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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ՎԱԶ ԳԵՆ Ա Ա ՄԵ ՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱ ԹՈ ՂԻ ԿՈ ՍԻ 
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ ԵՎ ԳԻ ՏԱՄ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ  

ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՐ ՑԻ ՇՈՒՐՋ

 Հայոց ազ գային մե ծե րի ա ստ ղա բույ լի 
մեջ կան նվի րյալ գոր ծիչ ներ, ով քեր տա կա
վին կեն դա նու թյան օ րոք ան վե րա պա հո րեն 
ոչ մի այն ար ժա նա ցել են մեր ժո ղովր դի խո
րա գույն հար գան քին ու ան կեղծ սի րուն, այլև 
սր բաց վել նրա կող մից:

 Այդ ոչ բազ մա քա նակ փա ղան գի մեջ 
իր բա ցա ռիկ, ու րույն տեղն է զբա ղեց նում 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Վազ գեն Ա Ա մե նայն Հայոց կա
թո ղի կո սը, ո րի կյանքն ու գոր ծը մարմ նա վո
րում է մի ո ղջ դա րաշր ջան՝ իր ան վի ճե լի նվա
ճում նե րով և տա րա մերժ հա կա սու թյամբ: 
Նրա կեր պա րը դար ձել է մեր պե տու թյան 
նո րա գույն ժա մա նակ նե րում հայոց հոգ ևոր 
հով վա պե տի ան զու գա կան կա տա րե լու թյան 
խորհր դա նիշ: Այ սօր էլ ցան կա ցած հայ մար
դու մտա պատ կե րում Վազ գեն Ա կա թո ղի կո
սը պատ կեր վում և հիշ վում է ի բրև ա ստ վա
ծային մարդ և սուրբ կեր պար: 

Տա րի նե րը որ քան հե ռաց նում են Վազ
գեն Ա Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կո սի ապ
րած ժա մա նա կաշր ջա նից, այն քան ա վե լի 
ի րա կան գույ նե րով ու լի ար ժե քո րեն է հառ
նում նրա՝ Մեծ մար դու, բազ մա գի տակ ման
կա վար ժի ու հո գե բա նի, վե հա պար կեշտ ու 
վսե մա շուք հոգ ևոր գործ չի ու հով վա պե տի 
պատ կե րը: Վազ գեն Ա–ն իր ան ցած կյան
քի ճա նա պար հով ստեղ ծեց հով վա պե տի և 
ազ գի ու հայ րե նի քի ան մնա ցորդ նվի րյա լի 
մի կեր պար՝ հիմ քում ու նե նա լով ե ռա մե ծար 
մշտն ջե նա կան հայ րե նիք, ե կե ղե ցի և ժո ղո
վուրդ ար ժեք նե րը:

Ա րար չային կամ քով ծն ված, հայոց կե
նա րար զո րու թյամբ տո գոր ված Լևոն–Կա

րա պետ Պալ ճյա նի հա մար նա խախ նա մու
թյու նը ու ղեն շել էր ճա նա պարհ դե պի հայոց 
հով վա պե տի նվի րա կան գա հը: Ի րոք, շնոր
հա տու ա մե նա բար ձյա լը շռայլ էր գտն վել 
նրա նկատ մամբ՝ ե րկ նային սի րո ան ստ վեր 
լույ սով ամ բա րե լով նրա մեջ բազ մա ձիրք 
շնոր հա շա տու թյուն, ար դա րակ շիռ, ա ռա
քի նի ու վե հա պար կեշտ հատ կու թյուն ներ, 
ո րոնք բո վան դա կում են Վազ գեն Ա–ի բազ
մա բե ղուն գոր ծու նե ու թյու նը բո լոր ո լորտ նե
րում: 

Հայոց հայ րա պետն իր գոր ծու նե ու թյան 
բո լոր շր ջա փու լե րում հա մա գո յա կից էր ո ղջ 
բազ մաս փյուռ հա յու թյա նը՝ ան խտիր աշ
խար հի բո լոր ծա գե րում: Մեծ բա րե նո րո գիչ 
հայոց 130–րդ հով վա պե տը եր կայ նա միտ և 
ըմ բե րա կան ող ջա խո հու թյամբ ո ւժ առ նե լով 
ա մե նա բարձ րյա լից՝ բա րե շի նա կան բա զում 
գոր ծեր թո ղեց՝ վե րա կանգ նե լով և նո րա նոր 
կո թող ներ կա ռու ցե լով ի նչ պես ս. Էջ մի ա ծին 
մայր տա ճա րում և նրա շր ջա կայ քում, այն
պես էլ մեր ե րկ րի տար բեր վայ րե րում և աշ
խար հաս փյուռ գաղ թա վայ րե րում:

 Վազ գեն Ա կա թո ղի կո սի կյան քին ու գոր
ծու նե ու թյա նը նվիր վել են բազ մա թիվ աշ խա
տու թյուն ներ, հոդ ված ներ, հի շո ղու թյուն ներ. 
նրա մա սին գր վե լիք նյութն ան սպառ է, ի սկ 
ա սե լի քի ազ դակ ներն՝ ան նվա զե լի: 

Աստ վա ծային կա տա րյալ իս կու թյան և 
մշտն ջե նա կան է ու թյան խո րա խոր հուրդ 
գան ձեր է ին ամ բար ված Ա մե նայն Հայոց 
130–րդ հայ րա պե տի հո գու շտե մա րա նում: 
Հենց դրանց վրա էր խարսխ ված նրա՝ ի բրև 
Մեծ մար դու, ման կա վար ժի, մտա վո րա կան 



400

Դ Պ Ր Ո Ց Ի  Ե Վ  Մ Ա Ն Կ Ա Վ Ա Ր Ժ Ա Կ Ա Ն  Մ Տ Ք Ի  Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

գիտ նա կա նի, հոգ ևոր և հա սա րա կա կան 
գործ չի բազ մար դյուն գոր ծու նե ու թյու նը:

