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Abstract: This article is about Grigor-Petros XV Aghajanyan, one of the most famous figures of the Roman Catholic 
and Armenian Catholic churches. Here is shown the hard road of his childhood, education and ordination. He received 
the primary education in a parish school, where he distinguished himself with his love for education and church. The 
problems of the Armenians of Javakhk during that time were olso taken place in this article, which left a trace in the 
biography of the cardinal. Then he was sent to Rome to continue his studies, where his active dedication to the church 
for his whole life was determined. As a young man, Grigor-Petros Aghajanyan became an advisor to the congregation of 
the Roman Catholic Church for Oriental Churches and a member of the jury of codification of oriental canon law. 
Keywords: Catholic church, childhood, education, cardinal, bishop, figure, clergy, biography, charter, village, 
university  
  

Հայ կաթողիկե և Հռոմեական կաթոլիկ 
եկեղեցիների ժամանակակից պատմության 
նշանավոր դեմքերից է Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ 
Աղաջանյանը (իտալերեն` Agagianian Gregorio 
Pietro): Նրա կենսագրականի ուսումնասիրու-
թյունը կլրացնի հայազգի նշանավոր գործիչ-
ների մասին տեղեկատվության տարածման 
անհրաժեշտությունը:   

Կարինից գաղթած և հայաշատ Ախալցխա-
յում հաստատված Հարություն Աղաջանյանի 
ընտանիքում 1895թ. սեպտեմբերի 18-ին ծնվեց 
Ղազարոս Աղաջանյանը: Հարություն Աղա-
ջանյանը սուրբ Լուրդի նշանավոր ուխտա-
վայր այցելությունից հետո իր հետ բերել էր 
Մարիամ Աստվածածնի երկու արձանիկ, 
որոնցից մեկը նվիրել էր Ախլցխայի ժողովր-
դապետությանը, մյուսը` Ալաստանի եկեղե-
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ցուն1: Շուտով մահանում է Հարություն Աղա-
ջանյանը, և երեք երեխա` Ղազարոսը իր 
ավագ եղբայր Պետրոսի և քույր Եղիսաբեթի 
հետ մնում են մոր` համեստ և բարեպաշտ 
Իսկուհի Սարուխանյանի հովանավորության 
ներքո: «Իմ հայրը, ով ներգրավված էր մի քանի 
մանր բիզնեսներում, մահացավ, երբ ես հինգ 
տարեկան էի, ուստի ես նրան չեմ ճանաչել»,- 
ասել է կարդինալ Աղաջանյանը մի հարցա-
զրույցի ժամանակ2: 

 Ախալցխայի կենտրոնում` Աղաջանյան-
ների տանից ոչ այնքան հեռու, կառուցվաց էր 
կաթողիկե եկեղեցի` հիմնված ծայրագույն 
վարդապետ Եփրեմ Սեթյանի ջանքերով (իրա-
վագետ, բանասեր-պատմաբան, բանաստեղծ, 
1814թ.-ից Վենետիկի Մխիթարյան միաբանու-
թյան անդամ): Վերջինս, մի շարք վարդապետ-
ների և ավագների հետ միասին մի խնդրագիր 
էին ուղարկել գեներալ Ն.Պ. Պանկրատինին` 
ռուսական սահմաններ տեղափոխվելու վե-
րաբերյալ3: Արևմտահայերի զանգվածային 
գաղթը սկսվել է 1830թ.  վաղ գարնանը, որի 
արդյունքում հայերը համալրեցին Ախալքա-
լաքի և Ախալցխայի բազմաթիվ գյուղերի հայ 
համայնքների շարքերը: Սակայն այս գաղթի 
պատճառով գլխովին կրճատվեց արևմտահա-
յության թվաքանակը, Կարնո գավառի հայ 
կաթողիկե գյուղերի շատ քիչ թվով բնակչութ-
յուն չգաղթեց` հույս ունենալով, որ Հռոմեա-
կան կաթոլիկ եկեղեցու հովանավորությունը 
թույլ չի տա թուրքական իշխանություններին 
հաշվեհարդար տեսնել իրենց հետ4: Անմիջա-
պես հաստատվելուց հետո հայ լուսավորչա-
կան և կաթողիկե գյուղերի նշանավորները 
սկսում են ձեռնարկել ծխական դպրոցների և 
եկեղեցիների շինարարություն: Այդ աշխա-
տանքների արագացման համար պակաս կա-
րևոր չէր Զմառռի և Կ. Պոլսի հայ կաթոլիկ-
ների, այդ թվում Հռոմի կողմից ուղարկված 
դրամային օգնությունը: Սակայն կաթողիկե 
հոգևորականների պակասը հնարավոր չէր 
համալրել միայն ծխական դպրոցների հաշ-
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վին, առավել ևս, որ դրանք ամբողջովին չէին 
կատարում նման գործառույթներ: 

