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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՍԻՄՈՆ ԶԱՎԱՐՅԱՆ
Մահվան 100-ամյակի առթիվ

Սիմոն Զավարյանը ծնողների հետ*

* Լուսանկարը ըստ՝ Վ. Զավարյան, Սիմոն Զավարյան, Եր. 2000, էջ 7:
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«Նա գալիս էր հին, հեռավոր դարերից,
Պատմուճանը փոշիներով թաթավուն.
Մուճակները պատառ-պատառ քարերից,
Ճակատը բաց՝ ցուրտ հովերուն, արևուն»1։ 

Ավետիք Իսահակյան 

 ԶԱՎԱՐՅԱՆԻ ՈԳՈՒ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ*

Զավարյանի ոգին հին է՝որպես թշնամու սրից փրկված հայ ազնվա-
կանության մնացորդացի գենետիկ որակների խտացում, բայց միա ժա-
մանակ նոր է՝ իբրև Հայաստանի որոշակի երկրամասում անաղարտ 
կեր  պով պահպանված հայոց ինքնության վերաիմաստավորում՝ 19-րդ 
դա րին բնորոշ արժեհամակարգի միջոցով։ 

Նման գենետիկ ու միաժամանակ էթնիկ հիշողության հստակ շղթայի 
անհայտ մնալու փաստը մինչ օրս թույլ չի տվել բացահայտել զավար-
յանականության հայկական արմատները, որոնք որոշ հետազոտողների 
մոտ շարունակում են քողարկվել Մ. Բակունինի և հեղափոխական նա րոդ -
նիկության այլ տեսաբանների բարդ հարցադրումների լաբիրինթո սում։ 
Մինչդեռ ՀՅԴ խիղճը պետք է ունենար սեփական հիմքի վրա խարս խվող 
ազգային որակների որոշակի համակարգ, որն էլ մեզանում «պտուղ տվեց» 
հայկական ավանդույթին իր հոգեհարազատության պատ ճառով։

Զավարյանի ոգին Հայոց ազգային Մեծ ոգուց բխող այն բյուրեղյա մաք-
րության աղբյուրն էր, որը օտարի տիրապետության շրջանում սեղմ վելով 
Լոռվա անդնդախոր ձորերում ու կիրճերում, Հայոց ազատության ար շա լույ-
սին դուրս եկավ այնտեղից՝ ազգին հիշեցնելով իր ոգեղեն նկա րագիրը։ 
Զա վարյանի նման անհատականության բնավորու թյան ու խառն վածքի 
տիպական գծերը կարող էին դարերով վերամարմն ավորվել իր հայկական 
դիմագիծն անաղարտ պահած ա՛յն երկրամասում, որի կռի վը սե փական 
ինքնության համար խորհրդանշել է մեր ոգու պատ  մության անընդհա-
տությունը։ 

Երբեմնի հզոր Մեծ Հայքի բզկտված մարմնից առանձնանալով ու 
կարծ րանալով՝ հայկական ինքնության պահապան հոգևոր ամրոցի գոր-
ծառույթները մեր երկրի հյուսիսում՝ Գուգարաց աշխարհում, միջնադա-
րից իր վրա էր վերցրել «Լոռի» հասկացության մեջ ամփոփված նվիրա-
կան հողակտորը, որը ոչ թե ֆիզիկական-աշխարհագրական, այլ հոգևոր-
բարոյական սահման է դրել օտարամուտ թափանցումների առջև։ 

Այստեղ միջնադարում մեզ նետված մարտահրավերն ավելի շատ 

*Ընդունվել է տպագրության 14.12.2013։
1 Ավետիք Իսահակյան, Սիմոն Զավարյանի հիշատակին, «Երկերի լիակատար ժողովածու 
14 հատորով», հատ. 1, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2003, էջ 403:

ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ
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Ըհոգևոր, քան ֆիզիկական բնույթ ուներ, ուստի Տայքի ու Գուգարքի բա-

զում գավառների2 բյուզանդական և ապա վրացական ուղղափառու թյան 
գրոհին կուլ գնալու արդյունքում հյուսիսում մեր պատասխանը նույն-
պես պետք է դրսևորվեր ազգային կամքի ոգեղեն կերպավորումների 
տեսքով։ Հետագայում գիտականորեն հիմնավորված մարտա հրավեր-
պատասխան շարքերի միջոցով այստեղ արտաքին ներ գործու թյունը 
ազգի կենսունակության ««ներքին ստեղծագործական ազդակը» վերա-
ծում էր մշտական խթանի, ինչը նպաստում էր պոտենցիալ կերպով 
հնարավոր ստեղծագործական վարիացիաների իրացմանը»3, այսինքն՝ 
հայոց քաղաքակրթական դիմադրողականության մեծացմանը։ 