Վազ գեն Ա–ի կյան քի և բազ մա բե ղուն 
գոր ծու նե ու թյան լու սա բա նու մը մեր ժա
մա նակ նե րում խիստ ար դի ա կան է: Նրա 
բո վան դակ կեր պա րը բո լոր ա ռում նե րով 
ամ բող ջա կան ներ կա յաց նե լը նման է մեկ 
մար դու կող մից հաս տա բուն կաղ նին գր կե
լուն, ո րն ան հնա րին է: Ո ւս տի մենք խն դիր 
ե նք դրել դի տար կե լու Հայոց հայ րա պե տի 
հա սա րա կա կան և գի տամ շա կու թային գոր
ծու նե ու թյան աս պա րեզ նե րը, ո րոնք, մեր 
կար ծի քով, դեռևս կա րոտ են լուրջ գի տա
կան ու սում նա սի րու թյան: Փոր ձել ե նք հոգ
ևոր հար թու թյան հեն քի վրա մա տու ցել նաև 
նրա գի տամ տա վոր և մշա կու թային ան
գնա հա տե լի կա րո ղու թյուն նե րը՝ լծոր դե լով 
դրանք ժա մա նա կի հա սա րա կա կան–քա ղա
քա կան կյան քի ի րո ղու թյուն նե րին: 

Այս տե սան կյու նից նրա կյան քի ու գոր
ծու նե ու թյան մեջ կա րե լի է ա ռանձ նաց նել 
եր կու պատ մա փու լեր՝ աշ խար հիկ – թե մա
կան ա ռաջ նոր դա կան և կա թո ղի կո սա կան 
շր ջան ներ, ո րոնք, սա կայն, ան ջր պետ ված 
չեն մի մյան ցից: Ա վե լին, դրանք սեր տո րեն 
փոխ կա պակց ված են և լրաց նում են ի րար, 
կազ մում են ամ բող ջա կան բազ մե րան գու
թյան ներ դաշ նա կու թյուն:

Ա ռա ջին պատ մա փու լում՝ աշ խար հիկ 
գոր ծու նե ու թյան շր ջա նում, տա կա վին ե րի
տա սարդ տա րի քում ի հայտ ե կան Լևոն Կա
րա պետ Պալ ճյա նի մտա վոր, ման կա վար ժա
կան, կազ մա կերպ չա կան ու նա կու թյուն նե րը, 
ե րբ 19–ա մյա ե րի տա սար դը մուտք գոր ծեց 
«Մի սա քյան–Քե սի մյան» ազ գային վար
ժա րան՝ նախ որ պես կազ մա կեր պիչ, ի սկ 
այ նու հետև ու սու ցիչ: Հե տա գա յում նա դա
սա վան դում էր Բու խա րես տի հայ կա կան 
դպ րոց նե րում, ո ւր իր ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը շա րու նա կեց մինչև 1943 
թվա կա նը:

1932 թ. նա Բու խա րես տի պե տա կան հա
մալ սա րա նի գրա կա նու թյան և փի լի սո փա յու
թյան ֆա կուլ տե տի ու սա նող էր, ո րն ա վար
տեց 1936 թ., ի սկ 1937 թ. ու սում նա տենչ 
ե րի տա սարդն ա վար տեց նաև գործ նա կան 
ման կա վար ժու թյան ֆա կուլ տե տը: Ա պա գա 

Ա մե նայն Հայոց հայ րա պե տի ա րա գաթ ռիչք 
միտքն ու մտա վոր և գի տա կան ա նա ռար
կե լի կա րո ղու թյուն նե րը, գրա կան ձիր քը ի 
հայտ ե կան հատ կա պես նրա հրա պա րա
կագ րա կան, խմ բագ րա կան գոր ծու նե ու թյան 
մեջ: 1937 թ. հու նի սին ռու մի նա հայ հա մալ
սա րա նա կան հայ րե նա սեր ե րի տա սարդ նե
րը հրա տա րա կե ցին «Հերկ» ամ սա գի րը, ո րի 
խմ բա գիրն էր Լևոն Կա րա պետ Պալ ճյա նը: 
Ամ սա գիրն ու ներ մշ տա կան մի շարք է ջեր՝ 
«Տն տե սա կան», «Էջ մը պատ մու թե նէ», «Գի
տա կան», «Այ սօ րո ւան ե րի տա սար դու թիւ նը» 
և այլն: Ա վե լի ո ւշ բաց վեց մի նոր մշ տա կան 
էջ «Մեր հար ցու մին կպա տաս խա նեն», որ
տեղ զե տեղ ված հոդ ված նե րում ար ծարծ վում 
է ին ու շագ րավ կար ծիք ներ, տե սա կետ ներ, 
քն նարկ վում է ին ոչ մի այն ռու մի նա հայ հա
մայն քի ներ քին կյան քի տա րաբ նույթ խն դիր
ներ, այլև հա մազ գային նշա նա կու թյան հիմ
նա հար ցեր: «Ինչ կը նշա նա կէ» մշ տա կան 
է ջում ներ կա յաց վում է ին Կա րա պետ Պալ
ճյա նի փի լի սո փա յա կան տար բեր կա տե գո
րի ա նե րի լու սա բան մա նը նվիր ված մի շարք 
հոդ ված ներ, ի սկ «Գի տա կան» կոչ վող բաժ
նում ՝ նրա «Մեն տե լի օ րենք նե րը», «Բ նազդ 
և գի տակ ցու թյուն» ու սում նա սի րու թյուն նե րը: 