Ախալցխային և Ախալքալաքի մեկ տաս-
նյակից ավելի հայ կաթոլիկ գյուղերը հոգևոր 
առումով դրվեցին Ախալցխայի հայ կաթոլիկ 
առաջնորդի իրավասության ներքո: Հռոմի ազ-
դեցությունից խուսափելու նպատակով` ցա-
րական իշխանությունները կաթոլիկների շատ 
իրավունքներ սահմանափակեցին, իսկ առաջ-
նորդի պաշտոնը դարձավ նշանակովի5: Բնույ-
թով քաղաքական այս որոշումն արգելք հան-
դիսացավ օտարազգի լատինածես հոգևորա-
կանների ներկայությանը հայ կաթողիկե գյու-
ղերում, և դա նպաստեց այն բանին, որ վեր-
ջիններս ինքնակազմակերպման միջոցով, այն 
է` սպասարկող քահանաներ պատրաստելու 
հարցերում, ինքնակամ նախապատվությունը 
տան միայն հայերին: 

Ստույգ հայտնի է, որ այդ խնդրի լուծման 
համար Մխիթարյան միաբանությունում, Կ. 
Պոլսում, Վատիկանում, Զմառռում, հետագա-
յում` Հռոմի Լևոնյան վարժարանում և այլ եր-
կրների հոգևոր հաստատություններում հո-
գևորականներ պատրաստելու նպատակով 
հայ կաթոլիկ գյուղերից ընտրվում էին ընդու-
նակ պատանիներ: Դրա մասին է վկայում նաև 
1866թ. իտալերենով պահպանված մի փաս-
տաթուղթ, որտեղ ներկայացված են Ախալքա-
լաքի, Ախալցխայի և Վրաստանի տարբեր 
շրջաններում բնակվող, հայ կաթողիկ հա-
մայնքներից առաջադրված հոգևորականների 
նոր պաշտոններ6:  

Այսպիսի դժվարին պայմաններում էլ հաս-
տատվեց Հարություն Աղաջանյանի ընտանի-
քը: 

Ղազարոսը նախնական կրթություն ստա-
ցել է Կարապետյան ծխական դպրոցում, որ-
տեղ աչքի է ընկել ուսման, կրթության և եկե-
ղեցու նկատմամբ սիրով: 1940-ական թթ.  Սո-
վետական իշխանությունների հրամանով ինչ-
պես մայր հայրենիքում, այնպես էլ Ախալցխա-
յում քանդվեցին մի շարք եկեղեցիներ: Այդ 
եկեղեցիների շարքում էր նաև կաթողիկե 
եկեղեցին, ուր հաճախում էր Ղազարոսն ու իր 
ընտանիքի անդամները, և նրա հիմքի վրա 

                                                 
5 Մելքոնյան Ա., Ջավախքը XIX դարում և XX դարի 
առաջին քառորդում, Եր.,  2003, էջ 225:  
6 Տես՝ Directorium oficii divini pro doecesi Tiranspolensi in 
Annum Domini, 1866, Hierarchia Romano-catholica, 
http://www.petergen.com/bovkalo/sp/tyraspol1866.html: 
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կառուցվեց կոմունիստական կուսակցության 
շրջկոմի շենքը: Ինչպես պատմում են ականա-
տեսները, եկեղեցին քանդողներից շատերը 
մահացել են ողբերգական մահով7:  

Ինչպես վկայել է նրանց ժողովրդապետը` 
Հովսեփ Ծ. Վ. Սարուխանյանը` փոքրիկ Ղա-
զարոսը շատ ուշիմ, կենսունակ և զվարթ մա-
նուկ է եղել: Եվ երբ նրանց այցելության էր 
գնում Կովկասի հայ կաթոլիկական առաքե-
լությունների հոգևոր կառավարիչ գերապա-
տիվ Սարգիս Տեր-Աբրահամյանը, Ղազարոսը 
շատ անգամներ է նրան խնդրել իրեն վարդա-
պետության ուղարկել8: 