Այս գործընթացի հիմքերը դրվեցին դեռևս խոր միջնադարում, երբ իր 
հայրենի Գուգարաց աշխարհը ծվատող բյուզանդական ուղղափառու-
թյան թափանցումների առաջն առնելու համար Հովհաննես Գ Օձնեցի 
(Հովհան Իմաստասեր) կաթողիկոսը (717-728 թթ.) կազմեց մեր եկեղեցու 
սկզբունքներն ամփոփող «Կանոնագիրք Հայոց»-ը4։ Նրա անանց գա -
ղափարների և Լոռվա փառահեղ վանքերը համալսարանների վերա ծած 
դարավոր իմաստնության միջոցով Գուգարաց աշխարհի այդ կեն սունակ 
միջուկը դարձավ անանցանելի պատնեշ բյուզանդական և ապա վրա-
ցական հոգևոր թափանցումների առջև՝ վերածվելով հայոց հոգևոր ամ-
րոցի։ Այստեղ խցկված և Հայոց տաճարների մի մասը (Խուճապ, Ախ թալա 
և այլք) բռնազավթած քաղկեդոնականության դեմ դարավոր պայ քարում 
Սբ. Էջմիածնի աջակցությամբ ամրապնդված հայկական ոգին պահ-
պանեց իր նախ նական, անաղարտ ամբողջականությունը, ինչը պայ մա-
նա վորված էր մարտահրավերի բնույթին՝ հոգևոր ուծացման պար տադ-
րանքին տրված պատասխանի համիմաստությամբ։ 

Ժամանակի ընթացքում այն կերպավորվեց հոգևոր ամրոցների վե-
րածված Լոռվա վանքերի ու եկեղեցիների, նրանց կողմից սրբադասված 
հավատի նահատակների գերեզմանների ու մասունքների5, թշնամու կող  -
մից խորտակված բերդերի հետ կապվող՝ սերունդների անխաթար հի-
շողության տեսքով, որին գումարվեց բնության ու մարդու ներ դաշ նա-
կության վրա հիմնված հայոց հայրենիքի այդ փոքրիկ անկյունի հան դեպ 
պաշտամունքի հասնող սերը։ Դա է պատճառը, որ ի տարբերություն 

2 Ավելի մանրամասն տե՛ս «Վէմ»-ի ներկա համարում հրապարակվող Արման Ս. Եղիա-
զար յանի «Բագրատունիների վրացական թագավորության ձևավորման գործընթացը...» 
հոդվածաշարի երրորդ և վերջին մասը։
3 Քաղաքակրթությունների ներքին ստեղծագործական ազդակների արթնացման մեջ ար-
տաքին մարտահրավերի դերի մասին այս դրույթների ամփոփ շարադրանքը տե՛ս http։//
gumilevica.kulichki.net/Toynbee/Toynbee104.htm։ Իսկ մարտահրավեր-պատաս խան 
շարքերի մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Тойнби А. Постижение истории. М. 1996.
4 Մի՞թե պատահականություն է, որ Հովհաննես Օձնեցու «Կանոնագիրք Հայոց»-ի ազ-
գա պահպան բովանդակությունը Նոր ժամանակներին բնորոշ հեղափոխականության ազ-
գապահպան գործառույթով փոխարինեց ՀՅԴ կանոնագրի հիմնաքարը կազմող «հավատո 
հանգանակի» հեղինակը` նրա հայրենակից Սիմոն Զավարյանը։
5 Դրանցից մեկն էլ իր կյանքն իբրև ճգնավոր ավարտած Հովհաննես Օձնեցու՝ Արդվիում 
գտնվող գերեզմանի հողաթումբն էր, որը 19-րդ դարի ճանապարհորդների վկայությամբ՝ 1200 
տարվա ընթացքում հասցրել էր հիմնովին մաշվել, որովհետև գյուղացիները հավատալով 
նրա կենարար ուժին՝ բուռ առ բուռ տարել էին հողը։ Մասունքների ու սրբությունների 
ազգապահպան գործառույթի մասին տե՛ս «Վէմ»-ի ներկա համարում հրապարակվող 
Աստղիկ Ա. Բաբաջանյանի «Հովհաննես Մկրտչի Աջով խաչ-մասունքարան» հոդվածը։
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թշնա մական շրջապատում կղզիանալու արդյունքում դարեր շարունակ 
արյունալի գոյամարտեր մղած հայոց ինքնության ֆիզիկական ամ րոց-
ների (Զեյթուն, Արցախ և այլք)` մեր ազգովին կոտորակվելու միան գա-
մայն օրինաչափ արդյունք հատվածականությունը Լոռիում չքաղաքա-
կանացվեց և մնաց իբրև հայոց ոգու անխաթար ամբողջականության 
մշա կութային մանրակերտ, որը թեև տեղային էր իր արտաքին ձևի 
մեջ, բայց ամենևին էլ տեղայնական չէր իր ներքին բովանդակությամբ։ 
Ուստի Հայոց ազգային ոգու այս խտացումը Նոր ու Նորագույն ժամա-
նակ ներում փարաջանովյան «Նռան» նման պիտի պայթեր մշակութային 
հզոր բռնկումների տեսքով։ Նրա ներդաշնակ ամբողջականությունից 
իրենց ոգու մկրտությունը ստացան սայաթնովաները6, թումանյանները, 
փարաջանովները և բազում այլ արվեստագետներ, որոնց՝ բոլոր հայերի 
համար ընկալելի լինելու իրողությունը հիմնված էր հայոց ամ բողջական 
ոգու հարազատ արտացոլման փաստի վրա։ 