1938 թ. հուն վա րի 8–րդ հա մա րում բաց
վում է նոր էջ, որ տեղ ներ կա յաց վում է ին 
աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում ապ րող հայ 
մտա վո րա կան նե րի կար ծիք նե րը հայ ե րի
տա սարդ նե րի, նրանց ա նե լիք նե րի և այդ 
դի տան կյու նից ամ սագ րի կոչ ման ու կա
տա րած դե րի մա սին: Ամ սագ րում սկ սում 
են ար ծարծ վել նաև սփյուռ քում ապ րող հայ 
մտա վո րա կան նե րի և նշա նա վոր գոր ծիչ նե
րի կար ծիք–հոդ ված նե րը՝ Ա լեք սանդ րի այից 
(Օ. Ռ. Պէր պէ րե ան), Բա րի զից (Լ. Կ. Կեր
տան), Սո ֆի այից (Գ. Նժ դեհ), Փա րի զից (Ս. 
Վրա ցյան), Բու խա րես տից (Ս. Ա րա րա տե
ան), Վե նե տի կից (Հայր Սա հակ Կո գե ան, 
Մխի թա րյան մի ա բա նու թյուն): Լևոն Կա րա
պետ Պալ ճյա նը, ի մի բե րե լով ու խմ բագ րե
լով թղ թակ ցու թյուն ներն ու ա ռատ նյու թը, 
ին քը ևս տպագ րում էր խմ բագ րա կան ներ 
ու հոդ ված ներ հայ մշա կույ թի, հայոց պատ
մու թյան, հայ ո գու, մտ քի, Ս. Էջ մի ած նի, հայ 
ե րի տա սար դու թյան, սփյուռ քի մա սին՝ ու սա
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նե լի խորհր դա ծու թյուն նե րով և ի մաս տա
լից եզ րա հան գում նե րով: Ամ սա գիրն ու նրա 
ե րի տա սարդ խմ բա գի րը նոր շունչ է ին հա
ղոր դում հա մայն քի կյան քին, նպաս տում հայ 
մտ քի ան շեղ ա ռա ջըն թա ցին՝ ո ւղ ղոր դե լով 
այն դե պի ա նափ հայ րե նա սի րու թյան ճշ մա
րիտ ու վեհ գա ղա փա րը: Իր «Հա յու պայ քա
րը» հոդ վա ծում Կա րա պետ Պալ ճյա նը ռու մի
նա հայ ե րի տա սար դու թյա նը հոր դո րում էր. 
«Պայ քար, մշ տա պես պայ քար՝ մեր ազ գային 
ար ժեք նե րը, ձգ տում նե րը, ապ րում նե րը փր
կե լու: Եվ զա նոնք վերս տին կյան քի կո չե լու 
տեն չը պետք է ստեղ ծե այդ պայ քա րը» 1:

Հա մալ սա րա նա կան կր թու թյունն ու ման
կա վար ժա կան աշ խա տան քի հա րուստ փոր
ձը, հրա պա րա կագ րի տա ղան դը, գրա կան 
ձիրքն ու զար գա ցած ճա շա կը, հան րային 
կյան քին ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը բա վա
կա նա չափ ճա նա չում է ին բե րել նրան ռու մի
նա հայ ե րի տա սար դու թյան շր ջա նում: 

Նր բան կա տո րեն ար ձա գան քե լով իր 
գոր ծու նե ու թյան մի ջա վայ րում ծա վալ վող 
խմո րում նե րին՝ Լևոն–Կա րա պետ Պալ ճյա նը 
իր ի սկ կող մից հիմ նադ րած «Հերկ» ամ սագ
րում զար գաց նում էր սե րունդ նե րի հա ջոր
դա կա նու թյան և շա րու նա կա կա նու թյան ու 
մի աս նա կա նու թյան գա ղա փա րը ռու մի նա
հայ գաղ թօ ջա խում: Այս գա ղա փա րը հե տա
գա յում նրա հոգ ևոր գոր ծու նե ու թյան հիմ
նա րար սյու նե րից մեկն ու հա վա տամքն էր 
դառ նա լու՝ վե րած վե լով ոչ մի այն մի մյանց 
հա ջոր դող սե րունդ նե րի, այլև հայոց բազ
մա դա րյան պատ մու թյան բա վիղ նե րում ան
թեղ ված հոգ ևոր, նյու թա կան, մշա կու թային 
ար ժեք նե րի ա նա ղարտ պահ պան ման, 
սե րունդ նե րին փո խանց ման ա ներ ևույթ 
կամր ջի, բո վան դակ ազ գին հա մախմ բե լու 
և ազ գային իղ ձե րը կեն սա կո չե լու առ հա
վատ չյայի: Ե րի տա սարդ խմ բա գի րը հայոց 
ազ գային –ե կե ղե ցա կան և մշա կու թային 
կյան քի մա սին խո սե լիս ի նք նա տիպ ո ճով ու 
ու րույն փի լի սո փա յու թյամբ ար ծար ծում էր 
հայ րե նի քի սի րո գա ղա փա րը, հայ մշա կույ
թի պաշ տա մուն քը, մշ տա բոր բոք պա հում 
Հա յաս տա նյաց ե կե ղե ցին, հոր դո րում բո լոր 

1    Նշանավոր  ճեմարանականներ,  Պրակ  Ա,  Մայր 
Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2005, էջ 101:

հայ րե նա կից նե րին լի նել խո հուն, ա ռաջ
նորդ վել գի տու թյան լույ սով, կար գա պա հու
թյան ճա նա պար հով: Հայ րե նա պաշտ մտա
վո րա կա նի գի տա կան–գ րա կան տա ղանդն 
իր ամ բողջ ու ժով փայ լեց նրա մի շարք հայ
րե նա սի րա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, 
ո րոնք ոչ մի այն բա ցա հայ տում է ին Կա րա
պետ Պալ ճյան գրո ղի խո րա գի տակ կա րո
ղու թյուն ներն ու բազ մաշ նորհ տա ղան դի 
նոր ո րակ նե րը, այլև հայ րե նան վեր ու բա րե
պաշտ Մեծ հայի ան զու գա կան կեր պա րը2:

Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա
րի նե րին ռու մի նա հայոց թե մի ա ռաջ նոր դը 
դար ձյալ իր հայ րե նի քի ու հայ րե նա կից նե րի 
կող քին էր: Նա դժ վա րին այդ շր ջա նում հոգ 
էր տա նում ոչ մի այն ռու մի նա հայ գաղ թօ ջա
խի հայե րի, այլև Ռու մի նի այի ֆա շիս տա կան 
հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բա րում պահ վող 
ա վե լի քան հա զար հայ ռազ մա գե րի նե րի 
մա սին: Այդ մա սին է վկա յում ե րի տա սարդ 
վար դա պե տի խի զախ այ ցը գեր մա նա կան 
հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար՝ հայ ռազ
մա գե րի նե րին սա տա րե լու, մո տա լուտ հաղ
թա նա կի լու րով քա ջա լե րե լու և հու սադ րե լու 
նպա տա կով կար դա ցած քա րո զը3:

Մինչ Լու սա վոր չի գա հը ժա ռան գե լը 
Վազ գեն ե պիս կո պո սը շա րու նա կում էր իր 
հա սա րա կա կան, մտա վոր–գի տա կան գոր
ծու նե ու թյու նը: Ոչ մի այն Ռու մի նի այի և Բուլ
ղա րի այի հա յու թյան շր ջա նում իր հայ րե նա
սի րա կան, ե կե ղե ցա սի րա կան քա րոզ նե րով, 
հոդ ված նե րով, գր քե րով, այլև Ս. Էջ մի ած նի 
Մայր Ա թո ռին և Գևոր գյան ճե մա րա նին սա
տա րում և օգ նում էր նվի րատ վու թյուն նե րով 
և այլ մի ջոց նե րով4:

1955 թ. սեպ տեմ բե րի 29–ին ս. Էջ մի ած
նի Ազ գային ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը ար տա
սահ մա նի և ներ քին սփյուռ քի 19 թե մե րի 
պատ վի րակ նե րի, բազ մա թիվ հյու րե րի և 

2    Մուսա  լեռան  հայերը  Ֆրանց  Վերֆելի  վեպին 
մեջ,  Բուխարեստ,  1940,  Խրիմյան  Հայրիկը  որպես 
դաստիարակ,  Բուխարեստ,  1943:  Խոսք  հայրենիքի 
մասին,  Բուխարեստ,  1945:  Մեր  պատարագը, 
Բուխարեստ,  1945:  Հայրենի  արևին  տակ, 
Բուխարեստ, 1954:
3   Գյուլնազարյան Խ., Ոսկի որոնողները, Եր., 1964, 
էջ 241:
4   ՀԱԱ, Ֆ. 409, ց. 1, գ. 5316, թ.թ. 2–3 շրջ.:
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ո ւխ տա վոր նե րի մաս նակ ցու թյամբ մի ա ձայն 
Ա մե նայն Հայոց 130–րդ Կա թո ղի կոս ը նտ
րեց Վազ գեն Ա–ին: Հոկ տեմ բե րի 2–ին Մայր 
տա ճա րում տե ղի ու նե ցավ նո րըն տիր կա թո
ղի կոս Վազ գեն Ա–ի օ ծու մը: Իջ ման սե ղա նի 
ա ռջև իր ե րդ ման ա րա րո ղու թյան ժա մա նակ 
ա ռա ջին խոս տում նե րից մե կը Հայոց ե կե
ղե ցու, Ս. Էջ մի ած նի դե րի պահ պա նումն ու 
բարձ րա ցումն էր:

Հի շյալ ե րդ ման կեն սա կո չու մը դար ձավ 
նրա հայ րա պե տա կան ո ղջ գոր ծու նե ու թյան 
ու ղե նի շը: Վե հա փա ռը հաս տա տա կամ հետ
ևո ղա կա նու թյամբ, ա մե նօ րյա ջան քե րով 
հաղ թա հա րում էր բազ մա թիվ ար գե լա պատ
նեշ ներ ե կե ղե ցի–պե տու թյուն փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րը ներ դաշ նակ հուն տե ղա փո
խե լու հա մար: Ա ստ վա ծա մերժ խորհր դային 
ե րկ րում ա ռա ջադր ված խնդ րի լու ծու մը դյու
րին չէր, մա նա վանդ, ե րբ կյան քի բո լոր բնա
գա վառ նե րը, այդ թվում՝ ե կե ղե ցին տո տալ 
վե րահս կո ղու թյան ներ քո է ին: Ի նչ պես ճիշտ 
նկա տում է ու սում նա սի րող նե րից Տ. Իգ նա
տի ոս Վրդ. Մալ խա սյա նը, «Աշ խար հիկ ու 
հոգ ևոր իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
մտա հո րի զո նի լայ նու թյու նը, ազ գի ու ե րկ րի 
կեն սա կան շա հե րի գի տակ ցու թյու նը, սե փա
կա նը հան րայի նին ստո րա դա սե լու կա րո ղու
թյու նը ևս մի շարք այլ գոր ծոն ներ մի ա նա լով 
կազ մում են այն բարդ հան գույ ցը, որ ան վա
նում ե նք պե տու թյուն–ե կե ղե ցի փոխ հա րա
բե րու թյուն ներ»1: Կա թո ղի կոս ը նտր վե լուց 
կարճ ժա մա նակ ան ց՝ 1955 թ. հոկ տեմ բե րի 
9–ին, նո րաօծ Հայ րա պե տին, Ազ գային ե կե
ղե ցա կան խորհր դի ան դամ դր սեկ և ներ սի 
ե պիս կո պոս նե րի ու ղեկ ցու թյամբ, ըն դու նեց 
Հայ կա կան ՍՍՀ Մի նիստր նե րի խորհր դի 
նա խա գահ Ա. Քո չի նյա նը,2 ո րով դր վեց ե կե
ղե ցի– պե տու թյուն փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի նոր շր ջա փու լի հիմ քը:

Նո րաօծ Վե հա փառ Հայ րա պե տի կա
թո ղի կո սա կան գա հա կա լու թյան ժա մա նա
կաշր ջա նի սկիզ բը խորհր դային հա սա րա
կու թյան բարդ ու դժ վա րին փու լե րից էր: 

1    Տ.  Իգնատիոս  Վրդ.  Մալխասյան,  Եկեղեցի–
պետություն  փոխհարաբերությունները,  Գևորգ 
Զ.  Հայրապետի  օրոք,  «Էջմիածին»  ամսագիր,  Ս. 
Էջմիածին, Գ., 2013, էջ 50:
2   ՀԱԱ, Ֆ. 709, ց. 3, գ. 36, թ. 7:

Դեռևս հաղ թա հար ված չէ ին ստա լի նյան 
բռ նու թյուն նե րի դրս ևո րում նե րը, դրանք թո
թա փե լու, դրան ցից ձեր բա զատ վե լու ե րկ չոտ 
փոր ձե րը տա կա վին նոր է ին սկս վում: Նման 
պայ ման նե րում էր, որ կա թո ղի կո սա կան գա
հին բազ մեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Վազ գեն Ա Ա մե նայն 
Հայոց կա թո ղի կո սը: Նրա գա հա կա լու թյան 
39 տա րի նե րից 36–ը խորհր դային ժա մա
նա կաշր ջա նում էր: Այդ ըն թաց քում փոխ վել 
են Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան կու սակ
ցու թյան կենտ կո մի վեց քար տու ղար ներ (Ս. 
Թով մա սյան, Յա. Զա րու բյան, Ա. Քո չի նյան, 
Կ. Դե միր ճյան, Ս. Հա րու թյու նյան, Վլ. Մով
սի սյան) և գրե թե նույն քան՝ ԽՄԿԿ կենտ կո
մի քար տու ղար ներ (Ն. Խրուշչև, Լ. Բրեժնև, 
Յու. Ա նդ րո պով, Կ. Չեռ նեն կո, Մ. Գոր բա չով, 
Բ. Ել ցին): Բա րե բախ տա բար, Հայոց հով վա
պետն իր ա ռինք նող մարդ կային ու հոգ ևոր 
ան զու գա կան հատ կա նիշ նե րով, գաղտ նա
տես խո րա թա փան ցու թյամբ ու ան ձնա դատ 
հա մար ձա կու թյամբ կա րո ղա նում էր շա հել 
պե տու թյան քա ղա քա կան ղե կա վա րու թյան 
հա մակ րանքն ու վս տա հու թյու նը: Իր լայ նա
խոհ շր ջա հա յա ցու թյամբ և հմուտ ու ճկուն 
դի վա նա գի տու թյամբ Վազ գեն Ա.–ն կա րո
ղա ցավ կար գա վո րել պե տու թյուն–ե կե ղե
ցի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը՝ եր բեմն նաև 
զգու շա վո րու թյամբ դուրս գա լով թույ լատ րե
լի ու թյան սահ ման նե րից:

Նախ պե տա կան և կու սակ ցա կան վե
րը հի շա տակ ված բո լոր գոր ծիչ նե րի կող մից 
Վազ գեն Ա.–ն ան վե րա պա հո րեն վայե լում 
էր բարձր հե ղի նա կու թյուն և ե րկ րորդ, ո րն 
ա վե լի կար ևոր էր, ի մաս տուն խե լամ տու
թյամբ նա իր ան ձի շուրջ ստեղծ ված խոր 
հար գանքն ու ան վի ճե լի հե ղի նա կու թյու նը 
կա րո ղա ցավ ծա ռայեց նել ի շահ հայ րե նի քի, 
ե կե ղե ցու և ժո ղովր դի մի աս նու թյան: Նրան 
մեծ ջան քե րի շնոր հիվ հա ջող վեց պե տա
կան–քա ղա քա կան այ րե րի բա րե հա ճու թյու
նը ո ւղ ղոր դել դե պի Խորհր դային Հա յաս տա
նի և սփյուռ քի գի տամ շա կու թային, հոգ ևոր 
կա պե րի ամ րապնդ մա նը, հայ րե նի քի շե
նաց մա նը և ե կե ղե ցու դե րի բարձ րաց մա նը: 
Նա այդ խն դիր նե րի լուծ մա նը ձեռ նա մուխ 
ե ղավ ա ռանց ժա մա նակ կորց նե լու՝ գա հա
կալ ման հենց սկզ բից:
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Այս ա ռու մով հատ կան շա կան է Վազ
գեն Ա–ի 1956 թ. մայի սի 12–ի նա մակ նե րը 
ԽՍՀՄ Մի նիստր նե րի խորհր դի նա խա գահ 
Ն. Ա. Բուլ գա նի նին: «Բո լոր նա խագ ծե րի 
բա րե հա ջող ի րա կա նաց ման հա մար» վեր
նագր ված նա մա կում կա թո ղի կո սը գրում էր. 

«Իմ՝ Հայոց ե կե ղե ցու ա ռաջ նոր դիս, վե
րոն շյալ նա խագ ծե րի բա րե հա ջող ի րա կա
նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման ներ 
ստեղ ծե լու նպա տա կով Ձեր բարձր ու շադ
րու թյա նը ներ կա յաց նում ե նք հետ ևյալ խն
դիր նե րը. 

1. (2.) Հնա րա վո րու թյուն և ան հրա ժեշտ 
պայ ման ներ ստեղ ծել Խորհր դային Հա յաս
տա նի ու ար տա սահ մա նյան հայե րի միջև 
գրա կա նու թյան, ար վես տի, գի տու թյան աս
պա րեզ նե րում եր կուս տեք կա պե րի ու ժե ղաց
ման հա մար՝ կազ մա կեր պե լով այդ ո լորտ նե
րի պատ գա մա վոր նե րի ո ւղ ևո րու թյուն ներ և 
փո խա դարձ այ ցե լու թյուն ներ:

2. (3.) Ար տա սահ մա նի հա յու թյու նը Հա
յաս տա նում տպ վող գրա կա նու թյու նից օ գտ
վե լու հնա րա վո րու թյուն չու նի… Խնդ րում 
ե նք Ձեր մի ջամ տու թյու նը՝ Խորհր դային 
Հա յաս տա նին հատ կաց վող տպագ րա կան 
թղ թի տա րե կան ֆոն դե րը ա վե լաց նե լու հա
մար, այն հաշ վով, որ տպագր վող գրա կա
նու թյան մի մասն ու ղարկ վի ար տա սահ ման1: 
Նա մա կի բո վան դա կու թյան հի շյալ կե տե րից 
պար զո րոշ եր ևում է, որ Վազ գեն Ա–ի հա մար 
ե կե ղե ցու դե րի բարձ րաց մա նը հա վա սա րա
զոր կար ևո րու թյուն ու նե ին նաև գրա կա նու
թյան, ար վես տի, գի տու թյան խթա նու մը և 
բո լոր հնա րա վոր ե ղա նակ նե րով սփյուռ քի 
հետ մշա կու թային կա պե րի ամ րապն դու մը:

Վե հա փառն իր նա մակ նե րի մեջ ան մի ջա
կա նո րեն ե կե ղե ցուն և ե կե ղե ցա շի նու թյա նը 
ա ռնչ վող հար ցե րից զատ հա մար ձա կո րեն 
ա ռաջ էր քա շում հայ ժո ղովր դի կեն սա կան 
շա հերն ար ծար ծող, այդ թվում՝ Ղա րա բա ղը, 
Նա խիջ ևա նը, Ջա վախ քը Խորհր դային Հա
յաս տա նին վե րա դարձ նե լու խն դիր նե րը2:

Նա խա մե ծար Հայ րա պե տի մարդ կային 
զուսպ, ա ռա քի նի, բա րե պաշտ ու լր ջա խոհ 
կեց ված քը վս տա հու թյուն ու խոր հա վատ 

1   ՀԱԱ, ֆ. 409, ց. 1, գ. 5787, է. 1–8:
2   ՀԱԱ, ֆ. 409, ց. 1, գ. 5787, թ. 1–8:

էր ներշն չում շր ջա պա տին: Հա ղոր դա կից ու 
մար դա սեր բնա վո րու թյան շնոր հիվ Վազ գեն 
Ա.–ն կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում ոչ մի այն 
ըն կալ վեց ու սիր վեց շր ջա պա տի կող մից, 
այլև սերտ կա պեր հաս տա տեց հայ մտա վո
րա կա նու թյան՝ գիտ նա կան նե րի, մշա կույ թի, 
ար վես տի գոր ծիչ նե րի հետ թե՛ մայր հայ րե
նի քում և թե՛ ի սփյուռս աշ խար հի: Ի մաս տա
լից օգ տա շա հու թյամբ է ին հա գե ցած վսե
մա շուք Հայ րա պե տի բո լոր հան դի պում ներն 
ու զրույց նե րը Վիկ տոր Համ բար ձու մյա նի, 
Ֆա դեյ Սարգ սյա նի, Սիլ վա Կա պու տի կյա նի, 
Սոս Սարգ սյա նի և այ լոց հետ: 

Նա սփյուռք կա տա րած հով վա պե տա
կան 25–ից ա վել այ ցե րի ըն թաց քում ա ռի թը 
բաց չէր թող նում իր հո տի սո ցի ա լա կան բո
լոր խա վե րի հետ շփ ման եզ րե րը ը նդ լայ նե
լու, նրանց հայ րե նի քի սի րով և մի աս նու թյան 
գա ղա փա րով ո գեշն չե լու հա մար: Նրա այդ 
շփում նե րի ար դյուն քում բազ մա թիվ հնա մյա 
ար ժե քա վոր ձե ռագ րեր, գր քեր, կտավ ներ, 
վա վե րագ րեր փրկ վե ցին ան դառ նա լի կորս
տյան վտան գից և Վե հա փա ռի ձե ռամբ հայ
րե նա դարձ վե ցին մայր Հայ րե նիք:

Վե հա փա ռի կող մից բա ցա ռիկ սևե ռու մի 
ար ժա նա ցավ Էջ մի ած նի հոգ ևոր ճե մա րա նը, 
ո ւր 39 տա րի շա րու նակ դա սա վան դեց խո
րագ նա մտա վո րա կանն ու մեծ դաս տի ա րա
կը: 1964 թ. հու նի սի 8–ին Վե հա փա ռը վերս
տին ան դրա դար ձավ Գևոր գյան ճե մա րա նի 
վե րա կազ մա վոր մանն ու բա րե կար գե լուն՝ 
խն դիր դնե լով պատ րաս տել ար տա սահ մա
նի հայ ե կե ղե ցա կան և կր թամ շա կու թային 
հաս տա տու թյուն նե րին ծա ռայող հոգ ևո րա
կան ներ ու մտա վո րա կան ներ3: 

Լի նե լով բազ մա վաս տակ ու հմուտ ման
կա վարժ, հեն վե լով սե փա կան հա րուստ փոր
ձին՝ նա գի տա կան հիմ քե րի վրա դրեց կր
թու թյան ան տրո հե լի բա ղադ րա տար րե րից 
մե կի՝ դաս տի ա րա կու թյան խն դի րը: Այս տեղ 
ա ռա վել ամ բող ջա կան ու հա մա պար փակ 
դար ձավ հոգ ևոր ա ռաջ նոր դի և գիտ նա
կա նի մի ա ձույլ կեր պա րը: Ճե մա րա նում նա 
դա սա վան դել է փի լի սո փա յու թյուն, տրա մա
բա նու թյուն, հո գե բա նու թյուն, քա րոզ չու թյուն 
դա սըն թաց նե րը: Մաս նա վո րա պես փի լի

3   ՀԱԱ, Ֆ. 823, ց. 1, գ. 255, թ. 1–2:
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սո փա յու թյան դա սա վանդ ման ըն թաց քում 
Վե հա փա ռը դուրս բե րեց ի մաս տա սի րու
թյու նը զուտ մա տե րի ա լիս տա կան մտա ծո
ղու թյան շր ջա նակ նե րից՝ այն լու սա բա նե լով 
ա վե լի շատ դի ա լեկ տի կա կան մո տեց մամբ, 
նյու թա կա նի և հոգ ևո րի հա մա հա րա բե րակ
ցու թյամբ, դրանց ներ դաշ նակ հա մադ րու
թյամբ: Նա հմ տո րեն գտ նում և մա տու ցում 
էր դրանց մի աս նու թյու նը՝ հա մո զիչ կեր պով 
հասց նե լով ո ւնկնդ րի գի տակ ցու թյա նը: Վե
հա փա ռի ո գե շունչ խոս քը աչ քի էր զար նում 
ան հեր քե լի վեր լու ծա կա նու թյամբ, ստույգ 
փաս տարկ վա ծու թյամբ: Գի տա ման կա վար
ժա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան տա րի նե րի 
ըն թաց քում նրա բե ղուն գր չի զո րու թյամբ 
ստեղծ վել են մոտ եր կու հա րյուր տար բեր 
բնույ թի գի տա կան աշ խա տու թյուն ներ և հա
րյու րա վոր հայ րա պե տա կան կոն դակ ներ: 

