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(ՄԱՍ 1)

 Հա րու թյուն Մա րու թյան

 Ապ րի լի 24-ը սոսկ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի օր չէ։ Այդ օ րը հայ 
ժո ղովր դի ի նք նու թյան այն կարևո րա գույն ու ե զա կի տար րե րից է, ո րն ան տե սա նե լի 
թե լե րով միա վո րում է բո լոր հայե րին։ Հի շա տա կի օր վա ձևա վո րումն ան ցել է քա ղա քա-
կան բազ մա թիվ զար գա ցում նե րի մի ջով, և ան գամ հա րյուր տա րի ան ց օր վա խոր հուր դի 
նր բու թյուն նե րը շա րու նակ վում են քն նարկ վել հան րու թյան լայն շեր տե րի մեջ և մաս նա-
գի տա կան շր ջա նակ նե րում։ Ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի օր վա նշու մը մե կօ-
րյա ի րա դար ձու թյան մեջ ցե ղաս պա նու թյան հի շո ղու թյան՝ հա սա րա կու թյան մեջ տվյալ 
պա հին առ կա վի ճա կի մարմ նա վո րումն է, այ սինքն՝ այդ օր վա վի ճա կով առ կա ի րո ղու-
թյուն նե րի ու պատ կե րա ցում նե րի, տար վող քա ղա քա կա նու թյան ու քա րոզ չու թյան հան-
րա գու մա րը։ Միև նույն ժա մա նակ ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի նշու մը չի սահ-
մա նա փակ վել ու չի պայ մա նա վոր վել միայն մեկ օր վա նշ ե լու կամ չն շե լու փաս տով. 
Մեծ ե ղեռ նի հի շո ղու թյու նը տա րաբ նույթ ձևե րով գո յատևել է վե րապ րող նե րի ու նրանց 
ժա ռանգ նե րի, պար զա պես այդ մա սին ի մա ցող նե րի հո գի նե րում, դրսևոր վել խոսք ու 
զրույ ցում, վար վե լա կեր պում, պահ ված քում, գոր ծո ղու թյուն նե րում նրանց կյան քի ո ղջ 
ըն թաց քում։ Այ սինքն՝ հի շա տա կի օր վա խորհր դին ան դրա դառ նա լը նշա նա կում է ցե ղա-
սպա նու թյան հի շո ղու թյան դրսևո րում նե րի ո ղջ սպեկտ րի (հաշ վի առ նե լով թե մա յի և հոդ-
վա ծի ծա վալ նե րը՝ միայն ո րո շա կի շեշ տա դրում նե րով) վեր լու ծու թյան ի րա կա նա ցում։ 
Քա նի որ հար ցը խիստ տա րո ղու նակ է, հոդ վա ծում ան դրա դարձ է ար վում խնդ րո ա ռար-
կա հար ցե րի միայն մեկ մա սին, ո րոնք, սա կայն, մեր հա մոզ մամբ բնու թա գրա կան են 
խն դի րը լու սա բա նե լու հա մար։

 Բա նա լի բա ռեր. Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա տա կի օր, 
սուգ, սգա հան դես։ 

Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի առաջին նշումները

 Հա յա գի տու թյան մեջ ըն դուն ված է այն կար ծի քը, որ Մեծ ե ղեռ նի զո հե րին նվիր ված 
ապ րի լի 24-ի ա ռա ջին նշու մը տե ղի է ու նե ցել Կ.Պոլ սում 1919 թ.։ Դա ի րոք այդ պես է։ 
Սա կայն զո հե րին նվիր ված ա ռա ջին ո գե կո չում նե րը՝ սգա հան դես նե րի տես քով, հայ 
ի րա կա նու թյան մեջ տեղ են գտել ա վե լի վաղ։ Այս պես՝ 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 28-ին 
Դա մաս կո սի ա ռաջ նոր դա նիստ վան քում ա րա բա կան իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի (կու սա կալ և ոս տի կա նա պետ) գի տու թյամբ և կու սա կա լի ներ կա յու թյամբ, հու-
նաց պատ րիար քի, ան գլիա ցի և ֆրան սիա ցի սպա նե րի, Մե ծի Տանն Կի լի կի ո կա թո-
ղի կո սի մաս նակ ցու թյամբ, տե ղի են ու նե նում ազ գային սգա հան դես « վասն հոգ ւոց 
նա հա տա կաց» և հո գե հանգս տի կարգ։ Դրա նից հե տո 4-5 հազ. հա յու թյու նը հան դի-
սա վոր թա փո րով գնում է գե րեզ մա նա տուն, որ տեղ հն չում են վեց-յոթ ե լույթներ1։ 

1919 թ. հուն վա րի 20-ին ազ գային իշ խա նու թյուն նե րը «ի յի շա տակ Ա զգ. Նա հա-

1 Տե՛ս Չիլինկիրեան Եղիշէ եպս., Յուշեր և նօթեր Ս. Երուսաղէմէն, Պոլսէն եւ Դամասկոսէն (1916-
1920), Աղեքսանդրիա, 1923, էջ 48-49։ 
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տա կե ալ նե րու և Ա րի Մար տի րո սա ցե ալ նե րու հոգ ւոյն ի հան գիստ»2 կազ մա կեր-
պում են «ընդ հա նուր նա հա տա կաց» սգա հան դես Հա լե պում՝ քա ղա քում և շր ջա կայ-
քում հա վաք ված տաս նյակ հա զա րա վոր տա րա գիր նե րի մաս նակ ցու թյամբ։ Նախ՝ 
« ծո վա ծա ւալ թա փօր մը խիստ կար գա պա հու թե ամբ» Քա ռա սուն Ման կանց ե կե-
ղե ցուց ճա նա պարհ է ը նկ նում դե պի հայ կա կան գե րեզ մա նա տուն։ Բնու թա գրա կան 
էր թա փո րի կա ռուց ված քը. այն ա ռաջ նոր դում էին Հայ կա կան լե գե ո նի ա վե լի քան 
ե րեք տաս նյակ մար տիկ ներ՝ հայ կա կան և ա րա բա կան դրոշ նե րով, « հայ ե ռա գոյն 
դրո շա կը կը կրէր Ա րե ւե լե ան Լէ գէ ո նի յիս նա պետ Պ. Ե դուարդ Կիւլ պէն կե ան»։ Տիգ-
րա նա կերտ ցի նե րի նո րա կազմ նվա գա խում բը կա տա րում էր Շո պե նի մա հեր գը, 
գա վառ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մաս նակ ցում էին ա ռան ձին խմ բե րով. ծաղ կե-
պսակ ներ կային կա րին ցի նե րի, ե դե սա ցի նե րի, տիգ րա նա կերտ ցի նե րի, խար բերդ-
ցի նե րի կող մից, ի նչ պես նաև «ընդհ. Հա յու թե ան կող մէ»։ Ծաղ կեպ սակ նե րով ի րենց 
ներ կա յու թյունն էին հա վաս տում հայ կա թո լիկ և բո ղո քա կան հա մայնք նե րը, հն չա-
կյան նե րը, ռամ կա վար նե րը, դաշ նակ ցա կան նե րը, գաղ թա կան նե րի հանձ նա ժո-
ղո վը, տիկ նանց մի ու թյու նը, Հա լե պի հա սա րա կու թյու նը։ Թա փո րին մաս նակ ցում 
էին սպի տա կազ գեստ օ րի որդ նե րի և սևազ գեստ այ րի նե րի խմ բեր. վեր ջին ներս 
տա նում էին «սև շղար շով դրօշ մը … ո րուն վրայ գրուած էր «Ար ցունք չու նինք… Ձեր 
յի շա տա կին, Մա տաղ մեր հո գին»։ Թա փո րում ներ կա էին նաև « զա նա զան զուարթ 
գոյ նե րով հագ նուած կի նե րու և աղ ջիկ նե րու դա սը, որ ցե ղին կեն սու նա կու թիւ նը 
ցոյց կու տար»։ Թա փո րին «ամ բողջ եր կայն քին, եր կու կող մը կեր թային որ բերն 
ու այ րի նե րը, Ազ գին այ սօր ւան և ա պա գայ ցա ւերն ու յոյ սե րը միան գա մայն...», 
« Ճամ բան եր գե ցիկ խում բի կող մէ եր գուե ցան « թէ հայ րե նե աց պսա կա դիր», «…
Լ ռեց ամ պե րը», «Ա զա տու թե ան սի րոյն հա մար» եր գե րը»։ Թա փո րը եզ րա փա կում 
էր Ֆռ նու զի վա նա հայր, Զեյ թու նի 1895 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյան ղե կա վար նե-
րից Բար դու ղի մե ոս վար դա պե տը3, ով ա ռա ջինն է խոսք ա սում գե րեզ մա նա տա նը 
և «ս գա կիր նե րու աչ քե րէն ա րիւն ար ցունք կը հո սէր։ Լա ցինք բո լորս...»։ Այս տեղ 
հն չում են նա հա տակ նե րի հի շա տա կի ո գե կոչ մա նը նվիր ված շուրջ մեկ տաս նյակ 
ե լույթ ներ, ար տա սա նու թյուն ներ։ Սգա հան դե սի ա վար տին Բար դու ղի մե ոս վար-
դա պե տը « կար ծես ե րի տա սար դա ցած, կո րո վի ձայ նով մը օ րհ նեց իր գլ խուն վրայ 
ծա ծա նող և հայ յիս նա պե տի մը վեր բռ նած Հայ կա կան դրօ շը և աչ քե րուն քսեց 
զայն, ո րուն հետևե ցան շա տեր։ Հայ կա կան դրօ շա կը ա մէ նուն զմայ լան քին և պաշ-
տու մին ա ռար կայ դար ձաւ»։ 

Ցե րե կը սգա հան դե սը շա րու նակ վում է ե կե ղե ցու սրա հում՝ բարձ րաս տի ճան զին-
վո րա կան նե րի, զա նա զան պե տու թյուն նե րի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի, հյու պա տոս նե րի, օ տա րազ գի կղե րա կան պե տե րի, լրա գրող նե րի մաս նակ ցու-
թյամբ և այլն, Բար դու ղի մե ոս վար դա պե տի ղե կա վա րու թյամբ։ Հն չում են ցա վակ ցա-

2 «Հայ Ձայն. Ազգային, քաղաքական, գրական օրաթերթ» (Հալէպ), 1919, 13 յունվար։ 
3 Նրա մասին մանրամասն տե՛ս Կոստանդյան Է. Ա., «Հայ հոգևորականության դիրքորոշու մը 
Զեյթունի 1895 թ. ապստամբության նկատմամբ», ԼՀԳ, 1997, թիվ 1, էջ 68-70։
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կան խոս քեր, հարգ վում է նա հա տակ նե րի հի շա տա կը։ Ի նչ պես վկա յում է ա կա նա-
տե սը. « հիւ րե րը և ներ կայ ազ գային ներ մեկ նե ցան խիստ գոհ տպա ւո րու թե ան տակ։ 
Սոյն սգա հան դէ սը, օ տար նե րուն գնա հա տու մը ո գի և կա րեկ ցու թիւն ներշն չեց, ի սկ 
ազ գային նե րուն ի նք նամ փո փու մի ան հրա ժեշ տու թիւ նը զգա ցուց զօ րե ղա պես»4։ Մեկ 
այլ ժա մա նա կակ ցի գնա հատ մամբ. «Յուն վար 20ին Հա լէ պի հա յու թիւ նը ապ րե ցաւ 
յա ւետ յի շա տա կե լի պատ մա կան օր մը։ Կար ծես ամ բողջ հա յու թե ան սիրտն էր որ կը 
բա բա խէր սու գի և յու սա դրան քի խառն զգա ցում նե րով։ Չորս տա րի է ի վեր լուռ մխա-
ցող հո գի ներ, ա ղի տա հար հայոր դիք ա նա սե լի կտ տանք նե րէ խշխ շա ցող սր տեր ա հա 
վեր ջա պէս գէթ մի օր ըմ պե ցին մխի թա րու թե ան և սփո փան քի կա թում նե րը։ Հա լէպ 
քա ղա քը իր դա րա ւոր կէ ան քին մէջ չէր պար զած մի այն քան վե հա շուք տե սա րան, 
որ իր հրա շա լի հան դի սու թե ամբ ա մէ նուն սր տին խոր քը յու զէր ազ նուա գոյն և վե հի-
մաստ զգա ցում ներ…»5։ 

1919 թ. մայի սի 25-ին սգա հան դես է տե ղի ու նե նում Մի ջին Արևել քի մեկ այլ հա յա-
շատ քա ղա քում՝ Բաղ դա դում՝ Թարգ ման չաց վար ժա րա նի սրա հում։ Այն նվիր վում 
է ոչ միայն Ե ղեռ նի նա հա տակ նե րի, այլ նաև պա տե րազ մի տա րի նե րին ռազ մա ճա-
կատ նե րում զոհ ված զին վոր նե րի հի շա տա կին։ Հան դե սը նա խա գա հում են հայ կղե-
րա կան ներ, բե մից ներ կա նե րին է դի մում հայ ո րբ տղա, ո րը «յի շե ցուց ժո ղովր դին՝ 
եր բէք չմոռ նալ թր քա կան կա տա րած նե րը»։ Բա նա խո սու թյուն նե րից զատ կա տար-
վում են սգեր գեր. շա տե րը հուզ վում ե ն6։

  
Եր վանդ Օ տյա նը և Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի  

օր վա ա ռա ջին նշու մը Կոս տանդ նու պոլ սում 

Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մում Օս ման յան կայս րու թյան պար տու թյու նից 
և մաս նա վո րա պես Մուդ րո սի զի նա դա դա րից (1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30) հե տո զանգ-
վա ծային ջար դե րը վե րապ րած պոլ սա հայ մտա վո րա կա նու թյան բազ մա թիվ ներ կա-

4 Մանրամասն տե՛ս Հայ կեանք. Համազգային սգահանդէս, «Տարագիր. օրաթերթ քաղաքա կան, 
գրական ընկերային» (Հալէպ), 1919, 22 յունվար, թիւ 24։ Դիտող, Համազգային սգահանդէսը. 1919 
յունվար 20, «Հայ Ձայն. Ազգային, քաղաքական, գրական օրաթերթ», 1919, 22 յունվար, թիւ 62։ 
Նաճարեան Միհրան, Յուշագիրք 1918-1948. երեսնամեայ ազգային իրադարձութիւններ Սուրիոյ եւ 
Լիբանանի հայ կեանքէն առնուած, Պէյրութ, 1949, էջ 16-19։ Այլ հուշագրության համաձայն՝ շարադրված 
նկարագրվող իրադարձություններից տաս նամյակներ անց սգատոնը Հալեպում կայացել է 1918 թ. 
դեկտեմբերի 11-ին։ Տե՛ս Ճեպեճեան Ռոպերտ, Ինքնակենսագրութիւն, յուշեր և գործունէութիւններ, 
Հալեպ, 1999, էջ 86-87։
5 Մանրամասն տե՛ս Արամեան Հայկազուն, Սգահանդէսին պատմական օրը, «Հայ ձայն», 1919, 25 
յունվար, թիւ 63։
6 Մանրամասն տե՛ս Ֆարշեան Սարգիս, Նամակ Պաղտատէն. Սգահանդէս ի յիշատակ ընդհանուր 
հայ տարագրեալ նահատակներուն եւ յարգանքի ծանօթ կռիւներու ճակատը ինկող քաջարի 
մարտիկներուն, «Երիտասարդ Հայաստան. Կիսաշաբաթաթերթ Սօցիալ Դեմօկրատ Հնչակեան 
կուսակցութեան» (Չիքակո), 1919, 30 հուլիսի, թիւ 24։ Վերոբերյալ հրապարակումները մեզ 
տրամադրելու համար հայտնում եմ իմ շնորհակալությունը Հայոց ցեղասպանության թանգարան-
ինստիտուտի աշխատակիցներ, խնդրո առարկա ժամանա կաշրջանի բազմահմուտ գիտակներ 
Միհրան Մինասյանին և Նարինե Մարգարյանին։
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յա ցու ցիչ ներ աս տի ճա նա բար վե րա դառ նում են ի րենց բնա կու թյան նախ կին վայ րը՝ 
մայ րա քա ղաք։ Ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը վերսկ սում են հայ կա կան պար բե րա կան նե րը, 
զա նա զան մի ու թյուն ներ ու կազ մա կեր պու թյուն ներ։ Վե րա դար ձող նե րի մեջ էր նաև 
1915 թ. ապ րի լի 24-ին աք սոր ված, Դեր-Զո րում և այ լուր բազ մա թիվ դա ժան տե սա-
րան նե րի ա կա նա տես, ա կա նա վոր եր գի ծա բան Եր վանդ Օ տյա նը (1869-1926)7։ 1919 
թ. փետր վա րից սկ սած՝ նա Պոլ սի « Ժա մա նակ» օ րա թեր թում8 սկ սում է հրա տա րա կել 
իր «Ա նի ծյալ տա րի ներ» վեպ-հու շա գրու թյու նը9։ 1918 թ. դեկ տեմ բե րին՝ դա մաս կո սյան 
սգա հան դե սից հե տո, նա հրա տա րա կում է «Ազ գային նոր տո նը» վեր տա ռու թյամբ 
մի հոդ ված10, ո րը դար ձավ հի շա տա կի օր վա ան հրա ժեշ տու թյու նը մատ նա ցույց ա նող 
ա ռա ջին հրա պա րա կու մը։ Օ տյանն այս տեղ բարձ րաց նում է մի շարք հար ցա դրում ներ 
ու ա ռա ջար կում լու ծում ներ, ո րոնք փաս տո րեն դր վե ցին հի շա տա կի օր վա խորհր դի 
հիմ քում և դար ձան ու ղեն շային հե տա գա տաս նա մյակ նե րի հա մար ու այս կամ այն 
տար րի ո րո շա կի շեշ տա դրում նե րով գո յատևում են մինչև մեր օ րե րը։ Այդ ի սկ պատ-
ճա ռով նպա տա կա հար մար է հոդ վա ծից ըն դար ձակ մեջ բե րում ներ ա նել։ 