1906թ. հոկտեմբերին Սարգիս Տեր-Աբրա-
համյանը տարրական կրթություն ստացած 11-
ամյա Ղազարոսին ուղարկում է Իտալիա` 
Հռոմ` ուսումը շարունակելու: Փայլուն առա-
ջադիմությամբ ավարտելով վարժարանը` 
Ղազարոսը ուսումը շարունակում է Ուրբանոս 
VIII պապական համալսարանում (Pontificia 
Universita Urbaniana), այնտեղ ուսումնասիրե-
լով փիլիսոփայություն և աստվածաբանութ-
յուն: Իր անմնացորդ ազնվության, մտավոր 
հնարավորությունների և մարդկային վեհանձ-
նության շնորհիվ վաստակում է իր դասընկեր-
ների, ուսուցիչների և վերադասի ջերմ համա-
կրանքը:  

Ուսումնառության տարիներին երկու հի-
շարժան դրվագներ են պատմվել Ղազարոսի և 
Հռոմի Քահանայապետի վերաբերյալ: Առաջին 
միջադեպը տեղի է ունեցել Ուրբանյան վար-
ժարանի ուսանողներին ունկնդրության ժա-
մանակ, երբ Պիոս Ժ պապը նրանց հարցնում 
է, թե ով է ամենակրտսերը նրանց մեջ: Բոլորը 
միաբերան պատասխանում են. «Ղազարոսը»: 
Ղազարոսն այդ պահին ջանում է թաքնվել իր 
ընկերների հետևում: Իսկ Քահանայապետը 
նրան կանչում է ասելով. «Ղազարէ, ե՛կ ար-
տաքս»` նկատի ունենալով Քրիստոսի խոս-
քերն ուղղված հարուցյալ Ղազարոսին9: 

Մյուս միջադեպը տեղի է ունեցել 1908թ. 
նոյեմբերի 1-ին Լևոնյան հայ վարժարանի 25 
ամյակի առիթով հայ ժառանգավորների հետ 
հանդիպման ժամանակ: Այս հանդիպմանը 
ներկա են եղել նաև հայազգի եպիսկոպոսներ, 
վարդապետներ և Ուրբանյան վարժարանի 
                                                 
7 Մաթևոսյան Լ., Ախալցխայի հայկական դպրոցը, 
Երևան,  2007, էջ 160: 
8 Հռոմկլա, Թիվ 13, Հռոմ,  1967-1968, էջ 2: 
9 Հռոմկլա, Թիվ 13, Հռոմ,  1967-1968, էջ 3: 

հայ աշակերտները: Պիոս Ժ պապը խոսքն 
ուղղելով հայ աշակերտներին հումորային 
շեշտադրությամբ հարցնում է, թե քանիսը 
նրանցից պիտի եպիսկոպոսներ դառնան: 
Երեխա Ղազարոսն, որ ներկա էր այդ միջո-
ցառմանն սկսում է ծիծաղել: Քահանայապետը 
ժպտալով անդրադառնում է նրան, թե նա 
ծիծաղում է, այդ դեպքում իրեն ինքն մաղթում 
է ոչ միայն եպիսկոպոս դառնալ, այլև պատ-
րիարք10: 

1917թ. դեկտեմբերի 23-ին 22 տարեկան 
հասակում Ուրբանյան վարժարանում Պետ-
րոս Արք. Գոյունյանի ձեռքով նա ձեռնադր-
վում է քահանա` վերցնելով Ֆրանցիսկոս 
անունը: Արդեն սկսվել էր առաջին համաշխա-
րհային պատերազմը, որի պատճառով էլ 
Աղաջանյանը մնում է Հռոմում: «Սրբութիւնն 
ու գիտութիւնը, ահա ճշմարիտ եկեղեցականի 
մը կարեւորագոյն երկսայրի զէնքը»,- հետա-
գայում սիրել է հաճախ կրկնել Լևոնյան վար-
ժարանի սաների համար կարդինալ Աղաջան-
յանը, որովհետև ինքն իր ձեռնադրության 
ժամանակ կրում էր այդ երկսայր զենքը: 

