Հոկտեմբերի 6. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանը երկու մեքե-

նագիր էջի սահմաններում գրի է առնում իր մտորումները Ռումինահայ ամբողջ թեմի‚ նոր-

ընտիր առաջնորդի հավանական թեկնածուի‚ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն 

Պալճյանի և այլ հարցերի մասին։ 

Հոկտեմբերի 10. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդա-

պետ Պալճյանի նամակը Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծու-

թյան Վեհափառ Հայրապետ և Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Նամակա-

գիրը բարձրացնում է մի քանի հարցեր՝ կապված ռումինահայության ներգաղթի և Մայր 

Աթոռին նյութական օգնություն ցույց տալու հետ։ 

Նամակը. «Օգտվելով մեր երկրեն ներգաղթողներու քարավանի մեկնումեն‚ 

պարտք համարեցինք թեմիս համեստ նվերը հղելու Սուրբ Էջմիածնին‚ ի նշան 

ռումինահայոց որդիական ամենաջերմ սիրույն և գուրգուրանքին‚ խնդրելով‚ որ 

բարեհաճիք զայդ ընդունել ու հատկացնել Մայր Աթոռի միաբանության և հո-

գևոր ճեմարանի կարիքներուն‚ ըստ Ձերդ Վեհափառության հայեցողության։ 
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Ձերդ Ս. Օծության հասցեով հղված այս իրերը ամփոփված են հինգ սնդուկնե-

րու և երկու հակերու մեջ‚ որոնց պարունակությունը նշված է ներփակ գտնվող 

յոթ ցուցակներում (այդ ցուցակները չկային ոչ նամակին կից և ոչ էլ Գերագույն 

Հոգևոր Խորհրդի արխիվում. Ս.Շ.)։ Պարոն դոկտ. Արտաշես Տիրացյան‚ պատվի-

րակ 1945 թ. Ազգային Եկեղեցական Ժողովին‚ որ այսօր կարավանով դեպի Հայ-

րենիք կուգա‚ մեր կողմեն լիազորված է Ձերդ Վեհափառության հանձնելու սույն 

գրությունը և ցուցակները։ 

Այս առիթով երջանկություն է մեզ համար հաղորդել նաև Ձեզ‚ թե ռումանահայ 

գաղութս իր «Հայաստանյան ճակատի» կազմակերպության միջոցավ մեր թան-

կագին Խորհրդային Հայաստանի իշխանության նվեր կհղե 1500 խորանարդ 

մետր ատաղձ։ 

Որդիական անխառն զգացումներով մատչելով ի համբույր Ս.Օծությանդ 

Աջույն։ 

(ստորագրություն)»։ 

Ծանոթություն. Նամակի վրա Գեորգ Զ. Կաթողիկոսի հետևյալ մակագրությունն 

է. «Գոհունակությամբ ընդունել և օրհնության կոնդակ ուղարկել. Գևորգ 

Կ[ա]թ[ո]ղ[իկոս]»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 
գործ. № 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հոկտեմբերի 12. – Բուխարեստում տեղի է ունենում ռումինահայերի բողոքի մեծ մի-

տինգ‚ նվիրված նրան‚ որ Պարսկաստանում տեղի ոստիկանությունը ֆիզիկական ուժ և 

կոպիտ բռնություն գործադրելու միջոցով‚ արգելել էր իրանահայերի ներգաղթը Խորհրդա-

յին Հայաստան։ Միտինգի մասնակիցները Վահան Դանիելյանի և Ռումինահայ թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի ստորագրությամբ‚ բողոքի հեռագիր են 

ուղարկում Պարսկաստանի վարչապետ Կավամ Սալթանեհին‚ պահանջելով վերջ տալ 

ոստիկանական կամայականություններին։ 

Իրանի վարչապետը նույն թվականի հոկտեմբերի 23-ին ուղարկում է հետևյալ 

պատասխանը. 
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«Նախագահություն‚ Վահան Դանիելյանին և Վազգեն վարդապետին. Իրանի 

կառավարությունը  ոչ մեկ որոշում չէ տված իրանահայերու ներգաղթին դեմ‚ դե-

պի Խորհրդային երկրները։ 

Վարչապետ Կավամ Սալթանեհ.»։ 

Դրան որպես պատասխան‚ Թեհրան է առաքվում Վահան Դանիելյանի ՚և Վազ-

գեն վարդապետի համատեղ ստորագրությունը կրող երկրորդ հեռագիրը‚ հե-

տևյալ բովանդակությամբ. 

«Պարոն վարչապետ Կավամ Սալթանեհ. 

Ստացանք Ձեր հոկտեմբերի հեռագիրը։ Քանի որ Ձեր կառավարությունը‚ ըստ 

Ձեր հայտարարության‚ որևէ որոշում չէ տված իրանահայերու ներգաղթին դեմ‚ 

հաճեցեք տնօրինել‚ որ կառավարությանդ ստորադաս մարմինները արգելք 

չհանդիսանան իրանահայ մեր եղբայրներներուն‚ օր առաջ Խորհրդային Հայաս-

տան մեկնելուն։ 

Վազգեն վարդապետ»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1947 թ. № 63 (147)‚ նոյեմբերի 2 («Վարչապետ 
Կավամ Սալթանեհի պատասխանին առթիվ»)։ 

Նոյեմբերի 7.- Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում Ռումի-

նահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի նախագահությամբ‚ տեղի է 

ունենում հանդիսավոր գոհաբանական մաղթանքի արարողություն‚ նվիրված Հոկտեմբեր-

յան հեղափոխության 30-րդ տարելիցին։ Եկեղեցին «կհորդեր խուռն բազմությամբ մը»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1947 թ. № 64 (148)‚ նոյեմբերի 9 («Գոհաբանական 

աղոթք»)։ 

Նոյեմբերի 9. – Բուխարեստում հանդիսավոր պայմաններում տեղի է ունենում հայ-

կական «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցու վերստին օծումը‚ քանզի «ներքին մաքրության 

գործը լրացած էր»։ Ապա մատուցվում է հավուր պատշաճի Ս. Պատարագ։ Եկեղեցու վերա-

օծումը և Ս. Պատարագի արարողությունը կատարում էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդա-

կան տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանը։ 

Նույն տեղում («Ծանուցում»)։ 
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Նոյեմբերի 11. – Բուխարեստի «Հայ Մշակույթի տան» դահլիճում հանդիսավորու-

թյամբ նշվում է Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս‚ ականավոր հայագետ-բանասեր Գա-

րեգին Ա. Հովսեփյանի ծննդյան 80‚ հայագիտական-բանասիրական գործունեության 50 և 

եպիսկոպոսական ձեռնադրության 30-ամյա եռյակ հոբելյանը։ Մեծավաստակ հոբելյարի 

կյանքի և գիտական-մշակութային‚ հոգևորական գործունեության մասին զեկուցումներով 

հանդես են գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ 

Պալճյանը և դոկտ. Արտաշես Տիրացյանը։ 

Վազգեն վարդապետի ճառից. (Իրեն վստահված թեմի անունից Գարեգին Հով-

սեփյանին ողջունելուց և նրա համառոտ կենսագրությունը շարադրելուց հետո) 

«Ամեն տեղ‚ իր վարչական ու կազմակերպչական աշխատանքներուն հետ զու-

գահեռաբար‚ անդուլ կերպով Իր ուսումնասիրությունները կշարունակե։ Հայաս-

տանի‚ Երուսաղեմի‚ Անթիլիասի‚ Վիեննայի ու Վենետիկի հայ մատենադարան-

ներն ու ձեռագրադարանները այն կենտրոններն են‚ ուր Վեհափառը ամիսներ ու 

տարիներ շարունակ պրպտած‚ ուսումնասիրած է հայ ժողովրդի անցյալն ու հին 

արվեստը‚ գրչությունն ու մանրանկարչությունը մասնավորապես։ Հոբելյարին 

ցարդ հրատարակած գործերու թիվը քանի մը տասնյակ հատորներու կհասնի։ 

Մեծ է թիվը նաև Իր այն աշխատություններու‚ որոնք հրատարակվելու համար 

հերթի կսպասեն։ Անոնց մեջ ամենանշանավորներն են «Հիշատակարանք ձե-

ռագրաց» հավաքածուն‚ բաղկացած երեք ստվար հատորներե և «Գրչագրաց 

արվեստը հին հայոց մեջ» խոշոր գործը‚ որ Վեհափառին հեղինակություններուն 

գլուխգործոցը պիտի ըլլա։ 

Գարեգին Կաթողիկոս անզուգական և մեծ է նաև որպես քարոզիչ ու հռետոր‚ 

մեծ Իր խոսքին պարզությամբը‚ ջերմությամբը և թռիչքներովը։ Հավատքին հուրը 

կա Իր մեջ‚ թև ունին Իր զգացումներն ու մտածումները‚ և մեր ամբողջ պատ-

մությունն է‚ որ իր հոգվույն մեջ կենդանություն և լեզու կառնե։ Իր ուխտին հա-

վատարիմ մաքուր և ներշնչյալ հոգևորական‚ քաջ առաջնորդ և Հովվապետ Իր 

սիրելի ժողովրդին‚ անհոգնաբեկ ու կռշադատ պրպտող հայ անցյալին‚ հմուտ և 

տաղանդավոր քննադատ հայ հին արվեստին‚ նվիրված ու խանդավառ հայրե-

նասեր‚ – ահա թե ով է մեր այսօրվան հոբելյարը‚ Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս 

Գարեգին Ա.։ 
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Փա՜ռք‚ պատի՜վ և երկա՜ր կյանք մեծ Հայրապետին։ 

Հայ ժողովուրդը անհուն երախտագիտական զգացումով կխոնարհի Անոր 

զմայլելի վաստակին առջև‚ և «պատվելով այս հոյակապ հոգևորականը‚ Ազգը 

ինքզինքն է‚ որ կպատվե»»։ 

«Էջմիածին»‚ 1948թ. № 3-4‚ մարտ-ապրիլ («Հայաստանյայց եկեղեցին 
Սփյուռքի մեջ»)։ 

 

Նոյեմբերի 16. – Բուխարեստի «Հայաստանյան ճակատ» շաբաթաթերթը արևմտա-

հայերեն հրատարակում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն 

Պալճյանի՝ Կաթողիկոս Գարեգին Հովսեփյանին նվիրված եռյակ հոբելյանական հանդիսու-

թյան ժամանակ արտասանած ճառը‚ «Տանն Կիլիկիո Հայրապետ Տ. Գարեգին Ա. Կա-

թողիկոսի 80-ամյակը» խորագրով։ Նույնությամբ արտատպել է «Էջմիածին» ամսագիրը‚ 

1948 թ. № 3-4-ում (մարտ-ապրիլ)‚ որից հետո զետեղվել է Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում 

հրատարակված «Վազգեն Ա. Հայրապետ Հայոց. Կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ» 

ժողովածվում (էջ 350-351)։ 

Նոյեմբերի 29. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում առա-

վոտյան ժ. 11-ին‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի 

նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում գոհաբանական աղոթքի արարողություն‚ նվիրված 

Հայաստանի Խորհրդայնացման 27-րդ տարեդարձին։ 

«Պաշտամունքի և փառաբանության երկրորդ արտահայտությունը‚ – այս առ-

թիվ գրում էր «Հայաստանյան ճակատ» շաբաթաթերթը‚ – տեղի կունենա Հայոց 

եկեղեցիին մեջ‚ ի ներկայության պաշտոնական մարմիններու‚ ծխականներու‚ 

ուսուցիչներու և աշակերտության։ Այս պահուս հայ եկեղեցին Հայրենիքի խորա-

նի մը վերածված է. էլեկտրական բոլոր լույսերը՝ աստղերու և սուտակներու պես 

կշողան... խունկին ծուխը՝ բողոքի մը պես կբարձրանա... ՈՒ հայ եկեղեցին 

կօրհնե Խորհրդային Հայաստանի փառքն ու հաղթանակը‚ կփառաբանե հայոց 

Անկախության թվականը‚ փառապանծ նոյեմբերի 29-ը‚ որ վերջ տվավ հայոց 

տառապանքին‚ ստրկության‚ կերտելով հայ ժողովրդին ազատությունը՝ ռոշնա-

կան (իմա՝ լուսավոր‚ պայծառ. Ս.Շ.) և հավերժական »։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1947 թ. № 72 (148)‚ դեկտեմբերի 7 («Փառատոն ի 

պատիվ վեհապանծ նոյեմբեր 29-ի»)։ 
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Նոյեմբերի 29. - Բուխարեստի «Խորհրդային Միության հետ բարեկամական կապերի 

Ռումինական ընկերության» («ԱՌԼՈՒՍ») դահլիճում‚ «Հայաստանյան ճակատի» նախա-

ձեռնությամբ‚ տեղի է ունենում հանդիսավոր երեկո‚ նվիրված Հայաստանում Խորհրդային 

կարգերի հաստատման 27-րդ տարեդարձին։ Նախագահության կազմում են «Հայաստան-

յան ճակատի» ղեկավար Հարություն Պապոյանը‚ Տեղեկատվությանց նախարար Օգտավ 

Լիվեզյանուն‚ Խորհրդային դեսպանատան ավագ քարտուղար Շուտովը‚ Ռումինահայ թե-

մի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը‚ Բուխարեստի Խորհրդային բանակի  

կայազորի հրամանատար Պունյաշինը‚ Բուխարեստի Խորհրդային դեսպանատան հյու-

պատոս Ս. Էլչիբեկյանը և ուրիշներ։ 

Հանդիսավոպ նիստին‚ ի թիվս այլոց (Վ. Դանիելյան‚ Հ. Պապոյան‚ Շուտով և այլն)‚ 

ելույթով հանդես է գալիս թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճ-

յանը։ 

Ելույթը. «Հայ ժողովուրդը 29 նոյեմբերը կդիմավորե այնպես‚ ինչպես քրիստոն-

յան Հիսուսի փրկագործ հարությունը։ Այս պահուս‚ բոլոր հայերուս հոգիներ 

ամենաազնիվ հույզերով կլեցվին ու մեր գիտակցության հորիզոնին վրա լուսա-

վոր միտքը կշողա‚ թե հայու Հայրենիքը այլևս ապահովության‚ վերաշինության 

ու հառաջդիմության մեջ է։ 

Մենք լավ գիտենք մեր պատմությունը։ Դարեր շարունակ‚ մինչև 1920‚ Հայոց 

Աշխարհը արցունքի հովիտ էր‚ անոր կապար երկնքին վրա գրած էր. «Այստեղ 

մեռած է ամեն հույս»։ Իրոք‚ հայոց բոլոր հույսերը մեռան հակառակ այն ատեն-

վան մեծ պետություններու հանդիսավոր խոստումներուն և պաշտոնական 

հանձնարարություններուն։ Եվ այն պահուն‚ երբ մեր ժողովուրդի դահիճը‚ թուրք 

իմպերիալիզմը‚ կսպառնար ռուսական մասին վրա ապրող հայությանն ալ 

ոչնչացնել‚ այդ պահուն ահա‚ տեղի ունեցավ հրաշքը։ Գտնվեցավ ազնիվ ժողո-

վուրդ մը‚ որ մեզի եղբայրական ձեռք երկարեց‚ – այդ ռուս մեծ ժողովուրդն էր։ 

29 նոյեմբերը այսօր հրավեր մըն է նաև ուղղված աշխարհի բոլոր հայերուն‚ 

որպեսզի անոնք իրենց պապերուն սուրբ երկիրը դառնան և իրենց նոր ապագան 

կերտեն։ 29 Նոյեմբերը դրոշակ մըն է‚  որուն վրա գրված կա ազատագրումը հայ-

կական այն հողերուն‚ որոնք Արաքսեն անդին տակավին շղթաներու մեջ 
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կգտնվին։ Ահա թե ինչու բոլոր հայերը անխտիր‚ անսահման կերպով կողջունեն 

29 Նոյեմբերը և իրենց ծաղկած հայրենիքին կմաղթեն խաղաղություն‚ բարօրու-

թյուն և երջանկություն։ 

Ես‚ հանուն մեր սուրբ եկեղեցվույն‚ խոսքս կվերջացնեմ մաղթանքով մը. 

Թող ամենակարողն աստված հովանի ու պահապան ըլլա հայ ժողովուրդին և 

անոր հպարտ Հայրենիքին՝ Խորհրդային Հայկական Հանրապետության»։ 

«Էջմիածին»‚ 1948 թ. № 1-2‚ հունվար-փետրվար («Նոյեմբերի 29-ի... ուղեր-
ձը»)։ «Հայաստանյան ճակատ»‚ 1947 թ. № 72(148)‚ դեկտեմբերի 7 («Փառատոն ի 
պատիվ վեհապանծ նոյեմբերի 29-ի»)։ 

Դեկտեմբերի 7. – Բուխարեստի «Հայաստանյան ճակատ» շաբաթաթերթը (№ 72 

(148)) արևմտահայերեն հրատարակում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ 

Տ. Վազգեն Պալճյանի ելույթը‚ նվիրված Հայաստանում Խորհրդային կարգերի հաստատ-

ման 27-րդ տարեդարձին։ 

1 9 4 8 

Հունվարի սկիզբ. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճ-

յանի երկու հեռագիրը Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին և Մոսկվա՝ Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին և Համայն Ռուսիո Պատրիարք Ալեքսեյին։ 

Շնորհավորում է նրանց նոր տարին և Աստվածահայտնության տոնը։ 

Որպես պատասխան‚ Բուխարեստի հայկական առաջնորդարանը ստացել է 

հետևյալ երկու հեռագրերը. 

   «Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ 7 հունվար‚ 1948թ. 

Տ. Վազգեն վարդապետին. 

Ամանորի և Աստվածահայտնության տոների առթիվ‚ շնորհավորանքներս Ձեզ։ 

Հոգևոր դասին և մեր սիրեցյալ հոտին Հայրապետական օրհնություն և բարե-

մաղթություններս։ 

Գեորգ Զ Կաթողիկոս» 
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«Մոսկվա‚ 9 հունվար‚ 1948 թ. 

Հայոց Առաջնորդարան‚ Տ. Վազգեն վարդապետին. 

Շնորհակալ եմ և շնորհավորում եմ Ձեզ և Ձեր համայնքը Քրիստոսի ծննդյան և 

նոր տարվա առթիվ։ Հաճույքով մտաբերում եմ Ձեր Տաճարն ու Ձեր բերկրալի 

ընդունելությունը Բուխարեստում։ 

Առաքում եմ բոլորիդ ողջույն և օրհնություն։ 

Ալեքսեյ Պատրիարք»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 77 (153)‚ հունվարի 18 («Հայրապետա-

կան օրհնության հեռագիր»)։ 

Հունվարի 8. – Ռումինահայ թեմի Թեմական խորհրդի փոխնախագահ Արտաշես Պո-

յաճյանի և Հմայակ Քելլերյանի համատեղ ստորագրությունները կրող ուղերձը Բուխարես-

տից՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Նորին Ս. Օծության Ծայրագույն Պատրիարք և Կաթո-

ղիկոս Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Թեմական խորհուրդը ամբողջ թեմի անունից 

բարձրացնում է Տ. Վազգեն Պալճյանին եպիսկոպոսական աստիճան տալու և նրան թեմի 

առաջնորդ նշանակելու հարցը։ 

ՈՒղերձը. «Վեհափառ Տեր. 

Սրտի մեծ գոհունակությամբ Թեմական Խորհուրդս տեղեկացավ‚ որ Ձերդ Վե-

հափառությունը բարեհաճած է կանչելու հեռագրով թեմիս առաջնորդական փո-

խանորդ Տ. Պալճյանը։ Թեմական Խորհուրդս կհուսա‚ թե Վեհափառությանդ այս 

բարձր կարգադրությունը‚ ամենայն հավանականության‚ հետևանք է Խորհուր-

դիս 20 օգոստոս դիմումին (տես մեզ մոտ. 1947 թ. օգոստոսի 20. Ս.Շ.)‚ որով 

կնկարագրեինք մեր թեմի վիճակը Տ. Սուրեն Եպիսկոպոսի մեկնումեն հետո և 

կմիջնորդեինք Վեհափառությանդ առաջ մեր թեմի և Եկեղեցվո հեղինակությու-

նը բարձրացնելու համար ի աչս օտարաց‚ Տ. Վազգեն վարդապետին հանձնել 

թեմիս առաջնորդությունը‚ տալով նորան և համապատասխան աստիճան։ 

Պարտք կհամարենք վերջին անգամ ճշտելու‚ որ ի նկատի ունենալով Տ. Վազ-

գեն վարդապետի պատրաստությունը‚ բարձր հատկությունները‚ երկրի օրենք-

ներուն և լեզվին քաջ ծանոթ ըլլալը‚ այլև այն‚ որ ան կվայելե իր հոտին և իշխա-
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նությանց հարգանքն ու սերը‚ կհուսանք‚ որ Ս. Օծությունդ ընդառաջ կերթա մեր 

խոնարհ դիմումին‚ շնորհելով Տ. Վազգեն վարդապետին պատշաճ պաշտոնն ու 

եպիսկոպոսական աստիճանը։ 

Մատչելով ի համբույր Ս. Օծությանդ Աջույն‚ մնամք Վեհափառությանդ խո-

նարհ որդիք. 

(ստորագրություններ)» 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նույն օրը. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի‚ 

Թեմական խորհրդի նախագահ Արտաշես Պոյաճյանի‚ Խորհրդի անդամների (Գարեգին 

Բաբազյան‚ Հմայակ Քելլերյան‚ Սարգիս Փափազյան և այլն) և քարտուղար Ալեքսան Երից-

փոխանյանի համատեղ ստորագրությունները կրող զեկուցագիրը Բուխարեստից՝ Մայր 

Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Ս. Օծության Վեհափառ Հայրապետ և Կաթողիկոս Ամենայն 

Հայոց Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Թեմական խորհուրդը զեկուցում է թեմի վիճակի մասին «զուտ 

վարչական տեսակետեն» և այս կապակցությամբ նշում է առաջիկայում իրենց անելիքները։ 

Զեկուցագրից. «...Թեմս ունի ընդամենը 15 եկեղեցի ունեցող համայնքներ։ Այս 

համայնքներեն երկուսը (Բուխարեստ և Կոնստանցա) կենդանի համայնքներ են 

այն տեսակետեն‚ որ ունին բավականաչափ ծխականներ։ Չորսը (Գալաց‚ Բրաի-

լա‚ Ֆաքշան և Յաշ) թույլ համայնքներ են‚ սակավաթիվ ծխականներ ունենալու 

պատճառով։ Գալով մնացած ինը համայնքներուն (Պապադաղ‚ Բոթուշան‚ Բա-

կեու‚ Ռոման‚ Թըրկու Օքնա‚ Սուչավա‚ Տուլչա‚ Սուլինա և Բիտեշտ)‚ բոլորն ալ 

մեռնող համայնքներ են։ Այս համայնքներեն միայն վեցը ունին ծխատեր քահա-

նաներ‚ իսկ հինգը՝ Գալաց‚ Պապադաղ‚ Ռոման‚ Տուլչա‚ Բիտեշտ և Սուլինա‚ չու-

նին քահանաներ‚ ինչ կվերաբերի Սուլինային‚ միանգամայն թափուր է‚ որովհե-

տև չունի ծխականներ անգամ։ Մոտ ատենեն առանց քահանայի մնալու է և 

Բոթուշանը‚ որովհետև մեզի պաշտոնապես հայտնած է‚ որ ի վիճակի չէ հոգալու 

իր քահանային ապրուստը»։ 
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Ռումինահայ թեմի համայնքների այս անմխիթար վիճակը նկարագրելուց հե-

տո‚ Թեմական Խորհուրդը Գեորգ 6-րդ Կաթողիկոսի քննությանն է ներկայաց-

նում այն միջոցառումները‚ որոնք իրենք մտադրվել են իրականացնել։ Այն է. 

«ա) Սակավաթիվ ծխականներ ունեցող համայնքները միացնել 2-3-ը‚ ըստ 

անոնց իրարմե հեռավորության‚ պայմանով‚ որ հովվին շրջիկ քահանայի մը 

կողմե։ 

բ) Թեմիս բոլոր եկեղեցիներու մեջ (հատկապես գոց և կամ գոցվելու վրա եղող-

ներու մեջ) գտնվող պատմական կամ դրամական արժեք ներկայացնող իրերը‚ 

ինչպես և ձեռագրեր‚ նկարներ‚ վարագույրեր‚ գորգեր և այլն‚ հավաքել կենտրոն‚  

հանձնելով Թեմական խորհրդին ի պահ‚ և տեղեկացնելով այս մասին և Գերա-

գույն Հոգևոր Խորհուրդին։ 

գ) Ծխականներ չունեցող եկեղեցիները‚ կամ անոնց կալվածները ծախել‚ կամ 

թե չէ փոխարինելու սկզբունքով փոխանցել Ռումեն  եկեղեցվույն կամ պետու-

թյան‚ հասույթը հատկացնելով ներգաղթի և կամ Սուրբ Էջմիածնի կարիքներուն‚ 

Թեմական խորհրդի առաջարկով և Պատգամավորական ժողովի որոշմամբ։ 

Վեհափառ Տեր. 

Հայտնելով այս բոլորը Ձերդ Ս. Օծությանն ի գիտություն‚ խոնարհաբար 

կխնդրենք բարեհաճիք տալ Ձեր բարձր հավանությունը ի դեպս եթե մեր առաջ 

բերած միջոցները նպատակահարմար կգտնաք թեմիս գործերը այս ձևով կար-

գավորելու համար»։ 

Ծանոթություն. զեկուցագրի վրա կա Գեորգ Զ. Կաթողիկոսի հետևյալ մակա-

գրությունը. «Խորհրդակցել Ս. Էջմիածնի Գեր[ագույն] Հոգ[ևոր] Խորհրդի հետ և 

որոշում հաղորդել։ Մեր կարծիքը դրական է։ Գեորգ կաթ[ողիկոս]»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հունվարի 10. - Ռումինահայ Թեմական խորհրդի նախագահ Արտաշես Պոյաճյանի‚ 

Խորհրդի անդամների (Գարեգին Բաբազյան‚ Հմայակ Քելլերյան‚ Հակոբ Ադիամանյան և 

այլն) և քարտուղար Ալեքսան Երիցփոխանյանի համատեղ ստորագրությունները կրող նա-
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մակը Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Ս. Օծության Ծայրագույն Պատ-

րիարք և Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Քննարկվում են ներքին-տնտե-

սական բնույթի մի քանի հարցեր‚ որոնց մասին առավել հանգամանորեն զեկուցելու հա-

մար‚ Թեմական խորհուրդը լիազորում է Տ. Վազգեն Պալճյանին‚ ով առաջիկայում գալու է 

Մայր Աթոռ։ 

Նամակը. «Ի լրումն մեր ընդհանուր զեկուցագրի‚  այսու պատիվ ունինք հաղոր-

դելու Վեհափառությանդ‚ որ Թեմական Խորհուրդս կանոնավոր կերպով ստա-

ցած է Մայր Աթոռի հղած «Էջմիածին» ամսաթերթը (70 օրինակ)‚ ինչպես նաև 

օրացույցները ու զանոնք բաժնած է հավատացյալներուն։ 

Թեմական Խորհուրդս հետամուտ է եղած նաև 5 % տուրքի գանձման‚ ինչպես 

նաև «Լուսավորչի լումա»-են գոյացած գումարներու հավաքման։ 

Ի նկատի ունենալով սակայն‚ որ բոլոր եղած գանձումները ի մի հավաքված‚ 

լուրջ գումար չեն ներկայացներ‚ կլիազորենք Առաջնորդական փոխանորդ Տ. 

Վազգեն վարդապետը‚ տալ Վեհափառությանդ բերանացի բացատրություններ 

այս մասին։ 

Մատչելով ի համբույր Ս. Աջույդ‚ մնամք Վեհափառությանդ խոնարհ որդիք 

(ստորագրություններ)»։ 

Ծանոթություն. Նամակի վրա կա Գեորգ Զ.-ի հետևյալ մակագրությունը. «Թե-

մական Խորհրդի որոշումը գոհացուցիչ էր. Գեորգ Կ[ա]թ[ո]ղ[իկոս]»։ 

Նույն տեղում։ 

Հունվարի 11. – Բուխարեստի «Տուտյան մշակութային տան» սրահում‚ Ռումինահայ 

թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունե-

նում հրապարակային դասախոսություն‚ նվիրված հայ գրականության դասական Հովհան-

նես Թումանյանի մահվան 25-ամյակին։ 

Զեկուցող՝ դոկտ. Արտաշես Տիրացյան։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 75 (151)‚ հունվարի 4 («Տուտյան մշակու-

թային տուն»)։ № 77 (153)‚ հունվարի 18 («Հուշի երեկո»)։ 
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Հունվարի 15. – Բուխարեստի բնակիչ Կարապետ Գ. Սրապյանը առաջիկայում Մայր 

Հայրենիք՝ Խորհրդային Հայաստան մեկնող Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղա-

պահ Տ. Վազգեն Պալճյանի միջոցով‚ թանկարժեք նվիրատվություններ է կատարում Մայր 

Աթոռին («Վանեցի հայ վարպետներու կողմե արծաթի վրա բանված՝ հոգելույս Խրիմյան 

Հայրիկի նկարը‚ ինչպես նաև Կիլիկիո ֆրանսիական գրավման տակ գտնված ժամանակա-

միջոցին գործածված դրոշմաթղթերը»)։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Փետրվարի 22. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում տե-

ղի է ունենում հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ և հոգահանգստի արարողություն‚ նվիրված 

հայ երաժշտության դասական Կոմիտաս վարդապետի մահվան 12-րդ տարելիցին։ Պա-

տարագել և քարոզել է Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյա-

նը‚ հավատացյալների մեծ բազմության ներկայությամբ։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 82 (158)‚ փետրվարի 22 («Հոգեհանգիստ 

հոգելույս Կոմիտաս վարդապետի»)։ 

Մարտի 10. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի 

նամակը Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Նորին Ս. Օծության Վեհափառ 

Հայրապետ Գեորգ Զ.-ին‚ Կաթողիկոսին Ամենայն Հայոց »։ Նամակագիրն անդրադառնում է 

ռումինահայերի հայրենադարձության հետ կապվող մի քանի անկյունաքարային հարցե-

րին և այդ առիթով հայտնում է իր նկատառումները։ 

Նամակը. «Վեհափառ Տեր. 

Այսու‚ հաճույքն ունիմ Ձերդ Վեհափառությանն ուղղյալ սույն տողերը թղթին 

հանձնելու այն ստուգությամբ‚ թե պիտի հաճիք ընթացք տալ իմ խնդրանքին‚ որ 

մեր հայրենասեր ժողովրդին ջերմագին պաղատանքն է։ 

Անշուշտ ծանոթ է Ձերդ Վեհափառության‚ թե հազար հինգ հարյուր ռումանա-

հայերու հայրենադարձը‚ որ 1947-ի աշնան պիտի կատարվեր‚ այս տարվան հե-

տաձգվեցավ‚ բայց ըստ 1948 թ. հունվարին հաղորդված կարգադրության՝ միայն 

մեկ հազար անձերու համար։ Այս հազար հինգ հարյուր հայրենադարձները‚ 

սակայն‚ գիտնալով‚ թե 1947-ի սեպտեմբերին պիտի մեկնին‚ բոլորն ալ ծախեցին 

իրենց տուներն ու գույքերը‚ հեռացան իրենց պաշտոններեն և այժմ անգործ ու 
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շատերը թշվառ վիճակի մեջ են‚ 7-8 ամիսներե ի վեր անհամբեր կսպասեն այն 

երջանիկ օրվան‚ երբ Խորհրդային բարեխնամ իշխանությանց կարգադրությամբ‚ 

պիտի կարենան իրենց հարազատ հայրենիքը՝ Խորհրդային Հայաստան գալ։ 

ՈՒրեմն‚ եթե միայն հազար հոգի ընդունվին‚ մնացյալ հինգ հարյուրին համար 

չափազանց ծանր կացություն պիտի ստեղծվի այստեղ։ 

Ահա թե ինչու մեր ժողովուրդը հույսով լեցուն‚ իմ միջոցավ Ձերդ Ս. Օծության 

կդիմե ու պաղատագին կխնդրե‚ որ Ձերդ Բարձր հեղինակությամբ անհրաժեշտ 

միջնորդությունը կատարեք պատկան իշխանությանց մոտ‚ որպեսզի 1947-ի 

համար նախատեսված ու արձանագրված այդ հազար և հինգ հարյուր ռումանա-

հայերու կարավանը արտոնություն ստանա ամբողջությամբ հայրենիք գալու՝ 

ներկա տարվան գարնան կամ ամառվան սկզբին։ 

Սույն խնդրանքը կխորհեի անձամբ ներկայացնել Ձերդ Վեհափառության‚ 

քանի որ համաձայն 22 դեկտեմբեր 1947-ին իմ ստացած հրահանգ-հեռագրին‚ 

բախտը պիտի ունենայի Ձերդ Ս. Օծության ներկայանալու։ Տրված ըլլալով սա-

կայն‚ որ ցարդ չկարողացա Խորհրդային վիզան ստանալ դեպի Սուրբ Էջմիածին 

ճամբորդելու համար‚ այս ջերմ խնդրանքը Ձերդ Վեհափառության կուղղեմ 

սույն գրությամբս‚ հուսալով‚ թե ան կարժանանա Ձերդ Ամենայն հայոց Հայրա-

պետի բարեջան ուշադրության և ուրեմն մեր հազար հինգ հարյուր ռումանահա-

յերը շուտով արտոնություն կստանան բոլորը միատեղ Խորհրդային Հայաստան 

փոխադրվելու։ 

Վեհափառ Տեր‚ միշտ պատրաստ Ձեր Ս. Օծության ներկայանալու և ենթարկ-

վելու Մայր Աթոռի հրահանգներուն ամենայն խոնարհությամբ և ոգևորությամբ՝ 

կմատչիմ ի համբույր օծյալ Ս. Աջոյդ‚ մնալով որդիական ամենախորին ակնա-

ծանոք Ձեր ծառա՝ 

Վազգեն վարդապետ»։ 

Ծանոթություն. Նամակի վրա կա Գեորգ Զ. Կաթողիկոսի հետևյալ մակագրու-

թյունը. «Միջնորդություն հարուցանել»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 
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Մարտի 27. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը 

Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին ուղարկված հեռագրով‚ իր և իրեն վստահված թե-

մի անունից շնորհավորում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանին‚ Քրիստո-

սի Ս. Հարության տոնի առթիվ։   

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5313 («Հեռագրեր տոների վերաբերյալ...»)։ 

Մարտի 30. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանը այդ օրվա իր կա-

տարելիք աշխատանքները նոթագրելիս‚ որպես առաջին հարց նշել է հետևյալը. «Սուրեն 

Ն[երսեսի] Հովհաննիսյանին. տեղեկացնել Տ. Վազգեն վ[արդապետի] հեռագրի մասին. 

կարգավորել վիզայի հարցը»16։ 

Նույն տեղում‚ Կաթողիկոս Գեորգ Չորեքչյանի արխիվ‚ ֆոնդ № 454‚ ցուց. №1‚ 

գործ № 144 («Գեորգ արքեպիսկոպոս Չորեքչյանի նշումները...»)։ 

Ապրիլի 5. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի 

նամակը Ռոման (Հյուս. Ռումինիա)‚ Տաճատ քահանա Մելքոնյանին։ «Տ. Վազգեն վարդա-

պետը կրկին կհորդորե Տաճատ քահանա Մելքոնյանին‚ որ աշխատի խաղաղությունը վե-

րահաստատել‚ հիշեցնելով իրեն. «Մի՛ մոռանաք‚ որ հոգևորականներուս սեպուհ պարտքն 

է միության և սիրո կապը ըլլալ մեր հավատացյալներուն միջև»։ 

Տ. Վազգեն վարդապետի այս հորդորալից նամակին հետևում է Տ. Տաճատ քա-

հանա Մելքոնյանի հետևյալ անհարգալից ու կոպիտ պատասխանը։ «Ստացա 

Ձեր նամակը‚ որով կհանձնարարեք ինձ փտախտը տանելի դարձնելու համար՝ 

թմրեցուցիչ դեղահատներ առնել»»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5314 («Գործ Տաճատ Մելքոնյան քահանայի...»)։ 

Ապրիլ. – Բուխարեստի Հայկական առաջնորդարանը ստանում է Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի հետևյալ շնորհավորական հեռագիրը‚ ուղարկված 

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնից։ 

                                                           
16 Սուրեն Ներսեսի Հովհաննիսյանը Հայկական Խորհրդային Հանրապետության Ժողովրդական Կոմիսարնե-

րի Խորհրդին կից հայ լուսավորչական եկեղեցու գործերի խորհրդի նախագահն էր։ Պետական այդ մարմինը 

ստեղծվել էր 1943 թ. նոյեմբերի 14-ին և կոչված էր իրականացնելու կապը Հայկական Հանրապետության կա-

ռավարության և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի միջև‚ հոգևորական-պետական բնույթ ունեցող այն հարցերի 

շուրջ‚ որոնք երկուստեք հետաքրքրություն էին ներկայացնում։ (Տե՛ս՝ «Էջմիածին»‚ 1944 թ. № 1‚ հունվար («Հայ 

եկեղեցու պարտքը իր ժողովրդի հանդեպ»)։ 
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«Գերապատիվ Տ.Վազգեն վարդապետին. 

Սրտագին շնորհավորանքներ Ձեզ‚ Քրիստոսի Հարության տոնին առթիվ։ Հո-

գևոր դասին և մեր սիրեցյալ հոտին՝ Հայրապետական օրհնություն և բարեմաղ-

թություններ։ 

Գեորգ Զ.» 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 93 (169)‚ մայիսի 9 («Թեմական կյանք»)։ 

Ապրիլի 21-22. – Բուխարեստից՝ Ռոման (Հյուս. Ռումինիա) ժամանած քննիչ հանձ-

նաժողովը‚ հանձինս Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանի 

և Թեմական խորհրդի անդամ պ. Գարեգին Բարսեղյանի‚ տեղում սկսում է զբաղվել Ռոման 

քաղաքի ժամանակավոր հովիվ Տաճատ քահանա Մելքոնյանի գործի քննությամբ։ Վերջինս 

իր ծխի հետ կապված որոշ հարցերի պարզաբանման համար դիմել էր տեղի ռումինական 

դատական օրգաններին‚ խախտելով Թեմական կանոնադրությունը‚ ըստ որի‚ ծագած 

հարցերի քննությունը գտնվում էր միայն և բացառապես Թեմական խորհրդի իրավասու-

թյան ներքո։ Կատարված քննությունը ապացուցում է‚ որ «մեղավորը և ներքին պառակտ-

ման գլխավոր պատասխանատուն քահանան է»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5314 («Գործ Տաճատ Մելքոնյան քահանայի...»)։ 

Ապրիլի 24. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում‚ «հա-

վարտ Ս. Պատարագի‚ տեղի ունեցավ հանդիսավոր հոգեհանգստյան պաշտոն‚ միլիոնա-

վոր հայ նահատակներու հիշատակին‚ նախագահությամբ  Տեր Վազգեն վարդապետ Պալճ-

յանի և մասնակցությամբ քահանայից դասուն։ Այս առթիվ Վազգեն վարդապետը ոգեկոչեց 

հիշատակը հայ ժողովրդի անմահ նահատակներուն‚ որոնք զոհվեցան ի խնդիր ազատու-

թյան»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 93 (169)‚ մայիսի 9 («Բուխարեստ»)։ 

Մայիսի 7. – Բուխարեստի հայազգի բնակիչներ Վարդան և Զինա Բարակյանները‚ 

առաջիկայում Մայր Հայրենիք մեկնող՝ Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. 

Վազգեն Պալճյանի միջոցով թանկարժեք նվիրատվություն են կատարում Մայր Աթոռին 

(«Հայկական հին և օտար նկարիչներու զանազան գործեր‚ հին և նոր գեղեցիկ հախճա-

պակիներե զանազան ձևեր‚ հին և նոր այլևայլ առարկաներ‚ ձեռքով փորագրված արծաթե-
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ղեններ‚ մանրանկարներ‚ սրբապատկերներ‚ զարդարանքի պնակներ‚ չինական‚ հնդկա-

կան‚ ճապոնական զանազան ձևի առարկաներ‚ հռոմեական‚ հունական‚ չիլիական և այլ 

հնադարյա առարկաներ ու ամաններ»)։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նույն օրը. – Ռումինահայ Թեմական խորհրդի նախագահ Արտաշես Պոյաճյանի‚ 

Խորհրդի անդամների (Երվանդ Ադիյաման‚ Սարգիս Փափազյան‚ Գարեգին Բաբազյան և 

այլն) և քարտուղար Ալեքսան Երիցփոխանյանի համատեղ ստորագրությունները կրող նա-

մակը Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Ս. Օծության Ամենայն Հայոց 

Վեհափառ Հայրապետ և Կաթողիկոս  Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Թեմական խորհուրդն առաջ է 

քաշում Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանին եպիսկոպոսական աստիճան տալու հարցը։ 

ՈՒղերձը. «Ի հետևումն Թեմական Խորհուրդիս 8 հունվար 1948 թ. № 4863 

խնդրագրին (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.) և ի նկատի ունենալով‚ որ Թե-

միս փոխանորդ Տ. Վազգեն վարդապետի մեկնումը մեզմե անկախ պատճառնե-

րեն հետաձգված էր մինչև հիմա‚ այսու կհամարձակինք կրկին անգամ խնդրելու 

Ձերդ Վեհափառութենե‚ հարգել մեր վերոհիշյալ խնդիրը‚ արժանացնելով Տ. 

Վազգեն վարդապետին եպիսկոպոսական աստիճանին‚ ինչ որ արդեն ամբողջ 

համայնքիս բուռն փափագն է։ 

Մատչելով ի համբույր Վեհափառությանդ Սուրբ Աջոյն և հայցելով Ձեր Հայրա-

պետական օրհնությունը‚ մնամք Վեհափառությանդ խոնարհ որդիք. 

Ստորագրություններ 

Կնիք» 

Ծանոթություն. ՈՒղերձի վրա կա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գե-

որգ Զ. Չորեքչյանի հետևյալ մակագրությունը. «Հարգել սույն միջնորդությունը և 

Տ. Վազգեն վարդապետին ձեռնադրել եպիսկոպոս‚ ըստ առաջին հնարավորու-

թյան. իսկ այժմ տալ նորան ծայրագունության աստիճան. 

Գեորգ կա[թողիկոս] » 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5312(«Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 
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Մայիսի 8. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի պաշտոնական 

հրավերքի համաձայն‚ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միջնորդությամբ‚ Ռումինահայ թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանը‚ ուղեկից ունենալով ռումի-

նահայ կրթական-մշակութային գործիչ‚ «Հայաստանյան ճակատ» հասարակական կազմա-

կերպության Կենտրոնական կոմիտեի ընդհանուր քարտուղար և նույնանուն թերթի խմբա-

գիր Հարություն Պապոյանին‚ դուրս է գալիս Բուխարեստից՝ Խորհրդային Հայաստան գա-

լու համար։ 

Օդանավակայանում բարձրաստիճան մեկնողներին ճանապարհ էին դնում Ռումի-

նիայում Խորհրդային Միության հյուպատոս Ս. Էլչիբեկյանը‚ կրթական-մշակութային գոր-

ծիչ‚ «Հայաստանյան ճակատ» կազմակերպության նախագահ Վահան Դանիելյանը և այլ 

անձինք։ Տ. Վազգեն վարդապետը և իր ուղեկիցը նույն օրը հասնում են Մոսկվա‚ «ուր զիս 

դիմավորեցին մեր կառավարության ներկայացուցիչները»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 93 (169)‚ մայիսի 5 («Վազգեն վարդապետ 

և ընկ. Պապոյան Հայաստան մեկնեցան»)‚ № 95 (171)‚ մայիսի 23 («Լու-

սանկար)»։ «Հայաստանյայց եկեղեցի»‚ 1948 թ. № 9‚ հոկտեմբեր («ՈՒղևորու-

թյուն դեպի Էջմիածին»)։ 

Մայիսի 9. – Ֆոքշանի (Արևելյան Ռումինիա) «Սուրբ Աստվածածին» հայկական եկե-

ղեցում «թեմիս առաջնորդական փոխանորդեն (իմա. Վազգեն վարդապետի. Ս.Շ.) ստաց-

ված հեռագիր-հրահանգին և քաղաքիս կուսակալութենեն ուղարկված պաշտոնագրին հա-

մաձայն» տեղի է ունենում հավուր պատշաճի պատարագ և գոհաբանական աղոթքի արա-

րողություն‚ նվիրված Ռումինիայի անկախության տարեդարձին։ «Եկեղեցին լեցված էր կո-

կիկ բազմությամբ մը»։ 

Նույն տեղում։ 

Մայիսի 15. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Պալճյանը 

գնացքով դուրս է գալիս Մոսկվայից և ուղևորվում Թբիլիսի‚ Մայր Հայրենիք՝ Խորհրդային 

Հայաստան գալու համար։ 

«Յոթը գեղեցիկ օրեր վայելելե հետո Խորհրդային Միության սքանչելի մայրա-

քաղաքի հրաշալիքները‚ – հետագայում գրում էր Վազգեն վարդապետը‚ – ճամ-

բաս շարունակեցի շոգեկառքով‚ հանգստավետ պայմաններուն մեջ։ Յոթանա-

սունվեց ժամեն հասա Թիֆլիս»։ 
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«Հայաստանյայց եկեղեցի»‚ 1948 թ. № 9‚ հոկտեմբեր («ՈՒղևորություն դեպի 

Էջմիածին»)։ 

Մայիսի 18. - Վազգեն վարդապետ Պալճյանը գնացքով ժամանում է Վրացական ՍՍՀ 

մայրաքաղաք Թբիլիսի‚ որտեղ մնում է մեկ օր‚ կատարելով զանազան պաշտոնական 

այցելություններ։ «Հաջորդ գիշեր շոգեկառքով ճամբաս շարունակեցի դեպի Երևան»։ 

«Թիֆլիս մնացի մեկ ամբողջ օր‚ – գրում էր Վազգեն վարդապետը‚ – այստեղ 

զիս դիմավորեցին տեղվույն հայ Եկեղեցական Խորհուրդի ներկայացուցիչները։ 

Այցելեցի երկու եկեղեցիներ՝ «Սուրբ Էջմիածին» և «Սուրբ Գեորգ»‚ որոնք գտա 

խնամված և շեն վիճակի մեջ‚ իրենց հոգևոր պաշտոնյաներու խնամքին տակ։ 

Այցելեցի նաև վրացական եկեղեցիներ‚ ի մասնավորի «Սուրբ Սիոն»‚ որոնք 

ճարտարապետական ոճով ամբողջապես նման են մերիններուն։ Առիթը ունեցա 

նաև ներկայանալու Վրացոց կաթողիկոս Կալիստրատին‚ որ զիս ընդունեց հայ-

րական ջերմ սիրով։ Լավ պտտեցա ամբողջ քաղաքը։ Իրոք‚ որ Թիֆլիսը շատ գե-

ղեցիկ և հարուստ կենտրոն մըն է»։ 

Նույն տեղում։ 

Ավելի հետո՝ 1957 թ. կեսերին‚ երբ Վազգեն վարդապետը արդեն երկու տարի ժա-

ռանգել էր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Հայրապետական գավազանը‚ այցելելով Վրաս-

տան և հանգրվանելով Թբիլիսիում‚ հետևյալ խոսքերով է դիմել Վրաց Պատրիարք-Կաթո-

ղիկոս Մելքիսեդեկ Գ.-ին. 

«Երկրորդ անգամ է‚ որ կայցելենք այս Սուրբ Տաճառը (իմա՛. «Սուրբ Սիոնը». 

Ս.Շ.) և կհանդիպինք Վրաց Կաթողիկոսին։ Առաջին անգամ 1948 թվականին‚ երբ 

դեռ Ռումանիայի հայոց առաջնորդ էինք (իմա՛. առջնորդական տեղապահ. Ս.Շ.)‚ 

հոգեկան խորունկ ուրախությունն ունեցանք երջանկահիշատակ Կալիստրատ 

կաթողիկոսի Սուրբ Աջը համբուրելու։ Ինչպես Ձերդ Սրբությունն այսօր (Վեհա-

փառ Հայրապետը դիմում է Վրաց Պատրիարք-Կաթողիկոս Մելքիսեդեկ Գ.-ին. 

Ս.Շ.)‚ այնպես ալ Կալիստրատ կաթողիկոսն այն ժամանակ‚ ջերմորեն սեղմեց 

Մեր ձեռքը‚ ու Մենք ադոր մեջ զգացինք ամբողջ վրաց ժողովուրդի հոգիի ջեր-

մությունը»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 

Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 227։ 
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Մայիսի 20. – Թբիլիսիից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին է գալիս Ռումինահայ թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանը։ 

Վազգեն վարդապետը «Մայր Աթոռի ավագ լուսարար Սահակ Ծայրագույն 

վարդապետի (իմա. Տեր-Հովհաննիսյան. Ս.Շ.) առաջնորդությամբ ներկայացավ 

Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետին (իմա. Գեորգ Կաթողիկոս Չորեքչյա-

նին. Ս.Շ.)։ Ալեզարդ Հայրապետի Աջը համբուրելուց ու նրա օրհնությունն ստա-

նալուց հետո‚ Տ. Վազգեն վարդապետը զեկուցեց իր խնամքին հանձնված թեմի 

թեմական գործերի մասին»։ 

«Էջմիածին»‚ 1948 թ. № 5-6‚ մայիս-հունիս («...Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճ-
յանի այցելությունը Մայր Աթոռ»)։ 

Մայիսի 21. - Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանը‚ Սա-

հակ Ծայրագույն վարդապետ Տեր-Հովհաննիսյանի առաջնորդությամբ‚ այցելում է Հոգևոր 

Ճեմարան‚ որտեղ «Տ. Վազգենը ծանոթանալով վարչական ու դասախոսական կազմի հետ‚ 

երկար զրույց ունեցավ Հոգևոր ճեմարանին վերաբերվող խնդիրների շուրջը։ Գերապատիվ 

Վազգեն վարդապետը ներկա գտնվեց նաև Ճեմարանի երրորդ դասարանի դասերին»։ 

Նույն տեղում։ 

Մայիսի 23. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն վարդապետ 

Պալճյանը Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարում մատուցում է հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ։ 

Վարդապետը. «...հուզիչ քարոզ է խոսում՝ հայրենաբաղձ ռումինահայ ժո-

ղովրդի սրտաբուխ ողջույնը հաղորդելով Մայր Հայրենիքում իր երջանիկ կյան-

քը կերտող հայ ժողովրդին։ Նա մեծ հիացմունքով է խոսում այն հսկայաթռիչ 

կուլտուրական ու տնտեսական վերելքի մասին‚ որին ինքը ականատես եղավ 

Երևանում‚ իր Հայաստան կատարած այցելությունից երեք տարի հետո»։ 

Նույն տեղում։ 

Նույն օրը. – Էջմիածնի Մայր Տաճարում հանդիսավոր Սուրբ Պատարագից ու քարո-

զից հետո‚ Ամենայն Հայոց ազգընտիր Վեհափառ Հայրապետ Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանը‚ 

«բարձր գնահատելով Տ. Վազգեն վարդապետի բազմաշխատ գործունեությունը‚ իր իսկ օրհ-

նությամբ (եզակի դեպք Մայր Աթոռում)‚ Ս. Իջման Սեղանի առաջ շնորհում է Տ. Վազգեն 

վարդապետին Ծայրագունության տասը աստիճանները։ 



332 
 

Ծայրագունության տվչությանը ներկա էին Մայր Աթոռի ամբողջ Միաբանությունը‚ 

ժողովրդի հոծ բազմություն և Երևանից ժամանած շատ հյուրեր‚ որոնց թվում Ռումինահայ 

«Հայաստանյան ճակատ» կազմակերպության կենտրոնական վարչության ընդհանուր 

քարտուղար և «Հայաստանյան ճակատ» թերթի խմբագիր Հարություն Պապոյանը։ 

Ս.Պատարագից հետո Տ.Վազգեն Ծայրագույն վարդապետը առաջնորդությամբ Մայր 

Աթոռի լուսարար Տ. Սահակ Ծայրագույն վարդապետ Տեր-Հովհաննիսյանի‚ Վեհարանում 

ներկայացավ Վեհափառ Հայրապետին»։ 

Նույն տեղում։ 

Այսպիսով‚ Մայր Տաճարի սուրբ կամարների տակ‚ հայկական եկեղեցում ըն-

դունված հնամենի հոգևորական համապատասխան արարողությունից հետո‚ մի 

արարողություն‚ որն անձամբ վարում էր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ 

Զ. Չորեքչյանը‚ Տեր Վազգենը դարձյալ մի քայլ առաջ է գնում մեր եկեղեցու սպա-

սավորների համար նախորոշված հոգևոր սանդուղքով‚ ստանալով Ծայրագու-

նության աստիճան։ 1948 թ. մարտի 23-ից սկսած‚ նա պաշտոնապես կրելու էր 

«ՏԵՐ ՎԱԶԳԵՆ ԾԱՅՐԱԳՈՒՅՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ» հորջորջումը։ Հայկական լուսա-

վորչական եկեղեցին‚ այսպիսով‚ հարստանում էր մի նոր բարձրաստիճան հո-

գևորականով։ 

Նույն օրը. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Ծայրագույն 

վարդապետ Պալճյանին տրվում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի 

ստորագրությամբ և Հայրապետական կնիքով հաստատված պաշտոնական վկայական այն 

մասին‚ որ նա Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարում ստացել է Ծայրագունության աստիճան։ 

Վկայականը. «Տրվում է սույնը Ռումինիայի Հայոց թեմի Առաջնորդական տե-

ղապահ բարձրապատիվ Տեր Վազգեն վարդապետ Պալճյանին առ այն‚ որ նա 

տարվույս մայիսի 23-ին Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարում‚ խարտաֆիլակությամբ 

տեր Խորեն ավագ քահանա Շուշանյանի‚ մեր իսկ ձեռամբ ստացավ ծայրագու-

նության տասը աստիճանները‚ որով այսուհետև իրավասու է կոչվելու Ծայրա-

գույն վարդապետ։ 

Վերոհիշյալը հաստատում ենք մեր ստորագրությամբ և Հայրապետական կնքո 

դրոշմամբ։ 
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Գեորգ Զ. 

Ծայրագույն Պատրիարք-Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց» 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Վկա-

յական». տրվել է 1948 թ. մայիսի 30-ին‚ № 272)։ 

«Ծայրագույն վարդապետության աստիճան ստանալուց հետո‚ – գրում էր Վեհափառ 

Հայրապետի կենսագիրը‚ – առաջնորդական տեղապահ Հայր Սուրբը դափնիների վրա չի 

հանգստանում։ Նա հետագա տարիներին իր եռանդուն ու նվիրված պաշտոնավարությամբ 

և ժողովրդանվեր‚ հայրենանվեր գործունեությամբ‚ արդարացնում է իր վրա դրված Հայրա-

պետական բարձր վստահությունն ու քաջալերությունը և ավելի սիրվում ու հարգվում է իր 

ժողովրդից»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 

Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 16։ 

Մայիսի 23. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս և Ծայրագույն Պատրիարք Տ.Տ. Գեորգ Զ. 

Չորեքչյանի Հայրապետական Կոնդակը՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Բուխարեստ‚ «Ռո-

մանիո հայոց թեմի մեր պատվական հոտին‚ Ս.Էջմիածնի հարազատ զավակներին»։ 

Կոնդակը. «Տարին բոլորել է և սակայն‚ հակառակ Մեր կամքին‚ դժբախտաբար 

հնար չենք ունեցել կարգել թեմիդ առաջնորդ‚ որ կարողանար մեր զավակների 

բազմատեսակ եկեղեցական‚ թեմական և ազգային-կրթական գործերը տնօրինել 

ըստ արժանվույն։ ՈՒրախ ենք‚ որ Ռումանիո Թեմական Խորհուրդը և «Հա-

յաստանյան ճակատը» համախորհուրդ դիմել են Մեզ‚ խնդրելով թեմիդ ներկա 

պաշտոնակատար Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանին Ծայրագույն վարդապե-

տության աստիճան տալ և կարգել Ռումանիո թեմի Առաջնորդական Տեղապահ։ 

Քաջ վերահասու և իրազեկ գոլով Տ. Վազգեն վարդապետի բարեխիղճ և օգտա-

կար ծառայության հօգուտ ազգի և եկեղեցվո‚ գնահատելով նորա հավատարմու-

թյունը՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնին և հայրենիքին‚  նորա կարգապահ և օրինա-

պահ բնավորությունը‚ այլև նկատի առնելով վերոհիշյալ ընտրյալ մարմինների 

միջնորդությունը‚ որոնց ձայնը մենք համարում ենք ժողովուրդի ձայն և կամք‚ 

Մեր այս Հայրապետական կոնդակով հաստատում ենք Տ. Վազգեն վարդապե-

տին Ռումանիո Հայոց Թեմի Առաջնորդական տեղապահ։ Նորա արժանիքները և 

օգտական գործունեությունը‚ ինչպես և Թեմական Խորհուրդի և «Հայաստանյան 



334 
 

ճակատի» միջնորդությունը գրավական են եղել Մեզ‚ շնորհելու նորան Ծայրա-

գույն վարդապետի բարձր կոչումը‚ անձամբ կատարելով Ծայրագունության աս-

տիճանների տվչության վեհ արարողությունը։ 

Ի փորձո գիտենք‚ որ գաղթավայրերում ապաստան գտած մեր ազգի ժո-

ղովրդական հատվածները‚ հեռու լինելով հայրենի հոգեշունչ հուշարձաններից 

և ազգային-կրոնական սրբություններից‚ սառում են դեպի իրենց Մայր Հայրե-

նիքը և Մայր Աթոռը։ ՈՒստի‚ այսօր պատվեր ենք տալիս Ձեզ՝ Ծայրագույն վար-

չապետիդ և Առաջնորդական Տեղապահիդ‚ հաճախ այցելության ելնել մեր սի-

րեցյալ հոտին՝ տանելով Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի և նորա գահակալի օրհնու-

թյունները‚ որոնք ի սկզբանե անտի պաշտպան և հովանավոր են եղել և են 

Սփյուռքի ցաքուցրիվ հոտին և նորա մտքի և հոգու մարզիչն ու դաստիարակը 

հանդիսացել։ Ձեր ավետարանական խոսքով‚ քարոզներով մխիթարեցեք նոցա և 

կենդանի ոգևորիչ խոսքով նկարագրեցեք Մայր Հայաստանի ներկա վերելքը՝ գի-

տության‚ գեղարվեստի և տնտեսական ասպարեզներում և Մայր Աթոռի զար-

թոնքը‚ զորացնելով նոցա հայրենասիրական ոգին և ավելի սերտորեն կապելով 

իրենց Մայր Հայրենիքի հետ։ 

Ի փորձո գիտենք նաև‚ որ օտարության մեջ ապրող մեր սիրելի հոտը‚ մանա-

վանդ մեր Ազգի նոր սերունդը՝ ներկա նյութապաշտ և հաճոյասեր աշխարհում‚ 

ազգային դաստիարակությունից զուրկ‚ քաղաքակիրթ և հրապուրիչ միջավայրե-

րում‚ ենթակա օտար դաստիարակության՝ ամենուրեք կորցնում է իր ազգային 

կերպարանքը‚ դառնում է դիմազուրկ‚ սառում է հայրենիքից և ազգային եկեղե-

ցուց և օտարանում‚ ձուլվում և անէանում է։ Այսու պատվեր ենք տալիս Ձեզ՝ մա-

քառիլ այդ չարիքի‚ այդ հիվանդագին երևույթի դեմ‚ խոսքով և գործով‚ հանա-

պազ ներշնչել նոցա ու զորացնել նոցա մեջ հայրենասիրական ու ազգասիրա-

կան ոգին‚ սեր հուզել դեպի բազմաչարչար Հայ Եկեղեցին‚ որի հիմքը շաղախ-

ված է ու հաստատված ազգային բյուրավոր հին ու նոր նահատակների անմեղ 

արյամբ‚ որոնց հիշատակը հայ ժողովուրդը միշտ օրհնությամբ է հիշել և կհիշի։ 

Այսու պատվեր ենք տալիս Ձեզ՝ մեր նախնյաց հոգևոր արիության աննման 

երևույթները հիշեցնել մեր ներկա սերունդին‚ որպեսզի գիտակցին‚ թե օտար 

երկնքի տակ‚ օտար ազգերի հետ ապրելով‚ օտար դաստիարակությամբ սնվելով 
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և զորավոր քաղաքակրթության ենթակա լինելով հանդերձ‚ պարտավոր են Ազ-

գին‚ Հայրենիքին և Եկեղեցուն հավատարիմ մնալ‚ ազգային գիտակցությունը 

չկորցնել և միշտ պարծենալ իրենց նախնիքներով‚ որոնք իրենց անցյալ ստեղծա-

գործությամբ‚ օտարների հիացմունքի առարկան և ազգի փառքն ու պատիվն են 

հանդիսանում։ 

Պատվեր ենք տալիս Ձեզ‚ հորդորել Մեր հոտին խաղաղ ու սիրով ապրիլ իրենց 

եղբայրաբար հյուրընկալող Ռումեն ժողովուրդի հետ և ինչպես միշտ անցյալում‚ 

հետ այսու ևս լինել Ռումեն բարեխնամ կառավարության ազնիվ ու հավատա-

րիմ քաղաքացիներ‚ որ իր հովանին և խնամքը արդարորեն տարածում է Մեր 

հոտի վերա և բնիկ Ռումեն ժողովրդին հավասար‚ որի համար Մեր Հայրապե-

տական գոհունակությունն ենք հայտնում նորան և Մեր ջերմագին աղոթքները 

վեր առաքում Տիրոջը‚ երկրի բարգավաճման‚ ժողովրդի բարօրության և 

պետության խաղաղ զորացման համար։ 

Պատվեր ենք տալիս Ձեզ հիշեցնել նաև Մեր սիրելի հոտին‚ որ Սուրբ Էջ-

միածինը այժմ իր անցյալ փառքն ու պայծառությունը չունի‚ այլ հանգամանք-

ների բերմամբ անշքացել է և աջակցության է կարոտում‚ որպեսզի՝ բարեխնամ 

Խորհրդային կառավարության շնորհիվ ձեռք բերած իր արտոնությունները հօ-

գուտ հայ ժողովրդի և Եկեղեցու օգտագործել կարողանա։ 

Ի սրտե մաղթում ենք Ամենաբարձրյալին‚ որ իր հովանի Աջը տարածե ռումի-

նաբնակ Մեր հոտի վերա‚ պարգևելով նորան անդորր‚ խաղաղ ու բարօր կյանք‚ 

այլև զորացնե նորա հոգու մեջ սիրո‚ ազգասիրության ու հայրենասիրության 

զգացմունքները։ Հայցում ենք Արարչին‚ որ նա կար և ուժ պարգևե «Հայաստան-

յան ճակատի» և Թեմական Խորհուրդի ղեկավարներին‚ որպեսզի կարողանան 

հաջողությամբ պսակել իրենց վստահված ազգային‚ հասարակական և եկեղե-

ցական մարդասեր ձեռնարկները։ Մաղթում ենք Ամենակալին‚ որ պարգևե Ռու-

մինահայ ժողովուրդի հոգևոր նոր առաջնորդի մտքին լույս‚ սրտին՝ սեր և հո-

գուն՝ կորով‚ անհողդողդ ընթանալու Փրկչի ճանապարհով և անհուսահատ 

գործելու։ 
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Բաւ համարելով զայսչափս‚ սիրեցեալ ժողովուրդ հայոց‚ աղօթեմք վասն Քո‚ զի 

հանգիցէ ի Քեզ հոգի Աստուծոյ՝ հոգի ճշմարտութեան եւ զօրութեան‚ հոգի սիրոյ 

եւ խաղաղութեան եւ հոգի Աստուածապաշտութեան‚ զի կեցցես և մնայցես միշտ 

առաքինի վարուք‚ աստուածահաճոյ գործովք‚ հայրենասիրական եւ ազատասի-

րական ընթացիւք՝ ի խաղաղութեան‚ յանդորրութեան եւ երջանկութեան։ 

Օրհնեսցէ Տէր Աստուած զձեզ ամենեսեանդ աստուածային օրհնութեամբ իւրով‚ 

եղիցի ձեռն Ամենակալին հովանի եւ պահապան ձեզ՝ յելս եւ ի մուտս‚ մնալ ան-

փորձ և անսասան յերևելի եւ յաներեւոյթ թշնամեաց։ 

Ողջ լերուք‚ զօրացեալ շնորհօք Սուրբ Հոգւոյն եւ յաւէտ օրհնեալ ի Տէառնէ եւ ի 

Մենջ. ամէն 

Գեորգ Զ. 

Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց. 

Տուաւ կոնդակս ի 23-ն մայիսի‚ 1948 ամի‚ եւ ի Տոմարիս Հա-

յոց ՌԾՂԷ‚ ի չորրորդում ամի Հայրապետութեան  Մերոյ‚ ի 

վանս Սրբոյ Էջմիածնի‚ թ. 266»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 99 (175)‚ հունիսի 20 («Հայրապետական 

կոնդակ»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. 

№ 1‚ գործ. № 5296 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)‚ № 5303 

(«Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Այսպիսով‚ Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը լիովին ու ամբողջա-

պես հաստատվում է Ռումինահայ  թեմի առաջնորդական տեղապահի պարտա-

վորեցնող ու կարևոր պաշտոնում։ Նրա ընտրությունը‚ ինչպես տեսանք‚  իրա-

կանացվել էր նախ տեղում՝ Թեմական խորհրդի կողմից և թեմական կանոնա-

դրության բոլոր օրենքներին համապատասխան‚ ապա այն պաշտոնապես վա-

վերացրել էր Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյան կաթողիկոսն իր սրբատառ կոնդակով։ 

Ռումինահայ համայնքն այսպիսով ունեցավ իր գործունյա‚ եռանդաշատ ու բա-

նիմաց հոգևոր ղեկավարը‚ որի հոգևորական-հասարակական ջանադիր գործու-

նեությունը արդեն իսկ լայնորեն ծանոթ էր բոլորին. մի գործունեություն‚ որը 

շուրջ երկու ամիս անց‚ նրան հասցնելու էր նորանոր բարձունքների։ 
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Մայիսի 24. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Հոգևոր ճեմարանի դահլիճում Գեորգ Զ. 

կաթողիկոսի ներկայությամբ‚ տեղի է ունենում երեկույթ‚ նվիրված Կոմիտաս վարդա-

պետին։ Բացման խոսքով հանդես է գալիս ճեմարանի տեսուչ Մ. Մինասյանը‚ լսվում են 

չորս զեկուցումներ‚ ապա կատարվում են Կոմիտասի ստեղծագործությունները։ Երեկույթի 

վերջում գոհունակության խոսքով հանդես են գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդական 

տեղապահ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը և Բուխարեստի «Հայաստանյան 

ճակատ» թերթի խմբագիր Հարություն Պապոյանը։ 

Վ. Պալճյանի խոսքից. «Վեհափառ Տեր‚ թույլ տվեք նախ՝ Ձերդ Ս. Օծության ներ-

կայացնել իր խորին շնորհակալությունն ու երախտագիտությունը‚ որ առիթն 

կընծայեք գտնվելու Մեծն Կոմիտասի հիշատակին նվիրված սույն հանդի-

սության։ ... Սիրելի սաներ‚ իրոք իմ հայ մարդու‚ իմ պանդուխտ հայ մարդու հո-

գին փոթորկեցիք դուք այսօր անուշ ու ամենաջերմ հուզումներով‚ ձեր խոսքով ու 

մանավանդ ձեր երգով։ Իմ այս ջերմ ապրումները ինձի հետ պիտի տանիմ ձեր 

ռումինահայ եղբայրներուն ու քույրերուն‚ որոնք այնքան ծարավի են մայր 

Հայրենիքեն եկած ամեն մեկ խապրիկին‚ ամեն մեկ ձայնին ու խոսքին։... 

Մի՛ մոռնաք ու լավ գիտցեք‚ թե արտասահմանի հայությունը իր ազգային գի-

տակցության և զգայնության բոլոր թելերովը կապված է մեր մայր Հայրենիքին 

հետ‚ և մեր հոգևոր կենտրոնին՝ Մայր Աթոռին հետ։ Մեր ժողովուրդը մխիթար-

ված է այսօր և հույժ երջանիկ‚ որ վերածնված ու վերաշինվող Հայրենիքի մը 

կողքին ունինք նաև վերածնվող ու վերաշինվող եկեղեցի մը։ Այս բոլորի համար 

մենք անհուսորեն երախտապարտ ենք մեր Հայրենիքի՝ Սովետական Հայաստա-

նի բարեխնամ կառավարության և մեր պաշտելի Վեհափառ Հայրապետին։ 

Ես կմաղթեմ Ձեզ‚ սիրելի սաներ‚ առողջություն‚ հոգվո արիություն‚ աշխա-

տանքի անսպառ ուժ և աստվածային լիառատ շնորհ‚ որպեսզի մոտ ապագային 

մեջ մեր եկեղեցվո բարի մշակներն ու քաջ հովիվները դառնաք և մեր ճիգերը 

խառնեք հայ ժողովրդի միասնակամ ճիգերուն‚ որպեսզի մեր Հայրենիքն ու Եկե-

ղեցին աստիճան  առ աստիճան բարձրանան միշտ դեպի վեր‚ աճեն‚ ծաղկեն և 

միշտ շեն ու պայծառ  մնան»։ 

«Էջմիածին»‚ 1948թ. № 5-6‚ մայիս-հունիս («Կոմիտաս վարդապետի ստեղծա-
գործություններին նվիրված երեկույթ հոգևոր ճեմարանում»)։ 
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Մայիսի 25. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի նամակը Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից՝Բուխարեստ‚ «Ռումանիո Հայոց Թեմի պատվարժան թեմական 

Խորհրդին»։ Նամակագիրն արծարծում է թեմի Առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն 

վարդապետ Պալճյանի հետ առնչվող մի քանի հարցեր։ 

Նամակը. «Ստացանք պատվական Թեմական Խորհրդիդ տարվույս հունվար 8-

ի և մայիս 7-ի դիմումները (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականները. Ս.Շ.) և նկատի առ-

նելով բարձրապատիվ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանի կրթական‚ վարչական 

ու բարոյական արժանիքները‚ այլև հարգալից Թեմական Խորհրդիդ միջնորդու-

թյունը‚ դիմումի վրա մակագրեցինք. «Հարգել սույն միջնորդությունը և Տ. Վազ-

գեն վարդապետին ձեռնադրել եպիսկոպոս‚ ըստ առաջին հնարավորության. իսկ 

այժմ տալ նորան ծայրագունության աստիճան»։ Եպիսկոպոսական ձեռնադրու-

թյունը պահանջում է անհրաժեշտորեն հինգ եպիսկոպոսի մասնակցությունը 

ձեռնադրության արարողությանը‚ այնինչ ներկայումս և ոչ մեկն ունենք Ս. Էջ-

միածնումս‚ ուստի և այժմ հնարավոր չէր եպիսկոպոսական ձեռնադրություն 

կատարել։ Այս պարագայի մանրամասնությունները‚ ինչպես և նորա՝ առաջնոր-

դական իրավունքների կատարելապես տիրանալու պայմանները մինչև նորա 

եպիսկոպոսանալը‚ կհաղորդի ձեզ ինքը՝ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետը։ 

Հայրական սիրով և հայրապետական օրհնությամբ՝ Գեորգ Զ. 

Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Մայիսի 30. – Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարում‚ Կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի տոնի 

կապակցությամբ‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն ծայրագույն 

վարդապետ Պալճյանը մատուցում է հավուր պատշաճի Պատարագ‚ որին ի թիվս այլոց‚ 

ներկա էր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանը։ 

«Էջմիածին»‚ 1948թ. № 5-6‚ մայիս-հունիս («Հայոց եկեղեցի.Մայր Աթոռում»)։ 

Նույն օրը. – Մայր Աթոռի Ավագ Լուսարարը զեկուցում է Ամենայն Հայոց Կաթողի-

կոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին այն մասին‚ որ «Ռումանիո Առաջնորդական Տեղապահ‚ 

Բարձրապատիվ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի միջոցով‚ հօգուտ Մայր 
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Աթոռ Ս. Էջմիածնի‚ ստացվել են որոշ նվիրատվություններ»։ Նվիրատուներ՝ տիկ. Վիկտո-

րիա Տուտյան‚ պ. Արամ Ճապուրով‚ Սամվել Սպանդարյան‚ Վարդան Բարակյան‚ Ավետիս 

Քելլերյան‚ Կարպիս Սրապյան‚ Արամ Իսրայելյան և այլն‚ նվերների ցանկում հիշատակ-

վում են սեղանի սփռոցներ‚ վարագույրներ‚  սրբիչներ‚  կարմիր թավշյա ոսկեթել ասեղնա-

գործ շրջանակ‚ արծաթյա կանթեղ‚ գրենական պիտույքներ և այլն։ Բոլոր նվիրատուներին 

Կաթողիկոս Գեորգ Զ.-ի անունից «հայտնվում է մեր խորին շնորհակալությունը և օրհնու-

թյունը»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Մայիսի 23-հունիսի 6. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն 

ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը Մայր Հայրենիքի տեսարժան վայրերը դիտելու նպա-

տակով շրջագայություններ է կատարում Երևանում և Հայկական հանրապետության տա-

րածքում։ 

«Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետը Երևանում այցելեց հայրենադարձ ռումի-

նահայերի կառուցած բնակարանները Բաղրամյան փողոցի վրա‚ ինչպես նաև 

մայրաքաղաքի Նոր Արաբկիր‚ Նոր Բութանիա ու Կիրզա արվարձանները։ Նա 

շրջագայելով՝ մոտիկից ծանոթացավ մեր մայրաքաղաքի հսկայածավալ շինա-

րարությանը‚ դիտեց նորակառույցները‚ եղավ Զանգվի գեղատեսիլ ձորում‚ ուր 

աշխատում էր մանկական երկաթուղին։ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետը 

այցելեց նաև Մատենադարան ու Պետական պատկերասրահ։ Սունդուկյանի ան-

վան պետական դրամատիկ թատրոնում դիտեց «Խաթաբալա»‚ «Պեպո» և այլ 

ներկայացումներ‚ իսկ Ալ. Սպենդիարյանի անվան Լենինի շքանշանակիր Օպե-

րայի ու բալետի պետական թատրոնում դիտեց «Խանդութ» բալետը։ Հայֆիլհար-

մոնիայի դահլիճում նա ներկա եղավ Հայկական երգի ու պարի անսամբլի‚ 

ինչպես նաև Պավել Լիսիցյանի համերգներին։ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդա-

պետը եղավ նաև Գեղարդում‚ Զվարթնոցում ու Արզնի հանգստարանում»։ 

«Էջմիածին»‚ 1948թ. № 5-6‚ մայիս-հունիս («...Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյա-
նի այցելությունը Մայր Աթոռ»)։ 

Հունիսի 6. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն ծայրագույն 

վարդապետ Պալճյանը  և Ռումինահայ «Հայաստանյան ճակատ»  հասարակական կազմա-

կերպության Կենտրոնական կոմիտեի ընդհանուր քարտուղար Հարություն Պապոյանը 
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ինքնաթիռով դուրս են գալիս Երևանից և ուղևորվում են Մոսկվա‚ Ռումինիա՝ իրենց 

պաշտոնատեղին վերադառնալու համար։ 

«Էջմիածին»‚ 1948թ. № 5-6‚ մայիս-հունիս («...Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճ-

յանի այցելությունը Մայր Աթոռ»)‚ № 10-12‚ հոկտեմբեր-դեկտեմբեր («...Տ. 

Վազգեն Ծայրագույն վարդապետի և Հ. Պապոյանի վերադարձը Հայաստա-

նեն»)։ 

Հունիսի 10. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն ծայրագույն 

վարդապետ Պալճյանը  և Հարություն Պապոյանը հասնում են Բուխարեստ։ Բընեասա օդա-

նավակայանում դիմավորելու էին եկել Ռումինիայի Խորհրդային դեսպանատան հյուպա-

տոս Ս. Էլչիբեկյանը‚ Ռումինական օրթոդոքս եկեղեցու պատրիարքարանի ներկայացուցիչ 

Տ. Լեու քահանան‚ «Հայաստանյան ճակատի» նախագահ Վահան Դանիելյանը և բազմաթիվ 

այլ անձինք։ «Կարճ տեսութենեն հետո‚ բոլորը մեքենաներով ուղղվեցան դեպի «Սուրբ 

Հրեշտակապետք» հայոց եկեղեցին‚ ուր շարականի մեղեդիներով ու պատշաճ 

արարողությամբ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ առաջնորդվեցավ դեպի Սեղան։ Մեկ 

վայրկյանեն ամբողջ եկեղեցին լեցված էր հայրենաբաղձ հայրենակիցներու բազմությամբ։ 

Կարճ աղոթքե մը հետո‚ եկեղեցու ավագերեց Տ. Քիլիմյան քահանան ողջույնի և բարի գա-

լուստի խոսք ուղղեց Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետի»։ 

Սեղան է բարձրանում Ռումինական Օրթոդոքս եկեղեցու ներկայացուցիչ Տ. Լեու 

քահանան‚ որը հաղորդում է Ս. Պատրիարք Ժուստինյանի ողջույնները‚ ինչպես Տ. Վազգեն 

վարդապետին‚ այնպես էլ ամբողջ Ռումինահայ գաղութին։ «Ապա Տ. Լեու վեր հանեց Տ. 

Վազգեն Ծայրագույն վարդապետի մտավոր և բարոյական արժանիքները‚ հայտնելով միա-

ժամանակ‚ թե ինք Դավանությանց նախարարության մեջ շարունակ պաշտպանած է հայ 

եկեղեցվո շահերը։ Ապա ան իր խնդակցությունները հայտնեց ռումանահայոց առաջնոր-

դին իր աստիճանի բարձրացման առթիվ։ Վստահ եմ միանգամայն‚ եզրակացուց Տ.Լեու 

քահանան‚ թե Հայոց և Ռոման եկեղեցիները նաև հետ այսու պիտի շարունակեն իրենց 

եղբայրական գործակցությունը‚ և առ այս‚ ըսավ ան‚ կմատուցանեմ Ձեզի‚ վարդապետ 

եղբայր‚ մեր Ս. Պատրիարքի նվերը»։ 

Ելույթ են ունենում Ռումինահայ համայնքի հոգևոր և աշխարհիկ այլ ներկայացու-

ցիչներ էլ (փաստաբան Գալուստ Ասվատուրով‚ Բուխարեստի թաղականության նախա-

գահ Գ. Տեիրմենճյան)‚ որից հետո «նշմարելի հուզումով մը» հանդես է գալիս Տ. Վազգեն 

Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 
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Տ. Վազգեն Պալճյանի ճառը. «Ձեր սիրո և հարգանքի ողջույնները տարինք Հայ-

րենիքին և Սուրբ Էջմիածնին և փոխադարձաբար ձեզի կբերեմ մեր սիրելի Հա-

յաստանի ողջույնները և Ամենայն Հայոց Սրբազան Կաթողիկոսի օրհնություն-

ները»։ 

Ապա Տ. Լեու քահանային դառնալով‚ «Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Ռու-

միներեն լեզվով ևս իր խորին շնորհակալությունները հայտնեց նոր օծյալ Ժուս-

տինյան Մարիա Սուրբ Պատրիարքին իր այս բարձր ուշադրության առթիվ։ Ինք 

և ամբողջ ռոմանահայ գաղութը միշտ ալ հարգանքի զգացմունքներ են ունեցած 

Ռոման Օրթոդոքս եկեղեցվո հանդեպ» ըսավ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդա-

պետ։ 

Ապա դիմելով ժողովրդին‚ ըսավ. «Սիրելի ժողովուրդ‚ ամենամեծ հուզմունքով 

արտասանելիք խոսքերս են՝ Խորհրդային Հայրենիք‚ հայ ժողովուրդ և Սուրբ Էջ-

միածին‚ որոնց ջերմ ողջույնները կբերեմ ձեզի։ Այս երեքը՝ հայրենիք‚ ժողովուրդ 

և Սուրբ Էջմիածին երրորդությունը մեկ միություն է։ Անշուշտ պիտի ուզեիք 

հարցնել ինձի մեր Ս. Կաթողիկոսի մասին։ Ան այսօր 80 տարեկան է‚ բայց ես 

զինքը գտա ավելի առողջ ու թարմ‚ քան նույնիսկ ասկե երեք տարի առաջ։ Ան 

վճռած է դեռ երկար տարիներ հովվելու հայոց եկեղեցին։ Ան ունի դեռ շատ և մեծ 

ծրագիրներ‚ զորս ան պիտի գործադրե մեր կառավարության աջակցությամբ։ 

Ինչ կվերաբերի մեր սիրելի հայրենիքին‚ անոր մասին դեռ շատ երկար պիտի 

խոսենք. տեսանք‚ զգացինք և հուզվեցանք մեր հայրենիքի վերելքին ի տես։ 

Երևանը այսօր‚ համեմատած երեք տարի առաջվա հետ (ակնարկում է 1945 թ. իր 

այցելությունը Հայաստան‚ տես մեզ մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.)‚ անճանաչելի է 

դարձած իր շրջակա կանաչազարդ լեռներով‚ նոր ավաններով‚ նոր փողոցներով 

և նոր տուներու շինարարությամբ։ Երևանը այս երեք տարվա մեջ 30 առ հարյու-

րով ավելի մեծցած և 50 առ հարյուրով ավելի գեղեցկացած է։ 

Վերջացնելե առաջ շնորհակալություններս կհայտնեմ այս գեղեցիկ և սրտա-

ռուչ ընդունելության համար։ Մասնավոր և հարգալից շնորհակալություններ 

ունինք արտահայտելու հոս ներկա Խորհրդային հյուպատոս Ս. Էլչիբեկյանին‚ 

որուն պարտական ենք մեր այս այցելության դյուրությունները‚ և կխնդրենք իր-
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մե‚ մեր հարգանքներու և շնորհակալություններու թարգմանը հանդիսանալ 

Բուխարեստի Խորհրդային դեսպան Սերգեյ Քաֆթարաձեի քով»։ 

Այնուհետև բարձրաստիճան հյուրերը հրավիրվում են Առաջնորդարան‚ որտեղ 

տեղի է ունենում Հավուր պատշաճի ընդունելություն։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 98 (174)‚ հունիսի 13 («Վազգեն Ծայրա-

գույն վարդապետի և ընկ. Հարություն Պապոյանի ժամանումը Սովետական 

Հայաստանեն»)։ «Էջմիածին»‚ 1948թ. № 10-12‚ հոկտեմբեր-դեկտեմբեր («Թեմա-

կան կյանք»)։ 

Հունիսի 12. – Բուխարեստի հայկական Առաջնորդարանում‚ Ռումինահայ թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի նախագահու-

թյամբ‚ տեղի է ունենում Թեմական և Թաղական խորհուրդների միացյալ հանդիսավոր 

նիստ‚ «ներկայությամբ քահանայից դասուն»։ 

Նիստում «Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ ընդարձակ զեկուցում մը ներկայա-

ցուց ի մասին Մայր Աթոռի ու Վեհափառ Հայրապետի տնօրենությանց‚ թեմիս առաջնոր-

դական խնդրույն նկատմամբ։ Այս առթիվ տեղապահ Հայր Սուրբը կարդաց իր հետ բերած 

Հայրապետական կոնդակներն ու նամակները»։ 

«Հայաստանյան կոչնակ»‚ 1948 թ. № 99 (175)‚ հունիսի 20 («Թեմական կյանք»)։ 

Հունիս. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն ծայրագույն 

վարդապետ Պալճյանը  Բուխարեստում ներկայանում է  Ռումինական հանրապետության 

Դավանությանց նախարար Ստանչու Ստոյանին և զեկուցում է նրան Մայր Հայրենիք կա-

տարած իր ուղևորության արդյունքների մասին։ Առաջնորդական տեղապահը նախարա-

րին է հաղորդում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանի Հայրապետական օրհ-

նությունները։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հունիսի 13. – Բուխարեստի «Սուրբ հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում տեղի է 

ունենում մեծ միտինգ‚ որտեղ Մայր Հայաստանի մասին ընդարձակ բանախոսությամբ 

հանդես է գալիս Հարություն Պապոյանը։ Ի թիվս այլ բարձրաստիճան հյուրերի՝ «Հայաս-

տանյան ճակատի» կենտրոնական կոմիտեի նախագահ Վահան Դանիելյան‚ ներգաղթի 

կոմիտեի նախագահ Աղասի Ժամկոչյան և այլն‚ հավաքին ներկա էր Ռումինահայ թեմի 

առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 
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Հավուր պատշաճի պատարագից հետո «Առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն 

Ծայրագույն վարդապետ պատշաճ հանդիսավորությամբ եկեղեցվո բեմեն կարդաց Ամե-

նայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ի կոնդակը‚ որով Ռոմանահայ թեմի՝ որպես Առաջ-

նորդական Տեղապահ կհաստատվի Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետը‚ իր լրիվ իրա-

վունքներով։ 

Ապա Հայր Սուրբը կարդաց նաև Վեհափառ Հայրապետին օրհնության Կոնդակը և 

նամակները‚ ուղղյալ Գալացի համայնքին և այն ազգայիններուն‚ որոնք նվերներ հղած են 

Մայր Աթոռին‚ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետի միջոցավ»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 99 (175)‚ հունիսի 20 («Հայրենասիրական 

մեծ միտինգ»‚ «Տեղական կյանք»)։ 

Նույն օրը երեկոյան. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» սրահում տեղի է ունե-

նում Հայկական Ազգային վարժարանի տարեվերջի հանդեսը։ «Սրահը լեցուն էր ծնողներու 

և ազգայիններու մեծ բազմությամբ‚ ներկա էին առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն 

վարդապետ Պալճյան‚ «Հայաստանյան ճակատի» կոմիտեներու‚ Թեմական և Թաղական 

խորհուրդներու անդամները»։ 

Ազգային վարժարանի՝ 1947-48 ուսումնական տարվա մասին տնօրեն Վ. Կարագյոզ-

յանի հաշվետու զեկուցումից հետո‚ մի քանի ուսուցիչների և ծնողների ելույթներից հետո‚ 

«խոսք առավ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ‚ հրավիրելով ծնողները իրենց զավակ-

ները ազգային վարժարան ուղարկել‚ իսկ աշակերտներուն հաղորդեց հայրենիքեն ող-

ջույններ‚ մաղթելով առաջիկա տարվան ավելի աշխատասիրություն ու եռանդ»։ 

Նույն տեղում։ 

Հունիսի 20. – Ռումինահայ հայրենադարձների՝ 1022 հոգուց բաղկացած երկրորդ 

քարավանը‚ «Պոբեդա» ջերմանավով‚ Ռումինական Կոնստանցա նավահանգստից ու-

ղևորվում է Խորհրդային Հայաստան։ Ի թիվս այլոց («Հայաստանյան ճակատ» կազմակեր-

պության նախագահ Վահան Դանիելյան‚ Կոնստանցա քաղաքի քաղաքագլուխ Դումիտրու 

Բերսանեսկու‚ Ռումինիայում Խորհրդային Միության հյուպատոս Ս. Էլչիբեկյան և այլն)‚ 

բարի երթի խոսքով հանդես է գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. 

Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 
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«Էջմիածին»‚ 1948թ. № 5-6‚ մայիս-հունիս («Հայրենադարձության ուղիով»)‚ № 
7-9‚ հուլիս-սեպտեմբեր («Ռումանահայ հայրենադարձի տպավորություն-
ներ»)։ 

Նույն օրը. -  Ռումինահայ «Հայաստանյան ճակատ» շաբաթաթերթը (№ 99 (175))‚ 

«Հրավեր թեմական պատգամավորական ժողովի» խորագրի ներքո‚ հրատարակել է հե-

տևյալ տեղեկությունը. «Թեմական պատգամավորական ժողովը տեղի կունենա 25 հուլիս 

1948-ին‚ կիրակի օր‚ ժամը 12-ին‚ Բուխարեստի Մշակութային տան մեջ‚ հետևյալ օրակար-

գով. 

1. Զեկուցում Առաջնորդական տեղապահի (իմա. Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդա-

պետ Պալճյանի. Ս.Շ.) 

2. Ընտրություն թեմի առաջնորդի‚ 

3. Զեկուցում թեմական խորհրդի‚  

4. Հաշվետվություն թեմական խորհրդի. 

5. Թեմական կանոնադրության փոփոխություն. 

6. Նոր բյուջեի քվեարկում» 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ նշվ. համարը։ 

Հիշյալ Թեմական պատգամավորական ժողովը որոշիչ դեր կատարեց  թեմի առաջ-

նորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի՝ հոգևոր նոր բար-

ձունքների հասնելու գործում։ 

Հունիսի 30. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն ծայրագույն 

վարդապետ Պալճյանի նամակը Բուխարեստից Նյու-Յորք‚  «Գերաշնորհ Տ. Տիգրան եպիս-

կոպոս Ներսոյանին‚ բարեխնամ առաջնորդին հայոց ի Ամերիկա»։ Անդրադառնում է Մայր 

Հայրենիք իր 32-օրյա ուղևորության հետ կապված մի քանի դեպքերին։ 

Նամակից. «Սիրելի սրբազան հայր. 

Հունիսի 10-ին վերադարձա Սուրբ Էջմիածնեն։ Մեր երկիրը և մանավանդ 

Երևանը գտա ավելի առաջադիմած և բարեկարգված‚ քան 1945-ին։ Նոր շենքեր‚ 

նոր փողոցներ‚ նոր պարտեզներ‚ իսկ շրջակայքը բազմաթիվ նոր ավաններ ու 

այգիներ‚ որոնք հետզհետե կմեծնան։ Եթե Երևանի շինարարությունը այս թա-

փով շարունակվի‚ քանի մը տարիեն պիտի տարածվի և միանա Նոր Արաբ-

կիրին‚ Կիրզային և այլ մոտակա ավաններուն։ Աչքի կզարնեն բազմաթիվ նոր 

այգիներ‚ պտղաստաններ և բանջարանոցներ։ Երևանը շրջապատող լեռները 

արդեն զգալի չափով ծառաստաններով ծածկված են։ Մոտ ապագային‚ երբ այդ 
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ծառերը մեծնան և մնացած մասերուն վրա ևս ծառեր տնկվին‚ Երևանը անտառ-

ներու մեջ շնչող քաղաք մը պիտի դառնա։ Ի տես այս բոլորին‚ ես անգամ մը ալ 

համոզվեցա‚ թե մեր հայրենիքը ոսկի ապագա ունի։ 

ՈՒրախությամբ հաստատեցի նաև‚ թե հայրենադարձությունը մեծապես օգ-

տակար և դրական արդյունքներ տվող երևույթ մը եղած է հայրենիքի համար ոչ 

միայն երկրին բնակչության համրանքը մեծցնելով‚ այլ նաև Հայաստանի տնտե-

սական-տեխնիկ և մշակութային-կենցաղային մակարդակը բարձրացուցած ըլ-

լալուն համար։ Ներգաղթողները գրեթե բոլորը իրենց տուները շինած են արդեն 

և կբնակին իրենց սեփական բնակարաններուն մեջ։ Քաղաքին մեջ բնակվողնե-

րեն շատերը հավաքական շենքեր կառուցած են ութ-տաս ընտանիքներու հա-

մար‚ իսկ քաղաքի շրջանակները տեղավորվածները ամեն մեկը շուրջ հազար 

քառակուսի մետր հող ստացած է‚ ուր իր բնակարանի կողքին ունի բանջարա-

նոց‚ պտղատու ծառեր և ոմանք նույնիսկ խաղողի փոքրիկ այգիներ։ Ոմանք կով 

ալ կպահեն։ 

Ես համոզված եմ‚ թե հետզհետե մեր երկրի կյանքի պայմանները ավելի ևս 

պիտի բարելավվին և նոր հնարավորություններ ստեղծվելով աշխատանքի‚ 

բնակարանի և պարենավորման տեսակետներեն‚ հնարավոր պիտի դառնա ներ-

գաղթը շարունակել նաև առաջիկա տարիներու ընթացքին։ Իմ կարծիքով սա-

կայն‚ հայրենադարձի կազմակերպման գործին մեջ պետք է նկատի առնել լուրջ 

կերպով այն հանգամանքը‚ թե Հայաստանը վերաշինության ընթացքի մեջ 

գտնվող երկիր մը ըլլալով‚ առաջին հերթին պետք ունի երիտասարդ‚ աշխա-

տանքի ընդունակ և մանավանդ որակյալ արհեստավորներու։ Պետք ունի նաև 

նյութական օժանդակության‚ մանավանդ շինանյութի տեսակետեն։ Իհարկե‚ 

Խորհրդային իշխանությունը մեծ չափերով կօգնե‚ սակայն գաղութահայ ժողո-

վուրդը եթե կփափագի‚ որ իր հայրենիքը վերաշինվի‚ պետք է իր նյութական 

մասնակցությունը ավելի լայն չափերով բերե։ 

Երևան հասնելուս հաջորդ օրը ներկայացա մեր Վեհափառ Հայրապետին։ 

Վստահ եմ‚ թե ինչպես ես‚ նույնպես և Ձերդ Սրբազնությունը մխիթարված պիտի 

զգաք ինքզինքնիդ‚ եթե Ձեզ հայտնեմ‚ թե Նորին Սուրբ Օծությունը գտա ավելի 

կորովի ու ավելի երիտասարդ‚ քան երեք տարի առաջ‚ 1945-ին։ Վեհափառը կա-

տարելապես առողջ է։ Մտքով ու հոգիով պայծառ ու աշխույժ։ Կաշխատի առանց 
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հոգնելու‚ կհսկե անձամբ և կղեկավարե ամեն բան։ Լավատես է և հավատքով լե-

ցուն ապագայի նկատմամբ։ ՈՒ համակ ծրագիր է։ Ի տես այս բոլորին‚ մեկ մտա-

ծում մը կարելի է ունենալ‚ թե իրոք Աստվածային շնորհ մըն է այս մեզի համար‚ 

որպես եկեղեցի և ժողովուրդ։ 

Մայր Աթոռի միաբանության թիվը գրեթե նույնն է։ Երկու նոր ձեռնադրված 

վարդապետներ կան‚ երկուքն ալ տարիքոտ‚ նախկին քահանաներ։ Եպիսկո-

պոսները բոլոր թեմերու մեջ պաշտոններ ունին‚ բացի Ներսես եպիսկոպոս Աբ-

րահամյանեն‚ որ քանի մը ամիսներ առաջ վախճաներ է։ Հուսադրիչ և ոգևորիչ 

էր ինձ համար տեսնել Մայր Աթոռին շուրջ ստեղծված և զարգացող կյանքը։ 

Կակնարկեմ Հոգևոր ճեմարանին‚ որ արդեն իրականություն է։ Այցելեցի և ներ-

կա եղա քանի մը դասերու։ Այժմ երեք դասարաններ կգործեն քառասունհինգ 

ուսանողներով‚ 17-24 տարեկան երիտասարդներ։ Առաջիկա տարի պիտի բացվի 

լսարանական բաժնի առաջին դասարանը‚ երբ անհրաժեշտ պիտի դառնա Աստ-

վածաբանական առարկաներ ավանդող  մասնագետ ուսուցչի մը ներկայությու-

նը ճեմարանի մեջ։ Բոլոր աշակերտները գիշերօթիկ են։ Ձրիորեն կստանան 

սնունդ‚ հագուստներ և գրենական պիտույքներ։ Պետք է ըսել‚ թե այդ տեսակե-

տեն շատ լավ խնամքի տակ են և այդ իսկ պատճառավ առաջիկա տարվան հա-

մար արձանագրության դիմումները շատ են։ Վեհափառին փափագն է‚ որ ժա-

մանակի ընթացքին ճեմարանը իր լրիվ վեց դասարաններով կարենա հարյուր 

ուսանողներ պահել։ 

Մայր Աթոռին նյութական կացությունը սակայն‚ բավականին ծանր է և մտա-

հոգիչ։ Ինչպես ծանոթ է Ձերդ Սրբազնության‚ Սուրբ Էջմիածինը իր երբեմնի մեծ 

եկամուտները չունի այժմ‚ և հետևաբար արտասահմանը իր լրիվ պարտակա-

նությունը պետք է կատարե‚ որպեսզի Խորհրդային բարեխնամ կառավարու-

թյան շնորհիվ ձեռք բերված իրավունքներն ու օժանդակությունները արժեքա-

վորվին։ Վեհափառը լավատես է‚ սակայն եթե թեմերը իրենց նպաստները չա-

ռաքեն‚ մանավանդ եթե սաներ պահելու հանձնառությունները ժամանակին 

չկատարվին‚ Հոգևոր ճեմարանի կյանքը կտուժե և նույնիսկ անոր գոյությունը 

կրնա վտանգվիլ։ 

Ես ինձ թույլ կուտամ այս պարագան Ձեր ամենալուրջ ուշադրության հանձնել։ 
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Մեր թեմի անունով հանձն առի Կաթողիկոսական վիլլայի համար 200 խորա-

նարդ մետր ատաղձ հղել Ռումինիայեն։ Եթե մեր գաղութը իր նախկին վիճակը 

ունենար‚ ինչ որ էր մինչև մեկ-երկու տարի առաջ‚ անշուշտ ինձ համար շատ 

հեշտ էր այս հանձնառությունը իրականացնել և նույնիսկ ավելին ընել‚ սակայն 

այսօր մեր գրեթե ամբողջ ունևոր դասակարգը դեպի արևմուտք մեկնած է և հնա-

րավորություն չունինք որևէ մեծ ձեռնարկ ընելու ո՛չ Մայր Աթոռին և ոչ ալ մեր 

ներքին կարիքներուն համար։ Այսու հանդերձ մեր այս տարվան ներգաղթի կա-

րավանով ութ սնտուկ նվերներ հղեցինք Մայր Աթոռին։ 

Հայաստան մնացի ընդամենը 15 օր‚ որպես հյուր Վեհափառ Հայրապետին։ 

Մայիս 23-ին Էջմիածնա Սուրբ Տաճարին մեջ Սուրբ Պատարագ մատուցանեցի‚ 

որմե անմիջապես հետո Նորին Սուրբ օծությունը Իջման Սուրբ Սեղանին առաջ 

նվաստիս շնորհեց ծայրագունության տասը աստիճանները պատշաճ հանդի-

սավորությամբ‚ ի ներկայության պաշտոնական անձանց և խուռն բազմության։ 

Թեմիս նախկին առաջնորդ Սուրեն սրբազանը (իմա՛. Սուրեն եպիսկոպոս Թո-

րոսյան‚ Ս.Շ.) հրաժարած ըլլալով և վեց-յոթ ամիս առաջ Բաքու ղրկված ըլլալով 

որպես ժամանակավոր առաջնորդ‚ Վեհափառի կարգադրությամբ և համաձայն 

մեր թեմական-ազգային իշխանությանց առաջարկությանց‚ ինձ վստահվեցավ 

Ռումանահայության՝ որպես տեղապահի‚ մինչև թեմական առաջնորդի ընտրու-

թյունը‚ որ տեղի կունենա առաջիկա հուլիս 25-ին։ 

Սրբազան հայր‚ ճշմարիտ կըսեմ‚ այս մեկ ամիս տևող ճամբորդությունը իմ 

կյանքին մեջ պիտի մնա թերևս ամենագեղեցիկ հիշատակը բազմաթիվ տեսա-

կետներով։ Ամբողջ աշխարհ մը նոր և այլազան և այնքան հետաքրքրական իմ 

առջև բացվեցավ ու հետո դարձավ կարծես երազ։Այս առթիվ ճանչցա մանավանդ 

ռուս ժողովուրդը իր տան մեջ՝ պարկեշտ‚ քաղաքավար‚ հույժ կարգապահ ու 

այնքան անկեղծ են հոգիով պայծառ ու ճշմարիտ։ Եվ մանավանդ մարդասեր ու 

բարի։ Ավելի ուրիշի մասին‚ իր նմաններու և բոլոր մարդոց մասին կմտածե ռուս 

մարդը‚ քան թե իր մասին։ Անոր ես-ը կարծես լուծված է ժողովուրդի կամ 

մարդկության գաղափարին մեջ և առօրյա կյանքին մեջ պատրաստ է ամեն զո-

հաբերության‚ ամենայն համեստությամբ‚ առանց հերոսի հովեր առնելու։ 

Հունիսի 10-ին Բուխարեստ հասա և քանի մը օր հետո ներգաղթի արտոնու-

թյունը մեզ հաղորդվելով. հայրենադարձներու կարավանը‚ որ արդեն պատ-
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րաստ կսպասեր‚ «Պոբեդա» նավով ճամբա ելավ հունիսի 21-ին‚ Կոնստանցայի 

նավահանգիստեն‚ արտակարգ խանդավառ մթնոլորտի մեջ։ 

Կխորհիմ‚ թե հաջորդաբար հայրենադարձներու քարավանները դեպի 

Խորհրդային Հայաստան ճամբա պիտի ելլեն‚ նաև մյուս մեր գաղութներեն։ 

Մնամ անխառն սիրով ու հարգանքով՝ 

Վազգեն Ծ[այրագույն] վարդապետ» 

«Հայաստանյայց եկեղեցի»‚ 1948 թ. № 9‚ հոկտեմբեր («ՈՒղևորություն դեպի 
Էջմիածին»)։ 

 

Հուլիսի 13. – Փարիզի «Ժողովուրդ» պարբերականը հրատարակում է Տ. Վազգեն ծայ-

րագույն վարդապետ Պալճյանի  հուշերը Մայր Հայրենիք կատարած ուղևորության մասին։ 

Հրատարակությունն ավարտվում է հուլիսի 18-ի համարում։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հուլիսի կեսեր. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն ծայրա-

գույն վարդապետ Պալճյանը ծանրաբեռնվածության պատճառով‚ իր ցանկությամբ ազատ-

վում է Բուխարեստի  «Հայ Մշակույթի տան» վարչության նախագահի պարտականություն-

ներից։ 

«Էջմիածին»‚ 1948թ. № 5-6‚ մայիս-հունիս («Ռումինահայոց մտքի գանձարան 
«Հայ Մշակույթի տունը»»)։ 

Հուլիսի 21. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն ծայրագույն 

վարդապետ Պալճյանի նամակը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ 

Օծության Վեհափառ Հայրապետ և Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Զեկու-

ցում է վերջին ամսվա ընթացքում Ռումինահայ համայնքում իր ծավալած գործունեության 

մասին։ 

Նամակը. «Ավելի քան մեկ ամիս է‚ որ վերադարձած եմ արդեն Բուխարեստ‚ 

այնքան երջանիկ ճանապարհորդութենե մը հետո‚ երբ ուրախությունը ունեցա 

անգամ մը ևս տեսնելու իմ մայր երկիրը՝ մեր Խորհրդային Հայրենիքը և Սուրբ 

Էջմիածինը։ 

Ժողովրդական մեծ խանդավառությամբ ընդունվեցանք այստեղ.և՛ օդակայանը‚ 

և՛ հետո եկեղեցվո մեջ։ Ամեն հայ արցունքը աչքերուն կլսեր զմեզ‚ ու մեր ամբողջ 
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ժողովուրդը անհագ ծարավով կսպասեր մեր բարի լուրերուն Մայր Հայրենիքեն 

և Մայր Աթոռեն։ Մինչև հիմա ես մասամբ կատարեցի իմ պարտականությունը‚ 

քարոզելով‚ խոսելով Բուխարեստի և Կոնստանցայի մեր ժողովուրդին։ Մոտ 

ատենեն այցելության պիտի ելնեմ մեր գավառները‚ նույն նպատակով։ 

Իմ տպավորությունները լայնորեն գրեցի մեր արտասահմանի Թեմակալ 

առաջնորդներուն՝ Տ.Տ. Մազլըմյան‚ Սիրունյան‚ Ներսոյան և Սյուրմեյան Սրբա-

զան հայրերուն։ Մեր վերադարձեն քանի մը օր հետո ճամբու դրինք մեր հայրե-

նադարձներու այս տարվան քարավանը‚ 1022 հոգի։ Հուլիսի 3-ի գիշերը հուզ-

մունքով լսեցինք ռադիո Երևանի հաղորդագրությունը Ռումանահայ ներգաղ-

թողներու Երևան ժամանման մասին։ Ինչպես Ձերդ Վեհափառության հայտնած 

եմ արդեն‚ այս քարավանի հետ ղրկեցի վեց սնտուկ և երկու հակ զանազան իրեր 

Սուրբ Էջմիածնի և Հոգևոր Ճեմարանի կարիքներուն համար և որոնց ցուցակը 

անձամբ հանձնած եմ Ձեզի։ Վեցերորդ սնտուկը կազմեցի իմ՝ Խորհրդային Հա-

յաստանեն վերադարձես հետո‚ երբ նոր նվերներ ստացա‚ որոնց մեջ նաև արյան 

ճնշումը չափող գործիչ մը‚ Ձերդ Վեհափառության համար։ Իմ կողմե Ձերդ Օծու-

թյան պիտի ներկայանա հայրենադարձ դոկտոր Արտաշես Տիրացյան‚ որ Ձեզ 

պիտի հանձնե այդ վեցերորդ սնտուկի պարունակության ցուցակը։ 

Մեր թեմի գործերը ըստ բավականին հաջող ընթացքի մեջ են։ Վերադարձես հե-

տո ներկայացա Ռումանիո դավանությանց նախարարին‚ հայտնելով Ձերդ Վե-

հափառության հայրապետական օրհնությունները‚ միաժամանակ հուշագիր մը 

ներկայացուցի պարոն նախարարին‚ երկու միլիոն լեյի պետական նպաստ մը 

խնդրելով մեր թեմի կարիքներուն համար։ Մեր այս դիմումը իր լուծման ընթաց-

քին մեջ է և ես հույս ունեմ‚ որ դրական արդյունքի կհասնենք։ 

Մեր թեմի պատգամավորական ժողովը տեղի պիտի ունենա ամսույս 25-ին‚ որ 

պիտի զբաղի նաև թեմակալ առաջնորդի ընտրության խնդրով‚ համաձայն Ձերդ 

Վեհափառության գրությանց տրամադրություններուն (տե՛ս մեզ մոտ‚ 1948 թ. 

հուլիսի 25. Ս.Շ.)։ Թեև իմ հոգվույս մեջ տակավին թարմ են հայրենաբույր այն 

անուշ ապրումները‚ զոր մեր մայր հողեն ու երկնքեն քաղեցի‚ այնուհանդերձ 

կրկին կարոտը կզգամ այդ ինձ հարազատ պատկերներուն։ Կմխիթարվիմ այն 
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հույսով սակայն‚ թե առաջիկա տարի վերստին բախտը պիտի ունենամ 

հայրենիքը տեսնելու և Ձերդ Ս.Օծության աջը համբուրելու։ 

Մնամ որդիական խոնարհ սիրով և ակնածանքով՝ 

(ստորագրություն)»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ Նամակի համառոտությունը՝ 
տես. «Էջմիածին»‚ 1948թ. № 10-12‚ հոկտեմբեր-դեկտեմբեր («Մայր Աթոռ»)։ 

Հուլիս-սեպտեմբեր. - «Էջմիածինը» (№ 7-9) արևմտահայերեն հրատարակում է Վազ-

գեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի «Ռումանահայ թեմը երեկ և այսօր» ուսումնասիրու-

թյունը (գրվել է նույն թվականի հունվարի 10-ին Բուխարեստում)։ Նույնությամբ արտա-

տպված է «Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)» ժողո-

վածվում (Էջմիածին‚ 1958 թ. էջ 338-344)։ 

Հեղինակը պատմական‚ արխիվային և պարբերականների հարուստ նյութերի 

հենքի վրա տալիս է Ռումինահայ թեմի հոգևոր-հասարակական պատմությունը‚ 

սկսած նրա գոյության ամենասկզբնական ժամանակներից‚ այսինքն՝ 13-րդ դա-

րից‚ մինչև իր ժամանակները։ Համապատասխան բնութագրականներով ներկա-

յացված են հիշյալ ժամանակաշրջանի հայազգի այն երևելիները‚ որոնք իրենց 

գործունեությամբ զգալի դեր են կատարել Ռումինիայի հասարակական կամ 

կրթական-մշակութային կյանքում (դիվանագետ Մանուկ բեյ Միրզայան‚ փիլի-

սոփա Վասիլե Գոնդա‚ գրական քննադատ‚ գրական շարժման հիմնադիր Կա-

րապետ Իբրաիլյանու‚ պետական գործիչ Գրիգոր Տանկու-Յաշ և ուրիշներ)։ 

Ապա տրված է թեմի տասնհինգ եկեղեցական համայնքներից յուրաքանչյուրի 

համառոտ բնութագրությունը։ 

Հուլիսի 25. – Բուխարեստում գումարված՝ Ռումինիայի հայկական թեմական պատ-

գամավորական ժողովը‚ քսաներկու պատգամավորներով‚ գաղտնի քվեարկությամբ‚ միա-

ձայն‚ Ռումինիայի հայկական թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն ծայրագույն 

վարդապետ Պալճյանին ընտրում է թեմի առաջնորդ։ Պատգամավորական ժողովը համ-

ընդհանուր ոգևորության պայմաններում որոշում է դիմել Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Տ.Տ. 

Գեորգ Զ. Չորեքչյանին‚ խնդրելով նրան վավերացել իրենց կատարած ընտրությունը։ Պատ-

գամավորական ժողովին‚ ի թիվս այլ բարձրաստիճան հյուրերի‚ ներկա էին Ռումինական 
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Հանրապետության դավանանքների մինիստրության ներկայացուցիչ դոկտ. Տ. Վասկան և 

Ռումինական Պատրիարքարանի խորհրդական Տ. Լեուն։ 

«Էջմիածին»‚ 1948թ. № 10-12‚ հոկտեմբեր-դեկտեմբեր («...Կաթողիկոս Գեորգ 
Զ.-ի կոնդակը»‚ «Ռումինահայ թեմի պատգամավորական ժողովը»)։ 

«Վազգեն վարդապետը‚ – այս կապակցությամբ գրում էր Վեհափառ Հայրապե-

տի կենսագիրը‚ – իր նոր ու բազմապահանջ առաջնորդական պաշտոնում հան-

դես է բերում իրեն հատուկ լրջություն‚ ջերմություն և կազմակերպչական ընդու-

նակություն։ Նա իր շուրջն է հավաքում գաղութի ազնիվ ու հայրենասեր տարրե-

րին և նրանց օժանդակությամբ մի գլուխ բարձրացնում է թեմի ազգային-եկեղե-

ցական կյանքը‚ ստեղծում պատկառանք‚ մեծ հեղինակություն‚ որպես պատ-

րաստված‚ խոհուն և հոգեկիր եկեղեցական։ Թեմը սիրով և երախտագիտու-

թյամբ է համախմբվում իր հոգևոր հովվի շուրջը՝ թև ու թիկունք հանդիսանալով 

նրա ազգօգուտ և եկեղեցաշեն գործունեությանը։ Նա գլխավորում է գաղութի ողջ 

ազգային-եկեղեցական և մշակութային կյանքը‚ իր հոտի ծոցում ուժեղացնելով 

ազգային-եկեղեցական միասնականության ոգին‚ ստեղծելով հետաքրքրություն 

դեպի հայ մշակույթը և արծարծելով բոցավառ սեր՝ դեպի մեր պանծալի 

Հայրենիքը»։ 

Այս դրվատական և խորապես ճշմարտացի գնահատականին մնում է ավելաց-

նել հետևյալը։ Ռումինահայ թեմի նորընտիր առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն 

վարդապետին վիճակված էր այդ բարձր և պարտավորեցնող պաշտոնը վարել 

շուրջ յոթ տարի‚ մինչև 1955 թ. աշունը։ Եվ այսքան կարճ ժամանակահատվածը 

բավական եղավ‚ որպեսզի նա կարողանա հրաշալի կերպով դրսևորել իրեն թե՛ 

որպես բազմակողմանիորեն պատրաստված հոգևորական գործիչ‚ թե՛ որպես 

կազմակերպչական անժխտելի կարողություններով օժտված անձնավորություն 

և թե՛ որպես իրեն վստահված համայնքը մինչև վերջ կազմակերպող և նրան 

դեպի որոշակի ազգապահպան նպատակների մղող առաջնորդ։ Եվ իրավացի էր 

Վեհափառ Հայրապետի կենսագիրը‚ երբ այս առիթով գրում էր. «Վազգեն 

վարդապետի առաջնորդության տարիներին ամրապնդվում է թեմի կապը Մայր 

Աթոռ Ս. Էջմիածնի և Մայր Հայրենիքի հետ։ Ռումինահայ թեմը և հայ գաղութը 

նրա օրով ապրում են Հայրենիքի սիրով և Մայր Աթոռի գաղափարով։ Ռումինի-

այում իր առաջնորդության տարիներին նա արժանանում է Մայր Աթոռի բարձր 
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գնահատության և վայելում երջանկահիշատակ Գեորգ Զ. Կաթողիկոսի սերն ու 

վստահությունը»։ 
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Օգոստոսի 2. – Ռումինահայ թեմական պատգամավորական ժողովի անունից թեմի 

առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի հեռագիրը Բուխարեստից՝ Մայր 

Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին։ Զեկուցում է 

Պատգամավորական ժողովի բարեհաջող ընթացքի մասին և այս կապակցությամբ 

խնդրում է ինչպես անձամբ իր‚ այնպես էլ ամբողջ թեմի անունից‚ ընդունել ջերմ սիրո և 

հարգանքի հավաստիացումները Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի և համայն հայոց հայրենիքի՝ 

Խորհրդային Հայաստանի նկատմամբ։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Օգոստոսի 9. – Ռումինահայ Թեմական խորհրդի փոխնախագահ Արտաշես Պոյաճ-

յանի և քարտուղար Ալեքսան Երիցփոխանյանի (անդամներ՝ Գարեգին Բարսեղյան‚ Հակոբ 

Ադիամանյան‚ Հմայակ Քելլերյան‚ Սարգիս Փափազյան‚ և այլն) համատեղ ստորագրու-

թյունները կրող նամակը Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Ս. Օծության 

Վեհափառ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց  Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Թեմական խորհուրդն իր գոհու-

նակությունն է հայտնում թեմի առաջնորդական տեղապահ (այն ժամանակ) Տ. Վազգեն 

Պալճյանին Ծայրագունության աստիճան շնորհելու համար և ապա հայտնում է թեմի հետ 

կապված որոշ նկատառումներ։ 

Նամակը. «Երջանկության խոր զգացումով համակվեցանք բոլորս‚ երբ Թեմիս 

Առաջնորդական Տեղապահ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետը‚ վերադառնա-

լով Սուրբ Էջմիածնեն‚ պատմեց ու զեկուցեց մեզի Ձերդ Վեհափառության‚ Մայր 

Աթոռի և մեր պաշտելի Հայրենիքի՝ Խորհրդային Հայաստանի գործունեության 

ու վերելքի մասին։ Մենք ջերմապես երախտապարտ ենք այն բանի համար‚ որ 

Ձերդ Վեհափառությունը հաճեցավ ընթացք տալ մեր խնդրանքին‚ Տ. Վազգեն 

վարդապետին շնորհելով Ծայրագունության աստիճան։ 

Համաձայն Ձերդ Վեհափառության 25 մայիս 1948 թ. հրամանին (տե՛ս մեզ մոտ 

այդ թվականը. Ս.Շ.)‚ ուրախությամբ տեղեկացանք նաև‚ որ Ձերդ Ս. Օծությունը 

ի պատասխան մեր երկրորդ դիմումին‚ որոշեր է «հարգել սույն միջնորդությունը 

և Տ. Վազգեն վարդապետին ձեռնադրել եպիսկոպոս‚ ըստ առաջին հնարավորու-

թյան»»։ Համաձայն Ձերդ Վեհափառության հիշյալ գրության պայմաններուն և 
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ընդառաջ երթալով թեմիս ընդհանուր ցանկության‚ Թեմական խորհուրդս հու-

լիսի 25-ին‚ Դավանությանց նախարարի 15 հուլիս գրության հավանությամբ‚ 

Թեմական պատգամավորական ժողով գումարեց‚ օրակարգի խնդիր դարձնելով 

թեմիս առաջնորդի ընտրության հարցը։ Սույն Պատգամավորական ժողովը‚ լսե-

լով Թեմական խորհրդիս զեկույցը առաջնորդական խնդրո մասին‚ անցավ 

առաջնորդի ընտրության‚ համաձայն մեր Թեմական կանոնադրության տրա-

մադրությանց։ Գաղտնի քվեարկությամբ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյան միաձայնությամբ ընտրվեցավ որպես առաջնորդ Ռումանահայ թեմի։ 

Վեհափառ Տեր. 

Զեկուցանելով Ձերդ Ս. Օծության այս մասին և ի նկատի ունենալով‚ որ նորըն-

տիր առաջնորդ Տ. Վազգեն վարդապետը կվայելե բացարձակապես բոլորի հա-

վանությունը‚ հարգանքն ու սերը՝ ըլլա մեր համայնքներու կողմե‚ ըլլա կառավա-

րության շրջանակներու մեջ‚ այսու կուգանք խոնարհաբար խնդրելու‚ որ հաճիք 

հաստատել այս ընտրությունը‚ շնորհելով և Ձեր Հայրապետական օրհնությունը 

Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանին իր նոր պաշտոնին մեջ։ 

Մատչելով ի համբույր Ս. Աջույդ‚ մնամք Ձերդ Վեհափառության խոնարհ որ-

դիք՝ 

(ստորագրություններ) 

Ծանոթություն. Նամակի վրա կա Գեորգ Զ. կաթողիկոսի հետևյալ մակագրու-

թյունը. «Պատասխանել կոնդակով‚ 15.12.1948 թ.» (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը. 

Ս.Շ.)։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Օգոստոսի 10. – Նյու-Յորքի «Լրաբեր» շաբաթաթերթը հրատարակում է Ռումինահայ 

թեմի առաջնորդական տեղապահ (այն ժամանակ) Տ. Վազգեն Պալճյանի հուշերը 

Խորհրդային Հայաստան կատարած ուղևորության մասին։ 

Հիշյալ հրատարակության մասին վկայում է ինքը՝ Տ. Վազգեն Պալճյանը‚ 1948 

թ. հոկտեմբերի 12-ի նամակում։ «Լրաբերի» այդ համարը մեզ գտնել չի հաջողվել։ 
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ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Օգոստոսի 14. – Բուենոս-Այրեսի (Արգենտինա‚ Հար. Ամերիկա) «Հայ մամուլը» հրա-

տարակում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ (այն ժամանակ) Տ. Վազգեն 

Պալճյանի հուշերը Խորհրդային Հայաստան կատարած ուղևորության մասին։ 

Հիշյալ հրատարակության մասին վկայում է ինքը՝ Տ. Վազգեն Պալճյանը‚ 1948 

թ. հոկտեմբերի 12-ի նամակում։ «Հայ մամուլի» այդ համարը մեզ գտնել չի հա-

ջողվել։ 

Նույն տեղում։ 

Օգոստոսի 27. – Ֆիլադելֆիայի (Ամերիկայի միացյալ նահանգներ) «Կռունկ» շաբա-

թաթերթը հրատարակում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ (այն ժա-

մանակ) Տ. Վազգեն Պալճյանի հուշերը Խորհրդային Հայաստան կատարած  ուղևորության 

մասին։ 

Հիշյալ հրատարակության մասին վկայում է ինքը՝ Տ. Վազգեն Պալճյանը‚ 1948 

թ. հոկտեմբերի 12-ի նամակում։ Շաբաթաթերթի այդ համարը մեզ գտնել չի հա-

ջողվել։ 

Նույն տեղում։ 

Օգոստոս. – Ամերիկայի Հայոց Առաջնորդարանի «Հայաստանյայց եկեղեցի» ամսա-

գիրը (№ 8)‚ «Էջմիածինեն լուրեր» խորագրի ներքո հաղորդում է տեղեկություններ Ռումի-

նահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի՝ Հայաստանից ստա-

ցած տպավորությունների մասին։ 

Հոդվածից. «Ռումանիո առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ‚ որ վեր-

ջերս Հայաստան այցելած էր‚ վերադարձին ըրած է հետևյալ հույժ շահեկան հայ-

տարարությունները Հայաստանի և Մայր Աթոռի շուրջ։ 

«Թիֆլիսի հայ եկեղեցիները իրենց բազմաթիվ քահանաներով և շնորհիվ Եկե-

ղեցական Խորհրդի ջանքերուն՝ ծաղկյալ վիճակի մեջ են։ Անցյալ տարի այդ եկե-

ղեցիները իրենց եկամուտներեն 500 հազար‚ իսկ այս տարի 200 հազար ռուբլի 

նվեր ղրկեր են Մայր Աթոռին՝ Ս. Զատկի առթիվ»։ 
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Առաջնորդ հայրը ուրախությամբ հայտարարած  է‚ թե եղբայրական սիրալիր 

հարաբերություն մը կտիրե ռուս‚ վրացի և հայ եկեղեցականներու և հոգևորա-

կաններու միջև‚ և Թիֆլիսի հայերուն վկայությունը մեջ բերելով‚ օրինակ տված է 

այն պարագան‚ որ վրացիներու Ս. Հայրապետը պատարագ մատուցած պահուն‚ 

քանի մը անգամներ հայերեն լեզվով կուտա «Խաղաղություն ամենեցունը»»։ 

Սուրբ Էջմիածնի մեջ տեսա 7-8 վարդապետներ և նույնքան ալ քահանա հայրեր։ 

Եպիսկոպոսները բոլորը թեմակալ առաջնորդներ ըլլալով‚ իրենց պաշտոնա-

տեղին կգտնվեին։ Երկրի քահանաներուն թիվը ավելցած է ներգաղթի հետևան-

քով։ Մոտ 40 հայրենադարձ քահանաներ կան Խորհրդային Հայաստանի մեջ 

ներկայիս‚ որոնցմե ոմանք արդեն պաշտոնի վրա են‚ իսկ ուրիշներ‚ իրենց 

առաջացած տարիքի բերմամբ հանգստի կոչված են։ 

Մայր Աթոռի շուրջ կտիրե կենդանություն և խանդավառություն։ Ճեմարանը 

ունի երեք դասարան՝ քառասունհինգ ուսանողներով‚ որոնցից տասներկուսը 

հայրենադարձ պատանիներ են։ Չորրորդ դասարան մը ևս պիտի ավելնա առա-

ջիկա շրջանին։ ՈՒսանողները գիշերօթիկ են և լավ հոգատարություն կստանան՝ 

սննդեղենի‚ հագուստեղենի‚ ինչպես նաև բժշկական  խնամքի տեսակետով։ Մեր 

Վեհափառ Հայրապետը իր ջերմ գուրգուրանքին առարկա ըրած է հոգևոր Ճե-

մարանը և կջանա‚ որ Ճեմարանը ունենա լրիվ վեց դասարան‚ հարյուր 

ուսանողներով։ 

Վազգեն վարդապետ իր վերադարձին այցելած է նաև Վրաց կաթողիկոսը և 

Համայն Ռուսիո Պատրիարք Ալեքսի Արքեպիսկոպոսը»։ 

Օգոստոսի 28. - «Armenian tribune» պարբերականը հայերենից կատարված անգլե-

րեն համառոտ թարգմանությամբ‚ հրատարակում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդական 

տեղապահ (այն ժամանակ) Տ. Վազգեն Պալճյանի հուշերը Խորհրդային Հայաստան կատա-

րած  ուղևորության մասին։ 

Հիշյալ հրատարակության մասին վկայում է ինքը՝ Տ. Վազգեն Պալճյանը‚ 1948 

թ. հոկտեմբերի 12-ի նամակում։ Անգլերեն այդ պարբերականը մեզ գտնել չի հա-

ջողվել։ 
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ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Սեպտեմբերի 5. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանը հովվական այցելություն է տալիս Ֆոկշան քաղաքի (Արևելյան Ռումինիա) հայ 

հավատացյալներին։ Քաղաքի հայկական «Սուրբ Աստվածածին» եկեղեցում‚ թեմի առաջ-

նորդի նախագահությամբ և մեծաքանակ բազմության ներկայությամբ‚ տեղի է ունենում 

Սուրբ Պատարագ և հոգեհանգստի պաշտոն‚ նվիրված հանգուցյալ դոկտ. Հարություն Իբ-

րաիլյանուի հիշատակին։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 111 (187)‚ սեպտեմբերի 12 («Թեմական 

կյանք»)։ 

Նույն օրը երեկոյան. – Ֆոկշան քաղաքում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն 

ծայրագույն վարդապետի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում հայազգի հավատացյալների 

համընդհանուր հավաք։ Հավաքի ժամանակ «Հայր Սուրբը խոսեցավ Սուրբ Էջմիածնի և 

մեր Մայր Հայրենիքի՝ Խորհրդային Հայաստանի մասին‚ և անդրադարձավ նաև Ռումի-

նահայ թեմին և եկեղեցվույն վերաբերյալ կազմակերպչական խնդիրներուն»։ 

Նույն տեղում։ 

Սեպտեմբերի 8. – Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետը դուրս գալով Ֆոկշանից‚ վե-

րադառնում է Բուխարեստ։ 

Նույն տեղում։ 

Սեպտեմբերի 9. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանը այցելություն է տալիս Բուխարեստ ժամանած՝ Քենտրբերիի տաճարի վանա-

հայր Հյուլիետ Ջոնսոնին։ Վերջինս վերադառնում էր Լեհաստանի Վրոցլավ քաղաքում 

գումարված Մտավորականների համաշխարհային համագումարից։ 

Ի թիվս այլ հարցերի‚ այցելության նպատակներից էր «վերականգնելու համար եղ-

բայրական այն կապերը‚ զորս ունեցած էին Էջմիածնի մեջ տեղի ունեցած Ազգային-Եկե-

ղեցական համագումարին։ Այս առթիվ Արքեպիսկոպոսը հրավիրվեցավ Հայոց եկեղեցին‚ 

ներկա ըլլալու եկեղեցական արարողությանց‚ կիրակի‚ սեպտեմբերի 12-ին»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 111 (187)‚ սեպտեմբերի 12 («Քենտրբերիի 
Արքեպիսկոպոսը... Բուխարեստի մեջ»)։ 
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Սեպտեմբերի 10. – Կոնստանցայում (Արևելյան Ռումինիա) տեղի է ունենում 

կրթական-մշակութային գործիչ‚ «Հայաստանյան ճակատի» Կոնստանցայի մասնաճյուղի 

նախագահ‚ հոդվածագիր‚ Խորհրդային Հայաստանի ջերմ բարեկամ Լևոն Խորասանճյանի 

թաղումը (վախճ. 1948 թ. սեպտեմբերի 8-ին)։ «Կնախագահեր Թեմիս առաջնորդ Տ. Վազգեն 

ծայրագույն վարդապետ Պալճյան‚ որ դամբանական մը խոսեցավ‚ դրվատելով հան-

գուցյալին ազգանվեր ծառայությունները‚ վեր հանեց անոր՝ հայրենիքի հանդեպ հաճախ ի 

հայտ բերած ջերմ ու խանդավառ զգացումները‚ մանավանդ Խորհրդային Հայաստան այ-

ցելելու և իր աչքերովը երկրին նվաճումները տեսնելու բուռն ցանկությունը‚ որ դեպքերու 

բերումով չիրականացավ ու վերջացուց խոսքը‚ հայցելով մխիթարություն անոր վշտահար 

կողակցին և պարագաներուն»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 113 (189)‚ սեպտեմբերի 26 («Տեղական»)։ 

Սեպտեմբերի 11. - Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետը վերադառնում է Բուխարեստ։ 

Նույն տեղում։ 

Սեպտեմբերի 12. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում տեղի է ունե-

նում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի՝ հոգևո-

րական այդ բարձրագույն աստիճանին արժանանալուց հետո‚ առաջին պատարագը։ Եկե-

ղեցում ներկա խուռերամ բազմությունը համակրանքի բացականչություններով ու գոհու-

նակության դրսևորումներով էր դիմավորել «իր սիրեցյալ հոգևոր հորը»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 112 (188)‚ սեպտեմբերի 19 («Ճաշասե-

ղան‚ ի պատիվ թեմիս առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծ. վարդապետի»)։ 

Նույն օրը. – Հավուր պատշաճի պատարագից հետո‚ Բուխարեստի Թաղական 

Խորհրդի նախաձեռնությամբ «Հայ մշակույթի տանը» կազմակերպվում է հանդիսավոր ճա-

շասեղան‚ ի պատիվ Թեմի առաջնորդ Գեր. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետի առաջին 

պատարագի։ «Սեղանին նախագահեց նույն ինքը՝ Վազգեն Ծայրագույն վարդապետը‚ որ 

առաջինը խոսք առնելով‚ առաջարկեց առաջին բաժակը բարձրացնել Վեհափառ Հայ-

րապետին (իմա՛. Գեորգ կաթողիկոս Չորեքչյանի‚ Ս.Շ.) կենաց»։ 

Շնորհավորանքներով ու բարեմաղթություններով հանդես են եկել Թաղական 

Խորհրդի նախագահ Գ.Տեիրմենճյանը‚ «Հայաստանյան ճակատ» հասարակական կազ-
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մակերպության ղեկավար Հարություն Պապոյանը‚ Վահան Դանիելյանը‚ Տ. Իգնատիոս քա-

հանա Քիլիմյանը և ուրիշներ։ 

Հարություն Պապոյանը իր ելույթում «հիշեց Վազգեն Ծայրագույն վարդապետի 

առաջին իսկ գովելի քայլերը թեմին առաջնորդական աթոռին վրա‚ որ մանավանդ վերջին 

ատենները‚ զրկված էին կորովի և բարեխիղճ եկեղեցական վարիչներե։ Ընկեր Պապոյան 

ծանրացավ այն համերաշխության վրա‚ որ կտիրե և պիտի տիրե գաղութի հանրային երկու 

ամենակարևոր ազդակներուն միջև. եկեղեցական իշխանության և «Հայաստանյան ճա-

կատ» հայրենասիրական-առաջադիմական կազմակերպության միջև։ «Հայաստանյան ճա-

կատի» ղեկավարը սիմվոլիկ նկատեց այն ճամբորդությունը‚ զոր Վազգեն Ծայրագույն 

վարդապետի հետ վերջերս կատարեց դեպի հայրենիք. սիմվոլիկ‚ գաղութի համերաշ-

խության և վերին շահերու տեսակետեն։ Որովհետև‚ զգացուց ընկերը‚ «Հայաստանյան ճա-

կատի» հետ սերտ համերաշխությամբ միայն‚ կարելի է գործել գաղութին մեջ։ Անոր կողքին 

ըլլալ‚ կնշանակե ըլլալ մեր հայրենիքի կողքին։ Ապա ընկերը‚ վերջացնելով իր շահեկան 

ուղերձը‚ բարեմաղթություններ ըրավ Ռոմանահայ թեմի նորընտիր առաջնորդ Վազգեն 

Ծայրագույն վարդապետի»։ 

Շնորհավորական այս ուղերձներից հետո ձայն է վերցնում Տ. Վազգեն Ծայրագույն 

վարդապետը։ 

«Առաջնորդ հայրը անկեղծորեն հուզված‚ նախ՝ շնորհակալություն հայտնեց 

խոսողներուն՝ իրենց սրտաբուխ մաղթանքներուն համար‚ ինչպես նաև բոլոր 

ներկաներուն։ Հայր Սուրբը անդրադառնալով իր հոգևորական դառնալու պա-

րագաներուն‚ ըսավ. 

«Թեև պատրաստված չէի հոգևորական դառնալու‚ բայց հինգ տարի առաջ հա-

գա այս սքեմը‚ երբ դեռ ամպոտ էր արտասահմանի հայ կյանքի հորիզոնը։ 

Կխոստովանիմ‚ թե այդ օրերուն իմ մեջ տարակուսանք կար կրոնքի և եկեղեցվո 

դերին հանդեպ։ 

1944-ի օգոստոսի 23-ը և հաջորդող հաղթանակի օրերը բոլոր տարակույսնե-

րուս ու խարխափումներուս վերջ դրին։ Կարմիր Բանակի պատմական հաղթա-

նակը նոր հորիզոն բացավ մեզի‚ ամենուս ու նաև ինձի համար։ 1945-ի գարնանն 

էր‚ երբ Մայր Հայրենիքը՝ Խորհրդային Հայաստանը իր առաջին խոսքը ուղղեց 
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մեր գաղութին՝ Հայաստանյայց Եկեղեցու միջոցով։ Վերստին մեր եկեղեցին իր 

պատմական առաքելության ճամբուն մեջ մտած էր։ Այսպիսով‚ ես ալ գտած եղա 

իմ կյանքի ուղին‚ իմ իդեալը‚ որպես հայ հոգևորական և որպես հայ մարդ։ Պիտի 

շարունակեմ հավատարիմ ծառան մնալու մեր Սուրբ Եկեղեցվույն և մեր մայր 

Հայրենիքին ու ժողովուրդին։ 

Իմ ջերմագին մաղթանքս է‚ որ այն ամուր միությունը‚ որ ստեղծված է այսօր 

հայ եկեղեցվո‚ հայ ժողովուրդի ու հայ պետականության միջև‚ անքակտելի մնա 

հավիտյան։ Կոչ կընեմ բոլորին‚ որ նույն հոգիով առաջնորդվին այստեղ‚ մեր գա-

ղութին մեջ։ Աշխատինք միասնականության ոգիով‚ համերաշխ և շինարար գոր-

ծակցությամբ‚ խաղաղության և փոխադարձ հարգանքի ու սիրո մթնոլորտին 

մեջ»։ 

Հայր Սուրբը իր խոսքը վերջացուց ընթերցում մը ընելով Վեհափառ Հայրապե-

տի հայրենաշնորհ Կոնդակներեն և հրավիրելով բոլորը‚ որ հոտընկայս բաժակ 

բարձրացնեն մեր հարազատ Հայրենիքի՝ Խորհրդային Հայաստանի և անոր բո-

լոր վարիչներուն կենացը»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 112 (188)‚ սեպտեմբերի 19 («Ճաշասեղան 

ի պատիվ Թեմիս առաջնորդ Վազգեն Ծ. վարդապետի»)։ 

Սեպտեմբերի 14. – Բոստոնի «Պայքար» շաբաթաթերթը հրատարակում է Ռումինա-

հայ թեմի առաջնորդական տեղապահ (այն ժամանակ) Տ. Վազգեն Պալճյանի հուշերը 

Խորհրդային Հայաստան կատարած ուղևորության մասին։ 

Հիշյալ հրատարակության մասին վկայում է ինքը՝ Տ. Վազգեն Պալճյանը‚ 1948 

թ. հոկտեմբերի 12-ի նամակում։ «Պայքարի» այդ համարը մեզ գտնել չի հաջող-

վել։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հոկտեմբերի 1. – Գնել քահանա Մանդալյանի նամակը Սուչավայից Բուխարեստ‚ 

«Գերաշնորհ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանին‚ արժանընտիր առաջնորդին 

հայոց Թեմին Ռումանիո»։ Տեղեկացնում է‚ որ նրա միջոցով Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին 

է կամենում նվիրել «Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի հիսուն տարվան հնություն ունեցող 
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երկու գերմաներեն նամակները և մեկ այցետոմսը»‚ հավելելով‚ որ նյութերն արդեն ուղար-

կել է Բուխարեստ։ 

Նույն տեղում։ 

Հոկտեմբերի 9. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի ստորագրությամբ ու կնիքով վավերացված վճիռը. նկատի ունենալով Թեմական 

Խորհրդի հոկտեմբերի 7-ի որոշումը՝ Տաճատ քահանա Մելքոնյանին կախակայելու և դա-

տական պատասխանատվության կանչելու մասին‚ նրան ժամանակավորապես զրկել փի-

լոն կրելու իրավունքից և հեռացնել ամեն հոգևորական աշխատանքներից։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5314 («Գործ Տաճատ Մելքոնյան քահանայի...»)։ 

Հոկտեմբերի 10. – Բուխարեստի «Հայ Մշակույթի տան» դահլիճում‚ Ռումինահայ թե-

մի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի նախագահությամբ‚ տեղի է 

ունենում ռումինահայ թեմական պատգամավորական հերթական ժողովը։ Քննարկվում է 

Ռումինահայ թեմի նոր կանոնադրությունը‚ որը համապատասխան մեկնաբանություննե-

րով ժողովականներին է ներկայացնում Թեմի առաջնորդը։ 

Մտքերի գործունյա փոխանակությունից հետո‚ Թեմական պատգամավորական ժո-

ղովը վավերացնում է թեմական նոր կանոնադրությունը և այն հայտարարում է որպես 

գործողությունների պաշտոնական ուղեցույց Ռումինիայի տարածքում գտնվող հայկական 

հոգևոր կենտրոնների համար։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5316 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հոկտեմբերի 12. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի նամակը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծության‚ 

Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Գեորգ Զ.-ին»։ Զեկուցում է իրեն վստահված թեմի 

ներքին դրության և իր ծավալած գործունեության մասին։ 

Նամակը. «Վեհափառ Տեր. 