Լոռվա լեռներում անխաթար մնացած մեր ոգու ամբողջականությունից 
էր բխում պետականության կորստից հետո մեզանում խախտված՝ ընդ-
հանուրի բարօրության և հավաքական շահի սուր զգացողության պահ-
 պանումը, անզուսպ նյութապաշտության հայկական ձեռքբերովի արատին 
փոխարինող «մի կտոր չոր հացի» Աստծո պարգև լինելու հա մոզմունքը, 
օտար բռնապետի առջև խոնարհվելով ու ստելով՝ սեփական գոյությունը 
պահպանելու սովորույթին հակասող անսահման միամտու թյունն ու 
ազնվությունը և վերջապես՝ «տիեզերքի մեծ հոգու հետ» երկ խոսության 
սկզբունքից բխող թումանյանական բարությունն ու բարի գործերի 
պաշ տամունքը։ 

 Հայկականության մշակութային մանրակերտը դարձած երկրամասում 
ծնված պատանի Զավարյանը ոչ միայն խորապես յուրացրել էր ամբող-
ջական հային ի սկզբանե բնորոշ արժեքների այս ողջ գունապնակը, 
այլև հոգեպես վերապրել էր հարազատ երկրամասին միջնադարում և Նոր 
ժամանակների արշալույսին բաժին ընկած ողբերգական ու հերո սական 
պատմության այն դրվագները, որոնք մինչ օրս հանդիսանում են Լոռվա 
հաջորդական սերունդների կենդանի հիշողությունը։ Նա իր հոգու ծալ-
քերում զգացել էր 17-18-րդ դարերում այստեղ տեղի ունեցած կո տորածների 
ու հայրենազրկման ողջ դառնությունը, որոնք շահաբբաս յան «մեծ սուր-
գունից» մինչև Օսմանյան կայսրության դրդմամբ 1730-ա կան ներից սկսված 
լեզգիների արշավանքները բզկտել էին այդ հպարտ երկ րամասը։ Բայց 
Լոռին նաև վերապրելու կենդանի օրինակ էր դարձել դեռևս ստրկության 
մեջ տառապող հայրենի հողի մյուս հատվածների համար, որովհետև իր 
բարձունքներում ծվարած վանքերի ոգեղեն ուժին գումարել էր Լոռվա 

6 Մի՞թե պատահականություն է, որ մորական կողմից Սայաթ-Նովան՝ Սանահինի, իսկ 
Փարաջանովը՝ Հաղպատի, այսինքն՝ Լոռվա երկու խոշորագույն տաճարների պահա-
պան գյուղերի զավակներ էին: Իսկ Սայաթ-Նովայի ու Թումանյանի և Թումանյանի ու 
Զավարյանի հոգևոր հարազատությունը ավելի քան ակնհայտ է և անվիճելի։ Վերջին 
իրողության և զավարյանական հայրենապաշտության առավել տի պական դրսևորումների 
մասին տե՛ս «Վէմ»-ի Հավելվածում հրա պարակվող՝ Սուսաննա Գ. Հով հաննիսյանի «Հով-
հաննես Թումանյանը և Սիմոն Զավար յանի գաղափարական ժա ռան գությունը» ուսում-
նասիրությունը։
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քաջերի7՝ 18-րդ դարի երկրորդ կեսի ու 19-րդ դարասկզբի անօրինակ 
պայքարի ու ինքնազոհության ոգին։ 

