
Ս.ՇՏԻԿՅԱՆ 

«ԽՈՐՀՈՒՐԴ  ՄԱՐՄՆՈ  ՄԱՀ  Է‚ ԽՈՐՀՈՒՐԴ  ՀՈԳՎՈ՝ ԱՆՄԱՀՈՒԹՅՈՒՆ» 

... Գրական-հրապարակախոսական բեմելն սկսվեց Փարիզում 1932 թ. 

սեպտեմբերից‚ այստեղ հրատարակվող «Մարտկոց» ազգային‚ գրական եռօրյա 

պարբերականի էջերում։ Կտրուկ‚ ազգային-հասարակական հարցերում 

սկզբունքայնորեն անզիջող պարբերական էր «Մարտկոցը»‚ որը հենց առաջին համարի 

առաջնորդողում որոշակիորեն հրապարակեց իր կարգախոսը. «Պարբերաթերթին 

առաջնակարգ նպատակներից մեկը գաղութահայ հանրային կյանքի վերանորոգման 

խնդիրն է։ Անոր առույգացումը‚ երիտասարդացումը»։ Այս ծրագիր-

նպատակադրությունն էլ իրականացնելու համար «Մարտկոցի» մշակած 

քաղաքականությունը որոշակի է այնքան‚ որ համապատասխան մեկնաբանությունների 

կարիք չունի‚ այսինքն՝ «Պայքար‚ պայքար ընդդեմ բրածո ուղեղներու‚ պայքար ընդդեմ 

փտտած‚ կաղապարյալ դատողություններու‚ և էլ անողոք պայքար ընդդեմ 

պնդաճակատ‚ թուջագլուխ ծերերու‚ որք արգելիչ կըլլան երիտասարդ‚ կորովի 

ուժերուն»։ 

Ազգային-հասարակական այսպիսի նպատակաուղղվածություն ունեցող 

պարբերականում էր ահա‚ որ 1933 թ. ապրիլի 12-ի համարում հրատարակվեց «Հայուն 

պայքարը» շեշտակի խորագիրն ունեցող հրապարակախոսական մի հոդված‚ որն ուներ 

այն ժամանակ դեռ ոչինչ չասող «Կ.Պալճյան» ստորագրությունը։ Քիչ ժամանակ անց՝ 

նույն թվականի օգոստոսի 13-15-ին նույն պարբերականը հրատարակեց ասես նախորդի 

բնականոն շարունակությունը հանդիսացող «Նոր սերունդի խնդիրը» ծավալուն 

հրապարակախոսական հոդվածը‚ որն այս անգամ ուներ քիչ ավելի ընդարձակ 

«Կ.Պալճյան ի Պուքրեշ» ստորագրությունը։ «Մարտկոցի» հաղորդած կարճառոտ 

տեղեկությունից իմանում ենք‚ որ Կ. Պալճյանը «Ռումինահայ ուսանող մըն է»։ Մնում է 

հավելել‚ որ մինչև 1943 թվականի սեպտեմբերի 29-ը‚ այսինքն՝ մինչև վարդապետական 

ձեռնադրություն ստանալը և «Վազգեն» անվամբ վերամկրտվելը‚ մի անուն‚ որն ի դեպ 

վերցված է մշակութային գործիչ‚ բանաստեղծ‚ ազատամարտիկ-հեղափոխական 



Վազգեն Տերոյանից‚ Վեհափառ Հայրապետն իր հոդվածները ստորագրում էր ավազանի 

անուն-ազգանունով՝ Կարապետ Պալճյան‚ ոչ սակավ դեպքերում նաև՝ Լևոն-Կարապետ 

Պալճյան։ 

Գեթ համառոտակի մեկնաբանելու համար ռումինահայ հասարակական կյանքի 

մի առանձնահատկությունը‚ որը առիթ էր հանդիսացել Բուխարեստի պետական 

համալսարանի գրականության և փիլիսոփայության ֆակուլտետի առաջին կուրսի 

ուսանողին գրիչ վերցնել և հոդվածներով հանդես գալու համար‚ այն էլ իր երկրից դուրս՝ 

Փարիզում հրատարակվող պարբերականում‚ մենք պետք է նկատի ունենանք հետևյալը։ 

1894-96 թվականների համիդյան հայաջինջ քաղաքականության հետևանքով 

աշխարհասփյուռ հայության զանգվածները շուտով թափանցեցին նաև Ռումինիա և 

աստիճանաբար կարողացան իրենց ձեռքը վերցնել տեղի հայկական համայնքի հոգևոր-

մշակութային կյանքը։ Նույն երևույթը շատ ավելի մեծ ծավալով կրկնվեց 1914-1915 թթ.‚ 

երբ Թուրքիան կրկին սանձազերծեց հայկական կոտորածների հերթական ալիքը‚ որի 

հետևանքով Ռումինիա թափանցեցին գաղթական հայերի նորանոր զանգվածներ։ 

Այստեղից էլ ծայր առավ «հին» և «նոր» ռումինահայերի պայքարը‚ որի էությունը 

հեշտությամբ մակաբերելի է՝ «հները» համառորեն չէին կամենում զիջել իրենց 

մենաշնորհային դիրքերը‚ իսկ «նորերը» կայուն հաստատակամությամբ հավաստում էին 

նաև իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները համայնքի հետ կապված 