Վազ գեն Ա–ն նաև գի տու թյան հմուտ 
կազ մա կեր պիչ էր: Նրա ջան քե րով ա մուր 
հիմ քե րի վրա խարսխ վեց գի տա կան լայն 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը Հա յաս տա նի գի տու
թյուն նե րի ա կա դե մի այի, Եր ևա նի պե տա
կան հա մալ սա րա նի, պե տա կան կոն սեր վա
տո րի այի և այլ գի տա կան ու ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի միջև: Հի շյալ հաս տա
տու թյուն նե րի բազ մա թիվ գիտ նա կան ներ ու 
դա սա խոս ներ ը նդ գրկ ված է ին Ս. Էջ մի ած նի 
Գևոր գյան ճե մա րա նի ու սում նա կան ծրագ
րե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի մեջ: Լի
նե լով ճշ մա րիտ մտա վո րա կան և գիտ նա
կան՝ Վե հա փա ռը հայ րա կան հո գա ծու թյուն 
էր ցու ցա բե րում ՀՀ ԳԱԱ–ի նկատ մամբ: Այս 
ա ռու մով հատ կան շա կան է նրա 1961 թ. Հայ
կա կան ՍՍՌ Մի նիստր նե րի Սո վե տին կից 
Հայ ե կե ղե ցու գոր ծե րի խորհր դի նա խա գա
հին գրած նա մա կը, ո ւր մաս նա վո րա պես աս
վում էր. «Ինչ պես հայտ նի է հար գո Խորհր
դիդ, սույն հոկ տեմ բե րի 15–ին պետք է տե ղի 
ու նե նա Մայր Ա թո ռի տպա րա նի պաշ տո նա
կան բա ցու մը: Տպա րա նը գրե թե ամ բող ջո
վին պատ րաստ է և մոտ ա պա գա յում կա րե
լի է այն շա հա գործ ման հանձ նել: …. Մենք 
ջեր մա պես կփա փա գենք, որ տպա րա նը 
շա հա գործ վեր Հա յաս տա նի գի տու թյուն նե
րի ա կա դե մի այի կող մից, Մայր Ա թո ռի հետ 
հա մա տեղ և հա մա խոր հուրդ: Ա կա դե մի այի 

հրա տա րա կու թյուն նե րը, ո րոնք գե րա զան
ցա պես գի տա կան բնույթ ու նեն, մա նա վադ 
պատ մա կան ու հա յա գի տա կան բո վան դա
կու թյամբ, հետ ևա բար, մի ան գա մայն պի տի 
հա մա պա տաս խա նեն մեր տպա րա նի բնույ
թին ու խն դիր նե րին, քան թե այդ տպա րա նը 
շա հա գործ վեր Պո լիգ րաֆ վար չու թյան կող
մից: Հարկ է նկա տի ու նե նալ նաև, որ տպա
րա նը Ա կա դե մի այի կող մից շա հա գործ վե
լու պա րա գան շատ ա վե լի պի տի խո սեր և 
մի ան գա մայն հա մա պա տաս խա ներ նվի
րա տու նե րի իղ ձե րուն, քան ե թե այլ վի ճակ 
ստեղծ վեր: Սա շատ կար ևոր հան գա մանք 
է»1: Հե ռա տես ու ճշգր տո րեն կշ ռա դատ ված 
այս քայ լը գի տու թյան խթան մանն ո ւղղ ված 
կա թո ղի կո սի հո գա ծու թյան ար տա հայ տու
թյունն էր, ո րը հե տա գա յում ու նե ցավ նո
րա նոր դրս ևո րում ներ: 1991 թ. Հա յաս տա
նի գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի ան, 
բարձր գնա հա տե լով Վե հա փա ռի գի տա կան 
վաս տա կը, մի ա ձայն նրան ը նտ րեց ա կա դե
մի այի պատ վա վոր ան դամ2:

 Հայոց 130–րդ հով վա պե տը, շա րու նա կե
լով իր նա խորդ եր ջա նա հի շա տակ Հայ րա
պե տի՝ Գևորգ Զ կա թո ղի կո սի կի սատ թո
ղած գոր ծե րը և հետ ևե լով նրա բա րեխ նամ 
ա վան դույթ նե րին, իր գա հա կա լու թյան տա
րի նե րին նոր շունչ հա ղոր դեց «Էջ մի ա ծին» 
հան դե սի հրա տա րակ մանն ու տա րած մա
նը: Դեռևս 1944 թ. հուն վա րից կա թո ղի կոս 
Գևորգ Զ Չո րեք չյա նի տևա կան պայ քա րի 
շնոր հիվ պաշ տո նա պես թույ լատր վեց հրա
տա րա կել «Էջ մի ա ծին» ամ սա գի րը: Վեր ջի
նիս թե մա տի կայի ը նդ լայ նու մը, ար ձա նագ
րած հա ջո ղու թյուն նե րը, ձեռք բե րած բարձր 
վար կա նի շը Ս. Էջ մի ած նի ե կե ղե ցա կան 
կյան քը վե րահս կող մար մին նե րի կող մից 
հա ճախ հա մար ժեք վե րա բեր մուն քի չէ ին 
ար ժա նա նում: Ար հես տա կան, չհիմ նա վոր
ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի, ի նչ պես 
նաև ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի սուղ լի նե լու 
հետ ևան քով ամ սա գի րը ան գամ հայտն վում 
էր փակ ման վտան գի ա ռջև: 

1    Ս.  Սուքիասյան,  Պատիվ  արեք  հայոց 
Վեհափառներին, Եր., «Նաիրի», 2009, էջ 247–249:
2    Նշանավոր  ճեմարանականներ,  Պրակ  Ա,  Մայր 
Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2005, էջ 107:
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Ա մե նայն Հայոց Վազ գեն Ա Հայ րա պե տի 
ան խոնջ ջան քե րով փոխ վեց մթ նո լոր տը «Էջ
մի ա ծին» հան դե սի շուրջ: Ար տերկ րում Հայ 
ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու գոր ծու նե ու թյու նը, 
ո րը խրա խուս վում էր պե տու թյան կող մից, 
նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծեց նաև 
«Էջ մի ա ծին» ամ սագ րի պար բե րա կան լույս 
ըն ծայ ման հա մար: Այն վե րած վեց հա մա հայ
կա կան, հա մազ գային եր ևույ թի, դար ձավ 
ի նք նա տիպ օ ղակ, կա մուրջ ե կե ղե ցու, պե
տու թյան, սփյուռ քի և հայ րե նի քի միջև: Այն 
սկ սեց ա վե լի շատ գի տա կան բնույթ կրել, 
մաս նա վո րա պես հա յա գի տու թյան ա ռու մով, 
մի ա ժա մա նակ դար ձավ հան րա մատ չե լի: 