Մխիթարիչ համոզումն ունիմ‚ թե նվաստիս սույն տողերը Ձերդ Վեհափառու-

թյանը պիտի գտնեն կատարելապես առողջ ու լավագույն տրամադրությանց 
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մեջ՝ մեր սուրբ եկեղեցվո երջանկահիշատակ Լուսավորիչներուն Աստվածակա-

ռույց Գահին վրա։ 

Այսու կուգամ հաստատել իմ 21 հուլիս 1948 թվակիր գրությունը‚ ինչպես նաև 

մեր թեմական խորհրդի՝ 9 օգոստոս 1948 թվակից զեկուցագիրը‚ որով Ձերդ 

Սուրբ Օծության կհայտնվեր ի գիտություն և ի վավերացում‚ թե Ռումինահայ 

թեմի պատգամավորական ժողովը‚ գումարված 25 հուլիս 1948-ին‚ գաղտնի 

քվեարկությամբ‚ միաձայնությամբ‚ նվաստս ընտրած է առաջնորդ Ռումանահայ 

թեմին (տես մեզ մոտ այդ թվականները. Ս.Շ.)։ Հուսով եմ‚ թե վերև հիշված երկու 

գրություններն ալ ստացված են իրենց ժամանակին։ Ինչպես հայտնած եմ արդեն 

Ձերդ Վեհափառության վերոհիշյալ գրությամբս‚ հայրենիքեն վերադարձիս ես 

ինձ համար սեպուհ պարտականություն համարեցի մեր ժողովրդին խոսել ու 

քարոզել Մայր Աթոռի և մեր մայր երկրի՝ Խորհրդային Հայաստանի վերաշինու-

թյան ու վերելքի մասին։ Մինչև օրս‚  այցելեցի մեր թեմի գրեթե բոլոր կարևոր 

համայնքները‚ ամեն տեղ զեկուցելով և քարոզելով։ Այդ առիթներով‚ բոլոր 

հայերու հոգիներուն մեջ կտեսնեի‚ թե ինչպես կաճի ոգևորությունն ու սերը դե-

պի Սուրբ Էջմիածին և մանավանդ դեպի մեր պապերուն այն սուրբ հողը‚ որ 

այսօր իր հրաշալի վերածննդյան օրերը կապրի։ Տպավորություններես մաս մը 

գրեցի տեղվույս «Հայաստանյան ճակատ» թերթին մեջ‚ ի մասին Մայր Աթոռի‚ 

Հոգևոր Ճեմարանի‚ Խորհրդային Հայաստանի‚ Մոսկվայի և ռուս ազնիվ ժողո-

վուրդի։ Երկար զեկուցագրեր‚ նկարագրություններ գրեցի արտասահմանի և մեր 

թեմերու առաջնորդներեն ոմանց‚ որոնք արտատպված են զանազան հայ թեր-

թերուն մեջ‚ իրենց շահեկանության համար։ Իմ Խորհրդային Հայաստան այցե-

լության մասին գրություններս լույս տեսան նաև ռումեն մամուլին մեջ։ 

Ինչքա՜ն կարոտ է մեր թափառական ժողովուրդը Մայր Հայրենիքեն եկած բարի 

լուրերուն։ Եվ անսահման է իմ ուրախությունը‚ որ իմ ճանապարհորդությունը 

դեպի Խորհրդային Հայրենիքը առիթն ընծայեց ինձ մեր գաղթաշխարհին ավե-

տելու այնքան ոգևորիչ խապրիկներ «մեր աշխարհեն»‚ մեր այսօրվան Սովետա-

ստեղծ հայոց աշխարհեն։ Ավելի ուրախ և հպարտ պիտի ըլլամ‚ եթե իմ այս հայ-

րենասիրական գործը կարենամ շարունակել ավելի լայն չափերով‚ ավելի ար-

դյունաբեր կերպով‚ երբ և ուր որ Ձերդ Վեհափառությունը ինձ հրահանգե։ 
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Անձնապես Ձերդ Վեհափառության զեկուցած էի մեր գաղութի ներկա նյութա-

կան հնարավորություններու նկատմամբ։ Այս երկրի գրեթե բոլոր ունևոր հայերը 

մեկնած են արդեն‚ իմ տեղեկությանց համաձայն մեծ մասը դեպի Արգենտինա‚ 

ոմանք Ֆրանսիա‚ իսկ ուրիշներ Իտալիա‚ Թուրքիա և այլն։ Հաճախ կխորհեմ‚ 

արդյոք չէինք կրնար զիրենք այնտեղ հետապնդել‚ որպեսզի իրենց պարտակա-

նությունը կատարել Մայր Աթոռի և Հայրենիքի նկատմամբ։ Ես վստահ եմ‚ թե 

անոնցմե շատերը սիրահոժար կերպով պիտի տան իրենց նվերները առատորեն։ 

Ահա թե ինչու ցարդ չկրցի դրական պատասխան մը հղել Ձերդ Ս. օծության 

ատաղձի մասին‚ որուն համար կխնդրեմ որ ներողամիտ ըլլաք»։ 

Հայտնելով‚ որ այնուամենայնիվ ինքը կարողացել է 200 խոր. մետր ատաղձ ճա-

րել և առաքել Մայր Հայրենիք՝ կաթողիկոսական վիլլայի շինարարության հա-

մար‚ ինչպես նաև հիշեցնելով‚ որ ներգաղթողների հետ ուղարկված վեց սնտուկ-

ներն ու երկու հակերը արդեն պետք է տեղ հասած լինեն‚ Թեմի առաջնորդը շա-

րունակում է. 

«Վեհափառ Տեր. 

Մեր թեմի եկեղեցական-ազգային կյանքը բարեհաջող ճամբու մեջ է։ Կշարու-

նակենք վայելել Ռումեն Ժողովրդական Հանրապետության հարգանքն ու ուշա-

դրությունը‚ թե՛ որպես ժողովուրդ և թե՛ որպես եկեղեցի։ Մեր ազգային վարժա-

րաններու նյութական ամբողջական հոգածությունը պետությունը ստանձնած է‚ 

իսկ Դավանությանց նախարարությունը խոստացած է մեծցնել իր նյութական 

օժանդակությունը մեր թեմին համար։ Մեր գաղութին մեջ առհասարակ կտիրե 

խաղաղ‚ համերաշխ ու փոխադարձ գործակցության մթնոլորտ եկեղեցական և 

ազգային-հայրենասիրական իշխանությանց միջև։ Սերտորեն կգործակցինք 

«Հայաստանյան ճակատի» հետ։ Երբեմն մեր կյանքին մեջ ալ տեղի կունենան 

անշուշտ անկարգապահության և նույնիսկ անհաճո երևույթներ ու դեպքեր‚ 

սակայն այդ բոլորը մեր կյանքի ընդհանուր պատկերը խանգարելու բնույթը 

չունին։ 

Ստացած ենք իրենց ժամանակին «Էջմիածին» ամսաթերթի հունվար-

փետրվար և մարտ-ապրիլ 1948 թվերը։ Անհամբեր կսպասեմ հաջորդ թիվերուն։ 
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Միշտ կարոտ Ձերդ Վեհափառության կենարար օրհնության‚ մնամ որդիական 

ակնածանքով և խոնարհ սիրով ու մատչիմ ի համբույր Սուրբ Օծությանդ Աջույն՝ 

(ստորագրություն)»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ Սույն համարի համառոտու-
թյունը տես. «Էջմիածին»‚ 1948թ. № 10-12‚ հոկտեմբեր-դեկտեմբեր («Մայր 
Աթոռ»)։ 

 

Հոկտեմբերի 20. – Հետևելով Իր աշխատանքային սովորությանը‚ Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանը կազմել է առաջիկա անելիքների գործողություն-

ծրագիրը։ Այստեղ էլ՝ չորրորդ կետում‚ ի թիվս այլևայլ անելիքների («Ձեռնադրությունների 

հարցը։ Մեր թերթի և օրացույցի տարածման հարցը։ Թերթից արտատպություներ կատա-

րելու հարցը և բացատրություններ այդ առթիվ» և այլն)‚ նշված է. «Հարաբերություններ 

մշակել Գարեգին կաթող[իկոս]ի‚ Արտավազդ եպիսկոպոսի‚ Մամբրե եպիսկոպոս Սիրուն-

յանի‚ Պատրիարքների‚ Կարապետ եպ[իսկոպոս]ի‚ Վազգեն Ծ[այրագույն] վարդապետի‚ 

Գարեգին արքեպիսկոպոսի հետ»։ 

ՊԿՊԱ‚ Գեորգ Չորեքչյան կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ‚ № 454‚ ցուց. №1‚ 

գործ № 189 («Գեորգ Զ.Չորեքչյան Կաթողիկոսի նամակները»)։ 

 

Նոյեմբերի 4. – Բուխարեստում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն 

վարդապետ Պալճյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Ռումինահայ Թեմական և 

Կրոնական խորհուրդների համատեղ նիստը‚ որտեղ քննարկվում է Ռոման քաղաքի հայոց 

եկեղեցու ծխատեր և Բակեու ու Յաշ քաղաքների հայկական համայնքների այցելու հովիվ 

Տ. Տաճատ քահանա Մելքոնյանի անվանարկիչ վարքագիծը։ Տաճատ քահանայի դեմ  

հարուցվել է տասը կետից բաղկացած մեղադրանքներ‚ որոնցից են. 

«1. Որ շնորհիվ իր հոգևորականի մը անվայել գործելակերպին‚ թշնամացած է 

իր հավատացյալներուն հետ‚ որոնք կպահանջեն անոր հեռացումը իր պաշտո-

նեն։ 

4. Որ ան գրավոր հայտարարություն է ներկայացուցած Ռոմանի դատարանին‚ 

որով հրապարակավ ցույց կուտա մեր եկեղեցվո հեղինակությունը նսեմացնող 

վերաբերմունք‚ ինչպես նաև զրպարտիչ հայտարարություններ մեր թեմի ներկա 

Առաջնորդին (իմա. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի. Ս.Շ.) հասցեին։ 

5. Որ ան թեմիս ներկա Առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետին 

ուղղված նամակներուն մեջ‚ վերջին 14 ամսվա ընթացքում կգործածե անհարգա-
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լից ոճ և ծաղրական հայտարարություններ‚ հասցնելով իր անխոհեմ վերաբեր-

մունքը մինչև շանտաժի և ուրիշ սպառնալիքներու։ 

6. Որ ան Ռումեն և հայոց բարձր իշխանությանց ներկայացրած է գրավոր քա-

ղաքական բնույթ կրող զրպարտիչ հայտարարություններ Թեմիս Առաջնորդի և 

Թեմական Խորհուրդի քանի մը անդամներու հասցեին‚ իբրև հակախորհրդային 

տարրեր։ 

8. Որ ան համառորեն կմնա իր դատապարտելի վարքին վրա‚ հակառակ թեմա-

կան իշխանության՝ ամիսներու ընթացքին ըրած գրավոր և բանավոր նկատողու-

թյուններուն և ազդարարություններուն։ 

10. Որ ան նոյեմբեր 4-ին ներկայացրած գրավոր պաշտպանողականով‚ չի 

ուզեր ճանչնալ Թեմային կանոնադրությունը և Թեմային իշխանությունը»։ 

Թեմական և Կրոնական համատեղ խորհուրդները հարցը ըստ ամենայնի և 

բազմակողմանիորեն քննելուց հետո‚ կայացնում են հետևյալ որոշումը. 

«Ռոմանի համայնքի ծխատեր Տաճատ քահանա Մելքոնյանը կպատժվի‚ վտար-

վելով ընդմիշտ մեր թեմեն և կը փիլոնազրկվի անորոշ ժամանակաշրջանի հա-

մար‚ Սուրբ Էջմիածնի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի առաջ միջնորդություն հա-

րուցանելով հիշյալ քահանան կարգալույծ ընելու համար»։ 

Որոշումը վավերացված է Թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Վազգեն Ծայ-

րագույն վարդապետ Պալճյանի ստորագրությամբ և կնիքով‚ այն պաշտոնապես 

հրապարակվում է հաջորդ օրը՝ նոյեմբերի 5-ին։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5314 («Գործ Տաճատ Մելքոնյան քահանայի...»)։ 

Նոյեմբերի 7. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում‚ Հոկ-

տեմբերյան հեղափոխության 31-րդ տարեդարձի առթիվ‚ տեղի է ունենում հանդիսավոր 

գոհաբանական մաղթանք‚ հավարտ Ս. Պատարագի։ «Կնախագահե թեմիս առաջնորդ Գեր. 

Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ‚ որ պիտի խոսի օրվան նշանակության մասին»։ 

Շուրջ կես ժամ տևած քարոզի ընթացքում թեմի առաջնորդը «գեղեցիկ բառերով վեր 

հանեց օրվան բարձր իմաստն ու հեղափոխության կատարած բարիքները՝ մասնավորա-

պես հայ ժողովուրդին համար»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 119 (195)‚ նոյեմբերի 7 («Գոհաբանական 

մաղթանք»)։ 
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Նույն օրը կեսօրին. – Բուխարեստի «Ստեփան Շահումյան» հայկական ակումբում 

«Հայաստանյան ճակատի» Կենտրոնական կոմիտեի նախաձեռնությամբ տեղի է ունենում 

ճոխ հանդիսություն‚ նվիրված Հոկտեմբերյան հեղափոխության 31-րդ տարեդարձին։ Նա-

խագահ Ն. Թերզյանի բացման խոսքից հետո‚ զեկուցումներով հանդես են գալիս Արշակ 

Նազարյանը («որ ամփոփ պատմականն ըրավ Մեծ հեղափոխության») և Դինար Մարգար-

յանը («ընկերը վեր հանեց Հոկտեմբերյան Մեծ Հեղափոխության նշանակությունը՝ նախ 

Խորհրդային ժողովուրդներուն համար‚ հետո համաշխարհային տեսակետով»)։ 

Ի թիվս ռումինացի և հայ պետական-ազգային բազմաթիվ գործիչների‚ հիշյալ հանդիսու-

թյանը ներկա էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ‚ Գերապատիվ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վար-

դապետ Պալճյանը։   

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 120 (196)‚ նոյեմբերի 14 («Հոկտեմբերյան 

Սոցիալիստական Մեծ հեղափոխության 31-րդ տարեդարձի հանդիսություն-

ները»)։ 

Նույն օրը երեկոյան. – Բուխարեստի Խորհրդային դեսպանատան մեծ դահլիճում‚ 

դեսպանատան առաջին քարտուղար Սերգեյ Քաֆթարաձեն կազմակերպում է ճոխ ընդու-

նելություն և ճաշկերույթ‚ ի պատիվ Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ հեղափոխու-

թյան 31-րդ տարեդարձի։ Շուրջ 900 հրավիրվածների թվում էին Ռումինիայի Ազգային մեծ 

ժողովի նախագահության նախագահ‚ պրոֆ. Կոնստանտին Պարհոնը‚ նախագահի տեղա-

կալներ Կոնստանտինեսկու-Յաշը‚ գրող Միխայիլ Սադովյանուն‚ Ռումինիայի վարչապետ 

Պետրու Գրոզան‚ տեղակալ Գեորգիե Գեորգիու-Դեժը‚ Թ. Սըվուլեսկուն‚ Շտ. Վոյտեկը և 

ուրիշներ։ 

Ընդունելությանն ու ճաշկերույթին‚ ի թիվս Ռումինահայ համայնքի մյուս ներկայա-

ցուցիչների (Հարություն Պապոյան‚ Վահան Դանիելյան‚ Գրիգոր Բամպուքճյան և այլն‚ 

հրավիրված էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճ-

յանը։ 

Նույն տեղում։ 

Նոյեմբերի 16. – Բուխարեստում հրապարակվում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. 

Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի և թեմի դատական ատյանի անդամների՝ փաս-

տաբան Երվանդ Միլիտոնյան‚ Իգնատիոս քահանա Քիլիմյան‚ Տ. Մանուկ քահանա 

Յաղճյան և թեմական խորհրդի անդամների՝ Արտաշես Գասարճյան‚ Գարեգին Բարսեղ-
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յան‚ Հակոբ Ադիամանյան‚ Հմայակ Քելլերյան և դոկտ. Սարգիս Փափազյան համատեղ 

ստորագրությունները կրող զեկուցագիրը (10 էջ)‚ Տաճատ քահանա Մելքոնյանի կախակայ-

ման ու փիլոնազրկման մասին։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5314 («Գործ Տաճատ Մելքոնյան քահանայի...»)։ 

Նոյեմբերի 18. – Ռումինական ժողովրդական հանրապետության Ազգային ժողովի 

նախագահությունը նկատի ունենալով Ռումինիայի Կրոնական դավանանքների մինիստ-

րության՝ 1948 թ. սեպտեմբերի 29-ի զեկուցագիրը‚ ինչպես նաև Հանրապետության Մի-

նիստրների խորհրդի 1948 թ. նոյեմբերի 13-ի որոշումը‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. 

Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանին հաստատում է Ռումինահայ առաքելական 

եկեղեցու և հավատացյալների հոգևոր առաջնորդ։ 

«Վազգեն վարդապետի առաջնորդական տարիների հիմնական ու գլխավոր 

գործունեությունը‚ – այս կապակցությամբ գրում էր Վեհափառ Հայրապետի կեն-

սագիրը‚ – եղել է քարոզչությունն ու հովվությունը։ 

Առաջնորդության տարիներին՝ նա միայն իր հոտի կողմից չէ‚ որ սիրվում է և 

հարգվում։ Նա քրիստոնեական եղբայրության սրտագիր կապ է հաստատում 

Ռումեն Օրթոդոքս Եկեղեցու նվիրապետության և հոգևորականության հետ‚ 

ինչպես նաև ջերմագին հարաբերություններ Ռումինական Ժողովրդական Ռես-

պուբլիկայի Կառավարության և պետական բարձրաստիճան անձնավորություն-

ների հետ‚ որպես տեղի լիիրավ և հարազատ քաղաքացին։ Որպես արդյունք այդ 

սերտ հարաբերությունների‚ Ռումինահայ Եկեղեցին աննախընթաց հեղինակու-

թյուն է վայելում Ռումեն Եկեղեցու և ժողովրդի շրջանակներում։ Նա առանձին 

մեծ շուքով կազմակերպում է հանդեսներ նվիրված Ս. Գրիգոր Նարեկացու 

ծննդյան 1000-ամյակին և Վարդանանց պատերազմի 1500-ամյակին‚ հանդես 

գալով ռումեն լեզվով բանախոսություններով և դասախոսություններով ռումեն 

հոգևորականության և մտավորականության առջև»։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Moni-

torul Oficial (Partea 1, B) № 277‚ 27 Noemvrie 1948»)։ Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հա-

յոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 15-16։ 

Նոյեմբերի 26. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի շնորհավորական հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Ամե-
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նայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին‚ Հայաստանի խորհրդայնացման հեր-

թական՝ 28-րդ տարեդարձի առթիվ։ 

Հեռագիրը. «Էջմիածին‚ Նորին Սրբություն Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Գեորգ 

Զ.-ին։ Խորհրդային Հայկական Հանրապետության հիմնադրության տարեդարձի 

առթիվ ընդունեցեք ջերմագին խնդակցություններ Ռումինահայ թեմի հայրենա-

կարոտ ժողովրդից։ Խնդրում ենք ընդունեցեք մեր բոլորիս հավատարմությունը 

և սերը։ Ողջույն հաղորդեցեք մեր հարազատ հայրենիքի շինարար Կառավարու-

թյանը։ Ապրի՜ և հավետ շեն մնա Ամենայն Հայոց Մայր հայրենիք Խորհրդային 

Հայաստանը‚ ապրի և հավետ անսասան մնա Խորհրդային ժողովուրդների փա-

ռահեղ միությունը։ 

Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5297 («Հեռագրեր Ռումինահայ թեմից...»)։ 

Նոյեմբերի 27. – Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության՝ պետական հրա-

մանագրերն ու պաշտոնական կարգադրությունները հրատարակող «Պաշտոնական լրա-

բեր» («Monitorul Oficial») պաշտոնաթերթը (№ 277) հրապարակում է Ազգային Ժողովի 

նախագահության որոշումն այն մասին‚ որ Ռումինահայ թեմի առաջնորդը՝ Տ. Վազգեն 

Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը‚ պաշտոնապես հաստատվել է իր այդ պաշտոնում։ 

Որոշումը ուժի մեջ է մտնում իր հրատարակվելու օրվանից։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Moni-
torul Oficial (Partea 1, B) № 277‚ 27 Noemvrie 1948»)։ 

Նոյեմբերի 28. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում Ռու-

մինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի նախագահու-

թյամբ տեղի է ունենում Սուրբ Պատարագ և մատուցվում է հանդիսավոր գոհաբանական 

մաղթանք Հայաստանում Խորհրդային կարգերի հաստատման 28-րդ տարեդարձի առթիվ։ 

Պատարագիչ վարդապետը «ներշնչյալ քարոզ մը կխոսի‚ որով կհիշատակե Մեծ օրվան բե-

րած բարիքները և կօրհնե հայ ժողովրդի հաղթանակը»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 122 (198)‚ նոյեմբերի 28 («Գոհաբա-
նական մաղթանք»)։ № 123 (199)‚ դեկտեմբերի 5 («Փառատոն ի պատիվ նո-
յեմբերի 29-ի»)։ 
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Նույն օրը. – Բուխարեստում  «Հայաստանյան ճակատի» և «Խորհրդային Միության 

հետ բարեկամական կապերի ամրապնդման Ռումինական միության («ԱՌԼՈՒՍ»)» ջան-

քերով‚ այդ միության դահլիճում տեղի է ունենում հանդիսավոր նիստ‚ նվիրված Հայաս-

տանում Խորհրդային կարգերի հաստատման 26-րդ տարեդարձին։ Բարձրաստիճան հյու-

րերի թվում են եղել Բուխարեստում Խորհրդային դեսպանատան առաջին քարտուղար 

Ս.Ի. Քաֆթարաձեն‚ Ռումինական հանրապետության Երկրագործության նախարար Յոր-

դանեսկուն‚ Բուլղարական դեսպանատան ավագ քարտուղար Պիրոնսկին‚ «ԱՌԼՈՒՍ»-ի 

ներկայացուցիչ‚ ակադեմիկոս Նիկոլաուն‚ Ռումինիայի վարչապետ դոկտ. Պետրու Գրո-

զան և ուրիշներ։ 

Ի թիվս հայկական համայնքի այլևայլ ներկայացուցիչների‚ հանդիսավոր նիստին 

ներկա էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 123 (199)‚ դեկտեմբերի 5 («Փառատոն ի 

պատիվ նոյեմբերի 29-ի»)։ 

Նոյեմբերի 29. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» և Ռումինահայ թեմի մյուս 

քաղաքների  եկեղեցիներում տեղի է ունենում գոհաբանական հանդիսավոր արարողու-

թյուն‚ նվիրված Հայաստանում Խորհրդային կարգերի հաստատման 26-րդ տարեդարձին։ 

Արարողությունից հետո կարդացվում է Խորհրդային իրավակարգը փառաբանող աղոթք‚ 

որը գրել էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդական տեղապահ (այն ժամանակ) Տ. Վազգեն 

Պալճյանը։ Աղոթքի լրիվ բնագիրը տե՛ս 1944 թ. նոյեմբերի 29։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5299 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Դեկտեմբեր. -  Հետևելով տարիների իր աշխատանքային սովորությանը՝ կազմել 

առաջիկա ամսվա կամ շաբաթվա ընթացքում անելիքների ծրագիրը‚ Ամենայն Հայոց Կա-

թողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանը կազմել է իր 80-ամյա տարեդարձի տոնակատարության 

համար նախատեսվելիք միջոցառումների պլան-նախագիծը։ Այստեղ‚ ի թիվս այլևայլ հար-

ցերի‚ 6-րդ կետում նշված է. «Մազլըմյանին՝ Հունաստան և Վազգեն վ[արդապետին]՝ Ռու-

մինիա հրավեր ուղարկել»։ 

ՊԿՊԱ‚ Գեորգ Զ. Չորեքչյանի ֆոնդ‚ № 454‚ ցուց. № 1‚ գործ № 117 («Գեորգ Զ. 

Չորեքչյանի կազմած ծրագրերը...»)։ 

Դեկտեմբերի 6. – Բուխարեստում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրա-

գույն վարդապետ Պալճյանի նախագահությամբ և թեմի Կրոնական խորհրդի անդամների՝ 
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Տ. Համազասպ ավ. քահանա Պետիկյան‚ Տ. Իգնատիոս ավ. քահանա Քիլիմյան‚ Տ. Մանուկ 

քահանա Յաղճյան‚ փաստաբան Երվանդ Միլիտոնյան և Թեմական խորհրդի անդամների՝ 

Արտաշես Գասարճյան‚ Սարգիս Փափազյան‚ Գարեգին Բարսեղյան‚ Հակոբ Ադիամանյան‚ 

Հմայակ Քելլերյան‚ Արամ Ճապուրով մասնակցությամբ‚ տեղի է ունենում թեմական Դա-

տական Ատյանի նիստը‚ որտեղ քննարկում է Կոնստանցայի հայոց «Սուրբ Աստվածածին» 

եկեղեցու ծխատեր Բաբկեն քահանա Քերովբեյանի գործը։ 

Վերջինս մեղադրվում է այն բանում‚ որ «աջակցել է մարդկանց‚ գաղտնի կերպով 

սահմանը անցնելու փորձին՝ Տաճկաստան մեկնելու նպատակով և այդ փորձին մեջ Բաբ-

կեն քահանան կատարել է գործոն դեր‚ միջնորդելով փախչողի և թուրք նավաստիներու 

միջև‚ շահադիտական նպատակով»‚ որի հետևանքով «ան դատապարտված է պետական 

դատարանով վեց տարի բանտարկության և որ այդ որոշումը մնացած է որպես վերջնական 

որոշում»։ 

Այս և մի քանի այլ փաստերի հիման վրա «Դատական Ատյանս միաձայնությամբ մե-

ղավոր կճանչնա Բաբկեն քահանան և իր հավանությունը կուտա‚ որ Թեմիս առաջնորդը 

սահմանե նորան մեր կանոնադրության 61-րդ հոդվածով նախատեսված պատիժը»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5315 («Գործ Բաբկեն քահանա Քերովբեյանի...»)։ 

Դեկտեմբերի 8. – Բուխարեստում հրապարակվում է Ռումինահայ թեմի առաջնոր-

դական տեղապահ17 Տ. Վազգեն Պալճյանի ստորագրությունը կրող դատավճիռը՝ Տ. Բաբկեն 

քահանային համապատասխան պատժի ենթարկելու մասին։ 

Դատավճիռը. «Մենք՝ Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյան‚ Առաջնորդա-

կան տեղապահ Ռումեն ժողովրդական հանրապետության հայոց թեմի. 

Ի նկատի ունենալով‚ որ դեկտեմբերի 6-ին գումարվեցավ Թեմական Դատա-

կան Ատյանը քննարկելու համար Կոնստանցայի Բաբկեն քահանայի պարա-

գան. 

                                                           
17 Ինչպես տեսանք‚ Ռումինահայ թեմի պատգամավորական ժողովը 1948 թ. հուլիսի 25-ին Տ. Վազգեն վար-

դապետին արդեն ընտրել էր իր թեմի առաջնորդ։ Սակայն քանի որ այդ ընտրությունը դեռ վավերացված ու 

պաշտոնապես հաստատված չէր Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս 

Գեորգ Զ. Չորեքչյանի կողմից‚ որն ի դեպ‚ տեղի ունեցավ նույն թվականի դեկտեմբերի 15-ին‚ Վազգեն վար-

դապետ Պալճյանը հաճախ ստորագրում էր նաև «առաջնորդական տեղապահ» ձևով։ 
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Ի նկատի առնելով‚ որ Թեմական Դատական Ատյանը հաստատեց‚ թե Բաբկեն 

քահանան հանցավոր է ճանաչված անձի մը սահմանը անցնելու փորձին աջա-

կից ըլլալուն համար և որ ան պետական Բարձրագույն Դատաստանական Ատ-

յանի կողմանե դատապարտված է վեց տարվան բանտարկության‚ իր ներկայա-

ցրած բողոքի մերժումով‚ դատավճիռը մնացած է որպես վերջնական որոշում. 

Ի նկատի ունենալով‚ իր այս դատապարտումը կկրե քրեական և վարկաբեկիչ 

բնույթ‚ և որ մեր եկեղեցվո կանոններով և մեր Թեմական կանոնադրության 

տրամադրությանց համաձայն‚ մեկը‚ որ կրած է այս տեսակ դատապարտում մը‚ 

չկրնար մնալ որպես եկեղեցվո սպասավոր. 

Ի նկատի ունենալով‚ որ այս փաստերու հիման վերա Թեմական Դատական 

Ատյանը միաձայնությամբ տված է իր հավանությունը‚ որ Կոնստանցայի հայոց 

եկեղեցվո Բաբկեն քահանան հանցավոր է‚ և որ անոր նկատմամբ պետք է գոր-

ծադրվի Թեմական կանոնադրության 61-րդ հոդվածը. 

Որոշեցինք. 

Կպատժվի Կոնստանցայի համայնքի ծխատեր Բաբկեն քահանան փիլոնա-

զրկվելով անորոշ ժամանակով և վերջնականապես հեռացվելով մեր Թեմեն։ 

Միաժամանակ միջնորդություն հարուցանել Նորին Սուրբ Օծության Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսի առաջ‚ հիշյալ քահանան կարգալույծ հայտարարելու հա-

մար։ 

Տրվեցավ ի Բուխարեստ Հայոց Առաջնորդարանի մեջ‚ 8 դեկտեմբեր‚ 1948 թ.։ 

Առաջնորդական տեղապահ Ռումեն Ժողովրդա-

կան հանրապետության հայոց թեմի՝ 

(ստորագրություն)»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5315 («Գործ Բաբկեն քահանա Քերովբեյանի...»)։ 

Դեկտեմբերի 14 – Ռումինահայ Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանը‚ փաստաբան Երվանդ Միլիտոնյանի ուղեկցությամբ‚ ներկայանում է Ռումի-

նական Ժողովրդական Հանրապետության Մինիստրների Խորհրդի նախագահ դոկտ. 
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Պետրու Գրոզային‚ «խնդրելով‚ որ պետական նոր բյուջեի մեջ նպաստ մը նախատեսվի 

Ռումինահայ թեմի համար»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1948 թ. № 125 (201)‚ դեկտեմբերի 19 («Թեմական 
կյանք»)։ 

Դեկտեմբերի 15. – Ամենայն Հայոց կաթողիկոս և Ծայրագույն Պատրիարք Տ.Տ. Գեորգ 

Զ. Չորեքչյանի սրբատառ կոնդակը‚ ըստ որի‚ վավերացվում է Ռումինահայ Թեմական 

խորհրդի 1948 թ. հուլիսի 25-ի որոշումը՝ Առաջնորդական տեղապահ Վազգեն վարդապետ 

Պալճյանին  Ռումինահայ թեմի առաջնորդ նշանակելու մասին։ 

Կոնդակը. «Ռումանիո Հայոց Թեմական Խորհրդի մեծարգո նախագահին‚ 

պատվարժան անդամներին և համայն ժողովրդյան՝ Մայր Աթոռի հարազատ զա-

վակներին‚ ողջույն հայրական և օրհնություն Հայրապետական։ 

Արգո Թեմական խորհուրդդ հաղորդում է Մեզ‚ որ տարվույս հուլիսի 25-ին գու-

մարված Պատգամավորական ժողովը գաղտնի քվեարկությամբ և միաձայն 

ընտրել է Բարձրապատիվ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանին Ռու-

մանիո հայոց թափուր թեմի առաջնորդ‚ և խնդրում է մեզ հաստատել նորան նոր 

պաշտոնում։ 

Անձամբ ճանաչելով Բարձրապատիվ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետին և 

նկատի առնելով կրթական ցենզը‚ պահանջված վարչական ընդունակությունը‚ 

կիրթ կեցվածքը‚ համեստ բնավորությունը և սիրալիր վարվեցողությունը պաշ-

տոնեության և ժողովրդի հետ‚ այլև նորա Էջմիածնասիրությունը‚ հայրենասի-

րությունն ու ժողովրդասիրությունը‚ և արգո Խորհրդիդ միջնորդությունը՝ Մեր 

այս Հայրապետական կոնդակով հաստատում ենք Բարձրապատիվ Տ. Վազգեն 

Ծայրագույն վարդապետին‚ առաջնորդ Ռումանիո հայոց թեմին։ Հայրապետա-

կան պատվեր ենք տալիս առաջնորդելու մեր հոտը‚ սիրով և խաղաղությամբ 

ապրելու Ռումեն և ռումինաբնակ եղբայր ժողովուրդների հետ և հնազանդ ու 

հավատարիմ Ռումեն պետության հանդեպ։ 

Մաղթում ենք Ամենակարողին‚ որ պահպանե և առավել ևս զորացնե Տ. Վազ-

գեն ծայրագույն վարդապետի ընդունակությունները իր ծանր և պատասխանա-

տու նոր պաշտոնը պատվով վարելու։ Աղոթում ենք Բարձրյալին‚ որ զորացնե 
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բարեխնամ Ռումեն պետությունը տնտեսապես‚ կուլտուրապես և քաղաքակա-

նապես‚ և նորա հովանավոր մարդասեր Աջը Մեր սիրեցյալ հայ հոտի նկատ-

մամբ հարատև անել։ 

Մաղթում ենք աշխարհի Փրկչին‚ որ Իր Աջը հովանի պահե Մեր հոտի գլխին և 

հայցում Նորա օրհնությունը Թեմական խորհրդի անդամների վերա‚ որպեսզի‚ 

աջակցելով իրենց ընտրյալին‚ պատվով տանեն իրենց ծանր լուծը և պարզերես 

լինեն ժողովրդի և Մեր առաջ‚ և պատասխանատու չմնան իրենց բարոյական 

Դատավորի՝ խղճի հանդեպ։ 

Ողջ լերուք‚ զորացեալ շնորհօք Ս. Հոգւոյն և հաւէտ օրհնեալ ի Տեառնէ եւ ի 

Մենջ. ամէն։ 

Ծայրագույն Պատրիարք-Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Գեորգ Զ»։ 

Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանին վստահված Ռումինահայ հոգևոր 

թեմն‚ այսպիսով‚ բաղկացած էր հետևյալ տասնհինգ եկեղեցական համայնքներից. 1) 

Բուխարեստ (8000 հայազգի բնակիչ)‚ եկեղեցի՝ «Սուրբ Հրեշտակապետք»‚ ուներ վարձով 

տրված վեց կալվածք և չորս քահանաներ (Իգնատիոս ավագ քահանա Քիլիմյան‚  Մանուկ 

քահանա Յաղջյան‚ Մամբրե քահանա Պիպերյան և գավառներ այցելող՝ Հարություն քահա-

նա Հովսեփյան)։ 2) Կոնստանցա (1600 հայազգի բնակիչ)‚ եկեղեցի՝ «Սուրբ Աստվածածին»։ 

Եկեղեցին ուներ վարձով տրված երեք կալվածք և երկու քահանա (Համազասպ ավագ 

քահանա Պետիկյան և Բաբկեն քահանա Քերովբեյան)։ 3) Գալաց (շուրջ 200 հայ բնակիչ)‚ 

եկեղեցի՝ «Սուրբ Աստվածածին»։ Եկեղեցին ունի յոթ կալվածք‚ հովիվն է Հովհաննես քա-

հանա Գարիպյանը։ 4) Բրաիլա (150 բնակիչ)‚ եկեղեցի՝ «Սուրբ Աստվածածին»։ ՈՒնի երեք 

կալվածք‚ հոգևոր հովիվն է նույն Հովհաննես քահանա Գարիպյանը։ 5) Բիթեշտ (48 

հայազգի բնակիչ)‚ եկեղեցի՝ «Սուրբ Կարապետ»։ Եկեղեցին ունի երկու կալվածք և մեկ 

շրջիկ քահանա‚ Հարություն Հովսեփյան‚ ով այցելում էր Բուխարեստից։ 6) Բաբադաղ (31 

հայազգի բնակիչ)‚ եկեղեցի՝ «Սուրբ Աստվածածին»։ Եկեղեցին ունի երկու կալվածք և ութ 

հեկտար վարելահող‚ շրջիկ քահանան է Բաբկեն Քերովբեյանը‚ ով այցելում է Կոնստան-

ցայից։ 7) Տուլչա (80 հայազգի բնակիչ)‚ եկեղեցի՝ «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ»։ ՈՒնի երկու 

կալվածք‚ շրջիկ քահանան հրավիրվում է Բրաիլայից։ 8) Սուլինա (մոտ 25 հայ բնակիչ)‚ 

եկեղեցի՝ «Սուրբ Աստվածածին»‚ քահանա չունի։ Հոգևոր այլևայլ արարողությունների 
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կատարման համար քահանան հրավիրվում էր տարբեր քաղաքներից։ 9) Ֆոքշան (մոտ 180 

հայազգի բնակիչ)‚ ունեն երկու եկեղեցիներ՝ «Սուրբ Աստվածածին» և «Սուրբ Գևորգ» ‚ 

ունեն ինը կալվածքներ‚ քահանա՝ Արսեն Վարժապետյան։ 10) Թրկու-Օքնա (մինչև 80 

հայազգի բնակիչ)‚ եկեղեցի՝ «Սուրբ Աստվածածին»‚ սեփական կալվածք չունի։ Հոգևոր 

հովիվ՝ Արտավազդ քահանա Սահակյան։ 11) Ռոման (մինչև 70 հայազգի բնակիչ)‚ եկեղեցի՝ 

«Սուրբ Աստվածածին»‚ ունեն տաս կալվածքներ‚ հոգևոր հովիվն է Տաճատ քահանա 

Մելքոնյանը։ 12) Բակեու (90 հայազգի բնակիչ)‚ եկեղեցի՝ «Սուրբ Հրեշտակապետք»‚ ունի 

հինգ կալվածք‚ հոգևոր հովիվն է նույն Տաճատ քահանա Մելքոնյանը։ 13) Յաշ (շուրջ 55 

հայազգի բնակիչ)‚ եկեղեցի՝ «Սուրբ Աստվածածին»‚ ունի տասնվեց կալվածք‚ հոգևոր 

հովիվն է Տաճատ քահանա Մելքոնյանը։ 14) Սուչավա (մինչև 100 հայազգի բնակիչ)‚ ունի 

երկու եկեղեցիներ՝ «Սուրբ Խաչ» և «Սուրբ Սիմեոն»‚ երկու վանք՝ «Սուրբ Աքսենթ» (Զամքա) 

և «Սուրբ Աստվածածին (Հաճկատար)»։ ունի ութ կալվածքներ‚ հոգևոր հովիվն է Գնել 

քահանա Մանտալյանը։ Եվ վերջապես՝ 15) Բոթուշան (մինչև 110 հայազգի բնակիչ)‚ ունի 

երկու եկեղեցիներ՝ «Սուրբ Երրորդություն» և «Սուրբ Աստվածածին»‚ ունեն երեք կալվածք-

ներ‚ հոգևոր հովիվն է Մեսրոպ քահանա Պարոնյանը։ 

«Էջմիածին»‚ 1948թ. № 7-9‚ հուլիս-սեպտեմբեր («Ռոմանահայ թեմը երեկ և 
այսօր»)։ Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզ-
ներ)‚ Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 338-344։ 

Դեկտեմբերի 20. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանի 

նամակը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծության‚ Ամենայն Հա-

յոց Վեհափառ Կաթողիկոս Գեորգ Զ.-ին»։ Նամակագիրն անդրադառնում է իր թեմի կողմից 

Մայր Աթոռին նյութական օգնություն ցույց տալու հետ կապված հարցերին։ 

Նամակը. «Վեհափառ Տեր. 

Խոնարհաբար կհաստատեմ իմ 12 հոկտեմբեր 1948 թվակիր նամակը (տե՛ս մեզ 

մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.) և այսու կուգամ Ձերդ Ս. Օծության կրկին անգամ 

հայտնել‚ թե 200 խորանարդ մետր ատաղձը՝ Երևանի Կաթողիկոսարանի վիլ-

լայի համար գնված է‚ և պատրաստ կսպասե շատոնց ի վեր։ Տեխնիկական 

պատճառներով է‚ որ անոնց առաքումը ուշացավ։ Կխնդրեմ որ հաճիք ներողա-

միտ ըլլալ մեր այս կամքեն անկախ ուշացման համար։ Վստահաբար‚ մոտ օրեն 

բոլոր օրինական ձևակերպությունները կլրանան և խոստացված այս 200 խորա-

նարդ մետր ատաղձը ճամբա կելլե «Հայաստանյան ճակատի» կողմե մեր երկրին 
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վերաշինության համար ուղարկվող ատաղձին հետ միասին։ Մեկնումի օրը 

կհեռագրեմ Ձերդ Վեհափառության։ 

Ինձ հույժ հաճելի պիտի ըլլար‚ եթե այս ատաղձին հետ կարենայի հղել նաև 

ուրիշ շինանյութեր կամ այլ ապրանքներ Վիլլայի կամ Հոգևոր ճեմարանին հա-

մար‚ սակայն այդ անհնար եղավ‚ որովհետև‚ ինչպես անձամբ ալ Ձերդ Վեհա-

փառության զեկուցեցի‚ գաղութիս տրամադիր հարուստ դասակարգը Ռումի-

նիայեն հեռացած է‚ մեր թեմը այսպիսով զրկվելով իր երբեմնի նյութական հնա-

րավորություններեն։ Մեծահարուստները գրեթե բոլորը մեկնած են արդեն։ Որ-

պեսզի գաղափար մը կարենաք կազմել‚ ներփակ Ձերդ Վեհափառության կհղեմ 

ցուցակը այն ունևոր հայ ընտանիքներուն‚ որոնք վերջին չորս տարիներուն 

ընթացքին Ռումինիայեն մեկնած են դեպի արևմուտք կամ Մերձավոր արևելք18։ 

Ամեն մեկի անունի դիմաց նշած եմ այն վայրը‚ ուր անոնք հավանաբար հաս-

տատված են այսօր‚ համաձայն իմ տեղեկությանց։ Կխորհեմ‚ թե այդ երկրներու 

թեմական իշխանությունները կրնան օգտվել անոնց նյութական նվիրատվու-

թենեն‚ ըլլա ի նպաստ մեր հայրենիքի‚ Խորհրդային Հայաստանի վերաշինու-

թյան‚ ըլլա ի նպաստ Մայր Աթոռի և Հոգևոր Ճեմարանի։ 

Այս առիթով թույլ տվեք Վեհափառ Տեր‚ Ձեզ ի գիտություն հայտնել‚ թե Ռումեն 

Ժողովրդական Հանրապետության Ազգային Մեծ Ժողովի նախագահության՝ 

1922/1948 հրովարտակով վավերացված է նվաստիս‚ իբրև Ռումինահայ թեմի 

առաջնորդի ընտրությունը (տես մեզ մոտ՝ 1948 թ. նոյեմբերի 18. Ս.Շ.)։ Կներփա-

կեմ այդ հրովարտակը հրատարակված պետական պաշտոնաթերթի՝ № 277-ի 

մեջ‚ 27 նոյեմբեր 1948-ին‚ համապատասխան հայերեն թարգմանությամբ (ու-

ղարկված թարգմանածո հրովարտակը իրոք գտնվում էր թղթապանակում. Ս.Շ.)։ 

                                                           
18 Կից ներկայացված՝ «Ցուցակ Ռումինիայից դեպի արևմուտք մեկնած հայ ընտանիքների‚ 1945-1948-ի ըն-

թացքում» խորագիրը կրող հաշվետվությունից իմանում ենք‚ որ այդ ժամանակահատվածում ԱՄՆ են մեկնել 

43 ընտանիք (103 մարդ)‚ Ֆրանսիա՝ 15 ընտանիք (28 մարդ)‚ Իտալիա 8 ընտանիք (22 մարդ)‚ Պոլիս՝ 11 ընտա-

նիք (23 մարդ)‚ Եգիպտոս՝ 4 ընտանիք (12 մարդ) և այլն։ «Ցուցակից» իմանում ենք նաև‚ որ ընդհանուր առ-

մամբ Ռումինիայից մեկնել են 93 ընտանիք (202 մարդ)։ Ցուցակի հետ թեկուզ ընդհանուր ծանոթությունը 

ցույց է տալիս‚ որ Ռումինահայ թեմից աշխարհի տարբեր ծայրեր էին մեկնել ոչ քիչ թվով հայազգիներ‚ ովքեր 

ֆինանսական առումով առաջատար դիրքերում էին գտնվում։ Սա շատ շուտով անդրադարձավ համայնքի 

ներքին-տնտեսական կյանքի վրա‚ որի մասին հետագա նամակներում բազմիցս ցավով նշում էր Թեմի 

առաջնորդ Հայրը։ 
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Մեծ գոհունակությամբ ստացած ենք «Էջմիածին» պաշտոնաթերթի մայիս-հու-

նիս 1948-ի թիվը։ Կսպասենք 1949-ի եկեղեցական օրացույցներուն։ 

Մատչելով ի համբույր Սուրբ Օծությանդ Աջույն‚ մնամ որդիական ամենախո-

նարհ զգացումներով՝ 

(Ստորագրություն)»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5312 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նույն օրը. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. վարդապետի երկրորդ նամակը Բու-

խարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծության‚ Ամենայն Հայոց Կաթողի-

կոս և Ծայրագույն Պատրիարք Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Նամակագիրը մեկնաբանում է Տաճատ 

քահանա Մելքոնյանի հետ կապված գործը և այդ կապակցությամբ խնդրում է Մայր Աթոռի 

միջամտությունը։ 

Նամակը. «Վեհափառ Տեր. 

Այսու խոնարհաբար կուգամ Ձերդ Վեհափառության ներկայացնել մոտ երկու 

տարիներե ի վեր մեզ համար ցավոտ դարձած պարագայի մը վախճանը։ Տխուր է 

ինձ համար Մայր Աթոռը զբաղեցնել նման հարցերով‚ մանավանդ այնպիսի 

շրջանի մը մեջ‚ ինչպեսին մեր ներկա ազգային-հայրենասիրական և եկեղեցա-

կան վերածնունդի շրջանն է։ Սակայն այդ նույն հայրենասիրական և եկեղեցա-

կան շահերու առողջ գիտակցությունն ու մեր հոգևոր գերագույն իշխանությանց 

հեղինակության զգացումն է‚ որ ինձ կթելադրե իմ պարտքը կատարել նաև այս-

պիսի պարագաներու մեջ։ 

Հարցը կվերաբերի թեմիս Ռոման քաղաքի ծխատեր Տաճատ քահանա Մելքոն-

յանին‚ որուն անկարգապահ ընթացքը արդեն ծանոթ է Ձերդ Վեհափառության։ 

Իմ Սուրբ Էջմիածին եղած ատեն‚ իմ կամքեն անկախ՝ առիթը ստեղծվեցավ խո-

սելու հիշյալ քահանայի անկարգ ընթացքի մասին։ Այդ պահուն եմ չկամեցա 

Ձերդ Սուրբ Օծությանը երկար զբաղեցնել այսպիսի ցավոտ հարցով‚ հուսալով‚ 

թե տակավին կանդրադառնա ան և թերևս ուղիղ ճամբու մեջ մտնե։ Սակայն իմ 

վերադարձին‚ հունիսի սկզբին‚ զինքը գտա ավելի գայթակղեցուցիչ ընթացքի 

մեջ‚ ընթացք մը‚ որ հետզհետե անսանձ օրինազանցություններու և հոգևոր-բա-
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րոյական վնասարարության հասավ։ Պարզ էր այլևս‚ որ Տաճատ քահանա Մել-

քոնյանը մեզ և իր հավատացյալ ժողովուրդին համար իր հոգին ու խիղճը 

կորսնցուցած հովիվ մըն էր։ 

Ահա այդ ատեն է‚ որ Տաճատ քահանա Մելքոնյան‚ թեմական Դատական Ատ-

յանի առաջ կանչվեցավ և միաձայնությամբ հանցավոր ճանաչվելով‚ համաձայն 

մեր թեմական կանոնադրության տրամադրություններուն‚ փիլոնազրկվեցավ և 

վերջնականապես հեռացվեցավ մեր թեմեն‚ միաժամանակ անհրաժեշտ նկատ-

վելով‚ որ Մայր Աթոռի առաջ միջնորդություն հարուցվի անոր կարգալուծման 

համար։ 

Վեհափառ Տեր. 

Կներփակեմ Թեմական Դատական Ատյանի զեկուցագիրը‚ ինչպես նաև համա-

պատասխան դատավճիռը‚ որմե պարզ կերևան պատժված քահանայի բոլոր 

արարքները‚ որոնք իբր հիմք ծառայեցին իր դատապարտման։ Ընդառաջ երթա-

լով դատական ատյանի միջնորդության‚ և գտնելով‚ որ անոր որոշումը միանգա-

մայն արժանի և արդար է‚ այսու խոնարհաբար կուգամ խնդրել Ձերդ Վեհափա-

ռութենեն‚ որ բարեհաճիք քննարկել սույն խնդիրը և հարգել մեր միջնորդու-

թյունը՝ Տաճատ քահանա Մելքոնյանը կարգալույծ հռչակելով։ 

Մատչելով ի համբույր Վեհափառությանդ Սուրբ Աջույն‚ մնամ որդիական 

ամենահարազատ զգացումներով՝ 

(Ստորագրություն)»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ. № 5314 («Գործ Տաճատ Մելքոնյան քահանայի...»)։ 

Նույն օրը. – Տ. Վազգեն Պալճյանի  երրորդ նամակը Բուխարեստից Էջմիածին‚ «Նո-

րին Սուրբ Օծության‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս և Ծայրագույն Պատրիարք Տ.Տ. Գեորգ 

Զ.-ին»։ Թեմի առաջնորդական տեղապահը մեկնաբանում է Բաբկեն քահանայի գործի հետ 

կապված մանրամասնությունները և խնդրում է Մայր Աթոռի միջամտությունը։ 

Նամակը. «Վեհափառ Տեր. 
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Հաստատելով իմ թիվ 5161 գրությունը (ակնարկում է իր նախորդ նամակը‚ 

Ս.Շ.)‚ այսու կուգամ Ձերդ Վեհափառության ներկայացնել երկրորդ ցավալի 

դեպք մը մեր թեմին և հոգևոր դասուն համար։ Կոստանցա քաղաքի մեր եկեղեց-

վո ժամանակավոր ծխատեր՝ Բաբկեն քահանա Քերովբյանի պարագան է‚ որ 

Ռումեն Ժողովրդական Հանրապետության Դատական Գերագույն Ատյանի կող-

մե վեց տարվան բանտարկության դատապարտվեցավ քրեական ծանր հանցան-

քի համար։ 

Բաբկեն քահանա Քերովբեյան ծնած է Պոլիս‚ 1885 թ.‚ ձեռնադրված է 1936-ի 

սեպտեմբերին Ֆոքշան քաղաքի վերա‚ հոգելույս Հուսիկ Արքեպիսկոպոս Զոհ-

րաբյանի ձեռամբ։ Մոտ ատենեն սակայն‚ իր վարքով ու կյանքով անհանդուրժե-

լի դառնալով Ֆոքշանի մեջ‚ 1939-ին Հուսիկ սրբազան Հայրը զինք փոխադրած է 

Բեսարաբիո Պըլց (իմա՛. Բելց. Ս.Շ.) քաղաքը‚ ուր սակայն դժգոհություններ 

ստեղծած է իր շուրջ։ 1941-ին հեռացված է Պըլցեն և ժամանակ մը պարապ մնա-

լեն հետո‚ թեմիս առաջնորդը զինքը առժամյա ծխատեր քահանա նշանակած է 

Կոնստանցայի համայնքի մեջ‚ որպես օգնական Տ. Համազասպ ավագ քահանա 

Պետիկյանի։ Դժբախտաբար‚ Կոնստանցայի մեջ ևս իր շուրջ ստեղծած է դժգո-

հություն‚ գայթակղությանց տեղի տալով՝ իր եկեղեցիեն դուրս ունեցած կյանքին 

մեջ‚ նյութական շահու համար առևտրական պղտոր գործերով զբաղվելով։ Շա-

համոլութենեն դրդված՝ նույնիսկ միջնորդի դեր կատարած է Ռումեն Ժողովրդա-

կան Հանրապետութենեն ապօրեն կերպով սահմանը անցնողներուն‚ որոնք դե-

պի Թուրքիա կփախին ինչ-ինչ նպատակներով։ 

Ահա այսպիսի պարագա մը երևան գալով վերջերս՝ Բաբկեն քահանա Քերով-

բեյանը ձերբակալվեցավ և հաստատվելով‚ թե դրամի փոխարեն միջնորդի դեր 

կատարած է‚ փախստական անձին և թուրք նավաստիներու միջև‚ ռումեն դա-

տական իշխանության կողմեն դատապարտված է վեց տարվան բանտարկու-

թյան։ Թեմական Դատական Ատյանը իր 6 դեկտեմբերի նիստին մեջ (տե՛ս մեզ 

մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.) քննելով այս դատապարտված քահանայի պարագան‚ 

գտավ որ ան այլևս չի կրնար որպես քահանա գործել մեր թեմի մեջ։ Հետևաբար‚ 

համաձայն մեր կանոնադրության‚ Բաբկեն քահանա Քերովբեյանը կենթարկվի 

փիլոնազրկման և մեր թեմեն ընդմիշտ հեռացման պատժին‚ միաժամանակ ան-



379 
 

հրաժեշտ գտնելով‚ որ միջնորդություն հարուցվի Մայր Աթոռի առաջ‚ անոր 

կարգալուծման համար։ 

Վեհափառ Տեր. 

Ներփակյալ Ձերդ Վեհափառության կներկայացնեմ Թեմական Դատական Ատ-

յանի զեկուցագիրը‚ ու համապատասխան դատական վճիռը‚ խոնարհաբար 

խնդրելով‚ որ  բարեհաճիք քննարկել այս պարագան ևս‚ ու պարտքն ու պատճե-

նը տնօրինեք Բաբկեն քահանայի կարգալուծման համար։ 

Մատչելով ի համբույր Սուրբ Օծությանդ Աջույն‚ մնամ որդիական սիրով՝ 

Առաջնորդական Տեղապահ Ռումեն Ժողովրդական Ռեսպուբլիկայի հայոց թե-

մի՝ 

(Ստորագրություն)»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5315 («Գործ Բաբկեն քահանա Քերովբեյանի...»)։ 

 

 

1 9 4 9 

Հունվարի 3. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանը իր և իրեն վստահված թեմի անունից‚ հեռագիր է հղում Բուխարեստից Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածին՝ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին‚ շնորհա-

վորելով նրա նոր տարին և Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը։ 

Հեռագիրը. «Ռումինահայ թեմի ու իմ կողմից կշնորհավորեմ Ձեր նոր տարին ու 

Քրիստոսի Սուրբ ծնունդը‚ մաղթելով Ձեզ արևշատություն և հաջողություն Ձեր 

հայրենասիրական գործերին։ 

Վազգեն վարդապետ»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5316(«Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հունվարի 6. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի պատասխան 

հեռագիրը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնից Բուխարեստ‚ «Գերապատիվ Տ. Վազգեն ծայրագույն 
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վարդապետին‚ հայոց Առաջնորդարան»։ Հեռագիրն ունի հետևյալ բովանդակությունը. 

«Ամանորի և Աստվածահայտնության տոների առթիվ շնորհավորանքներս Ձեզ և Հայրա-

պետական օրհնություններս մեր սիրեցյալ հոտին։ 

Գեորգ Զ. 

Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1949 թ. № 129 (205)‚ հունվարի 16 («Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսի պատասխան-հեռագիրը...»)։ 

Փետրվարի 17. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս և Ծայրագույն Պատրիարք  Տ.Տ. Գեորգ 

Զ. Չորեքչյանը այս օրվա իր կատարելիք աշխատանքների թվում՝ չորրորդ կետում (անե-

լիքների պլանը բաղկացած էր 21 կետից) նշում է հետևյալը. «Ռումինահայ թեմի առաջնոր-

դի գրութ[յուն]ները երկու քահ[անաների] կարգալուծ[ության] մասին։ Փաստարկները հա-

մոզիչ են»։ Տե՛ս մեզ մոտ 1948 թ. դեկտեմբերի 20։ 

ՊԿՊԱ‚ Գեորգ Կաթողիկոս Չորեքչյանի անձնական ֆոնդ № 454‚ ցուց. №1‚ 

գործ № 144 («Գեորգ արքեպիսկոպոս Չորեքչյանի նշումները իր անելիքների... 

մասին»)։ 

Ապրիլի 5. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճ-

յանի նամակը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծություն Ամենայն 

Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Գեորգ Զ.-ին»։ Անդրադառնում է իր աշխատանքային 

գործունեության և թեմի հետ կապված մի քանի հարցերի։ 

Նամակը. «Վեհափառ Տեր. 

Որդիական ամենախոնարհ զգացումներով կուգամ հաստատելու Ձերդ Վեհա-

փառության 15 դեկտեմբերի 1948 թվակիր սրբատառ Կոնդակը‚ որով Ձերդ 

բարձր հեղինակությամբ կվավերացնեք նվաստիս ընտրությունները‚ որպես 

առաջնորդ ռոմանահայոց թեմի (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.)։ 

Խոր հուզումով և երկյուղածությամբ կարդացի զայն և Ձերդ Սուրբ Օծության 

հանդեպ իմ երախտագիտության և սիրո այն ջերմ զգացումները‚ որ հոգվույս 

կտիրապետեն‚ հավետ պիտի թելադրեն իմ հայ հոգևորականի և հայ մարդու 

գիտակցությանս՝ արժանի դառնալ Ամենայն Հայոց Հայրապետի վստահության 

ու գնահատանքին՝ իմ հայրենանվեր և եկեղեցասեր գործունեությամբ։ Կաղոթեմ 
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առ Ամենակարողն Աստված‚ որ ինձ պարգևե կար‚ ուժ և իմաստություն‚ ու օգնե 

ինձ ըլլալու համար «մշակ առանց ամօթոյ» Ձերդ Վեհափառության և հայ ժո-

ղովրդի առաջ... 

Ներկայիս կհաստատեմ իմ 20 դեկտեմբերի 1948 թվակիր նամակները (տե՛ս 

մեզ մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.) համապատասխան հարակից փաստաթղթերով‚ 

առաջինը՝ ի մասին Տաճատ քահանայի և զերկրորդը՝ ի մասին Բաբկեն քահա-

նայի‚ որոնք երկուքն ալ փիլոնազրկված են և մեր թեմեն ընդմիշտ հեռացված են‚ 

թեմական իրավասու իշխանությանց և իմ որոշումով‚ խնդրված ըլլալով նաև 

Ձերդ Վեհափառութենեն‚ որ անոնք կարգալույծ հռչակվին‚ տրված ըլլալով‚ որ 

այդ երկու անձերը մեր եկեղեցվո պատիվ չեն բերիր և անդարմանելիորեն վար-

կաբեկված են հաչս մեր ժողովրդին‚ մեր թեմական-ազգային մարմիններուն և 

ռումեն շրջանակներուն։ Կխորհիմ‚ թե այդ գրությունները‚ զորս հարակից փաս-

տաթղթերով Ձերդ Վեհափառության հղած էի Բուխարեստի Խորհրդային դես-

պանատան միջոցավ‚ իրենց ժամանակին ստացված են և քննարկման ենթարկ-

ված։ Որով այժմ խոնարհաբար կու գամ խնդրելու‚ որ եթե հարմար նկատեք‚ բա-

րեհաճեիք Մայր Աթոռի բարձր և հեղինակավոր վճռովը՝ իրենց վախճանին 

հասցնել այս երկու քահանաներուն ցավոտ հարցը‚ որպեսզի մեր թեմական իշ-

խանության և մեր գաղութի համար վերջ գտնին որոշ գայթակղեցուցիչ երևույթ-

ներ‚ որոնց անոնք երբեմն պատճառ կդառնան։ 

Վեհափառ Տեր. 

Այս գրությամբս կրկին կհայտնեմ Ձերդ Սուրբ Օծության‚ թե Կաթողիկոսարա-

նի համար իմ խոստացած 200 խոր. մ ատաղձը‚ որ շատոնց ի վեր գնված է‚ մայիս 

ամսու սկզբին ճամբա պիտի ելնե Կոնստանցայի նավահանգիստեն‚ Ձերդ Վե-

հափառության հասցեով։ Այս առիթը օգտագործելով‚ պիտի ջանամ ուրիշ որոշ 

իրեր ալ հղել Մայր Աթոռին... 

Տրված ըլլալով‚ որ ռումինահայ ունևորները այժմ այլ թեմերու մեջ կգտնվին‚ 

խորհեցա այդ թեմերու Սրբազան առաջնորդ հայրերուն գրել‚ առաջարկելով 

անոնց‚ որ իրենց գաղութներն ալ մասնակցին մեր մայր երկրին ատաղձ ուղար-

կելու հայրենասիրական գործին‚ հատկապես հայրենադարձներու բնակարան-
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ներու կառուցման համար։ Առաջարկեցի անոնց‚ որ ատաղձը գնեն Ռումանիա-

յեն և դեպի Խորհրդային Հայաստան հղեն Կոնստանցա նավահանգիստեն։ Սույն 

առաջարկս գրեցի հետևյալ թեմակալ Առաջնորդ հայրերուն. ա) Տ. Մամբրե արք-

եպիսկոպոս Սիրունյանին‚ բ) Տ. Արտավազդ արքեպիսկոպոս Սյուրմեյանին‚ գ) 

Տ. Տիրան եպիսկոպոս Նեսոյանին և դ) Տ. Գարեգին արքեպիսկոպոս Խաչատուր-

յանին։ Գրությունները ուղարկեցի մարտի սկզբին‚ կսպասեմ առաջնորդ սրբա-

զաններու պատասխաններուն։ 

Եթե ներելի է ինձ‚ կարելի է հարց ներկայացնել‚ թե՝ արդյոք մեռոնօրհնությունը 

տեղի պիտի ունենա՞ այս տարվա աշնան։ Ավելորդ է անշուշտ հայտնել‚ թե ինձ և 

բոլորիս համար ինչ հույժ երջանիկ առիթ մը ևս պիտի ստեղծվեր անգամ մըն ալ 

տեսնելու մեր սիրուն հայրենիքը‚ մեր հազարամյա Սուրբ Էջմիածինը և մեր 

պաշտելի ալեզարդ Վեհափառ Հայրապետը‚ որուն կյանքին և երջանկության 

համար կաթողե մեր բովանդակ Սուրբ Եկեղեցին ի տիվե և ի գիշերի։ 

Մնամ որդիական խոնարհ սիրով և մատչիմ ի համբույր Ս. Օծությանդ Աջույն‚ 

Առաջնորդ՝  (Ստորագրություն)»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5316(«Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Ապրիլի 16. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի շնորհավորական հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ.Գեորգ Զ.-ին։ Շնորհավորում է Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնը և 

բարեմաղթում է Վեհափառ Հայրապետին արևշատություն‚ իսկ հայ ժողովրդին ու 

Խորհրդային Հայաստանին՝ անշեղ վերելք ու զարգացում։ 

«Էջմիածին»‚ 1949թ. № 3-4‚ մարտ-ապրիլ(«Մայր Աթոռ»)։ 

Ապրիլի 18. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի պատասխան 

հեռագիրը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնից Բուխարեստ‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազ-

գեն Ծայրագույն վարդապետին։ Հեռագիրն ունի հետևյալ բովանդակությունը. 

«Գերապատիվ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետին‚ առաջնորդ Ռոմանահայ 

թեմի. 

Բուխարեստ. 
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Ս. Զատկի առթիվ ընդունեցեք մեր բարեմաղթությունները։ Հաղորդեցեք մեր 

սիրեցյալ հոտին մեր օրհնությունները։ Աստված անփորձ պահե հայ ժողովուրդը 

և տեսցնե իր պատմական իղձերու կատարումը։ 

Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 

Գեորգ Զ.»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1949 թ. № 143 (219)‚ ապրիլի 24 («Էջմիածնի 

Հայրապետի մաղթանքի հեռագիրը...»)։ 

Ապրիլի 25. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում‚ Ռումի-

նահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի նախագահությամբ 

տեղի է ունենում հանդիսավոր հոգեհանգստի պաշտոն՝ հավարտ պատարագի‚ ի 

հիշատակ ապրիլի 24-ի հայ նահատակների և ազգիս ընդհանուր նահատակների։     

Նույն տեղում‚ («Հոգեհանգիստ ընդհանուր հայ նահատակաց հիշատակին»)։ 

Նույն օրը. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» կենտրոնական սրահում «Հայաս-

տանյան ճակատ»  հասարակական կազմակերպության տեղական կոմիտեի նախաձեռնու-

թյամբ‚ տեղի է ունենում սգո հանդիսավոր նիստ‚ նվիրված Ապրիլյան զոհերի հիշատակին։ 

«Սրահը‚ ինչպես և ընդարձակ բակը լեցուն էր երկսեռ բազմությամբ»։ 

«Հայաստանյան ճակատի» ղեկավար Հարություն Պապոյանի բացման հակիրճ խոս-

քից հետո‚ հավուր պատշաճի ելույթներով հանդես են գալիս Օննիկ Վարդանյանը և Գրի-

գոր Բամպուքճյանը‚ ապա տարբեր հասարակական կազմակերպությունների կողմից 

կարդացվում են մի շարք ուղերձներ։ Ապրիլյան սգահանդեսին ներկա էին «Հայաստանյան 

ճակատի» Կենտրոնական կոմիտեի անդամները‚ Տեղական կոմիտեի անդամները‚ Աշխա-

տավորական‚ Կանանց‚ Երիտասարդական և Թաղային բաժինների լիազորները‚ ինչպես 

նաև «ազգային բոլոր մարմիններու ներկայացուցիչները‚ իրենց գլուխ ունենալով թեմիս 

առաջնորդ Տ. Վազգեն վարդապետը։ Ներկա էին նույնպես ներկայացուցիչները Հունգար 

Ժողովրդական Միության‚ Հրեական դեմոկրատ կոմիտեին‚ Հունգար դեմոկրատ ֆեդերա-

ցիայի‚ Գերման համաշխարհային կոմիտեի և Ալբանական ժողովրդական միության»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1949 թ. № 144 (220)‚ մայիսի 1 («Հուշի նիստ‚ ի հար-
գանս ապրիլյան զոհերու»)։ 

Ապրիլի 28. – Բուխարեստում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն 

վարդապետ Պալճյանը‚ թեմական  խորհրդի նախագահ Արտաշես Գասարճյանի ընկերակ-
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ցությամբ‚ այցելում է Ռումինական Օրթոդոքս եկեղեցու պետ‚ Ամենապատիվ Սուրբ Պատ-

րիարք Ժուստինյանին։ Իր թեմի և անձամբ իր անունից Տ. Վազգեն Պալճյանը շնորհա-

վորում է Սուրբ Պատրիարքի Զատիկը‚ ցանկանալով նրան երկար կյանք և քաջառողջու-

թյուն‚ իսկ նրա հայրենիքին ու ժողովրդին՝ խաղաղ զարգացում ու երջանկություն։    

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1949 թ. № 145 (221)‚ մայիսի 18 («Թեմական 
կյանք»)։ 

Սկիզբ. – Ռումինական Կառավարության Ազգային Մեծ Ժողովի նախագահությունը 

վավերացնում է իրենց պետության տարածքում գտնվող Հայկական Լուսավորչական 

եկեղեցու Թեմական Կանոնադրությունը և հաստատում է այն պարտականությունները‚ 

որոնք ունի կառավարությունը թեմի նկատմամբ։ 

Պետականորեն հաստատված այդ պարտականությունների իրավաբանական 

ստատուսն արտահայտվել է հետևյալ ձևով. «Ա) Պետության բյուջեեն ամսական 

ռոճիկ կստանան թեմի բոլոր հոգևոր պաշտոնյաները և թեմական խորհրդի չորս 

վարչական պաշտոնյաները։ Բ) Թեմական խորհուրդը կստանա որոշ գումար 

իբր պետական նպաստ‚ իր տարեկան բյուջեն հավասարակշռելու համար։ Գ) 

Պետության օրգանները որոշ նորոգություններ կկատարեն այն եկեղեցական 

շենքերու վրա‚ որոնք պատմական հուշարձաններ կնկատվին։ Դ) Զանազան նո-

րոգություններու համար Դավանությանց նախարարության միջոցով կտրամա-

դրվի թեմին շինանյութ‚ պետական գներով»։ 

«Էջմիածին»‚ 1953թ. № 6‚ հունիս («Պալճյան Վ. «Նոթեր Ռումանահայ կյանքի 
մասին»)։ 

Այս կապակցությամբ‚ Հովհ. Գալփագյանը գրում էր. «Տ. Վազգեն Առաջնորդ կհաջողի 

ապահովել 1949-ն սկսյալ թեմին բոլոր կղերականներուն (առաջնորդ‚ քահանա կամ սար-

կավագ) և վարչական պաշտոնյաներուն թոշակներուն կանոնավոր վճարումը պետական 

գանձեն։ Այս դրությունը չեմ կարծեր‚ որևէ ուրիշ երկրի մը մեջ իրագործված ըլլա։ Բաց աս-

տի‚ պետական քսակեն տարեկան որոշ գումարներ մը կտրվեր‚ որպես հատուցում պարբե-

րաբար ծագած պահանջներու։ 1949-ին Դավանությանց նախարարն էր պրոֆ. Ստանչու 

Ստոյան‚ որ բարեացակամ վերաբերում ունեցավ հանդեպ մեր թեմին։ Ակադեմիական 

պրոֆ. Կոնստանտինեսկու-Յաշ‚ որ երկար ժամանակ Դավանությանց նախարար էր և 

անոր օրով է‚ որ Վազգեն Առաջնորդ ընտրվեցավ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս‚ ան ևս մեծ 
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բարյացակամություն ցույց տվավ մեր թեմին և միշտ իր բարձր օժանդակությունը ընծայեց 

թեմին կարոտությանց»։ 

Գալփագյան Հովհաննես‚ «Ռումանահայ գաղութը»‚ Երուսաղեմ‚ 1979‚ էջ 130։ 

Մայիսի 15 (ժ. 12.20). – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» դահլիճում Ռումինական 

Հանրապետության Դավանանքների մինիստրության ներկայացուցիչ դոկտ. Պետրե Մա-

նուի‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի‚ հա-

մայնքի այլևայլ ղեկավարների ներկայությամբ‚ իր աշխատանքներն է սկսում Ռումինահայ 

Թեմական պատգամավորական ժողովը։ Բացման խոսքով հանդես է գալիս Տ. Վազգեն 

Պալճյանը։ 

«Հայաստանյան ճակատ» թերթը‚ որը և եղել է մեր միակ աղբյուրը‚ Վազգեն 

վարդապետի բացման խոսքը մեջ է բերել քաղվածո ձևով‚ հաճախ վերաշա-

րադրելով նրա էական մասերը։ 

Սրբազանի ամբողջական ելույթը մեզ գտնել չի հաջողվել։ Մեջ ենք բերում այն-

պես‚ ինչպես ընթերցողներին է ներկայացրել շաբաթաթերթը‚ պահպանելով նաև 

նրա տված մեկնաբանությունները։ 

«Հարգելի նախարարական խորհրդական և Թեմական պատգամավորներ։ Մեր Թե-

մական Պատգամավորական Ժողովի կանոնավոր նստաշրջանի բացման այս առթիվ‚ Ձեզի 

կը բերեմ իմ եղբայրական ողջույնը‚ օրհնություններով միասին։ 

Ռոմանիան երկիր մըն է‚ ուր մենք‚ հայերս‚ դարեր շարունակ ապրած ենք‚ պահելով 

մեր նախահայրերուն հավատքը‚ մեր մշակութային և ազգային ավանդություններով։ Այսօր 

սակայն‚ մենք վկաներն ենք մեծ փոփոխություններու և նորոգություններու՝ Ռումինական 

Ժողովրդական Հանրապետության ընկերական-քաղաքական կյանքին մեջ։ Հոս հաստատ-

ված ժողովրդական դեմոկրատ նոր ռեժիմը՝ իր սահմանադրությամբ և դավանանքներու 

նոր օրենքով‚ կապահովե հայ լուսավորչական եկեղեցվո գոյության իրավունքն ու ազատ 

զարգացումը։ Ոչ միայն այսքան։ Երկրին վարիչները զանազան առիթներով իրենց ճառե-

րուն մեջ խոսեցան մինչև իսկ պետության և եկեղեցվո միջև գործակցության մը անհրա-

ժեշտության մասին‚ նոր ժամանակներու ոգիով ու ռիթմով»։ 
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Ապա առաջնորդ հայրը մեջ բերավ Ռոման նախարարաց Խորհրդի նախագահ դոկտ. 

Պետրու Գրոզայի‚ փոխ-նախագահ Գեորգե Գերորգիու-Դեժի ըսածները տարբեր առիթնե-

րով‚ ինչպես նաև Դավանանքներու նախարար պրոֆ. Ստանչու Ստոյանի խոսքերը։ Պալճ-

յան Ծայրագույն վարդապետը շարունակեց այսպես։ 

«Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության Հայ-լուսավորչական եկեղեցին իր 

խորին երախտագիտությունը կհայտնե Ռոման կառավարության. անոր քաղաքական լայ-

նախոհության և կրոնական դավանանքներու պաշտպանության համար։ Մեր բոլոր հո-

գևոր հայրերն ու ժողովուրդը ուրախությամբ իմացան թե՝ ինչպես պետական բյուջեեն կհո-

գացվին մեր եկեղեցական անձնակազմին ամսաթոշակները»։ 

Ապա Վազգեն Ծայրագույն Վարդապետը վեր հանեց հայ եկեղեցվո ժողովրդական 

ոգին‚ Էջմիածնի կաթողիկոս  Գեորգ Զ.–ի‚ հայ եկեղեցիի և հայ ժողովրդի իրավանց պաշտ-

պան ըլլալը‚ երկրագնդի բոլոր հայերուն հայացքներուն դեպի Խորհրդային Հայաստան 

ուղղված ըլլալը‚ հիշեց այն բոլոր պարտականությունները‚ որ կիյնան այս Պատգամավո-

րական ժողովին վերա և եզրափակեց իր խոսքերը‚ մեջ բերելով Նորին Սուրբ Օծություն՝ 

Գեորգ Զ. Կաթողիկոսին‚ 1948 թ. դեկտեմբերի 15-ի թվակիր կոնդակին (տե՛ս մեզ մոտ այդ 

թվականը. Ս.Շ.) այն տողերը‚ ուր կպատվիրե «ապրել ռումեն ժողովրդի և ռումինաբնակ 

եղբայր ժողովուրդների հետ համերաշխ ու հավատարիմ»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1949 թ. № 147 (205)‚ մայիսի 22 («Ռումինահայ 
թեմական պատգամավորական ժողովը»)։ 

Նույն օրը (ժ. 5.00). - Քաղաքի «Հայ Մշակույթի տան» դահլիճում Ռումինահայ թեմի 

առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի նախագահությամբ տեղի է ունե-

նում Ռումինական Թեմական պատգամավորական Ժողովի երկրորդ նիստը։ «Թեմական 

առաջնորդ Վազգեն Ծայրագույն Վարդապետը առաջարկեց ժողովականներուն ընտրելու 

Ժողովի Դիվանը (իմա՛. Գործող նախագահություն)»։ 

Այս և համանուն բնույթն ունեցող այլ ղեկավար մարմինների ընտրությունից հետո‚ 

Պատգամավորական Ժողովն սկսում է քննարկել Վերստուգիչ հանձնաժողովի («Քննիչ 

հանձնախումբ») ներկայացրած «Տեղեկագիրը»՝ Թեմական խորհրդի կատարած գործունե-

ության մասին։ Այս կապակցությամբ «Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ առաջարկեց‚ որ 

ապագային օրակարգի մեջ մտնեն նաև գավառներու համայնքներուն վիճակի մասին 

գավառի պատգամավորներուն կողմե տեղեկություններ ներկայացնելու հարցը։ Պատգա-
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մավորական Ժողովը միաձայնությամբ իր շնորհակալությունները հայտնեց Ռոման Կա-

ռավարության‚ Ռոմանահայ թեմի պաշտոնյաներու և քահանաներու թոշակներուն պետա-

կան բյուջեով հոգացման‚ և ավելին ըլլալով՝ Թեմական Խորհրդին համար»։ 

Ապա Պատգամավորական Ժողովը անցնում է Ռումինահայ Թեմական Խորհրդի 

նոր կազմի ընտրությանը։ Մտքերի գործունյա փոխանակությունից հետո‚ գաղտնի քվեար-

կությամբ‚ ընտրվում է նոր Թեմական Խորհուրդ‚ բաղկացած Ռումինահայ համայնքի 

հետևյալ ներկայացուցիչներից. 1. Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն 

վարդապետ Պալճյան. 2. Փաստաբան Հրանտ Հակոբյան. 3. Սարգիս Ճեպելյան. 4. Փաստա-

բան Տիգրան Մինաս. 5. Հմայակ Քելլերյան. 6. Դատախազ Ալեքսան Սիլվեյան. 7. Գարեգին 

Բարսեղյան. 8. Թովմաս Շիշմանյան և 9. Լևոն Տիրատուրյան։ 

Նորընտիր Թեմական Խորհուրդը անմիջապես գումարելով իր անդրանիկ նիստը‚ 

նախագահ է ընտրում Տ. Վազգեն Պալճյանին։ 

Օրակարգի երրորդ հարցի կապակցությամբ («1948-1949 թթ. նյութական մատակա-

րարությունը») ծայր առած մտքերի փոխանակությունից հետո‚ Ռումինահայ Թեմական 

Պատգամավորական ժողովը ավարտում է իր աշխատանքը։ Վերջում «Վազգեն Ծայրա-

գույն վարդապետ խոսք առնելով‚ շնորհակալություն հայտնեց պատգամավորներուն և 

օրհնեց զանոնք»։ 

Նույն տեղում։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ 
ցուց. № 1‚ գործ № 5316 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Մայիսի 19. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Պալճյանի և դոկտ.Գրիգոր 

Բամպուքճյանի համատեղ ստորագրությունները կրող հեռագիրը Բուխարեստից Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս  Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին։ Իրենց 

Թեմական Պատգամավորական ժողովի անունից վերջիններս ողջունում են Վեհափառ 

Հայրապետին‚ արևշատություն բարեմաղթելով նրան։ 

Հեռագիրը. «Ռումինական Թեմական պատգամավորական ժողովը խորին 

սիրով կմաղթե Ձերդ Վեհափառության երկար‚ երջանիկ կյանք և վերածնված 

Խորհրդային Հայաստանին առաջադիմություն ու փառք»։ 
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Ծանոթութ. Հեռագրի վրա կա Կաթողիկոսի հետևյալ մակագրությունը. «Օրհնել 

Թեմ[ական] Պատգ[ամավորական] ժողովը։ Հեռագիրը տպագրել  «Էջմիածին» 

ամսագրում»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5316 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հունիսի 8. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճ-

յանի նամակը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծության 

Ամենայն հայոց Կաթողիկոս‚ Վեհափառ Գեորգ Զ.-ին»։ Նամակագիրը հարցերի ութ առան-

ձին կետերով զեկուցում է թեմում իր և կրթական-մշակութային մյուս կազմակերպություն-

ների ծավալած գործունեության մասին։ 

Նամակից. «Ա) 1949 տարին‚ ռումանահայ թեմի համար բարեհաջող տարի մը 

եղավ նախ այն պատճառավ‚ որ Մայր Աթոռին իմ խոստացած 200 խոր.մետր 

ատաղձի հարցը դրական կերպով լուծվեցավ և մայիսի 29-ին‚ Կոնստանցայի 

նավահանգիստեն ճամբա ելավ «Դիմիտրով» շոգենավը‚ 206 խոր. մ ատաղձ բեռ-

ցուցած ըլլալով Խորհրդային Հայաստանի համար‚ Բաթումիի ճամբով։ Այս 206 

խոր. մ ատաղձը «Հայաստանյան ճակատի» կողմե նվեր կուղարկվի մեր հայրե-

նիքի վերաշինության համար և որուն 200 խոր. մ պիտի հանձնվի Ս. Էջմիածնի 

Մայր Աթոռին՝ Երևանի մեջ կառուցվող Կաթողիկոսական Վիլլայի համար։ Այս 

մասին «Հայաստանյայց ճակատի» Կենտրոնական Կոմիտեն 9 ապրիլ 1949 թվա-

կիր գրությամբ զեկուցած է հայրենադարձի Կենտրոնական Կոմիտեի նախագահ 

Բաբկեն Աստվածատուրյանին որ կխորհիմ‚ թե Ձերդ Վեհափառության 

հայտնած է այդ մասին։ 

Բ) 1949 տարին բարեհաջող եղավ մեզ համար նաև այն պատճառավ‚ որ տարի-

ներե ի վեր մեր հետապնդած նպատակին հասանք և շնորհիվ Ռումեն դեմոկ-

րատ պետական իշխանությանց բարյացակամության‚ տարվույս ապրիլի 1-են 

սկսյալ‚ թեմիս բոլոր քահանա հայրերը իրենց ամսաթոշակները գանձել սկսան 

պետական բյուջեեն‚ ինչ որ աննախընթաց հաջողություն մըն է մեզ համար։ Այս 

բանի համար մենք խորապես երախտապարտ ենք ներկա ռումեն ժողովրդասեր 

կառավարության և Դավանությանց նախարարության։ Ռումանահայ պատմու-

թյան մեջ առաջին անգամն է‚ որ հայ հոգևորականությունը պետության կողմե 
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ամսաթոշակ կստանա‚ իսկ մեր եկեղեցին ավելի քան երբեք կվայելե պետության 

հարգանքն ու օժանդակությունը»։ 

Նամակի Գ. և Դ. կետերում Վազգեն Սրբազանը Վեհափառ Հայրապետին հան-

գամանորեն զեկուցում է մայիսի 15-ին գումարված Պատգամավորական Ժողո-

վի‚ նրա ընթացքի‚ արդյունքների‚ նոր Թեմական Խորհուրդ ընտրելու մասին։ 

«Ե) Համաձայն Ռումեն Ժողովրդական Հանրապետության հրատարակած 

Կրոնական դավանանքներու նոր օրենքին‚ փոփոխության ենթարկվեցավ նաև 

մեր Թեմական կանոնադրությունը‚ որ այս օրերս իր վերջնական ձևը ստանա-

լով‚ պաշտոնապես պիտի վավերացվի կառավարության կողմե‚ որմե հետո 

հայերենի թարգմանվելով‚ զայն պիտի ղրկեմ Ձերդ Վեհափառության ի 

գիտություն և ի քննարկում։ 

Զ) Ներկայիս անգամ մը ևս կուգամ խնդրելու‚ որ Մայր Աթոռը բարի ըլլար 

հաստատելու 1948 թ. հունիսին‚ ներգաղթի քարավանին հետ ուղարկված յոթ 

սնտուկներու ստացվիլը‚ իրենց պարունակությամբ‚ համաձայն ցուցակներուն‚ 

որ հղած եմ Ձերդ Վեհափառության։ Թե նվիրատու ազգայինները‚ թե Թեմական 

իշխանությունը անհամբեր կսպասին վերոհիշյալ յոթ սնտուկներուն Մայր 

Աթոռին կողմե ստացված ըլլալու բարի լուրին»։ 

Նամակի Է. կետում Վազգեն Հայր Սուրբը հանուն Թեմական խորհուրդի կրկին 

անդրադառնում է փիլոնազրկված Տաճատ և Բաբկեն քահանաների հարցին‚ 

նշելով‚ որ վերջիններս համառորեն շարունակում են իրենց անխոհեմ վարքա-

գիծը ի վնաս Ռումինահայ եկեղեցու և համայնքի։ Կաթողիկոսից խնդրվում է 

կարգալուծման  վճիռ նրանց նկատմամբ‚ մի վճիռ‚ «որը պիտի ըլլա խիստ‚ սա-

կայն խորապես արդար»։ 

«Ը) Շնորհակալությամբ ստացած ենք 1949-ի օրացույցները և «Էջմիածին» ամ-

սաթերթի վերջին թիվը։ Միշտ անհամբեր կսպասենք հաջորդ համարներուն։ 

Բոլորիս համար հույժ մխիթարական է կարդալ այն առաջադիմություններու 

մասին‚ որոնք տեղի կունենան Մայր Աթոռի և Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանի 

կյանքին մեջ‚ ինչպես և մեր վերածնված ու միշտ վերաշինվող Հայր Հայրենիքին՝ 

Խորհրդային Հայաստանին մեջ։ 
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Վեհափառ Տե՛ր։ 

Վերջացնելե առաջ պիտի փափագեի հարց ներկայացնել‚ թե արդյոք այս աշ-

նան մյուռոնօրհնությունը տեղի պիտի ունենա՞։ Վստահ եմ‚ թե ինչպես մենք 

այստեղ‚ նույնպես և մեր ամբողջ գաղթաշխարհը սրբության և հայրենասիրու-

թյան ամենավառ զգացումներով լեցուն‚ անձկանոք կսպասե այս ավետիսին։ 

Որդիական ամենախոնարհ ու ջերմ սիրով տոգորված‚ մատչեմ ի համբույր 

Սուրբ Օծությանդ Աջույն՝ 

Վազգեն Ծ[այրագույն] վարդապետ» 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5316 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հունիսի 12. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում Ռումի-

նահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը   մատուցում է հան-

դիսավոր պատարագ և հանդես է գալիս հավուր պատշաճի քարոզով‚ նվիրված 1949 թ. Հո-

գեգալստյան տոնին։ Եկեղեցին լի էր հայ և օտարազգի հավատացյալներով։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1949 թ. № 150 (226)‚ հունիսի 12 («Թեմական 

կյանք»)։ 

Հունիսի 23. – Ռումինական հանրապետության տարածքում գտնվող կրոնական 

տարբեր դավանանքների առաջնորդները‚ որոնց թվում նաև Ռումինահայ թեմի առաջնորդ 

Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը‚ հավաքվում են Բուխարեստի ռումինական 

օրթոդոքս եկեղեցու պատրիարքարանում‚ տեղի օրթոդոքս եկեղեցու պետ Պատրիարք 

Ժուստինյանի մոտ‚ «հավաքաբար խմբագրելու և ներկայացնելու համար մեր երախտագի-

տությունը հայտնող համախոսական մը‚ ռումեն կառավարության ուղղյալ»։ Շնորհակա-

լական այս արարողությունը կատարվում էր՝ Ռումինական կառավարության կողմից Ռու-

մինիայի տարբեր եկեղեցիների թեմական կանոնադրությունների վավերացման առիթով։ 

«Հավաքվեցանք բոլոր դավանությանց ներկայացուցիչներս‚ – այս կապակցու-

թյամբ գրում էր Տ. Վազգեն Սրբազանը‚ – միասնաբար խմբագրեցինք շնորհակա-

լական բանաձև մը (ռեզոլյուցիա)‚ զոր հանդիսավոր կերպով հանձնեցինք դա-

վանությանց նախարար Ստանչու Ստոյանին։ Նախարարը շատ գոհ մնաց և 
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մեծապես գնահատեց մեր այս երախտագիտության և սիրո արտահայտու-

թյունը»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5316 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նույն օրը երեկոյան. – Բուխարեստի ռումին պատրիարքարանում տեղի է ունենում 

հանդիսավոր ճաշկերույթ‚ որին մասնակցում էին Ռումինական Հանրապետության տա-

րածքում գտնվող կրոնական տարբեր դավանանքների ներկայացուցիչները‚ որոնց թվում 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ Ճաշկե-

րույթին մասնակցում էին Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության Մինիստրների 

խորհրդի նախագահ‚ դոկտ. Պետրու Գրոզան և Հանրապետության ֆինանսների նախա-

րար Վասիլե Լուկան։ Բարեմաղթության բաժակ բարձրացնելով ներկաների պատվին‚ 

Պետրու Գրոզան ի թիվս այլոց‚ նշել է Վազգեն վարդապետի անձնվեր գործունեությունը իր 

համայնքի համար‚ ընդգծել է նրա հավատարմությունը Ռումինական պետության նկատ-

մամբ։ 

Նույն տեղում։ 

Հունիսի 24. - Ռումինական հանրապետության տարածքում գտնվող կրոնական 

տարբեր դավանությունների ներկայացուցիչները‚ որոնց թվում նաև Ռումինահայ թեմի 

առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը‚ Ռումինական օրթոդոքս եկեղե-

ցու ղեկավար Ս. Պատրիարք Ժուստինյանի գլխավորությամբ‚ Բուխարեստում ընդունե-

լության են արժանանում Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության Մինիստրների 

խորհրդի նախագահ‚ դոկտ. Պետրու Գրոզայի մոտ։ Ընդունելությանը ներկա էր նաև 

Դավանությանց նախարար Ստանչու Ստոյանը և ֆինանսների նախարար Վասիլե Լուկան։ 

Պետության ղեկավարները «անկեղծ ու ջերմ գնահատական խոսքեր ուղղեցին մեզ‚ մեր 

եկեղեցիներուն համար խոստանալով ոչ միայն լիակատար ազատություններ‚ այլև օժան-

դակություն բարոյապես թե նյութապես»։ Ի թիվս մյուս դավանանքների հոգևոր առաջնորդ-

ների‚ ռումիներեն ելույթով հանդես է գալիս Վազգեն Սրբազանը։ 

«Ես ևս ուրիշներու կարգին խոսք առնելով‚ – այս առիթով գրում էր Տ. Վազգեն 

Ծայրագույն վարդապետը‚ – մեր եկեղեցվո դեմոկրատիկ դիմագիծը և ոգին 

ստվերագծեցի‚ հայտնելով‚ թե Հայաստանյայց եկեղեցին այսօր խաղաղասեր և 

առաջադիմասեր ժողովուրդներու ճակատին վրա կգտնվի‚ որպես մեծ առաջ-
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նորդ ունենալով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանը և 

Խորհրդային Միությունը։ Այս առթիվ տպավորություններ ալ պատմեցի իմ ճամ-

բորդութենես՝ Մոսկվայեն‚ Թիֆլիսեն և Խորհրդային Հայաստանեն։ Իմ պատ-

մածներն ու նկարագրածները այս ուղղությամբ‚ բոլորի վրա լավագույն տպա-

վորությունը թողուցին։ Ժուստինյան Պատրիարք հայրը հատկապես խնդրեց ինձ 

Ձերդ Վեհափառության ներկայացնել իր սիրո ողջույնը (իմա. Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին. Ս.Շ.) և հարցուց. հայր Վազգեն‚ ե՞րբ 

ճամբորդություն մը պիտի ընենք միասին‚ դեպի Խորհրդային Հայաստան և 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5316 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հուլիսի 7-12. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանը‚ Հովհաննես քահանա Գարիպյանի ընկերակցությամբ հովվական այցելություն է 

տալիս Տուլչա և Պապադաղ (Արևելյան Ռումինիա) քաղաքներում գտնվող հայկական հո-

գևոր համայնքներին։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1949 թ. № 155 (231)‚ հուլիսի 17 («Տեղական կյանք»)։ 

Հուլիսի 9. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ 

Զ. Չորեքչյանի նախագահությամբ տեղի է ունենում Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի հերթա-

կան նիստը։ Ի թիվս օրակարգի 11 զանազան հարցերի («Հոգևոր ճեմարանի տեսուչի զեկու-

ցումը ուսումնական տարին ավարտելու կապակցությամբ»‚ «Նախահաշիվ Հոգևոր ճեմա-

րանի»‚  «Հունաստանի առաջնորդի գրությունները» և այլն)‚ 6-րդ կետով լսվում է «Վազգեն 

ծայրագույն վարդապետի վերջին նամակները» հարցը։ 

ՊԿՊԱ. Կաթողիկոս Գեորգ Չորեքչյանի անձնական ֆոնդ‚ № 454‚ ցուց. №1‚ 

գործ № 144 («Գեորգ արքեպիսկոպոս Չորեքչյանի նշումները...»)։ 

Թե ով է եղել օրակարգի այս կետի վերաբերյալ հիմնական զեկուցողը‚ ինչպես է 

անցել մտքերի փոխանակությունը և ովքեր են մասնակցել դրան‚ տարաբախտա-

բար չգիտենք‚ թեև խնդրի ներքին էությունը պատկերացնելը շատ էլ դժվար չէ։ 

Խոսքը վերաբերում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդ  Վազգեն Ծայրագույն վար-

դապետ Պալճյանի՝ Բուխարեստից Էջմիածին առաքված նամակներին‚ որտեղ 

նա նորից էր խնդրում Վեհափառ Հայրապետին և‚ իհարկե‚ նրա միջոցով նաև 

Գերագույն Հոգևոր Խորհրդին‚ կարգալույծ անել Ռոման քաղաքի քահանա Տա-
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ճատ Մելքոնյանին և Բաբկեն քահանա Քերովբեյանին‚ որոնք արդեն զրկված են 

փիլոն կրելու իրավունքից‚ քանզի վերջիններս իրենց անարժան վարքագծով 

վարկաբեկում էին հայ հոգևորականի անունն ու պատիվը (տե՛ս մեզ մոտ. 1948 

թ. դեկտեմբերի 20)։ Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը մտքերի փոխանակությունից 

հետո արդարացի և հիմնավոր է համարում Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի հարուցած խնդրանքը Տաճատ և Բաբկեն քահանաների նկատմամբ և 

հանձնարարում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանին հանդես 

գալ համապատասխան կոնդակով‚ նրանց կարգալույծ անելու մասին‚ ինչը և 

արվում է (տե՛ս մեզ մոտ. 1949 թ. հուլիսի 16)։ 

Նույն տեղում։ 

Հուլիսի 14. – Բուխարեստում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն 

վարդապետ Պալճյանի նախագահությամբ տեղի է ունենում Ռումինահայ Թեմական 

խորհրդի հերթական նիստը։ Ի թիվս այլ հարցերի‚ Թեմական խորհուրդը անդրադառնալով 

Կոնստանցա քաղաքի (Արևելյան Ռումինիա) հայկական համայնքի հոգևոր հովիվ Համա-

զասպ ավագ քահանա Պետիկյանի քառասնամյա անբասիր հոգևոր գործունեությանը‚ 

որոշում է. Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի միջոցով հարց 

հարուցել Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի 

մոտ‚ տ. Համազասպ Պետիկյանին Հայրապետական գնահատանքի արժանացնելու հա-

մար։ 

Նույն տեղում։ 

Հուլիսի 16. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի՝ Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածնում տրված Հայրապետական Կոնդակը ուղղված Բուխարեստի հայկական 

թեմին‚ հանձինս «Ռումինահայ թեմի Առաջնորդ Բարձրապատիվ Տ. Վազգեն ծայրագույն 

վարդապետ Պալճյանին և Թեմական Խորհրդի արժանապատիվ անդամոց»‚ որոնց հա-

ղորդվում է «Ողջույն հայրական և Օրհնություն Հայրապետական»։ Վեհափառ Հայրապետն 

արձանագրում է‚ որ ռումինահայ թեմից ստանալով համապատասխան փաստաթղթերը 

Ռոմանի հայ եկեղեցու ծխատեր և Բակեույի և Յաշի համայնքների այցելու հովիվ տ. 

Տաճատ քահանա Մելքոնյանի անուղղելի վարքագծի մասին‚ գտնում է‚ որ նրա նկատմամբ 

կայացված դատավճիռը և հոգևոր իշխանության կողմից իրականացված պատժիչ քայլերը 

եղել են միանգամայն ճիշտ ու տրամաբանական։ Նկատի ունենալով այդ հանգամանքը 
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Գեորգ Զ. Կաթողիկոսն իր Հայրապետական Կոնդակով «ա. Հայտարարում ենք՝ ի գիտու-

թյուն հայ ժողովրդյան և ի գործադրություն Թեմական Հոգևոր Իշխանության‚ Ռոմանիո 

թեմի Ռոման քաղաքի ծխատեր հովիվ Տաճատ քահանա Մելքոնյանին կարգալույծ‚ դա-

սելով նորան աշխարհիկների շարքը‚ աշխարհիկ անվամբ։ բ. Հաստատում ենք՝ կանոնա-

դրության 61-րդ հոդվածի համաձայն Ռումինահայ Թեմական Հոգևոր Իշխանության հիշյալ 

կարգալույծ քահանային թեմից հեռացնելու միաձայն որոշումը‚ թեմի համայնքների խա-

ղաղությունը վերահաստատելու և նոցա գայթակղությունից զերծ պահելու համար»։ 

Նույն տեղում։ 

Նույն օրը. – Համանման Կոնդակով Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանը հաստատում 

է Ռումինահայ համայնքի Թեմական Խորհրդի և Հոգևոր ղեկավարության կայացրած 

որոշումը Բաբկեն քահանա Քերովբեյանին կարգալույծ անելու մասին։ Հայրապետական 

Կոնդակում այս առիթով գրված է. «ա. Նկատի առնելով Բաբկեն քահանայի համար անվա-

յել‚ ժողովրդի համար գայթակղեցուցիչ և հայ եկեղեցու համար վարկաբեկիչ վարքագիծը. բ. 

նորա կատարած քրեական հանցանքի պատճառով Պետական դատարանի որոշմամբ 

վերջնականապես նորա վեցամյա բանտարկության դատապարտվելը‚ մենք սույն Հայրա-

պետական Կոնդակով կարգալույծ ենք հայտարարում Բաբկեն քահանան‚ դասելով նորան 

աշխարհականների շարքը‚ իր աշխարհիկ անվամբ. գ. Հաստատում ենք Ռումինահայ թե-

մից նորան հեռացնելու մասին Ռումինական Թեմական իշխանության որոշումը. դ. Պատ-

վիրում ենք Ռումինահայ Թեմական Հոգևոր Իշխանության՝ մեր այս տնօրինությունը գոր-

ծադրել և կատարման մասին Մեզ զեկուցանել»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5316 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ «Էջմիածին»‚ 1949թ. № 5-12‚ 
մայիս-դեկտեմբեր («Մայր Աթոռում»)։ 

 

Հուլիսի 22. - Ռումինահայ Թեմի Թեմական Խորհրդի նախագահ Սարգիս Ճեպելյա-

նի‚ Թեմական խորհրդի անդամներ Տիգրան Մինասյանի‚ Գարեգին Բարսեղյանի‚ Լ. Եղիա-

զարյանի‚ Հմայակ Քելլերյանի և այլոց համատեղ ստորագրությունները կրող պաշտոնա-

կան ուղերձը Բուխարեստից Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծության Ամենայն Հայոց Վեհա-

փառ Հայրապետ և Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Խնդրվում է եպիսկոպոսական աստի-

ճան շնորհել Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանին։ 

ՈՒղերձը. - «Տարվույս մայիսի 15-ին տեղի ունեցավ թեմիս հերթական պատգա-

մավորական ժողովը։ 
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Ի նկատի առնելով‚ որ նախկին Թեմական Խորհուրդի ժամանակաշրջանն ար-

դեն լրացած էր‚ սույն պատգամավորական ժողովն ընտրեց Թեմական Խոր-

հուրդիս ներկա կազմն առաջիկա երեք տարիներուն համար։ 

Թեմական Խորհուրդս գործի անցնելով և ծանոթանալով թեմիս մեջ իրերու կա-

ցության‚ եկավ այն եզրակացության‚ թե թեմիս Առաջնորդը յաչս պետության և 

օտար դավանությանց‚ չունի իր պաշտոնին և համայնքիս դիրքին համապա-

տասխանող աստիճանը։ Ճիշտ է‚ որ Թեմիս Առաջնորդ Տ. Վազգեն ծ[այրագույն] 

վարդապետ Պալճյանը շնորհիվ իր անձնական բարձր արժանիքներուն‚ ընդու-

նակություններուն և պատրաստության‚ ամեն անգամին‚ երբ առիթը կունենա 

շփման մեջ մտնել ըլլա պետության‚ ըլլա օտար դավանությանց ներկայացու-

ցիչներու հետ՝ արժանավայել կերպով կներկայացնե թե Թեմը‚ թե Հայաստան-

յայց եկեղեցին ու հայ ժողովուրդը‚ և թե Մայր Աթոռը։ 

Սակայն ի նկատի ունենալով այն հանգամանքը‚ որ մնացած բոլոր դավանու-

թյանց ներկայացուցիչներն ունեն առնվազն եպիսկոպոսական աստիճան և 

միայն մեր եկեղեցու ներկայացուցիչն է‚ որ ունի Ծայրագույն վարդապետի‚ և 

կամ ինչպես օտարներուն ավելի ըմբռնելի է՝ վարդապետական աստիճան‚ մյուս 

կողմե տրված ըլլալով‚ որ Դավանությանց նախարարությունը պաշտոնական 

դեկրետով ճանաչած է Տ. Վազգեն ծ[այրագույն] վարդապետը‚ որպես 

«Առաջնորդ-եպիսկոպոս Թեմին հայոց Ռոմանիո» ‚ հարմար պիտի ըլլար‚ որ Տեր 

Վազգեն Ծ[այրագույն] վարդապետ Պալճյանն ունենար իր առաջնորդական 

պաշտոնին համապատասխան աստիճանը։ 

Ի նկատի ունենալով այս պարագան և բծախնդիր ըլլալով‚ որ մեր եկեղեցին ու 

Թեմը վայելեին հաչս օտարաց իրենց արժանի հեղինակությունն ու հարգանքը‚ 

Թեմական խորհուրդս միացնելով իր ձայնը նախկին Թեմական խորհրդի միջ-

նորդություններուն և քաջալերված Ձերդ Վեհափառության՝ 1948 թ. մայիսի 25-ի 

գրությամբ (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.) մեզի տրված մխիթարեցուցիչ 

խոստումեն‚ համարձակությունը կունենա դիմելու Ձերդ Սուրբ Օծության‚ հար-

գանքով խնդրելով Ձեզմե՝ բարեհաճեիք ըստ կարելվույն փութով կոչել Տ. Վազ-

գեն ծ[այրագույն] վարդապետը Մայր Աթոռ և շնորհել նորան եպիսկոպոսական 

աստիճան։ 
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Ավելորդ կհամարինք մեկ առ մեկ թվել Տ. Վազգեն ծ[այրագույն] վարդապետի 

արժանիքները‚ որովհետև այդ արդեն ըրած է նախկին Թեմական խորհուրդը և 

Ձերդ Վեհափառությունն առիթ է ունեցած անձամբ ճանչնալու զնա։ Այսչափ 

միայն թույլ կուտանք մեզի հայտարարելու‚ թե վստահ ենք‚ որ Տ. Վազգեն Ծայ-

րագույն վարդապետը իր նոր աստիճանին մեջ պիտի կարենա ալ ավելի մեծ 

հաջողությամբ առաջնորդել մեր թեմը‚ ի ուրախություն մեր և ի մխիթարություն 

Ձերդ Վեհափառության և մեր Սուրբ եկեղեցվո։ 

Մատչելով ի համբույր Վեհափառությանդ Սուրբ Աջույն և հայցելով Ձեր Հայ-

րապետական օրհնությունը‚ մնամք Սուրբ Օծությանդ խոնարհ որդիք՝ 

(Ստորագրություններ)»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5316 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հուլիսի 24. – Կոնստանցա քաղաքի (Արևելյան Ռումինիա) հայազգի հավատացյալ-

ների նախաձեռնությամբ‚ հանդիսավորաբար նշվում է Կոնստանցայի հայկական համայն-

քի հոգևոր գործիչ‚ Տ. Համազասպ ավագ քահանա Պետիկյան քահանայագործության քա-

ռասնամյա հոբելյանը։ Հոբելյանական հանդիսությանը իր ներկայությունն էր բերել և հո-

բելյարի անձի ու գործունեության մասին դրվատական ելույթով հանդես էր եկել Ռումինա-

հայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։  

Նույն տեղում։ 

Օգոստոսի 6. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի և քարտուղար Օ.Ա. Գալփագյանի համատեղ ստորագրությունները կրող պաշ-

տոնական նամակը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծության 

Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Հարց է հարուցվում Կոնստան-

ցա քաղաքի  հոգևոր հովիվ Տ. Համազասպ ավագ քահանա Պետիկյանին‚ իր երկարատև ու 

անբասիր աշխատանքի համար‚ Հայրապետական գնահատանքի արժանացնելու մասին։ 

Նամակի սկզբում դրվատական գծերով տրված է Տ. Համազասպ ավագ քահանա Պե-

տիկյանի կենսագրությունը։ Իմանում ենք‚ որ նա ծնվել  և նախնական կրթությունը ստացել 

է Խարբերդում‚ ապա ընդունվել է Արմաշի դպրեվանքը‚ ուսուցիչներ ունենալով Մաղաքիա 

Օրմանյանին և Եղիշե Դուրյանին‚ որն ավարտելուց հետո զբաղվել է ուսուցչությամբ։ 1909-

ին ձեռնադրվել է քահանա‚ քահանայագործել է  Ռումինական Վառնա‚ Բոթուշան քաղաք-
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ներում‚ իսկ 1921 թվականից՝ Կոնստանցայում‚ ամենուրեք դրսևորելով իրեն որպես «սիր-

ված և հարգված հոգևոր հովիվ»։ Այսպիսով‚ «Տ. Համազասպ ավագ քահանա Պետիկյան 

մոտ ութսունամյա իր կյանքի ընթացքին ծառայած է քառասուն տարի մեր եկեղեցվույն և 15 

տարի հայ վարժարաններու մեջ։ ՈՒրեմն ավելի քան կես դարու ազգային-եկեղեցական օգ-

տակար և շինարար գործունեություն մը ունեցած է հօգուտ հայ ազգին և եկեղեցվույն»։ 

Իր հոգևոր պարտականությունների հետ‚ Տ. Համազասպ Պետիկյանը նաև տաղան-

դավոր բեմասաց է եղել և իր հայրենասիրական-ազգասիրական քարոզներով տեղի հայու-

թյան մեջ բորբոքել է անշեջ սերը դեպի Խորհրդային Հայաստանն ու Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ-

միածինը։ 

Այս ամենը նշելուց հետո առաջ է քաշվում հետևյալ խնդրանքը. 

«Վեհափառ Տեր. 

Ձերդ Սուրբ Օծության ներկայացնելով մեր թեմի մոտ ութսունամյա ալեհեր հոգևոր 

պաշտոնյայի մը կյանքին ու գործունեության պատկերը‚ խոնարհաբար կխնդրեմ Ձեզմե իմ 

անունով‚ ինչպես նաև Թեմական Խորհրդին անունով‚ համաձայն հուլիս 14-ի նիստին 

որոշման‚ որ բարեհաճիք ի նկատի առնել Տ. Համազասպ ավագ քահանա Պետիկյանի քա-

հանայագործության քառասնամյա վաստակը‚ արժանացնելով զնա Ձերդ Վեհափառության 

Հայրապետական գնահահատանքին ու օրհնության»։ 

Նույն տեղում։ 

Նույն օրը. - Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետի՝ համանման բո-

վանդակությունն ունեցող երկրորդ պաշտոնական նամակը Բուխարեստից Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծության‚ Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գե-

որգ Զ.-ին»։ Այս անգամ խնդրվում է լանջախաչ կրելու իրավունք շնորհել Տ. Արսեն քահա-

նա Վարժապետյանին։ 

Նամակը. «Վեհափառ Տեր. 

Ներկայիս պատիվն ունեմ Ձերդ Սուրբ Օծության ներկայացնելու Թեմիս Ֆոք-

շան քաղաքի հոգևոր հովիվ Տեր Արսեն քահանա Վարժապետյանը‚ որուն հա-

մար Առաջնորդարանիս դիմում եղած է տեղվույն ծխականներուն և «Հայաս-

տանյան ճակատի» տեղական կոմիտեի կողմե‚ որպեսզի մեր միջնորդությամբ‚ 
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Ձերդ Վեհափառությունը բարեհաճի շնորհել անոր քահանայական լանջախաչ 

կրելու արտոնություն‚ ի գնահատում անոր բարվոք և եռանդուն պաշտոնավա-

րության։ 

Տեր Արսեն քահանա Վարժապետյան ծնած է 1885-ին Օջաճիք (Թուրքիա)‚ հա-

մապատասխան կրթություն ստանալե հետո‚ որպես Պոլսո Հայոց Պատրիարքա-

րանեն վկայալ ուսուցիչ‚ պաշտոնավարած է հայ վարժարաններու մեջ մինչև 

1935 թվականը‚ երբ հոգելույս Տեր Հուսիկ արքեպիսկոպոս Զոհրապյանին ձե-

ռամբ ձեռնադրված է քահանա Յաշի եկեղեցվույն վրա։ Այժմ ան կպաշտոնավա-

րե Ֆոքշանի մեջ‚ իբրև գնահատված ու սիրված հոգևոր հովիվ։ 

Հարգելով Ֆոքշանի հայկական համայնքի դիմումները ու անոր միացնելով իմ 

միջնորդությունը‚ որդիական խոնարհությամբ կխնդրեմ Ձերդ Սուրբ Օծության‚ 

որ եթե արժանի գտնեք‚ բարեհաճիք շնորհել Տեր Արսեն քահանա Վարժապետ-

յանին քահանայական լանջախաչ կրելու արտոնություն։ 

Մատչելով ի համբույր Սրբազնագույն Վեհափառությանդ Սուրբ Աջույն‚ մնամ 

ամենախոնարհ որդի. 

Առաջնորդ՝ Վազգեն Ծայրագույն Վարդապետ» 

Նույն տեղում։ 

Նույն օրը. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճ-

յանի և Քարտուղար Օ.Ա. Գալփագյանի համատեղ ստորագրությունները կրող պաշ-

տոնական զեկուցագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ 

Օծության Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Վիճակագրական‚ 

պատմական և ազգագրական բնույթի տեղեկություններ է հաղորդվում Ռումինահայ թեմի 

մասին։ 

Զեկուցագրի առաջին մասում համառոտ պատմական տվյալներ են հաղորդվում 

Ռումինահայ թեմի եկեղեցիների ու վանքերի և Հանրապետության տարածքում նրանց տե-

ղաբաշխման մասին։ Ըստ այդմ՝ ամբողջ թեմը ներկայացված է հետևյալ կերպ. 1) Բուխա-

րեստ.-  ա) «Սուրբ Հրեշտակապետք Գաբրիել և Միքայել»‚ ավելի հաճախ՝ «Սուրբ Հրեշտա-

կապետք». եկեղեցի քարաշեն‚ կառուցված  1913 թ.։ բ) «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ»‚ մա-
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տուռ քարաշեն‚ կառուցված է գերեզմանոցում‚ 1926 թ.։ 2) Կոնստանցա. - «Սուրբ Աստվա-

ծածին»‚ եկեղեցի քարաշեն‚ կառուցված  1942-ին։ 3) Գալաց. - «Սուրբ Աստվածածին»‚ եկե-

ղեցի քարաշեն‚ կառուցված 1858-ին։ 4) Բրաիլա. - «Սուրբ Աստվածածին»‚ եկեղեցի քարա-

շեն‚ կառուցված 1837-ին։ 5) Բիթեշտ. - «Սուրբ Կարապետ»‚ եկեղեցի քարաշեն‚ կառուցված 

1852-ին։ 6) Բաբադաղ. - «Սուրբ Աստվածածին»‚ եկեղեցի քարաշեն‚ կառուցված 1852-ին։ 7) 

Տուլչա. - «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ»‚ եկեղեցի քարաշեն‚ կառուցված 1855-ին։ 8) Սուլինա. 

– ա) «Սուրբ Աստվածածին»‚ եկեղեցի քարաշեն‚ կառուցված 1780-ին. բ) «Սուրբ Գևորգ»‚ 

եկեղեցի քարաշեն‚ կառուցված 17-րդ դարում‚ այժմ՝ կիսավեր։ 10) Թըրկու Օքնա. - «Սուրբ 

Աստվածածին»‚ եկեղեցի քարաշեն‚ կառուցված 1825-ին։ 11) Ռոման. - «Սուրբ Աստվածա-

ծին»‚ եկեղեցի քարաշեն‚ կառուցված 1609-ին։ 12) Բակեու. - «Սուրբ Հրեշտակապետք»‚ եկե-

ղեցի քարաշեն‚ կառուցված 1848-ին։ 13) Յաշ. - «Սուրբ Աստվածածին»‚ եկեղեցի քարաշեն‚ 

կառուցված 1395-ին‚ վերանորոգված 1782-ին և 1929-ին։ 14) Սուչավա. – ա) «Սուրբ Խաչ»‚ 

եկեղեցի քարաշեն‚ կառուցված 1521-ին‚ վերանորոգված 1937-ին. բ) «Սուրբ Սիմոն»‚ եկեղե-

ցի քարաշեն‚ կառուցված 1513-ին‚ ներկայումս՝ կիսավեր։ 15) Բոթուշան. - «Սուրբ Երրոր-

դություն»‚ եկեղեցի քարաշեն‚ կառուցված 12-րդ դարում‚ վերակառուցված 1795-ին։ բ) 

«Սուրբ Աստվածածին»‚ եկեղեցի քարաշեն‚ կառուցված 13-րդ դարում։ 

Զեկուցագրի երկրորդ մասում տեղեկություններ են հաղորդված Ռումինական 

Հանրապետության տարածքում գտնվող հայկական վանքերի մասին։ Այս 

կապակցությամբ պատկերը հետևյալն է. 

1. «Սուրբ Օգսենտ (Զամքա)». քարաշեն‚ կառուցված 1551-ին‚ այժմ անգործա-

ծելի։ Պետականորեն հայտարարված է պատմական հուշարձան։ 2. «Սուրբ Աստ-

վածածին» (Հաճկատար). քարաշեն‚ կառուցված 1512-ին։ 3. Բրունգուլ ընտանի-

քին պատկանող մի մատուռ‚ որը գտնվում է քաղաքի հայկական գերեզմանո-

ցում։ 4. «Ավետման» մատուռ‚ կառուցված 1884 թ. Բոթուշան քաղաքի հայկական 

գերեզմանատանը։ 

Հիշյալ կրոնական հաստատություններին սպասարկող հոգևորականների կազմը 

ներկայացվել է հետևյալ կերպ. 

1. Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Աբրահամի Պալճյան. – Առաջնորդ Ռու-

մինահայ թեմի‚ Բուխարեստ։ 2. Իգնատիոս ավագ քահանա Սարգսի Քիլիմյան. 
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Բուխարեստ։ 3. Տ. Մամբրե քահանա Քերովբեի Պիպերյան. Բուխարեստ։ 4. Տ. 

Մանուկ քահանա Ստեփանի Յաղջյան. Բուխարեստ։ 5. Տ. Համազասպ ավագ քա-

հանա Տ. Արսենի Պետիկյան. Կոնստանցա։ 6. Տ. Հովհաննես քահանա Գարիպյան. 

Բրաիլա։ 7. Տ. Արսեն քահանա Վարժապետյան. Ֆոքշան։ 8. Տ. Գնել քահանա 

Մանտալյան. Սուչավա։ 9. Տ. Մեսրոպ քահանա Հակոբի Պարոնյան. Բոթուշան. և 

10. Տ. Արտավազդ քահանա Սահակյան. Թըրկու-Օքնա։ 

Գալով եկեղեցիների ընդհանուր թվին‚ ապա ըստ զեկուցողի պատկերը հետևյալն է։ 

Ռումինիայի տարածքում գտնվող վերոհիշյալ տասնհինգ եկեղեցիները սպասարկել են 

10.778 ծխականների։ 

Ռումինահայ թեմն ուներ 71 կալվածք‚ որից տարեկան ստացվում էր շուրջ 600 

հազար լեյ եկամուտ։ 

Ծանոթ. – Զեկուցագրի վրա կա Գեորգ 6-րդ կաթողիկոսի հետևյալ մակագրու-

թյունը. «Գործ կազմել‚ կցել գործին և տեղեկանք պատրաստել‚ ուղարկելու ուր 

անկ է»։ Թե ուր էր պատրաստվում ուղարկել Վեհափառը հիշյալ զեկուցագիրը‚ 

մեզ պարզել չհաջողվեց։ 

Նույն տեղում։ 

Օգոստոսի 12. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Պալճյանը «Սուրբ Աստվա-

ծածին» տոնին մասնակցելու համար դուրս է գալիս Բուխարեստից և ուղևորվում է 

Սուչավա (Արևելյան Ռումինիա)։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա. կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Քաղ-

վածքներ Հաճկատար Ս. Աստվածածին վանքի ուխտավորներու հիշատակու-

թյանց մատյանեն»)։ 

Օգոստոսի 14. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանը հովվական այցելություն է տալիս Սուչավայի հայկական համայնքին և տեղի 

«Սուրբ Հաճկատար» հայկական վանքում Ս. Աստվածածնի տոնի առթիվ մատուցում է 

Սուրբ Պատարագ։ 

«Սուրբ Հաճկատար» վանքի «ՈՒխտավորների հիշատակությանց մատյանում» 

Վազգեն Սրբազանը այս կապակցությամբ կատարել է հետևյալ գրառումը. 

«Այսօր մեր լուսավորյալ հոգիները վերստին աղոթեցին Սուրբ Հաճկատարա խո-
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րանին առջև‚ Շնորհաց Գահեն հայցելով աշխարհին խաղաղություն և կատա-

րումը մեր բոլոր ուխտերուն»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1949 թ. № 156 (232)‚ հուլիսի 24 («Թեմական 

կյանք»)։ Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա. կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ 

(«Քաղվածքներ Հաճկատար Ս. Աստվածածին վանքի ուխտավորներու հիշա-

տակությանց մատյանեն»)։ 

Օգոստոսի վերջ.- Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանը կազմելով 

նախատեսվող աշխատանքների պլանը‚ 8-րդ կետում նշել է. «Օրհնության գիր Տ. Համա-

զասպ ավ[ագ] քահանա Պետիկյանին‚ քահանայական լանջախաչ Տ. Արսեն քահանա Վար-

ժապետյանին‚ հաշվի առնելով Տ. Վազ[գեն] ծայրագույն վարդ[ապետի] միջնորդությունը»։ 

ՊԿՊԱ. Կաթողիկոս Գեորգ Չորեքչյանի անձնական ֆոնդ‚ № 454‚ ցուց. №1‚ 

գործ № 144 («Գեորգ արքեպիսկոպոս Չորեքչյանի նշումները...»)։ 

Աշուն. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյա-

նի և «Հայաստանյան ճակատ» կազմակերպության նախաձեռնությամբ Երևան է առաքվում 

երկու հարյուր խորանարդ մետր ատաղձ‚ կաթողիկոսական վիլլայի շինարարության հա-

մար։ 

«Էջմիածին»‚ 1949թ. № 5-12‚ մայիս-դեկտեմբեր(«Մայր Աթոռում»)։ 

Հոկտեմբերի 2. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում տե-

ղի է ունենում Սուրբ Պատարագ և հանդիսավոր գոհաբանական աղոթք‚ նվիրված Խաղա-

ղության միջազգային օրվան‚ «Մեր հոգևոր հայրերը ժողովուրդին պիտի խոսին Խաղա-

ղության մեծ գաղափարին‚ հաղթանակին մասին‚ որուն համար կաշխատին ու կպայքա-

րին բոլոր առաջադիմասեր ժողովուրդները‚ իբր լուսատու առաջնորդ ունենալով 

Խորհրդային Միությունը»։ 

Հոգևոր այս արարողությունը նախագահել և հավուր պատշաճի քարոզով հանդես է 

եկել Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 

Համաձայն Թեմական Առաջնորդի կարգադրության‚ համանման Ս. Պատարագ 

և գոհաբանական հանդիսավոր մաղթանքներ են կատարվում նաև Ռումինահայ 

Թեմի բոլոր եկեղեցիներում։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1949 թ. № 166 (242)‚ հոկտեմբերի 162 («Տեղական 

կյանք»)։ 

Հոկտեմբերի 28. – Բեյրութի ամերիկյան հիվանդանոցում վախճանվեց մշակութային-

հոգևորական գործիչ‚ հոդվածագիր‚ Երուսաղեմի Առաքելական Ս. Աթոռի Պատրիարք 
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Կյուրեղ Բ. Իսրայելյանը։ Ծնվ. 1894 թ. հունվարի 6-ին Նոր Ջուղայում (Պարսկաստան)։ 

Երուսաղեմի Ս. Հակոբյան միաբանության անդամ էր դարձել 1921 թ. հոկտեմբերի 24-ին։ 

Պատրիարքի հուղարկավորությունը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 30-ին Երուսաղեմում։ 

«Էջմիածին»‚ 1949թ. № 5-12‚ մայիս-դեկտեմբեր («Պաշտոնական»)։ 

Մինչև նոյեմբեր. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանը այցելում է Ռումինիայի հայաշատ կենտրոններ‚ մասնավորապես Կոնստանցա‚ 

Գալաց‚ Ֆոքշան‚ Ռոման‚ Բրաիլա‚ Բիթեշտ‚ Տուլչա‚ Սուլինա‚ Յաշ և այլ քաղաքներ‚ որտեղ 

եկեղեցիներում մատուցում է Սուրբ Պատարագ և քարոզ։ 

«Քարոզներուս նյութ եմ ըրած միշտ‚ – այս առիթով նշում էր Վազգեն Սրբազա-

նը‚ – Սուրբ Ավետարանը‚ մեր ազգային պատմությունն ու մշակույթը‚ Հայաս-

տանյայց Սուրբ Եկեղեցին‚ Ս. Էջմիածինը և մասնավորապես վերածնված ու վե-

րաշինվող հայրենիքը՝ Խորհրդային Հայաստանը‚ դրվագներ պատմելով ու նկա-

րագրելով մեր հայրենի Խորհրդային աշխարհեն‚ որուն կյանքին‚ կառուցման և 

վերելքին ականատես եղած եմ թե 1945-ին և թե մանավանդ 1948-ին։ 

Մեր ժողովուրդը‚ մեր բարեպաշտ ու հայրենասեր ժողովուրդը ամեն տեղ սի-

րով ու հավատով լեցուն‚ մեր Սուրբ Եկեղեցվո‚ մեր Սուրբ Էջմիածնա և 

Խորհրդային Հայրենիքի կողքին է‚ ոգևորված‚ խանդավառված՝ ի տես մեր պատ-

մական հայրենիքի վերածնունդին ու ծաղկումին՝ Սովետաստեղծ այս փառահեղ 

դարաշրջանին շնորհիվ մեր մեծ բարեկամ ու եղբայր ժողովուրդ՝ ռուս ժողովուր-

դին և Խորհրդային բարեխնամ իշխանության անշահախնդիր օժանդակության»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5316 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նոյեմբերի 7. - «Սոցիալիստական Մեծ հեղափոխության և Խորհրդային Միության 

հիմնադրության տարեդարձի առթիվ‚ մեր բոլոր եկեղեցիներու մեջ տեղի ունեցան գոհա-

բանական բաղթանքներ‚ և մեր քահանա հայրերը խոսեցան այս մեծ օրվա նշանակության 

մասին։ Նույն առթիվ‚ Բուխարեստի եկեղեցվո բեմեն ես խոսեցա մեր ժողովուրդին‚ որ հոծ 

թվով ներկա էր‚ վեր հանելով հատկապես նոյեմբեր 7-ի պատմական բախտորոշ նշանա-

կությունը հայ ժողովրդի փրկության և հայ պետության՝ Խորհրդային Հայաստանի ստեղծ-
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ման համար»։ (Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի՝ Կաթողիկոս Գեորգ Զ. 

Չորեքչյանին գրած 1949 թ. նոյեմբերի 22-ի նամակից)։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5316 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նոյեմբերի 18. – Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ 

Զ.-ի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի հերթական նիստը։ 

Ելնելով նրանից‚ որ 1949 թ. դեկտեմբերի 2-ին լրանում է Վեհափառ Հայրապե-

տի ծննդյան 80 և եկեղեցական-հասարակական գործունեության 60-ամյակը‚ Գե-

րագույն Հոգևոր Խորհուրդը որոշում է. 

«Ա) 1950 թվին տոնել Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ի ծննդյան 80-

ամյա հոբելյանը‚ տոնակատարությանը տալով համազգային նշանակություն և 

Մայր Աթոռի Գահակալին արժանավայել հանդիսություն։ 

Բ) Կազմակերպել հոբելյանական երկու կենտրոնական հանձնաժողովներ՝ 

Մայր Հայրենիքում և Սփյուռքում։ Մայր Հայրենիքի Կենտրոնական հոբելյանա-

կան հանձնաժողովի նախագահ նշանակել Երվանդ Շահազիզին‚ իսկ Սփյուռ-

քում՝ Մեծի Տանն Կիլիկիո‚ Շնորհազարդ Գարեգին Կաթողիկոսին‚ փոխ-նախա-

գահությամբ Երուսաղեմի և Պոլսի Պատրիարքական տեղապահների։ 

Գ) Առաջարկել Խորհրդային Միության և Սփյուռքի բոլոր Թեմական  Խոր-

հուրդներին‚ կազմակերպել տեղական հանձնաժողովներ‚ նախագահությամբ 

թեմակալ առաջնորդների և մասնակցությամբ ազգային-եկեղեցական ու հասա-

րակական այլ կազմակերպությունների աչքի ընկնող ներկայացուցիչների։ 

Դ) Հանդիսավոր տոնակատարությունը Մայր Հայրենիքում կատարել Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում‚ 1950 թվականի սեպտեմբերի 30-ին‚ Նորին Սուրբ 

Օծության անվանակոչության օրը‚ իսկ Սփյուռքում‚ հանդիսավոր օրվա ժամա-

նակի նշանակումը թողնել Սփյուռքի Հոբելյանական Կենտրոնական հանձ-

նաժողովի հայեցողությունը։ 
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Ե) Վաղապես լույս ընծայել Նորին Վեհափառության ազգային-եկեղեցական 

բնույթ կրող կոնդակների‚ ողջույնների ու քարոզներն ժողովածու և երաժշտա-

կան ընտիր ստեղծագործությունների միհատորյակը»։ 

«Էջմիածին»‚ 1950թ. № 1-2‚ հունվար-փետրվար («Որոշում Ս. Էջմիածնի Գե-

րագույն հոգևոր խորհրդի»)։ 

Նույն օրը. – Գերագույն Հոգևոր խորհրդի՝ Սփյուռքի հայկական բոլոր թեմերին 

ուղղված շրջաբերական-հեռագիրը‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի  

ծննդյան 80‚ և եկեղեցական ու հասարակական-մանկավարժական գործունեության 60-

ամյակը ըստ արժանվույն նշելու մասին։ 

Շրջաբերական հեռագիրը. «Սուրբ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը 

1950 թվականին կազմակերպում է Վեհափառ Հայրապետի ծննդյան  80-ամյա և 

եկեղեցական‚ հասարակական և մանկավարժական գործունեության 60-ամյա 

հոբելյանը։ Սփյուռքի հոբելյանական կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահ 

նշանակված է Մեծի Տանն Կիլիկիո‚ Շնորհազարդ Գարեգին Կաթողիկոսը։ Նրան 

է հանձնված Սփյուռքի բոլոր թեմերում հոբելյանական տոների կազմակերպու-

մը‚ թեմակալ առաջնորդների նախագահությամբ‚ ի բաց առյալ երկու Պատրիար-

քությունների։ 

Մանրամասն հրահանգը կուղարկվի»։ 

Նույն տեղում («Հոբելյանական հեռագրեր»)։ 

Նոյեմբերի 21. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի ցավակցական հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին‚ Երուսաղեմի Առաքելական Աթոռի պատրի-

արք Կյուրեղ Բ. Իսրայելյանի մահվան կապակցությամբ (տե՛ս՝ 1949 թ. հոկտեմբերի 28)։ 

Հեռագիրը. «Էջմիածին‚ Տ.Տ. Գեորգ Զ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։ Կյուրեղ 

Պատրիարքի դառնաղետ վախճանման առթիվ ընդունեցեք մեր թեմի խորին 

վշտակցությունները։ Աստված լուսավորե հանգուցյալ Պատրիարքի հոգին և 

անսասան պահե Հայաստանյայց եկեղեցին»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5297 («Հեռագրեր Ռումինահայ թեմից...»)։ 
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Նույն օրը. - Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետի նամակը Բուխա-

րեստից Մայր Աթոռ Ս. էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծության‚ Ամենայն Հայոց Վեհափառ 

Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին» 

Նամակը. «Վեհափառ Տեր. 

Ներփակ պատիվն ունեմ Ձերդ Վեհափառության ներկայացնելու Ռոմանահայ 

թեմի նոր կանոնադրությունը՝ վավերացված մեր թեմական Պատգամավորական 

ժողովի կողմե‚ 10 հոկտեմբեր‚ 1948-ին (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.) և 

հաստատված Ռումեն պետության կողմե 1949-ին‚ Ռումեն Ժողովրդական Հան-

րապետության՝ նախագահական համար 593/1949 հրովարտակով։ 

Ձերդ Ս. Օծության կհղենք մեր թեմական նոր կանոնադրությունը՝ ի քննարկում 

և ի վավերացում։ 

Մատչելով ի համբույր Ս. Օծությանդ Աջույն‚ մնամ որդիական ամենախոնարհ 

սիրով և ակնածանքով՝ 

Առաջնորդ՝ Վազգեն ծ[այրագույն] վարդապետ»։ 

Նույն տեղում‚ գործ № 5316  («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նույն օրը. - Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետի և քարտուղար Ա. 

Գալփագյանի համատեղ ստորագրությունները կրող նամակը Բուխարեստից Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծության Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. 

Գեորգ Զ.-ին»։ Միջնորդում է Վեհափառ Հայրապետի մոտ‚ Տ. Մանուկ քահանա Յաղջյանին 

հոգևորական պարգևատրության արժանացնելու համար։ 

Նամակը. «Վեհափառ Տեր. 

Ներկայիս պատիվն ունիմ Ձերդ Ս. Օծության ներկայացնելու թեմիս մայրաքա-

ղաքի հոգևոր հովիվ Տ. Մանուկ խաչակիր քահանա Յաղջյանը‚ որուն համար 

Առաջնորդարանիս դիմում եղած է Բուխարեստի եկեղեցական խորհրդին կող-

մե‚ որպեսզի մեր միջնորդությամբ Ձեր Վեհափառությունը բարեհաճի շնորհել 

անոր ծաղկյա սև փիլոն կրելու արտոնություն‚ ի գնահատում անոր երկարամյա 

հավատարիմ և բարեջան պաշտոնավարության‚ իբրև սպասավոր Հայաստան-

յայց Սուրբ Եկեղեցվո։ 
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Տ. Մանուկ քահանա Յաղջյան ծնած է ի Մեծնոր գյուղ (Պրուսա‚ Թուրքիա) 1878-

ին‚ ուր համապատասխան կրթություն ստանալե հետո‚ և ժամանակ մը իր 

ծննդավայրը ուսուցչական և եկեղեցվո դպիրի պաշտոններ վարելե վերջ‚ 1912-

ին ձեռնադրված է քահանա հոգելույս Ստեփաննոս արքեպիսկոպոս Հովակիմ-

յանի ձեռամբ։ Հազիվ երկու տարի իր ծննդավայր եկեղեցուն ծառայած‚ իր ժո-

ղովրդին հետ մեկտեղ‚ Տ. Մանուկ աքսորված է Արաբիո խորքերը և հրաշքով իր 

կյանքը փրկած ու 1921-ին ապաստանած է Բուլղարիա։ 1922-ին հրավիրված է 

Ռումանիո Քուլչա քաղաքը‚ ուր բարվոք պաշտոնավարություն մը ունեցած է 

մինչև 1927‚ երբ փոխադրված է Բուխարեստ։ Նույն թվականեն մինչև օրս ան 

կպաշտոնավարե մայրաքաղաքիս մեջ‚ իբրև բարեխիղճ քահանա և իբրև սիր-

ված ու հարգված բոլորին կողմե։ 

Հարգելով Բուխարեստի Եկեղեցական Խորհրդի դիմումը և անոր միացնելով իմ 

միջնորդությունը‚ որդիական խոնարհությամբ կուգամ խնդրելու Ձերդ Վեհա-

փառութենեն‚ որ եթե արժան կգտնեք‚ բարեհաճիք շնորհել Տ. Մանուկ քահանա 

Յաղջյանին ծաղկյալ սև փիլոն կրելու արտոնություն։ 

Մատչելով ի համբույր Սուրբ Օծությանդ Աջույն‚ մնամ ամենախոնարհ և 

հավատարիմ ծառա. 

Առաջնորդ՝ Վազգեն Ծ[այրագույն] վարդապետ»։ 

Նույն տեղում։ 

Նոյեմբերի 22. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի նամակ-զեկուցագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ 

Օծության‚ Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Գեորգ Զ.-ին»։ Վազգեն վարդապետը 

զեկուցում է իրեն վստահված թեմի ներքին կյանքում տեղի ունեցած հոգևոր-հասարա-

կական բնույթի կարևոր իրադարձությունների մասին։ 

Նամակից. «Նյութական տեսակետեն մեր Բուխարեստի և Կոնստանցայի 

եկեղեցական համայնքները բարվոք վիճակի մեջ են‚ սակայն մյուս մեր 

գավառային եկեղեցիները տագնապալի կացության մեջ կգտնվին։ 
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Իրոք‚ թեև մեր եկեղեցական համայնքները բոլորն ալ կալվածներ ունի‚ սակայն 

տրված ըլլալով‚ որ կալվածներու եկամուտներու մոտ իննսուն տոկոսը որպես 

տուրք պետության կվճարվի‚ ըստ օրենքի‚ ահա այս պատճառավ մեր եկեղեցա-

կան համայնքները օգուտ չեն կրնար քաղել իրենց կալվածներեն։ Մյուս կողմե‚ 

մեր գավառային համայնքներու հայության թիվն ալ շատ փոքր ըլլալով‚ – ամեն 

տեղ 20-70 ընտանիք‚ – այդ եկեղեցիներու մոմի և այլ եկամուտներն ալ խիստ 

սահմանափակ են‚ որով այդ եկեղեցիներու խորհուրդները ոչ միայն չեն կրնար 

իրենց հինգ տոկոսի տուրքը վճարել Սուրբ Էջմիածնին և Թեմական խորհուրդին 

համար‚ այլ վերջիններս ստիպված են դիմել թեմական իշխանության‚ խնդրելով 

մեզմե նյութական օժանդակություն‚ վճարելու համար եկեղեցվո պաշտոնյանե-

րուն կամ կատարելու համար անհետաձգելի նորոգություններ։ Ծրագրած ենք 

ներկայանալ մեր երկրի դավանությանց նախարարին‚ պարզելու համար մեր 

գավառներու եկեղեցիներու կացությունը ու անոնց կարիքները‚ խնդրելով որ 

պետության նպաստը ավելի մեծ չափով մը կատարվի մեր թեմի նկատմամբ։ 

Ինչպես ծանոթ է Ձերդ Վեհափառության իմ նախորդ զեկուցումներեն‚ 

ռումինահայ թեմը ունի 14 եկեղեցական համայնքներ‚ որոնցմե միայն 7-ը հո-

գևոր հովիվներ ունին։ Մնացած 7 համայնքներու հոգևոր կարիքները կհոգացվեն 

մոտակա քաղաքներու քահանա հայրերու կողմե‚ այցելաբար‚ ամիսը մեկ կամ 

երկու անգամ։ Մեր թեմը այժմ ունի միայն 9 քահանաներ։ Եթե ի նկատի ունե-

նանք նաև այն‚ թե՝ մեր գործող 9 քահանա հայրերեն յոթը յոթանասուն տարե-

կանի մոտ կամ ութսուն տարեկանի հասած անձեր են‚ պարզորեն կերևա‚ թե 

մենք պարտավոր ենք խորհել ապագա քահանաներու մասին ամենայն լրջու-

թյամբ։ Հասկանալի է‚ թե արտասահմանեն չենք կրնար և չենք կամենար քահա-

նաներ հրավիրել։ Ընդհանուր տրամադրությունը այն է‚ որ այս երկրին մեջ պաշ-

տոնավարող հոգևորականները երկրին քաղաքացիները ըլլալու են և տեղյակ 

պետական լեզվին ու տեղական պայմաններուն։ Լավագույնը պիտի ըլլար‚ եթե 

մենք մեր գաղութեն երիտասարդներ Սուրբ Էջմիածին ուղարկեինք‚ իբր հոգևոր 

ճեմարանի ուսանողներ‚ որոնք լրիվ դասընթացը ավարտելե վերջ վերադառնա-

յին Ռումանիա‚ իբրև պատրաստված հոգևորականներ։ Կխորհեմ սակայն‚ թե 

այս ծրագիրը առայժմ գործադրելի չէ տակավին և մյուս կողմեն մեր թեմը առա-
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ջիկա մեկ-երկու տարիներուն իսկ կարիք պիտի ունենա 4-5 քահանաներու. հե-

տևաբար ծրագրած եմ տեղվույս ուժերեն և տեղվույս ուժերով պատրաստել 

փորձենք ավագ քահանաներ‚ առաջիկա երկու տարիներու ընթացքին։ Բնական 

է‚ թե մեր գործը կատարյալ բան մը պիտի չըլլա‚ սակայն ամեն ճիգ պետք է գործ 

ածել‚ որպեսզի գոնե բավարար չափով մը գոհացուցիչ ըլլա մեր անոնց տված 

պատրաստությունը»։ 

Նամակի շարունակության մեջ թեմի առաջնորդը հանգամանորեն զեկուցում է այն 

աշխատանքների մասին‚ որը կատարել է ինքը Երևանի կաթողիկոսական վիլլայի շինու-

թյան համար ատաղձ գտնելու և առաքելու համար։ Այս կապակցությամբ նա գրել է Նյու 

Յորքի‚ Բուենոս-Այրեսի‚ Փարիզի և Եգիպտոսի «պատկան մարմիններուն»‚ որոնք խոստա-

ցել են իրենց հնարավորությունների ու կարողությունների սահմաններում անել ամեն ինչ։ 

Իսկ դրա համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է միջազգային դրության բարելավումը։ 

«Իրոք‚ ակներև է‚ թե պետք է սպասել‚ որ միջազգային պայմանները բարելավ-

վին. պետք է սպասել‚ որ առաջադիմական ուժերը իրենց գլուխը ունենալով 

Խորհրդային Միությունը‚ հաղթական դուրս գան այս ջղերու պատերազմեն։ 

Պետք է սպասել‚ որ խաղաղասեր աշխարհը պատրաստե աշխարհի խաղաղու-

թյունը։ Այս ատեն ապահով է‚ թե մեր հայրենիքի հրաշալի վերականգնման ու 

վերելքին պիտի կարենան իրենց օժանդակությունը շարունակել մեր բոլոր 

գաղութները‚ ավելի լայն չափերով‚ ավելի մեծ ոգևորությամբ ու նվիրումով։ 

«Էջմիածին» ամսաթերթը կանոնավորապես կստանանք. վերջին թիվն էր 

մարտ-ապրիլ 1949 թ.։ Անհամբեր կսպասենք հաջորդ թիվերուն‚ նոր և բարի լու-

րեր ստանալու համար մեր սրբազան Մայր Աթոռեն և մեր պաշտելի Մայր Հայ-

րենիքեն։ Խոնարհաբար պիտի խնդրեմ նաև‚ որ 1950-ի օրացույցները‚ եթե հնա-

րավոր է‚ մեր թեմին ղրկվին դեկտեմբերի մեջ կամ գոնե հունվար ամսվա 

սկզբին։ 

Ոգևորությամբ և մեծ պատրաստությամբ մեր գաղութը ձեռնարկած է տոնել 

մեր հարազատ հայրենիքի 29-րդ տարեդարձը։ Այս առթիվ ալ թեմիս բոլոր եկե-

ղեցիներուն մեջ պիտի կատարվին գոհաբանական մաղթանքներ և եկեղեցվո 

բեմերեն պիտի արտասանվին հայրենաշունչ քարոզներ‚ պանծացնելու համար 
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29  նոյեմբերը‚ որը մեր ժողովրդի փրկության օրը կխորհրդանշե‚ ինչպես նաև 

սկիզբը՝ կառուցման և վերելքի և նորանոր նվաճումներու։ 

Մատչելով ի համբույր Սուրբ Օծությանդ Աջույն‚ կուգամ խոնարհաբար խնդրե-

լու Վեհափառ Տեր‚ որ հաճիք ընդունել իմ որդիական սիրո ամենաջերմ զգա-

ցումները և խորին հարգանքը։ 

Վազգեն Ծ[այրագույն] վարդապետ»։ 

Նույն տեղում։ 

Նոյեմբերի 27. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում տեղի է ունենում 

ճոխ հանդիսություն‚ նվիրված Հայաստանում Խորհրդային կարգերի հաստատման 29-րդ 

տարեդարձին։ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը 

կատարում է գոհաբանական մաղթանք‚ ապա հանդես է գալիս հավուր պատշաճի քա-

րոզով։ 

«Բուխարեստի եկեղեցին‚ – այս կապակցությամբ գրում էր «Էջմիածին» ամ-

սագրի թղթակիցը‚ – լիքն է խուռներամ հայ և օտար բազմությամբ։ Հոն են նաև 

հայութենե ուծացող հին ռումինահայերը։ Գոհաբանական մաղթանքի պահն է։ 

Մեր վիճակի երիտասարդ‚ բարեխնամ առաջնորդը՝ գերապատիվ Վազգեն ծայ-

րագույն վարդապետը‚ իրեն հատուկ ներգրավող քարոզով մը բացատրեց օրվան 

տոնակատարության նշանակությունը‚ մի առ մի թվելով Խորհրդային Հայաս-

տանի հսկայական նվաճումները ամեն մարզերու մեջ։ Ականատեսի իր տպա-

վորությունները հիշեց և տվավ թվեր ու չափեր այդ նվաճումներեն‚ զանոնք բաղ-

դադելով նախասովետական Հայաստանի տխուր իրականության հետ։ Ան ծան-

րացավ հայության դարավոր տառապանքներուն ու ջարդերուն վրա‚ կանգ առ-

նելով ու շեշտելով‚ որ միայն խորհրդային գաղափարաբանությունն ու իշխա-

նությունն էին‚ որ հայությունը փրկեցին վերջնական բնաջնջումե և անոր տվին 

խաղաղության և ինքնազարգացման աննախադեպ պատեհություն։ Եվ հայր 

սուրբը իր խոսքը եզրափակեց. 