հարցերում։ Արդ՝ «հնի» ու «նորի»‚ այսինքն՝ պահպանողականության ու 

առաջադիմության դեմ մղվող պայքարում Կարապետ Պալճյանի դիրքորոշումն առավել 

քան որոշակի է. «Մեր հին սերունդը‚ – գրում էր նա հիշատակված «Հայուն պայքարը» 

հոդվածում‚ – կարծես իր վրեժը լուծելու համար‚ իր պնդերակավոր ձեռքին մեջ կպահե 

բոլոր կազմակերպությունները‚ կջանա որսալ երիտասարդությանը ու կխլե անոր 

բնազդին ու մտքին ազատությունը‚ փճացնելով ուրեմն ինչ որ անոր հատկանիշը պետք է 

ըլլար։ Հին սերունդը‚ այո‚ կդիմե երիտասարդության‚ սակայն անոր ֆիզիկական մասին‚ 

անկե պահանջելով քվե և ծափ»։ Եվ այս ելակետային դրույթի հիման վրա՝ 

գործունեության հետագա ստրատեգիան. «Հետևաբար սերունդներու պայքարը մեր մեջ‚ 

պիտի ըլլա ոչ սովորական պայքար՝ արդյունք արժեքներուն ու դեպքերուն 



աստիճանական և բնականոն զարգացման‚ այլ պիտի դառնա պայքար մը‚ արմատական 

ու ժխտող։ Մեկ միջոց կա. պայքար‚ հարատև պայքար հիներուն դեմ»։ 

Եվ չնայած այն բանին‚ որ չլռեցին ավագ սերնդի ներկայացուցիչները՝ հանձինս 

Հակոբ Սիրունու և նրա խմբագրած «Արազ» շաբաթաթերթի‚ որտեղ «թերթին բանիբուն 

խմբագրապետը» հանդես եկավ մի քանի հոդվածներով ընդդեմ այդ «պարսավիչ 

եղելությանց»‚ բայց ասպարեզի վրա մնաց անառարկելի մի ճշմարտություն. Կարապետ 

Պալճյան – հրապարակախոսը կայացել էր։ 

Հետագա շուրջ հինգ տարիները‚ այսինքն՝ մինչև ռումինահայ կյանքում 

անբեկանելի դեր կատարած «Հերկ» ամսագրի հանդես գալը‚ Կարապետ Պալճյանի 

մտավոր-հասարակական հասունացման և որպես երիտասարդ գաղութահայ գործիչ 

ձևավորվելու տարիները հանդիսացան։ Դեռ մի քանի տարի առաջ՝ 1929 թ. 

սեպտեմբերին‚ նա աշխատանքի է անցնում Բուխարեստի հայկական «Միսաքյան-

Քեսիմյան» ազգային վարժարանում որպես ուսուցիչ (հետագայում որպես քարտուղար)‚ 

վարելով այդ պաշտոնը ամբողջ տասնչորս տարի։ 1930 թ. օգոստոսին Նիկոլա Յորգայի և 

Հակոբ Սիրունու ջանքերով ստեղծվում է գրական-հասարակական «Հայ մշակույթի 

բարեկամներու ընկերություն» կազմակերպությունը‚ որի եռանդուն անդամներից էր նաև 

Կարապետ Պալճյանը։ Երկու տարի անց‚ 1932 թ. սեպտեմբերին‚ նա ուսանող է դառնում 

Բուխարեստի պետական համալսարանի գրականության և փիլիսոփայության 

ֆակուլտետում‚ անդամագրվում է համալսարանում գործող «Հայ ուսանողների 

միությանը»‚ դառնալով շուտով այդ ընկերության գործունյա անդամներից մեկը։ Շուրջ 

1936 թվականից սկսվում է Լևոն-Կարապետ Պալճյանի մտերմությունը ռումինահայ 

թեմի առաջնորդ Հուսիկ արքեպիսկոպոս Զոհրապյանի հետ‚ որի ընթացքում սրբազանը 

զրույց-դասընթացների ձևով ընդհանուր աստվածաբանական գիտելիքներ է հաղորդում 

իր սանին։ Մտերմությունը շարունակվում է մինչև 1942 թվականը։ Նույն՝ 1936 թ. 