Օ տյանն իր խոս քը կա ռու ցում է Վար դա նանց պա տե րազ մի հետ հա մե մա տու-
թյան ճա նա պար հով՝ նկա տե լով, որ 1500 տա րի շա րու նակ հայե րը որ պես «ազ գային-
կ րօ նա կան մեծ յի շա տակ» [ընդգ ծումն ի մն է-Հ.Մ.] տո նում են Վար դա նանց նա հա-
տա կու թյու նը, ո րը « մե զի հա մար եր կու վեհ ի տէ ալ ներ կը ներ կա յաց նէ. ազ գային 
ան կա խու թե ան ի տէ ա լը եւ խղ ճի ա զա տու թե ան ի տէ ա լը: Վար դա նանք եր կու բա նին 
հա մար ին կան Ա ւա րայ րի դաշ տին մէջ, քրիս տո նէ ու թիւ նը եւ ա զա տու թիւ նը պահ-
պա նե լու հա մար: Ար դարև մինչև հի մա ազ գային մե ծա գոյն տօ նը պէտք էր հա մա-
րել զայն: Բայց հի մա՞, ե րբ մէկ ու կէս մի լի ոն Հայեր յա նուն այդ քրիս տո նէ ու թե ան և 
յա նուն այդ ազ գային ա զա տու թե ան մե ռան ո ՛չ թէ Ա ւա րայ րի մը դաշ տին վրայ կամ 
Տղ մու տի մը ե զեր քը, այլ բո վան դակ Հա յաս տա նի, Սու րի ոյ ու Մի ջա գետ քի դաշ տե րը, 
ա նա պատ նե րը, լեռ ներն ու ձո րե րը ի րենց դիակ նե րով ծած կե ցին, ե րբ բո լոր գե տե-
րը՝ Եփ րա տէն ու Տիգ րի սէն սկ սե ալ մին չեւ Ա լիս ու Քո պար ի րենց դիակ նե րով լե ցու-
ցին, մի՞ թէ այ լեւս չն սե մա նար Վար դա նան ցը»: Եվ որ պես լու ծում Օ տյանն ա ռա ջար-
կում է Վար դա նանց տո նի փո խա րեն հաս տա տել «ազ գային-կ րօ նա կան մեծ տօ նը ի 

7 Երուանդ Օտեան մեր մէջ, «Ժողովուրդ. քաղաքական և հասարակական օրաթերթ», 1918, 8/21 
նոյեմբերի, թիւ 19։
8 «Ժամանակ»-ի «սիւնակներուն մէջ կը տողանցէին այն բոլոր հսկաները, որոնք կը կեր-
տէին հայ ժողովուրդի հաւաքական միտքը եւ կ’իրականացնէին անոր լուսաւորութիւնը։ ... 1915-
ին նահատակուած, տարագրուած մտաւորականներուն պատկառելի տոկոսը կ՚աշ խատակցէր 
«Ժամանակ»-ին»։ Մանրամասն տե՛ս http://www.jamanak.com/մեր-մասին։
9 Հուշագրությունը հետագայում լույս է տեսել առանձին գրքով։ Տե՛ս Օտեան Երուանդ, Անիծեալ 
տարիներ. 1914-1919 (անձնական յիշատակներ), աշխատասիրութեամբ Գրիգոր Յակոբեանի, խմբ.՝ 
Գուրգէն Գասպարեան, Երևան, 2004։ 
10 «Ժողովուրդ» (Կ.Պոլիս), 1918, 23 նոյեմբերի/6 դեկտեմբերի, թիվ 34։ Հոդվածը հայաս տանյան լայն 
հանրությանը ներկայացվեց շնորհիվ Հայաստանի ազգային գրադարանի մա տենագետ Սուսաննա 
Գալստյանի հրապարակման։ Տե՛ս Գալստյան Սուսաննա, Երվանդ Օտյանը և ազգային տոնը, «Ազգ 
օրաթերթ-Մշակույթ», 2010, 24 ապրիլի, թիվ 5։ Օտյանի հոդվածը, Ս. Գալստյանի գնահատմամբ, 
«դարձավ 1915 թ. ապրիլի 24-ը ազդարարող օր»։ 
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յի շա տակ մեր նոր ու գե րա գոյն մար տի րո սու թե ան», այդ ո րո շու մը պետք է ըն դու նի 
Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կո սը, և այս « Մեծ Տօ նը» պետք է հան դի սա վոր ա րա րո ղու-
թյամբ «հռ չակ ւի աշ խար հի ա մէն կող մե րը գտն ւող հայե րուն», այ սինքն՝ լի նի հա մա-
հայ կա կան, ան կախ հայ մարդ կանց գտնվե լու վայ րից։ Օ տյա նը ման րա մաս նում 
է հի շա տա կի օր վա նշ ման ձևը. «Ու այս պէս ա մէն տա րի բո լոր ե կե ղե ցի նե րը, բո լոր 
դպ րոց նե րը, բո լոր ազ գային հաս տա տու թիւն նե րը հայ կա կան մեծ նա հա տա կու թե ան 
յի շա տա կը կա տա րեն, ա նէծ քի ա նա թե մա ներ կար դա լով Վիլ հէլմ նե րու, Ֆրանց Ե ո-
զէֆ նե րու, Էն վէր նե րու, Թա լէ աթ նե րու և Ճե մալ նե րու ու բո լոր այն մար դա կերպ հրէշ-
նե րու գլ խին, ո րոնք Մեծ Ե ղեռ նը գոր ծե ցին ու ի րենց ձեռ քե րը Հա յուն ան մեղ ա րիւ-
նո վը ներ կե ցին: Թո՛ղ այդ օ րը բո լոր քա րո զիչ նե րը, բո լոր ճա ռա խօս նե րը, բո լոր 
ու սու ցիչ նե րը և բո լոր թեր թե րը վերյի շա տա կեն ահ ռե լի ո ճի րը և ա նոր հե ղի նակ նե րը 
ա նար գու թե ան սիւ նին քա մեն: Թո՛ղ ամ բողջ Հա յու թիւ նը այդ օ րը սուգ առ նէ ու լայ 
իր նա հա տակ նե րը»: Սա կայն Օ տյա նը չի սահ մա նա փակ վում միայն սգա լու ա ռա-
ջար կով։ Նա շա րու նա կում է. «Ու այս պէս ա մէն տա րի, Հայը թո՛ղ յի շէ իր գո յու թե ան 
տր ւած այս մե ծա գոյն հար ւա ծը, ու մի եւ նոյն ժա մա նակ վար պա հէ այն սր բա զան հու-
րը, ո րով ան ապ րե ցաւ դա րե րու ըն թաց քին, ո րով հետև ա զգ մը իր յի շա տակ նե րով ու 
իր ա ւան դու թիւն նե րով կ՚ապ րի, ըլ լան ա նոնք դիւ ցազ նու թիւն նե րու յի շա տակ ներ կամ 
տա ռա պանք նե րու և մար տի րո սու թե ան յի շա տակ ներ»: Այ սինքն՝ կորս տի այս հի շո-
ղու թյու նը պետք է օգ նի՝ վառ պա հե լու հա յու թյան ոչ միայն տա ռա պանք նե րը, այլև 
ը նդ հան րա պես հայոց պատ մու թյան տա րաբ նույթ է ջե րը՝ նե րա ռյալ հաղ թա նակ նե րը։ 
Որ պես հա ման ման պատ մա կան փոր ձա ռու թյուն՝ հե ղի նա կը հի շա տա կում է հրե ա նե-
րին. «Հ րե ա նե րը հա զա րա ւոր տա րի նե րէ ի վեր ի րենց սու գե րուն` Ե գիպ տո սի չար-
չա րանք նե րուն, Բա բե լո նի գե րու թե ան, Ե րու սա ղէ մի տա ճա րին կոր ծան ման դժ բախ-
տու թիւն նե րուն մէջ գտած են ի րենց կեն սա կա նու թե ան ու ժը, ի նչ պէս քրիս տո նէ ու-
թիւ նը զօ րա ցած է նախ կին դա րե րու նա հա տակ նե րուն ա րիւ նո վը»: Իր գրու թյունն 
Օ տյանն ա վար տում է ա պա գային ուղղ ված, սա կայն իր հիմ քում «ահ ռե լի ու սար սա-
փե լի կո տո րա ծի» հի շո ղու թյունն ու նե ցող կա ռու ցո ղա կան մաղ թան քով. « Հայ ա զգն 
ալ ա հա՛ թող այս ահ ռե լի ու սար սա փե լի կո տո րա ծին մէջ գտ նէ իր ա պա գայ կեն սա-
կա նու թիւ նը եւ ապ րե լու զօ րու թիւ նը»:

 Պոլ սա հա յու թյան վի ճա կը հա մե մա տա բար ա վե լի է թեթևա նում, ե րբ քա ղաք են 
մտ նում Ան տան տի ու ժե րը՝ ան գլիա ցի ները, ֆրան սիա ցի նե րը (1918 թ. դեկ տեմ բեր) և 
ի տա լա ցի նե րը (1919 թ. փետր վար)։ 1919 թ. փետր վա րի 13-ին մի խումբ մտա վո րա-
կան ներ կազ մա կեր պում են ժո ղով՝ 1915 թ. աք սո րի ու մահ վան մատն ված մտա վո-
րա կա նու թյան ո գե կո չու մը կազ մա կեր պե լու հա մար։ Ժո ղո վին մաս նակ ցե լու հա մար 
հրա վիր վում են տասնյոթ հո գի (նե րա ռյալ՝ Ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րող ներ), 
սա կայն մաս նակ ցում են տասն մե կը11։ Ը նտր վում է կազ մա կեր պա կան մար մին՝ «Ապ-

11 Մանրամասն տե՛ս Մտաւորականներու յիշատակին, «Ճակատամարտ» օրաթերթ (Կ.Պոլիս), 
1919, 9 մարտի, նոր շրջան, թիւ 101/1922։ Հայկական կեանք. Սգահանդէս մեր նահատակուած 
մտաւորականներու յիշատակին, «Ճակատամարտ», 1919, 11 ապրիլի, նոր շրջան, թիւ 127/1948։ Հարցի 
հանգամանալի քննարկումը տե՛ս նաև Մատ թէոսեան Վարդան, Պոլսոյ Մեծ Եղեռնի յուշարձանը. 
առասպե՞լ թէ՞ իրականութիւն - https:// hairenikweekly.com/2017/05/17/32036, 17 մայիսի 2017 թ. (դիտվել 
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րիլ տաս նը մէ կի սգա հան դէ սի յանձ նա խում բը»՝12 Թուր քիայի հայոց պատ րիարք 
Զա վեն ար քե պիս կո պոս Տեր Ե ղիա յա նի նա խա գա հու թյամբ։ Հե տա գա յում հանձ-
նա խում բն իր ձեռ նար կու մը հիմ նա վո րում էր հետևյալ կերպ. «Այ սօր կը լրա նայ չոր-
րորդ տա րին այն զար հու րե լի գի շե րէն ե տք ուր հայ մտա ւո րա կա նու թե ան ը նտ րե լա-
գոյն ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ձեր բա կա լուե ցան չքա ցուե լու հա մար աք սո րի ճամ բա նե րուն 
վրայ։ Ա հա ւոր Ա ղէ տէն վե րապ րող խումբ մը մտա ւո րա կան ներ այս առ թիւ պար տա-
կա նու թիւն զգա ցին ի րենց դժ բախտ եղ բայր նե րուն յի շա տա կին յար գան քի եւ սու գի 
ար տա յայ տու թիւն մը ը նել»13։ Բազ մա թիվ հա վաք նե րից հե տո հանձ նա խում բը կազ-
մում է ծրա գիր14, հա մա ձայն ո րի՝ ապ րի լի 25-ին (հին տո մա րով՝ 12-ին)՝ ուր բաթ օ րը՝ 
վաղ ա ռա վո տյան, պետք է մա տուց վեր հո գե հանգս տյան պա տա րագ Բե րայի Հայ 
Ա վե տա րա նա կան Սուրբ Եր րոր դու թյուն ե կե ղե ցում Զա վեն պատ րիար քի նա խա-
գա հու թյամբ, ի սկ ժա մը 2-ին սկս վող «ս գա հան դէս ապ րիլ տաս նը մէ կի» հայ տա-
գի րը հետևյալն էր. Շո պե նի « Մա հա քայ լեր գը» (ն վա գախմ բի կա տար մամբ), «Ապ-
րիլ տաս նը մէ կի յանձ նա խում բի» ա նու նից Շա հան Պէր պէ րե ա նի բա նա խո սու թյու նը, 
« Տէր կե ցո՛ դու զՀայս» ստեղ ծա գոր ծու թյան կա տա րու մը Նոր թա ղի դպ րաց դա սի 
կող մից (դաշնկ. Կո մի տաս վար դա պետ15), «Յար գան քի ար տա հայ տու թիւն» (թերևս՝ 
ե լույթ ներ) քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից16, « Տեր ո ղոր մյա» ստեղ ծա գոր-
ծու թյան կա տա րու մը (դաշնկ.՝ Կո մի տաս վար դա պետ և Մա րի Պա րո նյան), Դա նի ել 
Վա րու ժա նի « Լույ սը» ստեղ ծա գոր ծու թյան ար տա սա նու թյու նը (օ րի որդ Մա րի Պա րո-
նյան), «Յար գան քի ար տա հայ տու թիւն» բժշ կա կան և ու սուց չա կան մար մին նե րի կող-