-Գոհաբանական աղոթքի խորհրդավոր սա պահուն‚ մեր սրբազան պարտքն է 

հոգիով ու մտքով ինքնամփոփվիլ և ոգեկոչել մեր ազատության համար զոհա-

բերվողները‚ մեզ հայրենիք ու պետություն պարգևողները՝ գաղափարական ան-
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մահները‚ անթառամ հիշատակները Լենինե սկսյալ մինչև Ստեփան Շահումյան‚ 

որոնց հոգիները‚ անտարակույս ենք‚ որ այս պահուն խայտանքով կդիտեն մեզ։ 

Մեր սրբազան պարտքն է նաև երախտանքով հիշել ռուս մեծ ժողովուրդն ու սո-

վետական եղբայր ժողովուրդները։ 

Քարոզի տևողության‚ ժողովուրդը պատկառոտ ու վերացած‚ սրտաբուխ 

«ամեն»-ներով կմասնակցեր‚ քանի կհիշվեին ու կհիշատակվեին «հայրենիք ու 

պետություն»։ Մանավանդ սրտառուչ երևույթ ստացավ ժողովուրդի վերաբեր-

մունքը‚ երբ հայր սուրբը ներբուխ շեշտով աղոթեց աշխարհի խաղաղության 

համար»։ 

«Էջմիածին»‚ 1950թ. № 1-2‚ հունվար-փետրվար («Սովետական Հայաստանի 

29-րդ տարեդարձի տոնակատարությունը Բուխարեստում»)։ 

Նոյեմբերի 30. – Բուխարեստի քաղաքային կենտրոնական դահլիճում տեղի է ունե-

նում հանդիսավոր նիստ‚ նվիրված Հայաստանում Խորհրդային կարգերի հաստատման 

29-րդ տարեդարձին։ Հրավիրված պատվավոր հյուրերի թվում էին Ռումինական Ժո-

ղովրդական Հանրապետության Մինիստրների խորհրդի նախագահ դոկտ. Պետրու Գրո-

յան‚ Ռումինիայի Աշխատավորական կուսակցական Կենտրոնական կոմիտեի կազմը‚ 

Ռումինիայում ՍՍՀՄ դեսպան Ս.Ի. Քաֆթարաձեն‚ Բուլղարական Ժողովրդական Հանրա-

պետության դեսպան Բորիս Մանոլովը‚ Չեխոսլովակյան Հանրապետության դեսպան Լյու-

բոմիր Լենհարդը‚ Լեհական հանրապետության դեսպանի փոխանորդ Թ. Փինցինկին‚ 

Խորհրդային դեսպանատան ընդհանուր հյուպատոս Ս.Մ. Էլչիբեկյանը‚ «Իզվեստիա» թեր-

թի՝ Բուխարեստի թղթակից Վնուկը‚ ինչպես նաև հունգարական‚ հրեական‚ գերմանական‚ 

ռուսական և ուկրաինական‚ բուլղարական‚ հունական և ալբանական համայնքների այլև-

այլ ներկայացուցիչներ։ Հանդիսավոր նիստին իր գործուն մասնակցությունն էր բերում 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 

«Էջմիածին»‚ 1950թ. № 1-2‚ հունվար-փետրվար («Սովետական Հայաստանի 
29-րդ տարեդարձի տոնակատարությունը Բուխարեստում»)։ 

Նույն օրը երեկոյան. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» կենտրոնական սրահում 

«Հայաստանյան ճակատի» նախաձեռնությամբ‚ տեղի է ունենում ճոխ ընդունելություն‚ ի 

պատիվ Հայաստանում Խորհրդային կարգերի հաստատման 29-րդ տարեդարձի։ Ընդունե-

լությանը ներկա էին վարչապետ Պետրու Գրոզան‚ Սովետական դեսպան Սերգեյ Քաֆթա-

րաձեն իր տիկնոջ հետ‚ Աշխատավորական կուսակցության Կենտկոմի քարտուղար Գեոր-
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գե Գեորգիու-Դեժը‚ քարտուղարի առաջին տեղակալ Աննա Պաուկերը‚ առևտրի մինիստր 

Վասիլե Լուկան‚ Ներքին գործերի մինիստր Թեոհարի Ջորջեսկուն‚ աշխատանքի մինիստր 

Լոթար Ռըտըչյանուն‚ պլանավորման հանձնախմբի նախագահ Միրոն Կոնստանտինես-

կուն‚ Խորհրդային դեսպանատան առաջին խորհրդական Ս.Ս.Սպանդարյանը և շատ 

ուրիշներ։ Հանդիսավոր ընդունելությանը ներկա էր նաև Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. 

Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1949 թ. № 175 (251)‚ դեկտեմբերի 11 («Փառաշուք 
հանդիսություններ ի պատիվ նոյեմբերի 29-ի»)։ 

Դեկտեմբերի 11. – Ռումինիայի տարածքում գտնվող հայկական համայնքի բոլոր 

եկեղեցիներում տեղի է ունենում հոգեհանգստյան արարողություններ Երուսաղեմի Առա-

քելական Սուրբ Աթոռի պատրիարք‚ երջանկահիշատակ Կյուրեղ Բ Իսրայելյանի հոգու 

համար։ Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում Կյուրեղ պատրիարքի կյանքին 

ու գործին նվիրված քարոզով հանդես է գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն 

ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5299 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Դեկտեմբերի 19. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի շնորհավորական հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին «Նորին 

Վեհափառություն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Շնորհավորում է Ի. 

Ստալինի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1949 թ. № 177 (253)‚ դեկտեմբերի 25 («Հեռագիր...»)։ 

Դեկտեմբերի 30. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» կենտրոնական սրահում 

«Հայաստանյան ճակատի» տեղական կոմիտեի նախաձեռնությամբ տեղի է ունենում ճոխ 

հանդիսություն‚ նվիրված Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության հիմնադրման 

երկրորդ տարեդարձին։ Հանդիսության նախագահ Մ. Շլուկյանի բացման հակիրճ խոսքից 

հետո‚ հաջորդաբար զեկուցման են հրավիրվում Արշակ Նազարյանը և Նուբար Թերզյանը‚ 

«որոնք՝ առաջինը՝ հայերեն և երկրորդը ռոմաներեն‚ միապետության տապալման պատ-

մականն ընելե վերջ‚ փաստերով ցույց տվին երկու տարվան ընթացքին Ռումինական Ժո-

ղովրդական Հանրապետության մեջ կատարված նվաճումները»։ 
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Հանդիսությանը‚ ի թիվս ռումինական կուսակցական-պետական գործիչների և հայ-

կական համայնքի այլևայլ ներկայացուցիչների‚ ներկա էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. 

Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1950 թ. № 179 (255)‚ հունվարի 8 («Հայոց հանդի-

սությունները ի պատիվ Ռոմանական Ժողովրդական Հանրապետության Բ 

տարելիցին»)։ 

1 9 5 0 

Սկիզբ. – Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության Մինիստրների Խորհրդի 

որոշումը՝ Դավանանքների մինիստրության միջոցով Ռումինահայ թեմին 1.500.000 լեյ 

տրամադրելու մասին։ Դրա մոտ 1.100.000 լեյը կազմում է ռումինահայ հոգևորականության 

1950 թ. աշխատավարձը‚ իսկ 400.000 լեյը հատկացվում է թեմում գտնվող հայկական եկե-

ղեցիների վերանորոգությանն ու այդ բնույթն ունեցող այլ կարիքների։ 

«Էջմիածին»‚ 1951թ. № 4-6‚ ապրիլ- հունիս(«Ռումինահայ թեմը 1950 թ.»)։ 

Հունվար. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճ-

յանի շնորհավորական հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ Ամենայն Հա-

յոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանին»։ Վազգեն վարդապետը իր և իրեն վստահված թեմի 

անունից շնորհավորում է Վեհափառ Հայրապետին Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների 

առթիվ‚ ցանկանալով  նրան քաջառողջություն և երկար կյանք։ 

«Էջմիածին»‚ 1950թ. № 1-2‚ հունվար-փետրվար («Պաշտոնականք»)։ 

Հունվարի 13. -  Բուխարեստի «Հայաստանյան ճակատ» շաբաթաթերթը (№183/259) 

«Գեորգ Զ. Կաթողիկոսի 80-ամյա հոբելյանը» ընդհանուր խորագրի ներքո հրատարակում է 

Էջմիածնի գերագույն Հոգևոր Խորհրդի՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Բուխարեստի հայ-

կական Առաջնորդարան‚ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանին ուղարկված հե-

ռագիրը‚ Վեհափառ Հայրապետի 80-ամյա հոբելյանը առաջիկայում նշելու և այդ կապակ-

ցությամբ նախնական պատրաստություններ սկսելու մասին։ Հեռագրի լրիվ տեքստը տե՛ս 

մեզ մոտ 1949 թ. նոյեմբերի 18։ 

Փետրվարի 5. - «Հայաստանյան ճակատը» (№ 183 /259) արևմտահայերեն հրատա-

րակում է Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի  «Մեր հարազատ լեզուն» խորագիրը 
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կրող բանավիճային հոդվածը։ Նույնությամբ արտատպված է «Էջմիածին» ամսագրի նույն 

թվականի մարտ-ապրիլյան (№ 3-4) համարում։ 

Հարցի պատմությունը ծայր առավ 1948 թվականից‚ երբ Նյու Յորքում հրատա-

րակվող՝ Ամերիկայի հայոց Առաջնորդարանի «Հայաստանյայց եկեղեցի» ամսա-

գիրը‚ հունիսյան համարում հրատարակեց «Հայերենը Ամերիկայի մեջ» խորագի-

րը կրող անստորագիր մի հոդված‚ որտեղ քննության էր առնված Ամերիկայի 

հայկական դպրոցներում հայոց լեզվի վիճակը։ Արձանագրելով‚ որ «սուրբ մայ-

րենին» Ամերիկայում գտնվում է անփառունակ վիճակում և օրեցօր պակասում 

են հայերեն խոսող և‚ մանավանդ‚ հայերեն գրող ամերիկահայերը‚ հոդվածագի-

րը հանկարծ հավելում է‚ որ իրենց նպատակը ամենևին էլ հայազգի մանուկնե-

րին ու պատանիներին այդ լեզուն ըստ ամենայնի սովորեցնելը չէ‚ քանզի միև-

նույն է‚ նրանք երբեք էլ բնագրերով չեն կարդալու իրենց ազգակից դասականնե-

րին։ «Հայ ծեսին ու անոր գանձարանը հանդիսացող հայ եկեղեցիին համար է‚ որ 

պիտի շարունակենք մեր կրտսերներուն հայերեն սովորեցնել»‚ – հայտարարում 

է հոդվածագիրը։ Պակաս տարօրինակ չէ‚ այս բոլորից հետո արվող եզրակացու-

թյունը. «Ի վերջո լեզու ըսվածը կերպընկալ իրականություն մըն է‚ ունի իր կյան-

քը‚ հեղափոխությունը և մահը։ Լեզուն հավիտենական ճշմարտություն մը չէ»։ 

Եվ այդ «հեղափոխությամբ մահանալու» հեռանկարն էլ հայկական բոլոր գա-

ղութներում և մանավանդ Ամերիկայում սպասվում է հայոց լեզվին։ 

Ի թիվս այլևայլ պարբերականների‚ կրքոտ պատասխան-հոդվածով‚ որն ունի 

«Մի ծանրակշիռ խնդրի շուրջ» վերնագիրը‚ հանդես եկավ Մայր Աթոռի «Էջմիա-

ծին» ամսագիրը (1949 թ. № 3-4‚ մարտ-ապրիլ)։ Անդրադառնալով գաղութներում 

հայոց լեզվի մահացման վերոհիշյալ տեսակետին‚ ամսագիրը գրում էր. «Նման 

մռայլ և հուսալիք դատողությունների հանգել կարող են միայն նրանք‚ որոնք հո-

ռետեսորեն են տրամադրված հայ ժողովրդի ապագայի նկատմամբ‚ որոնք աչք 

են փակում Խորհրդային ծաղկող հայրենիքի գոյության հանդեպ‚ որոնք այս կամ 

այն գաղութի հայությունը չեն դիտում որպես հայ ժողովրդի ամբողջականու-

թյան մի մասնիկը»։ Այս տեսանկյունից էլ վերլուծելով հոդվածում եղած մյուս 

տեսակետները և դրանք հայտարարելով «միանգամայն վտանգավոր ու վնասա-

կար»‚ «Էջմիածին» ամսագիրը եզրակացնում է. «Հայ ծեսը հավատացյալներին 
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ավելի մատչելի դարձնելու բարի մղումներից դրդված‚ «Հայաստանյայց եկե-

ղեցին»-ի խմբագրությունը հրապարակի վրա է դրել լեզվի խնդիրը‚ բայց‚ թեև իր 

կամքից էլ հակառակ‚ կանգնել է հայ եկեղեցու ապազգայնացման հողի վրա։ 

Չպետք է մոռանալ երբեք‚ որ հայ եկեղեցու ինքնուրույնությանը մեծապես 

նպաստել է հայ լեզուն»։ 

Վազգեն ծայրագույն վարդապետի՝ «Հայաստանյան ճակատում» տպագրված 

վերոհիշյալ հոդվածը‚ ահա‚ հանդիսանում է այդ բանավեճի հետագա շարունա-

կությունն ու զարգացումը և որ կարևոր է՝ հեղինակը պատշպանում է «Էջ-

միածնի» զարգացրած հիմնական դրույթներն ու տեսակետները։ 

Հոդվածի սկզբում հեղինակը շարադրում է հարցի պատմությունը և այն հասարա-

կական շարժառիթները‚ որոնք պատճառ են հանդիսացել Ամերիկայի հայկական առաջ-

նորդարանի պարբերականին անդրադառնալ լեզվի խնդրին։ Վերլուծելով պարբերականի 

սխալ դիրքորոշումը‚ Վազգեն Պալճյանը շարունակում է. 

«Ռոմանահայ գաղութը ևս մտահոգված է մայրենի լեզվի պահպանման խնդրով‚ 

մանավանդ որ իր աչքին առաջ ունի Տիրան սրբազան հոր ակնարկած հին ռոմանահա-

յության‚ – Անիի գաղթահայության‚ -  տխուր պատմությունը‚ որը թեև մինչև 80-100 տարի 

առաջ քանի մը տասնյակ հազարներու հասնող ժողովուրդ մը կկազմեր‚ իր եկեղեցիներով‚ 

վարժարաններով‚ կալվածներով‚ մշակութային-բարեսիրական հաստատություններով‚ 

սակայն վերջին հարյուրամյակի ընթացքին այդ ժողովուրդը ուծացավ‚ հալեցավ ու կորսվե-

ցավ։ Այսօր կգտնենք միայն անոնց մնացորդները‚ – քանի մը հարյուր հոգի‚ ցրված երկու 

տասնյակ մը քաղաքներու մեջ‚ – որոնք տակավին հայ ծագում ունենալու գիտակցությունը 

ունին և ինքզինքնին կկոչին «լուսավորչական ռոմաններ» որոշ կապ պահելով մեր 

եկեղեցիի հետ։ Ակներև է սակայն‚ թե եթե Ռոմանիո մեջ չըլլար ներկայությունը նոր 

թրքահայ գաղթականության‚ այդ հին հայության մնացորդներն ալ կորսված կըլլային 

առանց հետքի։ Մոլդավիո երբեմնի հայաշատ կենտրոններու մեջ տասնյակ եկեղեցիները‚ 

վանքերը‚ դպրոցներու շենքերը‚ – այսօր գրեթե դատարկ և անկենդան‚ – միակ վկաներն են 

հին հայության անցյալ փառքին։ Մնացյալը խոր լռություն է... 

Պատմությունը մեզի կսորվեցնե՝ այս տխուր իրողության պատճառներեն գլխա-

վորները հետևյալներն են. ա) Մայր երկրի‚ հայ հայրենիքի հետ կենդանի կապի պակասը. 
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բ) Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնեն բաժանվիլը և կամ անոր հետ սերտ հարաբերությանց 

պակասը. գ) Հայ լեզվի կորուստը։ 

Լեհաստանի և Տրանսիլվանիո հոծ թվով հայությունը իր հոգին‚ իր լեզուն և դիմա-

գծությունը կորսնցուց իբրև ուղղակի հետևանք Մայր Աթոռեն‚ Հայաստանյայց եկեղեցիեն 

բաժնվելուն և պապական անհարազատ եկեղեցիին գիրկը իյնալուն։ Հայ եկեղեցին և ժողո-

վուրդը երբ իրենց կապերը կտրեցին Մայր Երկրեն և Մայր Աթոռեն‚ այլևս անզոր դարձան 

պահելու հայ ժողովուրդի ազգային ինքնուրույնությունը։ Պապական եկեղեցին իր սխալ 

հասկցած համաքրիստոնեական‚ տիեզերական միություն ստեղծելու կոսմոպոլիտ 

գաղափարախոսությամբ‚ սպանեց մեր ժողովրդի ազգային ոգին։ 

Արդ‚ եթե կկամենանք‚ որ մեր այսօրվան գաղութները նույն վախճանը չունենան‚ 

ամեն գնով և բոլոր միջոցներով պետք է պահպանենք հայ լեզվի կենդանի գործածությունը 

Հայաստանյայց եկեղեցվո մեջ և եկեղեցիեն դուրս մեր առօրյա կյանքին մեջ‚ հայկական 

հայրենասիրական ոգով առաջնորդված։ Հեռո՛ւ մեզմե այն մոլորությունը‚ թե առանց հայ 

լեզվի կրնանք հայությունը կենդանի պահել մեր կրոնքով ու եկեղեցական պաշտամունք-

ներով։ Ժողովուրդի մը կյանքին մեջ լեզուն լոկ «իբր անդրուվար ծառայող» գոյություն մը չէ։ 

Լեզուն կենդանի մարմին մըն է‚ օրգանիզմ մը‚ ժողովուրդին հույզերեն և մտորումներեն 

ծնած‚ զարգացած ու ծաղկած‚ ան մշտատև կենդանության ու աճման մեջ գտնվող‚ և ինքն 

ալ իր կարգին այդ ժողովուրդին յուրահատուկ զգայնությունը‚ մտածելակերպը‚ հոգեկան 

նկարագիրը պահելու պաշտոնն ունեցող կենդանի ուժ մըն է։ Ամեն անհատ կզգա ու կմտա-

ծե այդ լեզվով‚ զոր կխոսի իբրև մայրենի լեզու։ Ամեն անհատ իր ազգակիցներուն հետ 

կրնա հասկցվիլ մանավանդ մայրենի լեզվով։ Հոգին‚ գիտակցությունը անկախ չեն խոսված 

լեզվեն։ Այս վերջինը իր դրոշմը‚ իր գույնը‚ իր կաղապարները‚ իր շունչը կպարտադրե 

մտածումին և զգացումին։ Լեզուն ժողովրդի մը հոգեծին որդին է‚ որ հասունության 

հասնելով‚ իր ծնողքը կպահե‚ կպահպանե և կառաջնորդեն։ 

Հայաստանյայց եկեղեցին անշուշտ որ գաղութներու մեջ վճռական դեր ունի հայա-

պահպանման գործին մեջ‚ պայմանով սակայն‚ որ հայ լեզուն կենդանի պահվի անոր մեջ և 

անոր կողքին։ Վասնզի եթե լեզուն մոռացվի‚ ինքը՝ եկեղեցին ալ կուծանա‚ անարյուն 

իրականության մը կվերածվի ազգային տեսակետե։ Առանց մայրենի լեզիվ հայ 

հավատացյալը անխուսափելի կերպով կկորսնցնե իր հայու հոգին‚ ազգային ուրույն դի-

մագիծը ու ինքնությունը։ 
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Լեզուն հավիտենական ճշմարտություն է‚ կենդանի ուժ և արժեք այն իմաստով‚ որ 

կապահովե ժողովուրդի մը հավիտենականությունը։ Ծանոթ է բոլորին‚ թե ինչպես ֆրան-

սիացիք հպարտությամբ կըսեն. Ֆրանսիան այդ ֆրանսերեն լեզուն է։ Լեզուն  կենդանի 

իրականություն մըն է‚ որ կյանք կառնե ժողովուրդեն և կյանք կուտա անոր‚ այո‚ ան կրնա և 

մեռնիլ‚ բայց իր հետ կթաղե նաև այդ ժողովուրդը որպես ազգային ամբողջություն‚ կթաղե 

նաև անոր մշակույթը։ Եթե Ե. դարու մեր երջանկահիշատակ նախնիք հայ եկեղեցիին 

չտային սեփական լեզու‚ գիր և գրականություն‚ մեր եկեղեցին վստահաբար‚ շատոնց ի վեր 

կորսնցուցած կըլլար իր ազգային նկարագիրը‚ իր անկախությունը և իր գոյությունն իսկ։ 

Խորքին մեջ ժողովուրդ‚ հայրենիք‚ սեփական լեզու և մշակույթ մեկ անբաժանելի 

ամբողջականություն կկազմեն. կարելի չէ երկար ժամանակ մեկը պահել առանց մյուսին։ 

Ամեն ժողովուրդ այն չափով է ժողովուրդ‚ ինչ չափով որ ան ունի սեփական երկիր‚ սեփա-

կան լեզու‚ մշակույթ և ինքնավար հավաքական կյանք։ Երջանկություն է մեզ բոլորիս հա-

մար հաստատել‚ թե այսօր‚ երկար ու մռայլ դարերու ալեկոծ պատմության մը հորձանքնե-

րեն վերջապես ազատագրված հայ ժողովուրդը‚ իր նորաստեղծ‚ հարազատ պետության՝ 

Խորհրդային Հայաստանի մեջ‚ վերագտած է և ամուր կերպով հաստատած է իր ազգային 

կյանքի ու զարգացման բոլոր հիմնական պայմանները։ Հայ ժողովուրդը փրկված է այլևս‚ 

կմնա Սփյուռքի մեջ ցրված մեր ժողովուրդի զավակներու պահպանման և փրկության հար-

ցը։ 

Տարակույս չպետք է ունենալ‚ թե Մայր Հայրենիքեն դուրս‚ գաղութային 

պայմաններու մեջ անհնար է հայը պահել տևականորեն և լրիվ կերպով‚ սակայն մինչև մեր 

ժողովուրդի ամբողջական վերադարձը դեպի Մայր Հայրենիք‚ բոլորիս սե-

պուհ 416 պարտականությունն է՝ մեր եկեղեցիներու կողքին հիմնել հայրենասիրական-

մշակութային հաստատություններ և մեր նախահայրերու հավատքի հետ միասին և նույն 

սրբության զգացումով պահել ու ապրեցնել մեր հայրենիքի մեծասքանչ լեզուն‚ զոր Նաիրի 

Զարյան արդար հպարտությամբ կկոչե «հերոսական լեզուների հերոս եղբայր հայոց լե-

զուն»։ 

Այսօր մանավանդ‚ երբ հայ ժողովուրդը իր վերածնված‚ հասակ նետող ու օրե օր 

աճող սեփական հայրենիքը ունի‚ Խորհրդային մեծ ու ազատ եղբայրության աշխարհին 

մեջ‚ սփյուռքի հայ լեզուն‚ հայ ոգին‚ հայ հայրենասիրությունը կենդանի ու վառ պահելու 
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նվիրական գործը հայ եկեղեցիին և անոր բոլոր սպասավորներու թե պատմական սեպուհ 

պարտականությունն է և թե անոնց ազնիվ հպարտությունը»։ 

Ապրիլի 23. - «Հայաստանյան ճակատ» շաբաթաթերթը (№ 194/270) արևմտահայերեն 

հրատարակում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի «Խոսք վասն խաղաղության» խորագիրը կրող ուղերձը‚ ուղղված բոլոր 

հավատացյալներին։ 

ՈՒղերձը. «Որպես հավատարիմ քաղաքացիներ Ռոման Ժողովրդական Հան-

րապետության և որպես հարազատ զավակներ Հայաստանյայց Եկեղեցվո‚ մեր 

բոլորիս պարտքն է ամուր կերպով փարիլ մարդասեր և խաղաղասեր մարդկու-

թյան պայքարին‚ որպեսզի նոր պատերազմի մահասփյուռ աղետը այլևս երբեք 

չկարողանա սպառնալ մեր Հայրենիքին և մեր կյանքին։ 

Ռոման Օրթոդոքս եկեղեցու կողքին բարձրաձայն պիտի քարոզենք կյանքի ու 

ճշմարիտ‚ արդար և տևական խաղաղության մը համար։ 

Հանուն Հայաստանյայց Եկեղեցվո‚ ջերմապես կոչ կընենք մեր բոլոր հավա-

տացյալներուն‚ որ ստորագրելով Խաղաղության Կողմնակիցներու Համաշխար-

հային Կոնգրեսի Մնայուն Կոմիտեի կոչը‚ անվարան կանգնին ռոման և 

համակենցաղ ժողովուրդներու կողքին ու իրենց բոլոր միջոցներով մասնակցին 

խաղաղության պահպանման և ամրապնդման սրբազան պայքարին‚ որ օրե օր 

կծավալվի մեր երկրին մեջ և հաղթականորեն կգրավե բոլոր պարկեշտ մարդոց 

ու բոլոր ժողովուրդներու սրտերը‚ ամբողջ աշխարհի մեջ»։ 

Ծանոթ. Խաղաղության մասին սույն ուղերձը հավանորեն ինքը՝ Վազգեն վար-

դապետը կտրել է «Հայաստանյան ճակատի» վերոհիշյալ համարից և առանձին 

ծրարով ուղարկել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս 

Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին։ ՈՒղերձի վրա կան Վեհափառ Հայրապետի նշում-

ները։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ. № 5305 («Գրագրություն Ռումինահայ թեմի հետ...»)։ 

Նույն օրը. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճ-

յանի հրամանի համաձայն‚ թեմի բոլոր հայկական եկեղեցիներում տեղի է ունենում 
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հոգեհանգստի հանդիսավոր արարողություն‚ նվիրված 1915 թ. ապրիլյան զոհերի հիշա-

տակին։ 

Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում տեղի է ունենում հա-

վուր պատշաճի Սուրբ Պատարագ և հոգեհանգստի հանդիսավոր արարողություն‚ որը նա-

խագահում էր թեմի առաջնորդը։ «Եկեղեցին և բակը կհորդեր երկսեռ և բազմալեզու բազ-

մությամբ մը»։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1950 թ. № 194(270)‚ ապրիլի 23 («Ապրիլյան զոհե-
րու հիշատակին»)։ 

Ապրիլի 27. – Բուխարեստի «Հայ Մշակույթի տան» սրահում «Հայաստանյան ճակա-

տի» տեղական կոմիտեի նախաձեռնությամբ տեղի է ունենում Սգո հանդիսավոր նիստ‚ 

նվիրված 1915 թ. ապրիլյան զոհերի հիշատակին։ 

Հակիրճ ներածականով նիստը բացում է Հրաչ Քեչեջյանը‚ որից հետո համապա-

տասխան զեկուցումներով հանդես են գալիս Տ. Տեր-Գրիգորյանը (հայերեն)‚ Գրիգոր Բամ-

պուքճյանը (ռումիներեն) և Հրանտ Հակոբյանը (ռումիներեն)։ Հանդիսավոր նիստը միա-

ձայնությամբ ընդունում է հեռագիր ուղղված Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետու-

թյան՝ Խաղաղության կողմնակիցների Մշտական Կոմիտեին։ 

Ի թիվս ռումինահայ համայնքի զանազան ներկայացուցիչների‚ Սգո Հանդիսավոր 

նիստին ներկա էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանը։ 

«Հայաստանյան ճակատ»‚ 1950 թ. № 196 (272)‚ մայիսի 7 («Հուշի նիստեր 

Ապրիլյան զոհերու հիշատակին»։ 

Մայիսի 7. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» դահլիճում կայացած հիմնադիր ժո-

ղովը հռչակում է ռումինահայ համայնքի կրթական-մշակութային և ազգային-հասա-

րակական բնույթի նոր կազմակերպության՝ «Հայ ազգաբնակչության դեմոկրատական 

կոմիտեի» (ավելի հաճախ՝ «Հայկական Դեմոկրատական Կոմիտե»‚ «Հ.Դ.Կ.») գոյության 

փաստը։ Վերջինս գալիս էր փոխարինելու 1944 թ. աշնանը հիմնադրված և 1950-ական 

թվականների կեսերին իր գոյությունը դադարեցրած «Հայաստանյան ճակատ» կազմա-

կերպությանը և նրա նման‚ ազգայնական կամ կուսակցական որևէ թեքում չուներ։ Իր 

առաջին «Հաղորդագրությամբ» ներկայանալով ռումինահայ համայնքին‚ «Հայ ազգաբնակ-
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չության Դեմոկրատական Կոմիտեն» որպես աշխատանքային գործունեության առաջիկա 

ծրագիր‚ հռչակեց հետևյալը. 

«Մեր հայրենակիցներու սրտին մեջ ավելի ևս արմատավորել անսահման սեր և 

նվիրվածություն՝ հանդեպ մեր մեծ հայրենիքին‚ Խորհրդային Միության‚ հանդեպ ռուս մեծ 

ժողովուրդին և եղբայրական մյուս ժողովուրդներուն՝ խորհրդանշանը խաղաղության‚ ժո-

ղովուրդներու ազատության և եղբայրության։ 

Ավելի ևս բոցավառել մեր հայրենակիցներու կիրքը հայրենի սիրով‚ խանդավառել 

զանոնք մեր հայրենիքի վերելքով։ Ավելի ևս ամրապնդել մեր որդիական կապը մեր հայ-

րենիքին հետ‚ հրահրել սերը հանդեպ մեր հայրենանվեր վարիչներուն‚ հանդեպ մեր հայ-

րենիքի աշխատավոր ժողովուրդին»։ 

Հավատարիմ գործողությունների այս ծրագրին‚ «Հայկական Դեմոկրատական 

Կոմիտեն» ինչպես Բուխարեստում‚ այնպես էլ Ռումինիայի մյուս հայաբնակ քաղաքներում 

(Կոնստանցա‚ Բրաիլա‚ Ֆոքշան‚ Կրայովա‚ Պլոեշտի և այլն) սկսում է կազմակերպել հրա-

պարակային դասախոսություններ‚ որոնց թիվը տարեկան անցնում էր հարյուրից և գերա-

զանցապես նվիրված էր Խորհրդային Հայաստանի գրականությանը‚ արվեստին‚ գիտա-

տեխնիկական նվաճումներին‚ թատրոնին‚ մշակութային ականավոր գործիչներին։ Դասա-

խոսությունները մշտապես անցնում էին «խուռն բազմության մը ներկայությամբ»։ «Կոմի-

տեի» ջանքերով հայկական համայնքում ստեղծվեց «Սայաթ Նովա» երգի ու պարի ժո-

ղովրդական անսամբլը‚ «Կոմիտաս» երգչախումբը‚ որն ի դեպ‚ հաճախ համերգներ էր 

կազմակերպում նաև Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության սահմաններից 

դուրս‚ ստեղծվեցին թատերական ու գեղարվեստական ասմունքի մի քանի խմբեր‚ 

«Հայաստանյան շաբաթ» անվան տակ պարբերաբար կազմակերպվեցին Մայր Հայրենիքի 

նվաճումները լուսաբանող ցուցահանդեսներ և այլն։ Եվ վերջապես‚ իր փաստական 

գոյությունն սկսելու հետ գրեթե միաժամանակ «Հայկական Դեմոկրատական կոմիտեն» 

սկսեց հրատարակել իր պաշտոնական օրգանը՝ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը‚ «որ կհայե-

լացնե մեր Մայր Հայրենիքի‚ Սովետական Միության և Ռումինական Ժողովրդական 

Հանրապետության նվաճումները‚ որուն էջերեն կցայտե խաղաղության‚ պայքարի և 

սոցիալիստական հայրենասիրության բոցը‚ որ արձագանք կըլլա միջազգային կացության 

և հարազատորեն կարտահայտե մեր համայնքին բաղձանքներն ու ապրումները»‚ և մի 

որոշ ժամանակ անց՝ «Սևան» պատկերազարդ հանդեսը‚ «որ իր տեսակին մեջ միակն է ամ-
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բողջ հայ սփյուռքի մեջ‚ որ կցոլացնե և կժողովրդականացնե հայրենիքի սխրագործու-

թյունները»։ 

«Հայ ազգաբնակչության Դեմոկրատական Կոմիտեն» ղեկավարվում էր փակ քվեար-

կությամբ ընտրվող «Գործադիր մարմնի» և «Կենտրոնական կոմիտեի» միջոցով։ Հասարա-

կական այդ կազմակերպության աշխատանքներին իր գործուն մասնակցությունն է բերում 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 104‚ մայիսի 18 («Հայկական դեմոկրատական կոմի-

տեի երկամյա գործունեությունը»)։ 1953 թ. № 138‚ հունվարի 18 («Հայկական 

դեմոկրատական կոմիտեի» 1952-ի գործունեութենեն»)։ 

Մայիսի 28. – Բուխարեստում արևմտահայերեն սկսում է հրատարակվել Ռումինա-

կան Ժողովրդական Հանրապետության տարածքում գործող «Հայ ազգաբնակչության դե-

մոկրատական կոմիտեի» պաշտոնական օրգան «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը։ Այն սկզբում 

խմբագրում էր Հարություն Պապոյանը‚ ապա «Հորիոնը» (Հարություն Արսլանյան)‚ Թ. Շիշ-

մանյանը‚ Տիգրան Տեր-Գրիգորյանը‚ իսկ 1960-ական թվականներից սկսում է հրատարակ-

վել «խմբագրական մարմնի մը հոգածությամբ» նշումով։ 

«Նոր կյանքը» նախ՝ իր առջև խնդիր էր դնում լայնորեն պրոպագանդել Խորհրդային 

Հայաստանի նվաճումները։ Ելնելով դրանից‚ շաբաթաթերթը պարբերաբար անդրադառ-

նում էր Մայր Հայրենիքի կյանքին‚ ցույց էր տալիս նրա նվաճումները արդյունաբերության 

և գյուղատնտեսության բնագավառում‚ ընդարձակ քաղվածքներ էր կատարում Հայաստա-

նի գրական-հասարակական և կուսակցական  պարբերականներից՝ «Սովետական գրա-

կանություն»‚ «Սովետական արվեստ»‚ «Ավանգարդ»‚ «Գրական թերթ»‚ «Սովետական Հա-

յաստան»։ «Նոր կյանքը» մշտապես զետեղում էր հայ դասական և ժամանակակից գրող-

ների՝ Ավ. Իսահակյանի‚ Դ. Դեմիրճյանի‚ Ս. Կապուտիկյանի‚  Հովհ. Շիրազի‚ Ն. Զարյանի‚ 

Գ. Էմինի‚ Վ. Անանյանի‚ Հր. Քոչարի‚ Ս. Տարոնցու‚ Աղավնու‚ Սարմենի և այլոց գեղար-

վեստական ստեղծագործությունները‚ որոնք մեծ մասամբ ռումինահայ ընթերցողին էին 

ներկայացվում դրվատական «քանի մը գիտելիք հեղինակին մասին»-ով։ 

Շաբաթաթերթի էջերում փոքր թիվ չեն կազմում հայ գիտական մտավորականու-

թյան հոդվածները։ Դրանցից են Ս. Մելիքսեթյանի հոդվածները Սունդուկյան թատրոնի և 

նրա բեմադրությունների մասին‚ Ռ. Զարյանի «Սիրանույշ» ուսումնասիրությունը‚ Զ. Բա-

շինջաղյանի «Սոցիալիզմի տնտեսական օրենքների բնույթի մասին» քննությունները‚ 
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Մկրտիչ Ներսիսյանի‚ Խիկար Բարսեղյանի‚ Գևորգ Բրուտյանի‚ Սահակ Բազյանի‚ Աշոտ 

Աբրահամյանի‚ Արշալույս Բաբայանի և այլոց՝ համապատասխան բնագավառներին նվիր-

ված մեծ ու փոքր վերլուծականները և այլն։ «Սովետական Հայաստանի կյանքեն» ընդհա-

նուր խորագրի ներքո հրատարակվող այդ նյութերը‚ ինչպես վկայում է շաբաթաթերթը‚ 

միշտ էլ կարդացվում էին անհագ ուշադրությամբ։ 

Ոչ պակաս խնամքով «Նոր կյանքը» իր էջերում արտացոլում էր Ռումինահայ հա-

մայնքի գրական-մշակութային և հասարակական-քաղաքական կյանքը։ Պարբերականը 

լայնորեն քննության առարկա էր դարձնում գաղութի բարգավաճման հետ կապվող խնդիր-

ները‚ տեղեկություններ էր հաղորդում Բուխարեստի կամ Ռումինիայի հայաբնակ այլ քա-

ղաքների դպրոցական կյանքի կամ կրթական-մշակութային գործերի մասին‚ ներկայաց-

նում էր համայնքի գրական-թատերական իրադարձությունները և այլն։ 

Շաբաթաթերթի հրատարակության հետ կապված աշխատանքներն էլ աստիճանա-

բար բանիմաց թղթակիցների մի ամբողջ համախում ստեղծեցին։ Դրանցից խմբագրի՝ Հ. 

Պապոյանի‚ հայ և ռումինահայ հասարակական կյանքին նվիրված հրապարակախոսա-

կան հոդվածները‚ «Հորիոնի» գրախոսականներն ու քննադատականները‚ Զարեհ Պլպուլի 

բանաստեղծություններն ու պոեմները‚ Եդուարդ Գոլանճյանի չափածո ստեղծագործու-

թյունները‚ Լևոն Մեսրոպի պատմվածքները‚ Չիկ Տամատյանի սրամիտ ծաղրանկարներն 

ու այլևայլ ընկերական շարժերը‚ որոշակի հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Ավելաց-

նենք‚ որ «Նոր կյանքը» ուներ կեղծանուններով հանդես եկող ոչ քիչ թվով թղթակիցներ 

(«ՈՒնկնդիր»‚ «Ներկա մը»‚ «Հանդիսական մը»‚ «Բանվոր»‚ «Իրատես»‚ «Վասպուր»‚ «Սևաչյա 

Մարտիրոս»)‚ որոնց հոդվածներն ու գեղարվեստական ստեղծագործությունները զգալի 

թիվ են կազմում։ 

«Նոր կյանքը»‚ վերջապես‚ ուներ հատուկ բաժին՝ «Թեմական կյանք» և «Առաջնոր-

դարանեն» ընդհանուր խորագրի ներքո‚ որտեղ հանգամանորեն լուսաբանվում էր Ռումի-

նահայ համայնքի հոգևոր կյանքն ու կրոնա-եկեղեցական բնույթի այլևայլ արարողություն-

ները։ Այստեղ համայնքը տեղեկացվում էր առաջիկայում կայանալիք այս կամ այն բնույթի 

հոգևոր նախաձեռնության մասին (հոգեհանգիստ‚ հանդիսավոր պատարագ‚ եկեղեցական 

տոնախմբություն)‚ հրապարակվում էր  տեղեկություններ Թեմակալ առաջնորդ Տ. Վազգեն 

ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի գործունեության վերաբերյալ (հովվական այցելություն-

ներ թեմի տարբեր քաղաքներ‚ դասախոսություններ Մայր Հայրենիքի մասին‚ հարցա-
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զրույցները)‚ վերլուծաբար ներկայացվում էր հայ լուսավորչական եկեղեցու և Ռումինա-

կան Օրթոդոքս եկեղեցու բարեկամական կապերը և այս կապակցությամբ թեմի առաջ-

նորդի վարած խելամիտ քաղաքականությունը և այլն։ 

Հասարակական-քաղաքական աննպաստ դեպքերի բերումով «Նոր կյանք» շաբաթա-

թերթը ունեցավ պարբերականության որոշ խախտումներ‚ ունեցավ ընդհատումներ‚ սա-

կայն համայնքի ջանքերով նորից կարողացավ վերականգնվել և շարունակում է իր գոյու-

թյունը առ այսօր։ 

Հունիսի 1. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս և Ծայրագույն Պատրիարք Տ.Տ. Գեորգ Զ. 

Չորեքչյանի կոնդակը՝ տրված Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից‚ նվիրված Վարդանանց և 

Ղևոնդյանց  հերոսամարտի 1500-ամյակին։ Հանձնարարվում էր արտասահմանի հայկա-

կան թեմերի բոլոր առաջնորդներին‚ հավուր պատշաճի պատարագից հետո‚ կոնդակը 

հանդիսավորաբար ընթերցել իրենց եկեղեցիներում։ 

Կոնդակից. «Անթիվ ու անհամար է շարքը այն սքանչելությանց‚ որոնք խոր-

հուրդ և փայլ են տալիս մեր պատմական անցյալին։ Այդ սքանչելություններից ու 

մեծագործություններից շատերն այժմ տարբեր ձևով են ըմբռնվում հասարա-

կական այս կամ այն խավերի կողմից։ Սակայն կա մեկը այդ հրաշագործու-

թյուններից‚ որ մեր ժողովրդի հոգում և հայրենական պատմության էջերում եղել 

է‚ կա ու կմնա հավիտյան‚ որպես անմահ ու սրբանվեր կոթող։ Այդ՝ Ավարայրի 

հոգացունցն և հիասքանչ ճակատամարտն է‚ որի 1500-ամյակի անմեռ հիշա-

տակն է տոնելու հայ հավատացյալ ժողովուրդը 1951 թ. Բուն Բարեկենդանին։ 

Ազատագրված Հայրենիքիս շենացած քաղաքներում թե գործարանային ավան-

ներում‚ բանվորական արվարձաններում թե կուլտուրական շենքերում‚ լուսա-

վորության տաճարներում թե գիտության կաճառներում‚ ամենուրեք նկարա-

զարդված են հիասքանչ գեղակերտները քաջին Վարդանա‚ շրջապատված 

Խորհրդային հաղթանակակիր հերոսների պատկերներով։ 

Եթե այսքան սրտառուչ է պատմական արժեքավորումն ու բարոյական գնահա-

տականը Ավարայրի հերոսամարտի այստեղ՝ Բնաշխարհի հարազատներիս 

շրջանում‚ ո՞չ ապաքեն ավելի են զգալու ի սփյուռս ցրվյալ վատաբախտ տա-

րագիր զավակներս‚ որոնք տակավին զուրկ են սիրեցյալ հայրենիքի գեղատեսիլ 
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երկնակամարը‚ սիրեցյալ ազգի ստեղծագործ կուլտուրական բարիքները և 

հայրենի ազգային իշխանության հզոր պաշտպանությունը վայելելու երանու-

թյունից‚ մեր տարաբախտ որդիները‚ որոնց համար ազգային-հավաքական գո-

յության բարոյական կենսատու կռվանները ազատ ու անկախ հայրենիքին ար-

ժանանալու վառ հույսերն են։ Ավարայրի ճակատամարտի‚ Վարդանանց հերո-

սագործության և Ղևոնդյանց նահատակության 1500-ամյակի համազգային և 

համաժողովրդական բազմախորհուրդ Մեծ Տոնի նախապատրաստման և հետա-

գային կատարմանը այժմեն իսկ հաղորդակից է լինելու ամեն մի հայ‚ որտեղ էլ 

նա գտնվի‚ քաղաքական ինչ կարգերում էլ նա ապրի‚ կրոնական ինչ դավանանք 

էլ նա ունենա‚ հասարակական ինչ դիրք էլ նա վայելի և կուսակցական ինչ 

համոզում էլ նա դավանի։ Ավարայրը հայ ժողովրդի բազմադարյա անցյալի վե-

հագույն ու պանծալի բարձունքն է հանդիսանում։ 

Հայ հոգևոր դասն էր‚ որ գիտակ իր վեհ կոչման ու խորհուրդին‚ նախաձեռնողը‚ 

շարունակողն ու գլխավորողը‚ կազմակերպողը‚ ոգեշնչողն ու իմաստավորողը 

հանդիսացավ ազգային-կրոնական մշակույթի և ազգային-ժողովրդական միաս-

նականության։ Սահակ Պարթև և Մեսրոպ Մաշտոց‚ Հովսեփ Հողոցիմցի թե 

Ղևոնդ Երեց‚ Գյուտ կաթողիկոս թե Հովհաննես Մանդակունի‚ Մովսես Խորենա-

ցի թե Եզնիկ Կողբացի‚ Եղիշե վարդապետ թե Ղազար Փարպեցի և ամբողջ եր-

կար շարանը այլ երանելիների ու վաստակավորների‚ ծնունդ էին հայ ժողովրդի 

և հայ եկեղեցու‚ կրողներն էին ոչ միայն հոգևոր կոչման‚ այլև դաստիարակիչը 

հայության‚ արթուն պահակողն ու պաշտպանը Ազգի ու Հայրենիքի‚ կրողն ու 

կենսագործողը ազգային-հոգևոր մշակույթի և միաժամանակ մխիթարիչն ու 

հուսադրիչը ժողովրդին վիճակված հարատև հալածանաց‚ և աղետից պահին և 

ավանդապահն ու հրահրողը‚ կրողն ու կազմակերպողը միացյալ և անկախ 

Հայաստանի‚ ազգային և ինքնիշխան պետության գաղափարների։ Հայ հոգևոր 

դասը‚ խաղաղության թե պատերազմի ժամին‚ ռազմաճակատում թե թիկուն-

քում‚ անձնուրաց արիությամբ իր ուսերին կրեց տանջանաց խաչը‚ բարձրացավ 

հայկական Գողգոթան և Խաչելության իսկ բարձունքից՝ հայրենիքի ազատու-

թյան և ազգի փրկության կոչն արեց հայ ժողովրդին։ 
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Ավարայրի հերոսամարտը հոգեզմայլ-անհասանելի բարձունքն էր ազատա-

գրական մաքառման‚ – ահա թե ինչու նա եղել է‚ կա և կմնա առհավետ ազգա-

պանծ էջը հայոց պատմության‚ հոգեզմայլ մի էջ‚ որ դարեր անընդհատ ոգեշնչել 

և մխիթարել է հայկազն սերունդներին և ազգային-քաղաքական առաքինության 

ուղիներն է պատգամել Հայրենիքին‚ Ազգին և Եկեղեցուն։ 

* * * 

Այսօր‚ աշխարհիս ընդհանուր խռովահույզ արդի վիճակում‚ այլև ազատա-

գրված մեր հայրենիքի և ազգանվեր հայ սերունդի հերոսական աշխատանքի‚ 

ստեղծագործության և մաքառման այս պատմական վայրկյանին‚ Մենք բարոյա-

կան պարտք ու պահանջ ենք զգում անսահման սիրո և երախտագիտության հի-

շատակը հավերժացնել և համազգայնորեն տոնել  ազգային-ժողովրդական և 

կրոնա-մշակութային մեծ ու նվիրական հերոսամարտի 1500-ամյակը։ 

Սրբանվեր այդ հերոսամարտի 1500-ամյակը պետք է ազգովին նվիրագործել և 

տոնակատարել հանուն վերջնական հաղթանակի այն անձնվեր գաղափարների‚ 

որոնց հաղթանակի համար իրենց առաքինի կյանքը զոհեցին Վարդանանք և 

նահատակվեցին Ղևոնդյանք։ 

Թող հաստատ մնա հայ ժողովրդի հոգեհարազատ միասնությունը և ամբողջա-

կան‚ միաձույլ համակեցությունը Հայ Բնաշխարհի հյուրընկալ ծոցում‚ որ նվի-

րական բաղձանքն է հայրենաբնակ երջանիկների և խարիսխը փրկության ու 

երջանկության Սփյուռքի վատաբախտ տարագիրների։ 

Հավետ անշարժ ու անսասան մնա լուսո խորան Սուրբ Էջմիածինը‚ որի ալե-

զարդ Գահակալը ի տվնջյան և ի գիշերի‚ ծնրաչոք և ջերմեռանդ աղոթում է Ամե-

նաբարձրյալին‚ աշխարհի խաղաղության և մարդկանց երջանկության համար։ 

Գեորգ Զ. 

Կաթողիկոս և Ծայրագույն Պատրիարք Ամենայն 

Հայոց»։ 

«Էջմիածին»‚ 1950թ. № 4-6‚ ապրիլ- հունիս(«Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս... 

Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ի կոնդակը...»)։ 

 

Հունիսի 18. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս և Ծայրագույն Պատրիարք Տ.Տ. Գեորգ Զ. 

Չորեքչյանի ծննդյան 80 և կրթական-մանկավարժական ու հասարակական գործունեու-

թյան 60-ամյակը հանդիսավորաբար նշելու համար‚ Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը մշա-
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կում է համապատասխան միջոցառումների յոթ կետից բաղկացած ծրագիր։ Այն‚ նույն օրը 

ընդունված որոշման հետ‚ ուղարկվում է Սփյուռքի բոլոր հայկական թեմերին‚ անշուշտ 

նաև՝ Ռումինահայ թեմին։ 

Ծրագրի կետերից. «1) Վեհափառ Հայրապետի հոբելյանը նշելու համար Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում տոնակատարության օր է սահմանվում այս տարվա 

սեպտեմբերի 30-ը‚ շաբաթ‚ Նորին Սուրբ Օծության անվանակոչության օրը։ Այդ 

օրը Մայր Տաճարում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ և կատարվում է Հայրա-

պետական մաղթանք‚ իսկ հաջորդ՝ կիրակի օրը տեղի է ունենալու հոբելյանա-

կան հանդես։ 

2) Վեհափառ Հայրապետի հոբելյանը նշելու համար Սուրբ Էջմիածին են հրա-

վիրվում Մայր Հայրենիքի և Սփյուռքի բոլոր թեմերի առաջնորդները և երկուա-

կան ներկայացուցիչներ յուրաքանչյուր թեմից։ Հրավիրվում են նաև քույր եկեղե-

ցիների ու այլ կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և հայ հա-

սարակական ու կուլտուրական ասպարեզի աչքի ընկնող ներկայացուցիչներ։ 

3) Վեհափառ Հայրապետի Հոբելյանը թեմերում նշվում է Էջմիածին եկած թե-

մակալ առաջնորդների և թեմական պատգամավորների վերադառնալուց հետո։ 

4) Թեմերում կազմակերպված հոբելյանական հանձնաժողովները նախապես 

մշակում են իրենց ծրագրերը‚ նշելով այն ձեռնարկումները‚ ինչ անհրաժեշտ է 

համարվում տվյալ թեմում (հրատարակություններ‚ դասախոսություններ և 

այլն)։ 

5) Հոբելյանական հանդեսներին թեմերում նախագահում են թեմակալ առաջ-

նորդները։ Հանդեսին մասնակցում են թեմական խորհուրդները‚ հոգաբարձու-

թյունները‚ եկեղեցական վարչությունները‚ բարեգործական և ազգային այլ հաս-

տատությունների ներկայացուցիչները։ Թեմական խորհուրդների հայեցողու-

թյամբ‚ հրավիրվում են տեղի քույր եկեղեցիների և կրոնական այլ կազմակեր-

պությունների ներկայացուցիչները‚ ինչպես նաև աչքի ընկնող ազգայինները։ 

7) Թեմի հոգևոր առաջնորդները Գերագույն Հոգևոր Խորհրդին են ուղարկում 

Վեհափառ Հայրապետի հոբելյանի նվիրատվությանը մասնակցող ազգայինների 

ցուցակները‚ «Էջմիածին» ամսագրում տպագրելու համար։ 

Հաստատված է Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր 

Խորհրդի կողմից»։ 
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Ծանոթ. – Չնայած նրան‚ որ Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը որոշակիորեն նշել 

էր հոբելյանի օրը՝ 1950 թ. սեպտեմբերի 30-ը‚ բայց այլևայլ պատճառներիով‚ Գե-

որգ Զ. Կաթողիկոսի հոբելյանական հանդիսությունը տեղի ունեցավ անհամե-

մատ ավելի ուշ։ 

ՊԿՊԱ‚ Գեորգ Զ. Չորեքչյանի անձնական ֆոնդ‚ № 454‚ ցուց. № 1‚ գործ. № 160 

(«Գործ Գեորգ Զ. կաթողիկոսի... մասին»)։ 

 

Հունիսի 23. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի նամակ-զեկուցագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Նորին 

Սուրբ Օծության‚ Ամենայն Հայոց Վեհափառ կաթողիկոս Գեորգ Զ.-ին»։ Զեկուցում է վերջին 

կիսամյակում Թեմում իր ծավալած հոգևոր և աշխարհիկ բնույթի գործունեության մասին։ 

Նամակ-զեկուցագիրը չի պահպանվել։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Հունիս-սեպտեմբեր. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդա-

պետ Պալճյանը հովվական այցելություն է տալիս Կոնստանցա‚ Գալաց‚ Ֆոքշան‚ Սուլինա 

(Արևելյան Ռումինինա) և այլ քաղաքներում գտնվող հայկական համայնքներին և այդ տե-

ղերի հայ հավատացյալների համար հանդես է գալիս քարոզներով։ Տ. Վազգեն վարդապե-

տը իրականացնում է նաև որոշ կազմակերպչական միջոցառումներ։ 

«Ամեն տեղ սուրբ Պատարագ մատուցանեցի‚ կենդանի խոսքով հոգեկան մխի-

թարություն տարի մեր հավատացյալ ժողովուրդին և հորդորեցի բոլորին‚ որ հա-

վատարիմ մնան Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության կարգերին‚ 

ինչպես նաև մեր հայրենիքին՝ Խորհրդային Հայաստանին և մեր Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածնին։ Ամեն տեղ խոսեցա նաև խաղաղության պահպանման 

անհրաժեշտության մասին‚ կոչ ընելով մեր ժողովուրդին‚ որ նեցուկ դառնա 

խաղաղությունը պաշտպանող բոլոր մարդկանց և այդ նպատակով կազմա-

կերպված բոլոր շարժումներուն։ Զբաղեցա նաև կազմակերպչական-վարչական 

գործերով‚ մեր համայնքներու կյանքը ավելի արդյունավոր ընթացքի մեջ դնելու 

նպատակով»։ 

Նույն տեղում։ 

Հուլիսի 2. – Ռումինահայ թեմի բոլոր եկեղեցիներում տեղի են ունենում գոհաբանա-

կան մաղթանքներ և հավուր պատշաճի քարոզներ‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս և Ծայրա-

գույն Պատրիարք Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի օծման հինգերորդ տարեդարձի առթիվ։ Բու-
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խարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում Վեհափառ Հայրապետին նվիրված քարո-

զով հանդես է գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանը։ 

«... և ուրախություն էր ինձ համար‚ – այս կապակցությամբ հետագայում գրում 

էր նա‚ – անգամ մը ևս արտահայտել մեր ժողովուրդի առաջ իմ հիացմունքի և 

երախտագիտության զգացումները‚ հանդեպ Ձերդ Սուրբ Օծության և հանդեպ 

Ձեր մեծ գործին»։ 

«Էջմիածին»‚ 1951թ. № 4-6‚ ապրիլ- հունիս («Ռումինահայ կյանքը 1950 թ.»)։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Օգոստոսի 5. -  Թբիլիսիում‚ Մոսկվայի և Համայն Ռուսիո Պատրիարք Ալեքսին‚ Հա-

մայն վրաց Կաթողիկոս-Պատրիարք Կալիստրատը և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս և Ծայ-

րագույն Պատրիարք Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանը ստորագրում են ողջ աշխարհի քրիստոնյա-

ներին ուղղված համատեղ «Դիմումը»‚ նվիրված ժողովուրդների միջև խաղաղության 

պաշտպանությանն ու քրիստոնեական եղբայրության հաստատմանը։ 

Դիմումից. «Կոչ անելով բոլոր քրիստոնյաներին պայքարելու խաղաղության 

համար‚ մենք‚ աստվածային նախախնամութամբ կարգված քրիստոնյա եկեղե-

ցիների պետերս աղոթում ենք Տեր Աստծուն‚ որպեսզի ընդհանուր խաղաղու-

թյան մեծագույն գաղափարը  հաղթանակի խառնակության և երկփեռեկության 

հանդեպ‚ և որպեսզի մենք բոլորս‚ Քրիստոսի հետևորդներս‚ լինենք ոչ միայն 

խաղաղության համար կոչ անողներ‚ այլև իրական ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՍՏԵՂԾԱ-

ԳՈՐԾՈՂՆԵՐ-ը‚ խաղարարները‚ արժանի լինելով կոչվելու‚ ըստ կոչման Քրիս-

տոսի «Որդիք Աստուծոյ»։ 

Թող անցնեն խաղաղասեր ժողովուրդների համար տագնապի և անհանգստու-

թյան այս ծանր ժամանակները‚ և թող թագավորե վստահությունը և անվտան-

գության հանգստությունը ողջ աշխարհում‚ հավիտենական խաղաղության մեջ։ 

Անձնազոհաբար և վճռապես բոլորս ծառանա՛նք չարի առջև և մեր այս 

սրբազան և արդար գործում հաղթանակե՛նք նորան ճշմարտության 

ամենահաղթ ուժով‚ աստվածային անկասկածելի օգնությամբ»։ 

«Էջմիածին»‚ 1950թ. № 7-8‚ հուլիս-օգոստոս («Դիմում Ռուսական‚ Վրացա-

կան և Հայկական եկեղեցիների պետերի՝ ուղղված ողջ աշխարհի քրիստոնյա-

ներին»)։ 



428 
 

Օգոստոսի 5. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանը‚ Տ. Արսեն քահանա Վարժապետյանի ուղեկցությամբ‚ Բուխարեստից ժամանում 

է Բակեու (Արևելյան Ռումինիա)‚ քաղաքի հայկական «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցու 

հիմնադրման հարյուրամյակին նվիրված տոնակատարությանը մասնակցելու համար։ 

«Նոր կյանք»‚ 1950 թ. № 12‚ օգոստոսի 13 («Հարյուրամյակ Բակեույի եկեղեց-

վո հիմնադրության»)։ 

Օգոստոսի 6. – Բակեու քաղաքի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում 

«հոծ բազմության մը ներկայության» Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն 

վարդապետ Պալճյանը  մատուցում է Սուրբ Պատարագ‚ որին  «ներկա էին նաև բազմաթիվ 

ռումեն հրավիրյալներ»։ 

«Այս հանդիսավոր առիթով‚ – գրում էր «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը‚ – Հայր 

Սուրբը ռումաներեն լեզվով իր բովանդակալից քարոզով պատմականն ըրավ 

հայոց գաղթին դեպի Մոլդավիա։ Ան կոչ ըրավ Ռումանահայոց‚ որ ըլլան հայրե-

նասեր հայեր և թե՛ հավատարիմ ու օրինապահ քաղաքացիներ Ռումեն Ժո-

ղովրդական Հանրապետության‚ որ բոլորիս հարազատ հայրենիքն է։ 

Առաջնորդ Հայրը վերջացուց իր խոսքերը‚ մաղթելով‚ որ խաղաղությունը 

կհաղթանակե աշխարհի վրա և մեր ժողովուրդը‚ թե՛ իր մայր երկրի՝ վերաշին-

վող ու ծաղկող Խորհրդային Հայաստանի մեջ‚ և թե՛ այստեղ՝ Ռումինական Ժո-

ղովրդավարական Հանրապետության մեջ‚ ապրի‚ աճի ու զարգանա վերելքի 

լուսավոր ճամփով‚ խաղաղասեր ու առաջադիմասեր ժողովուրդներուն հետ 

միասնաբար»։ 

Նույն տեղում։ 

Օգոստոսի 13. – Սուչավայի (Արևելյան Ռումինիա) «Սուրբ Հաճկատար» հայկական 

վանքում ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը 

«Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման» տոնի կապակցությամբ‚ մատուցում է գոհաբանա-

կան աղոթք։ 

Վանքի «ՈՒխտավորների հիշատակությանց մատյանում» այս կապակցու-

թյամբ սրբազանը կատարել է հետևյալ գրառումը. «ՈՒխտավորներ‚ երկյուղած և 

հուսացյալ‚ հայ ուխտավորներ‚ հինավուրց Սուրբ Հաճկատարի ողորմության 
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բլուրը բարձրացած‚ եկեր ենք հրաշագործ Աստվածամորը մատուցանելու 

խնդրվածքն ու աղոթքը մեր՝ ի խնդիր թողության մեր մեղքերուն‚ ի խնդիր 

փրկության մեր հոգիներուն‚ ի խնդիր խաղաղության ամենայն աշխարհի և հա-

ճության ի մարդիկ։ 

Հայ ժողովրդի դարերու այս լուսեղեն իղձը‚ որպես մաքուր և արդար աղերս‚ 

թող բախե երկնային ողորմության դռները և բարեխոսությամբ փրկչածին մոր՝ 

մեր բոլորիս «ուխտերը կատար» թող ըլլան։ 

«ՈՒղիղ եղիցին աղօթք մեր‚ որպէս խունկ առաջի քո‚ Տէր» 

Առաջնորդ Հայոց Ռումանիո‚ 

ՈՒխտավոր՝ 

Վազգեն ծ. վարդապետ»։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա. կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Քաղ-
վածքներ Հաճկատար Ս. Աստվածածին վանքի ուխտավորներու հիշատակու-
թյանց մատյանեն»)։ 

Օգոստոսի կեսեր. – Բուխարեստի «Ս. Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում Ռու-

մինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը ընդարձակ քարոզ 

է խոսում նվիրված երեք եկեղեցիների հոգևոր պետերի՝ Թբիլիսիում ստորագրած Խա-

ղաղության կոչին (տե՛ս՝ 1950 թ. օգոստոսի 5)։ 

«Էջմիածին»‚ 1951թ. № 4-6‚ ապրիլ- հունիս(«Ռումինահայ կյանքը 1950 թ.»)։ 

Սեպտեմբերի 16. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի հեռագիրը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին։ Հոգևոր 

համայնքի և իր անունից համակրանք է հայտնում երեք ինքնանկախ եկեղեցիների 

պետերի՝ Թբիլիսիում ստորագրված դիմումի առիթով (տե՛ս՝ 1950 թ. օգոստոսի 5)։ 

Հեռագիրը. «Մխիթարության և ոգևորության զգացումներով տոգորվեցան իմ և 

մեր հավատացյալների հոգիները‚ կարդալով այն սրտաշարժ դիմումը‚ որը օգոս-

տոսի 5-ին Ձերդ Վեհափառության‚ Համայն Ռուսիո Պատրիարք Ալեքսիի և 

Համայն Վրաստանի Կաթողիկոս Կալիստրատի հետ միասնաբար ուղղած եք 

աշխարհի բոլոր քրիստոնյաներին խաղաղության պաշտպանման համար‚ ընդ-
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դեմ բոլոր նրանց‚ որոնք դավեր կնյութեն ժողովուրդների կյանքի խաղաղ զար-

գացման դեմ։ Որպես խոնարհ սպասավոր հայ եկեղեցու և Ձերդ Վեհափառու-

թյան և հարազատ զավակ հայ ժողովրդի‚ որ այնքան կարիք ունի շինարար‚ խա-

ղաղ կյանքի և որպես հավատարիմ քաղաքացի Ռումինական Ժողովրդական 

Հանրապետության‚ մեր բոլոր հավատացյալների հետ կաղոթենք‚ ու կգործենք 

Ձերդ Վեհափառության խմբագրած կոչին սերտ ու ներդաշնակ գործակցու-

թյամբ‚ Ռումեն Օրթոդոքս եկեղեցվո առաջ տանելով մեր աշխատանքը‚ Ռու-

մինական Ժողովրդական Հանրապետության կոչին մեջ‚ խաղաղության պահ-

պանման և ամրապնդման համար պայքարող բոլոր պարկեշտ մարդկանց կող-

քին։ 

Ձերդ Վեհափառության ամենախոնարհ որդի‚ Թեմի 

առաջնորդ՝ 

Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյան»։ 

«Էջմիածին»‚ 1950թ. № 9-10‚ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր («Երեք ինքնանկախ 

եկեղեցիների պետերի դիմումի արձագանքները»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերա-

գույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5297 («Հեռագրեր Ռու-

մինահայ թեմից»)։ 

Հոկտեմբերի 1. – Նորին Սուրբ Օծություն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. 

Չորեքչյանի անվանակոչության տոնի առթիվ‚ ի կատարումն Ռումինահայ թեմի առաջնորդ 

Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի հրահանգի‚ Ռումինահայ թեմի բոլոր եկե-

ղեցիներում տեղի են ունենում գոհաբանական հանդիսավոր մաղթանքներ։ Բուխարեստի 

«Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում հոգևոր արարողությունը նախագահում էր թեմի 

առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1950 թ. № 19‚ հոկտեմբերի 1 («Գոհաբանական մաղթանք»)։ 

Հոկտեմբերի 8. - Բուխարեստի «Ս. Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում տեղի է 

ունենում հանդիսավոր պատարագ‚ որին հաջորդում է հոգեհանգիստ‚ նվիրված հայ 

երաժշտության դասական Կոմիտաս վարդապետի մահվան 15-րդ տարեդարձի հիշատա-

կին։ Մեծ երաժշտի մասին խոսքով հանդես է եկել Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն 

ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 
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«Մեծ շուքով հոգեհանգստյան պաշտոն կատարեցինք‚ – այս առիթով գրում է 

Սրբազանը‚ – հոծ բազմության մը ներկայությամբ‚ անմահ Կոմիտաս վարդապե-

տի հիշատակին։ Խոսեցա մեր մեծ երաժշտագետի կյանքին ու գործին մասին։ 

Կոմիտասի հիշատակը պանծացնելու համար մեր գաղութին մեջ նաև այլ հան-

դիսություններ և դասախոսություններ  կազմակերպվեցան»։ 

«Էջմիածին»‚ 1951թ. № 4-6‚ ապրիլ- հունիս («Ռումինահայ կյանքը 1950 թ.»)։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ «Նոր կյանք»‚ 1950 թ. № 20‚ 

հոկտեմբերի 8 («Հոգեհանգիստ Կոմիտաս վարդապետի մահվան 15-րդ տա-

րելիցին առթիվ»)։ 

Հոկտեմբերի 15. – Բուխարեստի հայկական «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում 

տեղի է ունենում հանդիսավոր պատարագ‚ նվիրված «Թարգմանչաց տոնին»։ Ելույթով 

հանդես է գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճ-

յանը։ 

«Բացառիկ շուքով Սուրբ Պատարագ մատուցանեցինք նաև Թարգմանչաց տո-

նի առթիվ‚ – հետագայում գրում էր Վազգեն վարդապետը‚ – խոսեցա մեր Ոսկեդ-

րի և ի մասնավորի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի կյանքին և գործին մասին‚ քարո-

զիս վերջավորության հիշելով ու ընդգծելով այն նոր ոսկեդարը‚ զոր հայ ժողո-

վուրդի զավակները այսօր կկերտեն‚ մեր հազարամյա պատմության այս փառա-

հեղ ժամանակաշրջանին»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ «Նոր կյանք»‚ 1950 թ. № 21‚ 

հոկտեմբերի 15 («Թարգմանչաց տոնի առթիվ»)։ 

Հոկտեմբերի 26. – Ի կատարումն Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրա-

գույն վարդապետ Պալճյանի հրամանի‚ թեմի բոլոր հայկական եկեղեցիներում հանդիսա-

վորաբար ընթերցվում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի՝ Վարդա-

նանց հերոսամարտի 1500-ամյակի տոնակատարությունը ըստ ամենայնի նշելու վերաբեր-

յալ Հայրապետական կոնդակը։ Բուխարեստի հայկական «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղե-

ցում‚ հավուր պատշաճի մատուցված Սուրբ Պատարագից հետո‚ մեծաքանակ հավատաց-

յալների ներկայությամբ‚ Հայրապետական կոնդակը ժողովրդին է ներկայացնում Թեմի 

Առաջնորդը։ 



432 
 

«Հոգեկան մեծ հրճվանքով ստացանք Ձերդ Վեհափառության սրբատառ կոն-

դակը‚ – այս առիթով հետագայում գրում էր Տ. Վազգեն վարդապետը‚ – Մեր 

ազգն ու եկեղեցին երախտապարտ են Ձերդ Սուրբ Օծության‚ սույն մեծ նախա-

ձեռնության համար‚ այլ նաև վերոհիշյալ կոնդակին համար‚ որ հայ ժողովուրդի 

բազմադարյա պատմության հարազատ ոգին մարմնավորող և վերակենդանաց-

նող բոցավառ հայրենասիրական շունչով զեղուն Հայրապետական թուղթ մըն է‚ 

որ անտարակույս թե՛ պիտի ոգևորե ու ներշնչե ոչ միայն զմեզ‚ այսօրվաններս‚ 

այլ նաև գալիք սերունդները՝ մեր երանելի ու երջանկահիշատակ մեծ հայրա-

պետներու կողքին։ 

Սույն կոնդակը կարդացի հանդիսավոր կերպով‚ եկեղեցվո մեջ‚ հավատացյալ 

ժողովուրդի ներկայությամբ»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1950 թ. № 23‚ հոկտեմբերի 29 («Հայրապետական կոնդակի ըն-
թերցում»)։ «Էջմիածին»‚ 1951թ. № 4-6‚ ապրիլ- հունիս («Ռումինահայ կյանքը 
1950 թ.»)։ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 
1‚ գործ № 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։  

 

Նոյեմբեր. – Բուխարեստում Վարդգես Խաթենեսյանի խմբագրությամբ արևմտահա-

յերեն սկսում է հրատարակվել «Հայ ազգաբնակչության դեմոկրատական կոմիտեի» երկ-

րորդ պաշտոնական օրգանը՝ «Սևան» ամսագիրը։ Իր գոյությունը դադարեցնում է 1958 թ. 

հոկտեմբերին։ 

Առաջաբանը. («Երկու խոսք») - «Ռումեն Ժողովրդական Հանրապետության 

«Հայ ազգաբնակչության դեմոկրատական կոմիտեն» իր պաշտոնական օրգան 

«Նոր կյանք» շաբաթաթերթի կողքին (տե՛ս մեզ մոտ 1958 թ. մայիսի 28. Ս.Շ.) լույս 

կընծայե ներկա առաջին համարը «Սևան» պատկերազարդ ամսագրին‚ որ պար-

բերաբար պիտի ցոլացնե մեր Մայր Հայրենիքի՝ Խորհրդային Հայաստանի հոյա-

կապ վերելքն ու սոցիալիզմի կառուցման ճամբուն վրա ձեռք բերած աննախըն-

թաց նվաճումները։ 

Կհրատարակենք սույն պատկերազարդ հանդեսը՝ հայերեն և ռումաներեն բա-

ցատրություններով‚ նկատի ունենալով‚ որ մեր նոր սերունդին մեկ մասը բավա-

րար չափով ծանոթ չէ մայրենի լեզվին։ Երկրորդ՝ մեր ցանկությունն է ռումեն 

հայրենակիցներու ևս ծանոթացնել Մայր Հայրենիքի հսկա առաջադիմություն-

ներին։ Բնականաբար‚ ամենեն առաջ մենք կզգանք սույն հրատարակության 
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տեխնիկական և այլ թերիները‚ հատուկ՝ սկզբնական շրջանի։ Սակայն վստահ 

ենք‚ թե իբրև առաջին գործ‚ մեր ընթերցողները պիտի ուզեն ջերմորեն գնահա-

տել զայն‚ որ արդյունք է նյութական և բարոյական մեծ զոհողություններու։ 

Որովհետև‚ թեև համեստ իր հնարավորություններով, կկարծենք‚ թե «Սևան» 

կուգա մեծ պակաս մը լրացնել մեր գաղութին մեջ»։ 

Նոյեմբերի 5. – Ռումինական Հանրապետության տարածքում գտնվող բոլոր հայկա-

կան եկեղեցիներում Ս. Պատարագի ավարտից հետո‚ տեղի է ունենում գոհաբանական 

հանդիսավոր մաղթանքներ‚ ի պատիվ Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ Հեղափոխու-

թյան 33-րդ տարեդարձին։ Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում‚ 

խուռն բազմության ներկայությամբ‚ գոհաբանական մաղթանքի այդ արարողությունը 

նախագահում էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճ-

յանը‚ ով և հանդես է գալիս հավուր պատշաճի ընդարձակ քարոզով։ 

«Էջմիածին» ամսագիրը‚ տարաբախտաբար‚ մեջ է բերել Տ. Վազգեն վարդապե-

տի քարոզից մի հատված միայն։ Քանի որ քարոզն ամբողջությամբ մեզ գտնել 

չհաջողվեց‚ ուստի մեջ ենք բերում միայն այդ հատվածը։ 

«Հոկտեմբերյան Մեծ Հեղափոխությունը‚ որքան աշխարհիկ ըմբռնումով և քա-

ղաքական իմաստով մեծ է‚ նույնքան ալ մեծ է հոգեկան ու բարոյական իմաս-

տով‚ քանի որ ան գործնականացուց և կշարունակե տարածել մարդոց և ազգե-

րու մեջ արդարություն‚ հավասարություն և եղբայրություն‚ ձգտելով համա-

մարդկային և համաշխարհային խաղաղության մը իրականացման։ Այս չըմ-

բռնեցին մարդիկ և միայն Հուկտեմբերյան հեղափոխությունը և անոր գաղափա-

րականն էր‚ որ իրականացուց զայն‚ վերածելով մարդոց ու ժողովուրդներու 

կյանքին մեջ փրկարար ու մեծ հեղաշրջումի մը ոսկին‚ մանավանդ հայ ժողո-

վուրդին համար‚ առանց որուն իսպառ կորսված պիտի ըլլար հայը իր վտանգ-

ված գոյությամբ»։ 

«Էջմիածին»‚ 1950թ. № 11-12 նոյեմբեր-դեկտեմբեր («Սփյուռքում»)։ «Նոր 

կյանք»‚ 1950 թ. № 24‚ նոյեմբերի 5 («Գոհաբանական մաղթանք»)։  

 

Նույն օրը երեկոյան. – Բուխարեստի «Հայ Մշակույթի տան» կենտրոնական դահլի-

ճում տեղի է ունենում հոբելյանական հանդիսավոր նիստ‚ նվիրված Հոկտեմբերյան Սո-

ցիալիստական Մեծ Հեղափոխության 33-րդ տարեդարձին։  
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Հանդիսավոր նիստին հրավիրված էր նաև Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն 

ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1950 թ. № 24‚ նոյեմբերի 12 («Հայ մշակույթի տան մեջ»)։ 

Նոյեմբերի 7. – Բուխարեստի Խորհրդային դեսպանատանը‚ դեսպան Ս.Ի. Քաֆթա-

րաձեն կազմակերպում է հանդիսավոր ընդունելություն ի պատիվ Հոկտեմբերյան Սոցիա-

լիստական Մեծ հեղափոխության 33-րդ տարեդարձի։ 

Հանդիսավոր ընդունելությանը Ռումինիայի հայկական թեմի անունից հրավիրված 

էր նաև Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1950 թ. № 24‚ նոյեմբերի 12 («Սովետական դեսպանատան ըն-

դունելությունը»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 

409‚ ցուց. № 1‚ գործ. № 5308 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նոյեմբերի 16. – Բուխարեստում‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրա-

գույն վարդապետ Պալճյանը Ռումինիայում գտնվող այլ դավանությունների առաջնորդնե-

րի հետ համատեղ ստորագրում է Աշխարհի խաղաղության պաշտպանության ուղերձը‚ 

որն ուղարկվում է Վարշավայում գումարված Խաղաղության կողմնակիցների Համաշխար-

հային երկրորդ կոնգրեսին։ 

«Էջմիածին»‚ 1951թ. № 4-6‚ ապրիլ- հունիս («Ռումինահայ կյանքը 1950 թ.»)։ 

Նոյեմբերի 22. – Բուխարեստում «ԱՌԼՈՒՍԻ»‚ «Հայ ազգաբնակչության դեմոկրա-

տական կոմիտեի» և Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի նախաձեռնությամբ  սկսում է անցկացվել կրթական-մշակութային բնույթի միջո-

ցառումների շարք «Խորհրդային Սոցիալիստական Հայաստանի շաբաթ» ընդհանուր խո-

րագրի ներքո։ Այդ օրը տեղի է ունենում Հայաստանից ստացված գիտա-գեղարվեստական 

գրականության և Խորհրդային Հայաստանի շինարարությանը նվիրված ֆոտոնկարների 

ցուցահանդեսի բացումը‚ «զոր կատարեց Դինար Մարգարյան և բանախոսեց Տիգրան Տեր-

Գրիգորյան»։ Ցուցահանդեսին ներկա էին Ռումինական կառավարության և Խորհրդային 

դեսպանատան բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ (Միրոն Կոնստանտինեսկու‚ Ցիկո‚ 

Պըլըչեանու‚ Ա.Վ. Զոտով‚ Ս.Ս. Սպանդարյան‚ Ի.Ա. Մաքսիմովսկի)‚ ինչպես նաև «ազգային 

մարմիններու ներկայացուցիչներ‚ իրենց գլուխ ունենալով թեմիս առաջնորդ Վազգեն 

ծայրագույն վարդապետ Պալճյան»։ Նոյեմբերի 23. – Քաղաքի «Ստեփան Շահումյան» 

ակումբում տեղի է ունենում գրական-գեղարվեստական երեկո‚ որտեղ զեկուցումով 

հանդես է գալիս Արշակ Նազարյանը։ Թեմա՝ «Խորհրդային Հայաստանի քաղաքներու և 

գյուղերու վերաշինությունը»։ Նոյեմբերի 24. – Ռումինա-Խորհրդային բարեկամության 
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ԱՌԼՈՒՍԻ մշակութային տան դահլիճում Տիգրան Տեր-Գրիգորյանի բացման խոսքից և 

Միխայիլ Կավիցի «Խորհրդային Հայաստանի և նրա երաժշտական վերելքի մասին» 

վերնագիրը կրող զեկուցումից հետո տեղի է ունենում Բուխարեստի հայկական երգի-

պարի անսամբլների միացյալ համերգ և երեկույթ‚ որը «իրապես գեղարվեստական վայելք 

մը պատճառեց մանավանդ ռումեն ունկնդիրներուն»։ Նոյեմբերի 25.- Նույն դահլիճում տե-

ղի է ունենում համերգ‚ որի սկզբից‚ Հայաստանի նվաճումներին նվիրված ռումիներեն զե-

կուցումով հանդես է գալիս Օտտո Օրարուն։ «Ընկեր դասախոսը նախ նկարագրեց նախա-

խորհրդային Հայաստանի ողբալի վիճակը‚ հետամնաց երկրագործությունը‚ խեղճ ճար-

տարարվեստը‚ տգիտությունը‚ ջարդերը‚ դաշնակներու անհարազատ և անարգ ռեժիմը‚ ... 

ապա վեր հանեց այն ծաղկյալ վիճակը‚ զոր կներկայացնեն այսօր Խորհրդային Հայաս-

տանի ճարտարարվեստը‚ երկրագործությունն ու արվեստները»։ Նոյեմբերի 26. – ԱՌԼՈՒ-

ՍԻ մշակութային տան նույն դահլիճում «Հորիոնի» (իմա.՝ Հարություն Արսլանյան)՝ Հայաս-

տանի թատերական արվեստի ծաղկուն վիճակի մասին հակիրճ զեկուցումից հետո‚ հայ-

ազգի սիրողական մակարդակի դերասանների ուժերով տրվում է թատերական ներկայա-

ցում ռումիներենով։ Ներկայացվում է Աուրել Պարանկայի «Տատասկը» զավեշտը («Յարպա 

տեա»)‚ որը «հաջող խաղարկություն մը եղավ‚ ջերմ ծափեր խլելով ներկաներեն»։ 

Նոյեմբերի 27. – Ռումինական ռադիոն հաղորդում է հին և միջնադարյան հայկական դա-

սական երաժշտություն։ Նույն ծրագիրը որոշ հավելումներով կրկնվում է նաև նոյեմբերի 

28-ին և տևում է մոտ մեկ ժամ։ «Ռադիո ժամին բացումը կատարվեցավ Խորհրդային Միու-

թյան և Խորհրդային Հայաստանի հիմներով‚ որոնցմե վերջ հայերեն լեզվով խոսեցավ ընկ. 

Հ. Պապոյան և ռումաներեն լեզվով դոկտ. Գր. Բամպուքճյան»։ Ինչպես վկայում է մամուլը 

«Մեր երգերը մասնավոր հաճույքով և հետաքրքրությամբ ունկնդրվեցան ռումեն հասարա-

կության կողմե»։ Նոյեմբերի 29. – Բուխարեստի «Աթենեում» թատրոնի դահլիճում տեղի է 

ունենում Հայաստանի Խորհրդայնացման 30-րդ տարեդարձին նվիրված հանդիսավոր 

նիստ‚ որը կազմակերպել էր ԱՌԼՈՒՍԻ ընդհանուր խորհուրդը և «Հայկական դեմոկրա-

տական կոմիտեն»։ Հանդիսավոր նիստին իրենց ներկայությունն էին բերել «ազգային 

մարմիններու ներկայացուցիչներ‚ գլխավորությամբ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետի»։ 

Այս բոլորից բացի‚ դահլիճում կազմակերպված էր Խորհրդային Հայաստանի 30-ամ-

յա նվաճումները ներկայացնող ցուցահանդես‚ որի «Տպավորությունների գրքում» իրենց 

կարծիքն էին գրում ցուցահանդեսի այցելուները‚ որոնց թվում նաև՝ թեմի առաջնորդ Տ. 

Վազգեն Պալճյանը։ Դեկտեմբերի 4-ին «տեղի ունեցավ համանվագային մեծ համերգ մը‚ 
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Սովետահայ մեծ երաժիշտներու գործերու կատարումով պետական ֆիլհարմոնիայի կող-

մե‚ որուն հաջողությունը աննախընթաց եղավ»։ 

«Սևան (ամսագիր)»‚ 1950 թ. № 2‚ փետրվար («Խորհրդային Հայաստանի 30-

րդ պանծալի տարեդարձի հանդիսությունները Բուխարեստի մեջ»)։ «Նոր 

կյանք»‚ 1950 թ. № 28‚ դեկտեմբերի 3 («Փառաշուք հանդիսություններ ի պատիվ 

Խորհրդային Հայաստանի երեսնամյակին»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն 

Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ. № 5318 («Ռումինահայ թեմի 

գրագրությունը...»)։ 

Նոյեմբերի 30. – Ստանալով «Էջմիածին» ամսագրի հուլիս-օգոստոսյան համարը (№ 

7-8)‚ որն ամբողջապես նվիրված էր Թբիլիսիում կայացած Երեք եկեղեցիների պետերի 

խորհրդաժողովին (տե՛ս մեզ մոտ՝ 1950 թ. օգոստոսի 5)‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. 

Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը‚ ամսագրի բոլոր նյութերը թարգմանում է 

ռումիներեն և ներկայացնում է Ռումինական Օրթոդոքս եկեղեցու Պատրիարք Ժուստին-

յանին‚ «որ մեծ հետաքրքրությամբ և գոհունակությամբ ընդունեց զայն»։ 

«Ամենապատիվ Պատրիարք Հայրը‚ – այս կապակցությամբ գրում էր «Նոր 

կյանք» շաբաթաթերթը‚ – ջերմ ընդունելության մթնոլորտի մը մեջ‚ իր գոհունա-

կությունը հայտնեց Թեմիս առաջնորդին‚ ինչպես և իր հիացումը՝ մեր Մայր 

Աթոռի պաշտոնաթերթի նկատմամբ‚ այս առթիվ իր օրհնությունը տալով ռումի-

նահայ հավատացյալ ժողովուրդին»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ. № 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ «Նոր կյանք»‚ 1950 թ. № 

28‚ դեկտեմբերի 3 («Հաղորդագրություն Ժուստինյան Պատրիարքին հետ 

հանդիպման...»)։  

Դեկտեմբերի 10. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում 

տեղի է ունենում գոհաբանական հանդիսավոր արարողություն‚ նվիրված հայ միջնադար-

յան գրականության դասական‚ ականավոր բանաստեղծ‚ փիլիսոփա‚ ժամանակի հայ երգ-

արվեստի մեծ գիտակ Գրիգոր Նարեկացու ծննդյան հազարամյակին։ Մեծաշուք այս հան-

դիսության պատվավոր հյուրերի թվում էին. Ռումինական օրթոդոքս եկեղեցու ամենա-

պատիվ Պատրիարքի փոխանորդներ՝ գերաշնորհ դոկտ. Անտիմ սրբազան եպիսկոպոս և 

գերաշնորհ Թեոկտիսդ եպիսկոպոս‚ Բուխարեստի Աստվածաբանական ֆակուլտետի ռեկ-

տոր‚ Ռուս և Բուլղար օրթոդոքս եկեղեցիների ներկայացուցիչներ՝ արժանապատիվ Տ.Տ. 

Պավել Ստատով և Կլիմենտ‚ ակադեմիկոս‚ պրոֆեսոր Գալա-Գալակտիոն‚ հայագետ‚ 

դոկտոր-պրոֆեսոր Վլադ Բընըցիանու‚ «Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի» փոխքար-
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տուղար Տիգրան Տեր-Գրիգորյան‚ ինչպես նաև աստվածաբանական ֆակուլտետի պրո-

ֆեսորներ‚ ռումին հոգևորականներ‚ ռումինահայ այլևայլ հասարակական կազմակերպու-

թյունների ներկայացուցիչներ։ 

Գրիգոր Նարեկացու կյանքի ու գործի մասին ռումիներեն զեկուցումով և Նարեկացու 

«Մատյանի...» հատվածների՝ իր կատարած ռումիներեն չափածո թարգմանությունների ըն-

թերցումով հանդես է գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն 

վարդապետ Պալճյանը։ 

«Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի ծննդյան հազարամյակի առթիվ‚ – այս կապակցու-

թյամբ գրում էր Տ. Վազգեն վարդապետը‚ – հանդիսավոր մթնոլորտի մը մեջ‚ 

կազմակերպեցինք դասախոսային և կրոնական երեկո մը‚ հայ և ռումեն հրա-

վիրյալներու խուռն բազմության մը ներկայության։ Իր տեսակին մեջ մեր 

գաղութին համար աննախընթաց երևույթ մը եղավ և խոր տպավորություն թո-

ղուց մանավանդ օտար հյուրերուն վրա։ 

Եկեղեցական կարճ արարողութենե մը հետո‚ ռումին լեզվով ուսումնասիրու-

թյուն մը կարդացի մեծ Նարեկացիի կյանքին և անոր գրական գործերուն մասին‚ 

վերլուծելով մանավանդ անոր գլուխգործոց «Ողբերգությունը»։ Մեկ ժամ տևող 

դասախոսության հաջորդեց արտասանությունը՝ իմ կողմե ռումիներենի թարգ-

մանված հատվածներու «Ողբերգության Մատյանին»‚ ապա մեր եկեղեցվո երգ-

չախումբը կրոնական երաժշտության համերգ մը կատարեց մեծ հաջողությամբ։ 

Սույն հանդիսությունը միաժամանակ փառավոր առիթ մը եղավ հայ և ռումեն 

եկեղեցիների և ժողովուրդներու բարեկամության ու փոխադարձ գնահատման 

արտահայտության‚ տրված ըլլալով մանավանդ‚ որ բազմաթիվ ռումին հոգևո-

րականներ և մտավորականներ իրենց ներկայությամբ պատասխանած էին մեր 

հրավերին։ 

Հանդիսության վերջավորության‚ ի պատասխան իմ շնորհակալության և 

ողջույնի խոսքին‚ բեմ բարձրացավ Անտիմ սրբազան հայրը և իր գնահատանքի 

և խոր գոհունակության զգացումները հայտնեց հանուն Ռումեն օրթոդոքս եկե-

ղեցվո և ջերմ բարեմաղթություններ ըրավ Հայաստանյայց եկեղեցիին և անոր 

Վեհափառ Հովվապետ Գեորգ 6-րդ շնորհազարդ կաթողիկոսին։ 
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Ապա ընդունելություն մը տեղի ունեցավ Առաջնորդարանիս մեջ բարձրաստի-

ճան հյուրերու ներկայության»։ 

«Էջմիածին»‚ 1951թ. № 1-3‚ հունվար-մարտ («Հանդիսություն Գրիգոր Նարե-
կացիի հազարամյակի առթիվ»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խոր-
հուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ. № 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրու-
թյունը...»)։ 

Նույն օրը. – Գրիգոր Նարեկացու ծննդյան հազարամյակի առթիվ տեղի ունեցած հո-

գևորական-հասարակական արարողության ավարտից հետո‚ բարձրաստիճան հյուրերը 

Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետի ղեկավարությամբ‚ այցելում են Բու-

խարեստի «Հայ մշակույթի տանը» կազմակերպված Խորհրդային Հայաստանի շինարա-

րությանը նվիրված ցուցահանդեսը։ Հյուրերի ընդհանուր տպավորությունը եղել է հիա-

ցական‚ նրանք Հայաստանի արդյունաբերության‚ շինարարության‚ գիտական-մշակութա-

յին կյանքի հետ կապված բազմաթիվ հարցերով դիմել են Վազգեն վարդապետին‚ ստանա-

լով հանգամանալից և գոհացուցիչ պատասխաններ։ 

«Նոր կյանք»‚ 1950 թ. № 30‚ դեկտեմբերի 17 («Հանդիսություններ Գրիգոր Նա-

րեկացիի հազարամյակի առթիվ»)։ 

Դեկտեմբերի 19. – Բուխարեստում‚ Ռումինական օրթոդոքս եկեղեցու Պատրիարքա-

րանում‚ Պատրիարք Ժուստինյան սրբազանի նախաձեռնությամբ‚ տեղի է ունենում Ռում-

նական Ժողովրդական Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր դավանանքների հո-

գևոր առաջնորդների խորհրդակցություն (բացառությամբ կաթոլիկ եկեղեցու ներկայա-

ցուցչի‚ ով չէր եկել)‚ նվիրված խաղաղության պաշտպանությանը։ Մասնակիցները «ոգևո-

րության մթնոլորտի մը մեջ» միաձայն ընդունում են կոչ խաղաղության պաշտպանության 

մասին‚ որը հրապարակվում է ռումինական պաշտոնական մամուլում դեկտեմբերի 23-ին‚ 

և որոշում են այն մասսայականացնել իրենց եկեղեցիներում։ Խորհրդակցությանը մաս-

նակցում էր և դավանանքների մյուս ներկայացուցիչների հետ կոչը ստորագրել էր Ռումի-

նահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 

«Սույն խորհրդակցությունում հայ եկեղեցու անունից խոսք է ասել Առաջնորդ 

Հայրը (իմա՛.՝ Տ. Վազգեն Պալճյանը. Ս.Շ.)‚ խոստանալով խաղաղության պահ-

պանման գործում հայ ժողովրդի նպաստը բերել Ռումինական Ժողովրդական 

Հանրապետությանը‚  որը Խորհրդային Միության կողքին պայքարում է խաղա-
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ղության օգտին։ Առաջնորդ հայրը հայտարարել է‚ թե հայ ժողովուրդն անվարան 

ընտրում է խաղաղությունը‚ կառուցումն ու կյանքը»։ 

«Էջմիածին»‚ 1951թ. № 4-6‚ ապրիլ- հունիս («Ռումինահայ կյանքը 1950 թ.»)։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ. 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Դեկտեմբերի 24. – Բուխարեստում հրատարակվող ռումինական «ՈՒնիվեր-

սուլ» օրաթերթում ռումիներեն հրատարակվում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն 

Պալճյանի կոչը ի նպաստ խաղաղության պաշտպանության։ «Հոգեշնորհ վարդապետը իր 

կոչում ընդգծել է հայ եկեղեցու և հայ ժողովրդի խաղաղասիրական ոգին ու ձգտումները և 

անխախտ հավատք հայտնել խաղաղության գործի հաղթանակի շուրջ»։ 

«Էջմիածին»‚ 1951թ. № 4-6‚ ապրիլ- հունիս («Ռումինահայ կյանքը 1950 թ.»)։ 

Դեկտեմբերի 24. - «Նոր կյանքը» (№ 31) հրատարակում է Ռումինահայ թեմի առաջ-

նորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի ելույթի լրիվ տեքստը‚ որով նա հանդես 

էր եկել Ռումինական Հանրապետության տարածքում գտնվող բոլոր դավանանքների 

եկեղեցիների առաջնորդների՝ Բուխարեստում կայացած խորհրդակցության ժամանակ 

(տե՛ս մեզ մոտ՝ 1950 թ. դեկտեմբերի 19)։ 

Վազգեն վարդապետի ելույթը. «Հայ եկեղեցվո անունով‚ թույլ տվեք‚ նախ՝ շնոր-

հակալության խոսք ուղղել Ամենապատիվ Ժուստինյան պատրիարք հոր‚ որ մեզ 

այստեղ համախմբելով՝ խաղաղության այս սեղանին շուրջ‚ առիթը կստեղծե 

միջդավանական համերաշխ ու սերտ գործակցության մը‚ ընկերային-հայրենա-

սիրական կենսական հարցերու շուրջ‚ առիթ մը նաև‚ որով մենք՝ զանազան 

եկեղեցիներու ներկայացուցիչներս‚  պիտի կարողանանք մեր սրտաբուխ նպաս-

տը բերել մեր սիրելի հայրենիքին՝ Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետու-

թյան բարեխնամ կառավարության‚ որ Խորհրդային մեծ Միության կողքին‚ 

առաջապահ դիրքերու վրա‚ կպայքարի աշխարհի խաղաղության սիրույն։ 

Որպես զավակը ժողովուրդի մը‚ որ անցյալի մեջ զարհուրելի չափերով տառա-

պած և տուժած է իմպերիալիստական մրցություններու և պատերազմներու հե-

տևանքով‚ կրնամ անվերապահ կերպով հայտարարել‚ թե պատերազմի և խա-

ղաղության‚ ավերումի և կառուցումի‚ մահվան և կյանքի միջև հայ ժողովուրդը 
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առանց վարանումի‚ հոգվով ու մարմնով և բարձրաղաղակ կոչերով կընտրե խա-

ղաղությունը‚ կառուցումը և կյանքը։ 

Ներշնչված Սուրբ Էջմիածնի‚ Ամենայն Հայոց Հայրապետի սրբազան կոչերեն և 

կանգնած Ռումեն օրթոդոքս եկեղեցվո ու Ձեր բոլորիդ կողքին‚ հանուն մեր թե-

մին և մեր ժողովուրդին‚ կհայտնեմ իմ ամբողջական հարումը‚ ոգևորությամբ և 

հաստատակամությամբ այն կոչին‚ որ մեր բոլորիս անունով պիտի ուղղինք մեր 

հավատացյալ ժողովուրդներուն‚ հանուն խաղաղության պահպանման և ամրա-

պնդման»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ. № 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ «Նոր կյանք»‚ 1950 թ. № 

31‚ դեկտեմբերի 24 («Ռ.Ժ. Ռեսպուբլիկայի դավանությանց պետերու քաղա-

քական մեկ նոր ակտը...»)։ 

1 9 5 1 

Հունվարի 6. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում‚ Ռու-

մինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը հավատացյալների 

առջև ընթերցում է Ռումինիայում գտնվող բոլոր դավանությանց պետերի համատեղ ըն-

դունած կոչը՝ Խաղաղության պաշտպանության մասին։ Նույն ընթերցումը կրկնվում է նաև 

հաջորդ օրը՝ հունվարի 7-ին։ 

Նույն տեղում։ 

Հունվարի 7. – Ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 33)‚ ռումիներեն բնա-

գրից կատարված արևմտահայերեն թարգմանությամբ‚ հրատարակում է Ռումինահայ թե-

մի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի՝ ռումինական «ՈՒնիվերսուլ» 

օրաթերթում հրատարակված կոչը‚ որը նվիրված էր խաղաղության պաշտպանությանը 

(տե՛ս մեզ մոտ՝ 1950 թ. դեկտեմբերի 24)։ 

Կոչը. «Բարի մարդիկ‚ քրիստոնյա եղբայրներ. եթե մենք իրապես հավատանք 

մեր Աստծույն և  զայն կսիրենք անկեղծ սրտով‚ մեր ամբողջ հոգվով և մեր բոլոր 

ուժերով‚ աշխարհավեր նոր պատերազմի մը սպառնալիքին տակ գտնվող այս 

վտանգալից օրերուն‚ բոլորս միասին համախմբվինք ու մեր մտածումներով և 

գործերով միանանք խաղաղասեր մարդկանց հետ‚ միանանք մեր թանկագին 

հայրենիքի՝ Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության ծոցին մեջ խաղա-
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ղության համար պայքարող խաղարարար բոլոր մարդկանց հետ‚ պաշտպանելու 

համար մեր զավակներու կյանքը‚ մեր օջախներն ու մեր հայրենիքը։ 

Իբրև հնադարյա քրիստոնյա եկեղեցիի ծառայող հոգևորական և որպես զավա-

կը ժողովուրդի մը‚ որ իր դժբախտ անցյալին մեջ պատերազմներու և արշա-

վանքներու անխնա հարվածներով վիրավոր կյանքի մը բոլոր դառնությունները 

ցմրուր ըմպեց‚ երբ այլևս կարելի չէր մնալ մեր հայրենի հողին վրա‚ մենք կա-

տենք պատերազմը մեր խոր գիտակցությամբը և կդատապարտինք պատե-

րազմի բոլոր գրգռիչները‚ որոնք իմպերիալիստական շահերու համար մահաց-

նել կուզեն միլիոնավոր անմեղ մարդիկ։ 

Ահավասիկ թե ինչու մենք չենք կամենար պատերազմ։ 

Մեր ջերմագին աղոթքը խաղաղասեր բոլոր ժողովուրդներու աղոթքն է‚ որ 

մարդիկ խաղաղության մեջ ապրին և յուրաքանչյուրը իրեն հատուկ կերպով 

հյուսե կյանքի փառավոր երգը։ 

Տա Աստված‚ որ մարդասպան զենքերու կործանիչ փոթորիկը‚ զոր կուզեն 

շղթայազերծել արևմուտքի մարդիկ իրենց ոսկի դեզերու բարձունքեն‚ խորտակ-

վի խաղարարներու կամքին առջև‚ պարզ‚ բայց իրենց թիվով՝ ամբողջ աշխարհը 

ներկայացնող մարդկանց կամքին առաջ։ 

Անխախտ հավատք ունենանք խաղաղության և բարիին ուժերուն վրա‚ վասն 

զի‚ ինչպես Պողոս Առաքյալ կըսե «ահա գիշերը կվերջանա և առավոտը կմոտե-

նա»»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ. № 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հունվար. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճ-

յանը շնորհավորական հեռագիր է ուղարկում Բուխարեստից՝ Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց 

Ծայրագույն Պատրիարք և Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանին‚ Ամանորի և Ս. Ծննդյան 

տոների առթիվ։ 

«Էջմիածին»‚ 1951թ. № 1-3‚ հունվար- մարտ («Պաշտոնական»)։ 
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Հունվարի 20. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի նամակ-զեկուցումը Բուխարեստից Էջմիածին «Նորին Սուրբ Օծության Ամենայն 

Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Զեկուցում է 1950 թվականի երկրորդ 

վեցամսյակի ընթացքում իր ծավալած հոգևոր-հասարակական բնույթի լայն գործունեու-

թյան և Ռումինական կառավարության՝ Ռումինահայ համայնքի նկատմամբ ցուցաբերվող 

բարեհաճ վերաբերմունքի մասին։ 

Նամակից. «Նախ՝ անգամ մը ևս կուզիմ շեշտել‚ թե Ռումեն Ժողովրդական 

Հանրապետության բարեխնամ կառավարությունը‚ Դավանության նախարարու-

թյան միջոցավ մեր թեմին հատկացուց մոտ 1.500.000 լեյի նպաստ մը‚ որուն մոտ 

1.000.000 լեյը հոգևոր դասուն ամսաթոշակները կներկայացնեն 1950-ի տարվան 

համար‚ իսկ մնացյալ 400.000 լեյը տրամադրված է մեր թեմի եկեղեցիներու նորո-

գության և այլևայլ կարիքներուն համար (տե՛ս մեզ մոտ. 1950 թ. սկիզբ)։ 

Թեմիս գավառներու եկեղեցական համայնքները թեև իրենց անցյալի եկամուտ-

ները այլևս չունին‚ տրված ըլլալով որ կալվածները այժմս հասույթի աղբյուրներ 

չէին ներկայացներ‚ սակայն շնորհիվ հավատացյալներու համեստ լումաներուն 

և պետական նպաստին‚ գործերը առհասարակ բավարար չափով մը բնականոն 

վիճակի մեջ կգտնվին։ Մեր գավառներու 13 եկեղեցական համայնքներեն միայն 

6-ը մնայուն հոգևոր հովիվ ունին‚ սակայն մեր կարգադրությամբ‚ անոնք ամիսը 

մեկ անգամ կայցելեն քահանա չունեցող համայնքները Սուրբ Պատարագ մա-

տուցանելու և ժողովրդի հոգևոր կարիքները հոգալու համար։ 

Որպես հարազատ զավակ հայ ժողովրդի և Հայաստանյայց եկեղեցվո‚ որպես 

հավատարիմ հոգևորական իմ ուխտին‚ որ Ձերդ Վեհափառության առաջ 

կատարեցի Իջման Սուրբ Սեղանի մոտ‚ ես իմ սեպուհ պարտականությունը 

նկատեցի և միշտ ալ պիտի նկատեմ‚ ընթանալ Ձերդ Սուրբ Օծության ցույց 

տված ուղիով‚ հոգևոր և հայրենասիրական տեսակետներե։ 

Այսպես է‚ որ Ձերդ Վեհափառության՝ ի նպաստ խաղաղության կոչերը‚ իմ մեջ 

խոր արձագանք ունեցան և ես ինձ պարտք համարեցի մեր թեմի ծոցին մեջ հա-

րազատ թարգմանը ըլլալ Ձեր խաղաղասեր ու խաղարարար մտքերուն և զգա-

ցումներուն։ Մեր եկեղեցիներու մեջ 1950 տարվո ընթացքին‚ մի քանի անգամներ 
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հանդիսավոր մաղթանքներ կատարվեցան աշխարհի խաղաղության համար և 

հավատացյալ ժողովրդին քանիցս խոսեցանք‚ – ես և մեր հոգևոր հայրերը‚ -  խա-

ղաղության պահպանման անհրաժեշտության մասին‚ կոչ ընելով բոլորին‚ որ 

ամեն մեկը իր կեցվածքով‚ իր մտածումով‚ կենդանի գործով մասնակցի խա-

ղաղության ի նպաստ տարված այն հսկա շարժումին‚ որուն գլուխը կանգնած է 

անպարտելի հզոր Խորհրդային Միությունը‚ իր իմաստուն և բոլոր ժողովուրդ-

ներու ճշմարիտ բարեկամ Մեծն Ստալինի ղեկավարությամբ։ 

Կվերջացնեմ ներկա զեկուցագիրս այն խոր հավատքով‚ որ Հայաստանյայց 

եկեղեցին և անոր բոլոր ծառայողները՝ Ձերդ Ս. Օծության իմաստուն և հայրա-

կան գորովալի առաջնորդությամբ պիտի կարենան կատարել իրենց պատմա-

կան սրբազան դերը՝ հօգուտ և ի ծաղկումն մեր վերածնված հազարամյա Մայր 

Հայրենիքին‚ հօգուտ և ի ծաղկումն մեր աստվածակառույց Սուրբ Եկեղեցվոյն‚ 

հօգուտ և ի ծաղկումն մեր ժողովուրդին՝ տնտեսական և մշակութային բոլոր 

մարզերուն մեջ՝ խաղաղ զարգացման ճանապարհով‚ Խորհրդային ժողովուրդ-

ների մեծ եղբայրության ծոցին մեջ։ 

Խաղաղություն‚ յառաջադիմություն և կառուցում‚ – ահա մեր հանապազօրյա 

խնդրվածքը‚ որ կմիացնենք Ձերդ Վեհափառության աղոթքներուն‚ մեր բանաս-

տեղծներու երգին և բոլոր խաղաղասեր պարկեշտ մարդկանց ու ժողովուրդնե-

րու ազնիվ պայքարին։ 

Մնամ որդիական անխառն սիրով և կարոտով և մատչիմ ի համբույր Ձերդ 

Սուրբ Օծության Աջոյն՝ 

Առաջնորդ Ռումինահայ թեմի՝ 

Վազգեն Ծ. Վարդապետ 

(կնիք)»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հունվարի 22. – Բուխարեստի «Ռումին-Խորհրդային բարեկամության տան» սրա-

հում‚ «ԱՌԼՈՒՍԻ» և «ՎՈՔՍԻ» (իմա՛. «Մշակութային կապերի համամիութենական ընկե-
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րություն») նախաձեռնությամբ կազմակերպվում է Խորհրդային Հայաստանի նվաճումները 

պատկերող ֆոտո ցուցահանդես։ Ցուցահանդեսի բացումը կատարում է Ռումինական 

Հանրապետության Հանրային կրթության մինիստրի տեղակալ պրոֆ. Իլիե Մուրտուլես-

տուն‚ բացման արարողությանը իր մասնակցությունն է բերում և տպավորությունների 

գրքում ի թիվս մյուսների իր դրվատական կարծիքն է գրում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ 

Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 

«Սևան (ամսագիր)»‚ 1951 թ. № 4 («Հայաստանյան ցուցահանդեսներ»)։ 

Փետրվարի 4. – Բուխարեստի հայկական Առաջնորդարանում տեղի է ունենում Ռու-

մինահայ համայնքի Թեմական և Եկեղեցական խորհուրդների համատեղ ընդլայնված 

նիստ‚ նվիրված Վարդանանց հերոսամարտի 1500-ամյակի տոնակատարությունն անց-

կացնելու համար կազմակերպչական միջոցառումներ մշակելուն։ Նիստի նախագահ՝ Ռու-

մինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի և ներկաների 

ելույթներից հետո‚ որոշվում է ստեղծել այդ հանդիսությունն անցկացնող խառն հանձնա-

ժողով‚ հետևյալ կազմով։ Նախագահ՝ Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ‚ 

անդամներ՝ (Թեմական Խորհրդի կազմից) դատախազ Ալեքսանդր Սիլվյան‚ փաստաբան 

Տիգրան Մինաս։ Եկեղեցական խորհրդի կազմից՝ դոկտ. Գրիգոր Բամպուքճյան‚ Գառնիկ 

Տեիրմենճյան‚ Գրիգոր Նշանյան‚ Ղազարոս Ղազարյան։ Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հով-

հաննես Գալփագյան։ 

Նույն այս նիստում‚ նորընտիր հանձնաժողովը մշակում է տոնակատարությունների 

համապատասխան ծրագիր‚ բաղկացած չորս առանձին կետերից‚ որն աննշան լրացումնե-

րից հետո‚ վավերացնում է հանձնաժողովի նախագահ Տ. Վազգեն վարդապետը։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Փետրվարի 5-25 (?). - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդա-

պետ Պալճյանը հովվական այցելության է ելնում Կոնստանցա‚ Գալաց‚ Բրաիլա‚ Բիթեշտ‚ 

Ֆոկշան‚ Բակեու (Արևելյան Ռումինիա) և այլ քաղաքների հայկական հոգևոր համայնք-

ները‚ որտեղ հավատացյալների մեծաքանակ բազմությունների առջև հանդես է գալիս 

քարոզներով‚ նյութ ունենալով Վարդանանց հերոսամարտի և Ղևոնդյանց նահատակու-

թյան պատմական‚ հայրենասիրական նշանակությունը։ 

Նույն տեղում։ 
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Փետրվար. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճ-

յանի ջանքերով ու սատարմամբ‚ Բուխարեստից‚ ծովային ճանապարհով Խորհրդային 

Հայաստան է առաքվում Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցու սեփականու-

թյունը հանդիսացող իտալացի նկարիչ Տիտո Բասսանոյի «Հիսուսի ծնունդը» մեծադիր 

նկարը (1,60x2,20)։ Այն ռումինահայ հավատացյալ ժողովրդի կողմից‚ որպես նվեր‚ 

ուղարկվում էր Երևանի Պետական պատկերասրահին։ 

«Այս նկարը սակայն‚ – հետագայում գրում էր Տ. Վազգեն վարդապետը‚ – 

Երևան չէ հասած ու մեր հայրենիքի իշխանությունները տեղեկություն չունին 

այդ մասին։ Իմ առաջին գործերեն մին եղավ լուսաբանել սույն խնդիրը։ Տեղվույս 

Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի ջանքերով ի հայտ եկավ‚ որ թյուրիմացու-

թյամբ նկարը մնացած է Կոնստանցայի նավահանգիստը‚ իսկ նկարին շրջա-

նակը‚ որ առանձին սնտուկի մեջ զետեղված էր‚ Հայաստան ուղարկված է ծովի 

ճամբով։ Այժմ նկարը մեզ մոտ կգտնվի ի պահ‚ առանց շրջանակի։ Մենք հույս 

ունինք‚ թե ապագային‚ մոտ ապագային‚ առիթ մը պիտի ստեղծվի և պիտի 

կարողանանք մեզ մոտ գտնված այս նկարը Երևան ուղարկել կամ բերել։ Մեզ 

մոտ կգտնվին նաև այլ արժեքավոր իրեր և ձեռագիրներ‚ որոնք նույնպես կխոր-

հինք Հայաստան փոխադրել»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Մարտի 4. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում‚ բազմա-

թիվ հավատացյալների‚ հայ և ռումին բարձրաստիճան հյուրերի‚ ռումինական պետական 

և հոգևորական գործիչների ներկայությամբ‚ տեղի է ունենում հանդիսավոր սուրբ Պատա-

րագ և Հոգեհանգստի արարողություն‚ նվիրված Վարդանանց հերոսամարտի և Ղևոնդյանց 

նահատակության 1500-ամյակին։ Հավուր պատշաճի ընդարձակ քարոզով (սկզբում՝ ռումի-

ներեն) հանդես է գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանը։ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանին ուղարկված՝ 1951 թ. ապ-

րիլի 2-ի նամակ-զեկուցագրում (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.)‚ Տ. Վազգեն 

վարդապետը հանգամանորեն նկարագրում է այդ հանդիսությունը‚ որը և հնա-



446 
 

րավորություն է տալիս մեզ ըստ ամենայնի պատկերացում կազմել տեղի ունե-

ցածի մասին։ Մեջ ենք բերում նամակի այդ հատվածը։ 

«Կիրակի օր‚ 4 մարտ 1951-ին‚ ծանուցված ժամեն շատ առաջ‚ խուռներամ բազմու-

թյուն մը լեցուցած էր մայրաքաղաքիս հսկա եկեղեցին։ Ժամը ճիշտ 4.30-ին ժամանեց 

Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության դավանությանց նախարար պրոֆ. Ստան-

չու Ստոյան և նախարարության խորհրդական-տնօրեն Ի. ՈՒրսուքաշ‚ իսկ տաս րոպե 

հետո իր շքախումբով մուտք գործեց Ռումեն օրթոդոքս եկեղեցվո Պատրիարքի փոխա-

նորդ‚ դոկտ. Անտիմ սրբազան եպիսկոպոս‚ զոր ընդունեցինք մեր «Հրաշափառով»։ Ներկա 

էին նաև՝ ակադեմիկոս և ազգային երեսփոխան‚ հայր Գալա Գալակտիոն‚ Բուխարեստի 

Արքեպիսկոպոսության տեղապահ‚ Գերապատիվ Տ. Աթանաս վարդապետ‚ Ռուս օրթո-

դոքս եկեղեցվո ներկայացուցիչ հ. Պավել Ստատով‚ Բուլղար օրթոդոքս եկեղեցվո ներկա-

յացուցիչ հ. Կլիմենտ‚ Ռումին օրթոդոքս Պատրիարքարանի խորհրդական հայրերը‚ իրենց 

գլուխը ունենալով Սինոդի նախագահ հայր Ի. Վինտելեսկու‚ Ռումին Աստվածաբանական 

համալսարանի ուսուցչական մարմինը‚ գլխավորությամբ հայտնի պրոֆեսորներ հայր 

դոկտ. Իրան Գոմանի և հայր դոկտ. Պետրե Վինտիլիսկուի‚ Թրանսիլվանիո ռումին կաթո-

լիկներու օրթոդոքս մայր եկեղեցվո միության շարժման պետ՝ հայր Ա. Պիլաշկու‚ հայագետ 

պրոֆ. Վլադ Բընըցիանու‚ պետական դրամատան քննիչ Մ. Ստամանե ու նաև ավելի քան 

հարյուր ռումին հոգևորականներ  և մտավորականներ։ 

Այս հանդիսության առթիվ‚ մեր կողքին ներկա էին նաև «Հայկական դեմոկրատա-

կան կոմիտեի» կենտրոնական մարմնի բոլոր անդամները‚ գլխավորությամբ ընդհանուր 

քարտուղար Դինար Մարգարյանի‚ փոխքարտուղար Տիգրան Տեր-Գրիգորյանի և դոկտ. 

Գրիգոր Բամպուքճյանի։ Ժամը 4.50-ին սկսավ հանդիսավոր հոգեհանգստյան արարողու-

թյունը‚ մասնակցությամբ եկեղեցվույս երգչախմբին‚ զոր ինչպես միշտ‚ այս անգամ ևս 

ձեռնհասորեն ղեկավարեց Վահրամ Ծուլիկյանը‚ երգեհոնի ընկերակցությամբ։ 

Սրբազան արարողութենեն հետո բեմ բարձրացավ Թեմիս առաջնորդ Տ. Վազգեն 

ծայրագույն վարդապետ։ Ռումիներեն լեզվով իր խոսքը ուղղելով բարձրաստիճան հյու-

րերուն‚ հանուն Հայաստանյայց եկեղեցվո և հանուն Ռումինահայ թեմին‚ խորին շնոր-

հակալություն հայտնեց Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության Դավանությանց 

նախարար պրոֆ. Ստանչու Ստոյանին‚ Ռումինական օրթոդոքս եկեղեցու Ամենապատիվ 

Պատրիարք Ժուստինյանի ներկայացուցիչ և փոխանորդ դոկտ. Անտիմ եպիսկոպոսին‚ 
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Ռուսական օրթոդոքս եկեղեցվո Ամենապատիվ Պատրիարք Ալեքսի հայրապետի 

ներկայացուցիչ Հայր Պավել Ստատովին‚ Բուլղար եկեղեցվո ներկայացուցիչ հայր Կլիմեն-

տին‚ ինչպես և բոլոր ներկա գտնվող հոգևորական թե աշխարհական հյուրերուն։ Հայր 

Սուրբը իր շնորհակալական խոսքը փակեց ըսելով. 

«Առաջին անգամն է‚ որ Ռումինական կառավարության մեկ բարձր ներկայացուցիչը‚ 

մեր երկրի դավանությանց նախարարը‚ մեզ պատիվը կընե ներկա գտնվելու մեր այս սուրբ 

տաճարին մեջ‚ հանդիսավոր առիթով մը։ Այս ալ մեր նոր կյանքի հուսադրիչ երևույթներեն 

մին է‚ որ կբխի այն բարերար ոգիեն‚ որ մարմին առավ ու կաճի մեր սիրելի հայրենիքին՝ 

Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության ծոցին մեջ։ Ահավասիկ մենք բոլորս վկա-

ներն ենք այն իրականության‚ թե ինչպես մեր եկեղեցին‚ Ռումեն օրթոդոքս եկեղեցվո և 

մյուս բոլոր դավանությանց կողքին‚ ոչ միայն լիակատար ազատություն կվայելե ամեն 

կերպիվ‚ այլ կվայելենք բոլորս անխտիր այն բարձր ուշադրությունն ու բարոյական և նյու-

թական օժանդակությունը մեր երկրի բարեխնամ կառավարության և մեր սիրելի 

նախարար‚ պրոֆ. Ստանչու Ստոյանին»։ 

Ապա Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ իր խոսքը շարունակելով միշտ ռումեն լեզ-

վով‚ մոտ մեկ ժամ տևող բովանդակալից և հուզիչ բանախոսությամբ մը‚ պատմական վեր-

լուծումը ըրավ Սուրբ Վարդանանց հերոսամարտին‚ Ղևոնդյանց նահատակության և Վա-

հանյանց հաղթանակին‚ լայնորեն մեջբերումներ ընելով Եղիշեեն‚ ինչպես նաև այլ օտար և 

հայ պատմագիրներե ու Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետի «Վարդանանց 1500-ամ-

յակին» նվիրված սրբատառ կոնդակեն։ Ռումեն բարձրաստիճան հյուրերուն վրա մասնա-

վորապես‚ խոր տպավորություն գործեցին մեջբերումները Վարդանի և Ղևոնդ երեցի ճառե-

րեն‚ ինչպես և Շնորհալիի «Նորահրաշի» թարգմանությունը։ 

Հայր Սուրբը իր բանախոսությունը վերջացուց հետևյալ մաղթանքով. «Այսօր‚ հազար 

և հինգ հարյուր տարի հետո‚ սրբոց Վարդանանց և Ղևոնդյանց հիշատակը‚ – որոնց կյանքն 

ու գործը զմայլելի թռիչք մը‚ հերոսական խոյանք մը եղավ դեպի հայրենասիրության և 

սրբության պայծառ հորիզոնները‚ – այսօր‚ այդ սուրբ հիշատակները‚ ավելի քան երբեք‚ 

պետք է զմեզ համախմբեն մեր հայրենական սուրբ եկեղեցվո շուրջ‚ մեր հոգևոր և մշա-

կութային հազարամյա արժեքներու շուրջ‚ և մանավանդ մեր հարազատ Մայր Հայրենիքի՝ 

իր մոխիրներեն ու դարերու տառապալի երկունքեն վերածնած‚ մեր ներկա ծաղկուն ու 

հպարտորեն հասակ նետած երկրի՝ մեր Խորհրդային ազատ Հայաստանի շուրջ։ Թող 
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Սուրբ Էջմիածնա հավիտենական լուսո սուրբ Խորանը միշտ անշարժ մնա‚ որտեղ այսօր ի 

տուե և ի գիշերի կհսկե մեր սրբազնակատար ալեզարդ հայրապետը՝ Ամենայն Հայոց հայ-

րենասեր կաթողիկոս Գեորգ Զ. Վեհափառ Տերը‚ որ ռուս օրթոդոքս եկեղեցվո Ամենապա-

տիվ Ժուստինյան Պատրիարք հոր և բոլոր մյուս օրթոդոքս եկեղեցիներու սրբազան պետե-

րու կողքին‚ ծնկաչոք ջերմապես կաղոթե առ հայրն մեր երկնավոր՝ մեր ժողովուրդներու 

կյանքին ու երջանկության համար‚ որոնք այսօր իրենց նոր կյանքը կհորինեն‚ մարդկային 

ընկերության վերանորոգիչ վսեմ գաղափարներու նշանաբանով‚ առաջադիմության և վե-

րաշինության ճանապարհով‚ մարդկանց և ժողովուրդներու փոխադարձ հաճության ոգի-

ով‚ և մանավանդ աշխարհի վրա խաղաղությունը պահպանելու և պաշտպանելու ազնիվ 

կամեցողությամբ։ Վասնզի‚ հաճությունը ի մարդիկ և խաղաղասիրությունը աշխարհի‚ ոչ 

միայն Տիրոջ կամքն է երկրի վրա‚ այլ նաև հազարամյա ոսկիե երազը բոլոր ժողովուրդ-

ներու‚ փոքր ժողովուրդներու մասնավորապես»։ 

Առաջնորդ հոր բանախոսութենեն վերջ բեմ բարձրացավ Գերապատիվ դոկտ. Ան-

տիմ եպիսկոպոս‚ որ հանուն Ռումին օրթոդոքս եկեղեցվո և հանուն Ամենապատիվ Ժուս-

տինյան պատրիարք հոր‚ հետևյալ իմաստալից ճառը արտասանեց. 

«Տիար Նախարար‚ Գերաշնորհ Վազգեն ծայրագույն վարդապետ‚ սիրելի հայ եղ-

բայրներ ի Քրիստոս. 

Ահա երրորդ անգամն է‚ որ քայլերս կուղղվին դեպի այս սուրբ եկեղեցին և ես 

կբարձրանամ այս սուրբ սեղանին աստիճաններեն‚ վկայելու համար սիրո և եղբայրության 

այն զգացումները‚ որ Ռումեն օրթոդոքս եկեղեցին կտածե հայ հավատացյալներու պատ-

վական համայնքին։ 

Եվ այժմ‚ Սուրբ Վարդանանց և Սուրբ Ղևոնդյանց հիշատակին նվիրված այս հանդի-

սության‚ պիտի մասնակցեր անձամբ Ամենապատիվ Ժուստինյան Պատրիարք հայրը‚ որ 

ուրախությամբ ընդունած էր իրեն եղած հրավերը‚ սակայն չնախատեսված բարձր պար-

տականություններու բերմամբ հարկ եղավ‚ որ Նորին Ամենապատվությունը մայրաքա-

ղաքես մեկնի և ցավելով որ պիտի չկարողանա անձամբ Ձեր մեջ գտնվիլ‚ մեր այս պատ-

վիրակությունը ուղարկեց‚ որ զինքը փոխարինենք։ 

Խոր հուզմունքով մասնակցեցա Ձեր արարողության և հայ ժողովրդի անցյալի քա-

ջագործություններու վերհիշումներուն։ Հայրենիքի և քրիստոնեական հավատքի պաշտ-
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պանության համար Ավարայրի դաշտի վրա հերոսաբար ընկած մարտիկներու գործը‚ 

հիացում պատճառած է հետագա բոլոր սերունդներուն։ Անոնք մեռան Քրիստոսի սիրույն և 

իրենց եղբայրներուն հանդեպ տածած անսահման սիրույն։ Անոնց զոհաբերությունը 

զարթեցուց այն ներքին ուժերը‚ որով հայ ժողովուրդը գիտցավ ինքզինքը պաշտպանել 

ծանր օրերու և դառն փորձություններու պահուն։ Քրիստոնեական հավատքը նպաստեց 

հայ ժողովրդի գիտակցության շաղախման և անոր ինքնապահպանման‚ իր փոթորկալից 

պատմության ընթացքին։ 

Նույն բանը պատահած է նաև մեր մեջ‚ ռումեն ժողովրդի պատմության մեջ։ Մեծն 

պատմաբան Նիկոլա Յորգա բազմաթիվ նմանության կետեր կգտնե հայ ժողովրդի և ռումեն 

ժողովրդի պատմությանց միջև։ Մեր երկրի մեջ‚ ռումիններու և հայոց փոխհարաբերու-

թյունները միշտ ալ սիրալիր եղած են‚ իսկ հայ եկեղեցին իր գործունեությունը զար-

գացուցած է անարգել կերպով։ Ներկայիս‚ Ռումեն օրթոդոքս և հայ եկեղեցիներու բարեկա-

մական կապերը ալ ավելի սերտացած են։ Մեր եկեղեցիները իրար հանդիպեցան և իրարու 

մոտեցան մանավանդ խաղաղությունը պաշտպանելու գործակցության մեջ»։ 

Այնուհետև Գերապատիվ Անտիմ եպիսկոպոսը շարադրում է 1948 թ. հուլիսին 

Մոսկվայում կայացած Եկեղեցական ընդհանուր Խորհրդաժողովի և 1950 թ. 

օգոստոսին Թբիլիսիում տեղի ունեցած երեք Վեհափառ Հայրապետների հան-

դիպման ու աշխարհին ուղղված խաղաղության կոչի ստորագրման արարողու-

թյան համառոտ պատմությունը‚ ընդգծելով այն փաստը‚ որ նման բոլոր դեպքե-

րում հայ և ռումին եկեղեցիները մշտապես ընթացել են գիրկընդխառն‚ փոխա-

դարձաբար օգնելով ու օժանդակելով իրար։ 

«Ավարայրի նահատակներուն այսօրվան հիշատակությունը‚ – շարունակել է իր 

խոսքը Անտիմ եպիսկոպոսը‚ – որ մեզ կհիշեցնե հայ ժողովրդի անցյալի մեջ կրած հարձա-

կումները և տառապանքները‚ այսօր մեր եկեղեցիները կգտնե բարեկամության և գոր-

ծակցության մեջ‚ խաղաղության պահպանման և ապագային որևէ հարձակողական փորձ 

արգելելու հաստատ վճռականությամբ։ Խաղաղության նվիրված այս շարժումը ամենա-

թանկագին հարգանքն է‚ զոր հայ հավատացյալները կընծայեն այսօր‚ իրենց տոնախմբած 

մարտիրոսներուն։ Կվերջացնեմ իմ խոսքը խորին շնորհակալություն հայտնելով Ռումի-

նահայ թեմի ղեկավարներուն‚ առաջնորդված Գեր. Վազգեն ծայրագույն վարդապետե‚ որ 

առիթը ընծայեց մեզ մասնակցելու այս տոնակատարության։ Կմաղթեմ‚ որ եկեղեցիներու և 



450 
 

ժողովուրդներու բարեկամական կապերը ավելի ևս զարգանան ու խորանան‚ ի փառս մեր 

սուրբ անվանը‚ մեր Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսի»։ 

Ռումեն օրթոդոքս եկեղեցվո Պատրիարքական փոխանորդ‚ Գերապատիվ դոկտ. Ան-

տիմ եպիսկոպոսի այս հոգեշունչ խոսքերով‚ վերջ գտավ մեր եկեղեցական շքեղ հանդիսու-

թյունը‚ որ ներկա գտնվող հոգեխառն ժողովուրդին մեջ ստեղծեց հոգեպարար ապրումնե-

րու և աննախընթաց ոգևորության մթնոլորտ»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նույն օրը երեկոյան. – Վարդանանց Հերոսամարտի և Ղևոնդյանց նահատակության 

1500-ամյակի հանդիսությանը ներկա գտնված ռումինացի և հայ բարձրաստիճան հյուրերը‚ 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի ղեկավարու-

թյամբ‚ հրավիրվում են Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» մեծ դահլիճը‚ որտեղ տեղի է 

ունենում հանդիսավոր հյուրասիրություն։ Այն կազմակերպել էին քաղաքի հայկական հա-

մայնքի Թեմական և թաղային խորհուրդները։ 

«Այս առթիվ‚ – հետագայում գրում էր Տ. Վազգեն վարդապետը‚ – հյուրերուն 

ներկայացվեցան Խորհրդային Հայաստանի տնտեսական և մշակութային վերել-

քը նշող գեղեցիկ մեծադիր նկարներ‚ որ բոլորին հիացումին առարկան դարձան։ 

Տեղի ունեցավ նաև‚ հյուրասիրության ընթացքին‚  ունկնդրությունը Խորհրդային 

Հայաստանեն նոր ստացված հայ ժողովրդական երաժշտության երգապնակնե-

րու։ Ավելի քան մեկ ժամ տևող սույն հյուրասիրութենեն վերջ‚ դավանությանց 

նախարարն ու պատրիարքական փոխանորդ հայրը իրենց շքախմբերով‚ և մյուս 

բոլոր բարձրաստիճան հյուրերը բաժնվեցան մեզմե‚ բարձր գոհունակության և 

խոր տպավորության մը տակ‚ գնահատանքի ու բարեմաղթությանց լավագույն 

արտահայտություններ ուղղելով հայ եկեղեցվո և հայ ժողովուրդի հասցեին»։ 

Նույն տեղում։ 

Մարտի 8. – Վարդանանց հերոսամարտի և Ղևոնդյանց նահատակության 1500-ամ-

յակի տոնակատարությունն անցկացնող հանձնաժողովի կարգադրության համաձայն‚ 

Ռումինահայ թեմի բոլոր հայկական եկեղեցիներում տեղի են ունենում Սուրբ Պատարագ և 

Հոգեհանգստի արարողություններ‚ նվիրված այդ տարեդարձին։ «Քահանա հայրերը հայրե-
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նասիրական շունչով խոսած են Սուրբ Վարդանանց հերոսամարտի և Սուրբ Ղևոնդյանց 

նահատակության մասին‚ լայնորեն մեջբերումներ ընելով Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայ-

րապետի սրբատառ կոնդակեն»։ Թեմի տարբեր քաղաքների հայկական եկեղեցիներում 

տեղի ունեցած արարողությունները անցել են «բազմահարյուր երազահայաց» հայ հա-

վատացյալների ներկայության պայմաններում‚ իսկ ոչ սակավ դեպքերում‚ արարողու-

թյուներին ներկա են եղել նաև մեծ թվով ռումինացիներ։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ «Նոր կյանք»‚ 1951թ. № 2440‚ 

փետրվարի 25 («Վարդանանց պատերազմի 1500-ամյակի հոգևոր արարողու-

թյուններ»)։ 

Նույն օրը. – Բուխարեստի «Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի» նախաձեռնու-

թյամբ‚ «Հայկական մշակույթի տան» մեծ դահլիճում տեղի է ունենում բանախոսության 

երեկո‚ նվիրված Վարդանանց Հերոսամարտի և Ղևոնդյանց նահատակության 1500-ամյա 

տարեդարձին։ Զեկուցումով հանդես է գալիս «Հայոց վարժարանի տեսուչ Օննիկ Վարդան-

յան‚ զոր բովանդակալից‚ կուռ բանախոսությամբ մը վեր հանեց մանավանդ Վարդանանց 

հերոսներու հայրենասիրական գործը‚ և այդ գործի արդիական իմաստը մեր ժողովրդի 

կյանքին մեջ»։ Բանախոսությանը ներկա էր նաև Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն 

ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 

Նույն տեղում։ 

Ապրիլի 2. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճ-

յանի նամակ-զեկուցագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ 

Օծության‚ Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Գեորգ Զ.-ին»։ Տեղեկացնում է‚ որ 

ընտրվել է Վարդանանց նահատակության 1500-ամյակը կազմակերպող հոգևոր և աշ-

խարհիկ անձանցից բաղկացած ութ հոգանոց հանձնաժողով‚ որը համապատասխան 

հանդիսությունների մի ամբողջ ծրագիր է մշակել (տե՛ս մեզ մոտ. 1951 թ. փետրվարի 4)։ 

Հանգամանորեն նկարագրում է մարտի 4-ի հանդիսությունը‚ մասնավորապես նշելով 

հետևյալը. 

«Անգամ մը ևս մեր պատմության մեջ‚ երկու հակամարտ աշխարհակալու-

թյուններ իրար հետ կհակառակվեին փոքր ժողովուրդի մը‚ մեր Հայաստանի 

հաշվույն։ Եվ ինչո՞ւ չըսենք դառնությամբ թե՝ նման ոճիրներ կրկնվեցան անհա-

մար անգամներ փոքր ժողովուրդներու պատմության մեջ։ Այսպես է‚ որ 19-րդ 
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դարուն‚ մինչև 1920-ի շրջանին‚ Օսմանյան Կայսրության և արևմտյան իմպե-

րիալիստ պետությանց միջև բոլոր հակամարտություններն ու համաձայնու-

թյունները հայ ժողովուրդը վճարեց հարյուր հազարներու անմեղ արյունով‚ իսկ 

1915-1916-ին՝ ամբողջ Թուրքահայ ժողովուրդի բնաջնջումով։ 

Փառք Տիրոջը‚ հազար փառք‚ որ այդ դժբախտ օրերը ընդմիշտ չքացան հայ ազ-

գի կյանքի հորիզոնին‚ հայ ժողովուրդի մուտքովը Խորհրդային ժողովուրդներու 

ազատ‚ բարգավաճ ու հզոր միության մեջ»։ 

Նույն տեղում։ 

Ապրիլի 8.- Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» կենտրոնական դահլիճում տեղի է 

ունենում «Հայ ազգաբնակչության դեմոկրատական կոմիտեին» նվիրված տարեկան հան-

դիսավոր նիստը։ «Ներկա էին «Հայ դեմոկրատական կոմիտեի» ղեկավար անդամները‚ 

գլխավորությամբ քարտուղար ընկ. Դինար Մարգարյանի‚ ակտիվիստներ‚  հայագետ 

պրոֆ. Վլադ Բընըցիանու‚ Երևանեն ժամանած ինժեներ ընկ. Գուրգեն Ղազարյան‚ ինչպես 

նաև Ռումեն և հունգար բազմաթիվ հյուրեր»։ 

Հանդիսավոր նիստին ներկա էին նաև «Ազգային մարմիններու ներկայացուցիչներ‚ 

գլխավորությամբ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի»։ 

Դեմոկրատական կոմիտեի փոխքարտուղար Տիգրան Տեր-Գրիգորյանի բացման 

խոսքից և զեկուցումից հետո (Զեկուցողը կոչ էր անում ուժեղացնել պայքարը խաղաղու-

թյան համար‚ որպեսզի է՛լ ավելի բարգավաճի ինչպես ռումինահայ գաղութը‚ այնպես էլ 

Մայր Հայրենիք Խորհրդային Հայաստանը)‚ տեղի է ունենում գեղարվեստական մաս‚ որի 

ժամանակ հանդես են գալիս «Կոմիտաս» երգչախումբը և տարբեր անհատ կատարողներ։ 

«Սևան (ամսագիր)»‚ 1951 թ. № 7‚ հուլիս («Հ.Դ.Կ.-ի տարեկան երեկույթը»)։ 

«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 47‚ ապրիլի 15 (««Հայկական դեմոկրատ կոմիտեի» 

տարեկան հանդիսությունը»)։ 

Ապրիլի 15. – Ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 47) արևմտահայերեն 

հրատարակում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճ-

յանի կոչը‚ ի պաշտպանություն Բեռլինի Խաղաղության համաշխարհային խորհրդի հռչա-

կած Խաղաղության դաշնագրին։ Տ. Վազգեն վարդապետը իր կոչը գրել է Բուխարեստում‚ 

1951 թ. ապրիլի 6-ին։ 
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Կոչը. «Մեր սրտերը վառ հույսով լեցուն‚ իմանալով այն բարի լուրը‚ թե Բեռլինի 

մեջ‚ Խաղաղության համաշխարհային խորհուրդը կառաջարկե ժողովուրդնե-

րուն և բոլոր բարի կամեցողության տեր մարդոց՝ պահանջել խաղաղության դա-

շինքի մը կնքումը հինգ մեծ պետություններու՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգնե-

րու‚ Խորհրդային Միության‚ Չինական Ժողովրդական Հանրապետության‚ Անգ-

լիո և Ֆրանսիայի միջև։ 

Մեր հոգվույն բովանդակ ջերմությամբը մենք ևս կմասնակցինք սույն օրհնյալ 

պահանջին և հանուն Հայաստանյայց Եկեղեցվո կոչ կուղղենք մեր Սուրբ Սե-

ղաններու սպասավորներուն և մեր բոլոր հավատացյալներուն‚ որպեսզի հարին 

այս շարժումին և ոգևորությամբ ստորագրեն կոչը՝ Խաղաղության դաշինքի մը 

համար‚ այս կերպով նպաստելով արգելումին ավերիչ ու մարդասպան նոր 

պատերազմի մը։ 

Միանա՛նք արդ բոլորս բանիվ թե գործով‚ որպես ճշմարիտ եղբայրներ ի խա-

ղաղություն‚ առանց կրոնական կամ քաղաքական դավանանքի խտրության և 

ամբողջ ռումեն ժողովուրդի կողքին՝ ըլլանք հաստատուն զորավիգ մեր թան-

կագին հայրենիքի՝ Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության մեջ հանուն 

խաղաղության գործող և պայքարող մարդկանց։ 

Առաջնորդ՝   Վազգեն Ծ[այրագույն] վարդապետ։ 

Բուխարեստ‚ 6 ապրիլ‚ 1951 թ.» 

«Նոր կյանք»‚ նշվ. համարը։ 

Ապրիլի 24. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում Ռումի-

նահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի  նախագահությամբ‚ 

տեղի է ունենում հոգեհանգստի հանդիսավոր արարողություն‚ նվիրված 1915 թ. թուրք 

ջարդարարների կազմակերպած հայկական ցեղասպանության զոհերին։ Հավուր պատշա-

ճի ընդարձակ քարոզով հանդես է գալիս թեմի Առաջնորդը‚ որը «ցույց տվավ թուրք 

հետադիմական վարիչներու գազանային բարբարոսությունները‚ ջարդերուն ահավորու-

թյունը։ Ան վեր հանեց այս առթիվ հայկական դատին արդարությունը‚ որ հաղթանակեց 

մեր մայր հայրենիքի՝ Խորհրդային Հայաստանի հսկա վերելքով և ծաղկյալ վիճակով»։ 
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«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 49‚ ապրիլի 29 («Ապրիլյան զոհերու հիշատակին»)։ 
ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5319 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Ապրիլի 27. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս‚ Ծայրագույն Պատրիարք Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չո-

րեքչյանի հեռագիրը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից՝ Բուխարեստ‚ Ռումինահայ թեմի 

առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանին։ Վարդապետին հրավիրում է 

Մայր Աթոռ‚ եպիսկոպոսական ձեռնադրության համար։ 

Հեռագիրը. «Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանին‚ Բուխարեստ‚ Առաջնորդարան։ 

Ձեռնադրությունը նշանակված է մայիսի քսանյոթին։ Տասնհինգին կարող եք 

մեկնել Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին։ Վիզան ստացեք Խորհրդային դեսպանա-

տնից։ 

Գեորգ Զ. 

Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Մայիսի 8. – Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի հեռագիրը Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից՝ Բուխարեստ‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրա-

գույն վարդապետ Պալճյանին։ Տեղեկացնելով Հունաստանի հայոց երկարամյա առաջնորդ 

Կարապետ արքեպիսկոպոս Մազլըմյանի մահվան մասին‚ հանձնարարվում է նրա հիշա-

տակին մատուցել հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ‚ կատարել հոգեհանգստի արարողու-

թյուն և խոսել հավուր պատշաճի քարոզ։ 

«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 52‚ մայիսի 20 («Մահ Կարապետ արքեպիսկոպոս 
Մազլըմյանի»)։ 

 

Մայիսի 10. – Ռումինահայ թեմի Թեմական խորհրդի նախագահ Սարգիս Ճեպելյա-

նի‚ նույն խորհրդի անդամներ Տիգրան Մինասի (փաստաբան)‚ Ալեքսանդր Սիլվյանի (դա-

տախազ)‚ Հմայակ Քելլերյանի‚ Գարեգին Բարսեղյանի‚ Թովմաս Շիշմանյանի‚ Լևոն Եղիա-

զարյանի‚ Հարություն Բարակյանի և  Թեմական խորհրդի քարտուղար Հովհաննես Գալ-

փագյանի համատեղ ստորագրությունները կրող պաշտոնական նամակը Բուխարեստից՝ 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծության Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթո-

ղիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին»։ Հարց է հարուցվում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. 
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Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանին եպիսկոպոսական ձեռնադրության արժա-

նացնելու մասին։ 

Նամակը. «Վեհափառ տեր. 