Շուտով Լաթերանյան համալսարանում 
սկսում է ուսումնասիրել քաղաքագիտություն 
և եկեղեցական իրավունք: 1919թ. ստանում է 
քաղաքական և եկեղեցական իրավունքի մաս-
նագետի վկայական: Նույն թվին վերադառ-
նում է Կովկաս մինչև 1921թ. ծառայում   Թիֆ-
լիսի Գրիգոր Լուսավորիչ կաթողիկե եկեղե-
ցում11: Այստեղ նա հայ մանուկների համար 
հիմնում է Ղ. Ալիշան դպրոցը` հայ մանուկնե-
րի միտքն ու սիրտը մշակելու համար12: 

Ծառայության ընթացքում այցելում է հյու-
սիսային Հայաստանի կաթոլիկ հավատացյալ-
ներին և տեսնելով նրանց ծանր վիճակը, ցան-
կություն է հայտնում հիմնել ուսումնարան: 
Սակայն Հայաստանի սովետական իշխանութ-
յունները թույլ չեն տալիս նրան իրագործելու 
իր նպատակը: 

Վրաստանի և Հայաստանի խորհրդայ-
նացմամբ` կաթոլիկ հայերի առջև նոր փոր-
ձություններ ծառացան, որոնք հետևանք էին 
խորհրդային իշխանության վարած աթեիս-
տական քաղաքականության: Խորհրդային 
կարգերի հաստատման առաջին տասնամյակ-

                                                 
10 Նույն տեղում, էջ 3: 
11 Акопян В. З., Кардинал Григор-Петрос Агаджанян, 
Теодицея N 2, 2011, с. 4. 
12 Բազմավէպ, N3-5, 1946, (Բացառիկ թիվ), էջ 65: 



Регион и мир, 2019, № 4 

 159

ներում հակաեկեղեցական քաղաքականութ-
յունն ուղեկցվեց հոգևորականության նկատ-
մամբ բռնարարքներով, աքսորով, ֆիզիկական 
ոչնչացումով, եկեղեցիների քանդմամբ, ինչ-
պես նաև գույքի բռնագրավմամբ: 

Ախալքալաքի և Ախալցխայի հայկական 
գյուղերից սերող հոգևորական դասի ներկա-
յացուցիչներին, որոնք գտնվում էին Իտալիա-
յում, Թուրքիայում, Լիբանանում, խորհրդային 
իշխանությունն արգելեց վերադառնալ Ջա-
վախք13 և շարունակել հոգևոր գործունեութ-
յունը: Սամցխե-Ջավախքը համարվեց «սահ-
մանային գոտի». այդ ամենի պատճառով 
կաթոլիկ հոգևորականությունը, իբրև արտա-
սահմանի հետ կապված անվստահելի տարր, 
մեծ խոչընդոտներ էր հանդիպում գյուղեր 
այցելություններ կատարելիս, քանի որ այն-
տեղ մեկնելու համար անհրաժեշտ էր հատուկ 
անցաթուղթ14: 

1921թ. սեպտեմբերի 10-ին Լևոնյան վար-
ժարանի տեսուչ գերապատիվ Սարգիս Տեր- 
Աբրահամյանի առաջարկով Աղաջանյանը վե-
րադառնում է Հռոմ և նշանակվում վարժարա-
նի փոխտեսուչի պաշտոնում, որպեսզի օժան-
դակեր իր ուսուցչին: Նրա ուսուցիչը վարժա-
րանի հուշամատյանում Աղաջանյանի վերա-
բերյալ գրել է. «Բարի եւ ուսեալ է. թող օրհնէ 
Աստուած զինք, որ Մեծաւորաց իրեն վրա 
դրած գեղեցիկ յոյսերը պսակէ»15: 

1932թ. հոկտեմբերի 4-ին Ֆրանցիսկոս 
Աղաջանյանն ընտրվում է որպես Լևոնյան 
վարժարանի տեսուչ: Պիոս ԺԱ պապը նրան 
շնորհում է «Գաղտնի Սենեկապետի» պատ-
վաստիճանը: 