Ո՛չ միայն Զավարյանի ոգու խանձարուրը դարձած երկրամասին, այլև 
նրա անմիջական նախնիներին առաջինն էր բաժին ընկել նաև կոտո-
րածներից ու տեղահանություններից հետո հարազատ բնօրրանը լքելու 
և օտար միջավայրերում ձուլվելով՝ անհայտության գիրկն անցնելու՝ 
ողջ ազգին սպառնացող վտանգը։ Ուստի 18-րդ դարի 30-ական թվա-
կաններից սկսված լեզգիների արշավանքների շրջանում լքելով Հյուսի-
սային Լոռիում հրդեհի մատնված իրենց Գիլիգդակ կալվածքը` նրա 
նախնիները հրաժարվել էին Զավարյան-Զավրիևների տոհմի8 մյուս ճյու-
ղերի նման Թիֆլիսում կամ մեկ այլ ապահով վայրում թաքնվելու և սե-
փական անվտանգության ու բարեկեցության դիմաց օտարի հողում 
փախս տականի վերածվելու հեռանկարից։ Ընդհակառակը՝ Լալվարի 
հյու  սիսային փեշերից իջել էին Հայաստանի խորքերը՝ լեռներով ու ան-
տառ ներով պաշտպանված Լոռու կենտրոնական հատվածը և հաստատ-
վելով Այգեհատ գյուղում՝ հանդիպել մեկ այլ ազնվականական տոհմի՝ 
Շահվերդյանների ներկայացուցիչներին։ Նրանցից ծնված պատանին ոչ 
միայն մանուկ հասակից մտովի վերապրել էր Լոռու անդնդախոր ձո-
րերում ծավալված անհավասար կռիվների՝ սերնդեսերունդ պատմվող 
մանրամասները, այլև իր աչքով էր տեսել հարազատ լեռների քարանձավ-
ները (էրերը) պատերով ամրացրած և ապաստարաններ դարձրած սե-
փական հայ րենակիցների համառության քարեղեն կոթողները, որոնցից 
մինչ օրս ցորենով լի կարասներ են հայտնաբերվում։ Սա հայ ազա տա-
մարտի ծննդից շատ առաջ ուրվագծված ապագա արհավիրքների յուր-
օրի նակ «մանրակերտն» էր՝ իր «կոտորած», «տեղահանություն» և 
«հայ րենա զրկում» բաղադրիչներով և իհարկե՝ դրանց հակադրած բա-
րոյական կամ քի անօրինակ խոյանքներով։

Հայրենազրկման արհավիրքը հաջողությամբ վերապրածների ժա-
ռան գը իր հոգու խորքում ամբարել էր Հայոց պատմության անընդհա տու-
թյան տարաժամանակյա հարթությունից բխող ուսանելի դասերը յուրա-
քանչ յուր կոնկրետ դարաշրջանում համաժամանակյա հարթություն տեղա-
փոխող պայ քարի ու ինքնազոհության ավանդույթները, որպեսզի դրանք 
փոխանցի 19-20-րդ դարերի սահմանագծի հայկական գոյա մար տերին՝ 
իբրև ՀՅ Դաշնակցության ազգային-բարոյական արժեքների պա  հապան։ 

Այսպիսով՝ Զավարյանի ոգու խանձարուրը միջնադարում Հայոց ամ-
բողջական ոգու մանրակերտի վերածված Լոռին էր։ Քիչ անց նրա քա-
ղաքական կամքի դարբնոցները դարձան արևելահայոց մշակութային 
մայրաքաղաք Թիֆլիսը և Զավարյանին համամարդկային գաղա փար-
ներով ու գիտական խոր գիտելիքներով զինած՝ Մոսկվայի Պետրովյան 
ակադեմիան։ Վերջին երկուսը նրան հարստացրին 19-րդ դարի ազա-
տագրական շարժումների փորձի իմացությամբ և միաժամանակ՝ ռու-