է՝ 23.12.2018)։ Հրավիր ված ների մեջ էր նաև Եր վանդ Օտյանը, սակայն նա հանձնախմբի անդամ չի 
դառնում։
12 Հանձնախմբի անդամներն էին. «Եւփիմէ Աւետիսեան, Զարուհի Գալէմքեարեան, Պերճու-
հի Պարսամեան, Մարի Սթամպուլեան եւ Օր. Արփիար։ Պարոններ. Տիգրան Զաւէն, Մերու ժան 
Պարսամեան, Յ. Ճ. Սիրունի, Գէորգ Մեսրոպ, Շահան Պէրպէրեան, Յովհ. Պօղոսեան, Թագւոր 
Սուքիասեան եւ Տօքթ. Բարսեղ Տինանեան»։ Տե՛ս Թէոդիկ, Յուշարձան Ապրիլ 11-ի (խմբ.՝ Դորա 
Սաքայեան), Belge International Publishing, 2010, էջ 255։
13 Տե՛ս Թէոդիկ, նշվ. աշխ., էջ 255։
14 Տե՛ս Վաղուան սուգի օրը, «Ճակատամարտ», 1919, 24 ապրիլի, նոր շրջան, թիվ 137/ 1958։ 
Սգահանդեսի նկարագրությունը տե՛ս Շանթարգել [Մերուժան Պարսամեան], Ապրիլ տասնըմէկի 
սգահանդէսը, «Շանթ. պատ կե րազարդ շաբաթաթերթ ազգային գրական-գե ղար ուեստական 
գիտական» (Կ.Պոլիս), 1919, 3 մայիսի, նոր շրջան, թիւ 27, էջ 316։ 
15 Այսինքն, Կոմիտասի կողմից դաշնամուրային կատարման համար մշակված։ Բանն այն է, որ 
Կոմիտասը 1919 թ. մարտի 27-ին արդեն մեկնել էր Մարսել՝ այնտեղից բուժման նպա տակով Փարիզ 
ուղևորվելու համար։ Տե՛ս Խոսրովեան Գարեգին, Յուզիչ ողջերթ մը. Կոմի տաս վարդապետ Եվրոպա 
գնաց, «Ճակատամարտ», 1919, 28 մարտի, նոր շրջան, թիվ 115/1936։
16 Հնչակյան կուսակցության կողմից ելույթ էր ունեցել Վահան Զէյթունցեանը, ռամկավար ների 
անունից՝ Յովհաննէս Յակոբեանը։ Տե՛ս Երէկուան սգահանդէսը, «Ճակատամարտ», 1919, 26 ապրիլի, 
նոր շրջան, թիվ 139/1960։ Հղվում է ըստ Մատթէոսեան Վարդան, նշվ. աշխ.։ «Ճակատամարտ» 
օրաթերթի ապրիլի 29-ի համարում նշվում է, որ «զոհուած հայ մտավորականներու յիշատակին» 
կազմակերպված սգահանդեսին Հ.Յ.Դաշնակցություն կուսակցությունը չէր մասնակցել «անոր 
համար որ պաշտօնական ազգային վերին մար մինները անիմաստ մտավախութիւնով մը պատճառ 
եղած են հանդէսին ճղճիմ եւ սահմա նափակ երեւոյթ մը առնելուն»։ Տե՛ս Ապրիլ 11ի սգահանդէսը եւ Հ. 
Յ. Դաշնակցութիւնը, «Ճակատամարտ», 1919, 29 ապրիլի, նոր շրջան, թիվ 141/ 1962։
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մից17, « Հանգս տյան շա րա կան» (Նոր թա ղի դպ րաց դաս և Ման նիկ Պէր պէ րե ան), 
Սիա ման թոյի « Մոր մը ե րա զը» բա նաս տեղ ծու թյան ար տա սա նու թյու նը (Շա հան 
Սա րե ան) և Բեթ հո վե նի « Մա հա քայ լեր գը»18 (ն վա գախմ բի կա տար մամբ)։ 

Այդ օ րը կա տար վում է Թէ ո դի կի և մի քա նի գրող նե րի մաս նակ ցու թյամբ կազմ-
ված «Յու շար ձան Ապ րիլ Տաս նը մէ կի» հու շա հա տո րի շնոր հան դե սը։ Գր քում « Պոլ-
սէն աք սո րուած եւ նա հա տա կուած մտա ւո րա կան նե րէն ու գոր ծիչ նե րէն զատ», տեղ 
էր տր ված « նաեւ գա ւա ռի այն մտա ւո րա կան նե րուն եւ հան րային գոր ծիչ նե րուն ո րոնք 
մի եւ նոյն ոճ րա պարտ նպա տա կին հա մար զո հուե ցան»19, ը նդ հա նուր առ մամբ ներ-
կա յաց ված էին 761 մտա վո րա կան զո հե րի մա սին կեն սա գրա կան տե ղե կու թյուն ներ 
ու լու սան կար ներ20։ Այդ օ րը հրա պա րակ պի տի հան վեին նաև նա հա տակ նե րի հի շա-
տա կին պատ րաստ ված խորհր դան շա կան բա ցիկ ներ, ո րոնց վա ճառ քից գո յա ցած 
հա սույ թը պետք է հատ կաց վեր նա հա տակ նե րի կա րի քա վոր ըն տա նիք նե րին21։

«Ապ րիլ տաս նը մէ կի սգա հան դէ սի յանձ նա խում բը» գտ նում էր, որ առ կա պայ ման-
նե րում ի րենց ձեռ նար կա ծը « լիա կա տար եւ ան թե րի գործ» լի նե լու հա վակ նու թյուն 
չու նի, այն « նա խա փորձ մըն է … ա ռա ջի կային ա ւե լի ճո խա ցած եւ լիա կա տար ձե ւի մը 
տակ ներ կա յաց նե լու հա մար այս Յու շար ձա նը…»22։

Ս գա հան դե սը Կ.Պոլ սի մա մու լում ար ժա նա ցավ քն նա դա տու թյան։ Այս պես՝ 
« Ճա կա տա մարտ» օ րա թեր թը « Հայ կա կան կե անք» խո րա գրի ներ քո տպագր ված 
« Վա ղուան սու գի օ րը»23 նե րա ծա կա նում քն նա դա տում էր «ազ գային մար մին նե րու 
ա նի մաստ մտա վա խու թիւ նը», որ թույլ չէր տվել, «որ ա ւե լի փա ռա ւոր տօ նուի յի շա-
տա կը գա ցող նե րուն, ու սար քուի այն պի սի սու գի օր մը որ հա մա պա տաս խան ըլ լար 
ա նոնց գոր ծին ու ար ժէ քին»։ Ան հա տա կան ճի գե րով կազ մա կեր պուած սգա հան դե սը 
թեր թի դի տարկ մամբ « չէ այն սու գի ար տա յայ տու թիւ նը զոր ժո ղո վուրդ մը պար տա-
ւոր էր ը նել իր հս կա նե րու յի շա տա կին»։ Նե րա ծա կա նում հայտն վում էր այն ա կն կա-
լու թյու նը, որ բո լոր հայ վա ճա ռատ ներն ու դպ րոց նե րը փակ ված մնային ի բրև սու գի 
նշան, և ա րա րո ղու թյուն ներ ու հան դես ներ կա տար վեին քա ղա քի բո լոր թա ղա մա-
սե րում, մինչ դեռ « մեր Պատ րիար քա րա նը տա րօ րի նակ մտա վա խու թիւ նը ու նե ցած 

17 Ելույթ ունեցողներն էին համապատասխանաբար դոկտոր Խանճեանը և Գէորգ Մեսրոպը։ Տե՛ս 
Երէկուան սգահանդէսը, «Ճակատամարտ», 1919, 26 ապրիլի, նոր շրջան, թիվ 139/ 1960։ Հղվում է 
ըստ Մատթէոսեան Վարդան, նշվ. աշխ.։
18 Այն համապատասխանում է Բեթհովենի երրորդ սիմֆոնիայի երկրորդ մասին։ 
19 Տե՛ս Թէոդիկ, նշվ. աշխ., էջ 255։
20 Գրքին նվիրված իր հրապարակումը «Ապրիլ 11» հանձնախմբի անդամ Մերուժան Պար սամեանը 
վերնագրել է «Գիրքը մը, որ գերեզմանատունի կը նմանի»։ Տե՛ս «Շանթ», 1919, 26 ապ րիլի, նոր 
շրջան, թիւ 25-26, էջ 304։
21 Մատթէոսեան Վարդան, նշվ. աշխ.։
22 Տե՛ս Թէոդիկ, նշվ. աշխ., էջ 255։
23 «Ճակատամարտ» օրաթերթի ապրիլի 25-ի համարի հիմնական կարգախոսն էր. «1915 ապրիլ 
11/24 – սուգի օրը անոնց որ գացին ու չեկան»։ Տե՛ս «Ճակատամարտ», 1919, 25 ապրիլի, նոր շրջան, 
թիւ 138/1959։
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է ա մէն բան սահ մա նա փա կե լու պարզ ձե ւա կեր պա կան հան դէ սի մը մէջ»24։ «Ա ռա-
ւօտ»-ը ցա վում էր, որ «ս գա հան դէ սը չէր կր ցած ու նե նալ այն մե ծա շուք հան դի սա-
ւո րու թիւ նը, ո րուն ար ժա նի էր ա նի կա»։ Խմ բա գրու թյու նը գտ նում էր, որ կա րե լի էր 
« հա մազ գային հան գա մանք մը տալ ա նոր» և որ կազ մա կեր պիչ նե րը չէին կա րո ղա-
ցել ա պա հո վել « գէթ ազ գային վար ժա րան նե րու և մտա ւոր բո լոր շր ջա նակ նե րուն 
մաս նակ ցու թիւ նը»։ Տե ղե կաց վում էր, որ ժա մա նա կին կազմ վել է ա վե լի պատ շաճ 
ծրա գիր, սա կայն այն չի ըն դուն վել «ան հաս կա նա լի մտա վա խու թե ամբ»։ Նշ վում էր, 
որ « մե ռել նե րի յի շա տա կի առ ջեւ» «ազ գային Մեծ Սու գը» պետք է զերծ մնա կու սակ-
ցա կան և այլ բնույ թի ան հա մա ձայ նու թյուն նե րից։ Թեր թը եզ րա կաց նում էր, որ « մեր 
մե ռել նե րուն հո գի նե րը ան գամ մըն ալ տխ րե ցան, վե րէն տես նե լով այն ան բաղ ձա լի 
ո գին որ այն քան նուի րա կան ձեռ նար կի մը մէջ ի յայտ ե կաւ դժ բախ տա բար»25։ 

Ե թե ը նդ հան րաց նե լու լի նենք 1919 թ. ապ րի լի 24/25-ի նշու մը, ա պա կա րե լի է նկա-
տել մի քա նի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ. 

ա) այն նվիր ված էր միայն մտա վո րա կան նե րի, այլ ոչ բո լոր զո հե րի հի շա տա կին, 
բ) նշ վում էր ոչ թե « հի շա տա կի օ րն» ը նդ հան րա պես, այլ աք սո րի չոր րորդ տա րե-

լի ցը26, 
գ) այն ու ներ բա ցա ռա պես սու գին/ս գա տո նին բնո րոշ տար րեր (հո գե հանգս տի 

ա րա րո ղու թյուն ե կե ղե ցում, հոգևոր ե րաժշ տու թյուն, նա հա տակ գրող նե րի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի կա տա րում, ե լույթ ներ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն-
նե րի կող մից, նա հա տակ մտա վո րա կան նե րին նվիր ված գր քի շնոր հան դես, 
նա հա տակ մտա վո րա կան նե րի կա րո տյալ ըն տա նիք նե րին նյու թա կան օ ժան-
դա կու թյան փորձ, հայ կա կան հաս տա տու թյուն նե րի կող մից աշ խա տան քի 
դա դա րե ցում), 

դ) այն հա մայն քային նեղ շր ջա նակ նե րի մեջ ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռում էր, 
նպա տակ չէր հե տապն դում վե րա ճե լու հան րային լայն ը նդ գր կում ու նե ցող 
ի րա դար ձու թյան, հա մե նայն դեպս ուղղ ված չէր Օսմանյան կայսրության մյուս 
քա ղա քա ցի նե րին և կամ հա մաշ խար հային հան րու թյա նը, 

ե) ազ գային ո րոշ այլ կազ մա կեր պու թյուն ներ գի տակ ցում էին սգա հան դե սի սահ-
մա նա փակ լի նե լու և դրա՝ հա մազ գային ը նդ գր կում ու նե նա լու ան հրա ժեշ տու-
թյան հան գա ման քը, 

զ) շեշտ վում էր «ազ գա յին մեծ սու գի» ա ռջև քա ղա քա կան և ոչ քա ղա քա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի միջև առ կա ան հա մա ձայ նու թյուն նե րը մի կողմ դնե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը։

24 Տե՛ս «Ճակատամարտ», 1919, 24 ապրիլի։ Վարդան Մատթէոսեանի համոզ մամբ պատ ճառներից 
մեկը թերևս այն էր, որ քաղաքում, «Հակառակ դաշնակից զօրքերու ներկա յու թեան, քաղաքական 
մթնոլորտը նպաստավոր չէր»։ Մատթէոսեան Վարդան, նշվ. աշխ.։
25 Տե՛ս Անցեալ ուրբաթի սգահանդէսը. Հիմա՞կ ալ խտրականութիւն, «Առաւօտ. լրագիր ազ գային եւ 
քաղաքական» (Կ.Պոլիս), 1919, 28 ապրիլի, Բ տարի, թիւ 1։ Մատթէոս եան Վարդան, նշվ. աշխ.։
26 «Այս գիշեր կը լրանայ չորրորդ տարին այն չարաշուք օրուան՝ ուր անւերադարձ տարուե ցան 
Հայ կեանքի մեծագոյն դէմքերը, - գործիչ ու մտաւորական, բժիշկ թէ ուսուցիչ, բանա ստեղծ կամ 
հրապարակագիր, բոլորը՝ ինչ որ ունէր Պոլիսը՝ մեծ ու շքեղ»։ Հայկական կեանք. Վաղուան սուգի 
օրը, «Ճակատամարտ», 1919, 24 ապրիլի, նոր շրջան, թիւ 137/ 1958։
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Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օրը նշելու հարցը  
Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում

Ինչ պե՞ս և ե ՞րբ ա ռա ջարկ վեց նշել ապ րի լի 24-ը Հա յաս տա նում, ե ՞րբ այն հաս-
տատ վեց ու ի ՞նչ ձևա կեր պում նե րով։ 1920 թ. մար տի 25-ին գրող Վր թա նես Փա փա-
զյա նը (1866-1920) դի մում է Ա մե նայն Հայոց Կա թո ղի կոս Գևորգ Ե Սու րե նյան-
ցին, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան խորհր դա րա նին և հան րա յին կր թու թյան ու 
ար վես տի մի նիստ րին՝ ապ րի լի 11-ը (նոր տո մա րով՝ ապ րի լի 24-ը) հայ տա րա րե լու 
« Հա մազ գային սու գի օր», ի բրև «Յի շա տակ հա րիւ րա վոր հայ մտա ւո րա կան նա հա-
տակ նե րի, ո րոնք ըն կան հա մաշ խար հային մեծ պա տե րազ մի օ րե րին՝ թիւր քա կան 
վայ րագ սրից»։ Դի մու մի տեքս տում նա հի շեց նում է Վե հա փա ռին ապ րի լի 11/24-ի 
ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին, ե րբ « նա խա պէս ծրա գրուած դի ւային մի մտա ծու թիւ-
նով, թիւրք կա ռա վա րու թիւ նը, հայ ազ գի բնաջնջ մա նը ի բր ազ դա րար, խմ բո վին 
ձեր բա կա լեց հա րիւ րա ւոր հայ մտա ւո րա կան նե րի, տան ջեց նրանց բան տից-բանտ 
և աք սոր նե րի ճա նա պարհ նե րին, յե տոյ գա զա նօ րէն մոր թո տել տւաւ և ա նյայտ նու-
թե ան մատ նեց նրանց գե րեզ ման ներն ան գամ»։ Վ. Փա փա զյա նը հի շեց նում է, որ 
«ս պա նե ցին ու մոր թո տե ցին մօտ 760 մտա ւո րա կան նե րի», ո րոնք նա հա տակ ներ 
էին, որ «ըն կան մեր ա զա տու թե ան ա րիւ նա լից ու ղի նե րի վրայ՝ պատ ւան դան դառ-
նա լով մեր այժ մե ան փոք րիկ, վտիտ ան կա խու թե ան հա մար, որ պի տի մե ծա նայ 
ան շուշտ և իր լաւ օ րե րի մէջ հիա ցու մով պի տի յի շէ 760 լա ւա գոյն մտա ւոր ոյ ժե րին»։ 
Փա փա զյանն այ նու հետև ա ռա ջար կում է «1) Պատ ւէր ու ղար կել բո լոր Հայ ե կե ղե ցի-
նե րին՝ սգոյ տօն և օր հռ չա կե լու ապ րի լի 11-ի օ րը, և հետևա պէս հան դի սա ւոր հո գե-
հան գիստ ներ կա տա րել ա մէն տեղ։ 2) Մտց նել մեր Տօ նա ցոյ ցի մէջ ի բր մշ տա կան 
սգոյ տօ նի օ ր՝ ապ րիլ 11-ի օ րը – «Յի շա տակ 760 հայ նա հա տակ մտա ւո րա կան-
նե րի, ո րոնք ըն կան հա մաշ խար հային մեծ պա տե րազ մի օ րե րին՝ թր քա կան վայ րագ 
սրից»։ Հետգ րու թյան մեջ Փա փա զյա նը նկա տում է. «Ապ րի լի 11-ը այս տա րի ը նկ-
նում է Զատ կա կան օ րը։ Ի նձ թւում է, որ յար մար կը լի նէր տօ նել 12-ին, որ ար դէն 
«յի շա տակ մե ռե լոց»-ի օ րն է»։ 