սկզբներից‚ հիշատակված գործունեությանը զուգընթաց‚ Լևոն-Կարապետ Պալճյանը 

սկսում է գրաբարի մասնավոր դասընթացներ անցնել ռումինահայ հայագետ Հակոբ 

Սիրունու մոտ։ Պարապմունքները տևում են ավելի քան մեկ տարի։ Նույն թվականի 

փետրվարին ավարտելով Բուխարեստի պետական համալսարանը ուսուցիչ-



մանկավարժի որակավորումով (ավարտաշարադրանքի թեման էր՝ «Կարգապահության 

հարցը մանկավարժության մեջ»)‚ Լևոն-Կարապետ Պալճյանը սկսում է հաճախել 

համալսարանին կից կազմակերպված Տիտու Մայուրեսկուի անվան գիտա-

մանկավարժական սեմինարիայի պարապմունքներին‚ որոնք տևում են շուրջ մեկ տարի 

և այլն։ Եվ եթե այս բոլորին էլ ավելացնենք‚ որ ժամանակային այս ամբողջ տարածքում 

նա հանդես էր գալիս ազգային-հրապարակախոսական բնույթի ոչ քիչ թվով շահեկան 

հոդվածներով Բուխարեստում հրատարակվող՝ Հակոբ Սիրունու «Արազ»‚ Մկրտիչ 

Պոտուրյանի «Հայ մամուլ»‚ Հարություն Պողոսյանի «Պահակ» և այլ պարբերականներում‚ 

ապա մեր ասելիքը կամբողջանա։ Երևույթի բնականոն հետևանքն այն պետք է լիներ‚ որ 

ամբարած հարուստ կենսափորձը և ընդարձակածավալ գիտելիքները հրամայաբար 

պետք է առաջ քաշեին գաղութի իր համազգիների հետ սեփական պարբերականի 

օգնությամբ հաղորդակցվելու ստիպողական անհրաժեշտությունը։ Այսպես պետք է 

ծնվեր պարբերական հրատարակելու նպատակ-նախագաղափարը‚ որը շուրջ յոթ 

ամսվա «նախապատրաստություն մը» ապրելուց հետո‚ նյութական կերպարանք 

ստացավ 1937 թ. սեպտեմբերին։ Այդ՝ 1937 թվականի սեպտեմբերին‚ ռումինահայ 

մտավորականությունը իր սեղանի վրա ունեցավ Բուխարեստում առ այդօր լույս տեսած 

թվով 39-րդ պարբերականը՝ «Հերկ» բավականին խորիմաստ անվանումով։ Ինչպես և 

հասկանալի էր՝ խմբագրապետի պարտականությունները կատարում էր Լևոն-

Կարապետ Պալճյանը‚ իսկ վարիչի՝ տեխնիկական վերահսկիչի աշխատանքները 

հանձնարարված էր Ժ. Գարագաշյանին։ 

... Շատ էր նորովի‚ և‚ խմբագրի վարած սկզբունքային քաղաքականության 

հետևանքով‚ շատ էր յուրահատուկ պալճյանական նորածին «Հերկը»։ Եվ այդ էր 

պատճառը‚ որ սկսած բառացիորեն առաջին իսկ համարից մինչև ամենավերջինը՝ 12-

րդը‚ այն մտքերի եռանդալից բախում ու իրարամերժ կարծիքների փոթորիկ առաջացրեց 