Սրտի մեծ գոհությամբ տեղեկացանք‚ թե Ձերդ Վեհափառությունը Մայր Աթոռ 

կհրավիրե Թեմիս Առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծ[այրագույն] Վարդապետին‚ ներկա 

ըլլալու Եպիսկոպոսական ձեռնադրությանց սրբազան արարողություններուն։ 

Լի ենք հույսով‚ թե Ձերդ Ս. Օծությունը ընդառաջ երթալով Ռումինահայ գա-

ղութի միահամուռ ցանկությանց և միջնորդությանց‚ որոշած է Տ. Վազգեն Ծ[այ-

րագույն] վարդապետին ևս եպիսկոպոս ձեռնադրել։ 

Այս մտածումով մխիթարված‚ կրկին անգամ կխնդրենք Ձերդ Վեհափառու-

թենեն ի նկատի առնել մեր Թեմի կողմե այս ուղղությամբ ցարդ կատարված դի-

մումները ու այս առթիվ մի անգամ ևս կուգանք վկայել‚ թե Տ. Վազգեն Ծ[այրա-

գույն] վարդապետը իր հեզ բնավորությամբ‚ իր պարկեշտ վարքուբարքով և իր 

օգտաշատ գործունեությամբ շահած է թեմիս հավատացյալներուն հարգանքն ու 

սերը։ Ան շնորհիվ իր բարձր ընդունակություններուն և պատրաստության‚ հա-

ջողությամբ կառաջնորդե Ձեր կողմե իր հովվության հանձնված Թեմը և արժա-

նավայել ձևով կներկայացնե մեր Եկեղեցին հաչս պետական իշխանությանց և 

օտարաց։ Իր իմաստալի ու սրտառուչ քարոզներով կարթնցնե մեր մեջ սեր դեպի 

մեր վերածնված հայրենիքը՝ Խորհրդային Հայաստանը ու դեպի բազմադարյա 

մեր Հայկազնյանց Եկեղեցին և Սուրբ Էջմիածնա Մայր Աթոռը։ 

Մենք համոզված ենք‚ թե Տ. Վազգեն Ծ[այրագույն] վարդապետը քաջալերված 

Վեհափառությանդ բարձր վստահութենեն ու ուշադրութենեն‚ ընդունելով Սուրբ 

Օծումը‚ ամեն ջանք ի գործ պիտի դնե հայրենիքեն դուրս գտնվող մեր եկեղեցին 

ու ժողովուրդը առաջնորդելու էջմիածնասիրության և հայրենասիրության լու-

սավոր ուղիներով‚ դառնալով մին Ձեր Օծության արժանավոր և վաստակավոր 

սպասավորներեն։ 

Մատչելով ի համբույր Վեհափառությանդ Ս. Աջույն‚ ընդունեցեք խնդրեմք Վե-

հափառ Տեր‚ մեր որդիական ամենախոնարհ հարգանաց հավաստիքը։ 

Կնիք      Ստորագրություններ» 



456 
 

Ծանոթ. Նամակի վրա կա Չորեքչյանի հետևյալ մակագրությունը. «Կոնդակ 

տալ նորապսակ Տ. Վազգեն Ծ[այրագույն] վարդապետին‚ եպ[ի]սկ[ոպոս]ական 

ձեռնադրության առթիվ։ Գեորգ կ[ա]թ[ո]ղիկոս»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Մայիսի 12. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի և «Հայաստանյան ճակատ» կազմակերպության նախագահ Վահան Դանիելյանի 

համատեղ հեռագիրը Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կա-

թողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի տեղապահին։ Խնդրվում է կազմակերպել ռումինահայ 

կրթական և մշակութային մի խումբ գործիչների անցաթղթի (վիզա) հարցը՝ Հայաստան 

գալու համար։ 

Հեռագիրը. «Էջմիածին‚ Նորին Սուրբ Օծություն Գեորգ Զ. Չորեքչյան կաթողի-

կոսի տեղապահին. Ռումինահայ «Հայաստանյան ճակատ» կազմակերպության 

անունից խնդրում ենք միջնորդել պատկան իշխանությունների առջև‚ որպեսզի 

պաշտոնապես հրավիրված պատգամավորներից բացի‚ բարեհաճեն թույլատրել 

մեր գաղութի տարբեր հասարակական խավերին պատկանող ևս 10 հոգու‚ այցե-

լելու Մայր Հայրենիք‚ որպեսզի նրանք վերադառնալով‚ կարողանան նկարագրել 

և փառաբանել Խորհրդային Հայաստանն ու նրա աննախընթաց‚ բարեկեցիկ վի-

ճակը։ 

Ստորև հիշատակում ենք այդ անձանց անուն-ազգանունները. Վահան Դանի-

ելյան‚ գործարանատեր‚ Հարություն Բարոյան‚ ժուռնալիստ‚ Արշակ Նազարյան‚ 

առևտրական‚ Արտաշես Սեֆերյան‚ գործարանատեր‚ Գրիգոր Զամպաքչյան‚ 

հրապարակախոս‚ Գրիգոր Սագըզյան‚ երգիչ‚ Հովհաննես Այվեջյան‚ բանվոր‚ 

Տիգրան Տեր-Գրիգորյան‚ ուսանող‚ Մասիս Խաչերյան‚ բանվոր‚ Մուշեղ 

Մկրտչյան‚ բանվոր։ 

Վազգեն վարդապետ և Վահան Դանիելյան 

(«Հայաստանյան ճակատի» նախագահ)»։19 

                                                           
19 Չնայած Վազգեն վարդապետի և «Հայաստանյայց ճակատ» կազմակերպության նախագահ Վահան Դա-

նիելյանի  խնդրանքին‚ հիշատակված ռումինահայ տաս գործիչների՝թեմի առաջնորդի հետ Մայր Հայրենիք 

գալու գործը‚ ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց։ Հայաստան գալու համար համապատասխան կազմակեր-

պությունների կողմից անցաթուղթ ստացավ միայն առաջնորդ Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը։ 
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Նույն օրը. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճ-

յանի նամակը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծություն Ամենայն 

Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Գեորգ Զ.-ին»։ Միջնորդում է Վեհափառ Հայրապետի մոտ‚ 

Կոնստանցայի հայկական համայնքի հոգևոր հովիվ Տ. Համազասպ քահանա Պետիկյանին 

Օրհնության գիր տալու համար։ 

Նամակը. «Վեհափառ Տեր. 

Ներկայիս կուգամ Ձերդ Վեհափառության զեկուցանել‚ թե 1949 թվականի հու-

լիս ամսուն‚ Կոնստանցայի հայ համայնքի և Թաղական Խորհուրդի միջնորդու-

թյամբ‚ տեղվույս եկեղեցվույն մեջ հոբելինական հանդիսություն կազմակերպե-

ցինք‚ նշելու համար վերոհիշյալ համայնքի հոգևոր հովիվ Տ. Համազասպ ավագ 

քահանա Պետիկյանի քահանայագործության և ուսուցչական գործունեության 

հիսնամյակը‚ իր ծննդյան ութսունամյակի առթիվ (տե՛ս մեզ մոտ՝ 1949 թ. հուլիսի 

24‚ Ս.Շ.)։ 

Բնիկ Չմշկածագեցի‚ իր հոգևոր լրիվ դաստիարակությունը առնելով Արմաշի 

դպրեվանքի մեջ‚ ան երկար տարիներ հովված է Վառնայի‚ Բոթուշանի և վերջին 

երեսուն տարիներու ընթացքին ալ՝ Կոնստանցայի մեր հավատացյալները‚ միշտ 

սիրված ու հարգված բոլորեն։ 

Տրված ըլլալով իր երկարամյա բարեխիղճ ծառայությունը մեր եկեղեցվույն ու 

նաև իր ուսուցչական և հայրենասիրական անձնվեր գործունեությունը‚ խոնար-

հաբար կուգամ խնդրել Ձերդ Սուրբ Օծութենեն‚ որ բարեհաճիք հոգեպես մխի-

թարել զինքը‚ շնորհելով Հայրապետական Օրհնության գիր մը։ 

Մատչելով ի համբույր Սուրբ Օծությանդ Աջույն‚ մնամ որդիա-

կան ակնածանքով՝ 

Առաջնորդ՝ Վազգեն ծ[այրագույն] վարդապետ»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Մայիսի 13. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում‚ Ռումի-

նահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի նախագահությամբ‚ 

տեղի է ունենում հոգեհանգստի ճոխ արարողություն և մատուցվում է հանդիսավոր Սուրբ 

Պատարագ‚ նվիրված Հունաստանի երկարամյա առաջնորդ‚ Խորհրդային Հայաստանի 

կրթական և մշակութային նվաճումների անխոնջ ջատագով Տ. Կարապետ արքեպիսկոպոս 
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Մազլըմյանի մահվանը։ Պատարագից հետո Վազգեն սրբազանը հանդես է գալիս ընդար-

ձակ քարոզով‚ «վեր հանելով մանավանդ հանգուցյալին հայրենասիրությունը»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 52‚ մայիսի 20 («Մահ Կարապետ արքեպիսկոպոս 

Մազլըմյանի»)։ 

 

Մայիսի 16. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանը‚ որը հրավիրված էր Երևան եպիսկոպոսական ձեռնադրության համար‚ դուրս է 

գալիս Բուխարեստից և ուղևորվում է Մոսկվա։  «Օդակայան ողջերթի գացած էին 

Խորհրդային հյուպատոս Ս. Սմիրնով‚ Թեմական Խորհուրդի ներկայացուցիչներ՝ գլխավո-

րությամբ Ս. Ճեպելյանի‚ Թաղական Խորհուրդի անդամներ՝ գլխավորությամբ դոկտ. Ծ. 

Ֆոտունճյանի‚ Հայկական Դեմոկրատական Կոմիտեի ներկայացուցիչներ՝ գլխավորու-

թյամբ ընկ. Դ. Մարգարյանի ու կարգ մը ազգայիններ»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 52‚ մայիսի 20 («Ռումինահայ թեմի առաջնորդը մեկ-

նեցավ Էջմիածին»)։ 

 

Նույն օրը. - Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը ժամանում է Մոսկվա։ 

Նույն տեղում։ 

Մայիսի 20. - Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը դուրս է գալիս Մոսկվա-

յից‚ ինքնաթիռով ժամանում է Երևան և հանգրվանում քաղաքի «Ինտուրիստ» (այժմ՝ 

«Երևան») հյուրանոցի 103-րդ համարում։ Մայր Հայրենիքում նա մնում է մինչև օգոստոսի 

8-ը‚ Հայկական Հանրապետության տարածքում կատարում է այլևայլ շրջագայություններ‚ 

որպես ուղեկիցներ հիմնականում ունենալով Երուսաղեմի պատրիարքական փոխանորդ 

Գերապատիվ Տեր Եղիշե արքեպիսկոպոս Տերտերյանին‚ Տ. Սուրեն Քեմանճյանին և Տ. 

Նորայր եպիսկոպոս Պողարյանին։ 

Իբրև առաջին տպավորություն‚ Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետը հետևյալ 

հուզիչ տողերն է գրել իր «Հայրենի արևին տակ» գրքում։ «Երևան... Արարատյան 

դաշտ... Հայաստան... կանգնած եմ ահա մեր նախնիներու հողին վրա‚ ու կարո-

տակեզ կսեղմեմ ջերմ ձեռքերը իմ հայաստանցի եղբայրներուն‚ իմ հարազատ 

եղբայրներուն։ Դարերով կուտակված կարոտներ‚ հույզեր‚ տենչեր այժմ հան-

կարծ իմ մեջ կարթննան‚ մարմին կառնեն գիտակցությանս լույսին տակ և կալե-

կոծեն բովանդակ էությունս։ Անանուն‚ անուշ հուզումներ ալիք-ալիք ուժգին 

կզարնվեն սրտիս արևոտ ափերուն և հորդառատ ու քաղցրահոս կողողեն հո-

գիս‚ կտարածվին շուրջս‚ ամեն կողմ‚ բոլոր սահմաններեն անդին‚ կհպին ամեն 
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ինչի‚ մինչև հորիզոնները հեռավոր... Ի՜նչ սրբազան ապրումներ... կյանքիս 

առավելագույն երջանկության պահն է‚ զոր կապրիմ։ Ես ալ կուզեմ գոչել. «Կանգ 

առ րոպե‚ դուն այնքա՜ն գեղեցիկ ես»։ 

Երևա՜ն‚ իրականացած երազ։ 

Երևան‚ անթառամ ծաղիկ հայ ժողովրդի հազարամյա անշեջ հույսին‚ համառ 

պայքարներուն‚ շինարար ոգիին‚ բացված Արարատյան դաշտի սրտին վրա‚ սեգ 

Մասիսներու և քառագագաթն Արագածի հավերժական նայվածքին ներքև։ Ամեն 

կողմ եռուզեռ‚ արտասովոր կենդանություն‚ շեն ու շենշող մթնոլորտ‚ բյուրեղյա 

լույսի մեջ ողողուն տաքսիներ‚ օթոբուսներ‚ հանրակառքեր‚ շքեղ տրոլեյբուսներ 

կսուրան մին մյուսին հետևեն հսկայածավալ‚ անվերջանալի շքերթի մը պատկե-

րը հանդիսանալով մեր առջև։ 

Քիչ հետո Աբովյանի վրա եմ։ Կքայլեմ մինակ Երևանի փողոցներեն։ Շուրջս ան-

համար անցորդներ‚ խինդ ու ծիծաղ‚ առատ լույս և ջերմություն։ Հետաքրքիր 

ժպտալի հայացքներ զիս կողջունեն անձայն‚ կնայիմ անոնց աչքերուն մեջ խոր-

հուրդներով զեղուն‚ հայկական խորունկ աչքեր‚ կենդանի‚ վառ աչքեր‚ 

հյուրընկալ աչքեր...»։ 

Մայիսի 25. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանի նամակը Երևանից՝ Բուխարեստ‚ Ռումինահայ Թեմական խորհրդին։ Նկարա-

գրում է իր տպավորությունները հայր Հայրենիքից և իր ծավալած հոգևորական-հասարա-

կական գործունեությունը։ Նամակն ամբողջությամբ չի պահպանվել (տե՛ս մեզ մոտ՝ 

հունիսի 10. Ս.Շ.)։ 

«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 55‚ հունիսի 10 («Վազգեն Ծայրագույն վարդապետի 

նամակը Հայաստանեն»)։ 

 

Մայիսի 28‚ երեկոյան. – Հյուրանոցի համարում հանդիպում ռումինահայ հայրենա-

դարձների՝ իր նախկին աշակերտների հետ։ «Առաջին այցելուները կբարձրանան «Ինտու-

րիստի» 103-րդ համարը։ Ահա ծանոթ դեմքեր՝ երիտասարդ‚ զվարթ‚ կայտառ դեմքեր իմ 

նախկին աշակերտներեն՝ Վահե Դանիելյանը‚ Սիրակ Սարյանը‚ Գևորգ Տիրացյանը‚ Անա-

հիտ և Կայծակ Աթանասյանները‚ Մասիս ու Տիգրան Մանուկյան եղբայրները‚ Քեչյան 

Արամը‚ Հակոբ Առաքելյանը‚ Գոլանճյան Սուրենը‚ Բրաբիկ Գալյաճյանը և ուրիշներ‚ հա-

ջորդաբար կուգան ինձ բարի գալուստ մաղթելու և պատմելու իրենց ուսանողական կյան-

քեն‚ իրենց հաջողություններու և ապագա ծրագիրներու մասին։ Հպարտ եմ այս մեր ծաղիկ 
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երիտասարդությամբ։ Կխորհիմ՝ ահա թանկագին պարգև մը հայրենիքին‚ ռումինահայ 

գաղութին կողմե»։ 

Հունիսի սկիզբ. – Այցելություն ռումինահայ հայրենադարձ Տիրացյանների ընտանի-

քին։ Այս այցելությունը կրկնվել է մի քանի անգամ։ «Չեմ կրնար մոռանալ այն ջերմ հյուրա-

սիրությունը‚ զոր վայելեցի մի քանի անգամներ ուսուցիչ Արտաշես Տիրացյանի բնակա-

րանին մեջ‚ ուր ան կբնակեր իր եղբոր՝Գևորգ Տիրացյանի հետ միատեղ։ Երկու եղբայր 

միասին երկհարկանի շենք մը կառուցած են Բաղրամյան պողոտայի վրա։ Արտաշես Տի-

րացյան՝ Բուխարեստի Հայոց վարժարանի սիրված ու հարգված նախկին տնօրենը‚ այսօր 

իր իդեալին հասած հայ մտավորական մըն է։ Ան ուսուցիչ է Երևանի օտար լեզուներու 

ինստիտուտին մեջ‚ իսկ իր երկու զավակները՝ Գևորգը‚ ուսանող պատմության ֆակուլտե-

տին և Գրիգորը‚ ուսանող ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտը»։ 

Հունիսի 2. – Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի երկրորդ նամակը Երևանից՝ 

Բուխարեստ‚ մորը՝ Սիրանույշ Պալճյանին։ Նկարագրում է Մայր Հայրենիքի աննախընթաց 

վերելքը‚ վիթխարի նվաճումները հասարակական կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ 

Նամակն ամբողջությամբ չի պահպանվել (տե՛ս մեզ մոտ՝ հունիսի 17. Ս.Շ.)։ 

«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 56‚ հունիսի 17 («Վազգեն Ծայրագույն վարդապետի 

մեկ նոր նամակը Երևանեն»)։ 

 

Հունիսի 10. - «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 55)‚ «Վազգեն ծայրագույն վարդապետի 

նամակը Հայաստանեն» ընդհանուր խորագրի ներքո‚ քաղվածաբար հրատարակում է նրա՝ 

մայիսի 25 թվակիր արևմտահայերեն նամակը‚ գրված Երևանից՝ Բուխարեստ‚ Ռումինա-

հայ Թեմական խորհրդին։ 

Քանի որ նամակի ամբողջական բնագիրը մեզ գտնել չի հաջողվել‚ մեջ ենք բե-

րում այն ձևով‚ ինչպես հրատարակել է շաբաթաթերթը։ 

««Նամակս կուզեմ սկսիլ նախ Ձեզի և մեր ժողովուրդին բերելով իմ խանդավառ 

ողջույնները մեր շքեղ‚ մեր հարազատ Երևանեն‚ որ արդեն մեծ մայրաքաղաք 

մըն է դարձած։ Հյուրասիրված եմ «Ինտուրիստ» հյուրանոցը (այժմ՝ «Երևան». 

Ս.Շ.)‚ սենյակ № 103‚ շատ գեղեցիկ ու ճոխ կերպով կահավորված‚ ամեն տեսակ 

հարմարություններով։ Այժմ այս հյուրանոցը իր նոր կահավորումով կրնա մրցիլ 

լավագույն հյուրանոցներու հետ»։ 

Ապա Վազգեն ծ[այրագույն] վարդապետ կնկարագրե իր մեկնումը Էջմիածին և 

ներկայանալը Գեորգ Զ. Կաթողիկոսին։ ՈՒրախությամբ կհաղորդե‚ թե Կաթողի-
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կոսը կատարելապես առողջ է‚ թե եռանդորեն նվիրված է աշխատանքի։ Վազգեն 

ծ[այրագույն] վարդապետ կգրե նաև‚ թե իր հետ տարած ռոմանահայերու նվեր-

ները լավ վիճակի մեջ հասած են Էջմիածին և հանձնված են Մայր Աթոռին‚ թե 

Կաթողիկոսը չափազանց գոհ մնացած է և ճաշի ատեն‚ որուն ներկա եղած են 

միաբան եպիսկոպոսները և ուրիշ հյուրեր‚ բաժակ բարձրացուցած է հայրենա-

սեր ռոմանահայության կենացը։ ՈՒ Վազգեն վարդապետ կավելցնե. 

«Եպիսկոպոսական ձեռնադրությունները պիտի հետաձգվին երկու կամ երեք 

շաբաթով‚ արտասահմանի թեկնածուներու ուշանալուն պատճառով։ Վերին 

կարգադրությամբ այդ ժամանակամիջոցը պիտի կարողանամ լավագույն ձևով 

օգտագործել‚ մեր վերածնված ու վերաշինվող Խորհրդային Հայրենիքի զանա-

զան վայրերը այցելելով։ Իմ ժամանման լուրը ամեն կողմ տարածված է այստեղ 

ու շարան-շարան ինձ կայցելեն մեր հայրենադարձ եղբայրներն ու քույրերը։ Բո-

լորը խանդավառ են և ամեն մեկը իր պատմությունը ունի՝ իր աշխատանքի‚ իր 

հաջողություններու և իր երջանիկ ապրումներու պատմությունը‚ հայրենի հողի 

վրա‚ հարազատ պետության ծոցին մեջ»»։ 

Նույն տեղում։ 

Հունիսի 14. – Պատարագ է մատուցում Օշականում‚ Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանի 

մոտ։ Հետագայում համանուն պատարագներ է մատուցում Էջմիածնի Մայր Տաճարում‚ 

Երևանի «Սուրբ Սարգիս»‚ «Սուրբ Զորավոր» և «Սուրբ Հովհաննես» եկեղեցիներում։ «Իմ 

հիշողությանս մեջ անջինջ պիտի մնա այն‚ ինչ որ տեսա Օշական‚ Ս. Մեսրոպի գերեզ-

մանին մոտ‚ երբ հոգեկան մխիթարությունն ալ ունեցա Սուրբ Պատարագ մատուցանելու 

տեղվույն եկեղեցիին մեջ‚ որուն Սուրբ սեղանին տակ‚ գետնահարկը‚ կգտնվի մեր մեծ 

Սուրբին գերեզմանը։ Հակառակ‚ որ ամառ ժամանակ և գործի օր էր‚ Օշական գյուղի և 

շրջակա գյուղերու հավատացյալ գյուղացիությունը‚ ինչպես նաև Երևանի ու Աշտարակի 

շրջանեն եկած բազմաթիվ հավատացյալներ լեցուցեր էին եկեղեցին‚ շրջափակը և գրեթե 

ամբողջ գյուղը։ Հայ տառերու հնարիչ ու հայ դպրության հանճարեղ հիմնադիր սուրբին 

գերեզմանին մոտ անվերջանալի էր ուխտագնացությունը»։ 

Հունիսի 17. - «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 56)‚ «Վազգեն ծայրագույն վարդապետի 

մեկ նոր նամակը Երևանեն» ընդհանուր խորագրի ներքո‚ հրատարակում է նրա երկրորդ 

արևմտահայերեն նամակը‚ որն ունի «Հունիս 2» թվագրությունը և հասցեագրված է Բուխա-

րեստ‚ մորը՝ Սիրանույշ Պալճյանին։ 
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Քանի որ «Նոր կյանքը» նամակը հրատարակել է «քաղելով շահեկան մասերը»‚ 

այսինքն՝ նախորդ նամակի նման համառոտելով‚ իսկ դրա ամբողջական բնագի-

րը մեզ գտնել չի հաջողվել‚ ապա մեջ ենք բերում շաբաթաթերթում հրատա-

րակված համառոտությունը։ Ենթադրաբար կարելի է ասել‚ որ նամակը եղել է 

շատ ավելի ընդարձակ։ 

«Արդեն տաս օր է‚ որ Երևան կգտնվիմ և օրըստօրե ավելի կոգևորվիմ‚ ծանո-

թանալով մեր Խորհրդային Հայրենիքի վերելքին և տեսնելով այն‚ ինչ որ իրա-

գործվեր է վերջին երեք տարիներու ընթացքին։ Երևանը անհավատալի կերպով 

աճած է ու շքեղացած։ Հազարավոր նոր շենքեր‚ մեծ ու փոքր տուներ կառուցվեր 

են հայրենադարձներու համար ու Երևանը տարածվեր է դեպի սարերն ու դեպի 

Արարատյան դաշտ։ Համաձայն նախատեսված ծրագրի‚ տասը տարի վերջ‚ 

Երևանը պիտի ունենա հինգ հարյուր հազար բնակիչ։ Վերջին հինգ օրերը տևա-

կանորեն Երևան մնալով‚ լավ պտույտներ ըրի ասֆալտապատ լայն պողոտանե-

րու վրա։ Ինքզինքս այժմ երևանցի կզգամ և ամեն բան այնքան հարազատ ու 

մտերիմ է ինձ։ Հոյակապ է Լենինի մեծ հրապարակը‚ խրոխտ ու փարթամ շեն-

քերով շրջապատված‚ բոլորն ալ հայ ճարտարապետության դրոշմը կկրեն։ 

Երևանցիները‚ ինչպես նաև հայրենադարձները‚ չափազանց հպարտ են իրենց 

մայրաքաղաքով։ 

Մտա շատ մը խանութներե ներս‚ ապրանքներով լեցված են բոլորն ալ։ Առատ 

ուտեստեղեն կան‚ լավ տեսակե և մատչելի գիներով։ Ձուկ‚ միս‚ կարագ‚ խոզի 

յուղ‚ պանիր‚ քաշքավալ‚ մակարոն‚ շաքար և այլ՝ ուզածիդ չափ։ Մոտ քսան տե-

սակի հաց կա՝ զանազան ձևերով և նաև տեսակ-տեսակ բիսկվիտներ ու խմորե-

ղեններ։ Ալ չեմ խոսիր նոր պտուղներու‚ շոկոլադներու‚ անուշեղեններու‚ գինի-

ներու և հանքային ջուրերու մասին։ Նոր հանքային ջուր մը գտնված է «Ջերմուկ» 

անունով‚ որ հիանալի է և բուժիչ շատ մը հատկություններ ունի։ 1948-ի համե-

մատությամբ կյանքը շատ աժանացած է։ Առանց չափազանցնելու կարելի է ըսել‚ 

թե ամեն տեսակետով ճշմարիտ առատություն կա և բարօրություն։ 

Անձամբ այցելեցի Նոր Արաբկիրի‚ Պիոներականի‚ Նոր Արեշի և Բաղրամյանի 

շրջանները բնակվող ռումինահայ հայրենակիցներուն տուները։ Ցնծագին ընդու-

նեցին զիս‚ տեսա իրենց բնակարանները՝ ճաշակավոր կահավորված ու մաքուր‚ 

նաև իրենց պարտեզները‚ ուր ամեն մեկը իրեն համար կմշակե բանջարեղեն և 
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պտղատու ծառեր։ Սկիզբները քիչ մը նեղվեր են բնակարանային տեսակետեն‚ 

սակայն շուրջ մեկ տարվան մեջ բոլորը իրենց սեփական տուներուն մեջ տեղա-

վորված են։ Այժմ բոլորն ալ իրենց բնակարաններու մեջ են հանգիստ ու ապա-

հով։ Հայ մարդը իր վերջնական տունը գտած է այստեղ‚ հայրենի հողին վրա‚ իր 

հարազատ պետության հովանիին ներքև‚ խորհրդային ժողովուրդներու եղբայ-

րական ծոցին մեջ»։ 

Հունիս. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյա-

նը իր թեմի անունից նվիրատվություն է կատարում Սուրբ Էջմիածնի Մայր Աթոռին։ Նվեր-

ների թվում են. ձեռքի կաշվե պայուսակ (4 հատ)‚ թեյի արծաթյա սպասք տասնութ հոգու 

համար‚ թեյի արծաթյա գդալներ (24 հատ)‚ հախճապակե բաժակներ (62 հատ)‚ կերպասի և 

սատինի կտոր (82 մ‚ 25 մ)‚ զանազան դեղորայք (2.600 միավոր)‚ մեքենագրելու թուղթ (1000 

թերթ)‚ թավշյա ամպհովանի (1 հատ) և այլն։ Նվերներն ընդունել է Մայր Աթոռի Ստացող 

հանձնաժողովը Սահակ ծայրագույն վարդապետ Տեր-Հովհաննիսյանի նախագահությամբ 

(անդամներ՝ Նուբար Տեր-Միքայելյան‚ Արշակ Խաչատրյան‚ Ցոլակ Դավթյան)։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 
Հուլիսի 4. – Երևան է ժամանում Էջմիածնից արտասահման մեկնած հայ հոգևորա-

կան պատվիրակությունը Տ. Վահան արքեպիսկոպոս Կոստանյանի գլխավորությամբ։ Հյու-

րերին օդանավակայանում դիմավորում էին Սահակ ծայրագույն վարդապետ Տեր-Հովհան-

նիսյանը‚ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանը և Հոգևոր ճեմարանի ռեկտոր Մի-

նաս Մինասյանը։ 

«Էջմիածին»‚ 1951թ. № 7-8‚ հուլիս-օգոստոս («Մայր Աթոռում»)։ 

Հուլիսի 6. – Այցելություն Մ. Մաշտոցի անվան պետական Մատենադարան և Ձեռա-

գրատուն։ «Հաստատության ղեկավարները մեզ սիրալիր կընդունին։ Կայցելենք բոլոր բա-

ժինները‚ բոլոր սրահները։ Ահա նշանավոր Ձեռագրատունը‚ ուր պետական խնամքին 

տակ ավելի քան տասը հազար հայ ձեռագիրներ‚ սկսյալ Թ. դարեն‚ կպահպանվին աչքի 

լույսի պես‚ գիտական արդիական մեթոդներով։ Մեր փոթորկահույզ պատմության նշխար-

ներն ու վկաներն են ասոնք։ Երկյուղածությամբ կմոտենանք անոնց»։ 

Հուլիսի 8. - «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը «Եպիսկոպոսական ձեռնադրություն» խո-

րագրի ներքո տպագրում է հետևյալ հաղորդագրությունը. «Ռումինահայ թեմի առաջնորդ 

Վազգեն ծ[այրագույն] վարդապետ Պալճյան Երևանեն կհեռագրե Բուխարեստի Առաջնոր-
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դարանին‚ թե՝ եպիսկոպոսական ձեռնադրությունները տեղի պիտի ունենան այսօր‚ կի-

րակի‚ 8 հուլիս»։ 

Հուլիսի 8. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարում‚ հանդիսավոր պայման-

ներում‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանը «Իր Հայրապետական ձե-

ռամբ և օրհնաձիր Աջով»‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանին 

օծում է Հայոց եկեղեցու եպիսկոպոս։ Հոգևորական այս արարողությունը մի քանի օր անց 

վավերացվում է Վեհափառ Հայրապետի ստորագրությունն ու կնիքը կրող համապատաս-

խան պաշտոնական վկայականով։ 

Վկայականը. «Տարվույս հուլիսի 8-ին‚ Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարում‚ խուռն 

բազմության ներկայությամբ‚ Ռումանիո հայոց թեմի Երեսփոխանական ժողովի 

կողմից Թեմի առաջնորդ ընտրված և նորա միջնորդությամբ ու վկայությամբ‚ 

Բարձրապատիվ Տեր Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանին օծմամբ 

ձեռնադրեցինք հայ եկեղեցու եպիսկոպոս‚ որ վկայում ենք և հաստատում մեր 

ստորագրությամբ և Հայրապետական կնքո դրոշմամբ։ 

Գեորգ Զ. 

Ծայրագույն Պատրիարք-կաթողիկոս 

Ամենայն Հայոց»։ 

Ծանոթություն. Նույն օրը Վազգեն ծայրագույն վարդապետի հետ‚ եպիսկոպո-

սական ձեռնադրության են արժանացել Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց ուխտի 

միաբան և պատրիարքական տեղապահ Եղիշե վարդապետ Տերտերյանը‚ Մայր 

Աթոռի միաբան և ավագ լուսարար Սահակ ծայրագույն վարդապետ Տեր-Հով-

հաննիսյանը‚ Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց ուխտի միաբաններ Սուրեն վար-

դապետ Քեմհաճյանը և Նորայր վարդապետ Պողարյանը։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա. Կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Վկա-

յական»)։ «Էջմիածին»‚ 1951 թ. № 7-8‚ հուլիս-օգոստոս («Եպիսկոպոսների 

ձեռնադրություն»‚ «Մայր Աթոռում»)։ 

 

Հուլիսի 9. – Հանդիպում հնագետ Բորիս Պիոտրովսկու հետ‚ ապա այցելություն 

Կարմիր Բլուր‚ «պեղումներու վայրը»։ «Պեղումներու վարիչ պրոֆեսորը մեզ կառաջնորդե‚ 

լայնորեն բացատրություններ տալով։ Ահա երևան հանված պալատի մառանները‚ գինիի 

հսկա կարասները‚ բազալտե տաշված մեծ քարեր‚ աղյուսե հյուսված պատեր‚ կռվի ժամա-

նակ հրդեհի հետքեր։ Ապա տեղ կառնենք քարերուն վրա‚ մեծ հովանոցի մը տակ‚ ուր 

պրոֆ. Պիոտրովսկին մեզ կներկայացնե ճոխ ալբոմ մը մեծադիր նկարներով‚ Կարմիր Բլու-
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րի պեղումներուն արդյունքները պատկերացնող։ Ալբոմը թերթ առ թերթ կբացվի մեր առաջ 

և պրոֆեսորը մեզ հիացնող հեղինակությամբ կպատմե հին ՈՒրարտուի քաղաքական 

ուրույն արժեքի մասին։ Շուրջ երեք ժամեր անցուցինք Կարմիր Բլուրի վրա‚ պտույտ մը 

կատարելով մեր ազգային պատմության հնագույն շրջանի՝ կարծեք կախարդական աշ-

խարհին մեջ»։ 

Հուլիսի 12. – Այցելություն մայրաքաղաքի արդյունաբերական ձեռնարկություններ 

(«Ծխախոտի գործարան»‚ «Գինու-կոնյակի գործարան»‚ «Արարատ» տրեստ և այլն)։ 

Հունիս-օգոստոս. – Այցելություններ Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի 

պետական թատրոն‚ Սունդուկյանի անվան պետական թատրոն‚ Հայֆիլհարմոնիա‚ 

Երաժշտական կատակերգության պետական թատրոն‚ Երգի-պարի անսամբլի համերգի։ 

«Անփոխարինելի հաճույք ունեցա լայնորեն վայելելու Երևանի գեղարվեստական կյանքը՝ 

օպերայի պետական թատրոնը‚ ֆիլհարմոնիան‚ երգի պարի անսամբլը‚ օպերետան‚ Հայ-

կինոն և այլն։ ՈՒնկնդրեցի «Անուշ»‚ «Դավիթ Բեկ»‚ «Եվգենի Օնեգին» և «Ֆաուստ» օպերա-

ները և «Խանդութ» բալետը։ Լսեցի մեր մեծ երգիչներեն Հայկանուշ Դանիելյանը‚ Մուսիա 

Չմշկյանը‚ Շարա Տալյանը‚ Դավիթ Պողոսյանը և Գոհար Գասպարյանը։ Ղեկավարեցին 

տաղանդավոր դիրիժյորներ Մալունցյանը‚ Ղարաջանյանը և Բուդաղյանը՝ մեծ հմտու-

թյամբ։ Արվեստի նույն կատարելության կհասնի նաև Սունդուկյանի անվան պետական 

թատրոնը իր առաջնակարգ դերասաններով։ Այստեղ տեսա Գ. Սունդուկյանի «Պեպոն»‚ 

«Խաթաբալան»‚ «Էլի մեկ զոհը»‚ Նար-Դոսի «Սպանված աղավնին»‚ Գուրգեն Բորյանի 

«Բարձունքներում»‚ Մ. Լերմոնտովի «Դիմակահանդեսը»‚ ինչպես նաև «Համլետն» ու «Օթել-

լոն»։ Մեր պետական թատրոնը օժտված է իրոք լավագույն ուժերով. դերասաններ‚ ինչպես 

են Հրաչյա Ներսիսյանը‚ Օլգա Գուլազյանը‚ Ավետ Ավետիսյանը‚ Վաղարշ Վաղարշյանը‚ 

Դավիթ Մալյանն ու Արազյանը‚ Պարոնիկյանն ու Խաժակյանը և ուրիշ շատ անփոխարի-

նելի ուժեր են և պարծանքը այսօրվան հայ բեմին։ Իմ վրա խոր տպավորություն թողուցին 

Հրաչյա Ներսիսյանի Պեպոն‚ Վաղարշյանի Համլետը‚ Ավետ Ավետիսյանի Զամբախովը և 

մանավանդ Յագոն։ Բախտ ունեցա Երևանի բեմին վրա տեսնելու հայ ժողովուրդի պաշտա-

մունքին առարկա դարձած Վահրամ Փափազյանը Օթելլոյի և Արբենինի դերերուն մեջ»։ 

Հուլիսի 31. – Երևանի գրողների տանը հանդիպում սովետահայ գրողների և գրա-

կան-մշակութային գործիչների հետ։ «Գրասենյակի մեջ մեզ կընդունի մեր գրական մեծ 

դեմքերեն՝ վաստակավոր վիպասան Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Ներկա էին գրական քննա-

դատներ Էդուարդ Թոփչյանը‚ Հրաչյա Գրիգորյանը‚ բանաստեղծներ՝ Սարմենը‚ Հրաչյա 
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Հովհաննիսյանը‚ դրամատուրգ Գրիգոր Տեր-Գրիգորյանը և ուրիշներ։ Խոր տպավորություն 

թողուց իմ վրա Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Յոթանասունհինգամյա հայ գրչի վարպետը երջա-

նիկ կերպով կմարմնավորե հին հայ գրողի և նոր սովետահայ գրողի համադրությունը։ 

Կխոսի մեզի հետ երիտասարդի ավյունով‚ երիտասարդի լավատեսությամբ և զարմանա-

լիորեն ալ առաջադեմ‚ համարձակ‚ մարգարեական շունչով։ Պահ մը այն տպավորությունը 

ունեցա‚ թե սեղանին շուրջ գտնվողներուն մեջ ամենեն երիտասարդն է։ Վաստակավոր Դե-

րենիկ Դեմիրճյան‚ հակառակ իր առաջացած տարիքին և ֆիզիկական տկարության‚ հա-

մակ աշխատանքի կորով է և բեղուն գրիչ։ «Վարդանանքի» հեղինակը հայտարարեց մեզի‚ 

թե բացի իր ընթացիկ գրական աշխատություններեն‚ ձեռնարկած է և արդեն ավարտելու է 

իր մեկ նոր պատմական վեպը‚ որուն կենտրոնական դեմքը Մեսրոպ Մաշտոցն է։ Սեղանի 

շուրջ‚ մեր կողքին է նաև Մայակովսկիի տաղանդավոր թարգմանիչ Հրաչյա Գրիգորյանը‚ 

որ ոգևորված է հեղափոխության մեծանուն երգչի կյանքովն ու գործովը‚ որուն նվիրված 

պիտի ըլլա իր հրատարակվելիք նոր հատորը։ Մեր սեղանակիցներեն բանաստեղծ Սար-

մեն‚ Հրաչյա Հովհաննիսյան և ուրիշներ կարտասանեն իրենց նոր գործերեն։ Սարմեն 

կկարդա հույզով ու գույնով լեցուն «Հայոց աղջիկները» և «Երևանը». այ վերջինը նվիրված 

Խորհրդային Հայաստանի մայրաքաղաքի վերաշինության‚ իսկ Հրաչյան (իմա՛. բանաս-

տեղծ Հրաչյա Հովհաննիսյան. Ս.Շ.) «Մայրը» գեղեցիկ բանաստեղծությունը‚ որն անտարա-

կույս հեղինակի լավագույն գործերեն մին պետք է համարել։ Իր գործերեն կկարդա նաև 

մեզի սեղանակից երիտասարդ գրագիտուհին (Մարո Մարգարյան (?). Ս.Շ.)‚ զգայուն և 

ներշնչված»։ 

«Քանի մը օր առաջ» Երևանի «Արարատ» ճաշարանում հանդիպում և մտերմիկ 

զրույց Ավետիք Իսահակյանի հետ։ 

Օգոստոսի 2. – Այցելություն «Խորհրդային Հայաստանի արդյունաբերական հսկանե-

րեն մին՝ տրանսֆորմատորներու և գեներատորներու‚ կոմպրեսորներու և էլեկտրական 

տրակտորներու էլեկտրամեքենաշինական գործարան»։ Հանդիպումներ գործարանի ինժե-

ներների‚ տեխնիկների‚ արտադրության առաջավոր բանվորների ու ծառայողների հետ։ 

«Մեզ տեսնելով պահ մը կանգ կառնեն‚ ապա կրկին կշարունակեն իրենց աշխատանքը 

ակներև հպարտությամբ և կամ թե շատ մոտ ենք‚ կուգան ձեռք տալու. իրենց բանվորի 

ամուր ու բարի ձեռքերը։ Կդիտեմ այս մարդիկը ու կխորհիմ՝ ահա ճշմարիտ մարդիկ‚ ահա 

ճշմարիտ հայրենասերներ‚ շինարար‚ ստեղծագործող հայորդիներ‚ ահա մեր հայրենիքը 

վերաշինող անանուն հերոսները»։ 
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Պալճյան Վազգեն եպիսկոպոս‚ Հայրենի արևին տակ‚ Բուխարեստ‚ 1954 թ.‚ 
109 էջ։ 

 

Հայաստանում եղած ժամանակահատվածում Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ 

Պալճյանը հանդիպումներ է ունեցել Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի 

հետ‚ որոնց ժամանակ քննարկվել են ազգային եկեղեցական բնույթի մեկից ավելի 

անկյունաքարային հարցեր։ 

Հուլիս-օգոստոս. – Մայր Աթոռի պաշտոնական  «Էջմիածին» ամսագիրը (№ 7-8) 

«Եպիսկոպոսների ձեռնադրություն» խորագրի ներքո‚ հրատարակում է արևմտահայերեն 

ընդարձակ հոդված‚ որտեղ նկարագրված է Տ.Տ. Եղիշե‚ Վազգեն‚ Սահակ և Սուրեն վար-

դապետների ձեռնադրության արարողությունը։ 

Նկարագրելով Մայր Աթոռի միաբանության հանդիսավոր նախապատրաս-

տությունը‚ համաժողովրդական խանդավառությունը‚ հինգ ընտրյալների՝ այս 

կապակցությամբ ներքին հուզումները‚ հոդվածի հեղինակը շարունակում է. 

«Առավոտյան ժամերգությունից հետո տեղի պիտի ունենա եպիսկոպոսական 

օծում ընդունելու եկածների հանդիսավոր հավատարմության ուխտն ու երդու-

մը։ Ահա Իջման Սեղանի առաջ ծունկի են եկել եպիսկոպոսացուները շուրջա-

ռազգեստ‚ իսկ նրանց առջև և չորս կողմը կանգնած են եպիսկոպոսներ‚ միա-

բանները‚ հավատացյալ ժողովուրդը։ Նվիրյալներից ավագագույնը կարդում է 

երդումը‚ իսկ մյուսները կրկնում են։ Սրբազան է այդ ուխտը և նվիրական։ 

Նրանք ուխտում են չշեղվել աստվածային ուղիղ վարդապետությունից‚ ընթա-

նալ ճշմարտության ուղիղ ճանապարհով‚ ճանաչել իրենց աստիճանն ու կո-

չումը‚ ըստ արժանվույն վարվել ժողովրդի հետ և մինչև վերջ լինել նրա հետ։ 

Նրանք երդվում են մինչև վերջ հավատարիմ մնալ Մայր Աթոռին և ճանաչել նրա 

գերագահությունն ու նրա գահակալի իշխանությունը։ «Խոստանամք և ուխտենք 

հաւատարիմ լինել Սրբոյ Էջմիածնի մինչև ցվախճան կենաց մերոց։ Եւ կալ մնալ 

հլու հպատակութեամբ ի ներքոյ իշխանութեան եւ հրամանաց Սրբոյ Կաթուղիկէ 

Մայր Աթոռոյս...»։ Նրանք այսօր իրենց եպիսկոպոսական ձեռնադրությամբ դառ-

նում են Սուրբ Էջմիածնի անդամ և միաբան‚ ուխտելով ծառայել նրան։ «...Սա-

տար լինելով մերովսանն ջանիւք յառաջադէմ զարգացման եւ պայծառութեան 

սորին ամենայնի» 
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Այնուհետև նվիրյալները ահավոր երդումով և իրենց ստորագրություններով 

վավերացնում են իրենց սրբազան ուխտը առաջի Աստուծո և ժողովրդյան։ 

Այսպե՛ս է Հայ Եկեղեցու եպիսկոպոսական ձեռնադրության նվիրական օրենքը՝ 

հանդիսավոր երդում տալ հավատարիմ լինելու Սուրբ Էջմիածնին‚ Հայրենիքին 

և ժողովրդին։ Եվ այն ո՞վ է‚ որ պիտի համարձակվի դրժել այդ սրբազան ուխտը‚ 

ուրանալ Սուրբ Էջմիածինն ու դավաճանել հայրենիքին։ 

Երդման արարողությունից հետո‚ երդմնագիրը առած‚ նվիրյալները գնում են 

Վեհափառ Հայրապետի մոտ‚ որը նրանց խրատում է իր հայրական հորդոր-

ներով և պահպանիչ ասելով‚ արձակում»։ 

Հոգեկան ներքին ապրումներով հարուստ‚ հուզիչ այս պահը‚ ինչպես դժվար չէ 

մակաբերելը‚ ընդմիշտ պետք է մնար Վազգեն նորաօծ սրբազանի մտքում և աստիճանա-

բար բյուրեղանալով ու հստակվելով‚ դառնար նրա հոգևորական հետագա կյանքի շրջա-

դարձային կետ հանդիսացող երևույթներից մեկը։ Հետագայում անդրադառնալով այս 

իրադարձությանը‚ Տ. Վազգեն սրբազանը գրում էր. «1951 թ. հուլիսի 8-ի օրը‚ երբ ուրիշ չորս 

վարդապետներու հետ եպիսկոպոսական օծում ստացանք Սուրբ Էջմիածնա Մայր Տա-

ճարին մեջ‚ Վեհափառ Հայրապետի ձեռամբ‚ պիտի մնա մեզ համար ոչ միայն անմոռա-

նալի օր մը մեր կյանքին մեջ‚ այլ նաև կենդանի աղբյուր մը բեղուն զգացումներու և 

լուսավոր մտածումներու‚ աղբյուր մը կյանքի նոր ուժերու և սրբազան խորհուրդներու‚ 

որոնք հավետ խթան պիտի ըլլան մեզ համար‚ որպեսզի մեր պարտականությունները 

լիովին կատարինք հանդեպ մեր սուրբ եկեղեցվույն և հանդեպ մեր հարազատ Մայր 

Հայրենիքին ու ժողովուրդին»։ 

«Էջմիածին»‚ 1951 թ. № 7-8‚ հուլիս-օգոստոս («Եպիսկոպոսների ձեռնադրու-

թյուն»)։ Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզ-

ներ)‚ Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 16։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ 

ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5319 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Եվ այսպես‚ ռումինահայ իրականության հոգևորական գործիչ‚ Ռումինահայ թեմի 

շնորհաշատ առաջնորդ Տ. Վազգեն վարդապետ Պալճյանը‚ իր համեմատաբար երիտա-

սարդ՝ քառասուներեք տարեկան հասակում կարողացել էր հասնել հայ հոգևորակա-

նության աստիճանասանդուղքի բարձրագույն աստիճաններից մեկին՝ եպիսկոպոսի կոչ-

մանը։ Եվ Վազգեն սրբազանի հետագա տարիների եռանդալից գործունեությունը ինչպես 

իր թեմում‚ այնպես էլ թեմի սահմաններից դուրս‚ ոչ միայն հստակորեն ցույց տվեց‚ որ նա 

լիովին ու ըստ ամենայնի արժանի էր դրան‚ այլև իր գործունեությունը անվիճելի կերպով 
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ապացուցեց բոլորին‚ որ վերջնականապես ձևավորվում և հոգևորական-կազմակերպ-

չական առումով արդեն հասունանում էր ականավոր եկեղեցական մի գործիչ‚ ով որոշա-

կիորեն հայտ էր ներկայացնում Լուսավորչի Սուրբ Աթոռի ամենից ավելի հավանական 

թեկնածուն դառնալու համար։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԳԼՈՒԽ ՎԵՑԵՐՈՐԴ 

Լ ՈՒ Ս Ա Վ Ո Ր Չ Ի  Ս ՈՒ Ր Բ  Գ Ա Հ Ի  130-ՐԴ 

 Թ Ե Կ Ն Ա Ծ ՈՒ Ն 

1 9 5 1 

Հուլիսի 2. – Վահան արքեպիսկոպոս Կոստանյանի հեռագիրը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ-

միածնից Բուխարեստ‚ քաղաքի հայոց Առաջնորդարանին։ Տեղեկացնում է Ռումինահայ 

թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանին եպիսկոպոսական աստի-

ճան շնորհելու մասին‚ ազդարարելով‚ որ «հուլիսի 8-ին մեծ հանդիսավորությամբ Էջմիած-

նում տեղի ունեցավ ձեռնադրություն» և այս կապակցությամբ շնորհավորում է Ռումի-

նիայի  հայկական հավատացյալ համայնքին։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 
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Հուլիս. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետ Պալճյանի 

միջնորդությունը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս  Գեորգ Զ. Չորեքչյանի մոտ‚ իր թեմի քահա-

նա Արսեն Վարժապետյանին քահանայական լանջախաչ կրելու թույլտվության մասին։ 

Վազգեն սրբազանի միջնորդությունը հարգվում է։ 

1951 թ. հուլիսի 11-ի թվագրությունն ունեցող պատասխան նամակում Վեհա-

փառ Հայրապետը գրում էր. «Ի յայտարար գրութենէ Գերապատիւ առաջնորդին 

թեմին հայոց Ռումանիո‚ Տ. Վազգէն եպիսկոպոսի Պալճեան‚ հաւաստի եղաք 

արժանեաց Ձերոց‚ վասն որոյ այսու Հայրապետական Կոնդակիւ մերով շնոր-

հեմք Ձեզ իրաւունս կրելոյ ի կուրծս լանջախաչ քահանայական։ 

Մաղթեմք ի Տեառնէ‚ զի յետ այսու ևս զօրացուսցէ զձեզ շնորհօքն որ ի Յիսուսի 

Քրիստոսի‚ զի փութասցես զանձն քո ընտիր կացուցանել առաջի Աստուծոյ և լի-

նել մշակ առանց ամօթոյ յայգւոջ Տեառն։ 

Գեորգ Զ. 

Ծայրագույն Պատրիարք-Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Հուլիսի կեսեր. - Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի մոտ սաստկանում է ներքին հի-

վանդությունը (լյարդի բորբոքում)‚ որի հետևանքով նա փոխադրվում է Երևանի № 1 հի-

վանդանոց։ Բուժող բժիշկներ՝ պրոֆ. Տիգրան Մնացականյանի‚ Արփիկ Աբրահամյանի և 

բուժքույր Նատալիայի ջանքերով‚ հիվանդության զարգացումը կանխվում է‚ սակայն 

հիվանդին նշանակվում է անկողնային ռեժիմ և խիստ դիետա։ Հիվանդանոցային բուժումը 

շարունակվում է մոտ մեկ ամիս‚ մինչև Վազգեն սրբազանի՝ հայրենիքից մեկնելը։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Հուլիսի 15. – Երևանի «Սուրբ Հովհաննես» եկեղեցում Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը 

մատուցում է իր անդրանիկ եպիսկոպոսական պատարագը։ 

«Էջմիածին»‚ 1951թ. № 7-8‚ հուլիս-օգոստոս («Մայր աթոռում»)։ 

Հուլիսի 18. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանը օրհնության կոն-

դակ է շնորհում Տ. Համազասպ ավագ քահանա Պետիկյանին։ Վերջինիս համար միջնորդել 

էին Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն ծայրագույն վարդապետը և Կոնստանցայի 
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հայկական համայնքն ու համայնքի թաղական խորհուրդը (տե՛ս մեզ մոտ 1951 թ. մայիսի 

12. Ս.Շ.)։ 

Կոնդակից. «Բարձրապատիվ Տ. Համազասպ ավագ քահանայի Պետիկյան‚ 

ողջույն հայրական և օրհնություն Հայրապետական։ 

Ռումանիո Հայոց թեմի առաջնորդ նորապսակ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը‚ Կոնս-

տանցայի հայ համայնքի և Թաղական Խորհրդի միջնորդության հետևանքով‚ 

խնդրում է Հայրապետական շնորհի արժանացնել Տ. Համազասպ ավագ քահա-

նա Պետիկյանին։ 

Լավագույն վարձատրությունը ստացել եք Դուք‚ երբ Կոնստանցայի համայնքն 

ու Թաղական Խորհուրդը‚ գնահատելով Ձեր ութսունամյա քահանայական 

սրբագործ պաշտոնավարությունը և հիսնամյա ուսուցչական գործունեությունը‚ 

տոնել է Ձեր հոբելյանը։ 

Ի՞նչ ավելի մեծ մխիթարություն կարող է լինել մարդու համար‚ քան եթե դաս-

տիարակել մատաղ սերունդ՝ հավատացող‚ պարտաճանաչ և գիտակից իր 

պարտյաց‚ հանդեպ Ազգի և Եկեղեցու։ Ինչ ավելի մխիթարական կարող է լինել‚ 

քան եթե կրթել մարդու միտքը‚ զարգացնել նորա մեջ քաղաքացիական պարտա-

ճանաչություն հանդեպ Ազգի‚ հայրենիքի և պետության‚ զարգացնել նորա մեջ 

ազգային և հայրենասիրական զգացմունք։ Ինչ ավելի մխիթարական կարող է լի-

նել‚ քան թե այն‚ որ իր դաստիարակած սերունդը գիտակցելով և գնահատելով 

իր ուսուցչի արժեքավոր գործը‚ երախտագիտական զգացմունքով լցված՝ տոնե 

նրա հոբելյանը‚ ընդգծելով նորա անձնվեր‚ ազգասեր և հայրենասեր ծառայու-

թյունը։ 

Մխիթարված պիտի լինեք Դուք‚ մխիթարված ենք նաև մենք։ 

Գեորգ Զ. 

Ծայրագույն Պատրիարք- Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց»։ 

Նույն օրը. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի Օրհնության գիրը 

Բուխարեստի բնակիչ‚ հավատացյալ Լևոն Եղիազարյանին։ Իր գոհունակությունն է հայտ-

նում Վազգեն ծայրագույն վարդապետի (այն ժամանակ) միջոցով իրեն կատարված նվիրա-

տվության կապակցությամբ և հաղորդում է իր Հայրապետական օրհնությունները։ 

«Մեծարգո Տիար Լևոն Եղիազարյան‚ – գրում էր Վեհափառ Հայրապետը‚ – Ռու-

մանիո Առաջնորդ Գերապատիվ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի միջոցով սրտաբուխ 
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նվեր էիք ուղարկել մեզ ի վայելումն և ի կատարումն Ձեր վաղեմի իղձի։ Ձեր նվե-

րը հարգանքի նշան է‚ որ տածում եք դեպի ծերունազարդ Հայրապետը։ Ձեր 

նվերը ազգային-կրոնական ինքնագիտակցության արտահայտություն է‚ որ գի-

տակցել է տալիս Ձեզ‚ թե հայ եկեղեցու հարազատ զավակ եք և հայ ազգի ան-

դամ։ 

Գոհ ենք Ձեր նվերից‚ թանկ ենք գնահատում Ձեր ազնիվ զգացմունքները։ Մաղ-

թում ենք Բարձրյալին‚ որ նա վառ պահե Ձեր ազգային-կրոնական զգացմունք-

ները և ավելի ջերմացնե ու զորացնե այն։ Մաղթում ենք‚ որ Տերը հաջողություն 

պարգևե Ձեր բարի ձեռնարկներին‚ իր հովանին տարածե Ձեր և Ձեր ընտանյաց 

վրա և բարօր ու երջանիկ կյանք պարգևե»։ 

«Էջմիածին»‚ 1951թ. № 7-8‚ հուլիս-օգոստոս («Մայր աթոռում»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջ-

միածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5318 

(«Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 
 

Հուլիսի 22. - «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 61) «Վազգեն ծ[այրագույն] վարդապետ 

եպիսկոպոս ձեռնադրված» խորագրի ներքո հրատարակում է հետևյալ տեղեկությունը. 

«Էջմիածնեն Բուխարեստի Առաջնորդարան հասած հեռագրի մը համաձայն‚ նախանցյալ 

կիրակի‚ 8 հուլիս‚ ռումինահայ թեմի առաջնորդ Վազգեն Ծ[այրագույն] վարդապետ‚ եպիս-

կոպոս ձեռնադրված է։ 

Վազգեն եպիսկոպոս ևս կհեռագրե‚ թե իր եպիսկոպոսական առաջին պատարագը 

ըրած է Երևանի մեջ‚ անցյալ կիրակի‚ 15 հուլիս և շուտով կմեկնի Մոսկվա‚ վերադառնալու 

համար Բուխարեստ»։ 

Հուլիսի 25. - Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազ-

գեն Պալճյանին  տրվում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի Հայրա-

պետական ստորագրությամբ ու կնիքով վավերացված վկայական այն մասին‚ որ «Համա-

պատասխան բոլոր հոգևոր արարողություններով‚ Մայր Տաճարում նա իրոք ձեռնադրվել է 

Հայկական առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոս»։ Վկայականն ի զորու էր պաշտոնապես 

հավաստել այդ ձեռնադրությունը։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Վկա-

յական»)։ 

 

Հուլիս-օգոստոս. - «Էջմիածին» ամսագիրը (№ 7-8) արևմտահայերեն հրատարակում 

է Վազգեն եպիսկոպոսի «Շողակաթ լուսո Խորան՝ Էջմիածին» գրական-հրապարակախո-
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սական էսսեն։ Նույնությամբ արտատպված է «Վազգեն Ա. Հայրապետ Հայոց (կենսա-

գրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)» ժողովածվում (Էջմիածին‚ 1958 թ.‚ էջ 336-337)։ 

«Հայաստանյայց եկեղեցիեն դուրս‚ ինչքան ալ շողշողուն երևնան ծիրանավոր-

ներու հրավերներն ու խոստումները‚ հայուն համար կմնան անոնք օտար ու հա-

վետ խորթ։ Հայ մարդը լավ գիտե‚ որ մեր ժողովուրդը ունի մեկ հաստատ եկեղե-

ցի՝ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին‚ որ ճշմարիտ ու անբաժանելի 

մասն է մեր Տիրոջ՝ Քրիստոսի մարմնույն։ Հայ ժողովուրդն ու հայ եկեղեցին‚ գրե-

թե միասին ծնած որպես հոգեկան-մշակութային իրականություններ‚ միասին 

ապրեցան դարեր շարունակ‚ միասին աճեցան ու ծաղկեցան‚ միասին հյուսեցին 

մեծափառ երգը Հայոց աշխարհի կյանքեն։ Եվ միասին ալ կուրծք տվին ճակա-

տագրի ահավոր հարվածներուն‚ միասին տառապեցան երկար ու մարտիրոսա-

ցան։ 

Բայց վերջապես հասավ օրն այն մեծ երկունքի‚ երբ ճեղքվեցավ հանկարծ ծանր 

կապարը Հայոց երկնակամարի և հայ ժողովուրդը ողջունեց ցնծալի իր նոր 

կյանքի արևը վառ։ 

Հիմնվեցավ Խորհրդային Հայաստանի պետությունը։ 

Մեր ժողովուրդը գտավ իր ազատությունը‚ գտավ իր կյանքի և ինչքի ապահո-

վությունը‚ գտավ հառաջադիմության ու բարգավաճման բոլոր պայմանները։ 

Այսօր հայ շինականին արտը դալար է‚ պարտեզը՝ ծաղկած‚ տունը՝ շեն‚ պայծառ 

ու սեղանին վրա լեզուն հաց ու լույս»։ 

Օգոստոսի 8. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը ինքնաթիռով 

դուրս է գալիս Երևանից և ուղևորվում է Մոսկվա՝ Ռումինիա գնալու համար։ 

Պալճյան Վազգեն եպիսկոպոս‚ Հայրենի արևին տակ‚ Բուխարեստ‚ 1954 թ.‚ 
109 էջ։ 

Հետագայում անդրադառնալով իր ուղևորությանն ու Մայր Հայրենիքից ստա-

ցած տպավորություններին‚ Վազգեն սրբազանը գրում էր. «Խորհրդային Հայաս-

տանի մայրաքաղաքը‚ ինչպես ամբողջ երկիրը‚ բեղուն աշխատանքի և շինարար 

աննախընթաց գործունեության վայր մըն է։ Կբարձրանա միշտ դեպի վեր‚ 

կբարձրանա Ամենայն հայոց բոլոր ժամանակներու հայրենի հոյակապ շենքը‚ որ 

այսօր‚ Խորհրդային դարաշրջանի արևին ներքև կոչված է նոր կյանքի‚ արդար ու 

ստեղծագործ աշխատանքի՝ խաղաղասեր ու յառաջադիմասեր ազատ ժողո-

վուրդներու կողքին։ Այնտեղ զգացինք մենք հայ ազգի վերածնունդի տենչը‚ նոր 



474 
 

կյանք մը կառուցանելու հսկայածավալ ճիգը՝ ի խնդիր Խորհրդային աշխարհի 

լուսավոր կյանքի կերտման‚ որուն համար մեր ժողովուրդը կմասնակցի իր բո-

լոր ուժերով‚ տասնապատկված ուժերով և իր սրտի բովանդակ ջերմությամբ։ 

Մեզ համար ճշմարիտ երջանկություն մը եղավ հանդիպել Երևանի մեջ Ռումի-

նահայ հայրենադարձներուն‚ որոնք զիս շրջապատեցին սիրով ու խանդավա-

ռությամբ։ Արտասահմանեն ներգաղթած հարյուր հազար հայության կողքին‚ 

նաև մեր եղբայրներն ու քույրերը իրենց աշխատանքի‚ իրենց գիտության և սիրո 

նպատակը կբերեն նվիրումով՝ մեր ազգային օջախի կառուցման ու ծաղկման 

վեհ գործին։ 

Մեր հայրենիքի հնադարյան‚ դյութիչ հողը զարթնած է այսօր և կոչված է նոր 

կյանքի։ Երևանը‚ երկրի սիրուն մայրաքաղաքը‚ կենտրոնը Խորհրդային Հայաս-

տանի ճարտարարվեստի և մշակույթի‚ նախշուն կերպով զույգված գույներու 

հիասքանչ համանվագի մը մեջ‚ շնորհիվ տուֆ քարե կառուցված շենքերուն‚ 

Երևանը‚ երկրին սիրտը‚ բարձրացած Արարատյան բարձրավանդակին վրա‚ 

մոտ հազար մետր բարձրության‚ քառագագաթն Ալագյազի և վեհատեսիլ Մա-

սիսներու հավերժապես լուսաշող նայվածքին ներքև‚ Երևանը‚ այսօր խորհրդա-

նիշն է հավիտենական Հայաստան աշխարհին։ Եվ անսահման է երախտագի-

տությունը և սերը հայ ժողովրդին՝ հանդեպ Սովետական Իշխանության։ 

Խորհրդային Հայաստանը այսօր ազատ և բարգավաճ պետություն մըն է‚ 

խորհրդային եղբայրական իրավահավասար ժողովուրդներու միության մեջ‚ 

թեև Հայկական Խորհրդային Հանրապետությունը իբրև հողային տարածություն 

և բնակչության թիվ‚ Միության ամենափոքր հանրապետություններեն մին հան-

դիսանա։ Հայաստանի մեջ ամեն տեղ ու ամեն առիթով կարելի է տեսնել‚ կարելի 

է կարդալ հայոց  աչքերուն ու գիտակցության խորը‚ թե բոլորին ամենաթանկ 

իդեալը շինարար անդորր կյանքն է ու աշխարհի խաղաղությունը։ Խաղաղու-

թյան բուռն տենչը‚ աննկուն կամքը‚ հայ ժողովրդի մոտ չբխիր միայն բարոյական 

իդեալի մը հրամայականեն‚ այլ այդ տենչն ու կամքը Հայոց պատմության ձայնն 

իսկ կհանդիսանան‚ որովհետև միայն վերջին 32 տարիներու խաղաղ պայման-

ներու տակ մեր ժողովուրդը կրցավ իր երջանիկ նոր կյանքը նվաճել։ Խաղաղու-

թյունը‚ մանավանդ հայ ժողովրդի ու հայ հայրենիքի համար‚ կյանքի պայմանը 

կհանդիսանա։ Ահա թե ինչու Սուրբ Էջմիածնա մեր Մայր Աթոռեն‚ մեր Հայրա-
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պետի նվիրական ձայնը կհնչե հզոր ու անարատ‚ վասն խաղաղության ամենայն 

աշխարհի‚ վասն համերաշխության ու ազատ գոյակցության ի մեջ բոլոր ժողո-

վուրդներու»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5319 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Օգոստոսի 10. – Դուրս գալով Մոսկվայից‚ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը ինքնաթիռով ժա-

մանում է Բուխարեստ։ 

Իր ընթերցողներին ծանուցելով Վազգեն սրբազանի վերադարձը «հնամենի և 

մշտապես պաշտելի» Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից‚ Ռումինիայի հայկական 

«Նոր կյանք» շաբաթաթերթը նախ՝ իր և հայկական ողջ համայնքի անունից շնոր-

հավորում է նրան‚ հոգևորական այդ բարձր աստիճանին արժանանալու համար‚ 

ապա ցանկանում է հոգևորական և աշխատանքային նորանոր հաջողություն-

ներ‚ ի փառս «հայկական հնավանդ և հաստատահիմն» եկեղեցու և ռումինահայ 

գաղութի։ Ապա շաբաթաթերթը հավելում էր. 

«Դիմավորելու համար Բընեասա օդակայանը եկած էին Ռումինական Ժո-

ղովրդական Հանրապետության Դավանանքի նախարարության կողմե՝ տնօրեն 

Ի. ՈՒրսուքաշ‚ խորհրդականներ հայր դոկտոր Լիվիու Սթան‚ պրոֆեսոր Բու-

խարեստի աստվածաբանական համալսարանի և Վալերիան վարդապետ Զա-

խարիա‚ հայ քահանաներ‚ Թեմական խորհրդի և Բուխարեստի Թաղական 

խորհրդի անդամներ‚ «Հայկական Դեմոկրատական կոմիտեի» Կենտրոնական 

կոմիտեի ներկայացուցիչներ և ուրիշ հայրենակիցներ։ 

Օդակայանեն՝ Սրբազանը առաջնորդվեցավ եկեղեցի‚ ուր եղավ պատշաճ ըն-

դունելություն մը‚ որուն ներկա եղան նաև Ռումինական օրթոդոքս եկեղեցիի 

պետ Ժուստինյան պատրիարքի կողմե՝ պատրիարքական տեղապահ‚ դոկտոր 

Անտիմ եպիսկոպոս‚ պատրիարքական խորհրդական դոկտ. Ի. Պրեդա‚ Ռուս օր-

թոդոքս եկեղեցվո ներկայացուցիչ հայր Պավել Ստատով‚ Ռումինական Ժո-

ղովրդական Հանրապետության հայ քահանայից դասը‚ Թեմական խորհրդի ամ-

բողջ կազմը‚ Բուխարեստի Թաղական խորհրդի բոլոր անդամները‚ «Հայկական 

Դեմոկրատական կոմիտեի» Կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչները և 

բազմաթիվ աշխատավոր և հայրենասեր հայեր։ 
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Բարի գալուստի խոսքեր ըրին նախ՝ քահանայից դասուն կողմե Հովհաննես 

քահանա Գարիպյան‚ Թեմական խորհուրդի կողմե՝ ընկ. փաստաբան Տիգրան 

Մինաս‚  Բուխարեստի Թաղական խորհուրդի կողմե՝ ընկ. դոկտոր Ծ. Ֆրուճյան‚ 

ապա Ռումանիո Պատրիարքին կողմե՝ տեղապահ դոկտ. Անտիմ եպիսկոպոս և 

Ռուս օրթոդոքս եկեղեցիին կողմե՝ Պավել Ստատով։ 

Ելույթներուն ավարտը կուղեկցվեր որոտալից ծավերով»։ 

Շարունակելով հանդիսության նկարագրությունը‚ «Նոր կյանքը» հավելում է‚ որ 

բոլոր ելույթ ունեցողներից հետո‚ պատասխանի խոսք է վերցնում Վազգեն 

Սրբազանը։ 

«Ռումաներեն լեզվով ան նախ իր շնորհակալության և երախտագիտության 

խոսքն ուղղեց Խորհրդային Միության և Ռումինական Ժողովրդական Հանրա-

պետության կառավարության‚ որոնք այնքան բարյացակամությամբ դյուրացու-

ցին իր ճամբորդությունը դեպի Էջմիածին‚ լայնորեն օժանդակելով նյութապես և 

բարոյապես։ Շնորհակալության խոսք ուղղեց նաև Ժուստինյան պատրիարքին‚ 

որ հանձին դոկտոր Անտիմ եպիսկոպոսի‚ ներկա եղավ այս արարողության‚ ինչ-

պես նաև հայր Ստատովին։ Վազգեն Սրբազան խնդրեց դոկտոր Անտիմ եպիս-

կոպոսին‚ Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ.-ի եղբայրական ողջույններն հաղորդել 

Ռումանիո Պատրիարք Ժուստինյանի։ Ապա Վազգեն Սրբազան հայերեն լեզվով 

շարունակելով իր խոսքը‚ ներկաներուն և Ռումեն Ժողովրդական Հանրապե-

տության բոլոր հայերուն հաղորդեց մեր մայր հայրենիքեն՝ Խորհրդային Հայաս-

տանեն բերած բոցավառ ողջույններն ու Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին օրհնու-

թյունները։ Ռումանահայ թեմին առաջնորդը‚ ի վերջո‚ ջերմ բառերով նկարա-

գրեց իր տեսածները մեր հայրենիքին մեջ։ Զգայուն շեշտերով խոսեցավ անոր 

իրապես աննախընթաց վերելքին մասին‚ հայ ժողովուրդի հերոսական աշխա-

տանքին մասին‚ ճարտարարվեստի‚ գյուղատնտեսության և մշակույթի անպատ-

մելի առաջդիմության մասին։ Ան վեր հանեց Երևանի աննման գեղեցկությունը‚ 

մեծությունը‚ այն հսկա փոփոխությունները‚ որ կատարված են երեք տարվան 

ընթացքին‚ այսինքն՝ Սրբազանի վերջին այցելութենեն ի վեր»։ 
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«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 65‚ օգոստոսի 23 («Ռումանահայ թեմի առաջնորդ 
Վազգեն եպիսկոպոսի ժամանման առթիվ»)։ «Էջմիածին»‚ 1951թ. № 9-10‚ 
սեպտեմբեր-հոկտեմբեր  («Առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոսի վերադարձը»)։ 

 

Նույն օրը. – Բուխարեստի «Հայ Մշակույթի տան» մեծ դահլիճում տեղի է ունենում 

հանդիսավոր ընդունելություն‚ նվիրված Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ-

միածնից վերադառնալուն։ «Ընդունելությանը մասնակցեցան Վազգեն եպիսկոպոս‚ վերո-

հիշյալ հյուրերը‚ հայ քահանաները‚ Թեմականի և Թաղական Խորհուրդի անդամները‚ «Հայ 

Դեմոկրատական կոմիտեի» ներկայացուցիչները և հրավիրյալներ»։ 

Նույն տեղում։ 

Օգոստոսի 12. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում‚ Ռու-

մինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը հանդես է գալիս քարոզով‚ որը 

նվիրված էր Սուրբ Աստվածածնա տոնին։ 

«Թեև հույժ փափագող էի‚ – այս կապակցությամբ հետագայում գրում էր Վազ-

գեն եպիսկոպոսը‚ – Սուրբ Պատարագ մատուցանելու‚ սակայն առողջական վի-

ճակիս պատճառով չկրցա այդ պարտականությունս կատարել‚ այլ բավականա-

ցա միայն մի ժամով եկեղեցի իջնել‚ քարոզելու համար։ Հավատացյալներու 

խուռներամ բազմություն մը եկած էր‚ լսելու առաջնորդին առաջին քարոզը 

Սուրբ Էջմիածնա և մեր հայրենիքի մասին։ Եվ երջանիկ էր ժողովուրդը‚ որ իմ 

միջոցավ կարժանանար Ձերդ Սուրբ Օծության օրհնություններուն և հայրենա-

կան ողջույններուն։ Երջանիկ էին բոլորը‚ որ կլսեին բարի լուրեր մեր երկրի վե-

րաշինության և առաջադիմության մասին‚ Հայաստանի ժողովրդի բարօրության 

մասին‚ ռումինահայ հայրենադարձ իրենց եղբայրներուն և քույրերուն քաջ-

առողջ ու շեն կյանքին մասին»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նույն օրը. – Ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 64) «Վազգեն եպիսկոպոսի 

ժամանումը» խորագրի ներքո հրատարակում է հետևյալ հաղորդագրությունը. «ՈՒրբաթ 10 

օգոստոս‚ Բուխարեստ ժամանեց Ռումանահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս‚ 

գալով Սուրբ Էջմիածնեն‚ ուր կաթողիկոսական հրավերով մեկնած էր եպիսկոպոս 

ձեռնադրվելու համար։ Ռումանահայ Թեմական Խորհուրդն ու Բուխարեստի Թաղական 

խորհուրդը‚ աջակցությամբ հատկապես կազմված առժամյա հանձնախմբի մը‚ կազմակեր-

պած էին պատշաճ ընդունելություն մը‚ որուն մասնակցեցան ներկայացուցիչները Դավա-
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նանքի նախարարության‚ Ռումեն օրթոդոքս Եկեղեցիի և Պատրիարքարանի‚ Ռուս և Բուլ-

ղար եկեղեցիներու‚ «Հայկական Դեմոկրատական կոմիտեի» Կենտրոնական Կոմիտեի‚ 

ինչպես նաև Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության բոլոր հայ քահանաները և 

բազմաթիվ հրավիրյալներ»։ 

Օգոստոսի 13. – Բուխարեստում Վազգեն սրբազանը ենթարկվում է բժշկական հան-

գամանալից և մասնագիտական քննության։ Քննությունը հաստատում է Երևանի բժիշկ-

ների և մասնավորապես պրոֆ. Տիգրան Մնացականյանի դիագնոզը (բոտկինյան դեղն-

ախտ) «և հետևաբար դարմանումը շարունակելու անհրաժեշտությունը»։ 

Նույն տեղում։ 

Օգոստոսի 14. -  Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» դահլիճում‚ «Թեմական խոր-

հուրդի և Բուխարեստի թաղական խորհուրդի անդամներուն և «Հայկական դեմոկրատա-

կան կոմիտեի» Կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչներուն առջև‚ Վազգեն եպիսկոպոս 

խիստ շահեկան զեկույց մը ըրավ իր դեպի Հայաստան կատարած ճամբորդության‚ 

Էջմիածնի և մեր հայրենիքի մասին (զեկուցումը տևել է շուրջ երկու ժամ. Ս.Շ.)։ Զեկույցեն 

վերջ խոսք առին փաստաբան Հ.Հակոբյան‚ փոխնախագահ Թեմական խորհուրդի‚ դոկտոր 

Գրիգոր Բամպուքճյան‚ անդամ «Հայկական Դեմոկրատական կոմիտեի» Գործադիր մարմ-

նի և ընկ. Տիգրան Տեր-Գրիգորյան‚ փոխ-քարտուղար «Հայկական դեմոկրատական կոմի-

տեի» Կենտրոնական կոմիտեի»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 65‚ օգոստոսի 23 («Ռումինահայ թեմի առաջնորդ 
Վազգեն եպիսկոպոսի ժամանման առթիվ»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն 
Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5318 («Ռումինահայ թեմի 
գրագրությունը...»)։ 

 

Օգոստոսի կես. - Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի մոտ ուժեղանում են հիվանդու-

թյան ախտանիշերը։ Մոտ ամիս ու կես բուժվելուց հետո‚ սեպտեմբերի վերջերին սրբազա-

նը ապաքինվում է‚ բժիշկներից նշանակում ստանալով «սնունդի շատ խիստ ռեժիմ մը‚ ո-

րոշ դեղեր ու սրսկումներ և բացարձակ հանգիստ։ Արյան քննությունները ցույց տվին‚ թե 

լյարդի բորբոքումը իմ ենթադրածեն ավելի լուրջ էր»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 
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Օգոստոսի 23. - «Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի»‚ «ԱՌԼՈՒՍԻ» և մյուս հա-

սարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ‚ տեղի է ունենում հանդի-

սությունների մի ամբողջ շարք‚ նվիրված հիտլերյան ֆաշիզմի լծից Ռումինիայի ազա-

տագրության յոթերորդ տարեդարձին (տես՝ 1944 թ. օգոստոսի 23)։ Բուխարեստի կենտ-

րոնական հրապարակում‚ այդ կապակցությամբ տեղի է ունենում հանդիսավոր տո-

ղանցում‚ քաղաքի «Շահումյան» ակումբում հայկական նվագախումբը հանդես է գալիս ազ-

գային երգերի կատարմամբ‚ առանձին համարներով հանդես են գալիս հայկական երգի ու 

պարի խմբերը և այլն։ Հանդիսությունների այդ շարքը կազմակերպելու և իրականացնելու 

գործում իր մասնակցությունն ուներ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս 

Պալճյանը։ 

«Սևան (ամսագիր)»‚ 1951 թ. № 11‚ նոյեմբեր («Հայոց մասնակցությունը օգոս-

տոս 23-ի հանդիսությանց»)։ 

Օգոստոսի 26. – Ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 66) արևմտահայերեն 

սկսում է հրատարակել Վազգեն եպիսկոպոսի «Նոթեր մայր հայրենիքեն» հուշագրու-

թյունը։ Ավարտ՝ շաբաթաթերթի սեպտեմբերի վերջին համարում։ Լեզվա-ոճական բնույթի 

որոշ փոփոխություններից հետո‚ այն արտատպել է «Էջմիածին» ամսագիրը (1951 թ. № 9-

10‚ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր)։ 

Վազգեն սրբազանի այս հուշագրությունը‚ ի թիվս այլ նյութերի‚ ատաղձ է հանդիսա-

ցել նրա «Հայրենի արևին տակ» աշխատության համար (տե՛ս մեզ մոտ՝ 1954 թ. Ս.Շ.) 

Սեպտեմբերի 12. – Երևանում ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի նախագա-

հությամբ‚ տեղի է ունենում Հայկական Հանրապետության Խաղաղության կոնֆերանսի 

հանդիսավոր բացումը։ Ի թիվս այլոց‚ կոնֆերանսը Ռումինահայ թեմի անունից ողջունել է 

թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

Հեռագիրը. «Պրեզիդենտ Վիկտոր Համբարձումյանին‚ Խաղաղության կողմնա-

կիցների կոնֆերանս‚ Երևան։ 

Մեր վերածնված Խորհրդային Հայրենիքի գերագույն շահերի գիտակցությամբ 

տոգորված‚ ոգևորությամբ Ձեր բոլորի կողքին ենք կանգնած այս հանդիսավոր 

պահուն‚ երբ մեր մայր երկրի ժողովուրդը միասնաբար Խորհրդային եղբայր 
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ժողովուրդների հետ‚ իր արդար ձայնը կբարձրացնե աշխարհի խաղաղության 

պահպանման և ամրապնդման համար։ 

Ռումինահայ թեմական կազմակերպության անունով‚ ընդունեք մեր բոլորիս 

ամենախանդավառ ողջույնը և մեր սրտագին մաղթանքը Ձեր սրբազան գործի 

փառավոր հաջողության համար։ 

Առաջնորդ՝ Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Սեպտեմբերի 20. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» դահլիճում‚ «Հայկական դե-

մոկրատական կոմիտեի» ղեկավարության նախաձեռնությամբ‚ կազմակերպվում է հանդի-

սավոր երեկո‚ նվիրված Ստեփան Շահումյանի և Սուրեն Սպանդարյանի հիշատակին։ Ի 

թիվս կուսակցական և պետական բազմաթիվ ականավոր հյուրերի‚ «ներկա էին նմանա-

պես «Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի» կոլեկտիվներու անդամներ‚ ակտիվիստներ‚ 

ուսուցիչներ և ազգային մարմիններու ներկայացուցիչներ‚ գլխավորությամբ  Ռումինահայ 

թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 71‚ ապրիլի 15 («Հանդիսավոր երեկո‚ նվիրված հայ 
ժողովրդի պանծալի զավակներ Ս. Սպենդիարյանի և Ստ. Շահումյանի հիշա-
տակին»)։ 

Սեպտեմբերի 21. – Փարիզում երկարատև հիվանդությունից հետո վախճանվեց 

Եվրոպայի թեմի Կաթողիկոսական պատվիրակ‚ պատմաբան-բանասեր‚ խմբագիր‚ կրթա-

կան-մշակութային գործիչ Արտավազդ արքեպիսկոպոս Սյուրմեյանը։ Ծնվ. 1889 թ. մայիսի 

16-ին‚ Ակն քաղաքում (Արևելյան Թուրքիա)‚ վարդապետ է ձեռնադրվել 1918 թ. Գնել քա-

հանա Գալեմքյարյանի ձեռքով։ 

«Էջմիածին»‚ 1951թ. № 9-10‚ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր («Հանգիստ... Տ. Արտա-

վազդ Սրբազան Արքեպիսկոպոս Սյուրմեյանի»)։ 

«1945 թ. Էջմիածնում տեղի ունեցած Ազգային-եկեղեցական ժողովին և Ամե-

նայն Հայոց Կաթողիկոսի օծմանը մասնակցելուց հետո վերադառնալով իր պաշ-

տոնատեղին‚ Արտավազդ սրբազանը հանդես եկավ հուշերոմ Մայր Հայրենիքի 

մասին՝ «Դեպի Հայաստան» ընդհանուր խորագրով‚ որը հրատարակվեց պար-

բերական մամուլում։ Հեղինակը հիացմունքով նկարագրել էր Մայր Հայրենիքի 

աննախընթաց վերելքը‚ նրա զարգացումը‚ գիտության‚ արվեստի‚ մշակույթի 
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բնագավառում նրա ձեռք բերած անգերազանցելի հաջողությունները։ Սրբազա-

նի դրվատական կարծիքը դուր չեկավ Խորհրդային Հայաստանի հակառա-

կորդներին‚ ովքեր պայքար սկսեցին նրա դեմ։ Այն սրվեց մանավանդ 1947 թվա-

կանից‚ երբ վերջինս‚ որպես Եվրոպայի թեմի հայրապետական պատվիրակ հո-

գևոր գործունեության ուղարկվեց Փարիզ։ Սրբազանի հասցեին սկսեցին տարա-

ծել անպատվաբեր հերյուրանքներ‚ նա որակվեց որպես «կոմունիստական գա-

ղափարախոս‚ բոլշևիկյան դրածո» և այլն։ Հետևանքն այն եղավ‚ որ 50-ական 

թվականների կեսերին նրան ներկայացավ ֆրանսիական ներքին ոստիկանու-

թյան ներկայացուցիչը և տեղեկացրեց‚ որ նա պաշտոնապես հայտարարված է 

«պերսոնա նոն գրատա» (անցանկալի անձնավորություն. Ս.Շ.) և հարց դրվեց‚ որ 

Արտավազդ սրբազանը 24 ժամվա ընթացքում պետք է թողնի Ֆրանսիան։ Սրբա-

զանը ծանր տարավ այս հարվածը։ Համոզումներով ֆրանսոֆիլ‚ ֆրանսերենի 

հրաշալի գիտակ‚ ամեն հնարավոր առիթով ֆրանսիական գրականությունը‚ 

մշակույթը‚ ֆրանսիական ժողովրդին ու նրա պատմական սխրանքները գովեր-

գող Արտավազդ սրբազանը այժմ թշնամի էր հայտարարված նույն այդ երկրին‚ 

իսկ նրա հայասիրական-հայրենասիրական գործունեությունը «բարեկամների» 

կողմից նենգափոխվելով‚ վերածվել էր մեղադրանքի՝ ուղղված հենց իր դեմ։ 

Ֆրանսիան թողնելու վերաբերյալ ներկայացված պահանջից հազիվ մեկ-երկու 

օր անց սրբազանը կաթված ստացավ‚ որին էլ շուտով հաջորդեց մահը»։ 

Պարգև Շահբազյանի հետ ունեցած 1984 թ. մայիսի 14-ի հարցազրույցից։ 

Սեպտեմբերի 27.- Բուխարեստի «Ստեփան Շահումյան» ակումբի ընդարձակ պար-

տեզում‚ «Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի» նախաձեռնությամբ‚ հոծ բազմության 

ներկայությամբ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը հանդես է գալիս 

երկու ժամ տևող ընդարձակ դասախոսությամբ‚ նվիրված Խորհրդային Հայաստանին։ 

«Կենդանի խոսքով ներկայացուցի մեր վերաշինված հայրենիքի ներկան‚ մանրամասն 

տեղեկություններ տալով ռումինահայ հայրենադարձներու երջանիկ կյանքի մասին»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Սեպտեմբերի 28. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսին Բուխա-

րեստում ընդունում է Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության Դավանանքների 
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նորընտիր մինիստր Վասիլե Պոկըչյանուն։ Զրույցի ընթացքում շոշափվում են հայ և ռումին 

ժողովուրդների միջև ստեղծված անշահախնդիր փոխհարաբերությունների‚ նրանց եկե-

ղեցիների հարաճուն բարեկամությունն է՛լ ավելի ամրապնդելու հարցերը։ Երկուստեք 

մշակվում են մի քանի կոնկրետ եղանակներ‚ այդ սերտ կապերն ավելի խորացնելու ու 

ամրապնդելու համար։ Վերջում Վազգեն սրբազանը հաղորդում է Ամենայն Հայոց կաթո-

ղիկոս Տ.Տ. Չորեքչյանի ողջույնը և բարեմաղթությունները‚ որից «պարոն մինիստրը չա-

փազանց գոհ մնաց»։ 

Նույն տեղում։ 

Սեպտեմբերի 29. – Բուխարեստում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիս-

կոպոսին ընդունում է Ռումինական օրթոդոքս եկեղեցու Ամենապատիվ պատրիարք հայր 

Ժուստինյանը։ Երկու քույր եկեղեցիների հարաբերությունների հետ առնչվող բարեկա-

մական զրույցից հետո‚ Վազգեն սրբազանը հաղորդում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. 

Գեորգ Զ. Չորեքյանի «ողջույնը և բարեմաղթությունը Ռումեն օրթոդոքս եկեղեցվո պայ-

ծառության և ռումին ժողովուրդի և հայրենիքի խաղաղ զարգացման ու երջանկության հա-

մար»։ Ի պատասխան‚ Ամենապատիվ Ժուստինյան հայրը խնդրում է Ամենայն Հայոց Հայ-

րապետին փոխանցել իր շնորհակալությունները ու փոխադարձ բարեմաղթությունները։ 

Նույն տեղում։ 

Սեպտեմբերի 30. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը  շնորհա-

վորական հեռագիր է ուղարկում Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին‚ նրա անվանակոչության տոնի առթիվ։ 

Հեռագիրը. «Ս. Էջմիածին‚ Նորին Սրբություն‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. 

Գեորգ Զ.-ին։ 

Թեմական խորհուրդի և մեր հավատացյալ ժողովուրդի անունով շնորհավո-

րում ենք Ձեզ որդիական ամենաջերմ սիրով‚ Ձերդ Սուրբ Օծության բարեմաղ-

թելով արևշատություն և գործոց հաջողություն‚ առողջությամբ ու խաղաղու-

թյամբ և պայծառությամբ մեր եկեղեցվո և հօգուտ վերածնման Մայր Հայրենիքի։ 

Վազգեն եպիսկոպոս»։ 
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«Էջմիածին»‚ 1951թ. № 9-10‚ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր  («Պաշտոնականք»)։ 

ՊԿՊԱ‚ Գեորգ Չորեքչյանի ֆոնդ‚ № 454‚ ցուց. № 1‚ գործ № 239 («Հայկական 

թեմերից... հեռագրեր»)։ 

Սեպտեմբերի 30. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում Տ. 

Վազգեն եպիսկոպոսը‚ պահպանելով որոշ զգուշություններ հիվանդությունից նոր ապա-

քինված լինելու պատճառով‚ մատուցում է իր անդրանիկ եպիսկոպոսական պատարագը։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ «Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 71‚ 

սեպտեմբերի 30 («Հայտարարությունք»)։ 

Հոկտեմբեր. – Բուխարեստում իրականացվող «Ռումինական երաժշտության շաբա-

թի» կապակցությամբ‚ մայրաքաղաք է ժամանում Խորհրդային Միության երաժիշտների 

պատվիրակությունը Վ.Կ. Զախարովի գլխավորությամբ‚ որի կազմում‚ ի թիվս այլոց‚ ընդ-

գրկված էր հայ կոմպոզիտոր‚ ՍՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր Ալեքսանդր Հարու-

թյունյանը։ «Երիտասարդ կոմպոզիտորը այցելեց նաև «Հայկական դեմոկրատական կոմի-

տեի» կենտրոնատեղին ու Հայ մշակույթի տունը‚ ուր անցուց քանի մը ժամ եղբայրական 

ջերմ մթնոլորտի մը մեջ։ Այս առթիվ «Հայրենիք» կանտանտայի տաղանդավոր հեղինակը 

խոսեցավ սովետահայ երիտասարդ կոմպոզիտորներու և իր երաժշտական նոր երկերու 

մասին»։ 

«Սևան (ամսագիր)»‚ 1951 թ. № 12‚ դեկտեմբեր («Սովետահայ տաղանդավոր 
կոմպոզիտոր Ալ. Հարությունյան մեր մեջ»)։ 

Հոկտեմբերի 9. – Ռումինահայ թեմի Թեմական խորհրդի նախագահներ Հրանտ Հա-

կոբյանի և Սարգիս Ճեպելյանի‚ խորհրդի անդամներ՝ փաստաբան Տիգրան Մինասի‚ 

դատախազ Ալեքսանդր Սիլվյանի‚ Հմայակ Քելլերյանի‚ Գարեգին Բարսեղյանի‚ Լևոն 

Եղիազարյանի‚ Հարություն Բարակյանի‚ Թովմաս Շիշմանյանի և Խորհրդի քարտուղար 

Հովհաննես Գալփագյանի շնորհակալական պաշտոնական նամակը Բուխարեստից Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Նորին Սուրբ Օծության Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ. 

Վեհափառ Հայրապետին»։ Ռումինահայ ամբողջ թեմի անունից նրա ներկայացուցիչները 

իրենց շնորհակալություն են հայտնում Տ. Վազգեն Ծայրագույն վարդապետ Պալճյանին 

եպիսկոպոս օծելու համար։ 

Նամակը. «Վեհափառ Տեր. 

Մեծ եղավ մեր ուրախությունը‚ երբ օգոստոս 10-ին‚ Թեմիս առաջնորդ‚ նորա-

պսակ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյան մայրաքաղաքս ժամանեց‚ վերադառնա-
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լով Մայր Հայրենիքեն‚ ուր Սուրբ Էջմիածնա Մայր Տաճարին մեջ հուլիս 8-ին 

արժանացել է եպիսկոպոսական օծման շնորհ ընդունելու Ձերդ Վեհափառութե-

նեն։ 

Թեմական Խորհուրդս այս առթիվ կազմակերպեց պատշաճ ընդունելություն 

թե՛ օդակայանը‚ թե՛ եկեղեցին‚ ուր ի ներկայության բարձրաստիճան ներկայա-

ցուցիչներու՝ Ռումեն Ժողովրդական Հանրապետության Դավանությանց նախա-

րարության‚ Ռումեն օրթոդոքս եկեղեցվո‚ Հայկական Դեմոկրատական կոմիտեի‚ 

ազգային-եկեղեցական մարմիններու‚ ինչպես նաև հավատացյալներու հոծ բազ-

մության մը‚ Սրբազան Հայրը մեզի բերավ Ձերդ Սուրբ Օծության Հայրապետա-

կան օրհնություններն ու մեր վերածնված Հայրենիքի ջերմագին ողջույնները։ 

Վեհափառ Տեր. 

Թեմական Խորհուրդս իր սեպուհ պարտքը կհամարե ներկայացնելու Ձերդ 

Սուրբ Օծության՝ իր և ամբողջ ռումինահայ ժողովրդի խորին շնորհակալու-

թյունն ու երախտագիտությունը‚ որ հարգելով մեր թեմի միջնորդությունը‚ հա-

ճեցաք մեր Առաջնորդ հոր շնորհելու իր նոր աստիճանը։ Մենք վստահ ենք‚ թե Տ. 

Վազգեն Եպիսկոպոս Պալճյանը եկեղեցանվեր և հայրենանվեր գործքով պիտի 

արդարացնե‚ ինչպես ցարդ‚ նաև հետ այսու‚ Վեհափառությանդ ու մեր ժողո-

վուրդի վստահությունը և որպես եպիսկոպոս‚ ավելի հեղինակավոր կերպով 

պիտի ներկայացնե Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին‚ Աստվածային շնորհ ու ուժ 

և լույս առած ըլլալով մեր ազգի կենդանության աղբյուրներեն մեր Մայր Հայրե-

նիք Խորհրդային Հայաստանեն ու Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնեն։ 

Որդիական ամենաջերմ զգացումներով զեղուն‚ հոգվով կմաղթենք Ձերդ Վեհա-

փառության արևշատություն ու միշտ քաջառողջ կյանք և փառավոր հաջողու-

թյուն Ձեր եկեղեցանվեր ու հայրենանվեր մեծ գործին‚ խնդրելով միաժամանակ‚ 

որ բարեհաճիք ընդունիլ մեր բոլորիս խոր հարգանքի ու հարազատ  սիրո հա-

վաստին։ 

Մատչելով ի համբույր Ձերդ Սուրբ Օծության օրհնաձիր Աջույն 

(Կնիք)    (Ստորագրություններ)»։ 
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ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Հոկտեմբերի 10. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի հեռագիրը 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Բուխարեստ‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոսին։ Տեղեկություններ է հարցնում սրբազանի առողջական վիճակի մասին։ 

Իր պատասխան հեռագրում Տ. Վազգեն Պալճյանը տեղեկացնում է. «Իմ առող-

ջական վիճակը այժմ ավելի լավն է. սեպտեմբերի 30-ին կարողացա մատուցա-

նել իմ անդրանիկ պատարագը. խորին շնորհակալություն Ձեր բարձր ուշադրու-

թյան համար. կհաջորդե նամակ. (տե՛ս մեզ մոտ. 1951 թ. հոկտեմբերի 20. Ս.Շ.)»։ 

Նույն տեղում։ 

Հոկտեմբերի 12. – Բուխարեստում Վազգեն սրբազանը իր առողջական վիճակի կա-

պակցությամբ ենթարկվում է բժշկական քննության։ «Քննությունը ցույց կուտա տակավին 

անբնականոն նշաններ լյարդի գործունեության նկատմամբ։ Մասնագետ Պրոֆեսոր բժիշ-

կը‚ որուն խնամքի տակ կգտնվիմ‚ կկարծե թե առանց որևէ հետքի կամ նոր բարդության 

պիտի բուժվիմ‚ սակայն մեկ քանի ամիսներ պետք է շարունակեմ պահել սնունդի որոշ ռե-

ժիմ‚ առանց ընդհատելու իմ սովորական աշխատանքները»։ 

Նույն տեղում։ 

Հոկտեմբերի 18. – Հետևելով տարիների իր սովորությանը՝ կազմել առաջիկա շա-

բաթվա անելիքների պլան-կոնսպեկտ‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չո-

րեքչյանը կազմել է նաև վերոհիշյալ օրվա անելիքների համառոտ ցանկը‚ որտեղ‚ ի թիվս 

այլևայլ գործերի‚ 7-րդ կետում նշված է. «Վազգեն եպիսկոպոսին քաջալերական նամակ»։ 

Գրվել է այդ նամակը թե ոչ‚ մանրամասնությունները ճշտել չենք կարողացել։ 

ՊԿՊԱ‚ Գեորգ Զ. Չորեքչյանի ֆոնդ‚ № 454‚ ցուց. № 1‚ գործ № 113 («Գեորգ Զ. 

Չորեքչյանի նշումները‚ կազմած ծրագրերը...»)։ 

Հոկտեմբերի 20. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի նամակ-զե-

կուցագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծության‚ Ամենայն 

Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Հայրապետին»։ Նախ՝ նկարագրում է այն խանդա-

վառ ընդունելությունը‚ որ ցույց է տրվել իրեն Բուխարեստում՝ Մայր Հայրենիքից վերա-

դառնալիս (տե՛ս՝ 1951 թ. օգոստոսի 10. Ս.Շ.)։ «Թե՛ օդակայանը‚ թե եկեղեցին խանդավա-

ռությամբ ընդունեցին զիս‚ մեր ազգային եկեղեցական մարմիններն ու հոծ բազմություն մը 

հավատացյալներու‚ որոնք ծարավի էին՝ իմ իրենց բերած Ձերդ Վեհափառության կենա-

րար օրհնություններուն և մեր հարազատ Մայր Հայրենիքին բոցավառ ողջույններուն։ Ինչ-
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պես միշտ‚ այս անգամ ալ մեր ժողովուրդի համար երջանիկ առիթ մը եղավ բուռն կերպով 

արտահայտելու իր մաքուր ու ջերմ հայրենասիրությունը և եկեղեցասիրությունը»։ 

Ապա սրբազանը հանգամանորեն նկարագրում է այն աշխատանքները‚ որոնք նա 

ծավալել է Ռումինահայ թեմում‚ Մայր Հայրենիքից վերադառնալուց հետո‚ ինչպես օրի-

նակ. Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում հանդես է եկել ընդարձակ քա-

րոզով‚ ապա և՝ մատուցել է իր անդրանիկ եպիսկոպոսական պատարագը‚ Ռումինահայ 

համայնքի Թեմական և Հոգևոր խորհուրդների միացյալ նիստում հանդես է եկել ընդար-

ձակ զեկուցումով‚ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթի խմբագրությանն է հանձնել ընդարձակ մի 

հոդվածաշար‚ որտեղ վերլուծված են Մայր Հայրենիքից ստացած իր տպավորությունները‚ 

արդեն կազմակերպել է Երևանում Կաթողիկոսական վիլլայի շինարարության համար իր 

թեմի կողմից երկու հարյուր խորանարդ մետր ատաղձի առաքումը և այդ գործը հարատև 

դարձնելու համար հայտնում է իր նկատառումները («Ռումինիան ատաղձով հարուստ եր-

կիր է‚ և եթե նյութական միջոցներ տրամադրվին արտասահմանի թեմերեն‚ կարելի է այս-

տեղ ատաղձ գնել և ուղարկել Մայր Աթոռ»)‚ հանգամանորեն տեղեկացնում է իր առողջա-

կան վիճակի մասին և այլն։ Նամակն ավարտվում է հետևյալ կերպ.  

«Անգամ մը ևս կհայտնեմ իմ երախտագիտությունը և շնորհակալությունը Ձերդ Վե-

հափառության‚ մեր հայրենիքի իշխանությանց։ Կաղոթեմ առ Աստված‚ որ Ձերդ Սուրբ 

Օծության պարգևե լիակատար առողջություն և արևշատություն‚ ի մխիթարություն Ձերդ 

Վեհափառության բոլոր հավատարիմ զավակներուն‚ որոնց շարքին թույլ տվեք‚ որ դասեմ 

նաև իմ խոնարհ անձը։ 

Որդիական անխառն սիրով և նվիրումով‚ մնամ Ձերդ Վեհափառության սպասավոր 

և մատչիմ ի համբույր Սուրբ Օծությանդ օրհնաձիր աջույն՝ 

Առաջնորդ՝   Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյան»։ 

(կնիք) 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Նոյեմբերի 4. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» դահլիճում‚ «Հայկական դեմո-

կրատական կոմիտեի» ղեկավարության նախաձեռնությամբ‚ տեղի է ունենում հանդիսա-

վոր նիստ‚ նվիրված Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ  Հեղափոխության 34-րդ տարե-
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դարձին։ Հանդիսավոր նիստին ներկա էին նաև «ակտիվիստներ‚ եկեղեցական մարմիննե-

րու ներկայացուցիչներ‚ գլխավորությամբ Ռումանիո թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս 

Պալճյանի»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 77‚ նոյեմբերի 8 («Հանդիսավոր նիստ ի պատիվ Հոկ-

տեմբերյան... Հեղափոխության»)։ 

Նոյեմբերի 7. – Ռումինահայ թեմի բոլոր հայկական եկեղեցիներում‚ հավատացյալ-

ների հոծ բազմության ներկայությամբ‚ տեղի են ունենում հանդիսավոր Սուրբ Պատա-

րագներ և հավուր պատշաճի փառաբանական մաղթանքներ‚ նվիրված Հոկտեմբերյան մեծ  

հեղափոխության 34-րդ տարեդարձին։ Բուխարեստի հայկական «Սուրբ Հրեշտակապետք» 

եկեղեցում հանդիսավոր արարողությունը նախագահում էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ 

Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 76‚ նոյեմբերի 4 («Փառաբանական արարողություն»)։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5319 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նույն օրը. – Բուխարեստի Խորհրդային Միության դեսպանատանը դեսպանության 

առաջին քարտուղար Ս.Ի. Քաֆթարաձեն կազմակերպում է հանդիսավոր ընդունելություն‚ 

ի պատիվ Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ  Հեղափոխության 34-րդ տարեդարձի։ Ըն-

դունելությանը ներկա էին Ազգային Մեծ ժողովի նախագահության անդամներ‚ Ռումինա-

կան Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչներ‚ Ռումինական Աշխատան-

քային կուսակցության ղեկավարներ‚ Ռումինական օրթոդոքս եկեղեցու պետ Ամենապա-

տիվ Ժուստինյան պատրիարքը‚ դիվանագիտական աշխատողներ‚ գիտության‚ մշակույթի 

զանազան ներկայացուցիչներ և այլն։ Ի թիվս Ռումինահայ համայնքի այլևայլ ղեկավարնե-

րի՝ Դինար Մարգարյան‚ Տիգրան Տեր-Գրիգորյան‚ Հարություն Պապոյան և այլն հանդիսա-

վոր  ընդունելությանը ներկա էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 78‚ նոյեմբերի 18 («Խորհրդային դեսպանատան մեծ 
ընդունելությունը»)։ 

Նոյեմբերի 17. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը հովվական 

այցելություն է տալիս Ֆոքշան քաղաքի հավատացյալներին։ Քաղաքի կայարանում սրբա-

զանին դիմավորելու էին եկել տեղի հայկական եկեղեցու հոգևոր դասը Տ. Արսեն քահանա 

Վարժապետյանի գլխավորությամբ‚ տասնչորս հոգուց բաղկացած Ռումինական օրթոդոքս 

եկեղեցու քահանաների պատվիրակությունը‚ քաղաքի Թաղական խորհրդի և «Հայկական 

դեմոկրատական կոմիտեի» տեղական մասնաճյուղի բոլոր անդամները։ «Հայոց եկեղեցիին 
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մեջ կարճ մաղթանքե մը հետո‚ Սրբազանը սրտագին շնորհակալություններ հայտնեց ներ-

կաներուն և մասնավորապես Ռումեն քահանայական դասուն‚ անոնց կողմե ցույց տրված 

ջերմ ընդունելության համար‚ վեր հանելով քույր եկեղեցիներուն և անոնց պաշտոնեության 

գնահատելի գործակցությունը՝ ի նպաստ խաղաղության դատին»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 81‚ դեկտեմբերի 19 («Թեմական առաջնորդի 
այցելությունը»)։ 

Նոյեմբերի 18. – Ֆոքշանի հայկական «Սուրբ Աստվածածին» եկեղեցում Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոսը հայ և ռումին հավատացյալների մեծաքանակ բազմության ներկայությամբ 

հանդես է գալիս հավուր պատշաճի քարոզով և մատուցում է Սուրբ Պատարագ։ «Պատա-

րագի ընթացքին Սրբազանը խոսեցավ իր տպավորիչ քարոզներեն մին‚ հայերեն և ռումին 

լեզվով։ Ողջույններ հաղորդեց Գեորգ Զ. կաթողիկոսի կողմե‚ ինչպես նաև Հայաստանի աշ-

խատավոր ժողովուրդի և ի մասնավորի Ռումինիայեն հայրենադարձ ծանոթ եղբայրներուն 

կողմե‚ անգամ մըն ծանրացավ ի նպաստ խաղաղության տարվելիք աշխատանքներու 

վրա»։ 

Նույն տեղում։ 

Նոյեմբերի 19. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը Ֆոքշան 

քաղաքից գնացքով վերադառնում է Բուխարեստ։ 

Նույն տեղում։ 

Նոյեմբերի 22. – Բուխարեստում «Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի»‚ «ԱՌԼՈՒ-

ՍԻ» (իմա՛. «Խորհրդային Միության հետ բարեկամական կապերի ամրապնդման Ռումի-

նական ընկերություն») ընդհանուր խորհրդի և Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոսի համատեղ նախաձեռնությամբ‚ սկսում է իրականացվել կրթական-մշակու-

թային բնույթի նախաձեռնությունների մի ամբողջ շարք‚ նվիրված Հայաստանում 

Խորհրդային կարգերի հաստատման 31-րդ տարեդարձին՝ «Խորհրդային Հայաստանի շա-

բաթ» ընդհանուր անվանմամբ։ Նշված օրը Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տանը»‚ Տիգրան 

Գրիգորյան բացման խոսքից հետո‚ սկսում է գործել Հայաստանի նվաճումները ցուցադրող 

«Խորհրդային Հայաստան» ֆոտո-ցուցահանդեսը‚ որով էլ նշանավորվում է շաբաթի 

սկիզբը։ 
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Նոյեմբերի 23. - «ԱՌԼՈՒՍԻ» «Գալեա Վիկտորիա» մշակույթի տանը տեղի է ունե-

նում Ռումինական Հանրապետության՝ Արվեստի կոմիտեի նախագահ‚ դոկտ. Էդուարդ 

Մեզինչեսկուի ռումիներեն հրապարակային դասախոսությունը‚ նվիրված Խորհրդային 

Հայաստանին‚ որին հաջորդում է գեղարվեստական ճոխ բաժին։ Ի թիվս այլ հյուրերի 

զեկուցմանը ներկա էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

Նոյեմբերի 26. – Բուխարեստի «Թեաթրուլ Արմաթեյ» թատերասրահում‚ սիրող 

դերասանների ուժերով‚ հայերեն բեմադրվում է Նաիրի Զարյանի «Աղբյուրի մոտ» դրաման 

(ռեժ. Տիգրան Կարժարյան)։ Ընդառաջելով հանդիսատեսի ցանկությանը‚ «Աղբյուրի մոտ» 

դրաման կրկնվել է նաև դեկտեմբերի 10-ին։ 

Նոյեմբերի 27. - «ԱՌԼՈՒՍԻ» մշակույթի տանը «Արվեստի զարգացումը Խորհրդային 

Հայաստանի մեջ» վերնագիրը կրող հայերեն զեկուցումով հանդես է գալիս Ռումինական 

Ժողովրդական Հանրապետության Գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ Գրի-

գոր Զամպաքճյանը։ «Դասախոսը ակնարկ մը նետելե վերջ հայ ժողովրդի հնամենի քա-

ղաքակրթության‚ ծաղկյալ արվեստին վրա‚ ցույց տվավ Խորհրդային Հայաստանի մեջ 

զարգացող մշակույթը‚ մասնավորապես երաժշտության‚ ճարտարապետության‚ նկարչու-

թյան‚ քանդակագործության‚ գրականության մարզերուն մեջ»։ Զեկուցումից հետո ցուցա-

դրվել է «Խորհրդային Հայաստան» կինոֆիլմը։ Դահլիճում‚ ի թիվս այլ բարձրաստիճան 

հյուրերի‚ «ներկա էին նույնպես «Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի» անդամներ‚ գլխա-

վորությամբ ընկ. Դինար Մարգարյանի‚ Վազգեն եպիսկոպոս‚ ռուսական եկեղեցիի ներկա-

յացուցիչ Տ. Պավել Ստատով և ռումեն քահանաներ»։ 

Նույն օրը երեկոյան. – Անսպասելի կերպով‚ արդեն մի քանի օր գործող «Խորհրդային 

Հայաստան» ֆոտո-ցուցահանդեսն է այցելում Ռումինական Հանրապետության Մի-

նիստրների Խորհրդի նախագահ‚ դոկտոր Պետրու Գրոզան‚ Միրոն Կոնստանտինեսկուի‚ 

Ս. Սպանդարյանի‚ Ա. Կոնչարյուկի և ուրիշների հետ։ «Վարչապետը հայտնելով իր հիա-

ցումն ու համակրությունը հանդեպ Խորհրդային Հայաստանի‚ իր ճարտարարվեստին‚ 

երկրագործության և մշակույթին աննախընթաց առաջադիմությանց և վերելքին համար‚ 

ջերմ բառերով շնորհավորեց ցուցահանդեսը կազմակերպողները»։ 

Նոյեմբերի 28. - «ԱՌԼՈՒՍԻ» վերոհիշյալ դահլիճում տեղի է ունենում հոբելյանա-

կան հանդիսավոր նիստ‚ նվիրված Հայաստանի խորհրդայնացման 31-րդ տարեդարձին։ Ի 
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թիվս Ռումինահայ համայնքի ղեկավարների‚ հանդիսավոր նիստին հրավիրված էին «Հա-

մակենցաղ ազգություններու դեմոկրատական կոմիտեներու ներկայացուցիչներ‚ եկեղեցա-

կան մարմիններու ներկայացուցիչներ‚ գլխավորությամբ  Վազգեն եպիսկոպոսի»։ Նիստն 

ավարտվել է գեղարվեստական ճոխ բաժնով։ 

«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 80 («Փառաշուք հանդիսություններ ի պատիվ Սովե-
տական Հայաստանի...»)։ 

Նոյեմբերի 29. – Բուխարեստում և Ռումինահայ թեմի մյուս քաղաքների եկեղեցինե-

րում տեղի են ունենում գոհաբանական հանդիսավոր արարողություններ‚ նվիրված Հա-

յաստանի Խորհրդայնացման 31-րդ տարեդարձին։ 

Դեկտեմբերի 5 (?). - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը Բուխա-

րեստից ուղևորվում է Գալաց‚ տեղի հայկական համայնքին հովվական այցելություն տալու 

համար։ Գալացի հայկական «Սուրբ Աստվածածին» եկեղեցում սրբազանը հանդես է գալիս 

հավուր պատշաճի քարոզով‚ խոսելով հայ ժողովրդի ազգային վերածնունդը կազմակեր-

պելու ասպարեզում աննախադեպորեն մեծ այն գործունեության մասին‚ որը ծավալվում է 

Մայր Հայրենիքում‚ շնորհիվ Հայաստանի բարեխնամ կառավարության և Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածնի ծավալած հայրենանվեր գործունեության։ 

«Նոր կյանք»‚ 1951 թ. № 83‚ դեկտեմբերի 23 («Առաջնորդական այցելություն և 
դասախոսություն»)։ 

Դեկտեմբերի 10. – Գալացից ռումինական Բրաիլա քաղաքն է ժամանում Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոսը‚ տեղի հայկական համայնքին հովվական այցելություն տալու համար։ Նա-

վամատույցում սրբազանին դիմավորում էին Տ. Հովհաննես քահանա Գարիպյանը‚ քաղա-

քի հայկական Թաղական խորհրդի անդամները։ 

Նույն օրը. քաղաքի «Սուրբ Աստվածածին» հայկական եկեղեցում «Տ. Վազգեն եպիս-

կոպոս կարճ արարողություն մը կատարեց ու ռումաներենով խոսեցավ քարոզ մը‚ 

Խորհրդային Հայաստանի և Էջմիածնի մասին‚ հաղորդելով նաև Գեորգ Զ. կաթողիկոսի ող-

ջույնները»։ 

Նույն օրը. Բրաիլայի հայկական համայնքի համար տեղի է ունենում հրապարակա-

յին դասախոսություն‚ որտեղ դասախոսելու էր հրավիրված Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ «Հայ-

կական դեմոկրատական կոմիտեի քարտուղար ընկերուհի Արշալույս Նիցայի բացման 

խոսքեն վերջ‚ Պալճյան եպիսկոպոս գեղեցիկ դասախոսությամբ մը ներկաները հաղորդա-



491 
 

կից ըրավ իր տպավորություններուն‚ զորս կրած էր դեպի Խորհրդային Հայաստան իր ու-

ղևորության առթիվ։ Բուռն ծափահարություններու մեջ վերջ գտավ սույն շահեկան դասա-

խոսությունը։ Խոսք առավ նաև Տեր Գարիպյան քահանան‚ դրվատելով մեր հայրենիքին մեջ 

ծաղկող մշակույթը։ Թաղական խորհրդի կողմե ընկ. Հրայր Ճելալյան շնորհակալություն 

հայտնեց Առաջնորդ Հոր‚ իր գեղեցիկ դասախոսության համար»։ 

Նույն տեղում։ 

1 9 5 2 

Հունվար. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի հեռագի-

րը Բուխարեստից Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս և Ծայրագույն Պատրիարք Տ.Տ. 

Գեորգ Զ. Չորեքչյանին։ Իր և թեմի անունից շնորհավորում է Վեհափառ Հայրապետին՝ 

Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առթիվ‚ ցանկանալով‚ որ «Տերը խաղաղության և 

բարօրության մեջ հավետ անսասան պահե մեր վերածնված Մայր Հայրենիքը»։ 

«Էջմիածին»‚ 1952թ. № 1‚ հունվար («Պաշտոնականք»)։ 

Հունվարի 5. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի շնոր-

հավորական  հեռագիրը Բուխարեստից Անթիլիաս‚ Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիո Գա-

րեգին Ա.-ին‚ Ս. Ծննդյան տոնի առթիվ։ 

Հեռագիրը. «Սուրբ տոներու առթիվ որդիական սիրով խնդրում ենք ընդունիլ 

շնորհավորություններ և երջանիկ հովվապետության բարեմաղթություններ 

առողջությամբ և արևշատությամբ։ 

Առաջնորդ՝ Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

«Հասկ»‚ 1952 թ. № 1‚ հունվար («Լուրեր Կաթողիկոսարանեն»)։ 

Հունվարի 28. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում‚ երկարատև ու ծանր հիվանդությու-

նից հետո‚ վախճանվում է հոգևորական-մշակութային գործիչ Ռուբեն Արքեպիսկոպոս 

Դրամբյանը։ Ծնվ. 1878 թ. Հին Բայազետ (Արևելյան Թուրքիա) գյուղում։ 

«Ռուբեն Վարդապետ»‚ «Ռուբեն Ծ. Վարդապետ»‚ «Ռ.Ծ.Վ.»‚ «Ռուբեն եպիսկո-

պոս» ստորագրություններով հանդես էր գալիս «Արարատում»։ 
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«Էջմիածին»‚ 1952թ. № 2‚ փետրվար («Պաշտոնականք»‚ «Գեր. Ռուբեն արք-

եպիսկոպոսի մահը և հուղարկավորությունը»)։ 

Փետրվարի 13. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի ցավակցա-

կան  հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս 

Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին‚ Ռուբեն արքեպիսկոպոս Դրամբյանի մահվան կապակցությամբ։ 

Հեռագիրը. «Սուրբ Էջմիածին‚ Նորին Սրբության Գեորգ 6-րդ Կաթողիկոսին 

Ամենայն Հայոց։ Մեծ վշտով տեղեկացանք Ռուբեն արքեպիսկոպոսի վախճան-

ման լուրը‚ որ հարգված ու սիրված էր նաև մեր կողմից։ Խնդրում ենք ընդունել 

Ռումինահայ թեմի ցավակցությունները։ Նրա հիշատակը «օրհնությամբ եղիցի»։ 

Տ. Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

«Էջմիածին»‚ 1952թ. № 2‚ փետրվար («Պաշտոնականք»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի 
Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5297 («Հեռագրեր 
Ռումինահայ թեմից...»)։ 

Փետրվարի 25. – Բուխարեստում Ռումինական Օրթոդոքս եկեղեցու պատրիարքա-

րանին կից Աստվածաբանության ինստիտուտի մեծ դահլիճում‚ Ամենապատիվ Ժուստին-

յան Պատրիարքի նախագահությամբ և Ռումինական ու Խորհրդային պետական-հասարա-

կական և հոգևորական բարձրաստիճան հյուրերի ներկայությամբ‚ հանդիսավորաբար 

նշվում է Մոսկվայի և Համայն Ռուսիո բարձրապատիվ Պատրիարք Ալեքսիի ծննդյան յո-

թանասունամյակը։ Որպես Ամենայն հայոց կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի ներկա-

յացուցիչ և որպես Ռումինահայ թեմի պատվիրակ‚ այդ հանդիսությանը հրավիրված էր 

նաև Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5318 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Փետրվար. – Ի կատարումն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի 

հրահանգի‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի կարգադրությամբ‚ 

թեմի բոլոր հայկական եկեղեցիներում անց է կացվում հանդիսավոր Սուրբ Պատարագի և 

հոգեհանգստի արարողություններ‚ նվիրված Ռուբեն եպիսկոպոս Դրամբյանի և Արտա-

վազդ եպիսկոպոս Սյուրմեյանի մահվանը։ Բուխարեստի հայկական «Սուրբ Հրեշտակա-

պետք» եկեղեցում հոգեհանգստի քարոզով հանդես է գալիս Վազգեն եպիսկոպոս Պալճ-

յանը։ 
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«Շատ մեծ վիշտ պատճառեց մեզ‚ – հետագայում Վեհափառ Հայրապետին 

գրած նամակում նշում էր Վազգեն սրբազանը‚ – Տ. Արտավազդ և Տ. Ռուբեն 

սրբազան հայրերու վաղաժամ մահը։ Երկուքն ալ անձամբ ճանչնալու առիթն 

ունեցած ըլլալով‚ գնահատանքի և սիրո զգացում մը ունեի անոնց հանդեպ։ 

Արտավազդ սրբազան հոր մահվան պարագաները‚ որոնք անշուշտ ծանոթ են 

նաև Ձերդ Վեհափառության‚ մեզ մոտ մեծ զայրույթ պատճառեցին բոլորիս։ 

Անոր մահով զոհ մը ևս ինկավ խաղաղության և մեր հայր հայրենիքի համար 

մղված պայքարի ճանապարհին վրա։ Համաձայն Ձերդ Վեհափառության հրա-

հանգին‚ մեր թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մեջ կատարվեցան հանդիսավոր Սուրբ 

Պատարագի և հոգեհանգստյան արարողություններ և խոսվեցան հավուր պատ-

շաճի քարոզներ։ Մայրաքաղաքիս եկեղեցվո մեջ սույն արարողություններուն 

բացառիկ շուք մը տվինք‚ որոնց նախագահելով խոսեցա անհետացող այս երկու 

բարձրաստիճան եկեղեցականներու կյանքի ու գործի մասին‚ վեր հանելով 

մանավանդ անոնց նվիրումը և կենդանի սերը դեպի մեր ժողովուրդի ու մեր 

վերածնված մայր երկրի հանդեպ»։ 

Նույն տեղում։ 

Փետրվարի 21. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան դահլիճում»‚ «Հայկական դեմո-

կրատական կոմիտեի» նախաձեռնությամբ‚ տեղի է ունենում հանդիսավոր նիստ‚ նվիրված 

Խորհրդային բանակի օրվան։ Ի թիվս հայկական համայնքի այլևայլ ներկայացուցիչների‚ 

հանդիսավոր նիստին ներկա էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 93‚ մարտի 2 («Տեղական կյանք»)։ 

Մարտի 2. – Ռումինահայ համայնքի բոլոր եկեղեցիներում‚ թեմի առաջնորդ սրբա-

զանի հրամանի համաձայն‚ տեղի են ունենում հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ և հոգե-

հանգստյան արարողություններ‚ նվիրված Ավարայրի մեծ հերոսամարտի և Վարդան Զո-

րավարի հիշատակին։ Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում մա-

տուցվում է հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ‚ որի ժամանակ օրվա նշանակության մասին 

հավուր պատշաճի քարոզով հանդես է գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոսը։ 

Նույն տեղում‚ «Հանդիսություններ Վարդանանց զորավարաց տոնին առթիվ»։ 
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Մարտի 9. – Ռումինահայոց «Հայկական դեմոկրատական կոմիտեն» իր «Նոր կյանք» 

շաբաթաթերթում (№ 95) հրատարակում է մարտ-ապրիլ ամիսների ընթացքում պլանա-

վորված և կոմիտեի ընդհանուր նիստում հաստատված գրական-հասարակական բնույթի 

դասախոսությունների հերթական ցուցակը‚ որը հիմնականում նվիրված է Խորհրդային 

Հայաստանին։ Դասախոսությունները ներկայացված են հետևյալ հաջորդականությամբ։ 

«Մարտի 13‚ հինգշաբթի. դասախոս ընկ. Արամ Հարությունյան‚ նյութ. «Ռուս 

մեծ գրող Նիկոլայ Գոգոլի կյանքն ու գործունեությունը»։ 

Մարտի 20. հինգշաբթի. դասախոս Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյան. նյութ. 

«Հանդիպումներ Երևանի մեջ»։ 

Մարտի 27‚ հինգշաբթի. դասախոս ընկ. Տիգրան Պողոսյան‚ նյութ. «Պետական և 

կոոպերատիվ առևտուրին դերը սոցիալիստական իրավակարգին տակ»։ 

Ապրիլի 3‚ հինգշաբթի. դասախոս ընկ. Ներսես Պալյան‚ նյութ. «Խորհրդային 

Հայաստանի բնական հարստությունները»։ 

Ապրիլի 10‚ հինգշաբթի. դասախոս ընկ. Գրիգոր Մորճիկյան‚ նյութ. «Հայ դա-

սական գրողներու պայքարը»։ 

Ապրիլի 17‚ հինգշաբթի. դասախոս Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյան‚ նյութ. 

«Եկեղեցին Խորհրդային Հայաստանի մեջ»։ 

Դասախոսություններուն‚ որոնք տեղի կունենան հայ մշակույթի տան մեջ‚ 

ժամը 7.30-ին կհաջորդե ֆիլմի ցուցադրություն»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 93‚ մարտի 9 («Հայ դեմոկրատական կոմիտեի հեր-
թական դասախոսությունները»)։ 

Մարտի 9. - Բուխարեստի «Ռումին և Խորհրդային բարեկամության տան» դահլի-

ճում տեղի է ունենում «Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի» ջանքերով կազմակերպված 

«Կոմիտաս» երգչախմբի մեծ համերգը։ Ի թիվս պետական-կառավարական այլևայլ հյու-

րերի և Ռումինահայ համայնքի ղեկավար ներկայացուցիչների‚ երգչախմբի համերգին ներ-

կա էին «եկեղեցական մարմիններու ներկայացուցիչներ‚ գլխավորությամբ Ռումինահայ 

թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի»։ 
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«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. №100‚ ապրիլի 20 («Հայկական դեմոկրատական կոմի-
տեի «Կոմիտաս» երգչախմբի մեծ համերգը»)։ 

Մարտի 20. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» դահլիճում «Հայկական դեմոկրա-

տական կոմիտեի» ղեկավարությունը կազմակերպում է հայ գրականության ու հասարա-

կական կյանքի այլևայլ հարցերին նվիրված հերթական՝ 77-րդ հրապարակային դասախո-

սությունը։ «Հանդիպումներ Երևանի մեջ» վերնագիրը կրող զեկուցումով հանդես է գալիս 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

Ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը‚ որը և եղել է մեր միակ աղբյուրը և 

Վազգեն սրբազանի ելույթը մեջ է բերել համառոտ վերաշարադրմամբ միայն‚ 

անդրադառնալով վերոհիշյալ դասախոսությանը‚ հետևյալն էր գրում. 

«Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի գործադիր մարմնի անդամ ընկ. Հարություն 

Պապոյան‚ բացման քանի մը պատշաճ խոսքերով բեմ հրավիրեց դասախոսը։ Վազգեն 

եպիսկոպոս‚ որ անցյալ տարի Սովետական Հայաստան գացած ու հոն մնացած էր 2-3 

ամիս‚ սկսավ իր դասախոսությունը‚ նկարագրելով քանի մը հանդիպումներ‚ զորս ինք 

ունեցած է իր շրջագայությանց ընթացքին Հայաստանի մայրաքաղաքին մեջ. օրինակ այցե-

լությունը Երևանի կոլխոզ-շուկային‚ ուր կբերեն կոլտնտեսականները իրենց այգիներու և 

արտերու բարիքները‚ ծախելու ժողովուրդին։ Ապա դասախոսը դյուրահասկանալի և 

ժողովրդական լեզվով նկարագրեց իր հանդիպումները Հայաստանի գրական և գեղարվես-

տական դեմքերու և քանի մը գիտնականներու հետ։ Վազգեն եպիսկոպոս հանդիպում 

ունեցած է Երևանի Գրողներու տան մեջ Ավետիք Իսահակյանի‚ Դերենիկ Դեմիրճյանի‚ 

Սարմենի‚ Հրաչյա Հովհաննիսյանի‚ Էդուարդ Թոփչյանի‚ Գրիգոր Տեր-Գրիգորյանի հետ‚ 

ինչպես նաև առանձին հանդիպում մը ծանոթ գրագիտուհի Մարիետա Շահինյանի հետ։ 

Գրողներու տան մեջ հանդիպումի մը առթիվ Դերենիկ Դեմիրճյան հայտարարեր է. «Ես 

վշտով մտածում եմ Սփյուռքի հայ գրողների մասին։ Նրանք զրկված են հայ ժողովուրդի 

մայր զանգվածից‚ նրա իրական կյանքից‚ նրա ապրումներից ու հույզերից։ Նրանք զրկված 

են մեր վերակառուցվող Սովետական հայրենիքի աշխատանքների ու պայքարների զմայ-

լելի հաջողությունների կենդանի պատկերներից ու հերոսական պատմություններից։ 

Սփյուռքի հայ գրողը էլ ինչի՞ մասին է գրելու և ո՞վ է նրա գործը գնահատելու‚ վարձատրե-

լու‚ ո՞վ է ապահովելու նրա նյութական և բարոյական անկախ կյանքը։» 
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Թատրոններուն մեջ‚ ներկայացումներեն հետո սիրալիր տեսակցություն ունեցած է 

մեծ դերասաններ Վահրամ Փափազյանի‚ Ավետ Ավետիսյանի‚ Հրաչյա Ներսիսյանի և 

ուրիշներու հետ։ Հրաչյա Ներսիսյան ըսած է. «Մենք երկուքս‚ Վահրամն (իմա՛. Վահրամ 

Փափազյանը. Ս.Շ.) ու ես‚ այն բախտավորներից ենք‚ որ Սովետական իշխանության 

առաջին իսկ օրերից Պոլսից եկանք Մայր Հայրենիք ու մնացինք այստեղ‚ մեր ժողովուրդի և 

հայրենիքի մեջ‚ հարազատ պետության կողմից գնահատված ու ապահովված ամեն կեր-

պով։ Մենք փրկվեցինք այն տխուր պայմաններից‚ որոնց ենթակա է հայ արվեստագետը 

Սփյուռքի մեջ‚ ուր շատ հաճախ ստիպված է «իր» տոմսերը վաճառելու տունե տուն‚ 

խանութե խանութ‚ կերպով մը վարելու համար իր անապահով կյանքը։ Ինչքա՜ն տաղանդ-

ներ կորսվեցան ու կկորսվին այդ պայմաններու մեջ»։ 

Այցելության մը ընթացքին‚ Կարմիր բլուրի պեղումներու վայրը‚ առիթն ունեցած է 

տեսակցելու պեղումներու գործին ղեկավար‚ պրոֆ. Բորիս Պիոտրովսկիին հետ։ Երևան 

Ձեռագրատան պալատի մեջ (ի նկատի ունի Մատենադարանը‚ որն այն ժամանակ տեղա-

վորված էր Հանրային գրադարանի շենքում. Ս.Շ.)‚ հանդիպում ունեցած է Գևորգ Աբովի 

հետ‚ որ պատմած է ճառընտիրի մը (ձեռագիր) ոդիսականը‚ որ այժմ ապահով պահված է 

ձեռագրատան մեջ։ Հիշյալ ճառընտիրը‚ որ կգտնվեր Մշո վանքերեն մեկուն մեջ‚ պատե-

րազմի և աքսորի օրերուն թաղված մնացած է հողին տակ և հայ գյուղացի մը‚ Մուշեն‚ հա-

ջողած է 32 կիլոգրամ կշռող ձեռագրին կեսը փոխադրել Սովետական Հայաստան‚ իսկ 

մյուս կեսը տարված է Թբիլիսի և հոնկե՝ Հայաստան։ 

Դասախոսությունը ունկնդրվեցավ մեծ հետաքրքրությամբ և խանդավառությամբ։ 

Ապա ցուցադրվեցավ «Սովետական Հայաստան» գունավոր ֆիլմը‚ ինչպես նաև հայաս-

տանյան կարճ ֆիլմեր»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 97‚ մարտի 30 («Հանդիպումներ Երևանի մեջ»)։ 

Ապրիլ. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի շնորհավորական 

նամակը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գե-

որգ Զ. Չորեքչյանին‚ Ս. Փրկչի հրաշափառ Հարության տոնի առթիվ։ 

«Էջմիածին»‚ 1952թ. № 4‚ ապրիլ («Պաշտոնականք»)։ 

Ապրիլի 24. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» դահլիճում «Հայկական դեմոկրա-

տական կոմիտեի» նախաձեռնությամբ տեղի է ունենում սգո հանդիսավոր նիստ‚ նվիրված 

ապրիլյան եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Զեկուցողներ՝ Հարություն Պապոյան (հայերեն) և 
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Գարեգին Սաղաթելյան (ռումիներեն)։ Ի թիվս «Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի» ղե-

կավար անդամների‚ բազմաթիվ «աքթիվիստների»‚ սգո հանդիսավոր նիստին ներկա էր 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 101‚ ապրիլի 27 («Հուշի նիստ նվիրված ապրիլյան 

զոհերուն»)։ 

 

Ապրիլի 27. – Ի կատարումն Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի 

հրամանի‚ թեմի հայկական բոլոր եկեղեցիներում տեղի է ունենում Սուրբ Պատարագի և 

հոգեհանգստյան հանդիսավոր արարողություններ‚ նվիրված 1915 թ. ապրիլյան եղեռնի և 

հայկական զոհերի հիշատակին։ 

Բուխարեստի հայկական «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում‚ Սուրբ Պատարագի և 

հոգեհանգստյան հանդիսավոր արարողությունները նախագահում էր Ռումինահայ թեմի 

առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը‚ ով և հանդես է գալիս հավուր պատշաճի քարոզով։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 100‚ ապրիլի 20 («Նահատակաց օր»)։ 

Նույն օրը. - Բուխարեստում «Ռումին-Խորհրդային միություն» բարեկամության տան 

սրահում‚ «Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի» նախաձեռնությամբ‚ տեղի է ունենում 

էստրադային ճոխ համերգ‚ ղեկավարությամբ Նոնո Գրիգորյանի և Բոգդան Քըուշ Պողոս-

յանի։ Ի թիվս պետական կառավարական հյուրերի և Ռումինիայի հայկական համայնքի 

ներկայացուցիչների‚ համերգին ներկա էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոսը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 102‚ մայիսի 4 («Հայկական դեմոկրատական կոմի-

տեի էստրադային ժողովրդական համերգը»)։ 

 

Ապրիլի 29. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» սրահում‚ «Հայկական դեմոկրա-

տական կոմիտեի» նախաձեռնությամբ‚ տեղի է ունենում հանդիսավոր նիստ‚ նվիրված աշ-

խատավորների համերաշխության միջազգային տոնին՝ մայիսի 1-ին։ Դոկտ. Գրիգոր Բամ-

պուքճյանի բացման համառոտ խոսքից հետո‚ զեկուցումով հանդես է գալիս Վահե Փա-

փազյանը։ Ի թիվս Ռումինահայ համայնքի կրթական‚ մշակութային‚ հասարակական զա-

նազան գործիչների‚ հանդիսավոր նիստին ներկա էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. 

Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 102‚ մայիսի 4 («Մայիսմեկյան շքեղ հանդիսություն-

ներ»)։ 

 

Մայիսի 4. - Ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 102) «Հրավեր թեմական 

պատգամավորական ժողովի» խորագրի ներքո հրատարակում է հետևյալ հաղորդագրու-
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թյունը. «Համաձայն  Ռումինահայ թեմի կանոնադրության տրամադրություններուն և Թե-

մական խորհրդի որոշման‚ թեմիս տարեկան ժողովը տեղի կունենա կիրակի‚ 11 մայիս‚ 

1952‚ ժամը 12-ին (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.)‚ Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» 

սրահին մեջ‚ հետևյալ օրակարգով. 

1. Զեկուցում թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի. 

2. Զեկուցում Թեմական խորհրդին. 

3. Հաշվետվություն նյութական գործունեության. 

4. Վավերացում 1952-ի բյուջեի. 

5. Ընտրություն նոր Թեմական խորհրդի. 

6. Զանազան. 

Թեմական բոլոր հարգո պատգամավորները կհրավիրվեն ներկա գտնվելու և մաս-

նակցելու պատգամավորական ժողովի աշխատանքներուն»։ 

«Նոր կյանք»‚ նշվ. համարը։ 

Մայիսի 8. – Բուխարեստի «Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի» նախաձեռնու-

թյամբ‚ «Հայ մշակույթի տան» կենտրոնական դահլիճում տեղի է ունենում հանդիսավոր 

նիստ‚ նվիրված Ռումինիայի պետական անկախության հռչակման 75-րդ տարեդարձին։ 

Զեկուցողներ՝ Հարություն Պապոյան և Գրիգոր Բամպուքճյան։ Հանդիսավոր նիստին‚ ի 

թիվս այլոց‚ ներկա էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Սևան (ամսագիր)»‚ 1952 թ. № 7‚ հուլիս («Հայկական դեմոկրատական կոմի-

տեի ելույթներեն»‚ «Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 104‚ մայիսի 18 («Հանդիսավոր նիս-

տեր Ռումանիո անկախության 75-րդ տարեդարձին...»)։ 

 

Մայիսի 9. – Ռուսաստանի հոգևոր կենտրոն Զագորսկում (Մոսկվայից 75 կմ հյու-

սիս-արևելք) Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Նորին Սրբություն Ալեքսիի նախա-

գահությամբ‚ իր աշխատանքային գործունեությունն է սկսում ՍՍՀՄ քրիստոնյա եկեղեցի-

ների և կրոնական այլ կազմակերպությունների Խաղաղության համագումարը‚ որին մաս-

նակցում էին տարբեր դավանանքների 28 բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Հայոց 

Առաքելական եկեղեցու պատվիրակությունը գլխավորում էր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս 

Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանը։ Համագումարն ունեցել է ևս երկու նիստ՝ մայիսի 10-ին և 12-ին և 

ավարտվել աշխարհի բոլոր ծագերում գտնվող հավատացյալներին ուղղված Դիմումով‚ ո-

րով կոչ էր արվում ուժեղացնել խաղաղության ամրապնդման համար մղվող պայքարը։ 

«Էջմիածին»‚ 1952թ. № 5‚ մայիս‚ ամբողջ համարը։  
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Մայիսի 10. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը իր տնօրինու-

թյան ներքո գտնվող թեմի անունից ողջույնի ու համերաշխության հեռագիր է ուղարկում 

Բուխարեստից Մոսկվա‚ ՍՍՀՄ քրիստոնյա եկեղեցիների և կրոնական այլ կազմակերպու-

թյունների խաղաղության համագումարին‚ և աշխատանքային հաջողություններ է մաղ-

թում նրանց։ 

Հեռագիրը. «Առ Նորին Սրբություն Ալեքսիյ Պատրիարք Մոսկվայի և համայն 

Ռուսիո. 

Մոսկվա. 

Որպես հավատարիմ սպասավոր Հայաստանյայց եկեղեցվո‚ որ այսօր իր մեծ ու 

հայրենասեր Հովվապետի՝ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ.-ի ղեկավարու-

թյամբ‚ խաղաղության և ժողովուրդներու միջև հասկացողության համար պայ-

քարող եկեղեցիներեն մին է‚ այսօր մենք երջանիկ ենք հանուն Ռումանահայ թե-

մին‚ Ձերդ Սրբության ներկայացնելու մեր ջերմագին ողջույնը և մաղթելու Սովե-

տական Սոցիալիստական հանրապետություններու Միության բոլոր եկեղեցի-

ներու համագումարին‚ – որուն գլուխը Ռուս Օրթոդոքս  Մեծ եկեղեցին է‚ Ձերդ 

Սրբության իմաստուն առաջնորդությամբ‚ – լիակատար հաջողություն և փառա-

վոր հաղթանակ‚ աշխարհի խաղաղության պաշտպանման սուրբ գործին։ 

Ռումանահայ թեմի առաջնորդ՝ 

Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

Ծանոթ. Մեր ձեռքի տակ եղած տարբեր աղբյուրներում այս հեռագիրը հրատա-

րակվել է լեզվա-ոճական նկատելի փոփոխություններով։ Հիմք ենք ընդունել 

«Նոր կյանք» շաբաթաթերթում հրատարակվածը։ 

«Էջմիածին»‚ 1953թ. № 2‚ փետրվար («Խաղաղության պայքարի ճակատում»)։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 103‚ մայիսի 11 («Խաղաղության նվիրված եկեղեցական 

համագումար...»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 

409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5319 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Մայիսի 11. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» դահլիճում իր աշխատանքային 

գործունեությունն է սկսում Ռումինահայ թեմի տարեկան Պատգամավորական ժողովը։ 

Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը բացված հայտարարելով ժողովը‚ առաջարկում է 
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ընտրել  գործնական նախագահություն‚ որը ներկաների միաձայն հավանությամբ 

ընտրվում է հետևյալ կազմով. Գրիգոր Բամպուքճյան‚ Դիոնիսե Չոմաք‚ Օ. Գալճակյան և Ա. 