Հա յաս տա նի խորհր դա րա նին ուղղ ված գրու թյան մեջ Փա փա զյանն ա ռա ջար-
կում է հնա րա վո րու թյուն գտ նել «յի շեց նե լու ամ բողջ Հա յաս տա նի ժո ղովր դին և ա մէն 
տե ղե րի հայե րին, թէ ի նչ պի սի կսկ ծա լից սգոյ օ րեր են Ապ րիլ 11-ի, 12-ի և 13-ի օ րե րը 
և թէ ի նչ պէս այդ օ րե րից մէկ օ րը գո նէ, ան հրա ժեշտ է, որ սգոյ օր դառ նայ ամ բողջ 
հայ ազ գի հա մար այն պէս, ի նչ պէս դա րե րից ի վեր դար ձել է Վար դա նանց օ րը»։ 
Փա փա զյա նը ներ կա յաց նում է հետևյալ եր կու ա ռա ջար կը. «1. Ապ րիլ 12-ի կամ 13-ի 
օ րը հռ չա կել Հա մազ գային սու գի օր, կանգ առ նել տալ ա մեն հաս տա տու թիւն իր գոր-
ծու նէ ու թե ան մէջ, փա կել բո լոր խա նութ նե րը և կազ մա կեր պել տալ ա մեն տեղ, մա նա-
ւանդ կր թա կան հաս տա տու թիւն նե րի մէջ՝ սգա հան դէս ներ, ուր մա տաղ սե րուն դը լսի 
և ի մա նայ թէ ի նչ պի սի զո հե րի գնով է, որ վայե լում է այժ մե ան իր ա զա տու թիւ նը և 
ով քեր են այն նա հա տակ նե րը, ո րոնք ի րենց վար դա գոյն ա րիւ նո վը պսա կե ցին մեր 
ան կա խու թիւ նը»։ Խորհր դա րա նին ուղղ ված ա ռա ջար կի ե րկ րորդ կե տը հիմ նա կա-
նում կրկ նում էր Կա թո ղի կո սին ուղղ ված ա ռա ջար կի ե րկ րորդ կե տը։
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Ս րան հետևում է կա թո ղի կո սա կան դի վա նի՝ 1920 թ. մար տի 26-ի շր ջա բե րա-
կա նը, ո րով հրա հանգ վում է «ա ռա ջի կա Զատ կի եր կու շաբ թի մե ռե լո ցին, մար տի 30/
ապ րի լի 12-ի ն՝ հան դի սա վոր հո գե հան գիստ կա տա րեն ի յի շա տակ 1915 թ. ապ րի-
լի 11-ին Կ.Պօ լիս և Հա յաս տա նի բո լոր գա ւառ նե րում նա հա տակ ւած թի ւով մօտ 
760 մտա ւո րա կան նե րի եւ հոգևո րա կան նե րի»27։ Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի նշու-
մը կա յա նում է, այդ ա ռի թով Ա մե նայն Հայոց Կա թո ղի կոս Գևորգ Դ Սու րե նյան ցը 
Ս. Էջ միած նում կա տա րում է հո գե հան գիստ՝ հայ կա թո ղի կե և ա վե տա րա նա կան 
հա մայնք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ներ կա յու թյամբ և հայ տա րա րում է ապ րի լի 11/24-ը 
« Հա մաշ խար հային Ա ռա ջին Պա տե րազ մի զո հե րու յի շա տակ ման ազ գային օր»28։ 
Եվ միայն մե կու կես տա րի ան ց՝ 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 30-ին, ըն դա ռա ջե լով Կ.Պոլ սի 
հայոց պատ րիար քի՝ 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 24-ով թվագր ված նա մա կին՝29 Գևորգ 
Ե Կա թո ղի կոսն ար ձա կում է հայ րա պե տա կան կոն դակ (թիվ 416)՝ հա վեր ժաց նե-
լու հա մար հի շա տա կը հայոց բյու րա վոր նա հա տակ նե րի, « սահ մա նե լով առ այն 
յա տուկ օր, այն է ի 11/24 ամ սե անն ապ րի լի»։ Այդ օ րը կոչ վե լու էր « Տօն Ազ գային – 
յի շա տակ բիւ րա ւոր նա հա տա կաց մե րոց հա մաշ խար հային պա տե րազ մին»։ Այդ 
օ րը Հա յաս տա նի բո լոր ե կե ղե ցի նե րում պետք է մա տուց վի հան դի սա վոր պա տա-
րագ, և կա տար վի հո գե հան գիստ։ Այս հի շա տա կի տո նը այ դու հետ տեղ էր գտ նե լու 
Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միած նի ա մե նամ յա օ րա ցույց նե րում «ի մշտն ջե նա կան յի շա տակ 
ա պա գայի»30։ 

Ե թե հա մե մա տե լու լի նենք Օ տյա նի և Փա փա զյա նի գրու թյուն նե րը, ա պա կն կա-
տենք ի նչ պես նմա նու թյուն ներ, նույն պես և տար բե րու թյուն ներ։ Միան շա նակ է, 
որ Վր թա նես Փա փա զյա նի նա մա կը կրում է Օ տյա նի հրա պա րակ ման ազ դե ցու-

27 Վրթ. Փափազյանի գրություններն ի մի են բերված հետևյալ ժողովածուում. Վավերագրեր հայ 
եկեղեցու պատմության, գիրք Ե, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը Առաջին հանրապետու թյան տարիներին 
(1918-1920 թթ.), կազմեց՝ Սանդրո Բեհբուդյան, Երևան, 1999, փաստաթղ թեր 270, 271, 274 (էջ 360-
363, 365)։ Տե՛ս նաև Բեհբուդյան Սանդրո, Ինչպե՞ս և ե՞րբ հաս տատվեց ապրիլի 24-ը Մեծ եղեռնի 
նահատակաց հիշատակի օր, «Էջմիածին» հանդես, 2003, թիվ Գ-Դ, էջ 165-167։
28 Տե՛ս Աշըգեան Շողիկ, Մեծ Եղեռնի առաջին ոգեկո չումները 1919-1920, «Գանձասար. 
Պաշտօնաթերթ Բերիոյ թեմի ազգային առաջնոր դա րա նի» (Հալեպ), 2003, ապրիլ (Դ), էջ 7։ Տե՛ս 
նաև Փափազեան Վրթանէս, Թէոդիկ, Ամէնուն տարեցոյցը, ԺԵ տարի, Կ.Պօլիս, 1921, էջ 178։ Այստեղ 
Թեոդիկը նշում է, որ հոգեհանգիստը կազմակերպել է Վրթանես Փափազյանը։ Մի քանի օր անց 
գրողը կնքում է իր մահկանա ցուն։
29 Կ.Պոլսի մամուլում դրանից առաջ հնչել էր քննադատություն, որ «Քանի մը անգամներ կատարուած 
սգահանդէսներն ալ տպաւորիչ բան մը չէին կրնար ըլլալ և չեղան ալ։ Մենք իբր կրօնական ազգ, 
անպատճառ պարտինք Եկեղեցիի սրբազան հովանիին ներքեւ համա խմբեր մեր սրբութիւնները։ 
Կ’առաջարկեմ հետեւաբար որ մեր Եկեղեցին ընդունի միլիոն մը զոհուած Հայութեան արեան տօնը՝ 
իբր եկեղեցական ամենամեծ տօն մը և պահքով մըն ալ բարձրացնելով անոր կարեւորութիւնը, 
տարագրութեան սկիզբն եղող Ապրիլ ամսուն մէջ անպատճառ տօնախմբէ անոնց յիշատակը։ Հայուն 
չարչարանքի և ազատագրութեան զոհերուն տօնը կատարելով, Հայ Եկեղեցին պիտի շարունակէ իր 
նուիրական պաշտօնը, որ է ներկայ և ապագայ սերունդներու հոգւոյն մէջ վառ պահել Աստուծոյ և 
Հայրենի քի հաւատ քը»։ Էլմաեան M., Ինչու՞ մեր միլիոն մը նահատակներուն յիշատակը մեր եկեղեցին 
դեռ չի տօներ, «Ժողովուրդի ձայն» [«Ժամանակ»] (Կ.Պոլիս), 1921, 25 փետրուար/10 մարտի, թիւ 
4030։
30 Տե՛ս Բեհբուդյան Սանդրո, նշվ. աշխ.։ 
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թյու նը։ Այս պես՝ եր կուսն էլ հա մե մա տու թյան հա մար հղում են կա տա րում Վար դա-
նանց նա հա տակ նե րին ու տո նին։ Սա կայն ե թե Օ տյա նի հա մար Վար դա նանց տո նը 
ազ գային ան կա խու թյան և խղ ճի ա զա տու թյան ցու ցիչ է, ա պա Փա փա զյա նի հա մար 
այն լոկ «ս գոյ տօն» է։ Օտ յա նի հա մար նա հա տակ ներ են մե կու կես մի լի ոն հայ մար-
դիկ, Փա փա զյա նը շեշ տա դրում է ա նում միայն 760 հայ մտա վո րա կան նե րին։ Հա մա-
պա տաս խա նա բար Օ տյանն ա ռա ջար կում է «ազ գային-կ րօ նա կան մեծ տօն[ը] ի յի շա-
տակ մեր նոր ու գե րա գոյն մար տի րո սու թե ան», մինչ դեռ Փա փա զյա նի ա ռա ջար կու-
թյամբ այն «մշ տա կան սգոյ տօն» է՝ ի հի շա տակ հար յու րա վոր հայ մտա վո րա կան-
նե րի։ Թե՛ Օ տյա նը, թե՛ Փա փա զյա նը, թերևս տուրք տա լով ժա մա նա կի մտայ նու-
թյուն նե րին, կո տոր ված զո հե րին և մտա վո րա կան նա հա տակ նե րին դի տում են որ պես 
զո հեր «յա նուն ... ազ գային ա զա տու թե ան» և « պատ ւան դան... մեր այժ մե ան փոք րիկ, 
վտիտ ան կա խու թե ան հա մար»։ Եր կուսն էլ գտ նում են, որ հի շա տա կի օր վա մա սին 
ո րո շու մը պետք է ըն դու նի Ա մե նայն Հայոց Կա թո ղի կո սը, եր կուսն էլ շեշ տում են դրա 
հա մա հայ կա կան լի նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, մաս նակ ցու թյամբ բո լոր ե կե ղե ցի նե րի, 
դպ րոց նե րի, ը նդ հան րա պես ազ գային հաս տա տու թյուն նե րի։ Օ տյա նը չի սահ մա-
նա փակ վում միայն սգա լու ա ռա ջար կով, այլ երևույ թը դի տում է ա վե լի լայն հար թու-
թյան՝ հի շո ղու թյան մշա կույ թի մեջ՝ նկա տե լով, որ կորս տի հի շո ղու թյու նը պետք է օգ նի 
վառ պա հե լու ոչ միայն տա ռա պանք նե րը, այլև ը նդ հան րա պես հայոց պատ մու թյան 
տա րաբ նույթ է ջե րը՝ նե րառ յալ հաղ թա նակ նե րը։ Աք սո րի տա ռա պանք ներն իր վրա 
կրած ու հա զա րա վոր մարդ կանց տան ջանք ներն ու մա հը տե սած Օ տյա նը գտ նում է, 
որ կո տո րա ծի հի շո ղու թյան մեջ հայ ազ գը կա րող է գտ նել «իր ա պա գայ կեն սա կա նու-
թիւ նը եւ ապ րե լու զօ րու թիւ նը»: Ե թե Փա փա զյա նը, նույն պես և Ա մե նայն Հայոց կա թո-
ղի կոսն իր պաշ տո նա կան կոն դա կով նա հա տակ նե րին դի տում են « հա մաշ խար հային 
պա տե րազ մի» հա մա տեքս տում, ա պա Օ տյա նը շեշ տում է սգա տո նի « հայ կա կան մեծ 
նա հա տա կու թե ան յի շա տակ» լի նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Այս վեր ջին նկա տա ռու մը 
մեր կար ծի քով է ա կան է և ցու ցում է Սփյուռ քի հայ կա կան հա մայնք նե րում ապ րի լյան 
սգա տո նի հե տա գա տաս նա մյակ նե րի (մինչև 1965 թ.) հիմ նա կան ուղղ վա ծու թյու նը՝ 
որ պես զուտ ազ գային ող բեր գու թյան ըն կա լում և ներ կա յա ցում31։

Խորհրդային-թուրքական պայմանագրերը,  
ազգայնականության հարցը և հիշատակի օրը նշելու անհնարինությունը 

ստալինյան ժամանակաշրջանում

1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, 11-րդ կար միր բա նա-
կի ակ տիվ մի ջամ տու թյամբ հաս տատ վում է խորհր դային իշ խա նու թյուն։ Այն հա ջոր-
դում է սեպ տեմ բե րին սկս ված հայ-թուր քա կան պա տե րազ մին, ո րի ժա մա նակ թուր-
քա կան կող մի հաղ թա նա կը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված էր Խորհր դային Ռու սաս-
տա նից ոս կու և զենք-զի նամ թեր քի տես քով ստաց վող ա ջակ ցու թյամբ, ի նչ պես նաև 
բոլշևի կյան քայ քայիչ քա րոզ չու թյամբ։ 1921 թ. մար տի 16-ին Մոսկ վա յում Թուր քիայի 

31 Սա նախնական դիտարկում է և, թերևս, կարիք ունի ավելի հիմնավորման՝ ավելի շատ 
սկզբնաղբյուրների վերլուծության ճանապարհով։
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Ազ գային մեծ ժո ղո վի և Խորհր դային Ռու սաս տա նի միջև կնք վում է « Բա րե կա մու թյան 
և եղ բայ րու թյան» պայ մա նա գիր, ո րի ա ռա ջին և եր րորդ հոդ ված նե րի հա մա ձայն՝ 
Թուր քիային էին ան ցնում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաս կազ մող Կար սի 
մար զը և Սուր մա լուի գա վա ռը, ի սկ Նա խիջևա նի մար զը՝ որ պես ի նք նա վար տա րածք, 
հանձն վում էր Խորհր դային Ա դր բե ջա նի խնա մա կա լու թյա նը, պայ մա նով, որ Ա դր բե-
ջանն այն չզի ջի մի եր րորդ պե տու թյան (այն է՝ Հա յաս տա նին)։ Ու թե րորդ հոդ վա ծով 
պայ մա նա վոր վող կող մե րը պար տա վոր վում էին ի րենց տա րածք նե րում ար գե լել այն-
պի սի կազ մա կեր պու թյուն նե րի և խմ բե րի ա ռա ջա ցումն ու գո յու թյու նը, ո րոնք ու նեն 
մյուս ե րկ րի կամ նրա տա րած քի մի մա սի կա ռա վա րու թյան դերն ստանձ նե լու հա վակ-
նու թյուն, ի նչ պես նաև պար տա վոր վում էին ի րենց տա րած քում ար գե լել այն պի սի 
խմ բե րի գո յու թյու նը, ո րոնց նպա տակն է պայ քա րը մյուս ե րկ րի դեմ։ Ռու սաս տանն ու 
Թուր քիան փո խա դար ձու թյան պայ մա նով ստանձ նում էին նույն պի սի պար տա վո րու-
թյուն նաև Կով կա սի խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։ 

1921 թ. հոկ տեմ բե րի 13-ին Ռու սաս տա նի ճնշ ման ներ քո (ին չը հա մա պա տաս-
խա նում էր Մոսկ վայի պայ մա նա գրի 15-րդ հոդ վա ծին) Կար սում նմա նա տիպ 
« բա րե կա մու թյան» պայ մա նա գիր է կնք վում մի կող մից՝ Խորհր դային Հա յաս-
տա նի, Վրաս տա նի ու Ա դր բե ջա նի, մյուս կող մից՝ Թուր քիայի Ազ գային մեծ ժո ղո-
վի կա ռա վա րու թյան միջև։ Հա յաս տա նը հա մա ձայ նում է Մոսկ վայի պայ մա նա գրում 
ամ րագրված տա րած քային զի ջում նե րին, ի սկ Կար սի պայ մա նա գրի 10-րդ հոդ վա ծը 
նույ նու թյամբ կրկ նում է ռուս-թուր քա կան պայ մա նա գրի ու թե րորդ հոդ վա ծը։