ռումինահայ (և ոչ միայն) մտավորականության ամենալայն շրջաններում։ Տարամետ 

խորհրդածությունների տեղի տվող էր նախ՝ առաջին իսկ համարի սկիզբը‚ 

ժուռնալիստական տերմինաբանությամբ ասած՝ ամսագրի մուտքը։ Հնուց անտի‚ 

պարբերականների համար անբեկանելի կարգավիճակ էր դարձել այն 



գործելաեղանակը‚ ըստ որի իր հասարակական կյանքը նոր-նոր սկսող թերթի կամ 

ամսագրի առաջին էջը պետք է զարդարեն այդ ազգի երևելիների ձեռագիր գրություն-

օրհնանքները‚ կամ բարի ճանապարհ մաղթող ողջերթի խոսքերը‚ այլևայլ բնույթի 

ընծայականները։ Բուխարեստի պայմաններում դա նշանակում էր‚ որ Լևոն-Կարապետ 

Պալճյանը իր առաջնեկի էջերին պետք է զետեղեր Ռումինիայի օրթոդոքս եկեղեցու 

առաջնորդ Ժուստինյան պատրիարքի‚  կամ ռումինահայ թեմի առաջնորդ Հուսիկ 

արքեպիսկոպոս Զոհրապյանի‚ կամ հանրաճանաչ գիտնական‚ պրոֆեսոր Նիկոլա 

Յորգայի և ուրիշների՝ հաջողություններ մաղթող ինքնաձեռագիր «ուղեկցականներ» և‚ 

այսպիսով‚ անուն և հռչակ ապահովեր նրա համար։ Նման բան‚ սակայն‚ ոչ միայն չի 

նկատվում «Հերկի» ոչ առաջին և ոչ էլ հետագա որևէ համարում‚ այլև‚ սկսած հենց 

սկզբից խմբագիր Կարապետ Պալճյանը իր պարբերականի դռները հիմնավորապես 

փակում է գաղութահայ ազգային-մշակութային բոլոր տիպի մեծամեծ գործիչների առջև‚ 

ապավինելով հիմնականում երիտասարդությանն ու հոգևոր աշխատանքի 

բնագավառում առաջին քայլերն անողներին։ Մի քաղաքականություն էր սա‚ որի 

վարելը‚ չնայած‚ բարդ էր ու պարտավորեցնող‚ բայց առավել քան իրեն արդարացնող։ 

Ոչ քիչ մտորումների նյութ տվեց ամսագրի անելիքները նախանշող և նրա 

գաղափարական գործունեության հիմնասյուները մատնացույց անող՝ առաջին համարի 

«Մտածել» շեշտակի վերնագիրը կրող առաջաբանը։ Դրա պատճառն այն էր‚ որ այստեղ 

էլ Կարապետ Պալճյանն առաջադրել էր խնդիրներ‚ որոնք միանգամայն նոր էին ու 

թարմ‚ մտադրվել էր ամսագրային քննարկման նյութ դարձնել հարցեր‚ որոնք 

աննախադեպ էին մեր բոլոր հին ու նոր պարբերականների կյանքում։ Որովհետև եթե‚ 

օրինակ‚ ունեցել ենք Մադրասում հրատարակվող «Ազդարար» ամսագիրը‚ որն իր առջև 

խնդիր էր դնում հաղորդել տարվա կարևոր անցքերը‚ «հարուստներուն քիսեներուն 

թիվը և մեկալ բաները»‚ եթե Զմյուռնիայում հրատարակվող «Արշալույս Արարատյան» 