Վազ գեն Ա կա թո ղի կո սի եր կա րատև 
գա հա կա լու թյան շր ջա նում բո լո րո վին նոր 
աս տի ճա նի հասց վեց կոն դա կագ րու թյան 
մշա կույ թը: Դրա նում կա տար վող փո փո խու
թյուն նե րում նկա տե լի են դառ նում գի տա կան 

մո տե ցում նե րը: Վե հա փա ռը յու րա քան չյուր 
կոն դա կում ա րժ ևո րում է եր ևույ թը, հս տա
կո րեն գնա հա տում դրանք, փաս տար կում 
դրա կեն սա կոչ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ 
նր բո րեն ան ցկաց նե լով ցան կա լի մո տե ցու
մը: Հա րուստ զգա ցա կան և գի տա կան տրա
մա բան ված միտ քը շա ղախ ված է ին Վազ գեն 
Ա–ի կոն դակ նե րում, որ տեղ ցայ տուն եր ևում 
են մարդն ու գիտ նա կա նը: 

Եր ջան կա հի շա տակ Հայ րա պե տի կյան քի 
ու գի տամ շա կու թային գոր ծու նե ու թյան մեջ 
ի մաս տուն խո րա թա փան ցու թյամբ ծո վա ծա
վալ գի տե լիք նե րը գոր ծադ րե լու կա րո ղու թյու
նը, նուրբ և ճշգ րիտ դի վա նա գի տու թյու նը, 
ան կոտ րում ու հա մո զիչ լա վա տե սու թյու նը 
նրա լու սե ղեն կեր պա րը դարձ րել են ներշն
չան քի հոր դա ռատ աղ բյուր և ըն դօ րի նա կե լի 
խորհր դա նիշ:

eduard.zohrabyan@ysu.am 
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3.  ՀԱԱ, Ֆ.709, ց. 3, գ. 36, թ.7:
4.  ՀԱԱ, Ֆ. 823, ց.1, գ. 255, թ.1–2:
5.  Գյուլ նա զա րյան Խ., Ոս կի ո րո նող նե րը, Եր., 1964: 
6. Ն շա նա վոր ճե մա րա նա կան ներ, Պրակ Ա, Մայր Ա թոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 2005:
7. Տ. Իգ նա տի ոս Վրդ. Մալ խա սյան, Ե կե ղե ցի–պե տու թյուն փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը Գևորգ Զ. 

Հայ րա պե տի օ րոք, «Էջ մի ա ծին» ամ սա գիր, Ս. Էջ մի ա ծին, Գ., 2013:
8. Ս. Սու քի ա սյան, Պա տիվ ա րեք հայոց Վե հա փառ նե րին, Եր., «Նաի րի», 2009:

THE PUBLIC AND SCIENTIFIC CULTURAL ACTIVITIES OF THE CATHOLICOS OF 
ALL ARMENIANS VAZGEN A

ED. ZOHRABYAN 

The circles of public and scientific cultural activity of the 130–th catholicos of the Armenians 
Vazgen A have a need of serious scientific investigations. It is nesessary to observe these circles 
on the basis of real public political reality of life.

On this point of view his activity can divided into two historical stages, which are the world 
leading eparchialien and the catholic.

The intellectual pedagogical and organizational talents of Levon Palchian were exposed on the 
first stage. University education, the great pedagogical experience, developed taste and active 
participation in the public life brought him enough recognition and authority in Armenian dias
pora of Romania. 
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On the 29–th of september in 1955 the national church meeting of st. Echmiadzin voted Vaz
gen A. to be the Catholicos of all Armenians.

He was able to direct the officials’ favour of the strengthening of scientific cultural spiritual 
relations between Soviet Armenia and diaspora and to raise the role of church.

Vazgen A. was a skillfull organizer of science. Wide scientific colloboration between public 
scientific centers and Gevorgian seminary of Echmiadzin was established by his efforts, the atmo
sphere round the magazine ‘’Echmiadzin’’ had changed and enciclical culture raised to new level.

ОБЩЕСТВЕННАЯ И НАУЧНО–КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАТОЛИКОСА ВСЕХ АРМЯН ВАЗГЕНА А 

ЭД. ЗОГРАБЯН

Общественная и научно–культурная деятельности 130–ого католикоса Всех Армян Вазгена 
А, которые нуждаются в серезном научном исследовании, необходимо рассматривать на 
основе реальной, общественно–политической действительности жизни.

С этой точки зрения его деятельность можно разделить на два исторических этапа: 
мировой, епархиально–руководительский и католический.

На первом этапе выявились интеллектуальные, педагогические, организаторские 
способности Левона Карапета Пальчяна. Университетское образование и большой 
педагогический опыт, публикационная способность и развитый вкус, активное участие 
в общественной жизни принесли ему достаточное признание и авторитет в армяанской 
диаспоре Румынии.

29 сентября 1955г. национальное церковное собрание святого Эчмиадзина избрало 
Вазгена А. Католикосом Всех Армян. 

Ему большим трудом удалось направить благосклонность политических чиновников на 
укрепление научно–культурных духовных связей между Советской Арменией и диаспорой, 
на благоустройство родины и на повышение роли церквы. 

Вазген А. был исскуссным организатором науки. Его усилями развернулось широкое 
научное сотрудничество между общественно–научными центрами и Эчмиадзинской духовной 
семинарии Геворкян, изменилась атмосфера вокруг журнала “Эчмиадзин”, поднялась на 
новую ступень энцикликальная культура.