Վարժապետյան։ Կազմակերպչական բնույթի մի քանի հարցեր քննարկելուց հետո (պատ-

գամավորների հաշվառում‚ հյուրերի ներկայացուցչական իրավունքների վավերացում և 

այլն)‚ նախագահ Գրիգոր Բամպուքճյանը ժողովը հայտարարում է օրինական և բեմ է 

հրավիրում Ռումինիայի Դավանությանց նախարարության ներկայացուցիչ Իոն Մոիչեա-

նուին։ Ապա թեմական խորհրդի եռամյա գործունեության մասին զեկուցման համար ձայնը 

տրվում է  Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանին։ 

Վազգեն սրբազանի զեկուցումից. «Հարգելի պատգամավորներ. Այսօր կգումարվի 

Ռումինահայ թեմի պատգամավորական ժողովը։ Դուք‚ թեմական պատգամավորներդ‚ 

հրավիրված եք լսելու թեմական խորհրդի եռամյա գործունեության տեղեկագիրը‚ քննար-

կելու թեմական խորհրդի նյութական հաշվետվությունը և ընտրելու համար նոր թեմական 

խորհուրդ մը‚ հառաջիկա երեք տարիներու համար‚ գծելով միաժամանակ նոր շրջանի 

գործունեության ուղեգիծը‚ նոր առաջարկներով և նոր որոշումներով։ 

Համաձայն ավանդության‚ իբրև թեմի առաջնորդ‚ կփափագինք մեր խոսքը բերելու 

այս պատգամավորական ժողովի հանդիսավոր բացման նիստին։ Անշուշտ‚ մեր առաջին 

մտածումն է‚ որ Ձեզ‚ հարգելի թեմական պատգամավորներուդ‚ տանք մեր օրհնությունը և 

մեր սրտաբուխ‚ ջերմ աղոթքները առաքենք առ Տեր‚ Ձերդ առողջության‚ բարօրության և 

խաղաղության համար։ Թույլ տվեք միաժամանակ‚ որ օգտվելով այս տոնական առիթեն‚ 

ուրախությամբ զեղուն հոգվով‚ Ձեզ բոլորիդ բերենք կենարար օրհնությունը մեր Սուրբ 

Եկեղեցվո հովվապետ՝ Ամենայն Հայոց Սրբազնակատար Պատրիարք և Կաթողիկոս Գե-

որգ Զ. Հայրապետին։ Այս սրբազան օրհնությունը ավելի կենդանի և շնորհառատ կդառնա 

մեզ համար‚ վասն զի հազիվ քանի մը ամիսներ անցան այն օրեն‚ երբ երջանկությունը 

ունեցանք այցելելու մեր նախահայրերու երկիրը՝ Խորհրդային Հայաստանը երրորդ անգա-

մը ըլլալով‚ և մեր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը‚ որտեղ‚ ինչպես ծանոթ է ձեզ‚ կգտնվի 

պատմական Աթոռը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։ Այս մեր երրորդ ճանապարհորդու-

թյունը ի Խորհրդային Հայաստան‚ մեզ համար բերկրալի առիթ մը ևս եղավ‚ տեսնելու 

զմայլելի մեծ հառաջդիմությունները մեր հայրենի պետության և մեր ժողովուրդին՝ կյանքի 

բոլոր ասպարեզներուն մեջ։ Դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը հալածվեցավ‚ հարստա-

հարվեցավ ու մարտիրոսացավ‚ դարեր շարունակ Հայաստանի հողը հրո ճարակ դարձավ 

և ամայացավ‚ ու վերապրողները իրենց փրկությունը փնտրեցին միայն սփյուռքի մեջ։ 
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Սակայն Խորհրդային Իշխանությունն է‚ որ հայ ժողովուրդին բերավ ազգային կյանքի 

ապահովություն‚ ազատություն‚ խաղաղություն և վերաշինության պայմաններ։ Իրոք‚ վեր-

ջին 32 տարիները հիմնապես և վերջնականորեն փոխեցին Հայաստանի ճակատագիրը։ 

Ահա թե ինչու մեր ժողովրդի ամենաճշմարիտ և ամենախոր զգացումն է՝ Հայրենական 

երկրի վերածնության զգացումը։ Ամբողջ ժողովուրդի մը կենդանության ուժերու զարթոնքն 

է‚ որ բուռն ու հաղթական կծավալին‚ նոր թափ ու թռիչք ներշնչելով իր զավակներու մտքին 

ու գործին։ 

Մեր մայր Հայրենիքի մեջ տեսնելով և ապրելով մեր ազգային վերածնունդի և վերա-

կառուցման կյանքը‚ մեր պարտքը համարեցինք մեր այս ապրումներուն հաղորդակից ընել 

մեր ռումինահայ հայրենակիցները մեր քարոզներով‚ մեր դասախոսություններով և հոդ-

վածներով։ ՈՒրախությամբ հաստատեցինք‚ թե մայրաքաղաքիս մեջ լույս տեսնող Հայկա-

կան Դեմոկրատական Կոմիտեի օրգան «Նոր կյանք» թերթի մեջ լույս տեսած մեր հոդ-

վածաշարքը՝ «Նոթեր Մայր Հայրենիքեն»‚ արտատպվեցավ նաև արտասահմանյան կարգ 

մը հառաջադիմասեր հայ թերթերու կողմե։ 

Ծանոթ է Ձեզ բոլորիդ‚ թե 1945 թվականից զկնի‚ սկսավ վերակազմավորության և 

ծաղկման նոր շրջան մը մեր Սուրբ Եկեղեցվո հազարամյա պատմության մեջ։ Վերա-

կազմվեցավ Սուրբ Էջմիածնա միաբանությունը‚ իր ծոցին մեջ ընդունելով եկեղեցական 

նոր դեմքեր՝ լուսամիտ‚ եկեղեցանվեր ու հայրենասեր անձինք‚ որոնք Վեհափառ Հայրա-

պետի կողքին լծվեցան նոր աշխատանքի։ Վերաբացվեցավ Հոգևոր Ճեմարանը վեց դասա-

րաններով‚ սկսավ հրատարակվիլ «Էջմիածին» ամսաթերթը‚ կարգ ու կանոն դրվեցավ 

Մայր Աթոռի տնտեսական-վարչական գործերուն մեջ և վերջապես‚ շարք մը բարենորո-

գումներ կատարվեցան սրբազան արարողությանց միատեսակ կատարման տեսակետեն։ 

Նաև եղբայրական սերտ կապեր ստեղծվեցան Հայաստանյայց եկեղեցվո և ռուս օրթոդոքս 

և վրացական եկեղեցիների միջև։ Վերակազմվեցան Ռոստով-Նախիջևանի‚ Թիֆլիսի և 

Բաքուի թեմերը և Մայր Աթոռի ու արտասահմանյան մեր բոլոր թեմերու միջև ավանդա-

կան կապերը ավելի ևս հաստատուն դարձան և ավելի քան երբեք կենդանի։ 

Խորհրդային Հայաստանի մեջ կան այսօր բոլոր օրինական և գործնական պայման-

ները‚ որպեսզի Հայաստանյայց եկեղեցին կարենա կազմակերպվել‚ զարգանալ ու ծաղկել։ 

Հայ ժողովուրդը իր լայն խավերով նախանձախնդիր է մասնակցելու այս զարգացման և 

հոգևոր կյանքի վերազարթման‚ իսկ երկրին կառավարությունը‚ Սովետական Իշխանու-

թյունը‚ որ միայն կապահովի կրոնական դավանություններու ազատ զարգացումը Սահմա-
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նադրությամբ և օրենքներով‚ այլ նաև հաճախ պետության օժանդակությունը կմատուցանե 

անոնց։ Ավելի քան երկու ամիսներ Հայաստան ապրելով‚ բազմաթիվ անգամներ տեսանք և 

զգացինք մեր ժողովրդի քրիստոնեական հավատքի խոր զգացումը և ջերմ սերը հանդեպ 

մեր մայր եկեղեցին։ 

Այլ է սակայն հայ-կաթոլիկ եկեղեցվո կեցվածքը խաղաղության հարցերու նկատ-

մամբ։ Իրոք‚ ցավելով կտեսնենք մենք‚ ինչպես վերոհիշյալ եկեղեցվո ներկայացուցիչները‚ 

իրենց գլուխը ունենալով Աղաջանյան կարդինալը‚ վերջին տարիներու ընթացքին տխրա-

համբավ շարժում մը սկսած են Վատիկանի և պատերազմատենչ իմպերիալիզմի ազդեցու-

թյան ներքև‚  այս կերպով քրիստոնեական ճշմարիտ հոգվույն և հայ ժողովուրդի կենսա-

կան շահերուն դեմ գործելով։ Ամեն շարժում ընդդեմ  համաշխարհային խաղաղության ճա-

կատի‚ ամեն շարժում ընդդեմ Խորհրդային Հայրենիքի‚ ամեն փորձ հայ ժողովուրդը պա-

ռակտելու և հեռացնելու իր նվիրական Մայր Եկեղեցիեն‚ մենք կնկատինք մահափորձ‚ 

ուղղված հայ ժողովուրդի կյանքի դեմ։ ՈՒրախ ենք‚ սակայն‚ հաստատելու‚ թե հակառակ 

արևմտյան քաղաքական ու ֆինանսական իր հովանավորներու‚ պապական կարդինալ 

Աղաջանյան հաջողած է ցարդ իր և իր կաթոլիկ եկեղեցվո վրա հրավիրել բովանդակ հայ 

ժողովուրդի արհամարհանքն ու զայրույթը։ 

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին իր հայրենանվեր մեծ Հայրապետի 

առաջնորդությամբ‚ անայլայլ կերպով առաջ կընթանա մեր պատմության ավանդական 

լուսաշող ճանապարհին՝ ի խնդիր մեր հազարամյա հավատքի պահպանման ու ծաղկման‚ 

ի խնդիր հայ ժողովուրդի միասնականության և հայ նորաստեղծ հայրենիքի գերագույն շա-

հերու ամրապնդման և ի խնդիր աշխարհի խաղաղության ու ժողովուրդներու միջև բարի 

հաճության։ 

«Երանի՜ խաղաղարաց»։ 

Հարգելի պատգամավորներ. 

Վերջացնելե առաջ՝ կփափագինք անգամ մը ևս հայտնել մեր հարգանքը և երախտա-

գիտությունը Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության բարեխնամ կառավարու-

թյան և դավանությանց նախարար Տիար Վ. Բոկըչեանուին‚ որոնք այս անցնող երեք տարի-

ներու ընթացքին մեջ ընծայեցին իրենց հոգատար ուշադրությունը և բարոյական ու նյու-

թական օժանդակությունը։ Արդ կխնդրենք Դավանությանց նախարարության հարգելի 

ներկայացուցիչ Տիար Իոն Մոիչեանուին‚ որ բարի ըլլա ընդունելու և ներկայացնելու Տ. 

Նախարարին և բարեխնամ կառավարության մեր պատգամավորական ժողովի և մեր 
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բոլոր հավատացյալներու հարգալիր ողջույնը և երախտագիտությունը‚ վստահեցնելով 

Ձեզ‚ որ հայ եկեղեցին ռումեն օրթոդոքս եկեղեցվո և մյուս քույր դավանությանց կողքին 

պիտի աղոթե և աշխատի խաղաղության համար‚ և մեր սիրելի հայրենիքի՝ Ռումինական 

Ժողովրդական Հանրապետության առաջադիմության և բարօրության համար»։ 

Նիստի վերջում Պատգամավորական ժողովը խանդավառ ծափերով ու ջերմա-

գին բացականչություններով ողջույնի հեռագիր է ուղարկում Մայր Աթոռ‚ Ամե-

նայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին։ 

Հեռագիրը.  «Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին. 

Ս. Էջմիածին 

Թեմիս Պատգամավորական ժողովի բացման առթիվ‚ մեր և ռումանահայ հայ-

րենաբաղձ ժողովուրդի որդիական ջերմ սիրո և երախտագիտության զգացում-

ները ոգևորությամբ կուղղվին դեպի մեր վերածնված Խորհրդային Մայր Հայրե-

նիքը և դեպի Ձերդ Վեհափառությունը‚ մաղթելով Ձեզ քաջառողջ երջանիկ հով-

վապետություն մեր հայրենական Սուրբ Եկեղեցվո վրա‚ բարգավաճ‚ կենսուրախ 

հայ ժողովուրդի ծոցին մեջ‚ Խորհրդային ժողովուրդներու եղբայրական հզոր 

փառապանծ միության մեջ։ 

Առաջնորդ՝ Վազգեն եպիսկոպոս 

Նախագահ Թեմական պատգամավորական ժողովի՝ 

դոկտ. Գրիգոր Բամպուքճյան»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5319 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ «Էջմիածին»‚ 1952թ. № 7‚ հու-

լիս («Սփյուռքում»)։ 

 

Մայիսի 12. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» դահլիճում իր աշխատանքներն է 

շարունակում Ռումինահայ թեմի տարեկան պատգամավորական ժողովը։ Սկսվում է երկ-

րորդ նիստը‚ որը քննակում է կազմակերպչական բնույթի հարցեր։ Ընտրվում է Թեմական 

խորհրդի՝ տասներկու հոգուց բաղկացած Դիվան‚ որի կազմը միաձայն հաստատվում է 

պատգամավորների կողմից։ Ռումին և հայ պետական ու հասարակական կազմակերպու-

թյուններին հղվող շնորհակալական հեռագրերի ընթերցումից և նորընտիր դիվանի աշխա-

տանքների ներքին բաժանում կատարելուց հետո‚ պատգամավորական ժողովը ավար-

տում է իր աշխատանքը։ 
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Թեմական խորհրդի նորընտիր դիվանում աշխատանքները բաժանված են հե-

տևյալ կերպ. նախագահ՝ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս‚ 

փոխնախագահներ՝ Վահան Դանիելյան և դոկտ. Գրիգոր Բամպուքճյան‚ ատե-

նադպիր՝ փաստաբան Տիգրան Մինաս‚ գանձապահ՝ Հմայակ Քելլերյան‚ անդամ-

ներ՝ փաստաբան Հրանտ Հակոբյան‚ Արամ Հակոբյան‚ դատախազ՝ Ալեքսի Սիլվ-

յան‚ Սարգիս Ճեպելյան‚ Ստեփան Շահգելդյան‚ Երվանդ Սարգիսյան‚ Ստեփան 

Ստեփանյան և Հարություն Բարակյան։ 

«Վազգեն սրբազան‚ շնորհավորելով նորընտիր Թեմական խորհրդի անդամները‚ 

մաղթանքներ ըրավ Ռումեն Ժողովրդական Ռեսպուբլիկայի կառավարության‚ Ռումեն 

Աշխատավորական կուսակցության‚ Խորհրդային Հայաստանի կառավարության և անոր 

իմաստուն վարիչներուն‚ Ամենայն Հայոց Գեորգ Զ. կաթողիկոսին‚ Հայկական դեմոկրա-

տական կոմիտեին»։ 

«Էջմիածին»‚ 1952թ. № 7‚ հուլիս («Սփյուռքում»)։ «Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 104‚ 
մայիսի 18 («Ռումինահայ թեմի պատգամավորական ժողովը»)։ 

Մայիսի 25. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» մատենադարանում‚ մեծաքանակ 

բազմության ներկայությամբ‚ տեղի է ունենում գրական-գեղարվեստական հավաքույթ‚ որ-

տեղ քննարկվում է արձակագիր Մարիետա Շահինյանի «Հիդրոցենտրալ» վեպը։ Հավա-

քույթը սկսվում է գեղարվեստական արտասանություններով‚ «զոր կատարեցին մեր վար-

ժարանի աշակերտուհիներ Հովհաննիսյան Ելենա և Պոյաճյան Արմինե‚ ինչպես նաև շրջա-

նավարտ Վահանյան Պեաթրիս»‚ ապա հիմնական զեկուցումով հանդես է գալիս Տ. Վազգեն 

Պալճյանը։ 

Վեպը «գրախոսեց Ռոմանահայ թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս‚ որ ներ-

կայացուց սովետահայ տաղանդավոր գրագիտուհի Մարիետա Շահինյանի 

«Հիդրոկայան» (իմա. «Հիդրոցենտրալ». Ս.Շ. վեպը)‚ որ հղացված է 1926-ին‚ երբ 

հեղինակը‚ որպես «Պրավդա» թերթի թղթակից‚ գացած է Սովետական Հայաս-

տան և չորս տարիներ անընդհատ աշխատած է մեր վերաշինվող հայրենիքի 

մեջ‚ առաջին հիդրոկայանի շինության վայրը‚ մոտեն դիտելով կյանքը և աշխա-

տող մարդերը‚ իրենց տկարություններով‚ իրենց սխալներով‚ իրենց հերոսական 

ճիգերով և իրենց նոր բարոյականով ու ստեղծագործելու աննկուն կամքով։ 
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Վազգեն եպիսկոպոս ձեռնհասորեն ուսումնասիրած է իր նյութը։ Ան հաջողա-

պես ներկայացուց վեպի գլխավոր հերոսները‚ որոնք իսկապես հերոսական աշ-

խատանք մը կտանին Սովետական Հայաստանի առաջին իսկ շրջանին‚ լույսի 

հզոր աղբյուրով մը օժտելով մեր հայրենիքը։ Դասախոս սրբազանը վեր հանեց 

մանավանդ Առնո Արևյանի‚ ուսուցչուհի Անուշ Մալխասյանի‚ ռուս ուսանող Ֆո-

կինի և գլխավոր ինժեների զմայլելի կերպարները‚ որոնք նոր կյանք մը կառու-

ցանելու բոցավառ խանդով լեցուն‚ նվիրումով և ինքնամոռացությամբ‚ ամեն 

փորձություններու կտոկան‚ ամեն զոհաբերություն հանձն կառնեն‚ և իրենց 

մտքի և բազուկի բոլոր ուժերը կսպառեն գործին մեջ։ Մարիետա Շահինյան Սո-

վետական Միության մեջ արդարացի կերպով ճանչցված է որպես «Սոցիալիզմի 

կառուցման հերոսական շրջանի անալիստը»։ Վեպին ռումեն թարգմանիչները 

կգրեն. «Այս գիրքը դաս մըն է արիության‚ կեցվածքի և ոգևորության»։ «Հիդրո-

կայան» վեպը միայն հափշտակող‚ կենդանի և գունավոր պատմվածք մը չէ‚ այլ 

ավելի բան մըն է. արվեստի գործ մըն է ան‚ որուն ոճը և մտածումի խորությունը 

կրնան իբրև օրինակ ծառայել‚ ապացուցանելով հղացումի հարստությունը‚ որ 

կբխի հավաքական կյանքի բարձր բարոյականեն և այն շինարար թռիչքեն‚ որով 

տոգորված են այսօր բոլոր ժողովուրդները‚ որ սոցիալիզմ կկառուցեն։ 

Իր պարզ ու գրավիչ ոճով՝ սրբազանը ունկնդիրները պահ մը փոխադրեց Հա-

յաստան‚ դեպի մեր ժիր ու շինարար ժողովուրդը‚ որ շնորհիվ Խորհրդային 

Միության ընձեռած բարիքներուն և եղբայրական ժողովուրդներու օժանդակու-

թյան՝ մեր երկիրը կտանի հաղթանակե հաղթանակ։ Ի վերջո‚ կոչ ըրավ ներկա-

ներուն՝ լեցվիլ Սովետական մարդու աշխատանքի ոգիով և մասնակցիլ Ռումի-

նական Ժողովրդական Հանրապետության մեջ սոցիալիզմի կառուցման աշխա-

տանքներուն»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 106‚ հունիսի 1 («Գրախոսական հավաքույթ»)։ 

Նույն օրը. – Բուխարեստի «Դալլես» սրահում տեղի է ունենում «Հայկական դեմո-

կրատական կոմիտեի» կազմակերպած «Կոմիտաս» երգչախմբի երկրորդ համերգը (երգչա-

խմբի ղեկավար՝ Կ. Հարությունյան)։ Ի թիվս Ռումինահայ թեմի ղեկավար գործիչների (Դի-

նար Մարգարյան‚ Գրիգոր Զամպաքճյան և այլն)‚ համերգին ներկա էին «եկեղեցական 
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մարմիններու ներկայացուցիչներ‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս 

Պալճյանի գլխավորությամբ »։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 106‚ հունիսի 1 («Հայկական դեմոկրատական կոմի-
տեի «Կոմիտաս» երգչախմբի... համերգը»)։ 

Մայիս-հունիս. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը հովվական 

այցելության է ելնում Ռումինիայի Գալաց‚ Բակեու‚ Բրաիլա և Ֆոքշան քաղաքների հայկա-

կան համայնքները‚ որտեղ պատարագ է մատուցում‚ հանդես է գալիս քարոզներով և դա-

սախոսություններով։ Սրբազանը իր ելույթներում հիմնականում անդրադառնում է Հայաս-

տանում կատարած իր ուղևորություններին‚ «ի մասնավորի տպավորություններ պատմե-

լով Սուրբ Էջմիածնեն և Մայր Հայրենիքեն։ Ինչպես միշտ‚ ամեն տեղ մեծ խանդավառու-

թյամբ լսեց մեր ժողովուրդը իմ խոսքը մեր երկրի վերելքի և ծաղկման մասին։ Բոլորը երա-

նի կուտային հայրենադարձ իրենց քույրերուն և եղբայրներուն և հայրենաբաղձ զգացում-

ներով կդիմեին ինձ հարցնելով‚ թե արդյոք ե՞րբ պիտի վերսկսի գաղթը»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5319 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հունիսի 3. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի շնորհավորա-

կան հեռագիրը Գեորգիե Գեորգիու-Դեժին‚ Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետու-

թյան Մինիստրների Խորհրդի Նախագահի պաշտոնում ընտրվելու առթիվ։ 

Հեռագիրը. «Համայն ռումեն ժողովուրդի կողքին‚ հանուն հայ եկեղեցիի և մեր 

Թեմական Խորհուրդին‚ Ձեզ ջերմորեն կշնորհավորենք Ձեր ընտրության առթիվ‚ 

որպես նախագահ Նախարարաց Խորհուրդին։ Կհղենք Ձեզի մեր անկեղծ բարե-

մաղթությունները Ձեր առողջության և կատարյալ հաջողության համար‚ Հայրե-

նիքի առաջադիմության և աշխատավոր ժողովուրդին ծառայելու Ձեր բարձր 

առաքելության մեջ‚ միաժամանակ հայտնելու Ձեզի մեր նվիրվածությունն ու 

վճռականությունը ծառայելու խաղաղության և մեր թանկագին երկրին՝ Ռումեն 

Ժողովրդական Ռեսպուբլիկայի դատին 

Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 108‚ հունիսի 15 («Հեռագիրներ»)։ 
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Հունիսի 6. - Ռումինահայ նորընտիր Թեմական Խորհրդի տասներկու անդամների և 

Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի համատեղ ստորագրությունները կրող 

հավատարմագիր-նամակը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Նորին Սուրբ 

Օծության Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Հավաստվում է 

նվիրվածությունը Սուրբ Էջմիածնին‚ Մայր Հայրենիքին և պատրաստակամությունը՝ մինչև 

վերջ նպաստել հարազատ երկրի վերելքին։ 

Նամակից. «Ռումինահայ նորակազմ Թեմական Խորհուրդս‚ ընտրված տար-

վույս 11 մայիսի Թեմական Պատգամավորական ժողովի կողմե‚ մեր աշխա-

տանքի նոր շրջանի սեմին մեր սեպուհ պարտքը կհամարենք հավատարմու-

թյան և երախտագիտության զգացումներով զեղուն հոգվով մեր որդիական ամե-

նաջերմ սիրո ողջույնը ուղղելու մեր նվիրական Սուրբ Էջմիածնա Մայր Աթոռին 

և Ձերդ Օծության։ 

Որպես հայ ժողովուրդի զավակներ‚ մենք երջանիկ ենք և հպարտ‚ որ մեր հա-

զարամյա Սուրբ Եկեղեցին Ձերդ Վեհափառության իմաստուն և հայրենանվեր 

հովվապետությամբ‚ անվերապահորեն կգտնվի աշխարհի խաղաղության հա-

մար մարտնչող ուժերու կողքին‚ որոնց գլուխը կանգնած են Խորհրդային ժո-

ղովուրդները։ Թույլ տվեք‚ որ ռումինահայ հայրենասեր ժողովուրդի անունով 

անգամ մը ևս ներկայացնենք Ձեզ մեր անայլայլ կամքը‚ ընթանալու Ձերդ Վե-

հափառության բարձր հեղինակությամբ սրբագործված այս լուսավոր ճանա-

պարհեն‚ Ռումեն Ժողովրդական Հանրապետության խաղաղասեր ժողովուրդի 

կողքին‚ Ռումանահայ Դեմոկրատական Կոմիտեի հետ միասնաբար աշխատե-

լով մեր բոլոր ուժերով‚ ի խնդիր խաղաղության վեհ գաղափարի հաղթանակի‚ ի 

խնդիր ժողովուրդներու միջև համերաշխ և եղբայրական գործակցության‚ ի 

խնդիր մարդկային կյանքի անկաշկանդ հառաջդիմության և բարօրության։ 

Մենք բոլորս‚ մեր ժողովուրդին հետ մեկտեղ‚ Ձերդ Վեհափառության օրհնու-

թյամբ‚ մեր Մայր Հայրենիքի՝ Խորհրդային Հայաստանի կողքին ենք‚ սատարելու 

համար հանուն Խաղաղության մղված պայքարին և ծառայելու համար մեր հա-

րազատ երկրի վերելքին ու ծաղկման‚ որ թեև աշխարհագրականորեն հեռու է 

մեզմե‚ սակայն այնքան մոտ է և այնքան մտերիմ մեր սրտերուն։ 
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Ձերդ Վեհափառության հրավերով և մեր Խորհրդային Հայրենիքի Կառավա-

րության հոգածությամբ‚ Թեմիս առաջնորդ‚ Գերաշնորհ Տեր Վազգեն եպիսկո-

պոսի վերջին այցելությունը Խորհրդային Հայաստան 1951-ի ամռան (տես մեզ 

մոտ. 1951 թ. մայիսի 28.Ս.Շ.) երջանիկ առիթ մը հանդիսացավ‚ որ մեր գաղութը 

անգամ մը ևս հաղորդվի հայրենիքի կենարար շունչով‚ անգամ մը ևս ոգևորվի ու 

ցնծա հոգեպարար բարի լուրերովը‚ որ մեր Սրբազան Հայրը մեզ բերավ ի մասին 

մեր հայրենիքի հսկայաքայլ հառաջադիմությանց‚ շինարարության‚ ճարտար-

արվեստի ծավալման և մշակութային վերելքի ուղիներով։ Հուսացյալ սրտով խո-

նարհաբար կխնդրենք Ձերդ Վեհափառութենեն‚ որ նաև հետ այսորիկ հաճիք 

մեզ շնորհելու նոր առիթներ‚ այցելելու մեր Մայր Երկիրը և Սուրբ Էջմիածինը‚ 

որոնք մեր կյանքի մշտանորոգ աղբյուրները կմնան հավիտյան։ 

Ընդունեցեք Վեհափառ Տեր մեր ջերմագին բարեմաղթությունները Ձեր առող-

ջության և արևշատության‚ ինչպես և Ձերդ Սրբության եկեղեցանվեր ու հայրե-

նասեր գործոց փառավոր հաջողության համար։ 

Մատչելով ի համբույր Ձերդ Սուրբ Օծության օրհնաբաշխ Աջույն‚ մնամք Ձերդ 

հավատարիմ և հայրենաբաղձ որդիք՝ 

(Ստորագրություններ) 

Կնիք»։ 

Ծանոթ. Նամակի վրա կա Վեհափառ Հայրապետի հետևյալ մակագրությունը. 

«Տպագրել «Էջմիածին» ամսագրում. Գեորգ Զ. Կաթ[ողիկոս]»։ 

«Էջմիածին»‚ 1952թ. № 8‚ օգոստոս («Սփյուռքում»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերա-
գույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5319 («Ռումինահայ 
թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հունիսի 12. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի և Թեմական 

Խորհրդի քարտուղար Հովհաննես Գալփագյանի ստորագրությունները կրող պաշտոնա-

կան նամակը Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծության Ամե-

նայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս  Գեորգ Զ.-ին»։ Տեղեկացվում է նույն թվականի մայիսի 

11-ին գումարված Թեմական Պատգամավորական Ժողովի մասին (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվա-

կանը. Ս.Շ.)‚ ապա ներկայացվում է նորընտիր Թեմական Խորհրդի յուրաքանչյուր անդա-
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մին տրված պաշտոնը։ «Նորընտիր Թեմական Խորհուրդը խոնարհաբար կխնդրի Ձերդ 

Սուրբ Օծության օրհնությունը»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5319 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նույն օրը. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի հեր-

թական նամակ-զեկուցագիրը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Նորին Սուրբ Օծության 

Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս  Գեորգ Զ.-ին»։ Հանգամանորեն տեղեկություններ է 

հաղորդում իրեն վստահված թեմի ներքին դրության մասին՝ 1951 թ. հոկտեմբեր-1952 թ. 

հունիս ժամանակահատվածի համար‚ թվարկում է իր ծավալած հոգևորական-հասարա-

կական գործունեությունը և հայտնում է իր նկատառումները թեմի հետագա զարգացումն 

ու բարգավաճումը ապահովելու համար։ 

Նամակից. «Ռումինահայ թեմական կյանքը առհասարակ սովորական ընթացք 

մը ունեցավ այս վերջին ամիսներուն։ Առավելապես նյութական դժվարություն-

ներն են‚ որ հաճախ մտահոգիչ հանգամանք մը ստացան գավառի կարգ մը եկե-

ղեցիներու համար‚ որոնց եկամուտները անբավարար են իրենց կարիքները հո-

գալու և պետական տուրքերը վճարելու համար։ Թեմական խորհուրդը որոշ չա-

փով այդ եկեղեցիներուն նյութապես օգնեց իր տրամադրության տակ գտնվող 

գումարներով‚ առանց սակայն‚ կարենալ բավարարելու բոլոր կարիքները։ Այդ 

եկեղեցիներեն ոմանք կարիք ունին ստիպողական նորոգությանց‚ որ պիտի ջա-

նանք իրագործել այս տարի ամռան‚ եթե հաջողինք նյութական բավարար 

նպաստ ստանալ պետութենեն։ Մեր գավառի համայնքներեն մի քանին (Սուչա-

վա‚ Պապադաղ‚ Ռոման‚ Յաշ)‚ չկարենալով համապատասխան պետական հար-

կերը վճարել իրենց կալվածքներուն համար‚ բարվոք համարեցին այդ կալվածք-

ները. – մշակելի հողեր և շեներ‚ – պետության նվիրել‚ Թեմական խորհրդիս ար-

տոնությամբ։ 

... Շատ մեծ վիշտ պատճառեց մեզ Տ. Արտավազդ և Տ. Ռուբեն սրբազան հայ-

րերու վաղաժամ մահը։ Երկուքն ալ անձամբ ճանչնալու առիթն ունեցած ըլլա-

լով‚ գնահատանքի և սիրո զգացում մը ունեի անոնց հանդեպ։ Արտավազդ սրբա-

զան հոր մահվան պարագաները‚ որոնք անշուշտ ծանոթ են նաև Ձերդ Վեհա-

փառության‚ մեզ մոտ մեծ զայրույթ պատճառեցին բոլորիս։ Անոր մահով զոհ մը 
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ևս ինկավ խաղաղության և մեր Մայր Հայրենիքի համար մղված պայքարի ճա-

նապարհի վրա։ 

Համաձայն Ռումինահայ թեմի կանոնադրության տրամադրություններուն‚ մա-

յիսի 11-ին մայրաքաղաքիս մեջ տեղի ունեցավ Թեմական Պատգամավորական 

ժողով։ Այդ ժողովի բացման հանդիսավոր նիստին զեկույց մը կարդացի ռումին 

լեզվով‚ իմ՝ Խորհրդային Հայաստան ճամբորդության մասին‚ Սուրջ Էջմիածնե 

Մայր Աթոռի՝ խաղաղության ի նպաստ կատարած մեծ դերի մասին‚ ինչպես և 

մեր թեմի ծոցին մեջ այդ ուղղությամբ մեր տարած աշխատանքներուն մասին։ 

Թերևս‚ Վեհափառ Տեր‚ ուրիշ երջանիկ պատեհություն մը ևս կստեղծվի Ձերդ 

Օրհնությամբ և խորհրդային իշխանությանց բարյացակամությամբ Մայր Աթոռ 

գալու։ Եթե իրոք այդպիսի առիթ մը ստեղծվի‚ խոնարհաբար Ձերդ Վեհափա-

ռության ուշադրության պիտի կամենայի հանձնել այն‚ թե՝ մեր նորակազմ Թե-

մական խորհուրդի անդամներեն գոնե մեկ անձ ևս արտոնություն ստանար 

հետս միասին ճամբորդելու դեպի Խորհրդային Հայաստան‚ Ձերդ բարձր միջ-

նորդությամբ։ Հարմարագույն անձը կգտնեմ‚ որ մեր փոխնախագահ դոկտ. Գրի-

գոր Կ. Բամպուքճյանն է‚ խանդավառ ու հայրենասեր երիտասարդ մասնագետ 

բժիշկ մը‚ որ իր բոլոր ուժերով նվիրված է առաջադիմական նոր գաղափարնե-

րու հաղթանակի գործին և զորավիգ է մեզ մեր բոլոր աշխատանքներու մեջ։ Մե-

ծապես երախտապարտ պիտի մնանք բոլորս‚ եթե մեր այս իղձը իրագործվի մոտ 

ապագայի մեջ։ 

Որդիական կարոտալի սիրո և խոր ակնածանքի զգացումներով լի հոգվով‚ 

մատչիմ ի համբույր Ձերդ Սուրբ Օծության Օրհնաձիր Աջույն՝ 

Առաջնորդ     Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

Նույն տեղում։ 

Հունիսի 21. – Անթիլիասում (Լիբանան) երկարատև հիվանդությունից հետո վախ-

ճանվեց Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիո (1943-ից. օծվել է 1945 թ.)‚ կրթական-մշակութա-

յին ականավոր գործիչ‚ հայագետ-բանասեր‚ փիլիսոփայության դոկտոր (1897 թ. Լեյպցիգ)‚ 

Մոսկվայի Կայսերական հնախոսական ընկերության իսկական անդամ (1902 թ.)‚ Պետեր-

բուրգի Կայսերական հնախոսական ընկերության պատվավոր անդամ (1912 թ.)‚ Երևանի 
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Պետական համալսարանի Արվեստի պատմության պրոֆեսոր (1921 թ.) Գարեգին Կարա-

պետի Հովսեփյանը (Գարեգին Ա. Հովսեփյան‚ Գարեգին Կաթողիկոս Հովսեփյան)։ Ծնվ. 

1867 թ. դեկտեմբերի 17-ին‚ Ջիվանշիր գավառի Մարաղա (նաև՝ Մաղավուզ) գյուղում 

(այժմ՝ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ‚ Մարդակերտի շրջան)։ 

«Էջմիածին»‚ 1952թ. № 6‚ հունիս («Հանգիստ... Տ.Տ. Գարեգին Ա. կաթողիկո-

սի»‚ «Գարեգին Կաթողիկոսի կյանքը և գործունեությունը»)։  

 

Հունիսի 21. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը Բուխարեստից 

ուղևորվում է Բրաիլա (Արևելյան Ռումինիա)‚ տեղի հավատացյալներին հովվական այցե-

լություն տալու համար։ Բրաիլայի կայարանում սրբազանին դիմավորում են Թաղական 

Խորհրդի անդամները և Տ. Հովհաննես քահանա Գարիպյանը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 112‚ հուլիսի 13 («Թեմական առաջնորդին այցելու-
թյունը»)։ 

Հունիսի 22. – Բրաիլայի «Սուրբ Աստվածածին» հայկական եկեղեցում Ռումինահայ 

թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը մատուցում է հանդիսավոր պատարագ‚ 

«ի ներկայության հայ հավատացյալներու և բազմաթիվ օտարներու‚ որոնց շարքին նաև օր-

թոդոքս եկեղեցիի ներկայացուցիչ քահանա մը։ Իր հայրենասիրական քարոզին մեջ‚ որուն 

նշանաբանն էր «Աշխարհի խաղաղությունը և հայ եկեղեցին»‚ Վազգեն Սրբազանը շեշտեց‚ 

թե՝ հայ ժողովուրդն ու հայ եկեղեցին դարերով ենթարկված են հալածանքներու և հազիվ 

երեսուն տարիներու ընթացքին անոնք ունեցան խաղաղություն և երջանիկ կյանք Սովե-

տական Հայաստանի ստեղծումով և այժմ հայ ժողովուրդը կկերտե իր ոսկի ապագան։ 

Ապա անցնելով բուն նյութին‚ ընդգծեց‚ թե հայ եկեղեցին խաղաղություն կբաղձա և բուռն 

թափով և նվիրումով կպայքարի այս վեհ նպատակին համար‚ մյուս եկեղեցիներուն‚ մաս-

նավորապես օրթոդոքս եկեղեցիին կողքին»։ 

Նույն տեղում։ 

Հունիսի 22. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի հեռագիրը Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Բուխարեստ‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկո-

պոսին‚ Մեծի Տանն Կիլիկիո Գարեգին Ա. Կաթողիկոսի մահվան և այդ կապակցությամբ 

հավուր պատշաճի հոգևոր արարողություններ կատարելու մասին։ 

Հեռագիրը. «Տանն Կիլիկիո‚ շնորհազարդ Տեր Գարեգին Ա. Կաթողիկոսի մահը 

շանթահար արավ մեզ‚ միաբանությունս և համայն հավատացյալ ժողովուրդը։ 
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Գարեգին Ա.-ի մահը անփոխարինելի կորուստ է հայության համար։ Կիլիկիո 

Աթոռը կորցնում է իր առաջնորդ լուսավոր աստղը‚ եկեղեցին՝ իր հավատարիմ 

ու անվեհեր նվիրյալ սպասավորը‚ հայ ժողովուրդն ու հայրենիքը՝ իրենց ժո-

ղովրդասեր‚ հայրենասեր և երախտագետ սիրասուն զավակը և հայ մշակույթը՝ 

իր մեղվաջան մշակը»։ 

Ապա Վեհափառ Հայրապետը հրամայում է‚ որ հանդիսավոր պատարագ մատուցվի 

հանգուցյալի հիշատակին‚ կատարվի հոգեհանգստի պաշտոն և խոսվեն քարոզներ‚ հան-

գամանորեն վեր հանելու և ըստ ամենայնի ներկայացնելու համար այն անուրանալի ծա-

ռայությունները‚ որոնք հայ մշակույթին այնպիսի ջանասիրությամբ մատուցել է Գարեգին 

Կաթողիկոս Հովսեփյանը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 110‚ հունիսի 29 («Կիլիկիո Կաթողիկոս Գարեգին Ա. 
վախճանած»)։ 

Հունիսի 23. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի հեռագիրը Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Բուխարեստ‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկո-

պոսին։ Հրահանգում է մեկնել Անթիլիաս‚ որպես Մայր Աթոռի պատվիրակության անդամ‚ 

մասնակցելու համար Մեծի Տանն Կիլիկիո Գարեգին Ա. կաթողիկոսի թաղման արարողու-

թյանը (պատվիրակության ղեկավար՝ Տ. Վահան արքեպիսկոպոս Կոստանյան)։ Անձնա-

գրային բնույթի այլևայլ տարըմբռնումների պատճառով Վազգեն սրբազանի ուղևորությու-

նը ձգձգվում է‚ իսկ նույն թվականի օգոստոսի 9-ին Ֆրանսիական դեսպանատունը պաշ-

տոնապես տեղեկացնում է‚ որ նրա ուղևորությունը Անթիլիաս չի կայանալու։ 

Դեպքերի զարգացումը ընթացել է հետևյալ հաջորդականությամբ. Վեհափառ 

Հայրապետի հեռագիրը ստանալու հաջորդ օրը՝ հունիսի 24-ին‚ Վազգեն սրբա-

զանը ներկայանում է Ռումինական Հանրապետության Դավանանքների մի-

նիստրին‚ խնդրելով փութով լուծել «անձնագրային և համապատասխան վիզա-

ներու ձևակերպությունները»‚ ինչը և արվում է։ Հունիսի 26-ին սրբազանը հեռա-

գրով հայտնում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին‚ որ «մեկնում է Բեյրութ‚ Պրա-

գայի օդային ճանապարհով»։ Հունիսի 28-ին Ռումինական Հանրապետության 

Դավանանքների Մինիստրությունը տեղեկացնում է‚ թե «ամեն ինչ գրեթե պատ-

րաստ է‚ վիզաները հաջորդ օրը կստացվին և ես պիտի կարենամ մեկնել երկու-

շաբթի‚ 30 հունիսին»։ Հունիսի 30-ին‚ սակայն‚ Տ. Վազգենին տեղյակ է պահվում‚ 
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թե «լիբանանյան և իտալական վիզաները պատրաստ չեն և այդ վիզաները պիտի 

առնվին Հռոմի վրայով‚ մեր արտաքին գործոց նախարարության միջնորդու-

թյամբ»։ Եվ չնայած վերջինիս մի քանի հեռագրերին‚ ուղղված ինչպես Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածին՝ Վեհափառ Հայրապետին‚ այնպես էլ Մոսկվա‚ պատվի-

րակության ղեկավար Վահան արքեպիսկոպոս Կոստանյանին‚ դրությունը շա-

րունակում է մնալ անորոշ։ Հուլիսի 17-ին ստացվում է Գեորգ Զ. Չորեքչյան կա-

թողիկոսի երկրորդ հեռագիրը՝ անհապաղ ուղևորվել Բեյրութ և որ վիզայի հար-

ցը իր բավարար լուծումն է ստացել‚ սակայն Վազգեն սրբազանի՝ այս կապակ-

ցությամբ կատարված բոլոր հարցապրպտուքները‚ որոնք տևում են մինչև 

հուլիսի վերջ‚ որևէ դրական ելքի չեն հանգեցնում։ Հուլիսի 31-ին պատվիրա-

կության ղեկավար Վահան սրբազանը հեռագրով տեղեկացնում է Տ. Վազգեն 

Պալճյանին‚ որ վիզաները թյուրիմացաբար ուղարկվել են Ֆրանսիական դես-

պանատուն‚ այնտեղ էլ կասեցվել են‚ և «Ձեր գալը այլևս անհրաժեշտ չէ»։ Նույնը 

օգոստոսի 9-ին պաշտոնապես հավաստում է նաև Ֆրանսիական դեսպանա-

տունը։ 

«Ստեղծված այս կացության առաջ‚ – հետագայում Գեորգ Զ. Չորեքչյանին հաս-

ցեագրված նամակում գրում էր Վազգեն սրբազանը‚ – արդյոք ի՞նչ կխորհի Ձերդ 

Վեհափառությունը։ Ի՞նչ նոր միջոցներու կարելի է դիմել‚ հաջողացնելու համար 

ծրագրված ճանապարհորդությունը»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5319 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)‚ № 5322 («Ռումինահայ թեմի 
գործունեության մասին»)։ 

Հունիսի 28. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի ցա-

վակցական հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կա-

թողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին։ Իր և իրեն վստահված թեմի անունից խնդրում է ըն-

դունել իրենց վշտակցությունը Գարեգին կաթողիկոս Հովսեփյանի մահվան կապակցու-

թյամբ։ 

Հեռագիրը. «Խոր վշտով խնդրում ենք ընդունել Ռումինահայ ժողովրդի‚ Թեմա-

կան խորհրդի և մեր կողմից ցավակցություններ Գարեգին մեծագործ Հայրապե-

տի վախճանման առթիվ։ 
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Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

«Էջմիածին»‚ 1952թ. № 6‚ հունիս («Պաշտոնականք»)։ ՊԿՊԱ‚ Գեորգ Չո-

րեքչյանի ֆոնդ‚ № 454‚ ցուց. № 1‚ գործ № 239 («Հայկական թեմերից... հեռա-

գրեր»)։ 

 

Հուլիսի 6. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի հրահանգի հա-

մաձայն‚ Ռումինահայ թեմի բոլոր եկեղեցիներում տեղի է ունենում Սուրբ Պատարագի և 

հոգեհանգստյան արարողություններ‚ նվիրված Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիո Գարեգին 

Ա. Հովսեփյանի հիշատակին։ Բուխարեստի հայկական «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղե-

ցում այս առիթով հանդիսավոր պատարագ է մատուցում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. 

Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Սիրտս խոր վշտով համակվեցավ‚ – այս կապակցությամբ Վեհափառ Հայրա-

պետին ուղղված իր նամակում գրում էր Վազգեն սրբազանը‚ – երբ ստացա գույ-

ժը Տանն Կիլիկիո Շնորհազարդ Կաթողիկոսի վախճանման։ Մայրաքաղաքիս 

եկեղեցիին մեջ (ակնարկում է «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցին. Ս.Շ.) ինքս 

պատարագելով խուռներամ բազմության մը ներկայության‚ խոսեցա հանգուցյալ 

Տ.Տ. Գարեգին կաթողիկոսի կյանքին և կրոնական‚ գիտական և հայրենասիրա-

կան մեծ գործերու մասին‚ աղոթելով‚ որ Տերը անսասան պահի‚ պահպանի մեր 

սուրբ եկեղեցին և մեր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը‚ որ աստվածակառույց 

վեմն է մեր բոլոր հայրապետական սուրբ Աթոռներուն»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5319 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ «Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 110‚ 
հունիսի 29 («Հանգիստ Տ.Տ. Գարեգին Ա.-ի...»)։ 

 

Հուլիսի 10. – Ռումինական օրթոդոքս եկեղեցու առաջնորդ Ամենապատիվ Ժուստին-

յան Պատրիարքի ֆրանսերեն ցավակցական հեռագիրը Բուխարեստից՝ Երևան (Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածին հանձնելու համար)‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չո-

րեքչյանին։ Կիսում է նրա վիշտը Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիո Տ.Տ. Գարեգին Հովսեփ-

յանի մահվան առթիվ։ 

Պատրիարքի հեռագիրը կազմակերպելու գործում իր նշանակալից դերն ուներ Ռու-

մինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

Հեռագիրը. «Նորին Սրբություն‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս և Պատրիարք Տ.Տ. 

Գեորգ Զ.-ին։ 

Երևան 
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Մենք եղբայրաբար կիսում ենք հայկական եկեղեցու վիշտը նրա ականավոր 

գործչի‚ նշանավոր գիտնականի‚ խաղաղության գաղափարների համար 

մարտնչողի և ջերմ հայրենասերի‚ Կիլիկիայի Գարեգին Առաջին կաթողիկոսի 

մահվան առթիվ‚ և խնդրում ենք Ամենակարողին համբարձել նրա հոգին ար-

դարների մոտ և տալ նրան արժանի մի հետևորդ Անթիլիասի գահի համար։ 

Ռումինիայի պատրիարք՝  Ժուստինյան»։ 

Նույն տեղում։ 

Հուլիսի 16. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի ցա-

վակցական հեռագիրը Բուխարեստից՝ Անթիլիաս‚ Կիլիկիո կաթողիկոսության միաբանու-

թյանը‚ Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիո Տ.Տ. Գարեգին Ա.-ի մահվան առթիվ։ 

Հեռագիրը. «Խնդրենք ընդունիլ Ռումանահայ Թեմական Խորհուրդի ու մեր 

ցավակցությունները մեծագործ Գարեգին Հայրապետի վախճանման առթիվ։ Թե-

միս բոլոր եկեղեցիներու մեջ կատարեցինք հանդիսավոր պատարագ ու հոգե-

հանգիստ‚ հարգելով հիշատակը հանգուցյալ Հայրապետին։ 

Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

«Հասկ»‚ 1952 թ. № 7-9 («Բացառիկ թիվ»)‚ էջ 403։ 

Օգոստոսի 15. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը 

հավատացյալների մեծ խմբի հետ գնացքով դուրս է գալիս Բուխարեստից և ուղևորվում է 

Սուչավա (Հյուսիսային Ռումինիա)։ 

Օգոստոսի 17. – Սուչավայի հայկական «Սուրբ Հաճկատար» վանքում‚ ռումինահայ 

թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը «Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման» 

տոնի կապակցությամբ‚ հավատացյալների մեծաքանակ բազմության ներկայությամբ‚ մա-

տուցում է գոհաբանական աղոթք։ 

Այս առիթով վանքի «ՈՒխտավորների հիշատակությանց» մատյանում Վազգեն 

եպիսկոպոսը կատարել է հետևյալ գրառումը. 

«Նախահարց մերոց հաստատած հոգևոր և ազգային ավանդության մը իբրև 

ջահակիրներ‚ հավատացյալներու փոքրաթիվ խումբով մը եկած ենք այս տարի 

ուխտի‚ մեր խնդրվածքը ու ջերմ աղոթքը մատուցանելու միշտ բարեխոս ու հաճ-

կատար Սուրբ Աստվածամոր‚ վասն խաղաղության ամենայն աշխարհի‚ վասն 

անսասանության և պայծառության Հայաստանյայց Աստվածակառույց Սուրբ 
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Եկեղեցվո և  վասն բարօրության ու երջանիկ կենաց ազգիս հայոց ու վերածնված 

Հայրենյաց։ 

Սուրբ Հաճկատար‚ Մայր ողորմած 

Լեր օգնական ուխտավորաց‚ 

Ի լուսանալ առաւօտեան 

Ողորմութեան զդուռն մեզ բաց. 

Առաջնորդ Հայոց Ռումանիո՝ 

Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյան»։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա. կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Քաղ-
վածքներ Հաճկատար Ս. Աստվածածին վանքի ուխտավորներու հիշատակու-
թյանց մատյանեն»)։ 

Օգոստոսի 21. – Բուխարեստում «Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի» նախաձեռ-

նությամբ‚ «Ստեփան Շահումյան» մշակութային ակումբի պարտեզում տեղի է ունենում 

հանդիսավոր նիստ‚ նվիրված ֆաշիզմի լծից Ռումինիայի ազատագրման ութերորդ տարե-

դարձին։ Նիստին‚ ի թիվս այլոց‚ իր մասնակցությունն էր բերել Ռումինահայ թեմի առաջ-

նորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Սևան (ամսագիր)»‚ 1952 թ.‚ № 11‚ նոյեմբեր («Հայ ազգաբնակչության մաս-

նակցությունը օգոստոս 21-ի հանդիսությանց»)։ 

Սեպտեմբերի 2. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի 

նամակը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծության‚ Ամենայն 

Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Նկարագրում է իր և իրեն վստահված թե-

մի անափ վիշտը Տանն Կիլիկիո Գարեգին Կաթողիկոսի մահվան գույժն ստանալու կա-

պակցությամբ և նշում է հոգևորական-հասարակական բնույթի այն միջոցառումները‚ 

որոնք իրականացվել են «շնորհազարդ կաթողիկոսի» մահվան առիթով։ Տեղեկություններ է 

հաղորդում Ռումինահայ թեմի ընդհանուր վիճակի‚ տեղի հավատացյալ հայության մասին‚ 

գոհունակությամբ արձանագրելով այն փաստը‚ որ չնայած նյութական դժվարություննե-

րին‚ թեմում հավատի գործը բավարար հիմքերի վրա է գտնվում։ Հանգամանորեն շարադ-

րում է այն պատճառները‚ որոնք արգելք հանդիսացան իրեն մեկնել Բեյրութ‚ Գարեգին 

Կաթողիկոսի մահվան սգահանդեսին՝ որպես Էջմիածնից ժամանած պատվիրակության 

անդամ մասնակցելու համար և «խորապես կցավիմ‚ որ Ձերդ Օծության հրահանգը չկա-

րողացա գործադրել‚ իմ կամքեն բոլորովին անկախ պատճառներով»։ Տրտունջ է հայտնում‚ 
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որ «այստեղ արտասահմանյան որևէ թերթ կամ ամսագիր չստանալով‚ որևէ տեղեկություն 

չունինք Բեյրութին կամ այլ գաղութների‚ Տ.Տ. Գարեգին Ա. Կաթողիկոսի թաղման տխուր 

հանդիսությանց‚ ինչպես նաև Կիլիկիո Աթոռին հետ կապված զանազան խնդիրներու բա-

րեհաջող լուծման մասին»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5319 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Սեպտեմբերի 12. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի հեռագիրը 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից արտասահմանի բոլոր հայկական թեմերին հետևյալ բո-

վանդակությամբ. «Վշտով հայտնում ենք Սուրբ Էջմիածնի միաբան Հովսեփ եպիսկոպոսի 

մահը։ Հանգուցյալը երկար տարիներ վարել է Սփյուռքի զանազան վայրերում հովվապե-

տական պաշտոն ... մխիթարել է իր հոտը և սիրվել նորանից։ Հարգենք հանգուցյալի հի-

շատակը սուրբ Պատարագի մատուցմամբ և պատշաճ քարոզով։ 

Գեորգ  կաթողիկոս Ամենայն Հայոց»։ 

ՊԿՊԱ‚ Գեորգ Չորեքչյան կաթողիկոսի ֆոնդ‚ № 454‚ ցուց. № 1‚ գործ № 149 

(«Գեորգ Զ.-ի հեռագրերի տեքստերը...»)։ 

Սեպտեմբերի 14. – Ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 121) արևմտահայե-

րեն հրատարակում է Վազգեն եպիսկոպոսի «Ոգի Հայաստանյայց» հուշագրական-հրապա-

րակախոսական հոդվածը։ 

Հոդվածից. «Իմ այս տարվան հովվական այցելություններուս շարքին‚ վերստին 

այցելեցի Սուչավայի և Բոթոշանի մեր համայնքները‚ երբեմնի այդ նշանավոր 

հայաշատ կենտրոնները‚ ուր այսօր հազիվ թե քանի մը տասնյակ ընտանիքներ 

կհիշեցնեն տակավին հին անցյալը։ Եկեղեցիներ‚ վանքեր‚ դպրոցական շենքեր‚ 

հուշարձաններ և մանավանդ գերեզմաններ‚ գերեզմաններ... սկսած 14-րդ դա-

րեն‚ պերճախոս վկայություններ կբերեն մեզի ի մասին այդ երբեմնի հայության‚ 

որ փոթորկահույզ պատմության ընթացքին պոկվելով մայր երկրի զանգվածեն‚ 

ստիպվեր է պանդուխտի անդաստական կյանքը ապրիլ Արտեալի (Տրանսիլվա-

նիա)‚ նախկին Բուկովինայի և Մոլդավիայի հյուրընկալ ափերուն վրա։ 

Թեև հեռու մայր հայրենիքեն‚ այդ ժողովուրդը դարեր շարունակ վառ պահեր է 

իր մեջ հայաստանյայց ոգին‚ հայրենաբաղձությունը և միշտ երազեր է տեսնել 

վերականգնումը «դժբախտ հայոց աշխարհին»։ Մանավանդ Բուկովինայի և 
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Մոլդավիո հայության մեջ‚ անշեջ պահված է հայկական գիտակցությունը շնոր-

հիվ այն հանգամանքին‚ որ ան հավատարիմ մնացած է հայրենի հողին և Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին‚ 17-րդ դարուն և անկե հետո հաջողած ըլլալով նույնիսկ 

պատվար կանգնել տխրահռչակ Նիկոլ Թորոսովիչի միջոցով գործադրված պա-

պական հալածանքներուն դեմ։ Երկար ժամանակ Սուչավան ու Բոթոշանը ծա-

ռայած են որպես ապաստան Լեհաստանեն՝ կաթոլիկ հավատաքննության վայ-

րագ հալածանքներեն փախչող հայ ժողովուրդին։ 

Այստեղ մեր պապերը‚ հավատարիմ իրենց ավանդություններուն‚ հավատարիմ 

իրենց մայր երկրին‚ դարեր շարունակ երգած են «Կռունկը»‚ կարդացած են Եղի-

շեի «Վարդանանց պատմությունը»‚ կարդացած են Խրիմյանն ու Ալիշանը... Հայ-

րենաբաղձ Ալիշանի բանաստեղծություններու հատորները մանավանդ‚ անպա-

կաս եղած են հին ռումանահայոց գրադարաններեն։ Ավա՜ղ‚ ինչքա՜ն հեռու են 

մեր օրերու Աղաջանյանները Ալիշանի այս հայրենասիրական ոգիեն։ Այցելելով 

Սուչավան և Բոթուշանը‚ հայ մարդու հոգին պահ մը տխրությամբ կհամակի։ 

Անցյալի հուշարձաններուն‚ գերեզմաններու տապանաքարերուն վրա կարծես 

կտեսնես Ալիշանի երևակայած «Ոգին Հայաստանյայցը»‚ որ հայրենի ավերակ-

ներուն և փշրված հիշատակարաններուն վրա «Հոլաթևյալ ճեմի ոգի վեհափառ»։ 

Տխրության զգացումը‚ սակայն‚ շուտով կփարատի‚ ինչպես մշուշը արևի շո-

ղերուն տակ‚ երբ մեր հայացքը մեռյալ հայ անցյալեն կդարձնենք դեպի մեր 

օրերու կենդանի ներկան։ Եվ իրոք‚ ինչո՞ւ տրտմիլ անցյալի տխուր հիշատակնե-

րեն‚ ինչո՞ւ մելամաղձոտությամբ համակվիլ պատմության առջև։ Ընդհակառա-

կը‚ այս տխուր հույզերը ցրիվ կուգան‚ կչքանան կենդանության զգացումին առ-

ջև‚ և ահա‚ մեր ազգային գիտակցությունը նոր եռանդով ու ազնիվ հպարտու-

թյամբ կհամակվի։ Այո՛‚ հպարտ ենք‚ որ մեր թափառական և հալածական 

նախնիք‚ զինված իրենց շինարար‚ առաջդիմասեր ոգիով‚ օտար ափերու վրա 

թողեր են հիշատակվելու արժանի այնքա՜ն կոթողներ‚ ստեղծագործ աշխա-

տանքի այնքա՜ն վկայություններ ռումեն հողի վրա ու ռումեն մշակույթի անդաս-

տանին մեջ ու նաև՝  հայրենասիրական ոգիի այնքա՜ն պերճախոս ապացույց-

ներ։ Սերունդե սերունդ‚ մինչև մեր օրերը‚ անոնք փոխանցեր են մեզի հայ հայրե-

նիքի վերածննդյան երազ-պատկերը։ 
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Եվ արդ‚ ինչքան հանգիստ գտած ըլլալու են մեր պապերու աճյունները այսօր‚ 

երբ իրենց երազը կենդանի մարմին առած է հայրենի նորահրաշ վերածնունդով‚ 

Սովետական Հայաստանի լուսաշող ծաղկումով։ 

Այս ապրումները կարդացի ես մանավանդ Սուչավա՝ հայ ծերունիի մը հոգ-

վույն մեջ։ ՈՒթսունամյա դատավոր Կարապետ Կըյինան կփորձեր հետս խոսիլ 

հայերեն լեզվով‚ Սուչավայի հայոց հին բարբառով‚ որ իր հիշողության տախտա-

կին վրա տակավին աղոտ կերպով մնացած էր։ Ան լսեր էր իմ՝ Սովետական 

Հայաստան այցելած ըլլալս։ Դողդոջուն ձայնով‚ խոր հուզումով դիմեց ինձի. «Տե-

սի՞լ ես զմեր Հայաստան...»։ Եվ երբ սկսա պատմել իրեն մեր շքեղ մայրաքաղա-

քի՝ Երևանի մասին‚ հայ ծերունիին դեմքը այլակերպվեցավ երանության զգա-

ցումով մը և իր աչքերը սկսավ փայլիլ անհուն ուրախության արցունքներով։ Այդ 

արցունքներուն մեջ զգացի ուրախությունը տասնյակ հայ սերունդներուն‚ որոնք 

ալիք-ալիք եկեր ու անցեր են այս ափեն‚ հարյուրավոր տարիներու ընթացքին։ 

Այդ պահուն ինձ համար կենդանություն ստացան բոլոր մեռյալ հիշատակները‚ 

շիրիմները բացվեցան‚ քարերը լեզու առին և դարերով թաղյալ «Ոգին Հայաս-

տանյայց» այժմ հարուցյալ՝ իր սրտակարոտ ողջույնը ուղղեց Արարատի ստորո-

տին հասակ նետող‚ աճող ու  ծաղկող մայր երկրին‚ Սովետական Հայաստանին։ 

Սուչավայի և Բոթոշանի հիշատակարաններ‚ գերեզմանները‚ ինչպես բովան-

դակ պատմությունը սփյուռքի հայ ժողովուրդին‚ մեզի կթելադրեն‚ որպես գե-

րագույն պատգամ‚ ամեն գնով և միշտ հաստատակամորեն հավատարիմ մնալ 

մեր մայր հողին‚ մեր մայր Հայրենիքին ու երախտապարտ այն մեծ ժողովուրդին 

ու մեծ իշխանության‚ որոնք հայ ժողովուրդը փրկեցին անդունդի եզերքեն‚ նոր 

կյանքի կոչելով աշխարհն Հայաստան։ 

Այդ մեծ ժողովուրդը‚ մեր հարազատ եղբայր ռուս ժողովուրդն է. այդ մեծ 

իշխանությունը Սովետական փառապանծ իշխանությունն է‚ որուն արևի տակ 

կուռճանա և կառաջադիմե մեր ժողովուրդի մայր զանգվածը‚ իր հայրենական 

հողին վրա‚ խաղաղ զարգացման պայմաններու մեջ։ 

Հայ սփյուռքի պատմության պատգամն է նաև‚ որ հայ ժողովուրդի զավակները 

ուր որ ալ գտնվին‚ անայլայլորեն պաշտպան կանգնին խաղաղության վսեմ գա-
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ղափարին և ուխտյալ զինվորները դառնան այն սրբազան պայքարին‚ զոր այսօր 

կմղեն բոլոր առաջդիմասեր ժողովուրդները ի խնդիր աշխարհի խաղաղության 

և միջազգային համերաշխ գործակցության»։ 

Սեպտեմբերի 28. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի  անվանա-

կոչության տոնի առթիվ‚ Ռումինիայի հայկական համայնքի բոլոր եկեղեցիներում տեղի են 

ունենում գոհաբանական հանդիսավոր արարողություններ և մատուցվում է Սուրբ Պատա-

րագ։ Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում այդ արարողությունները  նախա-

գահում և հավուր պատշաճի քարոզով հանդես է գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. 

Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 122‚ սեպտեմբերի 21 («Գոհաբանական արարողու-

թյուն»)։ 

Նույն օրը. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» մատենադարանում տեղի է ունե-

նում աշխատակիցների և ընթերցողների համար կազմակերպված հրապարակային դասա-

խոսություն «Բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանի կյանքն ու գործը» թեմայով։ «Դա-

սախոսեց ընկերուհի Նվարդ Պալճյան (իմա՛. թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս 

Պալճյանի հորեղբոր դուստրը. Ս.Շ.)‚ որը ի միջի այլոց ըսավ. «Հովհաննիսյանը բնավ չէր 

կորսնցուցած իր վառ հավատքը դեպի ազատագրված հայրենիք մը‚ դեպի հայ ժողովուրդի 

բախտավոր ապագան»։ Ընկերուհի Պալճյան հաճախ մեջբերումներ ըրավ բանաստեղծի 

լավագույն գործերեն‚ անգամ մը ևս ի հայտ բերելով արտասանելու իր ընդունակությունը»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 124‚ հոկտեմբերի 5 («Գրախոսական հավաքույթ»)։ 

Հոկտեմբերի 4. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» դահլիճում «Հայկական Դե-

մոկրատական Կոմիտեի» նախաձեռնությամբ‚ տեղի է ունենում հանդիսավոր նիստ ի պա-

տիվ «Ռումինիա և Սովետական Միություն բարեկամության ամսի»։ Ի թիվս ռումինահայ 

համայնքի այլևայլ ներկայացուցիչների‚ հանդիսավոր նիստին իրենց մասնակցությունն 

էին բերել «եկեղեցական մարմիններու ներկայացուցիչներ‚ գլխավորությամբ թեմիս 

առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 126‚ հոկտեմբերի 19 («Հանդիսություններ ի պատիվ 

«Ռումեն և Սովետ բարեկամության ամիսի»»)։ 

Հոկտեմբերի 11. -  Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը 

հովվական այցելություն տալու նպատակով ժամանում է Կոնստանցա (Արևելյան Ռումի-



521 
 

նիա)։ Այստեղ էլ «Հայկական Դեմոկրատական Կոմիտեի» տեղական մասնաճյուղի նախա-

ձեռնությամբ և «ի ներկայության խուռն բազմության» հանդես է գալիս ընդարձակ դասա-

խոսությամբ «Մարիետա Շահինյանի «Հիդրոցենտրալ» վեպը» թեմայով։ 

«Նոր կյանք» շաբաթաթերթը այս կապակցությամբ գրում էր. «Վազգեն եպիսկո-

պոս‚ նախ ներկայացուց Մարիետա Շահինյանը որպես ականավոր սովետական 

գրագետ‚ որ ի լույս ընծայած է բազմաթիվ հեղինակություններ‚ որոնք մեծ շահե-

կանությամբ կկարդացվին Սովետական Միության բոլոր ժողովուրդներու կող-

մե‚ անոնցմե շատերը թարգմանված են մեկե ավելի օտար լեզուներու։ Ան եղած է 

սոցիալիստական ռեալիստ գրող մը‚ այցելած է լայնածավալ Միության ամենա-

հեռավոր անկյունները‚ իր աչքովը տեսնելու‚ ուսումնասիրելու համար բանվո-

րական և կոլխոզային կյանքը և ներշնչված‚ զայն հարազատորեն պատկերցու-

ցած է իր վեպերուն մեջ։ Իր ամենեն աչքառու հեղինակությունն է «Ջրաէլեկտրա-

կայանը» վեպը‚ որ արժանացած է Ստալինյան մրցանակի։ Հոն կնկարագրե մեր 

հայրենիքի Ձորագէսի առաջին մեծ ջրաէլեկտրակայանի կյանքը‚ զոր ուսումնա-

սիրած էր տեղվույն վրա‚ որպես թերթի թղթակից չորս տարի մնալով Սովետա-

կան Հայաստանի մեջ։ 

Դասախոսը ապա անցավ վեպին բովանդակությանը‚ որուն գլխավոր հերոսն է 

արտասահմանեն եկած հայրենադարձ մը՝ Առնո Ստեփանյան‚ որ տոգորված 

հայրենիքի վերաշինության հմայիչ խանդով‚ կլծվի տենդոտ աշխատանքի‚ մաս-

նակցելու համար շինարարության գործին։ Այսօր‚ եզրակացուց Վազգեն եպիս-

կոպոս՝ ականատեսի վկայությունով‚ մեր հայրենիքի աշխատավոր մարդիկ 

նույն ոգևորությամբ նվիրված են երկրի շինարարության։ 

Բանախոսությունը վերջ գտավ բուռն ծափահարություններու մեջ»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 127‚ հոկտեմբերի 26 («Վազգեն եպիսկոպոսի դասա-

խոսությունը»)։ 

Հոկտեմբերի 26. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում տեղի է ունե-

նում հոգեհանգստի հանդիսավոր արարողություն‚ նվիրված ռումինահայ թեմի նախկին 

առաջնորդ Տ. Հուսիկ արքեպիսկոպոս Զոհրապյանի մահվան տասնամյակին։ Հանգուցյալի 

կյանքի‚ հոգևորական-մշակութային գործունեության «ու անոր Էջմիածնասիրության մա-
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սին» խոսքով հանդես է գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս 

Պալճյանը։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5322 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հոկտեմբերի 27. – Բուխարեստի «Հայկական Ազգային վարժարանի» դահլիճում 

«Ռումին-Սովետական Միություն» բարեկամության շրջանակներում տեղի է ունենում դա-

սախոսություն‚ ի պատիվ խորհրդային դասական և ժամանակակից երաժշտության։ 

Դպրոցի տնօրեն Օննիկ Վարդանյանի բացման համառոտ խոսքից հետո զեկուցման է 

հրավիրվում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ Թեմա՝ «Արդի 

Խորհրդային երաժշտությունը»։ 

«Ան ներկայացուց սովետական ժողովուրդը‚ – գրում է «Նոր կյանք» շաբաթա-

թերթը‚ – որ առաջնակարգ տեղ կը գրավե համաշխարհային երաժշտության մեջ 

և որ հասած է բարձրագույն կատարի մը։ Հիշեց Շոստակովիչը‚ Բրոքոֆիևը‚ Զա-

խարովը և ուրիշներ‚ որոնք իբր մեծ գիտնական կոմպոզիտորներ՝ պարծանքն են 

Սովետական Միության։ Անոնք արտահայտիչներն են Սովետական ժողովուրդ-

ներուն‚ որոնց կյանքը ինքնին՝ խոշոր երգ մըն է՝ սիրո‚ եղբայրության‚ կառուց-

ման ու երջանկության։ 

Վազգեն եպիսկոպոս ներկայացուց նաև Սովետական Հայաստանի երաժշտու-

թյունն ու երգը։ 

Ըսավ‚ թե հայ ժողովուրդը երգի և երաժշտության ժողովուրդ մը եղած է դարերե 

ի վեր։ Այսօր այնտեղ‚ Մայր Հայրենիքին մեջ‚ կերգե ամբողջ ժողովուրդը. կերգեն 

վարժարաններուն մեջ‚ կոլխոզային դաշտերուն մեջ‚ ամեն տեղ և երգի միջոցավ 

կարտահայտեն իրենց ուրախ ու երջանիկ կյանքը։ Նախկին լալկան երգերու 

տեղ‚ – շարունակեց ան‚ – կան խանդավառ աշխատանքի ու երջանկության վառ 

երգեր։ 

Մասնավոր հպարտությամբ մը հիշատակեց պանծալի Արամ Խաչատուրյանը‚ 

Ալեքսանդր Հարությունյանը‚ Բաբաջանյանը‚ Սաթյանը‚ Ստեփանյանը և կարգ 

մը ուրիշ շնորհալի անուններ‚ որոնք հայ երգն ու երաժշտությունը զարգացու-
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ցած և նոր թռիչք տված են անոնց‚ իրենց գեղեցիկ ստեղծագործություններով 

դրսևորած են մեր ժողովուրդի ուրախ կենցաղը և խաղաղության տենչը։ 

Իբր եզրակացություն՝ Վազգեն եպիսկոպոս թելադրեց աշակերտներուն սիրել 

երգը և երգելով առաջանալ հայրենասիրության ճամբեն։ 

Դասախոսությանը հաջորդեց գեղարվեստական բաժինը»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 128‚ նոյեմբերի 2 («Հանդիսություն ի պատիվ Սովե-
տական երաժշտության»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ 
ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5322 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։  

 

Հոկտեմբերի 29. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի 

հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Վեհափառ Կաթողիկոս Գեորգ 

Զ.-ին»‚ հետևյալ բովանդակությամբ. «Խնդրում ենք հրահանգեցեք ինչպես հիշատակել 

Տանն Կիլիկիո աթոռը պատարագի ընթացքին»։ Իր պատասխան հեռագրում‚ տրված նույն 

թվականի նոյեմբերի 1-ին‚ Վեհափառ Հայրապետը հայտնում էր. «Սփյուռքի թեմերի սովո-

րությունը մեզնում չի գործադրվում։ Կարիք չկա հանգուցյալ Գարեգին Կաթողիկոսի անու-

նը պատարագի ժամանակ հիշատակել»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5321 («Գրագրություն ...Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի հետ»)։ 

Նոյեմբերի 5. – Բուխարեստի կենտրոնական մեծ դահլիճում իր աշխատանքներն է 

սկսում Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության՝ Խաղաղության կողմնակիցների 

Ազգային համագումարը‚ որին վճռական ձայնի իրավունքով մասնակցում էր Ռումինահայ 

թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ Նոյեմբերի 7-ին‚ ավարտելով իր աշխատանքը‚ 

համագումարն ընտրում է Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության Խաղաղության 

Ազգային Կենտրոնական Կոմիտե։ Ռումինահայ թեմի անունից Կոմիտեի անդամ է ըն-

տրվում թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն Սրբազանը։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5322 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նոյեմբերի 7. – Բուխարեստի կենտրոնական հրապարակում տեղի է ունենում Հոկ-

տեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ  Հեղափոխության 35-րդ տարեդարձին նվիրված «վիթ-

խարի տողանց և հոյակապ ցույց»։ Ռումինացի աշխատավորների հետ‚ «Հայկական Դե-

մոկրատական Կոմիտեի» նախաձեռնությամբ‚ հանդիսավոր շքերթին մասնակցում էր տե-

ղի հայկական գաղութը։ Իրենց սեփական հայկական դրոշով‚ շարային տողանցով անց-
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նում են հարյուրավոր ռումինահայեր‚ «Սայաթ-Նովա» երգի-պարի անսամբլը‚ «Կոմիտաս» 

երգչախումբը‚ հայկական թատրոնի կոլեկտիվը‚ այլևայլ հայկական գեղարվեստական 

խմբեր՝ իրենց ազգային տարազներով։ Տողանցին ներկա էր նաև Ռումինահայ թեմի առաջ-

նորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Սևան (ամսագիր»)‚ 1952 թ. № 1‚ հունվար («Նոյեմբերի 7-ի մեծ տողանցը)»։ 

Նոյեմբերի 9. – Ռումինահայ թեմի բոլոր եկեղեցիներում տեղի է ունենում Սուրբ Պա-

տարագ և գոհաբանական հանդիսավոր արարողություն‚ նվիրված Հոկտեմբերյան Սոցիա-

լիստական Մեծ  Հեղափոխության 35-րդ տարեդարձին։ Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտա-

կապետք» հայկական եկեղեցում հիշյալ հանդիսավոր արարողությունները նախագահում 

էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը‚ ով և հանդես է գալիս 

հավուր պատշաճի քարոզով։ «Մայրաքաղաքիս եկեղեցվո մեջ‚ – այս կապակցությամբ 

գրում էր նա‚ -  այդ հանդիսավոր արարողությանց նախագահեցի և քարոզեցի օրվան նշա-

նակության մասին մեր հավատացյալ ժողովուրդին‚ որ մեծ թվով ներկա էր‚ հարգելու հա-

մար այս տոնական օրը»։ 

Հավարտ Սուրբ Պատարագի‚ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը սարկավագության աս-

տիճան է շնորհում սոֆիաբնակ (Բուլղարիա) դպիր Հայկ Մուրադյանին‚ նույն 

այդ քաղաքի եկեղեցում պաշտոնավարելու համար‚ «ըստ խնդրաց Բուլղարա-

հայ Թեմական խորհրդին»։ 

«Նույն Թեմական խորհուրդը‚ – հավելում էր Տ. Վազգեն Սրբազանը‚ – դիմած է 

ինձ‚ երկու քահանայական ձեռնադրություններու համար բուլղարաբնակ թեկ-

նածուներու‚ որոնք այդ նպատակով Բուխարեստ պիտի գան մոտ ապագայի 

մեջ»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 128‚ նոյեմբերի 2 («Փառաբանական արարողու-

թյուն»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 

1‚ գործ № 5319 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)‚ № 5322 («Ռումինահայ 

թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նոյեմբերի 14. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում տեղի 

է ունենում հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ և Հոգեհանգստի արարողություն‚ նվիրված Մե-

ծի Տանն Կիլիկիո Գարեգին Ա. Կաթողիկոս Հովսեփյանի հիշատակին։ Հոգևոր այս արա-

րողությանը նախագահել է Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը‚ ով և 
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Պատարագի ժամանակ հանդես է եկել որպես պատարագիչ‚ «ռումեն լեզվով խոսելով հան-

գուցյալ մեծագործ Հայրապետին կյանքին ու գործին մասին‚ վեր հանելով անոր մեծ եկեղե-

ցականի‚ տաղանդավոր գիտնականի և ազգանվեր հայրենասերի կերպարը»։ 

«Մեր հրավերով‚ – այս կապակցությամբ գրում էր Վազգեն սրբազանը‚ – սույն 

հանդիսության ներկա եղան Ռումեն օրթոդոքս Պատրիարքի փոխանորդ Տ. Ան-

տիմ եպիսկոպոս իր շքախմբով‚ Ռուսական եկեղեցվո ներկայացուցիչ հայր Պա-

վել Ստատով‚ Ռումինական օրթոդոքս Աստվածաբանական ինստիտուտի պրո-

ֆեսորներ‚ բազմաթիվ ռումին հոգևորականներ և հրավիրյալներ‚ ինչպես նաև 

մեր հավատացյալ ժողովուրդը խուռներամ։ Սուրբ Պատարագեն հետո բարձր-

աստիճան հյուրերը այցելեցին «Հայ մշակույթի տան» սրահին մեջ «Ռումինահայ 

Դեմոկրատական Կոմիտեի» կազմակերպած Սովետահայ գրքի ցուցահանդեսը։ 

Ապա հաջորդեց հյուրասիրություն»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5322 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նոյեմբերի 16. – Բուխարեստի ռուսական հյուպատոսարանում տեղի է ունենում մե-

ծաշուք հանդիսություն‚ նվիրված Համայն Ռուսիո Ամենապատիվ պատրիարք Ալեքսիի 

գահակալության տարեդարձին։ Հանդիսությանը‚ Ռուսական եկեղեցու և Ռումինական 

օրթոդոքս եկեղեցու Ամենապատիվ Պատրիարք հայր Ժուստինյանի հրավերով‚ մասնակ-

ցում էր նաև Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը‚ ով և հանդես է գալիս 

շնորհավորանքի ու բարեկամության խոսքով՝ ռումիներեն լեզվով։ 

«Առավոտյան ներկա եղա հանդիսավոր գոհաբանական մաղթանքին‚ – հետա-

գայում գրում էր Վազգեն սրբազանը‚ – որ տեղի ունեցավ ռուսական օրթոդոքս 

եկեղեցվո մեջ‚ իսկ նույն օրը‚ կեսօրե հետո‚ ռումեն պատրիարքարանի կազմա-

կերպած հանդիսության‚ որուն մասնակցեցան նաև Խորհրդային բարձրաստի-

ճան ներկայացուցիչներն ու ռումեն դավանությանց մինիստրը։ Հանուն Ռումի-

նահայ թեմի և ժողովրդի՝ իմ շնորհավորանքի ու բարեմաղթության խոսքը ար-

տասանեցի Նորին Սրբության Ալեքսեյ Պատրիարքին արևշատության և երջան-

կության համար»։ 

Նույն տեղում։ 
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Նոյեմբերի 18. - «Ռումինահայ Դեմոկրատական Կոմիտեի» նախաձեռնությամբ ու 

նրա հրավերով‚ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը Բուխարեստի «Հայ 

մշակույթի տան» դահլիճում հանդես է գալիս ընդարձակ զեկուցումով‚ նվիրված ՍՍՀՄ 

քրիստոնյա եկեղեցիների և կրոնական այլ կազմակերպությունների խաղաղության համա-

գումարին։ 

«Ընդգծելով այն‚ թե Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին իր գլուխը ունենալով հայ-

րենասեր Տ. Գեորգ Զ. Հայրապետը‚ իր բոլոր միջոցներով ու անսասան հավատ-

քով կմասնակցի խաղաղության պաշտպանության սրբազան պայքարին‚ հա-

նուն մարդկության երջանկության‚ հանուն Փրկչի Սուրբ Ավետարանին։ Դասա-

խոսութենեն հետո ցուցադրվեցավ Մոսկվայի կրոնական դավանություններու 

պետերուն խորհրդաժողովի ֆիլմը»։ 

Նույն տեղում։ 

Նոյեմբերի 24. – Բուխարեստի Աստվածաբանական ինստիտուտի դահլիճում տեղի է 

ունենում Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության Դավանությանց ներկայացու-

ցիչների խորհրդակցությունը‚ նվիրված Հանրապետության բարձրագույն կազմակերպչա-

կան օրգանի՝ Ազգային Ժողովի համար պատգամավորների ընտրությանը։ «Խորհրդակցու-

թյան մասնակցեցան դոկտ. Պետրու Գրոզա‚ – նախագահը Ազգային Մեծ ժողովի Պրեզիդի-

ումին. Վ. Պոկըչեանու‚ – դավանությանց նախարարը‚ Ժուստինյան Պատրիարքը‚ մետրո-

պոլիտներ‚ եպիսկոպոսներ‚ Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության բոլոր դավա-

նությանց ղեկավարներ‚ թեմական խորհրդականներ և քննիչներ‚ քահանաներ‚ րաբիններ‚ 

հովիվներ‚ քարոզիչներ և դավանությանց ուրիշ սպասարկուներ։ Խորհրդակցությունը բա-

ցավ Ժուստինյան Պատրիարքը‚ որ ընդգծեց‚ թե սույն խորհրդակցության նպատակն է 

գտնել հարմարագույն միջոցները‚ որպեսզի կղերն ու հավատացյալները գործոն կերպով 

մասնակցին Ազգային Մեծ Ժողովի 1952 թ. նոյեմբերի 30-ի ընտրությանց»։ Ռումինահայ թե-

մի անունից այդ խորհրդակցությանը‚ ձայնի իրավունքով‚ մասնակցում էր թեմի առաջնորդ 

Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

Նոյեմբերի 25. – Բուխարեստի վերոհիշյալ դահլիճում իր աշխատանքներն է շարու-

նակում Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության Դավանությանց ներկայացուցիչ-

ների խորհրդակցությունը։ Ռումինահայ թեմը ներկայացնում էր թեմի առաջնորդ Տ. Վազ-
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գեն եպիսկոպոսը։ Այս նիստում Վազգեն սրբազանը հանդես է գալիս ռումիներեն ելույթով‚ 

իրեն վստահված համայնքի անունից երախտագիտություն հայտնելով Ռումինական կա-

ռավարությանը։ 

Վազգեն սրբազանի ելույթը. «Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցին 

ուրախությամբ և ոգևորությամբ կմասնակցի սույն խորհրդակցական ժողովին։ 

Մենք‚ իբրև ներկայացուցիչներ Ռումեն հայրենիքի կրոնական դավանություն-

ներու‚ անշուշտ թե պարտքն ունինք մեր անկեղծ ու մեր հանդիսավոր խոսքը 

ըսելու ի մասին Ազգային Մեծ Ժողովին երեսփոխանական նոր ընտրություննե-

րուն‚ որ կոչված պիտի ըլլա մեր երկրին տալու նոր օրենքներ։ Մեր երկրին հա-

մար պատմական կարևորություն ունեցող այս պահուն‚ մենք մեր եկեղեցվո 

անունով խոր երախտագիտությամբ կընդգծենք անգամ մը ևս այն պարագան‚ թե 

Ժողովրդական-դեմոկրատական ներկա իշխանությունը‚ բացի այն բոլոր նշա-

նավոր ռեֆորմներեն և շինարարական ձեռնարկումներեն‚ զորս ի կատար ածեց 

ի խնդիր ռումեն ժողովրդի առաջադիմության‚ ան սկզբի օրեն իսկ կենսագործեց 

նաև ներդաշնավորյալ գոյավիճակ մը կրոնական ազատության ու քաղաքացի-

ական իրավունքներու և պարտականություններու միջև։ Եվ իրոք‚ Ժողովրդա-

կան-դեմոկրատական կարգերու հաստատումեն ի վեր մենք տեսանք ու կտես-

նենք‚ թե ինչպես այս գաղափարներն ու սկզբունքները պետական ղեկավարու-

թյան անսասան հիմունքները հանդիսացան կրոնական դավանությունների վե-

րաբերյալ և անոնք արձանագրված ըլլալով նոր Սահմանադրության մեջ‚ հարգո 

կառավարությունը հաստատակամորեն հսկեց և կհսկե‚ որ անոնք ճշգրիտ կեր-

պով հարգվեն ու կիրառվեն կյանքի մեջ։ 

Եվ երբ կտեսնենք‚ թե արևմտյան որոշ երկիրներու մեջ վերստին կզարթնու ցե-

ղային ու կրոնական խտրություններու քանդիչ ոգին‚ երբ գիտենք‚ թե Ֆրանսիա-

յի նման երկրի մը մեջ‚ որ էր ազատություններու հայրենիք‚ Վատիկանի ինտրիգ-

ներու հետևանքով հալածանքի կենթարկվի հայ եկեղեցին‚ անցյալ ամռան 

պատճառ դառնալով նույնիսկ Փարիզի երջանկահիշատակ Արտավազդ արք-

եպիսկոպոս Սյուրմեյանի մահվան (տե՛ս մեզ մոտ. 1951 թ. սեպտեմբերի 27. 

Ս.Շ.)‚ մենք առավելյալ երախտագիտությունով կհայտնենք մեր սերն ու ծառա-

յելու կամեցողությունը զմեզ պատկանող հայրենիքին հանդեպ‚ Ռումինական 
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Ժողովրդական Հանրապետության պատվարժան կառավարության հանդեպ‚ 

որուն բարոյական և նյութական օժանդակութենեն կօգտվի նաև հայ եկեղեցին‚ 

մյուս բոլոր կրոնական դավանություններու կողքին։ Ռումին օրթոդոքս եկեղեց-

վո և մեր երկրի բոլոր փոքրամասնություններու դավանությանց հետ միասին‚ 

մենք պիտի քարոզենք անդադար՝ խաղաղություն‚ սիրո և ժողովուրդների եղբայ-

րության սուրբ ավետարանը‚ պիտի պաշտպանինք մեր բոլոր միջոցներով մեր 

թանկագին հայրենիքին՝ Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության բարձ-

րագույն շահերը և 30 նոյեմբերի ընտրություններուն պետք է պաշտպանինք 

ռումին ժողովուրդի կողմե ոգևորությամբ առաջադրված թեկնածուներ»։ 

Ելույթի վերջում Վազգեն սրբազանը կարդացել է մի ընդարձակ հատված Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի Կոնդակից‚ որտեղ Վեհափառ Հայրապետը 

պատվիրում է Ռումինիայի հայ հավատացյալներին‚ եկեղեցուն և ռումինահայոց հոգևոր 

առաջնորդներին‚ անել հնարավորինը‚ եղբայրական ռումին ժողովրդի հետ համերաշխ 

ապրելու համար։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 132‚ նոյեմբերի 30 («ՌԺՌ Դավանությանց ներկայա-

ցուցիչներու խորհրդակցությունը...»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր 

Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5322 («Ռումինահայ թեմի գրա-

գրությունը...»)։  

 

Նոյեմբերի 28. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» մատենադարանում «Հայկական 

դեմոկրատական կոմիտեի» նախաձեռնությամբ և «հայ աշխատավոր ու գրասեր մարդոց 

ստվար բազմության մը» ներկայությամբ‚ տեղի է ունենում «Սովետահայ գրքի ցուցա-

հանդեսի» հանդիսավոր բացումը։ Ի թիվս ռումինահայ համայնքի կրթական-մշակութային 

այլևայլ գործիչների‚ ցուցահանդեսի բացմանը իր մասնակցությունն էր բերել Ռումինահայ 

թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

Նույն տեղում‚ («Բացում Սովետահայ գրքի ցուցահանդեսին»)։ 

Նոյեմբերի 29. – Բուխարեստում և Ռումինահայ թեմի մյուս քաղաքների հայկական 

եկեղեցիներում տեղի է ունենում գոհաբանական հանդիսավոր արարողություն‚ նվիրված 

Հայաստանի Խորհրդայնացման 32-րդ տարեդարձին։ Արարողությունից հետո կարդաց-

վում է աղոթք։ Բուխարեստում քարոզում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիս-

կոպոսը։ 
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ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5299 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ «Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 133‚ 

դեկտեմբերի 7 («Բուխարեստի հայոց եկեղեցիին մեջ»)։ 

 

Դեկտեմբերի 2. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի 

շնորհավորական հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոս Գեորգ Զ. –ին‚ հետևյալ բովանդակությամբ. «Անհուն բերկրությամբ ողջունում 

ենք Խորհրդային Հայաստանի տարեդարձը և Ձերդ Վեհափառության կողքին աղոթում ենք 

մեր հարազատ հայրենիքի բարօրության համար։ Ի սրտե ցանկանում ենք արևշատություն‚ 

հաջողություն մեր ժողովուրդի ղեկավարներին։ 

Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5779 («Վազգեն եպիսկոպոսի հեռագրերը...»)։ 

 

Դեկտեմբերի 5. - Բուխարեստի կենտրոնական դահլիճում իր աշխատանքային գոր-

ծունեությունն է սկսում Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության Խաղաղության 

պաշտպանության Ազգային Համագումարը‚ որտեղ ռումինահայ թեմը ներկայացնում էր 

թեմի ղեկավարների մի քանի հոգուց բաղկացած պատվիրակությունը‚ Թեմի առաջնորդ Տ. 

Վազգեն եպիսկոպոսի գլխավորությամբ։ 

Դեկտեմբերի 7. – Բուխարեստում իր աշխատանքային գործունեությունն է շարու-

նակում Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության Խաղաղության Պաշտպանու-

թյան Ազգային Համագումարը։ Մտքերի գործունյա փոխանակությունից հետո‚ համագու-

մարն ընտրում է մի քանի ղեկավար մարմիններ‚ որոնց թվում՝ Ռումինական Ժողովրդա-

կան Հանրապետության Խաղաղության Պաշտպանության մշտական կոմիտե։ 

Խաղաղության պաշտպանության և ժողովուրդների միջև հաստատուն բարեկամու-

թյուն ապահովելու ասպարեզում ցուցաբերած եռանդալից գործունեության համար‚ Ռու-

մինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը ի թիվս այլոց‚ ընտրվում է 

Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության Խաղաղության Պաշտպանության մշտա-

կան կոմիտեի անդամ և պարգևատրվում է «Հանրապետության աստղի» երրորդ կարգի 

շքանշանով։ Հիշյալ կոմիտեի մշտական անդամ է ընտրվում նաև ռումինահայ կրթական-

մշակութային գործիչ Սիմոն Սիմոնյանը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 134‚ դեկտեմբերի 14 («Ժողովուրդներու համագու-
մարը...»)։ «Էջմիածին»‚ 1956թ. № 1‚ հունվար («Սփյուռքում»)։  
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Դեկտեմբերի 11. – Բուխարեստում «Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի» նախա-

ձեռնությամբ‚ «Հայ մշակույթի տան» դահլիճում տեղի է ունենում հոբելյանական հանդի-

սություն‚ նվիրված կուսակցական-պետական ականավոր գործիչ Սուրեն Սպանդարի 

Սպանդարյանի ծննդյան 70-րդ տարելիցին։ Ի թիվս ռումինահայ համայնքի զանազան ներ-

կայացուցիչների‚ հոբելյանական հանդիսությանը իր մասնակցությունն էր բերել Ռումինա-

հայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 135‚ դեկտեմբերի 21 («Հանդիսություն‚ նվիրված Ս. 

Սպանդարյանի ծննդյան 70-րդ տարելիցին»)։ 

 

Դեկտեմբերի 12. - Վիեննայում‚ աշխարհի բոլոր ժողովուրդներին ներկայացնող 

շուրջ երկու հազար պատվիրակների մասնակցությամբ‚ իր աշխատանքներն է սկսում 

«Խաղաղության պաշտպանության ժողովուրդների համագումարը»։ Ի թիվս տարբեր պե-

տությունների ղեկավարների‚ զանազան կազմակերպությունների‚ հասարակական և հո-

գևոր հաստատությունների ներկայացուցիչների‚ «Ռումինական Ժողովրդական Հանրապե-

տության բոլոր եկեղեցիներու պետերու կողմե ստորագրված ուղերձ մը ղրկվեցավ Ժողո-

վուրդներու համագումարին. ուղերձը կողջունե համագումարը և կատարյալ հաջողություն 

կմաղթե անոր գործերուն»։ 

Որպես Ռումինահայ թեմի հոգևոր ներկայացուցիչ‚ այդ ուղերձը իր թեմի անունից 

ստորագրել էր թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 135‚ դեկտեմբերի 21 («Խաղաղության պաշտպանու-
թյան ժողովուրդներու համագումարը»)։ 

 

Դեկտեմբեր. – Բուխարեստում տեղի է ունենում Ռումինական Ժողովրդական Հան-

րապետության Խաղաղության պաշտպանությանն ու ամրապնդմանը նվիրված Ազգային 

առաջին համագումարը։ Համագումարը միաձայն հավանություն է տալիս Մոսկվայում  

մայիսի 9-12-ը կայացած Խաղաղության պաշտպանության կոնֆերանսին և իր համերաշ-

խությունն է հայտնում նրա որոշումներին։ «Ռումանիո կյանքում աննախընթաց հանդիսա-

ցող այս համախորհուրդ հավաքին» ձայնի իրավունքով‚ ներկա էր Ռումինահայ թեմի 

առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

«Սևան (ամսագիր)»‚ 1953 թ. № 3‚ մարտ («Հայկական դեմոկրատական կոմի-

տեի ելույթներեն»։ 

 

Դեկտեմբերի 18. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» դահլիճում‚ «Հայկական դե-

մոկրատական կոմիտեի» նախաձեռնությամբ‚ «բազմաթիվ աշխատավոր ու հայրենասեր 

հայերու» մասնակցությամբ‚ տեղի է ունենում մեծ միտինգ‚ նվիրված Խաղաղության պաշտ-
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պանության և ամրապնդման համար Բուխարեստում կայացած Ազգային համագումարին։ 

Միտինգի նախագահ Տիգրան Տեր-Գրիգորյանի՝ բացման կարճառոտ խոսքից հետո‚ զե-

կուցման են հրավիրվում Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության՝ Խաղաղության 

պաշտպանության Մշտական կոմիտեի անդամ‚ կրթական-մշակութային գործիչ Սիմոն 

Սիմոնյանը‚ ապա Ռումինիայի թեմի առաջնորդ‚ Խաղաղության պաշտպանության մշտա-

կան կոմիտեի անդամ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

Վազգեն եպիսկոպոսի ելույթը. «Խաղաղություն ամբողջ աշխարհի»‚ – այս նշա-

նաբանին ներքև տեղի ունեցավ Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետու-

թյան «Խաղաղության պաշտպանության ազգային համագումարը»‚ որուն մաս-

նակցեցան Ռումեն ժողովուրդի հարազատ ներկայացուցիչները։ Նախագահ՝ մե-

ծանուն գրագետ Միհաիլ Սադովչանուի հոյակապ զեկուցագրեն վերջ‚ բազմա-

թիվ պատվիրակներ‚ մոտ յոթանասուն հոգի‚ խոսք առնելով‚ իրենց զգացումնե-

րը‚ կարծիքներն ու առաջարկները ներկայացուցին համագումարին‚ հանուն 

Ռումեն խաղաղասեր ժողովուրդին։ 

Խոսք առավ Ռումեն Օրթոդոքս եկեղեցու պետ‚ Ամենապատիվ Ժուստինյան 

Պատրիարքը‚ որ իր օրհնությունը բերավ ժողովի աշխատանքներուն‚  դատա-

պարտեց ամերիկյան իմպերիալիզմի մղած պատերազմը Կորեայի մեջ‚ ու հայ-

տարարեց‚ թե Ռումեն Օրթոդոքս եկեղեցին և անոր հավատացյալները պիտի 

պաշտպանեն իրենց բոլոր ուժերով Վիեննայի ժողովուրդներու համագումարին 

որոշումները։ Կուռ խոսքերով հանդես եկան նաև Ռումինական Ժողովրդական 

Հանրապետության Ակադեմիայի նախագահ‚ պրոֆ. Թրայան Սըվուլեսկու և 

պրոֆ. Կոնստանտիներսկու-Յաշ։ Հուզիչ էր տասը երեխաներու մայր Սթան 

Ֆրուսինայի հայտարարությունը. «Ես գիտեմ‚ թե պայքարելով խաղաղության 

համար‚ մենք կպայքարինք մեր երեխաներու կյանքին և ապագային համար»։ 

Երկրագործական հավաքական տնտեսության նախագահուհի Մարիա Զիտա-

րու կոչ ըրավ աշխարհի բոլոր կիներուն‚ ըսելով. «Այս բեմեն կուզեմ իմ խոսքը 

ուղղել մյուս երկիրներու կիներուն‚ մանավանդ դուք‚ կիներ Անգլիայի‚ Ամերի-

կայի‚ կիներ կապիտալիստական երկիրներու‚ մի՛ թողուք‚ որ իմպերիալիստնե-

րը աշխարհը նետեն պատերազմի կրակին մեջ։ Միացե՛ք և կեցուցե՛ք ոճրագործ-

ներու ձեռքը»։ Այս ոգիով‚ այս հավատքով արտահայտվեցան բոլոր խոսք առնող 

պատվիրակները։ Մեկ ընդ մեջ խոսք առին նաև դեմոկրատական երբայր ժողո-
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վուրդներու ներկայացուցիչները‚ որոնք փութացեր էին Բուխարեստ գալ իրեն 

ժողովուրդներու ողջույնը ու խաղաղության պատգամը բերելու իրենց կենդանի 

խոսքով։ Խորապես հուզիչ եղավ սրահին մեջ մուտքը կորեացի խումբ մը որբե-

րու‚ որոնք փրկված պատերազմի արհավիրքեն‚ այժմ ապաստան գտած են Ռու-

մեն հայրենիքին մեջ։ Այդ որբերեն մեկը բեմ բարձրանալով‚ կոչ ըրավ բոլոր ժո-

ղովուրդներու խղճին‚ որպեսզի դադարեցվի Կորեայի վայրագ պատերազմը և 

խաղաղությունը վերջնականապես հաստատվի ամբողջ աշխարհի վրա‚ որպես-

զի անկե վերջ ուրիշ երեխաներ իրենց դժբախտ ճակատագիրը չունենան։ 

Շատերու աչքերեն արցունքներ եկան‚ երբ կորեացի փոքրիկը ըսավ. «Մենք ձեր 

զավակներն ենք‚ դուք՝ մեր մայրերն ու հայրերը»։ Այդ պահուն ես հիշեցի Առա-

ջին համաշխարհային պատերազմին մեր բյուրավոր երեխաներու նահատակու-

թյունը‚ մեր բյուրավոր զորքերը‚ որոնք զոհերը եղան թուրք և արևմտյան իմպե-

րիալիստական ուժերուն։ Բայց ես հիշեցի նաև մեր այսօրվան վերածնված 

հայրենիքի՝ Սովետական Հայաստանի մեջ հասակ նետող‚ աճող ու ծաղկող եր-

ջանիկ երեխաներն ու պատանիները։ Ահա թե ինչու համար հայ ժողովուրդը ևս‚ 

իր բոլոր ուժերով կմասնակցի խաղաղութան պայքարին‚ սովետական եղբայր  

ժողովուրդներուն հետ միասնաբար։ Ահա թե ինչու Հայաստանյայց եկեղեցին և 

անոր հավատացյալները բուռն կերպով կպաշտպանեն այդ սրբազան պայքարը‚ 

Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ի գլխավորությամբ»։ 

Վազգեն եպիսկոպոս‚ հիշելով Գեորգ Կաթողիկոսի խոսքերը արտասանված 

1952 թ. մայիսի ընթացքին Մոսկվայի մեջ տեղի ունեցած կրոնական համագու-

մարին մեջ‚ հետևյալ բառերով վերջացուց իր խոսքերը։ 

«Ռումեն Օրթոդոքս եկեղեցիի կողքին‚ ռումեն ժողովուրդի կողքին և «Հայկա-

կան դեմոկրատական կոմիտեի» կողքին մենք պիտի պաշտպանենք խաղաղու-

թյունը։ Մենք կհավատանք‚ որ ի վերջո աշխարհի մեջ պիտի հաղթանակեն բա-

րիին ու արդարության ուժերը‚ պիտի հաստատվի տևական խաղաղությունը 

երկրի վրա և պիտի իրագործվի»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1952 թ. № 136‚ դեկտեմբերի 28 («Մեծ միտինգ նվիրված խաղա-
ղության պաշտպանության ժողովուրդներու համագումարին»)։ 

 

Դեկտեմբերի 22. – Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի հեռագիրը 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Բուխարեստ‚ «Գերապատիվ Վազգեն եպիսկոպոսին»։ 



533 
 

Սրբազանը հրավիրվում է Մայր Աթոռ‚ հոգևորական-հասարակական առումով կարևոր 

գործերի համար։ 

Հեռագիրը. «Հրավիրվում եք Էջմիածին՝ հանձնարարություն ստանալու։ Ցան-

կալի է Ձեր ներկայությունը Էջմիածնում‚ առաջիկա տոներին‚ եթե այն արգելք չէ 

Ձեր առաջնորդական պարտականությանց կատարման։ 

Գեորգ Զ.»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5319 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։  

 

Նույն օրը. – Բուխարեստում‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի 

նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Թեմական խորհրդի հերթական նիստը‚ որտեղ 

քննարկվում են Վազգեն Սրբազանի՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին հրավիրվելու հետ կապ-

ված կազմակերպչական հարցեր։ Մտքերի փոխանակությունից հետո որոշվում է. «Բոլոր 

հարկ եղած պատրաստությունները կատարել‚ մեկնումը արագացնելու համար»։ Միաժա-

մանակ հարց է հարուցվում՝ խնդրել Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին‚ հնարա-

վորության դեպքում վիզա ուղարկել Թեմական խորհրդի ատենապետ‚ դոկտ. Գրիգոր 

Մարկարիոսի Բամպուքճյանին։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5322 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

 

1 9 5 3 

Հունվարի սկիզբ. – Բուխարեստից Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիս-

կոպոս Պալճյանը շնորհավորական հեռագիր է ուղարկում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ 

Նորին Սուրբ Օծություն‚ Ամենայն հայոց Կաթողիկոս և Ծայրագույն Պատրիարք Տ.Տ. Գեորգ 

Զ. Չորեքչյանին‚ Ամանորի և Սուրբ Փրկչի ծննդյան տոների առթիվ։ Վեհափառ Հայրապե-

տին բարեմաղթվում է արևշատություն‚ իսկ Մայր Հայրենիքին՝ խաղաղություն ու աշխա-

տանքային-ստեղծագործական անշեղ վերելք։ 

«Էջմիածին»‚ 1953թ. № 1‚ հունվար («Պաշտոնականք»)։ 

Հունվարի 31. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի հեր-

թական նամակ-հաշվետվությունը Բուխարեստից՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Նորին 

Սուրբ Օծության‚ Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Հայրապետին»։ 

Զեկուցում է վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում իր ծավալած հոգևորական-հա-

սարակական գործունեության մասին։ Կարևոր հարցերից մեկը‚ որի վրա հրավիրվում է 
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Վեհափառ Հայրապետի Բարձր ուշադրությունը՝ Ռումինահայ համայնքի՝ որպես այդ-

պիսին ավելի ամբողջացնելու և կազմակերպչորեն ամրապնդելու կարևոր փաստն է‚ որին 

հնարավոր է եղել հասնել համայնքի հայ գործիչների անձնուրաց աշխատանքի շնորհիվ։ 

Նամակից. «Նախ‚ պետք է նշեմ‚ թե ընդհանուր առմամբ‚ Ռումանահայ թեմը 

բնականոն կացության մեջ կգտնվի։ Նորընտիր Թեմական Խորհուրդը‚ ըստ բա-

վականի եռանդուն կերպով կաշխատի‚ միասնական ուժերով լուծելու համար 

մեր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Շինարար և ապահով ձեռքերու մեջ 

կգտնվին նաև մեր կարևոր համայնքները‚ հանձին թաղական խորհուրդներու‚ 

ինչպես են մայրաքաղաքիս և Կոնստանցայի մեր եկեղեցական խորհուրդները և 

ուրիշներ։ Վերջերս մտահոգիչ հանգամանք ստացան եկեղեցական կալվածնե-

րու վրա դրված օրինական պետական տուրքերը‚ սակայն հույսն ունինք‚ թե 

իբրև հետևանք մեր և երկրիս մյուս դավանությանց պետերու դիմումներուն‚ պե-

տական հատուկ կարգադրությամբ‚ նպաստավոր լուծում պիտի ստանա սույն 

շատ կարևոր հարցը։ Գավառի մեր եկեղեցիներեն ոմանք կարիք ունին լուրջ 

նորոգություններու‚ սակայն Թեմական խորհուրդս նյութական միջոցներե զուրկ 

է այդ նորոգությանց աշխատանքները կատարելու‚ իսկ իրենք‚ մեր եկեղեցական 

համայնքները զուրկ են նյութական եկամուտներե։ Ճիշտ է‚ որ անոնք կալվածներ 

ունին‚ սակայն անոնք ոչ միայն դադրած են հասույթաբեր ըլլալե‚ այլ նույնիսկ 

բեռ եղած են մեր եկեղեցական վարչությանց ուսերուն վրա։ Կխորհինք նույնիսկ 

զանոնք հանձնել պետության‚ ազատ մնալու համար ապագային այդ կալվածք-

ներու տուրքը չկարենալ վճարելու անախորժ կացութենեն։ Մեր եկեղեցական 

համայնքներեն Սուչավան և Պապադաղը արդեն նման քայլ առին‚ պետական 

իշխանության նվիրելով իրենց հողային կալվածքները‚ թեմական Խորհուրդիս 

հավանությամբ։ 

Մեր առաջ դրված կարևոր խնդիրներեն մին‚ Կոնստանցայի մեր հայաշատ 

համայնքի եկեղեցիի հարցն է։ Ինչպես այլ առիթով ալ զեկուցած եմ Ձերդ Վեհա-

փառության‚ Կոնստանցայի եկեղեցին հրդեհի զոհ գնաց 1942-ին‚ և ամբողջապես 

այրեցավ։ Այն ժամանակ հայոց նախկին դպրոցի սրահը վերածվեցավ մատուռ-

եկեղեցիի‚ ժամանակավորապես օգտագործելու համար զայն‚ մինչև նոր եկեղե-

ցիի մը կառուցումը։ Այդ նոր եկեղեցին սակայն‚ մինչև օրս ալ չկառուցվեցավ։ 
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Այժմ այդ մատուռ-եկեղեցին փլչելու վտանգի տակ է։ Կամ պետք է հիմնական 

մեծածախս նորոգություն մը ընել‚ և կամ դիմել ռումեն օրթոդոքս եկեղեցվույն‚ 

որ մեզ տրամադրե Կոնստանցայի ռումեն եկեղեցիներեն մին‚ գոնե առժամա-

բար։ Այս հարցը տակավին չէ լուծված։ Արդյոք որևէ կանոնական անհարմա-

րություն կա՞ հայ եկեղեցվո տեսակետեն‚ օրթոդոքս եկեղեցիի մը օգտագործելու 

խնդրին մեջ։ Երախտապարտ պիտի ըլլայինք‚ եթե այդ մասին լուսաբանություն 

մը մեզ շնորհ ընեիք։ 

Ինչպես ծանոթ է Ձերդ Սուրբ Օծության‚ Սուչավայի մեր համայնքը ունի երկու 

հայկական վանքեր՝ Սուրբ Հաճկատարը և Սուրբ Օգսենտը‚ կառուցված ԺԶ դա-

րուն։ Այս երկրորդը գրեթե կիսավեր վիճակի մեջ կգտնվեր տարիներե ի վեր։ 

Բարեբախտաբար պետությունը զայն պատմական հուշարձաններու կարգին 

դասեց և իր միջոցներով կատարեց ծածկի ամբողջական նորոգությունը։ Իսկ 

1953-ի համար ծրագրված է հիմնովին վերակառուցել մյուս մասերը‚ միշտ պե-

տական միջոցներով։ Ռումինահայ դեմոկրատական կոմիտեի հրավերով‚ հինգ-

շաբթի‚ 18 նոյեմբերի (իմա.՝ 1952 թ. նոյեմբերի 18. տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը. 

Ս.Շ.) դասախոսեցի հայ մշակույթի տան սրահին մեջ։ Դասախոսութենեն հետո 

ցուցադրվեցավ Մոսկվայի կրոնական դավանություններու պետերուն 

խորհրդաժողովի ֆիլմը‚ ուր մենք երջանկությունը ունեցանք տեսնելու Ձերդ Վե-

հափառությանը‚ փառավոր կերպով բազմած Ամենապատիվ Տեր Ալեքսի Պատ-

րիարք հոր կողքին՝ վեհաշուք և ազնիվ հեղինակությամբ զեղուն։ Խուռներամ 

հանդիսատես մեր ժողովուրդի սրտերը անգամ մը ևս մխիթարության և հպար-

տության զգացումներով լեցվեցան ու շատ շատերու աչքերը ողողվեցան ուրա-

խության արցունքներով‚ տեսնելով Ձերդ Վեհափառության կենդանի‚ աշխույժ‚ 

օրհնաձիր‚ բարի հայացքը։ 

Տեղվույս «Հայկական դեմոկրատական կոմիտեի» առաջարկով‚ գրի առի իմ 

վերջին այցելության տպավորությունները հայրենիքեն‚ «Հայրենի արևին տակ» 

վերտառությամբ‚ որը պիտի հրատարակվի վերոհիշյալ կոմիտեի կողմե 

գրքույկի մը ձևով‚ որ հավանաբար ունենա 70-80 էջ (տե՛ս մեզ մոտ. 1954 թ. Ս.Շ.)։ 

Վեհափառ Տեր‚ ես հուսով եմ‚ թե շուտով Խորհրդային վիզաները կստանանք և 

վերստին երջանիկ առիթը կունենամ Ձերդ Վեհափառության ներկայանալու‚ 
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միշտ պատրաստ Ձեր որևէ հանձնարարությունը կատարելու սիրով‚ նվիրումով 

ու հավատարմությամբ։ 

Մատչելով ի համբույր Սուրբ Օծությանդ շնորհաբաշխ Սուրբ Աջույն‚ 

Առաջնորդ՝   Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5322 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։  

 

Փետրվարի 6. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը և Թեմական 

խորհրդի փոխնախագահ դոկտ. Գրիգոր Բամպուքճյանը Բուխարեստում ներկայանում են 

Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության Դավանությանց նորընտիր նախարար 

պրոֆ. Պետրե Կոնստանտինեսկու-Յաշին‚ հայտնելով նրան իրենց ջերմ շնորհավորանքն 

ու ամբողջ Ռումինահայ թեմի լավագույն բարեմաղթությունները այդ առիթով։ Պ. Կոնս-

տանտինեսկու-Յաշը շնորհակալությամբ ընդունում է իրեն մատուցված հարգանքը‚ 

«խոստանալով իր լրիվ աջակցությունը հայոց թեմին»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 142‚ փետրվարի 15 («Հաղորդագրություն»)։ 

Մարտի 5. – Մոսկվայում կարճատև հիվանդությունից հետո վախճանվում է ՍՍՀՄ 

Ժողովրդական Կոմիսարների Խորհրդի նախագահ‚ Պետական Պաշտպանության կոմի-

տեի նախագահ‚ գեներալիսիմուս Ի.Վ. Ստալինը (Ջուղաշվիլի)։ Ծնվ. 1879 թ. դեկտեմբերի 

21-ին‚ Գորի քաղաքում (Վրաստան)։ 

Большая Советская Энциклопедия, т. 24 (книга I), Москва, 1976 г., стр. 400-
401. 

Նույն օրը. – Ռումինահայ համայնքի ներկայացուցիչները‚ «Հայ Ազգաբնակչության 

Դեմոկրատական Կոմիտեի» գործադիր մարմնի անդամները‚ Ռումինահայ թեմի առաջ-

նորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի գլխավորությամբ այցելում են Բուխարեստի Խորհրդային 

դեսպանատուն և իրենց ցավակցությունն են հայտնում Ի. Ստալինի մահվան կապակցու-

թյամբ։ Սգո այս արարողությունից հետո պատվիրակները «ստորագրեցին հատուկ մատ-

յաններու մեջ»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 146‚ մարտի 15 («Սուգի արտահայտություններ...»)։ 

Մարտի 6. – Բուխարեստում‚ Ռումինական օրթոդոքս եկեղեցու պատրիարքարա-

նում‚ Ամենապատիվ Ժուստինյան պատրիարքի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Ռու-
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մինական Ժողովրդական Հանրապետության դավանությանց բոլոր պետերի արտահերթ 

խորհրդակցությունը‚ նվիրված Ի.Ստալինի մահվանը։ Խորհրդակցությունը գործնական  

միջոցառումներ է մշակում‚ «թե Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության բոլոր 

եկեղեցիները ինչպես պիտի մասնակցին մեծ սգատոնին»։ Ռումինահայ համայնքի անու-

նից հիշյալ խորհրդակցությանը մասնակցում էր թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 146‚ մարտի 15 («Դավանությանց պետերու 
խորհրդակցությունը»)։ 

Մարտի 9. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում‚  «խուռ-

ներամ հավատացյալ հայրենասեր ժողովուրդի մը ներկայությամբ»‚ Ռումինահայ թեմի 

առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը մատուցում է Սուրբ Պատարագ և կատարում է հոգե-

հանգիստ‚ նվիրված Ի. Ստալինի մահվան հիշատակին։ 

Նույն տեղում («Հայ եկեղեցիին սուգը»)։ 

Մարտի 10. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի‚ Թեմական 

Խորհրդի ղեկավարներ Վահան Դանիելյանի և դոկտ. Գրիգոր Բամպուքճյանի համատեղ 

ստորագրությունները կրող հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին։ Ամբողջ ռումինահայ համայնքի և 

անձամբ իրենց անունից վշտակցություն են հայտնում Ի. Ստալինի մահվան առթիվ։ 

Նույն տեղում («Հեռագիրներ ուղղված...»)։ 

Ապրիլ. – Բուխարեստից‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս 

Պալճյանը‚ հավատացյալ ժողովրդի և Թեմական Խորհրդի անունից‚ շնորհավորական հե-

ռագիր է ուղարկում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ 

Զ. Չորեքչյանին‚ Քրիստոսի Հարության Սուրբ տոնի առթիվ։ Վեհափառ Հայրապետին բա-

րեմաղթում է «արևշատություն‚ երջանիկ հովվապետություն‚ վերածնված Խորհրդային 

մայր Հայրենենիքի կենսաշող արևի տակ»։ 

«Էջմիածին»‚ 1953թ. № 4‚ ապրիլ («Պաշտոնականք»)։ 

Ապրիլի 23. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» դահլիճում տեղի է ունենում «Հայ-

կական դեմոկրատական կոմիտեի» նախաձեռնած հերթական դասախոսությունը‚ նվիր-

ված ապրիլյան եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Զեկուցումներով հանդես են գալիս Ռումինա-
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հայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը և կրթական-մշակութային գործիչ Հորիոնը 

(Հարություն Արսլանյան)։ 

«Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 151‚ ապրիլի 19 («Հայ մշակույթի տան մեջ»)։ 

Ապրիլի 26. – Ռումինահայ թեմի բոլոր եկեղեցիներում տեղի են ունենում հոգե-

հանգստի հանդիսավոր արարողություններ‚ նվիրված ապրիլյան եղեռնի զոհերի հիշատա-

կին։ Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում հոգեհանգստի արա-

րողությունը նախագահում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը‚ ով և 

հանդես է գալիս հավուր պատշաճի քարոզով։ 

Նույն տեղում («Հանդիսավոր հոգեհանգիստ»)։ 

Մայիսի 12. – Ռումինահայ համայնքի Թեմական Խորհրդի ատենապետ Օննիկ Գան-

թերյանի‚ փոխատենապետ Գառնիկ Տեիրմենճյանի‚ ատենադպիր Ղազարոս Ղազարոսյա-

նի‚ գանձապահ Հակոբ Նալբանդյանի‚ Թաղական Խորհրդի անդամներ Հրայր Ասլանյանի‚ 

Օննիկ Ագարակյանի և քարտուղար Բենիամին Թադեոսյանի համատեղ ստորագրու-

թյունները կրող նամակը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ 

Օծություն Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին»։ 

Նամակը. «Մեր թեմի առաջնորդ‚ Գեր[ապատիվ] Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի՝ դե-

պի Մայր Աթոռ ճանապարհորդության առթիվ‚ թույլ տվեք‚ որ Ձերդ Վեհափա-

ռության ներկայացնենք մեր որդիական ամենաջերմ սիրո ողջույնը և ամենախոր 

հարգանքը հանուն Բուխարեստի հայ հավատացյալ ժողովուրդին։ Այս երջանիկ 

առիթով խոնարհաբար կխնդրենք‚ որ հաճիք ընդունիլ մեր չնչին նվերը՝ 12 մետր 

սև կերպաս‚ Ձերդ Սրբության ձեռք մը զգեստ պատրաստելու համար։ 

Միշտ ծարավի Ձերդ Ս. Օծության կենարար օրհնությանց‚ մնամք աղոթող առ 

Տեր‚ Ձերդ արևշատության ու սրբազան գործոց լիակատար հաջողությանց հա-

մար‚ ի պայծառություն մեր սուրբ Եկեղեցվույն և հօգուտ մեր նվիրական Մայր 

Հայրենիքին՝ Խորհրդային Հայաստանին։ 

Մատչելով ի համբույր Ձերդ Վեհափառության շնորհաբաշխ Սուրբ Աջույն‚ 

մնամ Ձերդ հավատարիմ որդիք՝ 

(Ստորագրություններ)»։ 
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ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5322 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Մայիսի 13. – Ռումինահայ Թեմական Խորհրդի նախագահներ Վահան Դանիելյանի 

և Գրիգոր Բամպուքճյանի‚ անդամներ՝ Տիգրան Մինասի‚ Արամ Հակոբի‚ Հրանտ Հակոբյա-

նի‚ Սարգիս Ճեպելյանի‚ Հմայակ Քելլերյանի‚ Ալեքսան Սիլվյանի‚ Ստ. Շահգելդյանի‚ Եր-

վանդ Սարգիսյանի և Թեմական Խորհրդի քարտուղար Հովհաննես Գալփագյանի համա-

տեղ ստորագրությունները կրող նամակը Բուխարեստից Էջմիածին «Նորին Սուրբ Օծու-

թյուն Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին»։ 

Նամակը. «Վեհափառ Տեր. 

Օգտվելով մեր Թեմի առաջնորդ‚ Գեր[ապատիվ] Տեր Վազգեն եպիսկոպոսի այ-

ցելութենեն ի Սուրբ Էջմիածին‚ կրկին անգամ մեծ երջանկությունը ունինք Ձերդ 

Սուրբ Օծության ներկայանալու որդիական ջերմագին սիրո‚ նվիրումի և ան-

խախտ հավատարմության մեր զգացումներուն հավաստիքը։ 

Ռումինահայ ժողովուրդը ինչպես անցյալին մեջ‚ կա ու կմնա անսասան իր 

հավատքին և սիրույն մեջ‚ հանդեպ մեծ վերածնած ու ծաղկյալ մայր հայրենիք 

Խորհրդային Հայաստանին և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին։ Կմաղթենք ի սրտե‚ 

որ անցյալի մեջ բազմաչարչար‚ սակայն այժմ փրկության ափին հասած հայ ժո-

ղովուրդը‚ իր հարազատ Խորհրդային Հայրենիքին մեջ ապրի‚ աճի ու ծաղկի 

խաղաղ առաջընթացով։ 

ՈՒրախ ենք նաև‚ Վեհափառ Տեր‚ որ Թեմիս սիրված առաջնորդը կհրավիրեք 

Մայր Աթոռ հանձնարարություն մը տալու համար անոր։ Քաջ ճանչնալով մեր 

սրբազան Առաջնորդին իմացական ու բարոյական կարողությունները‚ ինչպես 

նաև անոր նվիրումի ջերմ զգացումները մեր մայր Հայրենիքին և Մայր Աթոռին 

հանդեպ‚ վստահ ենք‚ թե ան պատվով‚ հավատարմությամբ և հաջողությամբ 

ծառայե Ձերդ Վեհափառության՝ իրեն վստահված գործին և իր վերադարձին 

Բուխարեստ‚ զմեզ պիտի մխիթարե բարի ու ոգևորիչ խապրիկներ բերելով մեր 

ժողովուրդի‚ մեր հարազատ Խորհրդային Մայր Հայաստանի նորանոր փառա-

վոր նվաճումներու մասին։ 
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Քաջառողջ‚ երկար‚ արևոտ տարիներ կմաղթենք Ձերդ Սուրբ Օծության և լիա-

կատար հաջողություն Ձեր հայրենասեր ու եկեղեցաշեն սրբազան գործին։ 

Մատչելով ի համբույր Վեհափառությանդ Սուրբ Աջույն‚ ընդունեցեք խնդրենք 

մեր որդիական ամենախոնարհ հարգանաց հավաստին»։ 

(կնիք)      (ստորագրություններ) 

Նույն տեղում։ 

Նույն օրը. - Ռումինահայ Թեմական Խորհրդի նախագահ Վահան Դանիելյանի‚ գան-

ձապահ Հմայակ Քելլերյանի‚ հաշվապահ Հովհաննես Գալփագյանի համատեղ ստորա-

գրությունները կրող նամակը Բուխարեստից Էջմիածին «Նորին Սուրբ Օծության‚ Ամենայն 

Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին»։ Ելնելով Գերագույն Հոգևոր 

Խորհրդի համապատասխան հրահանգավորումից և նկատի ունենալով Թեմական 

Խորհրդի որոշումը‚ ինչպես նաև օգտվելով այն բարեպատեհ առիթից‚ որ Թեմի առաջնորդ 

Տ.Վազգեն եպիսկոպոսը առաջիկայում ուղևորվելու է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Ռումի-

նահայ համայնքը Մայր Աթոռի համար կատարել է որոշ գնումներ (երկու ոսկե շղթա‚ փոքր 

ոսկետուփ‚ երեսունմեկ մետր կերպաս և այլն)‚ որոնք սրբազանի միջոցով պետք է բերվեն 

Մայր Աթոռ և որպես նվիրատվություն հանձնվեն ըստ պատկանելվույն։ 

Նույն տեղում։ 

Մայիսի 15. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը օդանանվով 

դուրս է գալիս Բուխարեստի Բընեասա օդանավակայանից և ուղևորվում է Մոսկվա‚ Մայր 

Հայրենիք Խորհրդային Հայաստան գալու համար։ Վազգեն սրբազանը նույն օրը հասնում է 

Մոսկվա։ 

«Էջմիածին»‚ 1953թ. № 11-12‚ նոյեմբեր-դեկտեմբեր («Տպավորություններ 
Սովետական Հայաստանեն»)։ 

Մայիսի 18. - Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը գնացքով դուրս է գալիս Մոսկվայից և ուղևոր-

վում է Երևան։ 

Մայիսի 22. - Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը գնացքով անցնելով Մոսկվա-Օրյոլ-Բելգորոդ-

Խարկով-Ռոստով-Տուապսե-Թբիլիսի ուղեգծով‚ հասնում է Երևան։ 
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«Հազիվ տեղավորված կաբինիս մեջ‚ – հետագայում գրում էր Վազգեն սրբազա-

նը‚ – կնկատեմ թե շուրջս ամեն կողմ հայ ճամբորդներ են‚ մեծ մասամբ երևանցի 

հայրենակիցներ‚ որոնք տուն կերթան։ Քանի մը վայրկյանի մեջ արդեն ծանոթու-

թյուն հաստատած եմ շատերուն հետ։ Բոլորը համակրելի‚ ժպտադեմ մարդիկ‚ 

որոնց մեջ կեռա հարավի ջերմությունը և հայկական հարազատությունը։ Չա-

փազանց ուրախ եմ‚ որ իմ նոր բարեկամներուն հետ երեք-չորս օրվան դրա-

ցիություն մը պիտի ընեմ‚ ընտանեկան մթնոլորտի մը մեջ։ Եվ իրոք‚ հույժ 

հաճելի անցան այդ օրերը‚ վասնզի ուղեկիցներս ու ես բացինք մեր հայրենական 

զգացումներու ծրարը։ Բացինք իրարու մեր կարոտալի սրտերը‚ և սովրեցանք 

զիրար ճանչնալ‚ զիրար հասկնալ ու սիրել։ 

Բոլորիս ճանապարհը նույնն էր՝ դեպի երկիր‚ դեպի Երևան... 

Առաջին անձը‚ որուն ծանոթացա‚ տարեց հայ տիկին մըն էր‚ համեստ ու վայե-

լուչ արտաքինով‚ լուրջ ու ժպտադեմ հայացքով։ Ավելի ուշ իմացա‚ թե տիկինը 

մեր հայրենիքի լավագույն գիտական աշխատողներեն մին է՝ հայտնի քիմիկոս‚ 

պրոֆ. Արաքսյա Բաբայանը‚ որ այնքան օգտակար աշխատանք կտանի հատկա-

պես նոր սերունդներու գիտական դաստիարակման ազնիվ ասպարեզին մեջ։ 

Մտերիմ դրացիություն ըրի պրոֆ. Գևորգյանին‚ Լենինականի Մանկավարժա-

կան ինստիտուտի տնօրենը։ Մասնագիտությամբ պատմաբան‚ պրոֆ. Գևորգյա-

նի հետ իմ հանդիպումը եղավ ինձ համար շատ շահեկան‚ վասնզի երկար 

խոսեցանք մեր փոթորկալի պատմության զանազան հարցերուն շուրջ։ Հարգելի 

ուսուցչապետին մեջ ես գտա նաև խանդավառ հայրենասեր մը‚ ամբողջապես 

նվիրված երկրի նոր սերունդներու մշակութային մակարդակի բարձրացման՝ 

նոր ու շինարար ոգիով‚ հարազատ ու գիտակցական խոր սիրով համակված 

ռուս մեծ ժողովուրդի նկատմամբ։ 

Մեզ հետ կճամբորդեն նաև խումբ մը ճարտարապետներ‚ գլխավորությամբ 

ինժեներ Լևոն Երզնկյանին‚ որոնք կդասվին մեր օրերու հայրենի վերաշինու-

թյան տաղանդավոր ու անձնվեր մասնագետներու շարքին՝ շենքերի կառուցման 

գծով։ Լևոն Երզնկյան ու իր ընկերները խանդավառված են իրենց գործով և լա-
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վատեսությամբ ու ինքնավստահությամբ կպատմեն իրենց կառուցումներուն և 

հայրենի պետության ապագա շինարարական նորանոր ծրագիրներու մասին։ 

Տեր Աստված‚ տուր աշխարհիս խաղաղություն‚ որպեսզի սա մեր ափ մը ժողո-

վուրդը ավելի ու ավելի վերաշինե‚ շենցնե ու ծաղկեցնե իր մայր երկիրը և ցույց 

տա աշխարհին‚ թե ինչ կարող է իրագործել փոքր ժողովուրդ մը՝ խաղաղ ու 

արդար աշխատանքի պայմաններու մեջ‚ հայրենանվեր վարիչներու առաջնոր-

դությամբ»։ 

Վազգեն եպիսկ. Պալճյան «Հայրենի արևին տակ»‚ Բուխարեստ‚ 1954 թ.‚ էջ 

71-75։ 

Ինչպես դժվար չէ նկատելը‚ Մոսկվայից Երևան ուղևորության ժամանակ‚ ի թիվս այ-

լոց‚ Վազգեն սրբազանի ուղեկցուհին է եղել քիմիական գիտությունների դոկտոր-պրոֆե-

սոր‚ ՀՍՍՀ Գիտության վաստակավոր գործիչ‚ հետագայում՝ ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս 

Արաքսի Թովմասի Բաբայանը։ 

Հարգարժան պրոֆեսորը սիրով ընդառաջեց մեր խնդրանքին՝ պատմել ինչպես այդ 

ուղևորության‚ այնպես էլ իր ուղեկից Վազգեն սրբազանից ստացած տպավորությունների 

մասին. տպավորություններ‚ որը նա որակեց որպես «վառ ու անջինջ»։ 

«Ես իմ հուշապատումը պետք է սկսեմ‚ եթե կարելի է այսպես ասել‚ վերջից դեպի 

առաջ գալու եղանակով։ Վերջերս‚ 1982 թվականի գարնանը ամուսնուս համար մի դեղա-

միջոց էր անհրաժեշտ‚ որն արտադրվում էր միայն Արևմտյան Գերմանիայում և այն այս-

տեղ գտնելը անհնարին էր։ Որոշեցի դիմել Վեհափառ Հայրապետին։ Եվ երբ ես‚ Վեհափա-

ռի նախկին սան‚ այժմ Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի դասախոս‚ ամբիոնի 

վարիչ Վահե Դանիելյանի հետ տեսակցություն ունեցա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազ-

գեն Առաջինի հետ‚ Վեհափառը ինձ դիմեց հետևյալ խոսքերով. 

- Իսկ դուք գիտե՞ք‚ որ իմ առաջին հայաստանցի ծանոթն եք եղել։ 

Փարատելով իմ ակամա զարմանքը‚ նա ավելացրեց. 

- Հիշո՞ւմ եք Մոսկվա-Երևան գնացքը‚ սրանից մոտ երեսուն տարի առաջ։ 

Եվ հաճոյախոսելով ավելացրեց. 
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- Դուք գրեթե չեք փոխվել‚ միայն ձեր մազերն են սպիտակել։ 

- Դուք այն... երիտասարդ հոգևորակա՞նն եք‚ – հազիվ կարողացա արտաբերել ես։ 

Վեհափառն ուրախ ծիծաղեց‚ իսկ իմ մտքում այրվող պատրույգի նման սկսեց առ-

կայծել հիշողությանս ոսկե շղթան... 

1953 թ. ամռանը Մոսկվայում աշխատանքային գործուղումս հաջողությամբ ավար-

տելուց հետո գնացքով վերադառնում էի Երևան։ Հենց գնացքում էլ իմացա‚ որ մեզ հետ‚ 

հարևան կուպեում‚ դարձյալ Երևան է գալիս մի հոգևորական‚ ով Հայաստանի հոգևորա-

կաններից էլ չէ‚ այսինքն՝ ռումինահայ է։ 

Լուրը հետաքրքրեց ինձ‚ նաև իմ ուղեկիցներին։ Իմ հետաքրքրությունը ծնող պատ-

ճառը մեկնաբանելու համար ասեմ‚ որ միշտ էլ անբացատրելի երկյուղածություն եմ ունե-

ցել Աստծո սպասավորների նկատմամբ և երևի այդ էր պատճառը‚ որ նրանց մասին ունեի 

իմ բավականին ինքնատիպ պատկերացումը։ Կարծում էի‚ որ հոգևորականը անպայման 

պետք է լինի ծերունի՝սպիտակամազ‚ դանդաղաշարժ‚ մռայլ ու սակավախոս։ Նրա խոսքի 

ամեն երկրորդ-երրորդ բառը պետք է լինեին Աստծո‚ Քրիստոսի և զանազան սրբերի 

անունները‚ որոնք արտասանելիս նա պետք է ջերմեռանդորեն խաչակնքեր։ Եվ հեշտու-

թյամբ պատկերացնում եք իմ‚ եթե կարելի է այդպես արտահայտվել հաճելի զարմանքը‚ 

երբ մեր առաջին իսկ ծանոթության ժամանակ‚ – իսկ այդ ծանոթությունը կայացավ գնացքի 

միջանցքում‚ – համոզվեցի‚ որ Վազգեն վարդապետը միանգամայն տարբեր էր հոգևորա-

կանի այն կերպարից‚ որը մշտապես պատկերացրել էի ես։ 

Ասեմ‚ որ Հայր Սուրբը վերին աստիճանի հաճելի երիտասարդ էր՝ լավ դաստիարա-

կություն ստացած մարդկանց բնորոշ կիրթ շարժուձևով‚ վերին աստիճանի ախորժալուր‚ 

փափուկ ձայն ուներ‚ որի հետևանքով շատ հաճելի էր նրան լսել։ Վազգեն վարդապետը 

քչախոս էր‚ բայց երբ հարկ էր լինում հայտնել իր կարծիքը‚ գիտեր ասել այն ինչ անհրա-

ժեշտ էր‚ առանց ավելորդությունների։ Համենայն դեպս‚ Մոսկվա-Երևան մի քանի օրվա 

մեր ուղևորության ընթացքում‚ ես ոչ մի «հենց այնպես» խոսակցություն չեմ հիշում։ Ընդ-

հանրապես ուրախ մարդ էր‚ կատակասեր ու հաճոյախոս‚ գիտեր իր ասածները համեմել 

նուրբ հումորով կամ սրամիտ բառախաղերով‚ կարողանում էր իր ներկայությամբ հաճելի 

ու դուրեկան մթնոլորտ ստեղծել։ 
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Բայց մի բան‚ որ հատկապես կամենում եմ նշել. Վազգեն վարդապետի ընդարձակ 

գիտելիքներն էին։ Հայր Սուրբը հրաշալի գիտեր նոր շրջանի ամբողջ պատմությունը‚ 

աշխարհագրությունը‚ տեղյակ էր հայրենական պատերազմի ժամանակաշրջանի պատ-

մա-հասարակական բնույթի բոլոր անցուդարձերին‚ քաջ գիտակ էր եվրոպական դասա-

կան երաժշտությանը։ Մի անգամ խոսակցություն բացվեց Վերդիի «Ռիգոլետտոյի» մասին 

և‚ ինչպես հաճախ է պատահում‚ ներկաները տարբեր կարծիքներ հայտնեցին։ Բոլորին 

մինչև վերջ լսելուց հետո‚ խոսք վերցրեց Վազգեն վարդապետը և օպերան վերլուծեց 

այնպիսի գիտակությամբ‚ որ բոլորս զարմացած մնացինք։ 

Եվ ինչպես այն ժամանակ‚ այնպես էլ հետագայում ես հաճախ եմ ինձ տվել նույն 

հարցը. այս հմայիչ‚ խելացի երիտասարդը ինչո՞ւ էր հոգևորական գործունեության ճանա-

պարհն ընտրել իր համար։ Չէ՞ որ նա կարող էր հաջողությունների հասնել նաև կյանքի այլ 

ասպարեզներում։ Եթե այն ժամանակ այս հարցի պատասխանը դեռ շատ էլ որոշակի չէր‚ 

ապա այսօր կարելի է վստահորեն պնդել‚ որ Վազգեն վարդապետը ճիշտ էր ընտրել իր 

կյանքի ուղին։ Ապացույց՝ այն մեծ գործը‚ որը նա կատարեց իր կաթողիկոսական գոր-

ծունեության ընթացքում»։ 

Մայիսի 23.- Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը հաստատվում է Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում։ 

Նրան դիմավորում են Կոնստանտին աբեղա Թառլանյանը և Սարգիս սարկավագ 

Սարգսյանը։ 

Եկեղեցական և ազգային-պետական բնույթի այլևայլ աշխատանքներին զուգընթաց‚ 

Վազգեն սրբազանի գործունեությունը Մայր Հայրենիքի տարածքում ընթացել է հետևյալ 

հաջորդականությամբ. 

Մայիսի 24. – Հոգեգալստյան տոնի կապակցությամբ‚ Էջմիածնի Մայր տաճա-

րում Վազգեն սրբազանը պատարագ է մատուցում. «Նա իր ուրախությունը 

հայտնեց‚ որ չորրորդ անգամ իրեն բախտ է վիճակվել լինել Մայր Հայրենիքում և 

աղոթել Սուրբ Էջմիածնի դարավոր կամարների տակ»։ Մայիսի ընթացքում. – 

Շրջագայություններ Երևանում‚ ծանոթություններ բնակիչների կյանքին ու կեն-

ցաղին։ «Օր մը երեկոյան դեմ Երևանի ծայրամասերու մեկ փողոցեն անցած ժա-

մանակ երգի ձայն լսեցի բաց պատուհանե մը։ Կանգ առի քովընտի և դիտեցի 

տեսարանը պատուհանեն ներս։ Հոն‚ սեղանի շուրջ‚ ոմանք ալ ընկողմացած‚ 
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հավաքված էին ընտանիքի անդամները‚ հավանաբար բոլորը վեց-յոթ հոգի։ Երի-

տասարդ տղամարդ մը դհոլը գրկած հա կզարներ‚ գրեթե նույն եղանակը նվա-

գելով։ Նվագին ռիթմը շատ կենդանի էր ու աշխույժ՝ նազանքոտ երանգավորում-

ներով լեցուն։ Երևանցին իր ազգային երաժշտությունը ոչ թե պարզապես 

«կունկնդրե»‚ ինչպես պիտի ունկնդրեր վիեննական վալս մը կամ լեհական մա-

զուրկա մը‚ այլ ան կապրի զայն իր բովանդակ էությամբ։ Այդ երգն ու իր հոգին 

մեկ ամբողջություն կկազմեն։ Եթե այդ երգը ընդհատվի‚ անոր հոգիեն թել մը 

կպոկվի կարծես»։ Մայիսի 28. – Այցելություն «Մայրաքաղաքի նոր հրաշալիքը»՝ 

Հայֆիլհարմոնիայի համերգային մեծ դահլիճը և համերգի ունկնդրում այնտեղ։ 

«Ֆիլհարմոնիայի նոր դահլիճը անտարակույս պատիվ կբերե մեր հայրենի շի-

նարար կառավարության և զայն կառուցող ճարտարապետներուն ու վարպետ-

ներուն։ Որևէ եվրոպական մայրաքաղաք հպարտ պիտի զգար ինքզինքը նման 

դահլիճով մը։ Համերգը‚ որուն ներկա եղա‚ անմոռանալի օր մը պիտի մնա ինձ 

համար։ Դահլիճը լեփլեցուն էր։ Մեր երաժշտասեր ու խանդավառ ժողովուրդը 

եկած էր վայելելու իր մայրաքաղաքի այս նոր ու աննման գոհարը։ Եկած էր 

վայելելու նաև ֆիլհարմոնիայի նվագախումբը‚ ղեկավարությամբ հայտնի դիրի-

ժոր Միքայել Մալունցյանի և հայ ժողովուրդի տաղանդավոր երգչուհի‚ մեցցո-

սոպրանո Զարուհի Դոլուխանյանի։ Հենդել‚ Մոցարտ‚ Սեն-Սանս‚ Լալո և Մայեր-

բեյեր։ Գեղարվեստական մեծ վայելք մըն է լսել Դոլուխանյանը։ 

Միջնարարներուն հաճույք մը ևս եղավ ինձի համար‚ շրջիլ մարմարապատ մի-

ջանցքներու մեջեն‚ ներկաներու խուռներամ բազմության մը խառնված։ Բոլորը‚ 

բոլորը երևանցի հայրենակիցներ են՝ ուրախ‚ զվարթ‚ վառվռուն դեմքերով‚ բոլո-

րը վայելուչ հագնված և զարդարուն։ Բոլորի աչքերուն մեջ կկարդաս տոնական 

ուրախություն մը և հպարտության զգացում մը ի տես այս արվեստի փառահեղ 

տաճարին։ Անակնկալ հանդիպումներ՝ նկարիչ Մարտիրոս Սարյան‚ պրոֆ. 