երկշաբաթաթերթի «կետ-նպատակն» էր «քաղաքական‚ առևտրական‚ բանասիրական 

նյութեր տալ և սակարանի ապրանքներուն գիները ցուցունելը»‚ ապա Լևոն-Կարապետ 

Պալճյանը հակընդդեմ գնալով այս բոլորին‚ առաջ էր քաշում աշխատանքային մի 

խնդիր-նպատակ‚ որը որքան որ նոր էր ու համարձակ‚ նույնքան էլ՝ ինքնատիպ։ 



Այսինքն՝ «Մտածել։ Ահա ինչ‚ որ կուզինք սորվիլ։ Սորվիլ մեր ընթերցողներուն‚ 

մանավանդ մեր երիտասարդ ընթերցողներուն հետ։ Մտքի «տիսիբլին» ստեղծել‚ այս է 

մեր նպատակը։ «Հերկը» հրավեր մըն է մտածելու՝ ուղղված հայ հասարակության և ի 

մասնավորի հայ երիտասարդության անխտիր։ Պետք է ազգային-հավաքական 

մտածումի տիսիբլին ստեղծել»։ 

Մտածողության բնագավառում ինքնուրույն «տիսիբլին» ստեղծելը‚ բնականաբար‚ 

ենթադրում էր մտքերն անկաշկանդ շարադրելու‚ հասարակական արժեք ներկայացնող 

եզրահանգումներն ու տեսակետները բաց‚ համարձակ‚ առանց որևէ կողմնակալ  

նախապաշարումների վերարտադրելու անսքող համարձակություն։ Եվ այդպես էլ կա։ 

Այս առումով «Հերկ» պարբերականի ցանկացած ամսատետրակը կարող է 

նախանձելիորեն օրինակելի համարվել։ Այսպես‚ օրինակ‚  անդրադառնալով 

«Հայաստանի պարտված հանրապետության ու կորսված անկախության» քսանամյակին‚ 

հանգամանորեն քննելով այն հասարակական-քաղաքական պատճառները‚ որոնց 

ճնշման ներքո 1918-ի մայիսին 28-ին անկախություն ձեռք բերած Ռուսահայաստանին 

«իրմե անհամեմատ ուժեղ պետություները մեռցուցին»‚ Կարապետ Պալճյանը 

շարունակում է. «Այսօր վեր կենալ ու հայհոյել թուրքին‚ որովհետև հարձակեցավ 

Հայաստանի վրա‚ հայհոյել ռուսին‚ որ չպաշտպանեց Հայաստանի անկախ 

Հանրապետությունը‚ հայհոյել դաշնակիցներուն‚ որովհետև օգնության չհասան 

հայերուն‚ անիծել մեր ճակատագիրը կամ հանցավորներ ու պատասխանատուներ 

փնտրել հայ ժողովրդի ղեկավարներուն մեջ‚ առնվազն միամիտի գործ է։ Պետք չէ 

կորսնցնենք իրատեսության զգացումը»։ 

Եվ այնուամենայնիվ‚  անկախության կորստի անագորույն փաստը պետք է որ 

ունենար իր քաղաքական պատճառաբանվածությունը‚ իր սոցիալ-գիտական 

հիմնավորումը։ Այստեղ էլ քսանամյա Կարապետ Պալճյան – հրապարակախոսը ունի իր 

ասելիքը‚ իր «մտային դրությունը»‚ ինչպես միշտ ինքնատիպ ու համարձակ. «Թուրքը 

հարձակեցավ‚ որովհետև մեր դարավոր թշնամին էր և կուզեր վերապրող հայության 

դիակներուն վրայեն իր ճամբան բանալ դեպի Ադրբեյջան ու թուրանական 

ժողովուրդներ։ Խորհրդային Ռուսաստանը չօգնեց հայ հանրապետության‚ որովհետև 



ստիպված էր թուրքին բարեկամությունը պահելու. ան կրցավ մնացած հայության միայն 

ֆիզիկական գոյությունը փրկել՝ գրավելով ու զոհելով հայ պետության անկախությունը։ 

Անգլիա‚ Ֆրանսա չմիջամտեցին ու լռեցին‚ որովհետև շահ ունեին Թուրքիան 

սիրաշահելու՝ տնտեսական և քաղաքական նկատումներով»։ 

Այս հոդվածը՝ «Քսան տարի հետո»‚ հրատարակվել է «Հերկի» 1938 թ. մայիսյան 

համարում‚ և ինչպես տեսնում ենք‚ իր արդիականությունը չի կորցրել առ այսօր։ 

Չմոռանանք նաև‚ որ հեղինակը քննարկման նյութ է դարձրել հենց այն հարցը‚ որի 

մասին մեզ մոտ‚ – այսինքն՝ այն Հայաստանում‚ որի ազատագրության համար էլ տեղի 

էին ունեցել հիշատակված անցուդարձերը‚ – ոչ միայն ամեն ինչ թաքցվում էր մեծագույն 

խնամքով ու զգուշավորությամբ‚ այլև այդ թեմայի թեկուզ աննշան երևակումը 

անհապաղ պիտակավորվում էր «նացիոնալիզմի» ու «շովինիզմի» սարսափազդու 

որակումով‚ ապա համապատասխան մեկնաբանություններն արդեն ավելորդ կլինեն։ 

Ընդամենը մեկ տարի գոյատևեց Կարապետ Պալճյանի «Հերկ» ամսագիրը‚ որի 

տասներկու հատորներում խմբագիրը հրատարակեց շուրջ քառասուն անուն գործ‚ 

որոնց գերակշիռ մասը զետեղված է Հայրապետական «Գալիքի տեսիլքով» ժողովածուի 

առաջին և երկրորդ հատորներում (Մայր Աթոռ‚ Ս. Էջմիածին‚ 1988‚ 1993 թթ.)։ Այդ 

նյութերը մեկ անգամ ևս վկայում են‚ որ հանձինս Լևոն-Կարապետ Պալճյանի հայ 

ժուռնալիստիկան ունեցել է ըստ ամենայնի կարող ու օժտված մի խմբագիր‚ իսկ «Հերկը» 

եղել է մի ամսագիր‚ որն իր կայուն տեղն է ապահովել մեր պարբերականների 

պատմության մեջ։ 

Իսկ դեպքերն ու իրադարձությունները իրենց բնականոն ու անքննելի ընթացքով 

շարունակում էին զարգանալ... 