Այս ամբողջ ընթացքում Աղաղաջանյանն 
իր գեղեցիկ խոսքով, քահանայական արժանի 
կյանքով և հոգևորականին հատուկ շնորհով 
հանդիսանում էր աշակերտների հիացմունքի 
առարկան: Այսօր էլ աշխարհի չորս կողմերում 
ապրող կարդինալ Աղաջանյանի ուսանող-
ներն ու աշակերտները` լինելով եպիսկոպոս 
կամ քահանա, իրենց ուսուցչի ներհուն դաս-
                                                 
13   1962թ. այս շրջաններ կարողացավ այցելել միայն 
«Բազմավեպի»-ի գլխավոր խմբագիր, Մխիթարյան հայր, 
ծնունդով Ալաստան գյուղից` Եղիա Փեչիկյանը: 
Ջավախք մեկնելու հարցում նրան օժանդակել է Վազգեն 
վեհափառը: 
14 Мартен А., Каталическая энциклопедия. Т. 1, Москва, 
Издательство францисканцев, 2002, с. 1491. 
15 Հուշամատեան, Լեւոնեան հայ վարժարան, 1883-1958, 
էջ 122: 

տիարակությունը մինչ օրս կրում են իրենց 
մեջ և պարծանքով ամեն անգամ փաստում, որ 
իրենք աշակերտել են երջանկահիշատակ, 
լուսահոգի կարդինալ Աղաջանյանին 16: 

Վարժարանում իր աշխատանքին զուգա-
հեռ Ֆրանցիսկոս Աղաջանյանն ուներ նաև մի 
շարք կարևոր այլ պարտականություններ և 
հանձնարարություններ: 1928թ. Աղաջանյանը 
դառնում է Արևելյան եկեղեցիների հարցերով 
կոնգրեգացիայի խորհրդական և Հռոմեական 
կաթոլիկ եկեղեցու արևելյան կանոնական 
իրավունքի կոդիֆիկացիայի հանձնաժողովի 
անդամ: Հակառակ իր բազմազբաղությանը, 
նա սիրով հանձն է առել 1921-1937թթ. Անա-
րատ Հղության հայ քույրերի միաբանության 
խոստովանահայրությունն և կրոնի դասա-
վանդումը:  

Այս բոլոր պաշտոններն Աղաջանյան վար-
դապետը մեծ ուշադրությամբ էր կատարում: 
Նա լինելով պարզ մտքի և անաչառ դատողու-
թյան տեր անձնավորություն կատարում էր 
իրեն հանձնարարված յուրաքանչյուր գործ` 
իր մասնակցությունը բերելով մի շարք 
կնճռոտ խնդիրների լուծմանը` արժանանա-
լով իր պաշտոնակիցների և վերադասների 
արդար գնահատանքին: 

Հայոց ազգի Մեծ եղեռնից հետո, երբ պատ-
մական Հայաստանից մնացած փոքրիկ հողա-
կտորի վրա, սովետական իշխանությունները 
գիտակցաբար փորձում էին վերացնել ազգա-
յին եկեղեցին, սփյուռքում հայ եկեղեցին և 
համայնքը ջանում էին իրենց շուրջ հավաքել 
թուրքական յաթաղանից մազապուրծ հայոր-
դիներին:  Խորհրդային Միությունում սկսված 
ստալինյան համատարած հետապնդումների 
և բռնությունների ժամանակ Վրաստանի տա-
րածքում ևս տեղի ունեցան հայ կաթոլիկ կղե-
րականների համատարած ձերբակալություն-
ներ, նրանց մեծ մասը շինծու, հատկապես 
լրտեսության մեղադրանքներով աքսորվեցին 
Սոլովկի կղզի, Արխանգելսկ և այլ աքսորա-
վայրեր: Մի մասն ստիպված է եղել հրաժար-
վել հոգևորական լինելուց, սակայն դա չի 
խանգարել, որ ծպտյալ վարեն իրենց գործու-
նեությունը: 1936-1937 թվականներին Ջավախ-
քում սաստկացան հալածանքներն ու ճնշում-

                                                 
16 Նրա սիրելի ուսանողներից են եղել Անդրանիկ Ծ. Վ. 
Այվազյանը, Ռաֆայել արքեպ. Մինասյանը և ուրիշներ: 
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ները, որին զոհ գնաց ավելի քան 2500 մարդ` 
մեծ մասամբ ուսյալ և նշանավոր մարդիկ17: 