7 Նրանցից մեկը՝ այգեհատցի Պապե Շահվերդյանը, Զավարյանի մոր նախնիներից էր։ 
Նրա մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Էդվարդ Սարգսյան, Լոռվա քաջերը. Խուդին, Ջիլավը 
և մյուսները, Եր., «Նաիրի», 1993։
8 Ավելի մանրամասն տե՛ս Սերգեյ Կ. Զավրիևի և Սոնյա Ս. Միրզոյանի «Զավարյան-
Զավ րիևների տոհմագրությունը։ Հյուսիսային Լոռու (Սոմխեթի) հայ ազնվականության 
շառավիղները» հոդվածը («Վէմ», 2009, N 2)։
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սական նարոդնիկության բարոյաքաղաքական արժեքների քուրայում 
հղկեցին, փայլեցրին և անցյալի փոշուց ձերբազատեցին զավարյանական 
ոգին, բայց չփոխեցին նրա էությունը՝ Զավարյանին դարձնելով Նոր 
ժամանակների համար խիստ սակավաթիվ՝ ամբողջական հայի արքե-
տիպերից մեկը։ Դա է պատճառը, որ ազատագրական պայքարի ոգորում-
ների մեջ գտնվող 20-րդ դարասկզբի արևմտահայության համար9, իսկ 
հետագայում էլ՝ սփյուռքյան միջավայրում, Զավարյանի կերպարն ավելի 
հոգեհարազատ էր և է՛, քան համեմատաբար ապահով կյանքով ապրող 
արևելահայ ու ներկա հայաստանյան իրականության մեջ։

Այս իրողությունը գալիս է ապացուցելու, որ Զավարյանի ոգին ամբող-
ջական էր ոչ միայն Լոռու հաջորդական սերունդներով կերպա վորված 
տարաժամանակյա շղթայի անընդհատությամբ, այլև համաժամանակ-
յա հարթության վրա ձեռք բե րած համահայկական ընդգրկումով։ Այն 
միջնադարում ու Նոր ժամա նակների արշալույսին բազմիցս արդեն 
մարմն ավորվել էր հայկականու թյան արժեհամակարգը անաղարտ կեր-
պով պահպանած Լոռվա բարձ րաբերձ լեռներում ու անդնդախոր ձո-
րերում, որպեսզի համապատասխան միջավայրի ու պայմանների առկա-
յության դեպքում ծաղկի ու բացվի՝ ընկալելի դառնալով հայ ժողովրդի 
բոլոր հատվածների համար։ 

Ուրեմն` թեև Լոռին Զավարյանի ոգու պահապան-խանձարուրն էր, 
բայց նրա ամբողջական ոգու հայրենիքը Ամբողջական Հայաստանն 
էր։ Եվ կարծես զգալով մոտալուտ վտա ն գը՝ Մեծ եղեռնի նախօրեին Զա-
վարյանը ոտքով շրջեց անցյալի կեն դանի հիշատակները վառ պահած 
Հայաստանի արևելյան ու արևմտյան հատվածներով՝ Արցախից մինչև 
Տարոն ու Կիլի կիա և դար ձավ հայոց հայրենապաշտության ոգեղեն կեր-
պա վորումը: Նրա պայծառ ոգին մինչ օրս էլ սավառնում է մեր հայազրկված 
հայրենիքի լեռների ու ձորերի վրա՝ Հայաստանում ու Սփյուռքում ապրող 
ներկա սերնդին հի շեցնելով իր երազանքն ավարտին հասցնելու պատ-
գամը...

Զավարյանի հայրենապաշտ ոգու նորովի ընկալման, նրա պայծառ 
հիշատակն ամբողջացնող քաղաքական, գիտական, մանկավարժա-
կան գործունեության տարբեր դրվագների բացահայտման, ժամանակա-
կիցների գնահատումների ու արժևորումների վերլուծության ու դեռևս 
անտիպ մնացած զավարյանական նշխարների հրապարակման համար 
ընթերցողի դատին ենք հանձնում «Վէմ» հանդեսի ներկա ընդարձակ 
Հավելվածը, որում հիմնականում տեղ են գտել 2013 թ. հոկտեմբերի 23-
ին ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում կայացած մեկօրյա, բայց 
խիստ հագեցած Գիտական նստաշրջանի նյութերը։

Գ. Խ.

MOTHERLAND OF ZAVARYAN’S SPIRIT
G. Kh.

9 Ավելի մանրամասն տե՛ս «Վէմ»-ի ներկա Հավելվածում հրապարակվող՝ Ալա Ա. Խա ռատ-
յանի «Զավարյանի կերպարն արևմտահայ գրականության մեջ» հոդվածը»։ 