Անտեղի չէր անցել Լևոն-Կարապետ Պալճյանի մտերմությունը ռումինահայ թեմի 

առաջնորդ Հուսիկ արքեպիսկոպոս Զոհրապյանի հետ։ Վերջինիս բովանդակալի 

զրույցները հայ եկեղեցու պատմական դերի ու նշանակության‚ նրա կատարած 

վիթխարի ազգապահպան գործի մասին։ Եվ բնականոն հետևանքը եղավ «այդ խելացի և 

բանիբուն երիտասարդի» (Հ.Ճ. Սիրունի) հոգևոր ծառայությանը նվիրվելը՝ հոգևորական 



դառնալը։ Ասացինք արդեն‚ թե երբ «վերջացավ» Լևոն-Կարապետ Պալճյանը և «սկսվեց» 

տեր Վազգեն վարդապետը‚ իսկ քանի որ «Տէր աջողէր զճանապարհս իմ» (Ծննդ. ԻԴ‚ 56)‚ 

ապա այս համեստ սկիզբը տարիներ անց պետք է ունենար իր շքեղաշուք ավարտը։ 1955 

թ. սեպտեմբերի 30-ին‚ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում գումարված Ազգային-

Եղեկեցական ժողովի երկրորդ նիստում քվեից բացարձակ մեծամասնությամբ (125 կողմ‚ 

մյուս թեկնածուն՝ Գարեգին եպիսկոպոս Խաչատրյանը ստացել էր 6 կողմ) տ. Վազգեն 

եպիսկոպոս Պալճյանը ընտրվում է Ամենայն հայոց կաթողիկոս‚ հավաստելով‚ 

այսպիսով‚ Լուսավորչի աստվածակառույց գահի 130-րդ հաջորդը լինելու՝ վերուստ 

տրված իր բարձր իրավունքը։ Ինչպես և սպասելի էր‚ եղան գովաբանական բազմաթիվ 

ելույթներ‚ եղավ շնորհավորական նամակների ու հեռագրերի մեծաքանակ հոսք դեպի 

Էջմիածին‚ և առաջին հայացքից կարծես տարօրինակ էր նորընտիր Գահակալի՝ հենց 

այդ ժամանակներին վերաբերող խոսքը. «Հավատացեք‚ – գրում էր նա‚ – թե բոլորովին 

հեռու է մեզմե ցանկությունը գրավելու աս տեղը‚ որտեղ կգտնվինք այսօր։ Ավելին. 

ընտրության արդյունքը դիմավորեցինք գրեթե վհատության ու երկյուղի զգացումներով։ 

Անհաղթահարելի մտահոգություններով սկսանք մեր գործը»։ 

Կաթողիկոսական նման մտքեր կարելի է էլի բերել‚ և սրանք ամենևին էլ 

սեփական համեստաբարո կեցվածքը ցույց տալու կամ հավուր պատշաճի ասված 

խոսքեր չէին։ 

Նախ՝ հայ ժողովրդի «կաթողիկոսապատումը» արձանագրել է‚ որ օրինակ‚ 

հռչակավոր Ներսես Աշտարակեցին‚ հայրապետական գայիսոնը ժառանգել է 75 

տարեկան հասակում‚ եղերամահ Խորեն Մուրադբեկյանը՝ 69‚ Գևորգ Զ Չորեքչյանը՝ 77 

տարեկանում և այլն։ Արդ‚ նորընտիր կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը‚ ի կտրուկ 

տարբերություն բոլոր նախորդների‚ Գրիգոր Լուսավորչի աստվածակառույց գահը 

ժառանգել էր‚ երբ ընդամենը ... 47 տարեկան էր։ Այս պարագան‚ ինչպես և դժվար չէ 

մակաբերելը‚ հեշտությամբ դուռ էր բացում այլևայլ բնույթի տարակույսների‚ ոչ քիչ թվով 

կողմ-դեմ կարծիքների համար։ 



Ապա‚ ներքին-անբեկանելի, չգրված  օրենքի համաձայն‚ սկսած դեռ ռուսական 

ցարիզմի ժամանակներից‚ կաթողիկոսական այդ բարձր պաշտոնի համար 

խրախուսվում ու հովանավորվում էր այն թեկնածուն‚ որը «այս» կողմից էր‚ զարգացել ու 

դաստիարակվել էր «մեր» գաղափարաբանությամբ‚ որը‚ իհարկե նույնությամբ‚ պետք է 

ներդներ իր բոլոր աշխատանքներում։ Արդ՝ նորընտիր կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը ոչ 