Արաքսիա Բաբայան և ինժեներ Լևոն Երզնկյան։ Ջերմությամբ կսեղմենք իրարու 

ձեռք‚ իբրև հին բարեկամներ»։ Հունիսի 4. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գե-

որգ Զ. Չորեքչյանի և հոգևոր ու աշխարհիկ այլ բարձրաստիճան անձանց հետ 

միասին (Հրաչյա Գրիգորյան‚ Վահան եպիսկոպոս Կոստանյան‚ Մինաս Մինաս-

յան‚ Հովհաննես Սոմունճյան) ուղևորություն դեպի Սևան և շրջագայություններ 
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տեսարժան վայրերում։ «Ճաշի ընթացքին Թբիլիսիեն դեպի Երևան եկող մեծ 

օթոմեքենա մը կանգ առավ Մինութքային առջև։ Մեքենայեն վար իջան քսան-

քսանհինգ երիտասարդներ՝ ուրախ տրամադրություններով։ Վեհափառ Հայրա-

պետը իմանալով‚ որ վրացի երաժշտագետ երիտասարդներ են‚ որոնք հյուրա-

բար Երևան կերթան‚ կարգադրեց‚ որ մի քանի շիշ հայկական շամպանիայով 

հյուրասիրվին։ Հայրապետական այս նվերը մեծ ոգևորություն պատճառեց եղ-

բայր ժողովրդի այս երիտասարդ ներկայացուցիչներուն։ Նվեր մըն էր‚ որ շնորհ-

ված ըլլալով Հայաստանյայց եկեղեցվո հովվապետին կողմե‚ բացառիկ իմաստ 

մը կստանար։ Իրոք‚ մեծապես հուզիչ եղավ տեսարանը‚ երբ իրենց մեկնումեն 

առաջ բոլոր այս արվեստագետ երիտասարդները հարգալի եկան Վեհափառի 

մոտ‚ Նորին Օծության Աջը համբուրելու‚ շնորհակալության ու երախտագիտու-

թյան զգայուն խոսքեր ուղղելով Վեհափառին ու հայ ժողովուրդին»։ Հունիսի 7. – 

Կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի տոնակատարության առթիվ‚ Էջմիածնի Մայր 

Տաճարում‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի ներկայու-

թյամբ‚ պատարագ է մատուցում։ «Սրբազանն իր քարոզով վեր է հանում այն խո-

շոր նշանակությունը‚ որ ունեցել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը ամբողջ հայու-

թյան կյանքի վրա‚ դրվատում է Գեորգ Զ. Վեհափառ Հայրապետի գործունեու-

թյունը‚ որը հայ ազգի հայրենասեր զավակների հետ մի սիրտ և մի հոգի դար-

ձած‚ ամեն կերպ աշխատում է պայծառ ու շեն պահել Սուրբ Էջմիածինը»։ 

Հունիսի 8. – Հայֆիլհարմոնիայի համերգային դահլիճում ներկա է լինում կոմպո-

զիտոր Արամ Խաչատյանի ծննդյան 50-ամյակին նվիրված հոբելյանական 

հանդիսավոր երեկոյին‚ «որուն համար ինքզինքս մեծապես բախտավոր զգացի։ 

Արամ Խաչատուրյան իրոք որ մեր ժամանակներու մեծագույն կոմպոզիտորնե-

րեն մին կհամարվի։ Ան հորինած է ուրույն երաժշտություն մը‚ ստեղծագործա-

կան բուռն ու հորդառատ զգայնությամբ‚ երաժշտական խոր մտածումով և վառ 

երևակայությամբ‚ գույնի և երանգներու զգացումով զեղուն և երաժշտական 

կերպարները՝ հստակ ու կենսավառ ձևով արտահայտելու մեծ արվեստով։ Խա-

չատուրյան‚ բարձրանալով հանդերձ դեպի մեր ստեղծագործության ամենա-

բարձր կատարները‚ իր երաժշտությամբ մնացած է միաժամանակ հարազատ 

զավակը իր ժողովրդին‚ վասնզի իր գործերը սերտորեն աղերս ունին հայ 

ժողովրդի կյանքին ու զգայնության ակերուն հետ։ Համերգը վերջացած էր և ես 
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մինակ կքալեի Երևանի փողոցներեն‚ երգը սրտիս։ Կանցնեի կանաչ հագած 

աքասիաներու տակեն‚ որոնք իրենց վարսերը կախած‚ կուզեին կարծես ճա-

կատս շոյել։ Ակամա‚ երբեմն ձեռքս կերկարեի դեպի այդ կանաչազարդ ճյուղերը‚ 

պատասխանելու համար անոնց սիրո հրավերին»։ Հունիս. - «Ներկա գտնվեցա 

բազմաթիվ գեղարվեստական ներկայացումներու‚ որոնց շարքին պետք է հիշեմ 

«Գայանեն»‚ «Կարմիր կակաչը» և «Արշակ Բ-ն»։ Երեքն ալ Սպենդիարյանի ան-

վան օպերայի և բալետի սրահին մեջ։ Զմայլելի է Արամ Խաչատուրյանի «Գա-

յանե» բալետի երաժշտությունը։ Հոն կգտնես մեր երկրի արևն ու երկինքը‚ արա-

գավազ զուլալ ջրերն ու շիկացած արտերը‚ բոլորը վառ գույներով վրձնված։ Հոն 

կգտնես նոր գյուղն ու շինականը՝ ոգեշնչված իր աշխատանքով‚ իր նոր կյանքով՝ 

կենդանի‚ աշխույժ‚ երջանիկ»։ Հունիսի 18. – Այցելություն Գյումուշգես և դրան 

կից համանուն ավանը։ «Ավանի անհամար վարդերու գույնեն ու բույրեն գինով-

ցած‚ երկար մնացի ու ըմբոշխնեցի՝ մոտ հազար հինգ հարյուր մետր բարձրու-

թյան վրա‚ քարքարոտ ժայռերու կատարին այս ծաղկած վարդաստանը‚ որ 

խորհրդանիշը կհանդիսանար մեր վերածնած մայր Հայրենիքի ներկա ծաղկյալ 

կենդանության։ Գյումուշգեսեն Երևան վերադարձանք փունջ-փունջ վարդերով»։ 

Հունիսի 21. – Երևանի «Սուրբ Զորավոր» եկեղեցում տիրացու Գրիգոր Տեր-Եսա-

յանին ձեռնադրում է ավագ սարկավագ։ Հունիսի ընթացքում. – հանդիպումներ 

Սովետահայ կրթական-մշակութային այլևայլ գործիչների և մասնավորապես՝ 

Ավետիք Իսահակյանի հետ։ Այցելություն Երվանդ Քոչարի‚ Էդուարդ Իսաբեկյա-

նի նկարչական արվեստանոցները‚ շրջագայություններ քաղաքի տեսարժան 

վայրերում։ «Անտարակույս Բաղրամյան պողոտան նոր Երևանի ամենահատ-

կանշական թաղամասն է։ Ան անցնելով‚ կխորհիս‚ թե ճարտարապետական ցու-

ցահանդես մըն է‚ որ կայցելես։ Յուրաքանչյուր նոր շենք ճարտարապետական 

գյուտ մըն է։ Ամեն մեկը նոր ու հաջող համադրություն մը‚ հայկական հին 

ճարտարապետական ոճի և Խորհրդային նորագույն կառուցողական ըմբռնում-

ներու։ Ի պատիվ իրենց‚ մեր հայրենիքի ճարտարապետները լավագույն կերպով 

կրցած են լուծել ազգային հին ոճը նորագույն գաղափարներուն և պահանջնե-

րուն հետ ներդաշնակելու հարցերը։ Ինչպես մեր պատմական անցյալ շրջաննե-

րուն‚ այսօր ալ‚ հայ ճարտարապետության ու քանդակագործության արվեստին 
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մեջ գեղեցիկը մարմին կառնե՝ հանդարտ ու ծանր քարերու զանգվածին վրա‚ 

պարզ‚ սակայն զորավոր ձևեր հորինելով։ 

Իջնելով Բաղրամյան պողոտայի զառիվայրը‚ կուգամ դեպի կենտրոն‚ դեպի 

Ստալինյան և Ամիրյան‚ դեպի Աբովյան և ապա Մամիկոնյան պողոտաները։ 

Այստեղ կգտնվին մայրաքաղաքի առևտրական ամենաշքեղ հաստատություն-

ները‚ բոլորը զարդարուն‚ մաքուր ցուցափեղկերով‚ իսկ ներսը լեցուն պես-պես 

ապրանքներով։ Մեծապես հաճելի եղավ ինձ Երևանի խանութներուն մեջ տես-

նել ապրանքներ ոչ միայն Խորհրդային արտադրության կենտրոններեն առաք-

ված‚ այլ նաև եղբայրական դեմոկրատական երկիրներեն և նույնիսկ ավելի հե-

ռուներեն։ 

Երևանի գեղեցիկ խանութներու կողքին պետք չէ մոռանանք գրավաճառա-

տունները‚ որոնք աչքի կզարնեն թե իրենց թիվով և թե իրենց վայելուչ շքեղու-

թյամբ։ Գիրքը այստեղ տաք հացի նման բան մըն է։ Որոշ գիրքեր հազարավոր 

օրինակներով կսպառին քանի մը ժամվան մեջ։ Այսպես կվաճառվին օրինակ՝ 

Ավետիք Իսահակյանի և Դերենիկ Դեմիրճյանի գիրքերը։ Գրավաճառատունները 

այցելելով‚ հպարտության զգացումով համակված‚ կդիտեի գունազարդ‚ գեղեցիկ 

կազմերով հատորները. Տոլստոյի‚ Մաքսիմ Գորկիի‚ Սերվանտեսի‚ Շեքսպիրի‚ 

Դանտեի‚ Գյոթեի‚ Բալզակի‚ Մոլիերի‚ Դիկենսի և այլ դասական գրողներու գոր-

ծերը‚ բոլորը հայերեն թարգմանությամբ»։ 

«Էջմիածին»‚ 1953թ. № 6‚ հունիս («Մայր Աթոռում)‚ № 11-12‚ նոյեմբեր-դեկ-

տեմբեր («Տպավորություններ Խորհրդային Հայաստանեն»)։ Պալճյան Վազգեն 
եպիսկոպոս‚ Հայրենի արևին տակ‚ Բուխարեստ‚ 1954 թ.‚էջ 71-101։ 

 

«Այս ամենից բացի‚ Վեհափառ Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանը նպատակ 

ուներ հոգևորական պատվիրակության կազմում ինձ առաքել Բեյրութ‚ Կաթողի-

կոս Մեծի Տանն Կիլիկիո Տ.Տ. Գարեգին Հովսեփյանի մահվան տարելիցի առթիվ 

կայանալիք սգո հանդիսությանը մասնակցելու համար։ Հոգելույս կաթողիկոսը‚ 

ինչպես հայտնի է‚ վախճանվել է 1952 թ. հունիսի 21-ին Անթիլիասում (տե՛ս մեզ 

մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.)։ Մեզնից անկախ պատճառներով այդ առաքելությունը 

չստացվեց»։ 

Վեհափառ Հայրապետի հետ ունեցած 1983 թ. ապրիլի 27-ի հարցազրույցից։ 
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Մայիսի 23. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի նամակ-երկտո-

ղը Երևանից՝ Էջմիածին‚ «Նորին Ս. Օծության Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. 

Գեորգ Զ.-ին»։ 

Նամակը. «Վեհափառ Տեր. 

Ներկայիս պատիվն ունիմ Ձերդ Սրբության զեկուցանելու‚ թե ռումինահայ թե-

մի Ֆոքշան քաղաքի հայ համայնքը կխնդրե‚ որ ի նշան որդիական սիրո և հա-

վատարմության‚ հաճիք ընդունել մետաքսյա ծաղկազարդ շուրջառ մը‚ իբրև 

նվեր Սուրբ Էջմիածնա Մայր Տաճարին։ 

Մատչելով ի համբույր Ձերդ Սուրբ Օծության Աջույն‚ Առաջնորդ՝ 

Վազգեն եպիսկոպոս» 

Նույն տեղում։ 

Մայիսի 26. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի հեռագիրը 

Երևանից՝ Բուխարեստ‚ թեմի առաջնորդարան։ Տեղեկացնում է‚ որ «Լավագույն պայման-

ներու մեջ հասած է Երևան և պատարագ մատուցած Էջմիածնի մեջ»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 157‚ մայիսի 31 («Վազգեն եպիսկոպոս Երևան ժամա-

նած»)։ 

Մայիսի 30. - Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի նամակը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Բու-

խարեստ՝ իր մորը‚ Սիրանույշ Պալճյանին։ «Երկար նամակ մը գրեցի մայրիկիս‚ պատմելով 

Երևանի մասին իմ ցարդ անցուցած երջանիկ օրերու մասին»։ Նամակը քաղվածաբար հրա-

տարակել է «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (տե՛ս մեզ մոտ. 1953 թ. հունիսի 21. Ս.Շ.)։ Այն ամ-

բողջությամբ չի պահպանվել։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Նա-
մակներ»)։ 

Հունիսի 1. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի նամակը Երևա-

նից՝ Բուխարեստ‚ Արտաշես Գալփագյանին։ Անդրադառնում է Թեմի հետ կապված ներքին 

-կազմակերպչական բնույթի մի քանի հարցերի։ 

Նամակից. «Սիրելի պ[ա]ր[ոն] Գալփագյան. 
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Վստահ եմ‚ թե իմ հեռագրերս օրը օրին ստանալով‚ տեղյակ եղաք իմ ճանա-

պարհորդության մասին‚ իմ հաղորդած լուրերուն։ Իրոք‚ մեր Հայրենիքի մայրա-

քաղաքը շքեղ‚ գեղեցիկ քաղաք մը եղած է‚ օրեցօր զարգացող ու ծաղկող։ Եվ 

հետզհետե նոր շենքեր կկառուցվին մեկը մյուսեն սիրուն և գունագեղ։ Կարժե 

տեսնել ու հպարտանալ։ Մեծ է թիվը նաև նոր կառուցվող գործարաններու‚ կա-

մուրջներու‚ շոսսեներու և այլն‚ և այլն։ 

Ինչպես գիտես արդեն‚ ծրագիր կա‚ որ 1-2 ամսով Բեյրութ ճամբորդություն մը 

ընեմ‚ որոշ հանձնարարություններով Վեհափառին կողմե։ Ապա պետք է վերա-

դառնամ անշուշտ Երևան՝ զեկուցանելու համար և գործս ավարտելե հետո տուն 

գամ Բուխարեստ։ Երևի այս գործը քանի մը ամիսներ պիտի տևե։ Ես տակավին 

այստեղ պիտի մնամ 2-3 շաբաթ‚ մինչև լրանան պաշտոնական ձևակերպու-

թյունները։ Բնական է‚ որ Ձեզ պիտի տեղյակ պահեմ։ 

Երեկ‚ կիրակի օր‚ Ս. Պատարագ մատուցանեցի «Ս. Սարգիս» եկեղեցիին մեջ 

(Երևան)։ Մեծ բազմություն մը կար‚ որոնց մեջ նաև  ռումինահայ հայրենադարձ-

ներ։ Պատարագեն առաջ օծման հանդիսավոր արարողություն կատարեցինք 

մեծ հաջողությամբ։ 

Այսօր հյուր կերթամ Մելքոն Յաղուբյանին տունը (Քելլերյանին ազգականն է)։ 

ՈՒրբաթ օրն ալ Էֆտյանին հյուր եղա։ 

Կարևոր հանձնարարություն մը ունիմ քեզ տալու և կխնդրեմ‚ որ ինչքան կարե-

լի է արագ կերպով տեղեկացնես մեզ այդ մասին։ Էջմիածնի գործերուն մեջ նա-

մակ մը ունիմ Վեհափառին ուղղված՝ 20 հոկտեմբեր 1951-ին‚ ուր ի միջի այլոց 

տեղեկություններ‚ թվեր հաղորդած եմ ատաղձի մասին՝ արժեք‚ ճամփու ծախս‚ 

տաքսաներ և այլն։ Անհրաժեշտ է‚ որ վերստին ստուգես այդ բոլոր գիները և բո-

լոր մանրամասնությունները մեծ ուշադրությամբ և պաշտոնական գրությամբ 

մը‚ քու ստորագրությամբ հաղորդես Էջմիածին‚ Վեհափառ Հայրապետի հասցե-

ով։ Կրկին կշեշտեմ՝ ճշգրիտ տվյալներ ըլլան ատաղձին որակին‚ գինին‚ փոխա-

դրության միջոցներուն‚ ժամանակին և վճարման պայմաններու մասին և այլն։ 

Արդյո՞ք կարելի է վճարել ճամփու ծախսը մինչև Երևան. շատ ցանկալի կըլլար‚ 

եթե հնարավոր ըլլա։ Վեհափառը սպասում է գրությանդ։ 
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Ներփակյալ նկարները բարի եղիր հանձնելու իրենց տերերուն։ Բոլորին հա-

ղորդե իմ սիրալիր ողջույններս։ Ես շատ առողջ ու հանգիստ եմ։ Ստացա երկու 

օր առաջ Ձեր հեռագիրը։ Արձակուրդիդ համար մի սպասիր իմ վերադարձին։ 

Ձևով մը կարգադրե. կրնաս պ[արոն] Թադևոսյանն ալ օգտագործել‚ որ փոխա-

նակ վարը նստելու‚ 2-3 շաբաթ Թեմականի գրասենյակը աշխատի։ Եվ կամ ինչ-

պես որ հարմար կարծես։ 

Կսպասեմ Ձեր նորություններու և բարի լուրերուն։ 

Սիրո ողջունիվ և օրհնությամբ՝ 

Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Նա-
մակներ»)։ 

Հունիսի 10. – Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի երկրորդ նամակը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիած-

նից՝ Բուխարեստ‚ իր մորը՝ Սիրանույշ Պալճյանին։ Քաղվածաբար հրատարակել է ռումի-

նահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (տե՛ս մեզ մոտ. 1953 թ. հունիսի 28)‚ այն ամբող-

ջությամբ չի պահպանվել։ 

«Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 161‚ հունիսի 28 («Նամակներ Երևանեն»)։ 

Հունիսի 21 – Ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 160) արևմտահայերեն 

քաղվածաբար հրատարակում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի  

«Նոր տեղեկություններ Սովետական Հայաստանեն» խորագիրը կրող նամակ-ակնարկը‚ 

գրված մայիսի 30-ին Երևանից և առաքված Բուխարեստ՝ մորը‚ Սիրանույշ Պալճյանին։ 

Նամակից. «Երեքշաբթի օր‚ ժամը 7.40-ին Մոսկվայեն երեկոյան շոգեկառքով 

ճամփա ելա դեպի մեր արևոտ երկիրը՝ Սովետական Հայաստան։ Զիս ճամփելու 

կայարան եկած էին Սովետական Միության Դավանաբանությանց վարչության 

քարտուղարը‚ Ռումեն դեսպանատան ներկայացուցիչը և տեղվույս հայ քահա-

նան։ Համար 33 գնացքն է‚ Մոսկվա-Երևան‚ բոլորովին նոր վագոններով՝ մա-

քուր‚ գեղեցիկ‚ հանգստավետ‚ փափուկ անկողիններով և ամեն հարմարություն-

ներով։ Ճամփորդներու մեծամասնությունը հայեր են։ Բնականաբար շուտով բա-

րեկամացա «դրացիներուս» հետ։ Մտավորական‚ համակրելի‚ տաքարյուն հայ-

րենակիցներ։ Այսպես‚ Լենինականի մանկավարժական ինստիտուտի տնօրենը‚ 
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Երևանի շինարարության ղեկավար ճարտարապետներ‚ քիմիկոս պրոֆեսոր մը 

և ուրիշներ։ Շնորհիվ այս ընկերության‚ մեր 3000 կիլոմետր ճամփան համեմա-

տաբար անձանձրույթ անցավ։ Շաբաթ օր ժամը 10.30-ին մտանք Երևան։ 

Ճամփու տևողության‚ շոգեկառքին հատուկ ռադիոն սովետական և մանավանդ 

հայկական երգեր տվավ‚ բոլոր կաբիններու մեջ հաստատված ձայնասփյուռնե-

րու միջոցավ։ ՈՒնկնդրեցինք նաև քանի մը ռոմանական երգեր։ Պետք էր շեշտել‚ 

թե ռոմանական երգերը առհասարակ շատ սիրված են Հայաստանի մեջ։ 

Նույն օրը‚ կեսօրեն վերջ‚ ներկայացա Վեհափառ Հայրապետին և ներկայացու-

ցի Թեմական Խորհուրդի‚ իմ և մեր ամբողջ ժողովուրդի որդիական սիրո և հար-

գանքի զգացումները։ Վեհափառը‚ ինչպես միշտ‚ զիս ընդունեց իր հայրական 

ջերմ ժպիտով և իր օրհնությունը տվավ ռումինահայ ժողովուրդին‚ որ անվարան 

կերպով հավատարիմ է և հավատարիմ պիտի մնա Ս. Էջմիածնա Մայր Աթոռին 

և Մայր Հայրենիքին։ Վեհափառը վերջին երկու տարիներու ընթացքին բնավ չէ 

փոխված։ Նույնքան առողջ է‚ նույնքան աշխույժ և մտքով պայծառ‚ ինչքան 1951-

ին կամ 1945-ին։ Երեկոյան պատիվն ունեցա սեղանակից ըլլալու Վեհափառին։ 

Հաջորդ օրը‚ այսինքն կիրակի‚ պատարագ մատուցի և քարոզեցի Էջմիածնա 

Մայր Տաճարին մեջ‚ խուռներամ բազմության ներկայության։ Քարոզեցի հավուր 

պատշաճի‚ ռոմանահայ հավատացյալներու ողջույնը հայտնելով Մայր Աթոռի 

միաբանության‚ մեր հայաստանցի քույրերուն և եղբայրներուն և մանավանդ մեր 

վերածնված Հայրենիքին՝ մեր հարազատ Սովետական Հայաստանին։ Պատա-

հաբար ներկա էին քանի մը ռումինահայ ընտանիքներ‚ որոնք իրենց նորածին 

երեխաները Էջմիածին բերեր էին մկրտելու համար։ Պատարագին ներկա էին 

նաև բազմաթիվ մտավորականներ և ուսանողություն‚ որ այդ օրը այցելության 

եկած էին Էջմիածին‚ որոնց կարգին արժանի է հիշել 40-50 անձերե բաղկացած 

ճարտարապետներու խումբ մը՝ Հայաստանեն‚ Թբիլիսիեն ու Բաքուեն (իրենց 

համագումարին առթիվ‚ որ այս օրերս տեղի կունենա Երևանի մեջ)‚ նաև խումբ 

մը երաժշտագետներ‚ որոնց մեջ մեզ ծանոթ Ալեքսանդր Հարությունյանը‚ որ 

երեխան գիրկը մինչև պատարագին վերջը մնաց։ 

Գիշերը‚ երբ հյուրանոց եկա‚ բազմաթիվ ռումինահայ հայրենակիցներ զիս 

կսպասեին։ Ինձ մոտ մնացին մինչև ուշ ատեն‚ հաճելի զրույց և կարոտի խոսքեր։ 
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Բոլորը հպարտ են իրենց նոր կյանքով‚ նոր հաջողություններով և մանավանդ 

Երևանի նորանոր‚ մեկը մյուսը գերազանցող կառուցումներով։ Եվ իրոք‚ վերջին 

երկու տարիներու ընթացքին ինչքա՜ն նոր շենքեր կառուցվեր են այստեղ։ Երևա-

նը ավելի գեղեցկացած է‚ ավելի շքեղացած և ամեն կողմ կտեսնվին ուրիշ նոր 

կառուցումներու աշխատանքներ։ Երևանը անդադար կերպով կառուցման տեն-

դի մեջ է։ Նոր շենքեր‚ նոր ֆաբրիկաներ‚ նոր փողոցներ‚ նոր շոսեներ (Զանգուի 

մյուս ափին‚ օրինակ‚ որ մինչև Արզնի պիտի տանի գետի եզերքեն)‚ նոր կա-

մուրջներ Զանգուի վրա և այլն։ Զմայլելի է անշուշտ շուկայի նորակառույց շենքը‚ 

բայց ամեն գնահատանքե վեր է մանավանդ ֆիլհարմոնիայի նոր դահլիճը (օպե-

րային կից)‚ որուն բացումը կատարվեցավ տասը օր առաջ։ Հինգշաբթի երեկո 

համերգին երթալով‚ տեսա և վայելեցի այս զմայլելի սրահը։ Ֆիլհարմոնիայի նոր 

դահլիճը անտարակույս պատիվ կբերե մեր հայրենիքի շինարար կառավարու-

թյան և կառուցող ճարտարապետներուն ու վարպետներուն։ Որևէ եվրոպական 

մայրաքաղաք պիտի կարենար հպարտանալ նման դահլիճով մը։ 

Համերգը‚ որուն ներկա եղա հինգշաբթի երեկո‚ անմոռանալի օր մը պիտի ըլլա 

ինձ համար։ Այս հայկական  դահլիճը լեփլեցուն էր մինչև վերջին տեղը։ Մեր 

երաժշտասեր խանդավառ ժողովուրդը եկած էր վայելելու իր մայրաքաղաքի այս 

նոր հրաշալիքը՝ դահլիճը‚ և վայելելու նաև ֆիլհարմոնիայի նվագախումբը‚ ղե-

կավարությամբ հայտնի դիրիժյոր Մալունցյանի։ Այդ օթյակին մեջ էր Մարտիրոս 

Սարյանը‚ որուն ձեռքը սեղմելու և հաջողություն և արևշատություն մաղթելու 

ուրախությանունը ունեցա այս առթիվ։ 

Վաղը կիրակի է‚ պիտի պատարագեմ Երևանի «Սուրբ Սարգիս» եկեղեցին։ Եվ 

տրված ըլլալով‚ որ այս եկեղեցին վերանորոգված և ամբողջապես վերանկար-

ված է‚ Վեհափառի կարգադրությամբ պիտի կատարեմ նաև Օծման արարողու-

թյունը։ 

Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

Հունիս. - «Էջմիածինը» (№ 6) արևմտահայերեն հրատարակում է Վազգեն եպիսկո-

պոսի «Նոթեր ռումանահայ կյանքի մասին» հոդվածը։ Նույնությամբ արտատպված է «Վազ-
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գեն Ա. Հայրապետ Հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)» ժողովածուում (Էջ-

միածին‚ 1958 թ. էջ 345-349)։ 

Հոդվածից. «Հին է ռումանահայ գաղութը։ Անոր պատմությունը կսկսի Բագրա-

տունյաց հարստության անկման օրերեն‚ երբ հայ ժողովուրդի ծոցեն հոծ թիվով 

զանգվածներ սկսան հեռանալ Մայր Երկրեն ու այլուր փնտռել կյանքի և ինչքի 

ապահովություն։ Պատմության մեջ «Անիի գաղթականություն» անունով ծանոթ 

հոսանքն է‚ որ ռումեն հողին վրա ալ բերավ հայության մեծ թիվ մը։ Լեհաս-

տանեն և կամ ուղղակի Ղրիմեն իջնելով‚ հաստատվեցան անոնք Բուկովինայի‚ 

Մոլդավիո և Տրանսիլվանիո (Առտիալ) ռումանական երկրամասերուն վրա։ 

Այստեղ հիմնեցին զորավոր ու բարգավաճ գաղութներ‚ կառուցեցին եկեղեցիներ 

և ապրեցան ազգայնորեն կազմակերպված կյանք մը‚ որոշ շրջաններու մեջ 

վայելելով նույնիսկ քաղաքական-վարչական ինքնավարության առանձնաշնոր-

հումներ։ Սիրվեցան անոնք բնիկ ժողովուրդի և պետական իշխանությանց կողմե 

և գնահատվեցան որպես շինարար‚ օգտակար ժողովուրդ իրենց նոր հայրենիքին 

համար։ Եվ իրոք որ‚ մեր ժողովուրդը իր կարևոր նպաստը բերավ ռումեն երկրի 

տնտեսական‚ մշակութային և քաղաքական առաջդիմության ու ծաղկման։ 

Դարեր եկան ու անցան‚ փոթորկալի և խռովահույզ դարեր‚ որոնք տակավ 

հողմացրիվ ըրին օտար երկնքի տակ ապրող այդ հայությունն ալ։ Ճիշտ է‚ ռու-

մեն բարի հողը հայության համար եղավ հյուրընկալ ու ապահով և ռումանա-

հայությունը իր հոգեկան կապը երբեք չխզեց Սուրբ Էջմիածնի և Մայր Հայրենի-

քին հետ‚ և սակայն դարերը այնուամենայնիվ ավելի զորավոր եղան։ Քսաներորդ 

դարու սեմին‚ ռումանահայ երբեմնի հայաշատ քաղաքներուն մեջ‚ մնացորդներ 

միայն կային այդ հին գաղթականության‚ բոլորն ալ ռումանախոս‚ որոնք Եկե-

ղեցվո միջոցով հազիվ թե տակավին իրենց ազգային դիմագիծը կպահեին‚ դա-

վանելով ինքզինքնին որպես «լուսավորչական ռումեններ»։ 

Անցյալ դարու 90-ական թվականներին սկսավ դեպի Ռումանիա գալ հայ գաղ-

թականության նոր հոսանք մը‚ այս անգամ Արևմտյան Հայաստանեն‚ իբրև հե-

տևանք հայոց դեմ այնտեղ ի գործ դրված հալածանքներուն և կազմակերպված 

ջարդերուն։ Իսկ համաշխարհային առաջին պատերազմեն հետո‚ Մեծ Եղեռնեն 

վերապրող բազմահազար հայեր ևս ապաստան գտան Դանուբի խաղաղ ափե-
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րուն։ Այսպիսով ահա‚ ռումանահայ հին գաղութը նոր կենդանություն ստացավ և 

վերագտավ իր հայկական նկարագիրն ու գիտակցությունը։ Այդ գիտակցությու-

նը իր լրումին ու պայծառության հասավ մանավանդ նոր Ռումանիո՝ ժո-

ղովրդական դեմոկրատիայի շրջանին‚ երբ ռումանահայ ժողովուրդը իր հա-

յացքը ազատ ու անկաշկանդորեն ուղղեց դեպի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին և 

վերածնած Մայր Հայրենիք՝ Սովետական Հայաստան։ 

Դեմոկրատական Ռումանիո իշխանության ներքև‚ նոր կյանքի շրջան մը կապ-

րի ռումանահայությունը։ Իր համրանքով թեև փոքր է ան‚ սակայն Ռումեն Ժո-

ղովրդական Հանրապետության մեջ կգրավե իր ուրույն պատվավոր տեղը մյուս 

փոքրամասնություններու կողքին‚ վայելելով համակրանքը‚ հոգածությունն ու 

լիակատար պետական օժանդակությունը ռումեն ժողովուրդին և բարեխնամ 

կառավարության։ Ռումանիո մեջ հայոց թիվը ոչ ավելի է‚ քան քսանհինգ հազար 

հոգի‚ չհաշվելով Տրանսիլվանիո հռոմեադավան հունգարահայերը‚ որոնք մոտ 

երեք դար առաջ հեռացած ըլլալով Մայր Եկեղեցվո ծոցեն տխրահռչակ Նիկոլ 

Թորոսովիչի շրջանին‚ այժմ կորսնցուցած են հայ լեզուն ու հայ մշակույթը։ 

Ռումանահայ թեմի մեջ այժմ գործող հոգևորականներու թիվը տասն է. մեկ 

եպիսկոպոս թեմակալ առաջնորդ և ինը քահանա հայրեր։ Մնայուն քահանա չու-

նեցող եկեղեցիները պարբերաբար հովվական այցելությունը կընդունին մոտա-

կա քաղաքի հայ քահանային‚ հոգևոր մխիթարություն ստանալու համար։ Պետք 

է ըսել‚ թե հայությունը համախմբած է մանավանդ Բուխարեստ‚ Կոնստանցա և 

Կալաց‚ իսկ մնացյալ քաղաքներուն մեջ կապրին հինգեն մինչև տաս-քսան ըն-

տանիք։ 

Ռումանահայ թեմը կազմակերպված է և կգործե այժմ համաձայն պետության 

կողմե և 1949-ին վավերացված Թեմական կանոնադրության‚ որով ան լրիվ կեր-

պով կվայելե ամեն ազատություն և իրավունքներ՝ ինքնավար կերպով ապրելու 

և գործելու որպես Եկեղեցի‚ իբր ղեկավար հոգևոր վերին իշխանություն ունե-

նալով Սուրբ Էջմիածնի Ամենայն Հայոց Հայրապետությունը։ Ինչպես երկրի 

բոլոր կրոնական դավանությունները‚ մեր Եկեղեցին ևս կվայելե պետության 

նյութական օժանդակությունը‚ համաձայն վերոհիշյալ թեմական կանոնադրու-

թյան տրամադրություններուն։ Պետք է երախտագիտությամբ արձանագրել‚ թե 
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ռումանահայ պատմության մեջ առաջին անգամն է‚ որ Հայաստանյայց Եկեղե-

ցին պետության նյութական միջոցներեն կօգտվի‚ շնորհիվ դեմոկրատական 

Ռումանիո կառավարության՝ մեր ժողովուրդին հանդեպ ցուցաբերած այնքան 

բարյացակամ վերաբերմունքի մասին‚ չենք կրնար անտես առնել նաև ռումանա-

հայոց կրթական-մշակութային հաստատություններու և կազմակերպություննե-

րու վիճակը‚ նորաստեղծ պայմաններու մեջ։ Անոնք‚ որ քիչ թե շատ ծանոթ են 

գաղթաշխարհի մեր ազգային կյանքին‚ գիտեն թե ինչ մեծ ու երբեմն անհաղթա-

հարելի դժվարություններու առաջ կգտնվին դպրոցները‚ թերթերը‚ մշակութային 

կամ բարեսիրական հաստատությունները։ Ռումանահայ գաղութը‚ շնորհիվ պե-

տության խնամատար ոգիին ու անոր նյութական լայն աջակցության‚ ապահով-

ված է այսօր նաև կրթական-մշակութային տեսակետով։ 

Այսպիսի բարենպաստ պայմաններու մեջ է‚ որ կընթանա ռումանահայ կյանքը‚ 

ըլլա եկեղեցական‚ ըլլա ուսումնական ու ազգային-մշակութային տեսակետնե-

րեն։ Դեմոկրատական իշխանության ներքև հայությունը հեռու է առանձնացած‚ 

մեկուսացած կյանք մը ապրելե. ընդհակառակը ան կենդանի փոքրամասնու-

թյուն մը դարձած է ու գործոն կերպով կմասնակցի նոր Ռումանիո կառուցման‚ 

կատարյալ համերաշխությամբ և փոխադարձ հարգանքով ձեռք-ձեռքի տված 

ռումեն ժողովուրդի և մյուս փոքրամասնությանց հետ։ Ռումանահայ ժողովուրդը 

և Հայ Եկեղեցին առանձնապես աչքի կզարնեն իրենց հայրենասիրական գոր-

ծունեությամբ և խաղաղության համար մղվող պայքարին իրենց անվերապահ 

մասնակցությամբ։ Մեր Եկեղեցին‚ քրիստոնեական ու հայկական խոր գիտակ-

ցությամբ‚ հետևողականորեն կմասնակցի խաղաղության պաշտպանման բոլոր 

աշխատանքներուն և ձեռնարկներուն‚ Ռումեն Օրթոդոքս Եկեղեցվո և մյուս 

քույր դավանություններուն կողքին‚ թեմի առաջնորդը անդամ ըլլալով «Խաղա-

ղության պաշտպանության Ռումեն ազգային կենտրոնական կոմիտեին»։ Եվ 

տարբեր ալ չէր կրնար մտածել ու գործել մեր ժողովուրդն ու մեր եկեղեցին‚ 

վասնզի զավակներն ենք ժողովուրդի մը‚ որ իր պատմության դարավոր փորձով‚ 

ավելի քան ուրիշ ազգեր‚ գիտե ատել պատերազմը և ըղձալ կենսատու խաղա-

ղության‚ իր բովանդակ գիտակցությամբ ու իր բոլոր ուժերով»։ 
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Հունիսի 28. – Ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 161) արևմտահայերեն 

քաղվածաբար հրատարակում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի 

երկրորդ նամակը (ունի «Նամակ Երևանեն» վերնագիրը)‚ գրված նույն թվականի հունիսի 

10-ին‚ Երևանից և ուղարկված Բուխարեստ‚ մորը՝ Սիրանույշ Պալճյանին։ 

Նամակից. «Անցյալ կիրակի‚ Սուրբ Էջմիածնի տոնը ըլլալով‚ հանդիսավոր պա-

տարագ և Մաղթանքի արարողություն կատարվեցավ մայր Տաճարին մեջ։ Պա-

տարագեցի և քարոզեցի հավուր պատշաճի։ Վեհափառ Հայրապետն ալ ներկա 

էր։ Մեծ բազմություն կար և ընդհանուր ուրախ մթնոլորտ։ Առաջիկա կիրակի‚ 14 

հունիսին հրավիրված եմ պատարագելու Երևանի «Սուրբ Հովհաննես» եկեղե-

ցին։ Գրեթե ամեն օր Վեհափառին մոտ կըլլամ‚ ժամը 3-6‚ կեսօրվան ճաշին ալ 

սեղանակից Հայրապետական առատ սեղանին։ Վեհափառը առողջությամբ շատ 

լավ է և ինչպես միշտ‚ եռանդով ու լավատեսությամբ լեցուն‚ իր բոլոր ուժերով 

նվիրված է մեր ժողովուրդին և մեր վերածնված Մայր Հայրենիքին։ 

Առավոտները հյուրանոց ինձ կայցելեն ռումանահայ հայրենադարձներ‚ որոնք 

կպատմեն իրենց հայրենական կյանքի բարօրության և հաջողություններուն 

մասին։ Մխիթարիչ և ոգևորիչ է մանավանդ լսել երիտասարդներու խոսքը‚ 

որոնք սկսված են կարևոր տեղեր գրավել մեր հայրենիքի տնտեսական‚ գիտա-

կան‚ տեխնիկական և կամ մշակութային-գեղարվեստական կյանքին մեջ։ 

Անցյալ հինգշաբթի օր‚ Վեհափառին և այլ պաշտոնական անձանց հետ միասին 

այցելեցինք Սևանա լիճ‚ հոն մնալով մինչև երեկո։ Անշուշտ շռայլորեն ճաշակե-

ցինք պատվական իշխան ձուկը։ Բայց ինչ որ ինձ բացառիկ բավարարություն 

պատճառեց‚ մեր այցը եղավ՝ Սևանա ափին նորակառույց ստորերկրյա հիդրո-

էլեկտրակայանը։ Իջանք կայանի խորը՝ 112 մետր գետնի տակ‚ և տեսանք սովե-

տական տեխնիկայի հրաշալիքներեն մին‚ որ իր տեսակին մեջ միակն է աշ-

խարհի մեջ։ 

Հունիսի 8-ը այս տարի տոնական օր մը եղավ երևանցիներուն համար‚ երբ 

նորակառույց ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճին մեջ կազմակերպվեցավ համերգա-

յին մեծ երեկո մը‚ նվիրված Սովետական Միության անվանի կոմպոզիտոր‚ 

Ստալինյան մրցանակներու լաուրեատ Արամ Խաչատուրյանի հիսնամյա հոբել-
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յանին։ Մայրաքաղաքի մտավորականությունն ու աշխատավորությունը‚ ինչպես 

նաև ներկայացուցիչներ քույր հանրապետություններեն‚ ներկա էին տոնելու հայ 

ժողովուրդի մեծատաղանդ զավակը։ 

Ինձ համար անմոռանալի երեկո մը եղավ։ Հանդիսությունը բացավ արվեստի 

վաստակավոր գործիչ Տիգրանյանը‚ որը մոտ կես ժամ տևող մի խոսքով վեր հա-

նեց Արամ Խաչատուրյանի երաժշտական ստեղծագործական մեծ անձնավորու-

թյունը։ Հայ ժողովուրդը հպարտ է իր մեծահամբավ հարազատ զավակով։ 

Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

Հունիսի 30. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի պաշտոնական 

նամակը Կիսլովոդսկից Երևան‚ Եղիշե արքեպիսկոպոս Տերտերյանին և Վազգեն եպիսկո-

պոսին։ Երկու սրբազաններին տրվում է որոշակի հանձնարարություններ Մեծի Տանն Կի-

լիկիո կաթողիկոսի՝ առաջիկայում կայանալիք ընտրությունների կապակցությամբ։ 

Նամակը. «Ամենապատիվ Պատրիարքական տեղապահին Սաղիմա‚ Գերա-

շնորհ Տեր Եղիշե սրբազան արքեպիսկոպոսին և Գերապատիվ Տեր Վազգեն 

եպիսկոպոսի Պալճյան‚ առաջնորդի Ռումանահայ թեմին‚ հարազատաց Մայր 

Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի‚ ողջույն սիրո և օրհություն Հայրապետական։ 

Հայրապետական գրությամբս կարգում ենք երկանդամ հանձնաժողով նախա-

գահությամբ Ամենապատիվ Տեր Եղիշե սրբազան արքեպիսկոպոսի և անդա-

մակցությամբ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի։ 

Արգոյապատիվ հանձնաժողովիդ հանձնարարում ենք. 

1. Գրաբերիս բերած գրությունները զգուշությամբ բաշխել ըստ հասցեների։ 

2. Նկարագրել Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսի ընտրության նկատմամբ ցարդ կա-

տարված աշխատանքները բոլոր հոսանքների կողմից‚ ու տվյալ հարցի ներկա 

վիճակը‚ Մեզ ներկայացնելու համար։ 

3. Նախապատրաստական աշխատանքներ կատարել հասկանալու համար 

էջմիածնականների միասնականությունը և նոցա իրական ուժը։ 
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4. Խորհել ընտրող պատգամավորների ձայների հավելման մասին օրինական 

եղանակով‚ այն է՝ հոգևոր իշխանության միջոցով նոր ձևակերպումներ ստեղծել։ 

5. Ընտրական ժողովի հարմարագույն ժամանակը նշել։ 

6. Կիլիկիո Աթոռի միաբանության անհամաձայնությունները հարթել և կուռ 

միություն ստեղծել։ 

7. Եթե կան նոր առաջարկներ‚ իրազեկ անել Մեզ‚ հարմարագույն եղանակով։ 

Աղոթարար՝ 

Ծայրագույն Պատրիարք-Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 

Գեորգ Զ.»։ 

Նույն օրը. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի նամակը Կիս-

լովոդսկից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚  Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկո-

պոս Պալճյանին։ Տրվում են մի քանի հանձնարարություններ‚ կապված առաջիկայում Լի-

բանան մեկնելու հետ։ 

Նամակը. «Ձեր գործուղման աշխատանքները ավարտելուց և վերադառնալուց 

հետո‚ առաջարկվում է ներկայացնել Մեզ. 

1. Զեկուցագիր Մեր բոլոր գրավոր և բանավոր հանձնարարությունների և Ձեր 

կատարած աշխատանքների մասին։ 

2. Տրվում է Ձեզ հատկապես երթևեկության ճանապարհի ծախսերի համար 

մեկ հազար դոլար և Խորհրդային դրամով 4132 ռուբլի‚ որից երեք հարյուր 

դոլարը Ձեզ իբրև նվեր։ Առաջարկվում է դրամի հանդեպ հաշիվ ներկայաց-

նել։ 

Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց՝ 

Գեորգ Զ.»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5322 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հուլիսի 1. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը  ավարտելով իր 

աշխատանքային-հոգևորական գործունեությունը Մայր Հայրենիքում‚ Երևանից ինքնաթի-
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ռով մեկնում է Մոսկվա‚ այնտեղից Անթիլիաս (Բեյրութ‚ Լիբանանյան հանրապետություն) 

գնալու համար։ Մոսկվայում սրբազանը իջևանում է «Սավոյա» հյուրանոցում։ 

Վազգեն սրբազանի՝ դեպի Անթիլիաս կատարվող այս ուղևորությունը պաշտո-

նապես ձևակերպվում էր‚ որ նա պետք է մասնակցեր Կաթողիկոս Մեծի Տանն 

Կիլիկիո Գարեգին Ա. Հովսեփյանի մահվան տարելիցի առթիվ կատարվելիք սգո 

հանդիսավոր արարողությանը։ Սակայն ինչպես տեսանք‚ Գեորգ 6-րդ կաթողի-

կոսի կողմից նրան տրված էր նաև ուրիշ հանձնարարականներ‚ որոնցից  հիմ-

նականը՝ հանգամանորեն ծանոթանալ Անթիլիասի թեմում ծայր առած ներքին‚ 

հոգևորական-հասարակական իրարամերժ պայքարին‚ որն առանձնապես 

սրվել էր Գարեգին Կաթողիկոսի մահվանից հետո‚ և այդ մասին‚ համապա-

տասխան մեկնաբանություններով‚ զեկուցել Մայր Աթոռին։ 

Նույն տեղում։ 

Հուլիսի առաջին կես. – Մոսկվայում Վազգեն եպիսկոպոսը պաշտոնական այցելու-

թյուն է տալիս ՍՍՀՄ Մինիստրների Խորհրդին կից Եկեղեցական գործերի կոմիտեի նա-

խագահ Ի.Վ.Պոլյանսկուն։ Խոսակցության ժամանակ քննարկվում է Լիբանանյան վիզայի 

ստացման և նրա ձգձգման հետ կապվող հարցերը‚ որոնք ըստ հնարավորության փութով 

լուծելու համար Վ.Ի. Պոլյանսկին խոստանում է իր աջակցությունը։ Նման հանդիպումներ 

և բանակցություններ հետագայում կրկնվել են մի քանի անգամ։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ. № 5321 («Գրագրություն Ռումինիայի հայոց թեմի... մասին»)։ 

Մինչև հուլիսի 28. – Վազգեն եպիսկոպոսը Մոսկվայում այցելում է Ռումինական Ժո-

ղովրդական Հանրապետության դեսպանատուն‚ որտեղ արժանանում է բարեկամական և 

սիրալիր ընդունելության։ 

Նույն տեղում։ 

Հուլիսի 25. – Մոսկվայում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը 

պաշտոնական այցելություն է տալիս Ռուսական պրավոսլավ եկեղեցու հոգևոր առաջ-

նորդ‚ Ամենապատիվ Ալեքսի Պատրիարքին։ «Ամենապատիվ պատրիարքը շատ սիրալիր 

ընդունեց զիս և նվիրեց ականակուռ պանակե մը»։ Վազգեն եպիսկոպոսին ուղեկցում էր 

Մոսկվայի Հայկական թեմի ավագ քահանա Տ. Խաչատուր Տեր-Հարությունյանը։ 
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«Էջմիածին»‚ 1965թ. № 11-12‚ նոյեմբեր-դեկտեմբեր («Հանգիստ արժանապա-
տիվ Տ. Խաչատուր ավագ քահանա Տեր-Հարությունյանի»)։ 

Հուլիսի 27. – Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը‚ Մոսկվայում իրենց ուսումնառությունն 

անցկացնող Անդրանիկ սարկավագ Գալենտերյանի‚ Քաջիկ սարկավագ Գևորգյանի և 

Հենրիկ սարկավագ Ավետիսյանի հետ մեկնում են Համայն Ռուսիո հոգևոր կենտրոն Զա-

գորսկ քաղաքը (Մոսկվայից 75 կմ հյուսիս-արևելք)‚ «որտեղ նույնպես սիրալիր ընդունվե-

ցանք»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5321 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Ընդառաջելով մեր խնդրանքին‚ Հենրիկ սարկավագը‚ այժմ՝ Երևանի պետական հա-

մալսարանի գրաբարի դասախոս Հենրիկ Ավետիսյանը‚  պատմեց հետևյալը. «Մայր Աթոռի 

Ճեմարանում մեր ուսումնառությունն ավարտելուց հետո‚ մենք երեքով‚ Ամենայն Հայոց 

կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանի կամքով‚ ուղարկվեցինք Զագորսկ‚ հետագա կատարելա-

գործման համար‚ որտեղ և մնացինք ավելի քան մեկ տարի։ Ապա փոխադրվեցինք Մոսկվա 

և այստեղ շարունակեցինք մեր ուսումնառությունը‚ ղեկավար ունենալով ականավոր հա-

յագետ‚ բանասեր-պատմաբան‚ պրոֆ. Հովսեփ Կուսիկյանին։ Այդ ժամանակ էլ իմացանք‚ 

որ պաշտոնական այցով Մոսկվա է գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկո-

պոս Պալճյանը‚ որին անձամբ ես‚ անցողիկաբար գիտեի դեռ Էջմիածնից։ Այդ անցողիկա-

բար իմանալն էր‚ անշուշտ‚ պատճառը‚ որ քիչ թե շատ որոշակի բան ինձ մոտ չէր 

մտապահվել նրանից և դրա հետևանքով էլ սրբազանի մասին որևէ վերաբերմունք չունեի։ 

Սակայն Մոսկվայում‚ երբ մենք երեքով գնացինք նրան դիմավորելու‚ իմ տպավորությունը 

բոլորովին այլ‚ արդեն հիացական եղավ‚ և այդ տպավորությունը քանի գնաց‚ ամրա-

պնդվեց ու խորացավ։ Նախ՝ փառահեղ արտաքին ուներ և հանդարտ-ազդեցիկ պահվածք‚ 

որը միանգամից ուշադրություն է գրավում։ Շարժվածքի ու պահվածքի‚ դիմացինի հետ 

խոսակցություն վարելու ձևի կամ դիմացինին ունկնդրելու ժամանակ‚ եթե կարելի է այս-

պես ասել‚ նրա մոտ արքայական վարքագիծ կար։ Այդ էր պատճառը‚ որ նա անմիջապես 

կարողանում էր առինքնել դիմացինին։ Սրբազանի խոսքն էլ հանդիսավոր էր‚ լուրջ‚ ան-

հրաժեշտության դեպքում՝ հագեցած սրամիտ դարձվածքներով ու պատկերավոր համեմա-

տություններով։ Ընդհանրապես ասած՝ Վազգեն եպիսկոպոսը հումորով մարդ էր և մեզ՝ 

երիտասարդներիս հետ և մանավանդ ոչ պաշտոնական իրադարձությունների պայմաննե-

րում‚ սիրում էր կատակներ անել։ Մի անգամ Զագորսկում սրբազանը ցույց տվեց շենքերից 
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մեկի կամարը և հարցով դարձավ ինձ. «Ասորը ռուսերեն ի՞նչ կըսեն»։ «Арка»‚ – պատաս-

խանեցի ես։ Զարմացած նայեց ինձ. «Խենթեցա՞ր։ Ռուսները կամարին արքա՞ կըսեն»։ Նման 

կատակները‚ որոնք ի դեպ‚ նա անում էր շատ հաճախ‚ սկզբից իսկ մտերմություն ու հարա-

զատություն ստեղծեցին մեր միջև։ 

Այս բոլորի համամիասնությունն էր պատճառը‚ որ Զագորսկում մեզ ընդունեցին մեծ 

հարգանքով‚ Վազգեն սրբազանի հետ հանդիպումներ ունեցան ռուսական եկեղեցու մեկից 

ավելի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Խոսակցությունները‚ որքան հիշում եմ‚ հիմ-

նականում պտտվում էր եկեղեցական հարցերի‚ ռուս և հայ եկեղեցիների հարաբերու-

թյունների‚ արտասահմանյան հայկական թեմերի վիճակի և նրանց առաջիկա անելիքների 

շուրջ և ես ներքին ուրախությամբ նկատում էի‚ որ Վազգեն սրբազանի խելացի‚ տրամաբա-

նական պատասխանները հիացնում են դիմացիններին։ Նրա թողած տպավորությունն 

այնքան ուժեղ էր‚ որ շատ հետո‚ երբ սրբազանը վաղուց արդեն մեկնել էր Մոսկվայից‚ իմ 

ծանոթ ռուս հոգևորականները հանդիպելիս‚ անպայման հարցնում էին նրա մասին և 

չթաքցված հիացմունքով հավելում. «Ի՜նչ հմայիչ հոգևորական էր...»»։ 

Հուլիսի վերջ. – Վազգեն եպիսկոպոսը Անդրանիկ սարկավագ Գալենտերյանի‚ Քա-

ջիկ սարկավագ Գևորգյանի և Հենրիկ սարկավագ Ավետիսյանի հետ Մոսկվայում այցելում 

են քաղաքի հայկական գերեզմանոցը։ 

«Այցելեցի նաև մեր հայկական գերեզմանատունը‚ – Գեորգ Զ. Չորեքչյան կաթո-

ղիկոսին գրած իր նամակում նշում էր սրբազանը‚ – ուր այնքա՜ն գեղեցիկ հու-

շարձաններ և մեծանուն հայերու շիրիմները կան։ Ցավով տեսա այս առթիվ‚ թե 

գերեզմանատան եկեղեցին կիսավեր վիճակի մեջ է։ Մոսկվայի հայոց ջերմ փա-

փագն է՝ եկեղեցին նորոգել իրենց նյութական միջոցներով և այնտեղ կատարել 

հոգևոր պաշտամունքներ ի մխիթարություն հավատացյալներուն»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5321 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հետագայում ընդհանրացնելով իր տպավորությունները‚ Վազգեն սրբազանը գրում 

էր. «Մեծապես շահեկան է այցելել Մոսկվայի հայոց գերեզմանատունը‚ որն ըստ երևույթին 

մոտ երկու հարյուր տարվան հնություն ունի։ Կգտնվի քաղաքի ծայրամասերեն մեկուն մեջ‚ 

ռուսական շատ ընդարձակ գերեզմանատան մը դիմացը։ Հայոց գերեզմանատունը կամ 

«հանգստարանը»‚ ինչպես սովորություն է ըսել Կովկասի մեջ‚ կարմիր աղյուսե շինված 
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բարձր պարիսպներով շրջապատված‚ բավականին մեծ տարածություն մը կգրավե։ 

Մուտքին անմիջապես մոտը‚ ձախ կողմը կգտնվի նույն կարմիր աղյուսով կառուցված շենք 

մը‚ ուր կբնակի գերեզմանապահը իր ընտանիքով։ Շենքը օժտված է նաև ընդարձակ սրա-

հով մը‚ որտեղ երբեմն հոգեճաշեր կտրվին։ Մուտքեն ոչ շատ հեռու‚ դեպի աջ կողմը գերեզ-

մանին‚ կբարձրանա մատուռը‚ որ հաստակառույց շինություն մը ըլլալով‚ կրնա նաև իբրև 

եկեղեցի ծառայել։ 

Մոսկվայի հայոց գերեզմանատան մեջ‚ համեստ խաչ մը կրող գերեզմաններու կող-

քին‚ կան նաև բազմաթիվ մարմարակերտ‚ գեղեցիկ տապանաքարեր‚ խաչքարեր և դամբա-

րաններ։ Ոմանք գեղեցիկ հուշարձաններ են‚ պատմական կամ գեղարվեստական արժեք 

ներկայացնող։ Ահա գերեզմանաքարերը Մկրտիչ Էմինի‚ Ստեփաննոս Նազարյանցի‚ 

Սմբատ Շահազիզի‚ Ղազարոս Լազարյանցի‚ ուսուցչապետ Խալաթյանցի‚ Կարապետ 

Կոստանյանի‚ Մսեր Մսերյանցի և այլոց։ Սույն տապանաքարերեն ոմանք կկրեն հետևյալ 

քանդակված խոսքերը. «Երախտապարտ սրտով՝ հայոց հասարակությունը»։ Գերեզմանա-

տան ձախ կողմը‚ պարսպին մոտ կան երեք մատուռ-դամբարաններ‚ մեկը մյուսեն 5-6 

մետր հեռավորության վրա։ Առաջինը կպատկանի Մսրյան ընտանիքին‚ երկրորդը՝ Անան-

յանց‚ իսկ երրորդը՝ Գևորգ Քանանյանց ընտանիքներուն։ Այս երեք հուշարձաններն ալ‚ թեև 

ճարտարապետական տարբեր ձևերով հորինված‚ բայց հավասարապես հայկական ոճը 

մարմնավորող‚ քարե ու մարմարե քանդակված շատ գեղեցիկ կոթողներ են։ 

Իմ վրա առավելագույն խոր տպավորություն թողուց սակայն‚ անսովոր մեծությամբ‚ 

սև գրանիտյա հուշարձան մը‚ – կխորհիմ‚ թե ավելի քան վեց մեթր բարձրություն ունի‚ – 

որուն վրա կատարյալ արվեստով քանդակված է հայկական ոճով մեծ խաչ մը‚ հնադարյան 

մեծ համբավավոր խաչքարերու օրինակով։ Հայկական քանդակագործական արվեստի 

ճշմարիտ կոթող մըն է այս հուշարձանը»։ 

Վազգեն եպիսկ. Պալճյան «Հայրենի արևին տակ»‚ Բուխարեստ‚ 1954 թ.‚ էջ 

103-105։ 

Նույն ժամանակ. – Ի կատարումն կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանի կարգադրու-

թյան‚ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը Մոսկվայում երկու անգամ տեսակցություն է ունենում հա-

յագետ-բանասեր‚ դոկտոր-պրոֆեսոր Հովսեփ Կուսիկյանի հետ։ Սրբազանը խոսակցու-

թյուն է ունենում պրոֆ. Հ. Կուսիկյանի գիտական ղեկավարության ներքո իրենց ուսման 

հետագա կատարելագործումն անցկացնող՝ Էջմիածնից ուղարկված երեք ուսանողների՝ 
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Անդրանիկ սարկավագ Գալենտերյանի‚ Քաջիկ սարկավագ Գևորգյանի և Հենրիկ սարկա-

վագ Ավետիսյանի մասին։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5321 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հուլիսի 28. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի նամակը 

Մոսկվայից Կիսլովոդսկ «Նորին Ս. Օծության Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. 

Գեորգ Զ.-ին»։ Անդրադառնում է Լիբանանյան իր ուղևորության‚ Մոսկվայում սովորող՝ 

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնից ուղարկված երեք աբեղաների հետագա ճակատագրի և ֆինան-

սական զանազան խնդիրների հետ կապված հարցերին։ 

Նամակից. «Վեհափառ տեր. 

Ձերդ Սրբության հրամանով հուլիսի 1-ին Երևանեն ճամփա ելա դեպի Մոսկ-

վա‚ մեկնելու համար Անթիլիաս‚ Ձեր հանձնարարությունները կատարելու։ Ինչ-

պես հայտնի է Ձեզ‚ մեր նախասիրությունն էր‚ որ 8-10 օր Մոսկվայում մնալե հե-

տո‚ պիտի կարողանամ ճանապարհորդությունս շարունակել։ Սակայն ահա 

մոտ մեկ ամիսե ի վեր այստեղ եմ և տակավին ոչինչ ստուգապես հայտնի չէ‚ 

վասնզի‚ հակառակ կատարված կրկնակի դիմումներուն‚ ցարդ չէ ստացված 

Լիբանանյան վիզան։ 

Իմ այստեղ մնալու պարագան ունի բնականաբար նաև իր նյութական կողմը։ 

Ձերդ Սրբազնությունը ինձ տված էիք 3500 ռուբլի‚ որմե 1000 ռուբլի պահած եմ 

որպես ճանապարհածախս Մոսկվա-Պրագայի համար‚ իսկ մնացած 2500 ռուբ-

լին առ 2 հուլիս ծախսած եմ հյուրանոցի‚ ճաշի և այլ ծախքերու համար։ Խնա-

յելու համար Մայր Աթոռի դրամը‚ պահ մը մտածեցի մեկնել Բուխարեստ ու այն-

տեղ սպասել լիբանանյան վիզային‚ Ռումինիայից մեկնելու համար դեպի Անթի-

լիաս‚ սակայն թե ռումինական դեսպանատունը‚ և թե պ[արոն] Հրաչյա Գրիգոր-

յանը խորհուրդ տվին մնալ Մոսկվա և մի քիչ ևս սպասել։ 

Սակայն չեմ գիտեր‚ թե ինչ պետք է ընեմ‚ եթե սպասված վիզան երկար ուշանա։ 

Կփութայի Ձերդ Վեհափառության լուրջ ուշադրության հանձնել սույն պարա-

գան և խնդրել‚ որ հաճիք ինձ հեռագրով հայտնել Ձեր որոշումը‚ թե ինչ պետք է 

ընել‚ եթե վիզան չստացվի մինչև 1 օգոստոս։ Իմ այստեղ մնալու ժամանակը կօգ-
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տագործեմ այցելելով զանազան թանգարաններ‚ ցուցահանդեսներ և տեսարժան 

վայրեր։ Ցարդ պաշտոնական այցելություններ տվի Ռուսաց Ամենապատիվ 

Պատրիարք Ալեքսիին‚ պ[արոն] Ի. Պոլյանսկիին և Ռումին դեսպանատան։ 

Համաձայն Ձերդ Սրբության կարգադրության‚ երկու անգամ տեսակցություն 

ունեցա պրոֆ. Հովսեփ Կուսիկյանի հետ‚ ի մասին մեր երեք սարկավագներուն‚ 

որոնք այժմ Մոսկվայի մեջ կգտնվին։ Այս մասին կուզեմ Ձերդ Վեհափառության 

զեկուցանել հետևյալները. 

1. Մեր սարկավագները‚ այսինքն՝ Անդրանիկը (իմա. Գալանտերյան)‚ Քաջիկը 

(իմա. Գևորգյան) և Հենրիկը (իմա. Ավետիսյան. Ս.Շ.) կաշխատին իրենց թե-

մաներուն վրա ամեն օր‚ մի քանի ժամ կարդալով Լենինյան գրադարանը ու 

շաբաթը մեկ անգամ երկու ժամով (ամեն մեկը առաձին) կերթան պրոֆ. 

Կուսիկյանի մոտ ցուցմունքներ ստանալու համար։ 

2. Երեքն ալ բավարար չափով կտիրապետեն ռուսերեն լեզվին‚ ռուսական աղ-

բյուրներեն օգտվելու համար։ 

3. Պ. Պրոֆեսորի կարծիքով նպատակահարմար չէ‚ որ առաջիկային սարկա-

վագները շարունակեն Զագորսկ ուսանել։ 

4. Սարկավագները իրենք ևս չեն կամենար Զագորսկ մնալ‚ այլ կփափագեն 

իրենց թեմաներու վրա աշխատիլ Մոսկվայի մեջ‚ պրոֆ. Կուսիկյանի ղեկա-

վարության տակ։ Հենրիկն է միայն‚ որ փափագ ունի շարունակելու ուսումը 

Զագորսկի լսարանը‚ եթե Ձերդ Վեհափառությունը կարգադրություն ընե 

այդ մասին։ 

5. Սարկավագներու աշխատանքի այս շրջանը կրնա տևել մինչև սեպտեմբեր 

ամիս‚ որմե հետո պրոֆ. Կուսիկյանը օդափոխության պիտի մեկնի բուժ-

ման համար. կտառապի սրտի հիվանդութենե։ 

6. Թույլ տվեք այս առթիվ հայտնել իմ անձնական կարծիքը‚ թե՝ սարկավագնե-

րը երեքն ալ կամ պետք է իրենց ուսումը շարունակեն Զագորսկ‚ և կամ 

պետք է վերադառնան Սուրբ Էջմիածին ու այնտեղ շարունակեն աշխատել 

իրենց թեմաներուն վրա‚ ի հարկին օգտվելով Երևանի Պետական գրադա-

րանեն։ Զագորսկ իրենց ուսանողությունը շարունակելու պարագային‚ 

պետք է թելադրել իրենց որոշակի կերպով‚ որ պարտադիր կերպով հետևեն 
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աստվածաբանության («Դոգմատիկա»)‚ Ս. Գրոց մեկնության‚ Հայրագիտու-

թյան («Պատրոլոգիա»)‚ Հովվական աստվածաբանության և Բարոյագիտու-

թյան դասընթացներուն։ Այս ուղղությամբ պետք է դասախոսություններ 

լսեն և համապատասխան գրականություն կարդան‚ ոչ թե հարևանցի‚ այլ 

գիտությունը յուրացնելու նպատակով։ 

Անհամբեր սպասելով Ձերդ Սրբության հրահանգին‚ կմաղթեմ Ձեզ լիակատար 

առողջություն որդիական ամենախոնարհ սիրով՝ 

Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5321 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Օգոստոսի 4. – Մոսկվայում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը  

հերթական հանդիպումն է ունենում ՍՍՀՄ Մինիստրների  Խորհրդին կից Եկեղեցական 

գործերի կոմիտեի նախագահ Ի.Վ. Պոլյանսկու և Մոսկվայի Ռումինական դեսպանատան 

ներկայացուցչի հետ։ «Որոշեցինք‚ որ վիզա սպասեմ մինչև ամսի 10-ը (Լիբանան մեկնելու 

համար. Ս.Շ.) և մինչ այդ օրը չստացվելու պարագային՝ մեկնեմ Բուխարեստ և հոն սպա-

սեմ լիբանանյան վիզան‚ այնտեղեն մեկնելու համար դեպի Անթիլիաս»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 5321 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Նույն օրը. - Վազգեն եպիսկոպոսի նամակը Մոսկվայից Կիսլովոդսկ‚ «Նորին Սուրբ 

Օծության Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ 

Նամակից. «Վեհափառ Տեր. 

Կհաստատեմ իմ 28 հուլիս 1953 թվակիր նամակը և այսու‚ ցավ ի սիրտ կուգամ 

հայտնելու թե՝ տակավին չէ ստացված լիբանանյան վիզան‚ որով ստիպված եմ 

մնալ Մոսկվա և սպասել։ Երեկ երեկո փորձեցի Ձերդ Վեհափառության հետ հե-

ռախոսով խոսել‚ բայց ինձ պատասխանեցին Ձեր սանատորիայեն‚ թե տկար եք 

և չեք կրնար հեռախոսի մոտ գալ։ Մեծ մտահոգություն պատճառեց ինձ այս 

խոսքը և կսիրեմ հուսալ‚ թե անցողակի տկարության մը մասին է խոսքը և թե 

Դուք առողջ եք կատարելապես։ 

Ձերդ Սրբության մաղթելով քաջառողջություն‚ այսու վերստին Ձեր ուշադրու-

թյունը կհրավիրեմ հետևյալ հարցերուն վրա։ (Նամակի շարունակության մեջ 

սրբազանը հանգամանորեն զեկուցում է Վեհափառ Հայրապետին այն բոլոր 

ծախսերի մասին‚ որոնք կատարել է ինքը Մոսկվայում մնալու շուրջ մեկ ամսվա 
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ընթացքում‚ ինչպես նաև թվարկում է առաջիկայում իր անելիքները‚ որոնք 

դարձյալ կապված են «դրամային գործողություններու հետ». Ս.Շ.)։ Կխորհիմ‚ թե 

լավ կըլլա‚ որ կենտրոնեն կարգադրություն մը ըլլա‚ որպեսզի ի հարկին Բուխա-

րեստի Խորհրդային դեսպանատունը իր միջոցներով օգնե մեզ՝ դեպի Անթիլիաս 

իմ ճանապարհորդության կապակցությամբ։ 

Մաղթելով Ձերդ Վեհափառության լիակատար առողջություն և գործոց հաջո-

ղություն‚ մնամ որդիական անխառն սիրո և հարգանքի զգացումներով՝ 

Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

Նույն տեղում։ 

Օգոստոսի 7. – Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի հեռագիրը Մոսկվայից Կիսլովոդսկ‚ Ամե-

նայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Զեկուցում է մի քանի «դրամական գործողու-

թյունների» մասին‚ որը կատարել է ինքը վերջերս‚ ավելացնելով‚ որ իր մոտ եղած «դոլար-

ներու և նամակներու» վերաբերյալ որևէ կարգադրություն ոչ դեսպանատնից և ոչ էլ Վե-

հափառ Հայրապետից դեռ չի ստացել։ Տեղեկացնում է‚ որ երկուշաբթի‚ այսինքն՝ օգոստոսի 

10-ին դուրս է գալու Մոսկվայից և մեկնելու է Բուխարեստ։ 

Նույն տեղում։ 

Օգոստոսի 9. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի նամակը 

Մոսկվայից Կիսլովոդսկ «Նորին Ս. Օծության Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. 

Գեորգ Զ.-ին»։ 

Նամակից. «Վեհափառ Տեր. 

Այսու կհաստատեմ իմ 28 հուլիս և 4 օգոստոս 1953 թվակիր նամակներն ու 4 

օգոստոս‚ 6 օգոստոս և 7 օգոստոս 1953 թվակիր հեռագիրները‚ ուղղյալ Ձերդ Վե-

հափառության‚ ի մասին իմ ճանապարհորդության հետ կապված հարցերուն։ 

Օգոստոսի 6-ին ստացա Ձերդ Սրբազնության հեռագիրը‚ որով կկարգադրեք 

Բուխարեստ վերադառնալ և այնտեղ սպասել լիբանանյան վիզային։ 

Օգոստոս 7-ին‚ երեկոյան ժամը 8-ին հեռախոսով կապվելով «Նարզան» սանա-

տորիայի հետ‚ ստացա Ձեր Վեհափառության հրահանգը‚ որ մոտս գտնվող 

գրություններն ու հազար դոլարը հետս միասին տանեմ‚ Ձեր հանձնարարու-

թյունները կատարելու համար Անթիլիաս մեկնելու պարագային։ Արդ ամեն ինչ 

պարզված ըլլալով‚ եթե Տերը կամենա‚ վաղը‚ 10 օգոստոսին‚ օդանավով կմեկնեմ 

դեպի Բուխարեստ 
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Այս առթիվ թույլ տվեք‚ որ Ձերդ Սրբության ներկայացնեմ նյութական հաշ-

վետվությունը Մոսկվա‚ իմ կատարած ծախսերու կապակցությամբ։ (Այնուհետև 

ներկայացվում է Երևանից դուրս գալուց հետո մինչև հիշյալ նամակի գրությունն 

ընկած ժամանակահատվածում կատարված բոլոր տիպի տնտեսական ծախսե-

րի մանրամասն ու խնամքով կազմված հաշվետվությունը. Ս.Շ.)»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5311 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Օգոստոսի 10. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը ինքնաթիռով 

դուրս է գալիս Մոսկվայից և ուղևորվում է Բուխարեստ՝ իր պաշտոնատեղին։ Սրբազանը 

նույն օրը հասնում է Բուխարեստ։ 

«Համաձայն Ձերդ Սրբության հրահանգին‚ – Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գե-

որգ Զ. Չորեքչյանին ուղղված նամակում գրում էր Վազգեն սրբազանը‚ – օգոս-

տոս 10-ին վերադարձա Բուխարեստ օդային ճանապարհով։ Օդակայան զիս ըն-

դունելու եկած էին ռումեն դավանությանց մինիստրի ներկայացուցիչը‚ քահա-

նայից դասը և մեր եկեղեցական-ազգային իշխանություններու անդամները»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5322 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Օգոստոսի 11. – Թեմի առաջնորդ «Վազգեն սրբազան ընդարձակ զեկույց մը ներկա-

յացուց եկեղեցական-ազգային իշխանություններու առաջ իր՝ Խորհրդային Հայաստան և 

Էջմիածին կատարած ճանապարհորդության և աշխատանքներու կապակցությամբ»։ 

«Էջմիածին»‚ 1953թ. № 11-12‚ նոյեմբեր-դեկտեմբեր («Տպավորություններ Սո-
վետական Հայաստանեն»)։ «Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 169‚ օգոստոսի 23 («Տպավո-

րություններ Սովետական Հայաստանեն»)։ 

 

Օգոստոսի 12. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը ներկայանում 

է Ռումինական հանրապետության Դավանանքների մինիստր պրոֆ. Կոստանտինեսկու-

Յաշին և զեկուցում է նրան դեպի Մայր Աթոռ իր կատարած ճանապարհորդության մասին։ 

«Պարոն մինիստրին ներկայացուցի Ձերդ Վեհափառության ողջույնը և օրհնու-

թյունը‚ – հետագայում կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանին ուղղված նամակում 

գրում էր Վազգեն սրբազանը‚ – ուղղված Ռումինական Ժողովրդական Հանրա-

պետության բարեխնամ կառավարության և ռումին ժողովուրդին։ Պարոն Մի-

նիստրը շատ գոհ մնաց և խնդրեց‚ որ առաջին առիթով Ձեզ ներկայացնեմ իր 

շնորհակալությունը։ 
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Պարոն Մինիստրին հայտնեցի նաև իմ՝ դեպի Մերձավոր Արևելք ուղևորվելու 

ծրագրի մասին‚ խնդրելով‚ որ Դավանությանց Մինիստրությունը բարեհաճի ան-

հրաժեշտ միջոցները ձեռք առնել‚ որպեսզի ստացվին հարկ եղած վիզաները և 

մոտս գտնվող հազար դոլարը ռումեն պետական դրամատունը ի պահ տվի‚ իմ 

տրամադրության տակ։ Պարոն Մինիստրը‚ ընթացք տալով իմ դիմումին‚ կար-

գադրեց‚ որ անհրաժեշտ բոլոր ձևակերպումները կատարվին»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5322 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Օգոստոսի 13. – Վազգեն եպիսկոպոսի հեռագիրը Բուխարեստից Կիսլովոդսկ‚ Ամե-

նայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին. «Ողջամբ հասա Բուխարեստ։ Սպա-

սում եմ վիզայի։ Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

Նույն տեղում։ 

Օգոստոսի 14. – Բուխարեստի «Ստեփան Շահումյան» մշակութային տան նախա-

ձեռնությամբ‚ մշակութային տան դահլիճում և «խուռն բազմության մը ներկայության» տե-

ղի է ունենում Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի մեկ ժամ տևող հրապարակային դասախոսությունը‚ 

նվիրված Մայր Հայրենիք կատարած վերջին ուղևորությանը։ «Հայ մշակույթի տան» նա-

խագահ դոկտ. Գրիգոր Բամպուքճյանի բացման համառոտ խոսքից հետո‚ խոսք է վերցնում 

Տ. Վազգեն սրբազանը։ 

«Սիրտս լեցուն հայրենական անուշ հույզերով‚ ձեզ կբերեմ բոլորիդ խանդա-

վառ ողջույններ մեր Խորհրդային Մայր Հայրենիքեն և օրհնությունը Հայրապե-

տական Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոսի։ Վերստին երջանկությունը 

ունեցա այցելելու մեր Մայր Հայրենիքը ու Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը և տեսնելու 

մեր վերածնած ու ծաղկյալ հայրենիքի պայծառ դեմքը։ 

Մեծ ուրախություն է ինձ համար ավետել Ձեզ‚ թե՝ մեր ալեզարդ Վեհափառ 

Հայրապետը իր 85 տարիներու բեռան տակ‚ քաջառողջ է և առույգ‚ կորովի ու 

լավատես‚ աննկուն իր հավատքին մեջ դեպի Հայաստանյայց եկեղեցվո ու հայ 

ժողովուրդի ոսկի ապագան։ Ամենայն Հայոց Հայրապետի ծրագիրն ու իղձն է‚ որ 

Մերձավոր Արևելք ուղևորվելով‚ մեր հավատացյալ ժողովուրդին տանիմ Հայ-

րապետական օրհնություններու հետ միատեղ՝ սիրո և խաղաղության խոսքը 

Հայաստանյայց եկեղեցվո միասնականության‚ առաջնորդված վերածնված Մայր 

Հայրենիքի լույս գաղափարներով»։ 
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Սրբազան հայրը ապա մանրամասնորեն պատմեց մեր հայրենադարձ հայրե-

նակիցներու բարգավաճ ու երջանիկ կյանքի մասին‚ ընդգծելով հատկապես 

փայլուն հաջողություններ երիտասարդ սերունդին և ուսանողության։ Այս խոս-

տումնալից երիտասարդ մտավորականության մեջ‚ իրենց ձեռք բերած գիտա-

կան կոչումներով և աշխատանքի արդյունքներով‚ առաջին շարքի վրա կգտնվին 

Գևորգ Տիրացյանը և Սուրեն Գոլանճյանը պատմագիտության մեջ‚ Տիգրան և 

Մասիս Մանուկյան եղբայրները‚ Կայծակ Աթանասյանը‚ Հակոբ Առաքելյանը‚ 

որպես ուսուցիչներ ֆրանսերեն և իսպաներեն լեզվի և շատ ուրիշներ։ 

Սրբազան հայրը իր խոսքերը վերջացուց‚ ըսելով. «Հայրենադարձ երիտասար-

դի մը փայլուն հաջողությունները առանձնապես հուզում և ուրախություն պատ-

ճառեց ինձ։ Մոսկվայի հռչակավոր «Կոլոննի զալի» մեջ երգեց նաև Բեյրութեն 

հայրենադարձ Լևոն Կեողլանյանը։ Անոր կյանքի պատմությունը և իր այսօրվան 

փառքը կխորհրդանշեն հայ ժողովուրդի վերածնունդը և բարգավաճ ու հառա-

ջադեմ կյանքի ընթացքը՝ շնորհիվ ռուս մարդասեր և մեծահոգի ժողովուրդի եղ-

բայրական անվերապահ աջակցության և Խորհրդային իշխանության ստեղծած 

օգտաշատ պայմաններուն»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 169‚ օգոստոսի 23 («Տպավորություններ Սովետական 

Հայաստանեն»)‚ № 170‚ օգոստոսի 30 («Դասախոսություն»)։ 

 

Օգոստոսի 14-16. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը 

Ռումինական օրթոդոքս եկեղեցու Պատրիարք Ժուստինյան հոր և հոգևոր մյուս դավանու-

թյանց պետերի ներկայացուցիչների հետ‚ մասնակցում է Բուխարեստում տեղի ունեցող 

ուսանողների և երիտասարդության համաշխարհային չորրորդ փառատոնի պաշտոնա-

կան հանդիսություններին։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5322 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Օգոստոսի 16. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում Սուրբ Աստվա-

ծածնի օրվա տոնակատարության առթիվ թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոսը հանդի-

սավոր Սուրբ Պատարագ է մատուցում «արտասովոր մեծ բազմության ներկայությամբ»։ 

«Այստեղ ևս‚ – Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանին գրած նամա-

կում գրում էր Վազգեն սրբազանը‚ – ներկա էին արտասահմանեն ժամանած հայ 

երիտասարդներ։ Մեր հավատացյալ ու հայրենասեր ժողովուրդը երկյուղածու-

թյամբ և անհուն մխիթարությամբ ընդունեց Ձերդ Սուրբ Օծության հայրապե-
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տական օրհնություններն ու սիրո ողջույնը և անսահման ուրախությամբ լսեց 

մեր Մայր Երկրի՝ Խորհրդային Հայաստանի առաջընթաց ու երջանիկ կյանքի 

մասին»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5322 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Օգոստոսի 22. - Բուխարեստի Պետական օպերայի դահլիճում տեղի է ունենում հան-

դիսավոր նիստ‚ նվիրված հիտլերյան ֆաշիզմի լծից Ռումինիայի ազատագրման 9-րդ տա-

րեդարձին։ Հանդիսավոր նիստին‚ որպես հայկական համայնքի ներկայացուցիչ‚ հրավիր-

ված էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 170‚ օգոստոսի 30 («Հանդիսավոր նիստ‚ նվիրված 

Ռումանիո ազատագրման 9-րդ տարեդարձին»)։ 

 

Օգոստոսի 23. – Բուխարեստի կենտրոնական հրապարակում տեղի է ունենում զին-

վորական-ժողովրդական մեծ տողանց‚ նվիրված հիտլերյան ֆաշիզմի լծից Ռումինիայի 

ազատագրման 9-րդ տարեդարձին։ Հանդիսավոր արարողությանը‚ Ռումինահայ թեմի 

անունից‚ հրավիրված էր առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ Հանդիսավոր մասի ավար-

տից հետո‚ «երեկոյան՝ պաշտոնական ընդունելություն‚ որ տեղի ունեցավ Ռումինական 

Ժողովրդական Հանրապետության նախարարաց խորհրդի շքեղ դահլիճներուն մեջ»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5322 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Օգոստոսի 29. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի նամակ-զե-

կուցագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Նորին Սուրբ Օծության‚ Ամե-

նայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Հանգամանորեն զեկուցում է իրեն 

վստահված թեմի վիճակի և իր ծավալած հոգևոր-մշակութային գործունեության մասին։ 

Նամակից. «Վեհափառ Տեր. 

Ինչ կվերաբերի Լիբանանյան վիզային‚ սպասողական վիճակի մեջ եմ։ Առայժմ 

ոչ մի հուսադրիչ նշան չկա։ 

Հինգշաբթի‚ 14 օգոստոսին‚ «Ստ. Շահումյան» հայ մշակույթի տան հրավերով‚ 

խուռն բազմության մը ներկայության‚ դասախոսություն մը ըրի‚ մեր հայրենա-

կարոտ ժողովուրդին ներկայացնելով մեր Մայր հայրենիքի ներկա բարգավաճ 

ու ծաղկյալ վիճակը։ Սույն դասախոսության ներկա էին նաև բազմաթիվ արտա-

սահմանեն եկած հայ երիտասարդ-երիտասարդուհիներ‚ որոնք Բուխարեստ 

կգտնվին մասնակցելու համար Երիտասարդության միջազգային ֆեստիվալին։ 
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Ինչպես ծանոթ է Ձերդ Վեհափառության‚ օգոստոսի 2-16 Բուխարեստի մեջ տե-

ղի ունեցավ Երիտասարդության միջազգային ֆեստիվալը‚ խաղաղության նշա-

նաբանին տակ։ Մասնակցեցան 110 երկրներե եկած ավելի քան 40 000 երիտա-

սարդներ։ ՈՒրախալին այն էր ինձ համար‚ որ այդ հյուրերուն մեջ կային ավելի 

քան 150 հայ երիտասարդ-երիտասարդուհիներ (50 հայեր Լիբանանեն‚ 70 Ֆրան-

սայեն‚ 6 Պարսկաստանեն‚ 4 Բուլղարիայեն‚ Եգիպտոսեն ու Բրազիլիայեն)։ 

Բնականաբար‚ բազմաթիվ հայ երիտասարդներ կգտնվեին նաև Խորհրդային 

բազմանդամ պատվիրակության մեջ։ Բոլորն ալ խանդավառ հայրենասեր երի-

տասարդներ էին‚ որոնք‚ ինչպես վերև հիշեցի‚ հաճախ կայցելեին մեր ազգային-

եկեղեցական հաստատությունները և ներկա կգտնվեին զանազան հանդեսներու 

և դասախոսություններու։ Անոնցմե շատեր ինձ մոտ եկան ոգևորիչ բարի լուրեր 

ստանալու համար մեր վերածնված Մայր Հայաստանեն։ Լիբանանեն եկողնե-

րուն մեջ կային մի քանի ազգայիններ‚ որոնք‚ իրենց ըսելով‚ գործոն աշխա-

տողներ են հայրենասիրության գծով։ Հետաքրքրական եղավ մանավանդ իմ տե-

սակցությունը պարոն Վահրիճ Ճերեճյանի‚ օր. Մարի Պոզապալյանի և պարոն 

Հակոբ Մերմերյանի հետ‚ որոնք որոշ տեղեկություններ տվին ինձ Անթիլիասի և 

Բեյրութի եկեղեցական-ազգային կյանքի կապակցությամբ։ Պարոն Վահրիճ ինձ 

հայտնեց‚ թե ինք գործոն պայքարող մըն է։ Պարոն Մերմերյանը առաջադիմա-

կան պայքարողներու պարագլուխներեն է‚ իսկ օր. Մարի Պոզապալյան՝ շնոր-

հալի երգչուհի մը‚ ոգևորված եկեղեցասեր ու հայրենասեր անձ մը‚ հառաջադի-

մասեր‚ որ Բեյրութի մեջ «Էջմիածին» ամսագրի կորովի տարածողներեն է։ 

Պարոն պրոֆ. Աբրահամյան լավ ծանոթ է այս օրիորդին։ Սույն տեսակցություն-

ներեն հետևյալ տեղեկությունները ստացա‚ որոնք նույնությամբ կհաղորդեմ 

Ձերդ Սրբության 

1. Լիբանանի մեջ կաթողիկոսական ընտրության շուրջ կուսակցական հակա-

մարտությունները կշարունակվին նույն ուժգնությամբ։ Կուսակցություննե-

րը‚ քաջալերված պետական իշխանության կողմե‚ նույն հետևողությամբ 

կշարունակեն իրենց պառակտողական աշխատանքները‚ ուղղված հայ 

եկեղեցվո միասնականության դեմ‚ իրենց թեկնածուի ընտրության պարա-

գային նպատակ ունենալով Սփյուռքի հայությունը անջատել Մայր Աթոռ 
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Սուրբ Էջմիածնեն։ Կուսակցականներու պաշտոնապես հայտարարված 

թեկնածուն Տ. Զարեհ եպիսկոպոսն է։ 

2. Բեյրութի մեջ հայրենասիրական-ժողովրդական հոսանքները՝ Ձախ հնչակ-

յաններ‚ Ռամկավարներ‚ Առաջադիմականներ‚ «Վերածնունդ»‚ «Հ.Մ.Մ.» և 

այլք‚ իրենց ներկայացուցիչներով‚ կազմած են միացյալ մարմին մը՝ «Դե-

մոկրատական ճակատ» անվան տակ և միասնաբար կգործեն ազգային-

եկեղեցական հարցերու նկատմամբ‚ որոնց շարքին նաև կաթողիկոսի ընտ-

րության կարևոր հարցը։ Այս բոլոր ժողովրդական հոսանքները անայլայլ 

կերպով կուսակցականներու դեմ կանգնած են և կպաշտպանեն հայ եկե-

ղեցվո միասնականության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնա գերագույն հե-

ղինակության գաղափարները։ 

3. Ապրիլ 15-ին‚ արտաքին ազդեցություններու ներքև‚ Գեր. Տեր Խադ սրբազա-

նը մտադիր է ազգային-եկեղեցական ժողով գումարել կաթողիկոսի ընտ-

րության շուրջ որոշումներ առնելու նպատակավ‚ այսինքն՝ թեկնածուներու 

ցանկի պատրաստություն և ընտրության թվականի ճշտում։ Ժողովրդական 

հոսանքները իմանալով այս մասին‚ բազմաթիվ պատվիրակություններ 

կուղարկվին Գեր. Խադ սրբազանի մոտ‚ բացատրելով սույն որոշման միա-

կողմանի և վնասակար ըլլալու հանգամանքը և պահանջելով այդ որոշու-

մին չգործադրվիլը։ Եվ իրոք‚ Խադ սրբազան‚ անդրադառնալով‚ թե սխալ մը 

ըրած պիտի ըլլա և ինքն իսկ զոհ պիտի երթա կուսակցական դավերուն‚ 

կհրահանգե նման ժողով չգումարել։ 

4. Նույն ամսվան մեջ տեղի կունենա ուրիշ շարժում մը ևս։ Շուրջ քառասուն 

մեծահարուստ անկուսակցական ազգայիններ‚ երկար խորհրդակցություն-

ներե վերջ‚ կորոշին անխախտ պահել հայ եկեղեցվո միասնականությունը և 

չբաժնել Անթիլիասը Սուրբ Էջմիածնեն և իրենց կարծիքով‚ բոլոր հոսանք-

ներուն բավարարություն տված ըլլալու համար‚ առաջարկ կներկայացնեն 

կաթողիկոս ընտրել Խաչ սրբազանը և տեղապահ ընտրել Զարեհ եպիսկո-

պոսը (տեսակ մը աթոռակից)։ Այս առաջարկին‚ սակայն‚ համաձայն չեն 

ըլլար ոչ դեմոկրատական ճակատը և ոչ ալ կուսակցությունները‚ որոնք 

որոշած են Զարեհ եպիսկոպոսը ընտրել կաթողիկոս։ Իսկ «Դեմոկրատական 

ճակատը» կփափագի կաթողիկոս ընտրել Տ. Խադ սրբազանը‚ գիտնալով 



574 
 

մանավանդ‚ որ Սուրբ Էջմիածնա ցանկությունն ալ ադ է։ Անցյալ տարի 

թաղման առթիվ Գեր. Տեր Վահան սրբազան հայրը հայտնած է եղեր անոնց‚ 

թե Մայր Աթոռի համար ցանկալի կըլլա Խադ սրբազանի ընտրությունը։ 

5. Պարոն Վահրիճ Ճերեճյան հայտնեց նաև‚ թե Լիբանանի վերոհիշյալ «Դե-

մոկրատական ճակատի» կողմե պարտականություն ունի ինձ հայտնելու 

թե՝ կընդունի՞մ իմ թեկնածությունը դնել կաթողիկոսական ընտրության առ-

թիվ։ Ինձ համար բոլորովին անսպասելի այս հարցումին պատասխանեցի 

թե՝ ես ի վիճակի չեմ որևէ պատասխան տալ այդ մասին‚ առանց Մայր Աթո-

ռի գիտության‚ իսկ ինչ կվերաբերի իմ անձնական տրամադրություններուն‚ 

ըսի թե‚ ես շատ գոհ եմ տեղես և որևէ ցանկություն չունիմ հեռանալու Ռո-

մանահայ թեմեն‚ որուն վրա ձեռնադրված իսկ եմ։ 

(Նամակի շարունակության մեջ Վազգեն սրբազանը հայտնում է կաթողիկո-

սական վիլլայի շինության համար իր թեմի կողմից առաքված ատաղձի տե-

սակի‚ չափերի‚ գների մասին մանրամասն տեղեկություններ‚ ապա առաջար-

կում է մի քանի գործնական միջոցներ այդ փայտանյութը հնարավորինս ան-

վտանգ Խորհրդային Հայաստան հասցնելու համար)։ 

Մաղթելով Ձերդ Սուրբ Օծության լիակատար առողջություն‚ մնամ որդիական 

ամենախոնարհ զգացումներով՝ 

 (կնիք)     Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

Նույն տեղում։ 

Օգոստոսի 31. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի նամակը Բու-

խարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չո-

րեքչյանին։ Տեղեկացնում է‚ որ Լիբանանի կառավարությունը մերժել է իրեն անցաթուղթ 

(վիզա) տալ՝ այդ երկիրը մեկնելու համար և հետևաբար իր ուղևորությունը այնտեղ չի կա-

յանալու։ Այս կապակցությամբ հայտնում է իր նկատառումները և խնդրում է կաթողիկոսին 

տեղեկացնել թե՝ «ներկա կացության առաջ արդյոք ի՞նչ կխորհի Ձերդ Վեհափառությունը»։ 

Խնդրում է իրեն հայտնել‚ թե ինչպես տնօրինի իր մոտ գտնվող «գրությունները և մեկ հա-

զար դոլար գումարը»։ 

Նույն տեղում։ 

Սեպտեմբերի 27. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի ղեկավարությամբ տեղի է ունենում 
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Բուրգազի (Բուլղարիա) հայկական եկեղեցու սպասավոր Տիգրան Խաչատուրյանի քահա-

նայական ձեռնադրությունը և օծումը։ Օծման արարողության սկզբում Վազգեն եպիսկոպո-

սը հանդես է գալիս հավուր պատշաճի քարոզով։ 

«Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 174‚ սեպտեմբերի 27 («Քահանայական ձեռնադրու-

թյուն»)։ 

 

Սեպտեմբերի 28. – Բուխարեստում‚ երկարատև հիվանդությունից հետո‚ վախճան-

վում է մշակութային-հասարակական գործիչ Աղավնի-Դերենիկ Դանիելյանը։ Ի թիվս այ-

լոց‚ հանգուցյալի հարազատներին հեռագրով ցավակցել է Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. 

Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Շնորհալիք» խորագիրը կրող կարճառոտ պատասխանում հանգուցյալի հա-

րազատները հետևյալն են գրել. «Դանիելյան և Զահարիա ընտանիքները իրենց 

խորին շնորհակալությունը կհայտնեն Տ. Վազգեն եպիսկոպոսին և բոլոր անոնց‚ 

որոնք անձամբ‚ հեռագրով կամ նամակով‚ իրենց ցավակցությունները հայտնե-

ցին Աղավնի-Դերենիկ Դանիելյանի մահվան տխուր առիթով»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 179‚ նոյեմբերի 1 («Շնորհակալիք»)։ 

Սեպտեմբերի 30. – Բուխարեստից‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիս-

կոպոսը‚ Թեմական Խորհրդի և հավատացյալ ժողովրդի անունից շնորհավորական հեռա-

գիր է ուղարկում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չո-

րեքչյանին‚ նրա անվանակոչության տոնի առթիվ։ 

Հեռագիրը. «Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ.-

ին. Ռումանահայ թեմը կշնորհավորե Ձեզ‚ մաղթելով երկար‚ արդյունավետ 

կյանք‚ հօգուտ սուրբ եկեղեցվո և Մայր Հայրենիքի։ Ապրի՜ մեր Վեհափառ Հայ-

րապետը։ 

Վազգեն վարդապետ»։ 

«Էջմիածին»‚ 1953թ. № 9‚ սեպտեմբեր («Պաշտոնականք»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի 

Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5297 («Հեռագրեր 

Ռումինահայ թեմից...»)։ 

 

Հոկտեմբերի 3. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը 

հովվական այցելություն տալու նպատակով ժամանում է Կոնստանցա (Արևելյան Ռումի-

նիա)‚ որտեղ «կայարանին մեջ դիմավորվեցավ թաղականության և եկեղեցվո պաշտոն-

յաներուն կողմե»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 176‚ հոկտեմբերի 11 («Առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպո-

սի այցելությունը Կոնստանցա»)։ 
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Հոկտեմբերի 4. – Կոնստանցայի հայկական «Սուրբ Աստվածածին» եկեղեցում Ռու-

մինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը «խուռն բազմության մը ներկայության» 

մատուցում է հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ։ 

Նույն տեղում։ 

Նույն օրը. – Կոնստանցայի «Հայ մշակույթի տան» կենտրոնական սրահում Վազգեն 

սրբազանը հանդես է գալիս Մայր Հայրենիքի գրական-մշակութային և հասարակական 

կյանքի մասին ընդարձակ զեկուցումով‚ «որուն ներկա էր հայրենածարավ հոծ բազմու-

թյուն մը‚ լսելու անոր ականատեսի խապրիկները»։ 

«Սրբազանը‚ – այս առիթով գրում էր ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը‚ 

– նախ սրտառուչ մեջբերում մը ըրավ Սովետական Հայաստանի ականավոր գրողնե-

րեն՝ Հովհաննես Շիրազի գրությունեն‚ որ բոցավառ բառերով կպատկերացնե հայրե-

նի հողին‚ ջրին և օդին թովիչ սերն ու գրավչությունը և որուն տենչովը վառված է նաև 

արտասահմանի հայությունը։ Պատմելե հետո Մոսկվայեն դեպի Երևան գնացքով կա-

տարած իր ուղևորությունը‚ հայտնեց իր սրտի բաբախումը‚ երբ իր առջև կփռվեր 

Սովետական Հայաստանի չքնաղ մայրաքաղաք Երևանը‚ հակառակ‚ որ երիցս անգամ 

տեսած էր զայն իր աչքերով։ 

Բանախոսը վառ գույներով ներկայացուց Երևանը‚ որպես տիպար և յուրահա-

տուկ մայրաքաղաք մը‚ իր անդադար կառուցվող հոյակապ շենքերով‚ հետզհետե 

բացվող լայն պողոտաներով ու ծառուղիներով‚ ծանրացավ մասնավորապես արդի 

հայ ճարտարապետներուն վրա‚ որոնք գիտցած են հաջողապես հաշտեցնել մեր ճար-

տարապետական հին ինքնուրույն ոճը սոցիալիզմի կառուցողական սկզբունքներուն 

հետ‚ հրավիրելով զմայլանքն ու հիացումը այցելող օտարերկրյա պատվիրակություն-

ներուն։ Սրբազանը ի միջի այլոց հիշեց ավարտելու վրա եղող և հատկապես բազալտե 

շինված պետական մատենադարանը‚ որուն ճակատը պիտի բարձրանան Մեսրոպ 

Մաշտոցի և մեր ոսկեդարու նշանավոր մատենագիրներու արձանները‚ հիշեց Օպե-

րային կից Հայֆիլհարմոնիայի շենքը իր հիանալի սյուներով և քանդակներով‚ իր այ-

ցելությունը Զանգու գետի վրա կառուցված Գյումուշգեսի հսկա ջրաէլեկտրակայանը‚ 

Սևանա լճի եզերքը 110 մետր խորությամբ պեղված Սևանգէսի  էլեկտրակայանը իր 

տուրբիններով և մեքենաներով‚ ուրկե անցնող Սևանի ջուրը հինգ կիլոմետր երկա-

րությամբ ապառաժե քարերու մեջեն շինված ջրանցքով մը կերթա կմիանա Զանգու 

գետին հետ։ 
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Հետո սրբազանը ծանրացավ Խորհրդային Հայաստանի արդի սերունդին վրա‚ 

որ անընդհատ թափով կկերտե իր հայրենիքը և որուն ծոցեն դուրս կուգան ամեն 

մարզերու մեջ ականավոր դեմքեր‚ սիրված ու գնահատված ամբողջ Խորհրդային 

Միության մեջ։ Վազգեն եպիսկոպոսին հայրենաշունչ խոսքերը և ականատեսի փայ-

լուն վկայությունները ներկաներու կողմե հափշտակությամբ ունկնդրվեցան ամբողջ 

բանախոսության ընթացքին և պահ մը ինքզինզնիս կարծեցինք մեր հայրենիքի հա-

րազատ հողին վրա‚ կարծես կենդանի աչքերով հանդիսատես լինելով անոր փառա-

վոր նվաճումներուն»։ 

Նույն տեղում։ 

Հոկտեմբերի 9. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի նամակը 

Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Նորին Ս. Օծության Ամենայն Հայոց Վեհա-

փառ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ին»։ Թվարկում է վերջին ամիսների ընթացքում իր ուղար-

կած բոլոր հեռագրերն ու նամակները‚ ըստ ամիսների և օրերի ժամանակագրական հա-

ջորդականության‚ տալով նաև նրանցից մի քանիսի համառոտ բովանդակությունները։ Տե-

ղեկություններ է խնդրում այն մասին‚ թե ինչպես վարվի իր մոտ գտնվող այլևայլ հուշա-

նվերների ու դրամական պարգևների հետ‚ որոնք ըստ նախնական որոշման‚ Լիբանանում 

ինքը պետք է հանձներ «պատմական անձանց»։ Հարցնում է Վեհափառ Հայրապետի կար-

ծիքն այն մասին‚ թե «մոտս գտնվող հայկական մանրանկարչության նվիրված երկու ալ-

բոմները արդյոք հարմար կգտնե՞ք‚ որ Ձերդ Սուրբ Օծության անունով որպես նվեր հանձ-

նեմ՝ մին ռումին պատրիարք հոր և երկրորդը ռումին դավանությանց մինիստրին»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5321 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Հոկտեմբերի 17. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը 

ժամանում է Բրաիլա (Արևելյան Ռումինիա)‚ տեղի հավատացյալներին հովվական այցե-

լություն տալու համար։ 

«Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 179‚ նոյեմբերի 1 («Առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս 

Բրաիլայի մեջ»)։ 

 

Հոկտեմբերի 18. -  Բրաիլայի հայկական «Սուրբ Աստվածածին» եկեղեցում ռումինա-

հայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը «հոծ բազմության մը ներկայության‚ ուր 

կգտնվեին նաև Գալացեն եկողներ և հյուրեր» մատուցում է հանդիսավոր պատարագ և 

հանդես է գալիս հավուր պատշաճի քարոզով։ 
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«Սրբազանը հայերենով և ռումաներենով խոսած  իր հոգեշունչ քարոզին մեջ‚ – 

այս կապակցությամբ գրում էր «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը‚ – հաղորդեց ող-

ջույնները Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետին և մեր հայրենիքի եղբայրնե-

րուն ու քույրերուն‚ խոսեցավ հայ և ռուս ժողովուրդներու միջև եղած դարավոր 

եղբայրական կապերուն մասին‚ նշելով‚ ռուս մեծ ժողովուրդի անվերապահ ու 

փրկարար օգնությունը հայ ժողովուրդի ազատագրման և բարգավաճման հա-

մար։ Հիշեց մեր Վեհափառ Հայրապետի թանկագին ծառայությունները աշխար-

հի խաղաղության համար տարված վիթխարի պայքարին‚ որուն գլուխը կգտնվի 

մեծ Սովետական Միությունը։ Սրբազանը իր քարոզը վերջացուց վեր հանելով 

Ռումեն-Սովետ սրտագին բարեկամության և սերտ գործակցության բերած 

բարիքները»։ 

Նույն տեղում։ 

Նույն օրը. – Բրաիլա քաղաքում «ընդառաջ գնալով տեղվույս հայրենակարոտ հայու-

թյան ջերմ փափագին»‚ Վազգեն սրբազանը «այս տեղի համար անսովոր մեծ բազմության 

մը առջև» հանդես է գալիս Մայր Հայրենիքի և նրա նվաճումների մասին ընդարձակ զեկու-

ցումով։ 

«Սրբազանը բանախոսեց‚ պատմելով իր տեսածները և ստացած տպավորու-

թյունները Սովետական Հայաստան ըրած իր վերջին ճամփորդության առթիվ. 

մանրամասն խոսեցավ ծաղկող և բարգավաճող մեր թանկագին հայրենիքի մշա-

կույթին‚ գիտության‚ գեղարվեստի‚ ճարտարարվեստի‚ երկրագործության մա-

սին։ 

Այս օրը հիշատակելի օր եղավ Բրաիլայի հայության կարոտակեզ և հայրենա-

բաղձ սրտերուն համար»։ 

Հոկտեմբերի 22. – Բուխարեստի «Հայ մշակույթի տան» դահլիճում Ռումինահայ թե-

մի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը հանդես է գալիս ընդարձակ դասախոսությամբ 

«Ռումին‚ ռուս և հայ եկեղեցիների գործակցությունը խաղաղության պայքարին մեջ» թե-

մայով։ 

«Խուռն բազմության մը ներկայության‚ – գրում էր «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը‚ 

– մշակույթի տան փոխ-նախագահ ընկ. Գ. Սաղաթելյանի հակիրճ բացման խոս-

քեն հետո‚ սրբազանը սկսավ իր դասախոսությունը։ Նախ պատմականը ըրավ 

ռումեն և ռուս օրթոդոքս եկեղեցիներու եղբայրական կապերուն անցյալի մեջ‚ 
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սկսած 14-15-րդ դարերեն մինչև 18-րդ դար։ Ապա դասախոսը նշեց 18-19-րդ դա-

րերու ավելի ազգային-քաղաքական գծով հարաբերությունները‚ զոր ունեցավ 

ռումեն ժողովուրդը Ռուսաստանին հետ‚ որը պաշտպան ու ազատաբեր ուժի 

դերը կատարեց թրքական լուծին տակ գտնվող Բալկանյան ճնշված ժողովուրդ-

ներուն։ Հիշեց նաև նոր շրջանի‚ որ կսկսի 23 օգոստոս 1944-են սերտ հարաբե-

րությունները երկու եկեղեցիներու միջև‚ ցույց տալով այն փոխայցելությունները 

և գործակցությունը‚ որոնք սկսան Նիկոդիմ պատրիարքի և մանավանդ այժմու 

պատրիարք Ժուստինյանի օրով‚ դաշինքը ռուս և ռումեն եկեղեցիներու միջև‚ 

միասնաբար պայքարելու համար հօգուտ խաղաղության։ Սրբազանը մասնավո-

րապես ծանրացավ հայ եկեղեցվո մասնակցությանը խաղաղության համար 

մղվող պայքարին‚ նկարագրեց հեղինակավոր‚ պատվաբեր ու վճռական կեց-

վածքը Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոս  Գեորգ Զ. Չորեքչյանի‚ կարդաց 

Վեհափառին խոսքերը ուղղված 1949-ին խաղաղության կողմնակիցներու 

համաշխարհային կոնգրեսի նախապատրաստական կոմիտեին‚ ինչպես նաև 

հատվածներ Վեհափառի ուղերձեն 1950-ին՝ խաղաղության օգտին և խաղաղու-

թյան կողմնակիցներու համաշխարհային վեհաժողովի մշտական կոմիտեի 

Ստոկհոլմի նստաշրջանին‚ նաև Վեհափառի խոսքերը 1952-ի մայիսի Խորհրդա-

յին Միության դավանությանց մեծ համագումարին մեջ։ 

Դասախոսության վերջին մասին դասախոսը ի հայտ բերավ հօգուտ խաղաղու-

թյան պայքարին այն գործակցությունը‚ որ ունին փոքրամասնությանց դավանու-

թյուններու պետերը Ռումեն Ժողովրդական Հանրապետության մեջ‚ գլխավորու-

թյամբ Ռումեն օրթոդոքս եկեղեցվո պատրիարք հայր Ժուստինյանի։ Սրբազանը 

վերջացուց իր շահեկան դասախոսությունը‚ կոչ ընելով հայ ժողովուրդին‚ 

որպեսզի ան ընթանա այն լուսավոր ու հայրենանվեր ճանապարհեն‚ զոր ազգին 

Վեհափառ Հայրապետը կսրբագործե իր ոգեշունչ ու հեղինակավոր խոսքովն ու 

գործքովը՝ ճանապարհը աշխարհի խաղաղության և ժողովուրդներու եղբայրու-

թյան»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 179‚ նոյեմբերի 1 («Ռումինահայ թեմի առաջնորդ 

Վազգեն եպիսկոպոսի դասախոսությունը»)։ 

 

Նոյեմբերի 14. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը ժա-

մանում է Բակեու‚ այդ քաղաքի հայ հավատացյալներին հովվական այցելություն տալու 
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համար։ Քաղաքի հայկական «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում սրբազանը «պատա-

րագեց հայ և ռումեն խուռն բազմության մը ներկայության»։ 

«Ներկա էին‚ – այս կապակցությամբ գրում էր «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը‚ – 

նաև երեք ռումեն քահանաներ‚ իբր ներկայացուցիչ Բակեույի հոգևորականու-

թյան։ Պատարագի վերջավորության Վազգեն եպիսկոպոս ռումեն լեզվով քարոզ 

մը խոսեցավ‚ հայ հավատացյալներուն հաղորդելով Ամենայն Հայոց Կաթողիկո-

սի ողջույնները։ 

Սրբազան հայրը ոգևորիչ խոսքերով հայտնեց իր տպավորությունները Էջ-

միածնի և վերաշինվող Մայր Հայրենիքի՝ Խորհրդային Հայաստանի մասին։ 

Սրբազանը ապա խոսեցավ այն եղբայրական սերտ գործակցության մասին‚ որ 

ստեղծված է ռումեն օրթոդոքս‚ հայ և այլ դավանությանց միջև‚ աշխարհի խա-

ղաղության և ժողովուրդներու եղբայրության ազնիվ գաղափարներու ամրա-

պնդման համար»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 182‚ նոյեմբերի 27 («Թեմիս առաջնորդին 

այցելությունը Բակեու»)։ 

 

Նույն օրը. - Ռումինահայ թեմի «առաջնորդ հայրը խորհրդակցություն մը ունեցավ 

Թաղական Խորհուրդի հետ‚ վարչական խնդիրներու շուրջ»։ 

Նույն տեղում։ 

Նոյեմբերի 15. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը Բակեուի հայ 

հավատացյալներին հովվական այցելություն տալուց հետո‚ վերադառնում է Բուխարեստ։ 

Նույն տեղում։ 

Նոյեմբերի 29. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում Ռու-

մինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում 

հանդիսավոր փառաբանական արարողություն‚ նվիրված Հայաստանում Խորհրդային 

կարգերի հաստատման 33-րդ տարեդարձին։ Նախագահող սրբազանը իր ելույթում հան-

գամանորեն անդրադառնում է Խորհրդային կարգերի հաստատման բարերար ազդեցու-

թյանը‚ հայ ժողովրդի հոգևոր և մշակութային վերելքի զարգացումն ապահովելու խնդրում։ 

«Նոր կյանք»‚ 1953թ. № 182‚ նոյեմբերի 22 («Փառաբանական արարողու-

թյուն»)։ 
1 9 5 4 

Հունվար. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը  իր և թեմի անու-

նից‚ Բուխարեստից շնորհավորական հեռագիր է ուղարկում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ 
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանին։ Սրբազանը շնորհավորում է «Նո-

րին սուրբ օծությանը» Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ‚ բարեմաղթե-

լով «քաջառողջ և երկար կյանք‚ Մայր Աթոռին՝ անսասանություն‚ հարազատ Խորհրդային 

Հայրենիքին՝ խաղաղ առաջընթաց»։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 1‚ հունվար («Պաշտոնականք»)։ «Տ.Տ. Գեորգ Զ. կաթո-

ղիկոսի կյանքը և գործունեությունը»‚ Էջմիածին‚ 1955 թ.‚ էջ 94-96։ 

 

Ապրիլի 11. – Բուխարեստի «Ստեփան Շահումյան» հայկական մշակութային տան 

դահլիճում‚ Գրիգոր Բամպուքճյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Ռումինահայ թե-

մի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի հրապարակային դասախոսությունը 

«Տպավորություններ Սովետական Հայաստանի մասին» թեմայով։ Դասախոսությունը‚ նե-

րածական համառոտ խոսքով‚ բաց է արել ժողովի նախագահը։ 

«Խոսք առնելով‚ – այս կապակցությամբ գրում էր ռումինահայ «Նոր կյանք» շա-

բաթաթերթը‚ – Վազգեն եպիսկոպոս խոսեցավ դեպի Սովետական Հայաստան 

կատարած անցյալ տարվա իր ճամբորդության մասին։ Դասախոսության շարու-

նակության մեջ Վազգեն եպիսկոպոս նախ՝ մեկեն ավելի հետաքրքրական 

դրվագներ պատմեց Խորհրդային պետության մայրաքաղաք Մոսկվայի մեջ հա-

յերու հետ ունեցած իր հանդիպումներեն և նկարագրեց Սովետական Հայաս-

տանի «Արարատ» տրեստի մեր մայրաքաղաքին մեջ հիմնված շքեղ հայկական 

ճաշարանը և Գորկիի պողոտային վրա Պուշկինի հրապարակին նայող նույն-

քան շքեղ‚ հայկական ոճով զարդարված հայկական վաճառատունը‚ ուր կծախ-

վին մեր արևոտ երկրի պես-պես բարեիքներեն՝ գինի‚ կոնյակ‚ պահածո պտուղ-

ներ և այլն։ 

Խոսելով Սովետական Հայաստանի մասին‚ դասախոս սրբազանը պատմեց 

Երևանի մեջ տեսած նորանոր կառուցումներու և նվաճումներու մասին‚ կյանքի 

բոլոր ասպարեզներուն մեջ։ Ընդգծելե վերջ նաև մեր հայրենադարձ եղբայրներու 

բարօր կյանքը‚ դասախոսը ավելցուց. 

«Այսպես ահա կաճի‚ կուռճանա ու կծաղկի Երևանը‚ ինչպես ամբողջ երկիրը։ 

Կբարձրանա‚ անդադար կբարձրանա ամենայն հայոց բոլոր ժամանակներու 

հայրենիքի կենսուրախ շենքը‚ որ այսօր‚ սովետական դարաշրջանի արևին 

տակ‚ կոչված է նոր կյանքի‚ արդար աշխատանքի‚ ստեղծարար աշխատանքի‚ 

Խորհրդային Միության եղբայրական ժողովուրդներու համերաշխ ընտանիքին 
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մեջ։ Այսօր մեր ժողովուրդի ամենաճշմարիտ ու խոր զգացումը հայրենի երկրի 

վերածննդյան զգացումն է։ Հայ ժողովուրդի կենդանի ուժերու լուսաշող զար-

թոնքն է‚ որ բուռն ու հաղթականորեն կծավալվի‚ նոր թափ ու թռիչք տալով իր 

շինարար զավակներու մտքին ու բազուկին»»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 13 (200)‚ ապրիլի 4 («Տեղեկություններ»)‚ № 15 (302)‚ 

ապրիլի 18 («Տպավորություններ Սովետական Հայաստանի մասին»)։ 

 

Ապրիլ. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը՝  իր‚ հավատացյալ 

ժողովրդի և Թեմական Խորհրդի անունից‚ Բուխարեստից շնորհավորական հեռագիր է 

ուղարկում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չո-

րեքչյանին‚ Փրկչի Սուրբ Հարության տոնի առթիվ‚ խնդրելով ընդունել իր մաղթանքները 

«Ձերդ Վեհափառության առևշատության‚ Մայր Աթոռի պայծառության և հարազատ Սովե-

տական Հայրենիքի խաղաղ զարգացման համար»։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 4‚ ապրիլ («Պաշտոնականք»)։ 

Ապրիլի 18. - Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում Ռումի-

նահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի նախագահությամբ մատուցվում է հան-

դիսավոր Սուրբ Պատարագ և կատարվում է հոգեհանգստյան պաշտոն‚ նվիրված հայ ժո-

ղովրդի՝ ապրիլյան եղեռնի զոհերի հիշատակին։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 15 (202)‚ ապրիլի 18 («Հանդիսավոր հոգեհանգիստ»)։ 

Նույն օրը. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի հրամանի համա-

ձայն‚ թեմի հայկական բոլոր եկեղեցիներում կատարվում է հանդիսավոր Պատարագ և 

հոգեհանգստյան արարողություն‚ նվիրված հայ ժողովրդի՝ Առաջին համաշխարհային պա-

տերազմի նահատակների հիշատակին։ Պատարագիչ հայրերը հավատացյալներին մեկ-

նաբանել են հայ ժողովրդի մեծ եղեռնի ներքին զարհուրելի բովանդակությունը և ցույց են 

տվել ցեղասպանությունը ծնող և խրախուսող պատճառները։ 

Նույն տեղում։ 

Նույն օրը. – Բուխարեստի «Ստեփան Շահումյան» մշակույթի տան մեծ սրահում‚ Գ. 

Սաղաթելյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում սգո հանդիսավոր նիստ‚ նվիրված հայ 

ժողովրդի՝ ապրիլյան զոհերի հիշատակին։ Առաջին զեկուցող՝ դոկտ. Գրիգոր Բամպուք-

ճյանի ելույթից հետո խոսք է վերցնում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպո-

սը։ 

«Թեմիս առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս‚ – գրում էր ռումինահայ «Նոր կյանք» 

շաբաթաթերթը‚ – իր բանախոսությունը սկսավ նշելով հայ ժողովուրդի դարա-
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վոր երազը՝ խաղաղ ու ազատ կյանքի մը մասին։ Խոսեցավ թուրք հետադեմ կա-

ռավարության 1915-1916-ին թրքահայ ժողովուրդին հանդեպ գործադրած սար-

սափներու մասին և ընդգծեց իմպերիալիստական պետություններուն ուղղակի 

մեղսակցությունը հայ ժողովուրդի նահատակության մեջ։ 

Վազգեն եպիսկոպոս իր բանախոսությունը վերջացուց հետևյալ խոսքերով. 

«Հարգելով մեր բյուրավոր նահատակներու հիշատակը‚ մեր հայացքը կուղղենք 

դեպի Խորհրդային Հայաստան‚ մաղթելով անոր խաղաղ կյանք և հարաճուն 

առաջընթաց Խորհրդային Միության եղբայրական ժողովուրդներու մեծ ընտա-

նիքին մեջ»։ 

Բանախոսություններեն վերջ ընկերուհի Նվարդ Պալճյան (իմա.՝ Վազգեն 

եպիսկոպոսի հորեղբոր աղջիկը. Ս.Շ.) հաջողությամբ արտասանեց Հովհ. Թու-

մանյանի «Հոգեհանգիստը»‚ իսկ Թագուհի Օհաննեսյան՝ Գևորգ Էմինի «Խոսի՛ր 

Հայաստանը»»։ 

Նույն տեղում‚ № 16 (203)‚ ապրիլի 25 («Հանդիսավոր նիստ ապրիլյան 

զոհերու հիշատակին»)։ 

 

Ապրիլի 21. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի հեռագիրը Մայր 

Հայրենիքի և սփյուռքի բոլոր թեմերին‚ Սրբալույս մեռոնի օրհնությունն առաջիկայում կա-

տարելու մասին‚ որը «որոշել ենք‚ եթե Տերը կամենա‚ կատարել 1954 թ. սեպտեմբերի 26-ին‚ 

Վարագա Սուրբ Խաչի օրը»։ Ելնելով դրանից‚ «Պատվիրում ենք միասնական եկեղեցու բո-

լոր եպիսկոպոսներին և հայրապետական թեմերի բոլոր առաջնորդներին գալ Սուրբ Էջ-

միածին և մասնակցել հանդեսին‚ ինչպես նաև Սփյուռքի տասնմեկ թեմերից և Երուսաղեմի 

ու Պոլսի պատրիարքարաններից ընտրել տալ մի-մի աշխարհական պատգամավոր և բե-

րել» ։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 14‚ ապրիլ («Պաշտոնական»)։ 

Մայիսի 5. - Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի շրջաբերա-

կան հեռագիրը Առաքելական Սուրբ եկեղեցու բոլոր Պատրիարքարաններին‚ Առաջնոր-

դարաններին‚ Թեմական Խորհուրդներին և բոլոր հոգևոր հովիվներին‚ Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի առողջական վիճակի վատանալու մասին։ Ըստ 

մասնագիտական համախորհրդի (կոնսիլիում) եզրակացության‚ «Վեհը տառապում է 

սրտի և ստամոքսի ծանր հիվանդություններով և գտնվում է բժիշկների մշտական հսկողու-

թյան ներքո»։ 
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«1954 թվականի ապրիլ ամսից‚ – գրում էր Գեորգ Զ. Չորեքչյանի կենսագիրը‚ – 

Վեհափառ Հայրապետի առողջական վիճակը սկսել էր վատանալ‚ որի հետևանքով 

հիվանդը գտնվում էր մասնագետ պրոֆեսորների հսկողության տակ։ Հրավիրված 

կոնսիլիումը նրա մոտ գտավ ստամոքսի չարորակ ուռուցքի առկայություն՝ որովայ-

նային խոռոչի հարևան օրգանների մետաստազներով (սերմացրվածություն)‚ կար-

դիոարտերիոսկլերոզ (սրտի և անոթների սկլերոզ)՝ լրիվ առիթմիայի երևույթներով և 

սրտի գործունեության հավասարակշռության խանգարմամբ‚ թոքերի էնֆիզեմա 

(լայնացում) և թոքերի սկլերոզ։ Դրությունը հարաճուն կերպով վատանում էր‚ երբեմն 

առաջանում էր սրտանոթային սիստեմի գործունեության խիստ անկում (կոլապս)»։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 5‚ մայիս («Պաշտոնական»)։ «Տ.Տ. Գեորգ Զ. Կաթողիկո-

սի կյանքը և գործունեությունը»‚ Էջմիածին‚ 1955 թ.‚ էջ 127։ 

 

Մայիսի 6. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի և Թե-

մական խորհրդի փոխնախագահ դոկտ. Գրիգոր Բամպուքճյանի համատեղ ստորագրու-

թյունը կրող նամակը «Պատվարժան տնօրենության Ձեռագիրներու Պետական Մատենա-

դարանին‚ Երևան»‚ հետևյալ բովանդակությամբ։ 

«Սիրով ընդառաջելով Ձեր դիմումին‚ Ռումինահայ Թեմական Խորհրդի որո-

շումով‚ ռումինական «Առլուս» (իմա. «Խորհրդային Միության հետ բարեկամա-

կան կապերի ամրապնդման Ռումինական միություն». Ս.Շ.) կազմակերպության 

միջոցավ‚ Ձեր հաստատության ուղարկում ենք իբր նվեր 42 (քառասուն և երկու) 

հատորներ հայերեն լեզվով ձեռագիրներու‚ համաձայն ներփակյալ ցուցակին։ 

Խնդրում ենք հաստատել սույն ձեռագիրներու՝ Ձեր կողմից ստացման մասին։ 

Առաջնորդ Ռումինահայ Թեմի  Փոխ-Նախագահ 

   (Ստորագրություն)    Թեմական Խորհուրդի 

     (Կնիք)        (Ստորագրություն)»։ 

Մ.Մաշտոցի անվան Մատենադարան‚ № 18 («Ռումինահայ թեմից ստացված 

ձեռագրերի վերաբերյալ գիտություններ և ակտեր»)։ 

 

Հարցի պատմությունը ծայր է առել 1947 թ. օգոստոսից‚ երբ Մ.Մաշտոցի անվան Մա-

տենադարանի աշխատակից‚ ռումինահայ հայրենադարձ Հակոբ Անասյանը Մատենադա-

րանի տնօրինությանն ուղղված նամակով տեղեկացրեց‚ որ Բուխարեստում գտնվող «Ռու-

մինահայ կենտրոնական Մատենադարանում» կան «հարյուրից ավելի ձեռագրեր‚ որոնց մի 

մասը գաղթականության առաջին հոսանքների հետ է տարված այնտեղ (իմա.՝ Ռումինիա. 

Ս.Շ.)‚ իսկ մյուս մասը տեղական կամ հարևան գաղութների արտադրություն է»։ Եվ որ 
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կարևոր է‚ նամակագիրը տեղեկացնում էր‚ որ այդ ձեռագրերում կան «հարուստ նյութեր 

այդ դարավոր գաղութի անցյալին և ներկային վերաբերող»։ 

Մատենադարանի ղեկավարությունը անհապաղ ձեռնամուխ եղավ այդ ձեռագրերի՝ 

թեկուզ մի մասը Մայր Հայրենիք փոխադրելու հետ կապված աշխատանքներին և պետա-

կան-կառավարական ու հոգևոր այլևայլ կազմակերպությունների հետ համապատասխան 

գրագրություններից հետո‚ աշխատանքները գործնական ընթացք ստացան։ Իրենց հերթին‚ 

նույն եռանդով գործի էին անցել ռումինահայ համայնքի հոգևոր և աշխարհիկ ղեկա-

վարները և մանավանդ‚ թեմի առաջնորդ Վազգեն սրբազանը։ Այս բոլորի հետևանքով‚ 1954 

թ. սկզբներին արդեն լուծվել էր Բուխարեստի «Ռումինահայ կենտրոնական մատենադա-

րանում» գտնվող 150 ձեռագրերից ամենահներն ու արժեքավորները հանդիսացող 42-ի՝ 

Մատենադարան առաքելու հարցը‚ որոնք և Վազգեն սրբազանի և Գրիգոր Բամպուքճյանի 

վերոհիշյալ գրությամբ‚ նույն թվականի մայիսի 6-ին առաքվեցին Մայր Հայրենիք։ 

Ավելացնենք‚ որ ռումինահայերի կողմից ուղարկված հայերեն վերոհիշյալ ձեռագրե-

րը ժամանակի ընթացքում հավաքվել են Բուկովինայի և Մոլդավիայի երբեմնի հայաշատ 

քաղաքներից՝ Սուչավայից‚ Յաշից‚ Բոտուշանից‚ Ռումանից և այլն‚ այդ ձեռագրերը հավա-

քելու մեջ զգալի ավանդ ուներ Հակոբ Ճ. Սիրունին։ Վերջիններս Բուխարեստի հայկական 

«Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցու վերնակարկում գտնված ու մի շարք այլ անձերի կող-

մից նվիրաբերված ձեռագրերի հետ պահպանության հանձնվեցին 1927 թ. Բուխարեստում 

հիմնադրված «Ռումինահայ կենտրոնական Մատենադարանին»‚ ապա‚ տարիներ անց‚ 

փոխադրվեցին նորակառույց «Հայ մշակույթի տան» ձեռագրական բաժինը‚ որտեղ և նրանց 

թիվը շուտով հասավ 150-ի։ Մայր Հայրենիք ուղարկված 42 ձեռագրերը Բուխարեստում 

հավաքված հայերեն ձեռագրերից հնագույններն են։ 

1954 թ. օգոստոսի 10-ին Մատենադարանում‚ տնօրեն Լևոն Խաչիկյանի նախագա-

հությամբ ստեղծված հատուկ հանձնաժողովը (անդամներ՝ Ձեռագրատան բաժնի վարիչ Վ. 

Խեչումյան‚ Արխիվային բաժնի վարիչ Ա. Ադամյան‚ «ԱՕԿՍ»-ի ներկայացուցիչ Ա. Մինաս-

յան և ՀՍՍՀ Մինիստրների Խորհրդին կից Եկեղեցական գործերի կոմիտեի աշխատակից 

Ա. Ավետիքյան) բանում է նոր ստացված արկղը‚ արձանագրում‚ որ «այնտեղ գտնվում էին 

անվնաս վիճակում ցուցակին համապատասխան վերոհիշյալ քառասուներկու ձեռագրե-

րը» և տալով նրանց նոր համարներ‚ մուծում է Մատենադարանի ձեռագրատան ֆոնդը։ 

Ռումինիայից ստացված 42 ձեռագրերի թվում են XIV և XV դարերի «Ճաշոցներ»‚ XVI 

դարի «Մաշտոցներ»‚ XVII դարի «Այսմավուրք»‚ նույն դարի հեղինակություն հանդիսացող 
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«Խորհրդատետր»‚ ապա «Կանոնագիրք և դատաստանագիրք Մխիթարայ Գօշի» (XVII դ.)‚ 

«Բժշկարան» (XIX դ.)‚ «Քերականութիւն հայերէն լեզուի» (XIX դ.)‚ «Քարոզգիրք» (XIX դ.)‚ 

«Առաջնորդ նամակագրութեան գաղղիարէն և հայերէն» (XIX դ.) և այլն։ ՈՒղարկված բոլոր 

ձեռագրերը գիտական առումով զգալի արժեք էին ներկայացնում։ 

Պատասխան շնորհակալական նամակում‚ որը Մատենադարանի տնօրինությունը 

ուղարկել էր Բուխարեստ‚ Ռումինիայի Հայկական Թեմի առաջնորդարանի հասցեով‚ կար-

դում ենք. 

«Հայտնում ենք‚ որ 1954 թ. օգոստոսի 10-ին Պետական Մատենադարանը անվնաս 

վիճակում ստացավ Ձեր ուղարկած քառասուներկու հայերեն արժեքավոր ձեռագրերը։ 

Դրանք‚ ստանալով նոր համարներ‚ մուծվեցին Մատենադարանի հայկական ձեռագրերի 

հավաքածուի մեջ և այժմ գիտական ուսումնասիրության են ենթարկվում։ 

Երևանի գիտական հասարակայնությունը‚ մամուլը և ռադիոն շնորհակալական 

ջերմ խոսքեր ասացին հայրենասիրական այն քայլի առթիվ‚ որ ցուցաբերել եք Դուք‚ Հա-

յաստանի Պետական Մատենադարանին նվեր ուղարկելով ձեռագրերի վերոհիշյալ հավա-

քածուն։ 

Պետական Մատենադարանի դիրեկտոր 

 Լ. Խաչիկյան։ 

Ձեռագրատան բաժնի վարիչ 

 Վ. Խեչումյան»։ 

Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ֆոնդ‚ թղթ. № 81‚ վավ. № 78 («Նա-

մակներ»)։ «Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 25 (222)‚ սեպտեմբերի 5 («Նամակ Երևա-

նեն»)։ «Բանբեր Մատենադարանի»‚ 1956 թ. № 3 («Ռումինահայերի արժեքավոր 

նվերը...»)։ 

 

Մայիսի 8. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի և «Հայաստան-

յան ճակատի» ղեկավար Վահան Դանիելյանի ու դոկտ. Գրիգոր Բամպուքճյանի համատեղ 

հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդին‚ Տ.Տ. 

Գեորգ կաթողիկոս Չորեքչյանի հիվանդության կապակցությամբ։ «Ռումինահայ ժողո-

վուրդն ու մենք ջերմեռանդ աղոթում ենք առ աստված մեր սիրեցյալ մեծ Հայրապետի շու-

տափույթ և կատարյալ առողջության համար‚ ի ուրախություն բոլորիս և ի պայծառություն 

մեր միասնական եկեղեցու»։ 

ՊԿՊԱ‚ Գեորգ Զ. Չորեքչյանի ֆոնդ‚ № 454‚ ցուց. № 1‚ գործ № 266 («Հեռագրեր 

Գեորգ Զ. Չորեքչյանի մահվան մասին»)։ 
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Մայիսի 9. - Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ծանր հիվանդությունից հետո վախճան-

վեց Նորին Սուրբ Օծություն Ծայրագույն Պատրիարք և Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Տ.Տ. 

Գեորգ Զ. Չորեքչյանը։ Ծնվ. 1868 թ. նոյեմբերի 2-ին Նոր Նախիջևանում (Դոնի Ռոստովի 

մարզ‚ այժմ՝ Դոնի Ռոստով քաղաքի Պրոլետարական շրջան)‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս 

էր ընտրվել 1945 թ. հունիսի 22-ին (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը)‚ փոխարինելով Խորեն 

կաթողիկոս Մուրադբեկյանին։ 

«Սուգի և վշտի օրեր էին‚ – այս կապակցությամբ գրում էր Սիոն եպիսկոպոս 

Մանուկյանը‚ – բոթաբեր հեռագիրը Մայր Աթոռեն կգուժեր Մեծ կորուստին 

ահավոր լուրը։ Ոչ ևս է Մեծագործ Հայրապետը‚ ի Տեր հանգավ Ամենայն Հայոց 

Առաքելաշնորհ հովվապետը։ Տակավին երեք օր առաջ էր‚ որ Նորին Սուրբ Օծու-

թյան հիվանդության մասին լուր ստացված էր Սուրբ Էջմիածնեն ու աշխարհի 

ամեն կողմ‚ բոլոր հայ եկեղեցիներու մեջ ջերմեռանդ աղոթք կմատուցվեր առ 

Աստված‚ Նորին Վեհափառության թանկագին կյանքին համար։ Հայ ժողովուրդը 

անխտիր՝ արցունքոտ աչքերով աղոթած էր ու մաղթած‚ որ բարերար Տերը‚ 

կյանքի արարիչը փրկեր հայության սիրեցյալ հոր օգտաշատ կյանքը ու կա-

տարյալ առողջություն պարգևեր Անոր‚ որպեսզի Ան‚ տակավին երկար տարի-

ներ հովվեր իր սիրեցյալ բանավոր հոտը‚ որպեսզի անիկա կարենար իրագործել 

իր գեղեցիկ ծրագիրները։ Եվ ահա‚ անգութ մահը կկտրեր կյանքի թելը մեծանուն 

հայրապետին‚ կխզեր կապը անոր հոգեկան ու ֆիզիկական կյանքի միջև‚ կխլեր 

զայն՝ իր սիրասուն զավակներու ձեռքեն‚ որբացած ու անտիրական թողլով 

Հայաստանյայց Եկեղեցին և անոր հոգևոր զավակները։ Մահվան հրեշտակը 

կհափշտակեր անոր բարի հոգին ու կխորտակեր անոր գեղեցիկ երազները և 

լուսավոր ծրագիրները։ 

Սուգի և վշտի օրեր էին‚ հոգեկան տառապանքի և ցավի օրեր Հայ Եկեղեցվո և 

բովանդակ Հայ Ժողովուրդի համար»։ 

Նմանատիպ հուզիչ խոսքերով էր նկարագել այդ հուզիչ իրադարձությունը նաև 

Վեհափառ Հայրապետի կենսագիրը. 

«Աստվածարյալ Հայրապետի մահով‚ – գրում էր նա‚ – հայ ազգային-եկեղեցա-

կան կյանքից մի մեծ ու անկրկնելի‚ իմացական ու բարոյական հազվագյուտ 

ձիրքերով հարուստ անձնավորություն ընկավ ու գնաց հավերժի գիրկը։ Մեծ և 

անչափելի է արդարև այն թափուրը‚ որ հանգուցյալ Հայրապետը թողնում է իր 
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ետին։ Հանգուցյալ Վեհափառի մահվան առթիվ արտահայտված համազգային 

մեծ սուգը պերճախոս վկան էր հանդիսանում հայության կրած և ապրած մեծ ու 

խորը վշտին։ 

Վշտի ու տրտմության այդ օրերին մի անգամ ևս դրսևորվեց հայ ժողովրդի ան-

սահման երախտագիտությունն ու որդիական հարգանքը դեպի Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածին ու նրա արժանավոր Գահակալը»։ 

Սիոն եպիսկոպոս‚ Հայրենի երկրին մեջ‚ Բուենոս-Այրես‚ 1954 թ.‚ էջ 13։ «Տ.Տ. 

Գեորգ Զ. Կաթողիկոսի կյանքը և գործունեությունը»‚ Էջմիածին‚ 1955 թ.‚ էջ 127-

129։ 

Նույն օրը. – Ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№18 (205)) «Հրավեր» 

խորագրի ներքո‚ հայտարարություն է տպագրում այն մասին‚ որ առաջիկա մայիսի 30-ին 

Բուխարեստի «Ստեփան Շահումյան» հայ մշակույթի տան մեծ սրահում տեղի է ունենալու 

Ռումինահայ թեմի տարեկան պատգամավորական ժողովը‚ որն ունենալու է հետևյալ 

օրակարգը. 

«1. Զեկուցում Թեմական առաջնորդի. (իմա.՝ Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյան. Ս.Շ.) 

 2. Զեկուցում Թեմական Խորհուրդի. 

 3. Հաշվետվություն նյութական գործունեության. 

 4. Վավերացում 1954-ի բյուջեի. 

 5. Ընտրություն աշխարհական պատվիրակի‚ մասնակցելու Սուրբ Մյուրոնի օրհ-

նության հանդեսին ի Սուրբ Էջմիածին. 

 6. Զանազան»։ 

Սակայն դեպքերի հետագա զարգացումը‚ Չորեքչյանի մահվան կապակցությամբ Տ. 

Վազգեն սրբազանի՝ մոտ մեկ ամսով մայր հայրենիք մեկնելը‚ ապա Բուխարեստ վերա-

դառնալուց հետո նոր ուղևորությունը Բուլղարիա‚ որը տևեց դարձյալ մեկ ամիս‚ տարվա 

վերջին‚ շուրջ երեք ամսվա տևողությամբ երրորդ ուղևորությունը դարձյալ Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածին և այլն‚ ավելացրած նաև սրբազանի լարված աշխատանքը իր թեմում‚ – 

անհնար են դարձնում հիշյալ միջոցառման իրականացումը։ Ռումինահայ Թեմի Պատգա-

մավորական Ժողովը‚ գրեթե նույն օրակարգով‚ տեղի ունեցավ մոտ մեկ տարի հետո‚ 1955 

թ. մայիսի 15-ին (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը)։ 

Մայիսի 10. – Էջմիածնում Վահան Արքեպիսկոպոս Կոստանյանի նախագահու-

թյամբ‚ տեղի է ունենում Մայր Աթոռի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի արտահերթ նիստը‚ 

նվիրված հանգուցյալ Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանի թաղման օրը ճշտելու հարցին։ 
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Մտքերի փոխանակությունից հետո որոշվում է Ամենայն Հայոց հանգուցյալ Կաթողիկոս 

Գեորգ Զ.-ի թաղումը կատարել մայիսի 23-ին Էջմիածնում և համապատասխան հեռագրե-

րով այդ օրվա մասին տեղեկացնել տեղական և արտասահմանի բոլոր հայկական թեմերի 

առաջնորդներին։ 

Չնայած Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի այս որոշմանը‚ թաղման օրը‚ սակայն‚ հե-

տագայում փոխվում է։ Տե՛ս մեզ մոտ՝ 1954 թ. մայիսի 21։ 

ՊԿՊԱ‚ Գեորգ Զ. Չորեքչյանի ֆոնդ‚ № 454‚ ցուց. № 1‚ գործ № 267 («Հեռա-

գրեր‚ ցուցակներ...»)։ 

 

Մայիսի 12. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի‚ դոկտոր Գրի-

գոր Բամպուքճյանի և Վահան Դանիելյանի համատեղ ստորագրությունը կրող ցավակցա-

կան հեռագիրը Բուխարեստից Էջմիածին‚ Մայր Աթոռի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդին‚ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանի մահվան առթիվ. «Վշտաբեկ սրտով 

ողբում ենք հայրենասեր մեծ հովվապետի մահը։ Ներկայացնելով Ռումինահայ թեմի և մեր 

ամենախոր ցավակցությունը‚ հարգանքով խոնարհվում ենք Գերաշնորհ Հայրապետի դա-

գաղի առաջ։ Թող տերն անփորձ ու անսասան պահե մեր միասնական Սուրբ Եկեղեցին և 

աստվածակառույց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը»։ 

Ծանոթ. Հեռագիրը «Էջմիածին» ամսագրում տպագրվել է որոշ կրճատումնե-

րով։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 5‚ մայիս («Պաշտոնականք»)։ ՊԿՊԱ‚ Գեորգ Զ. Չորեք-

չյանի ֆոնդ‚ № 454‚ ցուց. № 1‚ գործ № 266 («Հեռագրեր Գեորգ Զ. Չորեքչյանի 

մահվան մասին»)։ 

 

Մայիսի 16. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» եկեղեցում թեմի առաջնորդ Տ. 

Վազգեն եպիսկոպոսի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում հանդիսավոր հոգեհանգիստ 

Ամենայն Հայոց հանգուցյալ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի մահվան առթիվ։ «Ներ-

կա էին Բուխարեստի բոլոր դավանությանց ներկայացուցիչները»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 20 (207)‚ մայիսի 23 («Տեղեկություններ»)։ 

Մայիսի 20. – Ռումինահայ թեմի պատգամավորները՝ Թեմական առաջնորդ Տ. 