 Մոսկ վայի պայ մա նա գրի 8-րդ և Կար սի պայ մա նա գրի 10-րդ հոդ ված նե րի դրույթ-
նե րի գոր ծա դրու թյա նը լի ո վին « հա մա պա տաս խա նում» էին Արևե լյան Հա յաս տա-
նում ա պաս տա նած ա րևմ տա հայ 300-400 հազ. գաղ թա կան նե րի, ա պա և նախ-
կին ա րևմ տա հայ հայ րե նա դարձ նե րից շատ-շա տե րի գոր ծու նե ու թյան և պահ ված քի 
տա րաբ նույթ «դրսևո րում նե րը»։ Եվ բնա կան է, որ դա իր ար տա հայ տու թյու նը ստա-
ցավ խորհր դային իշ խա նու թյան հաս տատ մա նը հա ջոր դող բռ նու թյուն նե րում, ո րոնց 
գա գաթ նա կե տը 1936-38 և 1949 թթ. ստա լի նյան զանգ վա ծային բռ նու թյուն ներն էին՝ 
գն դա կա հա րու թյուն նե րը, աք սոր նե րը, բան տար կու թյուն նե րը, քա ղա քա ցիա կան ի րա-
վունք նե րից զր կու մը և այլն։ Այս բռ նու թյուն նե րի հա մար որ պես հիմ նա վո րում հա ճա-
խա դեպ նշ վող մե ղա դրան քը հա կա խորհր դային, դաշ նակ ցա կան, հա կա հե ղա փո-
խա կան և նա ցի ո նա լիս տա կան գոր ծու նե ու թյունն է ր։ Հար ցին մի շարք հրա պա րա-
կում նե րով հան գա մա նա լից ան դրա դար ձած ազ գա գրա գետ Հրա նուշ Խա ռա տյա նի 
մի դի տարկ մամբ, «ինչ ա սեք կա րող էր մա տուց վել որ պես « նա ցի ո նա լիս տա կան»՝ 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մա սին հի շո ղու թյուն նե րից (հա կա թուր քա կան է, ու րեմն 
նա ցի ո նա լիս տա կան է) մինչև « Վար դան Մա մի կո նյա նին մե ծա րե լը», ո րով մարդն 
ը նդ գծում է իր «ազ գային հպար տու թյու նը», ու րեմն « նա ցի ո նա լիստ է»։ … Հա յաս-
տա նում հատ կա պես խիստ « նա ցի ո նա լիս տա կան» էր հա մար վում… Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մա սին հի շո ղու թյու նը»32։ Խա ռա տյա նը փոր-

32 Տե՛ս Խառատյան Հրանուշ, ««Նացիոնալիզմի» դիսկուրսը և ցեղասպանության հիշողու թյան 
թիրա խավորումը քաղաքական բռնություններում». – Հրանուշ Խառատյան, Գայանե Շա գոյան, 
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ձում է ման րա մաս նել. « Հա յաս տա նի գրա կան մի ջա վայ րում « նա ցի ո նա լիզ մի թե ման» 
քն նարկ վում և « նա ցի ո նա լիզ մը» քն նա դատ վում էր ա ռն վազն 1933-34 թթ.-ի ց։ 
Քն նար կում նե րում հաս կա նա լի չէր, թե ին չու՞մ է ար տա հայտ վել նա ցի ո նա լիզ մի մեջ 
մե ղադր ված գրող նե րի նա ցի ո նա լիզ մը և ի նչ պե՞ս էր առ հա սա րակ ըն կալ վում նա ցի-
ո նա լիզ մը հայ կա կան քա ղա քա կան և մտա վո րա կան շր ջա նակ նե րում»33։ Հա մե նայն 
դեպս, փաս տա ցի ար գել ված թե մա ներն էին Հայոց ցե ղաս պա նու թյան և Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի մա սին ցան կա ցած հի շա տա կում կամ քն նար կում, լի ներ դա կո րու սյալ 
հայ րե նի քի կա րո տը34 կամ այն տեղ վե րա դառ նա լու թա քուն հույ սե րը, ան ցյա լի մա սին 
գո վես տով ար տա հայտ վե լը, թուր քե րի կող մից հայե րին ջար դե լու կամ թուր քե րի դեմ 
կռ վե լու, ը նդ հան րա պես ի նք նա պաշտ պա նու թյան մա սին հի շո ղու թյուն նե րը և դրա 
շուրջ հյուս ված եր գե րը և այլն35։ 1936-37 թթ. ձեր բա կալ ված բո լոր հայ գրող նե րը 
մե ղադր վում էին « նա ցի ո նա լիստ» լի նե լու մեջ։ Ու շա գրավ է, որ նրանց բա ցար ձակ 
մե ծա մաս նու թյու նը Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից էին և ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած 
փախս տա կան ներ էին կամ Արևե լյան Հա յաս տա նի այն հատ ված նե րից էին, ո րոնք 
բոլշևիկ նե րը 1921 թ. հանձ նե ցին Թուր քիային36։ 

Ա հա այս հա մա պատ կերն էր առ կա 1920-53 թթ. Խորհր դային Հա յաս տա նում, 
ի նչն իր ծան րակ շիռ ազ դե ցու թյունն էր թող նում ցե ղաս պա նու թյան հի շո ղու թյան ը նդ-
հա նուր վի ճա կի և մաս նա վոր դրսևո րում նե րի վրա։ 

Հարություն Մարության, Լևոն Աբրահամյան, Ստալինյան բռնաճնշումները Հայաս տանում. պատ-
մություն, հիշողություն, առօրյա, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2015 (Հիշո ղության ազգա գրություն, 5), 
էջ 45։
33 Նույն տեղում, էջ 58։
34 Հայաստանում բնակվող արևմտահայ գաղթականներից մշեցիները և սասունցիները գտել 
էին իրենց պապե նա կան բնակավայրը հավերժացնելու յուրահատուկ եղա նակ։ Դա հետև յալն էր. 
մահացողների տապանաքա րե րին նշվում էր հանգուցյալի ծննդա վայ րի, այն է՝ արևմտա հայ կական 
բնա կա  վայրի անվանումը, որտեղից որ նա գաղ թել էր Արևելյան Հա յաս տան։ Եվ Թալինի շրջանի 
(ներկայումս՝ Արագա ծ ոտնի մարզի) Ցամաքասար, Սու սեր, Կաթ նաղբյուր գյուղերի գե րեզմանոցը 
դառնում է Արևմտյան Հայաստանի մի յուրա հա տուկ ման  րա կերտ՝ Մուշի ու Սա սունի տարբեր 
գավառների ու գյուղերի անվանում նե րով՝ Մա նազ կերտ, Մշո Ցրոնք, Ա ռինջ, Աներ, Սինամերկ, 
Փեթակ, Վարդով գավառակի Գուն դե միր, Խնու սի Արոս, Դատ վանի/Մոտկանի Արփի, Սասունի/
Մուշի Գյարմավ և այլն։ Այդ «անմեղ», բայց յուրահատուկ մարտահրավերի, բո ղո քի երանգներ կրող 
ավանդույթը բարեհաջող շա րունակվեց նաև Ստա լի նի մահ վանից հետո։ Մյուս տարածված ձևը 
արևմտահայկական տե ղանունը կամ դրա մաս պարունակող անունը որպես նորածին երեխայի անուն 
դնելն էր, ինչպես օրինակ՝ Սասուն, Մուշեղ, Տարոն, Վասպուր և այլն, նաև ազգային-ազատագրական 
պայքարի հերոսների անուններ դնելը, որոնց շարքում ամենատարածվածը Անդրանիկ ա նունն էր, ի 
պատիվ հայ ազգային-ազատագրական կռիվների հերոս գեներալ Անդրանիկ Օզանյանի։ 
35 Մանրամասն տե՛ս Խառատյան Հրանուշ, նշվ. աշխ., էջ 61, 91, 120, 123, 125, 136, 138 և այլն։ Հեղինակի 
հա մոզմամբ՝ «Բոլշևիկյան ընկալմամբ հայկական նացիոնալիզմը կարելի է ձևակերպել նաև որպես 
«թուրքական վտանգի գիտակցություն»»։ Նույն տեղում, էջ 134։ Հեղինակն ընդհան րապես գտնում 
է, որ ԽՍՀՄ ստալինյան բռնաճնշումների հայկական և հայաստանյան ա ռանձնահատկությունը մեծ 
չափով պայմանավորված է Մոսկվայի պայմանագրի 8-րդ և Կարսի պայմանագրի 10-րդ հոդվածների 
դրույթներով։ Նույն տեղում, էջ 99։ Այս գաղափա րը, սակայն, մենք չենք կիսում։
36 Նույն տեղում, էջ 68-69։
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Մեծ եղեռնի հիշողության հարցը ստալինյան ժամանակաշրջանում  
և «ձնհալի» տարիներին

Ինչ պես ար դեն նշ վեց, Հա յաս տա նում խորհր դային կար գեր հաս տատ վե լուց հե տո 
Ե ղեռ նի մա սին խո սակ ցու թյուն ներն աս տի ճա նա բար լռե ցին։ Հայոց ցե ղաս պա նու-
թյան 20-րդ, 30-րդ, 40-րդ տա րե լից նե րը բա ցար ձա կա պես լռու թյան, մո ռա ցու թյան 
էին մատն ված։ Նշա նա վոր ար ձա կա գիր, հրա պա րա կա խոս և հա սա րա կա կան գոր-
ծիչ Վարդ գես Պետ րո սյա նի դի պուկ բնո րոշ մամբ. « Քա ռա սուն հինգ տա րի, 1920-ից 
մինչև 1965 թվա կա նը, ա մեն ապ րի լի 24-ը մենք նույ նիսկ զրկ ված էինք… տխ րե լու ի րա-
վուն քից»37։ Խորհր դային իշ խա նու թյան ա ռա ջին տաս նա մյակ նե րին առ հա սա րակ, 
բուն ազ գային ա մեն ի նչ հետզ հե տե մեր ժե լի ու բա ցա սա կան ե րանգ ներ էր ստա նում։ 
Սա կայն աս տի ճա նա բար հե ղա փո խա կան շի նա րա րու թյան աղ մու կի, ոգևո րու թյան ու 
պա թո սի մթ նո լոր տում սկ սե ցին հն չել « մո ռաց ված» ան ցյա լի ձայ նե րը։ Ազ գա յին ող բեր-
գութ յան պատ կեր ման ա ռա ջին փու լը Խորհր դա յին Հա յաս տա նի գրա կա նութ յան մեջ 
սկս վեց ման կութ յան հու շե րի գե ղար վես տա կան ար տա ցոլ ման ճա նա պար հով. Ե ղեռ նը 
վե րապ րած, հայ րե նի քը կորց րած գրող նե րը՝ Վա հան Թո թո վեն ցը, Զա պել Ե սա յա նը, 
Գուր գեն Մա հա րին, հի շում էին ի րենց ման կութ յու նը, հայ րե նի վայ րե րը՝ ա ռանց բուն 
ե ղեռ նը հատ կա պես պատ կե րե լու ցան կութ յան։ Մաս նա գետ նե րի գնա հատ մամբ 1920-
30-ա կան թվա կան նե րն ազ գա յին ող բեր գութ յան և պատ մութ յան գե ղար վես տա կան 
ար տա ցոլ ման հա մար կա րե լի է հա մա րել հի շո ղու թյուն նե րի փուլ։ Սա կայն ան ցյա լի 
ան մի ջա կան վե րապ րում նե րի հեն քի վրա ստեղծ ված գրա կա նու թյու նը վեր ջի վեր ջո իր 
տե ղը պետք է զի ջեր այլ մո տե ցում նե րի, ի նչն էլ դրսևոր վեց մաս նա վո րա պես Ակ սել 
Բա կուն ցի և Ե ղի շե Չա րեն ցի մի շարք ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում։ Քա նի որ բաց և 
ա զատ Ե ղեռ նի մա սին գրել ար դեն հնա րա վոր չէր, գտնվում էին այլ լու ծում ներ։ Այս-
պես, աս պա րեզ էին գա լիս հե րոս ներ, ո րոնք, ուղ ղա կի ո րեն չվեր հի շե լով ցե ղաս պա նու-
թյան սար սափ նե րը, ի րենց ի սկ գո յու թյամբ հի շեց նում էին այդ մա սին38։ Եվ կամ հայ-
րե նա սի րա կան հզոր նե րուժ և սե րունդ նե րին ուղղ ված պատ գամ պա րու նա կող գա ղա-
փար նե րը շա րադր վում էին գաղտ նա գրե րի նման, ո րոն ցից էր 1933 թ. ծն ված և մինչ 
օ րս կեն սու նակ Չա րեն ցի մե զոս տի քո սը՝ «Ո՜վ հայ ժո ղո վուրդ, քո միակ փր կու թյու նը 
քո հա վա քա կան ու ժի մեջ է», ո րը չորս տա րի ան ց բա ցա հայտ վե լուց հե տո ո րակ վեց 
որ պես նա ցի ո նա լիս տա կան։ Ա վե լորդ չէ նշել, որ հի շա տակ ված գրող նե րը, ի նչ պես 
նաև նրանց բազ մա թիվ գոր ծըն կեր ներ, 1937 թ. բռ նա դատ վե ցին ու գն դա կա հար վե ցին։ 

Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մը ի նչ-ի նչ ճեղք վածք ներ բա ցեց այն պա տի մեջ, ո րը 
ստա լի նյան ռե ժի մը դրել էր ժո ղովր դի պատ մա կան հի շո ղու թյան ա ռջև։ Մաս նա վո-
րա պես Դե րե նիկ Դե միր ճյանն և Ստե փան Զո րյա նը 4-5-րդ դա րե րի ի րա դար ձու-
թյուն նե րին նվիր ված պատ մա վե պե րում ան դրա դառ նում են կորս ված ե րկ րի ու կորս-

37 Պետրոսյան Վարդգես, «Հոգեբանական փշալարի» տարբեր կողմերում. – Վարդգես Պետ րոս-
յան, Մեր ժողովուրդը իմն է՝ ինչպես... իմ վիշտը։ Հրապարակախոսական հոդվածների ժողովածու 
(խմբ.՝ Լևոն Անանյան), Երևան, «Հայաստան», 2003, էջ 132։ 
38 Հարցի շուրջ մանրամասն տե՛ս Եղիազարյան Ազատ, «Եղեռնի արտացոլումը խորհրդա հայ 
գրականության մեջ», ԼՀԳ, 1990, թիվ 4, էջ 36-41։
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ված պե տու թյան ճա կա տա գրին, ա նուղ ղա կի ո րեն հի շեց նում, որ հայոց պատ մու թյան 
բո լոր է ջերն ա րյու նոտ ե ն39։ 1945 թ. կո տո րած նե րի մա սին պատ մող դր վագ նե րով 
«Պ րավ դա յում» լույս է տես նում Հրա չյա Քո չա րի « Գե նե րա լի քույ րը» պատմ ված քը, 
ի սկ Երևա նում տպագր վում է Ե ղեռ նը պատ կե րող նոր ժա մա նակ նե րի ա ռա ջին և 
ցն ցող գր քե րից մե կը՝ Գառ նիկ Ստե փա նյա նի «Մղ ձա վան ջային օ րեր»-ը:

 Պա տե րազ մից հե տո ազ գային ող բեր գու թյան հի շո ղու թյու նը եր բեմն կար ծես 
ան հե տա նում էր, բայց ա ռա ջին ի սկ հար մար պա հին կր կին աս պա րեզ էր գա լիս 
ա մե նա տար բեր ձևե րով։ Խորհր դային Հա յաս տա նի գե ղար վես տա կան գրա կա նու-
թյան մեջ Մեծ ե ղեռ նի մա սին ա ռա ջին ան գամ ուղ ղա կի ո րեն խոս վում է Քրիս տա-
փոր Թա փալ ցյա նի՝ 1946 թ. լույս տե սած « Պա տե րազմ» վե պի ա ռա ջին հա տո րում, 
ո րի հե րոս նե րից մե կը պատ մում է իր « Հայ կա կան ջար դը Հա մաշ խար հային ա ռա ջին 
պա տե րազ մի օ րե րին» նկա րի, այդ ող բեր գու թյու նը գե ղար վես տո րեն պատ կե րե լու 
ան հրա ժեշ տու թյան մա սին: 1946 թ. սկս ված հայ րե նա դար ձու թյու նը Հա յաս տան բե րեց 
Ե ղեռ նից փրկ ված մարդ կանց, նրանց զա վակ նե րի մի մա սին ու նրանց հի շո ղու թյու նը: 
Եվ այն, ի նչ չէր կա րե լի ա սել գրա վոր, Ե ղեռ նի հետ ա ռն չու թյուն չու նե ցող բազ մա-
թիվ մարդ կանց հայտ նի դար ձավ ներ գաղ թած նե րի ու նրանց ծնող նե րի, ազ գա կան-
նե րի, բա րե կամ նե րի ու ծա նոթ նե րի ճա կա տա գրե րի պատ մու թյուն նե րի մի ջո ցով: 1950 
թվա կա նին լույս է տես նում Խա չիկ Դաշ տեն ցի « Խո դե դան» վե պը, որ տեղ ա ռա ջին 
ան գամ ոչ միայն խոս վում էր կորս ված հայ րե նի քի մա սին, այլև պատ կեր վում էին նրա 
բնա կիչ նե րի ա ռօ րյա կյան քը և այն մեծ ող բեր գու թյու նը, որ ապ րում է գլ խա վոր հե րո-
սը՝ կորց նե լով հայ րե նիքն ու իր մեր ձա վոր նե րին: Բայց նույն այդ հե րոսն իր մեջ ուժ է 
գտ նում և կո րով՝ նո րից սկ սե լու իր կյան քը Խորհր դային Հա յաս տա նում40։