միայն չէր տեղավորվում հիշատակված կարգավիճակի սահմաններում‚ քանզի նա թե 

կրթությամբ ու դաստիարակությամբ‚ թե աշխարհայացքով ու մտածողությամբ‚ և թե 

աշխատանքի իր եղանակներով «այն կողմից» էր ըստ ամենայնի‚ այլև‚ որ պակաս 

կարևոր չէր‚ նա Մայր Հայրենիքը առաջին անգամ տեսել և նրա հետ լավ-վատ 

ծանոթացել էր 1945 թվականին‚ այսինքն՝ երբ ինքը 37 տարեկան էր։ Շատ բան չփոխվեց 

նաև հետագայում‚ երբ նա առաջիկա տաս տարում վեց անգամ այցելեց Մայր Հայրենիք‚ 

ի դեպ ամեն անգամ մեկ-երկու ամսվա չափով և այդքանով միայն «յուրացրեց» այն 

հայրենիքը‚ որի կաթողիկոսը դարձավ հիշատակված 1955 թվականին։ Այս դեպքում էլ 

մեծ երևակայություն պետք չէ ունենալ թեր և դեմ մտադրությունները ծնող 

շարժառիթները ըմբռնելու համար։ Եվ եթե ասվածին հավելենք աշխարհասփյուռ 

հայկական հոգևոր համայնքներում ծայր առած այլևայլ բնույթի հակառակությունները 

(Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության որդեգրած «ընթացքը»‚ Երուսաղեմի 

միաբանության դեպքերը‚ պարսկահայ գաղութում ծայր առած խլրտումները և այլն)‚ 

որոնց միակ նպատակն էր ընդդիմադիր լինել Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի վարած հոգևոր-

ազգային քաղաքականությունը և այն իրականացնող Առաջնորդի գործունեության 

ճանապարհին‚ ապա մեր ասելիքը կամբողջանա։ 

Եվ այսպիսի՝ առաջին հայացքից անհաղթահարելի‚ դժվարություններին դեմ-

հանդիման կանգնած երիտասարդ կաթողիկոսը հրաշալի կարողացավ գտնել հոգևոր-

ազգային գործունեություն ծավալելու միակ ճիշտ ու տրամաբանական ձևը՝ լայնածավալ 

վերակառուցողական աշխատանքների իրականացում և ըստ ամենայնի խթանում թե՛ 

Մայր Հայրենիքի‚ և թե՛ Սփյուռքի՝ համապատասխան տարածքներում։ 

Կաթողիկոսական ընտրությունից ընդամենը երկու ամիս անց՝ 1955 թ. դեկտեմբերի 1-ի 

անդրանիկ կոնդակը ավելին ցանկանալու հիմք չի տալիս։ Եվ նորաօծ կաթողիկոսը 



հաստատուն հետևողականությամբ շարունակեց այդ քաղաքականությունը‚ 

հնարավորինս ավելի լայնացնելով ու խորացնելով այն։ 1957 թ. հունվարի 14-ի կոնդակը՝ 

եկեղեցու սպասավորների ներքին արժանիքները բարձր պահելու վերաբերյալ‚ 1959 թ. 

մայիսի 20-ի Հայրապետական ուղերձը Տաթևի‚ Հաղարծնի և Հառիճի վանքերի 

նորոգումներն սկսելու մասին‚ 1961 թ. հունվարի 26-ի կոնդակը‚ որով խրախուսվում էր 

Ժնևում հայկական եկեղեցի կառուցելու նախաձեռնությունը‚ նույն թվականի օգոստոսի 

25-ի կոնդակը՝ Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1000-ամյակը նշելու մասին‚ 1965 թ. ապրիլի 

24-ի Հայրապետական ուղերձը՝ ապրիլյան եղեռնի սգատոնը հավուր պատշաճի նշելու 

մասին‚ 1968 թ. մայիսի 26-ի կոնդակը՝ Սարդարապատի ճակատամարտի հիսնամյակի 

առթիվ‚ 1970 թ. դեկտեմբերի 28-ի գրական հանդիսությունը‚ որտեղ Վեհափառ 

Հայրապետը հանդես է գալիս դրվատական զեկուցումով Ղևոնդ Ալիշանի մասին‚ 1971 թ. 

հունիսի 18-ի Հայրապետական ցավակցական հեռագիրը Պարույր Սևակի ողբերգական 

մահվան առթիվ և այլն‚ – այս թվարկումը կարելի է էլի շարունակել‚ գալիս են մեր 

ասածը հաստատելու։ Վեհափառ Հայրապետի ստեղծագործական «արխիվում» այսօր 

կա ավելի քան երկու հազար կոնդակ‚ Հայաստանում և ի սփյուռս աշխարհի ապրող 

կրթական-մշակութային և ազգային գործիչներին առաքված շուրջ քսան հազար նամակ 

(Ավետիք Իսահակյանին‚ Հովհաննես Բաղրամյանին‚ Համաստեղին‚  Արմին Վեգներին‚ 

Ալեք Մանուկյանին‚ Արամ Խաչատրյանին‚ Մարտիրոս Սարյանին‚  Ժորժ Պոմպիդուին‚ 

պրոֆ. Վազգեն Հակոբյանին‚ Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության աբբահայր Պողոս 

Անանյանին‚ Վիլյամ Սարոյանին)։ 

Հոգևոր-ազգային այս վիթխարի աշխատանքների անկապտելի մասն է կազմում 

նաև գրական-հրապարակախոսական գործունեությունը‚ որի շրջանակներում դարձյալ 

դադար չուներ Վազգեն Վեհափառի գրիչը։ Բեյրութի հայ կաթոլիկների առաջնորդ Հ. 