Վազգեն եպիսկոպոսի գլխավորությամբ (անդամներ՝ Վահան Դանիելյան‚ դոկտ. Գրիգոր 

Բամպուքճյան)‚ ինքնաթիռով դուրս են գալիս Բուխարեստից և ուղևորվում Մոսկվա։ 

Պատգամավորները նույն օրը հասնում են Մոսկվա։ 

«Կիջևանենք Կրեմլի դեմ գտնվող ազգային հյուրանոցը‚ – իր «Ճամփորդական 

նոթերում» գրում էր Գրիգոր Բամպուքճյանը‚ – ուր մնացինք մինչև երկրորդ օր-
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վան երեկոյան։ Հոս հանդիպեցանք Ֆրանսայի առաջդիմական հայ գրագետ 

Լևոն Մեսրոպի‚ որուն հետ մեր ճամփորդությունը պիտի շարունակենք դեպի 

Երևան։ 

Հազիվ հասած հյուրանոց‚ համբերություն չունեցա սենյակին մեջ մնալու և 

փափագեցա պտույտ մը կատարել քաղաքին մեջ‚ ընկերակցությամբ ռումինա-

հայ թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոսի‚ որ հինգերորդ անգամ ըլլալով‚ 

կայցելեր Մոսկվա։ 

Մոսկվան կթողու տպավորություն մը շքեղության և գեղեցկության‚ իսկ իր 

բնակիչներուն հյուրասիրությունը անջնջելի հիշատակ մը կթողու այցելուներու 

մտքերուն մեջ և հաստատուն կերպով իրեն կկապե անոնց սրտերը»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 30 (217)‚ օգոստոսի 1 («Ճամփորդական նոթեր Սովե-

տական Հայաստանեն»)։ 

 

Մայիսի 21. – Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի շրջաբերական հեռագիրը Պոլ-

սի և Երուսաղեմի Պատրիարքարաններին‚ արտասահմանի բոլոր հայկական թեմերի 

առաջնորդներին։ «Ընդառաջելով հոգևոր թեմերից եկող պատգամավորության խնդրանք-

ներին‚ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ վեցերորդի թաղումը հետաձգվում է մայիսի 

27-ին‚ հինգշաբթի‚ Ս.Համբարձման տոնի օրը»։ 

ՊԿՊԱ‚ Գեորգ Զ. Չորեքչյանի ֆոնդ‚ № 454‚ ցուց. № 1‚ գործ № 266 («Հեռագրեր 

Գեորգ Զ. Չորեքչյան կաթողիկոսի մահվան մասին»)։ 

 

Մայիսի 22. – Մոսկվայում իրար են հանդիպում Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Տ.Տ. Գե-

որգ Զ. Չորեքչյանի թաղման սգո արարողությանը մասնակցելու համար Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածին մեկնող հայ հոգևոր և աշխարհիկ պատգամավորական խմբերը‚ որոնց թվում 

նաև Ռումինահայ պատվիրակությունը։ «Հոն (իմա. Մոսկվայում. Ս.Շ.) առաջին անգամ 

միասին հաղորդված ու ողջագուրված էին Մեծ Կորուստին վիշտովը»։ 

Սիոն եպիսկոպոս‚ Հայրենի երկրին մեջ‚ Բուենոս-Այրես‚ 1954 թ.‚ էջ 27։ 

Մայիսի 23. – Ռումինահայ թեմի պատգամավորությունը‚ Վազգեն սրբազանի 

առաջնորդությամբ (անդամներ՝ Վահան Դանիելյան և Գրիգոր Բամպուքճյան)‚ Մոսկվայից 

ինքնաթիռով ժամանում է Երևան‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանի 

հուղարկավորության ու թաղման հանդեսին մասնակցելու համար։ Պատգամավորությանը 

Մոսկվայից միացել էր ֆրանսահայ գրող Լևոն Մեսրոպը։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 6‚ հունիս («Մայր Աթոռում»)։ «Սևան (ամսագիր)»‚ 1954 

թ. № 7‚ հուլիս  («Ռումինահայ թեմի պատվիրակությունը Սովետական Հա-
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յաստանի մեջ»)։ «Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 21 (208)‚ մայիսի 30 («Տեղեկություն-

ներ»)։ 

 

Մայիսի 27. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում տեղի են ունենում Ամենայն Հայոց Կա-

թողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանի հոգեհանգստի և հուղարկավորության արարողություննե-

րը։ Ի թիվս այլոց‚ «Հայ եկեղեցվո անփոխարինելի կորուստը» խորագիրը կրող դամբանա-

կանով‚ հանդես է գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

Վազգեն սրբազանի խոսքը. «Ծանր է մեր սուգը‚ խոր է մեր վիշտը‚ անփոխարի-

նելի է մեր կորուստը։ Մեր սիրեցյալ Հայրապետը‚ Ամենայն Հայոց Մեծագործ և 

հայրենանվեր Կաթողիկոս Գեորգ Զ.-ը ոչ ևս է։ 

Դժվար է‚ շատ դժվար է հաշտվիլ այն մտքին հետ‚ թե այլևս չունինք զԻնքն իբրև 

Գերագույն Պետ և Առաջնորդ‚ մանավանդ մեր եկեղեցվո համար տագնապներով 

ու մեզ տանջող հարցերով լեցուն այս օրերուն‚ խռովահույզ աշխարհի մը մեջ։ 

Ինչպե՞ս պիտի հալի կապարը մեր սրտերուն։ 

Բայց մենք սուրբ հավատք մը ունինք։ Ինչպես բնության ծոցին մեջ‚ նույնպես և 

բարոյական-հոգեկան աշխարհի մեջ ոչինչ չի կորսվիր։ Մենք բարոյական իրա-

կանություններու‚ հոգեկան արժեքներու աշխարհ մը կդավանինք‚ կապրինք այդ 

աշխարհով։ Այդ աշխարհը մեր սուրբ հավատքին կրակով‚ մեր լուսաբնակ նախ-

նյաց հանճարով կուտակված արժեքներու գանձարանն է‚ զոր ոչ ոք կրնա 

հափշտակել մեզմե։ 

Մեր մեծ Հայրապետը‚ որ Իր աչքերը հավետ փակելով անցավ դեպի մյուս ափը 

կյանքին‚ մեզմե կբաժնի մարմնապես‚ որպեսզի «գայ առ մեզ» և բաշխվի մեզ բո-

լորիս հոգեպես‚ ու շարունակե զմեզ առաջնորդել նաև այսուհետև‚ մեր երանելի 

Լուսավորիչներու և Շնորհալիներու շունչով‚ անոնց ստեղծած հազարամյա հո-

գեկան արժեքներու լույսով։ 

Մեր Փրկչին և Տիրոջը Սուրբ Հարության շնորհներովը զեղուն սա օրերուն‚ որ-

պես քաղցր և հույժ մխիթարական ու կենարար խոսք‚ կլսենք պատգամը մահ-

վամբ մահը հաղթող Աստվածորդվույն՝ «Ոչ թողից զձեզ որբս‚ գամ առ ձեզ»‚ 

պատգամ մը‚ որ մեզ կթողու նաև ի Տեր հանգուցյալ մեր մեծ Քահանայապետը։ 

ՈՒխտե՛նք հավատարիմ մնալ Իր հիշատակին‚ ուխտե՛նք հավատարիմ մնալ 

Իր սուրբ գործին‚ ուխտե՛նք հավատարիմ մնալ Սրբություն Սրբոց Մայր Էջ-
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միածնին‚ ուխտե՛նք հավատարիմ մնալ մեր ժողովուրդին ու մեր վերընձյուղված 

Մայր Հայրենիքին։ 

Խաղաղությո՜ւն և լո՜ւյս երջանկահիշատակ Գեորգ Զ. Հայրապետի արդար հոգ-

վույն»։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 5‚ մայիս («Հայ եկեղեցվո անփոխարինելի կորուստը»)։ 
Վազգեն Ա.‚ (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 353։ 

Մայիս. - Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում տեղի է ունենում Սիոն եպիսկոպոս Մա-

նուկյանի և Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոսի հերթական հանդիպումը։ 

«Արդեն հանդիպեցինք որպես հին բարեկամներ‚ ողջագուրվեցինք սրտանց ու 

հարազատների նման։ Խոսեցինք մեր հոգևոր‚ գրական ու հասարակական 

գործերից‚ ես տեղեկություններ հարցրեցի Ռումինահայ թեմի մասին։ Վազգեն 

սրբազանը ավելի էր հասունացել‚ կազմակերպվել‚ հարստացել ավելի խոր և 

կայուն գիտելիքներով։ Արդեն ձեռք էր բերել բարձրաստիճան հոգևորականին 

բնորոշ խոհական-ազդեցիկ պահվածք և եկեղեցականին անհրաժեշտ ներքին 

ամբողջական նկարագիր։ Խոսքը ավելի տպավորիչ էր դարձել‚ ավելի հարուստ 

ու գիտականորեն հագեցած։ Նորանոր աշխատությունների ու հոդվածների հե-

ղինակ էր‚ որոնցից մեկ-երկուսին ծանոթ էի և հայտնեցի իմ դրական կարծիքը։ 

Պատանու նման շիկնեց‚ վար հակեց գլուխը‚ թեև զգացի‚ որ ասածս իրեն դուր 

եկավ։ Այս ժամանակ էր ահա‚ որ մի անգամ կես-կատակ‚ կես-լուրջ ասացի 

իրեն. «Սրբազա՛ն‚ ձեզ պետք է ընտրենք կաթողիկոս։ Ես իմ քվեն ձեզ եմ տալու»։ 

Եվ պետք էր տեսնել‚ թե ինչ կատարվեց նրա հետ։ Բառիս իսկական իմաստով 

այլայլվեց‚ հուզվեց‚ աչքերում նույնիսկ արցունքներ երևացին։ «Այդպիսի բան 

մե՛ք անի‚ սրբազան‚ – մի տեսակ աղաչական տոնով ասաց նա‚ – ես ծեր մայր 

ունեմ‚ նրան պետք է հետևեմ։ Հետո ինձնից շատ ավելի ընտրյալները կան»։ 

«Վազգե՛ն սրբազան‚ – շարունակեցի ես‚ – հայկական լավ առած կա. «Ազգ ընտ-

րե‚ Աստված ալ ձեզի հետ կըլլա»։ «Ո՛չ‚ ո՛չ‚ – էլ ավելի աղաչական ինձ ընդհատեց 

խոսակիցս‚ – խնդրում եմ մեք խոսի այդ մասին‚ ես լսել անգամ չեմ ուզում»։ 

Եվ Վազգեն սրբազանի այս խոսքերը ամենևին էլ շինծու համեստություն չէին։ 

Այդ խոսքերը նրա ներքին համոզման արտահայտությունն էին‚ նրա էության 

իսկական դրսևորումը։ Համեստ մարդ էր նա և մինչև վերջ էլ փառասիրական ոչ 

մի հակում չուներ»։ 
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Սիոն եպիսկոպոս Մանուկյանի հետ ունեցած 1983 թ. հոկտեմբերի 11-ի 

հարցազրույցից։ Սիոն եպիսկոպոս‚ Հայրենի երկրին մեջ‚ Բուենոս-Այրես‚ 1954 

թ.‚ էջ 70։ 

 

Մայիսի 29. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Վեհարանի դահլիճում‚ Վահան արք-

եպիսկոպոս Կոստանյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Գերագույն Հոգևոր 

Խորհրդի և Եպիսկոպոսական Ժողովի համատեղ արտակարգ նիստը‚ որին հրավիրված 

էին նաև բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանը‚ պրոֆ. Աշոտ Աբրահամյանը‚ Ստեփան Կամ-

սարականը և Մինաս Մինասյանը։ Արտակարգ նիստին‚ մյուս թեմերի առաջնորդների 

հետ‚ իր մասնակցությունն էր բերում Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

Նիստի արձանագրությունից. «Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը‚ նկատի առնելով 

որ Աթոռներից և թեմերից երջանկահիշատակ Տ.Տ. Գեորգ Զ. կաթողիկոսի թաղ-

մանը Սուրբ Էջմիածին ժամանած պատգամավորությունը շուտով պիտի վերա-

դառնա‚ հաշվի առնելով նաև Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսական տեղապահ‚ 

ամենապատիվ Տ. Խադ արքեպիսկոպոս Աջապահյանի ցանկությունը‚ անհրա-

ժեշտ համարեց բաց անել հանգուցյալ Վեհափառ Հայրապետի անձնական 

թղթապանակները‚ որոնք նախապես կնքված էին Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի 

կողմից։ 

Գերագույն Հոգևոր խորհուրդը հարմար դատեց նախապես բաց անել հանգուց-

յալ Վեհի այն թղթապանակը‚ որը գտնվում էր նրա մոտ‚ հիվանդանոցում։ Բաց 

անելով թղթապանակը‚ մի քանի նամակներ և այլ վավերագրեր նայելուց հետո‚ 

հայտնաբերվեց Կոնդակ՝ մեքենագրված և ստորագրված Նորին Սուրբ Օծու-

թյուն‚ Տ.Տ. Գեորգ Զ. երջանկահիշատակ Հայրապետի կողմից՝ Իրեն տեղապահ 

նշանակելու մասին։ Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը ընթերցեց նշված Կոնդակը‚ 

որից պարզվեց‚ որ Վեհը իրեն տեղապահ է նշանակած Երուսաղեմի Պատրիար-

քական տեղապահ‚ Ամենապատիվ Տ. Եղիշե արքեպիսկոպոս Տերտերյանին։ 

Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը որոշեց հրավիրել Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի 

ընդլայնված նիստ՝ հրավիրելով մասնակցելու տեղի և արտասահմանյան եպիս-

կոպոսներին ու թեմական պաշտոն ունեցող միաբաններին՝ հայտարարելու եր-

ջանկահիշատակ Վեհափառ Հայրապետի կամքը ի գիտություն»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 499 («Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստեր...»)։ «Էջմիածին»‚ 1954թ. № 6‚ 

հունիս («Մայր Աթոռում»)։ 
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«Կգումարվի Եպիսկոպոսական ժողով‚ – այս առթիվ գրում էր Սիոն եպիսկոպոս 

Մանուկյանը‚ – երջանկահիշատակ Վեհին թաղումեն հետո‚ կբացվի Նորին Սուրբ Օծու-

թյան Կտակը‚ որուն մեջ հանգուցյալ Հայրապետը իմաստությամբ նշանակած է Մայր Աթո-

ռո Տեղակալը‚ հանձին Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց Առաքելական Աթոռո Տեղապահին 

(իմա. Տ. Եղիշե արքեպիսկոպոս Տերտերյանին. Ս.Շ.)‚ որ գրական շնորհքներով օժտված 

եռանդուն եկեղեցական մ' է։ Ինչպես եկեղեցական դասուն‚ նույնպես համայն հայության 

համար սրբազան ավանդ մըն է հոգելույս հայրապետին կտակը և ամենքը հարգանքով 

կխոնարհվին վեհաշնորհ Հայրապետի նվիրական կտակին առջև»։ 

Սիոն եպիսկոպոս‚ Հայրենի երկրին մեջ‚ Բուենոս-Այրես‚ 1954 թ.‚ էջ 29-30։ 

Մայիս. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում առաջին անգամ իրար հանդիպում և ծանո-

թանում են Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը և Լիբանանի հոգևոր 

պատվիրակության անդամ Գնել վարդապետ Ճերեճյանը։ Ծանոթությունն աստիճանաբար 

վերածվում է մտերմության‚ ապա անշահախնդիր բարեկամության։ 

«Առաջին անգամ Վազգեն սրբազանին տեսել եմ 1954 թվականին Ս. Էջ-

միածնում‚ երբ մենք բոլորս հավաքվել էինք Գեորգ Զ. Չորեքչյան Կաթողիկոսի 

մահվան տխուր առիթով։ Ի թիվս Մայր Աթոռում հավաքված բազում-բազմաթիվ 

հոգևոր և աշխարհիկ պատգամավորների‚ Վազգեն սրբազանը իր համեստ վար-

քագծով‚ դաստիարակված մարդկանց բնորոշ կիրթ շարժ ու ձևով‚ իր խոնարհ 

պահվածքով առանձնանում էր բոլորից։ Նրա բանավոր խոսքը անկեղծ էր‚ պարզ 

և ինքը սրտամոտ‚ մարդամոտ բնավորություն ուներ։ Այս պայմաններում ահա‚ 

հանդիպեցինք‚ մեր հանդիպումները շուտով վերածվեցին փոխադարձ հարգան-

քի‚ ապա և՝ իրար նկատմամբ հարազատական սիրո։ Իրար ավելի լավ ճանաչե-

լուն օգնեց նաև այն հանգամանքը‚ որ երբ մեզ‚ պատգամավորներիս‚ տանում 

էին զանազան շրջագայությունների‚ ասենք՝ օպերա կամ Հանրապետության այլ-

ևայլ տեսարժան վայրեր‚ մենք միշտ միասին էինք լինում։ Սիրեցի ես այդ երի-

տասարդ վարդապետին‚ այդ սերը մինչև այսօր էլ անայլայլ է և գնալով աճում է 

ու խորանում։ 

Հետագայում‚ երբ Վազգեն սրբազանին վիճակվեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկո-

սի բարձր Աթոռը‚ մեր սերը իրար նկատմամբ‚ հասկանալի և հիմնավոր պատ-

ճառով փոքր-ինչ պաշտոնական դարձավ‚ բայց դարձյալ մնաց մաքուր ու ան-

կեղծ։ Իմ նկատմամբ նրա վերաբերմունքի մեջ սկսվեց հայրական երանգավո-
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րումներ դրսևորվել‚ որը թե հուզիչ էր‚ և թե շոյող։ Եվ ինձ համար նա մնաց ու 

մնում է որպես պաշտելի անձնավորություն։ 

Գեորգ Չորեքչյան կաթողիկոսի թաղմանը մասնակցելու համար Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածին ժամանած մեր պատվիրակությունը բաղկացած էր հոգևոր և 

աշխարհիկ 19 անդամներից‚ որոնցից ամենաերիտասարդը ես էի։ Վեհափառ 

Հայրապետի թաղման տխուր արարողությունից հետո‚ երբ պետք է մեկնեինք 

Մայր Հայրենիքից‚ ես հիվանդացա ու երեք օր պառկեցի Էջմիածնում‚ հասկա-

նալի է‚ հետ ընկնելով արդեն Մոսկվա մեկնած մեր պատվիրակությունից։ Եվ 

պետք էր տեսնել‚ թե ինչպիսի՜ հոգատարությամբ էր ինձ շրջապատել Վազգեն 

սրբազանը։ Նա գրեթե ամեն օր‚ իսկ հաճախ էլ օրը մի քանի անգամ այցելում էր 

ինձ‚ ինչով որ կարող էր օգնում էր իմ ապաքինվելուն‚ ինձ հետ միասին զբո-

սանքների էր դուրս գալիս վանքի բակում‚ որ ես չձանձրանամ։ Եթե իմանայիք‚ 

թե այդ ուշադրությունը որքա՜ն հաճելի էր ինձ համար... 

Երբ բացվեց հոգելույս կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանի կտակը‚ բոլորիս 

համար հայտնի դարձավ‚ որ հանգուցյալ Վեհափառը իրեն փոխանորդ էր նշա-

նակել Եղիշե արքեպիսկոպոս Տերտերյանին։ Անհապաղ հեռագրեր ուղարկե-

ցինք աջ ու ձախ՝ ավետելու նրան այդ մասին‚ ապա և պատվիրելու‚ որ հնարա-

վորին չափ շուտ գա Մայր Աթոռ և անցնի իր պարտականությունների կատար-

մանը։ Նույնիսկ միևնույն տեղերի վրա մի քանի հեռագրեր ուղարկեցինք‚ որտեղ 

որ կարծում էինք‚ թե կարող էր լինել Եղիշե արքեպիսկոպոսը‚ բայց ոչ մի պա-

տասխան չստացանք։ Սկզբում կարծում էինք‚ թե հեռագրերը չէին հասել հեռա-

գրատիրոջը‚ բայց հետո իմացանք‚ որ Եղիշե Տերտերյանը բոլոր հեռագրերն էլ 

ստացել էր‚ սակայն ինչ-ինչ պատճառներով ոչ մեկին էլ չէր պատասխանել։ 

Այդպես էլ նա չեկավ Մայր Աթոռ և չկատարեց հոգելույս կաթողիկոսի վերջին 

կամքը։ Այդ ժամանակ էլ‚ ահա‚ իմ մեջ միտք ծագեց. Լուսավորչի Սուրբ Գահի 

համար էլ ո՞վ կարող էր ավելի հարմար թեկնածու լինել Վազգեն սրբազանից 

բացի... 

Եղիշե Տերտերյանի՝ Մայր Աթոռ չգալը անհանգստացնում էր բոլոր հոգևորա-

կաններին‚ հարկավ նաև՝ Վազգեն սրբազանին։ «Գնել‚ – այս կապակցությամբ մի 

անգամ հարցրեց նա‚ – ի՞նչ ես կարծում‚ ո՞վ է լինելու Ամենայն Հայոց Կաթողի-

կոս»։ «Դո՛ւ‚ – առանց երկմտելու անմիջապես պատասխանեցի ես։ Պատանու 
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նման շիկնեց‚ անհանգիստ գնաց-եկավ սենյակում‚ – Այդպես մի՛ ասի‚ Գնել‚ 

խնդրում եմ‚ – հուզված արտաբերեց նա‚ – ես դեռ նոր եմ ընտրվել եպիսկոպոս և 

դեռ փորձ չունեմ այդպիսի պատասխանատու աշխատանքի համար»։ Նա քիչ 

լռեց‚ ապա ավելացրեց. «Բոլորդ հրաժարվեցիք‚ հրաժարվեցիք‚ որ ամեն բան 

ինձ վրա՞ թողնեք»։ «Եվ սակայն դո՛ւ պիտի լինես‚ – ավելի վճռականորեն պնդեցի 

ես»։ 

Մի տարի անց‚ 1955-ին‚ երբ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրության համար 

կրկին հավաքվեցինք Մայր Աթոռ‚ ինձ համար պարզից էլ պարզ էր‚ թե ես ում էի 

տալու իմ քվեն։ Քվեարկության ժամանակ առանց երկմտելու‚ քվես տվեցի Վազ-

գեն սրբազանի օգտին։ 

Ես երբեք չեմ մոռանա այն պահը‚ երբ ընտրությունից անմիջապես հետո‚ 

Վեհարանի հին շենքի Ծաղկյա դահլիճում‚ գնացի շնորհավորելու նորընտիր 

Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինին։ Ինձ տեսնելով հուզվեց‚ լցրեց աչքերը‚ հուզվեցի 

ես էլ։ Գրկախառնվեցինք հարազատների նման‚ համբուրվեցինք։ Վազգեն Վեհա-

փառը այնպես հուզված էր‚ որ հազիվ-հազ կարողացավ արտաբերել. «Գնել‚ այս 

ի՜նչ արիք...» 

Ընտրությունների ավարտից հետո‚ երբ բոլոր պատգամավորները աստիճա-

նաբար սկսեցին մեկնել իրենց թեմերը‚ նորընտիր Վեհափառ Հայրապետը մի օր 

կանչեց ինձ և խնդրեց իմ գնալը հետաձգել։ «Այս ծանր պաշտոնը տվեցիք ինձ‚ – 

ասաց‚ – ու բոլորդ թողնում-հեռանում եք։ Ես մենա՞կ պիտի մնամ։ Գոնե դու մնա 

մի քանի օր»։ 

Մնացի ամբողջ տասնհինգ օր և գրեթե ամեն օր հանդիպում և երկարատև 

զրույցներ էի ունենում Վազգեն կաթողիկոսի հետ։ Այդ խոսակցությունները 

առանձին պատմելու նյութ է‚ և դրանց չեմ անդրադառնալու։ Ասեմ միայն‚ որ Վե-

հափառին առանձնապես հետաքրքրում էին Լիբանանի‚ Անթիլիասի դեպքերը‚ 

այդ դեպքերը ծնող ներքին շարժառիթները‚ իր համար աշխատում էր հստակել 

այն ներքին ուժերի էությունը‚ որոնք պառակտումներ են ստեղծել թեմում։ Այդ 

ամենը‚ ինչպես դժվար չէ կռահելը‚ նա անում էր իր աշխատանքային հետագա 

գործունեությունը ճշտելու համար։ 

Շատ նյութերի մասին ենք մենք խոսել այդ օրերի ընթացքում։ Եվ կարևորն այս-

տեղ այն էր‚ որ իմ մեջ ամրապնդվեց նույն միտքը‚ որը և վերջնական համոզում 
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դարձավ. Լուսավորչի Սուրբ Գահին նստած էր միանգամայն ճիշտ ընտրված և 

միանգամայն արժանի հաջորդ»։ 

Գնել եպիսկոպոս Ճերեճյանի հետ ունեցած 1984 թ. հոկտեմբերի 8-ի հար-

ցազրույցից։ 

 

Հունիսի 3. – Էջմիածնի Մայր Տաճարում Ամենայն Հայոց հանգուցյալ Կաթողիկոս 

Գեորգ Զ. Չորեքչյանի մահվան յոթնօրեքի կապակցությամբ‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ 

Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը մատուցում է հանդիսավոր պատարագ։ 

«Պատարագիչ սրբազան հայրը բովանդակալից քարոզով վեր հանեց հանգուց-

յալ հայրապետի կյանքն ու գործունեություն‚ նրա նվիրվածությունը հայ եկեղե-

ցուն‚ Մայր Հայրենիքին ու ժողովրդին։ Վերջում սրբազանն ասաց. «Մի՞թե մենք 

թաղեցինք Վեհափառը։ Ան մեր մեջն է‚ Անոր հոգին մեզի հետ է‚ մեզ կուղեկցի ալ 

ավելի սիրելու զիրար և իր սուրբ գործը շարունակելու»։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 6‚ հունիս («Մայր Աթոռում»)‚  № 9‚ սեպտեմբեր («Կիլի-

կիո կաթողիկոսության պատվիրակության ուղևորությունը դեպի Հայաս-

տան...»)։ 

Հունիսի 5. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Վահան արքեպիսկոպոս Կոստանյանի 

նախագահությամբ‚ իր աշխատանքներն է սկսում Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի և 

Եպիսկոպոսական համատեղ ժողովը‚ որին‚ ի թիվս մայր հայրենիքի և սփյուռքի այլ պատ-

վիրակների‚ մասնակցում էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ Ժողո-

վը միաձայն ընդունում է նրա՝ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գեորգ Զ. Չորեքչյանի հոգե-

հանգստի կապակցությամբ առաջարկված մաղթանքը։ 

Մաղթանքը. «Սիրելի սրբազան հայրեր և ժողովականներ. Երջանկահիշատակ 

Գեորգ Զ. Ամենայն Հայոց Հանգուցյալ Հայրապետը‚ ինչպես հայտնի է‚ քաջ գիտ-

նալով և շարունակ աչքի առաջ ունենալով հետևանքները ամբողջ աշխարհի և 

հատկապես մեր բազմաչարչար հայ ազգին համար‚ իր կյանքի գործերեն մին 

ըրած էր‚ և անձնվիրաբար աշխատած էր՝ տարածել ու զորացնել‚ ուր որ Իր ձայ-

նը կհասներ՝ խաղաղության‚ ժողովուրդներու միջև համերաշխության և փոխա-

դարձ հասկացողության ոգին‚ որպեսզի աշխարհի մեջեն վերանա ատելությու-

նը‚ և տիրեն սերն ու փոխադարձ հարգանքը։ Որպես քաջ և բարի հովվապետ՝ 

դարեր շարունակ խաղաղություն քարոզող Հայաստանյայց եկեղեցվույն‚ մեր եր-

ջանկահիշատակ Հայրապետը հետևած է մեր Տիրոջ և Փրկչին՝ Հիսուս Քրիստո-

սին‚ որ իրեններուն պատվիրեց ըսելով. «Զխաղաղութիւն թողում ձեզ‚ զխաղա-

ղութիւն զիմ տամ ձեզ» և մեծ առաքյալին‚ որ կըսե. «Զխաղաղութեան զհետ եր-
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թայք»։ Մենք ևս‚ սիրելի սրբազան հայրեր‚ այս պահուս‚ երբ ի մի խմբված ենք 

մեր պաշտոնին պարտականությանց կատարման համար‚ և մեր հանգուցյալ 

Հայրապետին թարմ հիշատակին հարգանք կմատուցանենք‚ միաժամանակ 

աղոթել պարտիմք ի սրտե և մաղթել‚ որ հրեշտակներու բերանով երկինքեն 

եկած պատգամը՝ «Յերկիր խաղաղութիւն և ի մարդիկ հաճութիւն» իրագործվի 

մեր այս տագնապալի ժամանակներուն‚ աշխարհի բոլոր մեծ ու փոքր ազգերու 

մեջ‚ ի փառս Աստուծո և ի երջանկություն և ի բարօրություն համայն մարդկու-

թյան։ Աղոթենք և գործենք այս մտադրությամբ և թող աղոթե բոլոր ազգերու հետ 

նաև հայ ժողովուրդը‚ որ Տերը այցելե իր ստեղծածներուն և փրկե զանոնք միջա-

վայրին ատելության և պատերազմի մահասփյուռ զենքերու չարիքներեն։ 

Ամեն»։ 

Նույն օրը. – Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի և Եպիսկոպոսական համատեղ ժողովը‚ 

քննության առնելով ներկայացված խնդիրները‚ հաստատում է երեք կետից բաղկացած աշ-

խատանքային օրակարգ‚ որի երկրորդ կետը ուներ հետևյալ ձևակերպումը. «Գերագույն 

Հոգևոր Խորհուրդի կազմը ամբողջացնելու հարց»։ 

Երկրորդ կետը. «Նկատելով‚ որ Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդի անդամներեն 

ոմանք վախճանած են և այժմ Գերագույն Հոգևոր խորհուրդի վրա ծանր պար-

տականություններ կիյնան մինչև Տեղակալի (իմա. Տ. Եղիշե արքեպիսկոպոս 

Տերտերյանի. Ս.Շ.) ժամանումը‚ ինչպես նաև անոր օգնելու և կազմակերպելու 

ազգային-եկեղեցական ժողովի գումարումը‚ կատարելով նաև Վեհափառ Հայ-

րապետի կամքը‚ Ժողովը որոշեց լրացնել ժամանակավորապես Գերագույն 

Հոգևոր Խորհուրդի ներկա կազմը հետևյալ երեք անդամներով։ 

Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյան 

Տ. Սահակ եպիսկոպոս Տեր-Հովհաննիսյան 

Պ. Մարտիրոս Տեր-Ստեփանյան (հայրենադարձ մտավորական)»։ 

Անդրադառնալով այս հարցին‚ Սիոն արքեպիսկոպոս Մանուկյանը հետագայում 

գրում էր. «Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդի անդամ ընտրված էր Ռումանիո առաջնորդ Վազ-

գեն եպիսկոպոս Պալճյան‚ որ համակրելի‚ երիտասարդ ու բանիմաց հոգևորական մըն էր»։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 6‚ հունիս («Արձանագրություն»)։ Սիոն Արքեպիսկո-

պոս. «Եկեղեցականի մը կյանքի հանգրվանները»‚ Բեյրութ‚ 1968 թ.‚ էջ 124։ 
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Հունիսի 7. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Վահան արքեպիսկոպոս Կոստանյանի 

նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի և Եպիսկոպոսական ժո-

ղովի երկրորդ համատեղ նիստը։ Կարդացվում և վավերացվում է նախորդ նիստի արձա-

նագրությունը‚ ապա քննարկվում է համապատասխան հանձնաժողովի կազմած «Մայր 

Հայրենիքի և սփյուռքի հավատացյալ հայ ժողովրդին» վերնագիրը կրող կոչը‚ որը համա-

պատասխան լրացումներից ու շտկումներից հետո‚ հաստատվում է։ Համատեղ ժողովին 

վճռական ձայնի իրավունքով մասնակցում էր և հիշյալ կոչը մեր հոգևոր թեմերի մյուս ներ-

կայացուցիչների հետ իր ստորագրությամբ վավերացրել էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ 

Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 6‚ հունիս («Արձանագրություն»)։ 

Մայիսի վերջ-հունիսի սկիզբ. - Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյա-

նի մահվան առիթով Մայր Հայրենիքում գտնվող սփյուռքահայ թեմերի պատգամավորները 

շրջագայություններ են կատարում Հայաստանում‚ ծանոթանում են պատմական հուշար-

ձաններին‚ արդյունաբերական և գյուղատնտեսական նվաճումներին։ 

Իր տպավորությունները Հայրենիքի մասին Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. 

Վազգեն եպիսկոպոսը ներկայացրել է գրավոր։ Այնտեղ կարդում ենք. «Որպես 

մեկը‚ որ հինգերորդ անգամն է‚ որ այցելեցի հայրենիքը (նկատի ունի  իր՝ 1945‚ 

1948‚ 1951 և 1953 թթ. այցելությունները։ Տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականները. Ս.Շ.)‚ 

ուրախությամբ և հպարտությամբ կհաստատեմ‚ թե իմ ամեն այցելության առթիվ 

տեսած եմ նորանոր շինարարական իրագործումներ մեծ չափերով։ Մանավանդ 

եթե ի նկատի ունենանք‚ որ մենք փոքր ժողովուրդ ենք և մեր Հայրենիքը իր 

տնտեսական հնարավորություններով անցյալի մեջ չափազանց սահմանափակ 

եղած է‚ պետք է խոր երախտագիտությամբ մեր հայացքը ուղղենք դեպի ռուս եղ-

բայր ժողովուրդը‚ որ իր և ամբողջ Միության լայն հնարավորություններով նե-

ցուկ եղավ մեր երկրին‚ որով ան դարձած է ճշմարտապես բարգավաճ և հառա-

ջադեմ երկիր մը գյուղատնտեսությամբ‚ ճարտարապետությամբ և մշակութային 

կյանքով։ 

Տեսնելով և շոշափելով ներկա ծաղկյալ իրականությունը‚ մենք կհավատանք 

ամենայն հայոց մեր Հայրենիքի ոսկի ապագային։ 

Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

«Էջմիածին»‚ 1954 թ. № 7-8‚ հուլիս-օգոստոս («Հայ եկեղեցու արտասահման-

յան գործիչները Խորհրդային Հայաստանում»)։ 
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Հունիսի 9. – Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ի հոգեհանգստի‚ հուղարկա-

վորության և հոգևոր-եկեղեցական բնույթի աշխատանքների ավարտի կապակցությամբ‚ 

Երևանում սփյուռքահայ պատգամավորների համար տեղի է ունենում հանդիսավոր ճաշ-

կերույթ։ «Կսեղանապետե հայ եկեղեցվո գործերու խորհուրդի նախագահ‚ պարթևահասակ 

ու համակրելի Հրաչյա Գրիգորյան‚ իր կողքին ունենալով արտասահմանի հետ մշա-

կութային կապի վարիչ Լևոն Մանասերյան‚ մշտաժպիտ ու բարեհամբույր երիտասարդ մը։ 

Ներկա էին Հայաստանի մտավորականներեն ու գրողներեն և արվեստագետներեն խումբ 

մը։ Մեջընդմեջ խոսք կտրվի պատգամավորներուն ու հայրենիքի մտավորականներուն‚ 

որոնք թեև տրտմախառն‚ սակայն զվարթ բաժակաճառեր կարտասանեն հանգուցյալ 

երանաշնորհ‚ մեծագործ Հայրապետի հիշատակին‚ Մայր Աթոռի պայծառության‚ հայ 

եկեղեցվո բարեկարգության‚ Հայրենիքի վերելքին և հայ ժողովուրդի լուսապայծառ 

ապագային ու երջանկության համար»։ 

Հիշյալ ժամանակահատվածում սփյուռքահայ հոգևոր և աշխարհիկ պատգամավոր-

ները այցելել են Գառնի‚ Գեղարդ‚ Օշական‚ Աշտարակ‚ Սևան‚ Երևանի Պետական‚ Գեղար-

վեստի և Մշակույթի  թանգարաններ‚ Կարմիր բլուր‚ հանդիպումներ են ունեցել հայ գրա-

կանության ու մշակույթի գործիչների հետ (Ավ. Իսահակյան‚ Դ. Դեմիրճյան‚ Հրաչյա Քոչար‚ 

Արազի‚ Ստեփան Զորյան‚ Գուրգեն Բորյան‚ Գևորգ Էմին‚ Վահան Գրիգորյան‚ Սիլվա Կա-

պուտիկյան‚ Հմայակ Սիրաս և այլն)‚ Օպերայի և բալետի պետական թատրոնում ներկա են 

եղել «Անուշ»‚ «Ալմաստ»‚ «Արշակ Բ.» և «Դավիթ բեկ» բեմականացումներին‚ ունկնդրել են 

Գոհար Գասպարյանին և այլն։ 

Սիոն եպիսկոպոս‚ Հայրենի երկրին մեջ‚ Բուենոս-Այրես‚ 1954 թ.‚ էջ 49-63։ 

 

Հունիս 11. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Վեհարանի դահլիճում‚ Վահան արքեպիս-

կոպոս Կոստանյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի 

հերթական նիստը‚ անդամակցությամբ Խորհրդի նորընտիր անդամներ Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոս Պալճյանի‚ Տ. Սահակ եպիսկոպոս Տեր-Հովհաննիսյանի և այլոց։ Ամբողջ 

Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անունից Վահան արքեպիսկոպոս Կոստանյանը ողջունում է 

նորընտիր անդամներին‚ բարեմաղթելով նրանց նորանոր հաջողություններ հոգևոր-աշ-

խատանքային գործունեության բնագավառում։ 

Օրակարգի 12 հարցերը քննելուց և համապատասխան որոշումներ կայացնե-

լուց հետո‚ Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը օրակարգի հաջորդ՝ 13-րդ հարցով 
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լսում է «Բուլղարահայ Թեմական Խորհրդի դիմումը առ այն‚ որ շուրջ հինգ տա-

րի է‚ որ իրենց թեմի առաջնորդը հրաժարված լինելու և նոր առաջնորդ չունենա-

լու հետևանքով‚ հավատացյալ համայնքը զրկված է բարձրաստիճան հոգևորա-

կանի մխիթարական այցելությունից ու հովվական խոսքից ու հայրական խրա-

տից։ Դրանից ելնելով‚ խնդրվում է Ռումինահայոց թեմակալ առաջնորդ Տ. Վազ-

գեն սրբազանին թույլատրել հովվական այցելություն կատարելու իրենց։ 

Որոշեցին. Նկատի ունենալով Բուլղարահայ հավատացյալ համայնքի շուրջ 

հինգ տարուց ի վեր առաջնորդից և բարձրաստիճան հոգևորականի հովվական 

այցելությունից և մխիթարական խոսքից ու խրատից զուրկ լինելը‚ որոշեցին 

հանձնարարել Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանին հովվական այցելություն տալ 

Բուլղարահայ հավատացյալ համայնքին և մխիթարել հիշյալ համայնքը հայրա-

կան հորդորանքով ու քարոզներով և այցելությունից հետո‚ մանրամասն զեկու-

ցագիր ներկայացնել Գերագույն Հոգևոր Խորհրդին‚ Բուլղարահայ հավատացյալ 

համայնքի դրության մասին»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. 

№ 499 («Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի նիստերի  արձանագրություններ»)։ 

 

Հունիս. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի ռադիո-

ելույթը Երևանում‚ նվիրված Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի մահ-

վանը‚ Խորհրդային Հայաստանի գիտության ու մշակույթի աննախընթաց զարգացմանն ու 

հանրապետության տեխնիկա-տնտեսական բարգավաճմանը։ 

Ելույթից. «Հայաստանյայց Եկեղեցվո գերաշնորհ սրբազան ու վարդապետ հայ-

րեր‚ ինչպես և աշխարհական պատվիրակներ‚ հեռավոր երկիրներե‚ վշտաբեկ 

սրտով ու երկյուղածությամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին եկանք մեր սիրո ու 

հարգանքի վերջին ողջույնը բերելու Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս հանգուցյալ 

Գեորգ Զ. Հայրապետին դագաղին առաջ այն անխառն գիտակցությամբ‚ թե հո-

ղին ու պատմության կհանձնեինք մեր մեծագույն հայրապետներեն մին‚ որ Իր 

անձնվեր կյանքով‚ Իր եկեղեցանվեր գործերով ու Իր անայլայլ հայրենասիրու-

թյամբ լուսատու փարոս մը դարձավ մեզ բոլորիս ու գալիք սերունդներուն հա-

մար։ 

Ոչ շատ տարիներ առաջ տակավին‚ Իր բոցաշունչ քարոզներեն մեկուն մեջ Ան 

կըսեր՝ «Քրիստոնեությունը ոչ միայն ընդունում է հայրենասիրության գաղափա-
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րը‚ այլև շատ բարձր է գնահատում սերը դեպի Հայրենիք»։ ՈՒ այս գաղափարը 

լոկ խոսք կամ վերացական իդեալ չմնաց հանգուցյալ Հայրապետի կյանքին ու 

գործին մեջ‚ այլ այն դարձավ կենդանի գաղափար‚ դեպի գործ մղող հոգեկան 

ուժ‚ ազնիվ ու արդար պայքարի դրոշակ։ Այս ոգիով‚ այս դրոշով մեր հայրե-

նանվեր Հովվապետը փոթորկահույզ կյանքի պատմաշրջաններե անցավ Իր ժո-

ղովուրդին հետ միատեղ‚ հաղթեց ճակատագրի ալիքներուն‚ քաջությամբ կուրծք 

տվավ հորձանքներուն և հոգեկան արիությամբ ու խաղաղությամբ մասնակցե-

ցավ Իր բոլոր ուժերով՝ հայ ժողովուրդի մահու և կենաց մարտնչողներուն‚ առա-

ջին և մանավանդ երկրորդ համաշխարհային պատերազմներուն ընթացքին։ 

Մենք՝ արտասահմանեն Մայր Հայրենիք այցելողներս‚ մեր աչքերով կտեսնենք 

ու մեր սրտերով կչափենք այն վիթխարի շինարարական գործը‚ որ կատարված 

է և կշարունակի կատարվիլ անցյալի մեջ ավերակ դարձած մեր Հայրենի Հողին 

վրա։ Խորհրդային Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը՝ պերճ ու շքեղ‚ կենսալի 

ու բարգավաճ‚ ճշմարիտ խորհրդանիշն է մեր Հայրենիքի վերընձյուղման։ Այս 

տասնևհինգ օրերու ընթացքին այցելեցինք բազմաթիվ գործարաններ‚ աշխա-

տանոցներ‚ առևտրական միավորներ‚ այցելեցին մշակութային հաստատու-

թյուններ‚ ինչպես Ձեռագրատունը‚ Պետական ակադեմիան‚ Պատմական թան-

գարանը‚ Պետական պատկերասրահը‚ դպրոցներ և մանկամսուրներ‚ ներկա 

եղանք Հայֆիլհարմոնիայի մեծ ու փոքր սրահներու մեջ կազմակերպված հա-

մերգներուն‚ Օպերայի և Պետական թատրոնի ներկայացումներուն‚  հանդի-

պումներ ունեցանք մեր Երկրի գրագետներուն‚ բանաստեղծներուն‚ դերասան-

ներուն և նկարիչներուն հետ‚ այցելեցինք գյուղեր ու գյուղական հավաքական 

տնտեսություններ‚ ուր անհուն մխիթարությամբ տեսանք հրաշալի արդյունք-

ները մեր շինական ժողովուրդի գյուղատնտեսական աշխատանքներուն։ 

Մտանք այդ շինականներու համեստ‚ բայց հյուրընկալ տուներուն մեջ և տեսանք 

անոնց սեղաններու վրա առատ հաց և երդիկի տակ՝ լույս։ Ամենուրեք‚ կյանքի ու 

աշխատանքի բոլոր ասպարեզներուն մեջ‚ մեր ժողովուրդը կապրի ճշմարիտ վե-

րածնունդի շրջան մը։ Մեր ժողովուրդը կաճի‚ կզարգանա ու կշինե‚ անդադար 

կշինե՝ ամենայն հայոց Մայր Երկիրը‚ աստիճան առ աստիճան‚ առաջնորդվելով 

դեպի նոր կյանքի‚ դեպի ոսկի ապագա։ Եվ այս հսկայածավալ‚ ստեղծագործ‚ 

համառ ու անդուլ աշխատանքի լուսավոր ճամբուն վրա‚ ուրախ ենք հաստատե-



603 
 

լու‚ թե իրենց պարտքը պատվով կկատարեն նաև հայրենադարձ քույրերն ու եղ-

բայրները‚ բնիկ Մայր ժողովուրդի կողքին‚ ձեռք-ձեռքի‚ սիրտ-սրտի ու համե-

րաշխ։ Ի տես այս ոգևորիչ ու հոգեպարար կյանքի պայծառ պատկերին‚ մեր հա-

յու գիտակցությամբ‚ արդար հպարտությամբ կմոտենանք հայրենական այս 

լույսի մշտահոս աղբյուրին‚ լեցնելու համար մեր հոգիներուն սափորները հայ 

արյունով ու կյանքի թարմ ուժերով։ 

Մեր ամենաջերմ մաղթանքն է‚ որ մեր Մայր Հայրենիքը՝ մեր կենդանության ու 

լույսի մշտահոս այս աղբյուրը‚  այլևս երբեք‚ երբեք չպղտորվի‚ որ մեր կենաց այս 

ծառը մնա հավետ անսասան‚ որ մեր ժողովուրդը անխռով շարունակե կյանքի 

փառքը երգել ազատ ու խաղաղ‚ ժողովուրդներու մեծ եղբայրության‚ Խորհրդա-

յին Միության երկնակամարին տակ։ 

Թե՛ որպես Հայաստանյայց Եկեղեցվո սպասավորներ‚ թե՛ որպես հայ ժողովրդի 

հարազատ զավակներ‚ կաղոթենք ու կհավատանք‚ թե բարիին ուժերը պիտի 

հաղթանակին  աշխարհի վրա և խաղաղության սպիտակ աղավնին պիտի 

չներկվի արյունով։ 

Թող ապրի՛‚ ուռճանա‚ խաղաղ ուղին մնա մեր Մայր Հայրենիքը՝ Խորհրդային 

Հայաստանը»։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 7-8‚ հուլիս-օգոստոս («Խորհրդային Հայաստանում»)։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 

Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 354-356։ 

 

Հունիսի 12. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը իր գլխավորած 

պատվիրակության անդամների հետ (Վահան Դանիելյան և Գրիգոր Բամպուքճյան) գնաց-

քով դուրս են գալիս Երևանից և ուղևորվում են Մոսկվա‚ այնտեղից Բուխարեստ‚ իրենց 

պաշտոնատեղին վերադառնալու համար։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 6‚ հունիս («Արտասահմանից Հայաստան ժամանած 

պատվիրակները վերադարձան»)։ «Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 24 (211)‚ հունիսի 20 

(«Նամակ Երևանից»)։ 

 

Հունիսի 23. – Մոսկվայից ինքնաթիռով Բուխարեստ է ժամանում Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի թաղման արարողությանը մասնակցած Ռումինա-

հայ պատվիրակությունը‚ որը գլխավորում էր Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս 

Պալճյանը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 25 (212)‚ հունիսի 27 («Տեղեկություններ»)։ 
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Հունիսի վերջ. – Ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթի թղթակիցը հանդիպում է 

ունենում Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյան կաթողիկոսի թաղմանը մասնակցելու համար Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածին մեկնած ռումինահայ պատվիրակներ՝ թեմակալ առաջնորդ Տ. 

Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի‚ դոկտ. Գրիգոր Բամպուքճյանի‚ Վահան Դանիելյանի հետ 

և հարցազրույց է անցկացնում երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հար-

ցերի մասին։ 

Իրեն տրված հարցերին Վազգեն եպիսկոպոսը տվել է հետևյալ պատասխան-

ները։ 

«Հարց. – Ինչպե՞ս տեղի ունեցավ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի թաղման արա-

րողությունը։ 

Պատասխան. – Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Տ.Տ. Գևորգ Զ. հանգուցյալ Հայրա-

պետի թաղումը տեղի ունեցավ մայիսի 27-ին‚ Սուրբ Էջմիածնի վանքին մեջ‚ 

մեծաշուք հանդիսավորությամբ և բազմահազար ժողովրդի ներկայության։ Պե-

տական իշխանության ձեռք առած միջոցներուն շնորհիվ‚ ավելի քան չորս ժամ 

տևող թաղման արարողությունը ամբողջությամբ պատկերահանվեցավ և ձայ-

նասփռվեցավ Երևանի ռադիոկայանեն։ 

Պաշտոնական անձնավորությանց շարքին ներկա էին Խորհրդային Միության 

Կրոնական Խորհուրդի նախագահ Ի.Վ.Պոլյանսկին‚ Խորհրդային Հայաստանի 

Կրոնական Խորհուրդի նախագահ Հր. Գրիգորյանը‚ բազմաթիվ մտավորական-

ներ‚ գլխավորությամբ բանաստեղծ Ավ. Իսահակյանի‚ ինչպես նաև երկու պատ-

վիրակություններ ռուս օրթոդոքս և վրացի օրթոդոքս եկեղեցիներու կողմե։ 

Անթիլիասեն‚ Երուսաղեմեն‚ Ամերիկայեն‚ Ֆրանսիայեն և Ռումինիայեն ժամա-

նած էին 11 բարձրաստիճան հոգևորականներ‚ նախագահությամբ Տանն Կիլի-

կիո կաթողիկոսական տեղապահ Խադ արքեպիսկոպոսի‚ ինչպես նաև վեց աշ-

խարհական պատվիրակներ‚ որոնց շարքին՝ գրագետներ Վահե Վահյան Լիբա-

նանեն‚ Լևոն Մեսրոպ Փարիզեն և Սիմոն Սիմոնյան Բեյրութեն։ 

Հարց. – Ինչպե՞ս կարգադրվեցավ Կաթողիկոսի տեղապահին հարցը և ի՞նչ 

կերպով լրացվեցավ Հոգևոր Գերագույն Խորհուրդը։ 

Պատասխան. – Համաձայն հանգուցյալ Հայրապետի կտակ-կոնդակին‚ մինչև 

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի ընտրությունը‚ Մայր Աթոռի տեղակալ հռչակվե-

ցավ Երուսաղեմի Պատրիարքական Տեղապահ Տ. Եղիշե արքեպիսկոպոս Տեր-
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տերյանը‚ իսկ Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդի կազմը ամբողջացվեցավ ընտրու-

թյամբը՝ Տ. Սահակ երիսկոպոս Հովհաննեսյանի‚ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճ-

յանի և պարոն Մ. Տեր-Ստեփանյանի։ 

Հարց. – Ի՞նչ փոփոխություններ տեսաք Խորհրդային Հայաստանի Ձեր վերջին 

այցելութենե ի վեր։ 

Պատասխան. – Խորհրդային Հայաստանը և մասնավորապես Երևանը հարա-

տև առաջընթացի մեջ են կյանքի բոլոր մարզերուն մեջ։ Ամեն մեկ տարի որ 

կանցնի‚ իր լուսավոր պատմությունը կթողու շինարարության‚ նորանոր 

իրագործումներու և նվաճումներու տեսակետեն։ 

Տեսա գեղեցիկ նոր շենքեր‚ հաստատություններ‚ ճանապարհներ և շքեղ վաճա-

ռատուններ‚ որոնք անցյալ տարի չկային։ Կյանքը առհասարակ կճոխանա և 

կպերճանա։ Լայն սպառման ապրանքներու առատությունը նկատելի է ամեն 

տեղ։ Նկատելի է նույնպես կյանքի մակարդակի հետզհետե բարձրացումը և 

ժողովուրդի ընդհանուր բարօրությունը։ Հարաճուն վերելքի մեջ է նաև մշակու-

թային և գեղարվեստական կյանքը‚ իր ծավալով և որակով»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 26 (213)‚ հուլիսի 4 («Տեսակցություն Էջմիածնեն վե-

րադարձող ռումինահայ պատվիրակներուն հետ»)։ 

 

Հուլիսի 4. – Բուխարեստի «Ստեփան Շահումյան» մշակութային տան կենտրոնա-

կան դահլիճում‚ Գ. Սաղաթելյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում հանդիսավոր հա-

վաքույթ‚ որտեղ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից վերադարձած ռումինահայ պատվիրակներ 

Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը‚ Վահան Դանիելյանը և դոկտ. Գրիգոր Բամպուքճյանը հանդես են 

գալիս հրապարակային զեկուցումներով‚ Մայր Հայրենիքից ստացած տպավորությունների 

մասին։ Զեկուցումները «ունկնդրվեցան մեծ հետաքրքրությամբ և հաճախ սրահին մեջ 

պոռթկացող խանդավառ ծափահարությունները ցույց կուտային Բուխարեստի հայ աշխա-

տավոր մարդոց ջերմ սերը Խորհրդային Հայաստանի‚ այնտեղ կատարված հրաշալի իրա-

գործումներուն համար»։ 

«Ընկեր Գ. Սաղաթելյան‚- այս կապակցությամբ գրում էր ռումինահայ «Նոր 

կյանք» շաբաթաթերթը‚ – բանալով ժողովը‚ խոսք տվավ նախ և առաջ Ռումանա-

հայ թեմական Խորհրդի պատվիրակության պետ Վազգեն եպիսկոպոսին։ 

Թեմական առաջնորդը հայտնելե հետո Խորհրդային Հայաստանի եղբայրնե-

րուն և քույրերուն ջերմ ողջույնները ուղղված Ռումինական Ժողովրդական Հան-



606 
 

րապետության հայ ազգաբնակչության‚ ի միջի այլոց‚ ըսավ հետևյալը. «Զա-

նազան երկիրներե եկող բոլոր պատվիրակները խորապես հետաքրքիր էին 

տեսնելու և մոտեն ճանաչելու Խորհրդային Հայաստանը‚ որպեսզի վերադարձին 

տեղվույն հայ ազգաբնակչության ներշնչեն նոր խանդավառություն մը հայրենա-

սիրական բեղուն գործունեության մը համար։ Ներկա շրջանին‚ կապիտալիստա-

կան երկիրներու հայ ազգաբնակչության մշակութային գործունեության կսպառ-

նա մեծ վտանգ մը‚ շնորհիվ այդ երկիրներու մեջ տիրող դժվարին և ծանր պայ-

մաններուն։ ՈՒրիշ երկիրներու պատվիրակները‚ լսելով Ռումինական Ժո-

ղովրդական Հանրապետության՝ Ժողովրդական Դեմոկրատական իշխանու-

թյան մեջ ազգային փոքրամասնությանց զարգացմանը ընծայված նպաստավոր 

պայմանները‚ խորապես տպավորվեցան և ոգեշնչվեցան»։ 

Իր խոսքի շարունակության մեջ Վազգեն եպիսկոպոս ցույց տվավ խորհրդային 

մարդոց հրաշալի հյուրասիրությունը‚ այն սերը‚ որով անոնք կշրջապատեն 

բոլոր անոնց‚ որոնք կայցելեն Խորհրդային երկիրը»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 27 (214)‚ հուլիսի 11 («Էջմիածնեն վերադարձած Ռո-

մանահայ Թեմական Խորհուրդի... զեկուցումը»)։ 

 
Օգոստոսի 5. – Բուխարեստի «Ստեփան Շահումյան» հայկական մշակութային տան 

պարտեզում‚ Տիգրան Գրիգորյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում հրապարակային 

դասախոսություն‚ որտեղ «Հայաստանի պատմական հուշարձանները» թեմայով հանդես է 

գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Խոսք առնելով‚ – գրում էր «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը‚ – Վազգեն եպիսկոպոս 

կանգ առավ հայ ժողովուրդի դարավոր մշակույթի արժեքներուն վրա‚ որոնք 

երևան կհանեն մեր ժողովուրդի ստեղծագործ միտքը‚ անոր շինարարական ան-

դուլ եռանդը և մշակութային ներուժ կյանք մը ստեղծելու վառ ձգտումը։ 

Անդրադառնալով Խորհրդային Հայաստանի պատմական հիշատակարան-

ներուն‚ անոնց պատմական ու գիտական նշանակության‚ ճարտարապետական 

կառուցվածքին‚ դասախոսը հիշեց Գառնիի‚ Դվինի‚ Էջմիածնի և ուրիշ վայրերու 

հուշարձաններն ու Զվարթնոց տաճարը՝ 7-րդ դարու հայ ճարտարապետության 

բարձրարվեստ հուշարձանը։ Հայ ժողովուրդի ճարտարապետական ժառանգու-

թյունը‚ պատմական հուշարձանները ուսումնասիրելու և արժեքավորելու ուղ-

ղությամբ մեր հայրենիքին մեջ սիստեմատիկ աշխատանք կկատարվի։ 
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Խորհրդային կառավարությունը մեծ հոգատարություն ցույց կուտա հանդեպ 

անցյալի արժեքներուն։ 

Վազգեն եպիսկոպոսի սույն շահեկան դասախոսությունը մեծ հետաքրքրու-

թյամբ ունկնդրվեցավ ներկաներուն կողմե»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 32 (219)‚ օգոստոսի 15 («Հայաստանի պատմական 

հիշատակարանները»)։ 

 

Օգոստոսի 15. – Կոնստանցա քաղաքում (Արևելյան Ռումինիա) տեղական «ԱՌ-

ԼՈՒՍԻ» շրջանային կոմիտեի նախաձեռնությամբ‚ քաղաքի Պետական թատրոնի մեծ դահ-

լիճում‚ կազմակերպվում է հրապարակային դասախոսություն «Տեսա Սովետական Հայաս-

տանը» թեմայով։ Մայր Հայրենիքի ու նրա նվաճումների մասին ընդարձակ զեկուցում-

ներով հանդես են գալիս Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը‚ դոկտ. 

Գրիգոր Բամպուքճյանը և Վահան Դանիելյանը։ «Սրահը ծայրե ի ծայր լեցուն էր բազմու-

թյամբ մը‚ որ եկած էր խապրիկներ լսելու Հայրենիքեն»։ 

«Առլուսի» շրջանային կոմիտեի քարտուղար Վահե Թերզյանի բացման խոսքից 

հետո‚ զեկուցման է հրավիրվում Վազգեն եպիսկոպոսը‚ «որ նախ՝ շնորհակալու-

թյուն հայտնեց «ԱՌԼՈՒՍԻՆ» ասուլիսին հովանավորությունը ստանձնած ըլլա-

լուն‚ նաև անոր կատարած դերին՝ մեր Մայր Հայրենիքի մետ ունեցած կապի 

առնչությամբ։ Շարունակելով իր խոսքը‚ Վազգեն եպիսկոպոս ըսավ‚ որ մինչ այս 

երկրին մեջ մենք կվայելենք ամեն տեսակ ազատություններ‚ կապիտալիստա-

կան երկիրներու հայ գաղութներուն մեջ մեր եղբայրները կհալածվին‚ կբան-

տարկվին իրենց Մայր Հայրենիքը սիրելնուն համար։ 

Ապա ոգեշունչ խոսքերով պատմեց Խորհրդային Հայաստանեն ստացած իր 

քաղցր տպավորությունները։ Հինգերորդ անգամն է‚ որ ինք այցելած է Մայր Հայ-

րենիք և ամեն անգամ ալ միշտ վերափոխված գտած է զայն ու հիացած անոր 

հարաճուն հզոր վերելքով»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 34 (221)‚ օգոստոսի 29 («Կոնստանցայի մեջ»)։ 

Օգոստոսի 22. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում Ռու-

մինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի նախագահությամբ‚ տեղի է 

ունենում գոհաբանական մաղթանքի հանդիսավոր արարողություն‚ նվիրված գերմանա-

կան ֆաշիզմի լծից Ռումինիայի ազատագրման տասներորդ տարեդարձին։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 33 (220)‚ օգոստոսի 22 («Գոհաբանական մաղթանք»)։ 
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Նույն օրը. – Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի հրամանի համաձայն‚ հա-

մայնքի բոլոր հայկական եկեղեցիներում տեղի են ունենում նույն նպատակին ծառայող 

գոհաբանական մաղթանքների համանման արարողություններ։ 

Նույն տեղում։ 

Օգոստոսի 26. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի հանձնա-

րարությամբ‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ Տ. Վազ-

գեն եպիսկոպոսը Թեմական Խորհրդի քարտուղար Հովհաննես Գալփագյանի ուղեկցու-

թյամբ‚ մեկնում է Սոֆիա‚ այնտեղ կայանալիք Բուլղարահայ թեմի պատգամավորական 

ժողովին որպես Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի ներկայացուցիչ մասնակցելու համար։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 12‚ դեկտեմբեր («Սփյուռքում»)։ «Նոր կյանք»‚ 1954թ. 

№34 (221)‚ օգոստոսի 29 («Թեմիս առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Սոֆիա 

մեկնեցավ»)։ 

Օգոստոսի 29. – Սոֆիայում իր աշխատանքներն է սկսում Բուլղարահայ թեմի պատ-

գամավորական ժողովը‚ որը քննարկում է թեմի հոգևոր առաջնորդի ընտրության հարցը։ 

Ժողովին‚ Ս. Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի կողմից մասնակցում էր Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոսը։ 

«Վերջին չորս տարիներու ընթացքին‚ թեմի բոլոր գործերը ղեկավարած է թե-

մական խորհուրդը‚ առանց հոգևոր առաջնորդի։ 1949-ին Բուլղարիո մեջ առա-

ջին անգամ ըլլալով‚ Հայաստանյայց եկեղեցվո թեմական կազմակերպությունը 

ունեցած է իր կանոնադրությունը‚ վավերացված Բուլղարական պետական իշ-

խանության կողմե՝ խղճի ազատության և կրոնական դավանությանց անկաշ-

կանդ կազմակերպման Դիմիտրովյան սահմանադրության սկզբունքներու հի-

ման վրա։ Այդ նոր կանոնադրության տրամադրություններու համաձայն‚ 1949-

ին ընտրված է Թեմական Խորհուրդ Սոֆիայի մեջ»։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 12‚ դեկտեմբեր («Սփյուռքում»)։ 

Օգոստոսի 30. – Սոֆիայում իր աշխատանքներն է ավարտում Բուլղարահայ թեմի 

պատգամավորական ժողովը‚ որին որպես Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի  Գերագույն Հոգևոր 

Խորհրդի ներկայացուցիչ‚ մասնակցում էր Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ Ժողովը միաձայն որո-

շում է հարց հարուցել Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի առջև‚ որպեսզի թույլատրվի 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանին հովվելու նաև Բուլղա-

րիայի հայ հավատացյալների հոգևոր հոտը։ Աշխատանքներն ավարտելուց հետո թեմա-

կան պատգամավորական ժողովի 32 հոգևորական և աշխարհական պատգամավորները‚ 

Թեմական ամբողջ Խորհուրդը և բազում ուրիշ ազգայիններ‚ հանդիսավոր թափորով Տ. 
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Վազգեն սրբազանի գլխավորությամբ շքեղ ծաղկեպսակ են դնում Բուլղարիայի ժողովրդի 

մեծ զավակ Գեորգի Դիմիտրովի դամբարանին։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 12‚ դեկտեմբեր («Սփյուռքում»)։ 

Սեպտեմբերի 1. -  Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը 

Սոֆիայում այցելում է տեղի «Ալեքսանդր Նևսկի» մայր տաճարը‚ որտեղ պատշաճ ընդու-

նելության է արժանանում։ Սեպտեմբերի 2. – Վազգեն սրբազանը ժամանում է Պլովդիվ։ 

Սեպտեմբերի 3. – Պլովդիվի «Հայ մշակույթի տան» բակում «Հոծ բազմության մը ներկայու-

թյան‚ Վազգեն եպիսկոպոսը բանախոսեց Սովետական Հայաստանի պատմական հուշար-

ձաններու մասին» («Նոր կյանք»)։ Սեպտեմբերի 4. – այցելում է Պլովդիվի մոտ գտնվող Պաչ-

կովո քաղաքի «Սուրբ Աստվածամայր» պատմական վանքը։ Սեպտեմբերի 5. – Այցելություն 

նույն քաղաքի «Սուրբ Կոնստանտին» և «Սուրբ Ելենա» եկեղեցիները‚ ինչպես նաև քաղաքի 

Մայր Եկեղեցին։ Սեպտեմբերի 6.- «Հայ մշակույթի տան» Պաչկովոյի մասնաճյուղի 

նախաձեռնությամբ‚ «Տ. Վազգեն եպիսկոպոս‚ մոտ երկու հազար հոգիանոց բազմության մը 

առջև խոսեցավ Սովետական Հայաստան կատարած իր ճամփորդության մասին‚ խանդա-

վառելով ներկա բազմությունը» («Նոր կյանք»)։ Սեպտեմբերի 7. – Ռումինահայ թեմի առաջ-

նորդը մեկնում է Սոֆիա։ Սեպտեմբերի 8. – Վազգեն Սրբազանը այցելում է Սուրբ Հովհան-

նես Ռիլլացիի հիշատակին կառուցված վանքը (Սոֆիայից 120 կմ հյուսիս)‚ ինչպես նաև 

զանազան նշանավոր վայրեր հանդիպումներ է ունենում հայ և օտարազգի բազմաթիվ հա-

վատացյալների հետ։ Սեպտեմբերի 9. - «Մեր այցելությունը զուգադիպելով Բուլղար ժո-

ղովրդի ազատագրման տասնամյակի հանդիսությանց‚ պաշտոնապես հրավիրվեցանք 

հանդիսատես ըլլալու զինվորական տողանցքին և երեկոյան Նախարարաց Խորհուրդի 

պալատին մեջ տեղի ունեցող մեծ ընդունելության»։ Սեպտեմբերի 10. – Սոֆիայում «Վազ-

գեն եպիսկոպոսը մասնակցեցավ նույնպես «Երևան» մշակութային միության պատգամա-

վորներեն և հայրենասիրական կազմակերպության անդամներեն կազմված այն հանդիսա-

վոր թափորին‚ որ այցելեց Բուլղարական Ժողովրդական Հանրապետության մեծ զավակ և 

ազգային հերոս Գեորգի Դիմիտրովի դամբարանը և շքեղ ծաղկեպսակ մը զետեղեց անոր 

վրա» («Նոր կյանք»)։ Սեպտեմբերի 12. – Բուրգաս քաղաքում (Արևելյան Բուլղարիա) նա-

խագահել է մատաղօրհնության արարողության. «Ինձ համար մխիթարական եղավ հաս-

տատել‚ թե Բուլղարիո գրեթե բոլոր եկեղեցիները կպահեն մատաղօրհնության հայկական 

հին ավանդությունը» և այլն (մյուս ուղևորությունների մասին՝ տես ստորև)։ 
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Բուլղարահայ համայնքի հոգևորական-մշակութային կյանքի մասին այդ շրջա-

գայություններից ստացած տպավորությունները Վազգեն սրբազանը ձևակերպել 

է հետևյալ ձևով. «Մեկ ամիս Բուլղարիա մնալով և այցելելով յոթ հայաշատ հա-

մայնքներ‚ հաստատեցինք‚ թե այս հյուրընկալ երկրին մեջ կենդանի է հայ եկե-

ղեցին և թե անոր շուրջ համախմբված է մեր ամբողջ ժողովուրդը անխտիր‚ 

ուղիղ և վառ հավատքով ոգեշնչված։ Հաջորդաբար այցելեցինք Սոֆիայի‚ Պլով-

դիվի‚ Բուրգասի‚ Սլիվենի‚ Ստալինի‚ Կոլարովգրադի և Ռուսեի հայոց եկեղեցա-

կան համայնքները‚ ամեն տեղ Սուրբ Պատարագ մատուցանելով և քարոզելով 

հավատացյալ ժողովուրդին‚ որ թե երեկոյան ժամերգության և թե մանավանդ 

Սուրբ Պատարագի արարողություններուն հոծ թիվով ներկա կըլլար հոգևոր 

մխիթարություն ստանալու աստվածահաճո եռանդեն մղված։ Եկեղեցիներու 

սրահները անբավարար գալով‚ Պլովդիվի‚ Ստալինի և Բուրգասի մեջ հարկ էր 

եղած եկեղեցվո բակին մեջ բարձրախոսներ զետեղել‚ որպեսզի դուրս մնացած 

մեծ թիվով ժողովուրդը կարենա հետևիլ սրբազան արարողություններուն։ 

Սուրբ Պատարագի ընթացքին‚ մեր քարոզի գլխավոր նյութը եղավ խոսիլ եր-

ջանկահիշատակ մեր Վեհափառ Հայրապետի Տ.Տ. Գեորգ Զ. Հանգուցյալ Կաթո-

ղիկոսի եկեղեցանվեր ու հայրենանվեր գործի մասին‚ նկարագրելով մեծագործ 

մեր հովվապետի թաղման մեծաշուք արարողությունը‚ որ ամենախոր տպավո-

րությունը թողուց ժողովրդին վրա։ ...Եկեղեցական վարչությանց կողքին ար-

ժանի են գնահատանքով հիշվելու հոգևոր հովիվները‚ սարկավագներն ու 

դպիրները‚ որոնք ընդհանուր առմամբ լավ պատրաստված‚ եռանդուն ու 

անձնվեր սպասավորներ են Սուրբ Սեղանին և հավատացյալ ժողովուրդին։ 

Մասնավոր գնահատանքի արժանի են դպրաց դասերը և երգեցիկ խումբերը։ 

Մեր վրա բացառիկ տպավորություն թողուցին Պլովդիվի‚ Սոֆիայի‚ Կոլարով-

գրադի‚  Ստալինի և Ռուսեի երգեցիկ խումբերը և առհասարակ‚ սրբազան արա-

րողություններու ընթացքին հոգեշունչ երգերն ու ընթերցումները‚ որոնք կա-

տարվեցան հարազատ հայկական ոճով ու ընտիր ճաշակով։ 

Նոր Բուլղարիան այցելող մը չի կրնար չտեսնել ու չգնահատել այն գործոն դե-

րը‚ որ եռանդով ու շինարար ոգիով ստանձնած են մեր ժողովուրդի զավակները՝ 

իրենց Բուլղար Հայրենիքի նոր երջանիկ կյանքին կառուցման ի խնդիր‚ աշխա-

տանքի ու նվիրումի այս ազնիվ ճամբուն վրա‚ արձանագրելով այնպիսի փայլուն 
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արդյունքներ ու նվաճումներ‚ որոնցով հայ ժողովուրդը կրնա իրավամբ հպարտ 

ըլլալ։ Հիրավի բազմաթիվ հայեր արժանացած են «Աշխատանքի հերոսի»‚ «Նո-

րարարի» և «Վաստակավորի» պատվաբեր տիտղոսներուն‚ կյանքի բոլոր աս-

պարեզներուն մեջ։ Բուլղարահայ ժողովուրդը իր հարազատ քաղաքացիի 

պարտքը կատարելով Բուլղար նոր ու բարգավաճ հայրենիքին հանդեպ‚ չի մոռ-

նար միաժամանակ իր հայրենաբաղձ հայացքը ուղղել դեպի իր վերածնված 

Մայր Հայրենիքը‚ դեպի իր պաշտելի Խորհրդային Հայաստանը‚ որուն կյանքեն 

կյանք կառնի ան‚ որուն վերելքով կհպարտանա ու կներշնչվի‚ որուն ոսկե ապա-

գայի հեռանկարով կոգևորվի ու կհրճվի և կերազե իր հոգիի բոլոր ուժերով՝ լու-

սավետ օր մը ողջունել այդ ոսկի ապագան Մայր Հայրենիքի նվիրական հողին 

վրա։ 

Սուրբ է այդ երազը և մենք կխոնարհինք անոր առաջ...»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 38 (225). («Վազգեն եպիսկոպոս Պլովդիվի մեջ»)։ «Էջ-

միածին»‚ 1954թ. № 12‚ դեկտեմբեր («Սփյուռքում»)։ 

 

Սեպտեմբերի 7.- Սոֆիայի «Սուրբ Աստվածածին» հայկական եկեղեցում Ռումինա-

հայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը հանդես է գալիս հրապարակային դասախո-

սությամբ՝ «Հայաստանի պատմական հիշատակարանները» թեմայով։ 

«Սրբազանի այս բանախոսությունը առատ լույս սփռեց մեր մշակույթի դարա-

վոր հնություններուն վրա‚ որոնք անհափշտակելի գանձեր եղած են դարերու 

հոլովույթին մեջ‚ կուրծք տալով բոլոր ոտնձգություններուն և պահպանելով 

զանոնք աչքի լույսի պես։ Ան‚ ամեն թանկարժեք հնության վրա կանգ առնելով‚ 

ունկնդիրներու սրտերը կլեցներ անհուն կարոտով դեպի այն բնակավայրը‚ ուր 

այդ արժեքները հպարտանքի առարկա կդառնային»։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 10‚ հոկտեմբեր («Ռումանահայ թեմի առաջնորդ Վազ-

գեն եպիսկոպոսի ելույթները Սոֆիայի մեջ»)։ 

 

Սեպտեմբերի 10. – Սոֆիայում հրեաների տանը Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Վազ-

գեն սրբազանը հանդես է գալիս հրապարակային դասախոսությամբ «Տպավորություններ 

Սովետական Հայաստանեն» թեմայով։ 

«Իր ականատեսի տպավորությունները հայտնություններ էին‚ որոնց պատ-

կերացումներուն մեջ ան կշեշտեր մեր ժողովուրդի հոգեկան ապրումները‚ շի-

նարար ոգին և բարձր հայրենասիրությունը։ Եվ այս բոլորը դրվատելով ճշմա-

րիտ դեպքերու լույսին տակ։ Սրահի խուռներամ բազմությունը հայրենասեր հո-
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գևորականի պարզ ու համոզիչ խոսքին մեջ կզգար Սովետական Հայաստանի 

արագընթաց վերելքը և ժողովրդին կյանքը‚ իր բոլոր հանգրվաններով։ 

Մեր հայրենիքի վերելքը նկարագրելե‚ սրտերը հուզելե հետո‚ ան իր խոսքը 

ուղղեց նաև մեր ժողովուրդի հետևելիք քաղաքականության‚ որու սայթաքում-

ներուն վրա իր մատը դրավ փաստացի կերպով‚ վեր հանեց ռուս մեծ ժողովուր-

դի փրկարար օժանդակությունը‚ դատապարտելով արևմտյան իմպերիալիստ-

ներու կորստաբեր և խարդախ վերաբերումը մեր ժողովուրդի հանդեպ։ Նորին 

Սրբազնությունը հորդորեց գնահատել ժողովրդա-դեմոկրատական երկիրներու 

մեջ մեր գտած անսահման ազատությունը‚ գիտնալով‚ որ արևմտյան կապիտա-

լիստական երկիրներու մեջ հայ հայրենասերները կհետապնդվին‚ ուր չի 

թույլատրվիր նույնիսկ խաղաղության մասին խոսիլ ու հորդորեց չխաբվիլ նույն 

այդ շրջաններեն‚ երբ անոնք խարդախ նպատակներով ձեռք կերկարեն մեզի»։ 

Նույն տեղում։ 

Սեպտեմբերի 27. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը‚ 

ավարտելով իր հովվական այցելությունը Բուլղարական Ժողովրդական Հանրապետու-

թյան տարածքում գտնվող հայաբնակ կենտրոններ‚ վերադառնում է Բուխարեստ։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 10‚ հոկտեմբեր («Ռումանահայ թեմի առաջնորդ Վազ-

գեն եպիսկոպոսի ելույթները Սոֆիայի մեջ»)։ «Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 39 (226)‚ 

հոկտեմբերի 3 («Վազգեն եպիսկոպոս վերադարձավ Բուխարեստ»)։  

 

Հոկտեմբերի սկիզբ. – Բուխարեստի «Ստեփան Շահումյան» մշակութային տան նա-

խաձեռնությամբ‚ «Խորհրդային Միության հետ բարեկամական կապերի ամրապնդման 

Ռումինական միության» («ԱՌԼՈՒՍ») դահլիճում տեղի է ունենում հրապարակային 

դասախոսություն «Հայ թատրոնի երկու հազար տարվա գոյությունը» թեմայով։ Զեկուցող՝ 

մշակութային տան նախագահ Տիգրան Տեր-Գրիգորյան։ Հոկտեմբերի 10-ին Բուխարեստի՝ 

նույն մշակութային տանը‚ տեղի է ունենում «Թատրոնը Խորհրդային Հայաստանի մեջ» 

անունը կրող ցուցահանդեսի բացումը։ Մշակութային բնույթի այս երկու նախաձեռնու-

թյունների կազմակերպմանը իր մասնակցությունն էր բերել Ռումինահայ թեմի առաջնորդ 

Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։  

«Սևան ամսագիր»‚ 1954 թ. № 10‚ հոկտեմբեր («Ելույթներ նվիրված հայ 

թատրոնին»)։ 

Հոկտեմբերի 7. – Բուխարեստի «Ստեփան Շահումյան» հայկական մշակութային 

տան հանդիսասրահում տեղի է ունենում Վազգեն եպիսկոպոսի հրապարակային դասա-
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խոսությունը «Տպավորություններ Ժողովրդական Ռեսպուբլիկա Բուլղարիո հայ ազգա-

բնակչության կյանքեն» թեմայով։ 

«Պատմական ակնարկ մը նետելե հետո բուլղարահայ գաղութի անցյալին վրա‚ 

– գրում էր «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը‚ – սրբազանը կանգ առավ Բուլղարական 

Ժողովրդական հանրապետության հայ ազգաբնակչության ներկա կացության 

վրա‚ նշելով‚ որ 1944 թ. սեպտեմբերի 10-են հետո ժողովրդական իշխանության 

ստեղծած ազատ ու բարենպաստ պայմաններու ներքև‚ բուլղարահայ ազգա-

բնակչության մշակութային կյանքը կապրի բարգավաճ շրջան մը‚ իսկ հայ եկե-

ղեցին կվայելե կատարյալ ազատություն։ 

Իր դասախոսության շարունակության մեջ Վազգեն եպիսկոպոս ըսավ‚ թե 

Բուլղարական Ժողովրդական Հանրապետության հայության այժմու ընդհանուր 

թիվն է մոտավորապես 22 հազար հոգի‚ բաժնված 13 քաղաքներու մեջ։ Մեծա-

մասնությունը կգտնվի Սոֆիայի‚ Պլովդիվի‚ Ստալինի‚ Ռուսեի (Ռուսճուք) և 

Բուրգասի մեջ։ Վերոհիշյալ տասներեք քաղաքներն ալ ունին եկեղեցիներ և քա-

հանաներ։ 

Ապա դասախոսը մանրամասնորեն ծանրացավ այն իրողության վրա‚ որ 

բուլղարահայ դպրոցներու նյութական ամբողջ մատակարարությունը ստանձ-

նած է պետությունը։ Այս առթիվ իբր օրինակ բերավ Պլովդիվի հայոց յոթնամյա 

պետական վարժարանը‚ որ դպրոցական ներկա տարեշրջանին ունի 587 աշա-

կերտ։ Սոֆիայի յոթնամյա վարժարանը 310 աշակերտ‚ Ստալինի յոթնամյա վար-

ժարանը 320 աշակերտ և այլն։ Հայերեն լեզվի դասագրքերը կստացվին 

Խորհրդային Հայաստանեն։ Հայկական վարժարաններու վերջին դասարաննե-

րուն մեջ կդասավանդվին նաև Հայոց պատմություն և Խորհրդային Հայաստանի 

աշխարհագրություն։ 

Անդրադառնալով «Երևան» Մշակութային միության գործունեության‚ դասա-

խոսը մեծապես գնահատելի գտավ այն լուրջ և ներուժ աշխատանքը‚ որ կտանի 

«Երևան» Մշակութային միությունը‚ բուլղարահայ ազգաբնակչության մեջ։ 

«Երևան» Մշակութային միության դերը դասախոսը ամփոփեց հետևյալ երեք կե-

տերու մեջ։ 
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1. «Երևան» Մշակութային միության շնորհիվ կիրագործվի Բուլղարական 

Ժողովրդական Հանրապետության հայ ազգաբնակչության միասնությունը 

մշակութային բեղուն գործունեության մը շուրջ։ 

2. «Երևան» Մշակութային միությունը կհանդիսանա այն ոգևորիչ և մղիչ ուժը‚ 

որ հայ ազգաբնակչությունը կառաջնորդե դեպի նոր Բուլղարիո տնտեսա-

կան‚ ընկերային և մշակութային կյանքի կառուցումը։ Այս տեսակետեն 

մեծապես գովելի է այն փաստը‚ որ բուլղարահայությունը իր ծոցեն բուլղար 

հայրենիքին տված է աշխատանքի հերոսներ և բազմաթիվ ստախանովա-

կաններ ու նորարարներ։ 

3. Վառ պահել հայ ազգաբնակչության մեջ սերը դեպի Մայր Հայրենիքը՝ 

Խորհրդային Հայաստան։ 

Դասախոսը ոգևորությամբ հիշեց նաև բուլղարահայ երգի ու պարի ան-

սամբլները‚ որոնք փայլուն հաջողություներ ձեռք կբերեն ոչ միայն հայկական‚ 

այլև բուլղարական կյանքին մեջ‚ ինչպես օրինակ‚ Պլովդիվի‚ Սոֆիայի‚ Կոլա-

րովգրադի և այլ քաղաքներու երգչախումբերը և պարախումբերը։ 

Վերջացնելով իր շահեկան դասախոսությունը‚ Վազգեն եպիսկոպոս մաղթեց‚ 

որ մոտ ապագային ավելի սերտանան Բուլղարական Ժողովրդական Հանրապե-

տության և Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության հայ ազգաբնակչու-

թյուններու կապերը փոխադարձ այցելություններով»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 39 (226)‚ հոկտեմբերի 3 («Դասախոսություն»)‚ № 41 

(228)‚ հոկտեմբերի 17 («Տպավորություններ Ժ.Ռ. Բուլղարիո հայ ազգաբնակ-

չության կյանքեն»)։ 

 

Հոկտեմբերի 12. – Բուխարեստում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկո-

պոսը գրում է Բուլղարիայի հայկական թեմում իր կատարած ուղևորությունների ու դի-

տարկումերի արդյունքը հանդիսացող «Բուլղարահայ գաղութը այսօր» քննական-վեր-

լուծական հոդվածը (տես մեզ մոտ‚ 1954 թ. դեկտեմբեր)։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 12‚ դեկտեմբեր («Սփյուռքում»)։ 

Հոկտեմբերի 14. – Բուխարեստի «Ստեփան Շահումյան» հայկական մշակութային 

տան դահլիճում տեղի է ունենում հանդիսավոր նիստ «Ռումինիա-Խորհրդային Միություն» 

բարեկամության ամսին‚ որին ներկա էին «Հայկական մշակույթի տան վարչության ան-

դամներն ու ակտիվիստները‚ Թեմական ու թաղական Խորհուրդների անդամները‚ Հայ-

կական վարժարանի ուսուցիչները‚ արտադրության մարզեն աշխատավորներ»։ «Այս կա-
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րևոր և շահեկան նախաձեռնումին» ի թիվս այլոց‚ իր մասնակցությունն էր բերել Ռումի-

նահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 42 (229)‚ հոկտեմբերի 24 («Հանդիսավոր նիստ‚ 

նվիրված ռումեն-սովետ բարեկամության ամիսի»)։ 

 

Հոկտեմբերի 24. – Արևելյան Ռումինիայի Ֆոքշան քաղաքն է ժամանում Ռումինահայ 

թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը‚ ուղեկցությամբ Բուխարեստի «Ստեփան 

Շահումյան» մշակութային տան վարչության քարտուղար‚ դոկտ. Գրիգոր Բամպուքճյանի։ 

Ֆոքշանի «Սուրբ Աստվածածին» հայկական եկեղեցում Վազգեն սրբազանը մատուցում է 

Սուրբ Պատարագ և հանդես է գալիս հավուր պատշաճի քարոզով‚ որը նվիրված էր Ամե-

նայն Հայոց հանգուցյալ Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի թաղման արարողությանը։ 

Վազգեն սրբազանը և նրա ուղեկիցը նույն օրը վերադառնում են Բուխարեստ։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 44 (231)‚ նոյեմբերի 7 («Նոր կյանք» գավառի մեջ»)։ 

 

Հոկտեմբերի 25. – Բուխարեստում Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիս-

կոպոսը Թեմական Խորհրդի քարտուղար Հովհաննես Գալփագյանի ուղեկցությամբ‚ 

պաշտոնական այցելություն է տալիս Բուխարեստ ժամանած Բուլղարիայի հովվապետ‚ 

Նորին Սրբություն Կիրիլ Պատրիարքին։ Երկու բարձրաստիճան հոգևորականները 

քննարկում են քույր եկեղեցիների համար կենսական նշանակություն ունեցող մի քանի 

հարցեր։ 

Նույն տեղում‚ 1954 թ.‚ № 43  (230)‚ հոկտեմբերի 31 («Տեղեկություններ»)։ 

Հոկտեմբերի 26. – Բուխարեստում Բուլղարական դեսպանատանը տեղի է ունենում 

հանդիսավոր ընդունելություն‚ ի պատիվ մայրաքաղաքում որպես հյուր գտնվող Բուլղա-

րիայի հոգևոր առաջնորդ‚ Նորին Սրբություն Կիրիլ Պատրիարքի։ Ի թիվս այլ բարձրաստի-

ճան հյուրերի‚ այդ ընդունելությանը հրավիրված էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազ-

գեն եպիսկոպոսը։ 

Նույն տեղում։ 

Հոկտեմբերի 31. -  Արևելյան Ռումինիայի Բրաիլա քաղաքն է ժամանում Ռումինա-

հայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը‚ Բուխարեստի «Ստեփան Շահումյան» հայ 

մշակութային տան վարչության քարտուղար դոկտ.Գրիգոր Բամպուքճյանի ուղեկցու-

թյամբ։ Բրաիլայի հայկական «Սուրբ Աստվածածին» եկեղեցում Թեմական առաջնորդը մա-

տուցում է Սուրբ Պատարագ և հանդես է գալիս Մայր Հայրենիքի հոգևոր-մշակութային 

կյանքին նվիրված ընդարձակ քարոզով։ 
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Տ. Վազգեն սրբազանը «տեղվույն հայ աշխատավորներուն խոսեցավ Խորհրդա-

յին Հայաստան ըրած վերջին ճամփորդութենեն ստացած իր տպավորություննե-

րու մասին։ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս շեշտեց մեր Հայրենիքի կատարած պատմա-

կան վերելքը‚ ընդգծելով Խորհրդային իշխանության նշանակությունը Հայաս-

տանի պես երկրի մը համար‚ որ Խորհրդային երկիր մը ըլլալե առաջ‚ լքված 

երկիր մըն էր‚ հիվանդություններե կոտորակված ժողովրդով մը‚ ինչպես որ 

կնկարագրեն բնիկ և օտար ականատես վկաները. երկիր մը‚ որ այսօր‚ 34 տարի 

հետո‚ կներկայանա իբրև ծաղկալի պարտեզ մը‚ առողջ ժողովրդով մը և ավելի 

ու ավելի լուսավոր ապագայով մը։ 

Բրաիլայի փոքրաթիվ հայ ազգաբնակչությունը բարեխոսութենեն հետո ուժեղ 

կերպով արտահայտեց իր սերն ու համակրությունը հանդես Մեծ խորհրդային 

Միության»։ 

Նույն տեղում։ 

Նոյեմբերի 8. – Բուլղարահայ թեմի Պատգամավորական Խորհրդի № 695 թիվն ունե-

ցող պաշտոնական դիմումը Սոֆիայից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Գերագույն Հոգևոր 

Խորհրդին։ Արտացոլելով 1954 թ. օգոստոսի 30-ի իրենց Պատգամավորական ժողովի տրա-

մադրությունը (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը)‚ Պատգամավորական Խորհուրդը խնդրում է 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանին հաստատել նաև Բուլղա-

րահայ թեմի հոգևոր հովիվ՝ իր բոլոր իրավունքներով ու պարտականություններով։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5154 («Բուլղարահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Նոյեմբերի կես. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը‚ Թեմական 

Խորհրդի փոխնախագահ դոկտ. Գրիգոր Բամպուքճյանի ուղեկցությամբ‚ հովվական այցե-

լության է մեկնում Բակեու և Ռոման (Հյուսիսային Ռումինիա) քաղաքները։ Վազգեն սրբա-

զանը «այդ քաղաքներու հայ ազգաբնակչության առջև խոսեցավ Խորհրդային Հայաստա-

նեն ստացած իր տպավորություններու մասին‚ Գեորգ Զ. կաթողիկոսի թաղման արարողու-

թյան մասին»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 47 (234)‚ նոյեմբերի 28 («Դասախոսություններ 

Խորհրդային Հայաստանի մասին»)։ 

 

Նոյեմբերի 24. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Վեհարանի դահլիճում Տ. Վահան արք-

եպիսկոպոս Կոստանյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Գերագույն Հոգևոր 

Խորհրդի հերթական նիստը։ 
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Ի թիվս ներքին-ֆինանսական‚ տնտեսական‚ աշխատանքային այլևայլ ու բազ-

մաբնույթ հարցերի‚ քննարկվում է «Վազգեն սրբազանի զեկուցագիրը Բուլղարիո 

համայնքի այցելության մասին (տե՛ս մեզ մոտ՝ 1954 թ. օգոստոսի կես և հտն.)»։ 

Այս կապակցությամբ տեղի է ունենում մտքերի ու կարծիքների գործունյա փո-

խանակություն‚ մանավանդ Բուլղարահայ համայնքի հետ կապված այն մի 

քանի կազմակերպչական ու հոգևոր բնույթի հարցերի վերաբերյալ‚ որոնք իր զե-

կուցագրերում առաջ էր քաշել հեղինակը։ Ի վերջո‚ Գերագույն Հոգևոր խորհուր-

դը որոշում է «Վազգեն սրբազանի հարուցած խնդիրները ի գիտություն առնել իր 

ժամանելուց հետո‚ իր մասնակցությամբ»։ 

Քննարկվում է նաև «Բուլղարահայ Թեմական Խորհրդի 8 նոյեմբերի 1954 թ. 

գրությունը (№ 695) թեմի հետ առնչվող մի քանի հարցերի մասին‚ Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոսին թեմի առաջնորդ հաստատելու խնդրանքի մասին»։ Գերագույն 

Հոգևոր Խորհուրդը որոշում է. «Հայտնել Բուլղարիայի Թեմական Խորհրդին‚ որ 

իրենց գրությամբ հարուցված հարցերը քննության կառնվին Տ. Վազգեն սրբազա-

նի ներկայությամբ‚ որն առաջիկայում հրավերով ժամանելու է Սուրբ Էջմիա-

ծին»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. 

№ 499 («Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի նիստերի  արձանագրություններ»)։ 

 

Նոյեմբերի 28. –Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի հրամանի համաձայն‚ 

Ռումինահայ թեմի բոլոր հայկական եկեղեցիներում տեղի են ունենում գոհաբանական 

հանդիսավոր մաղթանքներ‚ նվիրված Հայաստանում Խորհրդային կարգերի հաստատման 

34-րդ տարեդարձին։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 47 (234)‚ նոյեմբերի 28 («Գոհաբանական մաղթանք»)։ 

Նույն օրը. – Բուխարեստում «Խորհրդային Միության հետ բարեկամական կապերի 

ամրապնդման ռումինական միության» («ԱՌԼՈՒՍ») և «Ստեփան Շահումյան» մշակութա-

յին տան համատեղ ուժերով‚  «ԱՌԼՈՒՍ»-ի դահլիճում կազմակերպվում է հոբելյանական 

հանդիսավոր նիստ‚ նվիրված Հայաստանում Խորհրդային կարգերի հաստատման 34-րդ 

տարեդարձին։ Հավուր պատշաճի զեկուցումներով հանդես են գալիս Ռումինական Ժո-

ղովրդական Հանրապետության Գրողների միության անդամ Թոմա Ճեորճե Մայորեսկուն 

(ռումիներեն) և «Ստեփան Շահումյան» մշակութային տան նախագահ Տիգրան Տեր-Գրի-

գորյանը։ «Հանդիսության մասնակցեցան գիտության‚ արվեստի և մշակույթի ռումեն և հայ 
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մարդիկ‚ առաջավոր աշխատավորներ‚ ուսանողներ և դպրոցականներ‚ ներկա եղան նաև 

Խորհրդային դեսպանատան ներկայացուցիչներ‚ թեմի հոգևոր դասը‚ գլուխ ունենալով Տ. 

Վազգեն եպիսկոպոսը»։ 

«Սևան (ամսագիր)»‚ 1954 թ. № 11‚ նոյեմբեր (««ԱՌԼՈՒՍԻ» տասնամյա գոյու-

թյունը»)։ «Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 48 (235)‚ դեկտեմբերի 5 («Խորհրդային Հայաս-

տանի 34-րդ տարեդարձի հանդիսավոր տոնակատարությունը»)։ 

 

Նույն օրը. – Բուխարեստում հրատարակվող «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 47 

(234) ) «Լույս տեսավ» ընդհանուր խորագրի ներքո‚ համապատասխան դրվատական բնու-

թագրականներով իր ընթերցողներին տեղեկացնում է Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. 

Վազգեն եպիսկոպոսի «Հայրենի արևին տակ» գրքի հրատարակության մասին։ Հայտնվում 

է‚ որ գիրքը հրատարակվել է «ի պատիվ 29 նոյեմբերի‚ Խորհրդային Հայաստանի 34-րդ 

տարեդարձին» և «տպագրական լավագույն պայմաններու մեջ»։ 

Դեկտեմբերի 2. – Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի նախագահ Տ. Վահան արք-

եպիսկոպոս Կոստանյանի և անդամ-քարտուղար Տ. Սահակ եպիսկոպոս Տեր-Հովհաննիս-

յանի համատեղ ստորագրությունը կրող պաշտոնական գրությունը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ-

միածնից՝ Սոֆիա‚ «Բուլղարահայ Թեմական Խորհրդին»։ Տեղեկացվում է‚ որ «ի պատաս-

խան ձեր 8 նոյեմբերի № 695 գրության (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.)‚ Գերագույն 

Հոգևոր Խորհուրդը հայտնում է‚ որ Թեմական Խորհրդիդ հարուցած հարցերը քննության 

կառնվեն Գերաշնորհ Տ. Վազգեն սրբազանի ներկայությամբ‚ որը մեր հրավերով ժամանե-

լու է Սուրբ Էջմիածին»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5314 («Բուլղարահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Դեկտեմբերի 10 – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի նամակը 

Բուխարեստից Երևան‚ Հայաստանի Պետական պատմական թանգարանի տնօրինությա-

նը։ Սրբազանը տեղեկացնում է‚ որ Ռումինահայ Թեմական Խորհրդի անունից‚ Պատմա-

կան թանգարանին նվեր է ուղարկված եկեղեցական նկարներ ունեցող մեկ վարագույր։ 

Նամակը. «Պատ[վական] վարչության Պետական նկարչական (իմա. Պատմա-

կան. Ս.Շ.) թանգարանի 

Երևան. 

Այսու խնդրում եմ‚ որ իբրև նվեր Բուխարեստի Ռումինահայ թեմական Խոր-

հուրդից‚ հաճիք ընդունել Ձեր թանգարանին համար՝ մեկ հատ եկեղեցական մեծ 

վարագույր‚ տպածո կրոնական նկարներով‚ կապույտ կտավի վրա‚ գործ 18-րդ 
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դարու հայ վարպետներու‚ որ հատուկ պատվերով պատրաստված է իր ժամա-

նակին‚ Ռումինիայի Ֆոքշան քաղաքի հայ եկեղեցվո համար։ 

Առաջնորդ Ռ[ումինահայ] թեմի՝ 

Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

1955 թ. փետրվարի 2-ի թվականը կրող պատասխան շնորհակալական նամակում 

Հայաստանի Պետական պատկերասրահի տնօրեն Ռուբեն Պարսամյանը գրել էր հե-

տևյալը. 

«Ռումինահայ թեմի առաջնորդ‚ եպիսկոպոս 

Վազգեն Պալճյանին. 

Հայաստանի Պետական պատկերասրահի դիրեկցիան մեծ գոհունակությամբ 

Ձեր միջոցով ստացավ Ռումինահայ Թեմական Խորհուրդի կողմից Հայաստանի 

Պետական պատկերասրահին նվիրաբերված տպածո վարագույրը (18-րդ դարի 

հայկական գործ‚ չափը 530x313 սմ)։ Այդ թանկարժեք նվիրաբերումը կարևոր 

համալրում է պատկերասրահի 18-րդ դարի հայկական արվեստի բաժնի համար 

և շուտով կցուցադրվի մեր մշտական ցուցահանդեսում։ 

Հայաստանի Պետական պատկերասրահի դիրեկցիան իր խորին շնորհակալու-

թյունն է հայտնում Ձեզ և ռումինահայ Թեմական Խորհրդին‚ վերոհիշյալ նվիրա-

բերության համար։ 

Հայաստանի Պետական պատկերասրահի 

դիրեկտոր   Ռ. Պարսամյան»։ 

Անդրադառնալով այս բոլորին‚ ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը գրում էր. 

«Ռումանահայ Թեմական Խորհուրդը շնորհակալության գիր մը ստացած է Հայաստանի 

Պետական պատկերասրահի տնօրինութենեն‚ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի միջոցով Պատկե-

րասրահին նվիրված 18-րդ դարու հայկական գործ եղող տպածո վարագույրին համար‚ որ 

պիտի ցուցադրվի Պատկերասրահին հայկական արվեստի բաժնին մշտական ցուցահան-

դեսին մեջ»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 8 (246)‚ փետրվարի 20 («Նամակ Երևանեն»)։ Հայաս-

տանի Պետական պատկերասրահի արխիվ‚ 1955 թ. գործեր։ 

 

Դեկտեմբերի 11. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը «կառա-

խումբով» դուրս է գալիս Բուխարեստից և ուղևորվում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Գե-

րագույն Հոգևոր Խորհրդի աշխատանքներին իր մասնակցությունը բերելու համար։ Սրբա-
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զանին աշխատանքային բեղմնավոր գործունեություն ցանկանալով‚ կառամատույցում 

ճանապարհ են դրել հայ և ռումին բազմաթիվ հոգևորականներ ու աշխարհիկ գործիչներ։ 

«Նոր կյանք»‚ 1954թ. № 50 (237)‚ դեկտեմբերի 19 («Վազգեն եպիսկոպոս մեկ-

նեցավ Էջմիածին»)։ 

 

Դեկտեմբերի 18. – Վազգեն սրբազանը գնացքով ժամանում է Այրում‚ մտնելով այս-

պիսով‚ Մայր Հայրենիք Խորհրդային Հայաստանի սահմանը։ 

«Այրումի շուրջ տեսա մի քանի շինություններ‚ որոնք անցյալ տարի չկային։ 

Ապա շոգեկառքը հառաջանալով Դեբեդ գետի փրփրալի ափերով‚ նշմարեցի աշ-

խատանքները‚ որ նոր սկսված են՝ Նոյեմբերյանի շրջանի քարքարոտ այդ լեռնա-

լանջերուն վրա պտղատու ծառաստաններ մշակելու համար‚ մինչև այժմ ան-

մշակ մնացած ընդարձակ խոպան տարածություններու վրա։ Տեղ տեղ հստակ 

կերպով տեսանելի էին ծառապատված հողամասերը։ 

Բայց Սանահին կայարանն է‚ որ մեզ վերապահված է մեծագույն անակնկալը։ 

Այստեղ է‚ որ Մոսկվա-Երևան մեր կառախումբին շոգեշարժ մեքենան կփոխվի 

էլեկտրաքարշ մեքենայով մը։ Էլեկտրական հսկա լոկոմոտիվ մը‚ նոր ու գունա-

գեղ‚ մեր կառախումբը շարժման մեջ կդնե ու կտանի մինչև Լենինական։ Լենի-

նականեն մինչև Երևան վերստին կճամբորդենք շոգեշարժ մեքենայով։ Փաստ է 

ուրեմն‚ թե Խորհրդային Հայաստանի երկաթուղագծերը սկսած են արդեն 

էլեկտրականացվիլ։ ՈՒ աշխատանքները կշարունակվին մինչև բոլոր գծերու 

էլեկտրականացումը։ Ամբողջ ճանապարհի երկարության հաճախ կտեսնեմ նո-

րանոր կառուցումներ շենքերու‚ կամուրջներու կամ գործարաններու։ 

Ճամբու ընկերներս են երեք հայ ինժեներներ‚ տնտեսագետ մը և Երևանի Պե-

տական օպերայի դիրիժոր‚ պրոֆեսոր Գևորգ Բուդաղյանը։ Ինժեներները‚ – եր-

կուքը գյուղատնտես և մեկը երկրաբան‚ – լայն տեղեկություններ կուտան ինձ 

նոր շինարարական ձեռնարկներու մասին։ 

Սիրտս կխայտար‚ լսելով այս բոլորը...»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 15 (253)‚ ապրիլի 8 («Սովետական Հայաստան‚ 1955-

ին»)։ 

Դեկտեմբերի 19. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ‚ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ան-

դամ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը ժամանում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «մասնակցելու 

համար «Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդի նիստերին»»։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 12‚ դեկտեմբեր («Մայր Աթոռում»)։ 
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Դեկտեմբերի 20. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Վեհարանի դահլիճում‚ Վահան 

արքեպիսկոպոս Կոստանյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Գերագույն Հոգևոր 

Խորհրդի հերթական նիստը‚ որին‚ ի թիվս Խորհրդի մյուս անդամների (Տ. Սահակ եպիսկո-

պոս Տեր-Հովհաննիսյան‚ Ստեփան Կամսարական‚ Մինաս Մինասյան‚ Մարտիրոս Տեր-

Ստեփանյան) ներկա էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Նախքան օրակարգի խնդիրներին անցնելը‚ Ռումինիայի հայոց թեմի առաջ-

նորդ‚ Գերապատիվ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը հաղորդեց Ռումինիայի և Բուլղա-

րիայի թեմական և եկեղեցական ժողովների սրտաբուխ ողջույնները և դեպի 

Սուրբ Էջմիածինը ունեցած իրենց խորին հարգանքները։ Ժողովը հաճույքով 

լսեց Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի արտահայտած զգացմունքները։ Գերագույն Հո-

գևոր Խորհրդի նախագահող Գերապատիվ Տ. Վահան արքեպիսկոպոսը կարճ 

արտահայտությամբ գովեց Ռումինիայի և Բուլղարիայի Թեմական և եկեղեցա-

կան խորհուրդների բարի ցանկությունները և օրհնեց իրեն՝ սրբազանին‚ որպես 

առաջնորդի և ղեկավարի‚ իրեն ցույց տված եռանդուն և հայրենասեր գոր-

ծունեության համար‚ և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի կողմից շնորհակալություն 

հայտնեց և օրհնեց Ռումինիայի և Բուլղարիայի թեմական և եկեղեցական խոր-

հուրդներին‚ ինչպես և հայ ժողովրդին»։ 

Ի թիվս այս հարցերի‚ Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը լսում է «Կաթողիկոսական 

ընտրության առթիվ մշակել որոշ կանոնադրություն կամ հրահանգ‚ ի նկատի 

ունենալով Գեորգ Ե. Կաթողիկոսի և Գեորգ Զ. Կաթողիկոսի կանոնադրու-

թյունները»։ 

Մտքերի փոխանակությունից հետո որոշվում է. «Հանձնարարել Գերագույն Հո-

գևոր Խորհրդի անդամներ Գերապատիվ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսին‚ պ. Ստեփան 

Կամսարականին և պ. Մինաս Մինասյանին‚ ծանոթանալ այդ երկու կանոնա-

դրությունների հետ և իրենց դիտողությունները ներկայացնել Հոգևոր Խորհրդի 

հետևյալ նիստին»։ 

Լսվում է նաև հաջորդ՝ «Հանգուցյալ Գեորգ Զ. Կաթողիկոսի գերեզմանի վրա 

դրվելիք տապանաքարի հարցը»։ Մտքերի փոխանակությունից հետո որոշվում է 

«հանձնարարել Գերապատիվ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսին‚ պ. Ստեփան Կամսա-

րականին և պ. Հմայակ Սեդգարյանին‚ տեսնել Երևանի թանգարաններում եղած 
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մարմարյա քարերը և ընտրել հարմարագույնը ու աշխատել կարելին եղածի 

չափ մանրակրկիտ ընտրություն անել՝ գերեզմանի վրա դնելու համար»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. 
№ 499 («Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ...»)։ 

 

Դեկտեմբերի 21-23 – Գեորգ Զ. հանգուցյալ կաթողիկոսի տապանաքարի ընտրու-

թյան նպատակով‚ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը հանձնաժողովի անդամներ Ստեփան Կամսա-

րականի և Հմայակ Սեդգարյանի հետ լինում է Երևանի Պետական պատմական թանգա-

րանում‚ Քաղաքային թանգարանում‚ Մատենադարանում‚ Քաղաքային պանթեոնում և 

նման բնույթի այլ վայրերում։ 

Նույն տեղում։ 

Դեկտեմբերի 24. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Վեհարանի դահլիճում‚ Տ. Վահան 

արքեպիսկոպոս Կոստանյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Գերագույն Հոգևոր 

Խորհրդի հերթական նիստը‚ որին‚ ի թիվս Խորհրդի մյուս անդամների (Տ. Սահակ եպիսկո-

պոս Տեր-Հովհաննիսյան‚ պ. Ստեփան Կամսարական‚ Մինաս Մինասյան‚ Մարտիրոս Տեր-

Ստեփանյան)‚ ներկա էր Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ («Կաթողիկոսական ընտրության կա-

նոնադրության հաստատում») լսվում է. «Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի նախորդ 

նիստում (տե՛ս մեզ մոտ‚ 1954 թ. դեկտեմբերի 20. Ս.Շ.)‚ որոշված էր հանձնարա-

րել Գերապատիվ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսին‚ պպ. Ս. Կամսարականին և Մ.Մի-

նասյանին‚ ծանոթանալ Գեորգ Ե. և Գեորգ Զ. կաթողիկոսների ձեռքով հաստատ-

ված՝ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրության կանոնադրությունների հետ և 

իրենց եզրակացությունը ներկայացնել Գերագույն Հոգևոր Խորհրդին ի քննու-

թյուն»։ 

Հանգամանալից զեկուցումով հանդես է գալիս Ստեփան Կամսարականը։ Նա 

նշում է‚ որ հանձնաժողովը «չափազանց կարճ ժամանակում չափազանց մեծ 

աշխատանք կատարելով»‚ մանրամասնորեն ծանոթացել է իրենց տրամադրու-

թյան ներքո գտնվող փաստաթղթերի հետ և հիմնականում հիմք ընդունելով 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրության նախորդ երկու կանոնադրություննե-

րը‚ արել է սակայն որոշ լրացումներ ու հավելումներ‚ որոնք անհրաժեշտորեն 

բխում էին նոր ժամանակներից ու պայմաններից։ 
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Մտքերի փոխանակությունից հետո‚ Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը որոշում է. 

«Ազգային-եկեղեցական ժողով հրավիրելու հրահանգը‚ ընդունված փոփոխու-

թյուններով‚ հաստատել և ուղարկել թեմերը‚ ի ղեկավարություն»։ 

Լսվում է նաև Վեհափառ Հայրապետի տապանաքարի ընտրության հարցը‚ որի 

մասին հանձնաժողովի անունից‚ հաղորդումով հանդես է գալիս Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոսը։ Հոգևոր Խորհուրդն ի գիտություն է ընդունում հանձնաժողովի 

առաջարկը («Նախընտրել սպիտակ օնիքս‚ չհաջողելու դեպքում ընտրել դեղնա-

գույնը») և մշակում է միջոցներ այն իրականացնելու համար։ 

Օրակարգի երրորդ հարցի վերաբերյալ («Բուլղարահայ Թեմական Խորհրդի 

միջնորդությունը առաջնորդ ունենալու մասին») Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը 

մտքերի փոխանակությունից հետո որոշում է. «Ա. Ռումինիայի հայոց թեմի 

առաջնորդ‚ Գերապատիվ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանին ժամանակավորա-

պես նշանակել Բուլղարահայ թեմի առաջնորդ։ Բ. Հաստատել նոր հայտարա-

րության մեջ հիշատակված Պատգամավորական ժողովի կողմից ս/թ օգոստոսի 

29-ին և 30-ին ընդունված որոշումները (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականները. Ս.Շ.)»։ 

Դեկտեմբերի 25. - Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը այցելում  է 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Հոգևոր ճեմարան։ «Սրբազանը ծանոթացավ ճեմարանի ներ-

քին կյանքին և հետաքրքրվեց ավանդված դասերով»։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 12‚ դեկտեմբեր («Մայր Աթոռում»)։ 

Դեկտեմբերի 29. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Հոգևոր ճեմարանում Ռումինահայ 

թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը հանդես է գալիս հրապարակային դասախոսու-

թյամբ‚ «Կրոն և գիտություն» թեմայով։ 

Նույն տեղում։ 

Դեկտեմբերի 31. – Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի նախագահ Տ. Վահան 

արքեպիսկոպոս Կոստանյանի և անդամ-քարտուղար Տ. Սահակ եպիսկոպոս Տեր-Հովհան-

նիսյանի համատեղ ստորագրությունը կրող ուղերձը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից 

Սոֆիա‚ «Պատվարժան Բուլղարահայ Թեմական Խորհրդին»՝ Ռումինահայ թեմի առաջ-

նորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսին Բուլղարահայ թեմի ժամանակավոր թեմակալ հաստատե-

լու մասին։ 

ՈՒղերձը. «Համաձայն Ձեր ս/թ. 8-ն նոյեմբերի № 695 դիմումի և Ձեր թեմի սույն 

թվի օգոստոսի 29-30-ի թեմական Պատգամավորական ժողովի որոշման‚ Գերա-
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գույն Հոգևոր Խորհուրդը ընդառաջ գնալով Ձեր միահամուռ ցանկության‚ դեկ-

տեմբերի 24-ի նիստի մեջ որոշեց՝ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ‚ Գերապատիվ 

Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանին հաստատել ժամանակավոր թեմակալ առաջ-

նորդ նաև Բուլղարական Ժողովրդական Ռեսպուբլիկայի հայոց թեմի։ 

Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Գերապատիվ Տ. Վազգեն սրբազանը պիտի հով-

վե Բուլղարահայ թեմի առաջնորդական բոլոր լիազորություններով‚ պարբերա-

կան այցելություններով‚ որոնց ժամանակը և տևողությունը պիտի ճշտվին 

սրբազան հոր և Ձեր միջև կայացած համաձայնությամբ։ 

Լիահույս ենք‚ որ Դեմոկրատական Բուլղարիո բարեխնամ կառավարությունը‚ 

ինչպես նաև Թեմական Խորհուրդդ‚ քահանայից դասը և համայն հավատացյալ 

մեր ժողովուրդը‚ սիրով պիտի ընդառաջեն Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի սույն 

որոշմանը և զորավիգ ու գործակից պիտի լինեն Գերապատիվ Տ. Վազգեն սրբա-

զանին‚ որը բանիվ և գործով պիտի առաջնորդե Ձեր թեմը‚ ոգեշնչված լինելով 

Սուրբ Ավետարանի‚ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հանդեպ նվիրումի‚ հայրենա-

սիրության և խաղաղության ոգիով։ 

Մաղթում ենք Բարձրյալին‚ որ նորահաստատ առաջնորդ Գերապատիվ Տ. 

Վազգեն եպիսկոպոսին ու Ձեր բոլորիդ շնորհե ուժ ու եռանդ‚ սիրո և միաբանու-

թյան ոգի և բեղուն գործունեության շրջան‚  եկեղեցաշեն ու հայրենանվեր գոր-

ծոց լիակատար հաջողությամբ»։ 

Բուլղարիայի հայկական հավատացյալ համայնքը‚ որի նորընտիր հովիվն էր 

հաստատվել Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը‚ ըստ հայազգի բնակչության տեղաբաշխ-

ման և հոգևորական կեցության‚ հիշյալ ժամանակահատվածում մեզ ներկայա-

նում էր հետևյալ ձևով։ 

1. Պլովդիվ (նախկինում՝ Ֆիլիպե). – ուներ 6500  հայազգի բնակիչ‚ մեկ եկեղե-

ցի՝ «Սուրբ Գևորգ»‚ վերանորոգված 1828-ին։ Հոգևոր հովիվ՝ Տ. Գևորգ քահա-

նա Սարյան։ 

2. Սոֆիա. – 4500 հայազգի‚ մեկ եկեղեցի՝ «Սուրբ Աստվածածին»‚ որը կառուց-

վել է 1934 թ. նախկինում փուլ եկած համանուն եկեղեցու փոխարեն։ Հոգևոր 

հովիվ՝ Տ. Վահան քահանա Փափազյան։ 
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3. Ստալին (նախկինում և հետագայում՝ Վառնա). – 3800 հայազգի բնակիչ‚ մեկ 

եկեղեցի՝ «Սուրբ Սարգիս»‚ որը կառուցվել է 17-րդ դարում և վերանորոգվել 

1844-ին։ Հոգևոր հովիվ՝ Տ. Տրդատ քահանա Տուվարճյան։ 

4. Ռուսե (նաև՝ Ռուսճուկ). – 1700 հայազգի‚ մեկ եկեղեցի՝ «Սուրբ Աստվածա-

ծին»‚ որը կառուցվել է 17-րդ դարում և վերանորոգվել է 1805 թվականին։ 

Հոգևոր հովիվ՝ Տ. Ներսես քահանա Մելքոնյան։ 

5. Բուրգազ. – 1300 հայազգի բնակիչ‚ մեկ եկեղեցի՝ «Սուրբ Խաչ»‚ որը վերա-

նորոգվել է 1858 թվականին։ Հոգևոր հովիվ՝ Տ. Աթանաս քահանա Խաչա-

տուրյան։ 

6. Խասկովո. – ուներ շուրջ 900 հայազգի‚ մեկ եկեղեցի՝ «Սուրբ Ստեփաննոս»‚ 

կառուցված 1924-ին։ Հոգևոր հովիվ՝ Տ. Նահապետ քահանա Գարայան։ 

7. Կոլարովգրադ (նախկինում՝ Շումեն). – ուներ 750 հայազգի բնակիչ‚ մեկ եկե-

ղեցի՝ «Սուրբ Աստվածածին»‚ որը վերանորոգվել է 1834-ին։ 

8. Սլիվեն. – հայազգի բնակիչներ 530 հոգի‚ մեկ եկեղեցի՝ «Սուրբ Ստեփան-

նոս»‚ կառուցված 1830-ին։ Հոգևոր հովիվ՝ Տ. Կարապետ քահանա Ծերոնյան։ 

9. Թաթար-Բազարճիգ. – հայազգի բնակիչներ 450 հոգի‚ մեկ եկեղեցի՝ «Սուրբ 

Ստեփաննոս»‚ վերանորոգված 1820-ին։ Հոգևոր հովիվ՝ Տ. Զաքարիա քահա-

նա Շիրինյան։ 

10. Տոլբուխին (նախկինում՝ Տոպրիչ). – ուներ 320 հայազգի բնակիչ‚ մեկ եկեղե-

ցի՝ «Սուրբ Հովհաննես ավետարանիչ»‚ որը կառուցվել էր 1830-ին։ Հոգևոր 

հովիվ՝ Տ. Հմայակ քահանա Զարդարյան։ 

11. Սիլիստրե. – հայազգի բնակիչներ՝ 260 հոգի‚ մեկ եկեղեցի՝ «Սուրբ Աստվա-

ծածին»‚ հիմնված 17-րդ դարում‚ վերակառուցված՝ 19-րդ դարում։ Հոգևոր 

հովիվ՝ Տ. Միքայել քահանա Պեզիրճյան։ 

12. Ստարայա Զագորա. – ուներ 250 հայազգի բնակիչ‚ մեկ եկեղեցի՝ «Սուրբ 

Խաչ»‚ որը կառուցվել է 1923 թվականին։ ՈՒներ մեկ այցելու քահանա։ 

13. Այթոս. – հայազգի բնակիչներ՝ 105 հոգի‚ մեկ եկեղեցի՝ «Սուրբ Աստվածա-

ծին»‚ կառուցված 1933 թ.։ ՈՒներ մեկ այցելու քահանա։  

14. Յամպոլ. – ուներ մինչև 38 հայազգի բնակիչ‚ մեկ եկեղեցի-մատուռ «Սուրբ 

Աստվածածին»‚ կառուցված 1924 թվականին։ ՈՒներ մեկ այցելու քահանա։ 
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Բացի այս‚ Բուլղարական Ժողովրդական Հանրապետության այլևայլ փոքր 

քաղաքներում ու գյուղերում ապրում էին մինչև երկու հարյուր հայեր‚ որոնք 

հոգևոր պաշտամունքների բավարարման համար գալիս էին իրենց բնակավայ-

րերին մոտ գտնվող՝ վերոհիշյալ քաղաքների եկեղեցիները։ Ավելացնենք‚ որ 

հիշյալ ժամանակաշրջանում համեմատաբար բարվոք վիճակում էին գտնվում 

Բուլղարիայի հայկական դպրոցները։ Ամբողջ Հանրապետությունում գործում 

էին տասնմեկ երկսեռ յոթնամյա և քառամյա դպրոցներ‚ մինչև 1700 աշակերտ-

ներով‚ նյութական մատակարարությունը (շենքերի վերանորոգում‚ ուսուցիչնե-

րին տրվող աշխատավարձ և այլն) հանձն էր առել Բուլղարական պետությունը։ 

Իրենց դպրոցներն ունեին Պլովդիվը (587 աշակերտ)‚ Սոֆիան (310)‚ Վառնան 

(320)‚ Ռուսեն (քառամյա դպրոց‚ 70 աշակերտ)‚ Բուրգազը (126)‚ Խասկովոն 

(քառամյա դպրոց‚ 60 աշակերտ) և այլն։ Հայոց լեզվի և գրականության բոլոր 

դասագրքերը դպրոցներն ստանում էին Խորհրդային Հայաստանից։ 

«Էջմիածին»‚ 1954թ. № 12‚ դեկտեմբեր («Բուլղարահայ գաղութը այսօր»)։ 
ՊԿՊԱ. – Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5128 («Տեղեկագիր Բուլղարահայ թեմին»)։ 

 

Դեկտեմբեր. - «Էջմիածինը» (№ 12) արևմտահայերեն հրատարակում է Վազգեն 

եպիսկոպոսի «Բուլղարահայ գաղութը այսօր» վերլուծական հոդվածը։ Այն գրվել է Բուխա-

րեստում‚ նույն թվականի հոկտեմբերի 12-ին։ 

Հոդվածը բաղկացած է «Բուլղարահայ գաղութը այսօր»‚ «Պատմական ակ-

նարկ»‚ «Բուլղարահայ համայնքները»‚ «Թեմական եկեղեցական կյանք»‚ «Պաշ-

տոնական այցելություններ»‚ «Հայոց դպրոցները» և «Մշակութային կյանք» են-

թաբաժիններից‚ որոնցից յուրաքանչյուրում հեղինակը փաստական հարուստ և 

բազմակողմանի նյութի հենքի վրա վերլուծում է տվյալ բաժնի հետ առնչվող 

առավել բնորոշ պատմա-հասարակական և հոգևորական իրադարձությունները։ 

---Բուխարեստում «Նոր կյանք» տպարանի հրատարակությամբ‚ արևմտահայերեն 

հրատարակվում է Վազգեն եպիսկոպոսի «Հայրենի արևին տակ» ուղեգրական-հուշագրա-

կան աշխատությունը։ 112 էջ։ 

Հեղինակի՝ 1951 թ. ամռանը և 1953 թ. գարնանը Խորհրդային Հայաստան կա-

տարած ուղևորությունների գրառումներն են և հանրապետության այլևայլ 

տեսարժան վայրերից ստացված տպավորությունները‚ որոնք շարադրված են 

տասնչորս գլուխներում։ Նախապես «Նոթեր Մայր Հայրենիքեն» խորագրի ներքո‚ 
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հրատարակել է ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը 1951 թ. օգոստոսի 26-

ից սկսած (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը)‚ որից հետո արտատպվել է «Էջմիածին» 

ամսագրի 1951 թ. № 9-10 (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր) և 11-12 (նոյեմբեր-դեկտեմ-

բեր) համարներում։ Բոլոր վերահրատարակությունների և մանավանդ առանձին 

գրքով լույս ընծայելու ժամանակ‚ հեղինակը կատարել է զգալի հավելումներ ու 

մշակումներ։ 

Հատվածներ. «Երևան... Արարատյան դաշտ... Հայաստան... կանգնած եմ ահա 

մեր նախնիքներու հողին վրա‚ ու կարոտակեզ կսեղմեմ ջերմ ձեռքերը իմ հա-

յաստանցի եղբայրներուն‚ իմ հարազատ եղբայրներուն։ Դարերով կուտակված 

կարոտներ‚ հույզեր‚ տենչեր այժմ հանկարծ իմ մեջ կարթննան‚ մարմին կառնեն 

գիտակցությանս լույսին տակ և կալեկոծեն բովանդակ էությունս։ Անանուն‚ 

անուշ հուզումներ ալիք-ալիք ուժգին կզարնվին սրտիս արևոտ ափերուն‚ և հոր-

դառատ ու քաղցրախոս կողողեն հոգիս‚ կտարածվեն շուրջս ամեն կողմ‚ բոլոր 

սահմաններեն անդին‚ կհպին ամեն ինչի‚ մինչև հորիզոնները հեռավոր... ի՜նչ 

սրբազան ապրումներ... կյանքիս առավելագույն երջանկության պահն է‚ զոր 

կապրիմ։ Ես ալ կուզեմ գոչել «Կա՛նգ առ րոպե‚ դուն այնքա՜ն գեղեցիկ ես»։ 

Կքալեմ կարծես երազի մեջ‚ դյութական աշխարհի մը դռները բանալով։ Կկո-

խեմ փողոցի քարերուն վրա. որքա՜ն ջերմ են այդ քարերը։ Ամեն մեկ քար սրտիս 

կհպի։ Ամեն մեկ քարեն սիրտս հուզում մը կքաղե։ Այստեղ քարերը և ամեն ինչ 

կենդանի են‚ ամեն ինչ կշնչե‚ կշարժի... Շենքերը‚ ծառերը‚ մարդոց աչքերը‚ 

երկինքի կապույտը‚ հոգիին կխոսին անծանոթ ու խռովիչ‚ սակայն քաղցր ու 

մտերիմ բարբառով մը‚ որ ջերմ հոսանքի մը նման կանցնի զգայարաններուս 

մեջեն‚ ծաղիկ ու երգ սփռելով։ Սիրտս ուժգին կտրոփե և կուրծքս նեղ կուգա։ 

Աշխարհն ամբողջ շուրջս պար է բռնած։ Պատրա՜նք է‚ թե իրականություն։ Անուշ 

երկյուղ մը կապրիմ‚ չըլլա թե երազ ըլլա։ Եվ որպես գերագույն ստուգություն‚ 

հայացքս Մասիսը կփնտռե... 

Երևանը ոճ ունի‚ իր սեփական ոճը։ ՈՒնի յուրահատուկ համաչափություն և 

ներդաշնակություն‚ ունի գույն և ուրույն մթնոլորտ։ Երևանին բացառիկ գեղեց-

կություն և հմայք տվողը‚ կխորհիմ՝ թե առավելապես շինանյութն է‚ այսինքն 

գունավոր տուֆ քարը։ Տիրող գույներն են՝ մոխրագույնը‚ վարդագույնը‚ դեղինն 

ու կարմիրը‚ մանիշակագույնը և բեժը։ Յուրաքանչյուր շենք‚ որ կբարձրանա 
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Երևանի հրապարակներուն և պողոտաներուն վրա‚ հիմնական գույնի մը ան-

երևակայելիորեն այլազան ու բազմազան երանգներու մեկ համադրությունն է։ 

Գույներու և երանգներու այս բազմազանութենեն և անկանոն ու պատահական 

մեկտեղումներեն ծնունդ կառնեն գույներու անսահմանորեն հարուստ ներդաշ-

նակումներ և կարծեք գույներու կենդանի շարժ մը ալիք կծավալե անցորդի տե-

սադաշտին վրա։ Առհասարակ երևանյան ճարտարապետական արդի ոճը զո-

րավոր կերպով կկրե դրոշմը հայ հին ճարտարապետական ոճին։ Բոլոր կառու-

ցումները երջանիկ կերպով կներկայացնեն համադրությունը հայկական հին 

ոճին և նորագույն հղացումներուն։ Բազմաթիվ նորակացույց շենքեր իրենց ճար-

տարապետությամբ‚ իրենց խոյակավոր սյուներով‚ կամարներով‚ իրենց որմնա-

քանդակներով և մանավանդ իրենց մթնոլորտով‚ ուժգնորեն կհիշեցնեն Գառնին 

կամ Զվարթնոցը‚ Հռիփսիմեն կամ Մարմաշենը‚ Աղթամարը կամ Սանահինը։ 

Մեր տխուր անցյալը այլևս պատմության կպատկանի վերջնականապես‚ ան-

դառնալիորեն։ Այսօր հայ ժողովուրդը ոչ աղքատ է‚ ոչ տկար է և ոչ ալ մինակ։ 

Այս մխիթարիչ իրադրությունը հայը կզգա մանավանդ հայ հողին վրա‚ Սովե-

տական Հայաստանի մեջ։ Արտասահմանի հայերը միանգամ ընդմիշտ պետք է 

գիտնան‚ թե միայն Սովետական իշխանությունն ու միայն ռուս ժողովուրդն են 

գերագույն գրավականները մեր ազգի կենդանության‚ մեր հայրենիքի վերաշի-

նության ու խաղաղ առաջադիմության‚ հայ ժողովրդի ոսկե ապագային իրա-

կանացման։ 

Սովետահայ գրագետի ու արվեստագետի նպատակն է նաև՝ կյանքը դիտել‚ 

հասկանալ ու զայն ներկայացնել այնպես‚ ինչպես ան կա արտաքին‚ առարկա-

յական աշխարհի մեջ‚ առանց շինծու‚ անիրական կերպարներ հորինելու‚ 

առանց ռոմանտիկ թափառումներու‚ առանց մտացածին‚ կեղծ բաղդատություն-

ներ կամ հոգեկան հիվանդագին վիճակներ ներկայացնելու‚ ինչպես հաճախ այդ 

կկատարեն արևմտյան որոշ գրագետներ‚ շահագործելով մարդկային տկարու-

թյունները։ Պետք է ավելացնել‚ սակայն‚ թե գրագետը‚ ամբողջապես չեզոք դիրք 

մը չընդգրկեր կյանքի և մարդկային‚ ընկերային երևույթներու‚ ժամանակակից 

կյանքը հուզող մեծ խնդիրներու նկատմամբ։ Գրագետը միաժամանակ պետք է 

նպաստե առաջդիմության‚ մարդային կյանքի պայմաններու բարեշրջման և 

մարդու դաստիարակման։ ՈՒրիշ խոսքով‚ սովետահայ արվեստագետը ինք ևս 
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իր արվեստով կմասնակցի նոր ընկերության կառուցման‚ նոր մարդու կերտու-

մին։ 

Ով որ տեսած է մեր Մայր երկիրն ու իր սրբավայրերը‚ ով որ ճանչցած ու 

հասկցած է մեր բնաշխարհի ժողովուրդի հոգին‚ անոր ականջին ինչքան դա-

տարկ‚ ինչքան անհարազատ կհնչեն պապական «Հրավերն» ու աղաջանյան-

ական «թուղթերը»։ Հայաստանցի մարդուն համար չարժեր նույնիսկ պատաս-

խան տալ անոնց։ Ո՞վ են այդ մարդիկ։ Ի՞նչ կապ ունին հայ ժողովրդին‚ հայ հայ-

րենիքին հետ։ Ի՞նչ աղերս կա Հռոմի և հայ ժողովրդին դարերու պատմության‚ 

հայ ժողովրդին արդի վերածնունդին ու հայ հայրենիքին վերաշինության միջև։ 

Ո՞Ւր էին Վատիկանն ու Աղաջանյանները հայ ժողովրդի նահատակության 

շրջաններուն‚ ո՞ւր էին Վատիկանն ու Աղաջանյանները հայրենիքի ազատա-

գրման ու վերաշինության հերոսական ճիգերու օրերուն‚ ո՞ւր էին Վատիկանն ու 

Աղաջանյանները վերջին Հայրենական պատերազմի ծանր օրերուն‚ և ո՞ւր էին 

վերջապես անոնք հաղթանակի փառավոր օրերուն ու գաղութահայ ժողովրդի 

հայրենադարձի ոգևորության ու ցնծության օրերուն։ Հայ ժողովուրդը չի 

ճանչնար Վատիկանն ու Աղաջանյանները‚ այսօր անոնց «հրավերներուն» մեկ 

պատասխան ունի տալիք՝ «Ո՛չ գիտեմ զձեզ»։ (էջ 67-68)։ 

Վազգեն եպիսկ. Պալճյան «Հայրենի արևին տակ»‚ Բուխարեստ‚ 1954 թ.‚ էջ 

67-68։ 
* * * 

Անդրադառնալով վերոհիշյալ աշխատությանը‚ Վեհափառ Հայրապետի կեն-

սագիրը հետևյալն էր գրում. «Սրբազան հեղինակի «Հայրենի արևին տակ» գիրքը 

սովորական ճանապարհորդական ուղեգրություն չէ‚ այլ քնարական վառ զե-

ղումների և խորհրդածությունների‚ հայրենասիրական տեսիլքների մի երփն-

երանգ ծաղկեփունջ‚ ինքնաբուխ‚ անմիջական և ջերմ։ Այս հատորում սրբազանը 

արդեն հասուն գրող է‚ ունի դիտող ու սուր աչք‚ թափանցող միտք‚ գրական 

հարուստ փորձ և գողտրիկ ճաշակ։ Լեզուն յուրահատուկ է‚ պատկերավոր‚ թևա-

վոր մտածումներով և պատկերներով հարուստ։ Այս ամենը նոր հրապույր‚ նոր 

գրավչություն է տվել գրքին։ Հայրենասեր ու հավատավոր եկեղեցականը‚ ար-

վեստագետի բծախնդրությամբ թղթին է հանձնել իր տպավորությունները‚ հու-

շերն ու խորհրդածությունները կենդանի‚ խոսուն և տպավորիչ լեզվով‚ հայրե-
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նասերի վառ սրտով։ Գիրքը հագեցված է զգայուն հայրենասիրությամբ‚ ազգային 

արժանապատվության բարձր գիտակցությամբ։ 

«Հայրենի արևին տակ» գիրքը բաղկանում է տասնչորս ենթագլուխներից‚ 

որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձին համն ու հոտը‚ բույրն ու գույնը։ 

Հատվածներ կան գրված գրական բարձր ճաշակով‚ ներշնչումով։ Այդպիսին է 

«Կարոտ հայրենին»՝ սրտառուչ հայրենասիրությամբ և հուզականությամբ 

գրված առաջին պատկերը‚ որտեղ համոզիչ ձևով տրվում են առաջին անգամ 

Հայրենի Հողի վրա ոտք դնող հայրենադարձ ու տարագիր հայի հոգեկան խոր 

ապրումները‚ ուրախությունն ու սրտառուչ երջանկությունը»։ 

Վազգեն Ա‚ Հայրապետ հայոց (կենսագրություն‚ կոնդակներ‚ քարոզներ)‚ 

Էջմիածին‚ 1958‚ էջ 30։ 

 

1 9 5 5 

Հունվարի 1. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարում Ռումինահայ և Բուլ-

ղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը Ամանորի առթիվ պատարագ է մա-

տուցում‚ որից հետո «սրբազանը հավուր պատշաճի քարոզ խոսեց»։ 

«Էջմիածին»‚ 1955թ. № 1‚ հունվար («Մայր Աթոռում»)։ 

Հունվարի 2. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Տ. Վազգեն եպիսկոպոսին այցելության 

են գալիս ռումինահայ հայրենադարձները։ 

«Ինձ այցելողներուն մեջ կգտնվեր Բուխարեստեն հայրենադարձ Խաչիկ Գայ-

սերյանը‚ որը պատմեց Երևանի ժամացույցներու գործարանին հետզհետե ըն-

դարձակման և արտադրության մեծ աճի մասին։ Գայսերյանը այդ գործարանի 

մեջ որակյալ աշխատավորներեն է հինգ-վեց տարիե ի վեր։ Այս գործարանին մեջ 

կաշխատին նաև հայրենադարձ հարյուրավոր նոր վարպետներ և որակյալ բան-

վորներ։ Այժմ գործարանը ընդարձակվեցավ և արտադրությունը բարձրացավ թե 

քանակով‚ և թե որակով։ 

Գայսերյանը ինձ մոտ եկած էր իր կնոջ՝ Անահիտին և իր սիրունիկ երեխային 

հետ։ Կդիտեի զիրենք‚ կնայեի իրենց հագուստին‚ իրենց դեմքին‚ կլսեի իրենց 

խանդավառ շենշող խոսքը և հոգեպես մխիթարված կխորհեի. ահա երջանիկ 

ընտանիք մը»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 16 (254)‚ ապրիլի 15 («Սովետական Հայաստան‚ 1955-

ին»)։ 
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Հունվարի 3. – Ռումինական օրթոդոքս եկեղեցու պատրիարք Հայր Ժուստինյանի՝ 

ռումիներեն տրված շնորհակալական հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ-

միածին‚ «Գերագույն Հոգևոր խորհրդին» հետևյալ բովանդակությամբ. «Ի սրտե շնորհակա-

լություն եմ հայտնում Ձեր շնորհավորանքների համար և ջերմ սիրով մաղթում եմ միա-

բանությանդ քահանայից դասին և հայ հավատացյալ ժողովրդին քաջառողջություն‚ խա-

ղաղություն և բարօրություն Քրիստոսի ծննդյան ու նոր տարվա առթիվ։ Պատրիարք 

Ժուստինյան»։ 

Հեռագիրը ռումիներենից հայերեն  թարգմանել և նրա մասին Գերագույն Հոգևոր 

Խորհրդին է զեկուցել Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

ՊԿՊԱ. – Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 

գործ № 5323 («Հեռագրեր և գրություններ Ռումինիայի հայոց թեմի... մասին»)։ 

 

Հունվարի 4. – Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկո-

պոսը Երևանից գնացքով մեկնում է Լենինական‚ Սուրբ Ծննդյան տոների առթիվ պատա-

րագ մատուցելու և ջրօրհնյաց հանդեսին նախագահելու համար։ 

«Առաջին իսկ տպավորությունս անսպասելիորեն հրաշալի էր։ Մեզ ընդունեց 

շքեղ կայարան մը՝ ընդարձակ ու գեղեցիկ սրահներով։ Ամեն տեղ կարգ ու կա-

նոն և մաքրություն։ Մեծ կենտրոնի մը կայարանը ըլլալու տպավորությունը կթո-

ղու։ Մեր եկեղեցական իշխանության ներկայացուցիչներու կողմե առաջնորդվե-

ցանք դեպի «Ինտուրիստ» հյուրանոցը‚ որ կգտնվի քաղաքի կենտրոնը‚ մեծ հրա-

պարակի վրա։ Եվ ինչպես Երևան‚ այստեղ ևս հյուրանոցը բազմահարկ‚ մեծ շենք 

մըն է‚ օժտված բոլոր հարմարություններով։ Առավոտյան‚ երբ սենյակիս 

պատշգամբը ելա քաղաքը դիտելու‚ խոր գոհունակությամբ տեսա‚ թե Լենինա-

կան իսկապես իր անունին արժանի քաղաք մըն է‚ բառին բովանդակ իմաստովը։ 

Հրապարակը շատ ընդարձակ է և ամեն կողմեն շրջապատված բազմահարկ‚ սի-

րուն շենքերով՝ քարաշեն‚ գունագեղ։ Չորս հինգ փողոցներ‚ լայն ու կանոնավոր‚ 

իրենց սկիզբը կառնեն սույն հրապարակեն ու կտանին քաղաքի զանազան մա-

սերը‚ տարբեր ուղղություններով‚ Հրապարակի վրա և հրապարակի շուրջ 

գտնվող շենքերու այս համախումբին մեջ հաճույքով տեսա երկու մեծ եկեղեցի-

ներու երկնասլաց գմբեթները‚ որոնցից մեկը մանավանդ՝ «Սուրբ Ամենափրկիչ» 

եկեղեցին կիշխեր բոլորին վրա իր բարձրությամբ (60 մետր) և իր ճարտարապե-

տական բացառիկ գեղեցկությամբ։ 
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Լենինական մնացի չորս օր և գրեթե ամեն օր պտույտներ կատարեցի դեպի 

քաղաքի զանազան մասերը։ Այցելեցի հանրային մեծ և գեղեցիկ հանգստյան և 

կուլտուրայի պարտեզը‚ որ կտարածվի բարձունքներու վրա‚ այցելեցի շուկան և 

կոլխոզշուկան‚ այցելեցի բազմաթիվ վաճառատուներ‚ որոնք նույնպես ներկա-

յանալի և լավ պարենավորված են։ Այցելեցի նաև ռումինահայ մի քանի 

հայրենադարձներու բնակարանները»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 17 (255)‚ ապրիլի 22 («Սովետական Հայաստան 1955-
ին»)։ 

Հունվարի 5-7. – Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիս-

կոպոսը Լենինականի եկեղեցիներում հանդես է գալիս հավուր պատշաճի քարոզներով‚ 

հանդիպումներ է ունենում հավատացյալների հետ՝ պատմելով նրանց ռումինահայ գաղու-

թի ներքին կյանքի‚ նրա ծավալած գրական-մշակութային ու հոգևորական‚ հասարակա-

կան գործունեության մասին‚ քաղաքում կատարում է շրջագայություններ։ Լենինականից 

առհասարակ‚ իսկ նրա «հյուրասեր‚ մարդասեր‚ հավատավոր ու անսահմանորեն սրա-

միտ» ժողովրդից մասնավորապես‚ ստացված տպավորությունները Վազգեն սրբազանը 

բնութագրել է որպես «վառ ու անմոռաց»։ 

ՊԿՊԱ. – Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ 
գործ № 508 («Վազգեն եպիսկոպոսի զեկուցագիրը...»)։ 

 

Հունվարի 8. – Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը‚ ավարտելով իր աշխատանքային գործու-

նեությունը Լենինականում‚ գնացքով վերադառնում է Երևան։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 17 (255)‚ ապրիլի 22 («Սովետական Հայաստան 1955-
ին»)։ 

 

Հունվարի 9. – Երևանի «Սուրբ Սարգիս» եկեղեցում Ռումինահայ և Բուլղարահայ 

թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը Սուրբ պատարագ է մատուցում։ 

«Էջմիածին»‚ 1955թ. № 1‚ հունվար («Մայր Աթոռում»)։ 

Հունվարի 13. – Բուխարեստ քաղաքի բնակչուհի տիկին Էլիզ Հակոբյանը Էջմիածնի 

Մայր Տաճարի համար կատարում է թանկարժեք նվիրատվություն (ասեղնագործ սեղանի 

ծածկոց‚ կարմիր թավշից)‚ ի հիշատակ հանգուցյալ Տիրուհի Հակոբյանի։ Նվիրատվությու-

նը Մայր Տաճարին մատուցում է Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5323 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Հունվարի սկիզբ. – Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոսի նամակը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Բուխարեստ‚ քաղաքի հայկական 
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Թեմական Խորհրդին։ Չթաքցված ուրախությամբ նկարագրում է շինարարական և պատ-

մական հնությունների վերակառուցման այն աշխատանքները‚ որոնք իրականացվում են 

Էջմիածնի Մայր Տաճարում։ 

Նամակը. «Երբ Մայր Տաճարը մտա‚ մեծ ուրախությամբ տեսա‚ թե արդեն 

սկսած են վերանորոգման աշխատանքները‚ խումբ մը նկարիչներ‚ – հայտնի 

մասնագետ տիկին Դուրնովոյի երիտասարդ հայ նկարիչների բրիգադան‚ – 

վերստին կզարդարեն Տաճարին ներսը‚ պահելով հարազատությամբ հին նկար-

չական ոճը‚ որ ինչպես հայտնի է‚ Նաղաշ Հովնաթանի ստեղծագործությունն է։ 

Զանգակատան տակ գտնվող կամարը արդեն վերջացած է և այս օրերը կսկսի 

ավագ սեղանի մեծ կամարի նկարազարդումը։ Վերանորոգումներ պիտի կա-

տարվին նաև դուրսեն‚ մանավանդ ծածկին տակ։ Փլցված է արդեն Էջմիածնի 

հին‚ կիսավեր պարիսպը և նորը կսկսին կառուցանել։ Այս ամբողջ վերանորոգ-

ման գործը կկատարվի պետության տրամադրած գումարներով և պետական 

որոշումով նշանակված մասնագետներու հանձնախումբին ղեկավարության և 

հսկողության ներքև՝ թե՛ ֆինանսական‚ թե տեխնիկական և թե գեղարվեստա-

կան տեսակետներե։ Քսանևհինգ ծանոթ անձնավորություններե և մասնագետ-

ներե բաղկացած մարմին մը‚ երեք-չորս անգամ տեղվույն վրա խորհրդակցու-

թյուններ ունեցած է նախօրոք և ճշտած այս վերանորոգման ընդհանուր 

սկզբունքները։ Այդ մարմնի անդամները եղած են մասնագետ ճարտարապետ-

ներ Մարկ Գրիգորյանը և Մարտիրոս Սարյանը‚ տիկին Դուրնովոն‚ գրագետներ 

Ավ. Իսահակյանը‚ Դ. Դեմիրճյանը‚ Ստ. Զորյանը‚ Խորհրդային Հայաստանի Հու-

շարձաններու կոմիտեի ներկայացուցիչները և այլն։ Պատմական նշանակու-

թյուն ունեցող մեծ գործ մըն է‚ որ սկսած է կատարվիլ Խորհրդային Հայաստանի 

Մինիստրներու Խորհուրդի հատուկ որոշումով‚ Էջմիածնի վանքը որպես պատ-

մական հուշարձան հիմնովին վերանորոգելու մասին։ Ապագա Ազգային Եկեղե-

ցական ժողովին մասնակցող արտասահմանի պատգամավորները ինքզինքնին 

պիտի գտնեն նոր հրաշալիքի մը առջև։ Մեր այս հինավուրց սրբավայրի վրա նոր 

լույս կիջնե մեր ազգային վերածննդյան Խորհրդային այս դարաշրջանին»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 3 (241)‚ հունվարի 16 («Վազգեն եպիսկոպոսի նամա-
կեն»)։ 
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Հունվարի 16. – Երևանի «Սուրբ Հովհաննես» եկեղեցում Տ. Վազգեն եպիսկոպոս 

Պալճյանը Սուրբ Պատարագ է մատուցում։ 

«Էջմիածին»‚ 1955թ. № 1‚ հունվար («Մայր Աթոռում»)։ 

Հունվարի 17. – Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկո-

պոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից գնացքով մեկնում է Թբիլիսի‚ Սուրբ Ծննդյան և 

Ջրօրհնյաց տոնակատարություններին (հին տոմարով) իր մասնակցությունը բերելու 

համար։ 

«Շեն է Թբիլիսին‚ հարուստ է Թբիլիսին‚ գեղեցիկ է Թբիլիսին՝ մայրաքաղաքը 

եղբայրական Խորհրդային Վրաստանի։ Լայն տարածված է արագավազ Քուռ գե-

տի երկու ափերուն վրա‚ շրջապատված գեղատեսիլ բլուրներով‚ պճնված առատ 

բուսականությամբ‚ պայծառ երկնքի տակ հասակ նետող որպես չինարի ծառ‚ 

բազում դարերու կյանք ապրած‚ բայց միշտ ջահել ու արևոտ Թբիլիսին‚ նույն-

պես սիրված ու երգված է ռուս և հայ ժողովուրդներու զավակներու կողմե‚ ինչ-

քան վրացիներուն‚ որոնք իրավամբ հպարտ են իրենց մայրաքաղաքով։ 

Եվ իրոք‚ Սայաթ-Նովայի‚ Սունդուկյանի և Թումանյանի Թբիլիսին‚ այնքա՜ն 

հարազատորեն կխոսի հայուն հոգիին՝ թե՛ իր անցյալով և թե՛ իր ներկայով։ Մեր 

երկու ժողովուրդները գրեթե միասին ծնան և միատեղ ապրեցան որպես զիրար 

հասկցող հարևաններ‚ և միշտ գործակցության իրենց մշակութային‚ կրոնական 

և քաղաքական կյանքի ճամբուն վրա։ Գործակցություն‚ որ իր գագաթնակետին 

հասավ Խորհրդային այս դարաշրջանին‚ օգտաշատ‚ շինարար արդյունքներով 

երկու դրացի ժողովուրդներուն համար ալ‚ որոնք անցյալի մեջ դարեր շարունակ 

նույն տառապանքներուն‚ նույն դաժան լուծերուն և հարստահարությանց են-

թարկվեցան և որոնք շատ հաճախ միասին բարձրացուցած են ազատության 

սրբազան դրոշը և միասին հերոսացած։ ՈՒ այսօր անոնք կապրին կողք-կողքի‚ 

Խորհրդային մեծ եղբայրության արևին տակ‚ զիրար կգնահատեն ու իրարու 

կօգնեն՝ աշխատանքի և ստեղծագործության բոլոր մարզերուն մեջ։ Եվ այլ կերպ 

չէր ալ կրնար ըլլալ‚ վասնզի այդ իսկ կպահանջեն ճշմարիտ կերպով ըմբռնված 

փոխադարձ շահերը վրացի և հայ ժողովուրդներուն։ 

Քաղաքի հայ ազգաբնակչությունը‚ որուն համրանքը կմոտենա երեք հարյուր 

հազարի‚ եղբայրացած վրացի ժողովուրդին հետ‚ իր աշխատանքի‚ իր մտքի ու 
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հոգիի ուժերու նպաստը կբերե‚ ավելի ևս ծաղկմանը համար մտադալար Թբիլի-

սիին»։ 

«Էջմիածին»‚ 1955թ. № 1‚ հունվար («Մայր Աթոռում»)։ «Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 
20(258)‚ մայիսի 13 («Ճամբորդական նոթեր»)։ 

 

Հունվարի 18-22. – Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը Թբիլիսի քաղաքի հայկական 

եկեղեցիներում հանդես է գալիս հավուր պատշաճի քարոզներով‚ հանդիպումներ է ունե-

նում հավատացյալների հետ‚ շրջագայություններ է կատարում քաղաքում‚ ծանոթանալով 

նրա պատմական ու հոգևորական-ազգային առումով նշանավոր վայրերի հետ։ Իր աշխա-

տանքները Թբիլիսիում ավարտելուց հետո‚ սրբազանը վերադառնում է Երևան։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. 
№ 508 («Վազգեն եպիսկոպոսի զեկուցագիրը...»)։ 

 

Հունվարի 19. – Թբիլիսիի հայկական «Սուրբ Գևորգ» եկեղեցում Վազգեն սրբազանը 

մատուցում է հավուր պատշաճի Սուրբ Պատարագ և հանդես է գալիս ընդարձակ քարո-

զով։ 

«Վիրահայոց ժողովուրդը ճանչցա ես մանավանդ եկեղեցական կյանքի մեջ և 

մխիթարվեցա՝ անոր հոգիին մեջ կարդալով խոր հայրենասիրություն և ջերմ 

հավատք‚ հանդեպ մեր դարավոր Սուրբ Էջմիածնի։ Երբ Սուրբ Պատարագ մա-

տուցի‚ ներկա էր ծովածավալ բազմություն մը հայ հավատացյալներու։ Աննկա-

րագրելի էր խանդավառությունը այդ ժողովուրդին։ Սուրբ Պատարագը ավար-

տելեն վերջ‚ տակավին երկար ժամանակ ժողովուրդին մեծ մասը չէր ուզեր հե-

ռանալ եկեղեցիեն և անոր ընդարձակ շրջապատեն‚ ու երբ դուրս ելա մեկնելու 

համար դեպի հյուրանոց‚ մինչև փողոց ինձ հետևեցան հարյուրավոր տղամար-

դիկ և կիներ‚ ոգևորության և խնդության բացականչություններով։ Շատ ձայներ. 