1953 թ. Ստա լի նի մա հով ԽՍՀՄ-ում սկս վում է «ձն հա լի» ժա մա նա կա շր ջա նը։ 
Աս տի ճա նա բար սկ սե ցին ժո ղովր դին վե րա դարձ վել ստա լի նյան բռ նու թյուն նե րի 
զոհ հայ գրող նե րի (Չա րենց, Բա կունց, Մա հա րի, Թո թո վենց և ու րիշ ներ) ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րը, հրա տա րակ վել տաս նա մյակ ներ ա ռաջ ազ գայ նա կան և թշ նա մի 
հռ չակ ված հայ դա սա կան գրող նե րի (Րաֆ ֆի), նաև ա րևմ տա հայ հե ղի նակ նե րի (Դա-
նի ել Վա րու ժան, Մի սաք Մե ծա րենց, Սիա ման թո, Հա կոբ Պա րո նյան, Գրի գոր Զոհ-
րապ) եր կե րը: Հայ գրող նե րի վե րահ րա տա րա կու թյուն նե րում և նոր ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րում սկիզբ է դր վում մի նոր թե մայի՝ կորս ված հայ րե նի քի, նրա տե ղա հան 
ե ղած ու, մա սամբ, միա՛յն փրկ ված ժո ղովր դի կյան քի ու ճա կա տա գրի, կո րու սյալ 
հայ րե նի քի նկատ մամբ սի րո, կորս տի, նվի րու մի, Ակ սել Բա կուն ցի խոս քե րով ա սած՝ 
« վե րա դար ձի ու վեր ջին հույ սի» գրա կա նու թյան: Խորհր դային հայ գրա կա նու թյան 
մեջ սկս վում է մի « հա րուստ ու փա ռա հեղ» տաս նա մյակ, ո րն էլ փաս տո րեն ձևա վո-
րում է 1960-ա կան նե րի ազ գային գի տակ ցու թյու նը և նա խա պատ րաս տում 1965 թվա-
կա նի ապ րի լի 24-ի նշու մը41։

39 Տե՛ս Խաչատրյան Յուրի, Հրաշալի տասնամյակ, «Ազգ օրաթերթ-Մշակույթ», 2006, 2 սեպտեմ-
բերի։ 
40 Մանրամասն տե՛ս նույն տեղում։ 
41 Նույն տեղում։ 
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1956 թ. Մոսկ վա յում ըն թա ցող հայ ար վես տի և գրա կա նու թյան տասն օ րյա կի 
շր ջա նակ նե րում բաց վում է հայ նկար չու թյան ցու ցա հան դես, որ տեղ, ի թիվս այլևայլ 
գոր ծե րի, ցու ցադր վում է ե րի տա սարդ գե ղան կա րիչ Սար գիս Մու րա դյա նի « Վեր-
ջին գի շե րը, Կո մի տաս: 1915» մե ծա դիր յու ղա ներկ կտա վը՝ այդ կերպ պատ մե-
լով հայ ժո ղովր դի ապ րած ան պատ մե լի ող բեր գու թյան մա սին42։ Կա րե լի է ա սել, 
որ 1956 թ.-ից է Հա յաս տա նում ա ռանձ նա կի ու շա դրու թյուն և վե րա բեր մունք ա րթ-
նա նում Կո մի տա սի կյան քի ու գոր ծի հան դեպ: Լույս է տես նում Լյու սի Թար գյու լի 
« Կո մի տաս» վե պը, տպագր վում է « Կո մի տա սը ժա մա նա կա կից նե րի հու շե րում» գիր-
քը, դա սագր քե րում տպագր վում է Գե ղամ Սա րյա նի « Դե պի կա ռափ նա րան» բալ-
լա դը՝ գր ված 1943 թ. և նվիր ված Կո մի տա սի հի շա տա կին: Սա կայն Կո մի տա սի կեր-
պա րը՝ ի բրև հայ ժո ղովր դի ա ռա վել հա վա քա կան կեր պար ու նկա րա գիր, ստեղծ վում 
է Պա րույր Սևա կի գր չի ու ժով. 1959 թ. լույս է տես նում նրա «Անլ ռե լի զան գա կա տուն» 
պոե մը, ո րը հայ ժո ղովր դի վեր ջին հա րյու րա մյա կի բա նաս տեղ ծա կան պատ մու-
թյունն է՝ հյուս ված Կո մի տա սի ան ձի ու գոր ծի, կյան քի ու ճա կա տա գրի ող բեր գա-
կան հեն քի վրա: Գիրքն ու նե ցավ հս կա յա կան հա ջո ղու թյուն. պոեմն աս մուն քում էին 
ա մեն տեղ և ա մե նուր՝ դպ րոց նե րում, դահ լիճ նե րում և հա մեր գաս րահ նե րում, հան-
դի սա վոր պե տա կան ա րա րո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ և ըն տա նե կան հա վա քույթ նե-
րում: Նոր ժա մա նակ նե րում ոչ մի գիրք, ոչ մի ստեղ ծա գոր ծու թյուն Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան հի շո ղու թյան ա րթ նաց ման գոր ծում այն նշա նա կու թյու նը չի ու նե ցել, որ չափ 
«Անլռե լի զան գա կա տու նը»: 1955-ից ի վեր գրա կան աս պա րե զում ա ռա վել իշ խող 
է դառ նում գրա կան նոր սերն դի բա նաս տեղծ նե րի շուն չը: Դրանց թվում էին Հով-
հան նես Շի րա զը, Գևորգ Է մի նը, Սիլ վա Կա պու տի կյա նը, Հրա չյա Հով հան նի սյա նը, 
Հա մո Սա հյա նը, Վա հագն Դավ թյա նը, Պա րույր Սևա կը և ու րիշ ներ, ո րոնց ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րը զգա լի չա փով ուղղ ված էին հայ ժո ղովր դի պատ մա կան ճա կա տա-
գրի և ազ գային նկա րա գրի պատ կեր մա նը, նրա պատ մու թյան ա մե նաող բեր գա կան 
շր ջա դար ձե րից մե կի ի մաս տա վոր մա նը, ժո ղովր դի ազ գային գի տակ ցու թյան ձևա-
վոր մանն ու դրսևոր ման ձևե րին43։ 

Գ րա կա նու թյան կող քին հայ ազ գային գի տակ ցու թյան ձևա վոր ման գոր ծում 
«ձնհա լի» տա րի նե րին վիթ խա րի դեր են խա ղա ցել հայ կա կան թատ րո նը՝ իր փա ռա-
հեղ վար պետ նե րով ու մե ծա պես ազ գային խա ղա ցան կով, հայ կա կան ե րաժշ տու-
թյու նը և ճար տա րա պե տու թյու նը, հայ մար զիկ նե րը։ Այ սինքն՝ ներ քա ղա քա կան ի րա-
վի ճա կի փո փո խու թյան, նաև գրա կա նու թյան ու ար վես տի շնոր հիվ Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան թե մայի շուրջ տեղ գտած ո րո շա կի ա զա տա խո հու թյան հետևան քով էր 
թերևս, որ 1965 թ. ապ րի լին՝ ցե ղաս պա նու թյան 50-ա մյա կը նշե լու ժա մա նակ, Երևա-
նում տե ղի ու նե ցան զանգ վա ծային ե լույթ ներ, ո րոնք այդ ժա մա նակ նե րի Խորհր-
դային Մի ու թյու նում բա վա կա նին ան սո վոր երևույթ էին։ Այդ ե լույթ նե րը, ի նչ պես և 
դրանց նա խոր դող ու հա ջոր դող՝ գրա կա նութ յան ու ար վես տի մեջ ցե ղաս պա նութ յան 

42 Կոմիտասին նվիրված կտավների վերլուծությունը տե՛ս Խաչատրյան Յուրի, Գեղանկա րիչ 
Սարգիս Մուրադյանի «Կոմիտասը», «Ազգ օրաթերթ-Մշակույթ», 2006, 5 օգոստոսի։
43 Մանրամասն տե՛ս Եղիազարյան Ազատ, նշվ. աշխ., էջ 42-44։ Խաչատրյան Յուրի, նշվ. աշխ.։ 
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թե մա յի նկատ մամբ հե տաքրք րութ յան կտ րուկ ա ճը վկա յում են, որ ցե ղաս պա նութ-
յան հի շո ղութ յու նը, չնա յած այն լռութ յան մատ նե լու պաշ տո նա կան քա ղա քա կա նութ-
յա նը, շա րու նա կում էր ապ րել մարդ կանց հո գի նե րում և գի տակ ցութ յան մեջ: Սա կայն 
այդ հի շո ղութ յան մեջ հա յե րը բա ցա ռա պես ներ կա յաց վում էին որ պես ան մեղ զոհ, 
ո րը կորց րել է իր պատ մա կան հայ րե նի քի մեծ մա սը և կա րիք է զգում կա րեկ ցան քի: 
Չնա յած գրող նե րի հա յաց քը դուրս էր գա լիս ման կա կան հու շե րի, ե ղեռ նի և զին-
ված պայ քա րի ա ռան ձին դր վագ նե րի նկա րա գրութ յան սահ ման նե րից՝ ը նդ գր կե լով 
քա ղա քա կան ա վե լի լայն հա մա պատ կեր, պատ ճառ նե րի ու հետևանք նե րի ա վե լի մեծ 
շղ թա յակ ցութ յուն, այ նուա մե նայ նիվ ազ գա յին-ա զա տա գրա կան պայ քա րի, ֆի դա յա-
կան կռիվ նե րի հե րոս նե րի, ի նչ պես նաև ան կախ պե տա կա նութ յան թե մա յի՝ ա ռանց 
կա պանք նե րի, ա զատ ար ծար ծու մը գա ղա փա րա խո սա կան ա ռու մով շա րու նա կում էր 
մնալ չհայ տա րար ված ար գե լանք44։ 

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նի Ե ղեռ նի թե ման շո շա փող գոր ծե րի հիմ նա կան բո վան դա-
կութ յու նը կա րե լի է ձևա կեր պել Սիլ վա Կա պու տիկ յա նի «Մ տո րում ներ ճա նա պար հի 
կե սին» պոե մի « խա ղաղ վրե ժի» պատ գա մով՝ « Դու պի տի վրեժ առ նես ապ րե լով» 
կո չով, ո րը փաս տո րեն նաև ցե ղաս պա նութ յան հի շո ղութ յան բնա գա վա ռում տար վող 
պե տա կան գա ղա փա րա խո սութ յան քա ղա քա կա նութ յան գե ղար վես տա կան ձևա կեր-
պումն է ր45։ 

Հայ եկեղեցին և Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը նշելու խնդիրը  
1920-60-ական թվականներին

 Հա յաս տա նում իր հաս տատ ման ա ռա ջին ի սկ շա բաթ նե րից սկ սած՝ խորհր դային 
իշ խա նու թյունն ան հաշտ պայ քար էր մղում ե կե ղե ցու դեմ. բռ նա գրավ վե ցին ե կե-
ղե ցա պատ կան հո ղե րը, պե տա կա նաց վե ցին ե կե ղե ցուն պատ կա նող դպ րոց նե րը, 
թան գա րան նե րը, գրա դա րան նե րը, տպա րան նե րը, ըն դուն վեց հրա մա նա գիր (դեկ-
րետ) Էջ միած նի վան քի ար ժեք ներն ա ռգ րա վե լու մա սին և այլն։ Նման քա ղա քա կա-
նու թյան նպա տա կը ե կե ղե ցու քայ քա յումն էր, այն պի սի վի ճա կի մեջ դնե լը, որ չկա-
րո ղա նա ազ դե ցու թյուն ու նե նալ հայ բնակ չու թյան վրա ի նչ պես ե րկ րում, այն պես էլ, 
որ քան հնա րա վոր է, Սփյուռ քում46։ Հա յաս տա նում խորհր դային կար գեր հաս տատ-

44 Մարության Հարություն, Հայ ինքնության պատկերագրությունը։ Հատոր 1. Ցեղա սպա նու թյան 
հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը, Երևան, «Գիտություն», 2009, էջ 70։
45 Տե՛ս Կա պու տիկ յան Սիլ վա, Մտո րում ներ ճա նա պար հի կե սին, Երևան, 1961, էջ 112։ Պոե մում հե-
ղի նա կը կո տո րած նե րի թե մա յի վրա գրե թե չի ծան րա նում. Ե ղեռ նը նրա խորհր դա ծութ յուն նե րի ե լա-
կետն է, բայց ոչ ան մի ջա կան ա ռար կան։ Նրան ա վե լի շատ հե տաքրք րում է ազ գի անց նե լիք ու ղու 
խնդի րը, մաս նա վո րա պես, թե ինչ պես պետք է ժո ղո վուր դը վե րա բեր վի իր պատ մութ յան մութ է ջե-
րին։ Այս պատ գա մի քննարկ ման շուրջ տե՛ս Ե ղիա զար յան Ա. Կ., նշվ. աշխ., էջ 43, 44։ Տեր-Մի նաս-
յան Ա. Ա., «Սիլ վա Կա պու տիկ յա նի մտո րում նե րը ճա նա պար հի կե սին և հե տո», ԼՀԳ, 2001, թիվ 1, էջ 
180-185։
46 Մանրամասն տե՛ս Ղազախեցյան Վլադիմիր, «Կոմունիստական մենատիրության հաս տա-
տումը. Քաղաքականությունը կրոնի և եկեղեցու նկատմամբ». – Հայոց պատմություն, հ. IV, գիրք 
առաջին. Նորագույն ժամանակաշրջան (1918-1945 թթ.), հատորի պատ. խմբ. Վ. Ղազախեցյան, 
Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2010, էջ 446-451։
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վե լուց հե տո իշ խա նու թյուն ներն առ հա սա րակ չէին ան դրա դառ նում Մեծ ե ղեռ նի 
թե մա յին և դրա հի շա տակ մա նը։ Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կին Էջ միած նի զան գե րը 
վեր ջին ան գամ ղո ղան ջե ցին 1926 թ. ապ րի լի 24-ին. ՀԿ(բ)Կ ԿԿ-ի 1926 թ. օ գոս տո սի 
31-ի ո րոշ մամբ ե կե ղե ցու հետ հա րա բե րու թյուն նե րում իր ներ կա յա ցու ցիչ Ա րա մայիս 
Ե րզն կյա նին հանձ նա րար վեց « բա նակ ցու թյուն ներ վա րել կա թո ղի կո սու թյան հետ 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի (24 ապ րի լի) զո հե րի հի շա տա կի օ րը նշե լը վե րաց նե-
լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին»47։ Էջ միած նի հրա տա րա կած օ րա ցույց նե րում ապ րի լի 
24-ի մա սին հի շա տա կու մը 1926 թ. հե տո բա ցա կա յում էր, ը նդ հուպ 1964 թ.։

Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օրվա նշումը սփյուռքի հայկական 
համայնքներում 1920-60-ական թվականներին