Ինչպես վկայում են հայ կաթողիկե գյուղե-
րի բնակիչները, համագյուղացիների նկատ-
մամբ հալածանքներն այլ ենթատեքստեր են 
ունեցել: Հայ կաթոլիկներին առավելապես 
աքսորել են իբրև «Վատիկանի գործակալներ»: 
Ար. Սիմավորյանը և Վ. Հովյանն իրենց աշխա-
տության մեջ փաստում  են, որ միայն «Վատի-
կանի գործակալ» լինելու հանգամանքը չէր 
աքսորելու պատճառը (դա հորինված պատ-
ճառ էր), ինչպես պնդում են հայ կաթոլիկները, 
նրանց թվում էին կրթամշակութային և հասա-
րակական գործունեություն ծավալող գործիչ-
ներ, նախկին դաշնակցականներ կամ հնչակ-
յաններ18: Այս հանգամանքը մեկ անգամ ևս 
հաստատում է այն, որ Ջավախքի հայ կաթո-
ղիկե հավատացյալները նույնպես ունեին 
իրենց քաղաքական կողմնորոշումը և հայու-
թյան ազգային խնդիրներով մտահոգված մար-
դիկ էին, այլ ոչ թե տարադավան օտար զանգ-
ված, ինչպես շատ դեպքերում, ցավոք, նրանց 
համարում էին: 

Խորհրդային իշխանությունները եկեղեցու 
և ժողովրդի միջև եղած հոգևոր կապերն ար-
մատախիլ անելու նպատակով որոշում ընդու-
նեցին փակել դեռևս գործող եկեղեցիներն ու 
մատուռները: Բացառությամբ Տուրցխ19 գյուղի 
եկեղեցու` մնացած բոլոր եկեղեցիները վե-
րածվեցին ցորենի ամբարների, իսկ դրանց 
պատկանող գույքի մեծ մասն առգրավվեց: 

Եվ այսպիսի պայմաններում Հռոմեական 
կաթոլիկ եկեղեցին գնահատեց տաղանդավոր 
և էներգիայով լեցուն հայ հոգևորականի գոր-
ծունեությունը: 1935թ. հուլիսի 21-ին Ֆրանցիս-
կոս Աղաջանյանին  Տեր-Աբրահամյանը օծում 
է եպիսկոպոսի աստիճանում Լևոնյան վար-
ժարանի սբ. Նիկողայոս եկեղեցում: Ապա 
Պիոս ԺԱ Պապի կողմից նշանակվում է Լիբա-
նանի Զմմառի պատրիարքական միաբանութ-
յան հոգևոր վերակացու: Նույն թվականի 
                                                 
17 Զուռնաջյան Ս., Ջավախք, Ժամանակագրություն, Եր., 
2002, էջ 117: 
18 Սիմավորյան Ար., Հովյան Վ., Ջավախահայության 
որոշ հիմնախնդիրներ, Եր., 2009, էջ  20: 
19 Ստալինյան բռնապետության տարիներին իշխանութ-
յունները ցանկացել են գյուղի եկեղեցին, ինչպես 
հարևան շատ այլ բնակավայրերում, վերածել պահեստի, 
սակայն տուրցխեցիներն ընդդիմացել են, և եկեղեցին 
շարունակել է գործել: Կարապետյան Ս., Ջավախք, 
Երևան, 2006, էջ 505: 

օգոստոսի 8-ին հասնում է Բեյրութ Զմմառի 
վանք և օգոստոսի 20-ին նախագահում 1934թ. 
կանոնադրությամբ սահմանված Զմմառի 
վանքի վարչության առաջին ընտրությունը: 
Հոկտեմբերի սկզբին վերադառնում է Հռոմ 
շարունակելով իր ծառայությունը և ուսուցչու-
թյունն Ուրբանյան վարժարանում: 

Այսպիսի պայմաներում շուտով նրան էր 
վիճակված դառնալու հայ կաթողիկե եկեղեցու 
պատրիարք-կաթողիկոս, ով պիտի արժանա-
պատվորեն ստանձներ իրեն վստահված եկե-
ղեցու և իր հոտի հովվապետությունը (1937-
1962թթ.): 
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