«Ապրա՜ծ կենա հայոց ազգը»‚ «Կեցցե՛ Սուրբ Էջմիածինը»‚ «Բարի ճանապա՜րհ»‚ 

«Կրկի՜ն համեցեք»»... 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 20 (258)‚ մայիսի 13 («Ճամբորդական նոթեր»)։ 

Հունվարի 25. – Բուլղարահայ թեմի Թեմական խորհրդի շնորհակալական նամակը 

Սոֆիայից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի նախագահ Տ. 

Վահան արքեպիսկոպոս Կոստանյանին‚ իրենց խնդրանքը հարգելու և Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոսին թեմի ժամանակավոր թեմակալ նշանակելու մասին։ 

Նամակը. «Սրբազան նախագահ. 
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Թեմական Խորհուրդը հաճույքով ստացավ վերոհիշյալ նամակը (տե՛ս մեզ 

մոտ՝ 1954 թ. դեկտեմբերի 31. Ս.Շ.)‚ որով կտեղեկացվի Մեզի‚ թե Գերագույն 

Հոգևոր Խորհուրդը ընդառաջելով Բուլղարահայ հավատացյալներու միահամուռ 

ցանկության‚ որոշած է Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Գերապատիվ Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոս Պալճյանը հաստատել ժամանակավոր թեմակալ նաև Բուլղարա-

կան Ժողովրդական հանրապետության հայոց թեմի։ 

Նոթ առինք նաև Ձեր թելադրանքեն՝ հարաբերության մեջ մտնել Գերապատիվ 

Տ. Վազգեն սրբազանին հետ‚ ճշտելու համար իր պարբերական այցելություննե-

րուն ժամանակը և տևողությունը»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5314 («Բուլղարիայի թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Հունվարի 29. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Վեհարանի դահլիճում Վահան արք-

եպիսկոպոս Կոստանյանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Գերագույն Հոգևոր 

Խորհրդի հերթական նիստը։ Ի թիվս Խորհրդի այլ անդամների (Տ. Սահակ եպիսկոպոս 

Տեր-Հովհաննիսյան‚ պ. Ստեփան Կամսարական‚ Մինաս Մինասյան‚ Մարտիրոս Տեր-

Ստեփանյան և այլն) նիստին ներկա էր Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ‚ Ռումինահայ 

և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

Հոգևոր Խորհուրդը քննում է ներքին-կազմակերպչական բնույթի մի շարք հար-

ցեր («Քահանաներին ռոճիկ նշանակելու հարցը»‚ «Քահանաների հարկադրման 

մասին»‚ «Մոսկվայի աբեղաների դիմումը իրենց վերարկուներով և փիլոններով 

ապահովելու մասին»‚ «Էջմիածնի տաճարը և եկեղեցիները մոմով ապահովելու 

խնդիրը» և այլն)‚ որոնց վերաբերյալ‚ մյուսների հետ‚ իր նկատումներն է հայտ-

նում Տ. Վազգեն սրբազանը։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ թղթ. № 499‚ 
ցուց. № 1 («Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի արձանագրություններ»)։ 

 

Փետրվարի 4. – Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկո-

պոսը դուրս գալով Երևանից‚ գնացքով մեկնում է Բաքու։ 

«Երևանի կայարանեն գնացքը շարժվեցավ‚ քանի մը ժամեն մտանք Նախիջևա-

նի ինքնավար շրջանը և ժամը 3-ին հասանք Նախիջևան քաղաքը։ Այստեղ‚ քսան 

րոպե մնալուց հետո‚ գնացքը շարունակեց իր ճանապարհը‚ հետզհետե բարձ-

րացող լեռներու մեջեն։ Կարմրագույն վիթխարի լերկ ապառաժներ‚ երբեմն սար-

սափազդու ձևեր առած‚ երկաթուղագիծը կեզերեն։ Թե դեպի Խորհրդային կողմը 



637 
 

և մանավանդ դեպի Պարսկաստան‚ հեռուն‚ հզոր ու փառահեղ խոյանքով‚ ան-

վերջանալի ծանր շղթաները լեռներուն‚ պար բռնած‚ իրենց ձյունապար կատար-

ները դեպի վեր կկարկառեն‚ երկնքի դռները բախելով։ 

Ճանապարհին բազմաթիվ կամուրջներն ու փակուղիները իրարու կհաջորդեն։ 

Պարսկական ափին լեռնաշղթաները երբեմն ցած կիջնեն և տեղ կուտան կիր-

ճերու և լեռնանցքներու‚ ուրկե փոքրիկ գետակներ կուգան իրենց ջուրերը միաց-

նելու Մայր Արաքսին։ Նախիջևան քաղաքեն բավական հեռացեր էինք‚ երբ տե-

սանելի դարձավ Պարսկաստանի կողմեն Արաքսի մեջ թափվող դանդաղահոս 

գետակ մը պղտոր‚ որ հազիվ թե մեր ուշադրությունը պիտի գրավեր‚ եթե չըսեին‚ 

որ Տղմուտն է։ Տղմո՜ւտ... որ հազար ու հինգ հարյուր տարիներ առաջ վկան եղավ 

Վարդանանց քաջերու հերոսամարտին... Եվ այս երկնակարկառ լեռներու 

օլիմպյան աշտարակին մեջ‚ պահ մը վերացած‚ իմ մտածումը Տղմուտի ափով 

գնաց հեռուն‚ դեպի դաշտն Ավարայրի‚ դեպի Հայոց պատմության Թերմոպի-

լեն... 

Հայրենի հողին վրա ինչքա՜ն կենդանի է պատմությունը‚ ինչքա՜ն ներկա է 

անցյալը...»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 21 (259)‚ մայիսի 20  («Ճամբորդական նոթեր»)։ 

Փետրվարի 5. - Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը գնացքով ժամանում է Բաքու‚ տեղի հայկա-

կան եկեղեցիներում հավուր պատշաճի քարոզներով հանդես գալու‚ հավատացյալների 

հետ հանդիպելու և թեմի հոգևորական-հասարակական աշխատանքներին ծանոթանալու 

համար։ 

«Արևելքի քաղաքները մասնահատուկ հրապույր մը ունին‚ որ մեր երևակայու-

թյան մեջ ծնունդ առած է դեռևս դպրոցական գրասեղաններու վրա։ Անոնց շար-

քին Բաքուն իր ուրույն տեղը կգրավե‚ մանավանդ որ ան հռչակավոր է նաև որ-

պես աշխարհի ամենահարուստ նավթարդյունաբերական կենտրոններեն մին։ 

Ահա թե ինչու մեծ հետաքրքրությամբ‚ ճամբա ելա դեպի եղբայրական Ադրբեջա-

նի մյրաքաղաքը։ 

Իմ երևակայած արևելյան քաղաքը չէ‚ սակայն Բաքուն։ Ան չի նմանիր Մերձա-

վոր և Միջին արևելքի այն կենտրոններուն‚ ուր եվրոպացի տուրիստներ զվար-

ճանալու կուգան‚ լուսանկարելով հնություններու և ավերակներու կողքին՝ 

արևելքցիներու խրճիթներն ու կյանքի վհատեցուցիչ թշվառությունը։ Ծովափին‚ 
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քաղաքի կենտրոնին մոտ‚ կտարածվի հին Բաքուն‚ շրջապատված հնադարյան 

պարիսպներով։ Այստեղ կտեսնենք հին մզկիթներ և միջնադարյան բնակելի շեն-

քեր‚ նեղ ու օձապտույտ փողոցներ‚ պատմական հուշարձաններ‚ ինչպիսիք են 

Շահ Աբբասի դարպասը‚ Կըզկալասին և այլն։ Եթե չհաշվենք այս հուշարձան-

թաղամասը‚ Բաքուն այսօր նորակառույց‚ շքեղ քաղաք մըն է‚ եվրոպական 

իմաստով‚ կանոնավոր ասֆալտապատ պողոտաներով‚ գեղեցիկ քարաշեն 

տներով‚ սիրուն հրապարակներով և պարտեզներով‚ մեծ վաճառատուներով‚ 

բազմաթիվ կրթական‚ գիտական‚ մշակութային-գեղարվեստական հաստատու-

թյուններով և այլն։ Հատկապես զմայլանքի արժանի են շարք մը հոյակապ կա-

ռուցումներ 8-10 հարկանի‚ արևելյան-արաբական ոճով‚ որոնք արդար հպար-

տությունն են արդի Բաքուի։ 

Նիզամիի անվան հրապարկին կից մերկ փողոցին անկյունը կբարձրանա հա-

յոց «Սուրբ Լուսավորիչ» եկեղեցին‚ կառուցված հայկական ոճով 1865-ին։ Քարա-

շեն եկեղեցի մըն է‚ ճաշակով ու հմտությամբ հորինված։ Հայ-ադրբեջանական 

եղբայրություն... ահա հրաշալի նվաճումներեն մին՝ ազգություններու նկատ-

մամբ խորհրդային ողջամիտ քաղաքականության»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 22 (260)‚ մայիսի 27 («Ճամբորդական նոթեր»)։ 

Փետրվարի 6. - Բաքվի հայկական «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» եկեղեցում Ռումի-

նահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը «ի ներկայության հա-

վատացյալներու խուռներամ բազմության մը» մատուցում է Սուրբ Պատարագ և հանդես է 

գալիս հավուր պատշաճի քարոզով։ 

«Հոգևոր ուրախության և ցնծության ալիք մը սիրտե սիրտ կանցներ‚ – հետագա-

յում գրում էր Տ. Վազգեն սրբազանը‚ -  ու կհամակեր բոլորին։ Սուրբ Պատարա-

գին վերջ‚ ժողովուրդը երկար ատեն մնաց եկեղեցվո մեջ‚ մոտեն տեսնելու‚ 

հարցուփորձ ընելու և զրուցելու համար արտասահմանեն եկած հոգևորականի 

մը հետ։ Եվ հուզիչ էր տեսարանը։ Բոլորը կփափագեին‚ որ առաջիկա կիրակի 

ալ պատարագիմ»։ 

  «Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 21 (260)‚ մայիսի 20 («Ճամբորդական նոթեր»)։ 

Փետրվարի 6 (?). – Վազգեն եպիսկոպոսը Բաքվում պաշտոնական այցելություն է 

տալիս Ռուսական օրթոդոքս Մայր եկեղեցուն‚ որտեղ նրան «մեծ սիրով» ընդունում է 

առաջնորդ հայր Կազանցևը։ Բավականին երկար տևած խոսակցությունն անցել է ջերմ‚ 
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անկեղծ‚ փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում‚ որի ժամանակ շոշափվել են հավատի հետ 

կապված մի շարք անկյունաքարային հարցեր։ 

Նույն տեղում։ 

Փետրվարի 6. – Բուխարեստում լույս տեսնող ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթա-

թերթը (№ 6 (244))‚ «Տեղեկություններ» ընդհանուր խորագրի ներքո հրատարակում է հե-

տևյալ ազդարարությունը. «Հրապարակ ելավ թեմիս առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոսի 

«Հայրենի արևին տակ» գիրքը‚ զոր կարելի է ստանալ Մշակույթի տան մատենադարանեն»։ 

Փետրվարի 8 (?). – Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոսը‚ Ադրբեջանի հայկական թեմի թեմակալ առաջնորդ Տ. Գարեգին Ծայրագույն 

վարդապետի ուղեկցությամբ‚ Բաքվում այցելում է Ադրբեջանական Հանրապետության 

մահմեդական դավանությանց պետ Շեյխ ՈՒլ Իսլամին‚ որը «ջերմությամբ դիմավորեց 

զիս»։ 

Փետրվարի 13. – Բուխարեստում հրատարակվող «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 7 

(245)) հրատարակում է Զավեն Արևյանի գրախոսականը Վազգեն եպիսկոպոսի «Հայրենի 

արևին տակ» գրքի մասին։ Գրախոսը գրքի հոգևորական և պատմա-հասարակական ար-

ժեքը անհրաժեշտ խորությամբ բացահայտելուց հետո‚ այն դրական է գնահատել։ 

Գրախոսությունը. «Վազգեն եպիսկոպոս‚ որ ցարդ զանազան առիթներով հինգ 

անգամ այցելեց Սովետական Հայաստանը‚ վերոհիշյալ գրքով հայ ընթերցողնե-

րուն կպատմե իր տպավորությունները մեր Մայր Հայրենիքեն‚ հանդիպումները 

հայրենադարձներու‚ գրական դեմքերու‚ պրոֆեսորներու և արվեստագետներու 

հետ‚ պտույտներ Երևանի մեջ‚ Սևանի ափին‚ Մոսկվա և այլն։ Վազգեն եպիսկո-

պոս խանդավառված է մեր սիրելի Մայր Հայրենիքի աննման վերելքով‚ հոն ապ-

րող ու շնչող երիտասարդությամբ‚ գույներու քաղաք սոցիալիստական Երևա-

նով‚ Սևանով և մանավանդ Խորհրդային Հայաստանի գիտության‚ արվեստի և 

գրականության մարդոցմով։ Վազգեն եպիսկոպոսի ամբողջ էությունը կալեկոծ-

վի ոտք դնելով հայրենիքի սուրբ հողին վրա։ Հեղինակի հոգին կխայտա‚ որ հայ 

ժողովուրդը այժմ կապրի իր վերածնունդի ամենափայլուն դարաշրջանը։ Ան 

ուրախ է‚ որ հայրենի երկրին մեջ աշխատավոր մասսաները սկսած են «նոր 

կյանքի‚ արդար աշխատանքի» կառուցումը‚ որուն համար պայքարած է հայ ժո-
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ղովուրդը դարեր շարունակ‚ դիմադրելով ներխուժող պետություններու հալա-

ծանքներուն և խժդժություններուն։ 

Վազգեն եպիսկոպոսի խանդավառությունը թև ու թռիչք կառնե ի տես այն երի-

տասարդության‚ որ կծաղկի‚ կուռճանա Խորհրդային Հայաստանի մեջ ու 

կպատրաստվի կյանքի համար‚ հայրենիքին‚ Խորհրդային մեծ հայրենիքին ծա-

ռայելու համար։ Հոն անհատական կյանքը իր արժեքավորումն ու իմաստը 

կգտնե հավաքականության շահերու պաշտպանության մեջ։ Վազգեն եպիսկո-

պոս խանդավառորեն կխոսի Սևանգէսի‚ Գյումուշգէսի ավտոմատ հիդրոէլեկ-

տրակայաններու մասին։ Կխոսի նույնպես՝ Սովետական Հայաստանի հսկա կա-

ռույցներեն մեկուն՝ էլեկտրամեքենաշինական գործարանի մասին և կնշե թե այդ 

հսկան կթողարկե օրական 8-10 վագոն էլեկտրական սարքավորումներ և կգրա-

վե 180 հեկտար տարածությամբ գետին մը‚ Երևանի ծայրը։ Հոն կաշխատին հինգ 

հազար բանվորներ և նոր բաժիններու ևս կառուցումներով‚ բանվորներուն թիվը 

այդ գործարանին մեջ պիտի հասնի տասնհինգ հազարի։ Ահա այս մեկ փաստն 

իսկ բավական է ցույց տալու համար թե ինչպիսի վերելք մը կապրի մեր հայրե-

նիքը Խորհրդային կարգերու տակ‚ 34 տարիներե ի վեր։ 

«Հայրենի արևին տակ» գրքին մեջ հեղինակը նկարագրած է ավելի շատ իր 

հանդիպումները‚ իր հոգեկան հույզերն ու ապրումները հայրենադարձներու‚ 

գրողներու և արվեստագետներու հետ‚ քիչ տեղ տված է Հայաստանի ճարտար-

վեստական վերելքին‚ ինչպես նաև կոլտնտեսական կյանքին ու գյուղատնտե-

սության։ Գրքի լեզու դյուրասահ է և հաճելի‚ տեղ-տեղ բանաստեղծական թռիչք-

ներով հյուսված։ 

«Հայրենի արևին տակ» գիրքը կկարդացվի հաճույքով ու խանդավառությամբ և 

հեղինակի հետ՝ ընթերցողի սիրտն ալ կհամակվի անխառն բերկրանքով ու 

ցնծությամբ‚ ի տես այն աննախընթաց վերելքին՝ ճարտարվեստի‚ կուլտուրայի 

բոլոր մարզերուն մեջ‚ վերելք‚ որ հիացում կպատճառե ոչ միայն հայ այցելուին‚ 

այլև ամեն ազգի պատվիրակությանց‚ որոնք կայցելեն Խորհրդային Միության  

երկիրները»։ 

  «Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 7 (245)‚ փետրվարի 13 («Հայրենի արևին տակ»)։ 
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Նույն համարում. – Արևմտահայերեն հրատարակվում է Վազգեն եպիսկոպոսի՝ ռու-

մինահայ և մյուս բոլոր հավատացյալներին ուղղված կոչը‚ Խաղաղության Համաշխարհա-

յին Խորհրդի՝ աշխարհի ժողովուրդներին ուղղված Վարշավայի Խաղաղության ուղերձը 

ստորագրելու մասին։ 

«Կոչ կընեմ մեր հայրենիքի եկեղեցվո բոլոր սպասավորներուն և հավատացյալ-

ներուն և կհորդորեմ զանոնք‚ որ համայն Ռումեն խաղաղասեր ժողովուրդի կող-

քին՝ հարին Խաղաղության Համաշխարհային Խորհուրդի Կոչին և խանդավառո-

րեն ստորագրեն զայն։ Թող ալ ավելի զորավոր և հաղթական հնչե խաղաղու-

թյան օրհնված ձայնը՝ բխած աշխարհի բոլոր ժողովուրդներու մաքուր սրտեն և 

պարկեշտ մտքեն։ Թող աճի երկրի վրա խաղաղությունը և սերը մարդոց միջև։ 

Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

Նույն տեղում‚ «Ռումանահայ թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոսի հայ-

տարարությունը»։ 

Փետրվարի 13. – Բաքվի հայկական «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» եկեղեցում‚ հավա-

տացյալների մեծ բազմության ներկայությամբ‚ Վազգեն եպիսկոպոսը մատուցում է երկ-

րորդ պատարագը։ «Եկեղեցին բերնե բերան լեցուն էր‚ և շատերը տեղ չունենալով‚ դուրսեն 

հետևեր էին սրբազան արարողության»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 21(259)‚ մայիսի 20 («Ճամբորդական նոթեր»)։ 

Փետրվարի 14. – Ավարտելով հոգևոր-հասարակական աշխատանքները Բաքվում‚ 

Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը ուղևորվում է 

Կիրովաբադ (Արևմտյան Ադրբեջան)‚ որտեղ հասնում է նույն օրը։ 

«Քաղաքը բաժնված է երկու մասերու‚ գրեթե չորացած գետի մը հունով։ Հայ ազ-

գաբնակչությունը‚ – շուրջ վաթսուն հազար‚ – կբնակի քաղաքի իններորդ մասին 

մեջ‚ որ համեմատաբար Կիրովաբադի ավելի հին թաղամասն է։ Այս թաղամասի 

կենտրոնը կգտնվի հայոց հոյակապ «Սուրբ Լուսավորիչ» եկեղեցին‚ կառուցված 

հայկական ճարտարապետական ոճով‚ 1853-ին‚ իր ժամանակին հայտնի հոգևոր 

հովիվ և վարժապետ՝ Տ. Կարապետ ավագ քահանա Մատինյանցի ջանքերով։ 

Նույն այդ արժանավոր քահանան է‚ որ եկեղեցիին կողքին կառուցած է երեք 
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հարկանի պատկառելի դպրոցական շենք մը‚ որ այսօր ալ կծառայե իր նպատա-

կին‚ իբրև Կիրովաբադի հայոց երկրորդական վարժարաններեն մին։ 

Կիրովաբադը ունի նաև երկու ուխտատեղիներ. «Սուրբ Սարգիս» և «Սուրբ 

Աստվածածին» (Չոլաք)‚ ուր հավատացյալ ժողովուրդը մեծ տաղավարներուն 

ուխտի կերթա հոծ թիվով»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 23 (261)‚ հունիսի 3 («Ճամբորդական նոթեր»)։ ՊԿՊԱ‚ 
Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. № 508 
(«Վազգեն եպիսկոպոսի զեկուցագիրը...»)։ 

Փետրվարի 15. – Կիրովաբադի «Սուրբ Լուսավորիչ» եկեղեցում Տ. Վազգեն եպիսկո-

պոսը հանդես է գալիս բոլոր հավատացյալներին ուղղված հավուր պատշաճի քարոզով‚ 

ապա մատուցում է հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ։ Հոգևոր պաշտամունքի ավարտից հե-

տո‚ սրբազանը ծանոթանում է քաղաքի տեսարժան վայրերին‚ հանդիպումներ է ունենում 

տեղի հայերի հետ։ Նույն օրը նա վերադառնում է Երևան։ 

Նույն տեղում։ 

Փետրվարի 16 (?). – Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի հերթական նամակը Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Բուխարեստ‚ քաղաքի Թեմական Խորհրդին։ Պատմում է Երևանից 

և Էջմիածնից ստացած տպավորությունները։ 

Նամակը. «Մայր Տաճարի նորոգությունները կշարունակվին։ Պետք է խոստո-

վանիլ‚ թե ներքին նկարազարդման գործը շատ դժվար է և նկարիչներու համար 

չափազանց հոգնեցուցիչ։ Բարեբախտաբար այս տարի եղանակը շատ մեղմ ըլ-

լալով‚ – տակավին ձյուն չէ եկած Երևան‚ – այդ աշխատանքները կշարունակվին 

առանց ընդհատումի։ 

Վերջերս բախտը ունեցա լսել Դավիթ Շաֆրան նշանավոր թավջութակահարը։ 

Իսկ մեծագույն հաճույքն եղավ ինձ համար ներկա գտնվիլ ֆիլհարմոնիայի Մեծ 

դահլիճի մեջ կազմակերպված հանդիսավոր նիստին‚ նվիրված Կոմիտասի ան-

վան կվարտետի 30-ամյակին։ Տոնական մեծ օր մըն էր հայ երաժշտության 

պատմության մեջ։ Ներկա էին կառավարության անդամները‚ Երևանի մտավո-

րականությունն ու աշխատավորության ներկայացուցիչները‚ ինչպես նաև եղ-

բայրական ժողովուրդներու կողմե ներկայացուցիչներ։ Հանդիսության առաջին 
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մասին խոսք առին Սովետական Հայաստանի կառավարության‚ Հայֆիլհարմո-

նիայի‚ Պետական երաժշտանոցի‚ հայ կոմպոզիտորներու‚ ռուս երաժիշտներու 

միության և այլ բազմաթիվ ներկայացուցիչներ‚ որոնք բոլորը վեր հանեցին հան-

ճարեղ հայ երաժիշտ՝ Կոմիտաս վարդապետի անունը կրող կվարտետի կատա-

րողական արվեստի բարձրությունը։ Շատ հուզիչ էր‚ երբ օրվան գլխավոր խո-

սողը՝ երաժշտական քննադատ Տիգրանյանը ըսավ. «Երանի՜ թե մեծն Կոմիտաս 

կենդանի լիներ և տեսներ իր անմահ անունը կրող մեր հանրապետության 

կվարտետի փառքը»։ 

Հանդիսավոր նիստին հաջորդեց հոբելյար կվարտետի համերգը։ Հայտագրին 

մեծ մասը կազմված էր Կոմիտասի և Կոմիտաս-Ասլամազյանի գործերեն‚ որոնք 

գեղարվեստական գլուխգործոցներ էին թե՛ իբրև երաժշտական գործ‚ թե՛ իբրև 

կատարողական արվեստ։ Հսկա դահլիճը‚ որ բերնե-բերան լեցուն էր‚ աննկարա-

գրելի ցնծությամբ ու ոգևորությամբ կողջուներ ամեն մեկ երգը‚ երկա՜ր‚ երկա՜ր 

ծափահարություններով»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 8(246)‚ փետրվարի 20 («Նամակ Երևանեն»)։ 

Փետրվարի 21. – Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիս-

կոպոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդին է ներկայացնում Լե-

նինական‚ Թբիլիսի‚ Բաքու և Կիրովաբադ քաղաքները կատարած իր ուղևորությունների 

հաշվետվությունը «Զեկուցագիր առ Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ-

միածնի» խորագրով։ Տաս առանձին կետերով սրբազանը վերլուծաբար ներկայացնում է 

հիշյալ քաղաքների եկեղեցական-հոգևորական և հասարակական գործունեությունը‚ ինչ-

պես նաև հայտնում է իր նկատումները այդ գործունեության մեջ նկատվող թերությունները 

վերացնելու համար։ 

Զեկուցագիրը սկսվում է փոքրիկ ներածությամբ‚ որտեղ հեղինակը հանգամա-

նորեն նկարագրում է այն քաղաքներն ու քաղաքներում եղած այլևայլ տեսար-

ժան վայրերը‚ որոնք տեսել է նա իր ուղևորության ընթացքում։ Ապա սրբազանը 

ներկայացրել է վերոհիշյալ քաղաքներում իր կարդացած քարոզների գլխավոր 

թեմաները։ Դրանք են. 
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«Ա. Հայ եկեղեցվո միասնության գաղափարը և սփյուռքի հայության պաշտամունքի 

զգացումը հանդեպ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի։ Օրինակ բերի մասնավորապես Ռումի-

նահայ և Բուլղարահայ ժողովուրդի վառ զգացումները։ Բ. Հայաստանյայց եկեղեցվո դավա-

նանքն ու կենդանի գործը ի խնդիր համամարդկային բարոյական մեծ գաղափարներու 

իրականացման‚ ի մասնավորի աշխարհի խաղաղության և ժողովուրդներու եղբայրության 

գծով։ Գ. Հայաստանյայց եկեղեցվո հայրենասիրությունը և հավատացյալներու պարտակա-

նությունները հանդեպ մեր հայրենական հարազատ պետության‚ ի հանդեպ Խորհրդային 

Հայրենիքին։ Դ. Մեր սիրո և երախտագիտության զգացումները հանդեպ ռուս մեծ ժողո-

վուրդին ու եղբայրական վրացի և ադրբեջան ժողովուրդներուն»։ 

Ապա Տ. Վազգեն սրբազանը անդրադառնում է հոգևոր-հասարակական և ազ-

գային-եկեղեցական բնույթի մի քանի հարցերի. 

«2. Գոհունակությամբ պետք է հայտնեմ‚ թե ամեն տեղ անխտիր ամենաջերմ 

ընդունելությունը գտա‚ ըլլա հոգևորականության և թեմական-եկեղեցական 

վարչությանց‚ ըլլա մանավանդ հավատացյալ ժողովուրդի կողմե։ Այս տեսակե-

տեն բացառություն կազմեց միայն Կիրովաբադը‚ որտեղ եկեղեցական արարո-

ղության ներկա էին հազիվ 40-45 հոգի։ Պատճառներեն մին եկեղեցական վար-

չության նախկին և այժմու անդամներու միջև մղվող պայքարն է և փոխադարձ 

ամբաստանությունները‚ որն առհասարակ շատ վատ անդրադարձում ունեցած 

են ժողովուրդին վրա։ Այս առիթով պետք է ընդգծեմ‚ որ եղած են ժամանակներ 

վերջին տասը տարիներու ընթացքին‚ երբ‚ ըլլա Կիրովաբադի‚ ըլլա մյուս թեմե-

րու և եկեղեցիներու‚ վարչական-ֆինանսական գործերուն մոտեցած են հաճախ 

մարդիկ‚ - և նույնիսկ հոգևորականներ‚ – ոչ մաքուր ձեռքերով‚ նպատակ ունե-

նալով անձնապես օգտվելու եկեղեցվո եկամուտներեն։ Եվ ողբերգականն այն է‚ 

որ այդպիսի անազնիվ մարդիկ երբեմն քաջալերված են թաքուն մեղսակիցների 

և աչք գոցողների կողմից‚ որոնք իրենց կարգին իրենց ղեկավար դիրքերը օգտա-

գործած են իբրև անձնական շահու աղբյուր։ 

3. Իմ այցելած եկեղեցիներու շենքերը առհասարակ ներկայանալի ու բարվոք 

վիճակի մեջ էին։ Բարեկարգ ու մաքուր էին մանավանդ Թիֆլիսի «Ս. Էջմիածին» 

և Բաքուի «Ս. Լուսավորիչ» եկեղեցիները։ Ներքին մաքրության տեսակետեն նա-

խանձելի չէր Լենինականի «Ս. Աստվածածին» եկեղեցին։ Ի նկատի ունենալով 
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հավատացյալ ժողովուրդի թիվը և հոգևոր կարիքները‚ շատ ցանկալի կգտնեինք‚ 

որ մեկական նոր եկեղեցիներ բացվին Թիֆլիս‚ Լենինական («Սրբ. Փրկիչ» եկե-

ղեցին‚ որ այժմ թանգարան է)‚ Բաքու‚ Մարտակերտ‚ Ստեփանակերտ‚ Բաթումի‚ 

Ախալքալաք-Ախալցխա հայաշատ շրջանը‚ ինչպես նաև Անդրկասպյան հողա-

մասի վրա‚ Թուրքեստան։ 

4. Իմ այցելության առթիվ հաստատեցի‚ թե մեր հոգևորականները մեծ մասամբ 

իրենց պարտականությունները կկատարել են բարեխղճորեն‚ ամեն մեկը իհար-

կե‚ իր հոգևոր ու մտավոր ուժերու նվիրված չափով։ Բացի Լենինականի մեջ 

գործող Տ. Նորայր քահանայեն‚ մյուս բոլոր հոգևոր հայրերը հառաջացած տարի-

քի մեջ են‚ 70-90 տարեկան հասակի։ Պարզ է‚ որ մի քանի տարի հետո քահանա-

ներու մեծ մասը այլևս ի վիճակի պիտի չըլլա աշխատելու։ Որով ստիպողական 

կերպով հարցը կդրվի նոր ու երիտասարդ ուժերու պատրաստման։ Կարիքը 

այնքան սուր է‚ որ իմ կարծիքով կարելի չէ սպասել հոգևոր ճեմարանում ապա-

գայում պատրաստվելիք ուժերուն։ Կխորտիմ‚ թե պետք է առաջ քաշել 25-30 տա-

րեկան երիտասարդներ‚ հատուկ ծրագրով 1-2 տարիներու ընթացքին զանոնք 

պատրաստել եկեղեցական գիտելիքներու և ծխական արարողությանց տեսա-

կետներե և քահանա ձեռնադրելով‚ ուղարկել զանոնք աշխատանքի‚ ուր որ 

կարիք ըլլա։ 

5. Նկատելի պարագա մըն է‚ որ երբեմն մեր թեմական առաջնորդները և քա-

հանա հայրերը զուտ ֆինանսական գործառություններով կզբաղին ուղղակի 

կերպով և ոչ թե թեմական կամ եկեղեցական խորհուրդներու միջոցով‚ ինչ որ 

ցանկալի երևույթ չէ։ Առաջնորդը և առհասարակ եկեղեցականը լավ չէ‚ որ ինքն 

անձնապես զբաղվի դրամական հարցերով։... 

6. Թեմական խորհուրդներու և եկեղեցական խորհուրդներու նկատմամբ ըսե-

լիք շատ բաներ կան։ Այստեղ կբավականանամ ուշադրության հանձնել հետև-

յալները. 

ա. Թեմական և եկեղեցական խորհուրդները պետք է ընտրվեն հավատացյալ 

ժողովուրդին կողմե և այդ ժողովուրդի շարքերեն‚ որոշ ժամանակաշրջանի հա-

մար‚ օրինակ 3-4 տարով։ 
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բ. Թեմական և եկեղեցական խորհուրդներու‚ ինչպես նաև վերստուգիչ հանձ-

նաժողովներու անդամները չեն կրնար ռոճիկ ստանալ։ Այդ պաշտոնները պատ-

վակալ պաշտոններ են։ 

գ. Թեմական առաջնորդները‚ թեմական և եկեղեցական խորհուրդները իրենց 

բարոյական‚ վարչական և ֆինանսական գործունեության նկատմամբ պատաս-

խանատու և հաշվետու պետք է ըլլան թե Մայր Աթոռի և թե իրենց հավատացյալ 

ժողովուրդի առաջ։ Պետք է կիրառել վերևեն ներքև և ներքևեն դեպի վերև քննա-

դատության շինարար սկզբունքը։ 

7. Մոմի մատակարարման հարցը պետք է մեկ անգամ ընդմիշտ լուծել‚ վերջ 

տալու համար ամեն տեսակի անպատեհությանց‚ հակաօրինական գործառու-

թյանց և չարաշահությանց։ Լավագույնը պիտի ըլլա‚ որ Մայր Աթոռը համաձայ-

նության գար Ռուս եկեղեցվո կենտրոնական իշխանության հետ և անհրաժեշտ 

մոմը գնելով ռուսաց պատրիարքարանեն‚ ինքը‚ Սուրբ Էջմիածինը բաշխեր թե-

մերուն և եկեղեցիներուն»։ 

Իր տեսչական այցելությանը ենթակա եկեղեցիների ու թեմերի հոգևոր-հասարա-

կական գործունեությունը այսպիսի գիտակությամբ և խորաթափանցությամբ ներկայացնե-

լուց հետո‚ Վազգեն սրբազանն անում է նաև իր առաջարկությունները‚ նրանց աշխա-

տանքները է՛լ ավելի կանոնավորելու համար։ Այդ առաջարկություններն էլ արված են 

գործին հմուտ մարդուն բնորոշ հոգածությամբ ու խնամքով։ 

8. «Կառաջարկեմ օգտագործել նոր ձեռնադրված երիտասարդ հինգ աբեղանե-

րը‚ անոնց վստահելով հոգևոր պաշտոններ զանազան թեմերու մեջ։ Պետք չէ մո-

ռանալ‚ որ միայն կենդանի գործն ու փորձառությունը‚ – վերին հսկողության 

ներքև‚ – կրնան մեր երիտասարդ ուժերը հասունացնել և կատարելագործել‚ հա-

տակ դարձնելով զանոնք ավելի պատասխանատու պաշտոններու։ 

9. Կառաջարկեմ բավարարել Բաքուի Թեմական Խորհրդի խնդրանքը և այն-

տեղ ուղարկել երիտասարդ քահանա մը և կամ գոնե սարկավագ մը։ Միաժամա-

նակ հարկ է միջոցներ ձեռք առնել‚ որպեսզի Բագվի եկեղեցվո վրա գրանցվեն 

այժմ այնտեղ գերեզմանատան մեջ աշխատող երկու քահանա հայրերը։ Ադրբե-

ջան-Թուրքեստանի թեմը արժանի է ավելի լուրջ ուշադրության։ 
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10. Անհրաժեշտություն կնկատեմ կազմել ներքին կանոնադրություն մը‚ ուր 

ճշտվեն գործնական այն կանոնները‚ որոնց համաձայն պետք է կազմակերպվեն 

ու գործեն Խորհրդային Միության սահմաններու մեջ գտնվող մեր թեմերն ու 

եկեղեցիները։ Այսպիսով կստեղծվեն եկեղեցական կյանքի և գործունեության 

կարգավորյալ վիճակ‚ միօրինակություն ու առարկայական պայմաններ‚ որոնք 

արգելք կրնան հանդիսանալ ամեն տեսակի կամայականություններու և չարա-

շահումներու և կամ ոտնձգություններու»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ թղթ. 

№ 508 («Վազգեն եպիսկոպոսի զեկուցագիրը...»)։ 

Փետրվարի 22. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Վեհարանի դահլիճում Տ. Վահան 

արքեպիսկոպոս Կոստանյանի նախագահությամբ և Տ.Վազգեն եպիսկոպոսի‚ Տ. Սահակ 

եպիսկոպոս Տեր-Հովհաննիսյանի‚ պպ. Մինաս Մինասյանի‚ Մարտիրոս Տեր-Ստեփանյա-

նի և Հմայակ Սեդգարյանի անդամակցությամբ‚ տեղի է ունենում Գերագույն Հոգևոր 

Խորհրդի հերթական նիստը։ 

Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ («Տ. Վազգեն սրբազանի հաղորդումը 

Թբիլիսի‚ Լենինական‚ Բաքու և Կիրովաբադ ունեցած այցելության մասին») Գե-

րագույն Հոգևոր Խորհուրդը լսում է «Գերապատիվ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի 

ինֆորմացիոն զեկուցումը Թբիլիսի‚ Լենինական‚ Բաքու և Կիրովաբադ ունեցած 

այցելության մասին»։ Զեկուցումից հետո տեղի է ունենում մտքերի աշխույժ փո-

խանակություն‚ իրենց կարծիքներն ու տեսակետներն են հայտնում գրեթե բոլոր 

ներկաները։ Այս կապակցությամբ Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը որոշում է. «1. 

Շնորհակալություն հայտնել Գերապատիվ Տ. Վազգեն սրբազանին‚ Գերագույն 

Հոգևոր Խորհրդի հանձնարարությամբ իր կատարած հովվական այցելության 

համար (Լենինական‚ Թբիլիսի‚ Բաքու և Կիրովաբադ)։ 2. Գերապատիվ Տ. Վազ-

գեն սրբազանի զեկուցման կապակցությամբ իր կատարած դիտողությունները և 

առաջարկությունները ընդունել ճիշտ և ուղիղ։ 3. Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը 

իր առաջիկա նիստերում հաջորդաբար անդրադառնալու է Տ. Վազգեն եպիսկո-

պոսի մի շարք դիտողություններին և հանելու է համապատասխան որոշումներ 

և առաջարկներ»։ 
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ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 
№ 409 («Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի արձանագրությունները և որոշումնե-
րը...»)։ 

Փետրվար. – Մայր Աթոռի պաշտոնական օրգանը՝ «Էջմիածին» ամսագիրը (№ 2) 

արևելահայերեն հրատարակում է Ա[րթուն] Հ[ատիսյանի] «Հայրենի արևին տակ. հեղի-

նակ՝ Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյան» գրախոսականը։ Հանգամանորեն վերլուծելով Վազ-

գեն սրբազանի գիրքը, գրախոսն այն դրական է գնահատել։ 

Գրախոսականից. «Վազգեն սրբազանը իր համալսարանական բարձրագույն 

կրթությամբ‚ իր բազմակողմանի զարգացումով‚ հեզահամբույր բնավորությամբ‚ 

իր անկաշառ հայրենասիրությամբ‚ եկեղեցասիրությամբ‚ հոգևորականի կոչման 

ու պարտաճանաչության խորը գիտակցությամբ և նախանձախնդրությամբ իր 

ուրույն տեղն է գրավում Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցու բարձր հոգևո-

րականության շարքերուն։ Հայրենասիրությունը և եկեղեցասիրությունը Վազգեն 

սրբազանի նկարագրի‚ կյանքի ու գործունեության երկու հիմնական‚ ամենա-

կարևոր զսպանակներն են։ 

...Այս բովանդակալից‚ արժեքավոր գիրքը կարդացվում է հարաճուն հե-

տաքրքրությամբ։ Ընթերցողը անցնում է գրքի էջերով‚ որոնցից յուրաքանչյուրը 

վառ հետաքրքրություն է զարթնեցնում նրա մտքում‚ կանգնեցնում է նրան հայ-

րենի մի սրտառուչ պատկերի առաջ‚ և նրա մեջ առաջացնում է անհուն ու խոր 

ապրումների մի հաճելի զգացմունք‚ և ընթերցողը ինքն էլ ուզում է սրբազան 

հեղինակի հետ շրջագայել հայրենի երկրով մեկ։ Վազգեն սրբազանը ունի դիտող 

ու սուր աչք‚ թափանցող միտք‚ գրական փորձ ու ճաշակ։ Լեզուն յուրահատուկ է‚ 

հարուստ‚ պատկերավոր‚ թևավոր մտածումներով և պատկերներով համեմված։ 

Այս ամենը նոր հրապույր‚ գրավչություն են տալիս գրքին։... 

Վազգեն սրբազանի «Հայրենի արևին տակ» գիրքը նոր ավանդ է հայ ժողովրդի 

համար հայրենասիրության և եկեղեցասիրության բնագավառում։ Գիրքը կար-

դացվում է մեծ հաճույքով‚ ծանրաբեռնված չէ ավելորդ և երկրորդական հարցե-

րով‚ ամեն մի տող շնչում է վառ հայրենասիրությամբ‚ հայ հողի‚ հայ ջրի‚ հայ 

ժողովրդի հանդեպ մեծ ու անկաշառ սիրով։ Մի շարք գեղեցիկ նկարներ գրքին 

տալիս են գունեղություն‚ կենդանություն և գրավչություն։ 
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Վազգեն սրբազանը գտնվում է իր ուժերի ծաղկման ամենաբեղմնավոր շրջա-

նում։ «Հայրենի արևին տակ» գիրքը  սրբազան հեղինակի մեծապես հաջողված 

գրական ստեղծագործությունն է‚ որը ընթերցողին իրավունք է տալիս Նորին 

Սրբազնությունից սպասելու ավելի մնայուն և մեծարժեք գործեր»։ 

Փետրվարի 23. – Ռումինահայ և Բուլղարահայ Թեմերի առաջնորդ‚ Գերագույն Հո-

գևոր Խորհրդի անդամ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը ավարտելով հոգևորական-ազգային բնույ-

թի աշխատանքները Մայր Հայրենիքում‚ ինքնաթիռով դուրս է գալիս Երևանից և ուղևոր-

վում է Մոսկվա‚ Բուխարեստ՝ իր պաշտոնավայրը վերադառնալու համար։ 

«Էջմիածին»‚ 1955թ. № 2‚ փետրվար («Մայր Աթոռում»)։ 

Փետրվարի 24. – Տ. Վազգեն սրբազանը հասնում է Դոնի-Ռոստով և այցելում է Նոր 

Նախիջևան։ 

«Նախիջևանը շուրջ 20-25 հազար հայ ազգաբնակչությամբ‚ այժմ ամբողջապես 

միացած է Ռոստովին և կկազմե քաղաքի մեծ թաղամասերեն մին՝ Պրոլետարս-

կայա ռայոնը։ Հայերը այստեղ բարօր կյանք ունին և կվայելեն համակրանքը տե-

ղացի ռուս ժողովուրդին և պետական իշխանության։ Մեծ մասամբ հայախոս են 

և կխոսին արևմտահայերենի մոտ բարբառ մը։ Կան նաև շատ ռուսախոս ընտա-

նիքներ։ Ինչպես ամեն կողմ Խորհրդային Միության մեջ‚ նաև Ռոստովի հայ ժո-

ղովուրդը հայրենասեր է և կհրճվի Մայր Հայրենիքի վերաշինությամբ ու վերել-

քով։ Շինարար ոգիով ու եռանդով նվիրված է ան Սովետական մեծ հայրենիքի 

լուսավոր ու երջանիկ ապագայի կառուցման այն պայծառ գիտակցությամբ‚ թե 

Սովետական Հայաստանի հզորությունը‚ բարօրությունն ու խաղաղությունը 

կնշանակեր նաև հայ ժողովուրդի ու հայրենիքի՝ կյանքի ապահովությունը և 

բարգավաճումը խաղաղ առաջընթացով»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 23 (261)‚ հունիսի 3 («Ճամբորդական նոթեր»)։ 

Փետրվարի 25. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը Նոր Նախ-

իջևանի «Սուրբ Լուսավորիչ» հայկական եկեղեցում մատուցում է պատարագ և հանդես է 

գալիս հավուր պատշաճի քարոզով։ 
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«Հակառակ եղանակի խստության‚ – ձյունախառն փոթորիկ մը շաբաթ գիշեր 

սկսավ և տևեց մոտ քսանևչորս ժամ‚ – այնուամենայնիվ քանի մը հարյուր հա-

վատացյալներ փութացեր էին ներկա գտնվելու արարողություններուն։ Ռոստով-

Նախիջևան թեմի առաջնորդն է Գեր. Տ. Վարդան ծայրագույն վարդապետը‚ ութ-

սունամյա բարեջան հոգևորական մը‚ սիրված իր շուրջիններեն և ժողովրդեն։ 

Եկեղեցին ունի երեք գործող քահանաներ‚ երկու սարկավագներ և սիրահոժար 

կերպով երգող դպիրներ ու բավականին լավ երգչախումբ մը՝ բաղկացած տասն-

տասներկու օրիորդներե և տիկիններե։ Եղանակի աննպաստ ըլլալուն պատճա-

ռով չի կրցի այցելել ոչ «Սուրբ Խաչ» պատմական վանքը‚ որ կգտնվի քաղաքեն 

ութ կիլոմետր հեռու‚ և ոչ ալ «Սուրբ Հովհաննես Կարապետ» գերեզմանատան 

եկեղեցին»։ 

Նույն տեղում։ 

Փետրվարի 26. – Ռումինահայ Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը ավարտելով 

իր գործունեությունը Դոնի Ռոստովում և Նոր Նախիջևանում‚ գնացքով ուղևորվում է 

Մոսկվա՝ Բուխարեստ վերադառնալու համար։ 

«Դեպի Մոսկվա ճանապարհին գնացքի մեջ ուղեկից ունեցա Հայաստանի գիտ-

նականներեն մին՝ պրոֆ. դոկ. Արտաշես Ալիքսանյան‚ մասնագետ վարակիչ հի-

վանդություններու‚ որ Մոսկվա կերթար մասնակցելու համար Սովետական 

Միության բժշկական համագումարին‚ ուր իբրև առաջին զեկուցող հանդես պի-

տի գար հայտնի ֆիզիոլոգ‚ պրոֆ. Լևոն Օրբելին»։ 

Նույն տեղում։ 

Մարտի 8. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը ինքնա-

թիռով Մոսկվայից ժամանում է Բուխարեստ։ «Կայարանը դիմավորելու գացած էին Թեմա-

կան և Թաղական Խորհուրդի անդամները‚ «Ստեփան Շահումյան» Մշակութային Տան 

վարչության անդամները‚ «Նոր կյանք» թերթի ներկայացուցիչը և բուխարեստաբնակ բազ-

մաթիվ հայեր»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 11 (249)‚ մարտի 11 («Տեսակցություն Հայաստանեն 

նոր վերադարձած Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի հետ»)։ 



651 
 

Մարտի 9. – Բուխարեստի «Նոր կյանք» հայկական շաբաթաթերթի խմբագիրը հար-

ցազրույց է անցկացնում «Երկիրեն վերադարձած» Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոսի հետ‚ խնդրելով նրան շաբաթաթերթի ընթերցողների հետ կիսել Մայր 

Հայրենիքից ստացած տպավորությունները։ 

«Հարց. Ի՞նչ կարող եք ըսել Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդի աշխա-

տանքներուն մասին։ 

Պատասխան. Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդի կողմե հրավիրված էի 

իբրև անդամ Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդի՝ մասնակցելու համար անոր 

նիստերուն։ 

Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը‚ նախագահությամբ Տ. Վահան արքեպիսկոպո-

սի‚ կղեկավարե Մայր Աթոռի գործերը‚ իր գլխավոր պարտականությունը հա-

մարելով ապագա կաթողիկոսական ընտրություններուն նախապատրաստա-

կան աշխատանքները։ Հավանաբար ազգային եկեղեցական ժողովը տեղի կու-

նենա այս տարվա աշնան՝ Էջմիածնի մեջ։ 

Հարց. ՈՒրիշ ի՞նչ վայրեր այցելեցիք Խորհրդային Միության մեջ։ 

Պատասխան. Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդի հանձնարարությամբ այցելեցի 

հաջորդաբար Լենինական‚ Թբիլիսի‚ Բաքու‚ Կիրովաբադ և Ռոստով քաղաքնե-

րը‚ պատարագելով և քարոզելով հայոց եկեղեցիներուն մեջ։ 

Հարց. Ի՞նչ նորություն կարող եք հաղորդել մեզի Խորհրդային Հայաստանի մա-

սին։ 

Պատասխան. Հակառակ‚ որ Մեր վերջին այցելութենեն քանի մը ամիսներ մի-

այն անցեր էին‚ այնուամենայնիվ Խորհրդային Հայաստանի շինարարական վե-

րելքը նոր նվաճումներ է ձեռք բերած։ Օրինակ‚ Նոյեմբերյանի քարքարոտ բար-

ձունքներուն վրա սկսած են աշխատանքները պտղատու ծառերու մշակության 

համար‚ վերջացած է Ալավերդիի կայարանի կողքին հոյակապ շենք մը։ Այս այ-

ցելության առթիվ‚ առաջին անգամ ըլլալով‚ ճամբորդեցի էլեկտրական գնացքով 

Խորհրդային Հայաստանի հողին վրա‚ Սանահին կայարանեն մինչև Լենինա-

կան։ Աշխատանքները կշարունակվին Խորհրդային Հայաստանի երկաթուղային 
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գիծերու էլեկտրիֆիկացման համար։ Արագ թափով կկառուցվի և աշնան պատ-

րաստ պիտի ըլլա Զանգու գետի վրայի հոյակապ կամուրջը‚ որ կապելու է Շա-

հումյանի անվան շրջանը Երևանին։ Այցելեցի աշխատանքի այս մեծ շանթիերը և 

անգամ մը ևս հիացա Խորհրդային տեխնիկայի կատարելության և մեր  մայր 

Հայրենիքի մեջ կատարվող շինարարության բուռն թափին։ 

Հոգեկան հրճվանքով է‚ որ կնշեմ Երևանի գեղարվեստական կյանքի հարաճուն 

վերելքը։ 

Վերջերս տոնվեցավ‚ մեծ շուքով և խանդավառ մթնոլորտը մը մեջ‚ Կոմիտասի 

անվան կվարտետի 30-ամյա հոբելյանը‚ Երևանի Հայֆիլհարմոնիայի մեծ դահլի-

ճին մեջ‚ ի ներկայության պետական բարձր անձնավորություններու։ 

Կբարգավաճի‚ կծաղկի մեր Մայր Հայրենիքը‚ հայ ժողովուրդը կկերտե իր ա՛լ 

ավելի լուսավոր ապագան‚ Սովետական ժողովուրդներու եղբայրական մեծ 

ընտանիքի մեջ»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 11 (249)‚ մարտի 11 («Տեսակցություն Հայաստանեն 
նոր վերադարձած Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի հետ»)։ 

Մարտի 29. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում‚ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի նախա-

գահ Վահան արքեպիսկոպոս Կոստանյանի‚ անդամներ՝ Սահակ եպիսկոպոս Տեր-Հով-

հաննիսյանի և Վազգեն եպիսկոպոսի համատեղ ստորագրությամբ‚ հրատարակվում է «Կոչ 

ուղղյալ հավատացյալ ժողովուրդին» փաստաթուղթը։ Մայր Հայրենիքի և սփյուռքի ամբողջ 

հայ ժողովրդի անունից‚ «Կոչը» իր համերաշխությունն է հայտնում Վիեննայի Խա-

ղաղության համաշխարհային խորհրդի որոշումներին ու խաղաղության պաշտպանու-

թյան մասին ընդունած նրանց հայտարարությանը‚ ընդդեմ ատոմային պատերազմի պատ-

րաստության և այդ ահարկու զենքի գործածման։ «Կոչում» հույս է հայտնվում‚ որ «բոլոր 

ժողովուրդների խիստ զգոնությամբ և բոլոր եկեղեցիների ու կրոնական դավանություն-

ների գործածությամբ‚ թույլ չպիտի տրվի‚ որ մարդկանց փոքրաթիվ մի խմբակ համար-

ձակվի իր հակամարդկային ծրագրերը իրագործել»։ 

«Էջմիածին»‚ 1955թ. № 5‚ մայիս («Պաշտոնական»)։ 

Ապրիլի 15.- Ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 16 (254)) արևմտահայերեն 

հատվածաբար սկսում է հրատարակել Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի հուշագրությունների շար-
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քը՝ «Սովետական Հայաստան 1955-ին» ընդհանուր խորագրի ներքո (մի քանի համար անց 

հուշագրությունն ստանում է նոր՝ «Ճամբորդական նոթեր» խորագիրը)։ Հրատարա-

կությունն ավարտվում է շաբաթաթերթի՝ նույն թվականի հունիսի 3-ին (№ 23 (261))‚ որի 

ընթացքում լույս է տեսնում ինը հուշապատում։ 

Վազգեն սրբազանի հուշագրությունների այս շարքը բաղկացած է «Շինարա-

րական նոր թափ»‚ «Լենինական»‚ «Թբիլիսի»‚ «Բաքու» բաժիններից և ավարտ-

վում է «Վերադարձ» վերնագիրը կրող ամփոփիչ մի վերջաբանով։ Հուշագրու-

թյունների այս շարքն իր ամբողջության մեջ (1954 թ. դեկտեմբերի 11- 1955 թ. 

մարտի 8. տե՛ս մեզ մոտ. Ս.Շ.) յուրատեսակ օրագիր է‚ որտեղ հեղինակը իրեն 

այնքան բնորոշ դիտողականությամբ ու խորաթափանցությամբ‚ վերլուծաբար 

ներկայացնում է այն բոլոր հասարակական-քաղաքական երևույթները‚ որոնց 

ականատես է եղել‚ նկարագրում է այն քաղաքները‚ որտեղով անցել է‚ բնութա-

գրում է իր տեսած քաղաքների հոգևորական-մշակութային կյանքը‚ հանգամա-

նորեն տալիս է իր ծավալած բազմակողմանի գործունեության նկարագիրը և 

այլն։ Մայր Հայրենիքում կատարած շուրջ երեք ամսվա դիտարկումները‚ վեր-

ջին՝ «Վերադարձ» գլխում ընդհանրացված են հետևյալ ձևով. 

«Եվ ինչպե՞ս կրկին ու կրկին անգամ չհիշենք ու չընդգծենք‚ թե միայն ու միայն մեր 

հայրենի փրկության ու վերածնունդի շնորհիվ է‚ որ մեր ժողովուրդի հանճարը սկսավ 

վերստին փայլիլ ու ստեղծագործել գիտության‚ գրականության ու արվեստներու մեջ‚ 

պատվաբեր տեղ մը գրավելով այսօր համաշխարհային արժեքներու գանձարանին մեջ։ 

Այս հույզերով ու ապրումներով հասա Մոսկվա։ Վերադարձին հանդիպեցա ռուս 

մարդասեր ժողովուրդին‚ իր հրաշալի մայր քաղաքին մեջ‚ վերստին դիտեցի փառահեղ 

Կրեմլի հնադարյան պարիսպները‚ վերստին հայացքս սևեռեցի դեպի լուսարձակ աստղը 

Սպասկի աշտարակին‚ որ խորհրդանիշն է Խորհրդային Միության ժողովուրդներու եղբայ-

րության‚ միասնականության ու հզորության։ 

Խաղաղությո՜ւն Մոսկվային... 

Խաղաղությո՜ւն մեր Մայր Հայրենիքին...»։ 
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Ապրիլի 24. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում Ռումի-

նահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի նախագահությամբ‚ 

տեղի է ունենում հոգեհանգստի հանդիսավոր արարողություն‚ նվիրված հայ ժողովրդի 

ապրիլյան Եղեռնի քառասնամյակին։ Հավուր պատշաճի քարոզով հանդես է գալիս Վազ-

գեն սրբազանը‚ ով «հուզիչ և առինքնող խոսքով ներկաներու համար պարզեց» հասարա-

կական-քաղաքական այն անագորույն պատճառները‚ որոնց տրամաբանական զարգացու-

մը պետք է հասցներ հայ ժողովրդի բնաջնջման դժոխային ծրագիրը իրականացնելուն։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 16 (254)‚ ապրիլի 15 («Հաղորդագրություն»)։ 

Նույն օրը. – Ի կատարումն Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս 

Պալճյանի հրամանի‚ Ռումինահայ թեմի բոլոր հայկական եկեղեցիներում մատուցվում է 

Սուրբ Պատարագ և կատարվում է Հոգեհանգստի հանդիսավոր արարողություն‚ նվիրված 

1915 թ. Ապրիլյան Եղեռնի քառասնամյակին։ 

Նույն տեղում։ 

Մայիսի 8. – Բուխարեստի «Սուրբ Հրեշտակապետք» հայկական եկեղեցում Ռումի-

նահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի նախագահությամբ‚ մատուցվում է Սուրբ 

Պատարագ և կատարվում է Հոգեհանգստի հանդիսավոր արարողություն‚ Ամենայն Հայոց 

Հոգելույս կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանի մահվան առաջին տարելիցի առթիվ։ «Եկե-

ղեցին կհորդեր երկսեռ բազմությամբ մը‚ ի թիվս որի՝ նաև օտարներ»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 18 (256)‚ ապրիլի 29 («Ծանուցում»)։ 

Նույն օրը. – Թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի հրամանի համա-

ձայն‚ Ռումինահայ թեմի բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ և կատար-

վում է Հանդիսավոր հոգեհանգստյան արարողություն‚ Ամենայն Հայոց երջանկահիշատակ 

Կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ.-ի մահվան առաջին տարեդարձի առթիվ։ 

Նույն տեղում։ 

Մայիսի 15. – Բուխարեստի «Ստեփան Շահումյան» հայ մշակույթի տան կենտրոնա-

կան դահլիճում իր աշխատանքներն է սկսում Ռումինահայ թեմի թեմական Պատգամա-

վորական Ժողովը‚ որն ուներ հետևյալ օրակարգը. 

«1. Զեկուցում թեմի Ս. Առաջնորդի կողմե. 

2. Զեկուցում Թեմական Խորհուրդի գործունեության մասին. 

3. Հաշվետվություն 1952-1954-ի գործունեության. 

4. 1955-ի բյուջեի քվեարկում. 
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5. Ընտրություն նոր Թեմական Խորհուրդի և հաշվեքննիչ մարմնի. 

6. Ընտրություն Ռումինահայ պատգամավորի մը‚ մասնակցելու համար Ս. Էջ-

միածնի Ազգային Եկեղեցական Ժողովին. 

7. Զանազանք»։ 

Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը բաց-

ված հայտարարելով Պատգամավորական ժողովը‚ նախագահի համար առա-

ջարկում է Արտաշես Գասարճյանի թեկնածությունը‚ որը և‚ ժողովականների 

միահամուռ պաշտպանությամբ‚ հաստատվում է։ Նորընտիր նախագահը‚ Պատ-

գամավորական ժողովի նպատակների ու նշանակության մասին հակիրճ խոս-

քից հետո‚ Օրակարգի առաջին հարցի կապակցությամբ‚ զեկուցման է հրավի-

րում Վազգեն սրբազանին։ 

«Վազգեն եպիսկոպոս իր զեկուցման մեջ ընդհանուր գծերով ներկայացուց Թեմա-

կան Խորհուրդի եռամյա գործունեությունը։ Այս ուղղությամբ Սրբազանը իբր ամենակա-

րևոր և արդյունավոր իրողություն նշեց այն կապը‚ որ Ռումինահայ թեմը ունեցած է հայ 

հոգևոր կյանքի դարավոր կենտրոնը հանդիսացող Սուրբ Էջմիածնի Մայր Աթոռին հետ‚ որ 

այսօր կնշե պատմական զարգացման ու ծաղկումի նոր շրջանի մը սկիզբը‚ շնորհիվ Սո-

վետական իշխանության ստեղծած ազատ պայմաններուն։ Ռումինահայ թեմի կապերը 

Սուրբ Էջմիածնի հետ ավելի ևս ամրապնդվեցան վերջին տարիներու ընթացքին և այս պա-

րագան որոշապես երևան եկավ այն հաճախակի այցելություններեն‚ զորս ըրավ թեմիս 

առաջնորդը՝ Մայր Աթոռի հրավերին վրա դեպի Սուրբ Էջմիածին։ 

Իր զեկուցման շարունակության մեջ հիշեց այն‚ որ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մեջ 

սկսած են այս դարավոր սրբավայրի վերակառուցման մեծ աշխատանքները‚ որոնք պիտի 

ավարտին այս տարի ամռան։ Այս կարևոր նորոգումները կկատարվին Խորհրդային Հա-

յաստանի կառավարության տրամադրած հիմնադրումներով ու մասնագետներով։ Այս աշ-

խատանքները ավարտելե հետո‚ հավանական է‚ որ այս տարի աշնան հրավիրվի Սուրբ 

Էջմիածնի մեջ Ազգային-եկեղեցական ժողովը‚ ընտրելու համար Ամենայն Հայոց կաթողի-

կոսը։ 

Սովետական Հայաստան ըրած իր հաճախակի այցելություններուն առթիվ‚ Սրբա-

զանը ընդգծեց մեր Մայր Հայրենիքի տնտեսական ու մշակութային հոյակապ վերելքը 

Խորհրդային եղբայրական մեծ ընտանիքին մեջ‚ ռուս մեծ ժողովուրդի անվերապահ 

աջակցությամբ։ 
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Խաղաղությունը բոլոր ժողովուրդներու վառ բաղձանքն է և հայ ժողովուրդը առան-

ձին կերպով շահագրգռված է այն պայքարով‚ որ կմղվի խաղաղության և ժողովուրդներու 

տևական բարեկամության համար։ Ահա թե ինչու հայ եկեղեցին‚ ամբողջ ժողովուրդի հետ 

միասին քարոզած է ու կքարոզե խաղաղություն‚ որ հայրենասիրական սուրբ պար-

տականություն մըն է նաև։ 

Ապա նշելե հետո խաղաղության համար տարված միջազգային գործունեության զա-

նազան շրջանները‚ Սրբազանը ըսավ‚ որ Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության 

հայ եկեղեցին‚ Ռումեն օրթոդոքս եկեղեցիին և երկրին մյուս դավանանքներու հետ միա-

սին‚ շարժման մեջ դրավ իր բոլոր ուժերը‚ տարածելու համար հայ հավատացյալներու լայն 

զանգվածներու մեջ և ժողովրդականացնելու Խաղաղության Համաշխարհային Խորհուրդի 

խաղաղասիրական կոչերը և կազմակերպելու ստորագրություններու հավաքումը՝ Վիեն-

նայի խաղաղության կոչին վրա։ 

Զեկուցման շարունակության մեջ Թեմական առաջնորդը հիշեցրեց նաև անցյալ տա-

րի սեպտեմբերին Բուլղարիայի Ժողովրդական Հանրապետություն ըրած իր այցելությունը‚ 

Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդի հանձնարարությամբ։ Այնտեղ‚ շնորհիվ գոյություն ունեցող 

կրոնական դավանանքներու կատարյալ ազատության և դեմոկրատական Բուլղարիո ըն-

ծայած բարոյական աջակցության‚ հայ եկեղեցին լավ կազմակերպված է և ունի բարգավաճ 

վիճակ մը։ 

Իր զեկուցման վերջավորության‚ Վազգեն եպիսկոպոս ըսավ‚ որ հայ եկեղեցվո հա-

վատացյալները անհողդողդ կանգնած են ռումեն ժողովուրդի և երկրի մյուս դավանանքնե-

րու հետ միասին‚ խաղաղության համար մղված պայքարի մեջ և ավելի մեծ թափով պիտի 

նպաստեն մեր թանկագին հայրենիքի՝ Ռումեն Ժողովրդական Հանրապետության ծաղկու-

մին և անոր է՛լ ավելի լուսավոր և երջանիկ ապագային համար»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 21 (259)‚ մայիսի 20 («Ռումինահայ Թեմի պատգամա-
վորական ժողովը»)։ 

 

Նույն օրը ժ. 5-ին. – Բուխարեստի Մշակութային տան նույն դահլիճում իր աշխա-

տանքային գործունեությունն է շարունակում Ռումինահայ Թեմական Պատգամավորա-

կան ժողովը։ Մտքերի փոխանակությունից հետո‚ քննարկվում են կազմակերպչական հար-

ցեր (Թեմական Խորհրդի նոր կազմի ընտրություն‚ Հաշվեքննիչ հանձնախմբի ընտրություն‚ 

ողջույնների տեքստերի հրապարակում)‚ որից հետո Թեմական Պատգամավորական ժո-

ղովը ավարտում է իր աշխատանքները։ «Տ.Վազգեն եպիսկոպոս ժողովի փակման՝ բարե-



657 
 

մաղթություններ ըրավ Ռումեն Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության‚ 

Խորհրդային Հայաստանի բարգավաճման և Սուրբ Էջմիածնի Մայր Աթոռի անսասանու-

թյան համար»։ 

Նույն տեղում։ 

Մայիսի 16. – Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի և Թեմական 

Պատգամավորական ժողովի նախագահ Արտաշես Գասարճյանի համատեղ ստորագրու-

թյունը կրող հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին՝ «Մայր Աթոռի Գերա-

գույն Հոգևոր Խորհրդին»։ Հեռագիրն ունի հետևյալ բովանդակությունը. «Թեմական Պատ-

գամավորական ժողովը‚ գումարված մայիսի 15-ին‚ որդիական սիրով զեղուն‚ իր մատու-

ցումը կընե դեպի Մայր Աթոռը և դեպի մեր վերածնված Հայրենիքը։ Ամենաջերմ մաղթանք-

ներով հարազատ Խորհրդային Հայաստանի խաղաղ վերաշինության‚ Հայաստանյայց եկե-

ղեցվո ծաղկման համար՝ 

Վազգեն եպիսկոպոս 

Արտաշես Գասարճյան»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5323 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

 

Ստանալով այս հեռագիրը‚ Մայր Աթոռի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը Սահակ 

եպիսկոպոս Տեր-Հովհաննիսյանի ստորագրությամբ‚ նույն թվականի մայիսի 18-ին Մայր 

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Բուխարեստ է առաքել հետևյալ հեռագիրը. «Բուխարեստ‚ Հայկա-

կան եկեղեցի‚ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանին. Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը գոհունա-

կությամբ ողջունում է Թեմական Պատգամավորական ժողովի գումարումը և մաղթում 

բեղմնավոր գործունեություն։ 

Օրհնությամբ՝ Սահակ եպիսկոպոս»։ 

Նույն տեղում։ 

Մայիսի 22. – Բուխարեստի Ազգային Մեծ Ժողովի պալատում իր գործունեությունն է 

սկսում Ռումինական Ժողովրդական Հանրապետության՝ Խաղաղության պաշտպանու-

թյան շարժման ներկայացուցիչների ընդհանուր ժողովը‚ որը «կարևոր իրադարձություն մը 

հանդիսացավ մեր ռեսպուբլիկայի միլիոնավոր քաղաքացիներու կյանքին և այն պայքարին 

մեջ‚ զոր անոնք կմղեն խաղաղության պաշտպանության համար»։ Ի թիվս Հանրապետու-
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թյան տարբեր շրջաններից եկած պատվիրակների‚ ժողովին իր մասնակցությունն էր բերել 

Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

Մտքերի երկօրյա փոխանակությունից հետո‚ մայիսի 23-ին‚ տեղի է ունենում Ռու-

մինական Ժողովրդական Հանրապետության՝ Խաղաղության պաշտպանության շարժման 

Ազգային Կոմիտեի ընտրությունը։ Կոմիտեի կազմում‚ արդեն երկրորդ անգամ‚ ընտրվում է 

Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 22 (260)‚ մայիսի 27 («Վազգեն եպիսկոպոս‚ վեր-

ընտրված Ռ.Ժ.Ռ.-ի Խաղաղության պաշտպանության կոմիտեի անդամ»)։ 

Մայիսի 29. – Բուխարեստի «Աթենեում» սրահում‚ Կոմիտասի մահվան քսանամյակի 

կապակցությամբ‚ խմբավար Կարապետ Հարությունյանի ղեկավարությամբ‚ «Հայկական 

մշակութային տան» «Կոմիտաս» երգչախմբի ուժերով‚ տեղի է ունենում Կոմիտասի ստեղ-

ծագործություններին նվիրված ճոխ համերգ։ «Համերգին ներկա էին պետական առաջին 

իրավարար ընկ. Վ. Տուշա‚ Դավանությանց նախարարության տնօրեն Սուլիքը‚ Ռումեն 

Օրթոդոքս պատրիարքի փոխանորդներ Անթիմ և Թեոքրիստ եպիսկոպոսները‚ հրեից կրո-

նապետ դոկտ. Մոզես Ռոզեն‚ թեմիս առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս‚ մայրաքաղաքիս 

Ժողովրդական Խորհրդի ներկայացուցիչները‚ կոմպոզիտորներ‚ երաժիշտներ և այլն։ 

Ներկա էին նաև Սովետական դեսպանատան քարտուղար՝ Վ.Ի. Պարախնին‚ առաջին քար-

տուղար Ֆ.Ա. Կուկարեկով և ՎՈՔՍ-ի մնայուն ներկայացուցիչը՝ Տիխոնով»։ 

Համերգից առաջ Կոմիտասի կյանքին ու գործունեությանը նվիրված ներածական 

խոսքով հանդես է գալիս դոկտ. Գրիգոր Բամպուքչյանը‚ երգչախմբին «իրենց աջակցու-

թյունը բերին» Ռումինական Հանրապետության օպերայի և բալետի թատրոնի մենակա-

տարներ Անահիտ Քերփիչյանը‚ Արաքսիա Սըվաճյանը‚ Կարպիս Զոպյանը։ 

«Սևան» (ամսագիր)‚ 1955 թ. № 6‚ հունիս («Կոմիտաս» երգչախմբի համերգը»)։ 
«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 23 (261)‚ հունիսի 3 («Կոմիտաս երաժշտության նվիր-

ված երեկո մը»)։ 

Հունիսի 2. – Բուխարեստի «Ստեփան Շահումյան» մշակութային տան հանդիսա-

սրահում Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը հան-

դես է գալիս ընդարձակ զեկուցումով՝ «Հայաստանյայց եկեղեցին Խորհրդային Միության 

մեջ» թեմայով։ 
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«Սրբազան Հայրը‚ պատմական ակնարկ մը նետելե հետո Հայաստանյայց եկե-

ղեցվո ստեղծման և կազմակերպման առաջին շրջանին վրա‚ ներկայացուց հայ 

եկեղեցվո իրավական կացությունը 19-րդ դարու ընթացքին‚ երբ ան ղեկավարվե-

ցավ Արևելյան Հայաստանի մեջ‚ ցարական իշխանության օրով 1836-ին հռչակ-

ված «Պոլոժենիայով»‚ իսկ Թրքահայաստանի մեջ՝ 1863-ի Ազգային Սահմանա-

դրությամբ։ «Իր պետական անկախությունը կորսնցնելե հետո‚ – ըսավ սրբազա-

նը‚ -  մեր ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրեցավ կրոնական համայնքի մը 

իրավական շատ նեղ սահմաններուն մեջ‚ միշտ հալածված և հաճախ նահա-

տակված՝ ցարական չինովնիկներու և արյունարբու սուլթաններու ու փաշանե-

րու մտրակին տակ։ Այսօր‚ Խորհրդային Հայաստանի ստեղծումով‚ վերածնված 

հայ ժողովուրդը ինքնավար դարձած է պետականության պայմաններու տակ‚ 

Խորհրդային Հանրապետություններու դաշնակցային միության մեջ‚ որով 

իրավական նոր վիճակ և կյանքի նոր պայմաններ ստեղծված են մեր եկեղեցվո 

համար‚ հայրենի պետության մեջ։ Այսօր պետությունն է‚ որ ստանձնած է ազգին 

ու հայրենիքին քաղաքական‚ ընկերային‚ տնտեսական‚ կրթական‚ մշակութային 

կյանքի ամբողջ ղեկավարությունն ու պատասխանատվությունը և պարզ է‚ թե 

տարբեր չէր կրնար ըլլալ։ Հայաստանյայց եկեղեցին այսօր կոչված է ծառայելու 

իր հիմնական‚ բուն նպատակին‚ այն է՝ հայ հավատացյալներու հոգևոր կյանքի 

մշակման և հայ եկեղեցվո վերաշինության ու կազմավորման‚ Ս. Էջմիածնի դա-

րավոր Մայր Աթոռը ունենալով իբրև կենտրոն և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը՝ 

իբրև հոգևոր գերագույն Պետ»»։ 

Վազգեն սրբազան‚ ներկայացնելե հետո լրիվ պատկերը հայ եկեղեցվո այսօր-

վա կազմակերպության‚ իր նվիրապետական աթոռներով և թեմերով‚ կանգ 

առավ Սովետական Միության սահմաններեն ներս գործող հայ եկեղեցիներուն 

կյանքին վրա‚ եկեղեցիներ‚ զորս սրբազանը անձամբ այցելած է իր ճանապար-

հորդությանց ընթացքին թե Հայաստան‚ թե Վրաստան և Ադրբեջան‚ Հյուսիսային 

Կովկաս։ 

Սրբազանը շարունակեց. «Հայ եկեղեցվո իրավական գոյավիճակը և կրոնական 

կյանքի արտահայտություններն ու կազմակերպությունը ապահովված ու 

ճշտված են Խորհրդային Միության սահմանադրությամբ և օրենքներու ուժով։ 
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Խորհրդային Հայաստանի Մինիստրներու Խորհուրդին կից կգործե Դավանու-

թյանց Խորհուրդ մը‚ որուն նախագահը‚ – նախարարի իրավասություններով‚ – 

կպահե կապը Պետության և Եկեղեցական իշխանության միջև‚ նպատակ ունե-

նալով խղճի ազատության և կրոնական կյանքի անկաշկանդ կազմակերպման 

ապահովումը և կենսագործումը եկեղեցական իշխանությանց կողմե ներկայաց-

ված ծրագիրներու և առաջարկներու‚ օրենքի սահմաններուն մեջ։ 

Հայրենի պետությունը այսօր կապահովե ոչ միայն կրոնական կյանքի արտա-

հայտություններու ազատությունն ու բնականոն ընթացքը‚ այլև բարյացակամ 

վերաբերմունք մը ունի դեպի Հայաստանյայց եկեղեցին‚ վերաշինելով անոր 

պատմական տաճարները։ Սուրբ Էջմիածինը‚ իբրև պատմական‚ կրոնական 

կենտրոնը հայ ազգին‚ այսօր ալ կենդանի վեմն ու խորհրդանիշն է հայ եկեղեցվո 

և ի սփյուռս աշխարհի ցրված հավատացյալներու միասնականության։ 

Սփյուռքի հայ եկեղեցին և հավատացյալները իրենց հոգևոր միությունը և ներ-

դաշնակությունը կրնան ամբողջ ու անաղարտ պահել միմիայն իրենց հավա-

տարմությամբը և նվիրումովը դեպի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին։ Կողմնակի և 

անցողական պարագաներ‚ որոնք կրնան ստեղծվիլ սփյուռքի մեջ‚ որոշ տեղեր‚ 

իբրև հետևանք միջազգային քաղաքական կյանքի իրադարձությանց‚ չեն կրնար 

և պետք չէ որևէ ազդեցություն գործեն մեր հիմնական կեցվածքին վրա‚ մեր 

մտածումներուն ու զգացումներուն վրա‚ ինչ կվերաբերվի հայ եկեղեցվո միաս-

նականության գիտակցության և պաշտամունքին դեպի հայ հավատացյալներու 

սրբության սրբոց՝ Սուրբ Էջմիածինը։ Մեր սիրո և պաշտամունքի զգացումը դե-

պի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին առավել ևս կխորանա մեր գիտակցության մեջ‚ 

տեսնելով այն հայրենասիրական ոգին‚ որ կճառագայթե Միածնաէջ Մայր Աթո-

ռեն։ 

Սուրբ Էջմիածինը‚ հարազատ ու ջերմ օջախ հայրենասիրական տեսիլքներու և 

իղձերու‚ այսօր խոր մխիթարության զգացումով զեղուն‚ ցնծագին հրճվանքով 

կտեսնե ու կապրի մեր Մայր Հայրենիքի վերաշինությունն ու լուսաշող վերելքը։ 

Եվ իբրև քրիստոսավանդ խաղաղության և հայրենաշունչ քարոզչության հո-

գևոր կենտրոն‚ Սուրբ Էջմիածինը ջերմ աղոթող է ի խնդրին աշխարհի խաղա-



661 
 

ղության և ժողովուրդներու տևական բարեկամության‚ ազգերու համերաշխու-

թյան‚ այն պայծառ գիտակցությամբ‚ թե հայ եկեղեցին դարեր շարունակ բազում 

արհավիրքներու փորձանքներեն փրկված‚ իր շինարար ու ծաղկյալ կյանքը պի-

տի կարողանա շարունակել խաղաղության և միջազգային համերաշխ մթնոլոր-

տին մեջ‚ միայն վերածնած Հայաստանի մեջ»։ 

«Էջմիածին»‚ 1955թ. № 9‚ սեպտեմբեր («Գերաշնորհ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս 

Պալճյանի դասախոսությունը Բուխարեստում»)։ «Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 25 

(263)‚ հունիսի 17 («Հայ եկեղեցին Սովետական Միության մեջ»)։ 

Հունիսի 6. –Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկո-

պոսը‚ Բուլղարահայ Թեմի առաջնորդի իր պարտականությունների բերումով‚ ինքնաթի-

ռով ուղևորվում է Սոֆիա‚ Բուլղարիայի հայկական համայնքին հովվական այցելություն 

տալու համար։ «Այցելեցի Բուլղարահայ թեմին‚ – այս կապակցությամբ Մայր Աթոռ ուղար-

կած հեռագրում զեկուցում էր Վազգեն Սրբազանը‚ – Եկեղեցիները և համայնքները‚ ամեն 

տեղ պատարագելով‚ քարոզելով ու դասախոսելով Խորհրդային Հայաստանի մասին»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 24 (262)‚ հունիսի 10 («Վազգեն եպիսկոպոս Ժ.Ռ. Բուլ-

ղարիա մեկնեցավ»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 

409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 5322 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Նույն օրը. – Տ. Վազգեն սրբազանը հասնում է Բուլղարիայի Ժողովրդական Հանրա-

պետության մայրաքաղաք Սոֆիա։ 

«Սոֆիան մոտ 800 հազար բնակչություն ունեցող քաղաք մըն է‚ ավելի քան 

հինգ հարյուր մետր բարձրության վրա ծովի մակերևույթեն‚ համբավավոր Վի-

տոշ լերան ստորոտը‚ շատ հարուստ հանքային ջուրերով և օժտված խմելու 

զմայլելի ջուրով մը։ Սոֆիան իր Վիտոչով և իր ջուրերով այնքան կհիշեցնե մեր 

Երևանը։ 

Նոր Բուլղարիո մայր քաղաքին Նարոդեն Սըվետը (քաղաքապետությունը)‚ 

ներշնչված ըլլալ կթվի «Սոֆիա» անունեն‚ – որ հունարեն իմաստություն կնշա-

նակե‚ - և իմաստուն կառուցողական քաղաքականության մը կիրառումով‚ Սո-

ֆիային տրված է յուրահատուկ դիմագիծ և ոճ։ Գրեթե բոլոր մեծ շենքերը սպի-

տակ-կաթնագույն են և կպահեն վերածնունդի (ռընեսանս) ճարտարապետա-

կան ոճի լուսավոր պարզությունն ու գծերու հանդարտ ներդաշնակությունը։ 
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Երբ Բուլղարիո և Սոֆիայի մասին կխոսինք‚ չենք կրնար անտես առնել մայրա-

քաղաքի հրաշալիքներեն մին՝ «Սուրբ Ալեքսանդր Նևսկի» հոյակապ ու վեհատե-

սիլ Մայր Տաճարը‚ որուն կառուցումը ավարտած է Առաջին համաշխարհային 

պատերազմեն հետո‚ ռուս օրթոդոքս եկեղեցվո լայն նյութական և գեղարվես-

տական օժանդակությամբ։ Բուլղար ժողովրդի քրիստոնեական հավատքի այս 

կոթողը փառահեղ է ոչ միայն իր արտասովոր մեծությամբ և արտաքին ուրույն 

ճարտարապետությամբ‚ այլև մասնավորաբար իր ներքին գեղեցկությամբ։ Գու-

նավոր ազնվագույն տեսակի քարերը‚ մարմարյա վեհաշուք սյուները‚ ոսկեզօծ 

հսկա ջահերը‚ հրաշալի նկարչությունը և մանավանդ սպիտակ մարմարի վրա 

հորինված նրբազարդարանքները‚ տաճարին կուտան բոլորովին բացառիկ և յու-

րահատուկ պայծառություն։ Հետաքրքրական եղավ ինձի համար նկատել պատ-

կերակալի (իկոնոստաս) և գահերու մարմարյա զարդաքանդակներուն մեջ 

առատությունը զուտ հայկական մանրանկարչության և որմնաքանդակ արվես-

տի նմուշներու‚ որոնք իրենց ազնիվ ձևերով և գծերով բացարձակ ներդաշնա-

կություն մը կուտան ամբողջովին։ Տարակույս չկա‚ թե հայ արվեստը‚ ի մաս-

նավորի հայ ճարտարապետությունը‚ որմնաքանդակը‚ իրենց որոշակի ազդե-

ցությունը թողած են դանուբյան երկրներու վրա‚ միջին դարերու ընթացքին»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 31 (269)‚ հուլիսի 29 («Ճամբորդական նոթեր Ժ.Ռ. 

Բուլղարիայեն»)։ 

Հունիսի 8 (?). – Սոֆիայի հայկական «Սուրբ Աստվածածին» եկեղեցում Ռումինահայ 

և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը մատուցում է Սուրբ Պատա-

րագ և հանդես է գալիս Հավուր պատշաճի քարոզով։ «Պատարագի պահուն պատիվն ունե-

ցանք մեր մեջ ունենալու Գերապատիվ Ֆիլարետ մետրոպոլիտը»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 32 (271)‚ օգոստոսի 5 («Բուլղարահայ համայնքներու 

ներքին կազմակերպությունը»)։ 

Հունիս. –Բուլղարական  օրթոդոքս եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականները 

Սոֆիայում կազմակերպում են հանդիսավոր ճաշկերույթ‚ ի պատիվ իրենց մոտ գտնվող Տ. 

Վազգեն եպիսկոպոսի։ Ճաշկերույթն անցնում է անկեղծ և սրտագին մթնոլորտում։ 

«Նորին Սրբություն Կիրիլ Պատրիարքը‚ – հետագայում գրում էր Վազգեն 

սրբազանը‚ – որ մեր օրերու բարձրաստիճան հոգևորականության ամենեն լու-

սավոր դեմքերեն մին է‚ ճաշկերույթի ժամանակ բաժակ բարձրացնելով‚ անկեղծ 
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գնահատանքի և սիրո խոսքեր ուղղեց Հայաստանյայց եկեղեցվո Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածնի հասցեին»։ 

Նույն տեղում։ 

Հունիսի 9. – Բուխարեստի «Խորհրդային Միության հետ բարեկամական կապերի 

ամրապնդման Ռումինական միության» («ԱՌԼՈՒՍ») տան դահլիճում տեղի է ունենում 

հանդիսավոր նիստ‚ նվիրված ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթի հրատարակու-

թյան հնգամյա տարելիցին։ Հանդիսավոր նիստը‚ ի թիվս այլոց‚ Սոֆիայից հեռագրով ող-

ջունել և «Նոր կյանքին» հաջողություն ու հետագա բեղմնավոր աշխատանքային գործու-

նեություն է մաղթել Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ 

«Նախագահության սեղանի շուրջ տեղ գրավեցին «Վեաք նոու» թերթի պատաս-

խանատու խմբագիր ընկ. Վիկտոր Ռուսու‚ «Նոր կյանք» թերթի պատասխանա-

տու խմբագիր ընկ. Տիգրան Տեր-Գրիգորյան‚ համալսարանական պրոֆ. Վլադ 

Բընըցեանու‚ Պետական մրցանակի դափնեկիր‚ ծաղրանկարիչ Չիկ Տամատյան‚ 

«Ստեփան Շահումյան» մշակույթի տան տնօրեն ընկ. Ա. Ադամյան‚ փաստաբան 

Տիգրան Մինաս և ընկ. Հ. Վարդանյան»։ Վիկտոր Ռուսույի բացման խոսքից հետո 

«Նոր կյանքի» առաջիկա անելիքների ու խնդիրների մասին զեկուցումով հանդես 

է գալիս խմբագիր Տիգրան Տեր-Գրիգորյանը 

«Հանդիսությունը փակվեցավ գեղարվեստական հայտագրով մը‚ վերջավորու-

թյան ցուցադրվեցավ «Լեռնային լճի գաղտնիքը» գեղեցիկ ֆիլմը»։ 

«Սևան» (ամսագիր)‚ 1955 թ. № 6‚ հունիս («Հանդիսավոր նիստ «Նոր կյանք» 
թերթի հնգամյակի առթիվ»)։ 

Հունիսի 10. – Բուլղարիայի Պլովդիվ քաղաքում‚ «Երևան» գրական-մշակութային 

միության՝ տեղական մասնաճյուղի նախաձեռնությամբ‚ Ռումինահայ և Բուլղարահայ թե-

մերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը հանդես է գալիս հրապարակային դասախոսու-

թյամբ‚ Մայր Հայրենիք Խորհրդային Հայաստան կատարած իր վերջին այցելության և այդ 

այցելությունից ստացած տպավորությունների մասին։ Դասախոսությանը ներկա էր «հոծ 

բազմություն մը»‚ իսկ «նախքան բանախոսությունը տեղի ունեցավ գրական-երաժշտական 

հայտագիր»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 28 (266)‚ հուլիսի 8 («Վազգեն եպիսկոպոսի հովվական 
այցելությունը»)։ 
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Նույն օրը. – Տ. Վազգեն սրբազանը այցելում է Պլովդիվի հայկական յոթնամյա դպրո-

ցը‚ հանգամանորեն ծանոթանում է դպրոցի աշխատանքներին «թե կրթական‚ թե կազմա-

կերպչական և թե արտադպրոցական աշխատանքներու տեսակետեն»‚ ապա ներկա է լի-

նում տարեվերջի դպրոցական հանդեսին։ 

«Մխիթարական եղավ մեզ համար հաստատել‚ թե Պլովդիվի հայոց վարժարա-

նը քաղաքի քսան պետական պրոգիմնազիաներու շարքին իր պատվավոր տեղը 

կգրավե իր աշակերտության առաջադիմությամբ (128 աշակերտներ գերազան-

ցիկ են) և առաջնության դրոշը կպահե չորս տարիե ի վեր‚ իր երգի ու պարի 

խումբերով և ֆիզիկայի մեքենաներու աշակերտական արհեստանոցներով։ 

Մասնավոր ուշադրություն կդարձվի նաև աշակերտության առողջական վիճա-

կին վրա ոչ միայն դպրոցական աշխատանքներու ընթացքին‚ այլև արձակուրդի 

շրջանին‚ բազմաթիվ երեխաներ օդափոխության ուղարկվելով պետական մի-

ջոցներով։ 

Նույնքան գնահատելի կգտնենք այն կապը‚ զոր վարժարանի տնօրինությունը‚ 

ուսուցչական մարմինը և աշակերտությունը կպահեն մեր մայր Հայրենիքի՝ 

Խորհրդային Հայաստանի հետ։ Անոնք կանոնավոր կերպով կստանան Երևան 

հրատարակված «Սովետական մանկավարժ» ամսաթերթը և «Սովետական 

դպրոց» շաբաթաթերթը ուսուցիչներու համար և «Պիոները» և «Պիոներ կանչը» 

աշակերտներու համար‚ բազմաթիվ օրինակներով։ Պլովդիվի հայ աշակերտ-

ները նամակագրության մեջ են իրենց երևանցի ընկեր-ընկերուհիներու հետ և 

պարբերաբար կգրեն իրենց դպրոցական կյանքի‚ աշխատանքներու և հաջողու-

թյուններու մասին»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 34 (272)‚ օգոստոսի 19 («Բուլղարահայ վարժարան-

ները»)։ 

Հուլիսի 10. – Սոֆիայի «Երևան» գրական-մշակութային տան դահլիճում Ռումինա-

հայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսի նախագահությամբ‚ տեղի 

է ունենում Բուլղարահայ թեմի Թեմական Պատգամավորական ժողովը‚ «Օրակարգ ունե-

նալով ընտրությունը պատգամավորներու‚ որոնք Բուլղարահայ թեմը պիտի ներկայացնեն 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մեջ գումարվելիք Ազգային-Եկեղեցական ժողովին»։ Մտքերի 

գործունյա փոխանակությունից հետո‚ Թեմական Պատգամավորական ժողովը 25 հազա-



665 
 

րանոց բուլղարահայ համայնքի անունից ընտրում է երկու ներկայացուցիչ. Սարգիս Փա-

չաճյան (Սոֆիա) և Դ. Դանիելյան (Պլովդիվ)։ 

«Թեմական Պատգամավորական ժողովը զբաղեցավ նաև ներքին կազմակերպ-

չական հարցերով‚ ի միջի այլոց նաև թեմական կանոնադրության փոփոխման 

խնդրով‚ հանձնարարելով Թեմական Խորհուրդին‚ որ առաջիկա Թեմական 

Պատգամավորական ժողովին այդ ուղղությամբ նախագիծ մը պատրաստե 

քննության և վավերացման համար»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 32 (270)‚ օգոստոսի 5 («Բուլղարահայ համայնքներու 

ներքին կազմությունը»)։ 

Հուլիսի 13. – Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկո-

պոսը‚ Բուլղարիայի հայկական թեմի հավատացյալներին հովվական այցելություն տալուց 

հետո‚ վերադառնում է Բուխարեստ։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 29 (267)‚ հուլիսի 15 («Վազգեն եպիսկոպոս վերա-

դարձավ»)։ ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. 

№ 1‚ գործ № 5323 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Հուլիսի 21. – Բուխարեստի «Ստեփան Շահումյան» հայ մշակույթի տան պարտե-

զում‚ Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը հանդես է 

գալիս հրապարակային դասախոսությամբ‚ Բուլղարական Ժողովրդական Հանրապետու-

թյուն կատարած վերջին այցելությունից ստացած տպավորությունների մասին։ 

«Վազգեն եպիսկոպոս նախ՝ հայտնեց իր ըրած հովվական այցելությունները 

Սոֆիա‚ Պլովդիվ‚ Խասկովո‚ Ստալին‚ Տոլբուխին‚ Կոլարովգրադ և Ստարա-Զա-

գորա քաղաքները և անդրադարձավ այդ քաղաքներու հայ ազգաբնակչության 

ազգային‚ եկեղեցական և մշակութային կյանքին։ Այս առթիվ սրբազանը ցույց 

տվավ Բուլղարիո Ժողովրդական Հանրապետության հայ աշխատավորներու 

ձեռք բերած հաջողությունները արտադրական զանազան մարզերու մեջ‚ ինչպես 

նաև մշակութային ու կրթական հաստատություններուն բեղուն աշխատանքը»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 31 (269)‚ հուլիսի 29 («Դասախոսական»)։ 

Հուլիսի 29. – Ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 31 (269)) թերթոնների 

ձևով սկսում է հրատարակել Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոսի՝ Բուլղարական Ժողովրդական Հանրապետություն իր հովվական վերջին այ-
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ցելության ընթացքում կատարած դիտարկումների արդյունքը հանդիսացող հուշ-գրառում-

ները։ Վերջիններս հաջորդաբար ունեն «Ճամբորդական նոթեր Ժ.Ռ. Բուլղարիայեն»‚ «Բուլ-

ղարահայ համայնքներու ներքին կազմությունը»‚ ««Երևան» կուլտուրական միության արդ-

յունավոր գործունեությունը»‚ «Բուլղարահայ վարժարանները»‚ «Բուլղարահայերը աշխա-

տանքի մարզին մեջ» խորագրերը‚ որոնցից յուրաքանչյուրում հեղինակը կատարում է հա-

մապատասխան դիտարկումներ և դրանցից ելնելով անում է իր ինքնատիպ և ուշագրավ 

եզրակցությունները։ Վազգեն սրբազանի հուշապատումների շարքը ավարտվում է «Նոր 

կյանք» շաբաթաթերթի 1955 թ. սեպտեմբերի 2 (№ 36 (274))-ում։ 

Մեջ ենք բերում Բուլղարահայ հոգևոր թեմի հասարակական կյանքին ու կրթա-

կան-մշակութային գործունեությանը նվիրված՝ Վազգեն սրբազանի դիտարկում-

ներից մի քանիսը։ Այդ անելն առավել քան անհրաժեշտ է‚ որովհետև Բուլղա-

րահայ համայնքին նվիրված՝ Սրբազանի հիշալ գրառումները հետագայում ոչ մի 

անգամ չեն վերահրատարակվել։ 

«Բուլղարահայ թեմը ըստ բավականի‚ լավ կազմակերպված է այսօր‚ իբրև կենտրոն 

ունենալով Սոֆիան‚ ուր կգործե Թեմական Խորհուրդը‚ բաղկացած յոթ ազգայիններե‚ նա-

խագահությամբ թեմակալ առաջնորդին։ Բուլղարական Ժողովրդական Հանրապետության 

մեջ հայ առաքելական եկեղեցվո գոյությունը և գործունեությունը անկաշկանդորեն ապա-

հովված են երկրի օրենքներով և բուլղարահայ թեմական կանոնադրությամբ‚ որ վավերաց-

ված է պետական իշխանության կողմե։ Հայ եկեղեցին և թեմական կազմակերպությունները 

կվայելեն լիակատար վստահությունը և բարյացակամությունը բուլղար պետության‚ որ 

ամեն անգամ‚ երբ որ հարկ ըլլա և դիմում կատարվի‚ նեցուկ կհանդիսանա Թեմական 

Խորհուրդին‚ թե բարոյապես‚ և թե նյութապես։ Իրոք‚ երկու տարիե ի վեր‚ բուլղարահայ 

թեմը‚ իբրև նպաստ‚ կոկիկ գումար մը կստանա պետութենեն‚ կրոնից տեսչության միջո-

ցավ‚ հավասարակշռելու համար իր բյուջեն և օգնելու համար կարիքավոր փոքր եկեղեցա-

կան համայնքներուն։ 

Ինչպես Ռումանիո‚ նույնպես և Բուլղարիո մեջ‚ զարգացող լուսավոր երևույթներեն է 

նաև այն եղբայրական սիրո կապը‚ որ հաստատված է մեր եկեղեցվո և օրթոդոքս եկե-

ղեցիներու միջև։ 
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Մեր հովվական այցելություններու ընթացքին հաստատեցինք‚ թե բուլղարահայ 

եկեղեցական համայնքները բոլորն ալ կազմակերպված վիճակ մը ունին։ Ամեն տեղ եկեղե-

ցիները բաց են և կգործեն հոգևոր հովիվներու ու եկեղեցական վարչություններու ղեկա-

վարության ներքև։ Բուլղարիո 14 հայկական եկեղեցիներեն 11-ը ունին իրենց քահանանե-

րը‚ մնացյալ 3-ը (փոքր համայնքները) պարբերաբար հովվական այցելություններ կընդու-

նին մոտակա քաղաքի հայ քահանային։ 

Բուլղարահայության «Երևան» մշակութային միության կենտրոնն է մայրաքաղաք 

Սոֆիա‚ մասնաճյուղեր ունենալով 14 հայաշատ կենտրոններու մեջ։ Կենտրոնական Կոմի-

տեն կազմված է փորձված ու հեղինակավոր ազգայիններե‚ որոնք աշխատանք չեն խնայեր 

լավագույն արդյունքներու հասնելու համար‚ իրենց վստահված գործին մեջ։ Ամեն մասնա-

ճյուղ ունի իր տեղական վարչությունը (կոմիտեն)‚ իր ակումբը և իր ուրույն գործունեու-

թյունը։ «Երևաններու» գործունեությունը կարտահայտվի մանավանդ կազմակերպումովը՝ 

երգչախումբերու‚ նվագախումբերու‚ պարախումբերու‚ թատերական բաժիններու‚ դասա-

խոսություններու և գրադարաններու։ Կազմակերպությունը ունի նաև իր պաշտոնաթերթը՝ 

«Երևան»‚ որ լույս կտեսնե շաբաթը մեկ անգամ։ Պետք է ընդգծել այստեղ ուրիշ մխիթարա-

կան  ու լուսավոր երևույթ մը ևս՝ հայկական երգի-պարի խումբերու գործունեության կա-

պակցությամբ։ Այդ այն սերտ կապն է‚ որ ստեղծված է նաև այս գծով‚ բուլղար ժողովուրդի 

և հայ ազգաբնակչության միջև։ 

Բուլղարական Ժողովրդական Հանրապետության մեջ տասնևմեկ հայ համայնքներ 

օժտված են այսօր ազգային վարժարաններով՝ չորսը՝ յոթնամյա‚ իսկ մնացած յոթը՝ քա-

ռամյա։ Այս տասնևմեկ վարժարաններեն յոթը ունին նաև մանկապարտեզներ։ Յոթնամյա 

դպրոցներ ունին Սոֆիայի‚ Պլովդիվի‚ Ստալինի և Բուրգազի համայնքները։ Ինչպես Ռո-

մանիո‚ նույնպես և բուլղար հայրենիքին մեջ ազգային փոքրամասնությանց դպրոցները 

պետական վարժարաններու համահավասար իրավունքներ կվայելեն և լրիվ կերպով կմա-

տակարարվին պետության կողմե։ Բուլղար Ժողովրդա-դեմոկրատական պետության հո-

գատարությամբ ու բարյացակամությամբ‚ ոչ միայն ապահովված է ուրեմն‚ Բուլղարիո հայ 

ազգաբնակչության կրթական կյանքը‚ այլև ստեղծված են օրինական ու գործնական բոլոր 

պայմանները‚ որպեսզի հայոց վարժարանները ավելի ու ավելի լավ կազմակերպվին ու 

զարգանան։ 
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Շատ կենսական հարց մը‚ որ լուծման կկարոտի‚ այդ հայերեն լեզվի և հայերեն լեզ-

վով ավանդվող առարկաներու համար ուսուցչական նոր կադրեր ապահովելու խնդիրն է։ 

Բուլղարահայությունն ինքն իր միջոցներով ի վիճակի չէ‚ բնականաբար‚ այդ հարցը լուծե-

լու և ահա թե ինչու բոլորի հայացքը կուղղվի դեպի Մայր Հայրենիք‚ փափագելով սովե-

տահայ ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ Բուլղարիա հրավիրել‚ մեր մատաղ սերունդներու հայեցի 

դաստիարակության համար։ 

Բուլղարիո հայ ազգաբնակչությունը շինարար տարր մըն է։ Աշխատանքի գրեթե բո-

լոր ասպարեզներուն մեջ ան իր պատվավոր տեղը ունի‚ գնահատված ու սիրված ըլլալով 

ղեկավար իշխանություններու և առհասարակ բուլղար եղբայրական ժողովրդին կողմե‚ 

որպես հավատարիմ և ստեղծարար ժողովուրդ։ Հայ ազգաբնակչության մեծագույն մասը 

բաղկացած է արհեստավորներե։ Կան արհեստներ‚ որոնք առավելապես «հայկական» են‚ 

ինչպիսին են մետաքսագործությունը‚ կոշկակարությունը և գորգագործությունը։ Դեմո-

կրատական Բուլղարիո մեջ ստեղծված կյանքի նոր պայմաններու շնորհիվ‚ բուլղարա-

հայության ծոցին մեջ կաճի ու կզարգանա նոր մտավորականություն մը։ Այլևս չկան նախ-

կին սահմանափակումներն ու դժվարությունները և կրթական ու մասնագիտական բոլոր 

պետական հաստատություններու դռները բաց են նաև հայ ազգաբնակչության համար։ 

Ահա թե ինչու մտավորականության վերելքի ճամբով հարյուրավոր հայ բժիշկներ‚ ինժե-

ներներ‚ տնտեսագետներ‚ իրավաբաններ և արվեստագետներ հետզհետե տեղ կգրավեն 

բուլղար հայրենիքի կյանքին մեջ‚ իրենց աշխատանքի բաժինը բերելով՝ ի խնդիր երկրին 

վերաշինության և անոր նոր ու երջանիկ ապագայի կերտման»։ 

Նույն տեղում։ 

Օգոստոսի 16. – Սուչավայի (Հյուսիսային Ռումինիա) հայկական «Սուրբ Հաճկա-

տար» վանքում‚ Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը «Սուրբ Աստվածա-

ծնի վերափոխման տոնի» կապակցությամբ‚ հավատացյալների փոքրաթիվ խմբի ներկա-

յությամբ‚ մատուցում է գոհաբանական աղոթք։ Այս առիթով վանքի «ՈՒխտավորների հի-

շատակությանց մատյանում» սրբազանը կատարել է հետևյալ գրառումը. «ՈՒղիղ եղիցին 

աղօթք մեր‚ որպես խունկ առաջի քո Տէր‚ բարեխօսութեամբ Սուրբ Կոյս Աստուածածնի 

Հաճկատար։ Վազգեն եպիսկոպոս»։ 
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Կաթողիկոսական դիվան‚ Վազգեն Ա. կաթողիկոսի անձնական ֆոնդ («Քաղ-
վածքներ Հաճկատար Ս. Աստվածածին վանքի ուխտավորներու հիշատակու-
թյանց մատյանեն»)։ 

Օգոստոսի 17. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում‚ Վահան արքեպիսկոպոս Կոստան-

յանի նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի արտահերթ նիստը‚ 

նվիրված Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրության համար Ազգային-Եկեղեցական ժողո-

վի հրավիրման հետ կապված կազմակերպչական հարցերին։  

Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի աշխատանքային վերակարգը բաղկացած էր հինգ 

կետերից‚ որոնցից՝ մեզ հետաքրքրող երրորդ կետը ուներ հետևյալ ձևակերպու-

մը. «Ընտրյալ Կենտրոնական Կազմակերպիչ հանձնաժողով՝ գլխավորելու Ազ-

գային-եկեղեցական ժողովի հրավիրման աշխատանքները»։ 

Ելնելով սրանից‚ Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը միաձայնությամբ հաստատում 

է Կազմակերպիչ հանձնաժողովի հետևյալ կազմը. Տ. Վահան արքեպիսկոպոս 

Կոստանյան (նախագահ)‚ Տ. Եղիշե արքեպիսկոպոս Տերտերյան‚ Տ. Սահակ 

եպիսկոպոս Տեր-Հովհաննիսյան‚ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյան‚ Տ. Գևորգ 

Ծայրագույն վարդապետ Վաթյան‚ Ավետիք Իսահակյան‚ Ստեփան Կամսարա-

կան‚ Մարտիրոս Տեր-Ստեփանյան։ 

«Էջմիածին»‚ 1955թ. № 9‚ սեպտեմբեր («Մայր Աթոռում»)։ 

Օգոստոսի 18. – Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի շրջաբերական հեռագիրը Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածնից հայկական հոգևոր բոլոր թեմերին‚ Ազգային-Եկեղեցական ժողովի հրա-

վիրման‚ Ամենայն Հայոց Հայրապետի ընտրության‚ եպիսկոպոսական ձեռնադրության և 

մեռոնօրհնեքի վերաբերյալ։ 

Հեռագիրը. «Առաջիկա սեպտեմբերի 25-30-ը հրավիրվում է Ազգային-Եկեղեցա-

կան ժողով՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի ընտրության համար։ Ընտրությունից 

հետո տեղի է ունենալու եպիսկոպոսական ձեռնադրություն‚ իսկ հոկտեմբերի 8-

ին‚ Սրբոց Թարգմանչաց տոնին‚ նաև Սրբալույս Մեռոնի օրհնություն։ Համա-

ձայն 1945 թվական Ազգային-Եկեղեցական ժողովի հաստատած կանոնադրու-

թյան (տե՛ս մեզ մոտ այդ թվականը. Ս.Շ.)‚ Ձեր թեմը իրավասու է առաջադրել 

համապատասխան թվով պատգամավորներ։ Հանձնարարվում է անհապաղ 

ձեռնարկել պատգամավորների ընտրությունը և ընտրվածների անունները‚ հայ-
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րանունները և ազգանունները հեռագրով հայտնել մեզ‚ վիզաների համար դի-

մում կատարելու բարեխնամ Կառավարության։ 

Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ»։ 

«Էջմիածին»‚ 1955թ. № 8‚ օգոստոս («Պաշտոնականք»)։ ՊԿՊԱ‚ Գերագույն Հո-
գևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ № 511 («Գերագույն Հոգևոր 
Խորհրդի արձանագրություններ»)։ 

Նույն օրը. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտ-

րությունը կազմակերպելու համար ստեղծվում է Համազգային կենտրոնական հանձնաժո-

ղով‚ հետևյալ կազմով։ Գարեգին Պատրիարք Խաչատրյան‚ Խադ եպիսկոպոս Աջապահյան‚ 

Եղիշե արքեպիսկոպոս Տերտերյան‚ Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյան‚ Վահան արքեպիսկո-

պոս Կոստանյան‚ բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյան և Ստեփան Կամսարական։ 

Նույն տեղում։ 

Նույն օրը. – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում հրապարակվում է Գերագույն Հոգևոր 

Խորհրդի նամակը‚ ուղղված Սփյուռքի հայկական բոլոր թեմերին‚ Ամենայն Հայոց Ծայրա-

գույն Պատրիարք-Կաթողիկոսի ընտրության կապակցությամբ։ Նշելով այն փաստը‚ որ Տ.Տ. 

Գեորգ Զ. կաթողիկոսի մահը մեծ ու անփոխարինելի կորուստ էր համայն հայազգի հա-

վատացյալների համար‚ ավելացվում է‚ որ «Վեհափառի մահով չի ավարտվել մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածնի պատմական դերը հայ ժողովրդի կյանքում»։ 

Կաթողիկոսական ընտրության կանոնները համառոտակի շարադրելուց հետո‚ 

հույս է հայտնվում‚ որ անհրաժեշտ է «կազմակերպված անցկացնել Հայրապետական այս 

ընտրությունը՝ Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցու ընդհանրության և հայ հավատաց-

յալ ժողովուրդի միասնականության վեհ ու սրբազան սկզբունքներով‚ պատմական այդ 

ընտրությունը վերածել հայ ժողովրդի միասնականության և Հայաստանյայց Առաքելական 

Եկեղեցու միության սրտառուչ տոնի‚ հայ ժողովրդի սիրո‚ հարգանքի‚ երախտագիտու-

թյան‚ խմբվածության տոնի՝ մեր Մայր եկեղեցու և նրա նոր ու արժանավոր հովվապետի 

շուրջը‚ որպեսզի մի անգամ ևս ողջ աշխարհով մեկ հռչակվի‚ որ մի՛ է հայոց առաքելական 

եկեղեցին և մի՛ է հայոց հայրապետությունը»։ 

Նույն տեղում։ 
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Օգոստոսի 20. – Ռումինիայի և Բուլղարիայի հայկական թեմերի առաջնորդ Տ. Վազ-

գեն եպիսկոպոսի հեռագիրը Բուխարեստից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին‚ «Մայր Աթոռի 

Գերագույն Հոգևոր խորհրդին»։ Հեռագիրն ունի հետևյալ բովանդակությունը. «Ստացա ձեր 

հրավերը (տե՛ս մեզ մոտ 1955 թ. օգոստոսի 18. Ս.Շ.)։ Խնդրում եմ հաճեցեք ճշտել Մայր 

Աթոռ ներկայանալու թվականը։ Ե՞րբ պիտի տեղի ունենա Ազգային-Եկեղեցական ժողովը։ 

Սպասում եմ Ձեր պատասխանին հեռագրով։ 

Վազգեն եպիսկոպոս»։ 

Օգոստոսի վերջ. - Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը Վահան արքեպիսկո-

պոս Կոստանյանի ստորագրությամբ‚ Մայր Աթոռից Բուխարեստ է առաքում հետևյալ պա-

տասխան հեռագիրը. «Ձեր ներկայությունը անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 5-ին‚ Գերագույն 

Հոգևոր Խորհրդի նիստերին մասնակցելու համար։ Հաճեցեք մեկնել Էջմիածին։ Ձեր վիզայի 

խնդիրը կարգադրված է։ 

Վահան արքեպիսկոպոս»։ 

ՊԿՊԱ‚ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդ‚ ֆոնդ № 409‚ ցուց. № 1‚ գործ 

№ 5323 («Ռումինահայ թեմի գրագրությունը...»)։ 

Սեպտեմբերի 2. – Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիս-

կոպոսը Բուխարեստից ինքնաթիռով մեկնում է Մոսկվա‚ այնտեղից Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածին գալու‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրության աշխատանքներին իր 

մասնակցությունը բերելու համար։ «Օդակայանը ներկա էին Թեմականի և թաղականու-

թյան անդամները‚ ինչպես նաև «Ստեփան Շահումյան» Մշակույթի տան ներկայացու-

ցիչները»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 37 (275)‚ սեպտեմբերի 9 («Վազգեն եպիսկոպոսի 
մեկնումը»)։ 

Սեպտեմբերի 6. – Համազգային Կենտրոնական հանձնաժողովի անդամներ Վազգեն 

եպիսկոպոսի‚ Վահան արքեպիսկոպոս Կոստանյանի‚ Ավետիք Իսահակյանի և Ստեփան 

Կամսարականի համատեղ հեռագիրը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Անթիլիաս‚ Խադ 

եպիսկոպոս Աջապահյանին։ «Ամենայն Հայոց Հայրապետի ընտրության Համազգային 

Կենտրոնական հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար‚ անհրաժեշտ է 

Ձերդ Սրբազնության Մայր Աթոռի ներկայությունը։ Բարեհաճեցեք մեկնել»։ 
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«Էջմիածին»‚ 1955թ. № 9‚ սեպտեմբեր («Պաշտոնականք»)։ 

Սեպտեմբերի 16. – Ռումինահայ «Նոր կյանք» շաբաթաթերթը (№ 38 (276))‚ խմբա-

գրության կողմից գրված փոքրիկ ներածականով‚ իր ընթերցողներին է ներկայացնում Ար-

գենտինայի Բուենոս Այրես քաղաքի բնակիչ Միհրան Օշինի նամակը‚ որտեղ նա դրվա-

տանքով է արտահայտվում Վազգեն եպիսկոպոսի  «Հայրենի արևին տակ» գրքի մասին։ 

Շաբաթաթերթի՝ «Խմբագրության կողմեն» վերնագիրը կրող ներածականում 

կարդում ենք. « «Նոր Կյանքի» հրատարակությամբ լույս տեսած Ռումինահայ 

թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանի «Հայրենի արևին տակ» գիրքը 

մեծ ընդունելություն գտած է Արժանտինի մեջ։ Այս առթիվ Բուենոս Այրեսեն 

Միհրան Օշինի՝ մեզ ուղարկած մեկ գրութենեն կքաղենք հետևյալները»։ 

Ապա հաջորդում է նամակը. 

«Լեզուն սահուն է‚ կարճ և ազդու։ Երբեմն կմատնվի անփույթ գեղեցկությունը 

գերերջանիկ հայրենասերի‚ որ գավաթ կպարզե վերածնված հրաշագործ ժողո-

վուրդին։ Այս գրքի կենտրոնական միտքը հայ ժողովրդի վերածնությունն է։ 

Անոր երկու բևեռները կկազմեն խաղաղությունն ու Մեծ Միությունը։ Հայ ժողո-

վուրդը ստեղծագործելու համար‚ տալու համար իր լավագույնը‚ առավելապես 

պետք ունի խաղաղության։ 

Ահա բանաձև-պատգամը սրբազանին. «Հայրենիքի կենդանությունն ու խաղա-

ղությունը վեր է քան ամեն ճշմարտություն։ Համագումարն է բոլոր ճշմարտու-

թյուններու։ Մեր բոլոր ճանապարհները դեպի Երևան կտանին‚ դեպի մեր Սովե-

տական Մայր Հայաստանի ծաղիկ մայրաքաղաքը»։ 

Սովետական Հայաստանի մեջ քարը կժպտի ու կծաղկի‚ կխոսի ու կերգե փառ-

քը հայ մշակույթին և անմահությունը ժողովուրդին»։ 

«Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 38 (276)‚ սեպտեմբերի 16 (« «Հայրենի արևին տակ» 

գիրքը Արժանտինի մեջ»)։ 

Սեպտեմբերի 23. – Մոսկվայից ինքնաթիռով Երևան է ժամանում Ռումինահայ և 

Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոսը։ Այստեղ էլ աստիճանաբար 

հավաքվում են Ռումինահայ թեմի մյուս պատգամավորները (Երեցյան Վահրամ‚ Ճեպելյան 
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Սարգիս‚ Տեր-Գրիգորյան Տիգրան)։ Պատգամավորությունը պետք է մասնակցեր Ամենայն 

Հայոց կաթողիկոսի ընտրության՝ Ազգային-Եկեղեցական ժողովի աշխատանքներին։ 

Ծանոթություն. Ռումինահայ պատվիրակության՝ հիշատակված երեք աշխար-

հական անդամները Բուխարեստից չեն մեկնել Վազգեն սրբազանի հետ‚ այլ 

նրանից հետո և յուրաքանչյուրը՝ իր նախընտրած օրը։ Վահրամ Երեցյանն‚ 

օրինակ‚ Բուխարեստից դուրս էր եկել սեպտեմբերի 18-ին‚ այսինքն՝ Վազգեն 

սրբազանից 16 օր հետո և գնացքով ուղղակի եկել էր Երևան։ 

«Էջմիածին»‚ 1955թ. № 8‚ օգոստոս («Մայր Աթոռում»)‚ № 10-11‚ հոկտեմբեր-

նոյեմբեր («1955 թ. Ազգային-Եկեղեցական ժողովի պատգամավորների ցուցա-

կը»)։ «Նոր կյանք»‚ 1955թ. № 37 (275)‚ սեպտեմբերի 9 («Վազգեն եպիսկոպոսի 

մեկնումը»)‚ № 39 (277)‚ սեպտեմբերի 23 («Տեղեկություններ»)։ 

Սեպտեմբերի 24 (?). – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում առաջին անգամ իրար հանդի-

պում և ծանոթանում են Ռումինահայ և Բուլղարահայ թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիս-

կոպոսը և Ամերիկայի հայոց Արևմտյան-Կալիֆորնիայի թեմի առաջնորդ Շնորհք ծայրա-

գույն վարդապետ Գալստյանը (1961-ից՝ Թուրքիայի հայոց Պատրիարք)։ Ծանոթությունն 

աստիճանաբար վերածվում է սերտ բարեկամության և մտերմության։ 

Ընդառաջելով մեր խնդրանքին‚ Շնորհք սրբազանը «Անկապ վերհիշումներ Նո-

րին Սրբություն Տ.Տ. Վազգեն Ա. Սրբազնագույն Կաթողիկոսի հետ մեր առաջին 

հանդիպումներեն» խորագրի ներքո մեզ ներկայացրեց իր հուշապատումները‚ 

որ մեջ ենք բերում նույնությամբ։ 

«Մենք Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանին առաջին անգամ հանդիպեցանք և ան-

ձամբ ծանոթացանք 1955 թվին‚ երբ կաթողիկոսական ընտրության նպատակավ 

Էջմիածին էինք եկել երկուքս ալ. ան իբրև առաջնորդ Հայոց Ռոմանիո և Բուլ-

ղարիո‚ իսկ ես‚ իբրև առաջնորդ Հայոց Ամերիկայի Արևմտյան-Կալիֆորնիո թե-

մին‚ դեռ վարդապետ վիճակի մեջ։ Սա պահուն չեմ կրնար հիշել‚ թե ուր և ինչ 

պայմաններու տակ հանդիպեցանք մենք իրարու‚ բայց անջնջելի կմնա անկե 

կրած առաջին տպավորությունս‚ որ դրական և համակրական եղած էր։ Այնու-

հետև մեր հարաբերությունները մնացին անընդհատ և անխզելի։ Մենք բարի 

բախտ ունեցանք անոր կաթողիկոսական օծման Սուրբ Պատարագին առընթե-

րական սարկավագի պաշտոն կատարելու ու մոտեն հետևելու և մաս կազմելու 
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անկրկնելի այդ արարողության։ Մենք եղանք նաև Իրմե ձեռնադրյալ առաջին 

եպիսկոպոսներու խումբերեն մեկը։ 

Այդ օրերեն երկու անմոռանալի‚ և ըստ երևույթին‚ մանր դրվագներ կմնան 

հիշողությանս մեջ‚ որոնք‚ սակայն‚ ինձ համար խոշոր նշանակություն ստացան։ 

Առաջինին ականատես եղա‚ երբ Օծումեն հետո‚ Վեհափառը առաջնորդված էր 

հին Վեհարանը‚ ընդունելու համար պաշտոնական հյուրերու շնորհավորու-

թյունները։ Առաջին հերթին մոտեցավ այն օրերու՝ Խորհրդային Միության Նա-

խագահության կողքին Կրոնական գործերու ներկայացուցիչը (Полянский)։ Նա 

իր շնորհավորական խոսքն սկսավ «Վեհափառ» հայերեն բառով և ուժեղ ռուսա-

կան հնչումով։ Իսկ երբ կարգը եկավ Ավետիք Իսահակյանի‚ նա ջերմ հուզումով 

բռնեց Վեհափառի ձեռքը իր ալևոր ձեռքերուն մեջ‚ սեղմեց զայն ջերմությամբ‚ 

խոնարհեցուց գլուխը և արագ շարժումով դրավ իր բռնած նոր օծյալ ձեռքը իր 

գլխուն վրա։ Հավանաբար ոչ ոք նշմարեց այդ պահուն‚ այնքան արագ ու ան-

ակնկալ կատարված այդ «ժեստը»։ Ատով ալեհեր Վարպետը‚ որ լավ գիտեր իբր 

ճեմարանական‚ թե ինչ կնշանակեր Հայոց Հայրապետը Հայ եկեղեցիի և Հայոց 

համար‚ ոչ միայն իր հարազատ հայու խոր հարգանքը կմատուցաներ նոր Օծյալ 

կաթողիկոսին‚ այլ նաև իր հրճվանքը կհայտներ ի տես դարավոր Մայր Աթոռի 

երիտասարդացման ու վերանորոգության‚ հանձին շնորհալի և երիտասարդ 

Հայրապետին։ 

Երկրորդ հիշատակը կշեշտեր Վեհափառի նկարագրի մեկ կարևոր գիծը և ցու-

ցանիշ մըն էր անոր ապագա հատկանշական գործունեության մեկ երեսին։ 

Ամեն ինչ ավարտած էր‚ և հանդիսությունք‚ և շնորհավորությունք։ Ես չեմ գի-

տեր ինչ գործով դեռ կհամենայի Մայր Տաճարի մեջ։ Հանկարծ երևցավ Վեհա-

փառը իր ռումինական պարզ կապայով և սովորական գդակ մը գլխին։ Մենք 

անակնկալի եկանք։ Մեզ համար աներևակայելի էր Հայոց Հայրապետը մենակ և 

այդ անպաշտոնական վիճակի մեջ տեսնելը Մայր Տաճարին մեջ‚ երբ ժողո-

վուրդն ալ դեռ բոլորովին չէր պարպված եկեղեցիեն։ ՈՒղղվեցավ Վեհափառը 

դեպի Մայր Տաճարի հարավային պահարանը ու մենք հետևեցինք իրեն։ Ամեն-

քիս աչքին պարզվեցավ մի անմխիթարական ու անկարգ տեսարան։ Թանկար-

ժեք եկեղեցական շապիկներ դեսուդեն գրեթե նետած էին‚ շատերը կեղտոտ ու 
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փոշոտ‚ մի քանիսը պատառված։ Երևի նորընտիր Վեհափառը նախապես նկա-

տած էր այս անբաղձալի կացությունը և այժմ‚ որ տերն էր Մայր Տաճարին և 

բոլոր եկեղեցական սրբազան սպասներուն‚ եկած էր անոնց տեր կանգնելու և 

խնամքով տեղավորելու զանոնք‚ ուր որ պետք է գտնվեին անոնք այդ պահուն‚ 

երբ կենթադրեմ‚ որ ոչ լուսարարապետ կար և ոչ ալ այս գործով զբաղվող լու-

սարար։ Ամենքով միասին հավաքեցինք այս թանկարժեք‚ բայց շատ անխնամ 

մնացած շապիկները‚ կանոնավոր կերպով ծալեցինք ու զետեղեցինք խեղճու-

կրակ դարակներու մեջ։ 

Այսու Վեհափառը հաստատեց‚ թե տեր պիտի մնա Եկեղեցվո սրբություննե-

րուն և հոգածությամբ ու խնամքով պիտի պահպաներ զանոնք։ Ավետարանին 

խոսքն է այս. «Ով որ փոքր բաներու մեջ հավատարիմ է‚ մեծ բաներու մեջ ալ 

հավատարիմ պիտի լինի»։ Այս ասությունը ուղեգիծ դարձավ Վեհափառին ու ան 

մեր բոլոր սրբությունները‚ սկսյալ հայ այր կամ կին արհեստավորի սովորական 

ստեղծագործություններեն և ասեղնագործություններեն‚ մինչև տաղանդավոր 

մեծ արվեստագետներու անգնահատելի ու թանկարժեք գործերը‚ նույն խնամ-

քով ու նույն հոգածությամբ պահեց ու պահպանեց Մայր Աթոռի համարյա ամեն 

կողմ հաստատված թանգարաններու մեջ։ Որքան մեծություն է ստեղծագործելը‚ 

նույնքան մեծություն է նաև անոնց արժեքը գիտնալը և զանոնք սրբությամբ 

պահպանելը‚ գալիք սերունդներու վայելքին ու պարծանքին համար։ 

Շնորհք Պատրիարք Գալուստյան 

Թուրքիո Հայոց Պատրիարք 

2 հոկտեմբեր 1984 

Ս. Էջմիածին»։ 

Սեպտեմբերի 28. – Երևանում‚ արտասահմանի հետ մշակութային կապի Հայկական 

ընկերության վարչությունը կազմակերպում է ընդունելություն ի պատիվ Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսի ընտրության և Ազգային-Եկեղեցական սրբագումար ժողովին մասնակցելու 

համար Հայաստան ժամանած հոգևորական և աշխարհիկ պատգամավորների։ 
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«Ընդունելությանը ներկա էին՝ Հյուսիսային Ամերիկայի արևելյան թեմի առաջ-

նորդ Մամբրե արքեպիսկոպոս Գալֆայանը‚ Եգիպտոսի թեմի առաջնորդ Մամ-

բրե արքեպիսկոպոս Սիրունյանը‚  Վարդան արքեպիսկոպոս Գասպարյանը 

(Կալիֆորնիա)‚ Ռումինիայի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը‚ Կիլիկի-

այի կաթողիկոսության պատվիրակ Դերենիկ եպիսկոպոս Փոլատյանը‚ Երու-

սաղեմի Պատրիարքությունից՝ Հայկազուն ծ. վարդապետ Աբրահամյանը‚ Հայ-

րիկ Ծ. վարդապետ Ասլանյանը‚ Պարգև ծ. վարդապետ Վրթանեսյանը‚ Կորյուն ծ. 

վարդապետ Մանվելյանը‚ Եվրոպայի թեմի Կաթողիկոսական պատվիրակ Սե-

րովբե ծ. վարդապետ Մանուկյանը‚ Կալիֆորնիայի թեմի առաջնորդ Շնորհք ծ. 

վարդապետ Գալուստյանը‚ Լոնդոնի հայ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Պսակ ծ. վար-

դապետ Թումայանը‚ ...ՍՍՀՄ Մինիստրների Խորհրդին կից Կրոնական պաշ-

տամունքների գործերի Խորհրդի նախագահ Ի.Վ. Պոլյանսկին‚ Հայկական ՍՍՀ 

Մինիստրների Խորհրդին կից հայ եկեղեցու գործերի Խորհրդի նախագահ Հր. 

Գրիգորյանը... Ազգային-եկեղեցական սրբագումար ժողովի՝ Խորհրդային Միու-

թյան թեմերի պատգամավորներ Սուրեն եպիսկոպոս Թորոսյանը‚ Սահակ 

եպիսկոպոս Տեր-Հովհաննիսյանը‚ Վարդան ծ. վարդապետ Տեր-Սահակյանը‚  

Եզնիկ ծ. վարդապետ Ազնավուրյանը... Ռուսական ՈՒղղափառ Եկեղեցու պատ-

վիրակությունը‚ հանձինս Մինսկի և Բելոռուսիայի մետրոպոլիտ Պիտիրիմի ու 

Պսկովի և Պորխովի եպիսկոպոս Իոաննի։ 

Ընդունելությանը ներկա էին նաև Խորհրդային Հայաստանի ինտելիգենցիայի 

ներկայացուցիչները՝ բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանը‚ գրողներ Ստեփան 

Զորյանը‚ Նաիրի Զարյանը‚ ՍՍՀՄ Ժողովրդական դերասան Վաղարշ Վաղարշ-

յանը‚ Հայկական ՍՍՀ Ժողովրդական նկարիչ Մարտիրոս Սարյանը‚ Հակոբ Կո-

ջոյանը‚ Հանրապետության ժողովրդական դերասաններ Գոհար Գասպարյանը‚ 

Տաթևիկ Սազանդարյանը‚ Հրաչյա Ներսիսյանը‚ Ավետ Ավետիսյանը և մշակույ-

թի‚ արվեստի‚ գրականության այլ գործիչներ‚ խորհրդային մամուլի ներկայա-

ցուցիչներ։ Ներկա գտնվողներին ողջույնով դիմեց արտասահմանի հետ մշակու-

թային կապի Հայկական ընկերության վարչության նախագահ Բաբկեն Աստվա-

ծատրյանը։... 
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Պատգամավորների և հյուրերի կողմից հանդես եկան Մամբրե արքեպիսկոպոս 

Գալֆայանը‚ Մամբրե արքեպիսկոպոս Սիրունյանը‚ Վարդան արքեպիսկոպոս 

Գասպարյանը‚ Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը‚ Դերենիկ եպիսկոպոս Փոլատյա-

նը‚ Շնորհք ծայրագույն վարդապետ Գալուստյանը‚ ինչպես նաև գրողներ Վահե 

Վահյանը (Լիբանան)‚ Էդուարդ Աղաջանյանը‚ Տիգրան Պոյաջյանը (ԱՄՆ)‚ Վահ-

րամ Երիցյանը (Ռումինիա)։ Նրանք խոսեցին ամբողջ աշխարհի խաղաղության 

ամրապնդման‚ ռուս մեծ ժողովրդի և հայ ժողովրդի բարեկամության գործում 

հայ եկեղեցու ներդրած ավանդի մասին»։ 

«Էջմիածին»‚ 1955թ. № 10-11‚ հոկտեմբեր-նոյեմբեր («Ընդունելություն... ի 
պատիվ արտասահմանի հայերի ներկայացուցիչների»)։ 

Սեպտեմբերի 29. – Էջմիածնում‚ Վահան արքեպիսկոպոս Կոստանյանի նախագա-

հությամբ և 140 պատգամավորներով‚ իր աշխատանքներն է սկսում Ազգային-Եկեղեցա-

կան սրբագումար ժողովը։ Առաջին նիստում‚ ժողովի նախագահի բացման խոսքից հետո 

(«Ողջույնի սրտագին խոսք Ազգային-Եկեղեցական ժողովի պատգամավորներին»)‚ տեղի է 

ունենում գործադիր մարմինների (նախագահի փոխանորդներ‚ ատենապետներ‚ քարտու-

ղարություն‚ խմբագրական հանձնաժողով‚ մանդատային հանձնաժողով) ընտրություններ։ 

Նախագահի փոխանորդներ են առաջարկվում Տ. Մամբրե արքեպիսկոպոս Սիրունյանը‚ Տ. 

Մամբրե արքեպիսկոպոս Գալֆայանը‚ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը։ 

«Էջմիածին»‚ 1955թ. № 10-11‚ հոկտեմբեր-նոյեմբեր («Արձանագրություն»)։ 

Սեպտեմբերի 30 (ժ. 15.00). – Էջմիածնում‚ Վահան արքեպիսկոպոս Կոստանյանի 

նախագահությամբ‚ տեղի է ունենում Ազգային-Եկեղեցական սրբագումար ժողովի երկրորդ 

նիստը‚ որի օրակարգն էր «Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրությունը»։ Կաթողիկոսա-

կան թեկնածությունների վերաբերյալ մտքերի գործունյա փոխանակությունից հետո‚ 

սկսվում է քվեարկության արարողությունը‚ որն ավարտվում է ժ. 17.30-ին։ Երկրորդ նիս-

տին մասնակցած 137 պատգամավորների ձայների հաշվառումից պարզվում է հետևյալը։ 

Տ.Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանն ստացել է 125 ձայն 

Տ. Գարեգին արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը՝ 6 ձայն 

Տ. Վահան արքեպիսկոպոս Կոստանյանը՝ 2 ձայն 

Տ. Մամբրե արքեպիսկոպոս Սիրունյանը՝  1 ձայն 
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Տ. Մամբրե արքեպիսկոպոս Գալֆայանը՝  1 ձայն 

Տ. Տիրան արքեպիսկոպոս Ներսոյանը՝  1 ձայն 

Ըստ այդմ‚ Լուսավորչի Սուրբ Գահին է բարձրանում նրա 130-րդ հաջորդը‚ Ռումի-

նիայի և Բուլղարիայի հոգևոր թեմերի առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Պալճյանը‚ որ-

պես Տ.Տ. Վազգեն Ա.‚ Ծայրագույն Պատրիարք և Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ 

«Ընտրության արդյունքը հռչակվելուց անմիջապես հետո‚ նորընտիր Կաթողի-

կոսը խոսք առնելով‚ ջերմ հուզումով ասաց. «Թույլ տվեք իմ շնորհակալության և 

ամենախոր երախտագիտության խոսքը ուղղել Ձեզ բոլորիդ այն մեծ վստահու-

թյան համար‚ զոր ցույց տվիք իմ անձին հանդեպ Ձեր քվեներով»։ Ապա Վեհա-

փառ Հայրապետը արտասանեց հետևյալ աղոթքը. «Տէ՜ր Աստուած Հարցն մերոյ. 

ուսո՛ ինձ առնել զկամս Քո և ուղղեա՛ զգնացս Իմ ի ճանապարհս Քո արդարու-

թեան. լե՛ր Ինձ օգնական և մարտակից վասն շինութեան և անսասանութեան 

Սրբոյ Եկեղեցւոյս Հայաստանեայց‚ վասն լուսաւորութեան և հոգւոյ մխիթարու-

թեան հաւատացեալ ժողովրդեան հայոց և վասն բարօրութեան Հայրենեաց մե-

րոց։ Եւ Քեզ փառք յաւիտեանս‚ ամէն»»։ 

Երկրորդ նիստի վերջում տեղի է ունենում Ազգային-Եկեղեցական սրբագումար 

ժողովի Դիվանի վերակազմումը‚ որի նախագահն է դառնում Ամենայն Հայոց 

նորընտիր Կաթողիկոս Վազգեն Ա-ն։ 

«Էջմիածին»‚ 1955թ. № 10-11‚ հոկտեմբեր-նոյեմբեր («Արձանագրություն»)։ 

Սեպտեմբերի 30. – Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի պաշտոնական հեռագիրը 

Հայաստանի և Սփյուռքի բոլոր թեմերին‚ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրության մա-

սին։ 

Հեռագիրը. «Այսօր‚ սեպտեմբերի 30-ին‚ ուրբաթ օրը‚ ցերեկվա ժամը 5-ին‚ Սուրբ 

Էջմիածնի Մայր Տաճարում‚ 137 պատգամավորների ներկայությամբ գումարված 

Ազգային-Եկեղեցական ժողովը 125 ձայնով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս ընտրեց 

Ռումինիայի և Բուլղարիայի Հայոց առաջնորդ‚ գերաշնորհ Տ. Վազգեն 

եպիսկոպոս Պալճյանին»։ 

«Էջմիածին»‚ 1955թ. № 10-11‚ հոկտեմբեր-նոյեմբեր («Պաշտոնականք»)։ 
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Անդրադառնալով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի՝  իր ընտրությանը‚ Վեհափառ Հայ-

րապետը հետագայում գրում էր. «Հավատացեք‚ թե բոլորովին հեռու էր Մեզմե ցանկու-

թյունը՝ գրավելու այն տեղը‚ ուր կգտնվինք Մենք այսօր։ Ավելին‚ ընտրության արդյունքը 

դիմավորեցինք գրեթե վհատության և երկյուղի զգացումներով։ Անհաղթահարելի մտահո-

գություններով սկսանք Մեր գործը‚ վասնզի իբրև մեկը‚ որ ավելի մոտեն ծանոթ էր Մայր 

Աթոռի ներքին կյանքի կացության‚ հստակ կերպով կտեսնեինք‚ թե ինչպիսի բազմազան 

դժվարություններու առաջ պիտի գտնվեինք»։ 

«Վազգեն Ա.‚ Հայրապետ հայոց (գիրք երրորդ)» Կոնդակներ‚ քարոզներ‚ 
ճառեր‚ ելույթներ. Էջմիածին‚ 1976‚ էջ 7։ 

Եվ նորընտիր Հայրապետ Տ.Տ. Վազգեն Առաջինի այս խոստովանությունը ամենևին 

էլ հավուր պատշաճի ասված խոսքեր չէին‚ որոնք գրեթե միշտ ասվում էին Կաթողիկոսա-

կան ընտրությունից հետո հաջորդող ժամանակաշրջանում‚ առավել ևս այդ խոստովանու-

թյունը հեռու էր ժամանակակիցներին ու ներկաներին մատուցվող համեստության տուրք 

լինելուց։ Մայր Աթոռի վիճակը‚  թե՛ գիտական-հասարակական և թե՛ ներքին-տնտեսական 

առումով‚ հեռու էր բավարար լինելուց։ Բավական է ասել միայն‚ որ Ս. Էջմիածնի միա-

բանության անդամ հանդիսացող հոգևոր սպասավորների թիվը հազիվ էր անցնում տասը 

հոգուց‚ իսկ նրանց միջին տարիքը‚ ըստ նախորդ կաթողիկոս Տ.Տ.Գեորգ Զ. Չորեքչյանի մի 

զեկուցման‚ «տատանվում էր 65-ից 70-ի միջև»։ Եվ չնայած նրան‚ որ հիսունական թվական-

ներից սկսած‚ վերելքի համեմատաբար բարեբաստիկ պայմաններ էին ստեղծվել ինչպես 

ամբողջ հայկական Առաքելական եկեղեցու‚ այնպես էլ նրա հոգևոր գլուխը հանդիսացող 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի համար‚ չնայած նրան‚ որ այդ վերելքն ապահովելու գործում 

շատ ջանք ու եռանդ ծախսեց հանգուցյալ կաթողիկոս Տ.Տ. Գեորգ Զ. Չորեքչյանը‚ ի դեպ 

դրսևորելով հիացմունք պատճառող ճկուն դիվանագիտություն ու խոհեմ շրջահայեցու-

թյուն‚ բայց դրանով հանդերձ‚ Մայր Աթոռի դրությունը ամենևին էլ չէր կարելի մխիթա-

րական համարել։ Մի իրավիճակ էր սա‚ որին քաջածանոթ ու քաջատեղյակ էր նորընտիր 

կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը‚ և որը չէր կարող լուրջ մտահոգություններ չպատճառել 

նրան։ 

Կար նաև խնդրի մյուս‚ եթե կարելի է այսպես ասել‚ ներքին-անձնական կողմը։ Հայ 

ժողովրդի կաթողիկոսների կյանքը ուսումնասիրելիս‚ ակնհայտ է դառնում‚ որ նրանք այդ 

բազմահոգս ու բազմազբաղ պարտականությունը հանձն են առել իրենց կյանքի այն տա-

րիքում‚ երբ հոգևորական-ազգային գործունեության արդեն երկարատև ճանապարհ էին 
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անցել և «հարստացել էին» տասնյակ տարիների ընթացքում կուտակած փորձով‚ ձեռք էին 

բերել բարձրաստիճան հոգևորականին բնորոշ խոր ու մեծ հմտություններ‚ որոնք դարձյալ 

մշակվում էին երկար տարիների ընթացքում։ 1843 թվականին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս 

օծված Ներսես Ե. Աշտարակեցին‚ օրինակ‚ 73 տարեկան էր‚ իսկ 1893 թվականին Կաթողի-

կոսական գայիսոնը ժառանգած Մկրտիչ Խրիմյան Վանեցին՝ 74‚ Կաթողիկոս Մեծի Տանն 

Կիլիկիո Գարեգին Ա. Հովսեփյանը այդ պարտականությունը ստանձնեց 78 տարեկան հա-

սակում‚ իսկ Գեորգ Զ. Չորեքչյանը‚ ով կաթողիկոս օծվեց 1945 թվականին‚ 77 տարեկան էր 

և այլն։ Այսպիսին է հայկական «կաթողիկոսապատման» բնութագրական մի առանձնա-

հատկությունը‚ և այս թվարկումը կարելի է  էլի շարունակել։ 

Արդ‚ 1955 թվականի աշնանը Լուսավորչի Սուրբ Աթոռը բարձրացած նրա 130-րդ 

հաջորդը՝ Ռումինիայի և Բուլղարիայի հոգևոր թեմերի առաջնորդ Վազգեն Կաթողիկոսը‚ 

ընդամենը 47 տարեկան երիտասարդ էր. մի բան‚ որը ոչ միայն աննախադեպ էր հայկական 

իրականության պայմաններում‚ այլև իր նման երկրորդ օրինակը‚ անկասկած‚ չուներ և ոչ 

մի այլ ժողովրդի բարձրաստիճան հոգևոր առաջնորդների ընտրության պատմության մեջ։ 

Սա էլ մտորումների տեղիք տվող իրավիճակ է‚ և ուրեմն այս դեպքում էլ մտահոգություն-

ների  ու ներքին տագնապների առիթները մեկից ավելի էին։ 

Եվ ուրախությամբ պետք է արձանագրել‚ որ նորընտիր‚ երիտասարդ կաթողիկոսը 

կարողացավ ճիշտ կողմնորոշվել հոգևորական և հասարակական բնույթի այս բավակա-

նին բարդ իրադրության պայմաններում։ Ի պատասխան ամենատարբեր անձանց ու կազ-

մակերպությունների կողմից ցուցաբերված զանազան բնույթի անդրադարձ վերաբեր-

մունքներին‚ ի պատասխան ընտրության արդյունքները անվերապահորեն դրվատող‚ ընտ-

րությունների նկատմամբ զգուշավոր մոտեցում դրսևորող‚ և անգամ ամեն ինչ միայն սև 

ակնոցով տեսնելու և չարամտորեն ծաղրելու մտայնությամբ հանդես եկողներին‚ Վազգեն 

կաթողիկոսը իր գործունեության առաջին իսկ օրվանից‚ ամեն ինչի հիմքն ու առանցքը‚ 

ամեն ինչի գնահատության ու արժեքավորման չափանիշը դարձրեց միայն մեկ բան. աշ-

խատանքը։ Համառ‚ հետևողական ու անդադրում աշխատանք‚ որ չգիտեր ո՛չ գիշեր‚ և ո՛չ 

ցերեկ‚ չգիտեր ոչ մի բացառություն և չէր հանդուրժում ոչինչ՝ աշխատանքից բացի։ Այդ 

ոճով էր աշխատում նաև ինքը՝ Վազգեն կաթողիկոսը և նույնն էլ «անգթորեն» պահանջում 

էր իր ստորադրյալներից։ 
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Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ             4 

ՄԵԾ  ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍԿԻԶԲԸ          5 

ԿՐԹԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՉԸ       81 

ԴԵՊԻ ՀՈԳԵՎՈՐ ԲԱՐՁՈՒՆՔՆԵՐ                 157 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ ՏԵՂԱՊԱՀԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ            239 

ՌՈՒՄԻՆԱՀԱՅ ԹԵՄԻ ԲԱԶՄԱԽՈՍՏՈՒՄ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ              353 

ԼՈՒՍԱՎՈՐՉԻ ՍՈՒՐԲ ԳԱՀԻ 130-ՐԴ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆ              471 

 

   

 

 

 