Սահակ Կոգոյանն‚ օրինակ‚ հրատարակում է մի կողմնակալ աշխատություն «Հայոց 

եկեղեցին» խորագրով‚ և Վազգեն Վեհափառը անհապաղ հանդես է գալիս «Վնասաբեր 

մի գիրք» շեշտակի գրախոսական հոդվածով։ Վերնագիրն արդեն խոսում է հոդվածի 

էության մասին։ Սփյուռքահայ գրող Համաստեղը Բեյրութում տպագրում է «Աղոթարան» 

անունով փոքրիկ մի հատոր‚ և Վազգեն Կաթողիկոսի՝ «Էջմիածին» ամսագրում 



տպագրված գրախոսականն ավարտվում է հետևյալ ձևով. «Մենք սիրով ենք ողջունում 

սփյուռքահայ լավագույն գրագետներից Համաստեղի «Աղոթարան» 

հրատարակությունը»։ Տիրան արքեպիսկոպոս Ներսոյանը հրատարակում է «Նշումներ 

հոգևորականներու ամուսնության և կուսակրոնության մասին» տարօրինակ վերնագրով 

մի աշխատություն‚ «որի վրա չեն նշված ոչ թվականը‚ և ոչ էլ տպագրության վայրը»։ 

Վազգեն Կաթողիկոսը հանդես է գալիս «Սխալ և մերժելի» խորագրով «Էջմիածնում» 

հրատարակված կտրուկ մի հոդվածով։ Այս դեպքում էլ հոդվածի վերնագիրը արդեն 

վկայում է նրա բովանդակության մասին։ Էջմիածնի ճեմարանի ուսանողները իրենց 

ուսանելիք առարկաների գծով ունեն համապատասխան դասագրքերը‚ բայց չունեն 

հոգեբանության վերաբերյալ և ոչ մի մասնագիտական ձեռնարկ։ Վազգեն Կաթողիկոսն 

անհապաղ գործի է անցնում և 1961 թվականին Ս. Էջմիածնում հրատարակվում է նրա 

«Հոգեբանության դասեր» խորագիրը կրող ձեռնարկը‚ որը համարվում է իր տեսակի մեջ 

լավագույններից մեկը և այսօր էլ օգտագործվում է Մայր Աթոռի ուսանողության կողմից։ 

1969 թ. Եպիսկոպոսական ժողովի կապակցությամբ դարձյալ սրվել են 

հարաբերությունները Անթիլիասի հետ‚ քանզի «Չար էր ճանապարհ նոցա» (Ա. Թագ Գ. 

21)։ Վազգեն Կաթողիկոսը «Էջմիածին» ամսագրում հանդես է գալիս «Ճշմարտությունը 

ամբողջ» հոդվածով‚ որտեղ ջրի երես է հանում խարդավանքների այն ամբողջ շղթան‚ 

որին դիմել են «մյուս կողմայինները» և այլն։  

Մնում է միայն հավելել‚ որ Վազգեն Կաթողիկոսի ամբողջ գիտակցական կյանքը 

մշտապես  ուղեկցվել է գրական-հրապարակախոսական եռանդաշատ մի 

գործունեությամբ‚ և ուրեմն‚ ամենատարբեր ժանրերի պատկանող շուրջ երկու հարյուր 

հոդվածների լույս աշխարհ գալով։ Այդ հոդվածները զարմանալիորեն կուռ են‚ ունեն 

երկաթե տրամաբանություն‚ անբավ փաստանյութ‚ որի հենքի վրա էլ արվում են 

համոզիչ ու հաստատական եզրահանգումներ‚ ունեն ճիշտ գտնված բառերի‚ 

համապատասխան արտահայտությունների‚ երբեմն սրամիտ դարձվածքների 

կիրառումներ։ 

Այսօր ոչ ևս է մեր անզուգական Վեհափառ Հարապետը՝ Նորին Սուրբ Օծություն 

Տ.Տ. Վազգեն Ա. Կաթողիկոսը։ Եվ ի տես նրա կատարած վիթխարի գործի‚ որի սոսկ 



ամենահամառոտ բնութագիրը փորձեցինք տալ‚ տեղին կլինի կրկնել մարգարեի հայտնի 

խոսքերը. «Բարի է բանդ‚ զոր խոսեցար» (Գ. Թագ. Բ. 38)։ 
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