1920-50-ա կան թթ. Կ.Պոլ սի և նոր ձևա վոր ված Սփյուռ քի գաղ թօ ջախ նե րում ապ րի-
լի 24-ի հի շա տա կու մը48 հիմ նա կա նում սգա հան դես նե րի տեսք ու ներ։ Սա կայն ժա մա-
նա կի ըն թաց քում փոխ վում է դրանց բո վան դա կու թյու նը, փոխ վում են դրանց ըն թաց-
քում հն չող ե լույթ նե րի շեշ տա դրում նե րը։ Այս պես՝ 1921 թ. Կ.Պոլ սում կա յա ցած սգա-
հան դե սի կազ մա կեր պիչ նե րը հայ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներն էին, զա նա-
զան մի ու թյուն ներ, ներ կա էին հայ-կա թո լիկ և հայ-բո ղո քա կան ե կե ղե ցու, նաև Հու-
նաց պատ րիար քա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, օ տար սպա ներ, մե ծա քա նակ ժո ղո-
վուրդ։ Սգա հան դե սը բաց վում է Շո պե նի մա հեր գով, ո րին ան մի ջա պես հա ջոր դում 
են քա ղա քա կան ե լույթ նե րը։ ՀՅԴ ներ կա յա ցու ցիչն (Ար սեն Մի քայե լյան) իր խոս-
քում հայե րի զանգ վա ծային ջար դե րի պատ ճառ նե րի վեր լու ծու թյու նից հե տո նշում է. 
«… մեր մեծ վրէ ժը պի տի ըլ լայ ա զատ ու ան կախ Հա յաս տա նի ստեղ ծու մը, որ պի տի 
ըլ լայ նաեւ ա մե նա մեծ յար գան քը՝ մեր նա հա տակ նե րու յի շա տա կին»։ Հա ջորդ ե լույ-
թում խո սե լով վշ տի և սգի մա սին, բայց և նկա տե լով, որ « մեր սու գը մեր զրահն է»՝ 
բա նա խո սը (Հ րաչ Ե րուանդ) միև նույն ժա մա նակ շեշ տում է հայե րի կեն սու նա կու-
թյու նը, ապ րե լու և ստեղ ծա գոր ծե լու ուժն ու կո րո վը, ո րը նաև զո հե րի պատ գամն է 
վե րապ րող նե րին49։ Նա մաս նա վո րա պես նկա տում է. «… մենք հոս չենք ե կած մեռ-
նող նե րը սգա լու, այդ ան մահ նե րը վերյի շե լու։ Ա նոնք մե զի սոր վե ցու ցին, թէ ի՛նչ-

47 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ. 6, թ. 72: Հղվում է ըստ Վիրաբյան Ամատունի, «Մեծ Եղեռնի հուշահա-
մալիրի ոդիսականը. Ազգային հուշարձան և խորհրդային իրականություն», Բան բեր Հայաստանի 
արխիվների, 2008, թիվ 1, էջ 292։ Հարությունյան Ավագ, Հայոց ցեղա սպա նու թյան 50-րդ տարելիցը և 
Երկրորդ Հանրապետությունը, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2015, էջ 15։ 
48 Հարցը շատ տարողունակ է, մինչդեռ մեր աղբյուր նե րի մեծագույն մա սը լոկ մամուլում տեղ գտած 
հիշատակումներն են։
49 Նմանատիպ մտքեր էին քարոզվում նաև «Առաւօտի» խմբագրականում։ Նշվում էր, որ վեց 
տարի առաջ այս օրը ««մարդիկ» դժոխքն երկիր փոխադրեցին, անոր մէջ նետեցին այս ցեղը և 
... կեցան դիտելու համար, թէ ինչպէս կը գալարուի ու կը չարչարուի, ու ինչպէ՛ս պիտի մոխրանայ 
Ան...»։ Սակայն հայ ժողովուրդը «վեր է մեռցնող բոլոր ուժերէն և կը ծիծաղի դժոխքի բոցերուն վրայ։ 
... Ականջ տուէք և պիտի լսէք մուրճին երգը. հայ աշխատաւոր բազուկը սկսած է արդէն շինել ու 
կերտել։ ... Ու ասոր համար է որ երէկուան տարելիցը իր լացնող վերյիշումներուն մէջ չկրնար խեղդել 
յաղթութեան ուրախութիւնը որ այս ցեղին կուրծքին մէջ կայ այս վայրկեաններուն»։ Ատրուշան Հ., 
Խաչելութեան ճամբուն վրայ, «Ա ռաւօտ. օրկան ազատական կուսակցութեան», 1921, 25 ապրիլի։ 
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պէս պէտք ե նք ապ րիլ։ … Այս ազ գը չմեռ նիր, ո րով հետև այդ ա րե ան ճամ բէն նոր 
մկր տուած դուրս ե կան Ո ւր ֆան, Հա ճը նը և Այն թա պը։ Ա նոնք ցոյց տուին թէ պատ-
րաստ են ի րենց գո յու թե ան պայ քա րը մղե լու»50։ Սգա հան դեսն ու ղեկց վում էր նա հա-
տակ ված գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ար տա սա նու թյուն նե րով ու եր գա սա-
ցու թյամբ, ո րոնք մեծ հուզ մունք էին պատ ճա ռում ներ կա նե րին։ Նույն կա ռուց վածքն 
ու նե ցող սգա հան դես է կա յա նում քա ղա քի մեկ այլ թա ղա մա սում ևս51։ 

1922 թ. հի շա տա կի օ րը Կ.Պոլ սում նշ վում է քա ղա քի Շիշ լի թա ղա մա սի ազ գային 
գե րեզ մա նա տա նը՝ ծաղ կա զարդ մի դամ բա րա նի մոտ, ո րը խոր հր դա նշում էր գե րեզ-
ման չու նե ցող նա հա տակ նե րին։ Դամ բա րա նի շուրջ բո լո րը կանգ նած էին որ բեր ու 
որ բու հի ներ, շա տե րը լաց էին լի նում։ Հո գե հանգս տի ա րա րո ղու թյա նը հա ջոր դում են 
բա նա խո սու թյուն ներ։ Վա հան Թո թո վենցն իր խոս քում նշում է, որ « …այ սօր ե կած 
ե նք խո նար հե լու « մեր մեծ մե ռել նե րու յի շա տա կին առ ջեւ. մենք կ՚ո գե կո չենք զա նոնք 
ի րենց մով ներ շն չուե լու հա մար։ Թշ նա մին կը կար ծէր գլ խա տել հայ ժո ղո վուր դը, 
մեռց նե լու հա մար ա նոր ըն դու նա կու թիւն նե րը։ Բայց ազ գե րը ի րենք ալ հիդ րա ներ 
են եւ կտ րուած գլուխ նե րուն տեղ նո րե րը կը ծնին»։ ՀՅԴ ներ կա յա ցու ցի չը (Յա կոբ 
Ա մա տու նի) նշե լով, որ հայ ժո ղո վուր դը « տուաւ ան հա մար զո հեր», միև նույն ժա մա-
նակ նկա տում է, որ « պայ քա րը դեռ կը շա րու նա կուի եւ հայ ժո ղո վուր դը կը հա ւա տայ 
միշտ, թէ յաղ թա նա կը ի րը պի տի ըլ լայ»։ Գե րեզ մա նա տա նը կա տար վում է հան գա-
նա կու թյուն տե ղում կա ռուց վե լիք « վեր ջին քա ռորդ դա րու ըն թաց քին նա հա տա կուած 
բո լոր Հայե րու յի շա տա կին ի յար գանս գե ղա րուես տա կան յու շար ձան մը կանգ նե-
լու հա մար», ո րը կոչ վե լու էր « Հայ ան ծա նոթ նա հա տա կին»։ Այդ օ րը քա ղա քի բո լոր 
ե կե ղե ցի նե րում կա տար վում են հան դի սա վոր պա տա րագ և հո գե հան գիստ, փակ էին 
բո լոր դպ րոց նե րը և ազ գային հաս տա տու թյուն նե րը52։ 

1923 թ. շատ փոքր հա ղոր դա գրու թյուն կա միայն ապ րի լի 24-ի « տո նի առ թիւ». 
նշ վում է, որ փակ էին ազ գային հաս տա տու թյուն նե րը և վար ժա րան նե րը, և որ 
թա ղային ե կե ղե ցի նե րում պա տա րագ և հո գե հան գիստ տե ղի ու նե ցան ժո ղովր դի ու 
դպ րո ցա կան նե րի ներ կա յու թյամբ53։ 1924 թ. ապ րի լի 24-ի տո նի (մե ռե լո ցի) առ թիվ 
Կ.Պոլ սի ե կե ղե ցի նե րում կա տար վում են ա րա րո ղու թյուն ներ, սա կայն պա կաս հան-
դի սա վո րու թյամբ54։ Մինչ դեռ « Ճա կա տա մար տի» ա ռաջ նոր դողն աչ քի է ը նկ նում յու-
րա հա տուկ կա ռու ցո ղա կա նու թյամբ, հա մա պա տաս խան եր կրի փո փոխ ված քա ղա-
քա կան ի րա վի ճա կին և գա ղու թի/ հա մայն քի շա հե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ-

50 Ազգային լուրեր. Երէկի սուգը, «Վերջին լուր. ամենօրեայ քաղաքական անկախ հայա թերթ» 
(Կ.Պոլիս), 1921, 25 ապրիլի, թիւ 2160։ 
51 Մանրամասն տե՛ս Ապրիլ տասնըմէկի սգահանդէսը. «Մեր մեծ վրէժը պիտի ըլլայ ան կախ 
Հայաստանի ստեղծումը», «Ճակատամարտ», 1921, 26 ապրիլի, նոր շրջան, թիւ 741/ 2562։ Հմմտ. 
Երէկուան սգահանդէսը, «Առաւօտ», 1921, 25 ապրիլի։ 
52 Մանրամասն տե՛ս Անհամար բազմութեան մը յուզիչ յարգանքը Ապրիլ 11-24ի սուգին առթիւ, 
«Ճակատամարտ», 1922, 25 ապրիլի, նոր շրջան, թիւ 1046։ Ազգային շարժում. Ազ գային տօնը Շիշլիի 
մէջ, «Երկիր. երեկոյեան քաղաքական օրաթերթ» (Կ.Պոլիս), 1922, 25 ապրիլի, թիւ 749։
53 Ապրիլ 11(24)ի տօնը, «Ճակատամարտ», 1923, 25 ապրիլի, նոր շրջան, թիւ 1356։ 
54 Հայկական կեանք. Ապրիլ 24ի տօնը, «Ճակատամարտ», 1924, 25 ապրիլի, նոր շրջան, թիւ 1663։
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տու թյան գի տակ ցու մով։ Նշ վում է, որ « Տա րե դար ձե րը թուա կան ներ են, պահ մը 
կանգ առ նե լու, ան ցե ա լը վեր լու ծե լու եւ վա ղուան հա մար մտա ծե լու»։ Փաս տո րեն 
ի րա վի ճա կին հա մա կերպ վե լու կոչ էր պա րու նա կում ա ռաջ նոր դո ղը. « Մե զի հա մար 
ու րիշ ե լք չկայ այ սօր, ե թէ ոչ ի նք նամ փո փում եւ աշ խա տանք։ Մեր ձեռքն է բա րե լա-
ւել կամ ա ւե լի մթա գնել մեր ճա կա տա գի րը։ ... Մե ռել նե րու յի շա տա կը յար գե լու 
հա մար, ա նօ գուտ է թուլ նալ հա ռա չանք նե րով, կամ ջղագրգ ռուիլ մե ղա դրանք նե րով։ 
Աշ խա տինք փր կել ա նոնց թո ղած ա ւանդ նե րը։ Որ բե րու եւ այ րի նե րու բազ մու թիւն մը 
ու նինք, և հա զա րե ակ ներ՝ ան ճար մնա ցորդ նե րու։ Մեր ճի տին պարտքն է խոր հիլ, 
տք նիլ, որ պէս զի ա նոնք չս տի պուին ա նի ծել ի րենց օ րե րը։ ... Ին չու՞, սու գի այս թուա-
կա նը ա ռիթ մը չըլ լայ որ ուխ տենք, օ րի նակ, ա մէն տա րի տա սը դպ րոց կամ ար հես-
տա նոց բա նալ, Հա յաս տա նի կամ գա ղութ նե րուն մէջ, իբ րեւ սր բա զան հա ղոր դու թիւն 
մը մե ռել նե րուն եւ ող ջե րուն մի ջեւ։ Մեր պատ մու թե ան ա մէ նէն մեծ մե ռե լո ցը՝ պէտք է 
ըլ լայ ոչ թե լա ցի, այլ ստեղ ծա գործ աշ խա տան քի խորհր դան շա նը»55։ 

1925 թ. ապ րի լի 24-ը որ պես սգա հան դես նշ վում է նաև Փա րի զում. ան վա նի հայ 
մտա վո րա կան նե րի (Լևոն Բա շա լյան, Ար շակ Չո պա նյան) ե լույթ նե րին հա ջոր դում 
են եր գե րի ու ե րաժշ տու թյան կա տա րում ներ, ար տա սա նու թյուն56։ Տա սը տա րի ան ց 
կա տար ված սգա հան դե սում բա նա խո սում են ճա նաչ ված մտա վո րա կան ներ Հրաչ 
Ե րուան դը և Շա հան Նա թա լին57։ Նույն օ րը սգա տո նով նշ վում է մեկ այլ ֆրան սիա-
կան քա ղա քում՝ Լի ո նում։ Սրա մա սին ծա նու ցող հոդ վա ծա գի րը ցա վով նշում է, որ 
« կու սակ ցա կան կր քերն ու սնա մէջ վէ ճե րը» մուտք են գոր ծում նաև ապ րի լյան սգա-
տո նի նշ ման մեջ58։ Նման խն դիր ներ է մատ նա ցույց ա նում նաև Ե գիպ տո սում լույս 
տես նող «Ա րաքս» օ րա թեր թը 1952-1955 թթ. « Մա հուան ար հա վիրք նե րը միա տեղ 
ճանչ ցած եղ բայր ներ այ սօր ան հաշտ թշ նա մի ներ են դար ձեր կու սակ ցա կան սին 
հա շիւ նե րու պատ ճա ռաւ, ու մեր ան մահ նե րու յի շա տա կին ո գե կո չումն ան գամ չեն 
զի ջա նիր միաս նա բար կա տա րել…»59։ 

Երկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ա վար տին լի բա նա նյան սփյուռ քի հայ-
կա կան կու սակ ցու թյուն նե րի մա մու լը, ան դրա դառ նա լով ապ րի լի 24-ի խորհր դին, 
հի շում է զո հե րին, գրում Ե ղեռ նի դր վագ նե րի մա սին, բայց և հույս է հայտ նում ար դա-
րու թյան հաղ թա նա կի մա սին, նշում է հայ ժո ղովր դի վե րապ րե լու կամ քը, նաև Հայ 
դա տի՝ ա րևմ տա հայ կա կան հո ղե րի ա զա տագր ման հար ցը։ Այ սինքն, սգալն ու ղեկց-
վում է պայ քա րի կո չով60։ Այս պես, 1947 թ. Բեյ րու թում ան ցկաց ված սգա հան դե սին, 

55 Մեր խօսքը. Մեռելոց, «Ճակատամարտ», 1924, 25 ապրիլի, նոր, շրջան թիւ 1663։
56 Հայ նահատակներու տարեդարձը, «Ապագայ. Քաղաքական եւ հասարակական շաբա թաթերթ» 
(Բարիզ), 1925, 25 ապրիլի, թիւ 24։ 
57 «Ապագայ», 1935, 24 ապրիլի, թիւ 129։ 
58 Վիշապազուն, Ապրիլեան երկրորդ սգատօնը Լիոնի մէջ, «Ապագայ», 1935, 26 ապրիլի, թիւ 131։
59 Արսամորդի, Մեծ սգատօնը, «Արաքս» (Ալեքսանդրիա), 1955, 23 ապրիլի, թիւ 14/1425։
60 Տե՛ս, օրինակ Ապրիլ 24, «Ազդակ» (Պէյրութ), 1945, 25 ապրիլի, թիվ 35/4186։ Կիւլեան Գրիգոր, Ապրիլ 
24, «Զարթօնք» (Պէյրութ), 1946, 25 ապրիլի, թիւ 2781։ Խմբագրական. Միլիոնաւոր նահատակներու 
յիշատակը, «Զարթօնք» (Պէյրութ), 1947, 5 ապրիլի, թիւ 147/3027։ «Արարատ» օրաթերթ ազգային-
քաղաքական-գրական, 1952, 24 ապրիլի, թիւ 3360։ 
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ո րին ներ կա էին Ան թի լիա սի կա թո ղի կո սու թյան Վե հա փա ռը, պե տա կան այ րեր, նաև 
խորհր դային դես պա նու թյան աշ խա տա կից ներ, ե լույթ է ու նե նում գրող Վա հե Վահ-
յա նը։ Իր խոս քում, կարևո րե լով ապ րի լի 24-ի տո նե լը ի բրև կորս տյան օր, բա նա-
խո սը նաև շեշ տում է. « Պի տի տօ նենք ապ րիլ 24ը նաև մեր ա պա գայ սե րունդ նե րուն 
հա մար, ո րոնք պի տի ներշն չուին նա հա տակ նե րու յի շա տա կով, բարձր գի տակ ցու թե-
ամբ աշ խա տե լու և հայ րե նիք կեր տե լու հա մար։ Մին չեւ ե րէկ ան մխի թա րե լի վիշ տի 
տօն մըն էր այս։ Այ սու հե տեւ ա նոր կը միաց նենք յաղ թա նա կի զգա ցու մը։ Վա ղը, մեր 
յա ջորդ նե րը զայն պի տի վե րա ծեն լրիւ յաղ թա նա կի տօ նին։ Ո րով հե տեւ ծրա գրուած 
էր մեր ար մա տա կան բնաջն ջու մը… բայց մենք յա ջո ղե ցանք վե րապ րիլ»։ Գրո ղը 
նշում է հայոց փր կու թյան գոր ծում Խորհր դային Ռու սաս տա նի դե րը հետևյալ ձևա-
կեր պում նե րով. «1920ին սա կայն ո ճի րը հա սած էր ամ բող ջա կան գոր ծա դրու թե ան 
կէ տին։ Այդ պա հուն հա սաւ ա հա հիւ սի սէն՝ ա զա տա րար ձեռ քը։ Շնոր հիւ այդ ձեռ քին 
և մա նա ւանդ շնոր հիւ մեր ներ քին հան ճա րին, հա ւատ քին, կեր տող ու ստեղ ծա գոր ծող 
ե ռան դին, ձա խո ղե ցան ջար դա րար նե րը, և մենք այ սօր ու նինք հայ րե նիք ու ստեղ ծա-
գոր ծող կե անք։ Ա ւե րակ նե րու տեղ կեր տած ե նք պա լատ ներ։ Ե րէ կի որ բե րը դար ձած 
են ա զատ հայ րե նի քի ա զատ ժո ղո վուրդ։ Այն քան ու ժեղ ե ղաւ մեր վե րա կանգ նու մը, 
որ կր ցանք քա ռորդ մի լի ոն մար տիկ ներ61 ղր կել մեծ պայ քա րին՝ ը նդ դէմ քա ղա քակր-
թու թե ան թշ նա մի նե րուն»։ Գրո ղը խոսքն ա վար տում է ցան կու թյամբ. «ար դա րու թե ան 
և խա ղա ղու թե ան ճամ բով հա տու ցուին մեր ի րա ւունք նե րը։ … Ո ւխ տենք մի լի ո նա ւոր 
նա հա տակ նե րու յի շա տա կին առ ջեւ՝ միա կա մօ րեն հե տապն դել մեր դա տը»62։

Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օրվա սգահանդեսներ/  
սգատոներ. եզրակացություններ և գնահատականներ

Այս պի սով, սգա հան դես նե րը կամ սգա տո նե րը Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի ի րա-
կա նաց ման ա ռա ջին ձևերն էին և Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ա վար-
տից ի վեր տեղ էին գտ նում ի նչ պես դա րեր շա րու նակ գո յու թյուն ու նե ցող հա մայնք-
նե րում, այն պես էլ հայ կա կան Սփյուռ քի նոր ձևա վոր վող գաղ թօ ջախ նե րում։ Դրանց 
նպա տակն էր նախ և ա ռաջ Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կը հար գե լը սգի ձևով. մար-
դիկ պար զա պես լաց էին լի նում. « …իւ րա քան չիւր վե րապ րող ու նէր մէ կէ շատ ա ւե լի 
կոր սուած ներ ու չէր կր նար աչ քե րէն հե ղե ղի պէս հո սող ար ցունք նե րուն կա թիլ նե րը 
դա դրեց նել զո վա նա լու հա մար վայր կե ան մը գէթ»63։ Սա կայն սգա հան դես նե րում 
մար դիկ ոչ միայն ան հա տա պես, այլև կո լեկ տիվ էին սգում ի րենց հա րա զատ նե րի ու 
բա րե կամ նե րի, հա րյուր հա զա րա վոր ան ծա նոթ զո հե րի կո րուս տը. կո լեկ տիվ, հա մա-
տեղ սու գը հո գե բա նո րեն թերևս ո րոշ չա փով թեթևաց նում էր կորս տի ծան րու թյու նը։ 
Սրան զու գա հեռ շեշտ վում էր ոչ թե լա ցի, այլ ստեղ ծա գործ աշ խա տան քի և այդ կերպ 
Ե ղեռ նի ուղ ղա կի հետևանք որ բե րի, այ րի կա նանց, ը նդ հան րա պես կա րո տյալ նե-

61 Հեղինակը նկատի ունի հայոց մասնակցությունը Երկրորդ համաշխարհային պատե րազ մին։ 
62 Նահատակաց յիշատակի հանդէսը, «Զարթօնք», 1947, 27 ապրիլի, թիւ 148/3028։
63 Նաճարեան Միհրան, նշվ. աշխ., էջ 18։ 
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րին զո րա վիգ կանգ նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Այդ պի սով, սգա հան դես նե րը նաև 
յու րա հա տուկ էթ նո միա վո րիչ գոր ծո նի դեր էին կա տա րում և օ տար նե րին էլ ցու ցում 
էին հայոց միաս նա կա նու թյու նը՝ թե կուզև հա մա տեղ սգա լու ձևով ար տա հայտ ված64։ 
Միաս նա կա նու թյան ցու ցա դր մանն էին ուղղ ված նաև հի շա տա կի օ րը հայ կա կան 
դպ րոց նե րի, ազ գային հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա տանք նե րի դա դա րե ցու մը, վա ճա-
ռատ նե րի փա կու մը։

Ս գա հան դես նե րի կա ռուց վածքն աչ քի էր ը նկ նում ո րո շա կի ը նդ հան րու թյուն նե րով. 
գլ խա վոր դե րա կա տա րու թյու նը պատ կա նում էր հոգևոր հայ րե րին (հո գե հանգս տի 
կարգ ե կե ղե ցում, եր բեմն՝ այ ցե լու թյուն գե րեզ մա նա տուն, հոգևոր բնույ թի դա սա կան 
և հայ կա կան ե րաժշ տու թյուն, հոգևոր եր գեր)։ Որ պես կա նոն, դրանց հրա վիր ված 
էին լի նում այլ քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցի նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ նույն պես. այս կերպ 
(նաև այլ ձևե րով) շեշտ վում էր զո հե րի քրիս տոն յա լի նե լու հան գա ման քը՝ որ պես 
զանգ վա ծային ջար դե րի պատ ճառ նե րից մե կը։ 

Ս գա հան դես նե րի մյուս մա սը ե լույթ ներն էին՝ նա հա տակ գրող նե րի ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րի ար տա սա նու թյուն, կազ մա կեր պու թյուն նե րի և քա ղա քա կան կու սակ-
ցու թյուն նե րի ա նու նից հն չող խոսք։ Մտա վո րա կան նե րի, հա մայն քային և քա ղա քա-
կան կու սակ ցու թյուն նե րի գոր ծիչ նե րի ե լույթ նե՛րն էին, որ վս տա հու թյուն ու հա վատ 
էին ներշն չում սգա հան դես նե րի մաս նա կից նե րին հայոց ա պա գայի հան դեպ։ Բո լոր 
բա նա խոս նե րը, որ պես կա նոն, նախ բա ցատ րում էին, թե ին չու է ան հրա ժեշտ հի շել 
և մաս նա վո րա պես հա մա տեղ հի շել նա հա տակ նե րին։ Ո ւնկն դիր նե րին մա տուց վում 
էր այն գա ղա փա րա խո սու թյու նը, թե առ կա է կապ զո հե րի և նրանց կյան քի գնով 
ստեղծ ված Հա յաս տա նի նո րաս տեղծ Հան րա պե տու թյան գո յու թյան փաս տի միջև։ 
Ե ղեռն ի րա կա նաց նող նե րին պա խա րա կե լուց զատ նշ վում էր, որ վրե ժը պետք է լի նի 
Հա յաս տա նի հզո րա ցու մը, ի սկ հայե րի հաղ թա նա կի դրսևո րում նե րից՝ ժո ղովր դի 
վե րապ րե լու կամ քը, ի նք նին վե րապ րե լու փաս տը։ Ան կախ ե լույթ ու նե ցող նե րի կու-
սակ ցա կան պատ կա նե լու թյու նից՝ նպա տակ էր հռ չակ վում նաև շա րու նա կել Հայ 
դա տի հե տապն դու մը, այն է՝ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հո ղե րի վե րա դար ձը հայ 
ժո ղովր դին։ Հայե րի՝ պայ քա րող լի նե լու հան գա ման քը եր բեմն դրսևոր վում էր նաև 
սգո եր թե րում հայ զին վո րա կան նե րի, ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րի հե րոս նե րի 
շեշտ ված մաս նակ ցու թյամբ։

Ս գա հան դես նե րին, որ պես կա նոն, հրա վիր ված էին լի նում օ տա րազ գի հյու-
րեր՝ ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ ներ, բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան ներ, դի վա նա գի տա-
կան կոր պու սի ներ կա յա ցու ցիչ ներ։ Այս կերպ հա մեստ փորձ էր ար վում դուրս գա լու 
Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի սգա հան դես նե րին բնու թա գրա կան նեղ, լոկ ներ հա մայն-

64 Հմմտ. Միհրան Նաջարյանի դիտարկումը ՀԲԸՄ հիմնադիր, Փարիզի խաղաղության կոն-
ֆերանսում արևմտահայ պատվիրակության ղեկավար Պողոս Նուբար Փաշայի մահ վան կապակ-
ցությամբ (1930 թ.) Բեյրութում անցկացված սգահանդեսի առիթով. «…համազ գա յին այս մեծ սգա-
հանդէսը պիտի մնայ մեր պատմութեան մէջ բացառիկ և աննախընթաց ե րե ւոյթ մը, որովհետև 
անզուգական մեծ բարերարին մահովը կարծեցեալ անմիաբան հայ ժողովուրդը անգամ մը ևս իրարու 
մօտ կու գար, անգամ մը ևս իրարու հետ ձեռք ձեռքի ան կեղծ սեղմումներ կ’ունենար, և անգամ մը 
ևս մէկ սիրտ մէկ հոգի միասնականօրէն և միա համուռ կերպով կը ներկայանար իր ժողովուրդին»։ 
Նաճարեան Միհրան, նշվ. աշխ., էջ 79։
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քային մի ջո ցա ռում լի նե լու կեր պա րից, հան րայ նաց նե լու այն և մա տու ցե լու այդ ի րո-
ղու թյու նը քո բնա կու թյան ե րկ րի քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյա նը։ Ժա մա նակ 
ան ց՝ 1965 թ.-ից հե տո, ե րբ Մեծ ե ղեռ նի մի ջազ գային ճա նաչ ման ու դա տա պարտ ման 
հար ցը դար ձավ քա ղա քա կան գոր ծոն, նման մաս նակ ցու թյուն նե րին ար դեն տր վում 
էր ա վե լի մեծ նշա նա կու թյուն։

FORMATION, DEVELOPMENT AND CURRENT STATE OF THE ARMENIAN 
GENOCIDE VICTIMS REMEMBRANCE DAY (PART 1)

Harutyun Marutyan

SUMMARY

The 24th of April is not merely a Memorial Day of the Armenian Genocide victims. It is 
one of the most important and unique elements of the Armenian identity that unifies all 
Armenians through invisible links. The Memorial Day has been shaped in the course of 
many political twists and turns and even a century later the shades of its meaning are 
still discussed in wide social and professional circles. Observation of the Memorial Day, 
remembrance of the victims, reminiscences of the Genocide during one day’s event 
embodies and reflects the current state of the society, i.e. it is the summary of the reality, 
concepts, policy and propaganda actual at the given moment.

The first forms of observation of the memory of the Genocide victims after WW1 both 
in the Armenian communities existing for centuries and in the newly established ones in 
Diaspora were the ceremonies of mourning the memory of the Genocide victims. They 
were organized first of all for remembering the Genocide victims in the form of mourning.

However during such ceremonies people bemoaned their dearest not in private 
but collectively mourned the loss of hundreds of thousands. Psychologically collective 
mourning ceremonies to some extent relieved the feeling of loss. Alongside, they 
emphasized the necessity of supporting the orphans, widows and generally those in need 
as a direct consequence of the Genocide by means of creative work, and not weeping. 
Thus, the mourning ceremony played the role of a specific factor of ethnic consolidation 
that demonstrated the unity of Armenians even if it was just mourning. Unity was 
demonstrated also through the shutdown of Armenian schools, institutions and shops on 
Memory Day.

There were certain commonalities in the structure of the mourning ceremonies: the 
main actors were the clergy (service for the dead at the church, sometimes a procession 
to the cemetery, classic and Armenian spiritual music and chants). As a rule, the 
representatives of other Christian Churches were also invited thus stressing the Christian 
origin of the victims as one of the reasons of mass slaughter.

The next part of these ceremonies consisted of reciting the works of victimized 
writers, speeches of the representatives of various organizations, parties or intellectuals, 
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which inspired the audience with confidence and trust in the future of the Armenians. 
As a rule all speakers would first explain why it was necessary to remember and, 
particularly, the necessity of collective remembrance of the victims. The audience was 
indoctrinated by the ideology to establish the connection between the victims and the fact 
of the existence of the newly established Republic of Armenia at the cost of their lives. In 
parallel with defaming the perpetrators of the Genocide, the strengthening of the Republic 
of Armenia was pointed as a revenge and the Armenian victory should manifest in its 
will to revive, in survival itself. The fact that Armenians were fighters was sometimes 
demonstrated through emphasized participation of the Armenian servicemen and heroes of 
self-defense in the mourning processions. 

As a rule the representatives of foreign Churches, high rank foreign servicemen and 
members of the diplomatic missions were invited to the mourning ceremonies. It was a 
modest attempt to make the narrow, merely community event of the Genocide victims 
remembrance publicly known and make the citizens of the countries of their residence 
acknowledge that reality.

Key words: Armenian Genocide, Armenian Genocide Victims Remembrance Day, 
mourning, mourning ceremony.

ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ДНЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ  
ГЕНОЦИДА АРМЯН (ЧАСТЬ 1)

Арутюн Марутян

РЕЗЮМЕ

24 апреля – не только день памяти Геноцида армян. Этот день является одним из тех 
важнейших и единичных элементов армянской идентичности, который невидимыми 
нитями обúединяет всех армян. Формирование дня памяти проходило через 
многочисленные политические перипетии. День памяти – это воплощение уровня 
наличия памяти о гено циде в однодневном событии, т.е. итог реалий и представлений 
проводимой политики и про паганды, существующих на этот день.

Траурные мероприятия – это первые формы организации памятных по ми новений, 
которые после окончания Первой мировой войны проводились как в общинах, сущест-
вующих столетиями, так и в формирующихся колониях армянской диаспоры. Их 
целью было в первую очередь выразить скорбь и почтить память жертв геноцида. 
В этих траурных мероприятиях люди скорбели о смерти своих близких и родных, 
а также о сотнях тысяч незнакомых жертв не только персонально, но коллективно, 
что определенным образом облегчало тяжесть потерь. Параллельно этому 
подчеркивалась необходимость поддержки сирот, вдов, и вообще нуждающихся в 
помощи не путем скорби, а путем созидательного труда. Та ким образом, траурные 
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памятные мероприятия играли своего рода этнообúединительную роль, иностранному 
же окружению они демонстрировали обúединение армян, хотя и выраженное в 
совместной скорби. Проявлением обúединенности в день памяти были также отмена 
занятий в армянских школах, прекращение работ национальных учреждений, 
магазинов и т.п.

Структура памятных мероприятий выделялась определенной общностью: 
главная роль принадлежала духовным отцам, как правило, приглашались также 
представители дру гих христианских церквей, т.е. подчеркивалась христианская 
принадлежность жертв как од на из причин массовой резни. 

Другая часть памятных мероприятий – чтение стихов погибших поэтов, речи от 
имени различного рода организаций и политических партий. Именно выступ ления 
представителей интеллигенции, деятелей общин и партий придавали участникам 
памятных мероприятий веру в будущее армянства. Все докладчики, как правило, вна-
чале обúясняли, зачем нужно вспоминать и, в частности, совместно вспоминать о 
жертвах мас совой резни. Присутствующим представлялась концепция существования 
связи между жертвами и фактом наличия созданной ценою их жизни Армянской 
республики. Помимо жесткой критики тех, кто осуществил резню, акцентировалось, 
что местью должно быть уси ление Армении, а проявлением победы армян – воля 
народа к выживанию, сам факт выжи ва ния. Участие в скорбных шествиях армянских 
военных деятелей, участников боев самообороны было обусловлено желанием 
представить армян как борющийся народ.

На траурные шествия, как правило, приглашались представители широких кругов 
общественности страны проживания – церковные деятели, высокопоставленные 
военные, представители дипломатического корпуса. Этим делалась также скромная 
попытка выйти за узкие, внутриобщинные рамки этих мероприятий.

Ключевые слова: Геноцид армян, день памяти жертв геноцида, скорбь, памят ные 
мероприятия. 


